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Ιόγνο ζηνπο Σξεηο Ηεξάξρεο 

1. Ζ θαζηέξωζε ηνπ θνηλνύ ενξηαζκνύ. 

Η θαζηέξσζε ηνπ θνηλνύ ενξηαζκνύ ησλ Σξηώλ 

Ιεξαξρώλ, Βαζηιείνπ ηνπ Μεγάινπ, Γξεγνξίνπ ηνπ 

Θενιόγνπ θαη Ισάλλνπ ηνπ Υξπζνζηόκνπ, σο 

νηθνπκεληθώλ δηδαζθάισλ ηεο Δθθιεζίαο αλάγεηαη ζηνλ 

ηα΄ αηώλα, πηζαλώο επί ηεο Βαζηιείαο Αιεμίνπ ηνπ 

Κνκλελνύ. Γηα ηνλ θνηλό ενξηαζκό ηνπο παξνπζηάδνληαη 

ζηνπο πλαμαξηζηέο δύν πηζαλέο εμεγήζεηο. 

Η πξώηε θαη πην γλσζηή εθδνρή είλαη, όηη 

απνθαζίζηεθε ν ζπλενξηαζκόο ηνπο από ηελ Δθθιεζία 

ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο γηα λα δνζεί ηέινο ζε κηα 

θηινληθία πνπ μέζπαζε αλάκεζα ζηνπο ινγίνπο ηεο 

επνρήο ζρεηηθά κε ην πνηνο από ηνπο ηξεηο Παηέξεο 

είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο. Οη ιόγηνη ηεο επνρήο είραλ 

ρσξηζηεί ζε ηξεηο παξαηάμεηο. ύκθσλα κε ηελ 

παξάδνζε νη ηξεηο άγηνη παξνπζηάζηεθαλ ζε όξακα ζηνλ 

επίζθνπν Δπρατηώλ Ισάλλε Μαπξόπνδα θαη ηνλ 

πξόζηαμαλ λα θαζηεξώζεη ηελ ηέιεζε ηεο θνηλήο κλήκεο 

ηνπο, ώζηε λα πάςνπλ νη δηακάρεο. 

Η δεύηεξε εθδνρή έρεη σο εμήο: ε Δθθιεζία ησλ 

Ιεξνζνιύκσλ ήδε από πνιύ λσξίο ζπλεόξηαδε ηε 

κλήκε ησλ ηξηώλ Αγίσλ καδί κε άιινπο Παηέξεο ηεο 

Δθθιεζίαο, ην Μεγάιν Αζαλάζην θαη ην Γξεγόξην 

Νύζζεο. Πηζαλνινγείηαη, ινηπόλ, όηη ε Δθθιεζία ηεο 

Κσλζηαληηλνππόιεσο αθνινύζεζε ηελ 

πξναλαθεξόκελε ηεξνζνιπκεηηθή δηάηαμε, 

πξνβάιινληαο ηελ ηξηάδα ησλ Αγίσλ εθείλσλ πνπ ην 

έξγν ηνπο ππήξμε ην ζεκέιην ηεο πλεπκαηηθήο ηεο δσήο. 

άιισζηε, ην ηππηθό θαη γεληθόηεξα ηα ιεηηνπξγηθά έζηκα 

ησλ Ιεξνζνιύκσλ, αζθνύζαλ πάληνηε επηξξνή ζηελ 

Δθθιεζία ηεο πξσηεύνπζαο. 

Ωο ενξηή ησλ ειιεληθώλ γξακκάησλ θαζηεξώζεθε 

επηζήκσο από ηε ύγθιεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

ην αθαδεκατθό έηνο 1843‐4. 

Η ζρέζε ησλ ηξηώλ αλδξώλ κε ηελ πόιε ησλ Αζελώλ 

ήηαλ ζηελή, αθνύ ζύκθσλα κε ηε ζπλαμαξηζηηθή ηνπο 

παξάδνζε ππήξμε ζεκαληηθόο ζηαζκόο ζηε κόξθσζή 

ηνπο. 

2. Ζ επνρή καο. 

Σε κλήκε ηνπο ενξηάδνπκε θαη ζήκεξα δηδάζθνληεο θαη 

δηδαζθόκελνη ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. όκσο, πνηα 

είλαη αιήζεηα ζηελ επνρή καο ε ζεκαζία ηεο κλήκεο 

ησλ ηξηώλ Ιεξαξρώλ; 

ήκεξα δνύκε θαζώο ιέγεηαη ζε κία επνρή 

παγθνζκηνπνίεζεο, δειαδή ζε έλα θόζκν πνπ νη 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο επαθέο ησλ ιαώλ ράξε 

ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε έρνπλ ζπληειέζεη ζην λα 

αηζζάλνληαη νη άλζξσπνη (θπξίσο ησλ αλεπηπγκέλσλ 

ρσξώλ) πνιίηεο ηνπ θόζκνπ. Η επηζηήκε θαηόξζσζε λα 

απμήζεη ζεκαληηθά ην κέζν όξν θαη ηελ πνηόηεηα δσήο. 

Πνιινί, όκσο, κηινύλ γηα θξίζε ή θαη παληειή αθόκα 

έιιεηςε αμηώλ.Σα ππαξμηαθά θαη θνηλσληθά εξσηήκαηα 

πνπ απνηεινύλ δηαρξνληθά πξνβιήκαηα ηνπ αλζξώπνπ 

ζήκεξα εληείλνληαη. 

Ο δηαπξεπήο θνηλσληνιόγνο Aληνλη Γθίληελο ζην βηβιίν 

ηνπ «Ο θόζκνο ησλ ξαγδαίσλ αιιαγώλ» παξαηεξεί: 

«Καζώο ζε παγθόζκην επίπεδν ε επηξξνή ηεο 

παξάδνζεο θαη ηνπ εζίκνπ πεξηνξίδεηαη… θαη ε 

παξάδνζε εμαζζελεί θαη θπξηαξρεί ε επηινγή ηνπ 

ηξόπνπ δσήο, ν εαπηόο δελ εμαηξείηαη. Η ηαπηόηεηα ηνπ 

εαπηνύ πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί θαη λα αλαδεκηνπξγεζεί 

πάλσ ζε κηα πην ελεξγεηηθή βάζε απ’ ό,ηη 

πξνεγνπκέλσο».  

Ο Νένο  Ικβξηαθόο Παικόο, εύρεηαη ζηνπο απαληαρνύ 

Ικβξίνπο, ζπλδξνκεηέο θαη θίινπο ηνπ, λα δηέιζνπκε 

όινη καο ηελ  πεξίνδν ηεο Μεγάιεο αξαθνζηήο, κε 

πγεία θαη πλεπκαηηθή επξσζηία. Καιό αγώλα.  
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ην πξόβιεκα ηεο αλαδήηεζεο ηαπηόηεηαο θαη ηεο 

αληηπαξάζεζεο αλάκεζα ζηελ άθξηηε απνδνρή ηνπ λένπ 

θαη ηε δνγκαηηθή άξλεζε απηνύ θαηαιήγεη ν 

ζπγγξαθέαο, όηη ε αλνρή θαη ν δηάινγνο ζε έλα θόζκν 

παγθνζκηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα θαζνδεγνύληαη από 

νηθνπκεληθέο αμίεο. Οη εζηθέο δεζκεύζεηο είλαη 

απαξαίηεηεο. Άξαγε, πνην πξόηππν αλζξώπνπ πξνηείλεη 

ε παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία; 

Γηα λα δώζνπκε κηα απάληεζε ζε απηό ην εξώηεκα ζα 

πξέπεη λα ζθεθηνύκε, ηη πξνζδνθίεο έρεη ε θνηλσλία από 

ηνλ άλζξσπν, ηη είδνπο παηδεία ηνπ πξνζθέξεη. 

Η παηδεία κε ηελ επξεία έλλνηα ηεο αλαηξνθήο, ηεο 

αγσγήο, ε νπνία ζήκεξα έρεη μεθύγεη από ηελ 

απνθιεηζηηθή επηξξνή θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

παξαδνζηαθώλ θνξέσλ ηεο, (ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηεο Δθθιεζίαο ), θαζώο θαη κε ηε ζηελή 

έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο ζρνιηθήο – επαγγεικαηηθήο, ζην 

κεγαιύηεξό ηεο θάζκα εθπαίδεπζε εμεηδίθεπζεο, ζπρλά 

δε δίλεη ζηνλ άλζξσπν ηε δπλαηόηεηα ςπρηθήο θαη 

πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο. Γελ ηνπ παξέρεη ηα 

εξεζίζκαηα λα γλσξίζεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνλ θόζκν, 

αιιά θαιιηεξγεί κνλνκεξώο θάπνηεο εθκεηαιιεύζηκεο 

δεμηόηεηέο ηνπ. 

Ο άλζξσπνο γίλεηαη κία παξαγσγηθή κνλάδα ζηε 

δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο πιηθώλ ζπκθεξόλησλ θαη 

απνηηκάηαη κε ην ρξήκα θαη ην θύξνο πνπ ηνπ 

πξνζθέξνπλ νη ηίηινη. Δπίζεο, αδπλαηεί λα δηαθξίλεη 

ηελπξαγκαηηθή αμία κέζα ζην ράνο ησλ επηινγώλ, αθνύ 

ζηεξείηαη πξνζαλαηνιηζκνύ θαη θξηηεξίσλ. έηζη ην όινλ 

ράλεηαη γηα ράξε ηνπ κέξνπο θαη ν άλζξσπνο σο θύζε 

δελ θαηνξζώλεη λα γίλεη πξόζσπν. 

3. Η επνρή ησλ ηξηώλ ηεξαξρώλ. 

Οη ηξεηο ηεξάξρεο έδεζαλ θαη έδξαζαλ ζην β’ κηζό ηνπ 

4νπ αηώλα, ηελ επνρή ηεο ύζηεξεο αξραηόηεηαο. Η 

πεξίνδνο απηή παξνπζηάδεη πνιιά θνηλά κε ηε ζεκεξηλή 

επνρή. 

Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ηόηε γλσζηνύ θόζκνπ 

ζπγθξνηνύζε ηε ξσκατθή απηνθξαηνξία, έλα νπζηαζηηθά 

πνιπεζληθό θαη πνιππνιηηηζκηθό θξάηνο πνπ 

παξαιιειίδεηαη κε ηνλ θόζκν ηεο ζεκεξηλήο επνρήο θαη 

ζεσξείηαη πξόδξνκνο απηήο. Οη ηζηνξηθνί ηνλίδνπλ 

ηδηαίηεξα ην ξόιν ηνπ κεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη ησλ 

Γηαδόρσλ ηνπ ζηελ πνιηηηζκηθή ελνπνίεζε ησλ 

γλσζηώλ ιαώλ ηεο επνρήο. Σόηε όπσο θαη ζήκεξα 

ζεκεηώζεθε κηα ζπλάληεζε ησλ πνιηηηζκώλ. Με 

θπξίαξρε ηελ ειιεληθή γιώζζα πξαγκαηνπνηήζεθε κηα 

ξαγδαία πξόνδνο ζηα γξάκκαηα θαη ηηο επηζηήκεο θαη 

κηα πνιηηηζκηθή ελνπνίεζε ηεο Αλαηνιηθήο θπξίσο 

Μεζνγείνπ. Σν κόξθσκα απηό πνπ θαιείηαη 

ειιεληζηηθόο πνιηηηζκόο ζπλερίζηεθε θαη πξνσζήζεθε 

από ηε ξσκατθή δηνίθεζε ε νπνία νπζηαζηηθά είρε 

εμειιεληζηεί. 

Η αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ, νη κεηαθηλνύκελεο νκάδεο, 

ηα ιηκάληα, ηα εκπνξηθά θέληξα είραλ ήδε δεκηνπξγήζεη 

έλα θιίκα ζπλύπαξμεο θαη ηζόηεηαο ησλ ιαώλ ηεο 

απηνθξαηνξίαο. 

Οη παξαδνζηαθέο θνηλσληθέο νκάδεο, όπσο ε νηθνγέλεηα 

θαη ε θπιή δηέξρνληαλ κεγάιε θξίζε. Οη θνηλσληθέο 

απηέο αιιαγέο, ε πιεζώξα ησλ αληηιήςεσλ, ε 

ζπλύπαξμε ηνπ παξαδνζηαθνύ κε ην θαηλνύξην, ε 

κνλαμηά ησλ κεγαινππόιεσλ είραλ δεκηνπξγήζεη έλα 

θόζκν ζύγρπζεο. Οη πνιίηεο αγσληνύζαλ κέζα από έλα 

θπθεώλα πξνβιεκάησλ λα βξνπλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπο. 

Οη άγηνη ηεο Δθθιεζίαο ήξζαλ αληηκέησπνη κε ηα 

θνηλσληθά, εζηθά θαη πνιηηηζηηθά δηιιήκαηα θαη αδηέμνδα 

ηεο επνρήο ηνπο. Καηόξζσζαλ, όκσο, εκθνξνύκελνη 

από ηα ρξηζηηαληθά ηδαληθά θαη κεηέρνληαο ηεο ειιεληθήο 

παηδείαο λα νξζώζνπλ ην αλάζηεκά ηνπο απέλαληη ζε 

όιεο ηηο πξνθιήζεηο θαη αλαδεηρζνύλ ληθεηέο. 

ΠΗΓΉ: http://www.panagiapalatiani.gr/Article/659/ 

 

ΣΑ ΛΔΑ ΚΑ 

ΔΓΘΑΗΛΗΚΟ ΑΓΗΑ ΣΡΑΠΔΕΖ ΑΓΗΑ ΆΛΛΖ 
ΣΗ 9 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2019 

Δπινγία θαη θαλνληθή αδεία ηεο Α. Θ. Παλαγηώηεηαο ηνπ 
Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ θ.θ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΤ, 

ηειέζζεθε ν εγθαηληαζκόο ηεο Αγίαο Σξαπέδεο ηεο Αγίαο 
Άλλαο - Παλαγίαο Ικβξησηίζζεο αιακίλνο, ηελ 9 

Γεθεκβξίνπ 2019 ππό ηνπ εβαζκησηάηνπ 

Μεηξνπνιίηνπ ΑΓΡΙΑΝΟΤΠΟΛΔΩ θ. ΑΜΦΙΛΟΥΙΟΤ 
Γηεπζπληνύ ηνπ Παηξηαξρηθνύ Γξαθείνπ ησλ Αζελώλ 

θαη ηνπ Θενθηιεζηάηνπ Δπηζθόπνπ ΟΛΒΙΑ θ. 
ΔΠΙΦΑΝΙΟΤ 

Σνπο Δπηζθόπνπο πιαηζίσζαλ ν Καζεγνύκελνο ηεο Η. 

Κ. Αγίαο Παξαζθεπήο Καδίνπ θαη Ηεξνθύξεθαο 
ηνπ Κεηξνπνιηηηθνύ Λανύ ηεο Ηεξάο 

Αξρηεπηζθνπήο Αζελώλ παλνζηνι. Αξρηκαλδξίηεο 
π. ΥΡΤΟΣΟΚΟ, ν παλνζηνι. Αξρηκαλδξίηεο π. 

ΓΑΚΑΘΖΛΟ, εθεκέξηνο ηνπ πξνζθπλήκαηνο 
ηεο Αγίαο Βαξβάξαο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Βαξβάξαο 

(Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελώλ - Απνζηνιηθή 

Γηαθνλία Διιάδνο), ν εθεκέξηνο ηνπ λανύ 
παλνζην. Αξρηκαλδξίηεο π. ΠΤΡΗΓΧΛ θαη ν 

Ηεξνδηάθνλνο π. ΔΤΦΖΚΗΑΛΟ. 
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Παλζνκνινπγνπκέλσο δήζακε εμαηξεηηθέο θαηαλπθηηθέο 
ζηηγκέο απηή ηελ εκέξα πνπ ε ράξηο ηεο Αγίαο Άλλεο 
καο αμίσζε. Όζνη δελ κπνξέζεηε λα παξαβξεζείηε, 

κπνξείηε λα παξαθνινπζήζεηε ην ζρεηηθό video ηεο 
σξαίαο απηήο αθνινπζίαο ησλ εγθαηλίσλ ζηελ 

ηζηνζειίδα καο, 

Σηηο 26 Ιαλνπαξίνπ 2020 έγηλε ην θαζηεξσκέλν 
κλεκόζπλν γηα ηνπο πξνθεηκεζέληαο,  ελ ηε λήζσ 
Ίκβξσ αξρηεξείο, ηεξείο, δηδαζθάινπο θαη επεξγέηαο 
ζηνπο νπνίνπο νθείινπκε ην επ δελ. Αο είλαη ε κλήκε 
ηνπο αησλία. 

 

Αθνινύζσο έγηλε ζηελ αίζνπζα ηνπ πλεπκαηηθνύ καο 
θέληξνπ θάησ από ηνλ Ιεξό Ναό, ην θόςηκν ηεο 

Αγηνβαζηιόπηηαο από ην εθεκέξην ηνπ Ιεξνύ καο Νανύ 
π. Σππξίδσλα Καηζηκπξί θαη κνηξάζηεθαλ ζηνλ θόζκν 
ζπζθεπαζκέλα ηεκάρηα. Μαο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία 
ηνπ ν Δήκαξρνο ηεο Σαιακίλαο θ. Παλαγόπνπινο θ.ι.π. 
κέιε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 

Τν θισξί έιαρε από ηελ θπξίσο Αγηνβαζηιόπηηα ζηνθ θ. 
Δήκαξρν θαη ζηα ηεκάρηα ζηελ θ. Μαξνπιία ……… από 
ηελ Σαιακίλα. Τνπο επρόκαζηε λα έρνπλ θάζε επινγία 
από ηελ Παλαγία καο.   

ΘΟΗΛΧΛΗΘΑ 
Γελλήζεηο 

ηηο 19 επηεκβξίνπ 2019 ν πύξνο Βαγηωλεο θαη 
ε Παξαζθεπή κπξλάθε ηεο Μαγδαιελήο Βαζίια 

(από ηελ Παλαγία ηεο Ίκβξνπ) απέθηεζαλ ην 2ν ηνπο 

παηδί αγόξη. Δπρόκαζηε λα ηνπο δήζεη. 
ηηο 10 Οθηωβξίνπ 2019 ν Αληώληνο Φηιηάγθνο 

(από ην ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) θαη ε Υξπζάλζε 
Κνπηάθε από ηε Υίν απέθηεζαλ αγόξη. 

ηηο 17 Οθηωβξίνπ 2019 ν Ηωάλλεο Παλαγηώηνπ 

θαη ε Θενδώξα Απγίδε (εγγνλή ηεο Κσζ/ληαο 
Μνξκαλιή) απέθηεζαλ ηελ 2ε ηνπο θόξε. 

ηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2019 ν Θώζηαο Κνύηζνο ηνπ 
Ισαθείκ θαη ε Υξηζηίλα Ιαθηαηή ηνπ Νηθνιάνπ ( από  

ρνηλνύδη ηεο  Ίκβξνπ) απέθηεζαλ θνξηηζάθη.  

Αξρέο Ηαλνπαξίνπ 2020 ε Διέλε& ν Κηράιεο 
Αλζίηεο (πηόο ηεο Γήκεηξαο Παπαδηακάληε από ηελ 

Παλαγία ηεο Ίκβξνπ) απέθηεζαλ αγόξη.  
ηηο 17 Ηαλνπαξίνπ 2020 ν Γεώξγηνο Γνπιγέξεο 

ηνπ νθνθιή( από ην ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) θαη ε 
Radika απέθηεζαλ θνξηηζάθη.   

ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 2020 ν Βαζίιεο Γξαγλεο θαη ε 

Ηωάλλα Θαπάδαε (θόξε ηεο Γέζπνηλαο Ρνδηά από ην 
ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) απέθηεζαλ ην 3ν ηνπο παηδί 

θνξίηζη. 
Δπρόκαζηε ζε όινπο λα ηνπο δήζνπλ.  

ΒΑΠΣΗΔΗ 

ηηο 9 Λνεκβξίνπ 2019 ν Παλαγηώηεο Θαξαπαζηάο 
(πηόο ηεο Διέλεο Ρνδηά από ην ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) 

θαη ε Βαξβάξα Θενδωξίηζε βάπηηζαλ ζηνλ Ι. Ναό 
αγίαο Αηθαηεξίλεο Καζηέιαο ηνλ πηόλ ηνπο θαη ην 

νλόκαζαλ Υξήζην. Δπρόκαζηε λα ηνπο δήζεη. 
ηηο 19 Ηαλνπαξίνπ 2020 ν Ληθόιανο Γαιαθηίδεο 

θαη ε Καξία Θαπάδαε (θόξε ηεο Γέζπνηλαο Ρνδηά από 

ην ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) βάπηηζαλ ζηνλ Ι. Ναό 
Κνίκεζεο ηεο Θενηόθνπ Γηθεγνξηθώλ Γιπθάδαο ην 8ν 

ηνπο παηδί θνξίηζη θαη ην νλόκαζα Θωζηαληίλα. 
Δπρόκαζηε λα ηνπο δήζεη θαη θαιή δύλακε.  

πλέρεηα  ζηελ επόκελε ζει. 
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                                               Ευχαριςτοφμε 

εκ βαθζων τουσ παρακάτω δωρητζσ. 

Για τα εγκαίνια τησ  Αγίασ Άννησ 

Π.  Α.                                                                                     200,00€  

Γ. Ρ.                                                                                       100,00€ 

 Ρ.                                                                                          50,00€ 

Κ.Ρ.                                                                                          80,00€ 

Α.Ρ. .                                                                                        70,00€ 

Π.Ρ.                                                                                       240,00€ 

Σςιγκρίτθσ Ιωακείμ & Παραςκευι                                    50,00€ 

Ξεινοφ Αφροδίτθ                                                                 20,00€ 

Διάφορου ανϊνυμοι                                                         416,00€ 

Ανϊνυμεσ που αγόραςαν και ζραψαν τθν επζνδυςθ τθσ 

Αγίασ Σραπζηθσ Αγίασ Άννθσ και λοιπϊν χρειωδϊν.  

Για εκκληςία & Γηροκομείο 

Αςανάκθσ Νικόλαοσ                                                            50,00€ 

Γιαπτςζ Αικατερίνθ ( Ν. Αφρικι από                                                    

διάκεςθ θμερολογίων)                                                     500,00€ 

Δθμιτριοσ Κοφκουνασ                                                         50,00€ 

Πολυηϊτθσ Παναγιϊτθσ                                                      50,00€ 

Κουηνόσ Ιωάννθσ του Παναγιϊτου                                   50,00€  

Παχφλθ Ελευκερίασ  ( εισ μνιμθ τθσ κόρθσ τθσ                    

Αναςταςίασ Προζδρου                                                     100,00€ 

Χατηοφδθσ Δθμιτριοσ (για τθν ψυχι                                                         

τθσ αδελφισ του,  Καμποφρθ Γεωργίασ )                      200,00€ 

Για την  εφημερίδα. 

Σςιγκρίτθ  Παραςκευι                                                        20,00€ 

Νάνου                                                                                     20,00€  

Κοκκινάκθσ Μιχαιλ                                                             20,00€ 

Σηάνου Αργυρϊ                                                                    40,00€ 

Αςανάκθσ Αντϊνιοσ                                                            20,00€ 

  Ευχαριςτοφμε ακόμθ ςε όςουσ βοικθςαν για τθν διάκεςθ 

των θμερολογίων μασ : Κατερίνα Γιαπτςζ (Ν. Αφρικι)  

Κατερίνα Μπουτάλα,  Ειρινθ Γραφιαδζλλθ, Παραςκευι 

Σςιγκρίτθ , ‘Άννα Κουλουτμπάνθ, Αντϊνιο Μπακανιόηο 

κ,λ,π. 

 

Αλαθνίλωζε 

Δλεκεξώλνπκε ηνπο θίινπο θαη αλαγλώζηεο, 

ηνπ Ν. Ι. Παικνύ όηη, ην ελεκεξσηηθό καο 

έληππν, (γηα ιόγνπο πεξηζηνιήο δαπαλώλ) ζα 

θπθινθνξεί ζην εμήο, αλά ηξίκελν. 

 Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο. 

www.panagia-imvriotissa.gr 

 

πλέρεηα  από ηελ 3ε ζει. 
 

ΘΑΝΑΤΟΙ 

ηηο  16 Γεθεκβξίνπ 2019 απεβίσζε ζηελ Αζήλα ν 

Ληθόιανο Θνπηζνύθνο (από ην ρνηλνύδη ηεο 
Ίκβξνπ) ζε ειηθία 76 εηώλ. 

ηηο  17 Γεθεκβξίνπ 2019 απεβίσζε ν Δπζηξάηηνο 

Σδάλνο (από ηελ Παλαγία ηεο Ίκβξνπ ζε ειηθία 94 
εηώλ. 

ηηο  3 Γεθεκβξίνπ 2019 απεβίσζε ν Υξήζηνο 
(Υξπζόζηνκνο ) Θαηξαηδήο (από ην ρνηλνύδη ηεο 

Ίκβξνπ) ζε ειηθία 77 εηώλ. 
ηηο  17 Ηαλνπαξίνπ 2020 απεβίσζε ε Γεωξγία 

Θακπνύξε ην γέλνο Υαηδνύδε (από ηα Αγξίδηα ηεο 

Ίκβξνπ) ζε ειηθία 92 εηώλ. 
ηηο  12 Ηαλνπαξίνπ 2020 απεβίσζε ν Γηακαληήο 

Υαϊκαληόο (από ηα Αγξίδηα ηεο Ίκβξνπ) ζε ειηθία 68 
εηώλ. 

ηηο  10 Ηαλνπαξίνπ 2020 απεβίσζε ζην ύδλεϋ ηεο 

Απζηξαιίαο ν Θώζηαο Θαδάλεο (από ην ρνηλνύδη 
ηεο Ίκβξνπ) ζε ειηθία 98 εηώλ.  

Απεβίσζε ζην ύδλεϋ ηεο Απζηξαιίαο ε Δπγελεία 
(Σδέλε) Υαηδεπέηξνπ ην γέλνπο Θαδάλε (από ην 

ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) ζε ειηθία 92 εηώλ. 

Απεβίσζε ζηελ  Απζηξαιία ε Θωζηαληίλα 
Φεξγαδηώηε ην γέλνπο  Πξίγθνπ. 

ηηο  14 Ηαλνπαξίνπ 2020 απεβίσζε ζηε 
Θεζζαινλίθε ν Γεώξγηνο Καιαζνύλεο ηνπ 

Υαξαιάκπνπο (από ηα Αγξίδηα ηεο Ίκβξνπ) ζε ειηθία 79 
εηώλ. 

ηηο 26/11/19 απεβίσζε ζην Μπαινπθιή ν Κίκεο  

Θνθθηλάλεο (από ην ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) ζε ειηθία 
82 εηώλ. 

Σέινο ηνπ 2019 απεβίσζε ζηελ Αζήλα  ε Γεωξγία 
Αιεμαλδξή ηνπ Ισάλλε (Θαιαζζηλνύ) (από ην 

ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) ζε ειηθία 72 εηώλ πεξίπνπ. 

Δπρόκαζηε λα έρνπλ όινη ηνπο θαιό Παξάδεηζν. 

Θεξκά ζπιιππεηήξηα ζηνπο νηθείνπο ησλ. 

 

Διμηνιαία 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/

