
αξραίνο λαόο κε πνιιέο θαηεζηξακκέλεο 
εηθόλεο. Μεηαμύ απηώλ βξέζεθε θαη απηή 
ηνπ αγίνπ Φαλνπξίνπ, ζηελ νπνία ν άγηνο 
εηθνλίδεηαη λεαξόο ζηξαηηώηεο πνπ θξαηεί 
ζην δεμί ρέξη ζηαπξό κε αλακκέλε 
ιακπάδα. Η εηθόλα πεξηβάιιεηαη από 
δώδεθα καξηύξηα. 
 Πνιινί έρνπλ ζπλδπάζεη ηε 
κλήκε ηνπ κε θαλεξώκαηα θαη ηνλ 
ζεσξνύλ σο ηνλ άγην πνπ θαλεξώλεη 
ρακέλα αληηθείκελα ή θξπκκέλα κπζηηθά. 
Καη ηνύην γηαηί ν άγηνο έγηλε γλσζηόο από 

ηελ θαλέξσζε ηεο εηθόλαο ηνπ. Αο επρεζνύκε λα θαλεξώζεη ν 
κεγαινκάξηπο Φαλνύξηνο ζε όινπο καο ηελ αγάπε ηνπ Θενύ, ην 
ιόγν ηνπ Δπαγγειίνπ Τνπ, ην δξόκν ηεο κεηαλνίαο θαη ηεο 
ζσηεξίαο καο. 
 

Saint Fanourios the Great Martyr and  
Newly Appeared of Rhodes  

  

 Little is known of the holy Martyr Fanourius, except that 
which is depicted concerning his martyrdom on his holy icon, which 
was discovered in the year 1500 among the ruins of an ancient 
church on Rhodes, when the Moslems ruled there. Thus he is 
called "the Newly Revealed." The faithful pray to Saint Fanourios 
especially to help them recover things that have been lost, and 
because he has answered their prayers so often, the custom has 
arisen of baking a Fanouropita ("Fanourios-Cake") as a thanks-
offering. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚA ΧΟΛΕΙA  

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ 
Ἀναγνωρισμένα ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Ἑλλάδας. 

 

Παιδικός ταθμός—Προνηπιαγωγείο Καθημερινά  

Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 π.μ. –5:00 μ.μ.  

Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο  

Ἀπογευματινό καθημερινό  

Δευτέρα –Παρασκευή 2:45 - 5:00 μ.μ. 

καί κάθε άββατο 9:00 π.μ. –1:00 μ.μ. 
 
  

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ  

Ο ΑΓΙΟ ΚΟΜΑ ο Αιτωλός.  
Νέος Ιερομάρτσρας και Ισαπόστολος 

 

 Ό Άγηνο Κνζκάο ππήξμε 
θσηνθόξνο απόζηνινο ηνπ 
Δπαγγειίνπ, ζηα καύξα ρξόληα ηεο 
ηνπξθηθήο ζθιαβηάο. Γελλήζεθε ζην 
ρσξηό Ταμηάξρεο ηεο επαξρίαο 
Άπνθνύξνπ πνύ βξίζθεηαη θνληά ζην 
ρσξηό Μέγα Γέλδξν Ναππαθηίαο (ην 
1714), από γνλείο επζεβείο, πνύ ηνλ 
αλέζξεςαλ ελ παηδεία θαη λνπζεζία 
Κπξίνπ. Δίθνζη ρξνλώλ κεηέβε ζην 
Άγην Όξνο, γηα λα ζπνπδάζεη ζην εθεί 
λενζύζηαην ζρνιείν ηνπ Βαηνπεδίνπ. 
Μεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπ, πήγε ζηε 
Μνλή Φηιόζενπ, όπνπ έγηλε κνλαρόο 
θαη θαηόπηλ Ιεξνκόλαρνο. 'Αιιά ό 
Άγηνο δελ εζύραδε, θιεγόκελνο λύρηα-
κέξα από ηνλ πόζν λα βγεη θαη λα 

δηδάμεη ζηνπο ζθιαβσκέλνπο Έιιελεο ηα άγηα Γξάκκαηα. Όκσο, 
ζεσξνύζε ηνλ εαπηό ηνπ ηαπεηλό θαη αδύλαην λα επσκηζζεί ηέηνην 
θνξηίν. 'Αιιά κε ζεία απνθάιπςε, πήγε ζηελ Κσλ/πνιε, όπνπ 
ζπλάληεζε ηνλ αδειθό ηνπ Χξύζαλζν, πνύ ήηαλ δάζθαινο. Απηόο 
ηνπ έθαλε κεξηθά καζήκαηα ξεηνξηθήο, πνύ ζα βνεζνύζαλ ηνλ 
Κνζκά ζην θήξπγκα. Έπεηηα, αθνύ πήξε ηελ άδεηα ηνπ Παηξηάξρε, 
όξγσζε ζηελ θπξηνιεμία ηελ Διιάδα, δηδάζθνληαο ζηνπο "ξαγηάδεο" 
ην ιόγν ηνπ Θενύ. 'Απ' νπνύ πεξλνύζε, έθηηδε ζρνιεία, εθθιεζίεο, θαη 
πιήζνο ιανύ ζπλέξεε θαη "ξνπθνύζε" ην "λέθηαξ" ηεο αγίαο 
δηδαζθαιίαο ηνπ. Τειηθά, ό θζόλνο ησλ 'Δβξαίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ   

Ἱερά Πατριαρχική Μομή  
Ὁσίας Εἰρήμης Χρυσοβαλάμτου  
36-07 23rd Avenue, Astoria, NY 11105 

Phone: (718) 626-6225 Fax: 626-7669 
Email: StIrene@StIrene.org   

Web: www.StIrene.org 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  

Ἡγούμενος: ὁ Πανοζιολογιώηαηος  

Ἀρχιμανδρίηης κ. Ἱερόθεος Ζαχαρῆς 



ηνπο Τνύξθνπο, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηνλ απαγρνληζκό ηνπ Αγίνπ 
ζηα ρώκαηα ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ (ην 1779). Τα ιόγηα ηνπ ήηαλ 
πξνθεηηθά, γεκάηα ζεία ράξε θαη απιόηεηα. Κάπνηε είπε ζηνπο 
θαηνίθνπο θάπνηνπ ρσξηνύ: "Ήξζα ζην ρσξηό ζαο θαη ζαο θήξπμα. 
Γίθαην είλαη ινηπόλ λα κε πιεξώζεηε γηα ηνλ θόπν κνπ. Με ρξήκαηα 

 

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 

 
 

Παρασκεσή 23 Αὐγούστοσ 
 

Η ΑΠΟΓΟΙ ΣΗ ΔΟΡΣΗ ΣΗ ΚΟΙΜΗΔΧ 
 

8:00 - 10:00 τό πρωί: Ὄρθρος, Θεία Λειτοσργία  
 

Σρίτη 27 Αὐγούστοσ 
 

Ἑορτή Ἁγίοσ Φανοσρίοσ   
 

Γεστέρα 26 Αὐγούστοσ, 7:00 μ.μ. Ἑσπερινός.  
Σρίτη, 8:00 - 11:30 τό πρωί: Ὄρθρος, Θεία 

Λειτοσργία. Θά εὐλογηθοῦν Φανοσρόπιτες.    

 
Πέμπτη 29 Αὐγούστοσ 

 

Ἁγίοσ Ἰωάννοσ Βαπτιστοῦ   
 

8:00 - 10:00 τό πρωί: Ὄρθρος, Θεία Λειτοσργία  
 

Κάθε άββατο  
 

8:00 –9:45 τό πρωί: Ὄρθρος καί Θεία Λειτοσργία 
στό παρεκκλήσιο Παναγίας τῆς Ἐλεσθερώτριας.  

 

Κάθε Σετάρτη     
 

7:00 μ.μ.: Ἑσπερινός καί Παράκλησις  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΤΘΙΧΝ 
ΜΗΝΟ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ  

  
Κσριακή 1 επτεμβρίοσ    ΑΡΥΗ ΣΗ ΙΝΓΙΚΣΟΤ  
 8:00 - 11:30 τό πρωί:  
 Ὄρθρος, Θεία Λειτοσργία 
 

κήπσο; Τί λα ηα θάλσ; Ή πιεξσκή ή δηθή κνπ είλαη λα βάιεηε ηα 
ιόγηα ηνπ Θενύ ζηελ θαξδηά ζαο, γηα λα θεξδίζεηε ηελ αηώληα δσή".   

  

 

Ο Άγιος Μεγαλομάρτσς  
Φανούριος ο Νεουανής 

Η μνήμη του τιμάται στις 27 Αυγούστου 
  

 Ο έλδνμνο ηνπ Χξηζηνύ κεγαινκάξηπο Φαλνύξηνο ηζηνξηθά 
δελ είλαη γλσζηόο. Τνλ γλσξίζακε κεηά από ηπραία εύξεζε ηεο 
εηθόλαο ηνπ ην δέθαην ηέηαξην αηώλα ζηε Ρόδν. Τόηε ηελ αλαζθαθή 
παιαηώλ νίθσλ ζην λόηην κέξνο ηνπ παιαηνύ ηείρνπο βξέζεθε 

Κσριακή 8 επτεμβρίοσ    ΓΔΝΔΙΟΝ ΘΔΟΣΟΚΟΤ 
 8:00 - 11:30 ηό πξσί:  
 Ὄξζξνο, Θεία Λεηηνπξγία 
 

άββατο 14 επτεμβρίοσ  
 ΤΦΧΙ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 
 8:30 - 11:00 τό πρωί:  
 Ὄξζξνο, Θεία Λεηηνπξγία 
 ζηό Καζνιηθό ηῆο Ἱ. Παηξηαξρηθῆο  Μνλῆο 
 

Κσριακή 15 επτεμβρίοσ  
 8:30 - 11:30 ηό πξσί:  
 Ὄξζξνο, Θεία Λεηηνπξγία 
 

Παρασκεσή 20 επτεμβρίοσ   ΑΓΙΟΤ ΔΤΣΑΘΙΟΤ  
 8:00 - 10:00 ηό πξσί:  
 Ὄξζξνο, Θεία Λεηηνπξγία 
 

Κσριακή 22 επτεμβρίοσ  
 8:00-11:30 ηό πξσί: Ὄξζξνο, Θ. Λεηηνπξγία 
 

Πέμπτη  26 επτεμβρίοσ  
 ΑΓ. ΙΧΑΝΝΟΤ ΘΔΟΛΟΓΟΤ  
 8:00 - 10:00 ηό πξσί:  
 Ὄξζξνο, Θεία Λεηηνπξγία 
 

Κσριακή 29 επτεμβρίοσ  
 8:00-11:30 ηό πξσί: Ὄξζξνο, Θεία Λεηηνπξγία 


