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ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
Αγαπητοί Ενορίτες,
Αυτή την Εβδομάδα εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε τον πολιούχο και προστάτη της
Κοινότητος μας τον Mεγαλομάρτυρα Αγ. Δημήτριο τον Mυροβλύτη. Μεγάλη τιμή για όλους
μας, διότι στην εορτή του Aγ. Δημητρίου όλοι μας εορτάζουμε. Ο ενοριακός Ιερός Ναός, για
εμάς τους Χριστιανούς αποτελεί το πρώτο σπίτι μας. Αυτό σημαίνει πως όλοι μαζί έχουμε
υποχρέωση να φροντίσουμε και να ετοιμάσουμε τον Ναό μας ώστε να δυνάμεθα να
φιλοξενήσουμε όσους θα έρθουν από άλλες περιοχές. Πρέπει να βλέπουμε τον Ναό μας σαν το
σπίτι μας. Για τον Χριστιανό ο Ιερός Ναός είναι το μέσο δια του οποίου έρχεται η σωτηρία της
ψυχής του, μέσα από τα Μυστήρια αλλά κυρίως μέσω της Θείας Λατρείας, όπου
πραγματοποιείται η ένωση με τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό.
Ο Αγ. Δημήτριος είναι ένας από τους μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας, που έζησε στα
τέλη του Γ' αιώνα σε εποχή όπου, η ειδωλολατρία ήταν άμεσα συνδεδεμένη με το σύνολο της
κοινωνίας. Αυτό το γεγονός όμως, δεν τον έκανε να αποφύγει την κοινωνία, αλλά αντιθέτως
βρισκόταν μέσα στο κόσμο διδάσκοντας και ομολογώντας σε αυτούς την αληθινή
πίστη. Καταγόταν από πλούσιους γονείς οι οποίοι ήταν και πιστοί Χριστιανοί. Ο ίδιος είχε
προοδεύσει ως στρατιώτης και είχε αποδείξει την ανδρεία του. Αυτά τα χαρίσματα μαζί με τις
αρετές της δικαιοσύνης, αγάπης και φιλαδελφίας για τον συνάνθρωπό του, τον έκαναν αγαπητό
και από τους συμπολίτες του, της Θεσσαλονίκης.
Όλες οι τιμές και δόξες που απολαύανε ο Αγ. Δημήτριος, δεν τον απέτρεψαν από το να
κηρύττει την πίστη του στον Χριστό. Αυτό έγινε αιτία πολλοί ειδωλολάτρες να αφήνουν τα
είδωλα και να πιστεύουν και να ασπάζονται τον Χριστιανισμό. Ο διάβολος που φθονεί τον

καλό άνθρωπο, δεν άργησε να επέμβει μέσω των απίστων με αποτέλεσμα να συκοφαντήσουν
τον Αγ. Δημήτριο στον Βασιλέα. Ο ίδιος, χωρίς δισταγμό ομολόγησε την πίστη του εις τον
αληθινό Θεό, μπροστά στον αυτοκράτορα. Δεν φοβήθηκε να χάσει τα πλούτοι του ούτε την
κοινωνική θέση του. Η πίστη και η ομολογία του για τον Ιησού Χριστό, ήταν αιτία να τον
βάλουν στην φυλακή και πολύ σύντομα να μαρτυρήσει.
Το μαρτύριο και ο θάνατος του Αγ. Δημητρίου πιθανόν να έδωσε προσωρινή χαρά σε
αυτούς που τον μίσησαν και πιθανόν να νόμιζαν πως ήταν ισχυροί. Βλέπουμε όμως, μέσα στην
Εκκλησιαστική ιστορία, ότι αυτούς που οι άνθρωποι νομίζουν ως αδύνατους, ο Θεός τους υψώνει
και τους αγιάζει. Να μην λυπόμαστε αυτούς τους αγίους που έδωσαν την ζωή τους για την
πίστη τους εις τον Θεό, αλλά να λυπόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δοθεί
ολοκληρωτικά εις την αμαρτία και εις τον διάβολο. Στην διδαχή του ο Χριστός μας δίδαξε, "μη
φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, γιατί δεν μπορούν να σκοτώσουν την
ψυχή". Αντίθετα, "να φοβάσθε όποιον μπορεί να καταστρέψει ψυχή και σώμα στην κόλαση"
(Ματθ. 10:28).
Αγαπητοί αδελφοί μου, τα λόγια του Κυρίου παραμένουν με ισχύ εις τους αιώνες και είναι
οι εντολές με τις οποίες κατευθύνουν την ζωή των Χριστιανών. Ζούμε και πάλι σε μια εποχή
που οι άνθρωποι είναι επηρεασμένοι από τα υλικά αγαθά και δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν
με τον Θεό. Τα είδωλα του κόσμου τούτου κυβερνούν το λαό μας σήμερα. Ο αγώνας και το
μαρτύριο του Αγ. Δημητρίου είναι στις μέρες μας παράδειγμα προς μίμηση. Ας
παραδειγματιστούμε από τον βίο του πολιούχου μας, ώστε να πάρουμε θάρρος για να
αγωνιζόμαστε στον δρόμο του Θεού χωρίς να φοβόμαστε τις συνέπιες που θα έχουν εις την
κοινωνία.
Εύχομαι και προσεύχομαι ο Πανάγαθος Θεός δια των πρεσβειών του πολιούχου και
προστάτη της Κοινότητάς μας, τον Μεγαλομάρτυρα Αγ. Δημήτριο τον Μυροβλύτη να φωτίζει,
να αγιάζει και να προστατεύει όλο τον πιστό λαό του Θεού.
ΑΜΗΝ

 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

Υπενθύμιση
ΚΥΡΙΑΚΗ, 23ή Οκτωβρίου 2016
7:30μ.μ.-στο Πολιτιστικό μας Κέντρο «Πέτρος Γ. Πατρίδης»

ΒΡΑΔΥΑ ΟΠΕΡΑΣ (ΣΥΝΑΥΛΙΑ) Εισοδος ελευθερη
.................
ΚΥΡΙΑΚΗ, 23ή Οκτωβρίου 2016
Γενική Συνέλευση Φιλοπτώχου
Αγία Αικατερίνη 11:30π.μ.
στην Αίθουσα της εκκλησίας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ’ΛΟΥΚΑ
Κατὰ Λουκᾶν Η’26-39
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν
χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ἥτις ἐστὶν ἀντίπερα
τῆς Γαλιλαίας.ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν
ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς
εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον
οὐκ ἐνεδιδύσκετο καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν,
ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μνήμασιν.ἰδὼν δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν
καὶ ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ
μεγάλῃ εἶπε· τί ἐμοὶ καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ, υἱὲ τοῦ
Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με
βασανίσῃς.παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύματι τῷ
ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου.
πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ
ἐδεσμεῖτο
ἁλύσεσι
καὶ
πέδαις
φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ
ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς
ἐρήμους.ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς
λέγων· τί σοί ἐστιν ὄνομα; ὁ δὲ εἶπε· λεγεών·
ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν·καὶ
παρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς
τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν.ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη
χοίρων ἱκανῶν βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει· καὶ
παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς
ἐκείνους
εἰσελθεῖν·
καὶ
ἐπέτρεψεν
αὐτοῖς.ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ
ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ
ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν
λίμνην καὶ ἀπεπνίγη.ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες
τὸ γεγενημένον ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς
τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς.ἐξῆλθον δὲ
ἰδεῖν τὸ γεγονός, καὶ ἦλθον πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν
καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον, ἀφ᾿ οὗ
τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, ἱματισμένον καὶ
σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ,
καὶ ἐφοβήθησαν.ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ
ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς.καὶ
ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς
περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾿
αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο. αὐτὸς
δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν.ἐδέετο δὲ
αὐτοῦ ὁ ἀνήρ, ἀφ᾿ οὗ ἐξεληλύθει τὰ

δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ· ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν
ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων·ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου
καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. καὶ
ἀπῆλθε καθ᾿ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα
ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς.

6th Sunday of Luke
The Reading is from Luke 8:26-39
At that time, as Jesus arrived at the country of
the Gadarenes, there met him a man from the
city who had demons; for a long time he had
worn no clothes and he lived not in a house
but among the tombs. When he saw Jesus, he
cried out and fell down before him, and said
with a loud voice, "What have you to do with
me, Jesus, Son of the Most High God? I beseech
you, do not torment me." For he had
commanded the unclean spirit to come out of
the man. (For many a time it had seized him;
he was kept under guard, and bound with
chains and fetters, but he broke the bonds and
was driven by the demon into the desert.) Jesus
then asked him, "What is your name?" And he
said, "Legion"; for many demons had entered
him. And they begged him not to command
them to depart into the abyss. Now a large
herd of swine was feeding there on the hillside;
and they begged him to let them enter these. So
he gave them leave. Then the demons came out
of the man and entered the swine, and the herd
rushed down the steep bank into the lake and
were drowned. When the herdsmen saw what
happened, they fled, and told it in the city and
in the country. Then people went out to see
what had happened, and they came to Jesus,
and found the man from whom the demons
had gone, sitting at the feet of Jesus, clothed
and in his right mind; and they were afraid.
And those who had seen it told them how he
who had been possessed with demons was
healed. Then all the people of the surrounding
country of the Gadarenes asked him to depart
from them; for they were seized with great

fear; so he got into the boat and returned. The
man from whom the demons had gone begged
that he might be with him; but he sent him
away, saying, "Return to your home, and
declare how much God has done for you." And
he went away, proclaiming throughout the
whole city how much Jesus had done for him.

Από την Επιστολή Αποστόλου Παύλου
Πρὸς Γαλάτας Α’11-19
Ἀδελφοί, γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ
εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ, ὅτι
οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον. Οὐδὲ γὰρ ἐγὼ
παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε
ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ
χριστοῦ.
Ἠκούσατε
γὰρ
τὴν
ἐμὴν
ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ’
ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ,
καὶ ἐπόρθουν αὐτήν· καὶ προέκοπτον ἐν τῷ
Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν
τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς
ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων.
Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ
κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς
χάριτος αὐτοῦ, ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ
ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς
ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ
αἵματι· οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς
τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον
εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς
Δαμασκόν. Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον
εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ
ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε.
Ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ
Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου.

The Reading is from St. Paul's Letter to
the Galatians 1:11-19
BRETHREN, I would have you know that the
gospel which was preached by me is not man's
gospel. For I did not receive it from man, nor
was I taught it, but it came through a
revelation of Jesus Christ. For you have heard

of my former life in Judaism, how I persecuted
the church of God violently and tried to
destroy it; and I advanced in Judaism beyond
many of my own age among my people, so
extremely zealous was I for the traditions of
my fathers. But when he who had set me apart
before I was born, and had called me through
his grace, was pleased to reveal his Son to me,
in order that I might preach him among the
Gentiles, I did not confer with flesh and blood,
nor did I go up to Jerusalem to those who were
apostles before me, but I went away into
Arabia; and again I returned to Damascus.
Then after three years I went up to Jerusalem
to visit Cephas, and remained with him fifteen
days. But I saw none of the other apostles
except James the Lord's brother.

Welcome to Hellenic Orthodox
Community of St. Demetrios:
We welcome all our visitors
this morning and thank you
for praying with us during
the Divine Liturgy. While
Holy Communion may
only be received by
prepared and baptized
Orthodox
Christians,
our
nonOrthodox guests are welcome to join us
in receiving blessed bread (Antidoron)
from the priest at the conclusion of the
Divine Liturgy.

Υπενθυμίζουμε

τούς εὐσεβεῖς
παροίκους μας ὅτι ὁ Κύκλος μελέτης
Ἁγίας Γραφῆς τῆς Πέμπτης καί ὥρα
1:00 μ.μ. συνεχίζεται, στον Ἱερό
Καθεδρικό Ναό τοῦ
Ἁγίου Δημητρίου.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Τρίτη, 25 Οκτωβρίου, 2016
Ταβιθάς Μάρτυρος,
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μέγας Ἐσπερινός
7:00-8:30 μ.μ.
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου, 2016
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία 8:00 -11:00 π.μ.
Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
χοροστατούντος του Σεβασβιωτάτου
Αρχ, Αμερικής κ.κ. Δημητρίου
Μετά το πέρας της Πανηγυρικής Θείας
Λειτουργίας θα προσφέρθει το
καθιερωμένο κέρασμα στο Πολιτιστικό
μας κέντρο Πέτρος Γ. Πατρίδης
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ
Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου, 2016
ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ( ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ )
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Δοξολογία
8:00-10:00π.μ.
Σαββάτο 29, Οκτωβρίου, 2016
Αναστασίας της Ρωμαίας
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.
Ἐσπερινός
6:00-7:00 μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ
Κυριακή, 30 Οκτωβρίου, 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ΛΟΥΚΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1.Όρθρος & Θ. Λειτουργία
7:30-10:30π.μ.
2.Θεία Λειτουργία
10:45-12:30μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί ΘείαΛειτουργία 8:00-11:00π.μ.
Μνημόσυνα Σαββάτου, Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Μαργαρίτα Μαραθεύτης
Κομνηνού Παπουτσέλη
Ιωάννου Παπαιωάννου

Καλλίοπης Κωστίδη
Ανδρέας Μικίλ
Σταυρου, Γερασίμου, Γερασίμου

LITURGICAL SCHEDULE OF DIVINE
SERVICES
Tuesday, October 25, 2016
Tabitha Martyr
SAINT DEMETRIOS
Great Vespers
7:00-8:30 p.m.
Wednesday, October 26, 2016
DEMETRIOS THE GREAT MARTYR
SAINT DEMETRIOS
Orthros & Divine Liturgy 8:00 -11:00 a.m.
Presiding His Eminence
Archbishop Demetrios
Following Divine Liturgy all are welcome
for Refreshments to the
Petros G. Patrides Cultural Center
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy

8:00-10:00 a.m.

Friday, October 28, 2016
Holy Protection of the Theotokos
OXI DAY
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Orthros & Doxology
8:00-10:00 a.m.
Saturday, October 29, 2016
Anastasia of Rome
SAINT DEMETRIOS
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Vespers
6:00-7:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Sunday, October 30, 2016
5th SUNDAY OF LUKE
SAINT DEMETRIOS
1. Οrthros & Divine Liturgy
7:30-10:30 a.m.
2. Divine Liturgy
10:45-12:30 p.m.
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.
Μνημόσυνα Σαββάτου, Κυριακής
Αγια Aικατερίνη
Αντρέα Μαυρογιάννη
Κωνσταντίνου Παντελιά
Ιωάννου Αγγελοπούλου

October 26 - Demetrios the Myrrhbearer & Great Martyr of
Thessaloniki - Saint Demetrios
was a Thessalonian, a most pious
son of pious and noble parents, and a teacher of the Faith of Christ. When
Maximian the Emperor first came to Thessalonica in 290, he raised St.
Demetrios to the rank of Duke of Thessaly. But when it was discovered that
he was a Christian, he was arrested and kept bound in a bath-house. While
the games were under way in the city, Maximian was a spectator there. A
certain friend of his, a barbarian who was a notable wrestler, Lyaeus by
name, was boasting himself because of the height and strength of his body,
he challenged the citizens in the stadium to a contest with him. All that
fought with him were defeated. Seeing this, a certain youth named Nestor,
aquaintance of Demetrios', came to the Saint in the bath-house and asked
his blessing to fight Lyaeus single-handed. Receiving this blessing and
sealing himself with the sign of the precious Cross, he presented himself in
the stadium, and said, "O God of Demetrios, help me!" and straightway he
engaged Lyaeus in combat and struck him with a mortal blow to the heart, leaving the former boaster
lifeless upon the earth. Maximian was sorely grieved over this, and when he learned who was the cause of
this defeat, he commanded immediately that Demetrios was to be pierced with lances while he was yet in
the bath-house, As for Nestor, Maximian commanded that he be slain with his own sword.
Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Μυροβλύτης - Ὑψηλόβαθμος ἀξιωματικός του ρωμαϊκοῦ
στρατοῦ, ἔζησε καὶ μαρτύρησε ἐπὶ τῶν αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ, περίοδος φοβερῶν
διωγμῶν ἐναντίον τῶν χριστιανῶν. Ὁ Δημήτριος, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπὸ εὐσεβῇ οἰκογένεια τῆς
Θεσσαλονίκης δὲν φοβήθηκε τὶς διαταγὲς τῶν αὐτοκρατόρων καὶ συνέχιζε νὰ κηρύττει τὸ Εὐαγγέλιο.
Αὐτή του ἡ δράση τὸν ὁδήγησε μπροστὰ στὸν Δοκλητιανό, ὁ ὁποῖος διέταξε τὴν φυλάκισή του. Στὴν
φυλακὴ ἦταν ἕνας νεαρὸς χριστιανὸς, ὁ Νέστορας, ὁ ὁποῖος θὰ ἀντιμετώπιζε σὲ μονομαχία τὸν φοβερὸ
μονομάχο τῆς ἐποχῆς Λυαῖο. Ὁ νεαρὸς χριστιανὸς πρὶν τὴ μονομαχία ἐπισκέφθηκε τὸν Δημήτριο καὶ
ζήτησε τὴν βοήθειά του. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ὁ Νέστορας νὰ νικήσει τὸν Λυαῖο καὶ νὰ προκαλέσει τὴν
ὀργὴ τοῦ αὐτοκράτορα. Διατάχθηκε νὰ θανατωθοῦν καὶ οἱ δυὸ, Νέστορας καὶ Δημήτριος. Σήμερα ὁ Ἅγιος
Δημήτριος τιμᾶται ὡς πολιοῦχος Ἅγιος τῆς Θεσσαλονίκης. Ἡ μεταφορὰ τῆς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Δημητρίου
στὴν Κωνσταντινούπολη ἔγινε τὸ ἔτος 1149 ἀπὸ τὸν βασιλιὰ Μανουὴλ Κομνηνό. Καὶ ἡ εἰκόνα
μεταφέρθηκε ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος τῆς Κωνσταντινούπολης, ἐπὶ
ἡγουμενίας Ἰωσήφ.

October 28 – The Feast of the Holy Skepi of the Theotokos - The Feast of the Protection
commemorates the appearance of the most holy Theotokos in the Church of Blachernae in
Constantinople in the early sixth century, as recorded in the life of Saint Andrew the Fool for Christ's
sake. While the multitudes of the faithful were gathered in church, Epiphanios, the friend of Saint
Andrew, through the Saint's prayers, beheld the Virgin Mary above the faithful and spreading out her
veil over them, signifying her unceasing protection of all Christians. Because of this we keep a yearly
feast of gratitude, imploring our Lady never to cease sheltering us in her mighty prayers. Διαβάζουμε:
«Τῇ αὕτῃ ἡμέρᾳ τὴν ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν
Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας ἤτοι τοῦ ἱεροῦ αὐτῆς Μαφορίου, τοῦ ἐν τῷ σορῷ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τῶν Βλαχερνῶν, ὄτε ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς κατεῖδεν ἐφηπλωμένην αὐτὴν ἄνωθεν καὶ
πάντας τοὺς εὐσεβεῖς περισκέπουσαν». Λόγω τῶν πολλῶν θαυμάτων ἀπὸ τὴν Παναγία, ποὺ
ἀνέφεραν οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες στὸν Ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο τὸ 1940, ἡ Ἱερὰ Συνοδὸς τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ ἀπόφασή της τὸ 1952, καθιέρωσε νὰ ἑορτάζεται ἡ Ἅγια Σκέπη τῆς
Θεοτόκου ἀντὶ γιὰ τὴν 1η Ὀκτωβρίου,στὶς28Ὀκτωβρίου. Ἡ ἑορτὴ τῆς Ἅγιας Σκέπης τῆς Θεοτόκου ἡ
ὁποία τελοῦνταν ἀπὸ παλαιότατων χρόνων τὴν 1η Ὀκτωβρίου, ἦταν ἀνάμνηση τοῦ θαύματος τὸ
ὁποῖο εἶδε ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας. Κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς ἀγρυπνίας στὸ παρεκκλήσι τῆς «Ἅγιας Σοροῦ»
τοῦ ναοῦ τῶν Βλαχερνῶν στὴν Κωνσταντινούπολη, ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας εἶδε τὴν Θεοτόκο νὰ

προχωράει ἀπὸ τὶς βασιλικὲς πύλες πρὸς τὸ θυσιαστήριο ἀνάμεσα σὲ λευκοφορους ἅγιους, ἀπὸ τοὺς
ὁποίους ξεχώριζαν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. Ὅταν ἔφθασε
στὸ θυσιαστήριο γονάτισε καὶ προσευχόταν γιὰ πολλὴ ὥρα, κλαίγοντας καὶ παρακάλωντας τὸν Υἱό
της γιὰ τὴν σωτήρια του κόσμου. Ὅταν ὁλοκλήρωσε τὴν δέησή της, ἔβγαλε ἀπὸ τὸ κεφάλι της τὸ
ἀστραφτερὸ μαφόριο, ποὺ φοροῦσε καὶ μὲ μία κινήση τὸ ἅπλωσε σὰν σκεπὴ ἐπάνω ἀπὸ τὸ
ἐκκλησίασμα. Ἔτσι ἁπλωμένο τὸ ἔβλεπε γιὰ ἀρκετὴ ὥρα ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας μαζὶ μὲ τὸν Ἐπιφανιο,
ποὺ τὸν συνόδευε. Ὅσο φαινόταν ἐκεῖ ἡ Θεοτόκος, φαινόταν καὶ ἡ ἱερὴ ἐσθήτα νὰ σκορπίζει τὴ Χάρη
της. Ὅταν ἐκείνη ἄρχισε νὰ ἀνεβαίνει πρὸς τὸν οὐρανό, ἄρχισε καὶ ἡ Θεία Σκέπη νὰ συστέλλεται καὶ
σιγὰ – σιγὰ νὰ χάνεται. Τὸ ἱερὸ αὐτὸ μαφόριο ποὺ φυλασσόταν ἐκεῖ συμβόλιζε τὴν Χάρη καὶ τὴν
προστασία ποὺ παρέχει ἡ Παναγία στοὺς πιστοὺς.

October 29 – St. Anastasia the Martyr of Rome - Saint Anastasia, who was young in age
and lived in a convent, was seized by the impious. Confessing Christ openly and with boldness
and enduring manifold torments, she was beheaded in the year 256, during the reign of Valerian.
Ἡ Ὅσια Ἀναστασία- ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ Διοκλητιανοῦ καὶ
καταγόταν ἀπὸ τὴν Ρώμη. Ὅταν πέθαναν οἱ πλούσιοι γονεῖς της,
διαμοίρασε τὴν περιουσία ποὺ κληρονόμησε στοὺς φτωχοὺς καὶ
ἀποσύρθηκε σὲ μοναστήρι.
Ὅταν τὴν συνέλαβε ὁ ἡγεμόνας Πρόβος, ὑπενθύμισε στὴν Ἀναστασία
τὴν ἀνθηρὴ νεότητά της, γιὰ τὴν ὁποία θὰ ἔπρεπε νὰ ἀρνηθεῖ τὸν
Χριστό. Τότε, δυναμικὴ ὑπῆρξε ἡ ἀπάντηση τῆς Ἀναστασίας: «Ἐγώ,
εἶπε, μία ὡραιότητα καὶ νεότητα γνωρίζω, ἐκείνη ποὺ δίνει ὁ Χριστὸς
στὶς πιστὲς καὶ γενναῖες ψυχές, ποὺ προτιμοῦν γι’ Αὐτὸν τὸν θάνατο
ἀντὶ ἄλλων ἐγκόσμιων ἀγαθῶν, ὅταν αὐτὰ προτείνονται γιὰ τὴν
προδοσία τοῦ Θεοῦ τους. Πλούτη εἶχα ἄφθονα. Δὲν τὰ θέλησα. Ἀλλὰ
τὸν Χριστό μου τὸν θέλω καὶ ἀπ’ Αὐτὸν καμία δύναμη δὲν θὰ μπορέσει
νὰ μὲ χωρίσει. Ἂν ἀμφιβάλλεις, δοκίμασε». Ἐξαγριωμένος ἀπὸ τὴν
ἀπάντηση ὁ Πρόβος, τὴν μαστίγωσε στὸ πρόσωπο καὶ τὴν ἅπλωσε σὲ ἀναμμένα κάρβουνα.
Ἔπειτα, τὴν κρέμασε καὶ τῆς ἔσκισε τὸ σῶμα. Μετὰ ἔκοψε τοὺς μαστούς της, ξερίζωσε τὰ νύχια
της καὶ τελικὰ τὴν ἀποκεφάλισε. Ἔτσι, ἡ Ἀναστασία πῆρε τὸν ἁμαράντινο στέφανο τοῦ
μαρτυρίου.

Προσκύνημα στους Αγίους Αναργύρους
Σας γνωστοποιούμε ότι, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η
Κοινότητά μας θα διαθέσει λεωφορεία για να μεταφέρουν τους
πιστούς στον Ιερόν Ναό των Αγίων Αναργύρων στο Μανχάταν,
για τον Εσπερινό, της Δευτέρας, 31ην Οκτωβρίου 2016.
Η ώρα αναχωρήσεως είναι 6:15μ. μ. από τους δύο Ιερούς μας
Ναούς, και το εισιτήριο είναι ΔΩΡΕΑΝ. Δηλώστε τις θέσεις σας
εγκαίρως τηλεφωνώντας στο Γραφείο της Κοινότητας του
Αγίου Δημητρίου Αστόριας: ( 718) 728 -1718.


