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Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 21.02 .2019. -  

 
 
 
 
 
 

 Προσεγγίζοντας τὶς ἡµέρες τῆς ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ,  
ἐπιθυµοῦµε νὰ ὑπενθυµίσουµε στὴν ἀγάπη σας, ὅτι ἀπὸ τὸν Μάιο τοῦ 2015 ,  
λειτουργεῖ µὲ τὴν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 
κ. Ἀνθίµου καὶ τὴν ἐθελοντικὴ διακονία ἰατρῶν  διαφόρων εἰδικοτήτων καὶ 
φαρµακοποιῶν ,  τὸ Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο καὶ Φαρµακεῖο τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ,  τὸ ὁποῖο παρέχει δωρεὰν ἰατρικὲς ἐξετάσεις 
καὶ φαρµακευτικὴ περίθαλψη στοὺς ἀσθενεῖς καὶ  ἐνδεεῖς ἀδελφούς µας. 
 Γιὰ νὰ µπορέσει, ὅµως, νὰ ἐπιτελεσθῇ ἀπρόσκοπτα αὐτὸ τὸ θεάρεστο 
κοινωνικὸ ἔργο  χρειάζεται ἡ συνεισφορὰ ὅλων τῶν µελῶν τῆς τοπικῆς 
Ἐκκλησίας µας. Συγκεκριµένα, ὑπάρχει µεγάλη ἀνάγκη γιὰ φάρµακα καὶ 
πάσης φύσεως ἰατρικὸ ὑλικό .  Ἰδιαίτερα, παρατηρεῖται µεγάλη ἔλλειψη σὲ 
καρδιολογικὰ φάρµακα,  δερµατολογικὲς ἀλοιφὲς καὶ ἀντιβιώσεις .   

Παρακαλεῖσθε λοιπόν, ὅσοι διαθέτετε φάρµακα ποὺ δὲν τὰ καταναλώ-
σατε καὶ δὲν χρειάζεσθε, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν λήξει  ὡς πρὸς τὴν προθεσµία 
τῆς ἱκανότητός τους νὰ εἶναι ἀποτελεσµατικά, νὰ τὰ προσκοµίσετε στὶς κατὰ 
τόπους ἐνορίες  καὶ µὲ τὴν µέριµνα τοῦ ἁρµοδίου ἱερέως καὶ τῶν συνεργατῶν 
τοῦ Φιλοπτώχου  µας Ταµείου,  θὰ τὰ προωθήσωµε στοὺς συνανθρώπους καὶ 
συµπολίτες µας ποὺ τὰ ἔχουν ἀπόλυτη ἀνάγκη καὶ δὲν µποροῦν νὰ τὰ προµη-
θευθοῦν µὲ ἄλλο τρόπο. 
 Ἐπίσης, δύνασθε νὰ ἔλθετε προσωπικὰ οἱ ἴδιοι στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ 
Κοινωνικοῦ Ἰατρείου ,  οἱ ὁποῖες  εὑρίσκονται ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Παπαγεωργίου 3 ,  
στὸ κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης ,  ἀκριβῶς ὄπισθεν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ  ἁγίου Ἀθα-
νασίου (ὁδ. Ἐγνατία),  καθηµερινὰ ἀπὸ 10.00 - 13.00 καὶ ἀπὸ 18.00 - 21.00  
ἐκτὸς Σαββάτου  καὶ Κυριακῆς .  Ἀκόµη, οἱ ἐνδιαφερόµενοι µποροῦν νὰ ἐπικοι-
νωνοῦν τηλεφωνικῶς στὸν ἀριθµὸ 2310-283.222 .  
 Σᾶς εὐχαριστοῦµε καὶ ἀναµένοµε τὴν ἀνταπόκρισή σας. 

 
 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης .-  
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ἡ παροῦσα ἀνακοίνωση νὰ ἀναγνωσθῇ πρὸς τὸ ἐκκλησίασµα τὴν 
Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω 23.02.2020 καὶ τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς 01.03.2020 κατὰ τὸ 
Κοινωνικὸ τῆς Θείας Λειτουργίας.-  
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