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Κάθε ημέρα, στο 
διάστημα  

04.00—06.00 μ.μ.,  
Ό πατήρ Αθανάσιος        
και ο πατήρ Έφραίμ 
βρίσκονται στο ναό         

για εξομολόγηση             
και κάθε πνευματική 

ανάγκη. 

ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ 
 

Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Διονύσιος ο Άρεοπαγίτης, είναι ο πολιούχος άγιος των Άθηνών. Η μνήμη του 
εορτάζεται στις 3 Οκτωβρίου. Είναι προστάτης των Δικαστικών και του Δικαστικού Σώματος. Γεννήθηκε 
στην Άθήνα το ένατο έτος μετά από την γέννηση του Χριστού. Διετέλεσε μέλος του Άνώτατου 
Δικαστηρίου του Άρείου Πάγου. 
Υπήρξε ένας από τους πρώτους Άθηναίους που πίστεψαν στον Χριστό. Σε νεαρή ηλικία βρέθηκε στην 
Ηλιούπολη της Άιγύπτου (κοντά στο σημερινό Κάιρο) ακριβώς την εποχή της Σταυρώσεως του Κυρίου. 
Την Μεγάλη εκείνη Παρασκευή την ώρα της σταυρώσεως του Χριστού αν και μεσημέρι, σκοτίστηκε ο 
ήλιος “Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γὴν ἕως ὥρας ἐνάτης”(Ματ. 27,45). Ο 
Διονύσιος συγκλονίστηκε από το παράδοξο αυτό φαινόμενο και αναφώνησε: «Η Θεός πάσχει ή το πάν 
απόλλυται» («Ή ο Θεός υποφέρει ή χάνεται το παν»). Σημείωσε δε με επιμέλεια την ημέρα και ώρα του 
υπερφυσικού αυτού γεγονότος του σκοτισμού του Ηλίου. 
Όταν επέστρεψε στην Άθήνα άκουσε το κήρυγμα του Άποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο να μιλά για 
εκείνο το υπερφυσικό σκοτάδι κατά την Σταύρωση του Κυρίου διαλύοντας κάθε αμφιβολία για την 
εγκυρότητα της νέας του πίστης. Βαπτίσθηκε, με την οικογένειά του κατά το έτος 52 μ.Χ. Η αποδοχή του 
Διονυσίου στον Χριστό αναφέρεται στις Πράξεις των Άποστόλων στο κεφάλαιο 17 και στίχο 34 «τινὲς δὲ 
ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν, ἐν οἷς καὶ Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις 
καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς». 
Όταν έμαθε ότι στα Ιεροσόλυμα ζει η Μητέρα του Χριστού, ταξίδεψε μέχρι εκεί όπου και την 
συνάντησε. Άπό αυτή την συνάντηση είπε: «το παρουσιαστικό της, τα χαρακτηριστικά της, η όλη 
εμφάνιση της μαρτυρούν, ότι είναι πράγματι Μητέρα Θεού». Στα Ιεροσόλυμα ξαναβρέθηκε, όταν 
εκοιμήθη η Θεοτόκος και εξεδήμησε προς τον Υιόν και τον Θεόν της. Τότε ηρπάγη και αυτός όπως οι 
Άπόστολοι και άλλοι Ιεράρχαι, εν νεφέλαις και αιθερίως μετέβη και παρέστη εις την κηδείαν της 
Παναγίας. 
Διετέλεσε Επίσκοπος της πόλεως των Άθηνών. Την μαρτυρία ότι ο Διονύσιος ο Άρεοπαγίτης υπήρξε 
επίσκοπος Άθηνών την δίνει ο Διονύσιος Κορίνθου και μας τη μεταφέρει στην Εκκλησιαστική 
Ιστορία του ο Ευσέβιος Καισαρείας. Ο Άγιος Διονύσιος ο Άρεοπαγίτης μαρτύρησε για την πίστη του επί 
του ρωμαίου αυτοκράτορα Δομιτιανού, αλλά σύμφωνα με άλλες πηγές το μαρτύριό του τελέστηκε επί 
Τραϊανού ή και επί Άδριανού. 
 

Μέρη της Κάρας του Άγίου βρίσκονται στις Μονές Δοχειαρίου και Σίμωνος Πέτρας Άγίου Όρους. 
Δέρμα και δύο τμήματα του Άγίου βρίσκονται στη Μονή Διονυσίου Άγίου Όρους. 
Άκρο μικρού δακτύλου με σάρκα του Άγίου βρίσκεται στη Μονή Παντοκράτορος Άγίου Όρους. 
Άποτμήματα του Άγίου βρίσκονται στις Μονές Γρηγορίου Άγίου Όρους, Οσίου Διονυσίου Λιτοχώρου 
Πιερίας, Νταού Πεντέλης καί Βουλκάνου Μεσσηνίας. 
 

Απολυτίκιο 
Χρηστότητα εκδιδαχθείς, και νήφων εν πάσιν, αγαθὴν συνείδησιν ιεροπρεπώς ενδυσάμενος, ήντλησας 

εκ του Σκεύους της εκλογῆς τα απόρρητα, και την πίστιν τηρήσας, τον ίσον δρόμον τετέλεκας, 
Ιερομάρτυς Διονύσιε. Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών  

 

"Ο Θεός από κάθε 

άνθρωπο που είναι 

βαφτισμένος αυτά 

τα τρία ζητάει: 

Από την ψυχή                

ορθή πίστη,             

από τη γλώσσα           

την αλήθεια            

και από το σώμα           

τη σωφροσύνη".  

 

Άγ. Γρηγόριος                  

ο Θεολόγος 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1


ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΛΟΥΚΑ,  Λουκ. 5: 1-11 
 

Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς από όσα μας διηγήθηκε σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς! 
 

Τη δίψα των ανθρώπων της Γαλιλαίας για να ακούσουν τα λόγια του Ιησού; Γέμισε κόσμο το ακρογιάλι της λίμνης Γενησαρέτ, 
μόλις έμαθαν ότι ήταν εκεί ο Ιησούς και περίμεναν με λαχτάρα να Τον ακούσουν. Ο λόγος Του γλύκαινε τις καρδιές τους· τις 
γαλήνευε, τις ενίσχυε και τις φώτιζε. Τέτοια λόγια δεν είχαν ποτέ ξανακούσει! Το ομολόγησαν και οι φρουροί των αρχιερέων 
των εβραίων, όταν τους έστειλαν να συλλάβουν τον Ιησού: «Ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος όπως ο Ιησούς» (Ιωάν.7,46). Και 
αντί να συλλάβουν τον Ιησού έμειναν γοητευμένοι και τον άκουγαν! 
Να θαυμάσουμε την απλότητα του Κυρίου, που ανεβαίνει στο ψαροκάικο του Σίμωνα, για να Τον βλέπουν και ακούουν 
καλύτερα οι ακροατές Του καθώς, θα τους μιλούσε; 
Ή την υπακοή του Πέτρου στον Ιησού, που του έλεγε να βγει για ψάρεμα μέρα μεσημέρι; Έμπειρος ψαράς ο Πέτρος ήξερε ότι 
τα ψάρια δεν πιάνονται τη μέρα! Θα τον κορόιδευαν οι άλλοι ψαράδες να τον έβλεπαν να ρίχνει τα δίχτυα, για ψάρεμα εκείνη 
την ώρα. Αφού όλη την προηγούμενη νύχτα δεν μπόρεσε να πιάσει ούτε ένα ψάρι θα έπιανε τώρα; Όμως πρόθυμα 
υπάκουσε στον Χριστό! 
 
Να θαυμάσουμε ακόμη το πλήθος των ψαριών που πιάστηκαν σε λίγη ώρα, και τέτοια ώρα της ημέρας, ώστε όχι μόνον το 
καΐκι του Πέτρου να γεμίσει μέχρι πάνω, αλλά και το άλλο καΐκι του Ζεβεδαίου, μέχρι σημείου να κινδυνεύουν να βουλιάξουν; 
 
Αλλά πολύ εντυπωσιακή είναι και η αντίδραση του Πέτρου όταν είδε τόσα ψάρια, κάτι που τόσα χρόνια ψαράς, ποτέ του δεν 
είχε ξαναδεί. Αντί να εκφράσει ο Πέτρος τις ευχαριστίες του στον Κύριο για τη μεγάλη ευλογία, σάστισε. Παρακαλεί τον Ιησού 
να βγεί έξω από το πλοιάριό του. Παράξενο! Τί συμπεριφορά είναι αυτή! Γιατί το κάνει αυτό ο Πέτρος; Το δικαιολογεί ο ίδιος 
στη συνέχεια των λόγων του: «Βγες από το καΐκι μου Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός»! Αισθάνθηκε την 
αμαρτωλότητά του και την ταπεινότητά του και ότι δεν ήταν άξιος αυτής της μεγάλης τιμής στο ταπεινό του σκάφος του να 
μένει ο Κύριος. Και επεξηγεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς: «Αυτά τα είπε – ο Πέτρος – γιατί είχε κυριευτεί από δέος, αυτός καί όλοι 
όσοι ήταν μαζί του, για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει» (στίχ. 9). 
 
Όλα αυτά είναι αξιοθαύμαστα και μεταξύ άλλων μας διδάσκουν κάτι πολύ σημαντικό για τη ζωή μας. Ο Πέτρος και οι 
συνεταίροι του, όταν πάλευαν μόνοι τους όλη τη νύχτα, παρ’ όλον ότι ήσαν έμπειροι ψαράδες, χρησιμοποίησαν τις καλύτερες 
συνθήκες για ψάρεμα δεν είχαν κανένα κέρδος. Αντίθετα, όταν είχαν μαζί τους τον Χριστό και υπάκουσαν στα λόγια του 
Χριστού, παρόλες τις δυσμενείς για ψάρεμα συνθήκες, κέρδισαν τόσα, όσα ποτέ στη ζωή τους! Αυτό μήπως λέγει κάτι και σε 
μάς; 
 
Δυστυχώς υπάρχουν, χριστιανοί, επηρεασμένοι από το υλιστικό πνεύμα της εποχής που δεν σέβεται τις πνευματικές και 
ηθικές αξίες του Ευαγγελίου, που λένε: Με το Ευαγγέλιο δεν μπορείς να προκόψεις σήμερα στην κοινωνία. Πρέπει να 
αντισταθείς στον ανταγωνισμό των άλλων με τα ίδια μέσα. Και ποια είναι αυτά τα μέσα; Γνωστά: το ψέμα, η απάτη, η νοθεία, 
η κλοπή, η τοκογλυφία, η εξαπάτηση, οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, εκβιασμοί και τόσα άλλα, που κατάντησαν την κοινωνία 
σε αυτά τα χάλια! Αλλά βλέπουμε την κατάντια πολλών εξ αυτών! Εξ αιτίας του αισχρού κέρδους, άλλοι καταντούν στη 
φυλακή, διαλύονται οι οικογένειές τους, αντιμετωπίζουν την κατακραυγή της κοινωνίας, υποφέρουν από ψυχολογικά 
προβλήματα και το χειρότερο χάνουν τις ψυχές τους. Γράφει γι αυτούς ο Απόστολος Παύλος: «Θλίψη καί στενοχώρια 
περιμένουν κάθε άνθρωπο που ὑπηρετεί το κακό» (Ρωμ.2,9) Μπορεί στην αρχή να φαίνονται ότι κερδίζουν και ευημερούν, 
όμως έχουν κακό τέλος. Λέγει ο λαός: «ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται» ! 
 
Όσοι όμως ακολουθούν στη ζωή τους το παράδειγμα που μας άφησε ο Χριστός και υπακούουν στο θέλημά Του, γράφει πάλι 
ο Απόστολος Παύλος «δόξα, τιμή και ειρήνη» (Ρωμ.2,10) θα απολαύσουν. 
 
Ας έχουμε, αδελφοί μου, παντοτινά, μπροστά στα μάτια μας την εικόνα του Ιησού με τον Πέτρο και τα γεμάτα ψάρια δύο 
καΐκια, για να θυμόμαστε ότι αν θα έχουμε τον Χριστό κοντά μας και θα εργαζόμαστε σύμφωνα με τα λόγια Του, θα 
απολαμβάνουμε ευλογίες που κανένας άλλος δεν μπορεί να μας δώσει. 
-Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος Τράμπας 
 
  

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ    -    ΣΥΓΧΩΡΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ;  

 
Αν σου πω νηστεψε, πολλες φορες μου προβαλλεις σαν δικαιολογια την ασθενεια του σωματος... 
Αν σου πω, δωσε στους φτωχους, μου λες οτι εισαι φτωχος και εχεις να αναθρεψεις παιδια... 
Αν σου πω να ερχεσαι τακτικα στην εκκλησια, μου λες εχεις μεριμνες... 
Αν σου πω προσεχε αυτα που λεγονται στην εκκλησια και κατανοησε το βαθος των λογων του θεου, μου προβαλλεις σαν 
δικαιολογια την ελλειψη μορφωσης... 
Αν σου πω φροντισε να βοηθησεις ψυχικα τον αδελφο σου, μου λες οτι δεν υπακουει οταν τον συμβουλευω, αφου πολλες 
φορες του μιλησα και περιφρονησε τα λογια μου... 
Βεβαια δεν ευσταθουν οι προφασεις αυτες και ολα αυτα ειναι χλιαρα λογια, αλλα παρα ταυτα μπορεις να προφασιζεσαι... 
Αν σου πω, αφησε την οργη και συγχωρεσε τον αδελφο σου, ποια απο τις προφασεις αυτες μπορεις να χρησιμοποιησεις; 
διοτι νομιζω οτι δεν μπορεις να φερεις ως προφαση ουτε ασθενεια του σωματος, ουτε φτωχεια, ουτε αμαθεια, ουτε 
απασχοληση και μεριμνα, ουτε τιποτε αλλο... 
Γι αυτο απ' ολες σου τις αμαρτιες, αυτη θα σου ειναι ασυγχωρητη... 
Αληθεια πως θα μπορεσεις να υψωσεις τα χερια σου στον ουρανο; 
πως θα κινησεις τη γλωσσα σου να προσευχηθεις; 
πως θα ζητησεις συγνωμη αφου ακομα και αν ο θεος θελει να σου συγχωρησει τις αμαρτιες, εσυ δεν του το επειτρεπεις αφου 
δεν συγχωρεις τον αδελφο σου; 
διοτι, αν εσυ ο ιδιος εκδικηθεις και επιτεθεις εναντιον του, ειτε με λογια, ειτε με αναλογες συμπεριφορες, ειτε με καταρες, ο 
θεος δεν θα επεμβει πλεον, αφου εσυ ανελαβες την τιμωρια του... 
Και οχι μονο δεν θα επεμβει αλλα και θα σου ζητησει το λογο διοτι φερθηκες υβριστικα σε αυτον... 

https://www.pemptousia.gr/author/trampas-sotirios/

