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                         Άγιος Φανούριος ο Νεοφανής, ο Μεγαλομάρτυρας 
 

Ο Άγιος Φανούριος είναι από τους πιο αγαπητούς άγιους σε όλο τον ελληνικό λαό, που κάθε χρόνο τιμά και πανηγυρίζει την μνήμη 
του στις 27 Αυγούστου. 
 

Αυτός ο τόσο αγαπητός άγιος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί χωρίς αμφιβολία ως δώρο Θεού, διότι ήταν και παράμενε άγνωστος για 
πολλούς αιώνες. Έγινε γνωστός από την τυχαία εύρεση της εικόνας του τον 14ο αιώνα μ.Χ. στη Ρόδο, όταν έσκαβαν παλιά σπίτια στο 
νότιο μέρος του παλιού τείχους. Εκεί βρέθηκε αρχαίος ναός με πολλές κατεστραμμένες εικόνες και μεταξύ αυτών και η καλά 
διατηρημένη εικόνα επί της οποίας ο τότε μητροπολίτης Ρόδου Νείλος ο Β' ο Διασπωρινός (1355 - 1369 μ.Χ.) διάβασε το όνομα του 
Αγίου «ὁ ἅγιος Φανῶ». 

 

Ἀπολυτίκιον  

 

Οὐράνιον ἐφύμνιον, ἐν γῇ τελεῖται λαμπρῶς, ἐπίγειον πανήγυριν νῦν ἑορτάζει φαιδρῶς, ἀγγέλων πολίτευμα· ἄνωθεν ὑμνῳδίαις 
εὐφημοῦσι τοὺς ἄθλους, κάτωθεν Ἐκκλησίᾳ τὴν οὐράνιον δόξαν· ἣν εὗρες πόνοις καὶ ἄθλοις τοῖς σοῖς Φανούριε ἔνδοξε  

- Ορθόδοξος Συναξαριστής 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
9387 7693 

 

Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
9383 4151 

 

Π. ΕΦΡΑΙΜ 
0490 378 215 

 

Ιστοσελίδα: 

stvasiliosbrunswick.com. 

 ΚΥΡΙΑΚΗ                                                              
 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ I’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,  Ματθ. 17: 14-23 
 7.30 πμ— Όρθρος και Θ. Λειτουργία  
 

ΦΕΡΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ                                                                         
ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

 

(ΜΕ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 5—20 ΧΡΟΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ) 
Στις 10.30πμ διεξάγεται το μάθημα των Κατηχητικών για τα παιδία μας.                                                       

Νά φέρετε τά Παιδιά σας στό κατηχητικό σχολείο γιά νά μάθουν γιά τό Χριστό                                
καί τήν πίστι μας. 

ΔΕΥΤΕΡΑ  
22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  

 10.00 πμ— Σύναξη των ηλικιωμένων στο Hall        
 5.00 μμ -    Έσπερινος για  Άποδ. Κοιμήσεως Θεοτόκου    

ΤΡΙΤΗ  
23  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Άποδ. Κοιμήσεως 
Θεοτόκου 

 7.30 πμ— Όρθρος και Θ. Λειτουργία  

ΤΕΤΑΡΤΗ 
24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Άγ. Κοσμā τοū  Άιτωλοū  

 7.30 πμ— Όρθρος και Θ. Λειτουργία  

ΣΑΒΒΑΤΟ 
27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Άγ. Φανουρίου, 

Μεγαλομάρτυρος 

 7.30 πμ— Όρθρος και Θ. Λειτουργία  

ΚΥΡΙΑΚΗ 
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

 Έυαγγεληκά Άναγνώσματα—  
    ‘Επιστολή –    Α’ Κορ. 9: 2-12 
     Έυαγγέλιο—  ΜατΘ. 18: 23-35 

Κάθε ημέρα, στο 
διάστημα  

04.00—06.00 μ.μ.,  
Ό πατήρ Αθανάσιος και  ο 
πατήρ Έφραίμ βρίσκονται 
στο ναό για εξομολόγηση 

και κάθε πνευματική 
ανάγκη. 

23  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ   ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ 
Την σεπτήν σου Εικόνα προσκυνούμεν Πανύμνητε, η του χάρου τη κλήσει προσφυώς 

επικέκληται. εν ταύτη γαρ τα κρίνα χλοερά, ορώντες μετά χρόνου παρολκήν, ανυμνούμεν 
σου την χάριν πανευλαβώς, Παρθένε ανακράζοντες. δόξα τοις μεγαλείοις σου Αγνή, δόξα 

τοις θαυμασίοις σου, δόξα τη προς ημάς σου προμηθεία Άχραντε.  



 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ I’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,  Ματθ. 17: 14-23 
 
Όταν ο  Ιησούς, μετά την θαυμαστή Μεταμόρφωση Του,  κατέβηκε από το Όρος με τους τρεις Μαθητές Του, συνάντησε 
τους άλλους Μαθητές Του περικυκλωμένους από πολύ κόσμο. Τότε ένας πονεμένος πατέρας έπεσε στα πόδια του Ιησού 
και του είπε: "Κύριε, σπλαχνίσου τόν γιό μου γιατί σεληνιάζεται και υποφέρει· πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά 
και στο νερό" (στίχ. 15). 
 
Η αντίληψη του πατέρα ήταν αυτή που είχαν τότε -αλλά πολλοί και μέχρι τις ημέρες  μας-  ότι από ωρισμένες φάσεις της 
σελήνης κάποιοι άνθρωποι παθαίνουν επιληπτικά φαινόμενα που τους βασανίζουν. Αυτή η αντίληψη όμως είναι 
λανθασμένη.Έχουν γίνει επιστημονικές έρευνες και ιατρικές μελέτες ετών, σε χιλιάδες ανθρώπους που πάσχουν από 
επιληψίες και  επιβεβαιώθηκε αυτό, που πρώτος ο Ιπποκράτης (Πατήρ της Ιατρικής) είχε υποστηρίξει το 5ον π.Χ. αιώνα: 
ότι καμμία σχέση δεν έχουν τα επιληπτικά φαινόμενα με τη σελήνη. Είναι  εντυπωσιακό το ότι και  ο Άγιος Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος  (4ον αιώνα μ.Χ.) κάνει την ίδια διαπίστωση. Τα φαινόμενα αυτά δεν συνδέονται με την σελήνη. 
Είναι  θλιβερό το, να υπάρχουν ακόμα και σήμερα άνθρωποι, (όχι μόνον σε απολίτιστες περιοχές της γής αλλά και σε 
προηγμένες) που καταφεύγουν σε  "γητευτές", μάγους, σιαμανιστές και άλλους για να θεραπευθούν από επιληπτικά 
συμπτώματα. 
 
Εμείς οι Ορθόδοξοι χριστιανοί πρέπει να ξέρουμε ότι δύο είναι οι κύριες αιτίες που προκαλούν αυτά τα βασανιστικά 
φαινόμενα. Η πιό συνηθισμένη αιτία είναι κάποια βλάβη του ανθρώπινου οργανισμού, στον εγκέφαλο ή κάπου αλλού, 
την οποία η επιστήμη την αντιμετωπίζει με τα μέσα που διαθέτει. 
 
Η άλλη αιτία είναι η ενέργεια πονηρού πνεύματος, όπως απεκάλυψε ο Ίδιος ο Κύριος. Όταν  έφεραν το βασανισμένο 
παιδί μπροστά  στον Κύριο, ο Κύριος κατάλαβε ότι πονηρό πνεύμα τον βασάνιζε. Αμέσως "ἐπιτίμησε ὁ Ιησοῦς το 
δαιμόνιο, καί βγῆκε ἀπ' αὐτόν, κι ἀπό κείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε" (στίχ.18). 
 
Γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή ότι πριν έρθει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στη γή ως άνθρωπος, ο διάβολος 
κυριαρχούσε στον κόσμο. Πολλοί ήσαν οι δαιμονόπληκτοι -δαιμονισμένοι· πονηροί δαίμονες έμπαιναν μέσα τους και 
τους ανάγκαζαν να κάνουν ότι αυτοί τους διέταζαν. Τα Ιερά  Ευαγγέλια είναι γεμάτα από περιστατικά με δαιμονισμένους.    
Και ακριβώς αυτός ήταν ένας από τους λόγους,  που ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Το γράφει  ο Άγιος Απόστολος και 
Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Α' Επιστολή του: "Γι' αὐτόν τόν λόγο ο Υἱός τοῦ Θεοῦ ἦρθε στον κόσμο· γιά νά καταστρέψει 
τά ἔργα του διαβόλου" (3, 8). Τα ιερά Ευαγγέλια συχνά αναφέρουν: "ἔφεραν στόν Ἰησοῦ δαιμονιζομένους πολλούς καί 
μόνο μέ τον λόγο  Του ἔδιωχνε τά πονηρά πνεύματα" (Ματθ.8, 16). Αυτό το έργο αργότερα το ανέθεσε στους Μαθητές 
Του: 
 
"Τούτους τούς δώδεκα  τούς έστειλε ο Ιησοῦς να κηρύξουν καί τούς έδωσε οδηγίες...νά θεραπεύετε τούς λεπρούς, να 
διώχνετε ἀπό τούς ἀνθρώπους τά δαιμόνια" (Ματθ.10,5 & 8). Έκτοτε ο Χριστός διά της  Εκκλησίας, της οποίας είναι η 
"Κεφαλή" συνεχίζει το λυτρωτικό αυτό έργο· και παρέχει την δυνατότητα στον κάθε βαπτισμένο πιστό, όχι μόνον να μήν 
κυριαρχείται από τον σατανά, αλλά και να τον νικά. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους Επιστολή του: " ̔Ο 
Θεός τῆς εἰρήνης πολύ σύντομα θα συντρίψει τόν σατανά καί θα τόν ὑποτάξει σέ σᾶς" (Ρωμ. 16, 20). Και ο Ευαγγελιστής 
Ιωάννης στην Α' Επιστολή του: "Σᾶς ἔγραψα νέοι μου, πώς εἶστε δυνατοί, καί ό λόγος τοῦ Θεοῦ ζεῖ μέσα σας καί ἐχ́ετε 
νικήσει  τόν πονηρό" (Α' Ιωάν. 2,14). 
 
Αδλφοί μου, με  όλες αυτές τις διαβεβαιώσεις της Αγίας Γραφής, εμείς ως Ορθόδοξοι χριστιανοί, που μετέχουμε στη ζωή 
της Εκκλησίας μας δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε από τον πονηρό και από ανθρώπους που ενεργούν ως όργανά του. 
Ούτε να ασχολούμαστε με τον  πονηρό, που προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή μας από τον Χριστό και να 
ασχολούμαστε μαζί του. Μακρυά από δεισιδαιμονίες. Ούτε βασκανία μας πιάνει, ούτε μάτιασμα, ούτε κανένα άλλο 
τέχνασμα του σατανά. Το βλέμμα μας να είναι συνεχώς στραμμένο προς τον Χριστό. Το ενδιαφέρον μας να  είναι  πώς 
με τη ζωή μας θα ευαρεστούμε τον Θεό. Και τότε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός  διά του Φύλακα Αγγέλου -όπως ζητάμε 
στην σχετική Ευχή- θα μας διαφυλάττει "από πάσης επηρείας του αντικειμένου-διαβόλου" και  θα εκπληρώνεται το 
αίτημά μας στην Κυριακή Προσευχή: Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς...ρῦσαι ἡμᾶς  ἀπό  τοῦ  πονηροῦ" (Μτθ. 6,13). 
Αμήν. 

 

 

 
Ἡμεῖς, χριστιανοὶ μου, τὶ εἴμεθα, δίκαιοι ἤ ἁμαρτωλοί; ἀνίσως καὶ εἴμεθα δίκαιοι,  
καλότυχοι καὶ τρισμακάριοι εἰ δὲ καὶ εἴμεθα άμαρτωλοί,  
τώρα είνε καιρὸς νὰ μετανοήσωμεν, νὰ παύσωμεν ἀπό τὰ κακά,  
καὶ νὰ κάμνωμεν τὰ καλὰ- διότι ἕως αὔριον δὲν ήξεύρομεν τὶ θὰ πάθωμεν.  
Προσέχετε λοιπόν, άδελφοὶ μου, νὰ μὴ ὑπερηφανεύεσθε, νὰ μὴ φονεύετε, νὰ μὴ μοιχεύετε,  
νὰ μὴ κάμνετε ὅρκους, νὰ μὴ λέγετε ψεύματα, νὰ μὴ συκοφαντῆτε, νὰ μὴ προδίδετε,  
νὰ μὴ στολίζετε τὸ σῶμα, διότι θὰ τὸ φάγουν οἱ σκώληκες, ἀλλὰ νὰ στολίζετε τὴν ψυχήν,  
ὀποῦ εἶναι τιμιωτέρα ἀπό ὅλον τὸν κόσμον.  
Νὰ προσεύχεσθε, νὰ νηστεύετε, νὰ δίδετε ἐλεημοσύνην, νὰ ἔχετε τὸν θάνατον ἔμπροσθέν σας,  
πότε νὰ φύγετε ἀπό τοῦτον τὸν ψεύτικον κόσμον, νὰ ὑπάγετε εἰς ἐκεῖνον τὸν αἰώνιον.   
 
Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς  


