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Light a Candle & Say a Prayer at  

Ascension Church, Fairview, NJ 

 

“I am the light of the world; 

 he who follows me will not walk in darkness 

but will have the light of life.” (John 8:12) 
 

To light a candle, please click the link below 

 and after you select the candle(s) 

that you would like us to light and before pressing the 

"Place Order" button, 

please submit the names of your loved ones,  

those who are alive and/or those 

who have departed this life.  

Your candles will be lit at the next Liturgy or service. 

Thank you and God bless! 

 

http://ascensionfairviewnj.square.site/ 
 

http://ascensionfairviewnj.square.site/


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ω Ν   
 

Κυριακή,  22  Νοεμβρίου, 2020 
Θ’ Λουκά  

8:30 π .μ. – 11:30 π.μ.  Όρθρος, Θ. Λειτουργία  

Εορτασμός 68ης Επετείου της Κοινότητος 

 
Δευτέρα,  23 Νοεμβρίου, 2020 

Αμφιλόχιος Επί. Ικονίου 

9:00 π .μ. – 10:30 π.μ.  Όρθρος, Θ. Λειτουργία 

 

Τρίτη,  24 Νοεμβρίου, 2020 
Κλήμης Επί. Ρώμης 

9:00 π .μ. – 10:30 π.μ.  Όρθρος, Θ. Λειτουργία 

6:00 μ.μ – 7:00 μ.μ. Παράκληση 
 

 Τετάρτη,  25 Νοεμβρίου, 2020 
Αικατερίνη Μεγαλομάρτυς 

9:00 π .μ. – 10:30 π.μ.  Όρθρος, Θ. Λειτουργία 

Ελληνικό Σχολείο – Διαδικτυακή διδασκαλία 
 

Πέμπτη,  26 Νοεμβρίου, 2020 
ΗΜΕΡΑ ΕΥΧAΡΙΣΤΙΏΝ 

Αγίου Στυλιανού - 9:00 π .μ. – 11:00 π.μ.  Όρθρος, Θ. Λειτουργία 
 

Παρασκευή,  27 Νοεμβρίου, 2020 

Ιάκωβος ο Πέρσης 

9:00 π .μ. – 10:30 π.μ.  Όρθρος, Θ. Λειτουργία 

Κλειστό το Ελληνικό Σχολείο 
 
 

Σάββατο,  28 Νοεμβρίου, 2020 

Μάρτυς Ειρήναρχος 

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

 
Κυριακή,  29  Νοεμβρίου, 2020 

ΙΓ’ Λουκά  

8:30 π .μ. – 11:30 π.μ.  Όρθρος, Θ. Λειτουργία  

7:00 μ.μ. Εσπερινός Αγίου Ανδρέα στο Ράντολφ 

S C H E D U L E  O F   S E R V I C E S 
 

Sunday, November 22, 2020 

9th Sunday of Luke  
8:30 a.m. – 11:30 a.m. Orthros, Divine Liturgy  

68th Anniversary of our Community 
 

Monday, November 23, 2020 

Amphilochios, Bishop of Iconium 
9:00 a.m. – 10:30 a.m. Orthros, Divine Liturgy  

 

Tuesday, November 24, 2020 

Clement, Pope of Rome 
9:00 a.m. – 10:30 a.m. Orthros, Divine Liturgy  

6:00 p.m. Paraklisis 

Wednesday, November 25, 2020 

Katherine the Great Martyr 

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

Greek School Virtual Teaching 
 

Thursday, November 26, 2020 

THANKSGIVING DAY 

Agios Stylianos - 9:00 – 11:00 a.m. Orthros, D. Liturgy  
 

Friday, November 27, 2020 

James of Persia - 9:00 a.m. – 10:30 a.m. Orthros, Divine L.  
School Recess 

 

Saturday, November 28, 2020 

Irenarchos & Martyrs at Sebaste 
9:00 a.m. – 10:30 a.m. Orthros, Divine Liturgy 

 

Sunday, November 29, 2020 

13th Sunday of Luke  
8:30 a.m. – 11:30 a.m. Orthros, Divine Liturgy  

7:00 p.m. Vespers Agios Andreas at Randolph Church  



 

Prokeimenon. Grave Mode. 
Psalm 28.11,1 

The Lord will give strength to his people. 

Verse: Bring to the Lord, O sons of God, bring to the Lord 

honor and glory. 

The reading is from St. Paul's Letter to the Ephesians 2:14-22 

Brethren, Christ is our peace, who has made us both one, 

and has broken down the dividing wall of hostility, by 

abolishing in his flesh the law of commandments and 

ordinances, that he might create in himself one new man in 

place of the two, so making peace, and might reconcile us 

both to God in one body through the cross, thereby bringing 

the hostility to an end. And he came and preached peace 

to you who were far off and peace to those who were near; 

for through him we both have access in one Spirit to the 

Father. So then you are no longer strangers and 

sojourners, but you are fellow citizens with the saints and 

members of the household of God, built upon the 

foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus 

himself being the cornerstone, in whom the whole structure 

is joined together and grows into a holy temple in the Lord; 

in whom you also are built into it for a dwelling place of God 

in the Spirit. 

 

 
Προκείμενον. Ήχος βαρύς. 

ΨΑΛΜΟΙ 28.11,1 

Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει. 

Στίχ. Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ 

δόξαν καὶ τιμήν. 

Πρὸς Ἐφεσίους 2:14-22 τὸ ἀνάγνωσμα 

Ἀδελφοί, Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ 

ἀμφότερα ἕν, καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τήν 

ἔχθραν ἐν τῇ σαρκί αὐτοῦ, τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν 

δόγμασιν, καταργήσας· ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαὐτῷ εἰς ἕνα 

καινὸν ἄνθρωπον, ποιῶν εἰρήνην, καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς 

ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, 

ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ· καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο 

εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς· ὅτι διʼ αὐτοῦ ἔχομεν 

τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς τὸν 

πατέρα. Ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ 

συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ, 

ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ 

προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν 

ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον 

ἐν κυρίῳ, ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον 

τοῦ θεοῦ ἐν πνεύματι. 

 
 
 



 
 

The Gospel According to Luke 12:16-21 
 
 
 

The Lord said this parable: "The land of a rich man brought 

forth plentifully; and he thought to himself, 'What shall I do, 

for I have nowhere to store my crops?' And he said, 'I will 

do this: I will pull down my barns, and build larger ones; and 

there I will store all my grain and my goods. And I will say 

to my soul, 'Soul, you have ample goods laid up for many 

years; take your ease, eat, drink, be merry.' But God said 

to him, 'Fool! This night your soul is required of you; and 

the things you have prepared, whose will they be?' So is he 

who lays up treasure for himself, and is not rich toward 

God." As he said these things, he cried out: "He who has 

ears to hear, let him hear." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 12:16-21  

Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα 

 
 

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· Ἀνθρώπου τινὸς 

πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ 

λέγων· τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς 

μου; καὶ εἶπε· τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ 

μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά 

μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις 

πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, 

εὐφραίνου. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν 

ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι 

ἔσται; οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν 

πλουτῶν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Great Martyr St Katherine 
Commemorated November 25 

                       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

St Katherine, as a girl was not a Christian. She lived in the 

early fourth century Alexandria with her mother, a 

Christian, who raised her with the finest education. 

Katherine's mother took her to a holy man who began to 

describe Jesus Christ to her. He told her to pray all night 

before an icon of the Theotokos and Jesus. When 

Katherine fell asleep, she saw a vision of the Theotokos 

and Jesus, but Christ would not look at her, saying that she 

was unworthy. Jesus told her to return to the elder for 

instructions, which she did. The elder baptized her and 

sent her to keep a vigil all night and to fast and pray. She 

saw the vision again, but Jesus told her she was now 

worthy to behold. He gave her a ring, which was also on 

her finger when she awoke, and remains on her finger to 

this day. 

The emperor Maximinus commanded a festival to be held 

to the gods and many animals were sacrificed. Watching 

this in sadness, Katherine went to the emperor and told 

him that his gods were demons of fantasies and illusions. 

She told him that there was only one God, whose word 

maintains the world. 

Maximinus, fearing that she would embarrass him, 

assembled 150 orators to debate her. The Archangel 

Michael appeared and told her that God would add to her 

wisdom, and that she would save many. She refuted the 

orators with the words of their poets who proclaimed the 

gods, and she used the words of their gods who foretold 

of the times of Jesus Christ. The emperor condemned the 

150 to death by fire. Before they died, Katherine made the 

sign of the Cross over them as she had converted them. 

They all died, but not even a hair of their heads was 

singed. 

The emperor tried to win Katherine by flattery, to no avail. 

She was beaten, bloodied, and imprisoned. The emperor's 

wife, his military commander, and 200 soldiers visited 

Katherine in prison, and all became Christians, but were 

beheaded by the emperor. 

The emperor then asked Katherine to be his queen, if only 

she would worship his idols. When she refused, she went 

to the place of execution, followed by a crowd who 

mourned her. She told the unbelievers to mourn their own 

demise. 

She prayed and was beheaded at the age of 18. Milk 

flowed from her wound. Her fragrant relics are at St 

Katherine's monastery at Mount Sinai. 



Η Αγία Αικατερίνη η Μεγαλομάρτυς: Στις 25 Νοεμβρίου, η 

Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη της μεγαλομάρτυρος 

Αγίας Αικατερίνης. Η Αγία Αικατερίνη, «η πανεύφημος 

νύμφη του Χριστού» όπως την αποκαλεί ο Ιερός 

Ψαλμωδός[1]., η πολιούχος του θεοβάδιστου Όρους Σινά, 

γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 294 μ.Χ. από 

ειδωλολατρική[2] οικογένεια και της έδωσαν το όνομα 

Δωροθέα. 

 

Η Αγία Αικατερίνη έζησε την εποχή την οποία αυτοκράτορας 

της Ρώμης ήταν ο Μαξιμίνος, ο οποίος ζητούσε από το λαό 

υπακοή στο πρόσωπό του και συμμετοχή σε ειδωλολατρικές 

θυσίες. 

Από νεαρή ηλικία προσελκύσθηκε από τη χριστιανική 

διδασκαλία, την οποία μελέτησε, και αφού ασπάσθηκε τον 

Χριστιανισμό, εργάσθηκε με έντονη δράση, υπομονή και 

επιμονή, και τον διάδωσε, επιτυγχάνοντας τα μέγιστα χάριν της 

ρητορικής της δεινότητας και ασφαλώς των πολλών της 

γνώσεων. Ήταν ευφυής και φιλομαθής. Μιλούσε πολλές 

γλώσσες. Σε ηλικία δεκαοκτώ ετών κατείχε τις γνώσεις της 

ελληνικής, ρωμαϊκής και λατινικής φιλολογίας και φιλοσοφίας. 

Ήταν άρτια καταρτισμένη στα δόγματα[3] της χριστιανικής 

πίστης. 

Η οικογένειά της ήθελε να την παντρέψει, όμως ο πόθος της 

Αγίας Αικατερίνης ήταν ο ενάρετος και άσπιλος βίος, η αγνότητα 

και η παρθενία κατά Θεό. Χαρακτηριστικός ο απότομος της 

τρόπος προς όσους την πλησίαζαν με προθέσεις ερωτικού 

είδους. Κατόπιν πολλών πιέσεων της οικογένειας, η Αγία 

Αικατερίνη τους είπε ότι θα παντρευτεί κάποιο, ο οποίος ήταν 

ανώτερος της από όλα της τα χαρίσματα. Έτσι, η μητέρα της 

της συνέστησε να επισκεφθεί ένα ασκητή, ο οποίος ασκήτευε 

λίγο έξω από την Αλεξάνδρεια, για να ζητήσει τη συμβουλή του. 

Ο ασκητής της είπε, πως γνώριζε κάποιο Νυμφίο, ο οποίος ήταν 

πολύ πιο σοφός, πολύ πιο πλούσιος, πολύ πιο όμορφος και πολύ 

πιο δοξασμένος απ’ αυτή! Εκείνη ενθουσιάστηκε και ήθελε να 

τον γνωρίσει. Της έδωσε τότε μία εικόνα της Παναγίας, που 

κρατούσε το Χριστό στην αγκαλιά της, και τη συμβούλεψε να 

κλειστεί στο δωμάτιό της, να προσευχηθεί όλο το βράδυ και να 

παρακαλέσει την Παναγία να της δείξει τον Υιό Της! 

Η Αγία Αικατερίνη έκανε ό,τι της είπε ο ασκητής και το βράδυ 

κουρασμένη όπως ήταν από την προσευχή και την αγωνία, την 

πήρε ο ύπνος. Και τότε είδε το εξής όραμα. Είδε την Παναγία να 

κρατάει σαν βρέφος το Χριστό, ο οποίος ακτινοβολούσε 

περισσότερο από τον ήλιο. Σε προτροπή της Παναγίας να 

κοιτάξει ο Χριστός την Αγία, ο Χριστός αρνήθηκε, έστρεψε 

αλλού το πρόσωπό του και είπε πώς δεν μπορούσε να την δει 

γιατί ήταν όλο σκοτάδι και ασχήμια, λόγω της καταστάσεως 

στην οποία βρισκόταν, δηλαδή δεν ήταν βαπτισμένη. Αν 

ήθελε να Τον δει έπρεπε να συμβουλευτεί τον ασκητή. Τότε 

ξύπνησε ταραγμένη και ξεκίνησε να πάει να συναντήσει τον 

ασκητή. Όταν έφτασε, έπεσε με δάκρυα στα πόδια και του 

διηγήθηκε όλο το όραμα. Ο ασκητής δεν έχασε την ευκαιρία και 

της μίλησε για τη χριστιανική πίστη, το Χριστό, την αγάπη και 

τη θυσία Του, για τους ανθρώπους καθώς και για την ευτυχία την 

οποία βρίσκουν οι ψυχές κοντά Του! Η Αγία Αικατερίνη τα 

άκουσε όλα αυτά με πολλή προσοχή. Αγάπησε το Χριστό και 

βαπτίστηκε. 

Μετά το βάπτισμά της και την ένταξή της στους κόλπους της 

Εκκλησίας, είδε στο όνειρό της την Παναγία μετά του Υιού 

της. Η Θεοτόκος της πέρασε στο χέρι ένα δακτυλίδι στο 

δάκτυλο και κατάλαβε ότι δεν πρόκειται για όνειρο. 

Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου να δηλώσει υποταγή η Αγία 

Αικατερίνη στον αυτοκράτορα, εκείνη παρόλο που δήλωσε 

υπήκοός του, αρνήθηκε τη θυσία στα είδωλα. Η Αγία του 

ανέφερε τα πιστεύω και τις αντιλήψεις τις και υπέδειξε στον 

https://www.ekklisiaonline.gr/tag/25-noemvriou/
https://www.ekklisiaonline.gr/arxontariki/25-noemvriou-i-agia-ekaterini-i-megalomartys/#_ftn1
https://www.ekklisiaonline.gr/arxontariki/25-noemvriou-i-agia-ekaterini-i-megalomartys/#_ftn2
https://www.ekklisiaonline.gr/tag/%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%b7/
https://www.ekklisiaonline.gr/arxontariki/25-noemvriou-i-agia-ekaterini-i-megalomartys/#_ftn3


αυτοκράτορα Μαξιμίνο να καλέσει ενώπιόν της τους σοφούς της 

αυτοκρατορίας, ώστε να διαλεχθούν. Σαγηνευμένος ο 

αυτοκράτορας από την ομορφιά της, καλεί τους φιλοσόφους οι 

οποίοι έρχονται ενώπιον της Αγίας Αικατερίνης και αρχίζουν να 

συζητούν προκειμένου να τις αποδείξουν το αβάσιμο και 

στρεβλό των δοξασιών της. Με τη βοήθεια του Θεού, η Αγία 

Αικατερίνη με την κομψότητα του λόγου της και των 

τεκμηριωμένων επιχειρημάτων της «εφήμωσε λαμπρώς τους 

κομψούς των ασεβών, του πνεύματος την μαχαίραν[4]», 

δηλαδή νίκησε τους φιλοσόφους, όπως της φανέρωσε ο 

Αρχάγγελος Μιχαήλ πριν τη συνδιάλεξή με αυτούς, με 

αποτέλεσμα να ζητήσουν να βαπτισθούν εις το όνομα της 

Παναγίας Τριάδος. 

Το τέλος των Αγίων ήταν να καταδικαστούν από τον Μαξιμίνο 

και να καούν ζωντανοί. Η Αγία καταδικάστηκε σε μαρτύρια 

μέχρι θανάτου της. Αρχικά φυλακίστηκε υπομένοντας τις πιέσεις 

και τις κακουχίες με θάρρος και υπομονή που αντλούσε από τη 

σταθερή της πίστη. Όταν η Αυγούστα Φαυστίνα, έμαθε το λόγο 

καταδίκης της Αγίας, ζήτησε να την επισκεφθεί. Έτσι, 

συνοδευόμενη από 200 στρατιώτες υπό τον φρούραρχο 

Πορφυρίωνα ή Πορφύριο όπως αποκαλείται στο μηνολόγιο 

της Εκκλησίας[5], την επισκέφθηκαν με αποτέλεσμα να 

κατηχηθούν στο Χριστιανισμό[6]. Ακολούθως, ο 

αυτοκράτορας διέταξε τον αποκεφαλισμό της Φαυστίνας μετά 

της συνοδείας της και την τελική πλέον εκτέλεση της Αγίας. 

Μέσον θανάτωσης ήταν ο «Τροχός βασανιστηρίων» που 

έμοιαζε με τροχό η περιφέρεια του οποίου έφερε καρφιά (ήλους) 

που ετίθετο σε κίνηση με σχοινιά και τροχαλίες πλησιάζοντας 

αργά το ιστάμενα δεμένο σώμα του καταδίκου με συνέπεια τις 

αρχικές εκδορές μέχρι διαμελισμού. Σύμφωνα με το βίο της 

Αγίας, όταν τα καρφιά του τροχού πλησίασαν το σώμα της Αγίας 

, ένα ένα ή έσπαζαν ή αφαιρούνταν από μόνα τους. Υπάρχει μια 

άλλη εκδοχή που αναφέρει ότι ο εν λόγω τροχός πριν πλησιάσει 

το σώμα της Αγίας, διαλύθηκε. Τέλος, ο Μαξιμίνος διέταξε τον 

αποκεφαλισμό της Αγίας. Όταν αποκεφαλιζόταν, οι 

παριστάμενοι αντιλήφθηκαν να ρέει γάλα αντί αίμα. 

Κατά τους βιογράφους της και την ιερά παράδοση, το πάναγνο 

σώμα της Αγίας Αικατερίνης μεταφέρθηκε επί «πτερύγων 

αγγέλων» στο όρος Σινά της ομώνυμης χερσονήσου, όπου επί 

αιώνες έμεινε άταφο, μέχρι τον 6ο αιώνα μ.Χ., οπότε οι ερημίτες 

μοναχοί της περιοχής ειδοποιήθηκαν μέσω οράματος και 

κατέβασαν από το όρος το σώμα της Αγίας, το οποίο και 

εναπέθεσαν σε μαρμάρινη θήκη. Τα Ιερά Λείψανα της Αγίας 

βρίσκονται στην Ιερά Μονή του Σινά[7]. 

Η Αγία Αικατερίνη θεωρείται προστάτις 

των Μηχανικών καθώς αποτελούσε για την εποχή της 

πρότυπο σοφίας και μόρφωσης αλλά και διότι μαρτύρησε σε 

τροχό. Επίσης αποτελεί προστάτιδα των παρθένων γυναικών και 

των φοιτητριών. Στη Γαλλία, η φιλοσοφική σχολή του Παρισιού 

από θαυμασμό προς την Αγία την είχε ανακήρυξε προστάτιδα της 

φιλοσοφίας. Την ιδιότητα αυτή της Αγίας που διαδόθηκε 

ταχύτατα αποδέχθηκαν πλείστες χώρες της Δύσης. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι την Αγία Αικατερίνη έχουν τιμήσει με 

ασματικές ακολουθίες υμνογράφοι, όπως ο Θεοφάνης ο Γραπτός 

(9ος αιώνας), και με παρακλητικό κανόνα ο μακαριστός λόγιος 

μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης (20ός αιώνας). Ακόμα, τη 

μεγαλομάρτυρα έχουν τιμήσει με λαμπρούς εγκωμιαστικούς 

λόγους, αριστουργήματα ρητορικής τέχνης, πολλοί 

εκκλησιαστικοί ρήτορες, όπως ο αρχιεπίσκοπος Σινά και Ραϊθώ 

Κύριλλος, λόγιος κληρικός του 18ου αιώνα, με δύο 

εγκωμιαστικούς λόγους στην «πολιούχον Σινά», που εκδόθηκαν 

στη Βενετία το 1776, και ο ιεροδιδάσκαλος του 18ου αιώνα 

Μακάριος Καλογεράς, από την Πάτμο. 

Ας παρακαλέσουμε την Αγία να πρεσβεύει για εμάς προς τον 

Κύριο ημών Ιησού Χριστό για τη σωτηρία των ψυχών μας κατά 

την Δευτέρα Αυτού Παρουσία, οπότε θα κρίνει ζώντες κα 

νεκρούς, σύμφωνα και με το Σύμβολο της Πίστεως (Πιστεύω εις 

ένα Θεό…). 
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Άγιος Στυλιανός: O άγιος της αγκαλιάς που χαρίζει 

και “στεργιώνει” τα παιδιά 
 

 
 

για τον άγιο προστάτη των βρεφών και των παιδιών, αλλά και των 

εγκύων και άτεκνων γυναικών,  το αφιέρωμα μας σήμερα (26 

Νοεμβρίου), που τιμάται η μνήμη του 

Σύντομος βίος- βίντεο-για τα ονόματα Στέργιος, 

Αστέριος κ.α.-έθιμα και λαογραφικές παραδόσεις 

Στίς 26 τοῦ μηνός Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τόν ἅγιο 

Στυλιανό,ὁ ὁποῖος εἶναι ἰδιαίτερα ἀγαπητός στόν λαό καί θεωρεῖται 

προστάτης τῶν βρεφῶν καί νηπίων. Πολύ χαρακτηριστική ἀλλά 

καί συγκινητική εἶναι ἡ εἰκόνα του· ὁ ἅγιος κρατώντας ἕνα 

σπαργανωμένο παιδί στήν ἀγκαλιά του παρουσιάζεται ὡς φιλόστοργη 

μητέρα καί συγχρόνως ὡς χειροδύναμος πατέρας, πού προσφέρει στό 

παιδί τήν στοργή καί τήν δύναμη πού αὐτό χρειάζεται. Οἱ γυναῖκες 

πού δέν γεννοῦν παιδιά ἐπικαλοῦνται τήν πρεσβεία του καί οἱ μητέρες, 

ὅταν ἀρρωσταίνουν τά μικρά τους, προστρέχουν στήν βοήθειά του. 

 

Άγιος εκ κοιλίας μητρός 
 

Ο Άγιος Στυλιανός γεννήθηκε στην Παφλαγονία της Μικράς Ασίας , 

μεταξύ του 400 και 500 μ.Χ. Ήταν ευλογημένος από την κοιλιά της 

μητέρας του ακόμη. «Ούτος εκ μήτρας αγιασθείς, γέγονε του Αγίου 

Πνεύματος οικητήριον», αναφέρει χαρακτηριστικά το Συναξάρι του. Όσο 

μεγάλωνε, τόσο με την Χάριν του Θεού γινόταν κατοικητήριο του Αγίου 

Πνεύματος. 

Από την παιδική του ηλικία έδειξε τα σπάνια προτερήματα της αγιασμένης 

ζωής του. Αν και ήταν και αυτός παιδί και νέος και έφηβος, μολονότι είχε 

κι εκείνος σάρκα, εν τούτοις δεν άφησε τις επιθυμίες να μολύνουν το 

πνεύμα και την ψυχή του. Φιλοσόφησε με την αληθινή σοφία του Θεού 

και είδε πόσο πρόσκαιρος και τιποτένιος είναι ο υλικός τούτος κόσμος. 

«Πέταξα από πάνω μου μια βαριά άγκυρα»-τα πλούτη 

H πρώτη ενέργειά του ήταν να πουλήσει την περιουσία του και να την 

μοιράσει στους φτωχούς της Εκκλησίας. Και όταν δεν του είχε απομείνει 

τίποτε πια από την πατρική κληρονομία , γεμάτος ανακούφιση και χαρά, 

είπε: 

«Πέταξα μια βαρειά άγκυρα, που με κρατούσε δεμένο κοντά στις 

επιθυμίες του φθαρτού σώματος. Πέταξα από πάνω μου την φθορά και την 

απώλεια. Τώρα ανοίγεται μπροστά μου πιο ευδιάκριτος ό δρόμος της 

αληθινής ζωής.» 

 



Ζει αγιασμένη μοναχική ζωή 

Αφού, λοιπόν, με τις ευεργεσίες του, ανέβασε ο μακάριος Στυλιανός το 

γήινο θησαυρό του στους ουρανούς, και τον ασφάλισε, πήγε σε ένα 

μοναστήρι και ντύθηκε το μοναχικό σχήμα. Από τη στιγμή εκείνη καμιά 

γήινη σκέψη, καμιά υλική παρένθεση δεν μπορεί να τον απομακρύνει από 

την πίστη του και την προσευχή του.  

Πολέμησε σκληρά εναντίον των τριών εχθρών, της σάρκας, του 

κόσμου και του διαβόλου. Για να καταβάλει τον καθένα από αυτούς 

χρειάσθηκε πόλεμος πολυχρόνιος, σκληρός και ανύστακτος. Στις τρεις 

αυτές λέξεις κρύβονται ηρωισμοί και παλαίσματα υπεράνθρωπα. Έτσι 

ο Άγιος Στυλιανός αποδεικνύεται λαμπρό αστέρι της ασκητικής ζωής. 

Γίνεται παράδειγμα σε νεότερους και παλαιότερους. Όλοι τον 

θαυμάζουν και τον προβάλλουν σαν παράδειγμα. Τον έχουν σαν 

πρότυπο μιμήσεως. 

Αναχωρεί στην έρημο για να τελειωθεί εν Χριστώ 

Άλλα η αυστηρότητα εκείνη του ασκητικού βίου δεν του είναι αρκετή, 

θέλει να πλησιάσει περισσότερο στην τελειότητα. Επιθυμεί, τώρα την 

πλήρη μόνωση τον αυστηρότατο ασκητισμό: τον αναχωρητισμό. 

Αποχαιρετάει τους αδελφούς μοναχούς στο Μοναστήρι και 

αποσύρεται ο Άγιος μακριά σε έρημο και ακατοίκητο μέρος. Εκεί στην 

έρημο κατασκηνώνει σ’ ένα σπήλαιο.  Το νέο στάδιο της ασκητικής 

του ζωής είναι ουράνιας τελειότητας. Οι μέρες και οι νύχτες του 

κυλούν με λογισμούς, με σκέψεις και προσευχές για τον Τρισυπόστατο 

Θεό. Ψάλλει ολόψυχα το μεγαλείο του Θεού. Υμνεί την Αγία Τριάδα. 

Ζει ενωμένος με τον Θεό! Τίποτε δεν διασπά την θεϊκή του γαλήνη. 

Μελετά την φύση και υμνεί τον Δημιουργό 

Όλα όσα βρίσκονται γύρω του και όσα προβάλλουν στον μακρινό του 

ορίζοντα δεν είναι τίποτε άλλο, παρά αποδείξεις του Δημιουργού. 

Μελετά τα δημιουργήματα του Θεού και δυναμώνει πιο πολύ η πίστη 

του.  Έβλεπε τον Θεόν στα απειροπληθή άστρα του ουρανού , που 

στροβιλίζονται στο αχανές διάστημα με τόση ταχύτητα, αλλά και 

ακρίβεια. Τα έβλεπε όλα αυτά και αναφωνούσε με τον Δαυίδ: «Οι 

ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού ποίησιν δέ χειρών αυτού αναγγέλλει 

το στερέωμα». Ξεσπούσε κατόπιν σε δοξολογία, λέγοντας: «Ως 

εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε! Πάντα εν σοφία εποίησας. Επληρώθη 

η γη της κτίσεως Σου»! 

Πολλοί τον επισκέπτονται στην έρημο 

Πολλά χρόνια έζησε τη σκληρή ζωή του αναχωρητού. Πάλεψε στην 

έρημο επί δεκαετίες ολόκληρες σκληρά με τον διάβολο και τον εαυτό 

του για να φθάσει στην αγιότητα που θέλει ο Θεός, ο Οποίος είπε: 

«γίνεσθε Άγιοι , ότι Εγώ Άγιος ειμί». 

Ο Δημιουργός ήθελε να ζήσει ακόμη ο Άγιος Στυλιανός, για να 

λαμποκοπά με την αρετή του και να παραδειγματίζει με την 

αυστηρότητα της ασκητικής του ζωής. Διαδόθηκε, λοιπόν, η φήμη του 

Αγίου Στυλιανού παντού. Πλήθος κόσμου από διάφορα μέρη 

συνέρρεαν μ’ ευλάβεια προς τον Άγιον για να θαυμάσουν την αγιότητα 

του και ν’ αποκομίσουν ψυχικά και σωματικά αγαθά. Η αγία του 

μορφή, τα σοφά του λόγια, οι προτροπές του άλλαξαν την ζωή πολλών 

ανθρώπων. 



Αγαπά πολύ  τα παιδιά και τα θεραπεύει θαυματουργικά 

Γνώριζε ο Άγιος Στυλιανός, ότι για να κερδίσει κανείς την Βασιλεία 

των Ουρανών πρέπει να έχει τη ψυχή του, σαν τη ψυχή των μικρών 

παιδιών που είναι αθώα. Ήξερε, ότι τα παιδιά έχουν αγγελικές ψυχές. 

Γι´ αυτό ήθελε να τα βοηθάει, να τα προστατεύει τα παιδιά.  Ο Θεός 

βράβευσε το ιερό του αίσθημα και του έδωσε την θαυματουργική 

δύναμη να θεραπεύει τα ασθενικά παιδιά. Μητέρες από κοντινά και 

μακρινά μέρη, με φορτωμένα στους ώμους ανάπηρα και άρρωστα 

παιδιά έτρεχαν , με πόνο και πίστη, κοντά στον Άγιο για να 

ζητήσουν την θεραπεία των παιδιών τους. Μέρες ολόκληρες 

βάδιζαν μέσα σ’ έρημα μέρη για να βρουν την δοξασμένη από τον Θεό 

ασκητική σπηλιά του Αγίου Στυλιανού. Και όταν έφθασαν εκεί, με 

δάκρυα στα μάτια έπεφταν στα πόδια του Γέροντα ασκητή, δόξαζαν 

τον Θεό, που τον συνάντησαν και τον παρακαλούσαν να γιατρέψει τα 

παιδιά τους. 

Ο Άγιος Στυλιανός γεμάτος καλωσύνη και συμπόνοια έπαιρνε τ’ 

άρρωστα νήπια στα χέρια του και με μάτια δακρυσμένα παρακαλούσε 

το Θεό να τα γιατρέψει. Ο Δεσπότης των Ουρανών άκουγε την 

ολόψυχη προσευχή του και ο Άγιος θαυματουργούσε. Παιδιά άρρωστα 

εύρισκαν την υγειά τους. 

Μανάδες έκλαιγαν από χαρά έξω από το ασκητήριο του. Και άλλες 

καταφιλούσαν με σεβασμό και ευγνωμοσύνη το χέρι του Αγίου 

γέροντα, δοξάζοντας τον Θεόν. Τα θαύματα όμως αυτά γινόταν γνωστά 

σ’ όλα τα μέρη και κόσμος πολύς έτρεχε στον Άγιο Στυλιανό για να 

τον παρακαλέσει να γιατρέψει από κάποια ασθένεια τα παιδιά του. 

Χαρίζει παιδιά στους ατέκνους 

Αλλά δεν ήταν μόνο τα θαύματα της θεραπείας των παιδιών που 

δόξαζαν το όνομα του ταπεινού Αγίου Στυλιανού. Ο Άγιος απέκτησε 

φήμη ως θαυματουργού, διότι έκανε τους άτεκνους εύτεκνους, με την 

προσευχή του. Με την προσευχή του Αγίου Στυλιανού πολλές στείρες 

τεκνοποιούσαν. Πολλοί πιστοί Χριστιανοί με την ευλογία του, αν και 

ήταν άτεκνοι πρωτύτερα , απέκτησαν ωραία και γεμάτα υγεία παιδιά. 

Πολλοί μάλιστα καλοί Χριστιανοί και μετά την κοίμηση 

του, επικαλούμενοι το όνομα του Αγίου και ζωγραφίζοντας σαν 

τάμα την εικόνα του , απέκτησαν παιδιά, αν και είχαν χάσει την 

ελπίδα πια να τεκνοποιήσουν. 
 

Αναχωρεί προς Κύριον, αλλά συνεχίζει να θαυματουργεί 

Έτσι έζησε κι έτσι δόξασε το όνομα του Θεού και δοξάσθηκε από τον 

Ουράνιο Πατέρα ο Άγιος Στυλιανός. Όταν έφθασε σε βαθειά 

γεράματα, έστειλε ο Θεός τους Αγγέλους Του και πήραν την αγία του 

ψυχή, για να την αναπαύσουν από τους πολύχρονους κόπους, τις 

στερήσεις και τη σκληρότητα της ασκητικής ζωής. Κοιμήθηκε , 

λοιπόν, ο Άγιος πλήρης ημερών και αρετών. 

Πού τον έθαψαν, δεν γνωρίζουμε, ούτε διασώθηκαν άλλα στοιχεία από 

την κουρασμένη και αγιασμένη ζωή του. Έμεινε όμως το όνομά του. 

Τον σέβεται και τον τιμά όλη η Ορθόδοξη Χριστιανωσύνη. Τον 

επικαλούνται στις ανάγκες τους και προπάντος για τα άρρωστα παιδιά 

τους. Κτίζουν στο όνομα του μεγαλοπρεπείς Ναούς. Τα θαύματα του 

Αγίου συνεχίζονται και μετά την κοίμησή του. Και σήμερα ο Άγιος 

Στυλιανός εξακολουθεί να είναι προστάτης των παιδιών. Λένε 



μάλιστα, ότι από την λέξη «στυλώνει» που σημαίνει «στηρίζει τη υγεία 

των παιδιών».  

 Ο Άγιος εικονογραφείται με ένα νήπιο σπαργανωμένο στην 

αγκαλιά του που συμβολίζει ότι είναι ο προστάτης των νηπίων. Η 

μνήμη του Αγίου Στυλιανού εορτάζεται στις 26 Νοεμβρίου. 

Για τα ονόματα Στέλιος, Στέλλα,Στέργιος, Στεργιανή, Αστέριος, 

Σέργιος, Ζήσης, Ρίζος- πότε εορτάζουν; 

Ἐνῶ ὅμως εἶναι πολύ διαδεδομένη ἡ γιορτή του καί πολύ λαοφιλής ἡ 

μνήμη του, δέν εἶναι καλά γνωστή ἡ ἱστορία του. Ὑπάρχει, μάλιστα, 

μία σύγχυση γύρω ἀπό τό πρόσωπό του, καθώς καί γύρω ἀπό τό ὄνομά 

του, ἡ ὁποία ἐπιτείνεται, καθόσον σήμερα οἱ χριστιανοί δέν 

ἐνδιαφέρονται νά διασώζουν ἀκριβῶς τό ὄνομα τοῦ ἁγίου μέ τό ὁποῖο 

βαπτίσθηκαν. Ἔτσι πολλοί δέν ἀναγνωρίζουν ἄν τά 

βαπτιστικά Στέλιος, Στέλλα καί Στέργιος, Στεργιανή ἀναφέρονται 

στόν ἴδιο ἅγιο Στυλιανό ἤ τό δεύτερο ἀναφέρεται σέ ἄλλον ἅγιο. 

Ἔχουν τήν ἰδέα ὅτι τό Στέργιος μπορεῖ νά προέρχεται ἀπό τό Ἀστέριος 

ἤ ἀκόμη ἀπό τό Σέργιος, καί δέν ἔχει σχέση μέ τό Στυλιανός. Παρόλο 

ὅμως πού εἶναι βέβαιο ὅτι ἅγιοι Ἀστέριος καί Σέργιος ὑπάρχουν στήν 

Ἐκκλησία μας, δέν εἶναι καθόλου βέβαιο ὅτι τό Στέργιος συνδέεται μέ 

αὐτά τά πρόσωπα καί τά ὀνόματά τους. 

Μ’ αὐτήν τήν φήμη, τῆς προστασίας τῶν βρεφῶν, ὁ ἅγιος Στυλιανός 

ἐπεκράτησε στόν λαό, καί ἡ γιορτή του διακρίθηκε. Μέ τό ὄνομά του 

βαπτίζονταν συχνά τά παιδιά, γιά νά ἔχουν τήν βοήθειά του, ἰδιαίτερα 

ἄν ἦταν φιλάσθενα ἤ ἄν εἶχε κινδυνεύσει ἡ ὑγεία τους. Στά νεώτερα 

χρόνια ἡ ἰδιότητα τοῦ ἁγίου νά «στερεώνει» τά μικρά παιδιά στήν ζωή 

ὑπερίσχυσε τοῦ ὀνόματός του καί ἐπιπλέον ἡ ὁμοηχία τοῦ ὀνόματος 

Στυλιανός μέ τήν ἰδιότητα τοῦ στερεός συνέβαλε, ὥστε ὁ ἅγιος 

Στυλιανός νά γίνει στά νεοελληνικά Στεργιανός καί τά παιδιά πού 

ἔπαιρναν τό ὄνομά του νά λέγονται ἐπίσης Στέργιος, Στεργιανή. Τά 

ὀνόματα αὐτά ἀπαντοῦν ἰδιαίτερα στούς ὀρεινούς πληθυσμούς τῆς Β. 

Ἑλλάδος, ἐνῶ στά νότια παραμένουν τά ἀρχικά Στέλιος, Στέλλα. Στούς 

ὀρεινούς συνηθίζονταν, ἐξάλλου, καί ἄλλα παρεμφερῆ ὀνόματα, πού 

ὑπαγορεύονταν ἀκριβῶς ἀπό τόν φόβο τῆς θνησιμότητας τῶν βρεφῶν. 

Ἔτσι μαζί μέ τό Στέργιος, πού δινόταν σάν εὐχή στό παιδί νά 

στεργιώσει καί σάν προσευχή στόν ἅγιο νά βοηθήσει, ἀκούγονταν 

συχνά καί τό Ζήσης (= νά ζήσει), τό Ρίζος (=νά ριζώσει) καί ἄλλα 

ὅμοια. 

 Ἑπομένως, τό ὄνομα Στέργιος ἀναφέρεται στόν ἅγιο Στυλιανό καί δέν 

ἔχει σχέση ὡς ὄνομα οὔτε μέ τό Ἀστέριος οὔτε μέ τό Σέργιος. Τό 

Ἀστέριος ἦταν γνωστό καί στήν πρό Χριστοῦ ἐποχή καί σημαίνει 

αὐτόν πού μοιάζει μέ ἀστέρι· τό δέ Σέργιος μᾶς ἦλθε ἀπό τά λατινικά 

καί ἐξελληνίσθηκε. 

Τόν ἅγιό μας, ὁ ὁποῖος ἔγινε ζωντανός στύλος στήν προσπάθειά του νά 

ἀγγίσει τόν Θεό ἀφήνοντας τά γήινα καί ὑψώνοντας τό πνεῦμα καί τό 

σῶμα του στόν οὐρανό, τόν ἄγγιξε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καί τόν κατέστησε 

«στεργιωτή» τῶν βρεφῶν καί τῶν νηπίων. 



 

 

On November 26 the Greek Orthodox Church commemorates the 

Feast Day of Agios Stylianos, the Protector of Children. 

Agios Stylianos was born in Paphlagonia of Asia Minor 

sometime between the fourth and sixth centuries. He inherited a 

great fortune from his parents when they died, but he did not keep 

it. He gave it away to the poor according to their need, desiring 

to help those who were less fortunate. 

This Saint proved to be a stalwart of the ascetic life. He became 

an example to young and old alike and was a model to be 

imitated. But the austerity of his ascetic life did not satisfy him 

and he wished to approach ever more closely to perfection. He 

now desired complete isolation and the strictest asceticism: that 

of a hermit. He bade farewell to his fellow monks in the 

monastery and retreated far off into the desert away from all 

habitation. There, in the desert, he lived in a cave. 

The new phase of his ascetic life was aimed at celestial 

perfection. The days and nights went by with contemplation, 

thoughts, and prayers to the Triune God. With all his heart, he 

hymned God’s majesty, he sang praises to the Holy Trinity. He 

lived united to God Nothing disturbed his divine serenity. 

The goodness and piety of the saint soon became evident to the 

inhabitants of Paphlagonia, and they sought him out to hear his 

teaching, or to be cured by him. Many were healed of physical 

and mental illnesses by his prayers. 

Agios Stylianos was known for his love of children, and he would 

heal them of their infirmities. Even after his death, the citizens of 

Paphlagonia believed that he could cure their children. Whenever 

a child became sick, an icon of Agios Stylianos was painted and 

was hung over the child’s bed. 

At the hour of his death, the face of Agios Stylianos suddenly 

became radiant, and an angel appeared to receive his soul. 

Agios Stylianos knew that, for people to be saved, they needed to 

have their souls like those of little children, who are innocent. He 

recognised that children are little angels, which is why he wished 



to help them and protect them. And God, Who works miracles, 

granted Stylianos grace in this matter, too. 

God rewarded his blessed intent and gave him the wonder-

working power to cure ailing children. Mothers from near and far, 

hastened to him, in pain and faith, bearing sick and crippled 

children on their shoulders, seeking a cure for their offspring. 

Some walked for days on end in the wilderness to find the 

hermit’s cave. When they arrived, they fell at his feet with tears 

in their eyes, glorifying God that they had finally found the saint 

and asking him to cure their children. Full of kindness and 

compassion, Stylianos would take the sick infants into his arms 

and, with tears in his eyes, beg God to cure them. The Lord of the 

Heavens would listen to his heartfelt prayer and the saint worked 

a miracle. Sick children regained their health. 

But it was not only the miraculous cures of children which 

glorified the name of humble Stylianos. The saint acquired the 

reputation of wonder-worker because he helped couples conceive 

through his prayers. Many women fell have fallen pregnant 

through his intercessions. Through his blessing, many faithful 

Christians who had been infetile bore healthy children. 
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MEMORIAL   SERVICES 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 

Εις μνήμη όλων των Κεκοιμημένων Μελών της Κοινότητας 
  

In Memory of all  the  deceased Members of the Community 

 

6 μήνες: Κωνσταντίνος Ψυχάρης 

6 months:  Konstantinos Psiharis 

 

 

1 χρόνος: Σπυρίδων Μιχαλής 

1 year:  Spiridon Mihalis 

 

8 χρόνια: Διαμάντω Βαρδαμάσκου 

8 years:  Diamanto Vardamaskos 

12 χρόνια: Αντώνιος Βαρδαμάσκος 

12 years:  Antonios Vardamaskos 

  
 

19 χρόνια: Τσαμπίκος Περίδης 

19 years:  Tsampikos Perides 
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