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Σεβαστοί Πατέρες, Reverend Members of the Clergy,
Εξοχώτατε Πρέσβυ της Ελλάδος στη Σουηδία κ. Δημήτριε Τουλούπα,
Esteemed Delegation of the local Civic and Church Authorities of Rättvik, of the Coptic, Lutheran
and Roman Catholic Church, of the St. David's Ecumenical Center and of BILDA,
Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας,
Φιλέορτοι προσκυνηταί,

Ημέρα ανεκλαλήτου χαράς είναι η σημερινή, αγαπητοί αδελφοί, η επίσημη έναρξη της
λειτουργίας του Ησυχαστηρίου του Αγίου Νικολάου εδώ στην πόλη του Rättvik (Ρέττβικ) της
Σουηδίας. 

Ημέρα δοξολογίας προς τον εν Τριάδι προσκυνούμενο Θεό και τιμής προς τον προστάτη
του Ησυχαστηρίου, Άγιο Νικόλαο, Αρχιεπίσκοπο Μύρων της Λυκείας, τον θαυματουργό.

Ημέρα μνημοσύνης προς τον ιδρυτή του Ησυχαστηρίου, μακαριστό Αρχιμανδρίτη κυρό
Ευσέβιο Βίττη, τον αυθεντικό λεβίτη, την προσωποποίηση της ευσέβειας, της φιλομάθειας, της
ασκητικής βιωτής και του υγιούς ιεραποστολικού φρονήματος.

Ημέρα ευγνωμοσύνης και ευχαριστιών εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως Σουηδίας και
πάσης Σκανδιναυΐας καθόλης προν την πρώην αδελφότητα - τον Σύλλογο, δηλαδή, φίλων του
Ησυχαστηρίου - για την ακούραστη μέριμνα τους για την συντήρησή του, μετά την αναχώρηση του
Γέροντος Ευσεβίου για την Ελλάδα και την προς Κύριον εκδημία του, καθώς και για την
μεταβίβαση του Ησυχαστηρίου και των περιουσιακών του στοιχείων προς την Ιερά Μητρόπολη
Σουηδίας.

Ευχή όλων μας είναι να επανδρωθεί σύντομα με μία αφοσιωμένη μοναστική αδελφότητα,
ώστε πλήθη πιστών να το επισκέπτονται και να λαμβάνουν πνευματική στήριξη και καθοδήγηση.
Ευγνωμονώ τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο για αποστολή των
Πατριαρχικών Του ευλογιών εγγράφως, επ' ευκαιρία των θυρανοιξίων, καθώς και τους
συμμετέχοντες στους σημερινούς εορτασμούς:

1. Τον Εξοχώτατο Πρέσβη της Ελλάδος στη Σουηδία κ. Δημήτριο Τουλούπα και την συνοδεία
του γιά την καθ' όλα τιμητική συμμετοχή του στους σημερινούς εορτασμούς,

2. Τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Σωσίπατρο Στεφανούδη, Ιερατικώς Προϊστάμενο
του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης,

3. Τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Αλέξανδρο Λουκάτο, Ιερατικώς Προϊστάμενο του
Μητροπολιτικού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Όσλο, συνοδευόμενος από την
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω κοινότητος κ. Κυριακή Παπαδοπούλου
Sammuelsen, και τον πνευματικό του υιό κ. Ανδρέα Μανώλη εξ Ελλάδος,

4. Τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο κ. Άγγελο Velichkov,  Ιερατικώς Προϊστάμενο
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, της Εξαρχίας Ρωσσικής Παραδόσεως του Οικουμενικού
Πατριαρχείου,

5. Τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρεσβύτερο κ. Αθανάσιο Μελά, εφημέριο της ενορίας του
Αποστόλου Παύλου Ουψάλης,

6. Τον Αιδεσιμώτατο Πρεσβύτερο κ. Χρήστο Λέτσιο, εφημέριο της ενορίας του Αποστόλου
Κλεόπα Κάλμαρ,

7. Τον Αιδεσιμώτατο Πρεσβύτερο κ. Ιωάννη Νικολαΐδη, εφημέριο της ενορίας των Εισοδίων
της Θεοτόκου Μπορώς, συνοδευόμενος από τον υποδιάκονο Δρ. Νικόλαο Ρήγα,

8. Τα μέλη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου κ.κ. Κυριακή Παπαδοπούλου Sammuelsen,
Μαρία Κεχαγιά και Νικόλαο Κίτσιο,

9. Τον ανώνυμο δωρητή του γεύματος που θα προσφερθεί σε λίγο,



10. Την επιτροπή φιλοξενίας των Θυρανοιξίων αποτελουμένη από τους κ.κ. Μαριάννα
Ανδρικοπούλου, Σοφία και Βούλα Δεμερτζίδου, Αγγελο Εξαδάχτυλο, Αικατερίνη
Καβαλτζή, Σπυρίδωνα Καραμούτσο, Νικόλαο Κίτσιο, Φωτεινή Μπατσέλα, Σταυρούλα
Τασίνα, Γεώργιος Τζανή, Χρήστο Τιμούδα, Χριστίνα Χρυσοβέργη και Σοφία Johnsson,

11. Την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης,
12. Τους κ.κ. Κωνσταντίνο Αθανασάκη Μαριάννα Ανδρικοπούλου, Σπυρίδωνα Καραμούτσο,

Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Γεώργιο Τζανή και Στυλιανό Τσολακίδη, για την μεταφορά του
εξοπλισμού του Ησυχαστηρίου,

13. Τον κ. Αστέριο Ζιακούλη, ο οποίος σε συνεργασία με την εταιρεία ALLEXA, έφεραν εις
πέρας το κοπιώδες έργον της ολοκλήρωσης της εκ βάθρων ανακαίνισης του Ησυχαστηρίου,

14. Τους μουσικολογιωτάτους ιεροψάλτες κ.κ. Δημήτριο Καλπακίδη, Ηλία Γέργη και Ανδρέα
Σελαμσή από την Στοκχόλμη και κ. Πέτρο βασιλειάδη από το Borås γιά την συμμετοχή
τους στις Ιερές Ακολουθίες,

15. Τους ξυλογλύπτες εξ Ιωαννίνων κ.κ. Ελευθέριο και Κωνσταντίνο Γεωργιάδη για την
κατασκευή του τέμπλου, του Εσταυρωμένου, των στασιδίων, καθώς και τον κ. Μιχαήλ
Ανδρούτσο για την αγιογράφηση των εικόνων του τέμπλου, του Εσταυρωμένου και την κ.
Ευτυχία Παπαδοπούλου για την ιστόριση της εικόνας του Αποστόλου Κλεόπα. 

16. Εν τέλει,  ευχαριστώ όλους εσάς, φιλέορτοι προσκυνητές, για την θυσία στην οποία
υποβληθήκατε να έλθετε από εγγύς και από μακράν για να συμπανηγυρίσουμε τα
θυρανοίξια του Ησυχαστηρίου μας. Σας παρακαλώ, να επισκέπτεστε τακτικά το
μοναστηράκι μας για να αναπαύεσθε από το όμορφο φυσικό περιβάλλον που το περιβάλλει
και από το εσωτερικό περιβάλλον της προσευχής και της πνευματικής περισυλλογής.
Είναι γεγονός ότι δαπανήσαμε αρκετά χρήματα γιά την μέχρι τούδε ανακαίνιση, τον

εξοπλισμό και την επίπλωση του Ησυχαστηρίου. Θα σας παρακαλούσα όλους να συνδράμετε στην
απόσβεση της μεγάλης αυτής δαπάνης, η οποία θα μας δώσει την δυνατότητα να συνεχίσουμε τα
έργα ανακαίνισης και ανάπλασης με πρώτο τον εξωραϊσμό του αύλειου χώρου και ακολούθως με
την μετατροπή του δεύτερου κτιρίου σε χώρο φιλοξενίας για εσάς τους προσκυνητές.
Χρειαζόμαστε δωρεές για τις εικόνες, το προσκυνητάρι, τα στασίδια, το τέμπλο, τον Εσταυρωμένο,
τα καντήλια, τα ιερά σκεύη, τα κρεβάτια, τις ντουλάπες και τον υπόλοιπο εξοπλισμό.

Η χάρις και η ευλογία του Αγίου Νικολάου είη μετά πάντων υμών!
Θα παρακαλέσω τώρα τον Εξοχώτατο Πρέσβυ της Ελλάδος κ. Δημήτριο Τουλούπα να

απευθύνει χαιρετισμό.


