
 

 

 

 

 

 

 

Προς όλους τους Ενορίτες, Προσκυνητές και Φίλους της ενορίας  
των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Βριλησσίων. 

 
Αγαπητοί Αδελφοί,  
 
    Κάθε Ορθόδοξος Ναός συνάγει όλο το πιστό πλήρωμα της ενορίας και πολλαπλασιάζει τη 
χαρά, όπως μειώνει και τη λύπη. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος του Ναού δεν είναι κτήμα κανενός 
αλλά όλων μας.  
    Έχουμε χρέος, ως Ορθόδοξοι Φριστιανοί, να παραδώσουμε στα παιδιά μας, όπως έκαναν και οι 
παππούδες μας, Εκκλησιά, για να λατρεύουμε όλοι τον Σριαδικό μας Θεό. Θεό που βρέχει το ίδιο για 
δικαίους και αδίκους· για αμαρτωλούς και αγίους. Σο αποτέλεσμα δεν θα είναι ο καρπός των κόπων 
ενός αλλά όλων. Γι’ αυτό και όλοι θα τον χαίρονται. 
    Έτσι, λοιπόν, κατά την περίοδο αυτή, που ο Ναός μας, με την χάρη του Θεού και εμπνευστού 
αυτής της φιλότιμης προσπάθειας μας, εισήλθε στην τρίτη και τελευταία φάση αποπεράτωσης του. 
Απευθυνόμαστε και πάλι σε εσάς, στην ευαισθησία σας και στα φιλάνθρωπα αισθήματα που 
τρέφετε για την ενορία μας, με την παράκληση να βοηθήσουμε όλοι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί 
όσο πιο σύντομα σε πείσμα των καιρών που διανύουμε. 
    ας διαβεβαιώνουμε, ότι η προσφορά ενός εκάστου, πιάνει τόπο και σε κάθε Θεία Λειτουργία 
που τελείται στο Ναό, η Εκκλησία εύχεται για εμάς: «Αγίασον Κύριε τους αγαπώντας την 
ευπρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει… Μνήσθητι Κύριε 
των μακαρίων και αοιδίμων κτιτόρων της αγίας εκκλησίας ταύτης …». 
    Έχουμε χρέος στο ένδοξο παρελθόν των προγόνων μας και στο ελπιδοφόρο μέλλον των 
παιδιών μας που κάποιοι θέλουν να αποϊεροποιήσουν, γκρεμίζοντας κάθε ιερό που έχουν στην 
ψυχή τους. 
     Σο έργο αυτό είναι του λαού και ό,τι κατορθώνουμε μέχρι τώρα, οφείλεται στη δική σας και 
μόνο υποστήριξη. Ο Ιερός Ναός μας δεν έχει άλλους πόρους και καμία άλλη οικονομική 
δυνατότητα.  
    Καλούμαστε λοιπόν όλοι μας στην ολοκλήρωση ενός ταπεινού και ταυτόχρονα μεγαλειώδους 
αγώνα. Ενός αγώνα που εντός οικονομικής παρακμής θα αποδώσει ένα έργο αγιασμού όλων 
μας.  
    το πίσω μέρος αυτού του εντύπου, μπορείτε να πληροφορηθείτε τα προς υλοποίηση 
εναπομείναντα έργα, καθώς και το κόστος κατασκευής ενός εκάστου.  

 
 

Με ευγνωμοσύνη, εκτίμηση και αναμονή 
Οι Ιερείς και τα μέλη του Εκκλησιαστικού υμβουλίου 

 



 

Ε Ρ Γ Ο  ΣΙΜΗ 
ΕΞΨΣΕΡΙΚΗ ΛΙΘΕΠΕΝΔΤΗ  150€ /τμ. 

ΧΗΥΙΔΨΣΟ Αγίων Δώδεκα Αποστόλων (το καθορισμένο του σημείο είναι το 
κενό που υπάρχει ψηλά στην δυτική εξωτερική όψη του ναού)                                      

35.000€ 

Ξυλόγλυπτο Σέμπλο Κεντρικής Ψραίας Πύλης          36.000€ 

Ξυλόγλυπτο Σέμπλο Παρεκκλησίου Αγίου Παρθενίου  (δεξιά)        16.500€ 

Ξυλόγλυπτο Σέμπλο Παρεκκλησίου Αγίας Αναστασίας (αριστερά)           16.500€ 

Ξυλόγλυπτος ολέας (το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο Δεσποτικός θρόνος) 22.500€ 

Ξυλόγλυπτη Αγία Σράπεζα εντός του Ιερού Βήματος 7.500€ 

Ξυλόγλυπτος Άμβωνας 7.500€ 

Ορθομαρμάρωση (πέριξ του Ναού εσωτερικά)   500€/τρέχον μέτρο 

Διακοσμητικά κιονόκρανα (δηλαδή οι κεφαλές των 6 εσωτερικών κιόνων) 500€/έκαστο 

ΑΓΙΟΓΡΑΥΙΑ Η Πεντηκοστή (κεντρικός θόλος) 6.000 € 

ΑΓΙΟΓΡΑΥΙΑ Η Τπαπαντή του Ι. Φριστού (κεντρικός θόλος) 6.000 € 

ΑΓΙΟΓΡΑΥΙΑ Βάπτιση Ι. Φριστού (Κεντρικός θόλος) 6.000 € 

ΑΓΙΟΓΡΑΥΙΑ Μεταμόρφωση Ι. Φριστού (κεντρικός θόλος) 6.000 € 

ΑΓΙΟΓΡΑΥΙΑ Ανάσταση του Λαζάρου (κεντρικός θόλος) 6.000 € 

ΑΓΙΟΓΡΑΥΙΑ Βαϊοφόρος υποδοχή του Ι. Φριστού (κεντρικός θόλος) 6.000 € 

ΑΓΙΟΓΡΑΥΙΑ Ανάληψη του Ι. Φριστού (κεντρικός θόλος) 6.000 € 

ΑΓΙΟΓΡΑΥΙΑ Ετοιμασία του θρόνου (κεντρικός θόλος) 9.000 € 

ΑΓΙΟΓΡΑΥΙΑ Δώδεκα σκηνές από τον βίο των Δώδεκα Αγίων Αποστόλων  2.500€/εκάστη 

 

Ό,τι κατορθώνουμε μέχρι τώρα, οφείλεται στη δική σας 

προσευχή και υποστήριξη. 

Όσοι επιθυμείτε να αναλάβετε κάποιο από αυτά (μόνοι σας ή με φίλους και συγγενείς) υπέρ 
υγείας ή υπέρ αναπαύσεως προσφιλών σας προσώπων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 

Προϊστάμενο του Ιερού Ναού των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Βριλησσίων, ή να μας 
στείλετε ένα email στο agioi12apostoloi@gmail.com . Επίσης μπορείτε να καταθέσετε  

απ ευθείας την δωρεά σας στον τραπεζικό λογαριασμό του Ιερού Ναού στην  
Εθνική Σράπεζα της Ελλάδος 

Αρ. Λογ/μου 146/002861-41   
IBAN : GR2701101460000014600286141 

Κάθε δωρητής που καταθέτει οποιοδήποτε ποσό που επιθυμεί στον Ιερό Ναό, παίρνει 
απόδειξη. Σα ποσά που δωρίζονται στον Ιερό Ναό αναγνωρίζονται ως αφορολόγητα. 
Εάν επιθυμεί το ποσό της δωρεάς του να το εντάξει στην Φορολογική του Δήλωση, θα 

πρέπει να πάει στην Σράπεζα, να δηλώσει το Α.Φ.Μ. του και έπειτα να κάνει την κατάθεση 
στον Σραπεζικό Λογαριασμό του Ιερού μας Ναού που αναγράφεται πιο κάτω. Έπειτα να 

προσκομίσει αντίγραφο της τραπεζικής απόδειξης στον Ιερό μας Ναό και θα παραλάβει την 
αντίστοιχη απόδειξη . 

Κάνε την Ενορία σου να γίνει στολίδι των Βριλησσίων  
και στέγασμα της προσευχής σου. 
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