Για να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατό γρηγορότερα η ανάπλαση του κτιρίου, έχει συσταθεί Ερανική Επιτροπή η οποία θα αναλάβει το έργο της
συλλογής των απαραίτητων χρημάτων.

Oικία Αγίου Φιλουμένου
Ορούντα

Στην επιτροπή συμμετέχουν οι ακόλουθοι:
Μέλη Επιτροπής
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Μητροπ. Μόρφου κ. Νεόφυτος
Πρόεδρος
Θεμιστοκλέους Νίκος
Αντιπρόεδρος
Παπασυμεών Παπαμιχαήλ
Αν. Αντιπρόεδρος
Σπανού Θεμούλα
Ταμίας
Γαβριήλ Μαρία
Βοηθός Ταμίας
Χατζηγιάννης Χριστάκης
Γραμματέας
Παναγή Δώρα
Βοηθός Γραμματέας
Ανδρέου Παντελής
Μέλος
Ιωάννου Σάββας
Μέλος
Κύρου Κυριάκος
Μέλος
Ορουντιώτης Αλέκος
Μέλος
Περατίτης Κωστάκης
Μέλος
Πρωτοπαπάς Σάββας
Μέλος
Σκουφάρης Παναγιώτης
Μέλος
Φουσκωτός Σάββας
Μέλος
Γιωργαλλής Πανίκος
Μέλος
Σταματάρης Βασίλης
Μέλος
Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Ορούντας

22932414
99570099
99432767
99370775
22824158
99563687
99435889
99362072
99473318
99455770
99449822
99491714
99629244
99570947
99450132
99675003
99435444
22824455

Εισφορές μπορούν να γίνουν με τους ακόλουθους τρόπους:
1. Με αγορά των ειδικών λαχνών που έχουν εκδοθεί.
2. Εισφορά σε οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής.
3. Κατάθεση στη ΣΠΕ Δυτικής Λευκωσίας στο λογαριασμό όψεως:
2017143.
4. Όποιος επιθυμεί μπορεί να δηλώσει να του αποκόπτεται μηνιαία ένα
μικρό ποσό προς όφελος της Ερανικής Επιτροπής Αποκατάστασης
Οικίας του Αγίου Φιλουμένου.

έρανος
για την ανάπλαση - συντήρησή της

Ο Άγιος Φιλούμενος γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου του έτους 1913 και καταγόταν από το χωριό Ορούντα. Στην ηλικία των 14 ετών αποφάσισαν να
μεταβούν μαζί με το δίδυμο αδελφό του - τον μετέπειτα π. Ελπίδιο - στη
Μονή Σταυροβουνίου για να γίνουν μοναχοί. Στο Σταυροβούνι παρέμειναν
για έξι χρόνια, και έπειτα η θεία πρόνοια τους οδήγησε στα Ιεροσόλυμα.

Στις μέρες μας έχει ολοκληρωθεί στον τόπο του μαρτυρίου του Αγίου Φιλουμένου περικαλλής τρίκλιτος ναός, του οποίου το ένα κλίτος είναι αφιερωμένο στον Άγιο. Εκεί μεταφέρθηκε το 2008 και το σκήνωμά του. Στις 29
Νοεμβρίου 2009 έγινε από τη Σύνοδο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και
η επίσημη αγιοκατάταξή του.

Ο Άγιος Φιλούμενος υπηρέτησε στην Αγία Γη ως μέλος της αγιοταφικής
αδελφότητας για 45 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια έζησε με πολλή ταπείνωση
και αφάνεια, με άσκηση και αυστηρότητα στο θέμα της νηστείας και της
προσευχής, με αυταπάρνηση και αγάπη στη διακονία των ανθρώπων. Ο τελευταίος διορισμός του από το Πατριαρχείο ήταν στη Νεάπολη (1979), ως
ηγούμενος στο Φρέαρ του Ιακώβ.

Στην κοινότητα καταγωγής του Αγίου Φιλουμένου, την Ορούντα, σώζεται η
οικία της οικογένειάς του. Το κτίσμα είναι παραδοσιακό, με την αρχιτεκτονική δομή και τα υλικά που χρησιμοποιούνταν στα παλαιά σπίτια στην περιοχή. Με το πέρασμα των χρόνων όμως η οικία άρχισε να παρουσιάζει
φθορές, με αποτέλεσμα κάποια μέρη της τοιχοποιίας να κινδυνεύουν να
καταπέσουν. Έτσι, αποφασίστηκε να αγοραστεί η οικία από την εκκλησιαστική επιτροπή του Ιερού Ναού Αποστόλου Λουκά Ορούντας, με σκοπό τη
συντήρησή της σε πρώτο στάδιο, και έπειτα την ολοκληρωτική αποκατάστασή της. Για τον σκοπό αυτό έχουν ήδη εκπονηθεί, μερίμνη της Μητροπόλεως Μόρφου, τα ανάλογα αρχιτεκτονικά σχέδια. Το κόστος όπως έχει
υπολογιστεί ξεπερνά τις €400.000 γι’ αυτό και η συμβολή όλων μας στη
συλλογή των χρημάτων είναι πολύτιμη.

•

Ο Άγιος Φιλούμενος όταν υπηρετούσε στο Φρέαρ του Ιακώβ (1979).
Σ’ αυτό το προσκύνημα τον αξίωσε ο Θεός να λάβει και τον «στέφανον του
μαρτυρίου», αφού στις 29 Νοεμβρίου του 1979, φανατικοί σιωνιστές που
διεκδικούσαν το προσκύνημα τον σκότωσαν, κτυπώντας τον με τσεκούρι,
την ώρα του εσπερινού. Το 1983 κατά την ανακομιδή του σκηνώματός του,
αυτό βρέθηκε άφθαρτο και ευωδιάζον, φανερώνοντας, μαζί με άλλα θαυμαστά σημεία που ακολούθησαν, την ένταξή του «εν σκηναίς αγίων».

Το αρχιτεκτονικό σχέδιο της πρόσοψης της οικίας του Αγίου.
Μετά το τέλος των εργασιών αποκατάστασης η οικία του Αγίου Φιλουμένου
η οποία έχει τη μοναδικότητα να αποτελεί την οικία ενός σύγχρονου αγίου,
θα καταστεί σημείο αναφοράς. Θα μας οδηγεί στην πηγή της αγιότητός του
που δεν είναι άλλη από τους ευσεβείς γονείς του και την ευλογημένη του
γιαγιά. Ταυτόχρονα, σε αυτή θα οργανωθεί ένα σύγχρονο θρησκευτικό
«μουσείο» διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης του μάρτυρος. Εκεί θα παρουσιάζονται το γενεαλογικό δένδρο, η ζωή, το μαρτύριο και τα θαύματα του
Αγίου στοιχεία που θα αποτελούν πηγή πνευματικής έμπνευσης, εξαιρέτως
για τους νέους, οι οποίοι ζουν σε ένα κόσμο που ήδη τους καλεί να δώσουν
τη μαρτυρία του Αγίου Φιλουμένου και να γίνουν φύλακες «οσίων τρόπων».

