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� « ΤΤΤΤ    Ω Ν         ΑΑΑΑ    Γ Ι Ω Ν            Π Π Π Π Α Ν Τ Ω Ν ». 
�    Ἱερομάρτυρος Θεοδότου τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ· Ζηναΐδος μάρτυρος,  

         Σεβαστιανῆς ὁσίας, Παναγῆ ἱερέως (τοῦ Μπασιᾶ). 
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ΤΤΤΤο αποστολικό ανάγνωσµα της Κυριακής των Αγίων Πά-
ντων δείχνει πως η µαρτυρία είναι µαρτύριο, γιατί περιγράφει τις τα-
λαιπωρίες που υπέστησαν εκείνοι που θέλησαν να µείνουν πιστοί 
στην πίστη τους, ενώ το ευαγγελικό ανάγνωσµα δείχνει πως το 

µαρτύριο είναι µαρτυρία, γιατί τονίζει ότι εκείνος που αφήνει “οἰκίας 

ἤ ἀδελφούς ἤ ἀδελφάς ἤ πατέρα ἤ μητέρα ἤ γυναῖκα ἤ τέκνα 

ἤ ἀγρούς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Του” (Ματθ. 19, 29) Τον οµολο-
γεί µπροστά στους ανθρώπους. 
 ∆∆∆∆ηλαδή οµολογεί κανείς την αλήθεια του Χριστού, όταν 
είναι πρόθυµος να θυσιάσει κάθε βολική τακτοποίηση, οικονοµι-
κή, συναισθηµατική, πολιτική, κοινωνική, επαγγελµατική, ιδεο-
λογική ακόµη και θρησκευτική χάριν αυτής της αλήθειας.  
 ΜΜΜΜαρτυρεί το Χριστό, ο γιατρός που αρνείται να περιορι-
σθεί σε µια κοµπογιαννίτικη προσωρινή αποµάκρυνση των συ-
µπτωµάτων και προσφέρει γνήσια υγεία στον άρρωστο τηρώντας 
την εντολή της αγάπης του Χριστού και προσφέροντας στον άρ-
ρωστο ένα έστω µικρό κοµµάτι από τον εαυτό του για να επιτύχει 
τη γνήσια θεραπεία. Αλλά ο γιατρός που κρατάει αυτή την ε-
παγγελµατική στάση, µαρτυρεί επίσης, γιατί αυτή η επαγγελµατι-
κή στάση δεν αποδίδει οικονοµικά και ζει ένα µαρτύριο, αφ’ ενός 
γιατί αισθάνεται µια βασανιστική εσωτερική πίεση, όταν βλέπει 
τους συναδέλφους του, που µπορεί να είναι επαγγελµατικά πολύ 
υποδεέστεροί του, να ζουν µέσα σε χλιδή, ενώ αυτός υποφέρει, 
και αφ’ ετέρου επειδή δέχεται την πίεση του περιβάλλοντός του 
και κυρίως της οικογενείας του, που ασκούν σ’ αυτόν µία αφά-
νταστα  βασανιστική  πίεση  όταν   παραπονούνται   “γιατί   να   µην   έ- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ((((Ματθ. ι΄ 32Ματθ. ι΄ 32Ματθ. ι΄ 32Ματθ. ι΄ 32----33, 3733, 3733, 3733, 37----38, ιθ΄ 2738, ιθ΄ 2738, ιθ΄ 2738, ιθ΄ 27----30)30)30)30) 
    ΕΕΕΕἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔ-

μπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ Πα-

τρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀν-

θρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐ-

ρανοῖς. Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμέ, οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φι-

λῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμέ, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν 

σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Τότε ἀπο-

κριθεὶς ὁ Πέτρος, εἶπεν αὐτῷ· Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθή-

σαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅ-

τι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ Υἱὸς 

τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα 

θρόνους, κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰ-

κίας, ἢ ἀδελφούς, ἢ ἀδελφάς, ἢ πατέρα, ἢ μητέρα, ἢ γυναῖκα, ἢ τέκνα, ἢ ἀ-

γρούς, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται, καὶ ζωὴν 

αἰώνιον κληρονομήσει. Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι 

πρῶτοι. 
 
 

χουµε κι εµείς τις µισές απ’ τις ανέσεις που έχουν οι οικογένειες 
των συναδέλφων σου;” 
 ΜΜΜΜαρτυρεί Ιησού Χριστό, ο παπάς που αρνείται να προσφέ-
ρει λειτουργικά χάπια που θα δηµιουργήσουν µια προσωρινή 
ψευδαίσθηση θεραπείας των διαφόρων προσωπικών, οικογενεια-
κών, επαγγελµατικών κ.α. προβληµάτων των ενοριτών του, χωρίς 
να αναζητήσει την αµαρτωλότητα που είναι η ρίζα αυτών των δυ-
σκολιών, και που αρνείται να διαβάσει µια παράκληση για τη θε-
ραπεία µιας καρδιοπάθειας χωρίς ταυτόχρονα να ανακαλύψει την 
απληστία, που προκάλεσε αυτή την καρδιοπάθεια. Ο παπάς όµως 
αυτός, ταυτόχρονα µαρτυρεί και υποφέρει, γιατί µαρτυρώντας µ’ 
αυτό τον τρόπο την αλήθεια του Χριστού, δεν γίνεται καθόλου 
δηµοφιλής και παραµένει πολύ φτωχός, έτσι που να µην µπορεί 
να προσφέρει στην οικογένειά του στοιχειώδεις καµιά φορά ανέ-
σεις και να αντιµετωπίζει το δίκαιο παράπονο και καµιά φορά την 
εκρηκτική οργή της συζύγου του και των παιδιών του. 
 ΜΜΜΜαρτυρεί µε κάποιο τρόπο Ιησού Χριστό ο δηµόσιος λει- 
τουργός,  που  βάζει  µια  υπογραφή  που  απαιτείται  για  τη  δίκαιη    δι-        
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                ΕΕΕΕίπε ο Κύριος στους µαθητές του· «Καθέναν που θα µε οµολογήση ε-
µπρός στους ανθρώπους, θα τον οµολογήσω και εγώ εµπρός στον Πατέρα 
µου τον ουράνιον. Εκείνον όµως που θα µε αρνηθή εµπρός στους ανθρώπους, 
θα τον αρνηθώ και εγώ εµπρός στον Πατέρα µου τον ουράνιον. Εκείνος, που 
αγαπά πατέρα ή µητέρα περισσότερον από εµέ, δεν µου είναι άξιος. Και εκεί-
νος, που αγαπά υιόν ή θυγατέρα περισσότερον από εµέ, δεν µου είναι άξιος. 
Και εκείνος, που δεν παίρνει τον σταυρόν του και δεν µε ακολουθεί δεν µου 
είναι άξιος». Τότε έλαβε τον λόγον ο Πέτρος και του είπε, «Να εµείς που α-
φήκαµε όλα και σε ακολουθήσαµε· τι λοιπόν θα απολαύσωµεν;». Ο δε Ιησούς 
τούς είπε, «Αλήθεια σας λέγω, ότι σεις, οι οποίοι µε ακολουθήσατε, όταν ο 
Υιός του ανθρώπου θα καθήση εις τον θρόνον της δόξης του εις την Νέαν ∆η-
µιουργίαν, θα καθήσετε και σεις σε δώδεκα θρόνους, διά να κρίνετε τας δώδε-
κα φυλάς του Ισραήλ. Και καθένας που αφήκε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή 
πατέρα ή µητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια διά το όνοµά µου, θα πάρη ε-
κατό φορές περισσότερα και θα κληρονοµήση ζωήν αιώνιον. Πολλοί δε, οι ο-
ποίοι είναι πρώτοι, θα γίνουν τελευταίοι, και εκείνοι που είναι τελευταίοι, θα 
γίνουν πρώτοι». (ΚΑΙΝΗ ∆ΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής ∆ιακονίας) 
 
 

ευκόλυνση ενός πολίτη και αρνείται να χρησιµοποιήσει γραφειο-
κρατική κάλυψη, αλλά µαρτυρεί και υποφέρει, γιατί βάζοντας αυ-
τή την υπογραφή µπορεί να διακινδυνεύσει τη δική του ησυχία. 
 ΜΜΜΜαρτυρεί µε κάποιο τρόπο Ιησού Χριστό ο πολιτικός, που 
τολµάει να πει στους συµπολίτες του πως για να κτυπηθεί αποτε-
λεσµατικά η διαφθορά στη ζωή του τόπου, θα πρέπει ο κάθε πολί-
της να κάνει κάτι για τη δική του διαφθορά πριν ασχοληθεί µε τη 
διαφθορά των άλλων, αλλά αυτός ο πολιτικός µαρτυρεί και υπο-
φέρει, γιατί δεν παίρνει ούτε της ίδιας της γυναίκας του την ψήφο. 
 ΕΕΕΕίναι αξιοσηµείωτο, ότι το ευαγγελικό ανάγνωσµα δεν α-
ναφέρει σαν πηγές της πιέσεως εκείνης που οδηγεί στο µαρτύριο εκείνους 
που παραµένουν πιστοί στην αλήθεια και το Χριστό το ∆ιοκλη-
τιανό ή το ∆έκιο, αλλά “ο!κ#ας”, “&γρούς”, “&δελφούς”, “&δελφάς”, “πα-

τ)ρας” και “µητ)ρας”. 
 ΠΠΠΠραγµατικά, ο άνθρωπος που θέλει να παραµείνει πιστός 
στην αλήθεια, δηλαδή στο Χριστό, συχνά υφίσταται την πίεση 
που ασκεί σ’ αυτόν ένα µέρος του ίδιου του εαυτού του και το πε-
ριβάλλον  του,  για  να  µαταιώσουν  τη  δυνατότητά  του να διευρύνει  
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και να βαθύνει την ύπαρξή του.  
 ΟΟΟΟ άνθρωπος, αισθάνεται αυτή την εξωτερική και εσωτερι-
κή πίεση για να περιορίσει την ύπαρξή του στις διαστάσεις του 
παιδιού, που αρκείται στις καραµέλες του και τα παιχνίδια του.  
 ΗΗΗΗ πίεση αυτή επιδιώκει να µαταιώσει την προσπάθεια του 
ανθρώπου να πραγµατώσει τις θεϊκές του δυνατότητες, όπως τη 
δυνατότητά του να διευρύνει την καρδιά του έτσι που να βάλει µέσα 
της τις ανησυχίες, τις αγωνίες, τους πόνους και τα ενδιαφέροντα 
ολόκληρης της ανθρωπότητας και θέλει να τον εξαντλήσει στην 
επιδίωξη µιας βολικής ζωής, µιας έµµονης αυτοαπασχολήσεως. 
 ΑΑΑΑυτή η πίεση είναι και εσωτερική, αλλά πολύ συχνά έρχε-
ται από το άµεσο και στενό οικογενειακό περιβάλλον του και άλ-
λοτε µπορεί να µην κρατάει τα προσχήµατα και άλλοτε µπορεί να 
καλύπτεται κάτω από µια ακαταµάχητη αισθηµατολογία και ευ-
σεβολογία. 

ΚΚΚΚάποτε ένας πατέρας είπε στο γιο του: “Βρες µια δουλειά 
να βγάζεις πολλά λεφτά και να µη δουλεύεις πολύ. Τι θέλεις να 
γίνεις;” “ Γκάνγκστερ” απάντησε το παιδί…  

ΗΗΗΗ    αντίσταση σ’ αυτή την πίεση είναι η βάση του µαρτυρίου, γι’ 
αυτό η ανάγκη του µαρτυρίου δεν υπήρχε µόνο όταν αυτή η πίεση είχε 
το χαρακτήρα των µεγάλων διωγµών, αλλά πάντοτε, αφού πάντο-
τε υπήρχε αυτή η πίεση και πάντοτε γινόταν αυτός ο διωγµός, α-
νεξάρτητα από το ποια ήταν κάθε φορά η εξωτερική του µορφή.   
π. Φιλόθεου Φάρου, από το βιβλίο «ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ», σελ. 182 - 185, 187, 
Μάρτιος 1998, Εκδόσεις Ακρίτας  
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∆ευτέρα 8 Ιουνίου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Πέµπτη 11 Ιουνίου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Σάββατο 13 Ιουνίου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
2) � ΑΑΑΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  Π  Π  Π  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΕΕΕΚ∆ΡΟΜΗ  Τ Τ Τ ΤΗΣ  Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α. � 
Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα του Ναού µας διοργανώνει Απο-
γευµατινή Προσκυνηµατική Εκδροµή στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής 
στο Σωληνάρι Βοιωτίας, στον Ελικώναστο Σωληνάρι Βοιωτίας, στον Ελικώναστο Σωληνάρι Βοιωτίας, στον Ελικώναστο Σωληνάρι Βοιωτίας, στον Ελικώνα, τη ∆ευτέρα 8 Ιουνίου 2015. Ώρα 
αναχώρησης 3:30 µ.µ. από τον ΆΆΆΆγιο ΝΝΝΝικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 20 €.  � 
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