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■ Στὸ ἱερὸ Μετόχιο τῆς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ, στὴν Κέρκυρα

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰσαύρου* 
Ἡ ἀξία καὶ ἡ ἀναγκαιότης τῆς Ὁμολογίας

17η Ἰουνίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Xάριτι Θεοῦ, μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ Μακαρι-
 ωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλι-

νίκου καὶ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ ἱστορικός 
Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἰσαύρου (ΙΖ’ αἰ.), στὴν Γα-
ρίτσα Κερκύρας, Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς Ἀττικῆς, 
πανηγύρισε τὴν Παρασκευή, 17η Ἰουνίου 
2017 ἐκ. ἡμ.

Στὴν καθιερωμένη ἐτήσια αὐτὴ Πανήγυρι, ἡ συμμετοχὴ 
Κληρικῶν καὶ Προσκυνητῶν ἀπὸ Ἀθήνα, Ἀγρίνιο, Πάτρα, 
Ἡγουμενίτσα καὶ Πτολεμαΐδα, παρὰ τὶς δύσκολες καιρικὲς 
συνθῆκες λόγῳ καύσωνος, ἀνέδειξε τὴν ἀγάπη ὅλων γιὰ 
τὸν Ἅγιο Ἔνδοξο Μάρτυρα Ἴσαυρο, τὸν Ἀθηναῖο.

Τὴν παραμονὴ τῆς Ἑορτῆς ὑποδεχθήκαμε μὲ ἰδιαίτερη 
χαρὰ τὸν Αἰδεσιμολ. π. Νικόλαο Δημαρᾶ, γιὰ πρώτη φορά, 
μὲ ὁμάδα πιστῶν ἀπὸ τὴν Πάτρα. 

Κατὰ τὴν διάρκεια φιλόξενου κεράσματος, ἔγινε ἐνημέ-
ρωσις σχετικὰ μὲ τὴν ἱστορία τοῦ Ναοῦ, ἀνεφέρθησαν σύγ-
χρονα καὶ παλαιότερα Θαύματα σύμφωνα μὲ περιγραφὲς 
πιστῶν καὶ μὲ ἀναφορὰ στὸν Βίο τοῦ Ἁγίου ἔκλεισε ἡ ἐνη-
μέρωσις, γιὰ νὰ συνεχίσουμε μὲ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Πανη-
γυρικοῦ Ἑσπερινοῦ.
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Τὴν ἑπομένη, ἡμέρα τῆς Ἑορ-
τῆς, μὲ συλλειτουργοὺς τοὺς Ἱε-
ρεῖς Ἀρχιμ. π. Αθανάσιο Ἁγιοκυ-
πριανίτη, π. Νικόλαο Δημαρᾶ, π. 
Ἄγγελο Μουρλᾶ καὶ π. Νικόλαο 
Ματσούλια, ἐτελέσθη πανηγυρι-
ρικὴ Θεία Λειτουργία μέσα σὲ 
πνεῦμα κατανύξεως καὶ ἐν Χρι-

στῷ ἀγάπης καὶ χαρᾶς.
Ὁ π. Νικόλαος Δημαρᾶς ἐξεφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία, μὲ 

θέμα τὴν ἀξία καὶ ἀναγκαιότητα τῆς Ὁμολογίας, ἀλλὰ καὶ 
τὴν στάσι μας στὴν σύγχρονη ἐποχή, σύμφωνα μὲ τὸ μαρτυ-
ρικὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου Ἰσαύρου.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, στὸν αὔλειο χῶρο 
τοῦ Ναοῦ προσεφέρθησαν κεράσματα, ὁ δὲ π. Ἀθανάσιος  
κατέκλεισε την πανηγυρικὴ ἑόρτια Σύναξι, μὲ τὸν γνωστὸ 
ἐνθουσιασμό του.

† π. Ἄ.Μ.

(*) Ἐδῶ ἔχετε τὴν δυνατότητα νὰ ἐνημερωθῆτε γιὰ τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου 
Ἰσαύρου καὶ τὸ ἱστορικὸ τοῦ ὁμωνύμου Ἱεροῦ Ναοῦ στὴν Κέρκυρα.
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