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Ο Ιωακείμ ήταν γιος του Ελιακείμ από τη φυλή του 

Ιούδα και απόγονος του Δαβίδ. Το όνομα Ιωακείμ είναι 

εβραϊκή λέξη και σημαίνει "ο υπό του Θεού 

ανυψωθείς".Έκπτωτος του θρόνου, ιδιώτευε στην Ιουδαία 

και το περισσότερο διάστημα στην Ιερουσαλήμ, όπου είχε 

μέγαρο με βασιλικό κήπο. 

Παντρεύτηκε την Άννα, θυγατέρα του Ματθάν, ιερέως 

από τη φυλή του Λευΐ  και της Μαρίας, από τη φυλή του 

Ιούδα.  

Η Αγία Άννα, η μητέρα της Υπεραγίας Θεοτόκου, 

καταγόταν από τη φυλή του Λευί. Ο πατέρας της, που 

ήταν ιερέας, ονομαζόταν Ματθάν και ιεράτευε την εποχή 

της βασιλείας της Κλεοπάτρας. Τη δε μητέρα της, την 

έλεγαν Μαρία. 

Η Άννα είχε και δύο αδελφές, την ομώνυμη με τη 

μητέρα της Μαρία και τη Σοβήν. Και η μεν Μαρία, που 

παντρεύτηκε στην Bηθλεέμ, είχε κόρη τη Σαλώμη την 

μαία, η δε Σοβή, που παντρεύτηκε και αυτή στην 

Bηθλεέμ, την Ελισάβετ.Τέλος, η Αγία Άννα που 

παντρεύτηκε στην Γαλιλαία τον Ιωακείμ, γέννησε την 

Παρθένο Μαρία. 

Η Αγία Άννα αξιώθηκε να έχει τη μεγάλη τιμή και 

ευτυχία να αποκτήσει μοναδική κόρη, τη μητέρα του 

Σωτήρα του κόσμου. Αφού η Αγία Άννα απογαλάκτισε τη 

Θεοτόκο και την αφιέρωσε στο Θεό, αυτή πέρασε την 

υπόλοιπη ζωή της με νηστείες, προσευχές και 

ελεημοσύνες προς τους φτωχούς. Τέλος, ειρηνικά 

παρέδωσε στο Θεό τη δίκαια ψυχή της, κληρονομώντας 

τα αιώνια αγαθά. Διότι ο ίδιος ο Κύριος διαβεβαίωσε ότι 

«οἱ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιο ἀπελεύσονται» (Ματθαίου, κε' 

46). Οι δίκαιοι, δηλαδή, θα μεταβούν για να απολαύσουν 

ζωή αιώνια. 

Οι άγιοι Ιωακείμ και Άννα είναι το απόλυτο πρότυπο 

του γάμου και της οικογενειακής ζωής. 

Ο Ιωακείμ και η Άννα δεν ήθελαν παιδί “εγωιστικά”, 

ούτε ψυχολογικά ή συναισθηματικά. Δεν ήθελαν να 

γεννήσουν παιδί για τον εαυτό τους, αλλά για τον Κύριο. 

Η τεκνογονία θεωρούνταν τότε “υποχρέωση” απέναντι 

στον Θεό. Εκεί ακριβώς συνίσταται η ντροπή και το 

“όνειδος” της ατεκνίας. Το θαυμάσιο αυτό ζεύγος, ο 

Ιωακείμ και η Άννα, όχι μόνο ήταν πολύ αγνοί και 

ελεήμονες και το σπίτι τους ήταν καταφύγιο και λιμάνι για 

κάθε πονεμένο, αλλά και πέρασαν τη ζωή τους με 

εξαντλητικές προσευχές παρακαλώντας να ευαρεστήσουν 

τον Θεό. Δεν είχαν καθόλου σαρκικό ή κοσμικό φρόνημα. 

Μόνη τους έγνοια ήταν να ευαρεστήσουν τον Θεό.  

Παρακαλούσαν τον Θεό όχι για κάτι δικό τους, αλλά για 

κάτι δικό Του! Απίστευτο! Τί ζήλος! Προσέξτε! Δεν 

παρακαλούσαν τον Θεό να εκπληρώσει δικό τους θέλημα, 

αλλά δικό Του! Αντί να ξεγνοιάσουν λίγο και να 

ξεκουραστούν οι άνθρωποι και “να ζήσουν τη ζωή τους”, 

προσπαθούσαν με κάθε τρόπο – δυνατό ή αδύνατο – να 

ευαρεστήσουν τον Κύριο. Αν είναι πίστη το να ζητάμε 

κάτι εύλογο για μάς, για δική μας διευκόλυνση και 

παρηγοριά, πόσο περισσότερο πίστη και ασύγκριτα πιο 

αξιέπαινο είναι να κουραζόμαστε και να παιδευόμαστε να 

ζητάμε κάτι αποκλειστικά για το θέλημα του Θεού; 

Σχεδόν αδιανόητο είναι κάτι τέτοιο για τον κόσμο. 

Σε κάποιον από τους Ψαλμούς γράφει: «Θυμήσου, 

Κύριε, τον Δαβίδ και όλη την πραότητά του. Πώς έδωσε 

όρκο στον Κύριο, πώς έκαμε τάξιμο στον Θεό του Ιακώβ: 

Δεν θα μπώ στην σκηνή όπου κατοικώ, δεν θα ανέβω να 

κοιμηθώ στο κρεβάτι και το στρώμα μου, δεν θα δώσω 
ύπνο στα μάτια μου και νυσταγμό στα βλέφαρά μου και 

ξεκούραση στους κροτάφους μου, μέχρι που θα βρώ τόπο 

για τον Κύριο, σκήνωμα για τον Θεό του Ιακώβ» (Ψαλμοί 

131/ρλα΄ 1-5).  

Έτσι και ο Ιωακείμ και η Άννα, που ήταν άξιοι απόγονοί 

του. Και αυτοί ένα σκήνωμα του Θεού ήθελαν να 
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γεννήσουν, μια αγία ψυχούλα που να ανήκει σε Αυτόν, 

όπου Αυτός θα αναπαύεται, και που Αυτός θα καταυγάζει 

και θα ευφραίνει με τις άκτιστες θείες ενέργειές Του εις 

τους αιώνας των αιώνων. 

Ενδεικτικό του ότι οι άγιοι δεν ήθελαν για τον εαυτό 

τους το παιδί, είναι ότι, όπως είχαν τάξει, το 

αποχωρίστηκαν και το αφιέρωσαν στο Ναό μόλις έγινε 

τριών ετών. Πόση πίστη απαιτεί και αυτό, όταν πρόκειται 

για γονείς που αγαπούν το παιδί τους, και μάλιστα ένα 

παιδάκι τόσο γλυκύτατο και τρισχαριτωμένο! 

Το παράδειγμα των αγίων θεοπατόρων Ιωακείμ και 

Άννας μάς διδάσκει, μεταξύ πολλών άλλων, και το πόσο 

πολύ πρέπει να εκτιμάμε την τεκνογονία και να αγαπάμε 

τα παιδιά. Οι άγιοι αυτοί αφήνουν τελείως μα τελείως 

αναπολόγητους όσους κάνουν εκτρώσεις ή όσους δεν 

θέλουν να κάνουν παιδιά ή όσους δεν θέλουν και δεν 

αγαπούν τα παιδιά που έχουν. Το ίδιο και όλους όσους 

επικαλούνται ένα σωρό δικαιολογίες για να μην κάνουν το 

θέλημα του Θεού.     

(Πηγή: http://intheopatoron.blogspot.gr/) 

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

ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ  

 

Γονείς! Δίδετε Χριστιανικά Ονόματα εις τα Παιδιά σας 

Καθώς ο Ιωακείμ και η Άννα δεν επροτίμησαν το 

αρσενικόν από το θηλυκόν, έτσι και η ευγενία σας να μην 

προτιμάτε τα αρσενικά παιδιά σας από τα θηλυκά, διατί 

όλα τα πλάσματα του Θεού είναι. 

Καθώς ο Ιωακείμ και η Άννα έβγαλαν την Θεοτόκον το 

όνομα με νόημα Μαρία, ομοίως και η ευγενία σας, όταν 

βαπτίζετε τα παιδιά σας, να τα εβγάνετε εις το όνομα των 

Αγίων, οπού έχουμε νόημα. 

Μαρία θέλει να ειπή Κυρία, ωσάν οπού έμελλεν η 

Θεοτόκος να γίνη βασίλισσα του ουρανού και της γης και 

πάσσης νοητής και αισθητής κτίσεως, να παρακαλή δια 

τας αμαρτίας μας. 

Νικόλαος το όνομα λέγεται εκείνος οπού ενίκησε τούς 

λαούς, τούς δαίμονας, τα πάθη. 

Γεώργιος λέγεται γεωργημένον φυτόν, στολισμένον με 

καρπούς, με αρετάς χριστιανικάς. 

Παρασκευή λέγεται εκείνη που ετοιμάσθη διά τον 

Χριστόν. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Να κάμης μίαν εικόνα του Χριστού, της Παναγίας, του 

Προδρόμου, να έχης και τον άγιον του παιδιού σου. 

Και όταν το παιδίον σηκώνεται από τον ύπνον και σου 

γυρεύη ψωμί, να το βάλης εμπρός εις την εικόνα του 

Χριστού και να του ειπής: 

- Εγώ, παιδί μου, δεν έχω ψωμί· ο Χριστός έχει. 

Σήκω να κάμης τον σταυρόν σου, να παρακαλέσωμεν 

τον άγιόν σου να παρακαλέση τον Χριστόν να σου το 

δώση. Και έτσι το παιδίον παρακινείται δια την αγάπην 

του ψωμιού και, ευθύς οπού ξυπνά, τον άγιόν του βλέπει. 

Βλέποντας τότε ο διάβολος το παιδίον πως έχει την ελπίδα 

του εις τον Χριστόν και εις τον άγιόν του κατακαίεται και 

φεύγει. 

Και έτσι να συνηθίζετε τα παιδιά σας, να τα παιδεύετε 

από μικρά, δια να συνηθίζουν εις τον καλόν δρόμον. 

Και αν θέλης να ζήση το παιδίον, εγώ να σε είπω πώς να 

κάμης· να κάμης του παιδιού σου ένα φόρεμα και άλλο 

ένα εκείνου του πτωχού παιδιού· και διά το χατίρι εκείνου 

του πτωχού παιδιού χαρίζει ο Θεός την ζωήν του παιδιού 

σου. 

Και να αγαπάς τα πτωχά τα παιδιά καλύτερα από τα 

εδικά σου· ει δε και να ζητάς πώς να δίνης του παιδιού 

σου να τρώγη και να πίνη καλά, να έχη εύμορφα 

φορέματα, και δι’ εκείνο το πτωχό να μη σε μέλη, αύριο 

βλέπεις το παιδί σου αποθαμένο και καίγεται η καρδιά 

σου. 

Και ενώ το πτωχό, το ξυπόλητο, το γυμνό, το 

πεινασμένο, το καταφρονεμένο το βλέπεις θρεμμένο και 

είναι ωσάν γουρουνόπουλο, και το εδικό σου γίνεται ωσάν 

χτικιασμένο. 

ΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ 

Και εκείνην την ημέραν, οπού είναι ο άγιος του παιδιού 

σου, αν θέλης να κάμης κούρμπανο να εορτάσης τον 

άγιον, πώς πρέπει να κάμης, εγώ σε λέγω. 

Γίνεται το κούρμπανο θεϊκόν, γίνεται και διαβολικόν. 

Θεϊκόν κούρμπανον είναι· τώρα θέλεις να δώσης τρία 

γρόσια να πάρης ένα πρόβατο· δόσε το ένα γρόσι του 

παπά σου να σου διαβάση τόσες Λειτουργίες, το άλλο 

γρόσι πάρε κερί, λιβάνι και λάδι και σύρ’ τα εις την 

εκκλησίαν να τα κάψουν εμπρός εις τον άγιον και το άλλο 

γρόσι μοίρασέ το με το χέρι σου κρυφά ελεημοσύνην, να 

μη σε ξεύρη κανένας. Αυτό είναι το θεϊκό κούρμπανο. 

Και να διαβάσης το συναξάρι του αγίου να ακούη το 

παιδί σου. Και να του ειπής: 

- Ακούεις, παιδί μου, τι έκαμνεν ο άγιός σου; Έτσι να 

κάμης και συ. Ακούοντας το παιδίον τέτοια θαύματα 

ζηλεύει και λέγει; 

- Αχ, πότε να γίνω και εγώ ωσάν τον άγιόν μου! 

Διαβολικόν κούρμπανο είναι να πάρης ένα πρόβατο, να 

το μαγειρέψης και να κράξης τους φίλους σου, τους 

συγγενείς σου, να τρώγετε, να πίνετε, να μεθάτε, να 

ξερνάτε ωσάν τους σκύλους. 

Αυτό είναι το διαβολικόν κούρμπανο. 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝΔΡΟΝ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΡΠΟΙ 

Ένα δένδρο ωσάν το κόψης, ευθύς ξεραίνονται τα 

κλαριά· αμή ωσάν ποτίζης την ρίζαν, στέκονται δροσερά 

τα κλωνάρια. Ομοίως είστενε και οι γονείς, ωσάν το 

δένδρον. 

Και όταν ποτίζεται ο πατέρας και η μητέρα, που είστενε 

η ρίζα των παιδιών, με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες, 

με καλά έργα, φυλάγει ο Θεός τα παιδιά σας· ωσάν 

ξηραίνεστε οι γονείς με τις αμαρτίες, θανατώνει ο Θεός τα 

παιδιά σας και σας βάνει εις την κόλασιν μαζί τους. 

Είναι μια μηλιά και κάνει ξινά μήλα. Εμείς τώρα τι 

πρέπει, να κατηγορούμεν τη μηλιά ή τα μήλα; - Τη μηλιά. 
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Λοιπόν κάμνετε καλά εσείς οι γονείς, οπού είστενε η 

μηλιά, να γίνωνται και τα μήλα γλυκά. 

Από τον καιρόν εκείνον, οπού έκαμεν ο Θεός τον 

κόσμον, είχανε περάσει τρεις ήμισυ χιλιάδες χρόνοι, οπού 

δεν είχε πεθάνει παιδίον πρωτύτερα από τον πατέρα. 

Εις τον καιρόν εκείνον ήτον ένας άνθρωπος, το όνομά 

του Θάρας.  Έβαλε τον διάβολον εις την καρδίαν του και 

έβγαλεν είδωλα να προσκυνούν διά Θεόν οι άνθρωποι. 

Και από τότε άρχισαν και αποθαίνουν τα παιδιά 

πρωτύτερα από τους γονείς, καθώς και τώρα από τις 

αμαρτίες των γονέων θανατώνει ο Θεός τα παιδιά σας. 

(Πηγή: http://www.agioskosmas.gr/) 

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

 
Εκοιμήθη στις 27/8/2014 ο Σεβ. Μητροπολίτης 

Μεγάρων και Σαλαμίνος κυρός Βαρθολομαίος σε ηλικία 

86 ετών. 

Να αναφερθεί ότι ο μακαριστός Μητροπολίτης 

Μεγάρων κυρός Βαρθολομαίος τον τελευταίο καιρό 

αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και 

νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο ''Ελπίς''. Μετά το 

νοσοκομείο ''Ελπίς'' ο μακαριστός Μητροπολίτης 

Μεγάρων κυρός Βαρθολομαίος μεταφέρθηκε στο Θριάσιο 

Γενικό Νοσοκομείο στην Ελευσίνα και εκεί εκοιμήθη. 

Λίγα λόγια για τον μακαριστό Μητροπολίτη Μεγάρων. 

Ο Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος 

κ.Βαρθολομαίος (Κατσούρης) γεννήθηκε το 1928 στην 

Αθήνα, όπου σπούδασε Νομική και Θεολογία. 

Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1954 και Πρεσβύτερος το 

1958. Υπηρέτησε ως Γραμματεύς και Αρχιγραμματεύων 

της Ιεράς Συνόδου. Εξελέγη Μητροπολίτης το 1974. 

Συνέγραψε πολυάριθμες μελέτες. 

Η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου 

Μεγάρων και Σαλαμίνος εψάλη στον Ιερό Μητροπολιτικό 

Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων, την Παρασκευή 29 

Aυγούστου και ώρα 12.00, προεξάρχοντος του 

Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης 

Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, με την συμμετοχή Μητροπολιτών 

της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Μεγάρων κυρός 

Βαρθολομαίος ευεργέτησε ποικιλοτρόπως την Ιμβριακή 

παροικία της Σαλαμίνος. Tο Σωματείο μας εις ένδειξη 

ευγνωμοσύνης τον ενέταξε στους Μεγάλους του 

Ευεργέτες. 

Αντιπροσωπεία δε του Δ.Σ. παρευρέθηκε στην εξόδιο 

ακολουθία. Ας είναι η μνήμη του αιωνία και να έχουμε 

την ευχή του. 

ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΜΑΣ 

Ενημερώνουμε τους φίλους και συμπατριώτες μας ότι 

κάθε Κυριακή στον Ιερό Ναό μας γίνονται ανελλιπώς οι 

ακολουθίες του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας από τις 

07.00 – 09.40 περίπου. Όσοι επιθυμούν να προσκυνήσουν 

τη Χάρι της Παναγίας μας μπορούν να προσέρχονται στις 

παραπάνω ημέρες και ώρες. 

Στις 25 Ιουλίου εορτάστηκε η Κοίμηση της Αγίας 

Άννης στο παρεκκλήσι που είναι αφιερωμένο το δεξιό 

κλίτος του Ναού μας όπως είχε προαναγγελθεί στην 

σχετική ανακοίνωση του προηγουμένου φύλου.  

Στις 15 Αυγούστου έγινε η καθιερωμένη θρησκευτική 

πανήγυρις στον Ι. Ναό μας προς τιμή της Κοιμήσεως της 

Υπεραγίας Θεοτόκου. Σύμφωνα δε με την απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης του Ιανουαρίου σ΄αυτή παρατέθηκε 

ψάρι λόγω Παρασκευής. Για την διαφοροποίηση μας αυτή 

περί της εξαίρεσης εφαρμογής του εθίμου έχουμε 

τοποθετηθεί στο παρελθόν και δεν χρειάζεται να 

επαναλάβουμε τα ίδια. Άλλωστε η Παναγία μας και οι 

Άγιοι μας τιμώνται όχι με αυτό τον τρόπο αλλά 

μιμούμενοι το παράδειγμα τους. Αυτά διαβάζουμε στα 

ιερά κείμενα. Η παράθεση οποιουδήποτε κεράσματος ή 

γεύματος μετά την Θεία Λειτουργία είναι μία πράξη 

φιλοξενίας προς τον κόσμο για την οποία κατά την γνώμη 

μας δεν είναι απαραίτητο να γίνεται πάντα με κρεοφαγία, 

ιδιαίτερα δε όταν αυτό αντίκειται στους Εκκλησιαστικούς 

Κανόνες και δημιουργεί συνειδησιακά προβλήματα. Εν 

πάση περιπτώσει  ο κόσμος κατά γενική ομολογία έμεινε 

ευχαριστημένος, χωρίς καμία φασαρία παρά τις δυσοίωνες 

προβλέψεις ορισμένων. Τους ευχαριστούμε όλους και 

ευχόμαστε η Παναγία  να μεσιτεύει για την σωτηρία όλων 

μας. 

Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τους καλούς μας ιερείς της 

Παναγίας των Αμπελακίων π.Νείλο Μουσελή & 

π.Αναστάσιο Φελεμέγκα που μας εξυπηρετούν αόκνως 

σε όλες τις ακολουθίες που κάνουμε αναλύοντας και τα 

Ευαγγελικά  ή  Αποστολικά αναγνώσματα. 

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

Το Δ.Σ. Παναγίας  Ιμβριώτισσας  ευχαριστεί  εκ βαθέων 
τους παρακάτω δωρητές : 
Υπέρ του Γηροκομείου: 
 Αντί  στεφάνου υπέρ της ψυχής  Χαραλάμπους Χριστάκη  οι 
παρακάτω:    
Ντουμπαρατζή   Ειρήνη και Παναγιώτα              20,00€ 
Μαυριανού Μελπομένη               20,00€ 
Οικ. Παντελή Παναγιώτη               50,00€ 
Κουζνός Γραμματικός                30,00€ 
Θηβαίος Παναγιώτης και Παντελή  Γεωργία             30,00€ 
Σίσης  Νικόλαος &Τριανταφ.               50,00€ 
Ράπτη Άννα                 50,00€ 
Αρτζόγλου Μαριάνα και Κυριάκος              50,00€ 
Στυλιανίδης  Αλέξανδρος               50,00€ 
Μανιώτης Μάκης                30,00€ 
Μπουτάλας Απόστολος               10,00€ 
Ψευτέλης Νικόλαος                20,00€ 
Μπακανιόζος Αντώνιος               40,00€ 
Χριστάκη Βάσω                20,00€ 
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Ντουμπαρατζή Αντιγόνη               20,00€ 
Χριστάκης Γεώργιος Ζαφ. και Παναγιώτα             50,00€ 
Δεμιρτζή Ντίνα                10,00€ 
Χριστάκης Κωσταντίνος               10,00€ 
Κουλουτμπάνης Γεώργιος και Άννα              50,00€ 
Πινήρος Βασίλειος & Άννα               10,00€ 
Μαυριανός Βασίλειος του Παν.& Αθηνά              20,00€ 
Κουζνός Ιωάννης του Παναγιώτη              20,00€ 
Ανώνυμος                   5,00€ 
Ακόμη υπέρ του γηροκομείου  προσέφεραν οι παρακάτω: 
Μούτσος Νικόλαος υπέρ της ψυχής Αθηνάς Τσιγκρίτη     50,00€ 
Μπογιατζή Δήμητρα  
υπέρ της ψυχής Καλιόπης Μπεγρελίδου               20,00€ 
Γραφιαδέλλης Κωνσταντίνος του Βασιλ.            100,00€ 
Ανώνυμη               750,00€ 
Πλακατές Χρήστος                10,00€ 
Ανώνυμος (Κ.Κ.)                50,00€  
Βιγλή –Δελβερίδου Αικατερίνη               50,00€  
Σύλλογος  Σύδνεϋ Αυστραλίας             330,00€ 
π. Σταύρος Λιγδάς              100,00€ 
Υπέρ ενισχύσεως του Ν.Ι. Παλμού: 
Στυλιανίδης Αλέξανδρος & Κωσταντίνα              20,00€ 
Ζαρπουζάνης Κυριάκος               20,00€ 
Υπέρ του Ιερού Ναού 
Γκόγκου Γεωργία  
υπέρ της ψυχής του συζύγου της Αντωνίου           100,00€ 
Μπογιατζή Δήμητρα εις μνήμη του 
συζύγου της Δημητρίου             100,00€ 
Βιγλής Ευστράτιος & Χρυσάνθη εις 
μνήμη Παναγιώτη Παλαιολόγου            100,00$ 
Ανώνυμη               100,00€ 
Για το ψάρι του Δεκαπενταυγούστου   
Ανώνυμη (Ρ.Α.)                50,00€ 
Ανώνυμη (Ρ.Ε.)              100,00€ 
Σιδέρης Παναγιώτηs                60,00€ 
Kαράπασιας Χρήστος                50,00€ 
Καπάδαης Ελευθέριος             100,00€ 
Αργυρός Γεώργιος και Παναγιώτα            100,00€  
Ανώνυμη (Ρ.Ι.)                40,00€ 
Λαμπριανού Ανθούλα                30,00€ 
Τσίρπος Γεώργιος & Αννα               25,00€  
Στυλιανίδης Αλέξανδρος & Κωσταντίνα              50,00€ 
Ντουμπαρατζής Νικόλαος & Αντιγόνη              20,00€ 
Κουλουτπάνης Φίλιππος  & Λεμονιά              50,00€ 
Αδαμόπουλος Βασίλης               50,00€ 
Μπρίγκος Ιωάννης του Νικολ. & Κωσταντίνα           100,00€ 
Ζαρμπουζάνη  Αννα                20,00€ 
Χρονοπούλου Παναγιώτα               50,00€ 
Για το κρέας της  πανηγύρεως  των Γενεθλίων της Θεοτόκου 
Ανώνυμη (Κ.Κ.)              100,00€ 
Τσίρπος Γεώργιος & Άννα               25,00€  
Καπάδαης Γεώργιος & Δέσποινα              50,00€ 

Αργυρός Γεώργιος και Παναγιώτα              50,00€ 
 

Το Δ.Σ. ευχαριστεί ακόμη τον Γεώργιο Παλάγγα, ψυκτικό, ο 
οποίος προσέφερε ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του 
συντήρησης του ψυκτικού θαλάμου των μαγειρείων. 
Ευχαριστεί επίσης όλους όσους συνέβαλαν να γίνει ο 
γενικός καθαρισμός του Ι. Ναού και των προαυλίων χώρων 
για την προετοιμασία της πανηγύρεως καθώς και σ΄αυτούς 
που κοπίασαν για την τέλεση της εν λόγω πανηγύρεως. 
 ------------------------------------------------------------------------------------ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
Βαπτίσεις 

Ο Παναγιώτης Βαττής και η Γεωργία Μουτζακά από το Ευλάμπιο-
Παναγία βάπτισαν στις 24/8/2014 στον Ι.Ναό Koιμήσεως της Θεοτόκου 
Π. Φαλήρου το πρώτο τους παιδί, αγοράκι. Το ονόμασαν Κυριάκο 
ανάδοχος ήταν η Ελένη-Σωτηρία Ψευτέλη του Δημητρίου από τη Ν. 
Αφρική. Ευχόμαστε να τους ζήσει και καλός χριστιανός. 

Θάνατοι 
Στις 29/06/2014 απεβίωσε στην Αθήνα ο Γιώργος  Περτέσης συζ. 

Της Παναγιώτας Παπά Μπρίγκου από τα Αγρίδια σε ηλικία 83 ετών. 
Συλλυπούμαστε τους συγγενείς και ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση. 

Στις 6/07/2014 απεβίωσε στην Αθήνα ο Κώστας  Χατζηπαρασκευάς   
(Πούλιας) από το Σχοινούδι σε ηλικία 83 ετών. Συλλυπούμαστε τους 
συγγενείς και ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση. 

Στις 13/07/2014 απεβίωσε στην Αθήνα ο Ιωάννης Ξεινός από το 
Σχοινούδι σε ηλικία 54 ετών. Συλλυπούμαστε τους συγγενείς και 
ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση. 

Στις 03/08/2014 απεβίωσε στο Γαλαξίδι η Μαρία Σάββα  το γένος 
Πούπουλα από το Σχοινούδι σε ηλικία 87 ετών περίπου. 
Συλλυπούμαστε τους συγγενείς και ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


