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ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ  ΕΥΔΟΜΑΔΑΣ  24—30  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

 ΚΥΡΙΑΚΗ  
24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

    ΚΥΡΙΑΚΗ  ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ,  Λουκ. 8: 26-39 
    7.00-9.30πμ        Όρθρος και Θ. Λειτουργία    
    10.00-11.30πμ    Θ. Λειτουργία    

ΔΕΥΤΕΡΑ  
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

    7.00μμ     Θ. Λειτουργία—Για έορτη Άγ. Δημητρίου   

ΤΡΙΤΗ 
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
’Αγ. Δημητρίου, 

Μεγαλομάρτυρος του 
Μυροβλήτου 

    7.30πμ     Όρθρος και Θ. Λειτουργία    

ΠΕΜΠΤΗ 
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

    7.30πμ     Όρθρος και Θ. Λειτουργία    

ΦΕΡΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ                                                                         
ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. 
 
ΜΕ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 5—20 ΧΡΟΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 
Στις 10.30πμ διεξάγεται το μάθημα των Κατηχητικών για τα παιδία μας.                                                       
Νά φέρετε τά Παιδιά σας στό κατηχητικό σχολείο γιά νά μάθουν γιά τό Χριστό                                  
καί τήν πίστι μας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

  Έυαγγεληκά Άναγνώσματα—  
     Έπιστολή – β’Κορ. 11: 31-33, 12: 1-9 
     Έυαγγέλιο— Λουκ. 16: 19-31 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
9387 7693 

 

Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
9383 4151 

  

Π. ΕΦΡΑΙΜ 
0490 378 215 

 

Ιστοσελίδα: 

  stvasiliosbrunswick.com. 

Κάθε ημέρα, στο 
διάστημα  

4.00—6.00 μμ,    
Δευτέρα—Παρασκευή 

Ό πατήρ Αθανάσιος και  ο 
πατήρ Έφραίμ βρίσκονται 
στο ναό για εξομολόγηση 

και κάθε πνευματική 
ανάγκη. 

                         ’Αγ. Δημητρίου, Μεγαλομάρτυρος του Μυροβλήτου 
 
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. 
                                 ...../ 

Η Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ εορτάζει την  1η 
Οκτωβρίου όπου και το βιογραφικό σημείωμα. Η Εκκλησία της Ελλάδος όμως, την έχει 
μεταθέσει στις 28 Οκτωβρίου, όπου η Ελλάδα γιορτάζει το μεγάλο γεγονός της διασώσεως 
και απελευθερώσεως της από τον Ιταλογερμανικό ζυγό. Την Ακολουθία που ψάλλεται αυτή 
την ημέρα την έγραψε ο Αγιορείτης Μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης και εγκρίθηκε 
από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 21 Οκτωβρίου 1952 μ.Χ. όπου και 
αποφασίστηκε ο συνεορτασμός της εορτής της Αγίας Σκέπης και της Εθνικής επετείου του 
«ΟΧΙ» (Συνοδικές Εγκύκλιοι, Τόμος Β', Αθήνα 1956, σελ. 649).  

http://www.saint.gr/10/27/index.aspx
http://www.saint.gr/66/saint.aspx
http://www.saint.gr/10/01/index.aspx
http://www.saint.gr/10/01/index.aspx


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. 

Ἀπολυτίκιον 
Μέγαν εὕρατο ἐv τοῖς κιvδύvοις, σὲ ὑπέρμαχοv, ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες 

τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ θαῤῥύvας τὸν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, 
δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ,  Λουκ. 8: 26-39 
 

Μεστή η διήγηση του σηµερινού Ευαγγελίου και γεµάτη διδάγµατα. Η ιστορία είναι λίγο – πολύ γνωστή σε όλους: φτάνοντας 

ο Κύριος σε µία πόλη, στη χώρα των Γεργεσηνών, συναντά έναν άνθρωπο δαιµονισµένο που δεν φορούσε ρούχα και 

περιφέρονταν σαν αγρίµι στις ερηµιές. Τα δαιµόνια αµέσως αναγνωρίζουν τον Θεό στο πρόσωπο του Χριστού, και ζητούν 

από αυτόν να µην τα εξορίσει στην άβυσσο, αλλά να τους επιτρέψει να εισέλθουν σε µια αγέλη χοίρων. Έτσι και έγινε, και 

ευθύς οι χοίροι έπεσαν µε ορµή στον γκρεµό και σκοτώθηκαν. Όταν µαθεύτηκε το γεγονός στην πόλη, βγήκαν οι κάτοικοι να 

δουν το θαύµα µε τα ίδια τους τα µάτια, και βρήκαν τον πριν δαιµονισµένο ήρεµο και ντυµένο να κάθεται κοντά στα πόδια 

του Ιησού και να ακούει ευλαβικά τους λόγους Του. Ωστόσο, αντί να θαυµάσουν και να πιστέψουν στη µεγαλοσύνη του 

Θεού, εκείνοι κυριευµένοι από φόβο ζήτησαν από το Χριστό να φύγει µακριά από τη χώρα τους. Μόνος ο πριν 

δαιµονισµένος παρακαλούσε τον Κύριο να τον πάρει µαζί Του, ο Ιησούς όµως του είπε να επιστρέψει στο σπίτι του και να 

διηγείται σε όλους το θαύµα που τού έκανε ο Θεός.  

Ίσως η ιστορία να φαντάζει απόµακρη και ξένη προς εµάς, όµως δεν είναι λίγες οι φορές που η καρδιά µας κυριεύεται από 

τον πειρασµό και ταλαιπωρείται από την επήρεια των δαιµόνων. Και δεν είναι ανάγκη κανείς να βρεθεί στην δεινή 

κατάσταση του δαιµονισµένου της σηµερινής περικοπής, µιας που όταν ο νους και η καρδιά του ανθρώπου κυριευτεί από 

τους πονηρούς λογισµούς, η πνευµατική του πορεία είναι άκρως καταστροφική. Συχνά ακούµε για εγκλήµατα που έχουν 

διαπραχθεί «εν βρασµώ ψυχής», συχνά διαπράττουµε λάθη θολωµένοι από την ένταση του πάθους της στιγµής και του 

ψυχικού αναβρασµού που µάς κυριεύει. Δεν πρέπει όµως να ξεχνούµε ότι όταν παραδοθούµε στον πειρασµό, τότε σταµατά 

κάθε έννοια λογικής και αυτοκυριαρχίας, και τα αποτελέσµατα είναι ανάλογα µε την αυτοκαταστροφική µανία που κυρίευσε 

τους χοίρους της σηµερινής Ευαγγελικής περικοπής.  

Ωστόσο δεν υπάρχει λόγος να µάς κυριεύει κανένας φόβος. Γιατί έχουµε σύµµαχο και ιατρό τον ίδιο το Θεό, τον Κύριο Ιησού 

Χριστό. Αν η συνάντηση και µόνο του ανθρώπου αυτού µε τον Κύριο ήταν αρκετή για να του χαρίσει την ελευθερία από τα 

δαιµόνια που τον τυραννούσαν, και για µάς η σωτηρία και η λύτρωση βρίσκεται στην δική µας προσωπική συνάντηση µε 

τον Χριστό. Μέσα από τη µελέτη του λόγου του Θεού, µέσα από τη Μυστηριακή ζωή που πραγµατώνεται στην Εκκλησία, 

µέσα από τη συχνή µετάληψη του Σώµατος και του Αίµατος του Χριστού, και τέλος µε συνεπή και σώφρονα βίο, έχουµε τη 

δυνατότητα να συµµετέχουµε στην δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο, που δεν είναι άλλη από τη λύτρωση, από την 

Ανάσταση και τη Ζωή.  

Οι κάτοικοι της περιοχής εκείνης φοβήθηκαν και στη συνέχεια ζήτησαν από τον Ιησού να φύγει. Δεν είναι λίγες οι φορές που 

και σήµερα οι άνθρωποι, όταν δουν τη δύναµη και τα θαύµατα του Θεού, φοβούνται και προτιµούν να ζουν µε τα πάθη 

τους, παρά να αποδεχτούν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που εξουσιάζει τα πάντα στον κόσµο, είναι εκείνος που έχει 

µετρηµένες ακόµα και τις τρίχες της κεφαλής µας, εκείνος που γνωρίζει τα πάντα και προσβλέπει σ’ εµάς µε αγάπη και 

κρούει καθηµερινά την θύρα της ψυχής µας, περιµένοντας να Του ανοίξουµε, να Τον δεχτούµε, και να γεµίσει έτσι µε την 

παρουσία Του τη ζωή µας µε Φώς, µε ελπίδα, µε γαλήνη, µε σιγουριά. Οι κάτοικοι εκείνης της πόλης έδιωξαν τον Κύριο, και 

έτσι κάνουµε κι εµείς συχνά, γιατί για να Τον αποδεχτούµε χρειάζεται ταπείνωση, και προπαντός χρειάζεται µετάνοια. Και 

δυστυχώς, κανένα από αυτά δεν µάς είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο να απορρίψουµε το εγώ µας, να παραδεχτούµε τα λάθη 

µας, να αναγνωρίσουµε την αδυναµία µας, να οµολογήσουµε ότι δεν είµαστε εµείς που εξουσιάζουµε τη ζωή µας και τον 

κόσµο, αλλά ο Κύριος των Δυνάµεων, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός.  

Ο Θεός όµως δεν µάς εγκαταλείπει. Ακόµα κι αν Τον ξεχνούµε, ακόµα κι αν Τον έχουµε αποκλείσει από τη ζωή µας, στέλνει 

ανάµεσά µας τα σηµάδια της παρουσίας Του, φέρνει κοντά µας ανθρώπους που έχουν ζήσει το θαύµα στην προσωπική 

τους ζωή, όπως έστειλε τον πριν δαιµονισµένο ανάµεσα στους συµπολίτες του, για να γίνει εκείνος ο ζωντανός κήρυκας της 

αλήθειας. Ακόµα κι αν στη ζωή µας κυριαρχεί το σκοτάδι και η απελπισία, ο Θεός στέλνει τους ανθρώπους εκείνους, που 

όντας ίσως σε χειρότερη θέση από τη δική µας, έτυχαν της ευεργεσίας του Κυρίου και άλλαξε εντελώς η ζωή τους.  

Είναι εποµένως δική µας επιλογή, µετά από όλα αυτά, το αν θα θελήσουµε να συναντήσουµε τον Χριστό και να Τον 

βάλουµε στη ζωή µας, ή αν θα παραµείνουµε στο σκοτάδι του θανάτου που µάς υπαγορεύει ο πειρασµός. Είναι επιλογή 

µας το αν θα ακολουθήσουµε µια καταστροφική πνευµατικά πορεία, ή µία Αναστάσιµη και φωτεινή. Ο αγώνας µας δεν είναι 

πάντοτε εύκολος. Έχουµε όµως τον ισχυρότερο σύµµαχο µαζί µας, αρκεί, σαν τον άνθρωπο της σηµερινής περικοπής, να 

ζητήσουµε από το Χριστό να είναι µαζί µας, και να Τον δεχτούµε στη ζωή µας και να Τον ακολουθήσουµε.  


