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†Μοναχού Μωυσέως   Αγιορείτου 

Η εκκλησία μας την απιστία του Θωμά σε ένα 

τροπάριό της την ονομάζει καλή. Δικαιολογημένα 

κάποιος θα διερωτηθεί, υπάρχει άραγε καλή και κακή 

απιστία; Φαίνεται ότι υπάρχει, αφού ό,τι το ανθρώπινο 

δεν είναι αμιγώς καλό ή κακό. Σε έναν με καθαρή 

συνείδηση, καθαρή καρδιά και ταπεινό λογισμό όλα 

είναι ξεκάθαρα. Σε έναν που έχει μολυνθεί από τον ιό 

της απιστίας όλα είναι σκοτεινά και ταραγμένα. 

Μακάρι να είχαμε την καλή απιστία του αποστόλου 

Θωμά. Θα λέγαμε ότι η αμφιβολία, ο δισταγμός και η 

ολιγοπιστία είναι φυσιολογικά σε έναν άνθρωπο που 

αναζητά τον Θεό μόνο με τον νου του. Οι απόστολοι 

του Χριστού τον παρακαλούν να τους προσθέσει πίστη 

στην υπάρχουσα πίστη τους. Η απιστία όμως είναι 

πνευματικό νόσημα σοβαρό. Η πίστη είναι υπέρλογη 

και η απιστία παράλογη. Η απιστία συχνά πυκνά 

προέρχεται από επιπολαιότητα, από ρηχότητα σκέψεως, 

από άστατο βίο και μπερδεμένη συνείδηση. Η 

περίπτωση του Θωμά, που απουσίαζε κατά την 

εμφάνιση του Αναστημένου Χριστού στους 

συμμαθητές του, είναι χαρακτηριστική. Είναι γεγονός 

ότι ο Θωμάς αμφιβάλλει, δεν απιστεί όμως, αλλά ζητά 

τεκμήρια για τη βεβαίωση της πίστεώς του. Ο γνωστός 

για τον ενθουσιασμό του και από άλλες περιπτώσεις 

Θωμάς δεν είναι ένας σκεπτικιστής απομονωμένος και 

μειονεκτικός. Τολμά, αναζητά, ενισχύει, ψάχνει. 

Ζητά την αλήθεια, μια άμεση επαφή μαζί τους. Ο 

Χριστός δεν δυσκολεύεται να του την προσφέρει. 

Ξανάρχεται να τον συναντήσει. Ξανάρχεται και για τον 

καθένα μας. Η πίστη αρκετών χριστιανών, μερικές 

φορές, είναι νερόβραστη, πιο ψυχρή και από την 

απιστία. Την έχουμε την πίστη ως πανοπλία και καλή 

αμφίεση για να χτυπάμε, να μη μας χτυπούν, να μας 

εκτιμούν, να μας θαυμάζουν και να μας προσέχουν. Δεν 

τολμάμε ποτέ να ψάξουμε βαθύτερα τη νομιζόμενη 

πίστη μας, δε θέλουμε επ’ ουδενί να την 

αμφισβητήσουμε μη και εκτεθούμε. Η θερμή πίστη 

δίνει πνευματική υγεία, ισορροπία, στηριγμό, 

ενδυνάμωση, ελπίδα και εμπιστοσύνη στον Θεό. 

Μερικές φορές, ας μη φοβηθούμε να το ομολογήσουμε, 

η πίστη μας έχει αρκετά στοιχεία μυστικής εγωπάθειας 

και νοσηρής συναισθηματικότητας. Φθάνει μάλιστα μια 

λανθασμένη πίστη σε έναν αντικοινωνικό σκεπτικισμό, 

που προσφέρει ένα αρκετά κακό παράδειγμα στους 

άλλους. Αναζητώντας τον Θεό και βλέποντας εμάς 

έτσι, κάνουν πίσω. Ο Θωμάς δεν ήταν σίγουρα 

κακόπιστος ούτε ευκολόπιστος. Ήταν ειλικρινής, 

ντόμπρος, γνήσιος, ατόφιος, τίμιος και αληθινός. Ήταν 

αυτός που ήταν. Η καλή του απιστία έκανε τον Χριστό 

να ξανάλθει γι’ αυτόν. Ο Χριστός τού προσφέρθηκε για 

την ειλικρίνειά του. Δεν τον επετίμησε, που ζήτησε να 

τον δει, να τον ψηλαφίσει. Όμως τελικά μακάρισε και 

ευλόγησε αυτούς που δε θα δουν και θα πιστέψουν 

(Συνέχεια σελ.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Διμηνιαία ενημερωτική έκδοση ‘Παναγίας Ιμβριώτισσας’ • Αρ. Φύλλου 22 • Μάρτιος – Απρίλιος 2015 

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 πληρεί τις καρδιές 

όλων μας.  

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ 
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Η απιστία φυσικά είναι ελεύθερη επιλογή του 

καθενός. Η απιστία λέει πως βασίζεται μόνο σε ό,τι 

βλέπει και πιάνει και κατανοεί η λογική. Αυτό είναι 

ένας εξαναγκασμός και μια ευκολία κουραστική. Η 

πίστη θα λέγαμε είναι μια δυσκολία, επικινδυνότητα, 

ρίσκο και τόλμη. Γι’ αυτό μακαρίζει αυτούς που 

πιστεύουν δίχως χειροπιαστές αποδείξεις. Η πιο δυνατή 

απόδειξη είναι η βεβαίωση της καρδιάς μας. Ο 

δυσκολόπιστος Θωμάς είναι αδελφός μας, είναι 

αδύναμος, αλλά καλοπροαίρετος σίγουρα. 

     Στο Άγιον Όρος την ημέρα αυτή έχουμε σε όλες 

τις μονές αγρυπνία, γιατί τέτοια μέρα απελευθερώθηκε 

από τον τουρκικό ζυγό. Όπως πληροφορούμεθα, ο 

κόσμος κατά τις εορτές του Πάσχα ήταν περισσότερος 

από άλλοτε στις εκκλησίες. Αυτό σημαίνει ότι η πίστη 

δεν έσβησε. Μπορεί όμως να γίνει βαθύτερη και 

θερμότερη. Ο Θωμάς δεν είναι των απίστων αλλά των 

δυσπίστων, των ολιγοπίστων και τελικά των πιστών. Η 

καλή του απιστία ας μας προβληματίσει γόνιμα.  

Πηγή: http://aktines.blogspot.gr 

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

ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 

Αυτά που θέλετε να πείτε στα παιδιά σας, να τα λέτε με την 

προσευχή σας. Τα παιδιά δεν ακούν με τα αυτιά, μόνο όταν 

έρχεται η Θεία Χάρις που τα φωτίζει, τότε ακούνε αυτά που 

θέλουμε να τους πούμε. Όταν θέλετε να πείτε κάτι στα παιδιά 

σας, πέστε το στην Παναγία κι αυτή θα ενεργήσει. Η 

προσευχή σας αυτή θα γίνει ζωογόνος πνοή, πνευματικό 

χάδι, που χαϊδεύει, αγκαλιάζει, έλκει τα παιδιά.       

(ΆγιοςΠορφύριος) 

"Κατάφευγε πάντοτε προς τον Θεό δια προσευχής και 

νηστείας και δακρύων κατανύξεως, δια να λυτρωθείς από 

πάντων των σκανδάλων και των παγίδων και των παθών" 

(Άγιος Εφραίμ ο Σύρος) 

"Πόσοι αμαρτωλοί επέστρεψαν; Πόσοι φταίχτες μετανόησαν; 

Πόσοι αμαρτωλοί μετέβαλαν γνώμη; Πόσοι κακότροποι 

μετανόησαν; Καί όμως όλους αυτούς τους εδέχθη. Τι 

παράξενο είναι εάν δεχθεί και εμέ; Θεός είναι καί δέχεται 

τους αμαρτωλούς. Ας εγερθώ και ας υπάγω και εγώ".  

(Δαμασκηνού Στουδίτου) 

"Η Βασιλεία του Ιησού Χριστού δεν είναι η βασιλεία του 

κόσμου τούτου, είναι η Βασιλεία των Ουρανών, είναι η 

μακαριότητα του Θεού, είναι η δόξα η ατελεύτητος, είναι η 

ζωή η αθάνατος, είναι με ένα λόγο ο Παράδεισος. 

Παράδεισος! μόνον να τον συλλογισθώ, ευφραίνεται η ψυχή 

μου. Παράδεισος! Η ευτυχισμένη πατρίς των Προπατόρων 

μου, ο γλυκύς λιμήν της ελπίδος μου, ο μοναδικός σκοπός 

της αγάπης μου, το ύστερον βραβείο της Πίστεώς μου..."               

( Ηλία Μηνιάτη, Επισκόπου Κερνίκης & Καλαβρύτων ) 

Όσοι αληθινά απεφάσισαν να υπηρετήσουν τον Κύριο, 

πρέπει να καταγίνονται στη μνήμη του Θεού και στην 

αδιάλειπτη και νοερά επίκληση του ονόματος Του: «Κύριε 

Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Τις 

ώρες που ακολουθούν μετά το γεύμα μπορεί κανείς να 

προσεύχεται ως εξής: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, 

πρεσβείαις της Θεοτόκου ελέησόν με τον αμαρτωλό». 

Μπορεί επίσης να καταφεύγει ιδιαιτέρως στη Θεοτόκο: 

«Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς» ή να λέει τον αρχαγγελικό 

ασπασμό: «Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη 

Μαρία…» Με αύτη την απασχόληση όχι μόνο διατηρούμε 

ειρηνική τη συνείδησή μας, αλλά μπορούμε να πλησιάσουμε 

τον Θεό και να ενωθούμε μαζί Του. Διότι, κατά τον άγιο 

Ισαάκ τον Σύρο, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε με άλλο 

τρόπο τον Θεό, έκτος από την αδιάλειπτη προσευχή."  (Άγιος 

Σεραφείμ του Σάρωφ) 

Η ΣΙΩΠΗ ! 

«Το να σιωπά κανείς δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι είναι 

αδιάφορος, αδρανής, νωχελής κι απρόσεκτος. Η εσκεμμένη 

σιωπή, η προσεγμένη ολιγολογία και η απόρριψη της 

φλυαρίας και του κουτσομπολιού αποτελεί προτίμηση σιγής 

κι αποφυγή της κουραστικής πολυλογίας, από την οποία 

συνήθως προέρχονται διάφορα προβλήματα, όπως 

φιλονικίες, ψυχρότητες και θόρυβοι. Οι σιωπηλοί άνθρωποι 

μιλούν με τη σοβαρή σιωπή τους. Δεν μιλούν όχι γιατί δεν 

γνωρίζουν να μιλήσουν, όχι από ακαταδεκτικότητα και 

κρυφή οίηση ότι δεν συμμετέχουν σε υψηλού επιπέδου 

συζητήσεις, αλλά από την ταπεινή αίσθηση ότι δεν έχουν 

κάτι σημαντικό να πουν. Όταν μάλιστα μιλούν, καταθέτουν 

λόγο μεστό περιεχομένου. 

Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ λέει: «Απόκτησε την 

εσωτερική σου γαλήνη και χιλιάδες άνθρωποι θα σωθούν 

γύρω σου, χωρίς εσύ να το ξέρεις». Δεν χρειάζεται συνέχεια 

να μιλάμε. Ο κόσμος κουράστηκε από τα πολλά, τα παχιά, τα 

αδιαφανή, τα υποκριτικά, τα ξύλινα λόγια. Οι άλλοι δεν 

βρίσκονται πάντοτε πλάι μας για να μας ακούνε, αλλά και για 

να τους ακούμε. Λέει ένας σοφός: «ο Θεός μας έδωσε δύο 

αυτιά και ένα στόμα – περισσότερο ν’ ακούμε και λιγότερο 

να μιλάμε». Εμείς κυκλοφορούμε σαν να έχουμε δέκα 

στόματα και κανένα αυτί. Μιλά ο άλλος και δεν τον ακούμε 

και σκεφτόμαστε τι θα πούμε εμείς.»  

Απόσπασμα από το βιβλίο :Η εύλαλη σιωπή, εκδ. Εν πλω,   

†Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου 

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

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Η κατανυκτική περίοδος του Τριωδίου με τις 

κατανυκτικότερες ακολουθίες όλου του έτους δεν αφήνει 

κανένα χριστιανό ασυγκίνητο. Το Σωματείο μας με τις 

καθιερωμένες ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της 

Μεγάλης εβδομάδος και της Πασχαλινής περιόδου συνέβαλε 

στο μέτρο του δυνατού και πάντοτε με την συνδρομή των 

εφημερίων του Ι. Ναού Εισοδείων Θεοτόκου Αμπελακίων π. 

Νείλο Μουσελή & π. Αναστάσιο Φελεμέγκα (τους οποίους 

ευχαριστούμε θερμώς) να εξυπηρετήσει τις πνευματικές 

ανάγκες των πιστών της γύρω περιοχής. Ως γνωστόν την 

περίοδο αυτή καθιερώθηκε από τους αγίους πατέρες και η 

μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου που είναι 

αφιερωμένος ο ναός μας και που εορτάζουμε κατ’έτος.  

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έγιναν οι κατάλληλες 

προετοιμασίες για τον σκοπό αυτό. Μία από αυτές είναι και ο 

γενικός καθαρισμός του ναού αλλά και των προαυλίων 

χώρων. Αυτό όμως για να γίνει απαιτούνται πολλά χέρια και 

πάντα το Δ.Σ. κάνει έκκληση για τον σκοπό αυτό. Είναι δε  

συγκινητική και αξιοθαύμαστη η ανταπόκριση του κόσμου 

από εγγύς και μακράν. Όλοι στο τέλος παρακάθηνται στη 

νηστήσιμη τράπεζα που με την βοήθεια και άλλων ετοιμάζει 

ο Στέλιος Λύρος. Πολλές νοικοκυρές συμπληρώνουν και τα 

δικά τους φαγητά και γλυκά και γίνεται ένα πραγματικό 

πανηγύρι χαράς για την χάρη της Παναγίας μας. Το Δ.Σ. 

ευχαριστεί όλους γενικά που συμμετέχουν σ’αυτή την 

εκστρατεία καθαριότητος κι εύχεται η Κυρία Θεοτόκος να 
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εκπληρώνει τα αιτήματα όλων. Δεν παραθέτουμε τα ονόματα 

τους γιατί είναι πολλά (35 περίπου) και από τον φόβο μήπως 

μας διαφύγει κάποιος. Σίγουρα όμως δεν θα διαφύγει η 

συμμετοχή τους στην Κυρά μας την Παναγιά. Μετά από τα 

παραπάνω είχαμε την:                        

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

 Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε 

την 25
η
 Μαρτίου 2015 ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στον 

κατάμεστο από Ιμβρίους και Σαλαμινίους πανηγυρίζοντα 

Ιερό Ναό της Παναγίας Ιμβριώτισσας στη Σαλαμίνα. 

Στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο λίαν 

αγαπητός και σεβαστός σε όλους Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως κ.ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ, 

Διευθυντής του Πατριαρχικού Γραφείου στην Αθήνα, 

πλαισιούμενος από τον Οικονόμο π. Αναστάσιο Φελεμέγκα, 

ιερέα του ναού μας και ιερατικό προϊστάμενο του Ι.Ν. 

Εισοδείων της Θεοτόκου Αμπελακίων Σαλαμίνος, καθώς και 

από τον Ιεροδιάκονο π. Καισάριο.  

 
 Τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος, ο οποίος 

διακρίνεται για τον θεολογικό του λόγο και την ευφράδειά 

του, καθώς και την ενισχυμένη πειθώ. Αναφέρθηκε στο 

χαρμόσυνο γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και 

στην εθνική επέτειο του 1821. Επίσης, μετέφερε τις ευλογίες 

και τις ευχές του σεπτού προκαθημένου της Ορθοδοξίας 

Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου 

κ.κ.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ του Ιμβρίου. Μέγα το πλήθος των 

πιστών, που κατέκλυσαν τον Ναό για να ζητήσουν τις 

πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου. 

Τέλος, να αναφερθεί ότι στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία 

και στην Δοξολογία παρέστησαν παρά τον άστατο και 

βροχερό καιρό πολλοί Ίμβριοι από την Αθήνα. Η Επιτροπή 

κυριών του Συλλόγου Ιμβρίων Αθηνών μερίμνησε και 

δρομολόγησε πούλμαν με το οποίο ήλθε και το χορευτικό 

συγκρότημα νέων του Συλλόγου Ιμβρίων Αθηνών, 

ενδεδυμένων με παραδοσιακές φορεσιές της Ίμβρου. 

 
Με την ζωντανή μουσική της ομάδος του χορευτικού και 

παρά την ασφυκτική στενότητα του χώρου (λόγω βροχής 

έπρεπε όλοι να χωρέσουμε μέσα στην αίθουσα) οι νέοι μας 

χόρεψαν τους παραδοσιακούς χορούς της Ίμβρου και 

καταχειροκροτήθηκαν απ’όλους μας. Μετά την εκδήλωση 

παρατέθηκε γεύμα μπακαλιάρος με σκορδαλιά και έληξε η 

όλη εκδήλωση ευχάριστα. Το Δ.Σ. ευχαριστεί εκ βαθέων 

όλους τους συμμετέχοντες στην πανήγυρη του Ιερού μας 

Ναού. Κατ’αρχήν τον Σεβασμ. Αδριανουπόλεως 

κ.Αμφιλόχιο, τους ιερείς που συνεχώς μας συμπαρίστανται 

και μας εξυπηρετούν, π. Νείλο Μουσελή & π. Αναστάσιο 

Φελεμέγκα, τον Σύλλογο Ιμβρίων Αθηνών και την Επιτροπή 

κυριών που συνεχώς και αόκνως μας συμπαραστέκεται, τους 

νέους μας του χορευτικού και της ορχήστρας του ανωτέρου 

Συλλόγου (δεν αναφερόμαστε ονομαστικά φοβούμενοι 

μήπως αδικήσουμε κάποιους) και σε όλους γενικά που 

συνδράμουν καθ’οιοδήποτε τρόπο στις διάφορες 

δραστηριότητες μας. Ας έχουν πλούσια την χάρη της  

Παναγίας μας.  

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Δ.Σ. ‘ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΙΣΣΑΣ’ προσκαλεί 

τα μέλη και φίλους του την 17/5/2015 και ώρα 13
η
 μ.μ. 

στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού για το 

καθιερωμένο ετήσιο γεύμα, προς ενίσχυση των 

δραστηριοτήτων του. Η τιμή του γεύματος διατηρείται 

για πολλά χρόνια στα 15,00€ και περιλαμβάνει πιάτο με 

ορεκτικά, καθώς και κύριο γεύμα από κατσικάκι στο 

φούρνο με παραδοσιακό πιλάφι, ή εκλεκτό ψημένο 

μοσχαρίσιο μπιφτέκι με πατάτες. Επίσης περιλαμβάνει 

κι ένα ποτό (μπύρα, αναψυκτικό ή μικρό νερό). Θα 

γίνουν ακόμη και κληρώσεις δώρων.    

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. Δηλώστε 

εγκαίρως συμμετοχή για να γίνει σωστός 

προγραμματισμός.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και σας 

περιμένουμε. 

Εκ του Δ.Σ. 
 

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
Θάνατοι 

Στις 30 Μαρτίου 2015 απεβίωσε στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου ο 
Δημήτρης Γραφιαδέλλης του Παρασκευά & της Ζαφείρας (Xαβάς) 
από τα Αγρίδια της Ίμβρου σε ηλικία 67 ετών. Ευχόμαστε να έχει 
καλή ανάπαυση και συλλυπούμαστε τους οικείους του. 

Στις 29 Μαρτίου 2015 απεβίωσε στην Αθήνα o Βασίλης 
Ζαρμπουζάνης από τα Αγρίδια της Ίμβρου σε ηλικία 85 ετών. 
Ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση και συλλυπούμαστε τους 
οικείους του 

Στις 6 Απριλίου 2015 απεβίωσε στο Σύδνεϋ Αυστραλίας ο 
Γεώργιος  Λαφιατής του Δημητρίου από το Σχοινούδι της Ίμβρου σε 
ηλικία 77 ετών. Ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση και 
συλλυπούμαστε τους οικείους του. 

Στις 28 Απριλίου 2015 απεβίωσε στην Αθήνα η Κωνσταντίνα 
Παπαντωνίου το γένος Καράμπελα από το Σχοινούδι της Ίμβρου σε 
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ηλικία 73 ετών. Ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση η ψυχή της και 
συλλυπούμαστε τους οικείους της. 
Σημείωση: Παρακαλούνται όσοι έχουν Κοινωνικά και επιθυμούν 
την δημοσίευση τους να επικοινωνούν στο τηλ. 697 283 99 49 
(κ.Χρήστο Ροδιά) για την καταχώρηση τους.  

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

Το Δ.Σ. Παναγίας  Ιμβριώτισσας  ευχαριστεί  εκ βαθέων 
τους παρακάτω δωρητές : 
Υπέρ του Γηροκομείου: 
Κάτσος Σπύρος (κατάθεση Ε.Τ.Ε.)                 70,00€ 
Σταυροπούλου Ειρήνη                  20,00€ 
Κουλουτμπάνη Eιρήνη                  20,00€ 
Γραφιαδέλλης Κώστας (Βασιλείου)             100,00€ 
Βασίλειος & Αικατερίνη Ψιλιάγκου             150,00€ 
Βασίλειος & Αθηνά Μαυρινού  
(υπέρ της ψυχής Δ.Γραφιαδέλλη)                 50,00€ 
Απόστολος Γραφιαδέλλης 
(υπέρ της ψυχής Δ.Γραφιαδέλλη)                 50,00€ 
Διάφοροι (υπέρ της ψυχής Δ.Γραφιαδέλλη)            170,47€ 
Κανλής Κως/νος (κατάθεση Ε.Τ.Ε.)                30,00€ 
Φαναριώτης  Γεώργιος                  50,00€ 
Ανώνυμος                200,00€ 
Υπέρ ενισχύσεως του Ν.Ι. Παλμού: 
Σιδέρης Παναγιώτης               100,00€ 
Κουλουτμπάνης Βασίλης (Γραμ.)                 10,00€ 
Mandonaki Αntoula (Canada)                 20,00€ 
Τριανταφύλλου Μερόπη                 20,00€ 
Θεοδωρίδου Δέσποινα                  20,00€ 
Τσακνής Τιμολέον                  40,00€ 
Χριστάκης Γεώργιος (Ζαφειρίου)                 20,00€ 
Λαφιατή Χριστίνα                  10,00€ 
Τριανταφύλλου Μαίρη                  20,00€ 
Ροδιά Σμύρνα                  20,00€ 
Κουλουτμπάνης  Αγγελική (συζ.Γ.Κ.)                10,00€ 
Υπέρ του Ιερού Ναού 
Ελευθέριος & Δέσποινα Καπάδαη  
εις μνήμη των γονέων τους (για γεύμα 25

ης
 Μαρτίου)           100,00€ 

Καράπασιας Χρήστος & Ελένη (αγιογραφία)            100,00€ 
Αφοι Κούκουνα (εις μνήμη Α.Κούκουνα)             100,00€ 
Καράπασιας Χρήστος & Ελένη (για γεύμα 25

ης 
Μαρτίου)        50,00€ 

Ανώνυμη για στολισμό  25
ης

 Μαρτίου                50,00€ 
Σταυροπούλου Ειρήνη                  20,00€ 
Ανώνυμος (για γεύμα 25

ης
 Μαρτίου)             100,00€ 

Ανώνυμη                   50,00€ 
Θεοχάρη Ευστρατία (εις μνήμη ιερ. Ναθαναήλ)                      100,00€                                                                                     
Τζιρίτης Στέφανος & Αγγελική  
(για Πασχαλινή Θ.Λειτουργία)              150,00€ 
Βουλγαρίδου Αναστασία (για στολισμό Επιταφίου)            180,00€ 
Ελευθέριος & Δέσποινα Καπάδαη (για Φιλόπτωχο)               50,00€ 
Kastrinoy Anna (U.S.A.)               100,00$ 
Polizotou Anna (U.S.A.)               100,00$ 
Bogiatzi-Vigli Hrisanti (U.S.A.)                 50,00$ 
Nick &Maria Fliakou (U.S.A.)              100,00$ 
Filio Vasiliadi (U.S.A.)               100,00$ 

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή επανεύχεται σε όλους με τις πρεσβείες 
της Παναγίας μας να είναι πλούσια τα ελέη του αναστάντος  
Σωτήρος μας Χριστού. 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΝ 
α)Εκ παραδρομής στο 16ο φύλλο του Ν.Ι. Παλμού 3ος - 4ος  μήνας 

2014 δεν ανεγράφη παρ’ ότι έχει εκδοθεί η υπ΄αρ. 356 απόδειξη 
είσπραξης των τριακοσίων πενήντα (350,00) € και απεστάλη στη κα 
Αικατερίνη Γιαπτσέ, η οποία μερίμνησε και μεριμνά πάντοτε για την 
διάθεση των ημερολογίων μας και μας αποστέλλει τα χρήματα που 
συγκεντρώνει, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εν λόγω 
παράλειψη χωρίς δική της υπαιτιότητα, ενδεχομένως να δημιουργήσει 
δυσπιστία στο περιβάλλον της. Ως εκ τούτο ζητούμε ταπεινά συγνώμη. 

β)Στο ίδιο τεύχος, έχει καταχωρηθεί κατάθεση στο λογαριασμό της 
Ε.Τ.Ε. αγνώστου το ποσό των 330,00€. Το συγκεκριμένο ποσό είναι 
έμβασμα του Σωματείου Ιμβρίων του Σύδνεϋ Αυστραλίας. 
Ευχαριστούμε και ζητούμε και πάλι συγγνώμη.       

γ)Εκ παραδρομής στο προηγούμενο φύλλο ανεγράφη ότι το νόμισμα 
της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Σωματείου μας έλαχε στον 
Σύλλογο Ιμβρίων Μελβούρνης Αυστραλίας ενώ το σωστό είναι στον 
Σύλλογο Ιμβρίων του Σύδνεϋ Αυστραλίας. Ζητούμε συγγνώμη. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------  
Αγαπητοί αναγνώστες του Ν. Ι. Παλμού σχετικά με τις 

δραστηριότητες μας μπορείτε να ενημερώνεστε και από την 

ιστοσελίδα μας ( www.panagia-imvriotissa.gr). Ακόμη εκεί 

μπορείτε να παρακολουθήσετε Εκκλησιαστικούς Ραδιοφωνικούς 

Σταθμούς, τα καθημερινά συναξάρια των αγίων της Εκκλησίας μας, 

Ορθόδοξη βιβλιοθήκη, Ομιλίες και κηρύγματα από διάφορους 

καταξιωμένους ομιλητές, Τυπικό, ακολουθίες κ.λ.π. 

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 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ροδιάς Χρήστος του Μιλτιάδου 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανθούλα Λαμπριανού Συζ. Ιωάννου 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λυρος Στελιος Του Ιωαννου 
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.: Κων/νος Χανιαδάκης του Ευαγ. 

ΤΑΜΙΑΣ: Καπάδαης Ελευθέριος του Κων/νου 
ΑΝΑΠ. ΤΑΜΙΑΣ: Λενίτσης Βασίλειος του Κων/νου 

ΜΕΛΟΣ: Καραπασιάς Χρήστος του Ανδρέα 
ΜΕΛΟΣ: Λαμπριανός Ιωάννης του Παρασκευά 
ΜΕΛΟΣ: Μαλαθούνης Δημήτριος του Γεωργίου 

 


