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Μητροπολίτου Ίμβρου & Τενέδου 

Ἀδελφοί μου και παιδιά ἀγαπημένα, Πάσχα! 

Ἡ μεγαλύτερη γιορτή τῆς πίστης μας. Λαμπρή ὄντως, 

ὅπως παραδοσιακά τή λέει ὁ λαός μας. Γιορτή που ὅλα 

λάμπουν ἀπό φῶς. Πού πλημμυρίζουν ἀπό τό Ἅγιο Φῶς 

τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ μας. Πού γεμίζει ἡ ψυχή μας, 

ἡ καρδιά μας καί ἡ ζωή μας ἀπ’ αὐτό τό Φῶς τῆς 

Ἀνάστασης. Ἐδῶ ἀπό τό ὁλόφωτο νησί μας τήν 

ἀναστημένη κι  ἀνοιξιάτικη Ἴμβρο, στρέφω τή σκέψη μου 

σ’ ὅλους ἐσᾶς τούς Ἰμβριῶτες, γιά νά μοιραστῶ ἔστω καί 

μέ τή σκέψη, ὅλη τούτη τή φωτεινή χαρά τῆς 

Ἀναστάσεως. 

Ἀλήθεια, σκεφτήκαμε ποτέ τί εἶναι τό φῶς, ποιά ἡ 

σχέση του μέ τή ζωή, μέ τόν ἄνθρωπο, μέ τήν πλάση καί 

γιατί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ταυτίζεται μέ τό φῶς; 

Ὅταν ὁ Χριστός εἶπε στούς μαθητές Του να περπατοῦν 

ὅσο ἔχουν τό Φῶς, ἐκεῖνοι τόν ρώτησαν τί εἶναι τό Φῶς κι 

αὐτός τούς εἶπε: « Ἐγώ εἶμαι τό Φῶς καί ἡ Ἀνάσταση καί 

ἡ Ζωή». Τήν ἀπάντηση, λοιπόν, μᾶς τή δίνει ὁ ἴδιος ὁ 

Χριστός. Ἐκεῖνος καθορίζει τή σχέση μας μέ τό Φῶς καί 

τό ρόλο του στή ζωή μας. 

Νά περπατᾶμε μέσα στό Φῶς, μᾶς λέει, δηλαδή μαζί 

Του. Μέσα στό Χριστό καί μαζί μ’ Ἐκεῖνον. Νά εἴμαστε 

φωτισμένοι καί ἀναστημένοι, ἀφοῦ Ἐκεῖνος εἶναι τό Φῶς 

καί ἡ Ἀνάσταση. Νά λοιπόν, γιατί ταυτίζεται ἡ Ἀνάσταση 

μέ τό Φῶς. Καί ἀλήθεια, τί νόημα θά μποροῦσε νά ἔχει ἡ 

ζωή τοῦ ἀνθρώπου χωρίς τό Φῶς καί τήν Ἀνάσταση; 

Ὅπως λέει κι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, χωρίς τό Φῶς καί τήν 

Ἀνάσταση ἀκόμα καί ἡ πίστη θά ἦταν  ἀνύπαρκτη καί 

ἄδεια. 

Ὅμως μέ τή μοναδική ἀλήθεια ὅτι ὁ Χριστός 

ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς, κάθε σκοτάδι στή ζωή μας 

διαλύεται. Τό σκοτάδι τοῦ θανάτου, τό σκοτάδι τῆς 

ἀπιστίας, τό σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας, τό σκοτάδι τοῦ πόνου, 

ὁ θάνατος τῆς ἁμαρτίας, ἡ σκλαβιά τῶν παθῶν, μέ τό Φῶς 

τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ ὅλα λάμπουν, φωτίζονται, τά 

σκοτάδια διαλύονται καί τά πάντα γίνονται καινούργια, 

φωτεινά, ἀναπλάθονται καί ἀναζωογονοῦνται. Ἀπό τήν 

ψυχή μας πού εἶναι τό πιό πολύτιμο πράγμα, μέχρι κι αὐτή 

ἡ πλάση, ἡ φύση ὁλόκληρη καί ὅπως ψάλουμε τοῦτες τίς 

μέρες «ἀνέτειλε τό ἑαρ κι ἐξέλαμψε τοῦ Χριστοῦ ἡ 

Ἀνάσταση». 

Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς γενέτειρας, τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδας 

μας τῆς Ἴμβρου, τοῦ νησιοῦ τοῦ Πατριάρχη μας, τοῦ 

νησιοῦ μας, ἐπικοινωνῶ μαζί σας μ’ αὐτόν τόν τρόπο, 

πιστεύοντας πώς ὁ Ἀναστημένος Χριστός θα δεχτεῖ τίς 

προσευχές μας καί τή μετάνοια τῆς ψυχῆς μας, τοῦτες τίς 

ἅγιες ἡμέρες καί μαζί Του θ’ ἀναστήσει τόν καθένα μας κι 

ὅλους μαζί. Θά γεμίσει τή ζωή μας μέ Φῶς γιά νά μᾶς 

φωτίσει, νά μᾶς καθοδηγήσει, νά μᾶς ἀναθερμάνει, νά μᾶς 

ἀναπλάσει καί νά μᾶς ἀναζωογοννήσει. Νά μᾶς κρατήσει 

ὄρθιους καί φωτισμένους μέσα σ’ ἕνα σύγχρονο κόσμο 

πού παραπαίει, χωρίς ἡθικές ἀξίες, χωρίς πίστη, δίχως 

ταυτότητα, ξεριζωμένους ἀπό πατρίδες, ἱδανικά, ἤθη κι 

ἔθιμα. 

 Ἐμεῖς κρατῶντας ἀναμμένη  τή λαμπάδα τῆς 

Ἀναστάσεως γιά μιά ἀκόμα φορά θά ψάλουμε ὅτι ὁ 

θάνατος νεκρώθηκε, ὁ Χριστός ἀναστήθηκε, ὁ τάφος 

ἔμεινε ἄδειος κι ἔγινε πηγή ζωῆς. Κι ἐμεῖς θά συνεχίσουμε 

νά πορευόμαστε ἀναστημένοι καί φωτοφόροι, τά παιδιά 

τοῦ Θεοῦ, τά παιδιά τῆς Ἀνάστασης.  

Ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου, εὔχομαι σέ ὅλους σας, τό 

Ἅγιο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας να γεμίσει τή 

ζωή σας, τίς ψυχές σας, τά σπίτια σας, τίς οἰκογένειές σας, 

τήν πατρίδα μας, τόν τόπο μας. Μέσα σ’ αὐτή τήν 

ἀπόλυτη φωτεινή χαρά νά εἶστε σίγουροι πώς κι ἐδῶ στήν 

ὁλάνθιστη Ἴμβρο καί στή γειτονική μας Τένεδο, ἡ 

Ἀνάσταση θά εἶναι ἀκόμα πιό λαμπερή, πιό φωτεινή! 

Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ μας 

†    Ἴμβρου καί Τενέδου Κύριλλος 

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

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ 
Ὁ Μητροπολίτης μας: 

Την 14
η
 Μαρτίου και περί ὥραν 10

ην
 π.μ. χοροστάτησε 

στόν Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνας Κάστρου κατά τήν 

Β΄Στάση τῶν χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. 

Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐξ ὅλων (συνέχεια Σελ.2)  

------------------------------------------------------------------- 
Το Δ.Σ. και η Εκκλησιαστική Επιτροπή της «Παναγίας 

Ιμβριώτισσας» εύχεται στα μέλη του, στους απανταχού 

Ιμβρίους και φίλους του το φως της Αναστάσεως του 
Κυρίου μας να πληροί τις καρδιες όλων μας. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ-ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ 
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τῶν χωρίων τῆς Ἰμβρου, καθότι διά πρώτη φορά μετά ἀπό 

40ετία σ’ἀὐτό τον Ἱ.Ναό ἐψάλησαν οἱ χαιρετισμοί πρός 

τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας 

τῶν χαιρετισμῶν παρατέθηκε πλούσιο πρόγευμα ἐν τῷ 

παρακειμένῳ καφενείῳ. 

Την 25
η
 ἰδίου, ἐπί τῇ Ἁγίᾳ καί μεγάλῃ 

ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ της  Ὑπεραγίας  Θεοτόκου 

χοροστάτησε κατά τή Θεία Λειτουργία στον 

πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς 

Θεοτόκου Ἀγριδίων. Τό θ.λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ. 

Ἀρχιμ.κ.Νικόλαος Σεργάκης. Μετά τό πέρας τῆς 

Θ.Λειτουργίας ὁ Μητροπολίτης μας μεταβάς εἰς τό 

Κοιμητήριο τοῦ χωριοῦ τέλεσε κατανυκτικό Τρισάγιο πρό 

τοῦ τάφου τῆς μ.Εὐαγγελίας Καμπούρ-Στυλιανίδου, 

εὐεργέτιδος τοῦ χωρίου. Την μεσημβρία παρακάθησε σέ 

ἑόρτιο γεῦμα ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Αἰδεσιμ. π.Σταύρου Λιγδᾶ, 

ἐφημερίου τῆς Κοινότητος. 

Τήν 28
ην

 ἰδίου μεθ’ ἱερέων καί ὁμίλου προσκυνητῶν, 

κυρίως ἐξ Ἀγριδίων και Σχοινουδίου, μεταβάς εἰς τό 

Ἱερόν Ἐξωκλήσιον τῆς Παναγίας τῆς Μπαλωμένης, 

χοροστάτησε κατά τήν ἱερά Ἀκολουθία τῆ Δ  ́ Στάσεως 

τῶν χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. 

Τήν 4
η
 Ἀπριλίου χοροστάτησε κατά τήν Ἱερά 

Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στό Ἱερό Ἐξωκλήσιο 

τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου–Θεοτόκου στά Κόκκινα. 

Παρέστησαν περί τά 40 ἄτομα ἐξ ὅλων τῶν χωρίων. 

Τήν 6
ην

 ἰδίου Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν χοροστάτησε 

κατά τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας 

Μαρίνης Σχοινουδίου στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό 

40ήμερο μνημόσυνο τοῦ μ.Δημητρίου Ντούρλαρη. 

Την 9
η
 Ἀπριλίου ἐπισκέφθηκε τον νεοεκλεγέντα 

Δήμαρχο τῆς Ἴμβρου Ἐντιμότατο Ünal Çetin, τοῦ 

κόμματος τῆς ἐθνικιστικῆς Δράσεως (ΜΗΡ) μετά  τοῦ 

ὁποίου εἶχε μία θερμή καί ἐγκάρδιο συνάντηση. 

Την 19
ην

 ἰδίου ἐδέχθη εἰς τήν Ἱερά Μητρόπολη τον 

Ἄρχοντα Ἀκτουάριο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, 

Καθηγητή Πανεπιστημίου και πρόεδρο τοῦ Ἱδρύματος 

Ἐθνικοῦ και Θρησκευτικοῦ προβληματισμοῦ ἐπικεφαλῆς 

ὁμίλου προσκυνητῶν τοῦ Ἱδρύματος ἐκ Θεσσαλονίκης 

Ἐντιμολ. κ.Ἀθανάσιο Ἀγγελόπουλο. Ὁ κ.πρόεδρος 

προσεφώνησε τον Μητροπολίτη μας και τοῦ ἐπέδωκε 

ἀναμνηστική πλακέτα και ἐκδόσεις τοῦ Ἱδρύματος. Στη 

συνέχεια ὁ Μητροπολίτης μας ἀντιφώνησε καταλλήλως. 

 Ὡσαύτως ἐδέχθη  τόν μουσικολ. κ.Γεώργιο Τυροβόλη, 

Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, 

ὑποβαλόντα σέβη και δεχθέντα  τις πατρικές εὐχές τοῦ 

Μητροπολίτου μας. 

Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀναστάσεως 
Σε ἀτμόσφαιρα πανηγυρική τελέσθηκε την 11

η
 

πρωινή ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 

Κυρίου προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολίτου μας. Μετά την 

Εἴσοδο, τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη Ἑλληνιστί ὑπό 

τοῦ Μητροπολίτου μας, Τουρκιστί ὑπό τοῦΑἰδεσιμολ. 

Οἰκονόμου κ.Δημητρίου Κικκιδέλλη καί Ἰταλιστί ὑπό τοῦ 

Αἰδεσιμ. πρεσβυτέρου κ.Ἀστερίου Ὀκουμούση. 

Κατά τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑπερινοῦ τῆς ἀγάπης 

παρέστησαν ὁ Ἐντιμ. κ Muhittin Gürel, Ἔπαρχος τῆς 

νήσου μετά τῆς εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ, ὁ 

Ἀντιδήμαρχος τῆς νήσου κ. Temel Dağlı μετά τοῦ 

Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ὁ Ἐντιμολ. κ.Ἀθανάσιος 

Ἀγγελόπουλος μετά 30μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ 

Θεσσαλονίκης, ὁ Ἐντιμ. κ.Ἀναστάσιος Φουρτούνας μετά 

τῆς συζύγου αὐτοῦ εὐγενεστάτης κ.Δήμητρας ἐκ Καβάλας 

καί ἱκανός ἀριθμός προσκυνητῶν ἐξ ὅλων τῶν χωρίων τῆς 

Ἴμβρου  καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Στό τέλος τῆς Ἱερᾶς 

Ἀκολουθίας ὁ Μητροπολίτης μας διένειμε εἰς ἅπαντας τά 

εἰθισμένα πασχαλινά αὐγά.  

ΠΑΣΧΑΛΙΟ     ΓΕΥΜΑ 
Την μεσημβρία παρατέθηκε ὑπό τοῦ Μητροπολίτου 

μας ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει πλούσιο πασχάλιο ἑόρτιο 

γεῦμα, στό ὁποῖο παρακάθισαν ὁ Ἐντιμ. κ. Muhittin 

Gürel, Ἔπαρχος τῆς Ἴμβρου μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, ὁ 

Συνταγματάρχης τοῦ 5
ου

 Συντάγματος Καταδρομέων 

Ἴμβρου κ. Taner Kılıç μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, ὁ 

νέος Δήμαρχος τῆς Ἴμβρου Ἐντιμότατος κ.Ünal Çetin, οἱ 

εἰσαγγελεῖς Hasan Aymaz  και Mehmet-Cem Kuzu μετά 

τῆς συζύγου αὐτού, ὁ σοφολογιότατος Μουφτής τῆς 

Ἴμβρου κ. Haydar Huyuk, ἡ Δικηγόρος τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως κ. Ayşe-Dilek Razlıklı, ὁ Ἀρχίατρος τοῦ 

Νοσοκομείου τῆς Ἴμβρου Ἐντιμότατος κ.Bahadır 

Erdoğan ὁ Εντιμ. ’Αναστάσιος Φουρτούνας μετά τῆς 

συζύγου αὐτοῦ καί ἄλλοι ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Το ἑσπέρας μετά τον Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης ἐν Ἀγριδίοις, 

ὁ Ποιμενάρχης μας παρακάθισε σε δεῖπνο στην οἰκίαν τοῦ 

Καθηγητοῦ κ.Ἰωάννου Καμπούρη συνοδευόμενος ὑπό 

τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ.Νικολάου Σεργάκη, τοῦ Αἰδεσιμ. 

Πρεσβυτέρου κ.Ἀστερίου Ὀκουμούση και τοῦ ζεύγους 

Ἀναστασίου και Δήμητρας Φουρτούνα. 

Την Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου 21
η
 ἰδίου, ὁ 

Μητροπολίτης τέλεσε την κηδεία τοῦ μακαριστοῦ 

Ἰωάννου Βάντσου, τοῦ Κωνσταντίνου ἐκ το  Ἱεροῦ Ναοῦ 

τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων. 

Ὁ Μητροπολίτης μας την 23
ην

 ἰδίου, ἐπί τῇ Ἱερᾷ 

μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ 

Τροπαιοφόρου, χοροστάτησε στον Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου 

Γεωργίου, τοῦ χωρίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων κατά την 

Θεία  Λειτουργία, στο τέλος τῆς ὁποίας ἀφού  συνεχάρη  

τον ἑορτάσαντα μουσικολ. κ.Γεώργιον Τυροβόλην, 

Ἄρχοντα πρωτοψάλτην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Χαλκηδόνος, τον ὠνόμασε Ἄρχοντα πρωτοψάλτην καί τῆς 

κατ’Αὐτόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου 

ἐκτιμῶν τήν ἐπί μίαν δεκαετίαν και πλέον προσφοράν 

αύτοῦ εἰς τό Ἱεροψαλτικόν στασίδιον τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως  ἀμισθί. Μετά το πέρας τῆς Θείας 

Λειτουργίας μεταβάς εἰς τό κοιμητήριο τῆς Κοινότητος 

τέλεσε κατανυκτικό Τρισάγιο προ τοῦ τάφου τοῦ 

ἀειμνήστου ἱερέως Γεωργίου Ὀκουμούση, τοῦ ἐπί 43 ἔτη 

ἱερατεύσαντος στή Κοινότητια τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. 

 Ὁ νέος Δήμαρχος τῆς Ἴμβρου Ἐντιμότατος κ.Ünal 

Çetin    διόρισε τον κ.Νικόλαο Καρανικόλα τοῦ 

Εὐστρατίου ὡς στέλεχος τῆς Δημοτικῆς Ἀστυνομίας 

Ἴμβρου. Ὁ Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε και συνεχάρη 

αὐτοπροσώπως τον κ.Δήμαρχο διά τον διορισμό τοῦτον 

 και του ἐξέφρασε τις θερμές εὐχαριστίες και τῶν 

ὁμογενῶν τῆς νήσου, εἰς δε τον νέο Δημοτικό Ἀστυνόμο 

εὐχήθηκε να ἀσκεῖ τά καθήκοντά του με διάκριση, σύνεση 

και συναίσθηση τῆς ὑψηλῆς εὐθύνης  διά τη προστασία 

τοῦ κοινοῦ καλοῦ. 

Την Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, 27
η
 ἰδίου ὁ Μητροπολίτης 

μας χοροστάτησε στον Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς 

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου κατά την Θεία Λειτουργία στο 

τέλος τῆς ὁποίας ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος και ἐκ 

τῶν ἄλλων χωρίων τῆς Ἴμβρου, τέλεσε το τριετές 

Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου ἱερέως 

Κωνσταντίνου Ταρακτσῆ. Τρισάγια ἐπίσης, ὑπέρ 

μακαρίας μνήμης και αἰωνίου ἀναπαύσως τοῦ ἀειμνήστου 
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π.Κωνσταντίνου τελέσθηκαν μετά το πέρας τῆς Θείας 

Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ καί στούς ἱερούς 

Ναούς τοῦ Σχοινουδίου καί τῶν Ἀγριδίων. Ὁ ἀείμνηστος 

π.Κωνσταντῖνος ἐπί σειράν ἐτῶν ὑπηρέτησε μέ πιστότητα 

την Κοινότητα Σχοινουδίου, ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος 

καί ἀγαπήθηκε πραγματικά. Ἄς εῖναι αἰωνία ἡ μνήμη του. 

Ἐπακολούθησε ἐπιμνημόσυνη  δεξίωση στη μεγάλη 

αἴθουσα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

Την 29
ην

 ἰδίου τέλεσε την κηδεία τῆς μακαριστῆς 

Παρασκευῆς Δουκάκη-Μπουταλᾶ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς 

Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου. 

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

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Στο τομέα του γηροκομείου δεν έγινε καμία εργασία, 

πρώτον γιατί περιμένουμε από την πολιτικό μηχανικό 

απάντηση και κοστολόγηση για αναθεώρηση αλλαγών 

στο κτίριο, οι οποίες προέχουν και κατά δεύτερον, δεν έχει 

συγκεντρωθεί το απαραίτητο ποσό που απαιτείται στη 

παρούσα φάση, για να προχωρήσουμε την 

θερμοπρόσοψη-επιχρίσματα εξωτερικά του κτιρίου. Εάν 

δεν συγκεντρωθεί το απαραίτητο ποσό για όλα τα 

εξωτερικά, τότε θα προχωρήσουμε  στην εν μέρει 

εκτέλεση της θερμοπρόσοψης, αφού όμως πρώτα 

ενημερωθούμε από την μηχανικό για το κόστος της 

αναθεώρησης. Το έργο όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε είναι 

πολύ μεγάλο, η αισιοδοξία υπάρχει αλλά αυτό από μόνο 

του δεν αρκεί. Αναγνωρίζουμε ότι οι καιροί είναι 

δύσκολοι, αλλά πιστεύουμε οτι αν ο καθένας μας κάνει 

αυτό που μπορεί θα έλθει κάποια μέρα που θα το 

χαίρονται όλοι οι Ίμβριοι. Το Δ.Σ. καταβάλει άοκνες 

προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή, επενδύοντας τον 

οβολό των δωρητών και αναζητώντας τις καλύτερες τιμές 

της αγοράς  και την καλύτερη ποιότητα υλικών και 

παροχής υπηρεσιών. Δεν θεωρούμαστε αλάθητοι γι’αυτό 

και προσκαλούμε κάθε καλοπροαίρετο να συμμετάσχει 

στα τεκταινόμενα με οποιοδήποτε τρόπο. Άλλωστε 

υπάρχουν ικανότεροι από εμάς και μετά χαράς θα τους 

παραδώσουμε τη σκυτάλη. Μάλλον όμως  λόγω 

οικογενειακών υποχρεώσεων ή για διαφόρους άλλους 

 λόγους δεν μπορούν ή δεν θέλουν. Εμείς 

επαναλαμβάνουμε όλοι μαζί μπορούμε. Αρκεί να το 

πιστέψει ο καθένας μας.  

Το Σωματείο μας βέβαια έχει και τον Ι. Ναό 

αφιερωμένο στη Παναγία μας όπου λατρεύεται ο 

Τριαδικός Θεός, με τις εκάστοτε ιεροπραξίες, οι οποίες 

την περίοδο αυτή λόγω της Μεγάλης Σαρακοστής, των 

Χαιρετισμών, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, της 

Μεγάλης Εβδομάδας και του Αγίου Πάσχα, ήταν 

πυκνότερες και η συμμετοχή του κόσμου από τις  γύρω 

περιοχές αρκετά μεγάλη. Οι Ίμβριοι στην Ιμβριώτισσα 

είμαστε πάντα μειοψηφία με εξαίρεση ορισμένες μόνο 

ημέρες του έτους. Μεταξύ αυτών ήταν και η Παρασκευή 

των Α  ́Χαιρετισμών που οι κυρίες του Συλλόγου Αθηνών 

διοργάνωσαν προσκυνηματική εκδρομή και μας δόθηκε η 

ευκαιρία να συνευρεθούμε και να συμπροσευχηθούμε.  

Μια άλλη  συνεύρεση μεταξύ πολλών  πατριωτών και 

φίλων ήταν η συγκέντρωση μας για την καθαριότητα του 

Ι.Ναού και των προαυλίων χώρων όπου έγινε ένα μιτζή 

(όπως το λέγαμε στην Ίμβρο - δηλ. συμμετοχή πολλών για 

την επίτευξη και ολοκλήρωση μιας εργασίας κοινής ή 

ιδιωτικής) εν όψει της εορτής του Ευαγγελισμού. Έτσι 

έγινε πράγματι μία εργασιακή πανήγυρη στο τέλος της 

οποίας κάθισαν σε μια κοινή τράπεζα 35-40 άτομα με την 

ωραία νηστίσιμη φασολάδα κ.α. που επιμελήθηκε ο 

κ.Στέλιος  Λύρος. Άλλοι έφεραν διάφορα ορεκτικά και 

γλυκά από τα σπίτια τους για να εμπλουτίσουν την 

τράπεζα. Έτσι μπορεί κανείς να χαίρεται και χωρίς 

απαραίτητα να τρώει αρτύσιμα. Εμείς οφείλουμε να 

ευχαριστήσουμε όλους τους κοπιάσαντες από τα βάθη της 

καρδιάς μας και να ευχηθούμε η Κυρία Θεοτόκος να είναι 

προστάτης και αρωγός όλων.  

Την ημέρα της πανήγυρης έγιναν οι ακολουθίες 

σύμφωνα με το προκαθορισμένο πρόγραμμα. Αφ΄εσπέρας 

έγινε ο πανηγυρικός εσπερινός μετ΄αρτοκλασίας από τους 

ιερείς  των Εισοδίων της Θεοτόκου Αμπελακίων 

Σαλαμίνας που εκ περιτροπής μας εξυπηρετούν, τους 

π.Νείλο Μουσελή και π.Αναστάσιο Φελεμέγκα, τους 

οποίους ευχαριστούμε θερμώς. Παρευρέθη επίσης και 

έψαλε μετά του τακτικού ιεροψάλτου μας και ο κος  Νίκος 

Τυροβόλης, ο οποίος συχνά μας τιμά στις πανηγύρεις μας 

ανιδιοτελώς  και τον ευχαριστούμε θερμώς. Ανήμερα της 

εορτής έγινε πανηγυρική Θ. Λειτουργία προς τιμή της 

Παναγίας μας μετ΄αρτοκλασίας. Παρευρέθη ο δήμαρχος 

Σαλαμίνος με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, πολύς 

κόσμος και αρκετοί Ίμβριοι.  

Τις   υπόλοιπες  ημέρες έγιναν οι προγραμματισμένες 

ακολουθίες της Μεγάλης Σαρακοστής, της   Μεγάλης 

Εβδομάδος  με αποκορύφωμα την νύκτα της Αναστάσεως 

του Κυρίου μας. Την επομένη έγινε ο εσπερινός της 

Αγάπης, συνηθίζουμε δε να απαγγέλουμε το Άγιον 

Ευαγγέλιον και στην Τουρκική, προσφέροντας στο τέλος 

μαζί με τις ευχές και κόκκινα αυγά. Η κατάνυξη αυτών 

των ημερών με τους υπέροχους ύμνους της Εκκλησίας μας 

των Αγίων Παθών και του Αγίου Πάσχα ήταν σε όλους 

μας έκδηλη. Είθε σε όλους μας το Φώς της Αναστάσεως 

να είναι οδηγός μας και  να φωτίζει την πορεία μας προς 

τον ουρανό. Γένοιτο. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!  

Σημείωση: Ενημερώνουμε τους αγαπητούς αναγνώστες 

μας ότι για οικονομικούς λόγους αλλάζει το σχήμα του 

Ν.Ι.Παλμού  περιορίζεται δε και η καταχωρητέα  ύλη. 

Ενδεχομένως αργότερα και η συχνότητα του. 

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

Το Δ.Σ. Παναγίας  Ιμβριώτισσας  ευχαριστεί  εκ βαθέων 
τους παρακάτω δωρητές : 
Υπέρ του Γηροκομείου: 
Ανώνυμος            1.000,00€ 
Καλνή Σουλτάνα               20,00€ 
Αλεξανδρή Καλλιόπη               20,00€ 
Επιτροπή κυριών Συλλόγου Ιμβρίων Αθηνών          200,00€ 
Ανώνυμος              800,00€ 
Ανώνυμος            1.500,00€ 
Ανώνυμος              500,00€ 
Κατάθεση αγνώστου στην Ε.Τ.Ε.           330,00€ 
Ανώνυμος              500,00€ 
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Βασιλειάδη  Φιλλιώ U.S.A.            500,00$ 
Mανιάς Ρήγας και Ηρακλής από Γερμανία          300,00€ 
Ανώνυμος              400,00€ 
Κουλουτμπάνη-Χαλβατζή Ελένη             20,00€ 
Ακόμη προσέφεραν για το γηροκομείο  αντί στεφάνου εις 
μνήμη Γαβριήλ Τζάνου αποβιώσαντος τη 5η Νοεμβρίου 2013 
στη Ν. Αφρική και ενταφιασθέντος στη Λήμνο οι παρακάτω: 
Δημήτριος  και Αναστάσιος Τζάνος           500,00€  
Στέλιος Τζάνος             100,00€ 
Βασίλειος Λαγοσπύρης            100,00€ 
Αθανάσιος Βασίλας               50,00€ 
Παρασκευή Μοσχάκη                20,00€ 
Νικόλαος Σίσης             100,00€ 
Για τον Ιερό Ναό προσέφεραν οι εξής: 
Θεοχάρη Ευστρατία εις μνήμη ιερέως Ναθαναήλ            100,00€ 
Κουτσομάλλη Μαίρη               50,00€ 
Ανώνυμη                50,00€ 
Ανώνυμη  για λάδι κανδηλιών                        50,00€  
Βουλγουρίδη Αγγελική για λουλούδια επιταφίου            300,00€ 
Βασιλειάδου Φιλλιώ (Αμερική)             100,00$ 
Δωρεές για ενίσχυση του Ν.Ιμβριακου Παλμού: 
Ασανάκης Αντώνιος               20,00€ 
Ψευτέλη Αρετή               20,00€ 
Καλνής Κωνσταντίνος                           10,00€ 
Κομάνθη Μαντωνάκη (Γιάνγκα) Καναδάς            20,00€ 
Κουλουτμπάνης Βασίλης του Γραμματικού            20,00€ 
Θεοδωρίδης Νικόλαος              20,00€ 
Χριστάκης Γεώργιος του Ζαφείρη             20,00€ 
Καλαμπαλίκη Τριανταφυλλιά              10,00€ 
Ροδιά Σμύρνα               20,00€ 
Τσακνή Μαρία               20,00€ 
Παντέρη Αικατερίνη               50,00€ 
Συναρέλλη Μαρία               20,00€ 
Καπάδαης Ελευθέριος (Γιώργος )             30,00€ 
Καρράς Κωσταντίνος               20,00€ 
Ζαρμπουζάνη  Αννα               20,00€ 
Γιαπτσέ Αικατερίνη (Ν.Αφρικη)                          50,00€ 
Σύλλογος Ν. Αφρικής             200,00€ 
Μαντάς Ευστράτιος               20,00€ 
Βασιλειάδου ΦΙλλιώ (Αμερική)                      100,00$ 
Σίση  Τριανταφυλλιά               30,00€ 
Ξεινού Αφροδίτη               20,00€ 
Κουλουτμπάνη-Χαλβατζή Ελένη             20,00€ 
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή επανεύχεται σε όλους με τις 
πρεσβείες της Παναγίας μας να είναι πλούσια τα ελέη του 
Σωτήρος μας Χριστού. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. 
------------------------------------------------------------------------------------- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
Θάνατοι 

Απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη αρχές Μαρτίου ο Ορέστης 

Ξεινός του Κώστα από το Σχοινούδι σε ηλικία 66 ετών. 

Ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση. 

Απεβίωσε στη Αθήνα στις 09-04-2014 ο Παναγιώτης 

Πινήρος του Νικολάου από το Σχοινούδι σε ηλικία 60 ετών. 

Ευχόμαστε ο Κύριος μας να τον αναπαύσει. 

Απεβίωσε στην Αθήνα στις 30-03-2014 ο Τσουκάρης 

Ιωάννης από τα Αγρίδια-Σχοινούδι σε ηλικία 38 ετών σε 

τροχαίο. Ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση και 

συλλυπούμαστε τους συγγενείς του. 

Απεβίωσε στην Αθήνα στις 20-04-2014 η Ευανθία Κοψινού 

από το Σχοινούδι σε ηλικία 83 ετών. Ευχόμαστε να έχει καλή 

ανάπαυση και συλλυπούμαστε τους συγγενείς. 

Απεβίωσε στο Μπαλοκλή η Παρασκευή Μπουτάλα-Δουκάκη 
απο το Σχοινούδι και κηδεύθηκε στις 29/4/2014 στο χωριό 

της. Ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση. 

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Δ.Σ. ‘Παναγίας Ιμβριώτισσας’ προσκαλεί τα μέλη 

και φίλους του την Κυριακή 01/06/2014 και ώρα 13
η
 μ.μ. 

στο καθιερωμένο ετήσιο γεύμα αγάπης, το οποίο θα 

παρατεθεί στον προαύλιο χώρο του Ιερού μας Ναού. 

Η τιμή του γεύματος καθορίσθηκε στα 15 ευρώ και 

περιλαμβάνει, πιάτο με ορεκτικά, κατσικάκι στο φούρνο 

με παραδοσιακό πιλάφι, καθώς και ένα ποτό (μπύρα, 

αναψυκτικό ή μικρό νερό). 

Σκοπός της παραπάνω εκδήλωσης είναι η σύσφιξη των 

πατριωτικών και φιλικών σχέσεων μεταξύ μας, καθώς και 

η οικονομική ενίσχυση των δραστηριοτήτων μας τόσο για 

την συνέχιση των εργασιών του  γηροκομείου μας, όσο 

και για τα ανακύπτοντα θέματα συντήρησης ή βελτίωσης 

υποθέσεων του Ιερού Ναού μας. 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 

Εκ του Δ.Σ. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Επιμέλεια έκδοσης :Ευθύμιος Ροδιάς 

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 

 


