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Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον 

Ιερός Ναός Ευαγγελισμού 

της Θεοτόκου               

 

 

                     

 

‘Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην 

αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν’ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσκλεούς εικοζηής αμθιεηηρίδος προζθώνημα.  
 

Βήμα ζεκεησηόλ ζην κεηεξίδη ηεο Παξαδόζεσο 

Βήμα ηαρύ ζην καθξύ δξόκν ηεο Αγάπεο 

Βήμα αιαθξνπάηεην ζηε δηαθνλία ηνπ Μπζηεξίνπ. 

 

Αγκάλιαζμα ηεξνπξεπέο όιεο ηεο Οηθνπκέλεο 

Αγκάλιαζμα ζηνξγήο ηεο θύζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

Αγκάλιαζμα ησλ νλείξσλ θάζε κηθξνύ θαη ιεζκνλεκέλνπ. 

 

Ράβδος δπλάκεσο ηνπ Πλεύκαηνο 

Ράβδος επηζηεξηθηηθή ησλ θνπξαζκέλσλ γνλάησλ ηεο Οκνγέλεηαο 

Ράβδος θαζνδεγεηηθή ησλ δηςαζκέλσλ γηα Αιήζεηα. 

 

Θέληζη ραιύβδηλε γηα ζπλέρεηα ηεο ηεξήο καξηπξίαο 

Θέληζη γηα λα ηειαπγίδεη πάληα ην Φαλάξη ηεο Πίζηεο 

Θέληζη γηα λα κε ζσζεί ην έιαην ηεο Διπίδαο. 

 

Όλος θσο θαη πείζκα Εσήο 

Όλος δύλακε αληιεκέλε απ’ ην βαζύ θξέαξ ησλ παηξίσλ 

Όλος όλεηξν γηα έλα αύξην θαιιίηεξν απ’ ην ρζεο. 

 

Λάλημα ηξίηεο αιεθηνξνθσλίαο ζη’ απηηά ησλ επηιεζκόλσλ 

Λάλημα ππνκλεζηηθό από ην αγηνθάξαγγν ηεο ηζηνξίαο ηνπ Γέλνπο 

Λάλημα ηζρύνο ιόγνπ ηνπ ηξίηνπ νπξαλνύ. 

 

Ονείρων θαηαλύμεσο θη ειπίδαο ζπληζηακέλε, 

Ονείρων γελεώλ επζεβνύλησλ ελ επγελεία, 

Ονείρων παηδηώλ απεηξνθάθσλ θαη γεξόλησλ απνθακσκέλσλ. 

 

Μνήμη ιανύ ράξηηνο ζε ρξπζόρισξν θύιιν 

Μνήμη κεγαιείσλ πεξαζκέλσλ θαη πξνζδνθσκέλσλ 

Μνήμη ηνπ ρξένπο γηα ηνλ Άλζξσπν θαη ηε Γεκηνπξγία όιε. 

 

Αναβαθμός αμηνπξέπεηαο ηεο Ρσκενζύλεο 

Αναβαθμός αγηαζκνύ ησλ ειπίδσλ 

Αναβαθμός πςώζεσο ηνπ θέξαηνο ησλ Οξζνδόμσλ. 

 

Ιδέα έλζαξθε αξραίσλ ζεζαπξηζκάησλ ηνπ πάιαη Βπδαληίνπ 

Ιδέα ειιελνπξεπήο βαπηηζκέλε ζη’ Αγηάζκαηα ηεο Πόιεο 

Ιδέα πίζηεο ζπζηαζηηθήο δηεξρόκελε από άγηα πύιε θεθιεηζκέλε. 

 

Όρθιος πάληνηε απέλαληη ζηνλ ήιην 

Όρθιος κπξνο ζηε θσλή ηνπ ρζεο, ζην θέιεπζκα ηνπ ζήκεξα, ζην 

θάιεζκα ηνπ αύξην 

Όρθιος κε ην ρέξη ςειά λα επινγεί θαη λα δείρλεη αέλαα ηελ όγδνε 

εκέξα ηελ αλέζπεξε. 

 

Σηύλος θαη ζηπινγξάθεκα ππνκνλήο θαη άλζξσπηάο 

Σηύλος δνγκάησλ αιεζείαο θαη αγάπεο εθηελώο ελεξγνπκέλεο 

Σηύλος αθιόλεηνο Δθθιεζίαο Μεγάιεο ελ αζζελεία ηζρπξώο 

ηειεηνπκέλεο. 

 

Ασηός είλαη Βαξζνινκαίνο ν Α 

Ασηός είλαη ν Πξώηνο ηεο Οξζνδνμίαο 

Ασηός είλαη ν Ύπαηνο ηνπ Γέλνπο, όπσο ηνλ δνύκε είθνζη ρξόληα 

ζην κέγα πεδάιην. 

 

ηοσ Μηηροπολίηοσ Προικοννήζοσ Ιωζήθ 

____________________________________________________________ 

Το Δκκληζιαζηικό Σσμβούλιο ηοσ Ιερού Ναού Δσαγγελιζμού 

ηης Θεοηόκοσ ‘Παναγία Ιμβριώηιζζα’ εύτεηαι ζηον 

Παναγιώηαηο Οικοσμενικό Παηριάρτη κ.κ.Βαρθολομαίο επί ηη 

εικοζηή επέηειο ηης Παηριαρτίας Τοσ ζηον οικοσμενικό Θρόνο 

μακροημέρεσζη και ορθοηόμηζη ηοσ Λόγοσ ηης Αληθείας 

επ’αγαθώ ηης Δκκληζίας και ηης Παηρίδας μας. 

Προς ηούηο, ηοσ αθιερώνοσμε ηο ανωηέρω ποίημα ηοσ 

Σεβαζμιωηάηοσ Μηηροπολίηοσ Προικοννήζοσ κ.Ιωζήθ.



Εκδοτικό Σημείωμα 

Φίιεο θαη Φίινη, αγαπεηνί 

ζπκπαηξηώηεο, πέξαζε πνιύο θαηξόο 

από ηελ αλαζηνιή ηεο έθδνζεο ηνπ 

Ικβξηαθνύ Παικνύ. Ωζηόζν ε απνπζία 

ηνπ δεκηνύξγεζε έλα θελό 

επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ παηξησηώλ νη 

νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα καζαίλνπλ ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ σκαηείνπ καο. 

Παξόιν πνπ δεκηνπξγήζακε γηα απηό 

ην ιόγν ηζηνζειίδα απ’ όπνπ κπνξνύλ 

αξθεηνί λα ελεκεξώλνληαη γηα ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο καο, όκσο απηό δελ 

είλαη εθηθηό γηα όινπο. Γη’απηό ην ιόγν, 

ήηαλ πνιιέο νη θσλέο πνπ 

επηζπκνύζαλ λα θπθινθνξήζεη μαλά 

έλα ελεκεξσηηθό έληππν. Σν Γ.. 

ιακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ θαη 

ηελ αλάγθε ζπρλόηεξεο ελεκέξσζεο 

θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπκπαηξηώηεο 

καο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο καο 

απνθάζηζε λα αληαπνθξηζεί θαη λα 

πξνβεί ζηελ επαλέθδνζε ηνπ εληύπνπ 

κε ηελ νλνκαζία ‘Νένο Ικβξηαθόο 

Παικόο’.  Αλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν 

εγρείξεκα έρεη ηηο δηθέο ηνπ δπζθνιίεο, 

επειπηζηνύκε όηη ε Παλαγία καο ζα 

θσηίζεη ηνπο ζπκπαηξηώηεο καο λα 

ζηεξίμνπλ ηελ πξνζπάζεηα απηή 

πλεπκαηηθά θαη νηθνλνκηθά. 

 ην έληππν καο ζα δεκνζηεύνληαη 

άξζξα πξνο πλεπκαηηθή σθέιεηα, 

δξαζηεξηόηεηεο ην Νανύ καο, εμειίμεηο 

ησλ εξγαζηώλ ηνπ γεξνθνκείνπ καο, 

αλαθνηλώζεηο θαη επραξηζηίεο ησλ, κε 

θάζε ηξόπν, ζπκπαξαζηαηώλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ καο, θνηλσληθέο 

ελεκεξώζεηο, λέα από ηελ Ίκβξν θαη ην 

Παηξηαξρείν θιπ. 

Με εθηίκεζε, 

Σν Γ.. ‘Παλαγία Ικβξηώηηζζα’ 

 

 

Εκδηλώσεις του Ναού μας 

 

Σν σκαηείν καο ζηα πιαίζηα 

ζύζθημεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

πλεπκαηηθήο αλάηαζεο ησλ 

ζπκπαηξησηώλ θαη κε, 

πξαγκαηνπνίεζε κηα 2ήκεξε εθδξνκή 

ζηελ Ι.Μ.Παλαγίαο Πξνπζησηίζζεο θαη 

ζηελ Ι.Μ.Αγάζσλνο κε ελδηάκεζε 

επίζθεςε ζην ρσξηό Κνξπζράδεο όπνπ 

βξηζθόηαλ ην αξρεγείν ηεο 

Αληηζηάζεσο θαη είρακε ηελ επθαηξία λα 

δνύκε πινύζην θσηνγξαθηθό πιηθό ηνπ 

ζπκπαηξηώηε καο πύξνπ Μειεηδή.  

Δπίζεο, ηνλ Ινύιην 

πξαγκαηνπνηήζεθε κνλνήκεξε 

εθδξνκή ζε κνλέο ηνπ λνκνύ Αξθαδίαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Ι.Μ.Κνηκήζεσο 

Θενηόθνπ Άλσ Υξέπαο θαη ζηελ 

Ι.Μ.Αγίνπ Νηθνιάνπ Βαξζώλ 

Μαληηλείαο. 

ηηο 25 Ινπιίνπ παλεγύξηζε ην 

παξεθθιήζην ηεο Αγίαο Άλλεο πνπ 

βξίζθεηαη ζην δεμηό θιίηνο ηνπ Νανύ 

καο. Όινη πξέπεη λα ηηκνύκε ηελ γηαγηά 

ηνπ Κπξίνπ καο αιιά, πξν πάλησλ, νη 

ρνηλνπδηώηεο ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

δεζκώλ κε ηελ Αγία Άλλα. Αξθεηνί 

ζπκπαηξηώηεο καο, αιιά θαη άιινη, 

ήξζαλ αθόκα θαη από ηελ Αζήλα λα 

ηηκήζνπλ ηελ ενξηή. Διπίδνπκε ζπλ ησ 

ρξόλσ ν θόζκνο απηόο λα απμάλεηαη 

θαη λα ηηκάεη ηηο δηάθνξεο ενξηέο θαη 

παλεγύξεηο. Σν εζπέξαο ηεο ενξηήο 

εςάιιε Παλεγπξηθόο Δζπεξηλόο 

κεη’αξηνθιαζίαο θαη αλήκεξα ηεο 

ενξηήο ηειέζηεθε ν Όξζξνο θαη ε 

Θ.Λεηηνπξγία. ην ηέινο ηεο 

παλεγύξεσο δηαλεκήζεθαλ γιπθά θαη 

αλαςπθηηθά ζε όινπο. 

Γηα ην παλεγύξη ηνπ 15Απγνύζηνπ 

ππήξμε κηα ηξνπνπνίεζε ηε θεηηλή 

ρξνληά. Η ζξεζθεπηηθή παλήγπξηο έγηλε 

όπσο θάζε ρξόλν ρσξίο, όκσο, ηε 

δηαλνκή θξέαηνο θαη θνπξθνύηαο (νη 

ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο έγηλε απηό 

θαίλνληαη ζηελ ζρεηηθή αλαθνίλσζε). 

 

ηηο 23 Απγνύζηνπ έγηλε θαη πάιη ε 

ζξεζθεπηηθή παλήγπξηο κε θάζε 

κεγαινπξέπεηα. Σελ παξακνλή ηεο 

ενξηήο εςάιιε ν Παλεγπξηθόο 

Δζπεξηλόο κεη’αξηνθιαζίαο παξνπζία 

ηνπ πξνζθηινύο ζενιόγνπ-ηεξνςάιηνπ 

θ.Παλαγηώηε Υηώηνπ ν νπνίνο θαη 

εθεξπμε ηνλ Θείν Λόγν. Αλήκεξα ηεο 

ενξηήο ηειέζηεθε ν Όξζξνο θαη ε 

Αξρηεξαηηθή Θ.Λεηηνπξγία ππό ηνπ 

εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ 

Πξνηθνλήζζνπ θ.Ισζήθ, σο 

εθπξνζώπνπ ηνπ Οηθνπκεληθνύ 

Παηξηάξρνπ, πιαηζησκέλνπ από ηνπο 

πξνζθηιείο ηεξείο π.Νείιν θαη 

π.Αλαζηάζην. Ο εβαζκηώηαηνο, ζηελ 

νκηιία ηνπ, αλαθέξζεθε ζηελ 

επηθνηλσλία πνπ είρε κε ηνλ Παηξηάξρε 

γηα ηελ εκέξα ηειέζεσο ηεο 

Παλεγύξεσο, καο κεηέθεξε ηηο επρέο 

ηνπ θαη, ηέινο, έθαλε ιόγν γηα ηηο 

αιεζκόλεηεο Παηξίδεο ιέγνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά ‘Σίπνηα δελ ράζεθε θαη 

ηνλ ηειεπηαίν ιόγν ηνλ έρεη πάληα ν 

Θεόο’. Απηή ηελ εκέξα έγηλε θαη ε 

δηαλνκή θξέαηνο θαη θνπξθνύηαο. Σελ 

ενξηή ηίκεζαλ κε ηε παξνπζία ηνπο ν 

Βνπιεπηήο ηεο Ν.Γ. θαη πξώελ 

Τπνπξγόο θαη Αληηπξόεδξνο ηεο 

Βνπιήο θ. Αλαζηάζηνο Νεξάηδεο, ν 

Γήκαξρνο αιακίλνο θνο Ισάλεο 

Σδαβαξήο, ν αληηδήκαξρνο θνο Πέηξνο 

Παπαζενράξεο κεηά κειώλ ηνπ Γεκ. 

πκβνπιίνπ, θαζώο θαη πνιύο θόζκνο. 

Δπραξηζηνύκε ζεξκά όινπο όζνπο καο 

ζπκπαξίζηαληαη ζην έξγν καο. 

 

ηηο 11 επηεκβξίνπ 2011 

ενξηάζηεθε ε θαζηεξσκέλε παλήγπξηο 

ηνπ Γελεζίνπ ηεο Θενηόθνπ. Σειέζηεθε 

παλεγπξηθά ν Όξζξνο θαη ε 

Θ.Λεηηνπξγία κεη’αξηνθιαζίαο. Η 

παξνπζία ζπκπαηξησηώλ από ηελ 

πεξηνρή αιιά θαη από ηελ Αζήλα ήηαλ 

ζεκαληηθή. Μνηξάζηεθε θνπξθνύηα θαη 

θξέαο θαη αθνινύζεζε δηαζθέδαζε 

όισλ όζσλ παξεπξέζεθαλ. 

Δπραξηζηνύκε ζεξκά όζνπο βνήζεζαλ 

γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη εθηέιεζε ηνπ 

παλεγπξηνύ καο. 

ηηο 8 Οθησβξίνπ 2011 

πξαγκαηνπνηήζεθε κνλνήκεξε 

εθδξνκή ζην Ιεξό Πξνζθύλεκα 

Παλαγίαο Πιαηαληώηηζζαο θαη ζηελ 

Ι.Μ. Παλαγίαο Σξππεηήο. 

 

Νέος Ικβρηαθός Παικός 
Γηκεληαία Δλεκεξσηηθή Δθδνζε  

 Ι.Ν. Παλαγίαο Ικβξηώηηζζαο  
Οδόο Ρόδνπ, Νηνξνληό  
Ακπειάθηα αιακίλαο  

Σ.Κ. 18902  
Σει.-Fax : 210-4654910  

Ε-mail : info@panagia-imvriotissa.gr  
URL :  www.panagia-imvriotissa.gr  

Υπεύζσλος Έθδοζες : Υξήζηνο Ρνδηάο  
Εθηύπωζε : ΄πύξνο Γ.Μεηζέιεο  

Σηκή θύιινπ : 0,20 €  
Γηα θαη’οίθολ αποζηοιή : Πξναηξεηηθή 

εηζθνξά  
Αρ. Λογαρηαζκού ΕΤΕ : 18548010083  

IBAN : GR 
0601101850000018548010083  

Κωδηθός SWIFT Τραπέδες : ETHNGRAA  
 

Δηοηθεηηθό ζσκβούιηο  
Πρόεδρος: Υξήζηνο Ρνδηάο  

Αληηπρόεδρος: Βαζίιεηνο Λελίηζεο  
Γελ. Γρακκαηέας: Βαζίιεηνο Γηθαίνο  
Εηδ. Γρακκαηέας: Σηκόζενο Ρνδηάο  

Τακίας: Βαζίιεηνο Πηλύξνο  
Μέιος: Νηθόιανο Αζαλάθεο  

Μέιος: Νηθόιανο Γξαθηαδέιιεο  
Μέιος: ηπιηαλόο Λύξνο  

Μέιος: Αλζνύια Λακπξηαλνύ



 

Υπέρ τοσ Ναού προσέυεραν : 

 

Για την αγιογράυηση τοσ Ναού μας 

προσέυεραν :  

πληξηβάλνο Ζιίαο 

ακίνπ Αλαζηαζία 

200 € 

400 € 

Θπκνπνύινπ Κπξηαθή 300 € 

Ρνδηάο Μηράιεο 300 € 

 

Για την αγορά κρεάτων της 

πανηγύρεως 23/8/2011 :  

 

Για την αγορά κρεάτων της 

πανηγύρεως 8/9/2011 :  

Πξίγγνο Ηωάλλεο                               100€ 

Αζαλάθεο Νηθόιανο      100€ 
Αλώλπκνο        50€  
Μπαθαληνδνο Ηωάλλεο    100€ 
Κνθθηλάθεο Μηράιεο     100€ 
Πξίγγνο Γξακκαηηθόο     100€ 
ηώηνο Παλαγηώηεο     100€ 

Πξνζθέξζεθαλ αθόκα από ηνλ 

Γήκαξρν αιακίλαο θαη από ηνλ 

αληηδήκαξρν Ακπειαθίωλ 3 

πξνβαηίλεο γηα ην παλεγύξη καο ζηηο 

23/8 θαζώο θαη από ηνλ Θεόδωξν 

Καλιή 1 πξνβαηίλα. Σνπο 

επραξηζηνύκε ζεξκά. 

 

Πξνζθέξζεθε από ηνλ 

Αλη.Μπαθαληόδν ππέξ ηνπ Νανύ έλα 

επίρξπζν θαληήιη. 

Δπραξηζηνύκε όζνπο θνπίαζαλ γηα ηνλ 

θαζαξηζκό ηνπ Νανύ θαη ηωλ πέξημ 

ρώξωλ, ηωλ νπνίωλ ε ζπκκεηνρή ήηαλ 

κεγαιύηεξε από νπνηεδήπνηε άιινηε. 

Δπίζεο, επραξηζηνύκε όζνπο θνπίαζαλ 

ζηα καγεηξεία : Χξπζόζηνκν Ενύλε, 

Αληώλε Μπαθαληόδν, Αιέμαλδξν 

ηπιηαλίδε, Φίιηππν & Λεκνληά 

Κνπινπηκπάλε, Γηώξγν & Άλλα 

Κνπινπηκπάλε, Σηκόζεν & Αηθαηεξίλε 

Ρνδηά, Νηθόιαν Γξαθηαδέιιε, Γεκήηξε 

Μαιαζνύλε, Μηράιε Καλιή, ηπγηαλίδε 

Γεκήηξην, Νηθόιαν Σξηαληαθύιινπ θαη 

Βαζίιεην Φαιηέξν.  

Δπραξηζηνύκε, επίζεο, όζνπο 

αλωλύκωο βνήζεζαλ ζεκαληηθά ζην 

παλεγύξη καο. Δπραξηζηνύκε, επίζεο, 

ηνλ θ. Αζαλάζην Παπαζαλαζίνπ γηα ηελ 

άνθλε θαη αθηινθεξδή ελεκέξωζε ηεο 

ηζηνζειίδαο καο. Δπρόκαζηε ζεξκά ε 

Παλαγία καο λα αληαπνδώζεη 

πνιιαπιώο απηή ηνπο ηελ πξνζθνξά 

ζε απηνύο θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. 

Υπέρ της ανεγέρσεως τοσ 

γηροκομείοσ προσέυεραν(σσνέτεια 

σελ. 4) : 

Αλώλπκνο 50.000 € 
Δπηηξνπή θπξηώλ ζπιιόγνπ 
Ηκβξίωλ Αζελώλ 

 
100 € 

Αλώλπκνο εηο κλήκελ Λ. 
Λαδαξίδε 

 
15 € 

Φωηίνπ Λίηζα  100 € 
Σζίξπνο Μηραήι 50 € 
Σζίξπνπ Κωλζηαληίλα 50 € 
Αλώλπκνο 25.000 € 
Ηωζεθίδνπ Γήκεηξα  50 € 
Αζαλάθεο Αληώληνο 100 € 
Χξηζηάθεο Χαξάιακπνο 50 € 
Νηνπκπαξαηδήο Νηθόιανο 50 € 
Κνπινπηκπάλε νπιηάλα  30 € 
Χξνλόπνπινο Γεώξγηνο 150 € 
Γξαθηαδέιιε Γήκεηξα 50 € 
Ενύκπνο Χαξάιακ. & 
Κωλζηαληίλα 

 
60 €  

Γεκεηξίνπ Ηωζεθίλα 100 € 
Σζίξπνο Γεώξγηνο 50 € 
Γήκαξρνο αιακίλνο 150 € 
Αληηδήκαξρνο Ακπειαθίωλ 200 € 
Καπάδαεο Διεπζέξηνο 300 € 
Αλώλπκνο 30 € 
Μπνπληαιάο Απόζηνινο 50 € 
Αλώλπκνο 600 € 
ηπιηαλίδεο Αιέμαλδξνο 1.000 € 
Αξρνληώλε Αζπαζία 50 € 
Νάθνο Νηθόιανο 50 € 
Αλώλπκνο 500 € 
Βαζηιεηάδνπ Σξηάλη. 100 USD 
Πξίγγνπ Παξ. εηο κλήκελ 
ζπδύγνπ 100 € 
Μνπιάο Κωλζηαληίλνο 100 € 
Χηώηεο Παλαγ. εηο κλήκελ 
γνλέωλ 50 € 
Παζείδεο Παλαγηώηεο 60 € 
Πνπξγηαλνύ Διέλε 100 € 
Μάληνο Δπζηξάηηνο 50 € 
Αλώλπκνο 25.000€ 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θενράξε Δπζηξαηία 120 € 

ηαγηα 

Αλώλπκνο 

Βνπιγαξίδνπ Γήκεηξα 

Μπνπληαιάο Απόζηνινο 

Γηαλλνύδεο Βαζίιεηνο 

Φιηάθνο Νηθόιανο 

Αλώλπκνο 

50 € 

100 € 

70 € 

20 € 

20 € 

100 USD 

100 € 

Κόγθνπ Γ. 100 € 

Δπάγγεινο & Ηωζεθίλα 50 € 

Καιακπαιίθεο Κώζηαο 50 € 

Αδακόπνπινο Βαζίιεο 50 € 

Ρεζζέιεο Κ. 20 € 

Αλώλπκνο 100 € 

θαξιάηνο Αζαλάζηνο 20 € 

Κνπινπηκπάλεο Γεώξ. & Α. 50 € 

ηπιηαλίδεο Αιεμ. 50 € 

Γξαθηαδέιιεο Νηθόιανο 50 € 

Λακπξηλίδνπ ηέιια 40 € 

Γξαθηαδέιιεο Βαζίιεηνο 50 € 

Κνύβαξε Βάζω 100 € 

Αλώλπκε 20 € 

Ρνδηάο Χξήζηνο 50 € 

Πξίγγνο Ηωάλλεο 100 € 

Νηαξηε Παλαγηώηα 20 € 

Νηνπκπαξαηδήο Νηθόιανο 50 € 

Χξηζηάθε Βάζω 

Σζίξπνο Γεώξγηνο 

20 € 

100 € 

Ενύκπνπ Χξπζνύια 

Κνπινπηκπάλεο Φίιηππνο  

100 € 

50 € 



ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Μεγάιε ππήξμε ε επινγία πξαγκαηηθά 

ηεο παξνπζίαο ηνπ εβαζκησηάηνπ 

Πξνηθνλήζνπ ζηελ Παλαγία ηελ 

Ικβξηώηηζζα ζηε αιακίλα, ηελ Κπξηαθή 

ηνπ Θσκά, 1 Μαΐνπ 2011.  

Σν πξσί ηεο Κπξηαθήο ιεηηνύξγεζε 

θαη θήξπμε ην ζείν ιόγν ζηνλ Ιεξό Ναό 

ηεο Παλαγίαο, ελώ ζηνλ ίδην Ναό, ηέιεζε 

ηνλ αγηαζκό θαη έζεζε ηνλ ζεκέιην ιίζν, 

ηνπ ππό αλέγεξζε Οίθνπ Δπγεξίαο, 

εθπξνζσπώληαο ηελ Α.Θ. Παλαγηόηεηα 

Οηθνπκεληθό Παηξηάξρε θ.θ. 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ (εμ Ίκβξνπ). Σνλ 

εβαζ. πιαηζίσζαλ θαη 

ζπιιεηηνύξγεζαλ ν Παλνζηνινγηόηαηνο 

Αξρηκαλδξίηεο π. Σηκόζενο Λατβεξάο, 

Γεληθόο Αξρηεξαηηθόο Δπίηξνπνο 

αιακίλνο, ν Παλνζηνινγηόηαηνο 

Αξρηκαλδξίηεο π. Νείινο Μνπζειήο 

Ιεξέαο ηνπ Ι. Νανύ καο θαη εθεκέξηνο 

ησλ Δηζνδίσλ Θενηόθνπ Ακπειαθίσλ 

αιακίλαο, θαζώο ν παλνζηνινγηόηαηνο 

Αξρηκαλδξίηεο π. Ακβξόζηνο. 

Καηά ηελ ηειεηή ηνπ Αγηαζκνύ ν 

εβαζκηώηαηνο πιαηζηώζεθε από ηνλ 

αηδεζηκόηαην Οηθνλόκν π. Αλαζηάζην 

Φειεκέγθα ηεξέα ηνπ Ι. Νανύ καο θαη 

εθεκέξην ησλ Δηζνδίσλ Θενηόθνπ 

Ακπειαθίσλ αιακίλαο. 

 

Πιήζνο ζπκπαηξησηώλ καο Ικβξίσλ 

από δηάθνξα ζεκεία ηεο Αζήλαο, θαη 

απηώλ πνπ θαηνηθνύλ κόληκα ζηε λήζν 

αιακίλα, θαζώο θαη θίισλ από ηε λήζν 

αιακίλα πνπ εθθιεζηάδνληαη ζηνλ Ι. 

Ναό καο, είραλ θαηαθιύζεη από ην πξσί 

αζθπθηηθά ηνλ Ι. Ν. κέζα θαη έμσ, γηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηελ Θεία Λεηηνπξγία 

θαη λα ιάβνπλ ηελ επινγία ηνπ 

εβαζκησηάηνπ . 

Μεηά ηνλ Αγηαζκό αθνινύζεζε ην 

γεύκα αγάπεο θαη ζύζθημεο ησλ 

ζρέζεσλ, όπνπ ζθνπό είρε πέξα από 

ηελ ζύζθημε ησλ ζρέζεσλ, θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ ππό αλέγεξζε 

ηόζν κεγάινπ θαη δαπαλεξνύ 

Θεάξεζηνπ όκσο έξγνπ, ην νπνίν θαη 

ρξεηάδεηαη ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε 

όισλ καο, όζν κηθξή ή κεγάιε απηή 

κπνξεί λα είλαη ζηνπο ραιεπνύο θαη 

δύζθνινπο θαηξνύο πνπ βηώλεη ε 

παηξίδα καο, θαη ν θαζέλαο θαη 

θαζεκηά μερσξηζηά, γηαηί όπσο πνιύ 

ζσζηά αλέθεξε ζε έλα ζεκείν ζηελ 

νκηιία ηνπ ν ζεβαζκ. «Θα πξέπεη λα 

ζηεξίμνπκε θαη λα αγθαιηάζνπκε ην 

έξγν κε ζέξκε θαη αγάπε γηαηί ζα ην 

ρξεηαζηνύκε όινη, άιινη ζην εγγύο θαη 

άιινη ζην απώηεξν κέιινλ».  

Παξέζηεζαλ ν Γήκαξρνο 

αιακίλαο, ν Πξόεδξνο ηνπ δεκνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ αιακίλαο, ν 

αληηδήκαξρνο Ακπειαθίσλ, θαζώο 

δεκνηηθνί ζύκβνπινη. 

Με δηαζθέδαζε, παξαδνζηαθνύο 

ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα, ηόζν από ηελ 

ηδηαηηέξα καο παηξίδα ηελ Ίκβξν, όζν 

θαη από όιε ηελ ππόινηπε Διιάδα, 

έθιεηζε αξγά ην απόγεπκα ε ηόζν 

σξαία θαη επράξηζηε απηή εθδήισζε. 

 

Υπερ του γηροκομείου προσέυεραν 

: 

Αλώλπκνο    20 € 
Καιακπαιίθεο Κσλζηαληίλνο    100$ 
Παπαζαλαζίνπ Αζαλάζηνο  50 € 
Μπνπληάξα Σξηαληαθπιιηά  50 € 
Κνπδλνύ Ισάλλεο & Γεσξγία  100 € 
Σξνύκπε Βαξβάξα   20 € 
ηακπνπιίδνπ Γ.   10 € 
Καξθαιέκε Μαξία   50 € 
Λνπθξέδε Παλαγηώηα   50 € 
Ψαξξόο Παλαγηώηεο              100 € 

Μνπξκαλή Λαζθ.                    100 € 
Ψηιηάγθνο Βαζίιεηνο εηο κλήκελ 
 γνλέσλ & αδειθήο                        1.200 € 
Κνθθηλάθεο ηέιηνο                    50 € 
Αλώλπκνο                                20.000€ 
Χηώηνο Παλαγ. εηο κλήκελ 
 Αζαλ.Χηώηνπ                                50 € 
Χαβηάξα Αζπαζία                         150 € 
Γξαθηαδέιιε Αλλα & Γεκεηξεο 
 εηο κλήκελ γνλέσλ                       100 € 
Μπαθαληόδνπ Χαξηησκέλε            100 € 
Μπαθαληόδνο Ισάλλεο           100 € 
Μνπηάθε Αξεηή                             50 € 
Κνπηξάο Δπάγγεινο         50 € 
Γξαθηαδέιιε Άλλα,ζπδ. Νηθνι      100 € 

 

Σν Γ.. ‘Παλαγία Ικβξηώηηζζα’ 

βξίζθεηαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα 

ελεκεξώζεη ηα κέιε ηνπ θαη όινπο ηνπο 

ινηπνύο ζπκπαηξηώηεο καο όηη νη 

εξγαζίεο αλεγέξζεσο ηνπ γεξνθνκείνπ 

έρνπλ πξνρσξήζεη κε πνιύ 

ηθαλνπνηεηηθό ξπζκό. Έρνπλ εθηειεζηεί 

νη παξαθάησ εξγαζίεο :  

1. Έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο 

ησλ νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ 

νιόθιεξνπ ηνπ ζθειεηνύ ηνπ 

θηηξίνπ κεηά ησλ ηνηρίσλ ηνπ άλσ 

κέξνπο γηα αληηζηήξημε ησλ 

ρσκάησλ θαζώο θαη ηεο 

δεμακελήο ππξόζβεζεο, 

2. Έρνπλ γίλεη νη επηρσκαηώζεηο 

πέξημ ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ ηνηρίσλ, 

θαη 

3. Έρνπλ νινθιεξσζεί όια ηα 

θηηζίκαηα. 

Οη παξαπάλσ εξγαζίεο έρνπλ 

ππεξβεί θαηά πνιύ ηηο αξρηθέο καο 

βιέςεηο ράξηλ ζηηο πξνζθνξέο πνιιώλ 

ζπκπαηξησηώλ, αλσλύκσλ θαη 

επσλύκσλ, θαη ειπίδνπκε όηη ζα 

ζπλερηζζεί παξ’ όιεο ηηο δπζθνιίεο ησλ 

επνρώλ θαη έηζη ην έξγν δελ ζα 

ηεικαηώζεη. 

Παξάιιεια, θπθινθόξεζε θαη ην λέν 

καο εκεξνιόγην έηνπο 2012 κε 

θσηνγξαθηθό πιηθό από δηάθνξεο 

θάζεηο ησλ εξγαζηώλ αλεγέξζεσο ηνπ 

γεξνθνκείνπ θαη ζα κπνξνύζαηε λα ην 

πξνκεζεπηείηε, εληζρύνληαο έηζη ηηο 

πξνζπάζεηεο καο. 

Δπηκέιεηα : Ρνδηάο Χξήζηνο 


