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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  &  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου, 2018 

Κυριακή B’ Λουκά 

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

Αρχίζει το Κατηχητικό Σχολείο 

Ο καφές σερβίρεται από το Συμβούλιο 
  

Τρίτη, 2 Οκτωβρίου, 2018 

Κυπριανός και Ιουστίνα  - Αγιασμός 

9:00 π .μ.   Όρθρος, Θεία Λειτουργία  

6:00 μ .μ.   Παράκληση 
  

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου, 2018 

Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης 

9:00 π .μ.   Όρθρος, Θεία Λειτουργία  

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

 Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου, 2018 

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

 

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου, 2018 

Θωμάς Απόστολος 

9:00 π .μ.   Όρθρος, Θεία Λειτουργία  

 Σαρανταήμερο Μνημόσυνο Βάσου Κυριάκου 
 

 Κυριακή, 7 Οκτωβρίου, 2018 

Κυριακή Γ’ Λουκά 

9:00 π .μ. – 12:00 μ.μ.  Όρθρος, Θεία Λειτουργία  
Εορτή των Αγίων της Κύπρου 

Θα προσφερθούν γλυκά και καφές από την 

 Κυπριακή Επιτροπή της Ενορίας μας. 
  

        SCHEDULE  OF   SERVICES  AND   EVENTS 
Sunday, September 30, 2018 

2nd Sunday of Luke 
9:00 a.m.  Orthros, Divine Liturgy  

Catechism School 
Coffee is served by the Parish Council 

 

Tuesday, October 2, 2018 

Cyprian and Justina - Agiasmos 

9:00 a.m.  Orthros, Divine Liturgy  

6:00 p.m.  Paraklisis 
  

  

  

Wednesday, October 3, 2018 

Dionysios the Areopagite 
9:00 a.m.  Orthros, Divine Liturgy  

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

Friday, October 5, 2018 

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

 

Saturday, October 6, 2018 

Thomas the Apostle 
9:00 a.m.  Orthros, Divine Liturgy  
40 days Memorial of Vassos Kyriacou 

 
Sunday, October 7, 2018 

3rd Sunday of Luke 
9:00 a.m.  Orthros, Divine Liturgy  

Celebration of All Saints of Cyprus 

Coffee and Deserts will be offered by  

the Cypriot Committee of our Parish. 



 St. Paul's Second Letter to the Corinthians 9:6-11 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Πρὸς Κορινθίους β' 9:6-11 

 

 

 

Πρὸς Κορινθίους β' 9:6-11 τὸ ἀνάγνωσμα είναι από   

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. 

  

 

 

 

 

 

Prokeimenon. Mode 1.  
Psalm 32.22,1 

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

Προκείμενον. Ήχος α'.  
ΨΑΛΜΟΙ 32.22,1 

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς. 

Στίχ. Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ 



The Gospel According to Luke 6:31-36 

The Lord said, "As you wish that men would do to you, 
do so to them. If you love those who love you, what credit 
is that to you? For even sinners love those who love them. 
And if you do good to those who do good to you, what 
credit is that to you? For even sinners do the same. And if 
you lend to those from whom you hope to receive, what 
credit is that to you? Even sinners lend to sinners, to 
receive as much again. But love your enemies, and do 
good, and lend, expecting nothing in return; and your 
reward will be great, and you will be sons of the Most 
High; for he is kind to the ungrateful and the selfish. Be 
merciful, even as your Father is merciful." 

 Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 6:31-36 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα 

Εἶπεν ὁ Κύριος· καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ 

ἄνθρωποι, ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς 

ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ 

ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. καὶ ἐὰν 

ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις 

ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. καὶ ἐὰν 

δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις 

ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα 

ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ 

ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ 

μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς 

χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε 

οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί. 

 Άγιοι Κυπριανός και Ιουστίνη: οι άγιοι που διαλύουν κάθε 

μαγική τέχνη και δαιμονική προσβολή στους ανθρώπους 

βίος τους: O Άγιος Κυπριανός καταγόταν από μια πλούσια 

οικογένεια Συγκλητικών της Καρχηδόνας. Μεγαλώνοντας 

άρχισε ν’ ασχολείται, ως ειδωλολάτρης πού ηταν, με τη 

μαγεία και σύντομα έγινε ένας διάσημος μάγος της εποχής 

του. 

Η Αγία Ίουστίνη καταγόταν από την Αντιόχεια και ήταν 

κόρη ενός ειδωλολάτρη ιερέα, του Αιδέσιου. Αν και ήταν 

ειδωλολάτρισσα κι εκείνη, είχε ψυχή καλοπροαίρετη, γι’ 

αυτό και όταν άκουσε για τον Χριστό από έναν διάκονο, τον 

Πραύλιο, αμέσως πίστεψε με την καρδιά της σ’ 

Εκείνον.Άρχισε κρυφά να πηγαίνει στην Εκκλησία των 

Χριστιανών και σύντομα έκανε και τους γονείς της να 

βαπτιστούν χριστιανοί. Μάλιστα ο Αίδέσιος έγινε από 

ιερέας των ειδώλων, ιερέας του Υψίστου. 

Ο πειρασμός της Ιουστίνης: Η Ιουστίνη μετά το θάνατο των 

γονέων της, αποφάσισε ν’ αφιερώσει ολοκληρωτικά τη ζωή 

της στον Νυμφίο Χριστό. Μια μεγάλη δοκιμασία δεν άργησε 

να την βρεί όταν κάποιος νέος, πού τον έλεγαν Αγλαΐδα, 

βλέποντάς την μια μέρα να πηγαίνει την εκκλησία, την 

ερωτεύθηκε παράφορα και προσπάθησε να την αποκτήσει 

για εκείνον. Η Ιουστίνη όμως είχε ολοκληρωτικά αφιερώσει 

τη ζωή της στον Νυμφίο Χριστό και έτσι τον απέκρουσε με 

επιμονή.  Ο Αγλαΐδας όμως δεν σταματούσε την προσπάθειά 

του. Τυφλωμένος από την επιθυμία να την αποκτήσει, δεν 

δίστασε ακόμα και να επισκεφθεί τον διασημότερο μάγο της 

εποχης εκείνης, τον Κυπριανό, για τον οποίο αναφέραμε 

στην αρχή, ζητώντας του να κάνει μάγια για να γίνει δική 

του η Ιουστίνη. 

Τα δαιμόνια νικούνται από την προσευχή και το σημείο 

του Σταυρού 

Ο Κυπριανός ζήτησε βοήθεια από ένα φοβερό δαιμόνιο από 



εκείνα πού τον υπηρετούσαν. Εκείνο έδωσε στον Κυπριανό 

ένα αγγείο και του είπε να ραντίσει το σπίτι της Ιουστίνης με 

το περιεχόμενό του, κάτι πού ο μάγος έκανε αμέσως. Η Αγία 

σηκώθηκε στις 3 τη νύχτα για να προσευχηθεί όπως 

συνήθως έκανε κι επειδή αμέσως ανεγνώρισε το φοβερό 

σαρκικό πειρασμό πού ηρθε εναντίον της, άρχισε να ψάλλει 

τους ψαλμούς του Δαβίδ ζητώντας από τον Κύριο να τη 

λυτρώσει. Και όταν έκανε το σταυρό της, το φοβερό 

δαιμόνιο της πορνείας έφυγε καταντροπιασμένο. Αυτό 

συνέβει άλλες δύο φορές με ακόμα μεγαλύτερα δαιμόνια 

πού επικαλέσθηκε ο Κυπριανός. Και το τελευταίο όταν 

ντροπιασμένο γύρισε πίσω στο μάγο, του ομολόγησε ότι 

όπου τυπωθεί το σημείο του Σταυρού οι δαίμονες φεύγουν 

ντροπιασμένοι.Ο Κυπριανός αποστρέφεται την πλάνηΟ 

Κυπριανός τότε άρχισε να ψάχνει τί είχε η Ιουστίνα πού δεν 

την έπιαναν τα μάγια και μόλις έμαθε ότι ήταν Χριστιανή 

και με τη δύναμη του Σταυρού συνέτριβε κάθε δαιμονική 

ενέργεια, κατάλαβε ότι η δύναμη των πονηρών πνευμάτων 

με τα οποία συνεργαζόταν, ήταν ανίσχυρη μπροστά στους 

Χριστιανούς. Τότε κατεφρόνησε τους δαίμονες, 

αποστράφηκε την πλάνη του και πίστεψε στο Χριστό. 

Έκαψε τα μαγικά του βιβλία και τα είδωλά του και κατέφυγε 

στον Επίσκοπο Άνθιμο για να εξομολογηθεί. Βαπτίστηκε 

και λίγο αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας. Εργάστηκε πάρα 

πολύ για να μεταδώσει την πίστη του πού τώρα πιά είχε 

γεμίσει τη ζωή του και ήταν έτοιμος ακόμα και να θυσιαστεί 

για τον Χριστό. Αργότερα ο λαός τον εξέλεξε Επίσκοπο 

Καρχηδόνος και στη διακονία της Εκκλησίας ο Κυπριανός 

έδειξε πραγματικά αποστολικό ζηλο. Η φήμη του 

εξαπλώθηκε παντού. Την Ιουστίνη την χειροτόνησε 

διακόνισσα και ηγουμένη ανάμεσα στις ασκήτριες της 

εποχής της. 
  

Saints Cyprian and Justina 

 
 The lives of two saints named Cyprian and Justina are perhaps 
the most compelling and stimulating illustrations of the real 
meaning of the triumph of good over evil that can be found in 
the numberless accounts that course through the pages of 
history in testimony of the omnipotence of God. Many are the 
saints who have been drawn from the shadow of sin into the 
bright light of the Savior, but this duo offers the oft-told 
transformation in such a dramatic fashion as to inspire not only 
the passive reader but the creative writer as well. Pedro 
Calderon’s drama, “El Magico Prodigisio,” is based on the 
story of Cyprian and Justina, followed two centuries later by 
Shelley’s “Scenes from Calderon.” 
The linking of the names of Cyprian and Justina suggests that 
they worked hand in hand as a missionary team in the service 
of the Savior, but although fate brought them together for a 
less than honorable purpose, each acquired sainthood apart 
from one another. Cyprian, like Justina, hailed from the ancient 
city of Antioch, Syria, where each had acquired a reputation for 
mastery of the black art of sorcery, among other things. 
Cyprian was noted for his deep intellect and wisdom, and 
although his female counterpart, Justina, was an acknowledged 
intellectual as well, she was considered less of a menace to the 
Christian community, although they both instilled fear in the 
hearts of Christians with the powers stemming from Satan. 
A profound thinker and philosopher, Cyprian oddly enough 
lowered himself to the cerebral level of the pagans whose 
ritualistic orgies summoned the worst and contradicted 
Christianity every step of their evil way. He found himself in 
the van with the pagan rabble and did nothing to discourage 
their adulation of him as the possessor of powers endowed by 
a force which made him a veritable magician. 
 



Justina, on the other hand, began to have gnawing doubts 
about paganism, and told her pagan parents, Edesios and 
Kledonias, she would seek out that which would fill the void 
in their lives. After listening to a sermon by a youthful priest 
named Prailios, she embraced Christianity and became an 
activist for Christ with such fervor that her parents followed 
suit with enough conviction to cause her father to study for the 
priesthood. Edesios was ordained by Bishop Optaton and was 
joined by a great number of converts. 
 

Justina made her presence felt in the missionary work, but 

she evoked from a man named Agalides not the love of the 

Savior, but rather stirred within him such a love for her that 

he pursued her in an earnest appeal for her hand. Spurned at 

every turn, the rejected suitor finally sought the assistance of 

the famed Cyprian in the hope that a magic spell would be 

cast over the girl, and she would be Cyprian was happy to 

accept the challenge and confronted Justina with what 

probably amounted to an attempted hypnosis, and when that 

failed, he summoned the forces of evil to go to work for him. 

Justina made the sign of the cross and a now dumbfounded 

Cyprian found himself doing likewise. Completely disarmed 

by this meaningful gesture, Cyprian became an instant 

Christian convert, and forgetting the suitor and his rueful 

purpose in approaching Justina, he went home to burn his 

books and to kneel in prayer for forgiveness, vowing to serve 

Jesus Christ for the rest of his life. 

  

Turning his full talents to a preparation for church service, 

Cyprian was ordained by Bishop Anthimos, his spiritual 

mentor, after which he applied himself with such great vigor 

that he rose in a short time to the post of bishop of Carthage. 

The man who once scorned the house of God is now best 

remembered for his classic remark that, “He cannot have 

God for his Father who has not the Church for his mother.”  

Meanwhile, Justina became a nun, and where she once was 

known as the female counterpart of a feared sorcerer, she 

came to be known as the female counterpart of a benign 

churchman. Both grew in stature in the church and both were 

of such influence in their respective spheres as to put fear 

into the pagan state. Arrested and convicted, they gave their 

lives for Christ and are commemorated jointly on October 2. 
********************************* 

Η εορτή της αγίας Σκέπης της Θεοτόκου (1η και, 

αργότερα, 28η «Οκτωβρίου) αντλεί την υπόθεση της από 

τον βίο του οσίου Ανδρέα, του δια Χριστόν σάλου.  

Ή εμφάνιση της Θεοτόκου στον όσιο έγινε αφορμή να 

καθιερωθεί ή εορτή αυτή.  Το περιστατικό συνέβη στη νότια 

πλευρά του ναού των Βλαχερνών, στο παρεκκλήσιο της 

αγίας Σωρού, όπου φυλάσσονταν ή έσθήτα, ό πέπλος και 

μέρος της ζώνης της Θεοτόκου. Στο παρεκκλήσιο αυτό 

γινόταν κάποτε ολονυκτία. Εκεί πήγε να προσευχηθεί και ό 

όσιος Ανδρέας μαζί με τον μαθητή του άγιο Έπιφάνιο. Ήταν 

ή ώρα περίπου 10 το βράδυ, οπότε ό όσιος βλέπει τη 

Θεοτόκο να προχωρεί από τίς βασιλικές πύλες προς το άγιο 

θυσιαστήριο.  Φαινόταν πολύ ψηλή και είχε λαμπρή 

τιμητική συνοδεία λευκοφόρων αγίων. Ανάμεσα τους 

ξεχώριζαν ό Τίμιος Πρόδρομος και ό θεολόγος Ιωάννης, οί 

όποιοι βάδιζαν δεξιά και αριστερά της.  Από τους 

λευκοφόρους άλλοι προπορεύονταν και άλλοι 

ακολουθούσαν ψάλλοντας ύμνους και άσματα πνευματικά. 

Όταν πλησίασαν στον άμβωνα, είπε ό όσιος Ανδρέας στον 

Έπιφάνιο: 

 

 



– Βλέπεις, παιδί μου, την Κυρία και Δέσποινα του 

κόσμου; 

– Ναι, τίμιε πάτερ, αποκρίθηκε ό νέος. 

Ή Θεοτόκος την ώρα εκείνη γονάτισε και προσευχήθηκε για 

πολλή ώρα. Παρακαλούσε τον Υιό της νια τη σωτηρία του 

κόσμου και έβρεχε με δάκρυα το πρόσωπο της. Ύστερα 

μπήκε στο άγιο θυσιαστήριο και προσευχήθηκε για τους 

πιστούς πού αγρυπνούσαν. 

Όταν τελείωσε τη δέηση της, με μια κίνηση χαριτωμένη και 

σεμνή έβγαλε από την άχραντη κεφαλή της το αστραφτερό 

μαφόριο, και τ’ άπλωσε σαν σκέπη με τα πανάγια χέρια της 

πάνω στο εκκλησίασμα. 

Έτσι απλωμένο το έβλεπαν και οι δυο τους για πολλή ώρα 

να εκπέμπει δόξα θεϊκή. Όσο φαινόταν εκεί ή Θεοτόκος, 

φαινόταν και το ιερό μαφόριο να σκορπίζει τη χάρη του. 

Όταν εκείνη άρχισε ν’ ανεβαίνει στον ουρανό, άρχισε κι 

εκείνο να συστέλλεται λίγο-λίγο και να χάνεται.  
***************************** 

 Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, είναι ο 

πολιούχος άγιος των Αθηνών. Η μνήμη του εορτάζεται στις 

3 Οκτωβρίου. Είναι προστάτης των Δικαστικών και του 

Δικαστικού Σώματος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το ένατο 

έτος μετά από την γέννηση του Χριστού. Διετέλεσε μέλος 

του Ανώτατου Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Υπήρξε 

ένας από τους πρώτους Αθηναίους που πίστεψαν στον 

Χριστό. Σε νεαρή ηλικία βρέθηκε στην Ηλιούπολη της 

Αιγύπτου (κοντά στο σημερινό Κάιρο) ακριβώς την εποχή 

της Σταυρώσεως του Κυρίου. Την Μεγάλη εκείνη 

Παρασκευή την ώρα της σταυρώσεως του Χριστού αν και 

μεσημέρι, σκοτίστηκε ο ήλιος "Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος 

ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γὴν ἕως ὥρας ἐνάτης"(Ματ. 27,45).       

Ο Διονύσιος συγκλονίστηκε από το παράδοξο αυτό 

φαινόμενο και αναφώνησε: «Ή Θεός πάσχει ή το πάν 

απόλλυται» («Ή ο Θεός υποφέρει ή χάνεται το παν»). 

Σημείωσε δε με επιμέλεια την ημέρα και ώρα του 

υπερφυσικού αυτού γεγονότος του σκοτισμού του Ηλίου.  

Όταν επέστρεψε στην Αθήνα άκουσε το κήρυγμα του 

Αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο να μιλά για εκείνο το 

υπερφυσικό σκοτάδι κατά την Σταύρωση του Κυρίου 

διαλύοντας κάθε αμφιβολία για την εγκυρότητα της νέας του 

πίστης. Βαπτίσθηκε, με την οικογένειά του κατά το έτος 52 

μ.Χ. Η αποδοχή του Διονυσίου στον Χριστό αναφέρεται στις 

Πράξεις των Αποστόλων στο κεφάλαιο 17 και στίχο 34 

«τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν, ἐν οἷς καὶ 

Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις καὶ 

ἕτεροι σὺν αὐτοῖς».  

Όταν έμαθε ότι στα Ιεροσόλυμα ζει η Μητέρα του Χριστού, 

ταξίδεψε μέχρι εκεί όπου και την συνάντησε. Από αυτή την 

συνάντηση είπε: «το παρουσιαστικό της, τα χαρακτηριστικά 

της, η όλη εμφάνιση της μαρτυρούν, ότι είναι πράγματι 

Μητέρα Θεού». Στα Ιεροσόλυμα ξαναβρέθηκε, όταν 

εκοιμήθη η Θεοτόκος και εξεδήμησε προς τον Υιόν και τον 

Θεόν της. Τότε ηρπάγη και αυτός όπως οι Απόστολοι και 

άλλοι Ιεράρχαι, εν νεφέλαις και αιθερίως μετέβη και 

παρέστη εις την κηδείαν της Παναγίας.  

Διετέλεσε Επίσκοπος της πόλεως των Αθηνών και έλαβε 

μαρτυρικό τέλος δια της πυράς.Την μαρτυρία ότι ο 

Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης υπήρξε επίσκοπος Αθηνών την 

δίνει ο Διονύσιος Κορίνθου και μας τη μεταφέρει στην 

Εκκλησιαστική Ιστορία του ο Ευσέβιος Καισαρείας.[1]  

Η εγκυκλοπαίδεια Britannica[2] αναφέρει ότι τον συνέχεαν 

με μεταγενέστερους Χριστιανούς με το ίδιο όνομα, όπως ο 

πρώτος επίσκοπος της Αθήνας τον 2ο αιώνα και ο Σεν Ντενί 

(Άγιος Διονύσιος) στη Γαλλία.  

Στην Αθήνα υπάρχουν δυο μεγάλοι ναοί που φέρουν το 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%83%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%91%CF%81%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%91%CF%81%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82#cite_note-2


όνομά του, ο ένας στο Κολωνάκι επί της οδού Σκουφά, ενώ 

ο άλλος είναι η Καθολική Μητρόπολη της Αθήνας, επί της 

οδού Πανεπιστημίου. Το όνομά του φέρει επίσης ο 

πεζόδρομος περιμετρικά της Ακρόπολης, που περνά από το 

βράχο του Αρείου Πάγου. Είναι ο πολιούχος άγιος των 

Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, όπως και στο χωριό Διονύσι στα 

νότια του νομού Ηρακλείου. Το χωριό πήρε το όνομά του 

από τον άγιο και είναι το μόνο χωριό της Κρήτης με 

εκκλησία προς τιμήν του αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη.  
  

   SERMON ON ST. DIONYSIUS THE 
AREOPAGITE  

In the Name of the Father and of the Son and of the Holy 

Spirit. How did the learned Athenian Dionysius, who is 

mentioned in today’s reading from the Acts of the Apostles, 

become St Dionysius, whom we know from the Church 

calendar?  His first connection with the Gospel is in the 

tradition that, as a young man Dionysius studied in 

Alexandria in Egypt. This, with its huge library, was 

probably the greatest centre of learning in the ancient world. 

Dionysius was present there at the time of Christ’s 

Crucifixion.                   

Seeing the sun darkened at that time, he is said to have 

uttered these words: ‘Either God the Creator is suffering, or 

else the end of the world is coming’. These words alone show 

the spiritual sensitivity of the young Dionysius and also 

prefigure his future destiny.  Returning to Athens and 

increasing in the wisdom of the age, Dionysius became a 

member of what was the Supreme Court of Athens, the 

Areopagus, which was situated just near the Acropolis in 

Athens. This is why St Dionysius is known as ‘the 

Areopagite’. A wise man who believed deeply in a God, but 

did not know Him, Dionysius was to recognize the True God 

only in the preaching of the Apostle Paul, as related in the 

book of the Acts. Thus ‘The Unknown God’ became known 

to Dionysius. Together with his wife Damaris, he received 

baptism from the Apostle Paul and later became Bishop of 

Athens and one of the Seventy Apostles.  

After the martyrdom of his spiritual father the Apostle Paul, 

Dionysius conceived of the desire to follow in his footsteps. 

Thus, he left Athens and travelled to Greek settlements in the 

West. According to tradition, he ended up, not among the 

many Greeks in Rome, but elsewhere among Greeks in the 

Roman Empire, in Gaul, in what is today Paris. It was here 

at the end of the first century that the elderly Dionysius found 

martyrdom. On a hill just north of Paris, still known as 

Montmartre, the mount of the martyrs, he was crowned with 

heavenly glory together with two companions, the priest 

Rusticus and the Greek deacon Eleutherius. In France St 

Dionysius came to be known as St Denis, becoming the 

Patron-Saint of France and his Cathedral became the famed 

place of burial of the French Kings. The French name St 

Denis was taken into English and corrupted to ‘Sidney’. So 

today we can consider that the patron of anyone called 

Sidney, and the patron of the Australian city of Sydney, is St 

Dionysius.  While in Athens, St Dionysius wrote much about 

mystical theology, no doubt inspired by the Apostle Paul’s 

experiences, when he had been ‘caught up to the third 

heaven’, and notably about the angels. Unfortunately, we 

have lost all the original manuscripts of these works. 

Fortunately, over 400 years afterwards, another writer set 

down the thoughts and experiences of St Dionysius. Adding 

to his insights, this later but unknown writer described the 

mystical traditions of St Dionysius, the Greek philosopher 

who had found Christ.  In St Dionysius, we see how humility 

and therefore faith – for without humility there can be no 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%81%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85


faith – are the source of healing of the mind and the spirit. 

Without humility, no philosopher, however great his mind, 

can find answers to deep questions. And without humility, 

no human soul can find peace. At the time of Dionysius, 

there were many philosophers in Greece, who had naturally 

rejected the silly fables of Greek mythology and its pantheon 

of ridiculous ‘gods’, but were too proud to admit of the 

existence of a Creator. Among those philosophers in 

particular were the contrasting self-promoting Epicureans 

and self-denying Stoics, mentioned in the book of Acts.    

Unlike them, Dionysius admitted that there was a God, but 

was honest enough to admit that he did not know who He 

was.  

 However, he did have the humility to recognize the 

previously Unknown God in the preaching of the Apostle. In 

this, Dionysius was quite different from the proud Athenians. 

We note that the Apostle Paul did not stay long in Athens, 

but moved on to less pretentious, less proud cities in Greece 

and elsewhere, in order to preach Christ, with greater 

success. It was only in Dionysius and Damaris that in Athens 

the Apostle found people who had enough humility to 

confess the Crucified and Risen Saviour. In St Dionysius, we 

meet the merchant who found ‘the pearl of great price’, as is 

described in today’s Gospel. Dionysius found the Creator of 

the Universe and the Master of his life, who gave meaning 

to everything and so transformed his life. In St Dionysius, 

we meet one who knew a great deal in worldly terms, but yet 

humbly realized that in real, spiritual terms he knew nothing. 

And it was in humbly confessing that he knew nothing, that 

Dionysius came to know everything that man needs to know. 

This is the opposite of those ‘know-it-alls’, who think that 

they know everything, but in reality know nothing.  Thus, we 

see why faith thrives wherever there is humility, but dies 

wherever there is pretension and pride. Thus our Lord found 

faith among the fishermen of provincial Galilee, in Canaan 

and Samaria, but found crucifixion among the learned 

scribes and pharisees of Jerusalem. And greater faith is often 

to be found in small and poor parishes in the country than in 

large and rich parishes, in seats of ‘learning’ and great cities. 

Thus we learn that Thus we learn that wherever there is 

humility, there is faith. And faith is the source of healing, not 

only of our bodies, but also of our minds and souls. It is only 

in humility and faith that the philosophers find healing for 

their proud minds. For as our Saviour Himself said to us: 

‘Blessed are the meek, for they shall inherit the earth’. In 

other words: Blessed are the humble, for they shall inherit 

healing of mind and soul and body.  
  

O Άγιος Θωμάς ήταν ένας από τους δώδεκα αποστόλους, 

μαθητές του Ιησού Χριστού. Ήταν Ιουδαίος στην καταγωγή 

και, όπως και άλλοι μαθητές, ασκούσε το επάγγελμα του 

ψαρά. Εγκατέλειψε το επάγγελμά του και ακολούθησε το 

Χριστό, όταν εκείνος του το ζήτησε. Ήταν από τους 

ένθερμους μαθητές, όμως μετά την ανάσταση ολιγοπίστησε 

και δεν πίστεψε ότι ο Χριστός αναστήθηκε, παρά μόνον όταν 

ψηλάφισε στα χέρια Του τα σημάδια της Σταύρωσης, στη 

δεύτερη εμφάνιση του Χριστού στους μαθητές μετά την 

ανάσταση Του (αναφέρεται ότι κατά την πρώτη εμφάνιση 

του Ιησού στους μαθητές, ο Θωμάς απουσίαζε). Μετά την 

Πεντηκοστή και την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, ο 

Θωμάς ακολούθησε το «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα 

έθνη», όπως και οι υπόλοιποι απόστολοι, και ταξίδεψε σε 

μακρινούς τόπους μεταφέροντας τον Θείο Λόγο. Κατά τη 

χριστιανική παράδοση, μετά από Θεία Παρέμβαση ταξίδεψε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


ως την Ινδία, όπου ξεκίνησε το ιεραποστολικό του έργο, 

προσηλυτίζοντας και βαπτίζοντας Χριστιανούς πολλούς 

ειδωλολάτρες. Κατόπιν ταξίδεψε ανατολικότερα, όπου 

βασίλευε κάποιος με το όνομα Μίσδιος. Εκεί ο Θωμάς 

συνέχισε την ιεραποστολή, όταν βάπτισε όμως τη γυναίκα 

και τα παιδιά του Μίσδιου, εκείνος οργίστηκε και έδωσε 

εντολή να θανατωθεί ο Άγιος. Το σώμα του έθαψαν οι 

Χριστιανοί της περιοχής και κατά την παράδοση στον τάφο 

του γίνονταν πολλά θαύματα. Το ιερό λείψανο του Αγίου 

Θωμά παρέμεινε εκεί έως ότου ο γιος του Μεγάλου 

Κωνσταντίνου το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Το 

1204 το λείψανο μεταφέρθηκε στη Ρώμη, μαζί με τα 

λείψανα άλλων Αγίων που εκλάπησαν ως λάφυρα κατά την 

Δ' Σταυροφορία.   Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του 

Αγίου Θωμά στις 6 Οκτωβρίου.  
 

 Ελληνικό Σχολείο:  Οι εγγραφές για το νέο σχολικό 

έτος 2018-19 έχουν αρχίσει.  Το σχολείο ξεκίνησε στις 

7 Σεπτεμβρίου.  Γονείς γράψτε τα παιδιά σας στο 

σχολείο για να μάθουν την Ελληνική Αγωγή και 

Παιδεία.  Οι τάξεις αρχίζουν από το Προνήπιο μέχρι 

και την 9η τάξη.   

Greek School:  The registration for 2018-19 school year 

has begun.  Parents register your children in our school 

and allow them to experience the Hellenic Culture and 

education. Grades Pre K to 9th Grade.                           
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MEMORIAL   SERVICES –ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
 

 10 χρόνια:  Νικόλαος Γκάργκας 

10 years:  Nick Gargas 

  

Ο καφές προσφέρεται 

 από την οικογένεια Γκάργκα 

 που τελεί το μνημόσυνο 

 εις μνήμη του κεκοιμημένου 

  

The coffee is offered 

 by the Gargas Family  

that has the  Memorial Service  
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