
Η Ενορία μας κοντά στον ανθρώπινο πόνο 

 

Όπως  γνωρίζετε  με την βοήθεια 

του Θεού και την ηθική υποστήριξη και 

υλική προσφορά των Ενοριτών αλλά 

και των φίλων της, η Ενορία μας 

επιτελεί ένα σημαντικό  Φιλανθρωπικό 

έργο, με σκοπό να απαλύνει τον  

ανθρώπινο πόνο και να ανακουφίσει 

τους  αδελφούς μας, οι οποίοι 

βρίσκονται σε ανάγκη και ζητούν 

σχεδόν καθημερινά την βοήθεια Της.  

Η Διακονία της Αγάπης 

πραγματοποιείται δια των Κυριών του 

«Ενοριακού Ταμείου Αλληλεγγύης» οι 

οποίες έχοντας Προστάτη και Βοηθό 

τους τον Οσιομάρτυρα Άγιο Εφραίμ 

προσπαθούν και εργάζονται ανιδιο-

τελώς για την υλοποίηση των σκοπών 

του «Ε.Τ.Α» όπως αυτοί περιέχονται στο 

Καταστατικό λειτουργίας του. Γι� αυτό 

οι ευχαριστίες προς όλους αυτούς που 

ενισχύουν και υποστηρίζουν την 

προσπάθεια είναι εγκάρδιες και 

ειλικρινείς. 
Ελάτε να γνωρίσουμε τον Προστάτη μας 

Ὁ Ἅγιος Ἐφραὶμ γεννήθηκε στις 

14 Σεπτεμβρίου 1384.Ἔμεινε ὀρφανὸς 

ἀπὸ πατέρα σὲ μικρὴ ἡλικία μαζὶ μὲ τὰ 

ἄλλα ἀδέλφια του, τη δὲ φροντίδα τοὺς, 

μετὰ τὸν Θεό,ἀνέλαβε ἡ εὐσεβὴς μητέρα 

τους.Σὲ ἡλικία 14 ἐτῶν εἰσῆλθε στην 

ἀκμάζουσα τότε Ἱερὰ Μονὴ τοῦ 

Εὐαγγελισμοὺ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 

τοῦ Ὅρους τῶν Ἀμώμων (Καθαρῶν) τῆς 

Ἀττικῆς. 

 Ὁ Ἅγιος Ἐφραὶμ ἀκολούθησε μὲ 

ἔνθεο ζῆλο τὸν Χριστό,καὶ διέπρεψε μὲ 

τὴν λαμπρότητα τῆς ζωῆς τοῦ καὶ τοὺς 

πόνους τῆς ἀθλήσεως στην Μονὴ τῆς 

Μετανοίας τοῦ. Ἀξιώθηκε να λάβει τὸ 

Μέγα Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης καὶ τὸ 

χάρισμα να ὑπηρετεῖ τὸ Ἅγιο Θυσια-

στήριο,σὰν Οὐράνιος Άγγελος μὲ φόβο 

Θεοῦ καὶ πολλή κατάνυξη. 

Στις 14 Σεπτεμβρίου τοῦ 1425,ἐπι-

στρέφοντας ἀπὸ ἕνα ἀσκητήριο  στην 

Μονή, τὴν εἶδε τελείως κατεστραμμένη 

καὶ χωρὶς Πατέρες τοὺς ὁποίους εἴχαν 

σφάξει οἱ Τούρκοι. Συνελήφθη καὶ 

ἀμέσως ἄρχισαν τὰ μαρτύρια του ,που 

τελείωσαν στις 5 Μαίου 1426,ἡμέρα 

Τρίτη καὶ ὤρα 9.00 τὸ πρωί. Τον 

κρέμασαν ἀνάποδα σὲ ἕνα δένδρο, ποὺ 

σώζεται ἀκόμα, τὸν κάρφωσαν στα 

πόδια και στο κεφάλι, και τέλος το 

καταπληγωμένο και μαρτυρικὸ σῶμα 

του διαπέρασαν μὲ ἀναμμένο ξύλο και 

ἔτσι παρέδωσε τὴν ἁγία του ψυχὴ στον 

Στεφανοδότη Χριστό. 

Ἡ εὔρεση τῶν μαρτυρικῶν του 

λειψάνων, ἔγινε στις 3 Ἰανουαρίου 1950 

(ημέρα που τον εορτάζουμε πανηγυρικά 

στο Δεξιό Κλίτος-Παρεκκλήσιο του Ναού  

μας) ἀπὸ τὴν μακαριστὴ πιὰ 

Γερόντισσα Μακαρία(†) ἐνῶ τὸ 

Μοναστῆρι του ἐπισκέπτονται καθη-

μερινὰ ἐκατοντάδες πιστοὶ για να 

προσκυνήσουν τὸν Νεοφανὴ Ἅγιο τῆς 

Πίστεως μας , να λάβουν τὴν Εὐλογία 

Του και να ζητήσουν τὴν πρεσβεία Του. 

 

Aς    αναλάβουµε 

ΜΑΖΙ 

την   φροντίδα 

Των   πτωχών 

αδελφών   µας… 

 

Στα   πρόσωπα  τους 

να  αντικρίσουµε 

Τον   Χριστό  ! 

   ΜΠΟΡΟΥΜΕ !   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η ΦΥΣΗ ΜΑΣ ∆Ι∆ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ 

 
�ποιος �χει 
πισκεφθε� τ�ν Παλαι-

στίνη � �χει παρατηρήσει τ�ν χάρτη τ�ς 
περιοχ�ς ε�ναι σ  θέση να γνωρίζει %τι ο& δύο 
λίµνες της, � Τιβεριάδα κα� � Νεκρ. 
Θάλασσα συνδέονται µεταξ2 το2ς 3π� τ�ν 
ποταµ� 4ορδάνη. 

Τ. νερ. τ�ς Τιβεριάδος που κυριο-
λεκτικ.  δίνουν ζω� στην περιοχ�, δι. το6 
ποταµο6 4ορδάνη χύνονται στην Νεκρ. 
Θάλασσα %που 7ς γνωστ�ν δεν 8πάρχει 
κανένα 9χνος ζω�ς(ο;τε ψάρια ο;τε φυτά),γι> 
α?τ� @νοµάζεται Νεκρά. 

Τ. νερ. λοιπ�ν τ�ς Τιβεριάδος 
τροφοδοτο2ν τ�ν Νεκρ. Θάλασσα 3στα-
µάτητα, χωρ�ς %µως να µπορο2ν να δώσουν 
ζω� σ  α?τ. 3φο6 µ  τό που χύνονται 
3µέσως νεκρώνονται!!. 

Dτσι γίνεται κα� µ  τ�ν 3γάπη. 
Eµε�ς πολλ ς φορ ς δίνουµε 3λλά ποτέ δεν 
παίρνουµε. ∆εν 8πάρχει 3νταπόδοση � %πως 
λέµε, ο& Gνθρωποι δεν 
κτιµο2ν α?τό που 
το2ς προσφέρουµε και νοµίζουµε πως πάει 
χαµένος ο κόπος µας και η προσπάθεια µας. 

EκεH βρίσκεται τ� µεγαλεHο τ�ς πρα-
γµατικ�ς Χριστιανικ�ς Jγάπης. Να δίνης 
δηλ. χωρ�ς να παίρνεις κα� χωρ�ς να 
λπίζεις 
%τι θ. πάρεις στο µέλλον. 

Kς προσφέρουµε λοιπ�ν στους 
συνανθρώπους µας 3γάπη, %πως � Τιβεριάδα 
Θάλασσα προσφέρει τ. ζωογόνα νερ. της 
στην Νεκρ. Θάλασσα κα� Lς  3κο6µε τ. 
λόγια το6 Κυρίου µας πο2 µας προτρέπουν να 
3γαπο6µε το2ς πάντες µ  τρόπο �µπρακτο, 
κα� πολ2 περισσότερο το2ς 
χθρο2ς µας. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ 

ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ 

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ! 

ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ 

ΟΥΡΑΝΟΥ! 

∆ΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 

ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ 

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΝΟΙΚΤΑ 

ΕΠΑΝΩ 

ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ…! 
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Ο Προστάτη
 

των Έργων τη
 Αγάπη
 

και τη
 Φιλαδελφία
 

τη
 Ενορία
 µα
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Οσιοµάρτυρα� 

   ΕΦΡΑΙΜ  
ο ΝΕΟΦΑΝΗΣ 

 
2008 


