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ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  

Όπως γνωρίζετε από τον Σεπτέμβριο ξεκινά το νέο εκκλησιαστικό έτος 

και μαζί με αυτό  οι ποιμαντικές, κατηχητικές, πολιτισμικές και λοιπές 

δραστηριότητες της Ενορίας μας, του Αγ. Γεωργίου Νέου Ψυχικού.  

Για την αντιμετώπιση  δυσχερειών και προβλημάτων επικοινωνίας, όπως 

η χρονιά που μας πέρασε, κατά την οποία η πανδημία του covid-19 μας 

εμπόδισε από το να υλοποιήσουμε όλες τις δραστηριότητές μας, είναι 

πολύ σημαντικό και σας παρακαλούμε, όσοι επιθυμείτε να ακολουθήσετε 

τις παρακάτω διεξόδους που προσφέρει η Ενορία μας! 

Αφού συνδεθείτε στο διαδίκτυο (internet) από τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο πληκτρολογήστε στην 

αναζήτηση: www.inagnps.gr και πατήστε το enter 

 

Θα ανοίξει μπροστά σας η ιστοσελίδα του Ναού μας με τον τίτλο 

«Θεού γεώργιον». Η ιστοσελίδα έχει αρκετό υλικό για να περιηγηθείτε 

και να ενημερωθείτε. Συνεχώς εμπλουτίζεται και ανανεώνεται. Η 

σχεδίαση της ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο ώστε να είναι και εκείνη 

μια φωνή παρουσίας μας κοντά στους ενορίτες μας. 

Στην κεντρική σελίδα και στο άνω δεξιά μέρος θα δείτε μια συστάδα με 

τα εξής εικονίδια:                 Ας τα δούμε αναλυτικά: … 

● Πατώντας στο πρώτο εικονίδιο    θα μπείτε στο “newsletter”. To 

newsletter συγκεντρώνει τις διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σας, τα e mails δηλ., ώστε να μπορούμε να σας στέλνουμε εκεί ό,τι νέο 

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας. Η εγγραφή σας είναι απαραίτητη εάν 

θέλετε να παρακολουθήσετε ζωντανά και να συμμετέχετε από το σπίτι 

σας στα Εσπερινά Κηρύγματα, στο Κατηχητικό, ίσως στην 

Φιλαναγνωσία ή σε όποια άλλη δραστηριότητα του Ναού μας παραστή 

ανάγκη να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. (Δείτε το εικονίδιο πίσω →) 

http://www.inagnps.gr/
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ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ! 

● πατώντας στο επόμενο εικονίδιο  θα μπείτε στο profile της 

Ομάδας Φιλαναγνωσίας του Ναού μας στο Facebook.  

● πατώντας στο επόμενο εικονίδιο  θα μπείτε στο profile του Ναού 

μας στο Pinderest, που μόλις δημιουργήσαμε για να προβάλλονται τα 

ζωγραφικά έργα και εικόνες του Ναού μας. 

● πατώντας στο επόμενο εικονίδιο  θα μπείτε στο youTube και 

στο κανάλι του Ναού μας με την επωνυμία «Θεού γεώργιον», στο 

οποίο θα βρείτε ηχογραφημένες ή σε vibeo όλες τις ακολουθίες του 

Πάσχα 2020, συναυλίες που έγιναν στον Ναό μας, ραδιοφωνικές 

εκπομπές καθώς και ομιλίες του π. Μιχαήλ, τα Εγκαίνια του Ναού κ.λπ.. 

Αφού μπείτε στο youTube πατήστε την επιλογή «ΕΓΓΡΑΦΗ». Η 

αύξηση του αριθμού των μελών μας μάς παρέχει νέες δυνατότητες! 

 

● πατώντας στο επόμενο εικονίδιο  συνδέεστε με τον ομάδα του 

Ναού μας στο viber. Το viber είναι μια εφαρμογή άμεσης και δωρεάν 

επικοινωνίας στο κινητό τηλέφωνο. Η ομάδα μας λέγεται «Αγ. Γεώργιος 

Νέου Ψυχικού» και ήδη έχει περισσότερα από 1050 μέλη που 

λαμβάνουν καθημερινά ενημερώσεις από την Ενορία μας! 

Για οποιαδήποτε δυσκολία απευθυνθείτε σε εμάς!  

Εκ του Ιερού Ναού. 


