
Συννεφιασμένη Κυριακή; 
 
ΕΙΠΕ ΓΕΡΩΝ. Καμιά Κυριακή δεν μπορεί 

να’ ναι συννεφιασμένη εφ’ όσον αρχίζει με την 
Θεία Λειτουργία. Στο μυστήριο της Θείας 
Ευχαριστίας, καθώς ο Χριστός ανακλίνεται στους 
άρτους της προθέσεως, καθώς διδάσκει μέσα από 
τις σελίδες του Ευαγγελίου, καθώς σταυρώνεται 
πάνω στην αγία Τράπεζα και ανασταίνεται μέσα 
στο δισκοπότηρο, μπαίνουμε στο χρόνο του Θεού 
και η ψυχή μας αναγαλλιάζει, διότι νοιώθει να 
χορταίνει αιωνιότητα.Οι Εκκλησίες είναι τα λιμάνια 
του Θεού μέσα στον φουρτουνιασμένο κόσμο μας, 
ο κατά Κυριακή εκκλησιασμός μας, δίνει μία άλλη 
διάσταση στη ζωή. 

Μας θυμίζει ότι δεν είμαστε μόνον 
παραγωγικές μηχανές, μόνον ύλη, αλλά έχουμε μία 
άλλη καταγωγή και ένα θείο προορισμό. Μας 
καταξιώνει σαν ανθρώπους και σαν Χριστιανούς… 
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        Τό τόλµηµα τῶν προγόνων µα� 

Τετρακόσια χρόνια ὑπό την καταπίεση το

ζυγοῦ, κι ὅµω�, ἐκεῖνοι κράτησαν τήν πίστη, τήν 

ταυτότητα καί τήν ἐλπίδα.  Ἄλλα ἔθνη, 

γιά λίγε� δεκαετίε� ὑποστεῖ τόν τυραννικ

ζυγό, θά εἶχαν ἀλλοτριωθεῖ.  

      Ὡστόσο, ὁ Ἑλληνισµό�  ἐ

παιδοµάζωµα, τά σκλαβοπάζαρα καί

βιαιότητε�, στηριγµένο� στήν Ὀρθό

θυσία τῶν Νεοµαρτύρων και τήν ἀγωνιστικ

     Εἶναι ὁ καιρό� νά θυµηθοῦµε

ἀναστοχασθοῦµε.Γιά τήν Ἐλευθερία καί τήν Αὐτοδιάθεση, γιά τό ∆ίκαιο

γιά τήν Ἀξιοσύνη καί τήν Φρόνηση. 

         Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί τῆ� Πατρίδο� την 

ἐκεῖνα τά ἰδανικά πού µᾶ� ἔκαναν φωτοδότε� ἀγωνιστικότητα�, πολιτισµο

ἔχουµε τό χρέο� και τήν ἀπαράµιλλη τιµή νά ἑορτάσουµε κατά τήν διά

αὐτοῦ ἔτου� τά 200 χρόνια του ἀναστηµένου Γένου�.  

         Κι ἄν νοµίζουµε πώ� οἱ δυσκολίε� µποροῦν νά µᾶ� νικήσουν, ἄ�

ὅτι ἀνασυστήσαµε τό Κράτο� µα� βασισµένοι στά ἰδανικά τοῦ G21, ἐν

φοβέρα καί τά πλάκωνε ἡ σκλαβιά>. 
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Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 

νων µα� ἦταν µεγάλο. 

καταπίεση τοῦ ὀθωµανικοῦ 

τησαν τήν πίστη, τήν ἐθνική 

θνη, ἄν εἶχαν ἔστω καί 

ν τυραννικό ὀθωµανικό 

ἐπιβίωσε παρά τό 

καί τί� ἀναρίθµητε� 

όδοξη Ἐκκλησία, τήν 

γωνιστικότητά του.     
µε, νά µάθουµε, νά 

∆ίκαιο καί τήν Ἑνότητα, 

� Πατρίδο� την Ἐλευθερία. Γιά ὅλα 

τητα�, πολιτισµοῦ καί προκοπῆ� 

άρκεια τοῦ σπουδαίου 

� θυµόµαστε πάντοτε 

νῶ ὅλα <τά �σκιαζε ἡ 
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  ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
   
Το πρώτο είναι το πανεπιστήμιο της οικογένειας, το 
πανεπιστήμιο του σπιτιού. Το πρώτο σχολείο για κάθε 
άνθρωπο είναι οι αρχές που παίρνει μέσα στο σπίτι του, 
η υποδομή που χτίζεται μέσα σε μια ατμόσφαιρα 

οικογενειακής αγάπης. Οι σχέσεις που επικρατούν στο 
οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την 

πορεία μας μέσα στη ζωή. Ο Άγιος εφοίτησε σε ένα
οικογενειακό περιβάλλον αγάπης, ευλογίας και προετοιμασίας όπου επικρατούσε 
ο πόθος για τον Χριστό και αυτό το πρώτο πανεπιστήμιο έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στη ζωή του.Το δεύτερο πανεπιστήμιο είναι η εγκύκλια μόρφωση που έλαβε. 
Αξιοποίησε την εγκύκλια και θύραθεν μόρφωση της εποχής του.

Το τρίτο πανεπιστήμιο είναι αυτό της ερήμου, του μοναχισμού με ένα 
μεγάλο δάσκαλο, τον Μέγα Αντώνιο. Εκεί έμαθε να αρνείται την ηδονή του 
κόσμου και να βάζει μπροστά την ουσία της ζωής. Έμαθε να ξεχωρίζει τα 
ουσιώδη από τα επουσιώδη. Ο μοναχισμός μαθαίνει στον άνθρωπο ότι, η χαρά 
βρίσκεται στο μοίρασμα. Το αντίστοιχο που μπορείτε εσείς να ζήσετε είναι ο 
γάμος. Η ζωή της Εκκλησίας, μας φανερώνει ότι ο γάμος είναι το μυστήριο της 
προσωπικής θυσίας χάριν της αγάπης του άλλου. Η ιερότητα 
της σχέσης είναι ένα πανεπιστήμιο ζωής που σου μαθαίνει να 
αγαπάς αυτόν που αγνοούσες την ύπαρξή του και ενώνεις μαζί 
του τα πάντα. Είναι δυνατόν αυτό το απίστευτο μυστήριο να 
μην θέλει η Εκκλησία και να μην προτείνει να το εναποθέτουν 
πάνω στην Αγία Τράπεζα και να μην επικαλούνται τη Χάρη 
του Αγίου Πνεύματος; Φοίτησε λοιπόν ο Άγιος και στο 
πανεπιστήμιο του μοναχισμού με επιτυχία. Το τέταρτο 
πανεπιστήμιο που φοίτησε ο Άγιος ήταν αυτό της 
Εκκλησιαστικής ζωής, όπου πέρασε όλα τα σκαλοπάτια του 
διακόνου, του ιερέα, του επισκόπου και του Πατριάρχη. Ήταν ένας πρ
Εκκλησιαστικός άνδρας που έβλεπε την θρησκευτικότητά του, ως δυνατότητα 
κοινωνικότητας, συμμετοχής, ενεργού ανάληψης ευθυνών στα προβλήματα του 
κόσμου. Σήμερα έρχονται οι Ενορίες να γίνουν πυρήνες κοινωνικής 
συλλογικότητας και πραγματικής Δημοκρατικής έκφρασης σε ένα κόσμο, που 
προβάλει την ατομικότητα. 

Τέλος ο Άγιος Αθανάσιος φοίτησε στο πιο δύσκολο πανεπιστήμιο που 
καλείται ο κάθε άνθρωπος να φοιτήσει στη ζωή του, των δοκιμασιών και των
θλίψεων. Δεν υπάρχει ανθρώπινη ζωή χωρίς δυσκολίες. Όποιος μας τάζει ότι, 
όλα θα πάνε καλά είναι ψεύτης. Ο Κύριος είπε: «στενὴ ἡ πύλη κα
ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν». Γιατί όποιος νομίζει ότι, υπάρχει αγάπη χωρίς 
δάκρυα δεν ξέρει να αγαπά. Οικογένεια χωρίς αγωνία και πόνο δεν ξέρει από 
οικογένεια.Όποιος νομίζει ότι μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα χωρίς κόπο, 
ιδρώτα, διωγμούς και δοκιμασίες, κάνει λάθος. Ο Άγιος μιλούσε για 
συγχωρητικότητα και έλεγαν ότι, αναστατώνει την κοινωνική γαλήνη.
μήνυμα που μας δίνει ο Άγιος είναι ότι, μπορούμε να τα καταφέρουμε. 

ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 

Το πρώτο είναι το πανεπιστήμιο της οικογένειας, το 
πανεπιστήμιο του σπιτιού. Το πρώτο σχολείο για κάθε 
άνθρωπο είναι οι αρχές που παίρνει μέσα στο σπίτι του, 
η υποδομή που χτίζεται μέσα σε μια ατμόσφαιρα 

Οι σχέσεις που επικρατούν στο 
οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την 

πορεία μας μέσα στη ζωή. Ο Άγιος εφοίτησε σε ένα 
οικογενειακό περιβάλλον αγάπης, ευλογίας και προετοιμασίας όπου επικρατούσε 
ο πόθος για τον Χριστό και αυτό το πρώτο πανεπιστήμιο έπαιξε σημαντικό ρόλο 

ο δεύτερο πανεπιστήμιο είναι η εγκύκλια μόρφωση που έλαβε. 
αθεν μόρφωση της εποχής του. 

ο τρίτο πανεπιστήμιο είναι αυτό της ερήμου, του μοναχισμού με ένα 
μεγάλο δάσκαλο, τον Μέγα Αντώνιο. Εκεί έμαθε να αρνείται την ηδονή του 

Έμαθε να ξεχωρίζει τα 
υσιώδη. Ο μοναχισμός μαθαίνει στον άνθρωπο ότι, η χαρά 

βρίσκεται στο μοίρασμα. Το αντίστοιχο που μπορείτε εσείς να ζήσετε είναι ο 
γάμος. Η ζωή της Εκκλησίας, μας φανερώνει ότι ο γάμος είναι το μυστήριο της 

ρότητα 
της σχέσης είναι ένα πανεπιστήμιο ζωής που σου μαθαίνει να 
αγαπάς αυτόν που αγνοούσες την ύπαρξή του και ενώνεις μαζί 
του τα πάντα. Είναι δυνατόν αυτό το απίστευτο μυστήριο να 
μην θέλει η Εκκλησία και να μην προτείνει να το εναποθέτουν 

α Τράπεζα και να μην επικαλούνται τη Χάρη 
του Αγίου Πνεύματος; Φοίτησε λοιπόν ο Άγιος και στο 

ο τέταρτο 
πανεπιστήμιο που φοίτησε ο Άγιος ήταν αυτό της 
Εκκλησιαστικής ζωής, όπου πέρασε όλα τα σκαλοπάτια του 

, του ιερέα, του επισκόπου και του Πατριάρχη. Ήταν ένας πραγματικός 
που έβλεπε την θρησκευτικότητά του, ως δυνατότητα 

κοινωνικότητας, συμμετοχής, ενεργού ανάληψης ευθυνών στα προβλήματα του 
πυρήνες κοινωνικής 

συλλογικότητας και πραγματικής Δημοκρατικής έκφρασης σε ένα κόσμο, που 

έλος ο Άγιος Αθανάσιος φοίτησε στο πιο δύσκολο πανεπιστήμιο που 
καλείται ο κάθε άνθρωπος να φοιτήσει στη ζωή του, των δοκιμασιών και των 
θλίψεων. Δεν υπάρχει ανθρώπινη ζωή χωρίς δυσκολίες. Όποιος μας τάζει ότι, 

πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ 
ν ζωήν». Γιατί όποιος νομίζει ότι, υπάρχει αγάπη χωρίς 

Οικογένεια χωρίς αγωνία και πόνο δεν ξέρει από 
οικογένεια.Όποιος νομίζει ότι μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα χωρίς κόπο, 
ιδρώτα, διωγμούς και δοκιμασίες, κάνει λάθος. Ο Άγιος μιλούσε για 
συγχωρητικότητα και έλεγαν ότι, αναστατώνει την κοινωνική γαλήνη. Το 
μήνυμα που μας δίνει ο Άγιος είναι ότι, μπορούμε να τα καταφέρουμε. 

Απευθύνομαι κυρίως στα παιδιά και σας καλώ να πιστέψουμε στις δυνατότητές 
μας. Μπορούμε να τα καταφέρουμε αρκεί να μην αφήσουμε καμιά ευκαιρία να 
πάει χαμένη. Να έχουμε αισιοδοξία, ενότη
μήνυμα του μεγάλου Αθανασίου, ο οποίος υπήρξε Ηγέτης της ενότητος και 
ομοψυχίας. Αν είμαστε ενωμένοι και όλοι μαζί στραφούμε προς τον Θεό, τότε θα 
στραφούμε προς την αγάπη, την αληθινή, την καρδιακή, την θυσιαστική, την 
αγάπη που μας ελευθερώνει».                                               

                          Του Φθιώτιδος Συμεών
 

Ούτε τώρα θα µας αφήσει η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού.
 

       Ας ευχαριστήσουµε τον Παντοκράτορα Κύριο για 

όλες τις αφανείς και εµφανείς ευεργεσίες που παρέσχε 

στην ζωή µας µέχρι τώρα.. και να τον παρακαλέσουµε 

το νέο έτος, να το ευλογήσει η αγάπη Του, να µας 

σκεπάζει όλους µε την Χάρη Του, να µας ενδυναµώνει,

να φωτίζει τα διαβήµατά µας σε καιρούς που 

ανατέλλουν τόσα ερωτήµατα και τόσοι προβληµατισµοί... 

       Εµείς µε την πίστη µας στον αληθινό Τριαδικό Θεό,έχουµε την ελπίδα µας 

σ' Αυτόν. Έλεγαν οι άγιοι Γέροντες:

- Σ' άφησε ποτέ, παιδί µου, ο Θεός;

- Ούτε και τώρα θα σ' αφήσει! Ούτε τώρα θα µας αφήσει η αγ

φιλανθρωπία του Θεού.Μην απελπιζόµεθα , µην φοβούµεθα.. "Η αγάπη έξω 

βάλλει τον φόβο", η αγάπη προς τον Θεό και την εικόνα Του, που είναι ο 

άνθρωπος...                         

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Bασανιζόμενοι και βασανίζοντες…

  Διώξαμε τον ιερέα και φέραμε τα χάπια.

στον οποίο πηγαίναμε, λέγαμε τις αμαρτίες μας.

Θεού, φεύγαμε με ειρήνη και νέες δυνάμεις για τον αγώνα της ζωής.

διώξαμε τον ιερέα του Θεού και φέραμε δέκα άλλους στη θέση του. Φέραμε τον 

ψυχολόγο, τον ψυχίατρο, το νευρολόγο, τον κοινωνιολόγο, τον ειδικό μάγο και 

άλλους παρατρεχάμενους. Και κομματιάσαμε την 

ένα στον άλλο. Γεμίζουμε έντυπα, κάνουμε “τεστ” και παίρνουμε με τις χούφτες 

τα φάρμακα και τελικά γινόμαστε χειρότερα από πριν.

Και χάνουμε τον καιρό μας, βασανιζόμενοι και βασανίζοντες…Οι δοκιμασίες που 

περνούμε και όλες οι αρνητικές εκδηλώσεις στη ζωή μας σήμερα, έρχονται για να 

μας οδηγήσουν σε συναίσθηση των αμαρτιών μας και επομένως στη μετάνοια. 

Υπάρχει, αδελφοί μου, δυνατότητα διαφυγής. Ας μη χάσουμε τη δυνατότητα αυτή 

που ο Κύριος μας δίνει.                             

 

Απευθύνομαι κυρίως στα παιδιά και σας καλώ να πιστέψουμε στις δυνατότητές 
Μπορούμε να τα καταφέρουμε αρκεί να μην αφήσουμε καμιά ευκαιρία να 

πάει χαμένη. Να έχουμε αισιοδοξία, ενότητα και ομοψυχία. Αυτό είναι το 
μήνυμα του μεγάλου Αθανασίου, ο οποίος υπήρξε Ηγέτης της ενότητος και 

Αν είμαστε ενωμένοι και όλοι μαζί στραφούμε προς τον Θεό, τότε θα 
στραφούμε προς την αγάπη, την αληθινή, την καρδιακή, την θυσιαστική, την 

                                               
Του Φθιώτιδος Συμεών 

Ούτε τώρα θα µας αφήσει η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού. 

Ας ευχαριστήσουµε τον Παντοκράτορα Κύριο για 

όλες τις αφανείς και εµφανείς ευεργεσίες που παρέσχε 

στην ζωή µας µέχρι τώρα.. και να τον παρακαλέσουµε 

το νέο έτος, να το ευλογήσει η αγάπη Του, να µας 

σκεπάζει όλους µε την Χάρη Του, να µας ενδυναµώνει, 

να φωτίζει τα διαβήµατά µας σε καιρούς που 

ανατέλλουν τόσα ερωτήµατα και τόσοι προβληµατισµοί...  

Εµείς µε την πίστη µας στον αληθινό Τριαδικό Θεό,έχουµε την ελπίδα µας 

σ' Αυτόν. Έλεγαν οι άγιοι Γέροντες: 

Σ' άφησε ποτέ, παιδί µου, ο Θεός; 

και τώρα θα σ' αφήσει! Ούτε τώρα θα µας αφήσει η αγάπη και η 

Μην απελπιζόµεθα , µην φοβούµεθα.. "Η αγάπη έξω 

βάλλει τον φόβο", η αγάπη προς τον Θεό και την εικόνα Του, που είναι ο 

                         Tου Ηγουµένου της Ι.Μ.Οσίου Δαυίδ Γέροντος Γαβριήλ 
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ασανιζόμενοι και βασανίζοντες…! 

ιώξαμε τον ιερέα και φέραμε τα χάπια. Κάποτε είχαμε τον ευλαβή ιερέα μας, 

στον οποίο πηγαίναμε, λέγαμε τις αμαρτίες μας. Παίρναμε τη συγχώρηση του 

με ειρήνη και νέες δυνάμεις για τον αγώνα της ζωής. Σήμερα 

διώξαμε τον ιερέα του Θεού και φέραμε δέκα άλλους στη θέση του. Φέραμε τον 

ψυχολόγο, τον ψυχίατρο, το νευρολόγο, τον κοινωνιολόγο, τον ειδικό μάγο και 

Και κομματιάσαμε την ψυχή μας πηγαίνοντας από τον 

Γεμίζουμε έντυπα, κάνουμε “τεστ” και παίρνουμε με τις χούφτες 

τα φάρμακα και τελικά γινόμαστε χειρότερα από πριν. 

αι χάνουμε τον καιρό μας, βασανιζόμενοι και βασανίζοντες…Οι δοκιμασίες που 

ρνητικές εκδηλώσεις στη ζωή μας σήμερα, έρχονται για να 

μας οδηγήσουν σε συναίσθηση των αμαρτιών μας και επομένως στη μετάνοια. 

Υπάρχει, αδελφοί μου, δυνατότητα διαφυγής. Ας μη χάσουμε τη δυνατότητα αυτή 

                                                       Ιερομ. Ευσεβίου, 


