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Κυριακή, 24 Οκτωβρίου, 2021
ΣΤ’ Λουκά
8:30 π .μ. – 11:30 π.μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία
Κατηχητικό Σχολείο
(Χρειαζόμαστε Δασκάλες και Βοηθούς)
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου, 2021
11:00 π.μ. Κηδεία – Δημήτριου Καραπάτσου
Τρίτη, 26 Οκτωβρίου, 2021
Δημητρίου Μεγαλομάρτυς Μυροβλήτου
9:00 π .μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία
6:00 μ.μ. Παράκληση
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου, 2021
4:30 μ.μ. – 6:30 μ.μ. Ελληνικό Σχολείο
Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
Αγία Σκέπη της Θεοτόκου, Ημέρα του «ΟΧΙ»
9:00 π .μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία

SC HEDULE OF SERVI CES
Sunday, October 24, 2021
6th Sunday of Luke
8:30 a.m.-11:30 a.m., Orthros, Divine Liturgy
Catechism Program
(We are currently seeking helpers and teachers)
Monday, October 25, 2021
11:00 a.m. Funeral – Dimitrios Karabatsos
Tuesday, October 26, 2021
Demetrios the Myrrh-Streamer
9:00 a.m. - Orthros, Divine Liturgy
6:00 p.m. Paraklisis
Wednesday, October 27, 2021
4:30 p.m.- 6:30 p.m. Greek School

7:30 μ.μ. Γενική Συνέλευση

Thursday, October 28, 2021
Holy Protection of the Theotokos
9:00 a.m. - Orthros, Divine Liturgy
7:30 p.m. General Assembly Meeting

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου, 2021
4:30 μ.μ. – 6:30 μ.μ. Ελληνικό Σχολείο
5:30 – 6:30 μ.μ. Εορταστικό Πρόγραμμα του Ελληνικού Σχολείου
Για το Έπος του 1940, ημέρα του ΟΧΙ

Friday, October 29, 2021
4:30 p.m.- 6:30 p.m. Greek School
5:30-6:30 p.m. Greek School Program “OXI” Day
Commemorating October 28, 1940

Κυριακή, 31 Οκτωβρίου, 2021
E’ Λουκά
8:30 π .μ. – 11:30 π.μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία
Κατηχητικό Σχολείο
Ο καφές σερβίρεται από την Goya

Sunday, October 31, 2021
5th Sunday of Luke
8:30 a.m.-11:30 a.m., Orthros, Divine Liturgy
Catechism Program
Coffee is served by Goya

Prokeimenon. Mode 1.
Psalm 32.22,1
Let your mercy, O Lord, be upon us.
Verse: Rejoice in the Lord, O ye righteous.

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.

Προκείμενον. Ήχος α'.
ΨΑΛΜΟΙ 32.22,1
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς.
Στίχ. Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ

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 Gospel According to Luke 8:26-39

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

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.

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.

October 26: The Holy Great Martyr Demetrius the
Myrrh-streamer

youth named Nestor, acquaintance of Demetrius’, 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 Demetrius, help me!” and
straightway he engaged Lyaeus in combat and smote 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
straightway and Demetrius was pierced with lances while he was
yet in the bath-house, As for Nestor, Maximian commanded that
he be slain with his own sword.

Saint Demetrius was a Thessalonian, a most pious son of pious

Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης

and noble parents, and a teacher of the Faith of Christ. When
Maximian first came to Thessalonica in 290, he raised the Saint

Δημήτριον νύττουσι λόγχαι Χριστέ μου,

to the rank of Duke of Thessaly. But when it was discovered that

Ζηλοῦντα πλευρᾶς λογχονύκτου σῆς πάθος.

the Saint was a Christian, he was arrested and kept bound in a

Εἰκοστῇ μελίαι Δημήτριον ἕκτῃ ἀνεῖλον.

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, waxing
haughty because of the height and strength of his body, boasted
in the stadium and challenged the citizens to a contest with him.
All that fought with him were defeated. Seeing this, a certain

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

Άγιος Δημήτριος παρουσιάζεται αρκετές φορές ως καβαλάρης με

χιλιάρχου. Ως αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού κάτω από τη

κόκκινο άλογο (σε αντιδιαστολή του λευκού αλόγου του Αγίου

διοίκηση του Τετράρχη (και έπειτα αυτοκράτορα) Γαλερίου

Γεωργίου) να πατά τον άπιστο Λυαίο.

Μαξιμιανού, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός, έγινε
χριστιανός και φυλακίστηκε στην Θεσσαλονίκη το 303 μ.Χ.,

Σήμερα ο Άγιος Δημήτριος τιμάται ως πολιούχος Άγιος της

διότι αγνόησε το διάταγμα του αυτοκράτορα Διοκλητιανού «περί

Θεσσαλονίκης.

αρνήσεως του χριστιανισμού». Μάλιστα λίγο νωρίτερα είχε
ιδρύσει κύκλο νέων προς μελέτη της Αγίας Γραφής.

Ένα από τα πολλά θαύματα του Αγίου είναι και το εξής. Το 1823
μ.Χ. οι Τούρκοι που ήταν αμπαρωμένοι στην Ακρόπολη της

Στη φυλακή ήταν και ένας νεαρός χριστιανός ο Νέστορας

Αθήνας ετοίμαζαν τα πυρομαχικά τους για να χτυπήσουν με τα

(βλέπε 27 Οκτωβρίου), ο οποίος θα αντιμετώπιζε σε μονομαχία

κανόνια τους, τους Έλληνες που βρισκόντουσαν στον ναό του

τον φοβερό μονομάχο της εποχής Λυαίο. Ο νεαρός χριστιανός

Αγίου Δημητρίου, μα ο Άγιος Δημήτριος έκανε το θαύμα του για

πριν τη μονομαχία επισκέφθηκε τον Δημήτριο και ζήτησε τη

να σωθούν οι Χριστιανοί και η πυρίτιδα έσκασε στα χέρια των

βοήθειά του. Ο Άγιος Δημήτριος του έδωσε την ευχή του και το

Τούρκων καταστρέφοντας και τμήμα του μνημείου του

αποτέλεσμα ήταν ο Νέστορας να νικήσει το Λυαίο και να

Παρθενώνα. Για να θυμούνται αυτό το θαύμα, ο ναός λέγεται

προκαλέσει την οργή του αυτοκράτορα. Διατάχθηκε τότε να

από τότε Άγιος Δημήτριος Λουμπαρδιάρης, από την

θανατωθούν

λουμπάρδα

και

οι

δύο,

Νέστορας

και

Δημήτριος.

δηλαδή

καταστράφηκε.
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

το

κανόνι

των

Τούρκων

που

ΠΩΣ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ

Θεολόγος και πλήθος αγγέλων. Αφού μπήκε μέσα στο ναό προχώρησε
στον σολέα. Εκεί γονάτισε και προσευχήθηκε πολλή ώρα με θερμά
δάκρυα υπέρ της σωτηρίας των πιστών, ενώ την βλέπανε μόνο ο
Ανδρέας και ο Επιφάνιος. Αφού προσευχήθηκε για πολύ η Θεοτόκος
σηκώθηκε και μπήκε μέσα στο ιερό, όπου φυλασσόταν το μαφόριο της
δηλαδή το τσεμπέρι της, το πήρε στα χέρια της και βγαίνοντας έξω το
άπλωσε πάνω από τους πιστούς, για να δείξει ότι τους σκέπει και τους
προστατεύει.
Αυτό είναι το γεγονός το οποίο στάθηκε αφορμή η Εκκλησία μας να
καθιερώσει την γιορτή της αγίας Σκέπης δηλαδή τη γιορτή προς τιμή
της Παναγίας, η οποία σκεπάζει (σκέπει) και προστατεύει το λαό του
Θεού και φωτίζει τους πιστούς στο δρόμο για την τελείωση. Μας
σκεπάζει με τις προσευχές της, με τις παρακλήσεις της και με τα
δάκρυά της.
Η Παναγία μας άπλωσε το μαφόριο της εντός του ναού και σκέπασε

Στα χρόνια του βασιλέως Λέοντος του Μεγάλου (457-474 μ. Χ.) ζούσε

όσους αγρυπνούσαν και προσευχόταν. Με την ενέργεια αυτή θέλει να

στην Κων/πολη ο όσιος Ανδρέας, ο κατά Χριστόν σαλός. Σαλός είναι

πει ότι πρέπει να έχουμε ουσιαστική σχέση με την Εκκλησία για να μας

ο τρελλός και κατά Χριστόν σαλοί ονομάζονται κάποιοι άγιοι, οι οποίοι

σκεπάσει με τις πρεσβείες της. Την εορτή της αγίας Σκέπης τη

κάνανε κάποια περίεργα και παράλογα πράγματα, με απώτερο σκοπό

γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου.

να τους θεωρούν παλαβούς ή παλιανθρώπους και να μη τους τιμούν οι
άνθρωποι· και έτσι αυτοί να ζουν με ταπείνωση και στην αφάνεια. Μια

Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940

νύχτα που γινότανε αγρυπνία στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, ο

Δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο σημαντικότερες εθνικές γιορτές του έθνους

όσιος Ανδρέας μαζί με τον μαθητή του Επιφάνιο, που έγινε αργότερα

μας έχουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να συνεορτάζονται με μία

πατριάρχης Κων/πόλεως (520-536 μ. Χ.), είδαν την Υπεραγία Θεοτόκο

γιορτή της Παναγίας. Την 25η Μαρτίου γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό

οφθαλμοφανώς, όχι σε όραμα, να μπαίνει από την κεντρική πύλη του

της Θεοτόκου και την 28η Οκτωβρίου την Αγία Σκέπη της Θεοτόκου.

ναού. Την συνόδευαν οι Ιωάννης ο Πρόδρομος και Ιωάννης ο

Η γιορτή αυτή μετατέθηκε από την εκκλησία μας το 1952 από την 1η

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1940

Οκτωβρίου την 28η ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τη μητέρα του

Στὸ μέτωπο, σ᾿ ὅλη τὴ γραμμή, ἀπὸ τὴ γαλανὴ θάλασσα τοῦ Ἰονίου

Θεού για τη σκέπη και την προστασία της στον αγώνα των Ελλήνων

μέχρι ψηλὰ τὶς παγωμένες Πρέσπες, ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς ἄρχιζε νὰ

απέναντι στον αλαζονικό ιταλικό στρατό.

βλέπει παντοῦ τὸ ἴδιο ὅραμα: Ἔβλεπε τὶς νύχτες μία γυναικεία μορφὴ

Δεν χωράει αμφιβολία ότι η εποποιία του 1940, αποτελεί ένα θαύμα,

νὰ βαδίζει ψηλόλιγνη, ἄλαφροπερπατητη, μὲ τὴν καλύπτρα τῆς

είναι ένα από τα πολλά θαύματα στην ιστορία των Ελλήνων. Δεν

ἄναριγμενη ἀπὸ τὸ κεφάλι στοὺς ὤμους. Τὴν ἀναγνώριζε, τὴν ἤξερε

μπορεί να είναι καρπός αποκλειστικά ανθρώπινου αγώνα. Η θεϊκή

ἀπὸ παλιά, τοῦ τὴν εἶχαν τραγουδήσει ὅταν ἦταν μωρὸ κι ὀνειρευόταν

χάρη συνεργάσθηκε με την ανθρώπινη προσπάθεια. Και είναι δίκαιο

στὴν κούνια. Ἦταν ἡ μάνα ἡ μεγαλόψυχη στὸν πόνο καὶ στὴν δόξα, ἡ

που μαζί με τα θριαμβευτικά σαλπίσματα πάνω από τους τάφους των

λαβωμένη τῆς Τήνου, ἡ ὑπέρμαχος Στρατηγός.

ηρώων, σήμαναν δοξαστικές καμπάνες για ένα ‘’ευχαριστώ’’ στην
Παναγία, σ' εκείνη, στην οποία η εθνική συνείδηση απέδωσε για μια

Γράμμα ἀπὸ τὴ Μόροβα

ακόμα φορά ‘’τα νικητήρια’’. Τη Σκέπη των αγωνιστών. Την

Ὁ Τάσος Ρηγοπούλας, στρατευμένος στὴν Ἀλβανία τὸ 1940, ἔστειλε

Ελευθερώτρια των σκλαβωμένων.

ἀπὸ τὸ μέτωπο τὸ παρακάτω γράμμα στὸν ἀδελφό του. «Ἀδελφέ μου

Γιατί στα κρίσιμα χρόνια του πολέμου οι Έλληνες εμπιστεύθηκαν στα

Νίκο.

χέρια της Παναγίας τον αγώνα τους. Ζήτησαν τη μητρική προστασία

Σοὺ γράφω ἀπὸ μία ἀετοφωλιά, τετρακόσια μέτρα ψηλότερη ἀπὸ τὴν

της για να υπερασπιστούν τα δίκαιά τους. Και ήταν τόση η πίστη τους,

κορυφὴ τῆς Πάρνηθας. Ἡ φύση τριγύρω εἶναι πάλλευκη. Σκοπός μου

ώστε την έβλεπαν να τους εμψυχώνει και να τους σκεπάζει, καθώς

ὅμως δὲν εἶναι νὰ σοῦ περιγράψω τὰ θέλγητρα μίας χιονισμένης

πολεμούσαν απεγνωσμένα στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου και της

Μόροβας μὲ ὅλο τὸ ἄγριο μεγαλεῖο της. Σκοπός μου εἶναι νὰ σοῦ

Αλβανίας. Η άλλοτε Υπέρμαχος Στρατηγός των Ρωμηών γίνεται η

μεταδώσω αὐτὸ ποὺ ἔζησα, ποὺ τὸ εἶδα μὲ τὰ μάτια μου καὶ ποὺ

Αγία Σκέπη των αγωνιστών και το θαύμα επαναλαμβάνεται. Χάρη

φοβᾶμαι μήπως, ἀκούγοντας τὸ ἀπὸ ἄλλους, δὲν τὸ πιστέψεις.

στην πίστη που θερμαίνει τις ψυχές τους οι μαχητές περιφρονούν τη

Λίγες στιγμὲς πρὶν ὁρμήσουμε γιὰ τὰ ὀχυρὰ τῆς Μόροβας, εἴδαμε σὲ

λογική των αριθμών και αντιστέκονται στις σιδερόφρακτες εχθρικές

ἀπόσταση καμιὰ δεκαριὰ μέτρων μία ψηλὴ μαυροφόρα νὰ στέκει

στρατιές με ηρωισμό που κινεί τον παγκόσμιο θαυμασμό.

ἀκίνητη.
- Τὶς εἶ; Μιλιά...
Ὁ σκοπὸς θυμωμένος ξαναφώναξε: -Τὶς εἰ;

Τότε, σὰν νὰ μᾶς πέρασε ὅλους ἠλεκτρικὸ ρεῦμα, ψιθυρίσαμε: Ἡ

Ἦταν ὅμως ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ ἐντοπισθοῦν οἱ ἐχθρικὲς θέσεις. Ἕνα

ΠΑΝΑΓΙΑ!

βράδυ τοῦ Φεβρουαρίου ἀκούστηκαν πάλι οἱ ὁμοβροντίες τῶν

Ἐκείνη ὅρμησε ἐμπρὸς σὰν νὰ εἶχε φτερὰ ἀετοῦ. Ἐμεῖς ἀπὸ πίσω της.

ἰταλικῶν κανονιῶν.

Συνεχῶς τὴν αἰσθανόμασταν νὰ μᾶς μεταγγίζει ἀντρειοσύνη.

- Παναγία μου, φώναξε τότε ὁ ταγματάρχης ἐντελῶς αὐθόρμητα,

Ὁλόκληρη ἑβδομάδα παλέψαμε σκληρά, γιὰ νὰ καταλάβουμε τὰ ὀχυρὰ

βοήθησέ μας! Σῶσε μας ἀπ᾿ αὐτοὺς τοὺς δαίμονες.

Ἰβάν-Μόροβας.

Ἀμέσως στὸ βάθος πρόβαλε ἕνα φωτεινὸ σύννεφο. Σιγὰ-σιγὰ

Ὑπογραμμίζω πὼς ἡ ἐπίθεσή μας πέτυχε τοὺς Ἰταλοὺς στὴν ἀλλαγὴ

σχημάτισε κάτι σὰν φωτοστέφανο. Καὶ κάτω ἀπ᾿ αὐτὸ μερικὰ

τῶν μονάδων τους. Τὰ παλιὰ τμήματα εἶχαν τραβηχτεῖ πίσω καὶ τὰ

ἀσημένια συννεφάκια σχημάτισαν τὴ μορφὴ τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία

καινούργια... κοιμοῦνταν! Τὸ τί ἔπαθαν δὲν περιγράφεται. Ἐκείνη

ἄρχισε νὰ γέρνει πρὸς τὴ γῆ καὶ στάθηκε σ᾿ ἕνα φαράγγι, ἀνάμεσα σὲ

ὁρμοῦσε πάντα μπροστά. Κι ὅταν πιὰ νικητὲς ροβολούσαμε πρὸς τὴν

δυὸ ὑψώματα τοῦ Μπούμπεση. Τὸ ὅραμα τὸ εἶδαν ὅλοι στὸ τάγμα καὶ

ἀνυπεράσπιστη Κορυτσά, τότε ἡ Ὑπέρμαχος ἔγινε ἀτμός, νέφος ἁπαλὸ

ρίγησαν.

καὶ χάθηκε».

- Θαῦμα! βροντοφώναξε ὁ ταγματάρχης.
- Θαῦμα! Θαῦμα! ἐπανέλαβαν οἱ στρατιῶτες καὶ σταυροκοπήθηκαν.
Θαῦμα στὸ Μπούμπεση

Ἀμέσως ἔφυγε ἕνας σύνδεσμος μὲ σημείωμα τοῦ Πετράκη γιὰ τὴν

Ζωντανὸ θαῦμα τῆς Παναγίας ἔζησαν στὸν ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο οἱ

πυροβολαρχία τοῦ Τζήμα. Σὲ δέκα λεπτὰ βρόντησαν τὰ ἑλληνικὰ

στρατιῶτες τοῦ 51ου ἀνεξαρτήτου τάγματος, μὲ διοικητὴ τὸν

κανόνια καὶ σὲ εἴκοσι ἐσίγησαν τὰ ἰταλικά. οἱ ὀβίδες μας εἶχαν πετύχει

ταγματάρχη Πετράκη, στὴν κορυφογραμμὴ τοῦ Ροντένη, δεξιά της

ἀπόλυτα τὸν στόχο.

θρυλικῆς Κλεισούρας.
Κάθε βράδυ, ἀπὸ τὶς 22-1-1941 καὶ ἔπειτα, στὶς 9.20 ἀκριβῶς, τὸ βαρὺ
ἰταλικὸ πυροβολικὸ ἄρχιζε βολὴ ἐναντίον τοῦ τάγματος Πετράκη καὶ
τοῦ δρόμου, ἀπ᾿ ὅπου περνοῦσαν τὰ μεταγωγικά. Πέρασαν ἡμέρες καὶ
τὸ κακὸ συνεχιζόταν, δημιουργώντας ἐκνευρισμὸ καὶ ἀπώλειες.
Τολμηροὶ

ἀνιχνευτὲς

τῶν

ἐμπροσθοφυλακῶν

καὶ

ἀεροπόροι

ἐξαπολύθηκαν μέχρι βαθιὰ στὶς ἰταλικὲς γραμμές, ἀλλὰ ἐπέστρεψαν
ἄπρακτοι. Δὲν μποροῦσαν νὰ ἐντοπίσουν τὰ ἰταλικὰ πυροβόλα, ἴσως
γιατὶ οἱ Ἰταλοὶ κάθε βράδυ τὰ μετακινοῦσαν.

Sermon on the Feast Day of the Protection of the all
Holy Theotokos

But how did this feast day come to be established on the 1st of
October?

The

historical

event

behind it

is

particularly

interesting. At the south side of the St. Mary of Blachernae Church
in Constantinople, there was a chapel which possessed a reliquary
containing the Gown of the Theotokos. In the beginning of the 10th
Century, while an All-night Vigil Service was taking place, a saint
named Andrew went to take part. St.Andrew, known as a “Holy
Fool for Christ” (because he would act in an unusual and foolish
way to hide his sanctity) was accompanied by a young man named
Epiphanius,

who

Constantinople.

would

later

become

Patriarch

of

At midnight, St. Andrew saw the All Holy

Theotokos entering the church through the main door towards the
Holy Altar. She appeared very tall, and was escorted by a bright
The feast of the Holy Protection of the All Holy Theotokos is known
throughout the Orthodox world. It is celebrated on October 1st
(October 14th on the Old Calendar), and in the Church of Greece on
October 28th, to commemorate the protection of Greece during
World War II.
The two words alone, “Holy Protection” bring to our mind the
maternal love and shelter that our All Holy Mother gives us in times
of danger, as well as the unfailing help that she provides in the

company of Angels and Saints, all dressed in white. Among them
could be seen St. John the Forerunner and St. John the Theologian,
on the right and left side of the Theotokos. Some were leading, and
others were following in the procession, chanting hymns.
When the Theotokos and her entourage approached the ambo (the
pulpit) that was at the center of the church, St. Andrew said to
Epiphanius:
– Can you see the All Holy Mother and Lady of the world?

difficult moments of our lives.
– Yes, honorable father, replied the young man.

While this was taking place, the Theotokos had fallen to her knees

soldiers in their trenches saw many times the Theotokos protecting

and prayed for a long time. She was pleading with her Son to save

them from enemy fire.

the world, wetting her holy face with tears. After her supplication,
she entered the Holy Altar, where she prayed for the faithful who
were keeping vigil.

When the All Holy Theotokos finished her

prayer, she modestly removed the bright maphorion (the red shawl
that we see in icons of the Theotokos which cover her head and
body) and as it was so large, she spread it over the congregation,
sheltering them with her precious hands.

This is how the two of

How often has the Theotokos sheltered and protected us in times of
danger and need? It is for this reason that Christians should call
upon our All Holy Lady, our affectionate Mother, in every moment
of pain and want.

Seeking her protection with confidence, and

filled with gratitude, making our way to Church on her Feast Day,
offering thanksgiving as the hymnographer urges us:

them saw it, radiating with divine glory like amber. For as long as

Come to honor in all devoutness

the Lady Theotokos was visible, the maphorion was also

The Lord’s Mother’s holy Protection,

beaming. When the Theotokos returned to Heaven, the Shawl also

The one that provides safe protection to the faithful,

started slowly shrinking and then disappeared.

The one which also discharges us of all sufferings and sorrows.

It is this and other miracles associated with the holy Shawl of the
Theotokos that resulted in the establishment of the feast of the
Holy Skēpe, the Protection that the All Holy Theotokos provides to
all who, with faith, invoke her grace.

Let us entreat also our All Holy Lady with the words of the
hymnographer:
Cover us, Lady, Queen of the world,
With the Grace of Your Protection, the mighty one,
And save from dangers and painful circumstances

The miracles of the Holy Protection of the Theotokos are without

Those who honor You devotedly.

number. When Constantinople was once surrounded from the sea by
enemy ships, it is said that the Patriarch took from the Blachernae

May the Holy Protection of our All holy Lady cover, safeguard and

church the holy Shawl of the Theotokos, and dipped it into the

protect all of us, and grant peace to the world. Amen.

sea. This immediately caused a great storm to rise, resulting in the
sinking of many enemy ships, with the surviving ships fleeing in
panic. In more recent years, during the Second World War, Greek
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