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"Σφναξισ Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ 

Γαβριὴλ καὶ παςῶν τῶν Ἀςωμάτων καὶ 

Οὐράνιων Δυνάμεων"; 
Ζ Δθθιεζία καο ζηηο 8 Λνεκβξίνπ, γηνξηάδεη ηε ύλαμε 

ησλ Αξραγγέισλ Κηραήι θαη Γαβξηήι, θαζώο θαη ησλ 

ππνινίπσλ Αζσκάησλ θαη Οπξαλίσλ Αγγειηθώλ 

Σαγκάησλ. Πξόθεηηαη γηα ηε ζύλαμε, ηε ζπλάζξνηζε 

δειαδή ησλ πηζηώλ, πνπ εύινγα ζέζπηζε ε Οξζόδνμε 

Δθθιεζία καο, γηα λα απνδώζεη ηελ πξέπνπζα ηηκή 

ζηνπο ιεηηνπξγνύο ηνπ Θενύ θαη δηθνύο καο πξνζηάηεο 

θαη θύιαθεο, ζε κηα θνηλή γη’ απηνύο γηνξηή. 

 

Οη Άγγεινη είλαη λνεξέο ππάξμεηο επνπξάληεο, είλαη 

αζώκαηνη δελ έρνπλ δειαδή πιηθό ζώκα ζαλ ην δηθό 

καο. Γελ έρνπλ αλάγθε από ηξνθή θαη δελ πεζαίλνπλ. 

Σν θύξην έξγν ησλ Αγγέισλ είλαη λα δνμνινγνύλ 

αζηακάηεηα ην Θεό. Δίλαη δεκηνπξγήκαηα ηνπ Θενύ, 

γηαηί εθηόο από ηνλ νξαηό θαη πιηθό θόζκν, 

δεκηνύξγεζε θαη ηνλ άϋιν θαη αόξαην Αγγειηθό θόζκν, 

σο Πνηεηήο « νξαηώλ ηε πάλησλ θαη ανξάησλ». 

πγθεθξηκέλα δεκηνπξγήζεθαλ δέθα Σάγκαηα 

Αγγέισλ. Ο επηθεθαιήο όκσο ηνπ δέθαηνπ ηάγκαηνο, ν 

Δσζθόξνο, ππεξεθαλεύηεθε θαηά ηνπ Θενύ θαη 

ηόικεζε λα πεη όηη ζα βάιεη ην ζξόλν ηνπ δίπια ζην 

Θξόλν ηνπ Θενύ, γηα λα γίλεη έηζη όκνηνο κε ηνλ 

Ύςηζην. Γηα ηελ αιαδνλεία ηνπ απηή θαη ηελ έπαξζή ηνπ 

μέπεζε θαη κεηαβιήζεθε ζε πνλεξό πλεύκα, έγηλε ν 

δηάβνινο, ν αληίπαινο θαη πνιέκηνο ηεο ζσηεξίαο ησλ 

αλζξώπσλ. 

Ζ Αγία Γξαθή, αλαθέξεη ζε πνιιά ηεο ζεκεία ηελ 

επηθνηλσλία ησλ αλζξώπσλ κε ηνπο αγγέινπο θαη 

ηδηαίηεξα κε ηνλ επηθεθαιήο ησλ Αγγειηθώλ Σαγκάησλ 

Κηραήι, πνπ εξκελεύεηαη σο « Γύλακηο 

Θενύ». πγθεθξηκέλα, ν Αξράγγεινο Κηραήι 

εκθαλίζηεθε ζηνλ Αβξαάκ γηα λα ηνπ ζώζεη ηνλ Ηζαάθ, 

ζην Ιση, γηα λα ηνλ ζώζεη όηαλ ν Θεόο απνθάζηζε λα 

θαηαζηξέςεη ηα Γόκνξξα, ζηνλ Παηξηάξρε Ηαθώβ, ζην 

κάληε Βαξιαάκ θαη ζηνλ Ηεζνύ ηνπ Λαπή. Δπίζεο ν 

Κηραήι ήηαλ απηόο πνπ νδήγεζε ην ιαό ηνπ Ηζξαήι 

ζηε θπγή από ηελ Αίγππην. Πνιιά δε ζαύκαηα καο 

αλαθέξνπλ αθόκε νη Άγηεο Γξαθέο , ηα νπνία επηηέιεζε 

ν Αξρηζηξάηεγνο Κηραήι. 

ηελ αγηνγξάθεζή ηνπ εηθνλίδεηαη λα πνιεκάεη κε ηνλ 

ερζξό καο ην δηάβνιν, ππεξαζπηδόκελνο έηζη ηε δηθή 

καο ζσηεξία. Γη’ απηό θαη ζε πνιιέο εηθόλεο 

παξνπζηάδεηαη κε ζηξαηησηηθή παλνπιία θαη θξαηεί ζην 

ρέξη ηνπ γπκλό μίθνο. 

Ζ πην ζπλεζηζκέλε ζέζε πνπ εηθνλίδεηαη ζηνπο Λανύο 

είλαη ζηελ αξηζηεξή κηθξή είζνδν ηνπ Ηεξνύ Βήκαηνο, 

ελώ ζηελ δεμηά, εηθνλίδεηαη ν Αξράγγεινο Γαβξηήι. Δίλαη 

θαη νη δύν ηνπο, νη αθνίκεηνη θξνπξνί ηνπ ρώξνπ ηνπ 

Ηεξνύ Βήκαηνο, όπνπ ηειείηαη ην κπζηήξην ηεο Θείαο 

Δπραξηζηίαο. 

ηελ Οξζόδνμε εηθνλνγξαθία παξηζηάλεηαη λα ζηέθεηαη 

επηβιεηηθόο, απζηεξόο, λα θνηηάδεη πξνο όινπο εκάο 

πνπ ηνλ βιέπνπκε θαη νη θηεξνύγεο ηνπ θαη νη πιαηείο 

ηνπ ώκνη καο δειώλνπλ, ηε κεγάιε θαη θνβεξή δύλακή 

Σνπ. Φνξεί θόθθηλν ρηηώλα θαη ζην δεμηό ηνπ βξαρίνλα 

έρεη ηε ζπλεζηζκέλε ηαηλία θαη ζην ίδην ηνπ ρέξη θξαηεί 

ξάβδν πνπ είλαη ζύκβνιν ηεο εμνπζίαο ηνπ, ζαλ 

αγγειηαθόξνο πξνο ηνπο αλζξώπνπο ησλ 

πξνζηαγκάησλ ηνπ Θενύ. 

Ο Λ. Η. Παικόο εύρεηαη ζηνπο αλαγλώζηεο ηνπ λα 

δηέιζνπλ ζεάξεζηα ηελ πεξίνδν ηεο 

Σεζζαξαθνζηήο κε πγεία θαη λα ενξηάζνπκε ηε 

Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνύ καο ειεύζεξνη  από 

πεξηνξηζκνύο ζηηο εθθιεζηέο καο. 
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Σελ ίδηα ξάβδν ρξεζηκνπνηεί θαη ζαλ όπιν, όηαλ καο 

ππεξαζπίδεηαη από ηηο επηζέζεηο ηνπ δηαβόινπ. ην 

αξηζηεξό ηνπ ρέξη θξαηεί ηε ζθαίξα ηνπ θόζκνπ όπνπ 

επάλσ ηεο είλαη ραξαγκέλα ηα γξάκκαηα Υ(ξηζηόο), 

Γ(ίθαηνο), Θ(ξηηήο). Σα καιιηά ηνπ είλαη πινύζηα θαη ηα 

ζπγθξαηεί ηαηλία πνπ ηα άθξα ηεο αλεκίδνπλ, 

δειώλνληαο έηζη ηελ θαζαξόηεηα θαη ηελ αγλόηεηα, 

είλαη δε θαηά θάπνην ηξόπν ην ζηεθάλη ηεο δόμαο. 

Δπίζεο ε Αγία Γξαθή αλαθέξεη ζε πνιιά ηεο ζεκεία ηελ 

επηθνηλσλία ησλ αλζξώπσλ θαη κε ηνλ Αξράγγειν 

Γαβξηήι, πνπ ζεκαίλεη «άλζξσπνο ηνπ Θενύ». Ο 

Αξράγγεινο Γαβξηήι έθεξε ην ραξνπνηό κήλπκα ζηνλ 

Ησαθείκ θαη ζηελ Άλλα, όηη ζα γελλήζνπλ ηελ Τπεξαγία 

Θενηόθν. Κε ην ίδην ραξνπνηό κήλπκα επαγγειίδεηαη 

ζηνλ Εαραξία, όηη ε ζύδπγόο ηνπ Διηζάβεη ζα γελλήζεη 

ην κεγάιν αζθεηή ηεο εξήκνπ, ηνλ Ησάλλε ηνλ 

Πξόδξνκν. 

Ο Αξράγγεινο Γαβξηήι έηξεθε ηελ Παξζέλν Καξία κέζα 

ζηα Άγηα ησλ Αγίσλ θαη ν ίδηνο Αξράγγεινο έθεξε ην πην 

ζπγθινληζηηθό κήλπκα ηνπ Οπξαλίνπ Παηξόο ζηελ 

Θενηόθν, όηη δειαδή έκειιε λα γελλήζεη εθ Πλεύκαηνο 

Αγίνπ ηνλ Τηό θαη Ιόγν ηνπ Θενύ. Έηζη ππεξέηεζε ην 

ζρέδην « ηεο ελζάξθνπ Οηθνλνκίαο ηνπ Θενύ Ιόγνπ» 

από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο. 

ηελ Οξζόδνμε εηθνλνγξαθία εηθνλίδεηαη νιόζσκνο λα 

θνηηάδεη πξνο όινπο εκάο πνπ ηνλ βιέπνπκε, θξαηεί κε 

ην έλα ρέξη κεηάιιην πνπ παξηζηάλεη ηε κνξθή ηνπ 

Υξηζηνύ θαη κε ην άιιν ρέξη ην δόξπ πνπ ην ζηεξίδεη 

επάλσ ζηνλ ώκν Σνπ, δειώλνληαο κ’ απηό ηνλ ηξόπν 

ηε κεγάιε θαη θνβεξή δύλακε Σνπ. 

Δίλαη ελδεδπκέλνο κε θπαλνπξάζηλν ρηηώλα, ην ηκάηην 

Σνπ είλαη θεξακηδί θαη ηα καιιηά Σνπ είλαη πινύζηα. 

Ζ Δθθιεζία καο ηηκά κε ην δηθό ηεο μερσξηζηό ηξόπν 

ηνπο Αξρηζηξαηήγνπο Κηραήι θαη Γαβξηήι, καδί ηνπο δε 

θαη όιν ηνλ Αγγειηθό θόζκν. Έηζη ν ιεηηνπξγόο Ηεξέαο 

ηελ ώξα ηεο Πξνζθνκηδήο εμάγεη ηηο κεξίδεο ησλ 

Αξραγγέισλ θαη όισλ ησλ ηαγκάησλ ησλ Αγγέισλ, 

ακέζσο κεηά ηε κεξίδα ηεο Παλαγίαο « εηο ηηκήλ θαη 

κλήκελ ηνπο», ηνλίδνληαο κ’ απηό ηνλ ηξόπν ηελ 

ηδηαίηεξε ηηκή. Δπίζεο ε θάζε Γεπηέξα, κέξα ηεο 

εβδνκάδαο, είλαη αθηεξσκέλε ζηα ηάγκαηα ησλ 

Οπξαλίσλ Γπλάκεσλ. 

Ο θάζε δε Υξηζηηαλόο πηζηεύεη, όηη ε δσή ηνπ 

πξνζηαηεύεηαη θαη θαζνδεγείηαη από ηνλ Άγγειν 

θύιαθα ησλ Οπξαλίσλ Αγγειηθώλ Γπλάκεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί, γηα λα γίλεη κέηνρνο ζηε 

κεγαιεηόηεηα ηνπ Θενύ. Γη’ απηό ηνπο ηηκά θαη ηνπο 

ζέβεηαη ρηίδνληαο Δθθιεζίεο ζην όλνκά Σνπο, κε γηνξηέο 

πξνο ηηκή Σνπο , κε πξνζεπρέο θαη κε δηάθνξα 

αθηεξώκαηα. 

ύκθσλα δε θαη κε ηε ιανγξαθηθή καο παξάδνζε ηόζν 

ε δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο καο, όζν θαη ηα θείκελα ηεο 

Παιαηάο θαη Θαηλήο Γηαζήθεο, έρνπλ επηδξάζεη ζηηο 

αληηιήςεηο ηνπ Διιεληθνύ Ιανύ, ώζηε ε ιέμε ηεο 

έλλνηαο « Άγγεινο» όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη, λα 

πξνζδίδεηαη πνηθίιε ζεκαζία. Έηζη ε σξαηόηεηα ησλ 

Αγγέισλ έρνπλ εκπλεύζεη ηε δνμαζία ζην ιαό, όηη νη 

σξαίνη λένη θαη λέεο είλαη « ζαλ άγγεινη». 

Δπίζεο ε αγλόηεηα ησλ Αγγέισλ έρεη εκπλεύζεη ηε 

δνμαζία, όηη ηα κηθξά παηδηά είλαη « ζαλ αγγεινύδηα ή 

αγγειάθηα» θαη όηαλ θνηκνύληαη ζηνλ ύπλν ηνπο 

επηθνηλσλνύλ κε ηνπο Αγγέινπο ζηνλ Οπξαλό, γη’ απηό 

θνηκνύληαη κε « κεηδίακα». Όηαλ δε αλαθεξόκαζηε 

ζηνλ πνιύ θηιάξγπξν πνπ δε δίλεη ζε θαλέλα θάηη « 

ζηνλ ηζηγθνύλε, ιέγεηαη, όηη «δε δίλεη η’ αγγέινπ ηνπ 

λεξό». 

Πνιιά δε βαπηηζηηθά νλόκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη από 

ηνλ Διιεληθό Ιαό, όπσο: Άγγεινο, Αγγειήο, Αγγειηθή, 

θ.ι.π. αιιά θαη πνιιά επίζεηα, όπσο: Αγγέινπ, 

Αγγειίδεο, Αγγειόπνπινο, θ.ι.π. 

Δπεηδή ινηπόλ ην έξγν Σνπο είλαη λα πξνζηαηεύνπλ 

ηνπο αλζξώπνπο, λα πνιεκνύλ θαη λα κάρνληαη ηνπο 

θαθνύο δαίκνλεο θαηαθηώληαο έηζη ηνπο Οπξαλνύο, ε 

Πνιεκηθή καο Αεξνπνξία ηνπο έρεη αλαθεξύμεη 

Πξνζηάηεο ηεο θαη ηνπο γηνξηάδεη ηελ ίδηα κέξα, πνπ 

ηνπο γηνξηάδεη θαη ε Δθθιεζία καο, ζηηο 8 Λνεκβξίνπ. 
http://stomenkalosstomenmetafovoutheou.blogspot.co 

ΣΑ ΝΔΑ ΜΑ 

Σελ Θπξηαθή 20-09-2020 πξαγκαηνπνηήζεθε,  επίζθεςε 

εβαζκησηάηνπ Κεηξνπνιίηνπ Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ Θ.θ. 

ΚΤΡΙΛΛΟΤ Β΄ ζηελ Παλαγία Ίκβξηώηηζζα αιακίλαο.      

Ο εβαζκηώηαηνο ρνξνζηάηεζε ζηνλ όξζξν ηέιεζε ηελ 

Θεία Ιεηηνπξγία. 

     
 Σνλ εβαζκηώηαην θ.θ. ΚΤΡΙΛΛΟ  ππνδέρηεθε θαη 

πξνζθώλεζε ν  εβαζκηώηαηνο Κεηξνπνιίηεο 

Αδξηαλνππόιεσο θ θ.ΑΜΦΙΛΟΥΙΟ  
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Ο εβαζκηώηαηνο θ.θ. ΚΤΡΙΛΛΟ αληηθώλεζε 

θαηαιιήισο κεηαθέξσλ θαη  ηηο επινγίεο ηνπ 

Παλαγησηάηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ θ.θ. 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΤ, αλαθέξζεθε ελ ζπλερεία ζην 

θήξπγκα ηνπ ζηελ ενξηή ηεο εκέξαο . Αλαθέξζεθε 

ζηελ θαηαγσγή ηνπ θαη παξαθάιεζε λα ηνλ δερζνύκε 

ζηηο θαξδηέο καο σο Ίκβξην.      

Ζ αγάπε θαη ε ζηνξγή ηνπ γηα ηνπο μεξηδσκέλνπο 

Ηκβξίνπο πνιιή κεγάιε! Ζ παξνπζία ηνπ απνηέιεζε 

γέθπξα, όπνπ κεηέθεξε εηθόλεο θαη «κπξσδηέο» ηεο 

Ίκβξνπ ζηηο θαξδηέο ησλ Ηκβξίσλ πνπ βξίζθνληαη 

καθξηά από ηελ παηξίδα ηνπο. 

Σνλ εβαζκηώηαην πιαηζίσζαλ ν  παλνζηνινγηώηαηνο 

Αξρηκαλδξίηεο π. ΓΑΜΑΚΗΝΟ, εθεκέξηνο ηνπ 

πξνζθπλήκαηνο ηεο Αγίαο Βαξβάξαο ηνπ Γήκνπ Αγίαο 

Βαξβάξαο (Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελώλ) θαη ν 

Ηεξνδηάθνλνο π. ΔΤΦΗΜΙΑΝΟ. 

πλπξνζεπρήζεθαλ εθ ηνπ Αγίνπ Βήκαηνο ν εβ. 

ΑΜΦΙΛΟΥΙΟ θαη ν εθεκέξηνο ηνπ Λανύ καο π. 

ΠΤΡΙΓΧΝ ΚΑΣΙΜΠΡΗ ν νπνίνο ζπληόληδε ηα  ελ 

γέλεη  ηειεηνπξγηθά.  

Δπίζεο, ειάκπξπλε κε ηελ παξνπζία ηνπ ν πξόεδξνο 

Ηκβξηαθήο Έλσζεο Καθεδνλίαο-Θξάθεο, θνο. ΠΑΤΛΟ 

ΣΑΜΑΣΙΓΗ. 

 
 ν πξόεδξνο ησλ Σελεδίσλ Υξήζηνο Θάιθαο Θαη 

αληηπξνζσπία ηνπ πιιόγνπ Ηκβξίσλ Αζελώλ. 

 
πλέρεηα ζηε 4ε ζει.  

ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ 

Γελλήζεης 

ηης 3 Οθηωβρίοσ  2020 ο Δσζύκηος Ροδηάς ηνπ 
Υξήζηνπ & ε Αηθαηερίλε Αληωλάθα απέθηεζαλ ην 4ν 

ηνπο παηδί αγόξη. Δπρόκαζηε λα ηνπο δήζεη.  
ΒΑΠΣΙΔΙ  

ηης 23 Ασγούζηοσ 2020 ο Θεόδωρος σλαρέιες  

(ηνπ ππξίδσλνο θαη ηεο Καξίαο από ην ρνηλνύδη ηεο 
Ίκβξνπ) θαη ε Διέλε Κειαϊδήηε βάπηηζαλ ζηνλ Ηεξό 

λαό Αγ, Ληθνιάνπ Ραθήλαο ηελ θνξνύια ηνπο θαη ηελ 
νλόκαζαλ πσρηδούια-Ίρηδα. Δπρόκαζηε λα ηνπο 

δήζεη. Δπρόκαζηε λα ηνπο δήζεη. 
 

ηης 13 ο Αληώλες Φηιηάγθος ( ηνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο 

Αηθαηεξίλεο Σδάλνπ) & ε Υρσζάλζε Μοσηάθε 
βάπηηζαλ ζηνλ Ηεξό Λαό Αγίνπ Γεσξγίνπ Παπάγνπ ην 

ΑΓΟΡΆΘΗ ΣΟΤ θαη ην νλόκαζαλ Βαζίιεηο.  
  

ηης 27 επηεκβρίοσ 2020 ο Βαζίιες Γραγλης θαη 

ε Ιωάλλα Καπάδαε (θόξε ηεο Γέζπνηλαο Ρνδηά από 
ην ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) βάπηηζαλ ζηνλ Ηεξό Λαό  

Φαλεξσκέλεο Βνπιηαγκέλεο ην 3ν ηνπο παηδί θνξίηζη & 
ην νλόκαζαλ Δσαγγειία. Δπρόκαζηε λα ηνπο δήζεη. 

  
 ηης 04 Οθηωβρίοσ 2020 ο Υρήζηος Παζπαιάρες 

& ε Αδρηάλα Καράπαζηα (θόξε ηεο Διέλεο Ρνδηά από 

ην ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) βάπηηζαλ ζην Ηεξό Λαό 
Κεηακνξθώζεσο ηνπ σηήξνο Θαιακαθίνπ ην 2ν ηνπο 

θνξίηζη θαη ην νλόκαζαλ Διέλε. Δπρόκαζηε λα ηνπο 
δήζεη. 

ΓΑΜΟΙ 

ηης 6 επηεκβρίοσ 2020 ο Αλδρέας Κεθαιάς θαη 
ε Υρηζηίλα Υρολοπούιοσ (θόξε ηεο Παλαγηώηαο  

Ρνδηά ηνπ Υξήζηνπ από ην ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) 
ηέιεζαλ ηνπο γάκνπο ησλ ζηνλ Ηεξό Λαό ηεο Αγίαο 

Σξηάδνο Άλσ Γιπθάδαο. Δπρόκαζηε λα  είλαη 

πνιύρξνλνη θαη επηπρηζκέλνη, κε θαινύο θαη πνιινύο 
απνγόλνπο. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 

ηηο 02 Οθηωβρίοσ  2020  απεβίσζε ζηελ αιακίλα ο 

Γεκήηρες Καιακπαιίθες ( από ηα Αγξίδηα ηεο 

Ίκβξνπ ζε ειηθία 70 εηώλ. 
 

ηηο 05 Οθηωβρίοσ  2020  απεβίσζε ζηελ Αζήλα ε 
καξάγδα Παπαδνπνύινπ ην γέλνο Σζαθλή ( από ην 

ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ)ζε ειηθία 87 εηώλ. 

 
ηηο 22 Οθηωβρίοσ  2020  απεβίσζε ζηελ Αζήλα ν 

Γηάλλες Κοηιός (από ην ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) ζε 
ειηθία 76 εηώλ. 

ηηο 28 Οθηωβρίοσ  2020  απεβίσζε ζηελ Αζήλα ν 
Ιωαθείκ οσρβαηδής  (από ην ρνηλνύδη ηεο Ηκβξνπ) 

ζε ειηθία 96 εηώλ. 

 
ηηο  03 Νοεκβρίοσ  2020 απεβίσζε ζηελ Αζήλα ο 

Δσζηράηηος Ρεβύζες (από ηα Αγξίδηα ηεο Ίκβξνπ) ζε 
ειηθία 88 εηώλ. 
  

ηηο  03 Νοεκβρίοσ 2020 απεβίσζε ζηελ Διβεηία  ν 
Παλαγηώηες Παιάγθας ( από ηελ Παλαγία ηεο 

Ίκβροσ)  ζε ειηθία 76 εηώλ.  
Δστόκαζηε λα έτοσλ όιοη ηοσς θαιό Παράδεηζο. 

Θερκά ζσιισπεηήρηα ζηοσς οηθείοσς ηωλ. 
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πλέρεηα από ηε 3ε ζει.  

Παξεπξέζεθε αθόκε ν Γήκαξρνο αιακίλαο θ. Γ. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ   θαζώο θαη ινηπνί πνιηηηθνί 

άξρνληεο ηνπ ηόπνπ. 

 

ην ηέινο παξαηέζεθαλ θεξάζκαηα ζηνπο επηζθέπηεο 

καο, πνπ εηνίκαζαλ εζειόληξηεο θπξίεο Ηκβξίσλ θαη κε, 

πνπ επηκειήζεθε, κε ηελ ζπλδξνκή θαη ινηπώλ ν 

εθεκεξίνπ καο   π. ΠΤΡΙΓΧΝ ΚΑΣΙΜΠΡΗ . 

 
 

 
Έηζη έιεμε απηή ε σξαία θαη ηηκεηηθή επίζθεςε ηνπ 

εβαζκησηάηνπ καο ζηελ Παλαγία Ηκβξηώηηζζα. Σνλ 

επραξηζηνύκε εθ βάζνπο ςπρήο ηνλ επρόκαζηε, θαιή 

δύλακε θαη ππνκνλή ζην έξγν ηνπ θαη πινύζηα 

πλεπκαηηθή θαξπνθνξία ζηελ γελέηεηξα καο Ίκβξν. 

Θα ζαο πεξηκέλνπκε θαη πάιη εβαζκηώηαηε. Λα 

εύρεζζε θαη ππέξ εκώλ.    

 ΔΙ ΠΟΛΛΆ ΔΣΗ  

 

Δσταρηζηούκε 

εθ βαζέωλ ηοσς παραθάηω δωρεηές. 

Βαζίιεηνο Γξαθηαδέιεο  (εθεκ.)                        20,00€ 

Θνπδλόο Ησάλλεο (εθεκ.)                                 20,00€                              

Αλώλπκε (εθεκ.)                                            20,00€  

Σζηγθξίηε Παξαζθεπή (εθεκ.)                          25,00€  

Λάλνπ (εθεκ.)                                               25,00€                          

Κπνπηάια Αηθαηεξίλε (Η.Λαόο)                          40,00€ 

 

 
 

Κσθιοθόρεζε ηο λέο εκεροιόγηο κας γηα ηο 2021 

θαη είλαη αθηερωκέλο, ζηοσς αγωληζηές θαη 

οπιαρτεγούς ηοσ 1821,επί ηε επεηερίδα ηωλ 

δηαθοζίωλ τρόλωλ.  

 

Αλαθοίλωζε 

Δλεκεξώλνπκε ηνπο θίινπο θαη αλαγλώζηεο, 

ηνπ Λ. Η. Παικνύ όηη, ην ελεκεξσηηθό καο 

έληππν, (γηα ιόγνπο πεξηζηνιήο δαπαλώλ) ζα 

θπθινθνξεί ζην εμήο, αλά ηξίκελν θαη ζε 

νιηγόηεξα αληίηππα. Ωζηόζν νη δπλάκελνη 

κπνξείηε λα ελεκεξώλεζηε κέζσ  

ηεο  ηζηνζειίδαο  καο. 
 www.panagia-imvriotissa.gr 

 

Σριμηνιαία Ενημερωηική Έκδοζη 

Ι.Ν. Παναγίας Ιμβριώηιζζας 

Οδός Ρόδοσ, Νηορονηό αλαμίνας, Σ.Κ. 18902 

E-mail : info@panagia-imvriotissa.gr 

URL: www.panagia-imvriotissa.gr 

Υπεύθ. Έκδοζης: Χρήζηος Ροδιάς    6972839949 

Kαη’οίκον αποζηολή : Προαιρεηική ειζθορά 

Αρ. Λογαριαζμ. ΕΤΕ : 18529605596 

IBAN : GR 4901101850000018529605596 

Κωδικός SWIFT Τραπέζης : ETHNGRAA 

http://www.panagia-imvriotissa.gr/

