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«Εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης.» Όμηρος, Ιλιάδα



02/02/1969
Ίδρυση του Ιεραποστολικού Συλλόγου «Ἅγιος Κοσμάς ὁ Αἰτωλόw» - ΣτουτγάρδηΣ ά.Σ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Από τότε μέχρι σήμερα κάθε Σάββατο από τις 17:00 μέχρι 18:30 γίνο-
νται μαθήματα ορθοδόξου παραδόσεως, κατηχήσεως και διάλογος πάνω σε 
θεολογικά και κοινωνικά ζητήματα.
Στην αίθουσα επίσης λειτουργεί Βιβλιοπωλείο με εκκλησιαστικά είδη και 
Εικόνες. 
Aπό τα ιδρυτικά εν ζωή μέλη του Συλλόγου κ. Νικόλαο Κουμουρίδη και  
κ. Σπυρίδων Τουγιαννίδη που παραμένουν ενεργά μέλη και αποτελούν πα-
ραδείγματα για τις νεώτερες γενιές.

ΜΕΛΗ - ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ
Μέλη μπορούν να γίνουν χριστιανοί Ορθόδοξοι από όλες τις ενορίες της 
Β.Β. Μοναδικό κριτήριο η χριστιανική αγάπη και η διάθεση προσφοράς και 
διακονίας. Δεν υπάρχουν υποχρεωτικές εισφορές και τυχόν έσοδα από δρα-
στηριότητες και προσφορές των μελών και φίλων που εκτιμούν το έργο του, 
διατίθενται είτε σε ανακούφιση συνανθρώπων μας, είτε στο Ιεραποστολικό 
Καθήκον του Συλλόγου μας σε κάθε γωνιά της Γης.

ΧΟΡΩΔΙΑ
Χορωδία Ελληνικής Μουσικής υπό την καθοδήγηση της μαέστρου κ. Γιώτας 
Παυλίδου και Νεκταρίου Σταυράτη, εδώ και 2 χρόνια. 
Κάθε Σάββατο 19:00 με 20:00

Κομμάτι από τον ξύλινο Σταυρό που έστηνε ο 
Άγιος Κοσμάς, πριν αρχίσει το κήρυγμά του.

ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ
Της Αδελφότητας (Stuttgart)
Στην Αδελφότητα και ενσωματωμένο στην αγιογραφημένη εικόνα, από 
τους αγιορείτες μοναχούς Δανιηλαίους, υπάρχει κομμάτι από το ράσο 
του Αγίου Κοσμά, δωρεά του Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης  
κ. Μελετίου. Καθώς και Χώμα από τον Τάφο του Αγίου.

Με την συνδρομή όλων η Προσπάθεια συνεχίζεται
IBAN: DE336005 0101 0002 4026 37 BIC: SOLADEST600 BW BANK

Από το βήμα του Συλλόγου έχουν περάσει σημαντικές προσωπικότητες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, κληρικοί μοναχοί και λαϊκοί.
Ο Σύλλογος λειτουργεί με τις ευλογίες της Μητροπόλεως Γερμανίας, είναι αναγνωρισμένος από το Γερμανικό Κράτος  

και έχει τιμηθεί από τον Δήμαρχο Στουτγάρδης κ. Kuhn για τα 50 χρόνια ανιδιοτελούς δράσης στην περιοχή.

Ο θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρίστης κ. Βασίλειος ευλογεί τον Ιεραποστολικό σύλλογο με τον καθιερωμένο αγιασμό της χρονιάς.

Το παρόν ημερολόγιο αφιερώνεται  
στους εν Χριστώ αδελφούς  

Γεώργιο Δοδίδη και Μιχάλη Λιάχουδη  
που πρόσφατα μας άφησαν  

για την άνω Ιερουσαλήμ.
Αιωνία τους η μνήμη .



φωτογραφίες  
απο τίς εκδηλωςείς του ςυλλογου



ΨΥΧΗ  
ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟ

νά κρατήσουμε ζωντανά 
στήν ζωή μας...

Ἑλλάδα χωρίς Χριστό δέ ζεῖ!
1821-2021

«Ἅν θέλωμεν τό λίγο  
νά γένη μεγάλο,  

πρέπει να λατρεύωμεν Θεόν,  
ν’ ἀγαπᾶμε πατρίδα·  

νἄχωμεν ἀρετή·  
τά παιδιά μας  

νά τά μαθαίνωμεν  
γράμματα κι ἠθική.»

Στρατηγός Ἰωάνν. Μακρυγιάννης

Το παρόν ημερολόγιο είναι μια χορηγία των οικογενειών:  
Ευάγγελου και Χριστίνας Τζιατζιά,  

Ευάγγελου και Κατερίνας Μπαφέλη, εις μνήμη του πατέρα της Γεωργίου

κάθε 1η κυριακή του μήνα γίνονται συναντήσεις  
παιδιών, εφήβων και νέων άνω των 18  

στην αίθουσα του συλλόγου, σε χωριστά τμήματα,  
με υπεύθυνους συντονιστές με ποικίλα θέματα.

περισσότερα στην ιστοσελίδα μας
www.agioskosmas-stuttgart.de


