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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  &  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Κυριακή,  3 Φεβρουαρίου, 2019 

ΙΣΤ’ Ματθαίου, 9 π.μ. – 12 μ.μ., Όρθρος, Θ. Λειτουργία  

Ο καφές σερβίρεται από  τη Φιλόπτωχο 
 
  

Τρίτη,  5 Φεβρουαρίου, 2019  

7:00 μ.μ. Γενική Συνεδρίαση της Φιλοπτώχου 
  

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου, 2019 

Φώτιος Πατριάρχης Κωνστ. 

 9:00 π.μ.  Όρθρος, Θεία Λειτουργία 

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

7:30 μ.μ. Συνεδρίαση Συμβουλίου 

 Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου, 2019 

Παρθένιος Λαμψάκου,  

9:00 π.μ.  Όρθρος, Θεία Λειτουργία 
  

  

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου, 2019 

Θεόδωρος Στρατηλάτης, Ζαχαρίας Προφήτης 

9:00 π.μ.  Όρθρος, Θεία Λειτουργία 

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

Κυριακή,  10 Φεβρουαρίου, 2019 

ΙΖ’ Ματθαίου, Χαράλαμπος Ιερομάρτυς 

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

Κυριακή των Αναδόχων 

Πρόγραμμα Ελ. Σχολείου για τα Ελληνικά Γράμματα 

Ο καφές σερβίρεται από  το ΠΤΟ 

        SCHEDULE  OF   SERVICES  AND   EVENTS 
Sunday, Febuary 3, 2019  

16th Sunday of Matthew,  

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

Coffee is served by the Philoptochos 

  

Tuesday, February 5, 2019 

7:00 p.m. Philoptochos General Meeting 

  

  

Wednesday, February 6, 2019 

Photios, Pat. Constantinople,  9:00 a.m. Orthros, D. L. 

4:30 p.m. - 6:15 p.m. Greek School 
7:30 p.m. Parish Council Meeting 

 
 

  Thursday, February 7, 2019 

Parthenios, Bp. of Lampsakos 

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

 

 Friday, February 8, 2019 

Theodore the General, Zechariah the Prophet 

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

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

Sunday, Febuary 10, 2019  

Sunday of Canaanite, Haralambos the Martyr 

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

Godparents Sunday 

Greek Afternoon School—Greek Letters Program 

Coffee is served by the Philoptochos 



 Πρὸς Κορινθίους β' 6:1-10  

Πρὸς Κορινθίους β' 6:1-10 τὸ ἀνάγνωσμα 

Ἀδελφοί, συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς 

κενὸν τὴν χάριν τοῦ θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς - λέγει γάρ, 

Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου, καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας 

ἐβοήθησά σοι· ἰδού, νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδού, 

νῦν ἡμέρα σωτηρίας - μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες 

προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία· ἀλλʼ ἐν 

παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι, ἐν 

ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν 

στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν 

ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν 

νηστείαις, ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν 

χρηστότητι, ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ 

ἀνυποκρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει θεοῦ, διὰ 

τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ 

ἀριστερῶν, διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ 

εὐφημίας· ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς· ὡς ἀγνοούμενοι, 

καὶ ἐπιγινωσκόμενοι· ὡς ἀποθνῄσκοντες, καὶ ἰδού, 

ζῶμεν· ὡς παιδευόμενοι, καὶ μὴ θανατούμενοι· ὡς 

λυπούμενοι, ἀεὶ δὲ χαίροντες· ὡς πτωχοί, πολλοὺς 

δὲ πλουτίζοντες· ὡς μηδὲν ἔχοντες, καὶ πάντα 
κατέχοντες. 
  

 

 

 

 

St. Paul's Second Letter to the Corinthians 6:1-10  

The reading is from St. Paul's Second Letter 
to the Corinthians 6:1-10 

Brethren, working together with him, we entreat 
you not to accept the grace of God in vain. For he 
says, "At the acceptable time I have listened to you, 
and helped you on the day of salvation." Behold, 
now is the acceptable time; behold, now is the day 
of salvation. We put no obstacle in any one's way, 
so that no fault may be found with our ministry, 
but as servants of God we commend ourselves in 
every way: through great endurance, in afflictions, 
hardships, calamities, beatings, imprisonments, 
tumults, labors, watching, hunger; by purity, 
knowledge, forbearance, kindness, the Holy Spirit, 
genuine love, truthful speech, and the power of 
God; with the weapons of righteousness for the 
right hand and for the left; in honor and dishonor, 
in ill repute and good repute. We are treated as 
impostors, and yet are true; as unknown, and yet 
well known; as dying, and behold we live; as 
punished, and yet not killed; as sorrowful, yet 
always rejoicing; as poor, yet making many rich; as 
having nothing, and yet possessing everything. 
  

 



 Ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον 25:14-30 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα  

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπος ἀποδημῶν 

ἐκάλεσε τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ 

ὑπάρχοντα αὐτοῦ, καὶ ᾧ μὲν ἔδωκε πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ 

δὲ ἕν, ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν, καὶ ἀπεδήμησεν 

εὐθέως. πορευθεὶς δὲ ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν εἰργάσατο ἐν 

αὐτοῖς καὶ ἐποίησεν ἄλλα πέντε τάλαντα. ὡσαύτως καὶ ὁ τὰ δύο 

ἐκέρδησε καὶ αὐτὸς ἄλλα δύο. ὁ δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν 

ὤρυξεν ἐν τῇ γῇ καὶ ἀπέκρυψε τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου 

αὐτοῦ. μετὰ δὲ χρόνον πολὺν ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων 

ἐκείνων καὶ συναίρει μετ᾿ αὐτῶν λόγον. καὶ προσελθὼν ὁ τὰ 

πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων· 

κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα 

ἐκέρδησα ἐπ᾿ αὐτοῖς. ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε 

ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· 

εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ 

δύο τάλαντα λαβὼν εἶπε· κύριε, δύο τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε 

ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾿ αὐτοῖς. ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος 

αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ 

πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου 

σου. προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς εἶπε· κύριε· 

ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας 

καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας· καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν 

ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ· ἴδε ἔχεις τὸ σόν. ἀποκριθεὶς 

δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ! ᾔδεις 
ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα! ἔδει 

οὖν σε βαλεῖν τὸ ἀργύριόν μου τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ 

ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. ἄρατε οὖν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ τάλαντον 

καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα. τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται 

καὶ περισσευθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται 

ἀπ᾿ αὐτοῦ. καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ 

ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.  

The Gospel According to Matthew 25:14-30  The Lord said 
this parable: "A man going on a journey called his servants and 
entrusted to them his property; to one he gave five talents, to 
another two, to another one, to each according to his ability. 
Then he went away. He who had received the five talents went 
at once and traded with them; and he made five talents more. 
So also, he who had the two talents made two talents more. 
But he who had received the one talent went and dug in the 
ground and hid his master's money. Now after a long time the 
master of those servants came and settled accounts with them. 
And he who had received the five talents came forward, 
bringing five talents more, saying, 'Master, you delivered to me 
five talents; here I have made five talents more.' His master said 
to him, 'Well done, good and faithful servant; you have been 
faithful over a little, I will set you over much; enter into the joy 
of your master.' And he also who had the two talents came 
forward, saying, 'Master, you delivered to me two talents; here 
I have made two talents more.' His master said to him, 'Well 
done, good and faithful servant; you have been faithful over a 
little, I will set you over much; enter into the joy of your master.' 

He also who had received the one talent came forward, saying, 
'Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not 
sow, and gathering where you did not winnow; so I was afraid, and 
I went and hid your talent in the ground. Here you have what is 
yours.' But his master answered him, 'You wicked and slothful 
servant! You knew that I reap where I have not sowed, and gather 
where I have not winnowed? Then you ought to have invested my 
money with the bankers, and at my coming I should have received 

what was my own with interest. So take the talent from him, and 

give it to him who has the ten talents. For to every one who has will 
more be given, and he will have abundance; but from him who has 
not, even what he has will be taken away. And cast the worthless 
servant into the outer darkness; there men will weep and gnash their 
teeth." As he said these things he cried out: "He who has ears to 
hear, let him hear!" 



Άγιος Φώτιος ο Μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως  

Ιερά Λείψανα:  Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται στις 

Μονές Διονυσίου, Ξενοφώντος Αγίου Όρους και Κύκκου Κύπρου.  

Ο Μέγας Φώτιος έζησε κατά τους χρόνους που βασίλευσαν οι 

αυτοκράτορες Μιχαήλ (842 - 867 μ.Χ.), υιός του Θεοφίλου, Βασίλειος 

Α' ο Μακεδών (867 - 886 μ.Χ.) και ο Λέων ΣΤ' ο Σοφός (886 - 912 

μ.Χ.), υιός του Βασιλείου. Γεννήθηκε το 810 μ.Χ. (κατά άλλους το 820 

μ.Χ.) στην Κωνσταντινούπολη από ευσεβή και επιφανή οικογένεια, 

που αγωνίσθηκε για την τιμή και προσκύνηση των ιερών εικόνων. Οι 

γονείς ήταν ο Άγιος Σέργιος (βλέπε 13 Μαΐου) και Ειρήνη και 

καταδιώχθηκαν επί του εικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφίλου (829 - 

842 μ.Χ.). Ο Άγιος Σέργιος ήταν αδελφός του Πατριάρχου Ταρασίου 

(784 - 806 μ.Χ.) και περιπομπεύθηκε δέσμιος από το λαιμό ανά τις 

οδούς της Κωνσταντινουπόλεως, στερήθηκε την περιουσία του και 

εξορίσθηκε μετά της συζύγου του και των παιδιών του σε τόπο άνυδρο, 

όπου από τις ταλαιπωρίες πέθανε ως Ομολογητής. Ο ιερός Φώτιος 

διέπρεψε πρώτα στα ανώτατα πολιτικά αξιώματα. Όταν με εντολή του 

αυτοκράτορα απομακρύνθηκε βιαίως από τον πατριαρχικό θρόνο ο 

Πατριάρχης Ιγνάτιος, ανήλθε σε αυτόν, το έτος 858 μ.Χ., ο ιερός 

Φώτιος, ο οποίος διακρινόταν για την αγιότητα του βίου του και την 

τεράστια μόρφωσή του. Η χειροτονία του εις Επίσκοπο έγινε την ημέρα 

των Χριστουγέννων του έτους 858 μ.Χ. υπό των Επισκόπων 

Συρακουσών Γρηγορίου του Ασβεστά, Γορτύνης Βασιλείου και 

Απαμείας Ευλαμπίου. Προηγουμένως βέβαια εκάρη μοναχός και 

ακολούθως έλαβε κατά τάξη τους βαθμούς της ιεροσύνης.  Ο ιερός 

Φώτιος με συνοδικά γράμματα ανακοίνωσε, κατά τα καθιερωμένα, τα 

της εκλογής του στους Πατριάρχες της Ανατολής και τόνισε την 

αποκατάσταση της ειρήνης στην Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. 

Αλλά πριν ακόμα προλάβει να την παγιώσει επήλθε ρήξη μεταξύ των 

ακραίων πολιτικών και των οπαδών του Πατριάρχη Ιγνατίου, των 

«Ιγνατιανών». Οι «Ιγνατιανοί» συγκεντρώθηκαν στο ναό της Αγίας 

Ειρήνης, αφόρισαν τον ιερό Φώτιο και ανακήρυξαν Πατριάρχη τον 

Ιγνάτιο. Ο Άγιος Φώτιος συγκάλεσε Σύνοδο στο ναό των Αγίων 

Αποστόλων για την αντιμετώπιση του ανακύψαντος ζητήματος. Η 

Σύνοδος καταδίκασε ως αντικανονικές τις ενέργειες των «Ιγνατιανών» 

και τόνισε ότι ο Ιγνάτιος, αφού παραιτήθηκε από τον θρόνο, δεν ήταν 

πλέον Πατριάρχης και ότι εάν διεκδικούσε και πάλι την επιστροφή του 

στον πατριαρχικό θρόνο, τότε αυτόματα θα υφίστατο την ποινή της 

καθαιρέσεως και του αφορισμού. Ο μεγάλος αυτός πατέρας της 

Εκκλησίας ιερούργησε, ως άλλος Απόστολος Παύλος, το Ευαγγέλιο. 

Αγωνίσθηκε για την αναζωπύρωση της ιεραποστολικής συνειδήσεως, 

που περιφρουρεί την πνευματική ανεξαρτησία και αυτονομία των 

ορθοδόξων λαών από εισαγωγές εθίμων ξένων προς την ιδιοσυγκρασία 

τους, με σκοπό την αλλοίωση της ταυτότητος και της πνευματικής τους 

ζωής. Διότι γνώριζε ότι ο μέγιστος εχθρός ενός λαού είναι η απώλεια 

της αυτοσυνειδησίας του, η φθορά της πολιτισμικής του ιδιοπροσωπίας 

και η αλλοίωση του ήθους του. Ο ιερός Φώτιος γνώριζε την 

ιεραποστολική δραστηριότητα του ιερού Χρυσοστόμου, αφού 

αναφέρεται πολλές φορές στο έργο αυτό και μάλιστα επηρεάστηκε από 

αυτή στο θέμα της χρήσεως των επιτόπιων γλωσσών και των μοναχών 

ως ιεραποστόλων. Επί ημερών του εκχριστιανίσθηκε το έθνος των 

Βουλγάρων, το οποίο μυσταγώγησε προς την αμώμητη πίστη του 

Χριστού και το αναγέννησε με το λουτρό του θείου Βαπτίσματος.  Ο 

ιερός Φώτιος διεξήγαγε μεγάλους και επιτυχείς αγώνες υπέρ της 

Ορθοδόξου πίστεως εναντίων των Μανιχαίων, των Εικονομάχων και 

άλλων αιρετικών και επανέφερε στους κόλπους της Καθολικής 

Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας πολλούς από αυτούς. 

«Ἅπαντα μὲν τὰ ἀνθρώπινα συγκαταρρεῖ τῷ χρόνῳ καὶ ἀφανίζεται. 

Ἀρετὴ δέ.... καὶ χρόνου καὶ παθῶν καὶ αὐτοῦ τοῦ θανάτου περιγίνεται. 

Εἰ δὲ ἀκριβέστερον ἴδοις, τῷ χρόνῳ καὶ τῷ θανάτῳ μᾶλλον ἀναζὴ καὶ 

θάλλει καὶ τὸ οἰκεῖον κλέος καὶ τὴν εὐπρέπειαν, ἐναποσβεσθέντος 

αὐτοὶς τοῦ φθόνου, λαμπρότερον τὲ καὶ θαυμασιώτερον ἀναδείκνυται».   

Ο λόγος αυτός, απόσταγμα της βαθιάς πίστεως και της κατά Θεόν 

σοφίας του Ισαποστόλου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 

του Ομολογητού, «μυρίαις ἀρεταὶς ἐξανθήσαντος καὶ πάση γνώσει 

διαλάμψαντος», πληρέστατα εφαρμόζεται σε αυτόν τον ειπόντα, τον 

οποίο η αδιάφθορη συνείδηση της Εκκλησίας και του Γένους, 

ομολόγησαν αυτόν Άγιο και Ισαπόστολο «τοὶς οὐρανίοις ἀδύτοις 

ἀγκατοικιζόμενον», ως «ἀοίδιμον μὲν τοὶς διωγμοίς, δεδοξασμένον δὲ 

τοὶς θανάτοις». Το θεολογικό του έργο δικαίωνε τους αγώνες της 

Εκκλησίας, βεβαίωνε την Ορθόδοξη πίστη και ενέπνεε την 

Εκκλησιαστική συνείδηση για την συνεχή εγρήγορση του όλου 

http://www.saint.gr/05/13/index.aspx


εκκλησιαστικού Σώματος. Υπό την έννοια αυτή η εκκλησιαστική 

συνείδηση διέκρινε στο πρόσωπό του τον υπέρμαχο της Ορθοδόξου 

πίστεως και τον εκφραστή του αυθεντικού φρονήματος της Εκκλησίας. 

Σε οιονδήποτε στάδιο του βίου και αν παρακολουθήσουμε τον ιερό 

Φώτιο, είτε στην βιβλιοθήκη, επιδιδόμενο σε μελέτες, είτε ως καθηγητή 

της φιλοσοφίας στο πρώτο Πανεπιστήμιο της Μεσαιωνικής Ευρώπης 

της Μαγναύρας σε μια εποχή που η Δύση ήταν ακόμη βυθισμένη στο 

τέλμα των σκοτεινών αιώνων, είτε υπουργούντα σε αξιώματα μεγάλα 

και περιφανή της Πολιτείας, είτε κοσμούντα τον αγιότατο Πατριαρχικό 

θρόνο της Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας, είτε εξασκούμενο στην 

ελεημοσύνη και τη φιλανθρωπία, είτε υφιστάμενο την παραγνώριση 

των ανθρώπων και τις σκληρές στερήσεις δύο εξοριών, παντού 

αναγνωρίζουμε τον μαχόμενο υπέρ της αληθούς Ορθοδόξου πίστεως, 

της «ἀποστολικῆς τὲ καὶ πατρικῆς παραδόσεως» και «τῆς προγονικῆς 

εὐσεβείας», η οποία αποτελεί και το περιεχόμενο της πατερικής 

διδασκαλίας αυτού. Γι' αυτό και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 

Βασίλειος καταθέτοντας τη συνείδηση της Εκκλησίας περί της πρώιμης 

αγιοποιήσεως του μεγάλου Ιεράρχου, γράφει:  «Φώτιος γὰρ ἣν ὁ 

μακάριος, ὁ φωτὸς ἀκτίσι φερωνύμος τοῦ ὀνόματος πλήθει 

διδασκαλιῶν καταλάμψας τὰ πέρατα, ὁ ἐξ αὐτῶν σπαργάνων 

ἀφιερωθεῖς τῷ Χριστῷ, ὡς ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ εἰκόνος δημεύσει καὶ ἐξορία, 

τούτοις δὴ τοὶς ἀθλητικοὶς ἐκ προοιμίου ἀγώσι συγκοινωνήσας τῷ 

γεννήτορι, οὐ καὶ ἡ ζωὴ θαυμαστὴ καὶ τὸ τέλος ἐπέραστον, ὑπὸ Θεοῦ 

τοὶς θαύμασι μαρτυρουμένη».  Η ζωντανή Ορθόδοξη πίστη, κατά τον 

ιερό Πατέρα, η πίστη της αληθείας, είναι η αρχή της Χριστιανικής μας 

υποστάσεως και επιβάλλει την συνεχή προσπάθεια για το 

«ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν Χριστῷ, τὰ ἐπὶ τοὶς οὐρανοὶς καὶ τὰ 

ἐπὶ τῆς γῆς», για την πραγμάτωση της «καινῆς κτίσεως», που 

επιτυγχάνεται με τη δυναμική γεφύρωση, σύνδεση και 

αλληλοπεριχώρηση του θείου και ανθρώπινου στοιχείου. Ο Χριστός 

ενώνει στο πρόσωπό Του τη θεία με την ανθρώπινη φύση. Αυτό 

σημαίνει ότι η θεότητα και η ανθρωπότητα έχουν εν Χριστώ ένα κοινό 

τρόπο υπάρξεως και αυτός ο τρόπος είναι η ενότητα, η 

αλληλοπεριχώρηση των προσώπων, η κοινωνία της αγάπης. Η ένωση 

της θείας με την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Χριστού δεν είναι 

μία αφηρημένη αρχή. Φανερώνεται σε εμάς, όπως φανερώνεται 

πάντοτε η φύση: μόνο ως τρόπος υπάρξεως, δηλαδή ως δυνατότητα 

ζωής. Είναι η δυνατότητα να ζήσουμε, να πληρωθεί η απύθμενη δίψα 

για ζωή που βασανίζει την ύπαρξή μας, να ζήσουμε όλες τις 

δυνατότητες της ζωής νικώντας την αναπηρία και τον θάνατο της 

τεμαχισμένης υπάρξεως. Αρκεί να αποδεχθεί ο άνθρωπος την αμαρτία 

και αποτυχία του και να ζήσει την κένωση του Χριστού, τη ζωή του 

Θεού. Η αληθινή Χριστιανική ζωή είναι η γέφυρα που συνδέει τον 

ουρανό με την γη, η συνεχής πηδαλιούχηση του πορθμείου εκείνου, το 

οποίο, όπως λέγει ο ιερός Φώτιος, έρχεται από τον ουρανό και 

«διαπορθμεύει ἠμὶν τὴν ἐκεῖθεν ἀγαθοειδὴ καὶ θείαν εὐμένειαν» και 

Χάρη. Αυτό ακριβώς είναι το αληθινό ήθος της Ορθοδοξίας: η 

αναγέννηση, ένωση, μετοχή και κοινωνία με τον Χριστό διά του Αγίου 

Πνεύματος. 

Το Ορθόδοξο, λοιπόν, ήθος, που είναι η κοινωνία του προσώπου με τον 

Θεό Πατέρα εν Χριστώ διά του Αγίου Πνεύματος και ο αγιασμός του 

όλου ανθρώπου στην οδό της θεώσεως αρχίζει να υπάρχει μόνο όταν 

έχουμε ως προϋπόθεση την ορθή πίστη, την ορθοδοξία. Γι' αυτό 

ουδέποτε ο Άγιος ανέχθηκε οποιαδήποτε παρασιώπηση ή παραφθορά 

της αλήθειας. Γράφει χαρακτηριστικά ο ιερός Φώτιος προς τον Πάπα 

Νικόλαο: «τὰ οἰκουμενικαὶς καὶ κοιναὶς τυπωθέντα ψήφοις πάσι 

προσήκει φυλάττεσθαι». Διότι, διά της επιμελούς φυλάξεως της 

διδασκαλίας των Οικουμενικών Συνόδων, «πᾶσα καινοτομία καὶ 

αἵρεσις ἀπελαύνεται, τὸ δὲ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀκήρατον καὶ 

ἀρχαιοπαράδοτον φρόνημα ταὶς εὐσεβούντων ψυχαὶς εἰς ἀδίστακτον 

σεβασμιότητα καθιδρύνεται». Έτσι η μία γενεά, μετά φόβου Θεού, 

παραδίδει στην επερχόμενη τα της πίστεως πολύτιμα κεφάλαια που 

έλαβε, με πλήρη συναίσθηση ότι και η επερχόμενη θα διατηρήσει 

αλώβητη την πίστη. Σε μία ομιλία του ο Άγιος εξαίρει τη σπουδαιότητα 

της συνεχιζόμενης ανελλειπώς διαδοχής: «Πρὸ τῆς ἑβδόμης Συνόδου, 

ἔσχε πρὸ ταύτης ἡ Πρώτη πολλῶν ἐν μέρει τᾶς πράξεις μιμήσασθαι. Ἡ 

Δευτέρα τὴν Πρώτην ὑπογραμμὸν καὶ τύπον ἐδέξατο, τῆς δὲ Τρίτης 

αὐτὴ μετὰ τὴν πρώτην ὑπῆρξε παράδειγμα, ναὶ δὴ καὶ Τετάρτην ταυταὶς 

ἐπλούτει μιμήσασθαι καὶ ταὶς ἐφεξῆς ὑπῆρχον αἳ προλαβούσαι 

διδάσκαλοι». Η απαρίθμηση εδώ των Συνόδων δεν είναι 

συμπτωματική. Για τον Άγιο, τον της απλανούς γνώσεως κανόνα, το 

παρελθόν, η παράδοση, τα γενόμενα στο άγιο Σώμα της Εκκλησίας του 

Χριστού δεν αποτελούν απλά ιστορικά γεγονότα. Μάλλον αποτελούν 

υπόδειγμα, τύπο για το μέλλον του Κυριακού Σώματος. Γι' αυτό και δεν 

επιμένει μόνο στην ιστορική παράδοση ή μετάδοση, ούτε μόνο για τον 

κληρονομικό χαρακτήρα της διδασκαλίας, αλλά προ παντός για την 

πληρότητα της αλήθειας, για την ταυτότητα και την συνέχεια της 

καθολικής εμπειρίας της Εκκλησίας, για τη ζωή της μέσα στη χάρη, για 



το παρόν μέσα στο οποίο κατοικεί ήδη το μέλλον, για το μυστήριο της 

πίστεως.  Η ενότητα, η αγιότητα και η καθολικότητα της Εκκλησίας 

συμπληρώνονται και καταξιώνονται με την αποστολικότητά της. Στην 

αρχιερατική προσευχή του Ιησού ο αγιασμός και η καθολική ενότητα 

της Εκκλησίας συνδέονται άμεσα με την αποστολικότητα: «Ἶνα ὁ 

κόσμος πιστεύση, ὅτι Σὺ μὲ ἀπέστειλας». Έτσι η αποστολικότητα 

γίνεται οντολογικό γνώρισμα της Εκκλησίας, που εκφράζει και τα άλλα 

γνωρίσματά της. Η Εκκλησία είναι αποστολική, γιατί συνεχίζει την 

αποστολή του Χριστού και των Αποστόλων Του μέσα στον κόσμο. Ο 

ιστορικός σύνδεσμός της με τους Αποστόλους και η βεβαίωση του 

συνδέσμου αυτού με την αναγωγή των κατά τόπους Εκκλησιών και των 

Επισκόπων στους Αγίους Αποστόλους αποτελούν τα εξωτερικά 

τεκμήρια της αποστολικής ιδιότητας και διαδοχής. Το ηθικό δε αίτημα 

της αποστολικότητας της Εκκλησίας είναι η υποχρέωση για πιστότητα 

στην αποστολική παράδοσή της, η οποία εξασφαλίζει την ταυτότητα 

και ενότητα του ζώντος Σώματος. «Τοῦτο γὰρ τῶν Ἀποστόλων τὸ 

κήρυγμα, τοῦτο τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τὸ φρόνημα».  

Αγωνιζόμενος ο Άγιος Φώτιος υπέρ «τῆς πίστεως ἠμῶν τῶν 

Χριστιανῶν...., τῆς ἀχράντου καὶ εἰλικρινοῦς λατρείας, καὶ τῶν περὶ 

αὐτὴν μυστηρίων», στην εγκύκλιο επιστολή του, το 867 μ.Χ., που 

απευθυνόταν προς τους κατά Ανατολάς Επισκόπους και Πατριάρχες, 

στρέφεται στην καταπολέμηση της αιρέσεως, «κατὰ πάσης αἱρέσεως», 

που αποτελεί την ενότητα και την ακεραιότητα της Ορθοδοξίας και 

συγχρόνως καλεί όλους να είναι άγρυπνοι εναντίων κάθε δυσέβειας.                                        

Ο Μέγας Φώτιος, γνωρίζοντας ότι κάθε εκτροπή από την αληθή πίστη 

έχει ως συνέπεια την έκπτωση από την πνευματικότητα, κατακρίνει «τὸ 

τῆς γνώμης ἠρρωστηκὸς καὶ ἀστήρικτον» και καταδικάζει, ως 

«ἁμαρτίαν πρὸς θάνατον», κάθε εκτροπή από την Ορθοδοξία και την 

«τῶν παραδοθέντων ἀθέτησιν» ή «καταφρόνησιν» από εκείνους που 

«κατὰ τῶν ἰδίων ποιμένων ὑπερήφανον ἀναλαμβάνουν φρόνημα, 

ἐκεῖθεν δὲ κατὰ τοῦ κοινοῦ Ποιμένος καὶ Δεσπότου παρατείνουν τὴν 

ἀπόνοιαν». Επί της βάσεως αυτής αντέκρουσε όχι μόνο τους 

εικονομάχους αλλά και τις παπικές αξιώσεις και το γερμανοφραγκικό 

δόγμα του filioque, το οποίο διασαλεύει την κοινωνία των 

αγιοπνευματικών προϋποθέσεων και ενεργειών και δεν έχει θέση μέσα 

στην κοινωνία του Σώματος της Εκκλησίας και της κοινότητος των 

αδελφών. Γι' αυτό και η Σύνοδος, η οποία συνήλθε τον Ιούλιο ή 

Αύγουστο του 867 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη, καθαίρεσε τον Πάπα 

Νικόλαο για τις αντικανονικές του ενέργειες, ενώ αποδοκίμασε τη 

διδασκαλία του filioque και τα ρωμαϊκά έθιμα. Μάλιστα η εγκύκλιος 

επιστολή του ιερού Φωτίου για τα θέματα αυτά, μετά τη συνοδική 

κατοχύρωση του περιεχομένου της, κατέστη ένα σταθερό πλέον 

κριτήριο για την αξιολόγηση των σχέσεων Ανατολής και Δύσεως. Η 

δολοφονία του αυτοκράτορα Μιχαήλ του Γ', στις 24 Σεπτεμβρίου 867 

μ.Χ., από τον Βασίλειο Α' τον Μακεδόνα, συνοδεύτηκε και με κρίση 

στην Εκκλησία. Ο νέος αυτοκράτορας τάχθηκε υπέρ της προσεγγίσεως 

Κωνσταντινουπόλεως και Ρώμης και αναζήτησε ερείσματα στοςυ 

«Ιγνατιανούς». Ο ιερός Φώτιος υπήρξε το θύμα αυτής της νέας 

πολιτικής σκοπιμότητας του αυτοκράτορα, ο οποίος εκθρόνισε τον 

Άγιο Φώτιο και αποκατέστησε στον θρόνο τον Πατριάρχη Ιγνάτιο, στις 

23 Νοεμβρίου 867 μ.Χ. Η Σύνοδος του έτους 869 μ.Χ., που συνήλθε 

στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό της Αγίας Σοφίας, αναθεμάτισε τον 

Άγιο Φώτιο, όσοι δε Επίσκοποι χειροτονήθηκαν από αυτόν ή 

παρέμεναν πιστοί σε αυτόν καθαιρέθηκαν και όσοι από τους μοναχούς 

ή λαϊκούς παρέμειναν οπαδοί του αφορίσθηκαν. Ο ιερός Φώτιος καθ' 

όλη την διαδικασία και παρά την προκλητική στάση των αντιπροσώπων 

του Πάπα τήρησε σιγή, τους υπέδειξε να μετανοήσουν και αρνήθηκε να 

δεχθεί την αντικανονική ποινή. Στη συνέχεια εξορίστηκε και 

υποβλήθηκε σε ποικίλες και πολλαπλές στερήσεις και κακουχίες. 

Επακολούθησε βέβαια η συμφιλίωση των δύο Πατριαρχών, Φωτίου και 

Ιγνατίου, αλλά ο θάνατος του Ιγνατίου, στις 23 Οκτωβρίου του 877 

μ.Χ., επέτρεψε την αποκατάσταση του ιερού Φωτίου στον πατριαρχικό 

θρόνο μέχρι το έτος 886 μ.Χ. κατά τον οποίο εξαναγκάστηκε σε 

παραίτηση από το διαδεχθέντα τον αυτοκράτορα Βασίλειο 

δευτερότοκο υιό του Λέοντα ΣΤ' τον Σοφό. 

Ο Άγιος Φώτιος κοιμήθηκε οσίως το έτος 891 μ.Χ. όντας εξόριστος 

στην ιερά μονή των Αρμενιανών, όπως άλλοτε ο θείος και ιερός 

Χρυσόστομος στα Κόμανα του Πόντου. Το ιερό και πάντιμο σκήνωμα 

του Αγίου και Μεγάλου Φωτίου εναποτέθηκε στην λεγόμενη μονή της 

Ερημίας ή Ηρεμίας, που ήταν κοντά στην Χαλκηδόνα. Παλιότερα η 

Σύναξή του ετελείτο στο Προφητείο, δηλαδή στο ναό του Τιμίου 

Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, που βρισκόταν στη μονή της 

Ερημίας, ενώ τώρα τελείται στην ιερά πατριαρχική μονή της Αγίας 

Τριάδος στη νήσο Χάλκη, όπου ιδρύθηκε και η Θεολογική Σχολή της 

Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. 

  



Ὁ Ὅσιος Παρθένιος καταγόταν ἀπὸ κάποια κωμόπολη 

τῆς Βιθυνίας καὶ ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Μεγάλου 

Κωνσταντίνου (324 – 337 μ.Χ.). 

 

Ἦταν υἱὸς τοῦ διακόνου τῆςἘκκλησίας Μελιτοπόλεως 

Χριστοφόρου, ἀπὸ τὸν ὁποῖο διδάχθηκε τὴν Ὀρθόδοξη 

Πίστη. 

Ὁ Ἅγιος ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία προέκοπτε στὴνἀρετὴ 

καὶ τὴν εὐσέβεια. Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Κύριοςἁλίευσε 

τοὺς Ἀποστόλους, ποὺ ἦταν ψαράδες, τὸν ἔκανε νὰἀγαπήσει 

τὴν ἁλιεία. Καὶ ὅταν ἔριχνε τὰ δίχτυα στὴνἈπολλωνιάδα 

λίμνη ἢ τὰ ἀνέσυρε γεμάτα ψάρια, αἰσθανόταν ὅτι 

ἐργαζόταν σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πλοιάρια τοῦἈποστόλου Πέτρου ἢ 

τοῦ Ἰωάννου. 

 Τὰ χρήματα ποὺ εἰσέπραττε ἀπὸ τὴν πώληση τῶν ψαριῶν 

δὲν τὰ κρατοῦσε γιὰ τὸν ἑαυτό του ἀλλὰ τὰ μοίραζε 

στοῦπτωχοὺς ἀπὸ ἀγάπη πρὸς αὐτούς. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅταν τὸν 

εὐχαριστοῦσαν ἐκεῖνος ἔλεγε: «Διατὶ μὲ εὐχαριστεῖτε; 

Δὲνἔχω καμία τέτοια ἀξίωση. Μήπως εἴμαστε ξένοι; Ἐμεῖς 

εἴμαστε ἀδελφοί. Τί δὲ ἁπλούστερο καὶ φυσικότερο ἀπὸ 

τὸνὰ βοηθᾶ ἀδελφὸς τοὺς ἀδελφούς;». 

Γιὰ τὴν ἐνάρετη αὐτοῦ παρουσία ὁ Ἐπίσκοπος 

Μελιτοπόλεως Φίλιππος (ἡ Φιλητός) τὸν χειροτόνησε 

Πρεσβύτερο. Ἀργότερα ὁ Ἐπίσκοπος Κυζίκου Ἀχίλλιος 

(ἢἈσχόλιος) τὸν χειροτόνησε Ἐπίσκοπο Λαμψάκου. 

 Ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ εὐσέβεια ποὺ ἔκρυβε στὴν ψυχή του ἦταν 

τόσο πολὺ μεγάλη, ὥστε ὁ Θεὸς τὸν προίκισε μὲ τὸ χάρισμα 

τῆς θαυματουργίας, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἐκδιώκει τοὺς δαίμονες 

ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ θεραπεύει κάθε εἴδους ἀσθένεια. 

Γι’ αὐτὸ προσφεύγουν σὲ αὐτὸν ἰδιαίτερα οἱ πάσχοντες ἀπὸ 

τὴν ἐπάρατη νόσο τοῦ καρκίνου. Ὁ Ἅγιοςἦταν ὁ πρᾶος, ὁ 

ὑπομονετικός, ὁ φιλόξενος, ὁ μακρόθυμος, ὁἄγγελος τῆς 

ὁμόνοιας, ὁ ἐνθαρρύνων τοὺς μετανοοῦντες, ὁπρόθυμος γιὰ 

τὸ ποίμνιό του.Ὁ Ὅσιος Παρθένιος κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη. 

Τμῆμα τῆς τιμίας κάρας αὐτοῦ φυλάσσεται στὴνἱερὰ μονὴ 

Μακρυμάλλη, τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος.  Ο όσιος 

Παρθένιος θεωρείται προστάτης των καρκινοπαθών, επειδή 

θεράπευσε και θεραπεύει πολλούς καρκινοπαθείς. Όταν 

έφυγε από την πρόσκαιρη αυτήν ζωή, η πλειοψηφία του 

ποιμνίου του ήταν ευσεβείς Χριστιανοί, ζωντανά μέλη της 

Εκκλησίας του Χριστού. 

Ο Άγιος Παρθένιος εορτάζει στις 7 Φεβρουαρίου. 

 

 

 A CO NT E MP OR A R Y MI RA C LE  OF  T HE  

PA TR ON  S A IN T AG AI NS T  C AN C ER  

St. Parthenios Lampsakos 

 

Stratoula, a 26 year old woman from Halkida, was 

diagnosed with cancer in September 1996. Below is the story 

of her healing through St. Parthenios in her own words: 

 

"In my 26th year, a test showed that I had contracted the 

virus that alters the cells outside the cervix. The doctors 

made an operation, cutting a piece of the cervix. After three 

months, the test showed that I had healed. After some time 

the virus again came knocking on my door. Then I decided 

to put my life in the hands of Saint Parthenios.  I fasted 40 

days, Confessed, Communed, and every day I read the 

Supplicatory Canon of the Saint. From the first day even, I 

saw him in my sleep appearing and disappearing three times 

in front of me as a huge icon of Saint Parthenios. It was as 

big as the size of the room and bright. Then waking up, I 

realized that the Saint had heard me and was beside me. I 

have also not ceased to be near him. When I redid the test, 
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the response was negative for the virus and what remained 

was simply inflammation. With tears I thanked Saint 

Parthenios and decided to continue with more faith my 

prayers. The next test was negative for any malignancy, and 

there was no inflammation.  All this without drugs, without 

doctors, without the painful and torturous treatments for 

cancer which doctors apply today.  

 Now I always have him as my protector over my bed and I 

weekly climb to the monastery to pray and thank him. In my 

effort I was helped by two elderly nuns of the monastery 

whose advice and understanding boosted my soul, so I can 

pray with more power and be armed with patience and 

perseverance. I thank them." We are assured by the Abbess 

Mariam of the Holy Monastery of Panagia Makrymalli in 

Psachna, where the holy skull of the Saint is kept, that 

Stratoula is quite well. Now she is married and has never 

forgotten her vow. Once a week, as a sign of respect, love 

and gratitude to the Saint, she goes to the monastery, kneels 

before the holy relic, and thanks him for the great gift he 

bestowed on her. 

 Countless are the miracles of St. Parthenios, especially to 

victims of cancer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης 

O Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης καταγόταν από τα 

Ευχάϊτα της Γαλατίας και κατοικούσε στην Ηράκλεια του 

Εύξεινου Πόντου. Στρατιωτικός στο επάγγελμα, διακρίθηκε 

για την γενναιότητά του και γρήγορα προήχθη στους 

υψηλότερους βαθμούς της στρατιωτικής ιεραρχίας. Αθλητής 

γενναιότατος ο Θεόδωρος, ήταν συγχρόνως και υπόδειγμα 

σεμνότητας όπως αρμόζει σε έναν γνήσιο Χριστιανό. 
 Όταν το 320 μ.Χ. ο Λικίνιος διέτριβε στη Νικομήδεια, 

άκουσε περί του Θεοδώρου ότι είναι Χριστιανός και 

βδελύσσεται τα είδωλα. Αμέσως απέστειλε στην Ηράκλεια 

ανώτερους αξιωματούχους, για να τον συνοδεύσουν με τιμή 

στη Νικομήδεια. Αλλά ο Θεόδωρος διεμήνυσε διά των ιδίων 

απεσταλμένων στον Λικίνιο, ότι για πολλούς λόγους η 

παρουσία του στην Ηράκλεια ήταν συμφέρουσα και τον 

προέτρεπε να μεταβεί εκεί. Αποδεχθείς την πρόταση ο 

Λικίνιος μετέβη στην Ηράκλεια, όπου τον προϋπάντησε με 

λαμπρότητα ο Θεόδωρος, προς τον οποίο ο Λικίνιος άπλωσε 

το χέρι, ελπίζοντας ότι διά του Θεοδώρου θα προσείλκυε 

τους Χριστιανούς στη θρησκεία των ειδώλων. Κάποια 

ημέρα, ενώπιον του λαού, ο Λικίνιος προέτρεψε τον 

Θεόδωρο να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Θεόδωρος αρνήθηκε 

και ζήτησε να του δοθούν τα χρυσά και αργυρά αγαλματίδια 

των θεών, για να προσφέρει αυτά θυσία στον οίκο του 

ιδιωτικά και μετά να προσφέρει δημόσια τις θυσίες. 

Πράγματι, ο Θεόδωρος έλαβε τα αγαλματίδια τα οποία 

κομμάτιασε και μοίρασε τα χρυσά και αργυρά αυτών στους 

πτωχούς. Ο εκατόνταρχος Μαξέντιος είδε την κεφαλή της 

θεάς Αφροδίτης στα χέρια ενός πτωχού και κατέδωσε το 

γεγονός στον Λικίνιο, ο οποίος θεώρησε τον Θεόδωρο ως 

εμπαίκτη και καταφρονητή των ειδώλων. Για τον λόγο αυτό 

τον συνέλαβαν και αμέσως άρχισαν να τον υποβάλλουν σε 

πολυειδείς τιμωρίες. Τον κτυπούσαν, έκαιγαν και έγδερναν 

http://www.pravoslavie.ru/english/98455.htm


το σώμα του Μάρτυρος. Στην συνέχεια οι δήμιοι τον 

σταύρωσαν και διαπέρασαν τα πόδια, τα χέρια και τα κρυφά 

μέλη του διά περόνης, τόξευσαν το πρόσωπό του με τέτοιο 

τρόπο ώστε να εκχυθούν τα μάτια του και τον άφησαν επάνω 

στον σταυρό. Ο Λικίνιος, φοβούμενος την οργή του όχλου, 

διέταξε να τον αποκεφαλίσουν. Έτσι ο φόβος παρεχώρησε 

την θέση του στη χαρά και η λύπη και ο κόπος στην 

ανάπαυση. 
 Το σεπτό σκήνωμά του μετετέθη, στις 8 Ιουνίου, από την 

Ηρακλεία στο προγονικό κτήμα του Αγίου, στα Ευχάιτα, 

κατά την επιθυμία του Αγίου την οποία εξέφρασε προ της 

εκτομής αυτού στον γραμματέα του Ούαρο. Η Εκκλησία μας 

εορτάζει στις 8 Ιουνίου την ανακομιδή των λειψάνων του. 
 
 

Haralambos the Martyr 
  

The committed priestly life is filled with deep responsibilities to 

God, to Church, to Society and Community, and to Family. The 

work of the Priest is demanding and requires a calling from the 

Lord. The Priest is the leader of worship, but he also is a preacher 

of the Word of God, a teacher and shepherd of the “rational 

flock,” and is concerned with the welfare of the sick, suffering, 

hurting, and pained. 

Perhaps the earliest model of such a priestly life in the history of 

the Church was the Priest-Martyr Haralambos. Born at the end of 

the first century of the Christian era, he was ordained a Priest in 

Magnesia of Asia Minor. He lived to be 113 years old. 

Throughout his priestly service, he understood himself, above all, 

to be a servant of Christ, whose concern was to express the love 

of Christ with sincerity and zeal to all those whom God sent his 

way. His dedication and commitment was underscored by his 

unwillingness to let his advanced age lessen his commitment to 

his priestly work. He was fully imbued with what today we call 

“a priestly consciousness.” In every dimension of his life, he was 

a Priest of Christ. 

Throughout the second century, the Church suffered many 

persecutions by the pagan Romans. Yet, Haralambos escaped the 

challenge of martyrdom. It was only as he aged and came almost 

to greet the year 200 that his time came to witness before official 

tribunals of the Empire concerning his Christian faith and 

commitment. The Roman Emperor at that time was Septimus 

Severos. The Eparch of Magnesia, Lukianos, having heard about 

the great piety, priestly commitment, and unflagging activities of 

the saintly Priest Haralambos, sought to meet him with the goal 

of convincing him to abandon Christ and convert to the worship 

of idols. The Eparch at first promised him rewards if he rejected 

Christ, but the old Priest easily declined. Then, Lukianos began to 

threaten Haralambos with torture to force him to deny the 

Christian Faith. These threats were answered by a humble smile. 

He explained that he could never turn his back on his Savior, and 

that if, indeed, Lukianos were to torture him for the sake of his 

faith in Christ, Haralambos would thank him for allowing him to 

suffer for the faith. And if, he added, he were to be killed for his 

Christian Faith, he would be grateful for being allowed to die for 

Christ. Enraged by Haralambos’ calm faith, the Eparch ordered 

that he be skinned alive. The saint sang hymns of praise to God as 

the torturers began their gruesome work, but the outcries of both 

Christian and Pagan observers forced a quick end to the torture.  

Eventually, when the Emperor Septimus Severus visited the area, 

in 198 A.D., he brutally ordered the martyrdom of St. 

Haralambos, beheading him. Commemorated on February 10th 

annually, Saint Haralambos is honored as a model of the Christian 

Priest by clergy and laypeople alike. 

http://www.saint.gr/06/08/index.aspx


Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυρας 

Ο Άγιος Χαράλαμπος ήταν ιερεύς στη Μαγνησία της Μικράς 

Ασίας και έζησε επί αυτοκρατορίας του Σεπτιμίου Σεβήρου (193 

- 211 μ.Χ.). Όταν το έτος 198 μ.Χ. ο Σέβηρος εξαπέλυσε απηνή 

διωγμό κατά των Χριστιανών, ο έπαρχος της Μαγνησίας 

Λουκιανός, συνέλαβε τον Άγιο και του ζήτησε να αρνηθεί την 

πίστη του. Όμως ο Άγιος όχι μόνο δεν το έκανε αυτό, αλλά 

αντίθετα ομολόγησε στον έπαρχο την προσήλωσή του στον 

Χριστό και δήλωσε με παρρησία ότι σε οποιοδήποτε 

βασανιστήριο και να υποβληθεί δεν πρόκειται να αρνηθεί την 

πίστη της Εκκλησίας. Τότε η σκοτισμένη και σαρκική ψυχή του 

Λουκιανού επέτεινε την οργή της και διέταξε να αρχίσουν τα 

φρικώδη βασανιστήρια στο γέροντα ιερέα. Πρώτα τον γύμνωσαν 

και ο ίδιος ο Λουκιανός, παίρνοντας το ξίφος του προσπάθησε να 

πληγώσει το σώμα του Αγίου. Όμως αποκόπηκαν τα χέρια του 

και έμειναν κρεμασμένα στο σώμα του Ιερομάρτυρα και μόνο 

ύστερα από προσευχή του Αγίου συγκολλήθηκαν αυτά πάλι στο 

σώμα και ο ηγεμόνας κατέστη υγιής. Βλέποντας αυτό το θαύμα του 

Αγίου πολλοί από τους δημίους πίστεψαν στον αληθινό Θεό.  Με το 

ζόφο στο νου και με τη θηριωδία στην καρδιά, ο έπαρχος έδωσε εντολή 

να διαπομπεύσουν τον Άγιο και να τον σύρουν διά μέσου της πόλεως 

με χαλινάρι. Τέλος, διέταξε τον αποκεφαλισμό του Αγίου, ο οποίος με 

το μαρτύριό του έλαβε το αμαράντινο στέφανο της δόξας σε ηλικία 113 

ετών. Περί των Λειψάνων του Αγίου Χαραλάμπους δεν υπάρχουν 

συγκεκριμένες μαρτυρίες. Η μοναχή Θεοτέκνη Αγιοστεφανίτισσα στο 

Συναξάρι του Αγίου Χαραλάμπους (1995 μ.Χ.), καταχωρεί 

πληροφορίες σχετικά με την τιμία Κάρα του Αγίου, η οποία φυλάσσεται 

στη Μονή Αγίου Στεφάνου Μετεώρων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες 

αυτές, η Κάρα του Αγίου δωρήθηκε στη Μονή από τον Ηγεμόνα της 

Βλαχίας Βλαδισλάβο, το 1412 – 1413 μ.Χ., μαζί με δύο κτήματα στο 

Μετόχι Μπουτόϊ. Για την εποχή και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

βρέθηκε το πολύτιμο αυτό κειμήλιο στη Βλαχία, δεν σώθηκαν 

πληροφορίες. Επίσης, τμήματα της τιμίας κάρας του Αγίου 
Χαραλάμπους φυλάσσονται και στον ομώνυμο προσκυνηματικό ναό  

της κωμοπόλεως Θεσπιών της Βοιωτίας.   
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MEMORIAL   SERVICES –ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
 

40 μέρες: Χριστίνα Δωρή 

40 days:  Christina Doris 

  

1 χρόνο:  Κυριακή Κορίνα Ράμπας 

1 year:  Corrine Rampas 

  

1 χρόνο:  Όλγα Μίχαλος 

1 year:  Olga Mihalos 

  

3 χρόνια:  Ελένη Γαλίτη 

3 years: Eleni Galitis 

 
  

Ο καφές προσφέρεται από τις Οικογένειες  

Χριστόλιας, Λώλης, Μίχαλου & Γαλίτη 

που τελούν τα μνημόσυνα εις μνήμη των κεκοιμημένων. 

  

The coffee is offered by the  

Christolias, Lolis, Mihalos & Galitis Families 

 that have  the Memorial Services  
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