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Περιμένουμε από όλους μια προαιρετική δωρεά αγάπης. 
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  

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ    
ΕΝΟΡΙΑ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΟΥΠΠΕΡΤΑΛ 

www.orthodoxie-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.  

Uellendahler Str. 407 

D-42109 Wuppertal 

Tel 0202 - 70 07 62 & Fax 70 26 40 

Email : wuppertal@orthodoxie.net  

http://www.orthodoxie-wuppertal.de/


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  

05.10. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

06.10. Κυριακή Γ΄ ΛΟΥΚΑ - Θεία Λειτουργία 09.00 

12.10. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

13.10. Κυριακή Δ΄ ΛΟΥΚΑ - Θεία Λειτουργία 09.00 

19.10. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

20.10. Κυριακή ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ – Θεία Λειτουργία 09.00 

27.10. Κυριακή Ζ΄ ΛΟΥΚΑ – Θεία Λειτουργία 09.00 

28.10. Δευτέρα Αγ. Σκέπη της Θεοτόκου - Θ. Λειτ. -Δοξολογία 09.00 
    

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   
12.10.   Σάββατο   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου                   19.00      

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

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 10.00 – 12.00 και ώρα 17.00 – 19.00         

Σκέψεις γύρω από την Ελευθερία 
 

Ο μήνας Οκτώβριος, με τον εορτασμό της εθνικής μας επετείου της 28
ης

 

Οκτωβρίου και της μνήμης πληθώρας Αγίων που αγωνίστηκαν όχι μόνο 

για να κατανοήσουν, αλλά προπάντων για να μετέχουν στην Αλήθεια 

της Αγάπης του Θεού και στην ουσιαστική Ελευθερία, μας προσφέρει 

μια ιδιαίτερη ευκαιρία για να ξανασκεφτούμε το νόημά της.   

«Τι είναι όντως ελευθερία; Όλοι μιλάνε σήμερα για ελευθερία, για 

σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου· προφανώς, κατ’ αναλογία του μεγέθους και του βάθους της 

καταστρατήγησής τους. […] Ελευθερία είναι μόνο ένα πράμα, που 

βέβαια έχει πάμπολλες διαβαθμίσεις και εκδοχές: Ελευθερία απ’ το δικό 

σου θέλημα…» Γρηγόρης Βασιλειάδης-Πόσο αντέχεις την αλήθεια;-Εκδόσεις Ἐν πλῶ.  

 

«Εάν θέλεις ελευθερία, τότε προσπάθησε πρώτα να ελευθερωθείς πρώτα 

εσύ από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όσον αφορά στη γνώση ισχύει ως 

κορυφαίος ο κανόνας: Γνώρισε τον ίδιο σου τον εαυτό! Όσον αφορά 

στην ηθική ισχύει ως κορυφαίος ο κανόνας: Ελευθερώσου από τον ίδιο 

σου τον εαυτό! Εάν θέλεις να φθάσεις την ελευθερία με επανάσταση, 

τότε εξέγειρε την επανάσταση πρώτα ενάντια στον ίδιο σου τον εαυτό 

και θα δεις ότι όλες οι άλλες επαναστάσεις είναι περιττές. Εάν θέλεις να 

φθάσεις στην ελευθερία με πόλεμο, τότε ξεκίνα τον πόλεμο πρώτα 

ενάντια στον ίδιο σου τον εαυτό, κι αν ολοκληρώσεις αυτόν τον πόλεμο 

με επιτυχία, θα δεις ότι όλοι οι υπόλοιποι πόλεμοι είναι περιττοί. Λες ότι 

επιθυμείς την ελευθερία; Τότε πρέπει να σταθείς δίπλα στον Θεό ενάντια 

στον εαυτό σου και ενάντια στον κόσμο. Πρώτα ενάντια στον εαυτό 

σου, αφού μέσα σου είναι το κύριο πεδίο μάχης ενάντια στον κόσμο. 

Εάν νικήσεις τον κόσμο εκεί, στον εαυτό σου, στο κύριο πεδίο μάχης, 

τον νίκησες σε όλα τα μέτωπα. Εάν όμως τον νικήσεις σε όλα του τα 

μέτωπα, ενώ δεν τον νικήσεις μέσα σου, αυτός θα παραμείνει ανίκητος 

στο κυριότερο του φρούριο. Εάν δεν νικήσεις τον εαυτό σου μ’ όλους 

τους άλλους κόπους που θα καταβάλεις το μόνο που θα καταφέρεις θα 

είναι να πηδάς από φυλακή σε φυλακή, από κλουβί σε κλουβί.  

Η ελευθερία της κοινωνίας και η εθνική ελευθερία και η ελευθερία του 

κράτους και η παγκόσμια ελευθερία, χωρίς απελευθέρωση από τον ίδιο 

της τον εαυτό, είναι μόνο παραπλανητικά και ψεύτικα ονόματα 

διάφορων φυλακών, διάφορων κλουβιών. Απελευθερώσου από τον ίδιο 

σου τον εαυτό και θα είσαι εκτός, από όλες τις φυλακές και όλα τα 

κλουβιά.» Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς-Στοχασμοί περί καλού και κακού-Εκδόσεις Ἐν πλῶ. 
 


