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ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 
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Πρός  
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό  
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 
 
ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ. 
 
 
  Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί χριστιανοί μου εὐλογημένοι, 
 
  Εὑρίσκομαι στήν εὐχάριστη θέση νά σᾶς ἀναγγείλω τό ἀληθινά 
χαρμόσυνο γεγονός τῆς, ἐντός ὀλίγου χρονικοῦ διαστήματος, λειτουργίας τοῦ 
Βιβλιοπωλείου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.  
  Τό Βιβλιοπωλεῖο μας στεγάζεται σέ κατάστημα ἰδιοκτησίας τοῦ 
Ὀρφανοτροφείου Ἀρρένων καί εὑρίσκεται έπί τῆς ὁδοῦ Ἀβάντων ἀριθμ. 32. 
 Στόχος αὐτῆς μας τῆς Ἱεραποστολικῆς πρωτοβουλίας εἶναι ἡ διάδοση 
τοῦ χριστιανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Βιβλίου καί εἰδῶν θείας Λατρείας καί ὄχι 
τό κέρδος. 
 Πιστεύουμε ὅτι ἡ μελέτη τῶν Γραφῶν παρηγορεῖ τήν καρδιά μας, 
στερεώνει τήν πίστη, δυναμώνει τήν ἐλπίδα μας καί μᾶς ἀνοίγει νέες 
προοπτικές πνευματικῆς προκοπῆς. 
 Ἡ διάδοση τοῦ Λόγου Τοῦ Θεοῦ, δι’ ὅλων τῶν μέσων, συνεπῶς καί διά 
τῶν ἐντύπων εἶναι καθῆκον ὅλων μας.  

Σᾶς εὐχαριστῶ δέ, ἐκ τῶν προτέρων, διότι εἶμαι βέβαιος ὅτι καί σ’ αὐτή 
τήν προσπάθεια θά σᾶς ἔχω βοηθούς καί συμπαραστάτες. 

Θά ἔχετε τή δυνατότητα νά προμηθεύεστε βιβλία καί εἴδη λατρείας καί 
εὐλαβείας (εἰκόνες, ἱερά σκεύη, κομβοσχοίνια, θυμίαμα, κασέτες, CD κλπ) γιά 



τήν προσωπική σας χρήση, ἀλλά καί γιά τά δῶρα σας πρός τούς 
συνανθρώπους σας. 
 Θά ἤθελα ἀκόμη νά γνωρίζετε ὅτι τά κέρδη, που τυχόν θά προκύψουν 
ἀπό τή δραστηριότητά μας αὐτή, θά διατεθοῦν γιά τό Γενικό Φιλόπτωχο 
Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί τό Ὀρφανοτροφεῖο μας.  
 ∆οξάζω τό Θεό, τόν Πατέρα τῶν Φώτων, ἐκ τοῦ Ὁποίου «πᾶσα δόσις 
ἀγαθή» καί ἐλπίζω ὅτι πολύ σύντομα θά μοῦ ἐπιδαψιλεύση καί τή χαρά τῶν 
ἐγκαινίων τοῦ Βιβλιοπωλείου, περί τῶν ὁποίων θά σᾶς ἐνημερώσω καί πάλι.  
 Τούτη τήν ὥρα, πού σᾶς γράφω αὐτές τίς γραμμές, πληροφοροῦμαι καί 
τό τηλέφωνο τοῦ βιβλιοπωλείου μας, ἀπό τόν π. Κωνσταντῖνο Εὐριπίδη τόν 
πολύ κοπιάσαντα γιά τήν ὑπόθεση αὐτή καί σᾶς τό γνωρίζω. Ὁ ἀριθμός 
τηλεφώνου εἶναι 22210.79217. 
 
 Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί  
          Χριστιανοί μου εὐλογημένοι, 
 
 Σᾶς παρακαλῶ προσευχηθῆτε θερμά στόν ἐπί τοῦ Ὄρους Θαβώρ 
Μεταμορφωθέντα ἐν δόξῃ Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό νά εὐλογήση τήν 
προσπάθειά μας αὐτή καί συμβάλετε ὅσο σᾶς εἶναι δυνατόν στήν ὠφέλεια τῶν 
χριστιανῶν καί τήν ἐπιτυχία τοῦ ἐγχειρήματος αὐτοῦ. 
 Ἐπί τούτοις διατελῶ, 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης 
Ο μητροπολιτης 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση : Ἡ παροῦσα νά ἀναγνωσθῆ τίς Κυριακές 10 καί 17  Αὐγούστου                       
καί τῆς Παναγίας, στό Ἐκκλησίασμα. 


