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ΑΓΗΑ  ΘΔΠΖ - 28ε ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 

Πεξί ηνπ ηζηνξηθνύ ηεο ενξηήο. 

ην παξεθθιήζην ηεο αγίαο σξνύ, πνπ βξηζθόηαλ ζηελ 

λόηηα πιεπξά ηνπ λανύ ησλ Βιαρεξλώλ ηεο 

Θσλζηαληηλνππόιεσο, θπιάζζνληαλ ε Αγία εζζήηα, ν 

πέπινο θαη κέξνο ηεο ηηκίαο δώλεο ηεο Τπεξαγίαο 

Θενηόθνπ. ε κηα αγξππλία απηνύ ηνπ παξεθθιεζίνπ, 

κεηείρε θαη ν Άγηνο Αλδξέαο ν δηά Υξηζηόλ ζαιόο (έδεζε 

επί απηνθξάηνξνο Ιένληνο ηνπ κεγάινπ, 4νο αηώλ Κ. Υ. 

πεξίπνπ), κε ηνλ καζεηή ηνπ Δπηθάλην, θαη έλαλ 

αθόινπζό ηνπ Δπηθαλίνπ. Ο καθάξηνο Αλδξέαο κάιηζηα, 

είρε ηελ ζπλήζεηα λα παξακέλεη ζηελ αγξππλία όζε ώξα 

κπνξνύζε, άιινηε κέρξη ηα κεζάλπθηα θη άιινηε κέρξη 

ην πξσί. 

Ήηαλ ε ώξα πεξίπνπ Σεηάξηε λπθηεξηλή (κε ην 

βπδαληηλό σξνιόγην), νπόηε βιέπεη ν καθάξηνο Αλδξέαο 

ηε Θενηόθν Καξία λα πξνρσξεί απ’ ηηο βαζηιηθέο πύιεο 

πξνο ην Θπζηαζηήξην. Φαηλόηαλ πνιύ πςειή, θαη είρε 

ιακπξή ηηκεηηθή ζπλνδεία ιεπθνθόξσλ αγίσλ. Αλάκεζά 

ηνπο μερώξηδαλ ν ηίκηνο Πξόδξνκνο θαη ν Θενιόγνο 

Ησάλλεο, πνπ παξάζηεθαλ δεμηά θη αξηζηεξά ηε 

Θενηόθν. Από ηνπο ιεπθνθόξνπο, άιινη πξνπνξεύνληαλ 

θαη άιινη αθνινπζνύζαλ ςάιινληαο ύκλνπο θαη άζκαηα 

πλεπκαηηθά. 

ηαλ πιεζίαζε ζηνλ άκβσλα, είπε ν όζηνο Αλδξέαο 

ζηνλ Δπηθάλεην: 

-Βιέπεηο, παηδί κνπ, ηελ Θπξία θαη Γέζπνηλα ηνπ 

θόζκνπ; 

-Λαη, ηίκηε πάηεξ, απνθξίζεθε ν λένο. 

Ζ Θενηόθνο ελ ησ κεηαμύ είρε γνλαηίζεη θαη 

πξνζεπρόηαλ γηα πνιιή ώξα. Παξαθαινύζε ηνλ Τηό ηεο 

γηα ηε ζσηεξία ηνπ θόζκνπ, θαη έξαηλε κε δάθξπα ην 

άγην πξόζσπό ηεο. Κεηά ηε δέεζε κπήθε ζην 

ζπζηαζηήξην, όπνπ πξνζεπρήζεθε γηα ηνπο πηζηνύο πνπ 

αγξππλνύζαλ εθείλε ηελ ώξα. 

ηαλ νινθιήξσζε ηε δέεζή ηεο, έβγαιε από ηελ 

άρξαληε θεθαιή ηεο ην αζηξαθηεξό Καθόξην κε κηα 

θίλεζε ραξηησκέλε θαη ζεκλή, θαη θαζώο ήηαλ κεγάιν 

θαη επηβιεηηθό, ην άπισζε ζαλ θέπε κε ηα παλάγηα 

ρέξηα ηεο επάλσ ζην εθθιεζίαζκα. Έηζη απισκέλν ην 

έβιεπαλ θαη νη δύν ηνπο γηα πνιύ ώξα, λα εθπέκπεη 

δόμα Θετθή ζαλ ήιεθηξν. ζν θαηλόηαλ εθεί ε Θπξία 

Θενηόθνο, θαηλόηαλ θαη ε ηεξή αηζζήηα λα ζθνξπίδεη ηε 

ράξε ηεο. ηαλ εθείλε άξρηζε λα αλεβαίλεη ζηνλ 

νπξαλό, άξρηζε θαη ε Θεία θέπε λα ζπζηέιιεηαη ιίγν- 

ιίγν θαη λα ράλεηαη. Σν ηεξό απηό Καθόξην πνπ 

θπιαζζόηαλ εθεί, ζηνλ άγην απηό λαό, ζπκβόιηδε ηε 

ράξε πνπ παξέρεη ε Θενηόθνο ζηνπο πηζηνύο. 

Απηό ινηπόλ ην ζαπκαζηό γεγνλόο, ηεο δσληαλήο 

παξνπζίαο ηεο Θπξίαο ησλ Αγγέισλ κεηαμύ ησλ ηέθλσλ 

ηεο, θαη ε δηαξθήο πξνζηαζία πνπ από απηήλ παξέρεηαη 

ζηελ ζηξαηεπνκέλε Δθθιεζία, ενξηάδεηαη από όινπο 

ηνπο νξζνδόμνπο ηελ πξώηε ηνπ Οθησβξίνπ κελόο. 

Κεηά όκσο από ηελ επνπνηία ηνπ 1940 – 1941, ε Ηεξά 

ζύλνδνο ηεο θαζ’ Διιάδα Δθθιεζίαο, ην 1952, έθξηλε 

ζθόπηκν λα κεηαζέζεη ηνλ ενξηαζκό από ηελ πξώηε 

Οθησβξίνπ, ζηελ εηθνζηή νγδόε ηνπ ηδίνπ κελόο, θαη 

δηόηη ε ζαπκαζηή Διιεληθή λίθε ηνπ πνιέκνπ εθείλνπ 

ήηαλ έξγν ηεο Τπεξκάρνπ ηξαηεγνύ ηνπ γέλνπο καο, 

αιιά θαη δηόηη πνιιέο καξηπξίεο πνιεκηζηώλ ηνπ Ηεξνύ 

εθείλνπ αγώλνο, βεβαίσλαλ πσο ε Παλαγία καο, 

«πξνζβεβιεκέλε» ιεο από ηνλ Ηηαινθίλεην ηνξπηιηζκό 

ηεο Έιιεο ζηελ Σήλν, αλήκεξα ηεο ενξηήο ηεο 

Θνηκήζεώο Σεο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1940, πξνπνξεπόηαλ 

ησλ καρνκέλσλ ζηξαηησηώλ ηνπ κεηώπνπ, 

Ο Λένο Ηκβξηαθόο Παικόο  εύρεηαη  ζηνπο 

αλαγλώζηεο ηνπ,  θαιό ρεηκώλα θαη θαιή θαη 

ζεάξεζηε  αξαθνζηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.  
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 θαη πξνζηάηεπε ηνπο ζηξαηηώηεο καο ζηα 

Βνξεηνεπεηξσηηθά βνπλά, ζηηο ζάιαζζεο θαη ζηνπο 

θάκπνπο, όπνπ δει. νη ακπλόκελνη ππεξάζπηδαλ παηξίδα 

θαη Πίζηε! 

Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε όηη νη δύν ζεκαληηθόηεξεο 

εζληθέο ενξηέο καο, έρνπλ ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό 

λα ζπλενξηάδνληαη κε κία γηνξηή ηεο παλαγίαο. Σελ 25ε 

Καξηίνπ γηνξηάδνπκε ηνλ επαγγειηζκό ηεο Θενηόθνπ, 

θαη ηελ 28ε Οθησβξίνπ, ηελ Αγία θέπε ηεο Θενηόθνπ. 

Ζ ενξηή απηή ηειείηαη σο έλδεημε επγλσκνζύλεο πξνο 

ηε κεηέξα ηνπ Θενύ γηα ηε ζθέπε θαη ηελ πξνζηαζία 

ηεο ζηνλ αγώλα ησλ Διιήλσλ απέλαληη ζηνπο αιαδόλεο 

Ηηαινύο, αξρηθά, θαη, αξγόηεξα, ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εζληθήο αληηζηάζεσο. 

Ήηαλ κία αληίζηαζε ζηελ απνιπηαξρηθή βία, ζηελ 

άθξσο αιαδνληθή απαίηεζε λα παξαδώζνπκε κε ηε 

ζέιεζή καο ηκήκαηα ηνπ εζληθνύ εδάθνπο, λα 

πξνδώζνπκε ηα θεθηεκέλα δηθαηώκαηά καο κε αγώλεο 

θαη κε ην αίκα ησλ πξνγόλσλ καο. Ζ ειιεληθή ςπρή 

όκσο έδσζε ηελ απάληεζε πνπ έπξεπε, είπε ην 

πεξήθαλν ΟΥΗ, θαη μεθίλεζε έλαλ αγώλα γηα ηα ηεξά θαη 

ηα όζηα ηεο παηξίδνο καο, κε απνηέιεζκα λα αηθληδηάζεη 

δπζάξεζηα ηνπο εηζβνιείο, λα ηνπο ραξίζεη ηδηαίηεξα 

ηαπεηλσηηθέο ήηηεο θαη λα ηνπο αλαγθάζεη λα 

απνζπξζνύλ κέζα από ηα ζύλνξα, πεξηκέλνληαο εθεί ηε 

βνήζεηα ησλ ζπκκάρσλ! 

Δίλαη όκσο απαξαίηεην ζην ζεκείν απηό λα θάλνπκε κία 

ζύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή, θαη λα δνύκε ηα γεγνλόηα 

κε ηε ζεηξά. 28 Οθησβξίνπ ηνπ 1940, ζηηο ηξεηο ηα 

μεκεξώκαηα, ν Ηηαιόο πξεζβεπηήο ζηελ Αζήλα Γθξάηζη, 

επηζθέπηεηαη ζηελ νηθία ηνπ ηνλ πξσζππνπξγό ηεο 

Υώξαο Ησάλλε Κεηαμά, θαη ηνπ επηδίδεη ηειεζίγξαθν κε 

ην νπνίν δεηνύζε, κέζα ζε ηξεηο ώξεο, ηελ ειεύζεξε 

δηέιεπζε θαη ζηάζκεπζε ησλ ηηαιηθώλ ζηξαηεπκάησλ 

ζηελ Διιάδα. Κε ην ππεξήθαλν «ΟΥΗ», θαη ηε θξάζε « 

Πόιεκνο ινηπόλ », ν Κεηαμάο απνξξίπηεη ην ηηαιηθό 

ηειεζίγξαθν θαη απεπζύλεη δηάγγεικα πξνο ηνλ 

ειιεληθό ιαό. Αξρίδεη έηζη ε ηηαιηθή επίζεζε θαηά ηεο 

Διιάδνο ζην Βνξεηνεπεηξσηηθό κέησπν, ηελ ώξα πνπ ν 

ιαόο δηαδειώλνληαο ζηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο θαηά 

ηεο Ηηαιίαο, ηξέρεη κε ελζνπζηαζκό λα θαηαηαγεί θαη λα 

πνιεκήζεη ζην κέησπν. 

ε ιίγεο κόλν κέξεο, νη εηζβνιείο εθδηώρζεθαλ από ην 

ειιαδηθό έδαθνο από επηζηξαηεπκέλεο θπξίσο δπλάκεηο, 

κε αλεπαξθή κεηαθνξηθά κέζα θαη εθνδηαζκό, αιιά κε 

ηε ζπλδξνκή ησλ ρσξηθώλ (αλδξώλ θαη γπλαηθώλ) ηεο 

Καθεδνλίαο θαη ηεο Ζπείξνπ, πνπ έζπεπζαλ ζην εζληθό 

πξνζθιεηήξην, θαη έπαημαλ νπζηαζηηθό ξόιν ζηνλ 

αλεθνδηαζκό. Γηα λα θάκςνπλ ην εζηθό ηνπ ειιεληθνύ 

ιανύ, νη Ηηαινί άξρηζαλ ηνλ βνκβαξδηζκό ειιεληθώλ 

πόιεσλ. Ζ ειιεληθή αληεπίζεζε ζην κέησπν, άξρηζε 

ζηηο 14 Λνεκβξίνπ 1940, θαη γξήγνξα νη δπλάκεηο καο 

δηέξξεμαλ ηελ ηηαιηθή ακπληηθή γξακκή. ηηο 22 

Λνεκβξίνπ νη Έιιελεο ζηξαηηώηεο εηζέξρνληαλ ζηελ 

Διιεληθόηαηε Θνξπηζά. Ζ πξνέιαζε ζπλερίζηεθε αξγά 

αιιά απνθαζηζηηθά, θαη ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ, ν ειιεληθόο 

ζηξαηόο θαηαιάκβαλε ην ιηκάλη ησλ Αγίσλ αξάληα. 

ηε ζπλέρεηα ν ειιεληθόο ζηξαηόο πήξε ζηα ρέξηα ηνπ 

ηελ πξσηνβνπιία, πέξαζε ζε νξκεηηθή αληεπίζεζε, 

πέηαμε ηνπο επηδξνκείο έμσ από ηα ειιαδηθά εδάθε, θαη 

ηνπο θαηαδίσμε κέζα ζην «αιβαληθό» έδαθνο, 

θαηαηξνπώλνληαο ηνπο. 

Κήπσο όκσο ρξεηάδεηαη λα αλαδεηήζνπκε θάπνηα 

εξκελεία γηα όια απηά ηα γεγνλόηα; Θαη πνηα ζρέζε 

έρνπλ κε ηελ εηζαγσγηθή αλαθνξά καο ζηελ θέπε ηεο 

Παλαγίαο; Γελ ρσξάεη ακθηβνιία όηη ε επνπνηία ηνπ 

1940, απνηειεί έλα ζαύκα, είλαη έλα από ηα πνιιά 

ζαύκαηα ζηελ ηζηνξία ησλ Διιήλσλ. Γελ κπνξεί όια 

απηά λα είλαη θαξπόο απνθιεηζηηθά αλζξώπηλνπ αγώλνο. 

Ζ ζετθή ράξε ζπλεξγάζζεθε κε ηελ αλζξώπηλε 

πξνζπάζεηα. Θαη είλαη δίθαην, πνπ καδί κε ηα 

ζξηακβεπηηθά ζαιπίζκαηα πάλσ από ηνπο ηάθνπο ησλ 

εξώσλ, ζήκαλαλ δνμαζηηθέο θακπάλεο γηα έλα 

Δπραξηζηώ! ζηελ Παλαγία, εθείλε, ζηελ νπνία ε εζληθή 

ζπλείδεζε απέδσζε γηα κηα αθόκα θνξά ηα Ληθεηήξηα! 

ηε θέπε ησλ αγσληζηώλ, ζηελ Διεπζεξώηξηα ησλ 

ζθιαβσκέλσλ! 

Γηαηί ζηα θξίζηκα ρξόληα ηνπ πνιέκνπ νη Έιιελεο 

εκπηζηεύζεθαλ ζηα ρέξηα ηεο Παλαγίαο ηνλ αγώλα ηνπο. 

Εήηεζαλ ηε κεηξηθή πξνζηαζία ηεο γηα λα 

ππεξαζπηζηνύλ ηα δίθαηά ηνπο. Θαη ήηαλ ηόζε ε πίζηε 

ηνπο, ώζηε ηελ έβιεπαλ λα ηνπο εκςπρώλεη θαη λα ηνπο 

ζθεπάδεη, θαζώο πνιεκνύζαλ απεγλσζκέλα ζηα 

ρηνληζκέλα βνπλά ηεο Πίλδνπ θαη ηεο Σξεκπεζίλαο. Ζ 

άιινηε Τπέξκαρνο ηξαηεγόο ησλ Ρσκηώλ, γίλεηαη ε 

Αγία θέπε ησλ αγσληζηώλ, θαη έηζη ην ζαύκα 

επαλαιακβάλεηαη. Υάξε ζηελ πίζηε πνπ ζεξκαίλεη ηηο 

ςπρέο ηνπο, νη καρεηέο πεξηθξνλνύλ ηε ινγηθή ησλ 

αξηζκώλ, θαη αληηζηέθνληαη ζηηο ζηδεξόθξαθηεο 

ερζξηθέο ζηξαηηέο κε εξσηζκό πνπ θηλεί ηνλ παγθόζκην 

ζαπκαζκό. 

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ε εθθιεζία ζήκεξα, δειαδή 

όινη εκείο, αλπκλνύκε ηε θέπε ηεο Παλαγίαο, θαη ηελ 

παξαθαινύκε λα καο ζθεπάδεη πάληα κε ηελ αγάπε ηεο, 

κα θαη λα ζηέθεηαη πάληα δίπια, βνεζόο θαη 

ζπκπαξαζηάηεο ζην έζλνο καο, ζε θάζε θαιό αγώλα, 

γηαηί ηε βνήζεηα ηεο ηελ έρνπκε ην ίδην αλάγθε θαη ζηνλ 

θαηξό ηεο εηξήλεο. Κπνξεί λα κελ ππάξρεη ζήκεξα 

άκεζε εζληθή απεηιή θαη άκεζνο θίλδπλνο πνιέκνπ, 

κπνξεί λα κελ ππάξρεη Υίηιεξ ή Κνπζνιίλη, ππάξρεη 

όκσο έλαο άιινο εηζβνιέαο, ν επδαηκνληζκόο, ν νπνίνο 

ίζσο λα είλαη θαη πην επηθίλδπλνο, αθνύ πξνζπαζεί λα 

αιώζεη ηηο ζπλεηδήζεηο καο, ώζηε λα μεράζνπκε ηελ 

ηζηνξία καο, λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή καο από ηα 

ζνβαξά πξνβιήκαηα, πξνζθέξνληαο καο ηέξςε κε 

ζεάκαηα, ώζηε λα θάλεη κία όρη ζηξαηησηηθή αιιά κία 

πλεπκαηηθή – ηειενπηηθή θαηνρή ζηηο θαξδηέο καο. 

Έρνπκε θαηξό όινη καο λα παξαθνινπζνύκε κε 

απιεζηία ζίξηαι, πνπ καο δηδάζθνπλ πσο κπνξνύκε λα 

ραιάζνπκε πνιύ εύθνια ηηο νηθνγέλεηεο καο, ηα θύηηαξα 
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ηνπ έζλνπο καο, δελ έρνπκε όκσο θαηξό λα δηαβάζνπκε 

ηελ ηζηνξία καο, λα γλσξίζνπκε κε πνηνπο αγώλεο ησλ 

πξνγόλσλ καο κπνξνύκε εκείο ζήκεξα λα δνύκε 

ειεύζεξνη, αιιά θαη λα δηαβάζνπκε ζπγθινληζηηθέο 

καξηπξίεο αγσληζηώλ ηεο εζληθήο αληηζηάζεσο, νη 

νπνίνη ζηνλ ππεξάλζξσπν αγώλα ηνπο πάλσ ζηα 

παγσκέλα βνπλά έβιεπαλ ηελ Παλαγία δσληαλά, θαη 

έπαηξλαλ θνπξάγην λα ζπλερίζνπλ. 

Αο είλαη ινηπόλ ν ενξηαζκόο απηόο, έλαπζκα λα 

αζρνιεζνύκε όινη πεξηζζόηεξν κε ηελ ηζηνξία καο, έλα 

κλεκόζπλν γηα όζνπο έπεζαλ εξσηθά ζηνλ πόιεκν, θαη 

κία ειάρηζηε ηηκή επγλσκνζύλεο ζηελ κεηέξα καο θαη 

Κεηέξα ηνπ Θενύ, ηελ Παλαγία καο. 

Πεγή: kantonopou https://iliaxtida.wordpress.com/ 

ΣΑ ΝΔΑ ΜΑ 

Κεηά από ηελ ζεηηθή εμέιημε ηεο απνθάζεσο ηνπ .Σ.Δ. 

γηα ηα ζηαπξνπήγηα ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ, 

ζεσξνύκε όηη αίξνληαη πιένλ θάπνηα ζνβαξά εκπόδηα 

γηα ηελ νινθιεξσηηθή ππαγσγή καο ζην Οηθνπκεληθό 

Παηξηαξρείν. Δπειπηζηνύκε όηη θαη νπνηνδήπνηε άιια 

πξνβιήκαηα ζα μεπεξαζηνύλ κε ηε ράξε ηεο Παλαγίαο 

καο.   

ηνλ Ηεξό καο Λαό πιένλ  κεηά ηελ παξαπάλσ 

απόθαζε, αιιά θαη κε ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπ 

εθεκεξίνπ καο π. ππξίδσλνο Θαηζηκπξί, πύθλσζαλ 

πιένλ θαη νη ηεινύκελεο  αξρηεξαηηθέο ρνξνζηαζίεο θαη 

ιεηηνπξγίεο.  

Ο Παλαγηόηαηνο ζηηο 2/10/2018 επί ηε επθαηξία ηεο 

βξαβεύζεσο ηνπ, γηα ηελ ζπκβνπιή θαη ηνπο αγώλεο 

ηνπ γηα ην θπζηθό πεξηβάιισλ,  ζην Κέγαξν ηεο 

Κνπζηθήο ηεο Αζήλαο, από ηνλ πξόεδξν ηεο βνπιήο 

ησλ Διιήλσλ, θαη ηνπ ελ Αζήλαηο σκαηείνπ ησλ 

Θσλζηαληηλνπνιηηώλ,  

 

 
ζπλάληεζε θαη γλώξηζε από θνληά ηνλ εθεκέξην ηνπ 

λανύ καο  π. ππξίδσλα Θαηζηκπξή ηνλ  νπνίν θαη 

ζπλεράξε γηα ηηο δηαθνλίεο ηνπ ζηνλ Η.Λαό ηεο Παλαγίαο 

Ηκβξησηίζζεο.    

Σελ ακέζσο επόκελε Θπξηαθή 7/10/2018 παξεπξέζεθε 

ζηνλ λαό καο , ρνξνζηάηεζε θαη ιεηηνύξγεζε  

 
ν εβ. Κεηξνπνιίηεο Αδξηαλνππόιεσο θ. Ακθηιόρηνο  ν 

νπνίνο κεηέθεξε ηεο επρέο θαη επινγίεο ηνπ 

Παλαγηνηάηνπ θαη θύξεμε ηνλ ζείν Ιόγν. 

Σελ δε κεζεπόκελε Θπξηαθή 14/10 2018  παξεπξέζεθε 

ζηνλ λαό καο , ρνξνζηάηεζε θαη ιεηηνύξγεζε ν εβ. 

Κεηξνπνιίηεο Πξνηθνλλήζνπ θ. Ησζήθ, πλαιζιούμενος 

από ηον εθημέριο ηοσ ναού πανοζιολ. Αρτιμανδρίηη π. 

Σπσρίδωνα Καηζιμπρή, μέζα ζε ένα γεμάηο ναό από 

πιζηούς. 

 
 

ην θήξπγκα ηνπ αλαθέξζεθε, ζηελ επαγγειηθή 

πεξηθνπή όπνπ θαη ηελ αλέιπζε κε γιαθπξό ηξόπν. 

Δπεμήγεζε όηη θαη εκείο νη ρξηζηηαλνί ζα πξέπεη λα 

έρνπκε νξζή πίζηε, ππνκνλή θαη ηέινο αλαθέξζεθε ζηηο 

αγαζνεξγίεο. Κίιεζε γηα ηνπο ηηκώκελνπο αγίνπο από ην 

ζπλαμάξη ηεο εκέξαο θαη αλαθέξζεθε ζηνλ θάζε έλα 

μερσξηζηά θαη όηη αγαπήζαλε( νη άγηνη)ηνλ «Ιόγν» κε 

θεθαιαίν δει. ηνλ Τηό ηνπ Θενύ θαη ηνλ «ιόγν» κε 

κηθξό δει. ην Δπαγγέιην ηνπ Θπξίνπ Ηεζνύ Υξηζηνύ, 

θαζώο θαη όηη ζα πξέπεη θαη εκείο λα ηνπο κηκεζνύκε 

όζν κπνξνύκε έηζη ώζηε λα ιακβάλνπκε θαη εκείο ηελ 

επινγία θαη ηε ράξε ηνπ Θενύ.  

Κεηέθεξε ηηο επινγίεο, επρέο θαζώο θαη ηελ αγάπε ηνπ 

Παλαγησηάηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ θ. θ. 

ΒΑΡΘΟΙΟΚΑΗΟΤ, θαζώο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

επραξίζηεζε, πνπ κεηά από έλα ζρεηηθά κεγάιν ρξνληθό 

δηάζηεκα (από ηελ θαηάζεζε ηνπ ζεκειίνπ ιίζνπ ηνπ 

Γεξνθνκείνπ  πνπ  ηέιεζε) ηειεί θαη πάιη ηελ Θεία 

Ιεηηνπξγία ζηνλ λαό ηεο Παλαγίαο ηεο Ηκβξηώηηζζαο 

αιακίλαο. Αθνινύζσο  ν εθεκέξηνο ηνπ Λανύ καο  π. 

ππξίδσλ αλαθνίλσζε ζην εθθιεζίαζκα γηα ηελ 

πξνζθπλεκαηηθή εθδξνκή πνπ δηνξγαλώλεη ν ηεξόο καο 

λαόο ζηελ Θσλζηαληηλνύπνιε θαη ην Οηθνπκεληθό 

Παηξηαξρείν, επί ηε επθαηξία ηεο Θξνληθήο ενξηήο ηνπ 

Αγίνπ Αλδξέα από 28 Λνεκβξίνπ έσο ηηο 3 Γεθεκβξίνπ 

2018. 
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Δπραξηζηνύκε εθ βαζέωλ ηνπο παξαθάηω 

δωξεηέο. 

Ησάλλε Π. Θνπδλό (εηο κλήκε ηνπ ζείνπ ηνπ      

ηεθάλνπ Θνπδλνύ)                                         50,00€ 

Ησάλλε Π. Θνπδλό (γηα Λ.Η. Παικό)                    20,00€ 

νθνθιή Ληνπιγθέξε                                     100,00€ 

Αλώλπκε                                                        50,00€ 

ΘΟΗΝΩΝΗΘΑ 

 
Γελλήζεηο 

ηηο 7 Οθηωβξίνπ 2018 ν Παθηνύλνο πύξνο & ε 
καξάγδα Θαξάπαζηα ( θόξε ηεο Διέλεο Ρνδηά από 

ην ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ)  απέθηεζαλ ην πξώην ηνπο 
παηδί αγόξη. Δπρόκαζηε λα ηνπο δήζεη. Θαιά βαθηίζηα.  

   

Γάκνη 
ηηο 26 Απγνύζηνπ 2018 ν Γηάλλεο Guld ( γηόο ηεο 

Θαινκνίξαο Θνπηζνπκάιιε (από ηα Αγξίδηα ηεο 
Ίκβξνπ) θαη ε Σδέλε Οηθνλνκνπνύινπ (θόξε ηεο Κέλεο 

Σξηαληαθύιινπ (από ηα Αγξίδηα ηεο Ίκβξνπ) ηέιεζαλ 

ηνπο γάκνπο ησλ ζην Θνξσπί Αηηηθήο . 
 

 ηηο 8 επηεκβξίνπ 2018 ζηνλ Η.Λαό Εσνδόρνπ 
Πεγήο Γάθλεο έγηλε ν γάκνο ησλ Διέλεο 

Θνπηζνύθνπ (ηνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Καξίθαο από ην 

ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ)θαη ηνπ Νηθνιάνπ-Εώε 
γνπξνύ από ηελ Αζήλα. 

 
ηηο 8 επηεκβξίνπ 2018 έγηλε ν γάκνο  ησλ 

Νηθνιάνπ Θαξαληθόια από ηελ Παλαγία ηεο Ίκβξνπ 
θαη ηεο Μαξίαο Ενξινύ από ηνπο Αγίνπο Θενδώξνπο  

 

Σνπο  επρόκαζηε όινπο λα δήζνπλ επηπρηζκέλνη θαη 
θαινύο απνγόλνπο. 

 
Θάλαηνη 

ηηο 16 επηεκβξίνπ 2018 απεβίσζε ζην Γιπθύ ηεο 

Ίκβξνπ ν Γεκήηξεο Μπαμεβάλεο ζε ειηθία 90 
εηώλ. 
 
ηηο 29 επηεκβξίνπ 2018 απεβίσζε ζηελ Ίκβξν ν 
Θσλζηαληίλνο Βαιαβάλεο ζπδ. ηεο Γέζπνηλαο Θπξηαδή 
από ην ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ  ζε ειηθία 96 εηώλ. 
 
 ηηο 20 Οθηωβξίνπ 2018 απεβίσζε ζηελ Αδειαΐδα 
ηεο Απζηξαιίαο ν ηέθαλνο Θνπδλόο από ην 
ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ ζε ειηθία 89 εηώλ.  
  

Δπρόκαζηε θαη πξνζεπρόκαζηε όινη ηνπο, κε ηε 

κεζηηεία ηεο Παλαγίαο, λα έρνπλ θαιό Παξάδεηζν.  

πιιππνύκαζηε ηνπο νηθείνπο ησλ. 

 

 
 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΕ ΣΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑ, ΓΙΑ ΣΟ 
ΕΣΟ 2019, ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΕ ΑΓΙΟΤ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ. 
Μπορείτε  να το προμηθευθείτε πριν την εξάντληςη 

του,   από τον ναό μασ αντί 4 € 

Διμηνιαία Ενημερωηική Έκδοζη 

Ι.Ν. Παναγίας Ιμβριώηιζζας 

Οδός Ρόδοσ, Νηορονηό 

Αμπελάκια αλαμίνας, Σ.Κ. 18902 

E-mail : info@panagia-imvriotissa.gr 

URL: www.panagia-imvriotissa.gr 

Υπεύθ. Έκδοζης: Χρήζηος Ροδιάς    6972839949 

Επιμέλεια έκδοζης: Εσθύμιος Ροδιάς 

Kαη’οίκον αποζηολή : Προαιρεηική ειζθορά 

Αρ. Λογαριαζμ. ΕΤΕ : 18529605596 

IBAN : GR 4901101850000018529605596 

Κωδικός SWIFT Τραπέζης : ETHNGRAA 


