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Τελώνου και Φαρισαίου  (Κυριακή 5 Φεβρουαρίου)

Η παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου 
χρησιμοποιείται από την Εκκλησία ως ανάγνωσμα της 
πρώτης Κυριακής του Τριωδίου. Ανήκει στη σειρά των 
αναγνωσμάτων, με τα οποία τονίζεται η μετάνοια. 
Βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά (18, 9-14) και 
ανήκει στη σειρά των τελευταίων κηρυγμάτων του 
Ιησού.  

Οι δύο τύποι, ο φαρισαίος και ο τελώνης, η 
προσωποποίηση της οιήσεως και η προσωποποίηση της 
συντριβής, τοποθετούνται ως προσευχόμενοι στο ναό. Ο 
Χριστός κάνει ανατομία των δύο τύπων κατά την ώρα 
της προσευχής· η προσευχή είναι η πιο κατάλληλη 
στιγμή και περίσταση για να βγάλει κάποιος 
συμπεράσματα για την πνευματική ποιότητα κάποιου 
προσώπου. Εδώ και των δύο οι προσευχές είναι 
αυθόρμητες. Και οι δύο αφήνουν να ανοίξει ο 
εσωτερικός άνθρωπος και φανερώνουν μπροστά στον 
Θεό ότι έχουν μέσα τους. 

 Η προσευχή του φαρισαίου είναι τυπικά μεν 
ευχαριστία, ουσιαστικά δε περιαυτολογία και κατάκριση 
όλων των ανθρώπων εκτός του εαυτού του. «Θεέ μου, 
σ’ ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους 
ανθρώπους άρπαγας, άδικος, μοιχός, ή και σαν αυτόν 
εδώ τον τελώνη. Εγώ νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα 
και δίνω στο ναό το δέκατο απ’ όλα τα εισοδήματά 
μου». Αυτό είναι όλο το περιεχόμενο της φαρισαϊκής 
αγιότητας. Ο Θεός κατά την αντίληψη του φαρισαίου 
είναι υποχρεωμένος να ακούει τα κατορθώματά του, 
σαν να μη τα γνωρίζει. «Οι λοιποί των ανθρώπων» είναι 
ανάξιοι· ο εαυτός του είναι ο δοξολογούμενος με την 
προσευχή. Δεν είπε τουλάχιστον «Σε ευχαριστώ, γιατί 
δεν με έκανες σαν τους άλλους ανθρώπους», άλλα « σε 
ευχαριστώ, γιατί δεν είμαι…». Η μέθη της οιήσεως τον 
οδηγεί μέχρι ασυναρτησίας και παραλογισμού. Επειδή 
δε, δεν έχει κάτι το ουσιαστικό να επαινέσει στον εαυτό 
του, θεωρεί σαν έπαινο την κατάκριση όλου του κόσμου 
και μάλιστα του τελώνη. Ο εγωισμός ανεβαίνει το ένα 
σκαλοπάτι μετά το άλλο. Πρώτα, επαινεί τις αρετές του. 
Έπειτα δεν ικανοποιείται από την εξύμνηση του εαυτού 
του. Προχωρεί στην κατάκριση όλων των άλλων, για να 
διακριθεί ακόμη πιο πολύ η αρετή του. Αλλά και πάλι 
δεν ικανοποιείται. Όσοι κατακρίνονται είναι ένα 
αόριστο πλήθος και δεν τον ακούουν για να δαγκωθούν. 

Προχωρεί στο τρίτο σκαλοπάτι. Δαγκώνει τους 
παρόντες, για να τους δει να πονούν από τα 
προσβλητικά λόγια του, και να ευχαριστηθεί πιο πολύ. 

 Το καύχημα του φαρισαίου είναι τριπλό. Κατ’ αρχήν 
αυτός δεν είναι όπως οι άλλοι. Η αξία του είναι στο ότι 
οι άλλοι είναι άθλιοι. Ευτυχώς δε, κατά την αντίληψη 
του, που είναι άθλιοι, γιατί διαφορετικά καταρρέει το 
μεγαλύτερο μέρος της αρετής του. Δεύτερο καύχημά 
του, νηστεύει δύο φορές την εβδομάδα (δις του 
Σαββάτου).  Οι φαρισαίοι νήστευαν την Δευτέρα και την 
Πέμπτη χωρίς αυτό να διατάσσεται από το νόμο. Το 
δεύτερο λοιπόν καύχημα είναι ότι εκτελεί περισσότερα 
απ’ όσα δίνει εντολή ο νόμος· κατά κάποιο τρόπο θέλει 
να πει ότι καταϋποχρέωσε τον Θεό. Τρίτο καύχημά του 
είναι, ότι, «αποδεκατεί πάντα όσα κτάται». Αυτό είναι 
το μόνο που φαίνεται σαν τήρηση του μωσαϊκού νόμου. 
Πρώτη, και πολυτιμότερη, αρετή του φαρισαίου, το ότι 
οι άλλοι είναι διεφθαρμένοι. Δεύτερη, το ότι 
κατορθώνει πράγματα πολύ ανώτερα από εκείνα που 
παραγγέλλονται στη Γραφή. Τρίτη και τελευταία, η 
ακριβής τήρηση του νόμου, που την τοποθετεί 
τελευταία, σαν να θέλει να πει: «Αυτά μου είναι 
παιχνιδάκια». Πόσο δε ακριβής ήταν η τήρηση του 
νόμου φαίνεται, όταν εξετασθεί τι ήταν η αποδεκάτωση 
όλων όσα είχε ο φαρισαίος. Ο μωσαϊκός νόμος 
προέβλεπε να καταβάλλουν όλοι οι Ισραηλίτες το ένα 
δέκατο των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων 
μόνο. Τότε, αυτά ήταν τα κύρια επαγγέλματα. Αργότερα 
αναπτύχθηκαν τα χειρωνακτικά, για τα οποία τίποτα δεν 
προβλεπόταν. Οι πιο πολλοί φαρισαίοι ήταν 
χειρώνακτες. Γεωργοί ίσως ήταν ελάχιστοι, κτηνοτρόφος 
δε κανείς, διότι αυτό το επάγγελμα εθεωρείτο 
αμαρτωλό και απαγορευμένο στους φαρισαίους. Τα 
μόνα προϊόντα λοιπόν, για τα οποία οι φαρισαίοι 
κατέβαλλαν στο ναό το δέκατο, με πολύ ζήλο και 
ιεροπρέπεια, ήταν, όπως λέγει αλλού ο Κύριος, το 
άνηθο, το ηδύοσμο, το πήγανο, το κύμινο και άλλα 
παρόμοια άνθη, τα οποία καλλιεργούνταν στις 
γλάστρες, ενώ ο αμαρτωλός λαός κατέβαλλε κάθε χρόνο 
εκτός από τους άλλους φόρους και 10% του σιταριού ή 
των άλλων γεννημάτων της γης ή του κοπαδιού στο ναό. 

Ο τελώνης αντιθέτως στάθηκε στο πίσω μέρος του 
ναού και δεν τολμούσε «ούτε τα μάτια του να σηκώσει 

http://www.gocregina.ca/
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στον ουρανό. Χτυπούσε το στήθος του και έλεγε: «Θεέ 
μου, σπλαχνίσου με τον αμαρτωλό». Δεν υπάρχουν 
εκφραστικότερα λόγια για να παρουσιαστεί η συντριβή. 
Δυστυχώς η συχνότατη χρήση της προσευχής του 
τελώνη και η μίμηση του σχήματός του, χωρίς την 
ανάλογη διαθέση πάντοτε, έχουν ξεθωριάσει σε μας το 
μεγαλείο της τελωνικής συντριβής. Αλλά ο τελώνης τα 
έκανε και τα είπε αυτά εντελώς αυθόρμητα. Στην 
προσευχή του το κέντρο είναι ο Θεός, το υποκείμενο 
του μόνου ρήματος ο Θεός· δεν κατακρίνει κανένα, δεν 
αναμιγνύεται στις υποθέσεις των άλλων, πολύ δε 
περισσότερο δεν περιαυτολογεί. Μόλις και εμφανίζεται 
ο εαυτός του σαν το αντικείμενο της ευσπλαχνίας του 
Θεού. Όπως ήταν η εξωτερική του θέση στο ναό, τέτοιο 
ήταν και το πνευματικό περιεχόμενο της προσευχής του. 
Παρόμοιο σχήμα προσευχής είναι του ληστή. 
«Μνήσθητί μου, Κύριε, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου» 
(Λουκ. 23, 42). Ο φαρισαίος στη προσευχή του δείχνει 
ότι δεν έχει την ανάγκη του Θεού. Ο Θεός χρειάζεται 
μόνο για να ακούει τους ύμνους της φαρισαϊκής αρετής. 
Αντίθετα ο τελώνης εξαρτά τον εαυτό του και τα πάντα 
από το Θεό, έχοντας μάλιστα τη συναίσθηση ότι και 
αυτό είναι πολύ γι’ αυτόν. Το κέντρο του κόσμου για τον 
φαρισαίο είναι το εγώ του. Γύρω απ’ αυτό στρέφονται 
και γι’ αυτό υπάρχουν ο Θεός και ο κόσμος. Για τον 
τελώνη το κέντρο είναι ο Θεός. Ο εαυτός του 
τοποθετείται στα πλέον ευτελή πράγματα για τον Θεό. Η 
υγιής αντίληψη για τον ορατό και αόρατο κόσμο 
βρίσκεται στην ταπεινόφρονη αντίληψη του τελώνη. 
Επίσης ο τελώνης αντιλαμβάνεται σωστά την θέση του 
ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Ο άνθρωπος δεν έχει 
τίποτε, και το μόνο που του μένει, είναι να παρακαλέσει 
για το έλεος του παντοδύναμου Θεού, μπροστά στον 
οποίο είναι ένοχος και δεν έχει κανένα δικαίωμα. Ο 
Χριστός ως δίκαιος κριτής ή μάλλον ως «ακροώμενος 
Θεός», ζυγίζει και τους δύο και βρίσκει ότι «κατέβη ο 
τελώνης δεδικαιωμένος εις τον οίκον αυτού ή ο 
φαρισαίος». Οπωσδήποτε η παραβολή και οι 
φανταστικοί χαρακτήρες της απηχούν την 
πραγματικότητα με πολλή ακρίβεια.  

Ο Χριστός, ο οποίος γνώριζε πολύ καλά τα βάθη της 
υπάρξεως τελωνών και φαρισαίων, με αυτό τον τρόπο 
ζωγράφισε τον καθένα. Ζύγισε τον γεμάτο συντριβή 
τελώνη και τον υπερήφανο φαρισαίο και έβγαλε το 
συμπέρασμα ότι η τελωνική κακοήθεια δεν κατόρθωσε 
να διαφθείρει ολοκληρωτικά το ευγενικό στοιχείο της 
ανθρώπινης υπάρξεως· η φαρισαϊκή όμως υπερηφάνεια 
διάβρωσε τα πάντα. Η τελωνική κακοήθεια, αφού 
πρόσβαλλε εξωτερικά τον άνθρωπο, προχώρησε μέχρι 
το εσωτερικό, αλλά άφησε άθικτο το βάθος. Μόνο το 
κάλυπτε και το καταπίεζε. Η ανθρώπινη ευγένεια, σαν 
πεθαμένη, φαινόταν ανύπαρκτη. Όταν ήλθε ο αλάθητος 
ερευνητής και επιδέξιος ιατρός βρήκε τον νεκρό και 
αναζωογόνησε το ζωντανό υπόλειμμα σε καινούργιο 

άνθρωπο. Αυτό ήταν ο τελώνης. Αντίθετα η φαρισαϊκή 
οίηση, εσωτερικά και χωρίς να φαίνεται, προχωρούσε 
προς τα έξω και εκτόπιζε κάθε καλώς νοούμενη 
αγιότητα. Ο φαρισαίος δεν ήταν παρά μόνο ένας σωρός 
στάχτης· τίποτα περισσότερο . 

 Οι πατέρες και οι άλλοι αρχαίοι εκκλησιαστικοί 
συγγραφείς, Γρηγόριος Θεολόγος, Ιωάννης 
Χρυσόστομος, Βασίλειος Σελευκείας, Αστέριος 
Αμασείας, Ανδρέας Κρήτης, Θεοφύλακτος, και Ευθύμιος 
Ζυγαβηνός, ερμηνεύοντας την περικοπή τονίζουν 
ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο μεν φαρισαίος, 
προβάλλοντας τα έργα του νόμου, κατακρίθηκε, ο δε 
τελώνης παρά την αμαρτωλότητά του, επειδή έδειξε 
μεγάλη ταπείνωση, δικαιώθηκε. 

Το κήρυγμα της παραβολής μας είναι η προσευχή και 
ο τρόπος της σωτηρίας. Ο άνθρωπος σώζεται με την 
επικοινωνία του με τον Θεό, που την επιτυγχάνει, εκτός 
των άλλων, και με την προσευχή. Οποιαδήποτε έργα 
του ανθρώπου, χωρίς το θείο έλεος δεν μπορούν να του 
εξασφαλίσουν τη σωτηρία. Αυτή τη βρίσκει με τη 
συντριβή και τη ταπεινοφροσύνη και με αυτά δέχεται το 
θείο έλεος που παρέχεται με το αίμα του Χριστού... 
  

 Saturday of Souls 

Each year, at the beginning of Great Lent, the 
Orthodox Church designates three Saturdays, to 
commemorate those who have fallen asleep in 
the Lord. For 2012, the dates are February 18th, 
February 25th and March 3rd. List the first names 
only of those you wish to commemorate, and 
print as clearly as possible. 

Christmas Caroling Was a Great Success!!! 

The Greek Heritage Language School Board and 

Parents Association would like to thank everyone 

that welcomed our children caroling to their 

homes on Christmas Eve and New Year’s Eve.  

Thank you for your continuous and generous 

support of our children.  We know some great 

memories were made that day by the children 

and our community also! 

Next Philoptochos meeting  wil l  be on 

February 20, 2012 ,  7:30 p.m. at the 

Community Hall .  
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Saint Paul’s Greek Orthodox Church - Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία Ο Άγιος Παύλος 

PROGRAM FOR FEBRUARY 2012 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 

DAY PROGRAM SERVICES TIME 

Thursday 

February 2nd 

Presentation Of Our Lord In The 
Temple. 

Η Υπαπαντή Του Κυρίου. 

Orthros & Divine Liturgy 
Όρθρος καί Θεία 

Λειτουργία 

9:00 a.m. 

to 

10:30 a.m. 

Sunday 

February 5th 

Publican and Pharisee 
Τελώνου και Φαρισαίου 

(Triodion begins / ΑρχήΤριωδίου) 

Orthros & Divine Liturgy 

Όρθρος καί Θεία 

Λειτουργία 

9:00 a.m. 
to 

11:30 a.m. 

Thursday 

February 9th 

Hieromartyr Charalambos 

Tου Αγίου Χαραλάμπους 

Vesper                     

Εσπεριvός 

7:00 p.m. 

to          

8:00 p.m. 

Friday 

February 

10th 

Hieromartyr Charalambos 

Του Αγίου Χαραλάμπους 

Orthros & Divine Liturgy 

Όρθρος καί Θεία 

Λειτουργία 

9:00 a.m. 

to 

10:30 a.m. 

Sunday 

February 

12th 

Sunday Of The Prodigal Son 

Κυριακή Του Ασώτου 

Orthros & Divine Liturgy 

Όρθρος καί Θεία 

Λειτουργία 

9:00 a.m. 

to 

11:30 a.m. 

Wednesday 

February 

15th 

Services will be held: 

Lifegiving Font Church,                    

SWIFT CURRENT 

Divine Liturgy                       

Θεία Λειτουργία 
7:30 p.m. 

Friday 

February 

17th 

1st Saturday of the Souls 
Α΄ Ψυχοσάββατον 

Vesper                     

Εσπεριvός 

7:00 p.m.  

to           

8:00 p.m. 

Saturday 

February 

18th 

1st Saturday of the Souls 
Α΄ Ψυχοσάββατον 

Orthros & Divine Liturgy 

Όρθρος καί Θεία 

Λειτουργία 

9:00 a.m. 

to          

10:30 a.m. 

Sunday 

February 

19th 

Meatfare Sunday, Philothea of Athens 
Κυριακή της Απόκρεω,                      

Αγιας Φιλοθέης της  Αθηναίας 

Orthros & Divine Liturgy 

Όρθρος καί Θεία 

Λειτουργία 

9:00 a.m. 

to 

11:30 a.m. 

Monday 

February 20th 

(Morning 

Πρωί) 

Services will be held: St. Anargyroi Church, YORKTON                                                               
Divine Liturgy Θεία Λειτουργία                                                                

After church elections will be held for the new community 
council · Μετά την Εκκλησία θα γίνουν εκλογές για το νεο 

Διοικητικό Συμβούλιο 

10:00 a.m. 

Saturday 

February 

25th 

2nd Saturday of the Souls 
Β΄ Ψυχοσάββατον 

Orthros & Divine Liturgy 

Όρθρος καί Θεία 

Λειτουργία 

9:00 a.m. 

to          

10:30 a.m. 

Sunday 

February 

26th 

Cheese Fare Sunday   

 Κυριακή του Τυροφάγου 

Orthros & Divine Liturgy 

Όρθρος καί Θεία 

Λειτουργία 

9:00 a.m. 

to         

11:30 a.m. 

Wednesday 

February 

29th  

Presanctified Liturgy - Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 

7:00 p.m. 

to           

8:30 p.m. 
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Schedule of Events February 2012 - St. Paul’s Greek Orthodox Church 

Πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2012 - Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία Ο Άγιος Παύλος 

The Lord’s Day Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

   1 
 

2 
9:00 a.m. 
Orthros & 

Divine Liturgy 
Presentation Of Our 
Lord In The Temple 

 

3 
 

4 

5 
9:00 a.m. 

ORTHROS AND 
DIVINE LITURGY 

Sunday of                          
the Publican and             

the  Pharisee 

6 
 
 

7 8 
 
 

9 
 

7:00 p.m. 
Vesper 

Hieromartyr 
Charalambos 

10 
9:00 a.m. 
Orthros & 

Divine Liturgy 
Hieromartyr 
Charalambos 

11 

12 
9:00 a.m. 

ORTHROS AND 
DIVINE LITURGY 

Sunday of the 
Prodigal Son 

13 14 15 
 

7:30 p.m. 
Divine Liturgy 

Service Will Be Held 
In 

SWIFT CURRENT 

16 17 
 

7:00 p.m.             

Vesper                                     

1st Saturday of the 

Souls 

18 
 

9:00 a.m. 
Orthros & 

Divine Liturgy 
1st Saturday of the 

Souls 

19 
 

9:00 a.m. 
ORTHROS AND 

DIVINE LITURGY 
Meatfare Sunday, 

Philothea of Athens 
 

         20 
10:00 a.m. 

Divine Liturgy 
Service Will Be Held 

InYORKTON 
 

7:30 p.m. 
Philoptochos 

meeting 

21 22 
 
 

23 24 
 

25 
 

9:00 a.m. 
Orthros & 

Divine Liturgy 
2nd Saturday of the 

Souls 

26 
9:00 a.m. 

ORTHROS AND 
DIVINE LITURGY 

Cheese Fare Sunday 
 

27 28 29 
 

7:00 p.m. 
Presanctified 

Liturgy 
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A N N O U N C E M E N T S 
 

St. Paul’s Community Council  

welcomes two new members 
 

Effective January 1, 2012  Dinos 

Philopoulos and Eff ie Makris have joined 

the Community Council.  We welcome them 

and look forward to working with for the 

remainder of the 2011-2012 term.  

 

The current Community Council members 

are:  

President:  Chris Perentes,  

Vice-President :  Georgina Syrgiannis  

Secretary:  Poppy Kotronakis  

Treasurer:  Spiro Kangles,  

Members:  George Agelopoulos, Petros 

Aiginitis, Spiro Bonis, Louie Doulias, 

George Flengeris,  Sofia Flengeris, Fotini 

Gargatzidis, Vasili Kangles, Nick Kodellas, 

Effie Makris and Dinos Philopoulos  

2012 Membership Dues 
 

2012 membership dues are due in January. 

Family: $220 (includes children under 18 yrs.) 

Individual: $110 (18 years of age and over) 

 

All Church Sacrament fees (marriage, baptism, 

chrismation and funeral) are included in your 

membership. 

 

All parties involved in the Church Sacraments must 

be members in good standing (annual membership 

dues for the last three years must be paid in full 

prior to the performance of the service). 

 

Payment can be mailed or dropped off during 

Church services.  

Thank you. 

ST PAUL’S LEADERSHIP SCHOLARSHIP 

The St Paul’s Greek Orthodox Community Leadership Scholarship was created to recognize and award 

members of the Greek community in Regina who are currently enrolled in or intend to pursue post-

secondary education at a recognized institution in Canada or the United States. 

Two scholarships will be awarded, one for $1,000Cdn and one for $500Cdn. The award will be applied 

to tuition. 

2012 Scholarship candidates must complete and submit the application no later than July 15, 2012. 

The package that contains the criteria, detailed procedure information and the application form are 

available at the Church (on the bulletin board) or from Georgina Syrgiannis. 

For information, contact Georgina at 536-4229 or email georgina.syrgiannis@directwest.com 

On February 19th we celebrate the Life of Saint Philothei of Athens the Patron Saint of Philoptochos. This 

year on the same day we Celebrate Meatfare Sunday (APOKRIES). To celebrate both occasions the Ladies of 

the Philoptochos Society will serve Lunch in our Community Hall, immediately after the Divine Liturgy. There 

will be no tickets sold, however a collection tray will be passed around so that everyone can help the work of 

the Philoptochos Society, in their own way. 

MENU: Salad  

Main dish: Spaghetti with meat in tomato sauce (Giahnisto) 

Dessert: Galaktobureko 

 

Please make an effort to come and all together celebrate this very important day! Hope to see you all there! 

Toula Egarhos 

President 
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18th Annual 
An Evening in Greece 
Fundraising Gala 2012 

 

Saturday, February 25th 
Delta Hotel 

Tickets: $150 
 

Proceeds to benefit: 
Regina Palliative  

Care Inc. and 
Hospitals of Regina 

Foundation 
 

For tickets email: 
eveningingreece@sasktel.net 

or call: 
Thomas: 522-1999 

Nick: 757-3222 
Sandra: 766-2300 

The Evening in Greece committee has generously offered the coat 
check as a fundraiser for the Greek School PTA and Daughters of 
Penelope dance groups.  We wil l  work together to run the coat 
check at the event on Saturday, February 25th, 2012.    

We ask for your support to volunteer a few hours of your time or 
any of your older children. All  funds raised will  be divided 
between Greek school and Daughters of  Penelope dance groups.  
If  your child is in one or the other, please consider offering your 
time to help.   

Below is  the schedule indicating how many volunteers we require 
for each shift.  If  you are interested in volunteering, please 
respond to msclark@accesscomm.ca  OR mkyriakoulias@yahoo.ca  
no later than February 20th . 

Thank you in advance for your support!  

Greek School PTA Committee  

An Evening in Greece 2012 – Coat Check Schedule 

Time:         Volunteers Needed : 

11:00am-12:00pm - Set up      2 
5:00pm-7:00pm          2 
7:00pm-10:00pm         2    
10:00pm-11:30pm         4 

MOSAIC 2012 MAY 30TH - JUNE 2ND  
COMMITTEE HEADS AND VOLUNTEERS NEEDED IN  THE FOLLOWING AREAS: 

 
Committee Heads: Kitchen: Nick Kodellas, Bar Manager: Bil l Nagel, Set up/Take 
down: Vasil is Vandoros, Loukoumades: George Doulias, Raffle :  George Flengeris, Bar 
Tickets: Mary Kodas, Food line: Sof ia Flengeris, Passports: Ana Maria Kontsiot is , 
Money Room :  Spiro Kangles 
Committee Heads Needed :  Cashiers, Coffee and Desserts, Boutique, Table Clean up 
 
*1st Hellenic Pavil ion meeting wil l be held on January 26th ,  8pm at St. Paul’s Greek    
 Orthodox Church.  
*If  interested in taking on a Co-Manager posit ion, please contact:  

 Louie Doulias: 536-1312 or Varvara Georgoulis: 581-4707  
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