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Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον 

Ιερός Ναός Ευαγγελισμού 

της Θεοτόκου 

 

 

 

‘Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην 

αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν’ 

 

Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, Ο ΣΑΡΑΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 

 
Του πρωτ. Ιωάννου Κ. Ιωάννου 

Με την ευκαιρία της Δεσποτικής εορτής της Υπαπαντής 
του Κυρίου, θα ασχοληθούμε στο άρθρο αυτό, με την 
ιερή και ευλογημένη πράξη του σαραντισμού του 
βρέφους και της μητέρας του. 
Θα διερευνήσουμε μερικές από τις πτυχές του και θα 
εμβαθύνουμε λίγο στο νόημά του, ξεκαθαρίζοντας τη 
λειτουργική αυτή τελετή της Εκκλησίας από τυχόν 
λανθασμένες αντιλήψεις, προκαταλήψεις και 
παρανοήσεις. 
Το Ιερό Ευχολόγιο της Εκκλησίας περιλαμβάνει, όπως 
είναι γνωστό, ευχές για το βρέφος και τη μητέρα κατά την 
πρώτη μέρα της γέννησης, ενώ ευλογεί το νεογέννητο 
την όγδοη μέρα στον ιερό ναό μπροστά στην εικόνα της 
Κεχαριτωμένης, με την ευχή της ονοματοδοσίας. Εκεί ο 
ιερέας παρακαλεί τον Κύριον, να μείνει «ἀνεξάρνητον τὸ 
ὀνομὰ Τοῦ τὸ ἅγιον ἒπ’ αὐτὸν/ὴν». 
Πρόκειται για τις προβαπτισματικές πράξεις, που αφορούν 
την προοδευτική πορεία του βρέφους προς το Άγιο 
Βάπτισμα. Λέγοντας «σαραντισμό», εννοούμε ότι η 
μητέρα προσφέρει το νεογέννητο στον ναό και αυτό προς 
δόξαν του Τριαδικού Θεού. 
Η πράξη αυτή είναι αρχαιότατη και έχει τις ρίζες της στον 
Μωσαϊκό νόμο. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο αυτό, 
σαράντα μέρες από τη γέννηση του Θεανθρώπου, 
προσεφέρθη ο Κύριος στο ιερό από την Παναγία μητέρα 
του, και υπεδέχθη Αυτόν ο πρεσβύτης Συμεών. 
 
 

Κατά τη διάταξη του Μωσαϊκού νόμου «πᾶν ἄρσεν 
πρωτότοκον ἔσται ἀφιερωμένον τῷ Θεῶ, καὶ τὴν εἰς 
τοῦτο νενομισμένην θυσίαν προσενέγκη ζεῦγος 
τρυγόνων, ἢ δυὸ νεοσσοὺς περιστερῶν». 
Δηλαδή, κάθε πρωτότοκο αρσενικό παιδί ήταν 
αφιερωμένο στον Θεό και για τον λόγο αυτό γινόταν μία 
συγκεκριμένη τελετή στον ναό, που περιλάμβανε και 
προσφορά δύο τρυγόνων ή περιστεριών. 
Λαβών δε ο πρεσβύτης Συμεών τον Κύριο της δόξης στα 
χέρια του είπε το: «Νῦν ἀπολύεις τὸν δουλόν σου, 
Δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμα σου ἐν εἰρήνη ...».Τώρα, δηλαδή, 
Κύριε, ας πεθάνω, αφού είδα τον Σωτήρα του κόσμου. 
Διότι αυτό περίμενε χρόνια ο δίκαιος Συμεών, να δει με 
τους οφθαλμούς του τον Κύριο και Θεό του. Και πλέον 
ευτυχισμένος, μπορούσε να αναχωρήσει για τις αγκάλες 
του Θεού. 
Κάθε νέα μητέρα λοιπόν, με πρότυπο την Παναγία, 
κρατώντας το νεογέννητο στην αγκαλιά της, ανεβαίνει τα 
σκαλιά της Εκκλησίας για δύο βασικά λόγους: Πρώτα, για 
να εισάγει το βρέφος στον ναό, ώστε αυτό να μπορεί στη 
συνέχεια να βαπτισθεί και να συμμετέχει στην εν Χριστώ 
λατρευτική ζωή και μετά για να διαβαστούν και σ’ αυτήν 
οι ευχές του σαραντισμού, που αναφέρονται στον 
καθαρισμό της γυναίκας. 

Όσον αφορά το βρέφος, ο ιερέας μετά την ανάγνωση των 
ευχών, ως άλλος Συμεών θα το πάρει στην αγκαλιά του, 
θα το εισάγει στον ναό σχηματίζοντας τρεις φορές το 
σημείο του Σταυρού, προ των πυλών του ναού, στο 
μέσον του ναού, και προ των πυλών του θυσιαστηρίου, 
λέγοντας τη φράση: «Ἐκκλησιάζεται ὁ/ἡ δοῦλος/η του 
Θεοῦ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος. Ἀμὴν». 
Εδώ οι γονείς, με πολλή ευλάβεια προσφέρουν τα παιδιά 
τους στον Θεό, εναποθέτοντάς τα στην αγάπη, τη στοργή 
και τη θαλπωρή του Ουράνιου Πατέρα. Θα λέγαμε ότι, 
κατά κύριο λόγο ο «σαραντισμός» αφορά το παιδί, αφού 
και το μεγαλύτερο μέρος από τις τέσσερις ευχές και η 
φράση: «Ἐκκλησιάζεται ὁ δοῦλος...», αφορούν την 

προσαγωγή και την είσοδο του βρέφους στον ναό, «κατά 
μίμησιν Κυρίου», καθώς και την προετοιμασία του «ἐν 
καιρώ εὐθέτω» να αξιωθεί του Αγίου Βαπτίσματος. Άρα, 
το βρέφος είναι που «σαραντίζει» και όχι η μητέρα. Η 
μητέρα συνοδεύει το βρέφος και ευλογείται μαζί με αυτό. 
Η μητέρα τώρα, συνοδεύει το παιδί και ευλογείται υπό του 
ιερέως, για να εισέλθει πλέον στον ιερό ναό και να 

καταξιωθεί της μεταλήψεως του Τιμίου Σώματος και 
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Αίματος του Χριστού. Οι γονείς μόλις έχουν επιτελέσει την 
πιο ιερή αποστολή, την τεκνογονία. 
Εδώ να τονίσουμε πως η ευχή αναφέρει και τους δύο 
γονείς και είναι λάθος να παρουσιάζεται μόνο η μητέρα. 
Μαζί έχουν γίνει συνδημιουργοί του Θεού. Έφεραν μία 
νέα ζωή στον κόσμο. Δεν είναι, ούτε αμαρτωλοί, ούτε 
ακάθαρτοι για την πράξη τους αυτή. Αυτά είναι Εβραϊκά 
κατάλοιπα και αντιλήψεις, που δεν έχουν, πιστεύω, θέση 
στην Εκκλησία της χάριτος του Χριστού. Η γυναίκα δεν 
είναι τιμωρημένη να παραμείνει στο σπίτι και εκτός 
Εκκλησίας, επειδή έφερε στον κόσμο μία νέα ύπαρξη. 
Πολύ απλά, υπάρχει ανάγκη μετά από τον τοκετό, να 
επανέλθει το σώμα εις την «προτέραν κατάστασιν», να 
επουλωθούν οι σπλαχνικές ενοχλήσεις, αλλά και να 
βρίσκεται η μητέρα συνεχώς με το βρέφος. Για τον λόγο 
αυτό η αγία και φιλεύσπλαχνος Εκκλησία, κατά κάποιο 
τρόπο παρέχει μία άδεια, μία ευλογία στη λεχώνα γυναίκα, 
να παραμείνει εκτός Εκκλησίας και κατ’ επέκταση να μην 
κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων, για το εύλογο 
διάστημα των σαράντα ημερών. Τώρα, με τον 
σαραντισμό του παιδιού, καλείται όπως: «ἀξιωθεῖσα 
εἰσελθεῖν ἐν τῷ Ἁγίω ναῶ, δοξάσει σὺν ἡμίν, τὸ πανάγιον 
ὄνομά σου...». 
Για όλους τους πιο πάνω λόγους πρέπει επίσης να πούμε 
ότι, όταν σε μία γυναίκα συμβεί πρόωρη διακοπή της 
εγκυμοσύνης, δεν διαβάζεται σ’ αυτήν η ακολουθία του 
σαραντισμού, αλλά η ανάλογη ευχή που παρηγορεί και 
ενδυναμώνει τη γυναίκα: «τους πόνους θεράπευσον, 
ρώσιν και ευρωστίαν τω σώματι συν τη ψυχή αυτής, 
φιλάνθρωπε, δώρησαι...», «ἀνάστησον αὐτὴν ἀπὸ τῆς 
κλίνης, ἧς περικεῖται...» και τούτο όχι στις σαράντα μέρες, 
αλλά εάν είναι δυνατόν, από την πρώτη κιόλας ημέρα. 
Εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε και σε κάποιες 
δεισιδαιμονίες, που δυστυχώς επικρατούν σε κάποιες 
περιοχές της Κύπρου και καλό θα ήταν να εκλείψουν. 
Πρόκειται για κάποια "φυλακτά", που βλέπουμε να 
συνοδεύουν το βρέφος, ακόμα και όταν προσφέρεται 
στην Εκκλησία για τον σαραντισμό. 
Οι ματόπετρες, τα πέταλα, η ένδυση με ανάποδα 
ρουχαλάκια, για να προστατευτεί τάχα το βρέφος από το 
κακό, είναι άσχημες συνήθειες, βαθιά όμως ριζωμένες στη 
συνείδηση του λαού. 
Τα φαινόμενα αυτά δείχνουν περισσότερο αμάθεια και 
δυσπιστία. Καλό είναι οι γονείς να συμβουλεύονται τους 
πνευματικούς τους για τέτοια θέματα και να 
εμπιστεύονται τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους 
της Εκκλησίας, ιδιαίτερα τους προστάτες Αγίους των 
παιδιών, την Αγία Μαρίνα, τον Άγιο Στυλιανό κ.λπ. 
Ευλογημένη συνήθεια είναι η τέλεση μικρού αγιασμού, με 
την επιστροφή της μητέρας και του νεογέννητου στο 
σπίτι, όπου διαβάζονται ειδικές ευχές: «σκέπασον αὐτὴν 
ὕπο τὴν σκέπην τῶν πτερύγων σου...» και « τὸ κυηθὲν 
νήπιον διατήρησον ἀπὸ πάσης φαρμακείας, χαλεπότητος, 
ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν...» κ.λπ. 
Καταληκτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά την 
τελετή του σαραντισμού το βρέφος, κατά μίμηση και 
προτύπωση της Υπαπαντής του Σωτήρος Χριστού, 
αφιερώνεται και προσφέρεται για να αγιαστεί στον ναό, 
ενώ η μάνα Εκκλησία υποδέχεται στις αγκάλες της και τη 
μητέρα - που συμβολίζει την Παναγία - και την 
επαναφέρει με τον τρόπο αυτό στη συμμετοχή στα άγια 
και ιερά μυστήριά της. 

(Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ Παράκληση. Διμηνιαία 
Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, τεῦχος 64) 
--------------------------------------------------------------------- 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 
 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ 

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟ 

 
Την Κυριακή προ των Φώτων (Κυριακή 3 Ιανουαρίου 
2016) ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως 
κύριος Αμφιλόχιος, Διευθυντής του Πατριαρχικού 
γραφείου στην Αθήνα, χοροστάτησε στον Όρθρο και 
προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας ενώ κήρυξε και το θείο 
λόγο στον ιερό ναό Παναγίας της Ιμβριωτίσσης 
(Ευαγγελισμός της Θεοτόκου) του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου στη Σαλαμίνα. Τον Σεβασμιώτατο 
πλαισίωσαν ο πρωτοπρεσβύτερος π. Αναστάσιος 
Φελεμέγκας, εφημέριος του Ι. Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου 
Αμπελακίων Σαλαμίνας και ο ιεροδιάκονος και μοναχός π. 
Καισάριος.  
Μεγάλη ήταν η ευλογία που έλαβαν, καθώς και πολλή 
ήταν η χαρά των πιστών, που για μια ακόμη φορά 
κοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων από τας χείρας του 
τόσο σεβαστού και αγαπητού Μητροπολίτου κ. 
Αμφιλοχίου. 
Στο κήρυγμα του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στα 
παρακάτω: 
Πρώτα αναφέρθηκε στο μέγα μυστήριο της Γεννήσεως, 
στη σωτηριώδη συγκατάβαση του Κυρίου και Θεού μας 
να γίνει Υιός της Παρθένου, δίχως να παύσει να είναι 
συγχρόνως και Θεός. Η σάρκωση έγινε «ατρέπτως», 
συνυπάρχει η Θεότης και η ανθρωπότης στο πρόσωπο 
του Ιησού, και αυτή η «καινή κτίση» έγινε για να 
απολαμβάνουμε εμείς την πίστη μας. 
Αποκορύφωση στη γέννηση είναι η παραδοξότητα: πως ο 
Θεός και λόγος του θεού γίνεται άνθρωπος, πως η 
Παναγία μας μένει παρθένος σ΄ όλη την επίγεια ζωή δηλ. 
πριν, κατά και μετά την γέννηση. Αυτά τα γεγονότα είναι 
ακατανόητα, ακόμα και για τον αγγελικό νου και μόνο 
μέσω της πίστεως μπορούμε να τα προσεγγίσουμε. 
Δεύτερον, αναφέρθηκε στα Επιφάνεια. Ο αναμάρτητος 
Χριστός δέχτηκε δουλικό βάπτισμα. Ο πρόδρομος 
προσκύνησε Υιό και Θεό και χειροθέτησε τον Κύριο, ο 
οποίος αγιάζει τα ύδατα. «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, 
Χριστόν ενεδύσασθε», άρα συμμέτοχοι στο Θάνατο και 
την Ανάσταση.  
Τέλος αναφέρθηκε και στο μήνυμα του καινούργιου 
χρόνου που θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε 
ανακαίνηση του εαυτού μας, έτσι ώστε να προσπέσουμε 
στο έλεος του Θεού αφήνοντας τα έργα του σκότους και 
ασχολούμενοι πλέον μόνο με τα έργα του φωτός. 
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Μετέφερε τις πατρικές ευχές και ευλογίες του σεπτού 
προκαθημένου της Ορθοδοξίας του Οικουμενικού 
Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. 

ΤΑ ΆΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ 
ΙΜΒΡΙΩΤΙΣΣΑ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

 
 Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και ιδιαίτερη 
λαμπρότητα εορτάστηκαν τα άγια Θεοφάνεια στην 
Παναγία την Ιμβριώτισσα στη Σαλαμίνα.  
Το πρωί τελέσθηκε ο Όρθρος και στη συνέχεια 
η  πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο Μέγας Αγιασμός 
στον Ιερό Ναό και μετά το πέρας,  ο καθιερωμένος 
αγιασμός των υδάτων στη δεξαμενή που βρίσκεται έξω 
από το ναό (αύλιο χώρο). 
Των Ιερών ακολουθιών προεξήρχε ο πανοσιολογιώτατος 
Αρχιμανδρίτης π. Νείλος Μουσελής, εφημέριος του Ι. Ν. 
Εισοδίων της Θεοτόκου Αμπελακίων Σαλαμίνος. 
 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, 
ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ, ΙΕΡΕΩΝ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ 
 
Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 στον κατάμεστο από 
κόσμο Ι. Ν. της Παναγίας της Ιμβριωτίσσης στη Σαλαμίνα, 
έγινε το καθιερωμένο από την ίδρυση του Ι. Ν. καθ΄έτος 
μνημόσυνο για τους προαπελθόντας πνευματικούς και 

υλικούς ευεργέτες μας, τόσο της γενέτειρας μας  Ίμβρου, 
όσο και του Σωματείου μας εδώ στη Σαλαμίνα. Αυτοί δεν 
είναι άλλοι - όπως τόνισε ο Πρόεδρος κος Χ. Ροδιάς - από 
τους αρχιερείς, ιερείς, μοναχούς, διδασκάλους, αλλά και 
οι ευεργέτες   και κτήτορες  των εκκλησιών  και σχολείων  
της Ίμβρου και εδώ στη Σαλαμίνα του Ι. Ναού ‘Παναγίας 
Ιμβριώτισσας’ και του υπό ανέγερση Γηροκομείου μας. Το 

παραπάνω μνημόσυνο αποτελεί ελάχιστη τιμή 
ευγνωμοσύνης προς αυτούς που οφείλουμε το εύ ζην. Το 
παράδειγμα τους είθε να γίνει σε όλους μας οδοδείκτης 
προς κάθε τι το υψηλό, εποικοδομητικό και ωραίο.  
Ας είναι αιωνία η μνήμη τους και να έχουμε τις ευχές τους 
. 

 
Του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο 
αιδαισ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Αναστάσιος Φελεμέγκας, 
εφημέριος του Ι. Ν. των Εισοδίων της Θεοτόκου των 
Αμπελακίων Σαλαμίνας. 

Τον δε  θείο λόγο κήρυξε ο λαϊκός ιεροκήρυκας και 
καθηγητής θεολογίας της μέσης εκπαίδευσης κ. Παύλος 
Φήμης, ο οποίος, ανέπτυξε την σχετική  Ευαγγελική 
περικοπή.  
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, το Σωματείο έκοψε 
την Βασιλόπιττα στο Πνευματικό Κέντρο κάτωθεν του Ι. 
Ναού με τη συμμετοχή πολλών Ιμβρίων μια μη.                             
Παράλληλα έγινε και κλήρωση διαφόρων δώρων προς 
ενίσχυση των δραστηριοτήτων μας, Τυχερή του 
νομίσματος ανεδείχθη η Αικατερίνη Παντέρη, Ίμβρια από 
το Πικέρμι Αττικής, στην οποία το Σωματείο δώρισε ένα 
καλλιτεχνημένο ξυλόγλυπτο Σταυρό ως ευλογία. Στη 
συνέχεια έγινε η προγραμματισθείσα Τακτική Γενική 
Συνέλευση των μελών του Σωματείου, στην οποία 
παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε  ο ισολογισμός της 
διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2015-31/12/2015 
καθώς και ο προϋπολογισμός για το 2016. Ο Πρόεδρος 
κ. Χρήστος Ροδιάς στην ομιλία του αναφέρθηκε στα 
ζητήματα που απασχολούν το Σωματείο μας, απάντησε 
σε διάφορες ερωτήσεις, εισηγήθηκε στο σώμα, το οποίο   
και ενέκρινε παμψηφεί,   την ανάδειξη των κυρίων    
Αθανασίου και Ξανθής Παπαθανασίου  σε επίτιμα 
μέλη ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την επί σειρά ετών  
ανιδιοτελή τους επιμέλεια της ιστοσελίδας μας.  Έκλεισε  
δε ευχαριστώντας και ευχόμενος σε όλους ένα καλό και 
δημιουργικό έτος. 
  

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ 

Την Κυριακή του Ασώτου (28 Φεβρουαρίου 2016) ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως κύριος 
Αμφιλόχιος, Διευθυντής του Πατριαρχικού γραφείου στην 

Αθήνα, χοροστάτησε στον Όρθρο και προεξήρχε της 
Θείας Λειτουργίας, ενώ κήρυξε και το θείο λόγο στον 
κατάμεστο από πιστούς ιερό ναό της Παναγίας μας. Τον 

Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν ο πρωτοπρεσβύτερος π. 
Αναστάσιος Φελεμέγκας, εφημέριος του Ι. Ν. Εισοδίων 

της Θεοτόκου Αμπελακίων Σαλαμίνας και ο ιεροδιάκονος 
και μοναχός π. Καισάριος.    

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
Γεννήσεις 

Στις 8 Φεβρουαρίου 2016 ο Νεκτάριος Καράπασιας (υιός 
της Ελένης Ροδιά από το Σχοινούδι της Ίμβρου)και η Χρύσα 
Μήτρου απέκτησαν το δεύτερο τους παιδί, κορίτσι. 
Ευχόμαστε να τους ζήση και καλά βαφτίσια.                                                                 

Βαπτίσεις 
Στις 3 Ιανουαρίου 2016 ο Ηλίας Πουλόπουλος και 
Αικατερίνη Καραπασιά (κόρη της Ελένης Ροδιά από το 
Σχοινούδι της Ίμβρου) βάπτισαν στον Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου του ομωνύμου Δήμου  το τέταρτο τους παιδί 
κορίτσι και το ονόμασαν Ιωάννα . Ευχόμαστε να τους ζήσει 
και καλή χριστιανή.  
Στις 14 Φεβρουαρίου 2016 ο Βασίλης Ροδιάς του 
Χρήστου (από το Σχοινούδι της Ίμβρου) και η Ελένη Ζολώτα 
βάπτισαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ελληνικού τα τέταρτο 
τους παιδί αγόρι και το ονόμασαν Σπυρίδωνα. Ευχόμαστε να 
τους ζήσει και να γίνει μιμητής του αγίου 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. 
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Το Δ.Σ. Παναγίας  Ιμβριώτισσας  ευχαριστεί  εκ                         
βαθέων τους παρακάτω δωρητές: 

Υπέρ του Γηροκομείου 

Πιλίτσογλου Βάσω                                                      50.00€ 
Τριανταφύλλου Μαίρη (εις μνήμη μητρός της 
Θεοδώρας Λημνιού)                                                   50.00€ 
Μαλαθούνης Κώστας                                               100.00€ 
Παντέρη Αικατερίνη                                                   30.00€ 
Κουλουτμπάνης  Φίλιππος & Λεμονιά                   30.00€ 
Ανώνυμη (Δ.Μ. εις μνήμη γονέων )                       100.00€ 
Noucikas George                                                         30.00€ 
Χαïμαντού Δεσποινα (εις μνήμη νονάς της                 
Γεωργίας Εθνοπούλου)                                            250,00$ 
Αμπάτης  Χαράλαμπος                                             100.00€ 
Πετρίδου –Ροδιά Μαρίνα (εις μνήμη του                         
πατρός της Προδρόμου)                                            70.00€ 
Παπαντωνίου Νικ. (εις μνήμη συζύγου                       
Κωνσταντίνας του γένους Β. Καράμπελα             100.00€ 

Ντούρλαρης Μιλτιάδης & Βάσω                                                  
( εις μνήμη Παν. Μούτσου)                                    20,00€ 

Υπέρ ενισχύσεως του Ν.Ι. Παλμού 

Πιλίτσογλου Βάσω                                                      50.00€  
Μπογιατζή Δήμητρα                                          20,00€ 

Κοκκινάκης Μιχαήλ                                              10,00€ 
Τριανταφύλλου Μαίρη                                         10,00€ 
Μαλαθούνης Κώστας                                               20.00€ 
Κοκκινάκη Κυριακή                                      20.00€  
Λαφιατής Στέλιος                                                 20.00€ 
Συναρέλη Μαρία                                                             50.00€ 
Παντέρη Αικατερίνη                                                    20.00€ 
Γραφιαδέλης Βασίλης                                                 10,00€ 

Τσίρπος Γεώργιος & Άννα                                     20.00€                        

Μπουτάρα Δέσποινα                                             10,00€ 

Ασανάκης Αντώνιος                                             20.00€ 

Μπουτάρα Τριανταφυλλιά                                     10,00€ 
Παπαντωνίου Νικόλαος     28.00€ 

Υπέρ του Ι. Ναού 

Ντούρλαρης Μιλτιάδης & Βάσω                              20.00€  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ              
2016 

18/03/2016 Μικρό απόδειπνο - Α΄Χαιρετισμοί    5.30 μ.μ.      
20/03/2016 Α΄Κυρ. Νηστειών (Ορθοδοξίας)   
                     Όρθρος  Θ.Λειτουργία            7:00 π.μ.                                                      
24/03/2016 Εσπερινός Ευαγγελισμού 
                     της  Θεοτόκου             7:00 μ.μ.  
25/03/2016 Εορτή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  
                      Όρθρος – Θ. Λειτουργία            7:00 π.μ.  
25/03/2016 Απόδοση εορτής Ευαγγελισμού 

                     Β΄Χαιρετισμοί             5:30 μ.μ.                                                                                                                
27/03/2016 Β΄Κυρ. Νηστειών (Γρηγορίου Παλαμά) 
                      Όρθρος– Θ. Λειτουργία            7:00 π.μ. 
01/04/2016 Μικρό απόδειπνο - Γ΄Χαιρετισμοί  5:30 μ.μ. 
03/04/2016 Γ΄Κυρ. Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 
                     Όρθρος – Θ. Λειτουργία            7:00 π.μ. 
08/04/2016  Μικρό απόδειπνο - Δ΄Χαιρετισμοί   5:30 μ.μ. 
10/04/2016 Δ΄Κυρ. Νηστειών (Ιωάννου της Κλίμακος) 
                     Όρθρος – Θ. Λειτουργία            7:00 π.μ. 
15/04/2016 Μικρό απόδειπνο-Ακάθιστος Ύμνος 5:30 μ.μ. 
17/04/2016 Ε΄Κυρ. Νηστειών (Μαρίας της Αιγυπτίας) 
                     Όρθρος – Θ. Λειτουργία            7:00 π.μ.             
22/04/2016 Εσπ. Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία  7:00 μ.μ.                            
24/04/2016 Κυριακή των Βαΐων 
                     Όρθρος – Θ. Λειτουργία            7:00 π.μ.                                                             
24/04/2016 Κυριακή των Βαΐων εσπέρας        
                      Ακολουθία του Νυμφίου               7:00 μ.μ. 
25/04/2016 Μεγ. Δευτέρα εσπέρας  
                     Ακολουθία του Νυμφίου            7:00 μ.μ.   
26/04/2016 Μεγ. Τρίτη εσπέρας  
                     Ακολουθία του Νυμφίου            7:00 μ.μ.  
27/04/2016 Μεγ. Τετάρτη εσπέρας 
                      Ευχέλαιο - Ακολουθία Νιπτήρος     6:00 μ.μ. 
28/04/2016 Μεγ. Πέμπτη εσπέρας  
                     Μυστικός Δείπνος                         6:30 μ.μ 
29/04/2016 Μεγ. Παρασκευή εσπέρας 
                     Εσπερινός - Αποκαθήλωση            6:00 μ.μ. 
         Όρθρος-Περιφορά Επιταφίου      7:30 μ.μ.            
30/04/2016 Μέγα Σάββατο  
                     Εσπερινός – Θ. Λειτουργία            7:00 π.μ. 
           Παννυχίδα – Αναστάσιμος Όρθρος 

         Αναστ. Θ. Λειτουργία 11:00 μ.μ.-01:45 π.μ.  
01/05/2016 Άγιον Πάσχα – Εσπερινός Αγάπης  11:00 π.μ. 
                  Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Νέος Ιμβριακός Παλμός 
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 


