
έβαςε ζην αίκα ηνπ. Με απηά ελεξγνύζε πνιιά ζαύκαηα: αξξώζηνπο 
ηάηξεπε, δαηκνληζκέλνπο ζεξάπεπε. Ο Μαμηκηαλόο κόιηο έκαζε απηά 
έζηεηιε ζηξαηηώηεο θαη ηνλ απνθεθάιηζαλ ζε θάπνηνλ ηόπν 
νλνκαδόκελν Τξηβνπλάιην.  
 
 

SAINT DEMETRIOS  
THE GREAT MARTYR 

 

 Saint Demetrius was a Thessalonian, a most pious son of 
pious and noble parents, and a teacher of the Faith of Christ. When 
Maximian first came to Thessalonica in 290, he raised the Saint to 
the rank of Duke of Thessaly. But when it was discovered that the 
Saint 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 nota-
ble 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 youth named Nestor, aquaintance of De-
metrius', 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 straight-
way he engaged Lyaeus in combat and smote him with a mortal blow 
to the heart, leaving the former boaster lifeless upon the earth. Maxi-
mian 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. 

Γιά κάθε πνεςμαηική ζαρ ἐξςπηπέηηζη οἱ ἱεπεῖρ μαρ 

 π. Χαπάλαμπορ καί π. Δημήηπιορ εἶναι ζηήν διαθέζή ζαρ,  

μ’ ἕνα ἀπλό ηηλεθώνημά ζαρ ζηόν Ναό μαρ: (718) 232-7358,   

 ζηά (347) 586-2578 (π. Χαπάλαμπορ)  

ἤ (917) 860-9290 (π. Δημήηπιορ). 

ΩΡΑΙ  ΓΡΑΥΕΙΟΤ 
Δευτέρα, Σετάρτη, Παρασκευή: 9:00 π.μ. - 1:00 μ.μ.  

             Σρίτη, Πέμπτη:    1:00 - 5:00 μ.μ. 

XΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ  

ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

ΘΕΙA ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΤΡΙΑΚΗ:  8:30 - 11:30 ηό ππωί   

 

 

Ο Άγιος Ιάκωβος ο Απόζηολος και Αδελθόθεος,  
 πρώηος επίζκοπος Ιεροζολύμων 

   

 Η παξάδνζε αλαθέξεη όηη ήηαλ 
έλαο από ηνπο γηνπο ηνπ Ισζήθ από άιιε 
γπλαίθα, γη' απηό νλνκαδόηαλ αδειθόο ηνπ 
Κπξίνπ. Η ζπγγεληθή ηνπ, όκσο, ζρέζε κε 
ηνλ Κύξην δελ είλαη νκόθσλα θαζνξηζκέλε. 
Αιιά ην γεγνλόο είλαη όηη ν Ιάθσβνο ν 
αδειθόζενο έγηλε πξώηνο επίζθνπνο 
Ιεξνζνιύκσλ θαη είλαη απηόο πνπ έγξαςε 
ηελ πξώηε Θεία Λεηηνπξγία ηεο 
ρξηζηηαληθήο Εθθιεζίαο. Ο Ιάθσβνο, 
ινηπόλ, πνίκαλε ηελ Εθθιεζία ησλ 
Ιεξνζνιύκσλ κε δηθαηνζύλε, κε γελλαία 
ζηνξγή θαη ζηεξεόηεηα ζηελ πίζηε. Απηό 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ   
 

SΑΙΝΤ NICHOLAS  
GREEK ORTHODOX CHURCH 

 

Dependency of the Sacred Patriarchal  
Monastery of St. Irene Chrysovalantou  

1822 65th Street, Brooklyn, NY 11204 
Phone: (718) 232-7358 

Ἡγοςμενεύων: ὁ Ἐπίζκοπορ Φιλομηλίος Ἠλίαρ 
 

Ἱεπεῖρ: π. Χαπάλαμπορ Πολίηηρ, π. Δημήηπιορ Πανέηαρ  

Κςπιακή 23 Οκηωβπίος 2011 

ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΣΟΤ ΜΤΡΟΒΛΤΣΟΤ 
 
 

ΣΡΙΣΗ 25 Ὀκηωβρίοσ: 7:00 μ.μ.  
 ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΟ ΔΠΔΡΙΝΟ. 
 Καηόπιν ἡ οἰκογένεια ηοῦ π. Γημηηρίοσ 
 Πανέηα θά παραθέζει Γεῖπνο γιά ηά 
 ὀνομαζηήριά ηοσ. 
 

ΣΔΣΑΡΣΗ 26 Ὀκηωβρίοσ: 
 8:30 ηό πρωί: Ὄρθρος & Πανηγσρική 
 Θεία Λειηοσργία. 



όκσο, εμήγεηξε ηε κνρζεξία θαη ηελ θαθνπξγία 
ησλ Ινπδαίσλ. Αθνύ ηνλ έπηαζαλ, ηνλ έξημαλ 
πάλσ από ην πηεξύγην ηνπ Νανύ, θαη ελώ 
αθόκα ήηαλ δσληαλόο, ηνλ απνηειείσζαλ κε 
άγξην θηύπεκα ξνπάινπ ζην θεθάιη. Έξγν ηνπ 
Ιαθώβνπ είλαη θαη ε Καζνιηθή Επηζηνιή ηνπ 
ζηελ Καηλή Δηαζήθε, ζηελ νπνία λα ηη καο 
ζπκβνπιεύεη, ζρεηηθά κε ην πσο πξέπεη λα 
ρεηξηδόκαζηε ην ιόγν ηνπ Θενύ: "Γίλεζζε 

πνηεηαί ιόγνπ θαη κε κόλνλ αθξναηαί, παξαινγηδόκελνη εαπηνύο". 
Δειαδή λα γίλεζζε εθηειεζηέο θαη ηεξεηέο ηνπ ιόγνπ ηνπ Θενύ θαη 
όρη κόλν αθξναηέο. Καη λα κε μεγειάηε ηνλ εαπηό ζαο, κε ηελ ηδέα όηη 
είλαη αξθεηό θαη κόλνλ λα αθνύεη θαλείο ην ιόγν. Η κλήκε ηνπ αγίνπ 
Ιαθώβνπ ηνπ Αδειθνζένπ, θέξεηαη θαη ηελ Κπξηαθή κεηά ηελ Γέλλεζε 
ηνπ Χξηζηνύ, καδί κε ηε κλήκε ηνπ Δαβίδ ηνπ Πξνθήηνπ θαη Ισζήθ 
ηνπ κλήζηνξνο.  
 

 

Ο ΑΓΙΟ ΜΔΓΑΛΟΜΑΡΣΤ  
ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

 

 Ο Άγηνο κεγαινκάξηπξαο Δεκήηξηνο γελλήζεθε ζηε 
Θεζζαινλίθε θαη έδεζε θαηά ηνπο ρξόλνπο ηνπ Απηνθξάηνξα 
Δηνθιεηηαλνύ θαη ηνπ Τεηξάξρε Γαιεξίνπ Μαμηκηαλνύ (284-
305κ.Χ),  επνρή θαηά ηελ νπνία έγηλε θνβεξόο δησγκόο θαηά ησλ 
ρξηζηηαλώλ. 
 Ήηαλ επηθαλέζηαην κέινο ηεο θνηλσλίαο ηεο Θεζζαινλίθεο, 
Δνύθαο ηεο πόιεο θαη Σηξαηεγόο όιεο ηεο Θεζζαιίαο.  Ο Δεκήηξηνο 
πνπ θαηάγνληαλ από επζεβή νηθνγέλεηα,  δε θνβήζεθε από 
ηα δηαηάγκαηα ησλ απηνθξαηόξσλ θαη ζπλέρηζε λα θεξύηηεη  
ηνλ επαγγειηθό ιόγν, νδεγώληαο ζηελ  πίζηε πνιινύο εηδσινιάηξεο. 
Όηαλ ν Μαμηκηαλόο έκαζε γηα ηελ ρξηζηηαληθή δξάζε ηνπ Δεκεηξίνπ 
δηέηαμε λα ζπιιεθζεί θαη λα νδεγεζεί κπξνζηά ηνπ. 

ΑΝΑΝΕΩΗ ΣΗ ΤΝΕΙΥΟΡΑ 
 

 Παπακαλοῦμε, ὅζοςρ δέν ἔσοςν ἀνανεώζει ηήν 

ςνειζθοπά ηοςρ (Offering) ππόρ ηήν Ἐκκληζία μαρ, νά μήν 

ληζμονήζοςν αὐηή ηοςρ ηήν ὑποσπέωζη. Σό «Offering», πού 

εἶναι $125 (ἀηομικό) καί $200 (οἰκογενειακό) ηό σπόνο, ζᾶρ 

δίνει ηήν δςναηόηηηα, ἀθ’ ἑνόρ νά ὑποζηηπίξεηε οἰκονομικά 

ηήν ἑνοπία ζαρ καί ἀθ’ ἑηέπος νά ἐξςπηπεηεῖζθε ἀπό ηήν 

Ἐκκληζία μαρ γιά ηίρ πνεςμαηικέρ ζαρ ἀνάγκερ καί ηήν 

ζςμμεηοσή ζαρ ζηά Ἱεπά Μςζηήπια. Σό «Offering» γίνεηαι 

ἐπίζηρ δεκηό ζ’ ὅλοςρ ηούρ Ναούρ ηῆρ Ἱ. Ἀπσιεπιζκοπῆρ.  
 

Εὐσαπιζηοῦμε θεπμά ηίρ οἰκογένειερ πού ἀνάνεωζαν  

ππόζθαηα ηήν ζςνειζθοπά ηοςρ ζηήν Ἐκκληζία μαρ.  

 Ο Δεκήηξηνο  δε δίζηαζε λα 
νκνινγήζεη ηε ρξηζηηαληθή ηνπ 
πίζηε,  παξόιν πνπ γλώξηδε ηα 
θξηθηά βαζαληζηήξηα ζηα νπνία 
ππνβάιινληαλ νη ρξηζηηαλνί. Αξρηθά 
θπιαθίζηεθε ζε έλα ηόπν 
αθάζαξην, ζ' έλα παιαηό ινπηξό 
ζηα ππνγεηα ηνπ νπνίνπ ρύλνληαλ 
αθάζαξηα                     
πεξηηηώκαηα. Σην βξσκεξό απηό 
ηόπν ν άγηνο παξέκεηλε ζηεξεκέλνο 
ηε ζπλαλαζηξνθή ησλ αλζξώπσλ, 
αιιά παξεγνξνύκελνο από ην Θεό. 
Απηό ηνλ θαηξό δηεμάγνληαλ  
αζιεηηθνί αγώλεο ζηε 
Θεζζαινλίθε πξνο ηηκή ηνπ 
απηνθξάηνξα,  έλαο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αλζξσπνο ηνπ 
Μαμηκηαλνύ, πνπ νλνκάδνληαλ Λπαίνο, θόκπαδε πσο ήηαλ αλίθεηνο 
θαη παξάιιεια ριέβαδε ηνπο ρξηζηηαλνύο θαιώληαο ηνπο λα 
αλακεηξεζνύλ καδί ηνπ. Έλαο λεαξόο ζηξαηηώηεο θαη θξπθόο 
καζεηήο ηνπ Δεκεηξίνπ, πνπ νλνκάδνληαλ Νέζησξαο επηζθέθζεθε 
ην Δεκήηξην ζηε θπιαθή  θαη  ηνπ δήηεζε λα  πξνζεπρεζεί  γηα  λα 
ηνλ βνεζήζεη ν Κύξηνο καο λα αληηκεησπίζεη ηνλ Λπαίν. Ο άγηνο αθνύ 
πξνζεπρήζεθε θαη ηνπ είπε: "Ύπαγε θαη ηνλ Λπαίν ζα ληθήζεηο θαη 
ππέξ Χξηζηνύ ζα καξηπξήζεηο". 
 Ο Νέζησξαο ηόηε παξνπζηάζηεθε ζην ζηάδην θαη δήηεζε 
λα αλακεηξεζεί κε ηνλ θνβεξό Λπαίν. Μάηαηα πξνζπάζεζαλ λα ηνλ 
κεηαπείζνπλ. Όηαλ ν Τεηξάξρεο  είδε πσο δελ ηνλ άθνπε ηνλ άθεζε 
λα αληηκεησπίζεη ηνλ γηγαληόζσκν Λπαίν. Απηόο πιεζίαζε ηνλ Λπαίν 
θαη θσλάδνληαο "Ο Θεόο ηνπ Δεκεηξίνπ βνήζεη κνη" ηνπ θαηάθεξε 
έλα θνβεξό ρηύπεκα κε ην ζπαζί ζηε θαξδία θαη απηόο ακέζσο 
ζσξηάζηεθε λεθξόο.  
 Ο Μαμηκηαλόο αθνύ πιεξνθνξήζεθε ηα γεγνλόηα ζεώξεζε 
ππεύζπλν ηνλ Δεκήηξην θαη δηέηαμε λα ηνπο ζθνηώζνπλ θαη ηνπο δύν 
ακέζσο.  Έηζη ν άγηνο Νέζησξαο απνθεθαιίζηεθε έμσ από ηε 
ιεγόκελε Χξπζή Πύιε. Ο Δεκήηξηνο πνπ βξίζθνληαλ αθόκα ζην 
ινπηξό θπιαθηζκέλνο κόιηο είδε ηνπο ζηξαηηώηεο λα έξρνληαη 
ζήθσζε ην δεμί ηνπ ρέξη θαη νη ζηξαηηώηεο ηνλ ιόγρεπζαλ ζηελ 
πιεπξά, έηζη έκνηαζε ζηνλ Κύξην καο, ηνλ γιπθύηαην Ιεζνύ πνπ θαη 
απηόο είρε ινγρεπζεί ζηελ πιεπξά, ύζηεξα νη ζηξαηηώηεο ησλ 
ιόγρεπζαλ ζε όιν ηνπ ην ζώκα. Έηζη ηειεηώζεθε ν άγηνο Δεκήηξηνο 
δερόκελνο ην καξηπξηθό ζηεθάλη. 
 Κάπνηνη επιαβείο ρξηζηηαλνί ήξζαλ θξπθά θαη έληαθίαζαλ ην 
ζώκα ηνπ αγίνπ ζηνλ ίδην  ηνλ ηόπν ηνπ καξηπξίνπ, ζην βξσκεξό 
ινπηξό πνπ έκκειε πιένλ λα γίλεη ηαηξείν ςπρώλ θαη ζσκάησλ. 
Κάπνηνο κάιηζηα θίινο ηνπ αγίνπ πνπ νλνκάδνληαλ Λνύπνο θαη ήηαλ 
παξόλ ηελ ώξα ηνπ καξηπξίνπ όηαλ έθπγαλ νη ζηξαηηώηεο, πήγε 
γξήγνξα θαη έβγαιε ην δαρηπιίδη θαη ην παλσθόξη ηνπ αγίνπ θαη ηα 


