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Προς
Τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας

Κοινοποίηση:
1)Σύλλογος απανταχού Κουμπουριανιτών info@koumpouriana.gr
2)Ιερά Μονή Σπηλιάς info@monispilias.gr

Θέματα :
1)Ευχές για τις άγιες εορτές του Πάσχα,
2)Γνωστοποίηση του μέχρι τώρα αποτελέσματος του ιερού εράνου για την
αγιογράφηση της αναπαράστασης της Αγίας Πεντηκοστής του Ιερού Ναού Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος του Χωριού μας,
3) Συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου μας στο Αντάμωμα των απανταχού
Κουμπουριανιτών στο Χωριό μας την Κυριακή 29 Ιουλίου 2012.

Αγαπητοί συγχωριανοί και αγαπητοί φίλοι του Συλλόγου μας.
1)Για τις άγιες εορτές του Πάσχα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

μας εύχεται σε όλα τα μέλη και τους φίλους του, ως και στις οικογένειές τους,
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

2)Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας σε έκτακτη συνεδρίασή του
στις 11 Μαρτίου 2012 και με παρουσία αρκετών συγχωριανών και μελών απο-
φάσισε να συνεχίσει τη διενέργεια του ιερού εράνου για την αγιογράφηση του Ιε-
ρού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του Χωριού μας και να αποστείλει στις
14-03-2012 στην Εκκλησιαστική Επιτροπή μέσω της Εθνικής Τράπεζας το ποσό
των 450 €.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρήγγειλε πέρυσι στους αγιογράφους την με-
γάλη αναπαράσταση της Αγίας Πεντηκοστής ως διαρκή δέηση θείου φωτισμού
του πνεύματος των Κουμπουριανιτών της Αθήνας και της Αττικής έναντι του πο-
σού 1100 € και στις 18-07-2011 απέστειλε στην Εκκλησιαστική Επιτροπή μέσω
της Εθνικής Τράπεζας το ποσό των 550 €.

Μένει για εφέτος ως υπόλοιπο το ποσό των 100 €, το οποίο θα διαθέσουν
ευλαβώς κάποια μέλη ή κάποιοι φίλοι μας, για να ολοκληρωθεί το τάμα του Συλ-
λόγου μας, με το συνολικό ποσό των 1100 €, για την αγιογράφηση της Αγίας Πε-
ντηκοστής στον Ιερό Ναό μας.

Όλοι οι Κουμπουριανίτες διατηρούμε στη συνείδησή μας άσβεστη τη
φλόγα της αγάπης προς το Χωριό μας, προς τη γενέτειρά μας και ευλαβούμαστε
τα ιερά σεβάσματα και τους πολλούς Ναούς της τοπικής Εκκλησίας μας. Μεγαλύ-
τερη είναι η ευλάβειά μας και ο σεβασμός μας προς τον ενοριακό Ιερό Ναό της
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ο οποίος κατ’ αυτήν την περίοδο αγιογραφείται.

Για αυτόν τον ιερό σκοπό το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη σας τον
αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του Συλλόγου μας: Εθνική Τράπεζα Ελ-
λάδος 187/627741-17, για να καταθέσετε ευλαβικά το ποσό που επιθυμείτε και
δύνασθε ως ιερό τάμα, για να συμπληρωθεί το υπόλοιπο ποσό των 100 €, που
οφείλει ο Σύλλογός μας στους αγιογράφους.

Σας γνωστοποιούμε το μέχρι τώρα αποτέλεσμα του ιερού εράνου μας από
01-02-2011 έως 14-03-2012:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ποσό €

Δήμος Γεώργιος 50
Θανασιάς Νικόλαος 50

Καζιακούρας Κωνσταντίνος 20
Κίσσα-Σουφλάκη Φρειδερίκη Π. 50

Κίσσας Απόστολος 100
Κίσσας Βασίλειος Απ. 20
Κίσσας Γεώργιος Π. 20

Κίσσας Κωνσταντίνος Δ. 70



Κίσσας Νικόλαος Π. 20
Κίσσας Παναγιώτης Ν. 20

Κίσσας Σωτήριος Π. 50
Κωνσταντέλος Βασίλειος 25
Κωνσταντέλος Ματθαίος 25

Κωνσταντέλος Φώτιος Λ. 200
Νταβαρίνος Παναγιώτης 100

Νταβαρίνου Πελαγία 30
Πάνος Θεοφάνης 50

Ποζιός Αθανάσιος Ηρ. 50
Ποζιός Φώτιος Β. 40

Σταυροπούλου-Νταβαρίνου Κωνσταντίνα 30
ΣΥΝΟΛΟ 1000 €

3) Στις 29 Ιουλίου 2012, Κυριακή, στο Χωριό μας, στα Κουμπουριανά,
με συνδιοργάνωση των Συλλόγων Κουμπουριανών, Αθήνας/Αττικής και Αμφί-
κλειας, θα γίνει το Αντάμωμα των απανταχού Κουμπουριανιτών με Θεία Λειτουρ-
γία στον αγιογραφημένο, πλέον, Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος από
τον ιερέα του Χωριού μας, πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολλή διασκέδα-
ση με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τους συγχωριανούς παραδοσιακούς μουσι-
κούς μας. Αναμένονται να αφιχθούν Κουμπουριανίτες από την Αυστραλία, από την
Αμερική, από Χώρες της Ευρώπης, από άλλα μέρη του Κόσμου και από πολλές
πόλεις της Ελλάδας. Θα υπάρξουν συγκινητικές στιγμές: Θα ανταμωθούν ξενιτε-
μένοι συγχωριανοί, συγγενείς, παλιοί συμμαθητές και φίλοι, μετά από δεκαετίες,
ώριμοι πλέον από το πέρασμα του χρόνου και τους αγώνες της ζωής, θα τραγου-
δήσουν το «Καλώς ανταμωθήκαμε…» και θα ευχηθούν πάλι Καλή αντάμωση!

Εάν δεν έχουμε σπίτι για διανυκτέρευση στο Χωριό μας, μπορούμε να
απευθυνθούμε ενωρίς στην Ιερά Μονή Σπηλιάς, στο τηλέφωνο 24450-31739 ή
στο e-mail:
info@monispilias.gr , για να προσκυνήσουμε τη Θεία Χάρη της και να φιλοξενη-
θούμε στα ανακαινισμένα κελιά των προσκυνητών της.

Καλό Πάσχα
και καλή αντάμωση στα Κουμπουριανά

την Κυριακή 29 Ιουλίου 2012.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας
Πάνος Νταβαρίνος                 Κώστας Καζιακούρας


