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Τήν Α' Κυριακή τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής 

γιορτάζουμε τήν άναστήλωση τών άγίων εικόνων, τή 

νίκη τής Πίστεώς μας. Πανηγυρίζουμε τόν θρίαμβο τής 

'Ορθοδοξίας μας πού νίκησε τόν κόσμο και τόν νικά. 

Εικοσιένα αιώνες άναδεικνύεται νικήτρια. Αγνή κι 

άνόθευτη λάμπει και φωτίζει τά πέρατα τής 

Οικουμένης. 

Άλλά γιά νά δικαιούμαστε οί 'Ορθόδοξοι νά 

πανηγυρίζουμε τή νίκη τής 'Ορθοδοξίας, οφείλουμε νά 

ζούμε συνειδητή χριστιανική ζωή, νά κρατήσουμε καλά 

τή θέση μας, νά μή βάλουμε νερό στό κρασί μας, νά 

μήν έκκοσμικευθοΰμε. Διότι ή 'Ορθόδοξη Πίστη μας 

δέν είναι μόνο θεωρία, άλλά και πράξη. Δέν είναι μόνο 

ορθοδοξία, άλλά και όρθοπραξία. Δέν φθάνει μόνον ή 

όρθή δόξα, ή όρθή πίστη - άπαιτεΐται και ή όρθή 

πράξη, τό όρθό βίωμα. 

Γράφει ό ιερός Χρυσόστομος ότι «ού- δέν όφελος 

βίου καθαρού, δογμάτων διεφθαρμένων- ώσπερ ούν 

ούδέ τούναντίον, δογμάτων ύγιών, έάν βίος fj διεφθαρ-

μένος» (Εις το κατά Ιωάννην Ομιλία ξς', ΕΠΕ 14, 282). 

Καμία ώφέλεια δέν έχουμε άν ζούμε βίο καθαρό, όταν 

δέν πιστεύουμε σωστά, οϋτε άν πιστεύουμε σωστά, και 

ό βίος μας είναι διεφθαρμένος. Πιστεύουμε στήν «άπαξ 

τοις άγίοις παραδοθεΐσαν πίστιν» (Ιούδα 3)! 

Πρεσβεύουμε τά ύγιή δόγματα! Άλλά συγχρόνως ζούμε 

ένάρετο βίο! 

Ή ορθοδοξία μέ τήν όρθοπραξία πρέπει νά 

συμβαδίζουν. Εάν χωλαίνει τό ένα άπό τά δύο, και τό 

άλλο καθίσταται άνώφελο. Ρωτάει ό ιερός 

Χρυσόστομος: «Τί τό όφελος, είπέ μοι, δένδρου εις 

ϋψος πολύ έκτεινομένου, και τοις φύλλοις κομώντος, 

όταν καρπού έρημον η; Ούτω και τόν χριστιανόν ούδέν 

όνίνησι τά όρθά δόγματα, έάν τής κατά τόν βίον 

πολιτείας άμελή» (Εις τήν Γένεσιν ομιλία ιγ', ΕΠΕ 2, 

346). 

Πόσο εύστοχη είναι ή δογματική παρατήρηση τοϋ 

Χρυσορρήμονος! Αλήθεια, ποιο τό όφελος, έάν ένα 

δένδρο είναι πανύψηλο, φουντωμένο μέ πολλά κλαδιά 

και μέ πλούσια φυλλωσιά, άλλά δέν έχει καρπούς; 

"Ετσι και ό χριστιανός δέν άρκεί μόνο νά πιστεύει στά 

όρθά δόγματα- είναι άπαραίτητο και νά ζει πνευματική 

ζωή. Έάν δέν ζει πνευματική ζωή, σέ τίποτε δέν τόν 

ώφελούν τά όρθά δόγματα. Ή ορθοδοξία χωρίς τήν 

όρθοπραξία καθίσταται άχρηστη. Μοιάζει σάν τό πουλί 

πού έσπασε ή μιά άπό τις δυό φτερούγες του και δέν 

μπορεί νά πετάξει. 

Οί 'Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε εύθύνη νά 

φυλάξουμε άνόθευτη τήν πίστη τών πατέρων μας. 

Πρωτίστως νά φυλάξουμε άνόθευτη τήν όρθή δόξα, τήν 

όρθή πίστη μας. Σέ μιά έποχή πού ή ορθόδοξη 

'Εκκλησία δέχεται τόσες πιέσεις πόσο αύξημένη πρέπει 

νά είναι ή έτοιμότητά μας νά κρατήσουμε τόν άτίμητο 

θησαυρό τής Ορθοδοξίας μας! Νά διαφυλάξουμε «τό 

θρήσκευμά μας αιωνίως άμετάβλητον καί ομοειδές τω 

τών πατέρων ήμών», όπως διακήρυξαν οί Πατριάρχες 

τής Ανατολής τό 1848, άπαντώντας σέ πρόκληση του 

Πάπα Πίου. 

Ή 'Ορθόδοξη Πίστη μας είναι «ή ιερά 

παρακαταθήκη», τήν όποία ό Κύριος μάς 

έμπιστεύθηκε, καί έχουμε καθήκον ιερό νά τή 

διαφυλάξουμε άνόθευτη, όπως 'Εκείνος μάς τήν 

παρέδωσε. Ό σοφός Παροιμιαστής σαλπίζει νά μήν 
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άλλάζουμε τήν πίστη τών πατέρων μας, οϋτε νά 

μεταθέτουμε όρια αιώνια. «Μή μέταιρε όρια αιώνια, ά 

έθεντο οί πατέρες σου» (Παρ. κβ' 28). Καί ό ιερός 

Χρυσόστομος μάς συμβουλεύει νά μήν προσθέτουμε, 

ούτε νά άφαιροϋμε κάτι άπό τήν 'Ορθόδοξη Πίστη μας. 

«Μή μειώσης - ούκ έστι σά, τά άλλότρια ένεπιστεύθης - 

μηδέν έλαττώσης» (Εις τήν Α' πρός Τιμόθεον ομιλία ιη, 

P.G. 62, 598). Έχουμε εύθύνη νά φυλάξουμε άλώβητη 

καί τήν όρθοπραξία μας, τήν όρθή πράξη, τό όρθό 

βίωμα. Δηλαδή, νά έπιμελούμαστε τόν άγιασμό μας, 

τήν καθαρότητα τοΰ βίου, τήν ορθότητα τών ήθών. Νά 

προοδεύουμε στήν άρετή, νά «φερώμεθα έπί τήν 

τελειότητα» (Εβρ. ς' 1). Νά προσέχουμε νά μήν 

έκκοσμικευθούμε, άλλά νά ζούμε ένάρετο βίο. 

Όπως είναι βαρύ ολίσθημα ή νόθευση τής πίστεώς 

μας, «κάν τό τυχόν παρακινήσωμεν», έξίσου βαρύ 

ολίσθημα άποτελεί καί ή δική μας έκκοσμίκευση. Όσοι 

κάνουν άνοίγματα καί ύποχωρήσεις σέ θέματα πίστεως, 

άναπόφευκτα οδηγούνται καί στή χαλάρωση τών ήθών. 

Αλλά καί όσοι έκκοσμικεύονται, άπομακρύνονται άπό 

τήν όρθή πίστη. Κι όπως προσέχουμε νά μή 

νοθεύσουμε τήν πίστη μας, έτσι νά προσέχουμε νά είναι 

ένάρετος καί ό βίος μας. 

Νά νήφουμε λοιπόν καί νά γρηγορούμε, νά 

καθαρεύουμε «άπό παντός μολυσμού σαρκός καί 

πνεύματος» (Β' Κορ. ζ 1). Νά ζοΰμε «έν Χριστώ 

Ίησοϋ», γιά νά μήν μπορεί τίποτε νά μάς χωρίσει άπό 

τήν άγάπη τοΰ Χριστού (βλ. Ρωμ. η' 35, 39). Τότε θά 

δικαιούμαστε νά πανηγυρίζουμε τή νίκη της 

'Ορθοδοξίας. Τότε θά δίνουμε καλή μαρτυρία γιά τόν 

Χριστό.      Πηγή: Περιοδικό ‘Ο ΣΩΤΗΡ’ 

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

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ 

ΠΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ "ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ" ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ἤ 

ΑΠΙΣΤΟΥΣ 

ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ 

 
Αγίου Θεοφάνους του Εγκλείστου 

Γιά τούς γονεῖς σας, πού πέθαναν μέσα στήν αἵρεση, 

μπορεῖτε νά προσεύχεστε, παραδίοντάς τους στό ἄπειρο 

ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Στίς ἐκκλησιαστικές ἀκολουθίες, ὅμως, καί 

στή θεία Λειτουργία  δέν μποροῦν νά μνημονεύονται. Ἡ 

Ἐκκλησία προσεύχεται γιά τά παιδιά της στόν Κύριο, 

ἱκετεύοντάς Τον νά τά στερεώσει στήν ὀρθή πίστη καί νά τά 

καθοδηγήσει στό δρόμο τῆς εὐσέβειας. Γιά τούς ἀπίστους, 

τούς αἱρετικούς, τούς πλανεμένους καί, γενικά, ὅλους ὅσοι 

βρίσκονται ἔξω ἀπό τούς κόλπους της, προσεύχεται νά 

ἐπιστρέψουν, γνωρίζοντας τόν ἀληθινό Θεό. Καί ἐπειδή δέν 

μποροῦν νά ἐπιστρέψουν παρά μόνο ἐδῶ, στή γῆ, καί σ' αὐτή 

τή ζωή, ἠ προσευχή της περιορίζεται στούς ζωντανούς. Οἱ 

"κεκοιμημένοι" ἄπιστοι ἤ αἱρετικοί ἔχουν χάσει ὁριστικά 

κάθε δυνατότητα ἐπιστροφῆς. 

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό θεανθρώπινο σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί οἱ 

χριστιανοί, ζωντανοί καί "κεκοιμημένοι", μέλη τοῦ σώματος. 

Ὅλοι ὅσοι δέν ἀνήκουν σ' αὐτό, καλοῦνται νά πιστέψουν, νά 

βαπτιστοῦν καί νά ἐνσωματωθοῦν στήν Ἐκκλησία, γιατί 

μόνο ἔτσι θά σωθοῦν. "Ὁ πιστεύσας καί βαπτισθεῖς 

σωθήσεται, ὁ δέ ἀπιστήσας κατακριθήσεται" (Μάρκ. 16:16), 

εἶπε ὁ Κύριος. Καί πάλι: "Ἐάν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καί 

Πνεύματος"-καί αὐτό μόνο στή γῆ μπορεῖ νά συντελεστεῖ-

"οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" (Ἰω. 3:5). 

Στούς μαθητές Του, ἐπίσης εἶπε: "Ὅσα ἐάν λύσητε ἐπί τῆς 

γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ" (Ματθ. 18:18). Ὅσα, 

δηλαδή, θά συγχωρήσετε στή γῆ, θά εἶναι συγχωρημένα καί 

στόν οὐρανό. Ἔτσι, ὅσα δέν συγχωρήθηκαν στή ζωή αὐτή, 

δέν μποροῦν νά συγχωρηθοῦν στήν ἄλλη. Γι' αὐτό ἡ 

Ἐκκλησία δέν προσεύχεται οὔτε γιά τούς αὐτόχειρες, ἔστω κι 

ἄν εἶναι βαπτισμένοι, ἐπειδή, θανατώνοντας τόν ἑαυτό τους, 

δέν ἔχουν πιά τή δυανατότητα νά μετανοήσουν καί νά 

συγχωρηθοῦν γιά τό φοβερό τους ἁμάρτημα. 

Καταλαβαίνω πώς ὅλα τοῦτα σᾶς πικραίνουν, γιατί ἔρχονται 

σέ ἀντίθεση μέ τά αἰσθήματα καί τούς πόθους σας. Θά σᾶς 

παρηγορήσω, ὅμως, λέγοντάς σας, ὄτι μπορεῖτε νά 

προσεύχεστε ἐσεῖς γιά τούς γονεῖς σας., παραδίνοντάς τους 

μέ ἐλπίδα στήν ἄπειρη φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Αὐτό 

κάνουμε, ἄλλωστε, καί γιά τά βρέφη πού πεθαίνουν 

ἀβάπτιστα. Εὔχομαι ὁ Κύριος νά ἐλεήσει τίς ψυχές τους κατά 

τήν εὐσπλαχνία Του και κατά τήν πίστη σας. 

Ιερά Μονή Παρακλήτου 

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

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ¨ΙΜΒΡΙΩΤΙΣΣΑ¨ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟ 

 
Με ευλάβεια και κατάνυξη την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 

2015 το πολυπληθές εκκλησίασμα της Παναγίας 

Ιμβριώτισσας στη Σαλαμίνα εόρτασε τη μνήμη των Αγίων 

Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας. 

Ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
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Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιος, Διευθυντής του εν Αθήναις 

γραφείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

 Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του ανάλυσε την σχετική 

Ευαγγελική περικοπή της ημέρας με την ευφράδεια του 

θεολογικού λόγου που διαθέτει, που στην κυριολεξία 

καθήλωσε ακόμη και τα μικρά παιδιά στην θέση τους να τον 

ακούν με μεγάλη προσοχή. Ο Σεβασμιώτατος μετέφερε τις 

ευχές, την ευλογία και την αγάπη του Οικουμενικού 

Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ προς όλο το 

εκκλησίασμα και ιδιαίτερα προς τους συμπατριώτες του 

Ιμβρίους που κατοικούν στη Σαλαμίνα και τις γύρω περιοχές. 

Με τον Σεβασμιώτατο συλλειτούργησε ο 

πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Νείλος Μουσελής, 

ιερέας του Ι. Ναού μας και εφημέριος των Εισοδίων 

Θεοτόκου Αμπελακίων Σαλαμίνας της ιεράς μητροπόλεως 

Μεγάρων & Σαλαμίνος. 

 

ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΙΜΒΡΙΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ-

ΙΕΡΕΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΚΟΠΗ ΤΗΣ 

ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 

 
Στον κατάμεστο ναό της Παναγίας Ιμβριώτισσας στη 

Σαλαμίνα, την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, 1 

Φεβρουαρίου 2015 τελέστηκε ο όρθρος και στη συνέχεια η 

Θεία Λειτουργία από τον πανοσιολογιώτατο αρχιμανδρίτη π. 

Νείλο Μουσελή. 

Στο κήρυγμα του, ο π. Νείλος ο οποίος πάντα καταφέρνει 

να καθηλώνει το εκκλησίασμα, αναφέρθηκε τόσο στην 

ευαγγελική περικοπή του Τελώνου και Φαρισαίου 

συνδυάζοντάς τη με τον εορτάζοντα άγιο Τρύφωνα και την 

είσοδο μας στο Τριώδιο κάνοντας σαφές τι ακριβώς σημαίνει 

για την εκκλησία το Τριώδιο.   

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε το 

καθιερωμένο μνημόσυνο στους Ιμβρίους αρχιερείς, ιερείς, 

δασκάλους, το οποίο τελείται κάθε χρόνο τον πρώτο μήνα 

του έτους μαζί με το κόψιμο της βασιλόπιτας των Ιμβρίων 

μελών της Σαλαμίνας και της ευρύτερης περιοχής της 

Αθήνας και του Πειραιά. Οι φετινοί τυχεροί ήταν ο Σύλλογος 

Ιμβρίων Μελβούρνης Αυστραλίας από την μεγάλη πίτα και 

από τα διανεμηθέντα ατομικά τεμάχια η Βασιλική 

Κουτσιάφτη-Λύρου. Ευχόμαστε η Παναγία μας να παρέχει 

πλούσια την χάρη της στους τυχερούς. 

 

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ TAKΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Τη 1
η
 Φεβρουαρίου 2015 αμέσως μετά την κοπή της 

βασιλόπιτας ακολούθησε η ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση των μελών όπου έγινε η παρουσίαση από το 

απερχόμενο Δ.Σ. του ισολογισμού της διαχειριστικής 

περιόδου από 1/1/2014 έως 31/12/2014 καθώς και ο 

προϋπολογισμός της επόμενης διαχειριστικής περιόδου 

τρέχοντος έτους. 

Στη συνέχεια ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για την 

ανάδειξη των μελών του νέου Δ.Σ. για την περίοδο από 

1/1/2015 – 31/12/2016. Το σχετικό απόσπασμα από το βιβλίο 

των πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής έχει ως εξής: Στο 

πίνακα των μελών του Σωματείου βρέθηκαν εγγεγραμμένα 

131 μέλη. Εξ αυτών, ταμειακώς τακτοποιημένοι βρέθηκαν 84 

μέλη. Προσήλθαν και ψήφησαν τα 63. Έγκυρα ψηφοδέλτια 

61. Άκυρα 2.  

Έλαβαν με σειρά προτεραιότητας ψήφων για το Δ.Σ. οι: 

Χρήστος Ροδιάς του Μιλτιάδου  ψήφοι 55 

Λαμπριανού Ανθούλα συζ. Ιωάννου  ψήφοι 45 

Λενίτσης Βασίλειος  του Κων/νου  ψήφοι 44 

Λαμπριανός Ιωάννης του Παρασκευά  ψήφοι 43 

Λύρος Στέλιος του Ιωάννου   ψήφοι 38 

Καραπασιάς Χρήστος του Ανδρέα  ψήφοι 34 

Καπάδαης Ελευθέριος του Κων/νου  ψήφοι 33 

Μαλαθούνης Δημήτριος του Γεωργίου ψήφοι 32 

Χανιαδάκης Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου ψήφοι 30 

Τα αποτελέσματα για την Εξελεγκτική Επιτροπή με 

σειρά προτεραιότητας περισσοτέρων ψήφων έχουν ως 

εξής:  

Μπουτάρα Δέσποινα του Ιωάννου  ψήφοι 51 

Φαλιέρου Κωνσταντίνα συζ. Βασιλείου ψήφοι 38 

Χρονοπούλου Παναγιώτα συζ. Γεωργίου ψήφοι 36 

Λύρου Άννα συζ. Στέλιου (επιλαχούσα) ψήφοι 33  

 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

 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 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Καραπασιάς Χρήστος του Ανδρέα 

          Λαμπριανός Ιωάννης του Παρασκευά 

                         Μαλαθούνης Δημήτριος του Γεωργίου 

  

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Δέσποινα Μπουτάρα του Ιωάννου 

Χρονοπούλου  Παναγιώτα  Συζ. Γεωργίου 

Φαλιέρου Κων/να  Συζ. Βασιλείου 

Λύρου Άννα Συζ. Στυλιανού (Αναπ/τρια) 
--------------------------------------------------------------------------  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
Γεννήσεις 

Ο Νίκος Γαλακτίδης και η Μαρία Καπάδαη (κόρη της Δέσποινας 
Ροδιά από το Σχοινούδι) απέκτησαν το 6ο παιδί τους, αγόρι. Τους 
ευχόμαστε να τους ζήσει, καλή δύναμη και καλά βαπτίσια.    

 

Γάμοι 
Στις 15 Φεβρουαρίου 2015 τέλεσαν τους γάμους τους στον Ι. Ναό 

Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας οι Ευθύμιος Ροδιάς 
(του Χρήστου και της Ευστρατίας–Στρατονίκης από το Σχοινούδι) 
και η Αικατερίνη Αντωνάκα. Τους ευχόμαστε να ζήσουν και καλούς 
απογόνους. 

Συγχαρητήρια 
Η Άννα Ζάκοβιτς εγγονή του Νικολάου Γραφιαδέλλη (από τα 

Αγρίδια) πέρασε στο τμήμα εκπαίδευσης και αγωγής στη 
προσχολική ηλικία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Της ευχόμαστε να έχει καλή αποφοίτηση. 
 
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.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ. 

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2015 

27/2/2015 Α΄ Χαιρετισμοί   5:30 μ.μ. 

01/3/2015 Α΄ Νηστειών(Ορθοδοξίας) 

    Όρθρος – Θ.Λειτουργία  7:00 π.μ. 

06/3/2015 Β΄ Χαιρετισμοί   5:30 μ.μ. 

08/3/2015 Β΄ Νηστειών (Γρηγ. Παλαμά)  

 Όρθρος – Θ.Λειτουργία  7:00π.μ. 

13/3/2015 Γ΄ Χαιρετισμοί   5:30 μ.μ. 

15/3/2015 Γ΄ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)  

 Όρθρος – Θ.Λειτουργία  7:00 π.μ. 

20/3/2015 Δ΄ Χαιρετισμοί   5:30 μ.μ. 

22/3/2015 Δ΄ Νηστειών (Ιωάννου της Κλίμακος) 

 Όρθρος – Θ.Λειτουργία  7:00 π.μ. 

24/3/2015 Εσπερινός 

    Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 7:00 μ.μ  

25/3/2015 Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 

 Όρθρος – Θ.Λειτουργία  7:00 π.μ. 

27/3/2015 Ακάθιστος Ύμνος  5:30 μ.μ. 

29/3/2015 Ε΄ Νηστειών (Μαρίας της Αιγυπτίας) 

 Όρθρος – Θ.Λειτουργία  7:00 π.μ. 

03/4/2015 Εσπερινή Προηγ. Θ. Λειτουργία 7:00 μ.μ. 

05/4/2015 Κυριακή των Βαΐων  

 Όρθρος – Θ. Λειτουργία  7:00 π.μ. 

    Ακολουθία του Νυμφίου  7:00 μ.μ. 

06/4/2015 Μεγάλη Δευτέρα 

 Ακολουθία του Νυμφίου  7:00 μ.μ. 

07/4/2015 Μεγάλη Τρίτη 

 Ακολουθία του Νυμφίου  7:00 μ.μ. 

08/4/2015 Μεγάλη Τετάρτη 

 Ευχέλαιο & Ακολουθία Νιπτήρος 6:00 μ.μ. 

09/4/2015 Μεγάλη Πέμπτη  

 Ο Μυστικός Δείπνος  6:30 μ.μ. 

10/4/2015 Μεγάλη Παρασκευή 

 Αποκαθήλωση   6:00 μ.μ. 

 Επιτάφιος   7:00 μ.μ. 

11/4/2015 Μέγα Σάββατο 

 Θ. Λειτουργία   7:00 π.μ. 

 Παννυχίδα 

 Αναστάσιμος Όρθρος & 

 Θ. Λειτουργία      11:00 μ.μ. – 01:45 π.μ. 

12/4/2015 Εσπερινός Αγάπης  11:00 π.μ. 

      

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου 

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

Το Δ.Σ. Παναγίας  Ιμβριώτισσας  ευχαριστεί  εκ βαθέων 
τους παρακάτω δωρητές : 
Υπέρ του Γηροκομείου: 
Παπαντωνίου Νίκος              100,00€ 
Ανώνυμος               150,00€ 
Κοψινού Άννα                30,00€  
Ανώνυμη               100,00€ 

Maglaras Aris Kons. (Kατάθ.Ε.Τ.Ε.)            400,00€ 

 
Υπέρ ενισχύσεως του Ν.Ι. Παλμού: 
Μπουταλάς Απόστολος               20,00€ 
Παπαντωνίου Νίκος                28,00€ 
Ανώνυμος                 60,00€ 
Δουλγκέρης Σοφοκλής (ΑUS)             100,00€ 
Κοκκινάκης Μιχάλης                10,00€ 
Τσιγκρίτης Ιωακείμ & Παρασκευή              20,00€ 
Κουλουτμπάνης Φίλιππας & Λεμονιά              30,00€ 
Τσίρπος Γεώργιος & Άννα               20,00€ 
Κοκκινάκη Κυριακή                20,00€ 
Συναρέλη Μαρία                20,00€ 
Μπουτάρα Δέσποινα                20,00€ 
Αχλάτης Παναγιώτης                10,00€ 
Μαυριανού Στεφανία                20,00€ 
 
Υπέρ του Ιερού Ναού 
Ανώνυμος                 40,00€ 
Ανώνυμος               150,00€ 
Μαλαθούνης Κώστας                50,00€ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 

 


