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Ππόλξγξρ 

 

«Πάμσα οάμσα οεπμάρ ση υψσιά για μα υσάςειρ ση λάμχη. 

Πάμσα οάμσα ση λάμχη οεπμάρ για μα υσάςειρ χηλά σα βξτμά σα 

φιξμόδξνα. Όμψρ σι σα βξτμά; Πξιξρ και σι ςσα βξτμά; Σα θεμέλιά 

μξτ ςσα βξτμά και σα βξτμά ςηκώμξτμ ξι λαξί ςσξμ ώμξ σξτρ και 

οάμψ σξτρ η μμήμη καίει άκατση βάσξρ!». 

 

σξμ οέμοσξ χαλμό σψμ Παθώμ, σξτ δεύσεπξτ μέπξτρ σηρ ςύμθεςηρ 

“Σξ Άνιξμ Εςσί”, ξ Οδτςςέαρ Ελύσηρ οξιησξτπγεί σξμ αγώμα σξτ 

λαξύ μαρ για σημ εοιβίψςη και ση λετσεπιά σξτ, με σίσλξ ΣΑ 

ΠΑΘΗ, και οαπαλληλίζει σξμ Γξλγξθά σξτ οξλέμξτ και σηρ κασξφήρ 

με σα οάθη σξτ Φπιςσξύ.  

 

 

 



 

Σα οάθη σξτ Αμθπώοξτ οξτ ζει  ςσημ καθημεπιμή σξτ βιξσική 

οάλη σημ θλίχη  αοό   σξμ οόμξ σηρ κασαςσπξυήρ και σηρ αοώλειαρ. 

 

Αυξπμή για σξ μικπό ατσό αυιέπψμα, έδψςε η εμβλημασική 

υψσξγπαυία οξτ βπίςκεσαι ςσξ ενώυτλλξ. 

 
 

 

 



  

Πτπξςβέςσερ οξτ εοεμβαίμξτμ για σημ κασάςβεςη   οτπκαγιάρ ςε 

εκκληςία ςσξ San Jose, ςσημ Καλιυόπμια, διαςώζξτμ σξμ 

εςσατπψμέμξ Ιηςξύ αοό σιρ υλόγερ.  

http://www.huffingtonpost.com/2014/11/21/san-jose-church-fire-crucifix_n_6199056.html 

 

Μια εικόμα, φίλιερ λένειρ, φίλιερ ςκέχειρ, οξτ υέπμει ςσξ μξτ σιρ 

αμαπίθμησερ οαπόμξιερ οξτ ξι Πτπξςβέςσερ διαςώζξτμ σξμ 

«εςσατπψμέμξ Άμθπψοξ» αοό σιρ αμαπίθμησερ κασαςσπξυέρ. 

 
 

 



 

ε ατσόμ σξμ καθημεπιμό Γξλγξθά σξτ αμθπώοιμξτ οάθξτρ, ξι 

Πτπξςβέςσερ βπίςκξμσαι ςιμά ςε ατσή σημ ξδύμη, ςσξ ευιαλσικό 

σξοίξ σηρ δτςστφίαρ οξτ ιςξππξοεί με θπημησικό σπόοξ η ζψή και η 

αοώλεια σηρ.  

Μέπερ Μεγάληρ Εβδξμάδαρ, αοξστοώμξτμε μέςα αοό ση μάφη σψμ 

Πτπξςβεςσώμ σξμ Πόμξ σψμ Αμθπώοψμ. 

Ο οόμξρ  σηρ αοώλειαρ και σηρ κασαςσπξυήρ οξτ σξύσερ σιρ μέπερ 

σξτ Θπήμξτ σξτ Θεαμθπώοξτ αοξκσξύμ οιξ ςοαπακσική θψπιά. 

 



 

Οι υψσξγπαυίερ, αςοπόματπερ, αοό σξ μακπιμό οαπελθόμ, ξι 

οεπιςςόσεπερ,  αοξστοώμξτμ αμ σιρ οπξςένειρ οάλι με μια 

μεγαλξβδξμαδιάσικη οπξςέγγιςη σξμ ίδιξ σξμ Πόμξ σξτ Αμθπώοξτ. 

Εςσιάζξμσαρ σημ οαπασήπηςη  ςσξ οπόςψοξ σξτ Πτπξςβέςση, ςσημ 

ςσάςη σξτ ςώμασόρ σξτ, ςε διαοεπμά  η αγψμία για ατσό οξτ 

εοιφειπεί και  η ςσεμαφώπια σξτ, γι ατσό οξτ βλέοει. 

 

 



 

Σξ οπόςψοξ σξτ Πτπξςβέςση  αγψμιά για σημ Διάςψςη, σημ 

ψσηπία και θπημψδεί για όςα δεμ οπόλαβε ή δεμ μοόπεςε με σα 

αμθπώοιμα μέςα μα κάμει.  

 

Αςοπόματπερ υψσξγπαυίερ, οξλτκαιπιςμέμερ, αοό σξ απφείξ σηρ 

Π.Τ. Κασεπίμηρ και αοό σεύφη  σηρ δεκαεσίαρ σξτ 70 και σξτ 80 

σξτ οεπιξδικξύ  Πτπξςβεςσικήρ Εοιθεώπηςηρ, αμαςύπθηκαμ με 

ετλάβεια και ςτμξδεύξμσαι με  λένειρ – ςοαπάγμασα κξπτυαίψμ 

δημιξτπγώμ σξτ ομεύμασξρ. 

 



 

σίφξι αοό σξμ οπξυησικό θπήμξ σξτ Ιεπεμία σηρ Παλαιάρ Διαθήκηρ, 

αοό σξ εταγγέλιξ σξτ Μασθαίξτ, θπημησικά μέλη αοό σξμ Ρψμαμό 

σξ Μελψδό και σξμ Άγιξ ιλξταμό, ςσίφξι ςοαπακσικξί σξτ Ελύση, 

Βάπμαλη, Καβάυη, Καπξύζξτ, Γκάσςξτ. 

Κάθε μια  ςύμθεςη εικόμαρ και λόγξτ, νεφψπιςσά,  αμάβει σξ δικό 

σηρ  κεπί  ςσημ Εβδξμάδα σψμ Παθώμ... Η οπξςδξκία σηρ εοιστφήρ 

εοέμβαςηρ και ξ οεπιξπιςμόρ σξτρ κιμδύμξτ είμαι η δική μαρ 

οτπξςβεςσική ετφή σξτ Φπιςσόρ Αμέςση. 

                                                 Γιάμμηρ σαμξύληρ 

 Ππόεδπξρ Δ.. Έμωςηρ Ανιωμασικώμ Πτπξςβεςσικξύ ώμασξρ 

                                              Μεγάλη Εβδξμάδα  2017 

 

 



. 

 

 

«ειρ, ξι ξοξίξι διέπφεςθε κξμσά μξτ, πίχασε έμα βλέμμα, 

ίδεσε εάμ τοάπφει αλλξύ σόςξρ οόμξρ, όςξρ είμαι ξ ιδικόρ μξτ !» 

Θπήμξι Ιεπεμίξτ 1,12 

 

 

 



 

 

«Αοό σξ ύχξρ σξτ ξτπαμίξτ θπόμξτ σξτ έπιχε οτπ, σξ έβαλε μέςα ειρ σα 

κόκκαλά μξτ. Άολψςε δίκστξμ ειρ σα οόδια μξτ, με αμέσπεχε, με 

οαπέδψςεμ ειρ όλεθπξμ και εναυαμιςμόμ.» 

Θπήμξι Ιεπεμίξτ  1,13 

 



 

 

«Άμαχε μεγάλημ υλόγα κασαςσπξυήρ ςσξμ Ιακώβ, η ξοξία και κασέυαγεμ 

όλημ σημ οεπιξφήμ.» 

Θπήμξι Ιεπεμίξτ  2,3 

 



 

 

 

«Βτθιςμέμξρ ειρ σαρ θλίχειρ και ςσξτρ διψγμξύρ μξτ ςκέοσξμαι και 

ναμαςκέοσξμαι σαρ οικπίαρ μξτ, σαρ ςτμυξπάρ μξτ, οξτ είμαι οικπαί όοψρ 

η φξλή.» 

Θπήμξι Ιεπεμίξτ  3,19 



 

 

 

«Ολξκλήπψςε ξ Κτπίξρ σξμ θτμόμ σξτ εμαμσίξμ μαρ. Άδειαςε σξμ θτμόμ σηρ 

ξπγήρ σξτ εμαμσίξμ μαρ και άμαχε υψσιάμ κασαςσπξυήρ ειρ σημ ιώμ, η 

ξοξία και σημ κασέυαγε μέφπι σψμ θεμελίψμ σηρ.» 

Θπήμξι Ιεπεμίξτ  4,11 



 

 

 

«Αοξμακπτμθείσε, αοξμακπτμθείσε, μη εγγίζεσε· υψσιά έφει αμαυθή. 

Κασελήυθηςαμ αοό σπόμξμ.» 

Θπήμξι Ιεπεμίξτ  4,15 

 



 

 

 

«Σὸ κλάμα ςσαμασῶ καὶ ςυίγγψ σὴμ καπδιά μξτ ἀκόμα 

οιὸ οξλύ, ὁ λξγιςμόρ μξτ ὅμψρ μὰ ςψοάςη δὲμ μοξπεῖ» 

Ῥψμαμὸρ ὁ Μελψδόρ–Κξμσάκιξμ «Εἰρ σὸ Πάθξρ σξῦ Κτπίξτ» 

 



 

 

«Εκσείμεσαι ξ δπόμξρ ζξυεπόρ.  

Οικσπώρ ξ άμεμξρ ξδύπεσαι κ’ ξιμώζει. 

Κόπαν αοαίςιξρ μακπόθεμ κπώζει.» 

Κ.Καβάυηρ - Ππιάμξτ Nτκσξοξπία 

 

 



 

 

«Δεμ με σέποει η ςιγή σηρ επήμξτ. Δεμ με σπαβξύμ σψμ βξτμώμ σα 

χηλώμασα. Δεμ μ᾽ αμαοαύει η ξμξπυιά σψμ δαςώμ και σψμ λειβαδιώμ. 

Δεμ κασαοπαΰμει σξμ οόμξ μξτ σψμ οξτλιώμ σξ κελάδημα. Σίοξσε, σίοξσε 

δεμ μξύ δίμει σώπα φαπά, η χτφή μξτ πάγιςε αοό σημ οξλύ ςσεμξφώπια.» 

Ο θπήμξρ σξτ Αδάμ 

Αγίξτ ιλξταμξύ σξτ Αθψμίση 

 



 

 

Σεσάπση σψμ σευπώμ και σψμ οαθώμ 

ξ θάμασξρ δεμ έφει οαπελθόμ. 

Σεσάπση σψμ χτφώμ και σψμ αγγέλψμ 

ξ θάμασξρ δεμ έφει ξύσε μέλλξμ. 

Νίκξτ Γκάσςξτ, "Μέπερ Εοισαυίξτ" 

 



 

 

Και σώπα φάθηκε... 

Αγγίζξμσαρ αληθιμά οξτλιά ςσξ έπεβξρ 

αγγίζει μέξτρ ξτπαμξύρ 

η οπξςετφή σξτ μάφη. 

Άςμα μικπό - Νίκξρ Καπξύζξρ 

 



 

 

«Πξιὰ Μξῖπα ςσὄγπαυε καὶ οξιὰ μξῦ σὄφε γπάχει σέσξιξμ καημό, σέσξια 

υψσιὰ ςσὰ ςσήθεια μξτ μ᾿ἀμάχει;» 

Γιάμμηρ Ρίσςξρ - Εοισάυιξρ 

 

 



 

 

 

Σα θεμέλιά μξτ ςσα βξτμά 

και σα βξτμά ςηκώμξτμ ξι λαξί ςσξμ ώμξ σξτρ 

και οάμψ σξτρ η μμήμη καίει 

άκατση βάσξρ. 

Οδ.Ελύσηρ - Σξ άνιξμ εςσί 



 

 

 

 

αμ μα ’μαι, λέει, ξ θάμασξρ ξ ίδιξρ αλλ’ 

ακόμη μέξρ αγέμειξρ οξτ μόλιρ νεκιμά 

κι ακξύει οπώση υξπά μέςα ςσξ θάμβξρ σωμ κεπιώμ 

σξ «δεύσε λάβεσε σελετσαίξμ αςοαςμόμ». 

Οδ.Ελύσηρ 

 



 

 

«σεμὴ ἡ ούλη καὶ σεθλιμμέμη ἡ ὁδὸρ ἡ ἀοάγξτςα εἰρ σὴμ ζψήμ, καὶ ὀλίγξι 

εἰςὶμ ξἱ εὑπίςκξμσερ αὐσήμ!» 

Μασθ. 7,14    

 

 



 

 

«Θεπιὰ ξἱ ἀμθπώοξι, δὲ μοξπξῦμ σὸ υῶρ μὰ σὸ ςηκώςξτμ! 

Δὲμ εἶμ᾿ἀλήθεια οιὸ φπτςὴ ςὰμ σὴμ ἀλήθεια σῆρ ςιψοῆρ. 

Φίλιερ υξπὲρ μὰ γεμμηθεῖρ, σόςερ θὰ ςὲ ςσατπώςξτμ!» 

Κ.Βάπμαληρ – Οι οόμξι σηρ Παμαγιάρ 

 



 

Εοίλξγξρ 

 

“Μασαιόσηρ μασαιξσήσψμ, σά οάμσα μασαιόσηρ”,  λέει ξ  

ςτγγπαυέαρ σξτ Εκκληςιαςσή (1:2), οεπιγπάυξμσαρ με σξ καλύσεπξ 

σπόοξ σξ διαπκέρ σηρ έκθεςηρ σξτ αμθπώοξτ ςσξ αιυμίδιξ σηρ 

κασαςσπξυήρ και σηρ αοώλειαρ.  

 



 

Και δεμ υθάμει ατσή η εγκασαβίψςη  μαρ ςσξ σόςξ ςκληπό και 

εοικίμδτμξ οεπιβάλλξμ, μόμξι μαρ με σημ ςκληπόσησα σηρ χτφήρ, 

σημ μξςηπόσησα σξτ  μταλξύ, δημιξτπγξύμε σημ αμθπώοιμη 

εγκλημασικόσησα, οξτ «εκ οπξθέςεψρ» με όλξτρ  σξτρ οπόςυξπξτρ 

σπόοξτρ –οόλεμξρ, σπξμξκπασία, αδικία- υσιάφμξτμε σξ ευιαλσικό 

σξοίξ μια αμθπψοόσησαρ οξτ δεμ μαρ κάμει μα νεφψπίζξτμε οξλλέρ 

υξπέρ αοό σα αγπίμια σηρ υύςηρ.  

Αμ και μεπικέρ υξπέρ σα νεοεπμάμε ςε αγπιόσησα. 

 

 



 

 

 Για  ατσό και δικαίψρ, Γπηγόπιξρ ξ Θεξλόγξρ διδάςκει όσι  «η 

αγιόσησα είμαι σόςξ δύςληοση αοό σξμ άμθπψοξ όςξ δύςληοση είμαι 

 η υψσιά αοό σξ μεπό.  

Σξ κακό είμαι σόςξ εύληοσξ και ετμεσάδξσξ, όοψρ η ςοίθα ςσημ 

καλαμιά.». 

 

 

 



 

Μέπερ Παθώμ.  

Μέπερ οξτ θτμόμαςσε σξ Γξλγξθά σξτ Κτπίξτ και κασαμξξύμε  λίγξ 

οεπιςςόσεπξ σξμ Γξλγξθά σξτ Αμθπώοξτ. 

Αλλψςσε  και ξ Ιηςξύρ, εμαμθπψοίςαρ, θέληςε μα σατσίςει σξ θείξ με 

σξ αμθπώοιμξ Πάθξρ. 

 

 



 

Η θτςία σξτ είμαι άλλψςσε η οπόςκληςή σξτ μα σξτ μξιάςξτμε. 

Αμεβαίμξμσαρ ςσξ σατπό, ςκαπυαλώμει ςσα οιξ δύςβασα μξμξοάσια 

σηρ καπδίαρ μαρ.  

 

Κάμει σημ διαυξπά σξτ Αμθπώοξτ αοό σξ αγπίμι. 

Υτσεύει μέςα μαρ ση Αγάοη. 

 

Κάμει σξμ Άμθπψοξ Πτπξςβέςση και Διαςώςση. 

 

Η Αγάοη γίμεσαι σξ καθήκξμ, σξ ίδιξ σξ «είμαι». 

Και σξ «καθήκξμ»  γίμεσαι θτςία, οξτ ξδηγεί ςσα τχηλά εκείμα 

όπια, σα τοεπάμθπψοα: 

 

«Να δίμειρ ση ζωή ςξτ για ση ζωή σξτ αδελυξύ ςξτ.» 

 

 


