
  

80 Α∆ΤΕ 282 Μ/Κ ΤΕ 

17-18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 
 

 

ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΑ΄ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ» 



 

  

 

 

 

    Ο ∆ιο ικητής , οι Αξιωµατικοί και οι Οπλίτες του 282 Μ/Κ ΤΕ, 

µε ιδιαίτερη χαρά και τιµή,  
 

σας προσκαλούµε 

 

   να µας τιµήσετε µε την παρουσία σας, στο διήµερο εορτασµό της 

µνήµης του Αγ ίου  Ενδόξου  Μεγαλοµάρτυρος  Σεβαστ ιανού  

που θα πραγµατοποιηθεί την 17 και 18 ∆εκεµβρίου 2014, στο Στρα-

τόπεδο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΑ΄ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ», στο Λινοπότι του 

∆ήµου Κω. 

 

 

 

                   Μετά τιµής 
 

 

                                    Ανχης (ΠΖ) Βλαχογιάννης  Νικόλαος 
                                            ∆ιοικητής 282 Μ/Κ ΤΕ 

 



 

προγραµµα εκδηλωσεων 
 

∆ΙΗΜΕΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓ ΙΟΥ 

ΕΝ∆ΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ 

 

 

Τεταρτη, 17 ∆ΕΚ 2014 
 

• 17:30   ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 

ΜΕΤ’ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΥ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ Κ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ. 

 

• ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΘΑ ΑΚΟ-

ΛΟΥΘΗΣΕΙ ΜΙΚΡΗ ∆ΕΞΙΩΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ.  
 

ΣΤΟΛΗ, ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΠΛΙΤΩΝ : ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8Β 

ΙΔΙΩΤΩΝ : ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ 

 

 

 

Πεµπτη, 18 ∆ΕΚ 2014 
 

• 07:30   ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΟΡΘΡΟΣ. 

 

• 09:00   ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤ’ 

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ 

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ Κ. 

ΝΑΘΑΝΑΗΛ. 

 

 

ΣΤΟΛΗ, ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΠΛΙΤΩΝ : ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8 

ΙΔΙΩΤΩΝ :  ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ 
 

 

 



Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝ∆ΟΞΟΥ  

ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ 
 

Ο Άγιος Σεβαστιανός γεννήθηκε στα Μεδιόλανα της Ιταλίας,  µεταξύ 
250 και 256 µ.Χ. Οι γονείς  του,  τον ανέθρεψαν µε χριστιανική επιµέλε-
ια.   

Καθώς ήταν από γένος διακεκριµένο,  προσέλκυσε την εύνοια του αυ-
τοκράτορα Καρίνου, που γρήγορα τον ανέδειξε  ως στρατιωτικό.  Αργό-
τερα ο ∆ιοκλητιανός τον έκανε αρχηγό του πρώτου συντάγµατος  των 
πραιτοριανών, δηλαδή της φρουράς των ανακτόρων. 

Καθώς ο Σεβαστια- νός ήταν αγαθός και 
ευαίσθητος,  από τη θέση αυτή πολλές φο-
ρές προστάτευε τους φτωχούς πάσχοντες 
Χριστιανούς.  Πρόθυ- µα επίσης,  εξυπηρετο-
ύσε τις  ανάγκες της Ρωµαϊκής εκκλησίας.  
Γι’  αυτό ο πάπας Γά- ιος του απένειµε τον 
τίτλο του υπερασπισ- τή της εκκλησίας.  

Όταν ξεκίνησε ένας ακόµη διωγµός κατά 
των χριστιανών και συνελήφθη µία οµάδα 
από αυτούς,  ο Σεβασ- τιανός,  για να τους 
εµψυχώσει  την ώρα που δικαζόταν, προς 
γενική κατάπληξη όλων, δήλωσε ότι  και 
αυτός ήταν χριστια- νός.  

Μόλις το έµαθε ο αυτοκράτορας ∆ιοκλητιανός,  διέταξε το θάνατό του 
και µάλιστα µε ιδιαίτερη σκληρότητα. Οι ίδιοι  οι  στρατιώτες του δια-
τάχθηκαν να τον τοξεύσουν µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην προκαλέσουν 
γρήγορα το θάνατό του*.  

Μετά το µαρτύριο,  το σώµα του παρέλαβε µια ευσεβής χήρα, η Λου-
κίνα, η οποία διαπίστωσε ότι  ανέπνεε ακόµη. Αφού τον περιποιήθηκε, 
µετά από λίγες ηµέρες ο Σεβαστιανός ανέκτησε την υγεία του.  

Πάλι επεδίωξε και  συνάντησε το ∆ιοκλητιανό και τον ήλεγξε για τη 
σκληρότητά του.  Τότε αυτός διέταξε και  τον µαστίγωσαν µέχρι θανάτο-
υ.   

Έτσι,  ο Σεβαστιανός έγινε παράδειγµα αγωνιστικότητας για την 
«άχρι θανάτου» (Α π ο κ άλ υψ η Ι ωά ν ν ο υ  Θ’ 1 0 )  πίστη του.  

 
* Η ιερή και  Αγία εικόνα του Αγίου Ενδόξου και  Μεγαλοµάρτυρος Σε-

βαστιανού,  βρίσκεται  στον οµώνυµο Ιερό Ναό στο Στρατόπεδο «ΚΩΝΣΤΑΝ-

ΤΙΝΟΥ ΙΑ’  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ», στο Λινοπότι του ∆ήµου Κω. 

 


