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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η Αυγούστου:Αγίας Ελέσης (αρχή νηστείας 
δεκαπενταύγουστου) , Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30‐9.30π.μ. 
  Εσπέρας ο Μικρός Παρακλητικός Κανών 6‐7μμ 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 2α Αυγούστου: Ὀρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30‐9.30π.μ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 3η Αυγούστου: Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ὀρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30‐
11.00π.μ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 4η Αυγούστου: Ὀρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30‐9.30π.μ 

Εσπέρας ο Μικρός Παρακλητικός Κανών 6‐7μμ 
 
ΤΡΙΤΗ 5η Αυγούστου: Ὀρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30‐9.30π.μ 
      Εσπέρας, Εσπερινός της Μεταμορφόσεως, 5‐6 
    
ΤΕΤΑΡΤΗ 6η Αυγούστου: ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, Ὀρθρος και 

Θεία Λειτουργία, 7.30‐10.00π.μ 
Εσπέρας ο Μικρός Παρακλητικός Κανών 6‐7μμ 

 
ΠΕΜΠΤΗ 7η Αυγούστου: Ὀρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30‐9.30π.μ 

Εσπέρας ο Μέγας Παρακλητικός Κανών 6‐7μμ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8η Αυγούστου: Ὀρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30‐9.30π.μ 
   Εσπέρας ο Μικρός Παρακλητικός Κανών 6‐7μμ 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 9η Αυγούστου: Ὀρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30‐9.30π.μ 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10η Αυγούστου: Ὀρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30‐11.00π.μ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 11η Αυγούστου: Κυριακή Ζ Ματθαίου: ‘Ορθρος και Θεία      

Λειτουργία, 7.30‐9.30πμ.                                    
Εσπέρας ο Μικρός Παρακλητικός Κανών 6‐7μμ 

 
ΤΡΙΤΗ 12η Αυγούστου: Ὀρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30‐9.30π.μ 

Εσπέρας ο Μέγας Παρακλητικός Κανών 6‐7μμ 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13η Αυγούστου: Ὀρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30‐9.30π.μ 
      Εσπέρας ο Μικρός Παρακλητικός Κανών 6‐7μμ 
 
ΠΕΜΠΤΗ 14η Αυγούστου: Προεόρτια της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 

Ὀρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30‐9.30π.μ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15η Αυγούστου: Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 
ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ. Ὀρθρος, Θεία Λειτουργία 
και λειτανεία, 7.30‐11.00π.μ 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17η Αυγούστου:  Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 

7.30‐11.00π.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23η Αυγούστου:Απόδοσις της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Όρθρος 
και Θεία Λειτουργία, 7.30‐10.00π.μ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24η Αυγούστου:Αγίου Κοσμά του Αιτολού και Ισαποστόλου, 
Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30‐11.00π.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 27Η Αυγούστου:Αγίου Φανουρίου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 
7.30‐10.00π.μ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29η Αυγούστου:Αποτομή της Κεφαλής του Τιμίου 
Προδρόμου (Νηστεία) Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 
7.30‐9.30π.μ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 Αυγούστου:Η Κατάθεσις της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας 
Θεοτόκου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30μμ‐
11.00π.μ 

 



Όσιος Μωυσής ο Αιθίοπας 28 Αυγούστου  
 

Ο όσιος Μωυσής ήταν αγορασμένος 
δούλος κάποιου πλούσιου κτηματία. 
Είχε χαρακτήρα σκληρό και δύστροπο 
και καθημερινά δημιουργούσε πολλά 
προβλήματα, ώσπου το αφεντικό του 
αγανάκτησε και τον πέταξε στον δρόμο. 
Ο Μωυσής βρήκε καταφύγιο σε μια 
ληστοσυμμορία και με την τεράστια 
σωματική του δύναμη δεν άργησε να 
επιβληθεί και να γίνει ο αρχηγός της. 
Κάποτε, κυνηγημένος από τα όργανα 
της εξουσίας, για τα πολλά του 
εγκλήματα, πήγε να κρυφτεί βαθειά 
στην έρημο όπου ζούσαν οι πιο 
ονομαστοί ασκητές. Η συναναστροφή 
του με τους αγίους τον έκανε σιγά - 
σιγά να ημερεύσει. Τον επισκίασε η 
Χάρη του Θεού, γιατί η μετάνοια είναι 
ώρα Χάριτος, μαλάκωσε η καρδιά του, 
μετανόησε πραγματικά και ζήτησε την 

λύτρωση. Η αλλαγή του ήταν ριζική και σε σύντομο χρονικό διάστημα έφτασε στα 
μέτρα των μεγάλων Πατέρων της ερήμου. Μετά το βάπτισμα αξιώθηκε να λάβει 
και την Χάρη της Ιεροσύνης. 
 
Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από την πρόσκαιρη αυτή ζωή με τρόπο βίαιο και 
μαρτυρικό. Ειδωλολάτρες ληστές εισέβαλαν στο σπήλαιο που ασκήτευε και τον 
σκότωσαν με μαχαίρια. Και στο σημείο αυτό επαληθεύθηκε, για άλλη μια φορά, ο 
λόγος του Χριστού προς τον Απόστολο Πέτρο: «πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν 
ἐν μαχαίρῃ ἀποθανοῦνται» (Ματθ. κστ, 52). 
 
Οι δύο μεγάλες αρετές που τον κοσμούσαν ήταν η αληθινή μετάνοια και η βαθειά 
ταπείνωση. Μέχρι την τελευταία του αναπνοή «έκλαιε πικρώς» για τις αμαρτίες 
του και θεωρούσε τον εαυτό του κατώτερο όχι μόνον από τους ανθρώπους, αλλά 
και από αυτήν την άλογη κτίση. «Η συναίσθησις της αμαρτίας ημών είναι μέγα 
δώρον του Ουρανού, μεγαλύτερον και της οράσεως των αγγέλων... Η μετάνοια 
είναι ανεκτίμητον δώρον προς την ανθρωπότητα... Δια της μετανοίας συντελείται 
η θέωσις ημών. Τούτο είναι γεγονός ασυλλήπτου μεγαλείου» (Αρχιμ. Σωφρονίου, 
Οψόμεθα τον Θεόν καθώς εστι, σελ. 40 και 46). Ο Μωυσής αξιοποίησε κατά τον 

καλύτερο τρόπο το ανεκτίμητο αυτό δώρο και έφθασε στην θέωση, στην όραση 
του Θεού. 
 
Αρκετά περιστατικά από τον βίο και την πολιτεία του φανερώνουν την ριζική 
αλλαγή του τρόπου της ζωής του. Άλλωστε αυτό σημαίνει μετάνοια. Αλλαγή 
τρόπου σκέψης και τρόπου ζωής. Αξίζει να αναφέρουμε ένα από αυτά: «Κάποτε, 
τέσσερεις ληστές, παλιοί σύντροφοί του, μπήκαν στην καλύβα του για να την 
ληστέψουν, χωρίς να φαντάζονται ποιόν μπορούσαν να βρουν μέσα. Όταν τον 
είδαν σάστισαν. Εκείνος, με μεγάλη ευκολία, τους έπιασε, τους έδεσε και τους 
οδήγησε στην συνάθροιση των Γερόντων και τους ερώτησε να του πουν τί πρέπει 
να κάνει με τους ληστές, λέγοντας συγχρόνως: "Σε μένα δεν αρμόζει πια να 
τιμωρήσω άνθρωπον"» (Γεροντικόν, Εκδ. Ρηγοπούλου, σελ. 111). Όταν τα 
άκουσαν αυτά οι ληστές εξομολογήθηκαν, μετανόησαν και έγιναν Μοναχοί. 
 
Άλλο χαρακτηριστικό περιστατικό που φανερώνει την ταπείνωση του Οσίου είναι 
και το ακόλουθο: «Την ημέρα που τον χειροτονούσε Πρεσβύτερο ο Πατριάρχης 
Αλεξανδρείας και μάλιστα την ώρα που του φορούσε τα ιερά άμφια του είπε 
φιλικά ότι έγινε λευκός σαν περιστέρι. Ο Μωυσής ερώτησε ταπεινά τον 
Πατριάρχη αν κρίνει από το εξωτερικό ή το εσωτερικό, επειδή και τα άμφια ήσαν 
λευκά. Ο Πατριάρχης θέλοντας να τον δοκιμάσει αν έχει πραγματική ταπείνωση, 
είπε κρυφά στους κληρικούς να τον διώξουν από το σκευοφυλάκιο. Έτσι, όταν 
παρουσιάστηκε εκεί μετά την θεία Λειτουργία, τον έδιωξαν βρίζοντας τον. Ο 
Μωυσής έφυγε αμέσως χωρίς καμιά αντιλογία. Ένας από αυτούς, που τον 
ακολούθησε κρυφά για να δει αν του κακοφάνηκε, τον άκουσε να μονολογεί 
μεμφόμενος τον εαυτό του: "Καλά σού κάνανε, σποδόδερμε μελανέ". Αφού δεν 
είσαι άνθρωπος, τί γυρεύεις με τους ανθρώπους;» (Γεροντικόν, σελ. 252 -253). 
 
Η Ορθόδοξη Εκκλησία με τον τρόπο ζωής που προσφέρει μεταμορφώνει και 
μετασκευάζει τα τσακάλια και τους λύκους σε πρόβατα και αρνιά άκακα. 
Μεταβάλλει τους υπερήφανους σε ταπεινούς, τους πόρνους και μοιχούς σε 
σώφρονες, τους φονιάδες, τους τρομοκράτες και τους ληστές σε Οσίους. 
 
Σημείωση: Σύμφωνα με τον Συναξαριστή του Άγιου Νικόδημου, ο Όσιος 
Μωυσής απεβίωσε ειρηνικά. 
 
 Ἀπολυτίκιον   
Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 
Τῶν παθῶν καταλείψας Πάτερ τὴν Αἴγυπτον, τῶν ἀρετῶν ἐν τῷ ὄρει ἀνῆλθες 
πίστει θερμή, τὸν Σταυρὸν τὸν τοῦ Χριστοῦ ἄρας ἐπ' ὤμων σου, καὶ δοξασθεῖς 
περιφανῶς τύπος ὤφθης Μοναστῶν, Μωσῆ Πατέρων ἀκρότης, μεθ' ὧν ἀπαύστως 
δυσώπει ἐλεηθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν. 



Άγιος Φανούριος ο Νεοφανής, ο Μεγαλομάρτυρας 27 
Αυγούστου  
 
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». 
Στην εικόνα, ο Άγιος παριστανόταν σαν νεαρός στρατιώτης, κρατώντας στο δεξιό 
του χέρι σταυρό, πάνω στον όποιο υπήρχε λαμπάδα αναμμένη, γύρω δε από την 
εικόνα τα 12 μαρτύρια του. Σε αυτά ο Μάρτυς παρουσιαζόταν: να στέκεται 
ανάμεσα σε στρατιώτες και να δικάζεται από τον ηγεμόνα· να πλήττεται απ’ 
αυτούς με πέτρες στο στόμα και την κεφαλή· να μαστιγώνεται πάλι απ’ αυτούς 
απλωμένος κατά γης· να κάθεται γυμνός και να ξέεται το σώμα του με σιδερένια 
νύχια· να είναι κλεισμένος στη φυλακή· να βασανίζεται μπροστά στο βήμα του 
ηγεμόνα· να καίεται στα μέλη του σώματος του με αναμμένες λαμπάδες· να είναι 
δεμένος σε μάγγανο και να βασανίζεται· να βρίσκεται ανάμεσα σε θηρία αβλαβής· 
να είναι ξαπλωμένος κατά γης και να πιέζεται το σώμα από ένα μεγάλο λίθο· να 
είναι μέσα σε ειδωλολατρικό ναό βαστάζοντας στις παλάμες του αναμμένα 
κάρβουνα και ο διάβολος να δραπετεύει στον αέρα με θρήνους· να στέκεται μέσα 
σε ένα καμίνι φωτιάς έχοντας υψωμένα τα χέρια σε σχήμα δεήσεως. 
 
Τον αρχαίο ναό που βρέθηκε η εικόνα, ανοικοδόμησε, ύστερα από πολλές 
προσπάθειες, ο Νείλος και τον αφιέρωσε στο όνομα του Αγίου Φανουρίου, που 
όπως φαίνεται συνέταξε και την Ακολουθία του. 
 

Ένα από τα πολλά θαύματα του Αγίου Φανουρίου είναι το εξιστορούμενο στη 
συνέχεια. Τα χρόνια εκείνα εξουσίαζαν την Κρήτη οι Ενετοί, οι οποίοι δεν 
επέτρεπαν την παρουσία Ορθοδόξου Αρχιερέως στη μεγαλόνησο. Τέσσερεις 
άνδρες για να λάβουν τη χειροτονία ταξίδευσαν από την Κρήτη στην Κορώνη της 
Πελοποννήσου και κατά την επιστροφή αιχμαλωτίστηκαν από τους Αγαρηνούς, οι 
οποίοι φόνευσαν τον ένα και τους άλλους τρεις μετέφεραν στα Παλάτια (Μίλητο). 
 
Όταν ο πνευματικός τους πατήρ, ονόματι Ιωνάς, πληροφορήθηκε το γεγονός, 
ταξίδεψε μέχρι τη Ρόδο και εκεί διαπραγματεύθηκε την απελευθέρωσή τους με τον 
άρχοντα Γεώργιο Πετρανή, ο οποίος είχε εμπορικές σχέσεις με τους τούρκους των 
Παλατίων. Λόγω όμως πολεμικών αναταραχών στην περιοχή η προσπάθεια να 
αφεθούν ελεύθεροι έγινε δυσχερέστερη. Ο Ιωνάς, κατά την εκκλησιαστική 
συνήθεια, επισκέφθηκε τον μακάριο Νείλο και εκείνος του έκανε λόγο για τον 
Άγιο Φανούριο και τα θαύματά του, προτρέποντάς τον να επικαλεστεί την 
αντίληψη και βοήθειά του για το πρόβλημα που τον απασχολούσε. Πράγματι ο 
πνευματικός έπραξε όπως τον προέτρεψε ο Μητροπολίτης και μετά μερικές μέρες 
έφθασε μήνυμα από τα Παλάτια ότι οι εξελίξεις ήταν θετικές. Οι αιχμάλωτοι 
Ιερείς με θαυμαστό τρόπο αφέθηκαν ελεύθεροι και ο πνευματικός τους πατήρ 
Ιωνάς από ευγνωμοσύνη προς τον Μεγαλομάρτυρα, επιστρέφοντας, μετέφερε 
στην Κρήτη αντίγραφο της Εικόνας του και τελούσε έκτοτε πανηγυρικά τη μνήμη 
του. 
 
Η αγάπη και η τιμή με την οποία περιβάλλεται ο Άγιος Φανούριος έγινε αφορμή 
να δημιουργηθούν διάφορες ωραίες και ευλαβείς παραδόσεις στο λαό μας, 
ανάμεσα στις οποίες είναι και το εορταστικό έθιμο της «Πίττας του Αγίου 
Φανουρίου», ή της «Φανουρόπιττας» που γίνεται την παραμονή της εορτής του. Η 
πίτα αυτή είναι συνήθως μικρή και στρογγυλή σαν μικρός άρτος, μοιράζεται στους 
πιστούς και γίνεται άλλοτε για να φανερώσει κάποιο χαμένο αντικείμενο ή κάποια 
χαμένη υπόθεση ή ακόμα να φανερώσει την υγεία σε κάποιον ασθενή.Υπάρχει 
επίσης και παράδοση ότι με τη πίτα αυτή γίνεται μνεία της μητέρας του, αλλά 
άγνωστο για ποιο λόγο. 
 
 
Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 
Ὡς ἄστρον ἀνέτειλας, τῇ Ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ, καὶ πάντας κατηύγασας, φανερωθεὶς 
θαυμαστῶς, Φανούριε ἔνδοξε· ὅθεν τοῖς εὐφημοῦσι, τὴν σὴν ἄθλησιν Μάρτυς, 
νέμεις τῶν σῶν θαυμάτων, τὴν σωτήριον χάριν, πρεσβεύων τῷ Κυρίῳ, ὑπὲρ τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν. 


