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� « Τ Τ Τ Τ Ω Ν         Α Α Α Α Γ Ι Ω Ν            Π Π Π Π Α Ν Τ Ω Ν ». 
�    Δαυὶδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ (540).  

�    Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας.  
 

ΓΓΓΓ    Ι Α Τ Ι            ΤΤΤΤ    Ι Μ Α Μ Ε            ΤΤΤΤ    Ο Υ Σ            ΑΑΑΑ Γ Ι Ο Υ Σ ;    
    

 ΓΓΓΓιατί λοιπόν τιμάμε τους αγίους και πανηγυρίζουμε τη μνήμη 
τους; 
 ΘΘΘΘα ’ταν αρκετό να έχουμε υπ’ όψη μας τρεις πολύ σπουδαίους 
λόγους. Πρώτον ο εορτασμός και η τιμή των αγίων μάς βοηθάνε να α-
παλλαγούμε από την τραγική πλάνη ότι ο άνθρωπος θα βρει την ολο-
κλήρωση, την πλήρωσή του ή την παρηγοριά του στους ανθρώπους και 
στα ανθρώπινα επιτεύγματα. 
 ΟΟΟΟ Πιραντέλλο στο έργο του “Να ντύσουμε τους γυμνούς” μιλάει 
για τη γύμνια που αισθάνεται ο άνθρωπος. Γύμνια από κάθε ομορφιά, α-
πό κάθε μεγαλείο, από κάθε λάμψη, από κάθε πραγματική δύναμη και 
την απεγνωσμένη αναζήτησή του για ένα ρούχο που θα κάλυπτε αυτή 
την οδυνηρή γύμνια. Σ’ αυτή του την αναζήτηση ο άνθρωπος χρησιμο-
ποιεί διάφορα φορέματα κατασκευασμένα στα εργαστήρια του διαβό-
λου, με τα οποία ελπίζει ότι θα καλύψει αυτή τη γύμνια του. Ένα απ’ αυ-
τά είναι ο πλούτος, που θαμπώνει με τη λάμψη του χρυσαφιού, αλλά 
που μεταβάλλεται ανύποπτα σε σάβανο και σκοτώνει την ανθρωπιά. 
Άνθρωποι που φόρεσαν ένα από τα πιο βαρύτιμα φορέματα του είδους 
αυτού ένιωσαν πόσο απέραντη ήταν η γύμνια τους όταν αισθάνθηκαν το 
πρώτο άγγιγμα του θανάτου. Τότε βυθίστηκαν σε απύθμενα πελάγη α-
πελπισίας και τέλειωσαν τη ζωή τους αξιοθρήνητα. 
 ΗΗΗΗ δόξα είναι ένα άλλο απ’ αυτά τα δαιμονικά φορέματα, που υ-
πόσχεται σ’ εκείνον που θα την περιβληθεί, να γίνει το κέντρο του ενδια-
φέροντος και του θαυμασμού των ανθρώπων. Εκείνοι που φορούν αυτό 
το φόρεμα όμως πολύ σύντομα νιώθουν κάτω από τη λάμψη του μια πα-
γωνιά θανάτου και καταλήγουν στο τέλος, τραγικά ναυάγια, στην έμμε-
ση ή στην άμεση αυτοκτονία. 

Κυριακή Α΄ του Ματθαίου (των Αγίων Πάντων) 



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια΄ 33 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια΄ 33 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια΄ 33 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια΄ 33 ---- ιβ΄ 2) ιβ΄ 2) ιβ΄ 2) ιβ΄ 2)    

             ᾽ΑΑΑΑδελφοί, οἱ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰρ-

γάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, 

ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀ-

πὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλο-

τρίων· ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐ-

τυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀνα-

στάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι 

δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φό-

νῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑ-

στερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐ-

ρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ 

οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγε-

λίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν 

τελειωθῶσι. Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέ-

φος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, 

δι᾿ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν 

τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν. 
 

    

ΗΗΗΗ πολιτική ιδεολογία γίνεται συχνά ένα πυρωμένο φόρεμα. Βασί-
ζεται στην πεποίθηση του ανθρώπου ότι θα βρει την ολοκλήρωση και 
την πλήρωση σ’ ένα κοινωνικό σύστημα, σε μια τέλεια πολιτεία. Πολλοί 
Ρωμηοί αναζητώντας αυτή την τέλεια πολιτεία, απογοητευμένοι και προ-
δομένοι απ’ αυτή την ίδια την ιδεολογία τους άφησαν τα κόκκαλά τους 
στην παγωμένη στέππα, ανώνυμοι, εγκαταλειμμένοι. Άλλοι πάλι αναζη-
τώντας σ’ άλλη κατεύθυνση την τέλεια κοινωνία χάθηκαν εξ ίσου ανώνυ-
μοι σε μια άλλη στέππα. Μια στέππα παγωμένη συναισθηματικά…  

ΟΟΟΟι άγιοι δείχνουν τη σωστή πορεία που οδηγεί τον άνθρωπο στο σω-
στό προορισμό, όπου ο άνθρωπος βρίσκει την ολοκλήρωση, την πλήρωση 
και τη θέωσή του. Το φόρεμα που χρησιμοποίησαν οι άγιοι για να ντύσουν 
την υπαρξιακή τους γύμνια είναι ο άφθαρτος χιτώνας της θείας Χάριτος 
που θεραπεύει όλα τα ασθενή και αναπληρώνει όλα τα ελλείποντα. Τιμάμε 
τους αγίους και εορτάζουμε τη μνήμη τους για να θυμόμαστε την καίρια για 
τη ζωή μας αλήθεια, ότι στο Θεό και στη Χάρη του Θεού θα βρούμε την 
ολοκλήρωση και την πλήρωσή μας κι όχι στον άνθρωπο και στα ανθρώπι-
να. Μόνο ο χιτώνας της θείας Χάριτος θα ντύσει την υπαρξιακή μας γύμνια. 

Κυριακή Α΄ του Ματθαίου (των Αγίων Πάντων) 



Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο ΛΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο ΛΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο ΛΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ    
    

                ΑΑΑΑδελφοί, οι Άγιοι Πάντες με την πίστιν ανέτρεψαν βασίλεια, έκαναν έργα δικαιοσύ-
νης, επέτυχαν την πραγματοποίησιν υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, 
έσβησαν την δύναμιν φωτιάς, διέφυγαν την σφαγήν, έγιναν από αδύνατοι δυνατοί, έγιναν 
ισχυροί σε καιρόν πολέμου, έτρεψαν εις φυγήν παρατάξεις των εχθρών. Γυναίκες έλαβαν 
τους νεκρούς των δι’ αναστάσεως, άλλοι δε εβασανίσθησαν και δεν εδέχθησαν να αφε-
θούν ελεύθεροι, διά να επιτύχουν μίαν άλλην καλυτέραν ανάστασιν. Άλλοι εδοκιμάσθη-
σαν με εμπαιγμούς και μαστίγωσιν, ακόμη δε και με δεσμά και φυλακήν. Ελιθοβολήθη-
σαν, επριονίσθησαν, υπέστησαν πολλάς δοκιμασίας, εθανατώθησαν με μάχαιραν, περι-
πλανώντο φορούντες δέρματα προβάτων και δέρματα αιγών, εστερούντο, υπέφεραν θλί-
ψεις και κακουχίας, (άνθρωποι διά τους οποίους δεν ήτο άξιος ο κόσμος), επλανώντο σε 
ερήμους και σε βουνά, σε σπήλαια και σε τρύπες της γης. Όλοι αυτοί, αν και είχαν καλήν 
μαρτυρίαν διά την πίστιν τους, δεν έλαβαν ό,τι είχε υποσχεθή ο Θεός, διότι είχε ο Θεός 
προβλέψει κάτι καλύτερον αναφορικώς μ’ εμάς διά να μη φθάσουν εκείνοι εις την τελειό-
τητα χωρίς εμάς. Επομένως, αφού έχομεν γύρω μας ένα τόσον μεγάλο σύννεφο από μάρ-
τυρας, ας αποτινάξωμεν κάθε βάρος και την αμαρτίαν, η οποία εύκολα μας εμπλέκει, και 
ας τρέχωμεν με υπομονήν το αγώνισμα του δρόμου που είναι εμπρός μας, με τους οφθαλ-
μούς μας προσηλωμένους προς τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεώς μας, τον Ιησούν.  

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας)  

 ΑΑΑΑλλά τιμάμε επίσης τους αγίους για να διαψεύσουμε το μεθοδικό 
κήρυγμα του Διαβόλου, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν πάει με το μέρος του, 
όλοι οι άνθρωποι έχουν διαφθαρεί. Πραγματικά, όλοι μας λίγο ως πολύ υ-
πηρετούμε αυτό το καταχθόνιο σχέδιο του Διαβόλου, γιατί όλοι διαρκώς 
κατακρίνουμε και υποσκάπτουμε την υπόληψη άλλων ανθρώπων και τελι-
κά δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν διαβάλλεται για τον ένα ή τον άλλο λό-
γο, έτσι που τα παιδιά μας να παίρνουν συνεχώς το σταθερό μήνυμα ότι ό-
λοι οι άνθρωποι είναι διεφθαρμένοι και ότι στην πραγματικότητα η εξα-
χρείωση είναι αναπόφευκτη για τον άνθρωπο. Μ’ αυτό το σταθερό μήνυμα 
προπαρασκευάζουμε τα παιδιά μας να παραδοθούν κι αυτά με τη σειρά 
τους σ’ αυτό που φαίνεται η αναπόφευκτη μοίρα του ανθρώπου. Ο νέος άν-
θρωπος που θα προσπαθούσε να αποφύγει αυτή τη μοίρα θ’ άκουγε στ’ αυ-
τί του τη διαπεραστική φωνή του Διαβόλου να του ψιθυρίζει με ειρωνεία, 
“θέλεις λοιπόν να γίνεις ο μόνος τίμιος άνθρωπος σ’ όλο τον κόσμο;”  
 ΓΓΓΓια να καταπολεμήσει αυτή τη σατανική μεθοδεία η Εκκλησία θα έ-
πρεπε να προβάλλει την αρετή των ανθρώπων που πραγματικά ζουν ζωή α-
γιασμένη από τη Χάρη του Θεού, αλλά αν το έκανε αυτό θα παρέδιδε εκεί-
νους     στα  νύχια  του  Δαίμονα  της  κενοδοξίας  και  θα  τους  κατέστρεφε.  Σαν  στορ-  

Κυριακή Α΄ του Ματθαίου (των Αγίων Πάντων) 



γική μάνα που είναι η Εκκλησία δεν μπορεί να βάλει τα αγωνιζόμενα παιδιά 
της στο στόμα του φιδιού, αλλά δεν μπορεί επίσης να αφήσει απροστάτευτα 
αυτά τα ίδια τα παιδιά της στο ψεύτικο αλλά και τόσο καταλυτικό κήρυγμα 
του Διαβόλου. Γι’ αυτό προβάλλει την αρετή εκείνων που βρίσκονται στη 
θριαμβεύουσα Εκκλησία, απρόσβλητοι πια από τα μηχανεύματα του πονηρού.  
 ΥΥΥΥπάρχει όμως ακόμη ένας σοβαρός λόγος για τον οποίο τιμάμε τους 
αγίους και εορτάζουμε τη μνήμη τους. Αυτοί που μας είπαν ότι η τιμή των 
αγίων είναι μια βάρβαρη δεισιδαιμονία, μας είπαν ακόμη ότι οι παπάδες λέ-
νε πως οι άγιοι έχουν δύναμη θαυματουργική για να μας εκμεταλλευθούν, 
και πως για τις οποιεσδήποτε ανάγκες μας θα πρέπει να καταφύγουμε στην 
επιστήμη, που έχει πραγματικά τη δύναμη να θεραπεύει τα δεινά μας και 
πολλοί από μας τους πίστεψαν κι έτρεξαν στους επιστήμονες. Αλλά εκείνοι 
τις πιο πολλές φορές αρνήθηκαν και να μας χαιρετήσουν ακόμη πριν πά-
ρουν στο χέρι αργύριον και χρυσίον, αλλά και όταν ακόμη καταναλώσαμε 
ολόκληρο το βιο μας στους γιατρούς “οὐκ ἰσχύσαμεν ὑπ  ̓οὐδενός θερα-

πευθῆναι”… Και (…) καταλήγουμε συχνά με άδειες τσέπες και άδειες 
καρδιές σ’ ένα φοβερό πέλαγος μοναξιάς και απελπισίας.  
 ΤΤΤΤιμάμε τους αγίους και εορτάζουμε τη μνήμη τους για να θυμη-
θούμε ότι σ’ αυτές τις φοβερές στιγμές της ανυπόφορης μοναξιάς και α-
πελπισίας, τότε που όλοι οι πληρωμένοι μάς έχουν εγκαταλείψει, δεν εί-
μαστε πραγματικά μόνοι. Γιατί οι άγιοι στέκονται πάντα δίπλα μας, πρό-
θυμοι ν’ ακούσουν τον πόνο μας χωρίς να ζητάνε τίποτε, χωρίς ποτέ να 
προδίδουν την εμπιστοσύνη μας σ’ αυτούς. 
π. Φιλόθεου Φάρου, από το βιβλίο «ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ», σελ. 192 - 196, Μάρτιος 1998, Εκδ. Ακρίτας  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)       ֠    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ֠ 

Τρίτη 28 Ιουνίου 2016, Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Παρασκευή 1η Ιουλίου 2016, Παρεκκλήσι Αγίων Αναργύρων 7:00π.μ. 
Σάββατο 2 Ιουλίου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
2)  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ    (εντός του Ι. Ναού μας) 

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016, 7:00μ.μ. Αγιασμός & Μέγας Πανηγ. Εσπερινός. ֠  
Παρασκευή 1η Ιουλίου 2016, 7:00π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία & 7:00μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός &  Ι ε ρ ό  Ε υ χ έ λ α ι ο. ֠   

  ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: agnikmark.gr 
Κυριακή Α΄ του Ματθαίου (των Αγίων Πάντων) 


