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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  &  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 

 Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου, 2019 

Beginning of the Ecclesiastical Year 

Συμεών ο Στυλίτης 

9:00 π.μ. – 12 μ.μ.  Όρθρος, Θ. Λειτουργία  

Ο καφές σερβίρεται από τη Φιλόπτωχο 

 Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου, 2019 
6:30 μ.μ. Δεξίωση Δασκάλων από τη 

 Σχολική Επιτροπή για τη Νέα Χρονιά 

  Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου, 2019 
4:30 μ.μ. Αρχίζει το Ελληνικό Σχολείο 

5:40 μ.μ. Αγιασμός Ελληνικού Σχολείου 

  

Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου, 2019 

7:00 μ.μ. Εσπερινός  Γενέθλιον της Θεοτόκου 

 Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου, 2019 

Γενέθλιον της Θεοτόκου 

Κυριακή Προ της Υψώσεως 

9:00 π .μ. – 12:00 μ.μ.  Όρθρος, Θ. Λειτουργία  

Εορτή Συλλόγου Καμπιουσίων  

«Παναγία Δέσποινα» 

Περιφορά Εικόνος, Μνημόσυνο, Αρτοκλασία 

Γεύμα 

        SCHEDULE  OF   SERVICES  AND   EVENTS 

 Sunday, September 1, 2019 
Beginning of the Ecclesiastical Year 

Simeon the Stylite 
9:00 a.m.—12:00 noon, Orthros, Divine Liturgy  

Coffee is served by the Philoptochos 
 

 

Wednesday, 4 Σεπτεμβρίου, 2019 
6:30 p.m. School Board Teachers welcoming Reception 

  
  

Friday, September 6, 2019 

4:30 p.m.  First Day of the Greek School 
5:40 p.m. Agiasmos of Greek School 

 

 

Saturday, September 7, 2019 

7:00 p.m. Vespers Forefeast Nativity of Theotokos 

  

Sunday, September 8, 2019 

Nativity of the Theotokos 

Sunday before Holy Cross 

9:00 a.m. - 12:00 noon  Orthros, Divine Liturgy  

Celebration of Kambiousion Society  

«Panagia Despoina» 

Procession of the Icon, Memorial Service, Artoklasia  
Luncheon   

  



Πρὸς Τιμόθεον α' 2:1-7 τὸ ἀνάγνωσμα 

Τέκνον Τιμόθεε, παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι 

δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων 

ἀνθρώπων, ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ 

ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ 

εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι. Τοῦτο γὰρ καλὸν καὶ ἀπόδεκτον 

ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, ὃς πάντας ἀνθρώπους 

θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. Εἷς γὰρ 

Θεός, εἷς καὶ μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος 

Χριστὸς ̓ Ιησοῦς, ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, τὸ 

μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις, εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κήρυξ καὶ 

ἀπόστολος,- ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι,- 

διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθεία. 

  

The reading is from St. Paul's First Letter to Timothy 2:1-7 

Timothy, my son, first of all, I urge that supplications, 

prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all 

men, for kings and all who are in high positions, that we may 

lead a quiet and peaceable life, godly and respectful in every 

way. This is good, and it is acceptable in the sight of God our 

Savior, who desires all men to be saved and to come to the 

knowledge of the truth. For there is one God, and there is one 

mediator between God and men, the man Christ Jesus, who 

gave himself as a ransom for all, the testimony to which was 

borne at the proper time. For this I was appointed a preacher 

and apostle (I am telling the truth, I am not lying), a teacher 

of the Gentiles in faith and truth. 

 

 

Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 4:16-22 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα 

 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Ναζαρά, οὗ ἦν 

τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθε κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν 

σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. καὶ 

ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου, καὶ ἀναπτύξας τὸ 

βιβλίον εὗρε τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον· Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ 

ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, 

ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν, κηρῦξαι 

αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι 

τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν. καὶ 

πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισε· καὶ πάντων ἐν 

τῇ συναγωγῇ οἱ ὀφθαλμοὶ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ. ἤρξατο δὲ 

λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς 

ὠσὶν ὑμῶν. καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς 

λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 

 The Gospel According to Luke 4:16-22 

 At that time, Jesus came to Nazareth, where he had been brought 

up; and he went to the synagogue, as his custom was, on the 

sabbath day. And he stood up to read; and there was given to him 

the book of the prophet Isaiah. He opened the book and found the 

place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, 

because he has anointed me to preach good news to the poor. He has 

sent me to proclaim release to the captives and recovering of sight to 

the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the 

acceptable year of the Lord." And he closed the book, and gave it back 

to the attendant, and sat down; and the eyes of all in the synagogue were 

fixed on him. And he began to say to them, "Today this scripture has 

been fulfilled in your hearing." And all spoke well of him, and wondered 

at the gracious words which proceeded out of his mouth. 



 Όσιος Συμεών ο Στυλίτης 

 Ο άγιος Συμεών ο Στυλίτης καταγόταν από ένα χωριό πού 

ονομαζόταν Σισάν και βρισκόταν ανάμεσα στη Συρία και την 

Κιλικία. Εζησε τον 5ο μ.Χ. αιώνα, επί αυτοκράτορος Μεγάλου 

Λέοντος και Πατριάρχη Αντιοχείας του Μαρτύριου. Αγάπησε 

την προσευχή και την άσκηση από τη νεαρή του ηλικία και με τη 

βοήθεια των πνευματικών του διδασκάλων έφθασε στα 

υψηλότερα μέτρα της πνευματικής ζωής. 

Αφού έζησε στην αρχή την κοινοβιακή ζωή, στη συνέχεια πήγε 

σε ησυχαστικά μέρη και εγκαταστάθηκε σε έναν άνυδρο λάκκο 

και εκεί ησύχαζε, δηλαδή ζούσε με άσκηση και προσευχή. 

Κατόπιν εγκαταστάθηκε σε ένα μοναχικό κελλί και στη συνέχεια, 

επειδή απέκτησε μεγάλη φήμη και πήγαιναν πολλοί να τον δουν, 

με αποτέλεσμα να μη βρίσκει ησυχία, έπηξε στην γη ένα ψηλό 

στύλο, με ύψος τριανταέξι πήχεις, όπου έμενε όρθιος ημέρα και 

νύκτα. 

Κάτω από το στύλο του Οσίου συνέρρεαν πλήθη ανθρώπων για 

να τον δουν και να ακούσουν το θεόπνευστο παρηγορητικό του 

λόγο και πολλοί αλλόθρησκοι βαπτίζονταν. 

Από ην πρόσκαιρη αυτή ζωή αναχώρησε σε ηλικία εβδομήντα 

ετών. Σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έφθασε σε τόσο μεγάλα 

ύψη αρετής, ώστε οδήγησε χιλιάδες λαού στη θεογνωσία, 

ευεργέτησε και συνεχίζει να ευεργετεί την Εκκλησία του Χριστού 

με τις πρεσβείες του και το πλήθος των θαυμάτων που επιτελεί. 

Μετά την κοίμηση του οσίου Συμεών, ο επίσκοπος Αντιοχείας 

Μαρτύριος (459-468), συνοδευόμενος από πολλούς κληρικούς, 

τοποθέτησε το πάνσεπτο και πολύαθλο σώμα του αγίου σε άμαξα 

και το μετέφερε στην Αντιόχεια, συνοδευόμενο από αναρίθμητα 

πλήθη πιστών με λαμπάδες και θυμιάματα. 

Την πομπή φρουρούσε ο στρατηλάτης της Ανατολής 

Αρταβούριος με εξακόσιους στρατιώτες, για να μην αρπάξουν το 

λείψανο από ευλάβεια οι γύρω ντόπιοι χριστιανοί. Στην 

Αντιόχεια το υποδέχθηκε με τιμές ολόκληρη η πόλη και 

εναπετέθη προσωρινά την 1η ή την 25η Σεπτεμβρίου 459 στο ναό 

του Αγ. Κασσιανού, μέχρι που κτίστηκε ο δικός του ναός. 

Ο αυτοκράτωρ Λέων Μακέλλης (457-474) θέλησε να το 

μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη, εμποδίστηκε όμως αρχικά 

από τις παρακλήσεις των Αντιοχέων, που ήθελαν τον άγιο ως 

οχύρωμα της πόλεώς τους. Τελικά το 467 ο αυτοκράτορας 

μετεκόμισε τα άγια λείψανα στην Βασιλεύουσα και τα κατέθεσε 

κοντά στο στύλο του Αγ. Δανιήλ του Στυλίτη στην περιοχή του 

Ανάπλου, όπου ανηγέρθη μετά ναός (μαρτύριο) του οσίου 

Συμεών. Αμέσως άρχισαν να επιτελούν ιάσεις και θαύματα. 

 Φαίνεται όμως ότι τμήμα των λειψάνων παρέμεινε στην 

Αντιόχεια, το οποίο είδε εκεί ο Εύάγριος ο Σχολαστικός γύρω 

στο 590. Μάλιστα, περιγράφει την «αγίαν κορυφήν» του αγίου, 

της οποίας «αι κατά της κεφαλής επικείμεναι τρίχες ου 

διεφθάρησαν, ως δ’ αυ ζώντος και τος ανθρώποις 

συναλιζομένου διασώζονται. Και το κατά του μετώπου δέρμα 

ερρυτίδωτο μεν και απέσκληκε, σώζεται δ’ ουν όμως». Δίπλα 

στα τίμια λείψανα σωζόταν και ο σιδερένιος κλοιός που 

φορούσε ο άγιος. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Ευάγριος, 

«ουδέ γαρ αποθανόντα τον Συμεώνην ο εραστής απέλιπε 

σίδηρος». 

Τμήματα των λειψάνων μεταφέρθηκαν στη Δύση, όπως τεμάχιο 

της κάρας μετά τη σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντ (1438-9) στη 

Μονή των Calmadolli στο Arezzo της Ιταλίας‚ όπου σώζεται 

σήμερα σε βυζαντινή λειψανοθήκη, ενώ στο ναό του Αγίου 

Γεωργίου των Ελλήνων στη Βενετία φυλάσσεται δάκτυλό του 

(Βibliotheca Sanctorum ΧΙ, 1124). 

Το 17° αι. Γάλλος περιηγητής αναφέρει τάφο του αγίου στη 

Δαμασκό, αλλά οκτώ έτη μετά άλλος περιηγητής διαπίστωσε ότι 

ήταν απλά εκκλησία αφιερωμένη στον άγιο. 

Φυσικά, άγια λείψανά του παρέμειναν στον ελλαδικό χώρο και 

σήμερα σώζονται σε μονές του Αγίου Όρους, στη Μονή 

Δομιανιτίσσης Ευρυτανίας, στη Μονή Αγάθωνος Φθιωτιδας κ.α. 

Τμήμα απο το δεξί χέρι τοϋ αγίου φυλάσσεται στην Ιερά Μονή 

Μεταμορφώσεως Μουτσιάλης Βεροίας, μέσα σε ασημένια θήκη. 

Η σημερινή λειψανοθήκη κατασκευάστηκε το 1939. Δεν είναι 

γνωστό πώς το άγιο λείψανο αποκτήθηκε από τη μονή, καθώς η 



ιστορία του χάνεται στα βάθη των αιώνων και η αρχική 

λειψανοθήκη έχει χαθεί πριν το 1939. Λόγω του ιερού λειψάνου 

του, ο άγιος είναι πολύ δημοφιλής μεταξύ των κατοίκων της 

περιοχής Βεροίας. 

Το χέρι του αγ. Συμεών εκπέμπει θαυμάσια ευωδία και θεωρείται 

ιδιαίτερα θαυματουργό, μάλιστα για τα κοπάδια και τα μαντριά, 

λόγω του ότι ο άγιος ήταν και ο ίδιος βοσκός. Μάλιστα, τον 

Ιούλιο και τον Αύγουστο ο ηγούμενος της Μονής το μεταφέρει 

στα χωριά προς αγιασμό και προστασία των πιστών και 

διαφύλαξη των ποιμνίων. 

Το τίμιο αυτό λείψανο μεταφέρθηκε, με αφορμή τις εορταστικές 

εκδηλώσεις προς τιμήν του οσίου οι οποίες κορυφώθηκαν με το 

παρόν συνέδριο, στην Ιερά Μητρόπολη Χαλεπίου από το 

Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα προς 

αγιασμό του πιστού λαού της. 
  

 

St. Simeon Stylites, also called Simeon the Elder, (born c. 

390, Sisan, Cilicia [near modern Aleppo, Syria]—died 459, 

Telanissus, Syria; Western feast day January 5; Eastern feast 

day September 1), Syrian Christian hermit who was the first 

known stylite, or pillar hermit (from Greek stylos, “pillar”). 

He was called Simeon the Elder to distinguish him from 

several other stylites also named Simeon. 

The son of a shepherd, Simeon entered a monastic 

community but was expelled because of his excessive 

austerities and became a hermit. His reputed miracle-

working generated popular veneration to such a degree that, 

to escape the importunities of the people, he began his pillar 

life northwest of Aleppo about 420. His first column was 2 

metres (6 feet) high, later extended to about 15 metres (50 

feet), and the platform is said to have been about 1 square 

metre (about 11 square feet). He remained atop the column 

for 37 years, permanently exposed to the elements, standing 

or sitting day and night in his restricted area, protected from 

falling by a railing, and provided with a ladder to 

communicate with those below or to receive meagre gifts of 

food from disciples. Visitors sought spiritual counsel, relief 

from sickness, intervention for the oppressed, and 

enlightenment in prayer and doctrine. Simeon apparently 

converted many people, and he influenced the Eastern 

Roman emperor Leo I to support the orthodox Chalcedonian 

party during the 5th-century controversy over the nature of 

Christ. When he died, his body was found by a disciple and 

was apparently stooped in prayer. His pillar became a 

pilgrimage site, and Simeon’s reputation inspired ascetics, 

both men and women, to emulate and surpass his austerities; 

some stylites appeared as late as the 19th century in Russia. 
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40 Women Martyrs of Thrace 

On the first day of September, which marks the opening of our 

ecclesiastical year, the Church opens its golden pages of 

martyrdom by celebrating the resolve of the forty women virgin 

ascetic martyrs who put to shame the torture mechanisms of 

Licinius. The forty women virgin martyrs lived in Adrianoupolis 

of Thrace, in northeast Greece, and they were disciples of Deacon 

Ammoun.  The name of the Martyrs are: Adamantine, Athena, 

Akrive, Antigone, Arivoea, Aspasia, Aphrodite, Dione, Dodone, 

Elpinike, Erasmia, Erato, Ermeneia, Euterpe, Thaleia, Theano, 

Theano, Theonymphe, Theophane, Kalliroe, Kalliste, Kleio or 

Clio or Klio, Kleonike, Cleopatra, Koralia or Coralia, Lambro, 

Margarita, Marianthe, Melpomene, Moscho, Ourania, Pandora, 

Penelope, Polymnia, Polynike, Sapfo, Terpsichore, Troada, 

Haido, and Harikleia or Hariklia. Deacon Ammoun was hanged, 

and had his ribcage opened with knives. After this, a red-hot iron 

helmet was placed on his head. The above tortures caused no 

apparent harm to this athlete of Christ, so he was transported to 

Heraklea of Thrace, to the tyrant Licinius, along with the holy 

virgins. Licinius ordered to have ten of the virgin martyrs burned 

by fire, and another eight beheaded, along with deacon Ammoun. 

Another ten were put to death by the sword, being struck in the 

mouth or in the heart, thus giving up their spirit. Of those 

remaining, six were martyred by being forced to swallow sizzling 

hot iron marbles, and the last six were cut to pieces by knives. 

  

 

Αγίες Τεσσαράκοντα Παρθένες & Ασκήτριες &Αμμούν 

 ο διδάσκαλος αυτών 
 

 Οι Άγιες αυτές γυναίκες έζησαν την εποχή του βασιλέως 

Λικινίου στην Αδριανούπολη της Θράκης. Ο ηγεμών της 

περιοχής Βάβδος (περί το 305 μ.Χ.) τις συνέλαβε ως χριστιανές 

και τις προέτρεπε να προσκυνήσουν τα είδωλα. Η Κελσίνα, μία 

εξ αυτών και η πρώτη της πόλεως, μετά τη θαρραλέα ομολογία 

της πίστεώς της τις εσύναξε όλες στην οικία της μαζί με τον 

διδάσκαλό τους, διάκονο Άγιο Αμμούν, για να ενισχυθούν προς 

το μαρτύριο. Ο Αμμούν πήρε το χαρτί με τα ονόματά τους και τα 

διάβασε δυνατά ένα-ένα. Ύστερα είπε: «Αγωνισθήτε υπέρ του 

Χριστού δια του μαρτυρίου, διότι έτσι θα καθίσει και ο Δεσπότης 

Χριστός στην πύλη της ουρανίου βασιλείας και θα σας προσκαλεί 

μία-μία κατ’ όνομα, για να σας αποδώσει τον στέφανο της 

αιωνίου ζωής».  Όταν και πάλι τις ανέκρινε ο ηγεμών, 

ομολόγησαν όλες σταθερά την πίστη τους. Με την προσευχή τους 

συνέτριψαν τα είδωλα και ο ιερεύς των ειδώλων ανυψώθηκε στον 

αέρα, μέχρις ότου, βασανιζόμενος από πύρινους αγγέλους, έπεσε 

νεκρός στη γη.     Τότε ο Βάβδος πρόσταξε να κρεμάσουν τον 

Άγιο Αμμούν, να του ξύσουν τις πλευρές, να κάψουν τις πληγές 

του με αναμμένες λαμπάδες και να του φορέσουν στο κεφάλι 

χάλκινη πυρακτωμένη περικεφαλαία. 

 

 Επειδή ο Άγιος διαφυλάχθηκε αβλαβής από τα μαρτύρια, 

οδηγήθηκε μαζί με τις μαθήτριές του από τη Βερόη (σημερινή 

Στάρα Ζαγορά της Βουλγαρίας) στην Ηράκλεια, στον βασιλέα 

Λικίνιο. Καθ’ οδόν εμφανίσθηκε ο Κύριος και τους ενεθάρρυνε. 
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Φθάνοντας στην πόλη πήγαν στον τόπο, όπου είχαν κατατεθεί τα 

τίμια λείψανα της Αγίας μάρτυρος Γλυκερίας (βλέπε 13 Μαΐου). 

Ενώ διανυκτέρευαν εκεί προσευχόμενες, παρουσιάσθηκε η Αγία 

λέγοντας: «Καλώς ήλθατε, άγιες δούλες του Θεού! Προ πολλού 

περίμενα την λαμπρή εν Χριστώ συνοδεία σας, για να χορεύσωμε 

στεφανωμένες όλες μαζί με τους αγίους αγγέλους στην βασιλεία 

του Χριστού, τον οποίο μέχρις αίματος ομολογήσαμε».   

Στην Ηράκλεια τους έριξαν στα θηρία. Οι άγιες γυναίκες μαζί με 

τον διδάσκαλό τους προσευχήθηκαν όρθιες με υψωμένα τα χέρια, 

τα δε θηρία κατελήφθησαν από ύπνο και δεν τους άγγιξαν. Την 

ώρα που οι στρατιώτες άναβαν φωτιά για να τις ρίξουν μέσα, 

προφήτευσαν στον ασεβή Λικίνιο την επικράτηση του Μεγάλου 

Κωνσταντίνου, τη νίκη του χριστιανισμού και την κατάργηση της 

ειδωλολατρίας. Κατόπιν σφραγίσθηκαν με το σημείο του 

σταυρού και δέκα από αυτές πήδησαν αγαλλόμενες μέσα στις 

φλόγες υμνώντας τον Θεό, ο οποίος εδρόσισε το πυρ. Έτσι, αυτές 

μεν ετελειώθησαν εν ειρήνη στην πυρά, οκτώ δε 

αποκεφαλίστηκαν μαζί με τον διδάσκαλό τους Αμμούν. Από τις 

υπόλοιπες οι δήμιοι άλλες κατέσφαξαν και σε άλλες έβαλαν στο 

στόμα πυρακτωμένα σίδερα. Τα ονόματά τους έχουν διασωθεί 

στο αρχαίο Μαρτύριόν τους (Bibliotheca Hagiographica Graeca 

2280-2281) και είναι: Λαυρεντία η διάκονος, Κελσίνα, 

Θεοκτίστη (η Θεόκλεια), Δωροθέα, Ευτυχιανή, Θέκλα, 

Αρισταινέτη, Φιλαδέλφη, Μαρία, Βερονίκη, Ευλαλία (η 

Ευθυμία), Λαμπροτάτη, Ευφημία, Θεοδώρα, Θεοδότη, Τετεσία, 

Ακυλίνα, Θεοδούλη, Απλοδώρα, Λαμπαδία, Προκοπία, Παύλα, 

Ιουλιάνα, Αμπλιανή, Περσίς, Πολυνίκη, Μαύρα, Γρηγορία, 

Κυρία (η Κυριαίνη), Βάσσα, Καλλινίκη, Βαρβάρα, Κυριακή, 

Αγαθονίκη, Ιούστα, Ειρήνη, Ματρώνα (η Αγαθονίκη), Τιμοθέα, 

Τατιανή, Άννα (η Ανθούσα). Ωστόσο, στην ασματική Ακολουθία 

και σε νεότερους Συναξαριστές απαντούν τα εξής ονόματα: 

Αδαμαντίνη, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Αριβοία, Ασπασία, 

Αφροδίτη, Διόνη, Δωδώνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατώ, 

Ερμηνεία, Ευτέρπη, Θάλεια, Θεανώ, Θεανόη, Θεόνυμφη, 

Θεοφάνη, Καλλιρρόη, Καλλίστη, Κλειώ, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, 

Κοραλλία, Λάμπρω, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, 

Μόσχω, Ουρανία, Πανδώρα, Πηνελόπη, Πολύμνια, Πολυνίκη, 

Σαπφώ, Τερψιχόρη, Τρωάς, Χάϊδω και Χαρίκλεια (βλ. Πρωτ. 

Κων/νου Πλατανιτου, Εορτολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, 

Αποστολική Διακονία, εκδ. Δ , 1997, σελ. 23 υποσ.). 

  

 

  

THE FORE-FEAST OF THE NATIVITY OF THE 
THEOTOKOS 

“The joy of the whole world, the all-praised Virgin, hath dawned 

forth for us from Joachim and Anna. On account of her exceeding 

purity, she is become the living temple of God, and she alone in 

truth is acknowledged as the Theotokos. By her entreaties, O 

Christ God, send down peace upon the world, and on our souls 

great mercy.” Doxastikon from the Vespers for the Fore-feast 

“From the root of Jesse and from the loins of David the divine 

child Mary is born for us today. Wherefore, all creation is glad 

and is renewed. Heaven and earth rejoice together. Praise her, O 

http://www.saint.gr/05/13/index.aspx
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ye tribes of the nations. Joachim rejoiceth and Anna kepeth 

festival, crying: The barren woman giveth birth to the Theotokos, 

the nourisher of our life.”  Hymn from Matins for the Fore-feast 

Beloved faithful, the old year has ended, adorned with the Feast 

of Dormition of the Theotokos, and the new year is scarcely begun 

and behold we celebrate the Nativity of the Theotokos. The 

Church hearkens to us to dedicate the entire year to our All-holy 

one, the birth-giver of our Lord. She who is higher than the 

Cherubim, and more glorious, beyond compare, than the 

Seraphim, and is the example for all of mankind. So great, so 

radiant is this celebration of her nativity, which inaugurates the 

new year, that the Church brings a festive celebration before the 

Feast! 

Προεόρτια της Γέννησης της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και 

Αειπαρθένου Μαρίας 

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)  - Ἦχος δ’. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί, καὶ ἐξ ὀσφύος τοῦ Δαυῒδ, ἡ θεόπαις Μαριάμ, 

τίκτεται σήμερον ἡμῖν, διὸ καὶ χαίρει ἡ σύμπασα καὶ καινουργεῖται, 

συγχαίρει τε ὁμοῦ, ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Αἰνέσατε αὐτὴν αἱ πατριαὶ τῶν 

ἐθνῶν, Ἰωακεὶμ εὐφραίνεται, καὶ Ἄννα πανηγυρίζει κραυγάζουσα· Ἡ 

στεῖρα τίκτει, τὴν Θεοτόκον, καὶ τροφὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν. 

Κοντάκιον  - Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον. 

Τῇ σεπτῇ γεννήσει σου ἡ οἰκουμένη, τῷ ἀΰλῳ Πνεύματι, πεποικιλμένη 

νοερῶς, ἐν ευφροσύνῃ κραυγάζει σοι· Χαῖρε Παρθένε, Χριστιανῶν τὸ 

καύχημα. 

 

Ἕτερον Κοντάκιον  - Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον. 

Ἡ Παρθένος σήμερον, καὶ Θεοτόκος Μαρία, ἡ παστὰς ἡ ἄλυτος, τοῦ 

οὐρανίου Νυμφίου, τίκτεται, ἀπὸ τῆς στείρας θεοβουλήτως, ὄχημα, τοῦ 

Θεοῦ Λόγου εὐτρεπισθῆναι· εἰς τοῦτο γὰρ καὶ προωρίσθη, ἡ θεία πύλη, 

καὶ Μήτηρ τῆς ὄντως ζωῆς. 

 

Κάθισμα - Ἦχος α’. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος. 

Τεχθεῖσα παραδόξως, στειρωτικῶν ἐξ ὠδίνων, παρθενικῶν ἐκ λαγόνων, 

ἐκύησας ὑπὲρ φύσιν· ὡραῖος φανεῖσα γὰρ βλαστός, ἐξήνθησας τῷ 

κόσμῳ τὴν ζωήν· διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, βοῶσί σοι 

Θεοτόκε· Δόξα τῇ νῦν προόδῳ σου σεμνή, δόξα τῇ παρθενίᾳ σου, δόξα 

τῇ κυοφορίᾳ σου, μόνη Πανάχραντε. 

 

Ἕτερον Κάθισμα - Ἦχος πλ. α’. Tὸν συνάναρχον Λόγον. 

Τὰ οὐράνια πάντα νῦν ἐπαγάλλονται, τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος 

συνεορτάζει αὐτοῖς, καὶ οἱ Προφῆται μυστικῶς συνευφραίνονται· ἣν 

γὰρ προεῖδον τυπικῶς, ἐν ταῖς ἀρχαίαις γενεαῖς, βάτον καὶ στάμνον καὶ 

ῥάβδον, νεφέλην πύλην καὶ θρόνον, καὶ μέγα ὄρος, γεννᾶται σήμερον. 

 

Ὁ Οἶκος 

Τῇ στειρευούσῃ καρπὸς ἐδόθη ἡ θεόπαις Μαρία· ἣν προεῖδον ποτὲ θεῖοι 

Προφῆται ἐν Πνεύματι· ταύτην ἡμεῖς σήμερον ὁρῶντες, ἐν τοῖς κόλποις 

τῆς Ἄννης σκιρτῶσαν, σὺν τῷ πιστῷ Ἰωακείμ, νοητῶς πρὸς ἑστίασιν 

συνέλθωμεν, καὶ τοὺς πόρρω καλέσωμεν, λέγοντες· Τοῦ κόσμου νῦν ἡ 

ἀνάκλησις, ἐξ ἀκάρπου γαστρὸς ἀνεβλάστησεν, ἡ θεία πύλη, καὶ 

Μήτηρ τῆς ὄντως ζωῆς.   
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SAVE THE DATE 2019 

Greek School Faculty Meeting & Luncheon 

September 4, 2019 
 

Greek Afternoon School Opens 

September 6, 2019 
 

  

Philoptochos Fashion Show  

October 15, 2019 
 

  

Greek School Picture Day  

October 16th & 18th, 2019 
 

 

Picture Day  

 October 20, 2019 
 
 

 “OXI DAY” Program  

 October 25, 2019 
 
 

General Assembly Meeting  

 October 27, 2019 
 

  

Inclusion Sunday 

 November 10, 2019 
 

   

 Church Anniversary Dance  

November 23, 2019 
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   Simeon the Stylite 

Beginning of the Ecclesiastical Year 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 1η Σεπτεμβρίου, 2019  

  Συμεών ο  Στυλίτης 
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