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TO ΠPOΣΩΠO TOY XPIΣTOY
«Tί •μÖν δοκεÖ περί τοÜ XριστοÜ;»

^O Xριστός λίγο χρόνο πρίν àπό τό πάθος Tου ôρχισε σιγά σιγά νά φανερώνει τή
θεότητά Tου. Δέν qταν τυχαÖος ï χρόνος πού διάλεξε νά àποκαλύψει τόν ëαυτό
Tου. ^O îερός Xρυσόστομος σημειώνει πώς αéτό ôρχισε νά γίνεται μετά àπό πολλά
θαύματα καί σημεÖα, μετά àπό πολλές âρωτήσεις πού τοÜ öκαναν, μετά àπό τή συμφωνία λόγων καί öργων του, μετά àπό διδασκαλίες πώς ïμονοεÖ μέ τόν Πατέρα του,
μετά àπό τίς âρωτήσεις πού TοÜ öκαναν οî Nομικοί, προκειμένου νά Tόν συλλάβουν
στά λόγια πώς τάχα εrναι àντίθετος μέ τό Θεό. «Διά τοÜτο μετά τοσαÜτα ταÜτα
âρωτÄ, λανθανόντως âνάγων αéτούς ε¨ς τό καί αéτόν ïμολογÉσαι Θεόν», δηλ. μετά àπό τόσα γεγονότα προηγηθέντα τούς âρωτÄ τί γνώμη öχουν γιά τό Xριστό, θέλοντας, χωρίς νά τό καταλάβουν, νά τούς κάνει νά ïμολογήσουν πώς εrναι Θεός.
^O XÚÈÛÙﬁ˜ ÂrÓ·È ï àÏËıÈÓﬁ˜ £Âﬁ˜
Γιατί ρώτησε τούς Φαρισαίους ï Kύριος ποιά γνώμη öχουν γιά τό Xριστό; Pώτησε, γιατί οî ΦαρισαÖοι καί οî νομοδιδάσκαλοι παραδεχόντουσαν τό Mεσσία ½ς
«ψιλόν ôνθρωπον», δηλ. δέν μποροÜσαν νά διανοηθοÜν πώς μπορεÖ νά εrναι καί
Θεός. Oî ΠροφÉτες βέβαια δέ μιλοÜσαν μόνο γιά τόν ôνθρωπο \IησοÜ, àλλά φανέρωναν καί σημάδια τÉς θεότητάς του, ¬πως ï Δαβίδ. ^O Xριστός çνομάζεται «υîός
τοÜ Δαβίδ», γιατί σάν ôνθρωπος καταγόταν àπό τή ρίζα τοÜ Προφήτου. Πράγματι
¬ταν âνανθρώπησε, öγινε υîός τοÜ Δαβίδ. \Eπίσης εrναι καί Kύριος τοÜ Προφήτου
κατά τή θεότητα. ^O Xριστός qταν Kύριος καί Yîός τοÜ Δαβίδ.
™ËÌ¿‰È· ÙÉ˜ ıÂﬁÙËÙ·˜ ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ
Στήν παρατήρηση τοÜ Kυρίου παρουσιάζονται δύο διαλεγόμενα πρόσωπα·
«Erπεν ï Kύριος τ ΅ Kυρί ω μου...» (Mατθ. 22,44). Στήν \Aνατολή ï συμβασιλεύς
συνηθιζόταν νά κάθεται στά δεξιά τοÜ βασιλέως. ^O δεξιοκάθεδρος εrναι καί ¨σότιμος. Tά κοινά çνόματα (Kύριος, Kυρί ω) δείχνουν τήν ταυτότητα τÉς οéσίας. ^O
Xριστός öχει τήν €δια οéσία μέ τόν Πατέρα του. Xαρακτηριστικό εrναι αéτό πού λέγει ï ëρμηνευτής Θεοδώρητος: «^O Kύριος διαλέγεται καί ïμιλεÖ μέ τόν Kύριον

TO EYA°°E§IO TH™ KYPIAKH™ (M·Ùı. Î‚ã 35-46)

^H ÚÒÙË âÓÙÔÏ‹
T ΅ καιρ ΅ âκείν ω, Nομικός τις προσÉλθε τ ΅ \IησοÜ, πειράζων αéτeν
καd λέγων· διδάσκαλε, ποία âντολc μεγάλη âν τ ΅ νόμ ω; ï δb \IησοÜς
öφη αéτ ΅· àγαπήσεις Kύριον τeν Θεόν σου âν ¬λFη τFÉ καρδί÷α σου καί
âν ¬λFη τFÉ ψυχFÉ σου καί âν ¬λFη τFÉ διανοί÷α σου. α≈τη âστd πρώτη καd μεγάλη âντολή. δευτέρα δb ïμοία αéτFÉ· àγαπήσεις τeν πλησίον σου ½ς σεαυτόν. âν ταύταις
ταÖς δυσdν âντολαÖς ¬λος ï νόμος καί οî προφÉται κρέμανται.
Συνηγμένων δb τ΅ν Φαρισαίων âπηρώτησεν αéτοfς ï \IησοÜς λέγων· Ù› ñÌÖÓ
‰ÔÎÂÖ ÂÚd ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ; τίνος υîός âστι; λέγουσιν αéτ ΅· τοÜ Δαυΐδ. λέγει αéτοÖς·
π΅ς οsν ΔαυUδ âν Πνεύματι Kύριον αéτeν καλεÖ λέγων, εrπεν ï Kύριος τ ΅ Kυρί ω
μου, κάθου âκ δεξι΅ν μου ≤ως iν θ΅ τοfς âχθρούς σου •ποπόδιον τ΅ν ποδ΅ν
σου; ε¨ οsν ΔαυUδ καλεÖ αéτeν Kύριον, π΅ς υîeς αéτοÜ âστι; καd οéδεdς âδύνατο
αéτ ΅ àποκριθÉναι λόγον, οéδb âτόλμησέ τις àπ\ âκείνης τÉς ™μέρας âπερωτÉσαι αéτeν οéκέτι.
\IησοÜ κι ùχι μέ κάποιο δημιούργημα. Kανείς δέ θά μποροÜσε νά συμμετάσχει στίς
€διες τιμές μέ τό Θεό, âάν δέν qταν καί ï €διος Θεός». \Eπίσης, ï θρόνος δείχνει
τό •ψηλό àξίωμα τοÜ XριστοÜ. ^H âπικάθιση στό θρόνο σημαίνει τή βεβαιότητα,
τήν àσάλευτη θέση Tου, τή μόνιμη Bασιλεία Tου. \EκεÖνος πού κάθεται στά δεξιά,
εrναι καί μέτοχος τ΅ν δεξι΅ν δωρημάτων τοÜ Πατέρα. ≠Oλα τά àγαθά καί σωτήρια
τά χορηγεÖ καί ï Yîός. Erναι οî κοινές âνέργειες τÉς ^Aγίας Tριάδος.
^O £Â¿ÓıÚˆÔ˜ K‡ÚÈÔ˜ ÂrÓ·È âÁÁ‡ËÛË ÙÉ˜ ÛˆÙËÚ›·˜ Ì·˜
^O Kύριος κάθισε στά δεξιά τοÜ Πατέρα Tου «ε¨ς τό âντυγχάνειν •πέρ αéτ΅ν»
(^Eβρ. 7,25), δηλ. αéτ΅ν πού ζητοÜν τή βοήθειά του. Tό ρÉμα âντυγχάνω âδ΅ σημαίνει μεσιτεύω. ^O Kύριος εrναι ï àπόλυτος μεσίτης ΘεοÜ καί àνθρώπων. Kανείς
ôνθρωπος δέν πρέπει νά àπελπίζεται γιά τή σωτηρία του, öστω κι ôν öχει πέσει στά
πιό βαριά êμαρτήματα. \Eάν μετανοήσει, θά öχει συμπαραστάτη του τόν Kύριο. ^O
Kύριος κατά τήν àνθρώπινη φύση του θά μεσιτεύσει στό Θεό Πατέρα γι\ αéτόν. ^O
Xριστός κάθεται πάνω στό θρόνο τÉς χάριτος (¬π.π. 4,16) κι ¬ποιος προσέρχεται
σ\ αéτόν νά ζητήσει βοήθεια, λαμβάνει öλεον καί χάρη καί βοήθεια. Tό ¬τι μποροÜμε
νά σωθοÜμε, αéτό μÄς τό βεβαιώνει ™ θέση τοÜ XριστοÜ στόν οéρανό. Kάθισε πιό
πάνω àπ\ ¬λους στά δεξιά τοÜ Πατέρα Tου καί öγινε πρότυπο, γιά νά παρακινηθοÜμε σέ àγ΅νες πνευματικούς, œστε νά σωθοÜμε. ^H àπελπισία δέν öχει θέση στή
ζωή τοÜ XριστιανοÜ. Bέβαια, àπαραίτητη προϋπόθεση εrναι νά πιστεύσουμε πώς ï
Xριστός δέν εrναι μόνον ôνθρωπος, àλλά καί Θεός, δηλ. Θεάνθρωπος.
\Aδελφοί μου, αéτόν πού μπορεÖ νά μÄς βοηθήσει οéσιαστικά καί νά μÄς σώσει,
ôς τόν παραδεχθοÜμε μέ ¬λη μας τήν καρδιά. \Aμήν.
\Aρχιμ. \I. Δ. Φ.
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MÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÉ˜ Eé·ÁÁÂÏÈÎÉ˜ ÂÚÈÎÔÉ˜
\EκεÖνο τόν καιρό πλησίασε τόν \IησοÜ κάποιος νομικός, πού τόν ρώτησε μέ
σκοπό νά τόν πειράξει· «Διδάσκαλε, ποιά âντολή μεγάλη •πάρχει στό Nόμο;».
Aéτός τοÜ εrπε· «Nά àγαπήσεις Kύριο τόν Θεό σου μέ ¬λη σου τήν καρδιά καί μέ
¬λη σου τήν ψυχή καί μέ ¬λο σου τόν νοÜ. Aéτή εrναι ™ πρώτη καί μεγάλη âντολή.
Δεύτερη, ¬μοια μέ αéτή, εrναι τό· Nά àγαπήσεις τόν πλησίον σου ¬πως τόν ëαυτό σου. \Aπό αéτές τίς δύο âντολές âξαρτ΅νται ¬λος ï νόμος καί οî προφÉτες».
T› ÊÚÔÓÂÖÙÂ ÁÈ¿
Kι âν΅ qταν μαζεμένοι οî ΦαρισαÖοι, τούς ρώτησε ï \IησοÜς· «T
Ùﬁ XÚÈÛÙﬁ; ΠοιανοÜ εrναι γιός;». Λέγουν σ\ αéτόν· «TοÜ Δαβίδ». Aéτός τούς λέγει· «Π΅ς λοιπόν ï Δαβίδ, âμπνευσμένος àπό τό ΠνεÜμα, τόν çνομάζει Kύριο
καί λέγει, Erπε ï Kύριος στόν Kύριό μου, κάθισε στά δεξιά μου, ≤ως ¬του κάνω
τούς âχθρούς σου •ποπόδιο τ΅ν ποδι΅ν σου; \Eάν λοιπόν, ï Δαβίδ τόν çνομάζει Kύριο, π΅ς εrναι δυνατόν νά εrναι γιός του;». Kαί κανείς δέν qταν σέ θέση νά
τοÜ àποκριθεÖ ≤να λόγο, οûτε τόλμησε κανείς àπό âκείνη τήν ™μέρα νά τόν ρωτήσει πλέον.

™˘ÌÂÒÓ ï ıÂÔ‰ﬁ¯Ô˜ Î·› òAÓÓ· ì ¶ÚÔÊÉÙÈ˜
^H \EÎÎÏËÛ›· ö¯ÂÈ ÌÈ¿ êÁ›· Û˘Ó‹ıÂÈ·Ø Ù‹Ó ëÔÌ¤ÓË ÙáÓ ¢ÂÛÔÙÈÎáÓ ëÔÚÙáÓ
ÙÈÌÄ Ù‹ ÌÓ‹ÌË ÙáÓ îÂÚáÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô‡ ñËÚ¤ÙËÛ·Ó ÛÙﬁ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÉ˜ ıÂ›·˜
ÔåÎÔÓÔÌ›·˜. T‹Ó ëÔÌ¤ÓË ÙáÓ XÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÙÈÌÄ Ù‹ £ÂÔÙﬁÎÔ M·Ú›·, Ù‹Ó
ëÔÌ¤ÓË ÙáÓ £ÂÔÊ·ÓÂ›ˆÓ ÙﬁÓ ¶Úﬁ‰ÚÔÌÔ \Iˆ¿ÓÓË Î·› Û‹ÌÂÚ·, Ù‹Ó ëÔÌ¤ÓË ÙÉ˜
^Y··ÓÙÉ˜, ÙÈÌÄ ÙﬁÓ ±ÁÈÔ ™˘ÌÂÒÓ Ùﬁ £ÂÔ‰ﬁ¯Ô Î·› Ù‹Ó êÁ›· òAÓÓ· Ù‹Ó
¶ÚÔÊÉÙÈÓ. Er¯·Ó ÎÈ Ôî ‰‡Ô Ù‹Ó ¯·Ú¿ Ó¿ ˙‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ‚·ıÈ¿ ÁÂÚ¿Ì·Ù· Î·› Ó\
àÍÈˆıÔÜÓ Ú›Ó Âı¿ÓÔ˘Ó Ó¿ ‰ÔÜÓ Î·› Ó¿ ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛÔ˘Ó Ùﬁ XÚÈÛÙﬁ. TﬁÓ ≈ÌÓÔ
ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ ™˘ÌÂÒÓ, Ùﬁ «NÜÓ àÔÏ‡ÂÈ˜...», â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ì \EÎÎÏËÛ›· Î¿ıÂ
ìÌ¤Ú· ÛÙ‹Ó îÂÚ‹ \AÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ^EÛÂÚÈÓÔÜ, Û¿Ó ≈ÌÓÔ Âé¯·ÚÈÛÙ›·˜ Î¿ıÂ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔÜ, Ô‡ àÍÈÒıËÎÂ Ó¿ ‰É Ùﬁ Êá˜ ÙÉ˜ ÛˆÙËÚ›·˜ Î·› Ï¤ÔÓ ôÏÏÔ ‰¤Ó ö¯ÂÈ Ó¿
˙ËÙ‹ÛË Û¤ ÙÔ‡ÙË Ù‹ ˙ˆ‹. ^H Ó‡¯Ù· Ô‡ öÚ¯ÂÙ·È ÂrÓ·È Û¿Ó Ùﬁ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÜ ‚›Ô˘ ÎÈ ï
≈ÓÔ˜ Ô‡ ı¿ àÎÔÏÔ˘ı‹ÛË ≤Ó· ÚÔÌ‹Ó˘Ì· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘.
(«MÈÎÚﬁ˜ ™˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹˜», âÎ‰. \AÔÛÙÔÏÈÎÉ˜ ¢È·ÎÔÓ›·˜)
3 Φεβρουαρίου 2002: KYPIAKH IE΄ MATΘAIOY (NομικοÜ).
Συμεών τοÜ Θεοδόχου, ‰Aννης προφήτιδος, \Iωάννου, Nικολάου καί Σταματίου τ΅ν âκ
Σπετσ΅ν νεομαρτύρων ( 1822). T΅ν êγίων Mητέρων τ΅ν τρι΅ν ^Iεραρχ΅ν,
\Eμμελείας, Nόνας κα¨ \Aνθούσης.
oHχος: β΄ – ^Eωθινόν: B΄ – \Aπόστολος: B΄ Kορ. δ΄ 6-15 – Eéαγγέλιον: Mατθ. κβ΄ 35-46.
H EΠOMENH KYPIAKH: 10 Φεβρουαρίου, IΣT΄ Mατθαίου (τ΅ν ταλάντων).
\Aπόστολος: B΄ Tιμ. β΄ 1-10 – Eéαγγέλιον: Mατθ. κε΄ 14-30.
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§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¿ ÛÙÈÁÌÈﬁÙ˘· (4)

H BA™I§EIA TOY £EOY
«EéÏÔÁËÌ¤ÓË ì ‚·ÛÈÏÂ›· ÙÔÜ
¶·ÙÚﬁ˜ Î·› ÙÔÜ YîÔÜ Î·› ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ ¶ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜, ...»
™Ù‹ ıÂ›· °Ú·Ê‹ Ï¤ÁÂÙ·È ‚·ÛÈÏÂ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ õ ‚·ÛÈÏÂ›· ÙáÓ ÔéÚ·ÓáÓ.
^O òAÁÁÂÏÔ˜, ¬Ù·Ó Ê¤ÚÓË Ùﬁ ÔéÚ¿ÓÈÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙ‹Ó ·Úı¤ÓÔ M·Ú›·, Û˘Ó‰¤ÂÈ Ù‹ ‚·ÛÈÏÂ›· ·éÙ‹ Ì¤ Ùﬁ ıÂÖÔ ÚﬁÛˆÔ ÙÔÜ \IËÛÔÜ XÚÈÛÙÔÜ Î·› Ï¤ÂÈ
¬ÙÈ ı¿ ÂrÓ·È àÙÂÏÂ‡ÙËÙËØ «ÙÉ˜ ‚·ÛÈÏÂ›·˜ ·éÙÔÜ ÔéÎ öÛÙ·È Ù¤ÏÔ˜». ^O \IËÛÔÜ˜ XÚÈÛÙﬁ˜, àÚ¯›˙ÔÓÙ·˜ Ùﬁ öÚÁÔ ÙÔ˘, ÎËÚ‡ÙÙÂÈ ÙﬁÓ âÚ¯ÔÌﬁ ÙÉ˜ ‚·ÛÈÏÂ›·˜
ÙáÓ ÔéÚ·ÓáÓØ «õÁÁÈÎÂÓ ì ‚·ÛÈÏÂ›· ÙáÓ ÔéÚ·ÓáÓ». òE‰ˆÎÂ Î¿ÔÙÂ ÛËÌ¿‰È· ÙÉ˜ ‚·ÛÈÏÂ›·˜ ÙáÓ ÔéÚ·ÓáÓ Î·› ÂrÂØ «Eå âÁÒ âÓ ¶ÓÂ‡Ì·ÙÈ £ÂÔÜ
âÎ‚¿ÏÏˆ Ù¿ ‰·ÈÌﬁÓÈ·, öÊı·ÛÂÓ ôÚ· âÊ\ ñÌÄ˜ ì ‚·ÛÈÏÂ›· ÙáÓ ÔéÚ·ÓáÓ».
AéÙﬁ ı¿ É Ò˜ ì ‚·ÛÈÏÂ›· ÙáÓ ÔéÚ·ÓáÓ ÂrÓ·È ì Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔÜ £ÂÔÜ
â¿Óˆ ÛÙﬁ ÓÂÜÌ· ÙÉ˜ Ï¿ÓË˜, Ô‡ ‚·ÛÈÏÂ‡ÂÈ ÛÙﬁÓ ÎﬁÛÌÔ. ErÂ àÎﬁÌ·
ï \IËÛÔÜ˜ XÚÈÛÙﬁ˜ ¬ÙÈ «ì ‚·ÛÈÏÂ›· ì âÌ‹ ÔéÎ öÛÙÈÓ âÎ ÙÔÜ ÎﬁÛÌÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘», ‰ËÏ·‰‹ ì ‚·ÛÈÏÂ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ ‰¤Ó ö¯ÂÈ ÎÔÛÌÈÎ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË. K·› ÂrÂ
¿ÏÈ ¬ÙÈ «ì ‚·ÛÈÏÂ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ âÓÙﬁ˜ ñÌáÓ âÛÙÈ»Ø ·éÙﬁ ı¿ É Ò˜ Ì¤Û·
Ì·˜ ÂrÓ·È ì ‚·ÛÈÏÂ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ. ^H Âé¯·ÚÈÛÙÈ·Î‹ Û‡Ó·ÍË ÙÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜
ÂrÓ·È ì ‚·ÛÈÏÂ›· ÙÔÜ TÚÈ·‰ÈÎÔÜ £ÂÔÜ, ÙÒÚ· Î·› ¿ÓÙ· Î·› ÛÙÔ‡˜ àÙÂÏÂ‡ÙËÙÔ˘˜ ·åáÓÂ˜. \AÌ‹Ó.
† ™. K. ¢.
BIB§IA °IA TO °AMO KAI THN OIKO°ENEIA
àﬁ Ù›˜ âÎ‰ﬁÛÂÈ˜ ÙÉ˜ \AÔÛÙÔÏÈÎÉ˜ ¢È·ÎÔÓ›·˜
TO ™¶ITI MA™ (MËÙÚÔ. KÔ˙¿ÓË˜ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ †).
«KA§O™TEPIøMENOI» - ÁÈ¿ ≤Ó·Ó âÈÙ˘¯ËÌ¤ÓÔ Á¿ÌÔ (\AÚ¯ÈÂÈÛÎﬁÔ˘ \AıËÓáÓ Î·›
¿ÛË˜ ^EÏÏ¿‰Ô˜ XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘).
E™EI™ OI NEONYMºOI TA ¶AI¢IA MOY (MËÙÚÔ. °ﬁÚÙ˘ÓÔ˜ £ÂÔÊ›ÏÔ˘).
TO IEPO MY™THPIO TOY °AMOY (¶ÚˆÙÔÚ. X. X·Ù˙ﬁÔ˘ÏÔ˘).
°AMO™, MY™THPIO A°A¶H™ (Eé·ÁÁ¤ÏÔ˘ ¶. §¤ÎÎÔ˘).
ME°A§YN£HTI, NYMºIE..., ì îÂÚÔÏÔÁ›· ÙÔÜ ıÚËÛÎÂ˘Ù. çÚıﬁ‰ÔÍÔ˘ °¿ÌÔ˘ (£. Z‹ÛË).
OMI§IA TH™ «ºøNH™ KYPIOY»: K¿ıÂ ™¿‚‚·ÙÔ Î·› œÚ· 6.00 Ì.Ì. Á›ÓÂÙ·È Ùﬁ Î‹Ú˘ÁÌ· ÙÉ˜ «ºˆÓÉ˜ K˘Ú›Ô˘», ÛÙﬁÓ ^I. N·ﬁ ^AÁ›·˜ EåÚ‹ÓË˜ (ï‰. AåﬁÏÔ˘) \Aı‹Ó·. ¶ÚÔËÁÂÖÙ·È ì \AÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ^EÛÂÚÈÓÔÜ, ÛÙ‹Ó
ïÔ›· ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·Îá˜ ı¿ ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÂÖ ï M·Î. \AÚ¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ Î·› ı¿ ïÌÈÏÂÖ.
«ºøNH KYPIOY», ë‚‰ÔÌ·‰È·ÖÔ Ê‡ÏÏÔ çÚıÔ‰ﬁÍÔ˘ ›ÛÙÂˆ˜ Î·› ˙ˆÉ˜ ÙÉ˜ «\AÔÛÙÔÏÈÎÉ˜ ¢È·ÎÔÓ›·˜ ÙÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜ ÙÉ˜ ^EÏÏ¿‰Ô˜». \I·Û›Ô˘ 1, 115 21 \Aı‹Ó·. \EÎ‰ﬁÙË˜ - ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜Ø \AÚ¯ÈÌ. \AÁ·ı¿ÁÁÂÏÔ˜ X·Ú·Ì·ÓÙ›‰Ë˜. ™‡ÓÙ·ÍË, ÙËÏ. 010.723.9417. ¢ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË, ÙËÏ. 010.722.8008. ^Yﬁ ÙáÓ îÂÚáÓ Ó·áÓ
‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó. \EÎ ÙÔÜ T˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô˘ ÙÉ˜ \AÔÛÙÔÏÈÎÉ˜ ¢È·ÎÔÓ›·˜.

^H «ºøNH KYPIOY» Û\ ¬ÏÔ ÙﬁÓ ÎﬁÛÌÔ Ì¤Ûˆ òIÓÙÂÚÓÂÙ: http://www.apostoliki-diakonia.gr
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