
                 Bankverbindung : Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde                       
Stadtsparkasse Wuppertal – ΙΒΑΝ: DE90 3305 0000 0000 3943 20 – BIC: WUPSDE33 
 

Για το σύνολο του ποσού των δωρεών σας προς την Ενορία μας θα λάβετε 
απόδειξη για να το δικαιολογήσετε στην Εφορία, αν έχετε γράψει καθαρά τη 

διεύθυνσή σας πάνω στο βεβαιωτικό της κατάθεσης. ) 
 

Dauerauftrag – Συνδρομητής  
για την εκκλησία μας 

 
 

Ich(Wir) bitte(n), folgenden Dauerauftrag zu Lasten meiner/unserer 
 

Konto-Nr._____________________________________________ 
 
 
 

mit dem Betrag   5€     10€     20€          €     
 

mit dem Verwendungszweck - Spende / Kirchenbeitrag - 
 

vom Auftraggeber___________________________________ 
 
 

erstmalig am :______________monatlich / zweimonatlich/ 1/4-jährlich/ 
1/2-jährlich / jährlich auszuführen. 

 
 

Letzte Ausführung : _____________________________ 
 

Empfänger : G.O.M. Kirchengemeinde Zoodochou Pigis Wuppertal 
IBAN: DE90 3305 0000 0000 3943 20  

BIC: WUPSDE33 
 

_____________________________________ 
Ort, Datum 

 
_______________________________________ 

Unterschrift des Kunden     

Ο Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Κ Ο Ν  Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ε Ι Ο Ν   
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U e l l e n d a h l e r  S t r .  4 0 7 - D - 4 2 1 0 9  W u p p e r t a l   
Tel.: 0202/70 07 62 - email : wuppertal@orthodoxie.net  

     www.orthodoxie.net/wuppertal 
www.orthodoxie-wuppertal.de 

www.ekklisia-wuppertal.de 
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Απολυτίκιο Αγ. Δημητρίου  - Ήχος γ΄   
Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον, η οικουμένη,  

Αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την έπαρσιν,  
εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, 

Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
01.10. Κυριακή Β΄ ΛΟΥΚΑ - Θεία Λειτουργία 09.00 

01.10. Κυριακή Εκδήλωση στο πνευματικό κέντρο : 12.00  
«Παθολογικές Παθήσεις»   

Ένωση Ελλήνων Ιατρών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεσταφαλίας „ΓΕΝΕΣΙΣ“ 

07.10. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

08.10. Κυριακή Γ  ́ΛΟΥΚΑ - Θεία Λειτουργία 09.00 

15.10. Κυριακή Δ  ́ΛΟΥΚΑ - Θεία Λειτουργία 09.00 

18.10. Τετάρτη Αγ. απ. και ευαγ. Λουκά – Θεία Λειτουργία 09.00 

19.10. Πέμπτη Ιερά Παράκληση στον άγιο Γεώργιο Καρσλίδη 18.00 
Στη συνέχεια  

  Ομιλία στο πνευματικό κέντρο με θέμα : 
19.10. Πέμπτη « Αποσπάσματα από τη ζωή του παπά Φώτη Λαυριώτη,  
                                 τον διά Χριστόν σαλόν », όπως τα έζησε ο ομιλητής: 19.00 

       Ιερατικώς Προϊστάμενος της ενορίας Gütersloh 
π. Κωνσταντίνος Βογιατζής  

21.10. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

22.10. Κυριακή ΣΤ  ́ΛΟΥΚΑ – Θεία Λειτουργία 09.00 

28.10. Σάββατο Αγ. Σκέπη της Θεοτόκου - Θ. Λειτ. -Δοξολογία 09.00   
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ    

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ 
07.10.   Σάββατο   Ερμηνεία της Α  ́Επιστολής Ιωάννου                           19.00 
21.10.   Σάββατο   Ερμηνεία της Α  ́Επιστολής Ιωάννου                           19.00   

Κατηχητικό για τα παιδιά 
Κάθε Κυριακή μετά το Κήρυγμα του Ευαγγελίου μέχρι την ώρα της Θείας 
Μετάληψης με τις κυρίες Χρυσάνθη και Δήμητρα.   
Παρακαλούνται όλοι οι ενορίτες οι οποίοι επιθυμούν να δηλώσουν Γάμο ή 
Βάπτιση, ή να συναντηθούν με τον Ιερέα να χρησιμοποιούν τις ώρες 
λειτουργίας του γραφείου.  

Ώρες Γραφείου : Δευτέρα, ώρα 17.00 – 19.00 
και Παρασκευή, ώρα 10.00 – 12.00 

Ας μιλήσουμε για νίκες… 
 
Ο μήνας Οκτώβριος, με τον εορτασμό πληθώρας μνήμης αγίων που αφιέρωσαν 
τη ζωή τους στην εφαρμογή τής αγάπης που ελευθερώνει και την ιστορική 
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για νίκες…  
Για τις νίκες των προπατόρων μας, αγίων και πολεμιστών, και για την 
προσδοκία τής εμφάνισης της ολοκληρωτικής νίκης πάνω σε κάθε μορφή 
σκλαβιάς. Τη νίκη που θα φέρει ουσιαστική αλλαγή και θα ελευθερώσει ριζικά 
και αληθινά το μέσα μας από την πιο κρυφή σκλαβιά που υπάρχει. Η 
παρακάτω ιστορία, που έχει γράψει ο Αμερικανός φιλέλληνας, συγγραφέας 
Κέβιν Άντριους, ο οποίος μελετούσε με αγάπη τα μεσαιωνικά κάστρα της 
Ελλάδας, μιλάει για αυτήν ακριβώς τη νίκη. «Έτος 1949. Ο Άντριους ταξίδευε 
σε μια χώρα ρημαγμένη από τη Γερμανική Κατοχή και τη θηριωδία που δίχασε 
τη μεταπολεμική Ελλάδα σε κομμουνιστές και αντικομουνιστές, μια θηριωδία 
που μόλις είχε λάβει τέλος. Φθάνοντας βράδυ σ’ ένα χωριό, φιλοξενήθηκε από 
τον ιερέα της ενορίας, τον παπα-Σταύρο. Το σπίτι του ιερέα είχε καεί εντελώς, 
κι έτσι υποδέχτηκε τον φιλοξενούμενό του σε μια αποθήκη που είχε τώρα για 
να μένει. Σιγά σιγά, ο Άντριους έμαθε την ιστορία του παπά. Οι δύο 
μεγαλύτεροι γιοί του, τον καιρό της Κατοχής, είχαν καταταγεί στην 
Αντίσταση· όμως, κάποιοι συγχωριανοί πρόδωσαν την κρυψώνα τους: Τους 
έπιασαν και κανείς ποτέ δεν τους ξαναείδε. Την ίδια περίπου περίοδο, η 
παπαδιά πέθανε από την πείνα. Μετά την απελευθέρωση, ο παπα-Σταύρος 
έμενε μόνος με μια απ’ τις παντρεμένες κόρες του και το μωρό της. Εκείνη 
περίμενε το δεύτερο παιδί της σε λίγες εβδομάδες. Μια μέρα, όμως, γύρισε και 
βρήκε το σπίτι του παραδομένο στις φλόγες, από χέρια κομμουνιστών. „Πήγα 
ακριβώς τη στιγμή“, διηγιόταν στον Άντριους, „πού έσυραν την κόρη μου έξω 
και τη σκότωσαν· άδειασαν τα πιστόλια τους στο κορμί της. Μετά, μπροστά 
μου, σκότωσαν και το εγγόνι μου“. Αυτοί που έκαναν όλα ετούτα δεν ήσαν 
άγνωστοι, φερμένοι από μακριά, αλλά συγχωριανοί. Ο παπα-Σταύρος ήξερε 
πολύ καλά ποιοι ήταν, κι όχι μόνο αυτό, αλλά τους συναντούσε υποχρεωτικά 
κάθε μέρα. „Απορώ πώς δεν έχει τρελαθεί“, είπε μια χωριανή στον Άντριους. 
Αλλά ο ιερέας δεν έχασε το μυαλό του. Αντιθέτως, μιλούσε στους 
συγχωριανούς του για την ανάγκη της συγγνώμης. „Τους λέω να συγχωρούν 
και ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος“, είπε στον Άντριους. Ποια ήταν η δική τους 
αντίδραση; Τον περιγελούσαν κατά πρόσωπο. Όταν όμως ο Άντριους μίλησε 
με τον μόνο επιζώντα γιό του παπα-Σταύρου, εκείνος δεν γέλασε κατά του 
πατέρα του: „Είναι ελεύθερος, επειδή συγχωρεί“, είπε γι’ αυτόν. Δεν υπάρχει 
άλλος δρόμος […]Χωρίς συγχώρηση δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε μια νέα 
αρχή. […] Κατά τον Άγιο Σιλουανό τον Aθωνίτη (1866- 1938), „Όπου 
υπάρχει συγγνώμη, ...εκεί υπάρχει και ελευθερία“ […]  Συγχωρώ σημαίνει 
ελευθερώνομαι από μια φυλακή, στην οποία όλες οι πόρτες είναι κλειδωμένες 
από μέσα». 1  

                                                        
1 Η ιστορία είναι παρμένη από το βιβλίο, του Μητροπολίτη Διοκλείας Κάλλιστου Γουέρ, με τίτλο «Πώς να 
εισέλθω στην καρδιά;» (Μυστικές αναβάσεις στο όρος του Κυρίου) - Εκδόσεις: ν πλ . 


