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Ο  π ό ν ο ςΟ  π ό ν ο ςΟ  π ό ν ο ςΟ  π ό ν ο ς    
 ΕΕΕΕάν μας είπη τις να κρεμάσωμεν τον Χριστιανισμόν εις μίαν μόνην λέξιν, ώ-
στε να έχωμεν ἐν αὐτῇ το παν και ἐν τῇ λέξει ταύτῃ να ίδωμεν την υπεροχήν αυτού έ-
ναντι των άλλων θρησκειών και φιλοσοφικών συστημάτων, ποίαν λέξιν θα λάβωμεν; 
Ίσως είπη τις χαράν, αγάπην; Όχι! Αλλά τον πόνον. Μας το λέγει ρητώς ο απόστ. 
Παύλος: «Ἐμοί μή γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μή ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ» (Γαλατ. 6,14). Ο Χριστός δηλ. πριν σταυρωθή είχε λόγια σοφά και έργα θαυ-
μαστά, θαύματα. Μετά την σταύρωσίν Του είχε ανάστασιν και ανάληψιν. Ο Παύλος 
δεν καυχάται ούτε εις τα πρώτα ούτε εις τα δεύτερα, αλλά εις τον σταυρόν του Κυρίου. 
Διά τον πόνον ήλθεν ο Χριστός εις την γην και διά του πόνου Του ηθέλησε να κάψη 
όλους τους πόνους του ανθρώπου. Διά να πεισθώμεν δε ότι ο πόνος είναι το κεντρι-
κώτερον σημείον του Χριστού και του Σύμπαντος, πρέπει να ίδωμεν αυτόν και συγκρί-
νωμεν προς παν ό,τι έχει αξίαν ή απαξίαν δι’ ημάς, προς παν ωραίον ή τρομερόν… 
 Πόνος και φιλοσοφία. Σκέπτομαι, άρα υπάρχω λέγει η φιλοσοφία διά 
του Καρτεσίου. Πάσχω, άρα υπάρχω, λέγει ο Κίρκεγκαρντ. Με τον πόνον συγκλονι-
ζόμεθα και αισθανόμεθα την ύπαρξιν και όχι με την φιλοσοφίαν. Η φιλοσοφία απο-
τελείται από νοητικά κατασκευάσματα μακράν της ανθρωπίνης ρίζης, του πόνου. Η 
φιλοσοφία είναι κατά τον Κίρκεγκαρντ όνειρα χειμερινής νυκτός. Ο πόνος είναι η 
ξυπνητή ζωή. Όπως, όταν ξυπνάμε από το όνειρον, ευρισκόμεθα εις την πραγματικό-
τητα της ζωής, ούτω όταν αντιμετωπίσωμεν τον πόνον, αναχωρούν τα ιδεαλιστικά 
φιλοσοφικά συστήματα. Ίσως όπως δεν μπορούμε να μη ονειρευώμεθα, όταν κοιμώ-
μεθα, ούτω να μη δυνάμεθα να μη φιλοσοφώμεν, εφ’ όσον ζώμεν. Πάντως ο πόνος 
αποτελεί την πραγματικήν ζωήν. Τα μακράν του πόνου φιλοσοφικά συστήματα είναι 
αερολογήματα διά τον εξής λόγον: Ο πόνος λέγει ο Κίρκεγκαρντ είναι ο μεγαλύτε-
ρος παιδαγωγός όχι μόνον, διότι και ο ίδιος ο Χριστός «ἔμαθε ἀφ᾿ ὧν ἔπαθε» 
(Εβρ. 5,8) αλλά και ο άνθρωπος όλα τα άλλα, τα οποία διδάσκεται, τα μανθάνει 
στρεφόμενος προς τα έξω. Παρ’ όλας όμως τας εξωτερικάς αυτάς γνώσεις μας μπο-
ρεί ο εαυτός μας να μένη άγνωστος. Ο πόνος όμως στρέφει τον άνθρωπον προς τα 
μέσα. Ο πόνος είναι βαθμιαίος θάνατος, πλησιάζει την αιωνιότητα, η οποία υπάρχει 
μετά τον θάνατον, άρα ο πόνος είναι σχολή που μορφώνει διά την αιωνιότητα, λέγει 
ο Κίρκεγκαρντ. Κάτι παρόμοιον λέγει και ο Γκαίτε σε ένα τετράστιχόν του: «Όποιος 
ποτέ δεν έφαγε με δάκρυα το ψωμί του, όποιος δεν πέρασε ποτέ θλιμμένες νύχτες επά-
νω στο κρεββάτι του, αυτός δεν σας εγνώρισε, ω ουράνιες δυνάμεις».        

ΤΤΤΤον  πόνον  εδέχθησαν  οι   παλαιοί   στωϊκοί   φιλόσοφοι  και   οι   σημερινοί   Βουδ- 
Κυριακή Γ΄ των Νηστειών (της Σταυροπροσκυνήσεως) 



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. δ΄ 14 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. δ΄ 14 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. δ΄ 14 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. δ΄ 14 –––– ε΄ 6) ε΄ 6) ε΄ 6) ε΄ 6)    

                ᾽ΑΑΑΑδελφοί, ἔχοντες ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν 

υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. Οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον 

συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ  ̓ὁμοιότητα 

χωρὶς ἁμαρτίας. Προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα 

λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ 

ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα 

προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν, μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀ-

γνοοῦσι καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν· καὶ διὰ ταύτην ὀ-

φείλει, καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτω καὶ περὶ ἑαυτοῦ προσφέρειν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν. 

Καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, καθάπερ 

καὶ Ἀαρών. Οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασε γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ  ̓ὁ 

λαλήσας πρὸς αὐτόν· Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε· καθὼς καὶ ἐν ἑτέ-

ρῳ λέγει· Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 
 
 

δισταί. Ἐν τούτοις τον εδέχθησαν με την γνωστήν απάθειαν μέχρι του σημείου να αρ-
νηθούν την ζωήν, η οποία είναι γεμάτη από πόνον, να φθάνουν μέχρι αυτοκτονίας. Ο 
Χριστιανισμός όμως ἐν ἀντιθέσει προς τον Βουδδισμόν και τους Στωϊκούς φιλοσό-
φους αγκαλιάζει τον πόνον λέγων: «μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοί παρακληθή-

σονται», «μακάριοι οἱ κλαίοντες, ὅτι γελάσετε» και δεν τον απορρίπτει. Καταδικάζει 
ο Χριστός την αμαρτίαν και όχι την ζωήν, δέχεται την θυσίαν, όχι όμως και την αυτο-
κτονίαν. Ο πόνος γενικώς αναδεικνύει τον άνθρωπον ως πνευματικόν ον, διότι η κυ-
ριαρχία επάνω εις τον πόνον είναι η ωραιοτέρα κυριαρχία του πνεύματος, ο νικητής 
του πόνου είναι ο μεγαλύτερος ήρως. Διά τους Στωϊκούς η παρηγοριά του πόνου ευ-
ρίσκεται εις την φυσικότητα του πόνου και του θανάτου, είναι εγκόσμιόν τι. Διά τον 
Χριστιανισμόν η παρηγοριά του πόνου και του θανάτου ευρίσκεται εις την μεταφυ-
σικότητα του πόνου και του θανάτου, έχει τα όρια όπως θα ίδωμεν πέραν του κό-
σμου τούτου. Ο Βούδδας θέλει να σε σώση από τον πόνον, ο Χριστός θέλει να σε 
σώση μέσω του πόνου.  Ο Βούδδας θέλει να ναρκώση τον πόνον σου με την αιωνίαν 
νάρκην του ύπνου, με την παντοδυναμίαν του Νιρβάνα. Διά τούτο δεν δύναται ο 
Βούδδας να ονομασθή Σωτήρ. Ο Χριστός όμως ζητεί να σε ξυπνήση με τον πόνον 
σου, ο οποίος είναι το σάλπισμα της αιωνιότητος. Ο Χριστιανισμός σού ζητά να αρ-
νηθής τα εγκόσμια όχι όμως και τον πόνον. Ο πόνος το πιο μεταφυσικόν γεγονός της 
ζωής γίνεται η πιο δημιουργική πηγή της ιστορίας. Ούτε η υπερηφάνεια ούτε η χαρά 
ούτε το μίσος ούτε το πάθος δημιουργούν εις την ιστορίαν ό,τι δημιουργεί ο πόνος. 
Ποίος δύναται να νικήση εκείνον που είναι αποφασισμένος να πονέση και δεν απελ-
πίζεται όσον και να πονά; Πραγματική, λοιπόν, φιλοσοφία είναι η φιλοσοφία του πό-
νου και καλλίτερον του πονούντος…  

Πόνος και ζωή.     Διέρχεται     ο    πόνος    την    ζωήν,    διότι    αύτη    από    το    κλάμα     της 
Κυριακή Γ΄ των Νηστειών (της Σταυροπροσκυνήσεως) 
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                ΑΑΑΑδελφοί, αφού έχομεν αρχιερέα μέγαν, ο οποίος έχει διέλθει τους ουρανούς, τον Ιη-
σούν τον Υιόν του Θεού, ας κρατάμε στερεά την πίστιν που ομολογούμεν. Διότι δεν έχομεν 
αρχιερέα, που να μη μπορή να συμπαθήση εις τας αδυναμίας μας, αλλά έχομεν ένα που έχει 
δοκιμασθή καθ’ όλα, σύμφωνα με την ομοιότητά του μ’ εμάς, χωρίς να αμαρτήση. Ας προ-
σερχώμεθα λοιπόν με πεποίθησιν ενώπιον του θρόνου της χάριτος, διά να λάβωμεν έλεος 
και να βρούμε χάριν όταν θα έχωμεν ανάγκην διά βοήθειαν. Διότι κάθε αρχιερεύς λαμβάνε-
ται από ανθρώπους και εγκαθίσταται αρχιερεύς χάριν των ανθρώπων, διά να υπηρετή ενώ-
πιον του Θεού, διά να προσφέρη δώρα και θυσίας διά τας αμαρτίας. Μπορεί να είναι υπομο-
νητικός προς εκείνους οι οποίοι βρίσκονται εις άγνοιαν και πλάνην, διότι και αυτός περιβάλ-
λεται από αδυναμίαν, λόγω της οποίας είναι υποχρεωμένος να προσφέρη θυσίας περί αμαρ-
τιών και διά τον εαυτόν του όπως κάνει διά τον λαόν. Και κανείς δεν παίρνει μόνος του την 
τιμήν αυτήν, αλλά μόνον όταν καλήται από τον Θεόν, καθώς ακριβώς και ο Ααρών. Έτσι 
και ο Χριστός, δεν επήρε μόνος διά τον εαυτόν του την δόξαν να γίνη αρχιερεύς, αλλ’ έγινε 
αρχιερεύς από εκείνον που του είπε, Υιός μου είσαι συ, εγώ σήμερα σε εγέννησα, όπως και 
εις άλλο μέρος λέγει, Συ είσαι αιώνιος ιερεύς κατά την τάξιν του Μελχισεδέκ. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Απ. Δ.) 
 
 

γεννήσεως αρχίζει και εις το κλάμα του θανάτου τελειώνει. Ο πόνος είναι τόσον πλού-
σιος εις την ζωήν, ώστε αποτελεί την μόνην πραγματικότητα. Ερωτάται όμως: Ποίος ο 
σκοπός του πόνου ἐν τῇ ζωῇ; Είναι φρουρός της ζωής, λέγουν. Και όμως! Είναι τόσον 
άσκοπος πολλάκις, ώστε ουδένα φυσικόν επίγειον σκοπόν υπηρετεί. Διά την εξαγωγήν 
λ.χ. ενός οδόντος μου αισθάνομαι τον φοβερώτερον πόνον. Διά την φυματίωσιν ουδέ-
να πόνον αισθάνομαι. Διά δε τον καρκίνον, ο πόνος έρχεται αργότερα, όταν είναι πλέον 
αργά. Διά μίαν πάθησιν του εγκεφάλου ή της καρδιάς μάς προειδοποιεί σπάνια ο πόνος 
(πάντως ποτέ ως πόνος του ιδίου του εγκεφάλου ή της ιδίας της καρδιάς), ενώ διά μίαν 
πάθησιν των οδόντων μάς προειδοποιεί πάντοτε. Επομένως, ουδένα σκοπόν εξυπηρε-
τεί ο πόνος πολλάκις ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Ακόμη περισσότερον ουδένα επίγειον σκο-
πόν εξυπηρετεί ο πόνος μας ἐπί τῷ θανάτῳ προσφιλούς μας προσώπου. Τι είδους 
φρουρός της ζωής είναι ο πόνος, που καλεί εις συναγερμόν τας αισθήσεις μας, όταν ο 
κίνδυνος είναι μικρός και αδιαφορεί, όταν πλησιάζουν δυνάμεις ισχυραί που απειλούν 
την ζωήν μας; Τι γίνεται η θεωρία που λέγει, ότι αποστολή του πόνου είναι να προει-
δοποιή διά τον κίνδυνον που επέρχεται; Τι νόημα έχει η ειδοποίησις, όταν είναι πλέον 
περιττή, αργά; Αλλά και ο ψυχικός πόνος τι προειδοποιεί; Ο πόνος, λοιπόν, ξεπερνά 
την ζωήν, εξέρχεται του κόσμου τούτου, είναι σάλπισμα αιωνιότητος.  

Πόνος και αµαρτία. Ο πόνος έχει σχέσιν και με αυτήν την αμαρτία, όχι μό-
νον διότι είναι γέννημα, ποινή της αμαρτίας, αλλά και θεραπεία ταύτης. Όπως, όταν καή 
το χέρι σου και το θέσης πλησίον της φωτιάς η μία φωτιά βγάζει την άλλην, όπως οι 
ορροί των ιατρών είναι μικρόβια ασθενειών και δι’ αυτών πολεμάται η νόσος, κατά πα-
ρόμοιον τρόπον ο πόνος, φυσικός και ηθικός εκ της αμαρτίας, λέγει ο Κίρκεγκαρντ, 
θεραπεύεται    δι’ άλλου   πόνου,   του  ηθικού  και  ψυχικού,  τον  οποίον  υπέστη  ο  Κύριος.  Εάν  

Κυριακή Γ΄ των Νηστειών (της Σταυροπροσκυνήσεως) 



λάβωμεν μίαν επίτοκον γυναίκα πάσχουσαν εκ παραλυσίας εις την οποίαν η ελαχίστη 
κίνησις των μελών της προξενεί αφορήτους πόνους, αύτη κατά την ώραν του τοκετού 
ουδένα πόνον της παραλυσίας της αισθάνεται παρ’ όλην την διάτασιν των μελών της λό-
γω του τοκετού, διότι οι πόνοι του τοκετού είναι ισχυρότεροι όλων των άλλων πόνων. 
Παράλυτος πονούσα γυνή είναι η ανθρωπότης. Επίτοκος και ωδίνες τοκετού της ανθρω-
πότητος είναι η σταύρωσις του Θεανθρώπου. Όλοι οι πόνοι ημών, φυσικοί και ηθικοί, 
πνίγονται εις τας ωδίνας του τοκετού της απολυτρώσεως. Όπως μετά την γέννησιν του 
παιδιού λησμονούνται όλοι οι πόνοι, ούτω θεραπεύονται ἐν τῇ ἀπολυτρώσει όλοι οι άλ-
λοι πόνοι, ηθικοί και φυσικοί. «Ἡ γυνή ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς, ὅ-

ταν δέ γεννήσῃ οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διά τήν χαράν, ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος 

εἰς τόν κόσμον» (Ιωάν. 16,21) λέγει ο Κύριος διά τον σταυρικόν του θάνατον και την με-
τά ταύτα χαράν. Ο πόνος, λοιπόν, είναι αποτέλεσμα και θεραπεία της αμαρτίας. 

Πόνος και θάνατος. Ο πόνος έχει σχέσιν και με τον θάνατον, διότι ο πόνος 
είναι καθημερινός θάνατος. Ο θάνατος είναι αφηρημένος, ο πόνος όμως είναι συγκε-
κριμένος. Τον θάνατον τον φοβούμεθα, αλλά δεν τον ζούμε. Τον πόνον όμως τον ζού-
με όλοι, μεγάλοι και μικροί. Η παρουσία του πόνου είναι τόσον άμεση που μας κάνει 
τόσον συχνά να κλαίμε, να κραυγάζωμεν, να δαγκάνωμεν τα χείλη μας. Ο μεγάλος πό-
νος κάμνει συχνά τον θάνατον επιθυμητόν και κάτι παραπάνω, τον κάμνει λυτρωτήν. 
Έτσι αναγκαζόμεθα μέσω του πόνου να σκεφθώμεν, ότι υπάρχει κάτι καλλίτερον από 
την ζωήν. Καμμία γνώσις δεν μπορεί να εμποδίση την μεταφυσικήν αυτήν νοσταλγίαν 
του πόνου. Ο πόνος ξέρει πιο πολλά από την γνώσιν. Επομένως, ο πόνος ενώπιον της 
ζωής και του θανάτου μάς βεβαιοί ότι εξέρχεται της παρούσης ζωής του κόσμου τού-
του, είναι σάλπισμα, αντίλαλος, απόφωνον του αποκόσμου, της αιωνιότητος…     
Αρχιμ. Ιωήλ Γιαννακόπουλου, από το βιβλίο «Σταύρωσις και Ανάστασις του Χριστού», σελ. 6, 7-9 & 13-15 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1) ֠ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ Τ. ΣΤΑΥΡΟ ֠ 
Σήμερα, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 3 Απριλίου 2016 στις 5:30 μ.μ., 
Κατανυκτικός  Εσπερινός  στο  Ναό  μας  &  εν  συνεχεία  οι  Χαιρετισμοί  στον  Τίμιο  Σταυρό. 
2)          � ΣΧΟΛΗ  ΓΑΜΟΥ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΣΤΟ  ΝΑΟ  ΜΑΣ � 
Σας καλούμε σήμερα, Κυριακή 3 Απριλίου 2016 στις 7:00 μ.μ. στη Σχολή Γά-
μου και Οικογένειας. Ομιλητής θα είναι ο π. Νικόλαος Δουληγέρης, εφημέριος 
Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Πατησίων, με θέμα: «Ζευγάρια σε κοινωνία». Παράλλη-
λα θα υπάρχει δημιουργική απασχόληση παιδιών. Σας περιμένουμε με χαρά! 
3)�AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α. � 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώνει τη 
Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 Απογευματινή Προσκυνηματική Εκδρομή στην Ιε-
ρά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Σαλαμίνας για Μέγα Απόδειπνο. Ώρα 
αναχώρησης 3:00 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 15 €. � 
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