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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  &  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Κυριακή,  17 Φεβρουαρίου, 2019 

ΙΣΤ’  Λουκά - Αρχίζει το Τριώδιο 

Τελώνου—Φαρισσαίου 

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

Ο καφές σερβίρεται από  την Goya 
 
  

Τρίτη,  19 Φεβρουαρίου, 2019  

Άρχιππος, Φιλήμων εκ των 70, Φιλοθέη η Αθηναία 

9:00 π.μ.  Όρθρος, Θεία Λειτουργία 

6:00 μ.μ.  Παράκληση 
   

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου, 2019 

Κατάλυση εις Πάντα 

Το Σχολείο είναι κλειστό 
  

  

 Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου, 2019 

Κατάλυση εις Πάντα 

Το Σχολείο είναι κλειστό 
  

 

 Σάββατο,  23 Φεβρουαρίου, 2019  

Πολύκαρπος Ιερομάρτυς 

9:00 π.μ.—10:30 π.μ.  Όρθρος, Θεία Λειτουργία 
  

    

 Κυριακή,  24 Φεβρουαρίου, 2019 

ΙΖ’  Λουκά - Κυριακή του Ασώτου 

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

Ο καφές σερβίρεται από  το Συμβούλιο 

        SCHEDULE  OF   SERVICES  AND   EVENTS 
Sunday, Febuary 17, 2019 

Sunday of the Publican and Pharisee 

Triodion Begins 

9:00 a.m. -12 noon  Orthros, Divine Liturgy 

Coffee is served by the Goya 

 

Tuesday, February 19, 2019 

Philemon, Archippos of the 70, Philothea Martyr of Athens 

 9:00 a.m. Orthros, D. Liturgy 

6:00 p.m. Paraklisis 
  

  

Wednesday, February 20, 2019 

Fast Free 

Greek School is closed 

 

 

Friday, February 22, 2019 

Fast Free 

Greek School is closed 
 

  

Saturday, February 23, 2019 

Polycarp, Bishop of Smyrna 

 9:00 a.m. - 10:30 a.m.  Orthros, D. Liturgy 
 

  

 Sunday, Febuary 24, 2019  

Sunday of the Prodigal Son 

9:00 a.m. -12 noon  Orthros, Divine Liturgy 

Coffee is served by the Parish Council 



  

 

Πρὸς Τιμόθεον β' 3:10-15  

 

 

Πρὸς Τιμόθεον β' 3:10-15 τὸ ἀνάγνωσμα 

Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, 
τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ 
ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά 
μοι ἐγένετο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους 
διωγμοὺς ὑπήνεγκα· καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ 
κύριος. Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῇν ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται. Πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ 
γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ 
πλανώμενοι. Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, 
εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ 
γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν 
διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Paul's Second Letter to Timothy 3:10-15 

 

 

The reading is from St. Paul's Second Letter to 
Timothy 3:10-15 

TIMOTHY, my son, you have observed my teaching, my 
conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, 
my steadfastness, my persecutions, my sufferings, what 
befell me at Antioch, at lconion, and at Lystra, what 
persecutions I endured; yet from them all the Lord 
rescued me. Indeed all who desire to live a godly life in 
Christ Jesus will be persecuted, while evil men and 
impostors will go on from bad to worse, deceivers and 
deceived. But as for you, continue in what you have 
learned and have firmly believed, knowing from whom 
you learned it and how from childhood you have been 
acquainted with the sacred writings which are able to 
instruct you for salvation through faith in Christ Jesus. 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

Προκείμενον. Ήχος πλ. α'.  
ΨΑΛΜΟΙ 11.7,1 

Σὺ Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς. 
Στίχ. Σῶσον με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος. 

Prokeimenon. Mode Plagal 1.  
Psalm 11.7,1 

You, O Lord, shall keep us and preserve us. 
Verse: Save me, O Lord, for the godly man has failed. 



 

Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 18:10-14 Εὐαγγελίου τὸ 

Ἀνάγνωσμα 

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωποι δύο 

ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ 

ἕτερος τελώνης. ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα 

προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ 

λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς 

οὗτος ὁ τελώνης· νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ 

πάντα ὅσα κτῶμαι. καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ 

ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ᾿ 

ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι 

τῷ ἁμαρτωλῷ. λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς 

τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν 

ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 

 The Gospel According to Luke 18:10-14 The Lord said 
this parable, "Two men went up into the temple to pray, 
one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee 
stood and prayed thus with himself, 'God, I thank you that 
I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, 
or even like this tax collector. I fast twice a week, I give 
tithes of all that I get.' But the tax collector, standing far 
off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his 
breast, saying, 'God, be merciful to me a sinner!' I tell you, 
this man went down to his house justified rather than the 
other; for everyone who exalts himself will be humbled, 
but he who humbles himself will be exalted." 

Αγία Φιλοθέη η Αθηναία 

Η Αγία Φιλοθέη γεννήθηκε το έτος 1522 μ.Χ. στην 

τουρκοκρατούμενη τότε Αθήνα. Οι ευσεβείς γονείς της 

ονομάζονταν Άγγελος και Συρίγα Μπενιζέλου. Η μητέρα της 

ήταν στείρα και απέκτησε την Αγία μετά από θερμή και συνεχή 

προσευχή. 

Ο Κύριος που ικανοποιεί το θέλημα εκείνων που Τον σέβονται 

και Τον αγαπούν, άκουσε την δέησή της. Και πράγματι, μια 

ημέρα η Συρίγα μπήκε κατά την συνήθειά της στο ναό της 

Θεοτόκου για να προσευχηθεί και από τον κόπο της έντονης και 

επίμονης προσευχής την πήρε για λίγο ο ύπνος. Τότε ακριβώς είδε 

ένα θαυμαστό όραμα. Ένα φως ισχυρό και λαμπρό βγήκε από την 

εικόνα της Θεομήτορος και εισήλθε στην κοιλιά της. Έτσι 

ξύπνησε αμέσως και έκρινε ότι το όραμα αυτό σήμαινε στην 

ικανοποίηση του αιτήματός της. Έτσι κι έγινε. Ύστερα από λίγο 

καιρό η Συρίγα έμεινε έγκυος και έφερε στον κόσμο τη 

μονάκριβη θυγατέρα της. Μαζί με την Χριστιανική ανατροφή, 

έδωσαν στην μοναχοκόρη τους και κάθε δυνατή, για την εποχή 

εκείνη, μόρφωση. Έτσι η Ρηγούλα (ή Ρεβούλα, δηλαδή 

Παρασκευούλα), αυτό ήταν το όνομά της προτού γίνει μοναχή, 

όσο αύξανε κατά την σωματική ηλικία, τόσο προέκοπτε και κατά 

την ψυχή, όπως λέει το συναξάρι της.  Σε ηλικία 14 χρονών, οι 

γονείς της την πάντρεψαν, παρά την θέλησή της, με έναν από τους 

άρχοντες της Αθήνας. Αργότερα, αφού πέθαναν οι γονείς και ο 

σύζυγός της, ήρθε η ώρα να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο πόθο 

της. Αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στον Χριστό, γίνεται μοναχή και 

παίρνει το όνομα Φιλοθέη.   

Κατ' αρχήν, ύστερα από εντολή του Αγίου Ανδρέα του 

Πρωτόκλητου, τον οποίο είδε σε όραμα, οικοδόμησε ένα 

γυναικείο μοναστήρι με αρκετά κελιά, στο οποίο και έδωσε το 

όνομα του Αγίου για να τον τιμήσει. Στο μοναστήρι πρόσθεσε και 

άλλα αναγκαία οικοδομήματα και εκτάσεις και το προικοδότησε 

με μετόχια και υποστατικά, που υπερεπαρκούσαν για τη 



διατροφή και συντήρηση των μοναζουσών. Το μοναστήρι αυτό 

του Αγίου Ανδρέα σωζόταν στην Αθήνα, με τη Χάρη του Θεού, 

επί πολλά έτη μετά την κοίμηση της Αγίας και ήταν πλουτισμένο, 

όχι μόνο με υποστατικά και διάφορα μετόχια, αλλά και με 

πολυειδή χρυσοΰφαντα ιερατικά άμφια και σκεύη, απαραίτητα 

για τις ετήσιες ιερές τελετές και αγρυπνίες. Προπαντός όμως το 

μοναστήρι σεμνυνόταν και εγκαλλωπιζόταν με το θησαυρό του 

τιμίου και αγίου λειψάνου της Αγίας, το οποίο ήταν 

αποθησαυρισμένο και αποτεθειμένο στο δεξιό μέρος του Ιερού 

Βήματος, όπου και το ασπάζονταν με ευλάβεια όλοι οι 

Χριστιανοί. Το τίμιο λείψανο της Αγίας σκορπούσε ευωδία, 

γεγονός που αποτελούσε εμφανή μαρτυρία και απόδειξη της 

αγιότητας αυτής.   Το παράδειγμά της, λοιπόν, να αφιερωθεί στον 

Χριστό, το ακολουθούν και άλλες νέες. Σε λίγο διάστημα, η μονή 

έφθασε να έχει διακόσιες αδελφές. Η μονή της Οσίας Φιλοθέης 

γίνεται πραγματικό λιμάνι. Εκεί βρίσκουν προστασία όλοι οι 

ταλαιπωρημένοι από την σκλαβιά. Εκεί οι άρρωστοι βρίσκουν 

θεραπεία, οι πεινασμένοι τροφή, οι γέροντες στήριγμα και τα 

ορφανά στοργή.  Η Οσία, παρά τις αντιδράσεις των Τούρκων, 

οικοδομεί διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα, νοσηλευτήρια, 

ορφανοτροφεία, «σχολεῖα διὰ τοὺς παίδας τῶν Ἀθηναίων, διὰ ν’ 

ἀνοίξη τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν πρὸς τὴν παράδοσιν καὶ τὴν δόξαν 

τῶν προγόνων των». Πρωτοστατεί σε όλα αυτά τα έργα η 

ηγουμένη Φιλοθέη. Διδάσκει με τα λόγια και με τη ζωή της. 

Στηρίζει τους πονεμένους σκλάβους με την προσευχή της. 

Ιδιαίτερες είναι οι φροντίδες της για να σώσει από τον 

εξισλαμισμό ή την αρπαγή των Τούρκων τις νέες Ελληνίδες.  Το 

έργο της, κατά βάση εθνικό και θρησκευτικό, ξεπέρασε τα όρια 

της Αθήνας και έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. 

Αδιαφιλονίκητη ιστορική επιβεβαίωση για το έργο αυτό παρέχει 

η αλληλογραφία της Φιλοθέης με τη Γερουσία της Βενετίας 

(1583 μ.Χ.), από την οποία ζητούσε οικονομική βοήθεια.    

Η όλη όμως δράση της Αγίας Φιλοθέης εξαγρίωσε κάποτε τους 

Τούρκους. Κάποια στιγμή την συλλαμβάνουν και εκείνη με 

πνευματική ανδρεία ομολογεί: «Εγώ διψώ να υπομείνω διάφορα 

είδη βασανιστηρίων για το όνομα του Χριστού, τον οποίο 

λατρεύω και προσκυνώ με όλη μου την ψυχή και την καρδιά, ως 

Θεό αληθινό και άνθρωπο τέλειο και θα σας χρωστάω μεγάλη 

ευγνωμοσύνη αν μπορείτε μια ώρα πρωτύτερα να με στείλετε 

προς Αυτόν με το στεφάνι του μαρτυρίου». Ύστερα από την 

ηρωική αυτή απάντηση προς τους κατακτητές, όλοι πίστευαν ότι 

η πανευτυχής και φερώνυμη Φιλοθέη εντός ολίγου θα ετελειούτο 

διά του μαρτυρικού θανάτου. Όμως, κατά θεία βούληση, την 

τελευταία σχεδόν στιγμή πρόφθασαν κάποιοι Χριστιανοί και 

καταπράυναν τον ηγεμόνα με διάφορους τρόπους. Έτσι πέτυχαν 

να ελευθερώσουν την Αγία.  Αφεθείσα πλέον ελεύθερη, η Αγία 

Φιλοθέη, επέστρεψε αναίμακτη στο μοναστήρι της, όπως επί 

Μεγάλου Κωνσταντίνου ο μυροβλύτης Νικόλαος και πολλούς 

αιώνες αργότερα ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Άγιος 

Γρηγόριος ο Παλαμάς. Φρόντιζε δε, όχι μόνο για τη σωτηρία της 

δικής της ψυχής αλλά και των άλλων, αφού τους μεν ενάρετους 

τους στερέωνε στην αρετή, τους δε αμαρτωλούς τους βελτίωνε 

ηθικά και τους οδηγούσε στη μετάνοια. Και αποκλειστικά για το 

σκοπό αυτό πέρασε στη νήσο Τζια (Κέα), όπου προ πολλού είχε 

οικοδομήσει μετόχι, για να αποστέλλει εκεί τις μοναχές εκείνες 

που φοβούνταν για διαφόρους λόγους να διαμένουν στην Αθήνα. 

Στην Τζια έμεινε αρκετό χρόνο και κατήχησε θεαρέστως τις 

ασκούμενες αδελφές στην ακριβή τήρηση των κανόνων της 

μοναστικής ζωής. Μόλις τελείωσε το έργο της εκεί, επέστρεψε 

και πάλι στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, η Αγία Φιλοθέη, αφού έφθασε 

στην τελειότητα και στην πράξη και στην θεωρία, αξιώθηκε από 

τον Θεό να επιτελεί θαύματα, από τα οποία, προς απόδειξη του 

θαυματουργικού της χαρίσματος, θα μνημονεύσουμε ένα μόνο, 

το ακόλουθο: Ζούσε στην εποχή της ένας νέος, ποιμένας 

προβάτων, ο οποίος από πολύ μικρός είχε συνηθίσει στις κλεψιές 

και στις ραδιουργίες. Ο νέος αυτός, κατά παραχώρηση του Θεού, 

κυριεύθηκε από τον Σατανά. Εξ αιτίας τούτου περιφερόταν στα 

βουνά και στις σπηλιές γυμνός και τετραχηλισμένος, θέαμα 

όντως ελεεινό. Πολλές φορές, όταν συνερχόταν από την τρέλα, 

στην οποία τον είχε οδηγήσει ο Σατανάς, σύχναζε στα γύρω 

μοναστήρια για να βρει θεραπεία στην ασθένειά του. Δεν 



μπορούσε όμως να πετύχει τίποτε. Κάποιοι, που τον 

ευσπλαγχνίστηκαν, τον οδήγησαν στην Αγία Φιλοθέη η οποία, 

ύστερα από πολύ και εκτενή προσευχή τον λύτρωσε από εκείνη 

τη διαβολική μάστιγα. Έπειτα, αφού το νουθέτησε αρκετά, τον 

εισήγαγε και στην τάξη των μοναχών. Και έτσι ο νέος εκείνος, 

αφού εκάρη μοναχός, πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του με 

μετάνοια και άσκηση, θαυμαζόμενος απ' όλους.  Μάταια οι 

Τούρκοι προσπαθούν να ανακόψουν την δράση της. Ώσπου μια 

νύχτα, στις 2 Οκτωβρίου του έτους 1588 μ.Χ., πήγαν στο 

μονύδριο που είχαν οικοδομήσει στα Πατήσια (έτυχε τότε να 

εορτάζεται η μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Διονυσίου του 

Αρεοπαγίτου και η Αγία μαζί με τις άλλες αδελφές βρίσκονταν 

στον ιερό ναό επιτελώντας ολονύκτια αγρυπνία) και πέντε από 

αυτούς ανέβηκαν στον εξωτερικό τοίχο και πήδησαν μέσα στην 

αυλή. Στην συνέχεια εισέβαλαν στο ναό, όπου άρπαξαν την Αγία 

και την μαστίγωσαν με μανία και βαναυσότητα και την 

εγκαταλείπουν ημιθανή έξω από τη μονή της.  

Έξω από το ναό, στα δεξιά της εισόδου του, σώζεται η κολώνα, 

όπου η Φιλοθέη δέθηκε και μαστιγώθηκε. Οι μοναχές της την 

μετέφεραν στην κρύπτη της στην Καλογρέζα. Εκεί η Φιλοθέη 

υποκύπτει στα τραύματά της στις 19 Φεβρουαρίου 1589 μ.Χ.  

Είκοσι ημέρες μετά από την κοίμηση της Αγίας, ο τάφος της 

ευωδίαζε. Ακόμη, όταν μετά από ένα έτος έγινε η ανακομιδή, το 

τίμιο λείψανό της βρέθηκε σώο και ακέραιο. Επιπλέον ήταν 

γεμάτο με ευωδιαστό μύρο, τρανή και λαμπρή απόδειξη της 

θεάρεστης και ενάρετης πολιτείας της, προς δόξα και αίνο του 

Θεού και καύχημα της πίστεώς μας.                                                                                                        

 Το ιερό λείψανό της βρίσκεται σήμερα στον Μητροπολιτικό Ναό 

των Αθηνών. Στο μνήμα της απάνω βρεθήκανε γραμμένα τούτα 

τα λόγια: «Φιλοθέης υπό σήμα τόδ' αγνής κεύθει σώμα, ψυχήν δ' 

εν μακάρων θήκετο Yψιμέδων». 

H Φιλοθέη ανακηρύχθηκε αγία επί Oικουμενικού Πατριάρχου 

Mατθαίου B΄ (1595 - 1600 μ.Χ.). Ο Nεόφυτος ο μητροπολίτης 

Aθηνών, αφού εξήτασε και ερεύνησε τα κατά τον βίον και το 

μαρτύριον της οσίας, σύνταξε αναφορά στο Πατριαρχείο μαζί με 

τους επισκόπους Kορίνθου και Θηβών και με τους προκρίτους 

της Aθήνας για να τάξει την οσία Φιλοθέη στους χορούς των 

αγίων. Σ' αυτό το συνοδικό έγγραφο είναι γραμμένα και τούτα: 

«Eπειδή εδηλώθη ασφαλώς ότι το θειότατον σώμα της οσιωτάτης 

Φιλοθέης ευωδίας πεπληρωμένον εστί και μύρον διηνεκώς 

εκχείται, αλλά και τοις προσιούσι τε ασθενέσι τε και θεραπείας 

δεομένοις την ίασιν δίδωσι... τούτου χάριν έδοξε ημίν τε και πάση 

τη ιερά Συνόδω των καθευρεθέντων ενταύθα αρχιερέων 

συγγραφήναι και ταύτην εν τω χορώ των οσίων και αγίων 

γυναικών, ώστε κατ' έτος τιμάσθαι και πανηγυρίζεσθαι». Tην 

Aκολουθία της την έγραψε κάποιος σοφός και ευλαβής άνθρωπος 

που ονομαζόταν Iέραξ. Aνάμεσα στα ωραία εγκώμια είναι και 

τούτο: «Δαυΐδ γαρ το πράον έσχες και Σολομώντος, σεμνή, την 

σοφίαν, Σαμψών την ανδρείαν, και Aβραάμ το φιλόξενον, 

υπομονήν τε Iώβ, του Προδρόμου δε θείαν άσκησιν...».  
  

                                                                                            

Άγιος ιερομάρτυς Πολύκαρπος 

 Ο Άγιος Ιερομάρτυς Πολύκαρπος γεννήθηκε περί το 80 μ.Χ. από 

ευσεβείς και φιλόθεους γονείς, τον Παγκράτιο και τη Θεοδώρα, 

που είχαν εγκλειστεί στη φυλακή για την πίστη του Χριστού, και 

βαπτίσθηκε Χριστιανός σε νεαρή ηλικία. Υπήρξε μαζί με τον 

Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, μαθητή του Ευαγγελιστού Ιωάννη. 

Λίγο πριν αναχωρήσει από τον πρόσκαιρο αυτό βίο ο Άγιος 

Βουκόλος, Επίσκοπος Σμύρνης († 6 Φεβρουαρίου), χειροτόνησε 

μετά των Αγίων Αποστόλων, ως διάδοχό του, τον Άγιο 

Πολύκαρπο και μετά κοιμήθηκε με ειρήνη.  Ο Άγιος 

παρακολούθησε με αγωνία και προσευχή τη σύλληψη του Αγίου 

Ιγνατίου του Θεοφόρου, Επισκόπου Αντιοχείας και τα μαρτύρια 

αυτού. Η αγάπη του προς τον θεοφόρο Πατέρα μαρτυρείται και 

από την Επιστολή την οποία έγραψε προς τους Φιλιππησίους. Σε 

αυτή την επιστολή τους συγχαίρει για την φιλοξενία, την οποία 

παρείχαν στον Άγιο Ιγνάτιο, όταν αυτός διήλθε από την πόλη 



τους. Το κείμενο αυτό του Αγίου Πολυκάρπου διακρίνεται για 

τον αποστολικό, θεολογικό και ποιμαντικό χαρακτήρα του Ο 

Άγιος Πολύκαρπος, διακρινόταν για την σωφροσύνη, τη 

θεολογική κατάρτιση και την αφοσίωση στη διδασκαλία του 

Ευαγγελίου, καθώς μιλούσε πάντα σύμφωνα με τις Γραφές. Ήταν 

ο γνησιότατος εκπρόσωπος της αποστολικής διδασκαλίας σε όλες 

τις Εκκλησίες της Ασίας. Ο Άγιος Ειρηναίος παρέχει την 

πληροφορία ότι ο Άγιος Πολύκαρπος μετέστρεψε πολλούς από 

τις αιρέσεις του Βαλεντίνου και του Μαρκίωνος στην Εκκλησία 

του Θεού. Διηγείται μάλιστα και ένα επεισόδιο αναφερόμενο στη 

στάση του Αγίου Πολυκάρπου έναντι του Μαρκίωνος. Όταν ο 

αιρεσιάρχης αυτός τον πλησίασε κάποτε και του απηύθυνε την 

παράκληση: «επεγίνωσκε ημάς», δηλαδή αναγνώρισέ μας, ο 

Άγιος απάντησε: «επιγινώσκω, επιγινώσκω σε τον πρωτότοκον 

του Σατανά». 

 Ένα άλλο επεισόδιο ανάγεται στη γεροντική ηλικία του Αγίου 

Πολυκάρπου. Όπως είναι γνωστό, οι Εκκλησίες της Μικράς 

Ασίας εόρταζαν το Πάσχα στις 14 του μηνός Νισσάν, σε 

οποιαδήποτε ημέρα και αν τύχαινε αυτό. Αντίθετα οι άλλες 

Εκκλησίες δεν εόρταζαν καθόλου το Πάσχα, αλλά αρκούνταν 

στον εβδομαδιαίο κατά Κυριακή εορτασμό της Αναστάσεως, 

τονίζοντας ασφαλώς περισσότερο τον εορτασμό της πρώτης 

Κυριακής μετά την πανσέληνο της εαρινής ισημερίας. Επειδή 

λόγω της διαφοράς αυτής η Εκκλησία της Ρώμης τηρούσε 

αυστηρή στάση έναντι των Μικρασιατών, ο Άγιος Πολύκαρπος 

αναγκάσθηκε να μεταβεί στη Ρώμη, για να διευθετήσει το ζήτημα 

και άλλα δευτερεύοντα θέματα, με τον Επίσκοπο Ρώμης Ανίκητο. 

Μετά την επιστροφή του από την Ρώμη, υπέργηρος πλέον, 

συνέχισε την αποστολική δράση του με τόση επιτυχία, ώστε 

προκάλεσε την οργή των ειδωλολατρών. Αυτή η προδιάθεση 

ήταν φυσικό να προκαλέσει το μαρτύριό του, που ακολούθησε 

την εξής πορεία. Ο Κόιντος, ζηλωτής Χριστιανός, ο οποίος ήλθε 

στη Σμύρνη από τη Φρυγία, παρακίνησε ομάδα Φιλαδελφέων 

Χριστιανών να προσέλθουν στον ανθύπατο Στάτιο Κοδράτο, για 

να δηλώσουν σε αυτόν την ιδιότητά τους και την πίστη τους στον 

Χριστό, πράγμα το οποίο φυσικά προοιώνιζε θάνατο. Τελικά 

μαρτύρησαν όλοι, εκτός από τον Κόιντο, ο οποίος δειλιάσας  την 

τελευταία στιγμή, θυσίασε στα είδωλα. Ο όχλος, αν και θαύμασε 

την γενναιότητα των Μαρτύρων, απαιτούσε να εκτελεσθούν οι 

«άθεοι» και να αναζητηθεί ο Άγιος Πολύκαρπος, ο οποίος 

πιεζόμενος από τους Χριστιανούς είχε αναχωρήσει σε κάποιο 

αγρόκτημα. Τελικά ο Άγιος συνελήφθη το έτος 167 και 

οδηγήθηκε ενώπιον του ανθυπάτου.  Ο γηραιός Επίσκοπος δεν 

ταράχθηκε. Το πρόσωπό του ήταν γαλήνιο και λαμπερό. Ο 

αστυνόμος Ηρώδης και ο πατέρας του Νικήτας προσπάθησαν να 

πείσουν τον Άγιο να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Άγιος όμως, με 

πνευματική ανδρεία απάντησε ότι υπηρετεί τον Χριστό επί 86 έτη 

χωρίς καθόλου να Τον εγκαταλείψει. Πως μπορούσε λοιπόν τώρα 

να Τον βλασφημήσει και να Τον αρνηθεί; Ο ανθύπατος τότε 

διέταξε να τον ρίξουν στην φωτιά. Ο Γέρων Πολύκαρπος 

αποδύθηκε μόνος τα ιμάτιά του και περίμενε προσευχόμενος 

λέγοντας: «Κύριε, ο Θεός ο Παντοκράτωρ, ο του αγαπητού και 

ευλογητού παιδός Σου Ιησού Χριστού Πατήρ, δι’ Ου την περί Σού 

επίγνωσιν ειλήφαμεν, ο Θεός των αγγέλων και δυνάμεων, και 

πάσης της κτίσεως, και παντός του γένους των δικαίων, οι ζώσιν 

ενώπιόν Σου, ευλογώ Σε, ότι ηξίωσάς με της ημέρας και ώρας 

ταύτης του λαβείν με μέρος εν αριθμώ των μαρτύρων Σου, εν τω 

ποτηρίω του Χριστού Σου, εις ανάστασιν ζωής αιωνίου, ψυχής τε 

και σώματος, εν αφθαρσία Πνεύματος Αγίου, εν οις 

προσδεχθείην ενώπιόν Σου σήμερον εν θυσία πίονι και 

προσδεκτή, καθώς προητοίμασας και προσεφανέρωσας και 

επλήρωσας ο αψευδής και αληθινός Θεός. Διά τούτο και περί 

πάντων αινώ Σε, ευλογώ Σε, δοξάζω Σε, συν τω αιωνίω και 

επουρανίω Ιησού Χριστώ,…».  Η φωτιά σχημάτισε γύρω από το 

σώμα του Αγίου Πολυκάρπου καμάρα χωρίς να τον αγγίζει. Τότε 

στρατιώτης εκτελεστής τελείωσε τον Άγιο Μάρτυρα διά του 

ξίφους. Έπειτα το Ιερό λείψανο ρίφθηκε στην φωτιά, οι δε πιστοί 

συνέλεξαν τα ιερά λείψανα αυτού. Η Σύναξη του Αγίου 

Πολυκάρπου ετελείτο στη Μεγάλη Εκκλησία. 
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MEMORIAL   SERVICES –ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 

 

40 μέρες:  Λουκάς Αθανασαίνας 

40 days: Loukas Athanasenas 

  

1 χρόνος:  Αθανάσιος Σκλίφας 

1 year: Athanasios Sklifas 

  

2  χρόνια:  Χρήστος Κατέχης 

2 years:  Christos Catechis 

  
Ο καφές προσφέρεται από την οικογένεια Σκλίφα  

που τελεί το μνημόσυνο εις μνήμη του κεκοιμημένου. 

  

The coffee is offered by the  

Sklifas Family  that has  the Memorial Services  
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