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Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον 

Ιερός Ναός Ευαγγελισμού 

της Θεοτόκου 

 

 

 

‘    Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην 

αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν

 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 

Ζωή πίστεως 

Επισκ. Αυγουστίνου Ν. Καντιώτη 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, πού 

μ' αξιώνει για μια ακόμη φορά, τώρα στα βαθιά 

γεράματα μου, να κηρύξω τα λόγια του. Θα 

προσπαθήσω να σας μιλήσω όπως μιλάει ό πατέρας 

στα παιδιά του, να μιλήσω με γλώσσα απλή. Θέλω να 

με προσέξετε. Όπως γνωρίζουμε, από τους δώδεκα 

μαθητάς του Χριστού, ένας, ό Ιούδας, τον πρόδωσε. 

Μετανόησε υστέρα γι' αυτό κι απελπισμένος πήγε και 

κρεμάστηκε. Μεγάλο κακό ή αυτοκτονία. Σαν τον 

Ιούδα είναι αυτοί πού αυτοκτονούν... 

Μετά από τη σταύρωση του Κυρίου οι άλλοι 

απόστολοι, φοβισμένοι κι απογοητευμένοι, τρύπωσαν 

σ' ένα σπίτι κι έκλεισαν πόρτες και παράθυρα. 

Φοβήθηκαν μην τους πιάσουν κι αυτούς οι Ιουδαίοι. 

Άλλα ξαφνικά, μια Κυριακή σαν σήμερα, λίγο προτού 

να βασιλέψει ό ήλιος, να το θαύμα, παρουσιάζεται 

μπροστά τους ό Χριστός! Τρόμαξαν. Μπήκε «των 

θυρών κεκλεισμένων» (Ίωάν. 20,26). Κα! μόλις 

συνήλθαν από την έκπληξη, ό αναστημένος Χριστός 

τους είπε τρία πράγματα. Όπως ό πατέρας πού 

απουσιάζει και γυρίζει στο σπίτι φέρνει δώρα στα 

παιδιά, έτσι κι ό Χριστός πού αναστήθηκε τους έφερε 

τρία πολύτιμα δώρα. Το ένα ποιο είναι; Μία λέξις. "Ω 

ή λέξις αυτή! Γλυκεία λέξις. Όλοι οι άνθρωποι, Βορρά 

και Νότου, Ανατολής και Δύσεως, όλοι την ποθούν, 

όλοι την έχουν στα χείλη, είναι ή λέξης ειρήνη. 

«Ειρήνη υμίν», τους είπε ό Χριστός. Τι ωραίο πράγμα 

ή ειρήνη! Ό Χριστός λοιπόν έφερε την ειρήνη. Αυτός 

είναι ή ειρήνη του κόσμου.  

Μετά, το δεύτερο πράγμα ποιο είναι; Αφού λάβετε το 

Πνεύμα το άγιο, τους λέει ό Χριστός, μη μείνετε 

κλεισμένοι εδώ. Να βγείτε έξω με θάρρος και 

παρρησία. Σκορπιστείτε παντού. Άλλος στην Ευρώπη, 

άλλος στην Ασία, άλλος στην Αφρική, άλλος στην 

Αμερική... Σαν τους αετούς πετάξτε να κηρύξετε το 

ευαγγέλιο. Όπως έμενα μ' έστειλε ό ουράνιος 

Πατέρας, έτσι εγώ «πέμπω υμάς».  

Το ένα λοιπόν ή ειρήνη, το δεύτερο κηρύξατε το 

ευαγγέλιο, και το τρίτο; είναι μία άλλη ωραία λέξις, 

συγχώρησις. Όλοι αναστενάζουμε για τις αμαρτίες 

πού κάνουμε. Ποιος είναι αναμάρτητος; Κανείς. Από 

το παιδί των επτά ετών μέχρι τον ασπρομάλλη 

γέροντα, όλοι είμεθα αμαρτωλοί. Κι όταν κάνης το 

κακό, νιώθεις ενοχή. Σάς κέντησε κανένας σκορπιός 

εσάς; Έμενα με κέντησε. Είναι φοβερός ό πόνος. 

Όπως λέει κάποιος άγιος, προτιμότερο να σε κεντήσει 

σκορπιός παρά να σε κεντήσει ή συνείδηση σου. 

Γι’ αυτό ό Χριστός έφερε τη συγχώρηση. Είπε στους 

αποστόλους. Σάς δίνω την εξουσία να συγχωρείτε τα 

αμαρτήματα των ανθρώπων «αν τίνων αφήτε τάς 

αμαρτίας, αφίενται αυτοίς». Και από τότε πράγματι, 

δυνάμει αυτής της εξουσίας των αποστόλων, δίδεται 

μέχρι σήμερα ή συγχώρησις εν τω ονόματι του Ιησού 

Χριστού. 

Ό παπάς, και ό πιο φτωχός και αγράμματος, άμα 

φορέσει το πετραχήλι, δεν είναι άνθρωπος, αυτή 

είναι ή πίστις μας. Φόρεσε το πετραχήλι, είπε 

«Ευλογητός ό Θεός...», έκανε το σταυρό; 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ 

Ο Νέος  Ιμβριακός Παλμός, εύχεται στους απανταχού 

Ιμβρίους, συνδρομητές και φίλους του, ο αναστάς 

Κύριος μας , να πλημυρίζει τη ζωή όλων μας, με το 

φως της Αναστάσεως. 
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Εκείνη την ώρα είναι άγγελος. Σαν άγγελο να τον 

βλέπετε. Δεν είναι πλέον ό παπά-Δημήτρης, ό παπά-

Αλέξης, είναι ανώτερος κι απ'τον άγγελο. Γιατί; Διότι, 

λέει ό Κοσμάς ό Αιτωλός, ό άγγελος δεν έχει εξουσία 

να συγχωρήσει αμαρτήματα, ενώ ό παπάς έχει. Γι' 

αυτό να τρέχετε όλοι κάτω απ' το αγιασμένο 

πετραχήλι, να παίρνετε συγχώρηση. 

Αυτά, λοιπόν, τα τρία πράγματα έφερε με την 

ανάσταση του ό Χριστός, πού είναι το άλφα και το 

ωμέγα, είναι το πάν για μας. Κοντά στο Χριστό 

τα'χουμε όλα, μακριά από το Χριστό ή ζωή αυτή δεν 

είναι τίποτε. Την ημέρα όμως εκείνη έλειπε ένας από 

τους μαθητάς, ό άγιος Θωμάς. Τον βρήκαν κατόπιν οι 

άλλοι και του έλεγαν. - Θωμά, είδαμε τον Κύριο. -

Ψέματα λέτε, δε σας πιστεύω. - δε σου λέμε ψέματα, 

τον είδαμε. - Αν δεν βάλω το δάχτυλο μου στον τύπο 

των ήλων, στο σημάδι απ' τα καρφιά στα χέρια και 

στα πόδια, δεν πιστεύω εγώ. Έτσι την επομένη 

Κυριακή, σαν σήμερα, να ό Χριστός πάλι 

κεκλεισμένων των θυρών μπήκε και κάλεσε το Θωμά. 

- Έλα, του λέει, βάλε το δάχτυλο σου στις πληγές 

μου. Κι όταν ό Θωμάς ψηλάφισε το Χριστό, φώναξε 

«Ό Κύριος μου και ό Θεός μου» και πίστεψε κι αυτός. 

Αυτά τα ωραία λέει σήμερα το ευαγγέλιο. Από τότε 

πέρασαν αιώνες. Άλλα μέχρι και σήμερα υπάρχουν 

Θωμάδες. Είναι πολλοί πού σαν εκείνον δεν 

πιστεύουν. Αμφισβητούν ιδίως το μέγα γεγονός της 

Αναστάσεως, το θαύμα των θαυμάτων. Άκου 'κει 

παραμύθια, λένε, είναι ποτέ δυνατόν με κλειστές τις 

πόρτες να μπήκε ό Χριστός; Τι έχουμε ν' 

απαντήσουμε; 

Απαντώ με τρία παραδείγματα. Όταν ήμουν μικρό 

παιδί και πήγαινα σχολείο, στο χωριό μου είχαμε ένα 

καλό δάσκαλο. Μια μέρα μας λέει. Θα σας πω ένα 

αίνιγμα κι αν το βρείτε θα σας πω μπράβο. «κλείνω 

το σπιτάκι μου, και κλέφτης είναι μέσα» Τι είναι; 

Εμείς δεν μπορούσαμε να βρούμε. Πώς, αφού 

κλείνουν οι πόρτες, είναι κλέφτης μέσα. Έτσι μας το 

είπε ό δάσκαλος. Είναι ό ήλιος. Ερωτούμε λοιπόν 

τώρα τους απίστους. Πώς ό ήλιος περνά και χωρίς να 

σπάσουν τα τζάμια βρίσκεται μέσα στο σπίτι; Θέλεις 

άλλο παράδειγμα; Κεκλεισμένων των θυρών μπαίνει 

μέσα και ό αέρας. Όσο και να κλείσεις, βρίσκει τρόπο 

να μπει κι αλίμονο αν δεν έμπαινε, θα πεθαίναμε από 

ασφυξία. Θέλεις και τρίτο παράδειγμα; Να ή 

τηλεόραση. Ανοίγει, και μεταφέρει μέσα στο δωμάτιο 

μας έναν πού είναι στη Μόσχα, άλλον πού είναι στη 

Νέα Υόρκη, άλλον πού είναι στην Αυστραλία. Ή 

επιστήμη, πού είναι επινόησις του μυαλού του 

ανθρώπου, βρήκε τρόπο να το κάνη, ό Θεός, πού 

έκανε τον άνθρωπο, να μη μπορεί; Αφού λοιπόν 

κεκλεισμένων των θυρών μπαίνει ό ήλιος κι ό αέρας, 

μπαίνουν όλοι αυτοί πού δείχνει ή τηλεόραση, πολύ 

περισσότερο ό Δημιουργός τους μπορεί να 

εισέρχεται. 

Τι χρειάζεται, αγαπητοί μου; Να πιστεύουμε στο 

Χριστό, καμία δύναμις να μη μας κλονίζει. Και ή πίστη 

να είναι ζωντανή, όχι ψόφια. Πότε είναι ζωντανή ή 

πίστις; Πώς θα την καταλάβουμε; Το δέντρο το 

καταλαβαίνουμε από τον καρπό. Την αχλαδιά από τ' 

αχλάδια, τη μηλιά από τα μήλα. Έτσι και αν έχουμε 

πίστη, θα την δείξουμε εμπράκτως. Αν πιστεύεις, 

τότε θα σηκώνεσαι το πρωί για να κάνης την 

προσευχή σου, το μεσημέρι πού κάθεσαι στο τραπέζι 

θα κάνης το σταυρό σου, το βράδυ πριν κοιμηθείς 

πάλι θα προσευχηθείς. Αν πιστεύεις, θα δουλεύεις 

όλη τη βδομάδα και την Κυριακή, μόλις ακούς την 

καμπάνα, φτερά στα πόδια και στην εκκλησία. Αν 

πιστεύεις, θα συγχωρείς τον εχθρό σου. Αν πιστεύεις, 

θα κοινωνείς τα άχραντα μυστήρια. Αν πιστεύεις, θα 

εξομολογείσαι τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Όπως 

αυτός πού δεν βαπτίζεται δεν είναι Χριστιανός, έτσι 

και όποιος δεν εξομολογείται δεν είναι Χριστιανός. Η 

εξομολόγησις είναι ένα από τα επτά μυστήρια της 

αγίας μας Εκκλησίας. Αν πιστεύεις, θα κάνης και κάτι 

άλλο, θ' ανοίγεις κάθε μέρα το Ευαγγέλιο, όπως δεν 

περνάει μέρα χωρίς ψωμί, έτσι δεν πρέπει να περνάει 

μέρα χωρίς να διάβασης το Ευαγγέλιο, τα άγια λόγια 

του Χριστού μας. Τέλος, αυτό πού πιστεύουμε να 

μην το κρύβουμε, αλλά να το λέμε, να το 

κηρύττουμε. Είδατε οι χιλιαστές; φθάνουν μέχρι την 

άκρη του κόσμου αφήνοντας κάθε τι άλλο, για να 

κηρύξουν τη σατανική αίρεση τους, πολύ 

περισσότερο εσύ, πού έχεις την αλήθεια. Πιστεύεις; 

Μην το κρύβεις, μην είσαι κρυπτοχριστιανός. 

Κήρυττε το Χριστό, όπως οι άγιοι απόστολοι και 

Ιεραπόστολοι. Πιστεύεις; Μίλα για το Χριστό. Έχεις 

γλώσσα; Αγίασε την κηρύττοντας στο διπλανό σου. 

Είσαι μάνα; Μίλα στα παιδιά σου. Είσαι γιαγιά; Μίλα. 

Εγώ, αν είμαι κάτι, – το ομολογώ – το οφείλω στη 

γιαγιά μου. Αγράμματος ήτανε, μας έπαιρνε στην 

αγκαλιά – ας είναι αιωνία ή μνήμη της, άμα τη 

θυμούμαι κλαίω – ή γιαγιά μας έμαθε το σταυρό, να 

λέμε το «Πάτερ ημών», να προσευχώμεθα. 

Ευλογημένες γιαγιάδες! Τώρα τίποτε απ' αυτά, ό νους 

τους είναι στη μόδα. Μίλα, λοιπόν, για το Χριστό. 

Είσαι πατέρας; Μίλα για το Χριστό. Είσαι δάσκαλος; 

Μίλα για το Χριστό. Είσαι παπάς; Μίλα για το Χριστό. 

Είσαι Χριστιανός; Μίλα, τότε θα σε πω Χριστιανό. 

Από τη γλώσσα θα σε καταλάβω, κι απ'τα χέρια θα 

σε καταλάβω, κι απ' τα πόδια θα σε καταλάβω, κι 

από όλη την ύπαρξή σου, έτσι θα σε καταλάβω. 

(Απομαγνητοφωνημένη ομιλία από τον Ι. Ν. Αγίων Κυρίλλου 

και Μεθοδίου Οξυάς – Πρεσπών την 11-5-1986. καταγραφή 

και σύντμησης 8-5-2005. Πηγή: https://www.pigizois.net) 
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ 

Ο Ιερός Ναός μας φέτος την Μεγάλη Σαρακοστή 

που είναι μια ιδιαίτερη περίοδος προσευχής και 

μετανοίας πλήθυνε της ακολουθίες την περίοδο 

αυτή προς ενίσχυση και αγιασμό των πιστών. Έτσι, 

εκτός από τις καθιερωμένες ακολουθίες των 

Κυριακών και των Χαιρετισμών της Παναγίας μας 

έγιναν και κάθε Τετάρτη πρωί και όλη την Μεγάλη 

Εβδομάδα οι λειτουργίες των Προηγιασμένων 

Τιμίων Δώρων και όλες ο λοιπές ακολουθίες της 

Μεγάλης Εβδομάδος. 

Στην πανήγυρη της εορτής του Ευαγγελισμού 

αφ΄εσπέρας έγινε ο μεγάλος κατανυκτικός 

εσπερινός μετ΄αρτοκλασίας, και την επομένη 

κυριώνυμο ημέρα της εορτής χοροστάτησε και 

τέλεσε την Θ. Λειτουργία ο Σεβ. Μητροπολίτης 

Προικοννήσου κ. Ιωσήφ πλαισιουμενος από τον 

εφημέριο του ναού μας π. Σπυρίδωνα Κατσιμπρί 

και τον π. Αυξέντιο ……… της I. Μητροπόλεως 

Μεγάρων και Σαλαμίνος. 

Κήρυξε τον Θείο Λόγο και μετέφερε τις ευχές του 

Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 

Βαρθολομαίου.  

Στο τέλος ευλόγησε τις προσφερθείσες 

αρτοκλασίες έμπροσθεν του ναού και διένειμε τον 

αντίδωρο στους προσκυνητές.   

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

Γεννήσεις 

Στις 13 Απριλίου 2019 ο Νικόλαος Γαλακτίδης και 

η Μαρία Καπάδαη (κόρη της Δέσπ οινας Ροδιά από το 

Σχοινούδι της Ίμβρου) απέκτησαν το 8ο τους παιδί 

κορίτσι. Ευχόμαστε να τους ζήσει. Καλά σαράντα και 

καλή δύναμη. 

Θάνατοι 

Στις  5 Απριλίου 2019 απεβίωσε στην Γερμανία η 

Μαρίκα Σώζου το γένος Λαμπριανού (από τα Αγρίδια 

της Ίμβρου) σε ηλικία 86 ετών. 

Στις 5 Απριλίου 2019 απεβίωσε στην Θεσσαλονίκη η 

Αναστασία Προέδρου (κόρη της Ελευθερίας Παχύλη 

από της Παναγία της Ίμβρου) σε ηλικία 49 ετών.  

Στις  7 Απριλίου 2019 απεβίωσε στην Αγία Μαρίνα 

Κορωπίου η Σοφία Πινύρου το γένος Καλνή (από το 

Σχοινούδι της Ίμβρου) σε ηλικία 99 ετών.  

Τέλος Απριλίου 2019 απεβίωσε στην Αθήνα ο 

Κωνσταντίνος Καρράς πατέρας του Σεβασμιωτάτου 

Μελίτωνος (από τα Αγρίδια της Ίμβρου ) σε ηλικία 95 

ετών. 

Ευχόμαστε όλοι τους να έχουν καλό Παράδεισο. 

Τα συλλυπητήρια μας στους οικείους των.  

 

 
Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

του αρχιμ. Ιάκωβου Κανάκη 

Οι μεγάλες εορτές της Πίστης μας έχουν προεόρτια και 

μεθεόρτια που αφορούν μεν στην λατρεία της Εκκλησίας 

αλλά είναι απόρροια των πνευματικών βιωμάτων. Έτσι 

αυτές τις ημέρες ζώντας την περίοδο της Διακαινησίμου 

Εβδομάδας αναμετρούμε τα όσα έγιναν τις προηγούμενες 

ημέρες. 

Αναλογιζόμαστε πως πέρασε η Μεγάλη Εβδομάδα. 

Σκεπτόμαστε αν ήταν καλύτερη ή χειρότερη από την 

περσινή.  Έτσι τα μεθεόρτια γίνονται περίοδος παράτασης 

της χαράς, αλλά και περίοδος απολογισμού και κατ᾽ 

επέκταση αυτοκριτικής. Με μια τέτοια προσέγγιση 

διαβάσαμε Πατερικές ομιλίες σχετικές με την εορτή του 

Πάσχα. Θέλουμε να ξέρουμε πως οι άγιοι βίωναν τις 

μεγάλες αυτές εορτές, όπως αυτή της Αναστάσεως, και αν 

όσα προσπαθούμε να νιώσουμε εμείς μοιάζουν, έστω και 

λίγο, με τα βιώματα εκείνων. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε 

γιατί είμαστε ευεργετημένοι, αφού κάποιοι από τους 

Πατέρες μας όχι μόνο βίωσαν αλλά και κατέγραψαν τις 

εμπειρίες τους. Γενικά, όπως συμβαίνει και σε άλλες εορτές, 

οι λόγοι των Πατέρων έχουν εγκωμιαστικό χαρακτήρα.                                                                                                                                        

(Συνέχεια στην 4η σελ.)  
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Ευχαριστούμε 
εκ βαθέων τους παρακάτω δωρητές. 

Για την ανακαίνιση των ιερών σκευών του Ιερού του Ναού 

μας προσέφεραν οι παρακάτω: 

Ανώνυμη ( Γ.& Α.Β.)                                                         100,00€ 

Στυλιανίδης Αλ.& Κωνσταντίνα                                                     

( εις μνήμη Βασιλείου Τζοβελέκη)                               100,00€ 

Μουτζακά Γ.& Π.Βαττής  ( εις μνήμη της                                        

γιαγιά τους Γεωργ. Μουτζακά)                                        50,00€ 

Ανώνυμη                                                                            100,00€ 

Ανώνυμος                                                                           100,00€ 

Ανώνυμος                                                                           100,00€ 

Ανώνυμος                                                                           100,00€ 

Ανώνυμος                                                                           100,00€ 

Ανώνυμος                                                                            30,00€  

Ανώνυμος                                                                            50,00€ 

Ανώνυμος                                                                            50,00€ 

Ανώνυμος                                                                            50,00€ 

Διάφοροι                                                                            270,00€ 

Μπογιατζή Δήμ. (εις μνήμη Μαρίκας Σώζου)               25,00€ 

Μουτζακά Φανή (για εφημεριδα)                                   20,00€ 

Βουλγουρίδου Αναστασία                                                                    

( για λουλούδια Επιταφίου)                                           110,00€ 

(Συνέχεια από την  3η σελ.)  

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

 Θυμίζουν τον «πανηγυρικό της ημέρας», όπως αυτοί που 

συνηθίζεται να εκφωνούνται σε λαμπρές ημέρες της 

Εκκλησίας και του έθνους μας. Κατά βάση ο εγκωμιασμός 

αφορά κατά πρώτον στον Χριστό και στην Ανάστασή Του. 

Πρόκειται για θεολογικές προσεγγίσεις περί της 

Αναστάσεως και τις συνέπειες-ευεργεσίες για τον άνθρωπο 

και την υπόλοιπη δημιουργία. Γενικά συσπειρώνονται τα 

παραπάνω στο πως όλη η κτίση, ενώ είχε λάβει την φθορά 

της πτώσεως, τώρα λαμβάνει την δυνατότητα ανύψωσης 

των πεσμένων, όπως και την ανακούφιση εκ των οδυνών 

εμψύχων και αψύχων. Είναι καταπληκτικός ο τρόπος που 

εκφράζουν οι Πατέρες την αλήθεια της αναστάσιμης αυτής 

χαράς. Ο λόγος τους αποτελεί ένα ποίημα με δυναμικές 

λέξεις και δυνατές εικόνες που θα αλλοιωθούν αν απλά τις 

παραθέσουμε. Χρειάζεται η επίσκεψή μας στο πρωτότυπο 

κείμενο για να τις χαρούμε.  

Γενικά και πάλι μπορούμε να πούμε ότι περιγράφεται η 

χαρά της ζεστασιάς έναντι της ψυχρής πλάκας του τάφου. 

Αναφέρεται ότι όποιος πιστεύει στην Ανάστασή Του δεν 

φοβάται τίποτα, αφού ο θάνατος δεν υπάρχει πιά και αφού 

τον κατήργησε ο του Δεσπότου θάνατος. Δεν είναι μικρό 

πράγμα αυτό. Όταν όλα «τα έσκιαζε η φοβέρα και τα 

πλάκωνε η σκλαβιά» τώρα έχουμε δυνατότητα να 

αναπνέουμε αέρα ελευθερίας. Ανέκφραστη και ανεκλάλητη 

είναι η χαρά αυτού του γεγονότος.  

Το ζήτημα συστρέφεται στην ακόλουθη έκφραση του 

Μακαρίου Σκορδίλη: «Νικήθηκε λοιπόν ο θάνατος, 

σκυλεύθηκε ο άδης, εκδιώχθηκε ο διάβολος και εμείς 

ελευθερωθήκαμε από την τυραννία του δαίμονος. Χαρείτε 

λοιπόν σήμερα και εσείς, φιλέορτοι χριστιανοί, διότι 

αναστήθηκε ο Σωτήρας του κόσμου και κηρύχθηκε η 

λύτρωση του ανθρώπου».  

Όμως για το γεγονός της Αναστάσεως έχουν γραφεί πολλά 

και θα γραφούν και άλλα και ποτέ δεν θα μπορέσουμε 

ανθρωπίνως να περιγράψουμε το μέγεθος του γεγονότος. 

Θα περιορισθούμε όμως σε κάποιο άλλο θέμα που δεν 

σχολιάζεται ιδιαιτέρως. Πρόκειται για την χαρά της 

Παναγίας για την Ανάσταση του Υιού της. Θα λέγαμε ότι 

κάπως «ξεχνάμε» την Παναγία εξαιτίας της Ανάστασης του 

Χριστού. Όμως αυτή είναι το πρόσωπο που τον έφερε στον 

κόσμο οφείλουμε πολλά σε εκείνη. Και ενώ φυσικά θα 

χαρούμε από την Ανάσταση του Χριστού θα συγχαρούμε και 

για την χαρά της Παναγίας.   

Πηγή:www.vimaorthodoxias.gr/ 

Ανακοίνωση 

Ενημερώνουμε τους φίλους και 

αναγνώστες, του Ν. Ι. Παλμού ότι από το 

επόμενο φύλλο το ενημερωτικό έντυπο 

μας, (για λόγους περιστολής δαπανών) θα 

κυκλοφορεί ανά τρίμηνο. 

 

Νέος Ιμβριακός Παλμός 

Διμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 

Ι.Ν. Παναγίας Ιμβριώτισσας 

Οδός Ρόδου, Ντοροντό Σαλαμίνας, Τ.Κ. 18902 

E-mail : info@panagia-imvriotissa.gr 

URL: www.panagia-imvriotissa.gr 

Υπεύθ. Έκδοσης: Χρήστος Ροδιάς    6972839949 

Kατ’οίκον αποστολή : Προαιρετική εισφορά 

Αρ. Λογαριασμ. ΕΤΕ : 18529605596 

IBAN : GR 4901101850000018529605596 

Κωδικός SWIFT Τραπέζης : ETHNGRAA 


