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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  &  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου, 2019 

Στ’ Λουκά  

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

Ο καφές σερβίρεται από την Goya 

Ημέρα Φωτογραφιών όλων των Οργανισμών 

 

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου, 2019 

6:00 μ.μ. Παράκληση 

  

  

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου, 2019 

Ιάκωβος Ο Αδελφόθεος, Ιγνάτιος, Πατ. Κωνσταν. 

9:00 π .μ.  Όρθρος, Θεία Λειτουργία  
  

4:30 μ.μ. - 6:15 μ.μ. Ελληνικό Σχολείο 

 Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου, 2019 

4:30 μ.μ. - 6:30 μ.μ. Ελληνικό Σχολείο  

 5:30 - 6:25 μ.μ. - Πρόγραμμα για την ημέρα του ΟΧΙ  

  

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου, 2019 

Αγ. Δημητρίου - 9:00 π .μ.  Όρθρος, Θεία Λειτουργία  

5:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ. ΠΤΟ  Harvest Party - Community Center 

 Κυριακή, 27 Οκτωβρίου, 2019 

Z’ Λουκά  

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

Ο καφές προσφέρεται από το Συμβούλιο 

1:15  μ.μ.  Γενική Συνέλευση 

        SCHEDULE  OF   SERVICES  AND   EVENTS 

Sunday, October 20, 2019 

6th Sunday of Luke 
9:00 a.m.—12:00 noon  Orthros, Divine Liturgy  

Coffee is served by the Goya 

Picture Day 

  

Tuesday, October 22, 2019 
6:00 p.m. ParaKlesis 

  

  

  

  

Wednesday, October 23, 2019 

James the Apostle, Ignatius, Pat. Of Constan. 

9:00 a.m.  Orthros, Divine Liturgy  

 4:30 p.m. - 6:15 p.m. Greek School 

  
  

Friday, October 25, 2019 

4:30 p.m. - 6:30 p.m. Greek School & Pictures 

5:30 - 6:25 p.m.—OXI Day Program 

  

Saturday, October 26, 2019 

Demetrios the Myrrh-Streamer - 9:00 a.m.  Orthros, D. L. 

5:00 p.m. - 9:00 p.m. PTO  Harvest Party - Community Center 

  

Sunday, October 27, 2019 

7th Sunday of Luke 
9:00 a.m.—12:00 noon  Orthros, Divine Liturgy  

Coffee is offered by the Parish Council 

1:15 p.m. General Assembly Meeting 



 

 
  
Πρὸς Κορινθίους β' 9:6-11 τὸ ἀνάγνωσμα 
Ἀδελφοί, ὁ σπείρων φειδομένως, φειδομένως καὶ θερίσει· καὶ ὁ 
σπείρων ἐπʼ εὐλογίαις, ἐπʼ εὐλογίαις καὶ θερίσει. Ἕκαστος καθὼς 
προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ· μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην 
ἀγαπᾷ ὁ θεός. Δυνατὸς δὲ ὁ θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, 
ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν 
ἔργον ἀγαθόν· καθὼς γέγραπται, Ἐσκόρπισεν, ἔδωκεν τοῖς πένησιν· ἡ 
δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. Ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ 
σπείροντι, καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσαι, καὶ πληθύναι τὸν σπόρον 

ὑμῶν, καὶ αὐξήσαι τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν· ἐν παντὶ 
πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται διʼ ἡμῶν 
εὐχαριστίαν τῷ θεῷ. 

 

The reading is from St. Paul's Second Letter to the Corinthians 9:6-11 

Brethren, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who 
sows bountifully will also reap bountifully. Each one must do as he has 
made up his mind, not reluctantly or under compulsion, for God loves 
a cheerful giver. And God is able to provide you with every blessing in 
abundance, so that you may always have enough of everything and 
may provide in abundance for every good work. As it is written, "He 
scatters abroad, he gives to the poor; his righteousness endures for 

ever." He who supplies seed to the sower and bread for food will 
supply and multiply your resources and increase the harvest of your 
righteousness. You will be enriched in every way for great generosity, 
which through us will produce thanksgiving to God. 

 The Gospel According to 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. 

Προκείμενον. Ήχος α'.  
ΨΑΛΜΟΙ 32.22,1 

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς. 
Στίχ. Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ 

Prokeimenon. Mode 1.  
Psalm 32.22,1 

Let your mercy, O Lord, be upon us. 
Verse: Rejoice in the Lord, O ye righteous. 



Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 8:26-39 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα 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. 

 Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και  

Αδελφόθεος πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων 

Η παράδοση αναφέρει ότι ήταν ένας από τους γιους του Ιωσήφ 

από άλλη γυναίκα, γι' αυτό ονομαζόταν αδελφός του Κυρίου. Η 

συγγενική του, όμως, σχέση με τον Κύριο δεν είναι ομόφωνα 

καθορισμένη. Αλλά το γεγονός είναι ότι ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος 

έγινε πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων και είναι αυτός που έγραψε 

την πρώτη Θεία Λειτουργία της χριστιανικής Εκκλησίας. 

Ο Ιάκωβος, λοιπόν, ποίμανε την Εκκλησία των Ιεροσολύμων με 

δικαιοσύνη, με γενναία στοργή και στερεότητα στην πίστη. Αυτό 

όμως, εξήγειρε τη μοχθηρία και την κακουργία των Ιουδαίων. 

Αφού τον έπιασαν, τον έριξαν πάνω από το πτερύγιο του Ναού, 

και ενώ ακόμα ήταν ζωντανός, τον αποτελείωσαν με άγριο 

κτύπημα ροπάλου στο κεφάλι. 

Έργο του Ιακώβου είναι και η Καθολική Επιστολή του στην 

Καινή Διαθήκη, στην οποία να τι μας συμβουλεύει, σχετικά με το 

πως πρέπει να χειριζόμαστε το λόγο του Θεού: «Γίνεσθε ποιηταὶ 

λόγου καὶ μὴ μόνον ἀκροαταί, παραλογιζόμενοι ἑαυτούς» 

(Επιστολή Ιακώβου, α' 22). Δηλαδή να γίνεσθε εκτελεστές και 

τηρητές του λόγου του Θεού και όχι μόνο ακροατές. Και να μη 

ξεγελάτε τον εαυτό σας, με την ιδέα ότι είναι αρκετό και μόνον 

να ακούει κανείς το λόγο. 

Τέλος, η μνήμη του αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, φέρεται και 

την Κυριακή μετά την Γέννηση του Χριστού, μαζί με τη μνήμη 

του Δαβίδ του Προφήτου και Ιωσήφ του μνήστορος, 

συνοδευόμενη με το ακόλουθο δίστοιχο: «Σὺ τέκτονος παῖς, ἀλλ᾿ 

ἀδελφὸς Κυρίου, τοῦ πάντα τεκτήναντος, ἐν λόγῳ, μάκαρ». 

Τελείται δε αύτω η Σύναξις εν τω σεπτώ αυτού Ναώ το όντι 

ένδοθεν της Υπεραγίας Θεοτόκου εν τοις Χαλκοπρατείοις. 

 

 



Πατριάρχης Ιγνάτιος 

 

Γεννήθηκε το 798 και ήταν γιος του αυτοκράτορα Μιχαήλ Α' 

Ραγκαβέ και της Προκοπίας. Το κοσμικό του όνομα ήταν 

Νικήτας. Όταν ο Λέων Ε' ο Αρμένιος εκθρόνισε τον πατέρα του 

το 813, ο νεαρός Νικήτας ευνουχίστηκε[1] και εκάρη μοναχός. 

Μόνασε στα Πριγκιπονήσια, γνωστό τόπο εξορίας μελών 

βασιλικών οικογενειών και συνδέθηκε με τους κύκλους των 

Ζηλωτών. Αναδείχθηκε μάλιστα ηγούμενος της Μονής 

Αρχιστρατήγου του Ανατέλλοντος.  

Μετά το θάνατο του αυτοκράτορα Θεόφιλου και την 

αποκατάσταση των Εικόνων, η Βασιλομήτωρ Θεοδώρα επέλεξε 

τον Ιγνάτιο, ως σταθερό αντίπαλο της Εικονομαχίας, για να 

διαδεχτεί τον Πατριάρχη Μεθόδιο που υποστήριζε τη μετριοπαθή 

μερίδα. Όταν ο Ιγνάτιος, ως Πατριάρχης πλέον, καθαίρεσε το 853 

τον ηγέτη των μετριοπαθών Γρηγόριο Ασβεστά, αρχιεπίσκοπο 

Συρακουσών, ο τελευταίος απευθύνθηκε στον Πάπα Λέοντα Δ΄ 

με κατηγορίες περί αντικανονικότητας της εκλογής του Ιγνάτιου 

και έτσι εγκαινιάστηκε μια περίοδος διαμάχης μεταξύ των 

θρόνων Ρώμης και Κωνσταντινούπολης.    

Ο Ιγνάτιος ήρθε σε σύγκρουση με τον Καίσαρα Βάρδα, θείο του 

αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ' και ισχυρό άνδρα μετά την 

απομάκρυνση της Θεοδώρας από την εξουσία. Τον προσέβαλε 

αρχικά με την άρνησή του να στείλει τη Θεοδώρα σε μοναστήρι 

χωρίς τη θέλησή της και κατόπιν, το 858, τον κατηγόρησε για 

μοιχεία με τη νύφη του και τον αφόρισε[2]. Η αυστηρή αυτή στάση 

του Ιγνάτιου προς τον Βάρδα είχε ως αποτέλεσμα να κατηγορηθεί 

για συμμετοχή σε συνωμοσία, να εξαναγκαστεί σε παραίτηση και 

να εξοριστεί στη νήσο Τερέβινθο και κατόπιν στην Μυτιλήνη[3]. 

Στη θέση του εξελέγη ο Φώτιος, ο οποίος μέσα σε ελάχιστες 

μέρες από λαϊκός ανήλθε στις τρεις βαθμίδες της ιεροσύνης. 

Αρχικά η εκλογή του Φώτιου δεν ενόχλησε τον Ιγνάτιο, όταν 

όμως ο λόγιος πατριάρχης ήρθε σε αντίθεση με τους Ζηλωτές 

Στουδίτες, τότε οι υποστηρικτές του Ιγνατίου απευθύνθηκαν για 

υποστήριξη στον Πάπα Νικόλαο Α΄. Αυτός αρχικά δεν  

 

 

αντέδρασε, εξάλλου είχε αμφισβητηθεί η κανονικότητα της 

εκλογής και του Ιγνατίου, αργότερα όμως καταδίκασε τον Φώτιο. 

Οπωσδήποτε, πίσω από την παπική καταδίκη υπήρχε η αξίωση 

για το πρωτείο και η προσπάθεια της Ρώμης να αποκτήσει 

επιρροή στην αρτιγέννητη εκκλησία της Βουλγαρίας.  

Το 867 ο Βασίλειος Α' ο Μακεδών δολοφόνησε τον Μιχαήλ Γ' 

και ανέβηκε στο θρόνο. Επιδιώκοντας τη συμμαχία με τον 

Νικόλαο Α΄ και τον Λουδοβίκο Β΄, αυτοκράτορα της Αγίας 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο Βασίλειος εξόρισε το Φώτιο και 

αποκατέστησε τον Ιγνάτιο στον πατριαρχικό θρόνο. Μετά την 

αποκατάστασή του από σύνοδο, στην οποία συμμετείχαν 

αντιπρόσωποι του Πάπα και θεωρείται από τους Δυτικούς ως η 

Η΄ Οικουμενική, ο Ιγνάτιος δεν υποχώρησε στο βουλγαρικό 

ζήτημα και το 870 η βουλγαρική εκκλησία επανήλθε στη 

βυζαντινή σφαίρα επιρροής.  

Αργότερα ο Ιγνάτιος συμφιλιώθηκε με τον Φώτιο, ο οποίος 

ανακλήθηκε από την εξορία και ανέλαβε τη διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών του αυτοκράτορα. Όταν ο Ιγνάτιος πέθανε το 877, ο 

Φώτιος επανήλθε κανονικά στο θρόνο και συνέβαλε στην 

αγιοποίηση του προκατόχου του. Η μνήμη του Ιγνατίου τιμάται 

από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 23 Οκτωβρίου.  
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CF%8C%CE%B2%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%B3%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82#cite_note-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82_%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CE%B1%CF%82_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/867
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%27
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%93%27
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/870
https://el.wikipedia.org/wiki/877
https://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85


Άγιος Δημήτριος 

 

Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε περί το 280 - 284 μ.Χ. και 

μαρτύρησε επί των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και 

Μαξιμιανού το 303 μ.Χ. ή το 305 μ.Χ. ή (το πιο πιθανό) το 

306 μ.Χ. 

Ο Δημήτριος ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας στη 

Θεσσαλονίκη. Σύντομα ανελίχθηκε στις βαθμίδες του 

Ρωμαϊκού στρατού με αποτέλεσμα σε ηλικία 22 ετών να 

φέρει το βαθμό του χιλιάρχου. Ως αξιωματικός του 

ρωμαϊκού στρατού κάτω από τη διοίκηση του Τετράρχη (και 

έπειτα αυτοκράτορα) Γαλερίου Μαξιμιανού, όταν 

αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός, έγινε χριστιανός και 

φυλακίστηκε στην Θεσσαλονίκη το 303 μ.Χ., διότι αγνόησε 

το διάταγμα του αυτοκράτορα Διοκλητιανού «περί 

αρνήσεως του χριστιανισμού». Μάλιστα λίγο νωρίτερα είχε 

ιδρύσει κύκλο νέων προς μελέτη της Αγίας Γραφής.   

Στη φυλακή ήταν και ένας νεαρός χριστιανός ο Νέστορας 

(βλέπε 27 Οκτωβρίου), ο οποίος θα αντιμετώπιζε σε 

μονομαχία τον φοβερό μονομάχο της εποχής Λυαίο. Ο 

νεαρός χριστιανός πριν τη μονομαχία επισκέφθηκε τον 

Δημήτριο και ζήτησε τη βοήθειά του. Ο Άγιος Δημήτριος 

του έδωσε την ευχή του και το αποτέλεσμα ήταν ο Νέστορας 

να νικήσει το Λυαίο και να προκαλέσει την οργή του 

αυτοκράτορα. Διατάχθηκε τότε να θανατωθούν και οι δύο, 

Νέστορας και Δημήτριος.  Οι συγγραφείς εγκωμίων του 

Αγίου Δημητρίου, Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Γρηγόριος ο 

Παλαμάς και Δημήτριος Χρυσολωράς, αναφέρουν ότι το 

σώμα του Αγίου ετάφη στον τόπο του μαρτυρίου, ο δε τάφος 

μετεβλήθη σε βαθύ φρέαρ που ανέβλυζε μύρο, εξ ου και η 

προσωνυμία του Μυροβλήτου. Στις βυζαντινές εικόνες αλλά 

και στη σύγχρονη αγιογραφία ο Άγιος Δημήτριος 

παρουσιάζεται αρκετές φορές ως καβαλάρης με κόκκινο 

άλογο (σε αντιδιαστολή του λευκού αλόγου του Αγίου 

Γεωργίου) να πατά τον άπιστο Λυαίο. Σήμερα ο Άγιος 

Δημήτριος τιμάται ως πολιούχος Άγιος της Θεσσαλονίκης.  

Ένα από τα πολλά θαύματα του Αγίου είναι και το εξής. Το 

1823 μ.Χ. οι Τούρκοι που ήταν αμπαρωμένοι στην 

Ακρόπολη της Αθήνας ετοίμαζαν τα πυρομαχικά τους για να 

χτυπήσουν με τα κανόνια τους, τους Έλληνες που 

βρισκόντουσαν στον ναό του Αγίου Δημητρίου, μα ο Άγιος 

Δημήτριος έκανε το θαύμα του για να σωθούν οι Χριστιανοί 

και η πυρίτιδα έσκασε στα χέρια των Τούρκων 

καταστρέφοντας και τμήμα του μνημείου του Παρθενώνα. 

Για να θυμούνται αυτό το θαύμα, ο ναός λέγεται από τότε 

Άγιος Δημήτριος Λουμπαρδιάρης, από την λουμπάρδα 

δηλαδή το κανόνι των Τούρκων που καταστράφηκε. 

Feast of the Holy and  

Glorious Great Martyr Saint Demetrios,  

The Myrrh-Streamer - Life of the Saint 

 

Saint Demetrios suffered in Thessalonica during the reign of 

Galerius Maximian (c. 306). He belonged to one of the most 

distinguished families of the province of Macedonia and was 

widely admired not only because of his noble ancestry and 

grace of bearing, but also for virtue, wisdom and goodness 

of heart surpassing that of his elders.  The military expertise 

of Saint Demetrios led Galerius, as Caesar of the Eastern 

Empire, to appoint him commander of the Roman forces in 

Thessaly and Proconsul for Hellas. But for all this, 

Demetrios remained ever aware of the underlying realities of 

life. Since faith in Christ had touched his heart, all the glory 

http://www.saint.gr/10/27/index.aspx
http://www.saint.gr/66/saint.aspx
http://www.saint.gr/66/saint.aspx


of this world meant nothing to him, and there was nothing he 

preferred to teaching and preaching the word of God.    

Despite the persecution directed against Christians by the 

Emperor, Saint Demetrios brought a large number of pagans 

to the faith. His words convinced them because they saw in 

the righteousness, peace and brotherly love that marked his 

life an illustration of the truth of which he spoke. 

The Emperor Maximian had just won a series of brilliant 

victories over the Scythians and was on his way back to 

Rome when he halted at Thessalonica to receive the 

acclamations of the populace and to offer sacrifices in 

thanksgiving to the idols. A number of pagans, envious of 

the success of the Saint, took advantage of the Emperor's 

presence in the city to denounce Demetrios as a Christian. 

Maximian's astonishment gave way to violent indignation 

when he was told that Demetrios' was making use of his 

official position to spread the faith. Demetrios was 

summoned and confined in a cell, located in the basement of 

nearby baths. 

Maximian arranged for games and gladiatorial combats to 

take place in the amphitheater of the city. He had brought 

with him a man of gigantic stature and Herculean strength 

called Lyaios, a Vandal by origin. Such was this man's 

strength and skill in single combat that no one could 

withstand him. There was in the city a young Christian called 

Nestor, who observing the empty pride of the Emperor in the 

victories of his champion, made up his mind to show him 

that real power belongs to Christ alone. He ran to the baths 

where Demetrios was imprisoned and asked for the 

protection of his prayer in going to confront the giant. The 

Martyr made the sign of the Cross on the brow and the heart 

of the boy, and sent him like David before Goliath. He 

reached the amphitheater just as the heralds were crying out 

on all sides for any who would stand against Lyaios. 

Advancing towards the Emperor, Nestor threw his tunic to 

the ground and shouted, "God of Demetrios, help me!" In the 

first encounter, at the very moment the giant rushed upon 

him, Nestor slipped aside and stabbed him to the heart with 

his dagger. There was uproar and amazement at the marvel, 

and people asked themselves how a mere child, relying 

neither on strength nor weapons, could so suddenly have 

brought down the barbarian. 

Rather than yield to the sign of the sovereign power of God, 

the Emperor flew into a rage and ordered the immediate 

arrest of Nestor and his beheading outside the city. He had 

heard Nestor calling upon the God of Demetrios and, 

supposing the Saint had used some kind of witchcraft, 

Maximian ordered his soldiers to go and thrust Demetrios 

through with their lances, without trial, in the depths of his 

prison cell. There were some Christians, including 

Demetrios' servant Lupus, present at his martyrdom, and 

when the soldiers had gone, they reverently buried the Saint's 

body. 

It was God's will that the grace with which He filled Saint 

Demetrios should remain active even after his death. This is 

why He caused to flow from his body a myron with a 

delightful scent, which had the property of healing all who 

took it as an unction, with faith in the intercession of the 

Saint. Time and again, during sixteen hundred years, Saint 

Demetrios has given proof of his benevolent care for the city 

of Thessalonica and its inhabitants. He has defended them 

from the attacks of barbarians, he has preserved them from 

plague and famine, healed the sick and comforted the 

afflicted. 
  



 
  

             

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVE THE DATE 2019 
  

  

Picture Day  

 October 20, 2019 

  

  “OXI DAY” Program  

 October 25, 2019 

  

 “Harvest Party”  

 October 26, 2019 

  

General Assembly Meeting  

 October 27, 2019 

  

  Inclusion Sunday 

 November 10, 2019 

  

    Church Anniversary Dance  

November 23, 2019 
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SUNDAY, October 20, 2019   

6th Sunday of Luke 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 20 Οκτωβρίου, 2019  

ΣΤ’ Λουκά 
  

 
 
 

 

 MEMORIAL   SERVICES –ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
 

3 μήνες:  Νικόλαος Γαρμπιδάκης 

3 months:  Nikolaos Garbidakis 

  

1 χρόνος: Νικόλαος Φερδερίγος 

1 year:  Nikolaos Ferderigos 

  

1 χρόνος: Βασιλική Φερδερίγου 

1 year:  Vasiliki Ferderigos 

  

15 χρόνια: Μαργαρίτα Φερδερίγου 

15 years:  Margarita Ferderigos 

  

Ο καφές προσφέρεται από τις οικογένειες  

Γαρμπιδάκη & Φερδερίγου 

 που τελούν τa μνημόσυνα εις μνήμη των 

κεκοιμημένων. 

  

The coffee is offered by the  

Garbidakis & Ferderigos Families  

that have the Memorial Services.   
  

  

  

http://www.ascensionfairview.org/
mailto:info@ascensionfairview.org

