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Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 

(Σεβ. Μητροπ. Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου κ. Ιεροθέου) 
Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, είναι μια εορτή 

με βαθύτατο πνευματικό νόημα, είναι συνέχεια της 

Αναστάσεως του Χριστού. Ο Χριστός έλαβε το σώμα Του 

από την Παναγία, το ανέστησε με την θεότητά Του, οπότε 

και το σώμα της Παναγίας έπρεπε να λάβει δόξα, τιμή και 

ευπρέπεια. Άλλωστε, όλα τα χαρίσματα που έχει η 

Παναγία έχουν σχέση με το ότι είναι η Μητέρα του 

Χριστού. Έτσι, σήμερα εορτάζουμε την ένδοξη Κοίμηση 

της Θεοτόκου και την μετάστασή της στους ουρανούς. Η 

Παναγία έζησε αυτό που θα ζήσουν όλοι οι άγιοι κατά την 

Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και στην ζωή που θα 

επακολουθήσει. 

Το γεγονός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου παραπέμπει 

την σκέψη μας στα βασικά θέματα της ζωής μας πού 

σχετίζονται με τον θάνατο, την κοίμηση, τον ουρανό, τον 

Θεό. Εμείς ασχολούμαστε συνήθως με την 

καθημερινότητα, με το φαγητό, το ποτό, την εργασία, την 

διασκέδαση, τις εκδρομές και πολλές άλλες πράξεις, αλλά 

αγνοούμε ή παρακάμπτουμε τα προβλήματα πού 

αναφέρονται στα υπαρξιακά ερωτήματα, όπως για το τί 

είναι η ζωή, τί είναι ο θάνατος, γιατί να υπάρχει θάνατος, 

πού πάει ο άνθρωπος μετά τον θάνατο, πού βρίσκονται τα 

αγαπητά μας πρόσωπα πού έφυγαν από τον κόσμο αυτόν, 

πώς θα ζήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας χωρίς 

αυτά, και τόσα άλλα ερωτήματα πού μάς βασανίζουν 

ποικιλοτρόπως. 

Πολλοί έχουν εντοπίσει το γεγονός ότι το μεγαλύτερο 

πρόβλημα πού ταλαιπωρεί τον άνθρωπο στην ζωή του δεν 

είναι το οικονομικό, αλλά ο θάνατος. Ένα παράδειγμα πού 

επιβεβαιώνει αυτό το γεγονός είναι ο θάνατος ενός 

αγαπητού μας προσώπου. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν 

μάς ευχαριστεί τίποτε, δεν μάς ικανοποιεί το πλούσιο 

εορταστικό τραπέζι, δεν μάς ευφραίνει η ομορφιά της 

φύσης, δεν μάς χαροποιεί τίποτε στην ζωή. Μερικές φορές 

όταν περνάμε αυτές τις καταστάσεις πένθους είμαστε 

ιδιότροποι, συμπεριφερόμαστε ιδιόρρυθμα, ίσως και 

επιθετικά, πράγμα πού ενοχλεί και παραξενεύει τούς 

ανθρώπους πού είναι κοντά μας. Έτσι, ο θάνατος είναι το 

μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα. 

Όμως, η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου μάς δείχνει 

ότι και αυτός ο θάνατος μέσα στην Εκκλησία, με την 

Χάρη τού Χριστού, λαμβάνει ένα νόημα πού φυγαδεύει 

κάθε λύπη, αφού ο θάνατος δεν οδηγεί τον άνθρωπο στην 

απώλεια, το μηδέν, αλλά σε μια σχέση και συνάντηση με 

άλλα πρόσωπα, πού έχουν φύγει πριν από μάς. Πράγματι, 

ο θάνατος είναι ένα πέρασμα, μια διάβαση από την γη της 

εξορίας στην αληθινή πατρίδα, όπως οι Ισραηλίτες 

πέρασαν από την Αίγυπτο προς την Γή της Επαγγελίας, 

διά της Ερυθράς Θαλάσσης. Ένα τέτοιο πέρασμα είναι ο 

θάνατος, είναι μία συνάντηση με τον Χριστό, την 

Παναγία, τούς αγίους, τούς αγγέλους, είναι μία είσοδος 

στην ουράνια Εκκλησία. Έτσι, ο θάνατος δεν είναι μία 

διάλυση, μία ρήξη, μία διάσπαση, αλλά είσοδος στην 

ουράνια Εκκλησία, όταν, βέβαια, ζούμε με την νοσταλγία 

της και σύμφωνα με το θέλημα τού Θεού. 

Ο ιερός υμνογράφος, υμνώντας την Παναγία, της λέγει: 

«Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας». Αυγή είναι το χάραμα, το 

πέρασμα από το σκοτάδι στο φώς. Τί όμορφη είναι η αυγή 

τότε πού αρχίζει να φέγγη και ανατέλλει ο ήλιος! Αυτήν 

την πνευματική αυγή μάς δείχνει η Παναγία με την ένδοξη 

κοίμησή Της. Ημέρα είναι το άκτιστο Φώς τού Θεού πού 

φωτίζει τα πάντα. Και, βέβαια, αυτή η ημέρα είναι 

μυστική, πού σημαίνει ότι δεν κατανοείται με την λογική, 

τις αισθήσεις, αλλά χορηγείται σε αυτούς πού ξέρουν να 

αγαπούν τον Χριστό με την καρδιά τους. Αυτοί έχουν 

ελπίδα, νόημα ζωής, αισιοδοξία. 

Διμηνιαία ενημερωτική έκδοση ‘Παναγίας Ιμβριώτισσας’ • Αρ. Φύλλου 24 • Ιούλιος – Αύγουστος 2015 
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Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αγαπητοί 

αδελφοί, μάς δείχνει ότι η Παναγία είναι η αυγή της 

μυστικής ημέρας και ο θάνατός Της είναι ένδοξη 

Κοίμηση, είναι συνάντηση με τον Υιό Της, καθώς επίσης 

ότι είναι η Μητέρα της Ζωής, πορεύθηκε προς την ζωή, 

αφού δεν την κράτησε ο τάφος και η νέκρωση. Η 

Κοίμηση της Θεοτόκου είναι και για μάς «αυγή μυστικής 

ημέρας», είναι ελπίδα ζωής, εκδίωξη των δακρύων και τού 

πένθους. Αυτό μάς υπενθυμίζει τον λόγο τού 

Προφητάνακτος Δαβίδ: «εάν γάρ πορευθώ εν μέσω σκιάς 

θανάτου, ου φοβηθήσομαι κακά, ότι σύ μετ' εμού εί» 

(Ψαλμ. κβ', 4). Όταν κανείς αγαπά τον Χριστό και ζει μαζί 

Του, δεν φοβάται τίποτε, γιατί Αυτός είναι ο νικητής τού 

θανάτου και ο χορηγός της ζωής. 

Με αυτήν την προοπτική η θεομητορική αυτή εορτή 

είναι υπόθεση χαράς και ευφροσύνης, όχι απλώς γιατί 

βρισκόμαστε σε διακοπές, ζούμε στην φύση και 

χαιρόμαστε το ωραίο φυσικό περιβάλλον. Η εορτή της 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου δίνει νόημα στην ζωή μας, ή 

μάλλον μάς υποδεικνύει αυτήν την ίδια την Ζωή, τον 

Χριστό. Με αυτήν την πίστη υπερνικούμε όλα τα εμπόδια, 

διώχνουμε όλες τις θλίψεις, γαληνεύουμε την καρδιά μας. 

Εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά και η Παναγία πού 

είναι η «αυγή της μυστικής ημέρας» να χαροποιεί την ζωή 

μας, να μάς οδηγεί στο Φώς αυτής της μυστικής ημέρας, 

πού είναι ο Χριστός. 

Πηγή: alopsis ("Εκκλ/κή Παρέμβαση" Ιούλιος 2011) 

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

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ‘ΤΑΜΑ’, ‘ΤΑΞΙΜΟ’ ΠΟΥ 

ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΆΓΙΟ; 

π. Αθανασίου Γιουσμά 

Οι πιστοί συχνά πυκνά αποθέτουν τα μάτια στις εικόνες της 

Παναγίας ή των Αγίων μας, θέλοντας μ’ αυτόν τον τρόπο, ή 

απλώς να εκδηλώσουν την ευγνωμοσύνη τους, ή σε κάποιες 

άλλες περιπτώσεις να… «καλοπιάσουν» τον Άγιο και να 

«εξαναγκάσουν» με τον τρόπο τους το θείον, να υπακούσει 

στο αίτημά τους.Τα τάματα είναι μια πανάρχαια συνήθεια 

των πιστών όλου του κόσμου και όλων των εποχών που 

έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Ο Χριστιανός προβαίνει σ’ 

αυτήν την ενέργεια, με την ίδια λογική που κάποιος 

προσφέρει ένα δώρο στο άτομο εκείνο, που τον εξυπηρέτησε 

σε μια σημαντική δουλειά. Πρόκειται για ένα παμπάλαιο 

έθιμο. Στους αρχαίους Έλληνες υπήρχε η συνήθεια οι πιστοί 

να προσφέρουν αφιερώματα στους θεούς τους, τα οποία 

μπορεί να ήταν ευτελούς αξίας, π.χ., ζώα, ή και πολύτιμα 

χρυσελεφάντινα αντικείμενα. Από εκείνα τα χρόνια 

συνήθιζαν να εναποθέτουν στα ιερά τους και στα αγάλματά 

τους ομοιώματα πασχόντων μελών, κάτι που το συναντάμε 

και στις μέρες μας. Στη μάχη του Μαραθώνα, οι Αθηναίοι 

είχαν «τάξει» στη θεά Άρτεμη να της θυσιάσουν τόσες 

κατσίκες όσοι οι εχθροί που θα σκότωναν! Επειδή μάλιστα 

σκότωσαν πάρα πολλούς κι αδυνατούσαν να εκπληρώσουν 

αυτή τους την υποχρέωση, μετέτρεψαν το τάξιμο σε 500 ζώα 

κάθε χρόνο. Ας σημειώσουμε πως το φαινόμενο της θυσίας 

ως αφιέρωμα στο Θεό, απαντάται και στους Ρωμαϊκούς 

χρόνους. Αναθήματα υλικά αλλά και πνευματικά, 

αναφέρονται και στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιακώβ, φεύγοντας 

από τη Μεσοποταμία, υποσχέθηκε στο Θεό την ίδρυση ιερού 

χώρου προσευχής. Η Άννα, υποσχέθηκε να αφιερώσει στην 

υπηρεσία του Θεού το παιδί της, αν κατάφερνε να αποκτήσει. 

Όλα αυτά που συνήθως «τάζουν» οι πιστοί και τα 

αφιερώνουν σε ιερά της Εκκλησίας μας πρόσωπα 

ονομάζονται «αναθήματα». Η λέξη προέρχεται από το ρήμα 

«ανατίθημι» που σημαίνει αναθέτω, εμπιστεύομαι-αφιερώνω. 

Συνήθως τα τάματα είναι προσφορές ή αντιπροσφορές. 

Παρακαλεί, δηλαδή, ο πιστός έναν Άγιο, να του 

πραγματοποιήσει μια επιθυμία, υποσχόμενος να του το 

ανταποδώσει με την προσφορά ενός αντικειμένου. Τάξιμο 

βέβαια, μπορεί να είναι και κάτι απλό, όπως, π.χ., να δώσει 

στο παιδί του το όνομα του Αγίου, να νηστέψει για κάποιο 

διάστημα, να φορέσει μαύρα ενδύματα δεκαπέντε ημέρες 

πριν τη γιορτή της Παναγίας, κ.λπ. 

Στη βαθύτερη έννοιά του, δυστυχώς το τάξιμο είναι 

ουσιαστικά ένα είδος συμφωνίας, μια εμπορική πράξη 

μεταξύ του πιστού και του ιερού προσώπου – έτσι 

τουλάχιστον το βλέπουν οι ακατήχητοι πιστοί. 

Ο Χριστιανισμός ως «θρησκεία» κατ εξοχήν πνεύματος 

και ελευθερίας, δεν επιμένει ούτε συνιστά τα αναθήματα, 

ιδιαίτερα τα υλικά. Αυτά που αποδέχεται είναι τα 

πνευματικά μονάχα αναθήματα. Και τι εννοώ; Αυτό που 

πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ως πιστοί είναι πως, δεν 

είναι δυνατόν να πετύχουμε τη λύτρωση και τη σωτηρία, 

αφιερώνοντας ορισμένα αναθήματα σ’ έναν Άγιο, όταν 

δεν ζούμε σύμφωνα με τις αρχές του Χριστιανισμού.  

Το καλύτερο ανάθημα πάντως για την Ορθοδοξία μας, 

ήταν και είναι η αφιέρωση του ίδιου μας του εαυτού στο 

Χριστό, δηλαδή να ζούμε – σύμφωνα με τις δυνάμεις του 

ο καθένας– έτσι όπως ο Χριστός μάς έχει ζητήσει κι όχι 

αμαχητί να παρασυρόμαστε και να υποδουλωνόμαστε 

στις αδυναμίες μας. Αυτό είναι το καλύτερο «τάμα» που 

θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Θεό, στην Παναγία 

μας και στους Αγίους μας, αν θέλουμε να κερδίσουμε την 

ψυχική μας λύτρωση και σωτηρία.  

Πηγή: http://orthodoxanswers.gr/ 

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

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

 
 

Λαμπρός εορτασμός του Οσίου Παϊσίου στο 

Ναό μας 
Την Κυριακή 12 Ιουλίου 2015 τελέσθηκε πανηγυρικά, με 

ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια  για πρώτη φορά η 

εόρτιος μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, στον Ιερό 

Ναό της Παναγίας της Ιμβριώτισσας στη Σαλαμίνα. Της 

Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο λίαν αγαπητός 

και σεβαστός σε όλους Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Αδριανουπόλεως κ.ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ, Διευθυντής του 

Πατριαρχικού Γραφείου στην Αθήνα, πλαισιούμενος από τον 

πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Νείλο Μουσελή ιερέα 

του ναού μας και εφημέριο του Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου 
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Αμπελακίων Σαλαμίνος, καθώς και από τον Ιεροδιάκονο π. 

Καισάριο. 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Αμφιλόχιος κήρυξε τον 

θείο λόγο και αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή η οποία 

τονίζει την προτεραιότητα του Ιησού στην άφεση των 

αμαρτιών σε σχέση με την σωματική και ψυχική υγεία του 

ανθρώπου. Επιπλέον αναφέρθηκε στην ενεργό και ζώσα 

Χάρη μέσω της οποίας ο Όσιος Παΐσιος επέτυχε την 

αγιότητα επικαλούμενος σε όλη του ζωή τον Ιησού Χριστό, ο 

οποίος τον χαρίτωσε με πολλά χαρίσματα και τον ανάδειξε 

θαυματουργό Άγιο της εκκλησίας μας. 

Την 25
ην

 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άννης 

εορτάζει κάθε χρόνο το παρεκκλήσιο του δεξιού κλίτους του 

Ναού μας. Έγιναν οι καθιερωμένες ακολουθίες του 

εσπερινού, του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας από τον 

πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Νείλο Μουσελή. 

Ευσεβείς από την γύρω περιοχή, Ίμβριοι και μη, τίμησαν την 

μνήμη της και πήραν την ευλογία της.  

Στις 9 Αυγούστου έγινε ο γενικός καθαρισμός του Ιερού 

μας Ναού και των προαυλίων χώρων εν όψει της πανηγύρεως 

του 15Αυγούστου. Πολλοί συμπατριώτες και μη προσήλθαν 

σ’αυτή την ‘παγκοινιά’ (=κοινή συμμετοχή σε   έργα αγάπης, 

φιλανθρωπίας και αλληλοβοήθειας) ή αλλιώς το λεγόμενο 

μιτζή στο Σχοινούδι της  Ίμβρου. Στο τέλος κάθισαν όλοι στη 

νηστήσιμη τράπεζα που επιμελήθηκε ο αγαπητός Στέλιος 

Λήρος αλλά και λοιποί που προσκόμισαν εδέσματα από τα 

σπίτια τους. Ένα πραγματικό πανηγύρι αγάπης. Το Δ.Σ. 

ευχαριστεί εκ βαθέων όλους τους συμμετασχόντες σ΄αυτή 

την ‘παγκοινιά’ και εύχεται η Παναγιά μας σε όλους να είναι 

προστάτης και βοηθός. 

Ιερά Πανήγυρις Κοιμήσεως της Υπεραγίας 

Θεοτόκου 
Την 15η Αυγούστου έγινε ο καθιερωμένος εορτασμός της 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το εσπέρας έγινε ο Μέγας 

Εσπερινός μετ΄αρτομλασίας από τον π. Νείλο Μουσελή. 

 
Ανήμερα της εορτής τελέσθηκε ο όρθρος μετά της Θείας 

Λειτουργίας από τον π. Αναστάσιο Φελεμέγκά  ο οποίος 

κήρυξε και τον θείο λόγο. 

 
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας διανεμήθηκε κρέας 

και η παραδοσιακή κουρκούτη. 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
Γεννήσεις 

Στις 07/07/2015 ο Κομνηνός Μπουτάρας του Νικολάου και της 
Τριανταφυλλιάς  από το Σχοινούδι και η Ειρήνη Νίνου απέκτησαν 
στην Αθήνα τα πρώτα τους δίδυμα κοριτσάκια. Ευχόμαστε να τους 
ζήσουν, καλή δύναμη και καλά βαφτίσια.  

 Στις 08/07/2015 ο Κωνσταντίνος Μουτάφης και η Χαρίκλεια 
Τσαγκάρη απέκτησαν στην Αμερική το πρώτο τους παιδί, 
κοριτσάκι. Ευχόμαστε να τους ζήσει και καλά βαφτίσια. 

Στις 06/08/2015 ο Μιχάλης και η Έφη Φλιάκου του Αντωνίου από 
το Σχοινούδι απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι, αγόρι. Ευχόμαστε 
να τους ζήσει και καλά βαφτίσια. 

 

Θάνατοι 
Στις 23/06/2015 απεβίωσε στην Αθήνα ο Ιωάννης Κουζινός του 

Γραμματικού από το Σχοινούδι της Ίμβρου σε ηλικία 92 ετών. 
Ευχόμαστε να έχει καλό Παράδεισο και συλλυπούμαστε τους 
οικείους του. 

Στις 09/07/2015 απεβίωσε στη Λήμνο σε ηλικία 67 ετών ο 
Νικόλαος Σίσης (Μινέλης) από το Ευλάμπιο, σύζυγος της 
Τριανταφυλλιάς Κουζινού από το Σχοινούδι. Ευχόμαστε καλό 
παράδεισο και κουράγιο στη σύζυγο του. 

 Στις 17/07/2015 απεβίωσε στη Αθήνα σε ηλικία 91 ετών ο 
Γιώργος Δεμιρτζής από την Παναγία. Ευχόμαστε καλό παράδεισο 
και συλλυπούμαστε τους οικείους του.   

Στις 24/07/2015 απεβίωσε στη Αθήνα σε ηλικία 84 ετών ο 
Ιωακείμ Φλιάκος από το Σχοινούδι. Ευχόμαστε να έχει καλή 
ανάπαυση και συλλυπούμαστε τους συγγενείς του.  

 Στις 15/08/2015 απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 83 ετών  ο 
Ιωάννης  Φλιάκος του Χρήστου από το Σχοινούδι. Ευχόμαστε να 
έχει καλή ανάπαυση και συλλυπούμαστε τους συγγενείς του. 
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: 
Ανώνυμη (εις μνήμη γονέων & αδελφού)            20,00€ 
Δελβερίδου Αικατερίνη              25,00€ 
Ζαμπέλης Βασίλης               70,00€ 
Ζαρμπουζάνη Άννα               30,00€ 
Γραφιαδέλη Δέσποινα συζ. Δημητρίου εις μνήμη    
γονέων της Ανδρέου & Γεωργίας             50,00€  
Ρεκτσίνης Ιωάννης του Αποστόλου             50,00€  
Ανώνυμος (Χ.Γ.)             100,00€  
Ανώνυμη (Β.Π.)               50,00€    
Υπέρ της αναπαύσεως της ψυχής Νικολάου Σίση (αντί 
στεφάνου) προσέφεραν οι παρακάτω:   
Κουζνός Ιωάννης του Παν.              50,00€ 
Κουζινού Γεωργία             100,00€ 
Παντελής Παναγιώτης            100,00€  
Τζάνος Στυλιανός             100,00€ 
Βασίλας Αθανάσιος             100,00€  
Θηβαίος Παναγιώτης              50,00€ 
Σίση Τριανταφυλλιά             300,00€ 
Κουζινός Γραμματικός              50,00€                                          
Λαγοσπύρης Βασίλειος            100,00€ 
Γιόκος Νικόλαος             500,00€   
 
Υπέρ ενισχύσεως του Ν.Ι. Παλμού: 
Αργυρός Γεώργιος & Παναγιώτα             30,00€ 
Καλαμπαλίκη Ευανθία              20,00€ 
Καραβέλα Υπατία               20,00€ 
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Ντουμπαρατζή Αντιγόνη              20,00€ 
Δελβερίδου Αικατερίνη              25,00€ 
Ζαρπουζάνης Κυριάκος              20,00€ 
Μούτσος Ιωακείμ & Βασιλίνα              50,00€ 
Σίση Τριανταφυλλιά               50,00€ 
Βασιλείνα Πούπουλα              20,00€ 
 
Δωρεές για το κρέας του 15Αυγούστου      
Καπάδαης Γιώργος - Ελευθέριος  
(εις μνήμη μητρός του Μαρίας)           100,00€ 
Στυλιανίδης Αλέξανδρος & Κωσ/να             50,00€ 
Φαλιέρος Βασίλης & Κωσ/να              50,00€ 
Τσίρπος Γεώργιος & Άννα              50,00€ 
Αργυρός Γεώργιος & Παναγιώτα εις μνήμη  
γονέων τους Χρήστου, Ανδρονίκης,  
Κωνσταντίνου & Γραμματικής            100,00€ 
Καλαμπαλίκης Κώστας & Άννα             50,00€ 
Καράπασιας Χρήστος & Ελένη             70,00€ 
Ανώνυμος (Χ.& Σ.Ρ.)               60,00€ 
Κούβαρη Βάσω             100,00€  
Αδαμόπουλος Βασίλης              50,00€ 
Γραφιαδέλλης Νικόλαος & Άννα             40,00€ 
Γραφιαδέλλης Βασίλειος & Ειρήνη             40,00€ 
Κουφός Κώστας & Μαρία              50,00€  
Ζαρπουζάνης Κυριάκος              30,00€ 
Τριανταφύλλου Μαίρη              20,00€ 
Ανώνυμη  (Ρ-Χ.Π.)             100,00€                                          
Κοκκινάκης Στέλιος (για πανήγυρη 9

ου
)             50,00€ 

 
Υπέρ του Ιερού Ναού 
Ανώνυμη (Μ.Δ.)             100,00€ 
Μπουτάρα Τριανταφυλλιά              20,00€  
Ανώνυμη  για το λάδι κανδηλιών (Κ.Κ.)             50,00€ 
Δελβερίδου Αικατερίνη              25,00€ 
Ψιλιάγκος Βασίλης & Αικατερίνη             50,00€  
Ανώνυμη (Β.Π.)               50,00€     

Επί πλέον το Δ.Σ. ευχαριστεί εκ βαθέων και εύχεται    
πλούσια την ευλογία της Παναγίας μας στον Γιώργο 
Παλλάγκα, ψυκτικό, για την δωρεάν συντήρηση του 
ψυκτικού θαλάμου των μαγειρείων. Επίσης, τους 
μαγείρους και βοηθούς που επιμελήθηκαν το μαγείρεμα 
των κρεάτων  και της κουρκούτης: κ. Χρυσόστομο Ζούνη, 
Αριστείδη Ζεγκίνη, Τιμόθεο & Αικατερίνη Ροδιά, 
Νεκτάριο Καραπασιά, τους αδελφούς Ευάγγελο και 
Χρήστο Χανιαδάκη, τους διανομείς και σε όσους άλλους 
συνετέλεσαν στην απρόσκοπτη διεκπεραίωση της 
πανηγύρεως. Ευχαριστεί ακόμη τον Κλεάνθη Ζούμπο για 
την αφιέρωση 10    αντιτύπων του βιβλίου με τίτλο 
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΑΡΑΤΟΡΩΝ προς εκποίησή τους υπέρ του 
γηροκομείου. 
--------------------------------------------------------------------------  

 

 
 

Κυκλοφόρησε το νέο μας ημερολόγιο 2016 
αφιερωμένο στο Άγιον Όρος. Τιμάται 4€ 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


