
ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΣ 

«Το δεύτερο Πάσχα της Ενορίας µας» 
 
  �π�δειξη τ�ς γ�πης κα� τ�ς ε	λ�βει�ς µας πρ�ς τ�ν �σιοµ�ρτυρα 
Νικ�λαο τ�ν Ν�ο ε�ναι κα� τ� �τ�σιο �νοριακ� Πανηγ�ρι µας τ�  πο!ο 
διεξ�γεται µ� λαµπρ�τητα κ�θε χρ�νο στις 8 κα� 9 Μαΐου, 'µ�ρα πο� ' 
�κκλησ�α µας (ορτ�ζει τ�ν µν�µη του και που λειτουργε� �ς �γερτ�ριο 
ψυχ�ν.�π�κεντρο τ�ς Πανηγ�ρεως και τ-ν λατρευτικ-ν .κδηλ/σεων τ�ς 
�νορ�ας µας ε�ναι τ� τεµ�χιο 0π� το χαριτ�βρυτο Λε�ψανο του, τ�  πο!ο 0π� 
τ�ν ∆εκ�µβριο το2 2000 βρ�σκεται 0ποτεθησαυρισµ�νο στον Να� µας κα� 
0ποτελε! πηγ� δυν�µεως, παρηγορ�ας, .µψ�χωσης, 0λλ� κα� θεραπε�ας γι� 
5λους µας. 

  Λιτανε�α το! Ι.Λειψ�νου κα� τ�ς Ε7κ�νος το2 �σιοµ�ρτυρος πο� 
.δ- κα� χρ�νια 8χει καθιερωθε! ν� γ�νεται 0ν�µερα τ� 0π�γευµα γι� λ�γους 
λατρευτικο�ς 8τσι 9στε ν� .πεκτε�νεται   
:ορτασµ�ς σ’  λ�κληρη τ�ν Αγι/νυµη 
'µ�ρα κα� ν� µην τελει/νει τ� πρω� µετ� 
τ�ν Θ.Λειτουργ�α, περι�χει µ�α ο	σιαστικ� 
αξ�α.? ε	λογ�α το2 Θεο2 µ� τ�ς πρεσβε!ες 
το2 λιτανευοµ�νου @γ�ου και οA προσευχ�ς 
τ�ς �κκλησ�ας, Bπλ/νονται σε 5λη τ�ν 
.πικρ�τεια τ�ς �νορ�ας µας, σ� 5λα τ� 
σπ�τια, 0κ�µη κα� στ� πι� 0ποµακρυσµ�να, 
στ�ς ο7κογ�νειες, στο�ς δρ�µους, στ� καταστ�µατα, στ� Σχολε!ο, παντο2. 

$τσι λοιπ�ν προσκαλο&µαστε ν� συµµετ�-
χουµε στ�ς E. Fκολουθ�ες τ�ς Πανηγ�ρεως το2 
�νοριακο2 µας Ναο2 στ�ς 8 κα� 9 Μαΐου κ�θε χρ�νο, 
να τιµο2µε τ�ν Gγιο  και µε την προσωπικ� και την 
Οικογενειακ� παρουσ�α µας, ν� δ�νουµε και ν� 
πα�ρνουµε τιµ� 0π� �κε!νον    πο!ος ε�ναι «τ)ν 
νοσο&ντων +ατρ�ς χωρ�ς µοιβ,, κα� βοηθ�ς /κε�νων 
πο& βρ�σκονται σ0 κ�θε ν�γκη, παρηγορητ,ς θερµ�ς 
/κε�νων πο& βρ�σκονται σ0 θλ�ψη κα� 1ποστηρικτ,ς 
2λων 2σων ντιµετωπ�ζουν δ&σκολες περιστ�σεις». 
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ΟΧΙ  ΣΤΗΝ  ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ! 

Γιατί όµως ο Θωµάς έδειξε τέτοια δυσπιστία; Πώς δεν θυµήθηκε τις 

προρρήσεις του Κυρίου για την Ανάστασή Του; Πώς δεν θυµήθηκε την ανάσταση 

του υιού της χήρας της Ναΐν και του Λαζάρου που τις είχε δει µε τα µάτια του; Και 

τώρα γιατί, ενώ οι άλλοι µαθητές τον διαβεβαίωναν, παρέµεινε δύσπιστος; 

Ο θάνατος του Λατρευτού του Κυρίου 

ασφαλώς τον είχε βυθίσει σε κατάσταση 

απογοητεύσεως και µελαγχολίας. Εδώ όµως 

ακριβώς έκανε ένα τραγικό λάθος, 

αποµονώθηκε από τους άλλους µαθητές. Γι’ 

αυτό και ταλανίστηκε πολύ τόσες µέρες. Οι 

άλλοι πανηγύριζαν κι αυτός υπέφερε. Δεν ήταν 

βέβαια άπιστος, αλλά βρισκόταν σε κατάσταση 

κρίσιµη. Κινδύνευε πολύ. 

Και ο Κύριος συγκαταβαίνει στην ολιγοπιστία του Θωµά. Κι έρχεται την 

ίδια µέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο, µε τον ίδιο τρόπο, λέγοντας τα ίδια λόγια, για να 

επαναφέρει το Θωµά στην πίστη. Και µε µία τρυφερότητα µοναδική του δείχνει ότι 

γνωρίζει το δράµα που πέρασε και θέλει να τον οδηγήσει σε πίστη και µετάνοια. 

Διδάσκει όµως ταυτόχρονα κι αυτόν και όλους µας να µην αποµονωνόµαστε ποτέ 

από τον Κυριακάτικο Εκκλησιασµό και ιδιαιτέρως  όταν µας ζώνουν λογισµοί 

αµφιβολιών και απογοητεύσεων. Διότι έτσι κινδυνεύουµε. Αλλά να προστρέχουµε 

στο έλεος του Κυρίου, µέσα στην κοινωνία των πιστών, στην αγία µας Εκκλησία, για 

να λάβουµε πίστη και δύναµη, χαρά κι ελπίδα. Και να αναφωνούµε µαζί µε τον 

Θωµά: «Ὁ Κύριός µου καί ὁ Θεός µου»! 
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Που διαβάζεται στην Πασχαλινή Θ. Λειτουργία. 
(Στην δηµοτική) 

 
ν συµβαίνει κά-
ποιος να σέβεται 
και ν΄ αγαπά τον 

Θεό, ας απολαύσει 
αυτή την όµορφη και 
Λαµπροφόρο Πανήγυρη. 

 
Αν είναι κάποιος ευ-
γνώµων (συνεπής) 
υπηρέτης, (που βιώνει 
την ευεργετική και 
Σωτήριον Ανάσταση του Κυρίου) ας 
προσέλθει µε χαρά (και συµµετάσχει) στο 
∆είπνο (του Αναστάντος) Κυρίου. 
 
Αν κάποιος αγωνίσθηκε, νηστεύοντας, ας 
απολαύσει τώρα την αµοιβή (όχι µε 
χρήµατα, αλλά κοινωνώντας του Αγίου 
Σώµατος και Αίµατος του Αναστάντος 
Κυρίου). 
 
Όποιος δούλεψε (στο πνευµατικό χωράφι) 
από την πρώτη ώρα, ας εισπράξει τώρα 
τον δίκαιο µισθό. 
 
Όποιος ήλθε στο (πνευµατικό) χωράφι (και 
άρχισε να εργάζεται καθυστερηµένα) µετά 
την ενάτη πρωινή, ας απολαύσει κι΄ αυτός 

την Κοσµοσωτήριον 
Ανάσταση. 
     
Όποιος άρχισε την 
επιτέλεση των πνευ-
µατικών καθηκόντων 
του µετά το µεσηµέρι, 
ας  µη  διστάζει, και 
τούτο διότι δεν 
πρόκειται σε τίποτα 
να στερηθεί.  

Όποιος προσήλθε στον Χριστό καθ-
υστερηµένος κατά την τρίτην από-
γευµατινή ώρα, ας πλησιάσει χωρίς να 
φοβήται. 

Όποιος προσήλθε (ακόµη και την 
τελευταία ώρα και στιγµή της 
ηµέρας, δηλαδή) κατά την πέµπτην 
απογευµατινήν (ας µη φοβηθεί που 
αργοπόρησε, διότι αφού ο Θεός ο 
Κυρίαρχος των πάντων, κατά-
δέχεται και αυτόν που εκοπίασε την 
τελευταία ώρα µε την ίδια αγάπη  
και φιλανθρωπία), όπως αυτόν που 
εργάσθηκε από την πρώτη ώρα.      
          
 Αναπαύει τον τελευταίον όπως και 
εκείνον, που αγωνίσθηκε από την 
αρχή. Και τον καθυστερηµένο 
σπλαχνίζεται και τον πρώτο 
περιποιείται και σ΄ εκείνον προσφέρει 
και σε τούτον δωρίζει (τα αγαθά 
του), και τα καλά έργα εκτιµά, αλλά 
και την αγαθή διάθεση αναγνωρίζει. 
Και τα αγαθά έργα εκτιµά, αλλά και 
την προαίρεση (για καλά έργα) 
επαινεί. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Οπότε) λοιπόν, εισέλθετε όλοι στη 
χαρά του Αναστάντος Κυρίου σας. 
Και οι πρώτοι (στην προσέλευση) και 
οι καθυστερηµένοι απολάυσατε τον 
(δίκαιο) µισθό σας. Πλούσιοι και 
φτωχοί γλεντήστε (πνευµατικά 
χωρίς να µειονεκτείτε). Και εκείνοι 
που αγωνισθήκατε (και συγκρα-
τήσατε τα πάθη σας) και εκείνοι που 
αµελήσατε, ας τιµήσετε τη σηµερινή 
Ηµέρα. 
 Και εκείνοι που νηστεύσατε και 
εκείνοι που δεν νηστεύσατε 
ευφρανθείτε (χατιρικώς) σήµερα. Η 

(Αγία) Τράπεζα είναι γεµάτη (από το Σώµα 
και το Αίµα του Κυρίου) απολαύστε (την) 
όλοι. Ο Κύριος είναι πλουσιοπάροχος 
(στην πνευµατική και σωτήρια τροφή) 
κανείς δε να µη φύγει πεινασµένος. Όλοι 
όσοι πιστεύετε απολαύστε το Πνευµατικό 
Τραπέζι. Όλοι απολαύστε τα πλουσιο-
πάροχα αγαθά της Αγαθωσύνης του 
Κυρίου.  
 
Κανείς ας µη θρηνεί για φτώχεια 
(πνευµατική). ∆ιότι ήδη καταδείχτηκε η 
Θεία Βασιλεία, η προορισµένη για όλους. 
Κανείς ας µη κτυπιέται (κλαίοντας) για 
σφάλµατα, διότι ήδη από τον Τάφο (του 
Κυρίου) επήγασε η συγχώρηση.  
 
Κανείς (πλέον) ας µη φοβάται τον θάνατο, 
διότι µας εγλύτωσε (από την φθορά του 
θανάτου) ο θάνατος Του Κυρίου µας, όµως 
(ο Κύριος) τον εξαφάνισε (ωσάν να έπεσε ο 
ωκεανός επάνω σε µια µικρή φωτιά). 
 
 Ελαφυραγώγησε τον Άδη, Εκείνος (ο 
Κύριος) που κατέβηκε στον Άδη. 
Φαρµάκωσε τον Άδη µόλις (ο Άδης) 
γεύθηκε την σάρκα Του. 
  
Και αυτό το γεγονός που προείδε ο 
Προφήτης Ησαΐας, εβροντοφώναξε (στον 
Χριστό:). Ο Άδης, λέγει, (ο Ησαΐας) 
φαρµακώθηκε, όταν σε συνάντησε (κάτω 
στο αβυσσαλέο βασίλειό του, Χριστέ). 

 

Επικράνθη διότι καταργήθηκε. 
Επικράνθη, διότι γελοιοποιήθηκε. 

Επικράνθη, διότι θανατώθηκε. 
Επικράνθη, διότι εκρηµνίσθη (έχασε  
την ουσία της υποστάσεώς του). 

. 

Εδέχθη σώµα θνητό (το Σώµα του Χριστού) 
και (ξαφνιάσθηκε µόλις) βρέθηκε ενώπιον 
του Θεού. 
           
Εδέχθη γήινο σώµα και αντιµετώπισε τον 
Κυρίαρχο του Ουρανού. Εδέχθη εκείνο (το 
υλικό στοιχείο-σώµα) που έβλεπε και 
βρέθηκε κατακρηµνισµένος (έφαγε τα 
µούτρα του πέφτοντας) από Εκείνο (το 

γεγονός) που δεν έβλεπε (του ήλθε 
από εκεί, που δεν το περίµενε)!  
 
Που είναι, λοιπόν, θάνατε, το 
θανατηφόρο δάγκωµά σου;! 
 
Που είναι, λοιπόν, Άδη, η νίκη σου; 
 

Ανέστη ο Χριστός κι΄ εσύ 
καταρρακώθηκες! 

 
Ανέστη ο Χριστός και 

κατακρηµνήσθηκαν οι ∆αίµονες! 
 

Ανέστη ο Χριστός και πανηγυρίζουν 
οι Άγγελοι! 

 
Ανέστη ο Χριστός και κυριαρχεί η 

(αιώνια) ζωή. 
 

Ανέστη ο Χριστός και δεν θα µείνει 
κανείς νεκρός στο µνήµα (κατά την 

∆ευτέρα του Κυρίου Παρουσία). 
 

∆ιότι αφού αναστήθηκε ο Χριστός 
ανάµεσα από τους νεκρούς, έγινε το 
ξεκίνηµα της αναστάσεως (όλων των 
απ΄ αιώνων) νεκρών. 
 
Σ΄ αυτόν ανήκει η δόξα και η 
εξουσιαστική κυριαρχία εις τους 
απέραντους αιώνες. Αµήν. 
 
             
                                      π.Αθανάσιος Αθανασίου 
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Από την Τετάρτη 14-4-10 

ξεκίνησαν, η Παράκληση  στον 
Οσιοµάρτυρα  Άγιο Νικόλαο και 
το Εσπερινό Κήρυγµα µε θέµα τις 
∆ιδαχές του Αγίου ΠατροΚοσµά 

του Αιτωλού. 
Είναι µία ευκαιρία που καλό είναι  

να αξιοποιήσουµε… 
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