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www.agioiapostoloi.gr 
Μπορείηε να ενημερώνεζηε για ηις λαηρεσηικές και ποιμανηικές εκδηλώζεις 

και ηις δραζηηριόηηηες ηης Ενορίας μας από ηην ηλεκηρονική μας ζελίδα. 

Ἦχος πλ. α'  Χαίροις ἀσκητικῶν ἀληθῶς  

Χαίροις ὁ ζωηφόρος Σταυρός, τῆς εὐσεβείας τὸ ἀήττητον τρόπαιον ἡ θύρα τοῦ 

Παραδείσου ὁ τῶν πιστῶν στηριγμὸς τὸ τῆς Ἐκκλησίας περιτείχισμα, δι' οὗ 

ἐξηφάνισται, ἡ ἀρὰ καὶ κατήργηται καὶ κατεπόθη τοῦ θανάτου ἡ δύναμις καὶ 

ὑψώθημεν ἀπὸ γῆς πρὸς οὐράνια, ὅπλον ἀκαταμάχητον δαιμόνων ἀντίπαλε δόξα 

Μαρτύρων Ὁσίων ὡς ἀληθῶς ἐγκαλλώπισμα λιμὴν σωτηρίας ὁ δωρούμενος τῷ 

κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

 

http://www.agioiapostoloi.gr/
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Κσριακή Γ΄Νηζηειῶν ηῆς ηασροπροζκσνήζεως  
Τξίηε Θπξηαθὴ ηῶλ Λεζηεηῶλ θαὶ θαζὼο βξηζθφκαζηε ζηὴ κέζε ηῆο 

Κεγάιεο Τεζζαξαθνζηῆο, ἡ θθιεζία καο πξνβάιιεη ηὸλ ηίκην Σηαπξφ, γηὰ 
λὰ ἐληζρπζνῦκε ζηὸλ πλεπκαηηθὸ ἀγῶλα ἐηνχηεο ηῆο πεξηφδνπ. 

Κηιψληαο δὲ γηὰ ηὸ Σηαπξφ, ὀθείινπκε λὰ ἑζηηάζνπκε ηὸλ ιφγν ζ᾿ αὐηὸ 
πνὺ ἀπνξξέεη ἀπ᾿ αὐηφλ. Γηαηὶ ὁ Σηαπξὸο δὲλ εἶλαη ηίπνηε ἄιιν, παξὰ ἕλα 
θαζῆθνλ ζ᾿ ἐθεῖλν πνὺ κᾶο ἐπηβάιιεηαη λὰ πξάηηνπκε θάζε θνξά. 

Κὰ ὁ ζχγρξνλνο ἄλζξσπνο δὲλ ζθέπηεηαη, κήηε ζέιεη λὰ κηιάεη γηὰ 
θαζῆθνλ παξὰ κφλν γηὰ δηθαηψκαηα. πεηδὴ «θαζῆθνλ εἶλαη λὰ δψζεο, 
δηθαίσκα λὰ πάξεο». Θαὶ ηὸ θαζῆθνλ βεβαίσο δὲλ κπνξεῖο λὰ ηὸ παξαβεῖο, 
ἐλῶ ηὸ δηθαίσκα κπνξεῖο θαὶ λὰ η᾿ ἀθήζεηο. 

Γη᾿ αὐηὸ ζήκεξα ἀληηθξχδεηο ηὴ λννηξνπία ηῶλ ἀλζξψπσλ, πνὺ ζέινπλ 
λὰ πάξνπλ θαὶ δὲλ εἶλαη πξφζπκνη λὰ δψζνπλ. Θαηὰ ζπλέπεηα, μερλνῦλ λὰ 
ηεξνῦλ ηὰ θαζήθνληα, κὰ δὲλ παξαηηνῦληαη ἀπὸ ηὰ δηθαηψκαηά ηνπο. 

θεῖλν δὲ πνὺ ηειηθὰ εἰζπξάηηνπκε ὅινη γχξσ καο εἶλαη ὅηη δνῦκε ζ᾿ 
ἕλαλ θφζκν ἄλσ θάησ. Ιείπεη ἀπὸ ηὴλ δσή καο «ὁ ζεβαζκὸο θαὶ ἡ ὑπαθνὴ 
θαὶ ἡ πεηζαξρία θαὶ ἡ ηάμε». Κὲ ἀπνηέιεζκα ηὰ παηδηὰ θαὶ νἱ λεψηεξνη λὰ 
κὴλ ὑπαθνχνπλ ζηνὺο γνλεῖο θαὶ ηνὺο κεγαιχηεξνπο. Οἱ καζεηὲο λὰ 
ἀζεβνῦλ θαὶ λὰ πεξηπαίδνπλ ηνὺο δηδαζθάινπο ηνπο. Οἱ ἄλδξεο θαὶ νἱ 
γπλαῖθεο λὰ κὴλ ζπλδένληαη κὲ ηὴλ ἀγάπε θαὶ ηὴλ ἀιιεινθαηαλφεζε, 
παξὰ λὰ ἐπαλαζηαηνῦλ θαὶ λὰ δηαιχνπλ κὲ ηὸ παξακηθξὸ ηὸ ζπηηηθφ ηνπο. 
Ὅινη καο λὰ παξαβαίλνπκε ηὸλ λφκν θαὶ ηὴλ ηάμε, λὰ παξαλνκνῦκε 
ἀζχζηνια θαὶ ὅηαλ κᾶο ἐιέγρνπλ ηὰ ἁξκφδηα ὄξγαλα, λὰ γηλφκαζηε ζεξία 
θαὶ λὰ ἀπεηινῦκε. 

Ὅια αὐηὰ θαὶ ἄιια πνιιὰ γίλνληαη, γηαηὶ ὁ θαζέλαο καο δὲλ εἶλαη 
πξφζπκνο λὰ ζεθψζεη ηὸλ ζηαπξφ ηνπ, «λὰ ζπκκνξθσζῆ ζ᾿ ἐθεῖλν πνὺ 
ζέιεη θαὶ ὁξίδεη ὁ Θεφο». Θαὶ ηειηθὰ ἀξλνχκελνη αὐηφ, ζεθψλνπκε 
βαξχηεξνπο ζηαπξνχο, αὐηνῦ ηνῦ θφζκνπ, θαὶ ἂο κὴ ζέινπκε λὰ ηὸ 
πνῦκε. Αὐηνὶ δὲ νἱ ζηαπξνὶ ηνῦ θφζκνπ κᾶο ηαπεηλψλνπλ, κᾶο 
ἐμεπηειίδνπλ θαὶ ἀπαμηψλνπλ κ᾿ αὐηὸλ ηὸλ ηξφπν ηὴλ ὕπαξμή καο. 

«Οἱ ζηαπξνὶ ινηπφλ, πνὺ ὁ θφζκνο θνξηψλεη ζ᾿ ἐθείλνπο πνὺ δὲλ 
ζέινπλ λὰ ζεθψζνπλ ηὸλ Σηαπξὸ ηνῦ Φξηζηνῦ, εἶλαη δπγνὶ θαὶ κέγγελε, 
πνὺ ζθιαβψλνπλ θη ἐμαλδξαπνδίδνπλ ηνὺο ἀλζξψπνπο». 

Ὁ Φξηζηὸο βέβαηα εἶπε γηὰ ηὸ δηθφ Τνπ Σηαπξὸ πὼο εἶλαη δπγὸο ρξεζηφο, 
κὰ ἐθεῖλνο ὁ Σηαπξὸο δὲλ ληξνπηάδεη ηὸλ ἄλζξσπν. Ἀληίζεηα κάιηζηα ηὸλ 
ηηκάεη. Θαὶ «εἶπε ἀθφκε πὼο νἱ ἐληνιὲο θαὶ ηὰ θαζήθνληα, πνὺ ἐπηβάιιεη 
ζηνὺο ἀλζξψπνπο εἶλαη θνξηίν ἐιαθξφ». Κὰ ὅηαλ κηινῦκε γηὰ ηὸ θαζῆθνλ 
ηῆο ἄξζεο ηνῦ Σηαπξνῦ ηνῦ Φξηζηνῦ κηινῦκε γηὰ ἕλα θαζῆθνλ ἐιεπζέξαο 
ἐπηινγῆο καο. Τὸ εἶπε ἄιισζηε ὁ ἴδηνο ὁ Φξηζηφο, ὅηαλ ηνλίδεη «ὅπνηνο 
ζέιεη λὰ ἔιζεη ὀπίζσ κνπ...». Γὲλ ὑπάξρεη ζπλεπῶο θακκηὰ πίεζε ἢ 
ἐμαλαγθαζκφο, κὰ κηὰ κνλάρα πξφθιεζε, «δεῦηε πξὸο κὲ πάληεο...». 
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ὰλ ὁ θαζέλαο καο ἐμεηάζεη θαιχηεξα, ζὰ ἀληηιεθζεῖ πὼο θαὶ ηὸ 
«ὅπνηνο ζέιεη λὰ ἔιζεη ὁπίζσ κνπ» θαὶ ηὸ «δεῦηε πξὸο κε πάληεο» κηιάεη 
γηὰ ηὸ ἴδην πξᾶγκα. Γειαδὴ γηὰ ηὴλ ἄξζε ηνῦ Σηαπξνῦ ηνῦ Φξηζηνῦ, «πνὺ 
εἶλαη ζη᾿ ἀιήζεηα ζηαπξὸο θαὶ θαζῆθνλ», κὰ εἶλαη ἐιαθξφηεξνο ἀπ᾿ ὅινπο 
ηνὺο ζηαπξνὺο ηνῦ θφζκνπ». 

Γηαηὶ ηειηθὰ ὁ Σηαπξὸο αὐηὸο κᾶο ὁδεγεῖ ζηὴλ Ἀλάζηαζε ηνῦ Φξηζηνῦ 
θαὶ θαη᾿ ἐπέθηαζε ζηὴ Βαζηιεία Τνπ. λῶ νἱ ζηαπξνὶ ηνῦ θφζκνπ κᾶο 
ὁδεγνῦλ κὲ καζεκαηηθὴ ἀθξίβεηα ζηὸ ζάλαην, ζπλεπῶο ζηὴλ ἀπψιεηα ηῆο 
Βαζηιείαο Τνπ. 

Ἀγαπεηνὶ ἀδειθνί, θέξνληεο ηὸλ Σηαπξφ ηνῦ Φξηζηνῦ θαζεκεξηλὰ ζηὴ 
δσή καο, ἔρνπκε δίπια καο ἕλαλ ἄιιν Σίκσλα. Αὐηὸο εἶλαη ὁ Φξηζηφο! Κᾶο 
βνεζάεη λὰ πεηχρνπκε ζηὸλ πλεπκαηηθὸ ἀγῶλα, λὰ πξνζεγγίζνπκε ηὸ ἅγην 
ζέιεκά Τνπ, λὰ ἐμαζθαιίζνπκε ηὴ ζσηεξία καο. 

Ἡ ζεκεξηλὴ πξνζθχλεζε ηνῦ ηηκίνπ Σηαπξνῦ κᾶο ζπκίδεη ηὸ πάζνο ηνῦ 
Φξηζηνῦ, ὅκσο κᾶο δσληαλεχεη ηαπηφρξνλα ηὴλ ἐιπίδα ηῆο Ἀλαζηάζεσο. 
«Γηαηὶ ὅπσο ὁ Φξηζηφο, ἔηζη θη ἐκεῖο ἀπὸ ηὴ ζιίςε ηνῦ Σηαπξνῦ θαὶ ηνῦ 
πάζνπο· ἀπὸ ηὸλ πφλν θαὶ ηὸ ζάλαην, θζάλνπκε ζηὴ ραξὰ ηῆο 
Ἀλαζηάζεσο» πξὸο ηὴλ ὁπνία θαὶ πνξεχνκαζηε κὲ θνπξάγην θαὶ δχλακε. 

Αξρηκαλδξίηεο Ληθεθφξνο Παζζάο  

************************************ 

Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς 
Η μνήμη του τιμάται στις 2 Μαρτίου. 

Εάν η ημέρα της εορτής συμπίπτει κατά την περίοδο της Μ. Τεσσαρακοστης, 
τοτε η μνήμη του εορτάζεται κατά την επόμενη Κυριακή. 

 «Καθάξηνη νη θαζαξνί ηε θαξδία φηη απηνί 
ηνλ Θεφλ φςνληαη» (Καηζ. ε΄ 8). Πξνυπφζεζε 
ηεο ζεσξίαο ηνπ Θενχ ε θαζαξφηεηα ηεο 
θαξδηάο. Σε κία επνρή πιηζηηθή θαη 
πνιππξάγκνλα, ζ΄ έλαλ θφζκν ελαγψλην θαη 
αλεηξήλεπην, κε αλζξψπνπο πνπ θπθινθνξνχλ 
κε πξνζσπεία θαη δηαζέηνπλ ακβιπκέλα 
αηζζεηήξηα θαη θαζεκεξηλά απνζηαζηνπνηνχληαη 
απφ ηηο ξίδεο ηνπο, ηελ Οξζφδνμε Παξάδνζε, ε 
εκθάληζε πξνζψπσλ, πνπ ππθηεχνπλ γηα ηελ 
αγηφηεηα, είλαη ζεκείν ελζαξξπληηθφ. Δίλαη νη 
άλζξσπνη εθείλνη, πνπ ζπιιακβάλνπλ ην λφεκα 
ηεο εχζεκεο εξψηεζεο ηνπ Θπξίνπ: «ηη γαξ 

σθειείηαη άλζξσπνο εαλ ηνλ θφζκνλ φινλ θεξδίζεη, ηελ δε ςπρήλ απηνχ 
δεκησζεί; Ζ ηη δψζεη αληάιιαγκα ηεο ςπρήο απηνχ;» (Καηζ. ηζη΄ 26) θαη 
επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηα νπξάληα αγαζά θαη κνρζνχλ 
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επίπνλα γηα ηελ απφθηεζή ηνπο. Κε απιφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα, κε θιφγα 
θαη δήιν, κε δέζε θαη πίζηε, αησλνπνηνχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη 
αμηνπνηνχλ ηε ρξνληθφηεηα. Ενπλ ππεξβαηηθά θαη εθπέκπνπλ κελχκαηα 
δηαρξνληθά. Δίλαη νη αγσληζηέο ηεο γεο θαη νη Άγηνη η΄ Οπξαλνχ. 

Λενθαλήο Άγηνο θαη ν παπα-Ληθφιαο Πιαλάο. Κηα κνξθή απιή θαη 
ηαπεηλή, πνπ άθεζε αλεμίηεια ίρλε απφ ην πέξαζκά ηεο ζηε γε θαη 
θαηαπγάδεη ζήκεξα ζην ζηεξέσκα η΄ Οπξαλνχ. Δίλαη ν απιφο ηεξέαο ηνπ 
Υςίζηνπ απφ ηε Λάμν. Δίλαη ν πάκπησρνο ζε ρξήκαηα, αιιά πάκπινπηνο 
ζε ραξίζκαηα. Δίλαη ν άζνθνο ζε γλψζεηο ηνπ θφζκνπ, αιιά ζνθφο ζε 
γλψζε Θενχ. Δίλαη ν δνχινο Θπξίνπ, αιιά ειεχζεξνο αιεζηλά. Ζ δσή ηνπ 
ζπληνληζκέλε ζηε ζπρλφηεηα η΄ Οπξαλνχ εθηπιίζζεηαη αιεζηλά. Οη 
ζθέςεηο ηνπ εκπνηηζκέλεο κε ηε κλήκε ηνπ ζαλάηνπ κεηαθξάδνληαη ζε 
πξάμεηο, πνπ δπγίδνπλ αησληφηεηα. Ηεξνπξγεί θαη ππεξίπηαηαη. Ιεηηνπξγεί 
θαη δηαθνλείηαη αγγειηθά. Γηα 52 έηε θαη ζε θαζεκεξηλή βάζε πξνζθέξεη ηε 
ιαηξεία ζηνλ Θχξην θαη δεη ηε κέζεμε ηεο Αγ. Τξηάδαο. Γηάθνλνο απφ ην 
1879 θαη ηεξέαο απφ 2 Καξηίνπ 1884, είλαη γλήζηα επηζηνιή θαη απνπλέεη 
ην άξσκα ηεο αγηνζχλεο. Έγγακνο αξρηθά κε ηελ Διέλε Πξνβειεγγίνπ, 
απφ ηα Θχζεξα, απνθηά ηνλ Ησάλλε θαη ε ζπκβία ηνπ εθδεκεί. Διεχζεξνο 
πιένλ αθνζηψλεηαη ζην ιαηξεπηφ Λπκθίν ηεο ςπρήο ηνπ. Λεπηάδεη ζηελ 
θαθία, θαζψο πξνρσξεί ζηελ ειηθία. Απιφο ζηνπο ηξφπνπο, πξάνο ζηε 
ζπκπεξηθνξά, αθέξαηνο ζηνλ ραξαθηήξα, απφλεξνο ζηνπο ινγηζκνχο 
αφξγεηνο ζηηο εθδειψζεηο, ακλεζίθαθνο ζηνπο ερζξνχο, εππξνζήγνξνο 
ζηνπο ζιηκκέλνπο, αθηιάξγπξνο θαη θηιφπησρνο, ηιαξφο θαη πξνζηηφο, 
ηαπεηλφο θαη αγαπεηφο, δίλεη ην παξφλ ζηνλ αλζξψπηλν πφλν. Γπζεπίιπηα 
πξνβιήκαηα αληηκεησπίδεη δηεμνδηθά. Αζζέλεηεο ζνβαξέο ζεξαπεχεη 
απνηειεζκαηηθά. Αδπλάηνπο ζηεξίδεη. Πιαλεκέλνπο επαλαθέξεη. Αγσληζηέο 
εληζρχεη. Ο έκπξαθηνο ιφγνο ηνπ θαη ε αζχλνξε αγάπε ηνπ θαιχπηνπλ 
θαζνιηθά ηνπο πνιππιεζείο πηζηνχο ζηελ θαξδηά ηεο Αζήλαο, ζηνλ Η. Λαφ 
Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Θπλεγνχ. Ο Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο θαη ν 
Αιέμαλδξνο Κσξατηίδεο, ζχγρξνλνί ηνπ, ηνλ ζαπκάδνπλ θαη ηνλ κηκνχληαη. 
Οη άλζξσπνη έρνπλ έλα δσληαλφ παξάδεηγκα θαη ραίξνληαη. Ο Θχξηνο έρεη 
έλαλ αθνζησκέλν ηεξέα αζθεηή θαη αγάιιεηαη. Εεη ζηα ζαχκαηα θαη θάλεη 
ζαχκαηα. Γνμάδεη ηνλ Θεφ θαη αληηδνμάδεηαη απφ ηνλ Θεφ. 

Σηηο 2 Καξηίνπ 1932, χζηεξα απφ 81 ρξφληα επίγεηαο πνξείαο, 
εηζέξρεηαη εηξεληθά θαη ληθεθφξα ζηα Οπξάληα Σθελψκαηα γηα λ΄ 
απνιακβάλεη άιεθηα ην αΐδην Φσο ηεο Παξνπζίαο ηνπ Θενχ. Δκείο 
ζαπκαζηέο ηεο δσήο ηνπ ηνλ ηηκάκε ζηηο 2 Καξηίνπ θαη επηδεηνχκε ηηο 
πξεζβείεο ηνπ γηα λα γίλνπκε θαη κηκεηέο ηνπ. Ληθφιανο Πιαλάο! Έλαο 
αθφκε Άγηνο ζχγρξνλνο, πνπ πξφζθαηα αγηνπνηήζεθε. Έλα αιεζηλφ 
πξφηππν δσήο γηα φινπο καο.               ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΡΗ, Eκπαιδεσηικός 

 


