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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Κυριακή, 13 Ιανουαρίου, 2019
Κυριακή Μετά τα Φώτα
9 π.μ. – 12 μ.μ., Όρθρος, Θεία Λειτουργία
Ο καφές σερβίρεται από το ΠΤΟ

SCHEDULE OF SERVICES AND EVENTS
Sunday, January 13, 2019
Sunday after Theophany
9:00 a.m. -12 noon Orthros, Divine Liturgy
Coffee is served by the PTO

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου, 2019
11:00 π.μ. Κηδεία Λουκά Αθανάσαινα

Monday, January 14, 2019
11:00 a.m. Funeral of Loucas Athanasenas

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου, 2019
6:00 μ.μ. Παράκλησις

Tuesday, January 15, 2019
6:00 p.m. Paraklisis

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου, 2019
4:30 μ.μ. - 6:15 μ.μ. Ελληνικό Σχολείο

Wednesday, January 16, 2019
4:30 p.m. - 6:15 p.m. Greek School

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου, 2019
Αντώνιος ο Μέγας - 9:00 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία
7:00 μ.μ. Εσπερινός (Ναό Αγίου Αθανασίου)

Thursday, January 17, 2019
Anthony the Great - 9:00 a.m. Orthros, D. Liturgy
7:00 p.m. Vespers (St. Athanasios Church)

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου, 2019
Αθανάσιος και Κύριλλος
9:00 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία
4:30 μ.μ. - 6:30 μ.μ. Ελληνικό Σχολείο

Friday, January 18, 2019
Athanasios & Cyril
9:00 a.m. Orthros, D. Liturgy
4:30 p.m. - 6:30 p.m. Greek School

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου, 2019
Μάρκος Επίσκοπος Εφέσου
9:00 π.μ Όρθρος, Θεία Λειτουργία

Saturday, January 19, 2019
Mark of Ephesus - 9:00 a.m. Orthros, D. Liturgy

Κυριακή, 20 Ιανουαρίου, 2019
ΙΒ’ Λουκά - 9 π.μ. – 12 μ.μ., Όρθρος, Θεία Λειτουργία
Ο καφές σερβίρεται από την Goya

Sunday, January 20, 2019
12th Sunday of Luke
9:00 a.m. -12 noon Orthros, Divine Liturgy
Coffee is served by the Goya

St. Paul's Letter to the Ephesians 4:7-13

Πρὸς Ἐφεσίους 4:7-13

Prokeimenon. Mode 1.
Psalm 32.22,1

Προκείμενον. Ήχος α'.
ΨΑΛΜΟΙ 32.22,1

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

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς.
Στίχ. Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ

The reading is from St. Paul's Letter to the Ephesians 4:7-13

BRETHREN, grace was given to each of us according to
the measure of Christ's gift. Therefore it is said, "When he
ascended on high he led a host of captives, and he gave
gifts to men." (in saying, "He ascended," what does it mean
but that he had also descended into the lower parts of the
earth? He who descended is he who also ascended far
above all the heavens, that he might fill all things.) And his
gifts were that some should be apostles, some prophets,
some evangelists, some pastors and teachers, to equip the
saints for the work of ministry, for building up the body
of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of
the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to
the measure of the stature of the fullness of Christ.

Πρὸς Ἐφεσίους 4:7-13 τὸ ἀνάγνωσμα
Ἀδελφοί, ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον
τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. Διὸ λέγει, Ἀναβὰς εἰς ὕψος
ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, καὶ ἔδωκεν δόματα τοῖς
ἀνθρώποις. Τὸ δέ, Ἀνέβη, τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη
πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; Ὁ καταβάς, αὐτός
ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα
πληρώσῃ τὰ πάντα. Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν
ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς
δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν
ἁγίων, εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ
Χριστοῦ· μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς
πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα
τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.

The Gospel According to Matthew 4:12-17
At that time, when Jesus heard that John had been
arrested, he withdrew into Galilee; and leaving Nazareth
he went and dwelt in Capernaum by the sea, in the territory
of Zebulun and Naphtali, that what was spoken by the
prophet Isaiah might be fulfilled: "The land of Zebulun
and the land of Naphtali, toward the sea, across the Jordan,
Galilee of the Gentiles, the people who sat in darkness
have seen a great light, and for those who sat in the region
and shadow of death light has dawned." From that time
Jesus began to preach, saying, "Repent, for the kingdom
of heaven is at hand."

Ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον 4:12-17 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ᾿Ιωάννης
παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ καταλιπὼν
τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν
παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, ἵνα
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· γῆ
Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ
᾿Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν
σκότειεἶδε φῶς μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ
θανάτουφῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. ᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς
κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν.

Βίος Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου: Ο Μέγας Αντώνιος
γεννήθηκε στην Αίγυπτο Οι γονείς του ήτανε πλούσιοι και
ευσεβείς χριστιανοί. Μπορούσανε να δώσουμε μεγάλη
μόρφωση στον μικρό τους Αντώνιο και να τον αναδείξουν
μεγάλο επιστήμονα, αλλά τους φόβιζε η συναναστροφή στο
σχολείο με τα παιδιά των ειδωλολατρών. Δεν θέλανε να
χάση την πίστη του το παιδί τους, από την πλάνη της
ειδωλολατρίας. Προτιμούσανε να δούνε το παιδί του στον
Παράδεισο αγράμματο, παρά γραμματισμένο στην Κόλαση.
Έμεινε, λοιπόν, εξαιτίας αυτού, τελείως αγράμματος ο
Αντώνιος. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να αναδειχθεί
Μέγας. Οι γονείς του, όμως, φροντίσανε πολύ για την
χριστιανική ανατροφή του. Τον μεγαλώσανε με τις αρχές
του Ευαγγελίου και του δείξανε τους δύο δρόμους, που θα
τον γλύτωναν από τις παγίδες του διαβόλου: τον δρόμο του
σπιτιού και τον δρόμο της Εκκλησίας. Σε ηλικία 18 ετών,
έμεινε ορφανός με μια αδελφή. Ο θάνατος των γονέων του,
τον έβαλε στην αρχή σε λύπη και σε βαθύ συλλογισμό.
Κατάλαβε τότε, πόσο μάταιος είναι τούτος ο κόσμος και
πόσο γρήγορα είναι το πέρασμα του άνθρωπου από την
προσωρινή αυτή ζωή.
Αναχωρεί στην έρημο: Μια Κυριακή ακούει στην
Εκκλησία την Ευαγγελική περικοπή, στην οποία συζητάει ο
Χριστός μ’ ένα πλούσιο νεαρό και του δείχνει, τον δρόμο
της τελειότητας και της σωτηρίας της ψυχής του. Ο Χριστός,
αφού ακούει τον νεαρό πλούσιο, να του λέγει, ότι έχει ζήσει
σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, του υπογραμμίζει: «Εἰ
θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε, πώλησόν σου τά ὑπάρχοντα καί
διάδος πτωχοῖς καί δεῦρο ἀκολουθεῖ μοί καί ἕξεις θησαυρόν
ἐν οὐρανῶ». Τα λόγια αυτά του Ευαγγελίου, κάνουν βαθειά

εντύπωση στην ψυχή του Αντωνίου. Γυρίζει στο σπίτι του
σκεφτικός και κυριευμένος από αγωνία. Νομίζει, ότι η φωνή
του Κυρίου τον καλεί κι αυτόν, όπως εκείνον τον νέον, να
τον ακούσει και να τον ακολουθήσει. Υπακούει αμέσως και
χωρίς αναβολή. Πουλάει όλα του τα κτήματα. Από την
πώληση τους, πήρε πολλά χρήματα. Το χρυσάφι όμως, δεν
του τράβηξε την καρδιά. Το έδωσε στην Εκκλησία, το
μοίρασε στους φτωχούς και στους δυστυχισμένους. Αυτός
κράτησε μόνο για την αδελφή του ελάχιστα χρήματα. Έπειτα
εμπιστεύεται την αδελφή του σ’ ένα Κοινόβιο παρθένων, σ’
έναν παρθεώνα. Εκεί, ζούσανε ενάρετες γυναίκες μαζί και
επεδίδοντο σε έργα αγάπης. Φεύγει κι’ αυτός, όχι
πολύ μακριά από το σπίτι του κι’ άρχισε την ασκητική ζωή.
Δεν υπάρχουν ακόμη μοναστήρια την εποχή εκείνη
συγκροτημένα, όπως είναι σήμερον. Γι’ αυτό καταφεύγει σ’
ένα ερημητήριο των περιχώρων. Εκεί, βρίσκει, ένα Γέροντα
ασκητή, ο όποιος αναλαμβάνει να τον καθοδηγήσει στην
αρετή. Να φτιάξη ψυχή ο άνθρωπος χρειάζεται άσκησης. Τα
πάθη δεν βγαίνουν, χωρίς αγώνα. «Ὑποπιάζω μου τό σῶμα
καί δουλαγωγῶ», έλεγε ο Παύλος, «μήποτε ἄλλοις κηρύξας
ἐγώ αὐτός ἀδόκιμος γένωμαι». Προσεύχεται στο Θεό. Του
ζητάει να τον βοηθήσει στον αγώνα του, για την σωτηρία
της ψυχής του. Ξενυχτάει, τώρα, πολλές φορές στην άσκηση
και στην προσευχή. Τρώγει ελάχιστα. Η τροφή του είναι ένα
ξερό κομμάτι ψωμί και νερό. Τρώγει μόνο μια φορά την
ήμερα. Μερικές μάλιστα μέρες, περνούν, χωρίς να βάλει
τίποτε στο στόμα του. Άλλοτε, πάλι γεύεται το
ξεροκόμματο, αφού περάσουν τρεις και τέσσερες μέρες
εξαντλητικής νηστείας.

Οδηγός και διδάσκαλος: Το όνομα του Μεγάλου Αντωνίου
γίνεται ξακουστό. Ο θαυμασμός, για την αυστηρή ζωή,
παρακινεί πολλούς να πάνε να τον δούνε. Πολλοί μοναχοί,
τον βλέπουνε σαν φωτεινό παράδειγμα αγίας ζωής και
θέλουν να τον μιμηθούν. Όταν, λοιπόν, μαθαίνουν που
βρίσκεται, τρέχουν πολλοί με χαρά κοντά του. Κοιτάζουν
με απορία το κοκαλιάρικο σώμα του και τα χάνουν. Αρκετοί,
που πάσχουν από αρρώστιες, μόλος τον βλέπουν,
γιατρεύονται. Πολλοί δαιμονισμένοι λυτρώνονται από τα
δεσμά του διαβόλου. Ο Μέγας Αντώνιος, όλους τους
δίδασκε. Δεν ήξερε βέβαια γράμματα, αλλά ο λόγος του
ήτανε «ἅλατι ἠρτυμένος». Όσοι τον άκουγαν, ένοιωθαν
αμέσως γαλήνη στην καρδιά του. Μεγάλωνε ο έρωτάς τους
για την αρετή. Έφευγε από το σώμα τους η τεμπελιά, για
τους πνευματικούς αγώνας και από την ψυχή τους ο
καταστρεπτικός εγωισμός. Μάθαιναν όλοι τους, πώς να
καταφρονούν τους πειρασμούς του πονηρού διαβόλου και
πώς να πλησιάζουν περισσότερο τον Χριστό.
«Άνθρωπος αμαρτωλός είμαι»: Μια μέρα, ενώ ησύχαζε
στο κελί του, προχωρεί προς τα εκεί, ένας ανώτατος
αξιωματικός ονόματι Μαρτινιανός και του κτυπάει την
πόρτα, λέγοντας: -Άνθρωπε του Θεού, σε παρακαλώ
βοήθησε με. Έχω μια θυγατέρα, που την ενοχλεί ο διάβολος.
Αρρωσταίνει φοβερά. Ζητώ την βοήθεια σου… Ο Άγιος
απαντάει τότε: -Άνθρωπε, τι, θέλεις; Αμαρτωλός άνθρωπος
είμαι κι εγώ όπως είσαι κι εσύ. Εάν όμως πιστεύεις στον
Χριστό, πήγαινε, κάνε την προσευχή σου και θα εκπληρωθεί
η επιθυμία σου. Εκείνος πίστεψε τότε ολόψυχα στο Θεό.
Γονάτισε και με πόνο ζήτησε την βοήθεια του. Το θαύμα
έγινε. Η θυγατέρα του θεραπεύτηκε θαυματουργικά.

Ωφέλιμος συνομιλητής: Πολλές φορές, που τον
ρωτούσανε, πώς μπορεί να ζει, χωρίς να διαβάζει βιβλία,
τους απαντούσε με ευστροφία: — Το δικό μου βιβλίο είναι
η φύσις των γεγονότων. Είναι η Δημιουργία του
μεγαλοδύναμου Θεού! Άλλοτε πάλι θέλοντας να
παρηγορήσει ένα τυφλό μοναχό, Δίδυμο ονομαζόμενο, του
έλεγε: —Δίδυμε, διόλου να μην ταράσσεσαι, διότι έχασες
τους αισθητούς οφθαλμούς σου. Αντιθέτως να χαίρεσαι,
διότι έχεις ανοιχτό τα μάτια της ψυχής, με τα όποια βλέπεις
τον Θεό και καταλαβαίνεις το φως των λόγων Του. Όπου
περνάει αφήνει τον πλούτο της ψυχικής του ευφορίας ν’
ακτινοβολήσει. Ποτέ δεν ταράζεται. Ποτέ δεν
σκυθρωπιάζει. Είναι πάντα γαλήνιος. Μα σαν πρόκειται να
παλέψει για την πίστη και να πολεμήσει τις αιρέσεις,
φουντώνει και θεριεύει. Γίνεται αθλητής της πίστεως.
Γίνεται δύναμης φοβερή και τρομερή, που γκρεμίζει τις
πλάνες των αιρετικών. «Ἀντώνιος σᾶς ἀποχαιρετᾶ….»
Τώρα ο Άγιος είναι πλέον πολύ γέροντας. Είναι 105 χρονών.
Μέχρι τώρα τίποτε δεν ένοιωσε στο κορμί του. Ποτέ του δεν
αισθάνθηκε πόνο ή πυρετό ή δυσθυμία. Σε όλη του την ζωή
πετούσε ανάλαφρα. Οι μπόρες, τα άγρια κρύα και οι μεγάλες
ζέστες δεν τον πειράζανε. Ως τα βαθιά του γεράματα έμεινε
ακμαίος και στο σώμα και στην ψυχή. Και όταν ήρθε ο
χρόνος να αποχωριστεί η ψυχή από το βασανισμένο κορμί
του, το προαισθάνθηκε. Και τις τελευταίες αυτές μέρες της
ζωής του θέλησε να τις εκμεταλλευτή, για το καλό των
μαθητών του. Παρά τα γεράματά του επισκέφτηκε πολλά
μοναστήρια κι’ έδωσε τις τελευταίες του οδηγίες. Τους είπε
πώς ν’ αγωνίζονται κατά του διαβόλου και ν’ αποφεύγουν
τους αιρετικούς. Οι μοναχοί του έλεγαν να μην γυρίσει πίσω
στην έρημο, στο ησυχαστήριο του, αλλά να μείνει κοντά

τους. Ο Άγιος όμως επέστρεψε στην έρημο. Ζήτησε δε να
μην μουμιοποίησουν το σώμα του, όπως συνηθίζανε οι
Αιγύπτιοι, αλλά να ταφή εκεί κοντά στην έρημο, σε σημείο
που να μην το ξέρει κανένας. Δεν ήθελε μεταθανάτιες τιμές.
Λίγο προτού κλείσει τα μάτια του, λέγει στους μοναχούς,
που βρίσκονται κοντά του, ότι αφήνει την μηλωτή, τον
μανδύα του, για τον Μέγα Αθανάσιο, ο όποιος του τον είχε
χαρίσει κάποτε καινούργιο. Κατόπιν ο Μ. Αθανάσιος τον
φορούσε πάντοτε ως φυλαχτό. Τους προβάτινους χιτώνες
τους, τους άφησε στο μοναχό Σεραπίωνα. Έπειτα, αφού τους
κοίταξε κατάματα τους είπε: Ο Αντώνιος σας αποχαιρετά
και φεύγει. Και με τα λόγια αυτά παρέδωσε την αμόλυντη
ψυχή του στον Θεό. Τον έθαψαν κατά την επιθυμία του, σε
άγνωστο μέρος. Ο τάφος του έμεινε, πράγματι, άγνωστος.
Ουδείς ξέρει, που ετάφη. Ήταν 17 Ιανουαρίου 356 μ.Χ.
Έζησε 105 χρόνια.
Άγιοι Αθανάσιος ο Μέγας και Κύριλλος
Πατριάρχες Αλεξανδρείας
Ο Μέγας Αθανάσιος γεννήθηκε το 295 μ.Χ. από φτωχούς
αλλά ενάρετους γονείς, γεγονός που του στέρησε τη
δυνατότητα για ανώτερες σπουδές. Όμως ο πανάγαθος Θεός
τον προίκισε με πλούσια πνευματικά προσόντα. Λαμβάνει
τη στοιχειώδη εκπαίδευση και στη συνέχεια μελετά μόνος
του για να φθάσει σε υψηλότατα επίπεδα γνώσης και σοφίας.
Από πολύ νέος έδειξε την κλίση του προς την Εκκλησία. 25
ετών χειροτονείται διάκονος από τον πατριάρχη
Αλεξανδρείας Αλέξανδρο, τον οποίο ακολουθεί στην Α΄
Οικουμενική Σύνοδο το 325 μ.Χ., στη Νίκαια της Βιθυνίας.

Αναδεικνύεται πρωτεργάτης στην καταδίκη της αιρετικής
διδασκαλίας του Αρείου. Το 328 μ.Χ. και σε ηλικία 33 ετών
εκλέγεται πανηγυρικά πατριάρχης Αλεξανδρείας. Από τη
θέση αυτή αντιμετωπίζει ένα φοβερό πόλεμο εκ μέρους των
αιρετικών οπαδών του Αρείου. Όμως ο άγιος, χάρη στην
μεγάλη πνευματικότητά του και τη ζέουσα πίστη στο Θεό,
κατορθώνει να βγει νικητής απ’ όλες αυτές τις δοκιμασίες
ακόμη και από τις πέντε εξορίες που του επιβλήθηκαν,
καθώς ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Β΄ ήταν οπαδός του
Αρειανισμού. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 373 μ.Χ. Ο Άγιος
Κύριλλος έζησε επί βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού και
γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 370 μ.Χ. από εύπορους
γονείς της ελληνικής κοινωνίας της πόλεως. Ανεψιός του
αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Θεοφίλου ο Κύριλλος, έλαβε
μεγάλη θεολογική μόρφωση, ώστε έγινε κατόπιν διάδοχος
του θείου του, στον αρχιεπισκοπικό θρόνο Αλεξανδρείας.
Όταν έγινε η Γ' Οικουμενική Σύνοδος το 431 μ.Χ. στην
Έφεσο, ο Κύριλλος υπήρξε πρόεδρος αυτής και συνετέλεσε
να γκρεμιστούν οι κακοδοξίες του δυσεβούς Νεστορίου, για
το πρόσωπο της υπεραγιάς Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Με
πολλά πνευματικά κατορθώματα στο ενεργητικό του, ο
Κύριλλος παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του στον Κύριο την
27η Ιουνίου του 444 μ.Χ., αφού πατριάρχευσε για 32
περίπου χρόνια. Δικαίως ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης τον
προσονόμασε «σφραγίδα των Πατέρων». Η Εκκλησία
θέλησε να αδελφώσει την μνήμη των δύο Μεγάλων
Πατέρων αυτής και Αρχιεπισκόπων Αλεξανδρείας, του
Μεγάλου
Αθανασίου,
πρωταγωνιστή
κατά
του
Αρειανισμού, και του Αγίου Κυρίλλου, πρωταγωνιστή κατά
του Νεστοριανισμού και όρισε το συνεορτασμό τους στις 18
Ιανουαρίου. Η Σύναξη των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου

ετελείτο στη Μεγάλη Εκκλησία. Να σημειώσουμε τέλος,
ότι ο Άγιος Κύριλλος, εορτάζεται και στις 9 Ιουνίου.
Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός: (1393-1445), υπήρξε
Μητροπολίτης Εφέσου και μια από τις σημαντικότερες
εκκλησιαστικές και θεολογικές προσωπικότητες της εποχής
του. Θεωρείται ο κύριος παράγοντας της αποτυχίας της
ένωσης της Δυτικής και της Ανατολικής Εκκλησίας στη
σύνοδο της Φλωρεντίας, όπου ήταν ο μόνος που αρνήθηκε
να υπογράψει. Υπήρξε ηγετικη φυσιογνωμία του κινήματος
των ανθενωτικών, προτείνοντας ακραίες λύσεις γιά την
αποφυγή της ένωσης των δύο εκκλησιών ("καλύτερα
σκλαβωμένα σώματα στους Τούρκους, παρά σκλαβωμένο
πνεύμα στον αιρετικό πάπα"). Για το λόγο αυτό εκδιώχτηκε
από την αυτοκρατορική αυλή, που επεδίωκε μια
συμβιβαστική λύση του ζητήματος για την αντιμετώπιση
του οθωμανικού κινδύνου. Μετά τον θάνατο του τελευταίου
Βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και
την αναρρίχηση στο Πατριαρχικό θρόνο του ανθενωτικού
Πατριάρχη Γεννάδιου Σχολάριου ο οποίος υπήρξε μαθητής
του, ανακηρύχθηκε σε Άγιο.
Γεννήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη περί το 1393 και έλαβε θεολογική και
φιλοσοφική παιδεία κοντά σε περίφημους σοφούς της
εποχής (Γεώργιο Πλήθωνα, Ιωάννη Χορτασμένο, Μανουήλ
Χρυσοκόκκο), χάρη στις δυνατότητες που του παρείχε η
σχετικά ευκατάστατη οικογένεια του, καθότι ο πατέρας του
Γεώργιος κατείχε το υψηλό αξίωμα του «Μεγάλου
χαρτοφύλακα του θρόνου». Η προσωνυμία του, Ευγενικός,
κληρονομήθηκε από τον πατέρα του, όπως και η
κατεύθυνση προς την εκκλησιαστική ζωή. Το 1418
ασπάστηκε τον μοναχικό βίο και μόνασε στη μονή του
Αγίου Γεωργίου Μαγγάνων, όπου αφιερώθηκε στη μελέτη
και τη συγγραφή. Το 1437 εκλέχθηκε Επίσκοπος Εφέσου,

μετά την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος και από τον
αυτοκράτορα Ιωάννη Παλαιολόγο, με κύριο στόχο να λάβει
μέρος στη σύνοδο Φεράρας-Φλωρεντίας. Λόγω των
θεολογικών του γνώσεων αρχικά ως ιερομόναχος ορίστηκε
εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας [1] και τελικά
ως Μητροπολίτης Εφέσου του Πατριαρχείου Αντιοχείας[2]
στην αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην
ενωτική σύνοδο Φεράρας-Φλωρεντίας (1438-1439). Κύριο
επιχείρημα του Μάρκου κατά της ένωσης, και ο λόγος για
τον οποίον τελικά αρνήθηκε να υπογράψει τον ενωτικό Όρο
της συνόδου, ήταν η προσθήκη στο Σύμβολο της Πίστεως
του Filioque, την οποία θεωρούσε αιρετική. Το κοινό
αίσθημα στην Κωνσταντινούπολη ήταν μαζί του, αφού μετά
την ολοκλήρωση της Συνόδου «είδε το πλήθος δοξάζον
αυτόν ως μη υπογράψαντα, και προσεκύνουν αυτόν οι όχλοι
καθάπερ Μωυσεί και Ααρόν και εφήμουν αυτόν και Άγιον
εκλάλουν».[εκκρεμεί παραπομπή] Η άρνησή του να υπογράψει
ανέδειξε τον Μάρκο τον Ευγενικό ως τον κατ' εξοχήν
εκπρόσωπο της ανθενωτικής τάσης μέσα στα πλαίσια της
Ορθοδοξίας, αλλά και στόχο της πολεμικής του
αυτοκράτορα και της παράταξης των Ενωτικών. Αρνήθηκε
την προσφορά του αυτοκράτορα να ανέλθει στον
πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης και δεν δέχθηκε
να συλλειτουργήσει με τον ενωτικό πατριάρχη Μητροφάνη
Β΄.[3][εκκρεμεί παραπομπή] Ο πρώτος μετά την πτώση της
Κωνσταντινούπολης στους Οθωμανούς Οικουμενικός
Πατριάρχης Γεννάδιος, με συνοδική πράξη, όρισε το 1456
ως ημέρα εορτασμού της μνήμης του την 19 Ιανουαρίου και
συντάχθηκε ειδική ακολουθία. Η απόφαση αυτή
επιβεβαιώθηκε και με νεώτερη συνοδική πράξη επί
Πατριαρχείας Σεραφείμ Α΄ (1734).[εκκρεμεί παραπομπή] Τιμάται
ακόμα ως αγιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία.
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MEMORIAL SERVICES –ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
3 μήνες: Αικατερίνη Καρδάση
3 months: Ekaterini Kardasis
1 χρόνος: Χρήστος Σταθόπουλος
1 year: Christos Stathopoulos
20 χρόνια: Γεώργιος Λαμπρινίδης
20 years: Georgios Lambrinides
27 χρόνια: Σάββας Σταύρου
27 years: Savvas Stavrou
Ο καφές προσφέρεται από τις οικογένειες
Καρδάση, Σταθόπουλου,
Λαμπρινίδη και Σταύρου
που τελούν τa μνημόσυνa εις μνήμη των
κεκοιμημένων.
The coffee is offered by the Kardasis,
Stathopoulos, Lambrinides & Stavrou Families
that have the Memorial Services.

