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Ἦλθε ὁ Χριστός στόν κόσμο, γιά νά κα-
ταργήσει τή φθορά καί τόν θάνατο. 
Ἡ ἀνθρώπινη κακία καί τό μῖσος Τόν 

ἀνέβασαν στόν Σταυρό καί τόν παρέδωσαν στόν 
θάνατο. Ἀναστήθηκε τριήμερος, γιά νά χαρίσει 
στόν ἄνθρωπο τήν αἰωνιότητα. « Ἦλθε διά τοῦ 
Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλ ιω τ ιῶ κόσμ ιω… Σταυρόν γάρ 
ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς, θανάτ ιω θάνατον ὤλεσεν» 
(Πεντηκοστάριο).

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι Ἀνάστα-
ση γιά ὅλο τόν κόσμο. Εἶναι τό παμμέγιστο 
δῶρο τοῦ Θεοῦ γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα καί 
γιά τήν ἀνακαίνιση τῶν πάντων. «τά πάντα 
γέγονε καινά».

Τό μέγιστο αὐτό δῶρο προσφέρεται ἀδιά-
κοπα διά τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Θείας Λει-
τουργίας.

Κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι ἕνα Πάσχα, 
ἕνα πέρασμα στήν αἰωνιότητα. Ὁ χρόνος 
σμικρύνεται, μέ τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ 
καί τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Οἱ πιστοί 
μετέχουμε στό ἀναστημένο σῶμα τοῦ Χρι-
στοῦ, γινόμαστε «σύσσωμοι» καί «σύναιμοι» 
μαζί Του, περνοῦμε στήν αἰωνιότητα. Ὁ θά-
νατος καταργήθηκε διά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ  
Χριστοῦ. «Ποῦ σου, θάνατε τό κέντρον (= 
κεντρί), ποῦ σου  ιἍδη, τό νῖκος; Ἀνέστη Χριστός 
καί ζωή πολιτεύεται» (Κατηχητικός Λόγος, Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου).

Διά τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Χριστός παραμένει μαζί μας καί τό Πάσχα (= 
πέρασμα στήν αἰωνιότητα) γίνεται αἰώνιο Πάσχα. «…καί γάρ τό Πάσχα ὑπέρ 
ἡμῶν ἐτύθη Χριστός». (Α΄ Κορ. 5, 8). Δέν μένει παρά νά μετέχουμε μέ ἐπίγνωση 
στό μέγα Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας! 

ΑΙΩΝΙΟ
ΠΑΣΧΑ

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι 
Ἀνάσταση γιά ὅλο τόν κόσμο. 
Εἶναι τό παμμέγιστο δῶρο τοῦ 
Θεοῦ γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα 
καί γιά τήν ἀνακαίνιση τῶν 
πάντων. «τά πάντα γέγονε 
καινά».

Κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι  
ἕνα Πάσχα, ἕνα πέρασμα  
στήν αἰωνιότητα.

Διά τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Χριστός παραμένει μαζί μας καί τό Πάσχα
(= πέρασμα στήν αἰωνιότητα) γίνεται αἰώνιο Πάσχα.
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Ἅγιος Ἀχίλλιος Λαρίσης (τιμᾶται τήν 15η Μαΐου)
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Ἁπλῆ Ὀρθόδοξη Δογματική

Ἱδρυτής τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας 
εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Χαρακτηρι-
στικό γνώρισμά της εἶναι ὅτι διδάσκει 

στούς πιστούς της τήν πίστη στόν ἕναν 
καί μόνον ἀληθινό Θεό, τήν Ἁγία Τριάδα. 
Ὅλοι οἱ Χριστιανοί πιστεύουν καί ὁμολο-
γοῦν: «Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, 
Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον».

    
Ὅμως, μέ τήν πάροδο τῶν ἐτῶν πα-

ρουσιάστηκαν κάποιοι πού διαστρέβλωσαν 
καί μετέβαλαν τίς διδασκαλίες τῆς χριστια-
νικῆς πίστης.

Σήμερα, ὁ χριστιανικός κόσμος εἶναι 
διαιρεμένος σέ τρεῖς κυρίως μεγάλες Ὁμο-
λογίες (ὁμάδες).

Πρώτη Ὁμολογία (ὁμάδα): Ἡ Ὀρθο-
δοξία, ἡ ὁποία κρατᾶ καί διαφυλάσσει 
ἀνόθευτα ὅσα δίδαξε ὁ Κύριος μας Ἰη-
σοῦς Χριστός, οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ ἑπτά 
ἅγιες Οἰκουμενικές Σύνοδοι καί οἱ μεγάλοι 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας: ὁ Μέγας Ἀθανά-
σιος, ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Θεολόγος Γρη-
γόριος, ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, κ.ἄ.

Πηγές τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπό τίς ὁποίες 
ἀντλεῖται ἡ Ὀρθόδοξη διδασκαλία, εἶναι: ἡ 
Ἁγία Γραφή καί ἡ Ἱερή Παράδοση.

Δεύτερη Ὁμολογία (ὁμάδα): Ὁ Ρω-
μαιοκαθολικισμός ἤ Παπισμός.

Τρίτη Ὁμολογία (ὁμάδα): Ὁ Προτε-
σταντισμός.

    
Οἱ Ρωμαιοκαθολικοί ἤ Παπικοί, καθώς 

καί οἱ Προτεστάντες νόθευσαν τήν ἀρχαία 
πίστη καί εἴτε πρόσθεσαν εἴτε ἀφαίρεσαν 
ἀπό ὅσα δίδαξε ὁ Κύριος καί οἱ Ἀπόστολοι.

    
Σύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδοξη Διδασκα-

λία, ὁ Κύριος ἵδρυσε τήν Ἐκκλησία, ὅταν 
ἐξέλεξε τούς δώδεκα πρώτους Μαθητές 
Του. Τό Ἅγιο Πνεῦμα συγκρότησε τήν 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὡς θεῖο καθίδρυμα 

σωτηρίας τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Ὁ 
ἴδιος ὁ Κύριος εἶπε: « Ὅταν ἔλθει ὁ Πα-
ράκλητος, πού ἐγώ θά σᾶς στείλω ἀπό 
τόν Πατέρα, τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού εἶναι 
ἡ πηγή τῆς ἀλήθειας καί ἐκπορεύεται 
ἀπό τούς κόλπους τοῦ Πατρός, ἐκεῖνος 
θά μαρτυρήσει γιά μένα» ( Ἰωα. ιε΄ 26). 
Τό Ἅγιο Πνεῦμα «ἐκπορεύεται ἀπό τούς 
κόλπους τοῦ Πατρός» καί ὄχι «καί ἀπό 
τόν Υἱό», ὅπως πλανεμένα δογμάτισαν οἱ 
Παπικοί, νοθεύοντας τήν ὀρθῆ διδασκαλία 
τῆς Ὀρθοδοξίας γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Πολύ βασικές διαφορές ὑπάρχουν καί 
στό Μυστήριο τῆς Θείας Μετάληψης. Οἱ 
Παπικοί πιστεύουν ὅτι ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος 
μεταβάλλονται σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. 
Ὅμως, τό Μυστήριο τό τελοῦν μέ ἄζυμα 
(τίς ὅστιες) καί στόν λαό προσφέρεται μόνο 
τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι καί τό Αἷμα. 
Καί ἀπό τά δύο (Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ) 
μεταλαμβάνουν μόνον οἱ κληρικοί. Ἐπιπλέ-
ον, στά παιδιά προσφέρεται τό Σῶμα, μό-
νον ὅταν αὐτά γίνουν 12 ἐτῶν (πρώτη Θεία 
Κοινωνία). Οἱ Προτεστάντες κάνουν μία 
τελετή, ἀλλά ὄχι Μυστήριο. Δέν παραδέχο-
νται ὅτι ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος μεταβάλλονται 
σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. Πιστεύουν ὅτι 
εἶναι ἁπλοί τύποι καί σύμβολα, πού εἰκο-
νίζουν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου.

Σίγουρα ὑπάρχουν κι ἄλλες διαφορές 
πίστεως μεταξύ τῶν τριῶν Χριστιανικῶν 
Ὁμολογιῶν. Στό παρόν ἑστιάζονται μόνο 
οἱ παραπάνω.

Οἱ τρεῖς Χριστιανικές Ὁμολογίες
Μέ τήν πάροδο τῶν ἐτῶν παρουσιάστηκαν 
κάποιοι πού διαστρέβλωσαν καί μετέβαλαν 
τίς διδασκαλίες τῆς χριστιανικῆς πίστης.
Σήμερα, ὁ χριστιανικός κόσμος εἶναι 
διαιρεμένος σέ τρεῖς κυρίως μεγάλες 
Ὁμολογίες (ὁμάδες).
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Κάθε χρόνο, στίς 29 τοῦ Μαΐου, τήν 
ἡμέρα πού σφραγίζεται ἀνεξίτηλα 
ἀπό μιά πικρή ἐπέτειο, μέ κάποιες 

σεμνές καί πραγματικά συγκινητικές  
–ἀλλά λίγες– ἐκδηλώσεις, ξαναφέρνουμε 
στή μνήμη μας τήν τραγωδία τῆς ἴδιας 
αὐτῆς ἡμέρας τοῦ 1453, ὅταν ἡ Πόλις τῶν 
πόλεων, ἡ Βασιλεύουσα, ἁλώθηκε ἀπό 
τούς Τούρκους. Καί, ὅπως κάθε χρόνο, 
αὐτή τήν ἀποφράδα ἡμέρα διαβάζονται 
θαυμάσια κείμενα γιά τήν τεράστια ἱστο-
ρική καί διαχρονική σημασία τοῦ γεγονό-
τος καί ἀκούγονται συγκλονιστικές πε-
ριγραφές τῶν μαρτυρικῶν στιγμῶν πού 
ἔζησε, καθώς ξεψυχοῦσε, αὐτή ἡ «Πόλις 
τῶν πόλεων», ἡ Κωνσταντινούπολη. 

Ἀκόμα, ψάλλουμε ὕμνους καί μοιρολό-
για, φέρνουμε ξανά στή μνήμη μας «τήν 
καλόγρια πού μαγείρευε ψαράκια στό 
τηγάνι», παρηγοροῦμε, μέ βουρκωμένη 
φωνή, τήν πολυδακρυσμένη «Κυρά Δέ-
σποινα» πώς «πάλι μέ χρόνους μέ και-
ρούς, πάλι δικά της θἆναι», καί δεόμαστε 
γιά τίς ψυχές πού χάθηκαν ἐκεῖνες τίς 
ὧρες τῆς μεγάλης συμφορᾶς.

Κι ὅσοι ἀφήνουμε ἐλεύθερη τή φα-
ντασία μας νά πορευτεῖ μέ συντροφιά 
τή γνώση στά ἁγιασμένα τείχη, παρακο-
λουθοῦμε καί ζοῦμε νοερά, στή διάρκεια 
ἐκείνων τῶν 57 ἡμερῶν τῆς πολιορκίας, 
πού κατέληξε στήν Ἅλωση, μιάν ἀτμό-
σφαιρα ζυμωμένη μέ λιβάνι καί ψαλμω-
δίες, μέ σημάδια καί ὁράματα μυστηρι-
ώδη καί προφητικά, μέ δάκρυα καί αἷμα, 
μέ θυσίες καί προδοσίες. Ἀκοῦμε τούς 
ἤχους ἀπό τά σήμαντρα τῆς Ἁγιά-Σο-
φιᾶς. Ἀκοῦμε τίς ψαλμωδίες τῶν βασανι-

σμένων χριστιανῶν, πού λιτανεύουν τήν 
εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγήτρι-
ας στά τείχη, τά πληγωμένα ἀπό τίς 
ἀλλεπάλληλες ἐπιθέσεις τῶν Τούρκων. 
Ἀκοῦμε τόν ἀχό τῆς φοβερῆς λομπάρδας. 

Καί νιώθουμε ὅτι εἶναι ἡ ὥρα πού πρέ-
πει νά γονατίσουμε εὐλαβικά, γιά νά προ-
σκυνήσουμε τόν μαρτυρικό κι ἀξεπέραστο 
σέ μεγαλεῖο ψυχῆς, τόν τραγικό τελευταῖο 
αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου, τόν Κων-
σταντῖνο Δραγάση-Παλαιολόγο. Αὐτόν, 
πού τόν ἔχουμε πολλές φορές συναντήσει 
ἐκεῖ. Ἄλλοτε στή μέση τῆς φωτιᾶς καί 
τοῦ ὀλέθρου, κι ἄλλοτε στά ἀνάκτορα τῶν 
Βλαχερνῶν, στά τείχη πού στοίχειωσαν 
ἀπό τό αἷμα, μέσα στήν ὁλόφωτη ἐκκλη-
σιά, ἤ στήν πύλη τοῦ Ρωμανοῦ, δίπλα 
στούς ἥρωες συμπολεμιστές του, πάνω 
ἀπό τήν μοιραία Κερκόπορτα. 

Ἐκεῖνος, παντοῦ ἐκεῖνος. Ὁ αὐτοκρά-
τορας, πού δέν ἤξερε νά ἀπαιτεῖ, παρά 
μόνο νά ἐμπνέει καί νά δίνει παράδειγμα 
ζωῆς. Ὁ ἀτρόμητος πολεμιστής, ὁ δει-
νός ξιφομάχος, ἄλλοτε νά ἐμψυχώνει κι 
ἄλλοτε νά προσεύχεται μέ συγκίνηση στόν 

«Οὐκ ἑάλω 
τό φῶς...»

Στοχασμοί
&

Ἀπόηχοι
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Θεό, γιά νά τόν ἀξιώσει νά κάνει τό χρέος 
του ὡς χριστιανός καί ὡς βασιλέας.

    

Πάντα καί παντοῦ ὁ Κωνσταντῖνος. 
Ὄρθιος ἀλλά καί γονατιστός. Βασανι-
σμένος ἀλλά κι ἀδάκρυτος. Ταπεινός κι 
ἀνθρώπινος, ἀλλά ὑπερφυσικός καί μεγα-
λειώδης. Μάρτυρας. Αὐτός πού τάχθηκε 
νά γίνει ὁ θεματοφύλακας τῆς Ὀρθόδοξης 
Χριστιανικῆς Πίστης στήν Ἀνατολή καί 
δέχθηκε, μέ ἀληθινό σπαραγμό ψυχῆς, νά 
τελεστεῖ στήν Πόλη, στίς 12 Δεκεμβρίου 
τοῦ 1452, ἡ «ἑνωτική» λειτουργία πού 
ἀξίωσαν ἀπό αὐτόν οἱ ἀπεσταλμένοι τῆς 
Καθολικῆς Ρώμης. Αὐτήν πού τοῦ ἐπέ-
βαλε ἡ ἀπόγνωση καί ἡ ζοφερή ἀνάγκη, 
ἐλπίζοντας πώς, ὡς ἀντάλλαγμα, θά ἔχει 
τή βοήθεια τῆς Δύσης, γιά νά σωθεῖ ἡ 
Πόλη.

Αὐτός, πού παλεύει μέσα στήν ἀνα-
ζωπύρωση τῆς προαιώνιας κατάρας τοῦ 
διχασμοῦ –αὐτή τή φορά μεταξύ φανα-
τικῶν «ἑνωτικῶν» καί «ἀνθενωτικῶν»– 
μιά κατάρα, πού ὁ τρομερός κίνδυνος 
δέν καταφέρνει νά ἐξορκίσει. Αὐτός, πού 
ξαγρυπνᾶ μερόνυχτα, ἄλλοτε πολεμώντας, 
ἄλλοτε φροντίζοντας τούς λαβωμένους 
συντρόφους του, πού τόν ἔνιωθαν καί 
τόν ἀποκαλοῦσαν «πατέρα», ἄλλοτε ἐπι-
βλέποντας τήν ἐπιδιόρθωση τῶν τειχῶν, 
ἤ κοιτάζοντας μέ τά ματωμένα ἀπό τήν 
ἀγρύπνια μάτια του τή θάλασσα, μάταια 
περιμένοντας τή βοήθεια πού τοῦ εἶχε 
ὑποσχεθεῖ ὁ Πάπας. 

Αὐτός πού, ὅταν ὅλοι οἱ γύρω του κα-
ταλαβαίνουν πιά ὅτι τό τέλος πλησιάζει 
καί τόν παροτρύνουν ἤ καί τόν παρακα-
λοῦν ἀκόμα νά φύγει, στέκει ἀλύγιστος 
στήν ἀπόφασή του. Στά λόγια τους, 
ἀπαντᾶ μέ μιά καί μοναδική φράση: « Ἐάν 
ἡ Πόλις μου ἀπωλεσθεῖ, θά συναπολεσθῶ 
μαζί της».

Λίγες μέρες, ἀργότερα, ὧρες σχεδόν 

πρίν ἀπό τό βέβαιο τέλος, πρίν ἀπό τήν 
τελική μεγάλη ἐπίθεση τῶν Τούρκων, ὁ 
ἴδιος ὁ πολιορκητής Μεχμέτ τοῦ ζήτησε 
νά παραδώσει τήν Πόλη, μέ ἀντάλλαγμα 
νά φύγει ἐλεύθερος, μέ τούς δικούς του 
ἀνθρώπους καί μέ ὅλα ὅσα θά ἤθελε νά 
πάρει μαζί του ἀπό τά ὑπάρχοντά του, 
γιά νά γίνει ἀφέντης τοῦ Μοριᾶ. 

Τότε ἦταν πού ἐκεῖνος ἄρθρωσε τόν 
ἀξεπέραστο ἱερό λόγο. Τόν λόγο πού, ἀπό 
τήν καρδιά του, τόν εἶχε μεταγγίσει στούς 
στρατηγούς του, τούς συμβούλους του, 
τούς συγκλητικούς καί τόν μεγάλο Δούκα. 
Τόν λόγο τοῦ χριστιανοῦ, τοῦ βυζαντινοῦ, 
τοῦ Ἕλληνα ἥρωα. Τόν λόγο πού φέρνει 
ρίγος, ἀφοῦ προφήτευε τόν θάνατο μαζί 
καί τήν τιμή:

«Τό δέ τήν Πόλιν σοί δοῦναι, οὐκ 
ἐμόν ἐστίν οὐτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων 
ἐν ταύτῃ. Κοινῇ γάρ γνώμῃ, πάντες αὐτο-
προαιρέτως ἀποθανοῦμεν καί οὐ φεισό-
μεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν».

    

Κλείνοντας αὐτό τό ταπεινό μνημόσυ-
νο γιά τόν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο καί 
τούς ἡρωικούς συμπολεμιστές του, εὔχο-
μαι αὐτός, ὁ Μαρμαρωμένος Γενναῖος, νά 
μείνει καί γιά τίς ἐπερχόμενες γενιές τῶν 
Ἑλλήνων, πηγή καί ἔμπνευση συνειδητο-
ποιημένης ταυτότητας. Γιά νά μποροῦμε, 
καί στά μελλούμενα χρόνια, νά ἐπαναλαμ-
βάνουμε, χωρίς νά γινόμαστε κατάπτυστοι 
ὑποκριτές καί ἱερόσυλοι, τούς στίχους τοῦ 
Νικηφόρου Βρεττάκου ἀπό τό ἔργο του 
«Λειτουργία κάτω ἀπό τήν Ἀκρόπολη»:

«Οὐκ ἑάλω ἡ βασιλεύουσα  
ψυχή τῶν Ἑλλήνων

Οὐκ ἑάλω ἡ ρίζα! Οὐκ ἑάλω τό φῶς!».

Μερόπη Ν. Σπυροπούλου,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Ὁ  ᾍ δ η ς  
ὉΧριστός μέ τήν Ἀνάστασή 

του νίκησε τόν θάνατο. Αὐτό 
διακηρύττουμε μέ τόν πασί-

γνωστο ὕμνο «Χριστός ἀνέστη», πού 
περιέχει τή φράση: «θανάτ�ω θάνατον 
πατήσας». Καί ἄλλος ὕμνος, ὁ εἱρμός 

τῆς ΣΤ´ ὠδῆς τοῦ κανόνος τῆς Ἀναστά-
σεως, λέγει τά ἑξῆς: «Κατῆλθες ἐν τοῖς 
κατωτάτοις τῆς γῆς καί συνέτριψας μο-
χλούς αἰωνίους κατόχους πεπεδημένων, 
Χριστέ· καί τριήμερος, ὡς ἐκ κήτους 
Ἰωνᾶς, ἐξανέστης τοῦ τάφου». Δηλαδή: 
Ὦ Χριστέ, «κατέβηκες εἰς τά κατώτατα 
μέρη τῆς γῆς (δηλαδή στόν τάφο διά τῆς 
νεκρωθείσης σαρκός Σου καί στόν   ιἍδη 
διά τῆς ἀθανάτου ψυχῆς Σου) καί ἐκεῖ 
συνέτριψες τούς μοχλούς (τοῦ θανάτου 
καί τοῦ ᾅδου), πού ἐπί αἰῶνες κατακρα-
τοῦσαν φυλακισμένους τούς δεσμίους 
μετά ἀπό τρεῖς δέ ἡμέρες ἀναστήθηκες 
ἀπό τόν τάφον, ὅπως μετά τρεῖς ἡμέρες 
ὁ Ἰωνᾶς ἐξῆλθεν ἀπό τό κῆτος» (Ἡ Ἁγία 
καί Μεγάλη Ἑβδομάς, Ἀρχιμ. Ἐπιφα-
νίου Θεοδωροπούλου, σελ. 585).

    

Σέ πολλά σημεῖα ἡ Παλαιά Δια-
θήκη προμηνύει τήν Ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ καί Τόν χαρακτηρίζει Νικητή 
τοῦ θανάτου. Ἐπάνω στόν Γολγοθᾶ 
ἔγινε ἡ πιό σκληρή μάχη. Ὁ Χριστός 
μέ τή σταυρική Του θυσία μᾶς χάρισε 
τήν αἰώνια ζωή. Ὁ Προφήτης Ἡσαΐας 
βλέπει μέ τό προφητικό του βλέμμα 
καί διακηρύττει ὅτι « Ὁ ᾅδης κάτωθεν 
ἐπικράνθη συναντήσας σοι...» ( Ἡσ. 
ιδ´ 9). Δηλαδή: «ὁ ιἍδης πικράνθηκε 
καἰ ἀγανάκτησε, ὅταν σέ συνάντησε». 

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία στό ὑπόμνη-
μα τοῦ Πεντηκοσταρίου διακηρύττει: 
«Χριστός κατελθών πρός πάλην ᾄδου 
μόνος, λαβών ἀνῆλθε πολλά τῆς νίκης 
σκῦλα». Δηλαδή: «ὁ Χριστός κατῆλθε 
μόνος γιά νά παλαίψῃ μέ τόν ᾅδην. 
ἀλλ᾽ ἀνῆλθε ἐπάνω στή γῆ, ἀφοῦ ὄχι 
μόνον ἐνίκησε, ἀλλά καί ἔλαβε πολ-
λά λάφυρα τῆς νίκης». Κατάργη-
σε, δηλαδή, τόν  ιἍδη καί τόν θάνατο, 
ἀνέστησε ἀπό τούς τάφους πολλούς 
νεκρούς, καί ἀπελευθέρωσε τίς ψυχές 
πού ἦσαν δέσμιες. 

    
Τά θεόπνευστα λόγια πού γράφει ὁ 

Προφήτης Ἡσαΐας χρησιμοποιεῖ καί ὁ 
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στόν 
Κατηχητικό Λόγο πού διαβάζεται στή 
Θεία Λειτουργία τοῦ Πάσχα. Εἶναι λό-
γος θριαμβευτικός καί πολύ αἰσιόδο-
ξος καί μᾶς ἐνισχύει στήν πίστη. Ἕνα 
τμῆμα θά παραθέσουμε σέ ἑρμηνεία, 
γιά νά χαροῦμε μέ τά λόγια του. 

«Τόν αἰχμαλώτισε τόν ᾍδην ὁ Χρι-

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Ὁ Προφήτης Ἡσαΐας βλέπει  
μέ τό προφητικό του βλέμμα  

καί διακηρύττει ὅτι «Ὁ ᾅδης κάτωθεν 
ἐπικράνθη συναντήσας σοι...»  

(Ἡσ. ιδ´ 9). Δηλαδή: «ὁ ᾍδης πικράνθηκε 
καἰ ἀγανάκτησε, ὅταν σέ συνάντησε».
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ἐ π ι κ ρ ά ν θ η
στός, πού κατέβηκε εἰς τόν ᾍδην, καί 
τοῦ ἐπῆρε λάφυρα ὅλους τούς νε-
κρούς πού ἐλευθέρωσε. Ἐπίκρανε τόν 
ᾍδην ὁ Χριστός, ὅταν τοῦ παρουσιά-
σθη σἄν ἄνθρωπος χοϊκός, ἀλλά παν-
σθενουργός. Καί τοῦτο τό προεῖδε καί 
τό προεφήτευσεν ὁ προφήτης Ἡσαΐας 
καί ἔλεγε μέ μεγάλην βοήν καί φωνήν. 
Ὁ ᾍδης, ἔλεγεν ὁ προφήτης, ἐπικράν-
θη, ὅταν σέ συνήντησε κάτω, Χριστέ 
μου. Ἐπικράνθη, καί διότι κατηργή-
θη. Ἐπικράνθη, καί διότι ἐνεπαίχθη 
ἀπό τόν Χριστόν, ἀφοῦ αὐτός ἔβλεπε 
ἀδύνατον ἄνθρωπον καί ὁ Χριστός ἦτο 
ὁ παντοδύναμος Θεάνθρωπος. Αὐτός 
ἦτο ὁ ἐμπαιγμός πού ὑπέστη. Ἐπι-
κράνθη καί διότι ἐνεκρώθη. Ἐπικράν-
θη, καί διότι καθῃρέθη καί ἔχασε τό 
κράτος του. Ἐπικράνθη, καί διότι ἐδε-
σμεύθη, ἐσύρθη δέσμιος καί αἰχμά-
λωτος. Ἔλαβε σῶμα ἀνθρώπινον καί 
θνητόν καί εἶδε ἐμπρός του τόν παντο-
δύναμον καί ἀθάνατον Θεόν. 

Ἔλαβε γῆν (σῶμα γήινον, χωματέ-
νιο) καί συνήντησε οὐρανόν. Ἔλαβε 
ἐκεῖνο πού ἔβλεπε (τό θεανθρώπι-
νον σῶμα, πού καί αὐτό μόνον ὡς 
ἀνθρώπινον τό ἔβλεπε) καί ἔπεσε ἀπό 
ἐκεῖ πού δέν ἔβλεπε (ἀπό τήν θείαν 
ἐξουσίαν πού ἐκρύπτετο εἰς τό σῶμα 
ἐκεῖνο). Ποῦ εἶναι τώρα, θάνατε, τό 
κεντρί σου (ἡ ἁμαρτία), πού ἐκε-
ντοῦσες καί ἐθανάτωνες τούς ἀνθρώ-
πους; Ποῦ εἶναι τώρα, ᾅδη ἡ νίκη σου; 
ἡ νίκη πού ἕως τώρα ἐκέρδιζες εἰς 
τούς ἀνθρώπους; Ὅλα αὐτά τά ἔχα-
σες τώρα. Διατί; Διατί; Διότι – Ἀνέστη 

Χριστός καί σύ ἔπεσες πλέον κάτω.  
– Ἀνέστη Χριστός καί ἔπεσαν οἱ δαί-
μονες καί χάθηκε ἡ ἐξουσία των. – Ἀνέ-
στη Χριστός καί χαίρουν τοῦ οὐρανοῦ 
οἱ Ἄγγελοι. – Ἀνέστη Χριστός καί ζωή 
τώρα δωρίζεται εἰς τούς ἀνθρώπους.  
– Ἀνέστη Χριστός καί κανείς νεκρός 
δέν μένει εἰς τά μνήματα. Διότι μέ τό 
νά ἀναστηθῇ ὁ Χριστός ἐκ νεκρῶν ἔγι-

νε ἡ ἀρχή τῆς ἀναστάσεως ὅλων τῶν 
νεκρῶν. Εἰς τόν Ἀναστάντα, λοιπόν, 
Χριστόν ἄς εἶναι ὅλη ἡ δόξα, ὅλη ἡ 
δύναμις καί ἐξουσία εἰς τούς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. Ἀμήν» (Τά Ἀναστάσιμα, 
Ἀθανασίου Φραγκοπούλου, σελ. 58). 

Ὁ Ἀναστημένος Χριστός μας νά 
μᾶς ἀπαλλάξῃ ἀπό κάθε πίκρα τῆς 
ἁμαρτίας καί νά μᾶς χαρίζει τή γλυκιά 
παρουσία Του!

Ἀρχιμ. Γ. Μ.

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία στό ὑπόμνημα  
τοῦ Πεντηκοσταρίου διακηρύττει:  
«Χριστός κατελθών πρός πάλην ᾄδου 
μόνος, λαβών ἀνῆλθε πολλά τῆς νίκης 
σκῦλα». Δηλαδή: «ὁ Χριστός κατῆλθε 
μόνος γιά νά παλαίψῃ μέ τόν ᾃδην . 
ἀλλ᾽ ἀνῆλθε ἐπάνω στή γῆ, ἀφοῦ  
ὄχι μόνον ἐνίκησε, ἀλλά καί ἔλαβε  
πολλά λάφυρα τῆς νίκης».
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Κάποτε οἱ κόρες τοῦ Καρόλου Μάρξ 
ρώτησαν τόν πατέρα τους τί σήμαι-
νε γι᾿ αὐτόν ἡ λέξη «εὐτυχία». 

Αὐτός τούς ἀπάντησε: «Εὐτυχία ση-
μαίνει νά ἀγωνίζεσαι. νά παλεύεις. νά 
μή συμβιβάζεσαι».

Τήν ἴδια ἐρώτηση ἔκαναν καί στόν 
φίλο τοῦ πατέρα τους, τόν Φρειδερῖκο 
Ἔνγκελς, πού τυχαῖα βρισκόταν ἐκεῖ. 
Αὐτός τούς ἀπάντησε: «Εὐτυχία γιά 
μένα εἶναι ἕνα μπουκάλι κρασί».

Δέν διαφωνοῦμε μέ τίς ἀπαντήσεις 
τῶν δύο μεγάλων φιλοσόφων. Τό νά 
ἀγωνίζεσαι γιά κάτι πού τό θεωρεῖς καλό, 
σίγουρα σοῦ δίνει μιά βαθειά ἱκανοποίη-
ση. Καί ἕνα μπουκάλι κρασί, σίγουρα 
«εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου». Μόνο 
πού εἶναι ἐπίσης σίγουρο ὅτι ὅλοι οἱ 
ἀγῶνες δέν εἶναι ὑποχρεωτικά καλοί. 
Καί ἀπό τήν ἄλλη, ὅλα τά κρασιά δέν 
εἶναι ἐξ ἴσου εὐφραντικά. Θά θέλαμε νά 
ξέρουμε πιό συγκεκριμένα:

Ποιός ἀγώνας χαρίζει  
τήν ἀληθινή εὐτυχία;

Καί
Ποιό κρασί δίνει  

τήν ἀληθινή εὐφροσύνη;

    

Ἕνα ἀγράμματο παλληκάρι, πού 
τό ἔλεγαν Παναγιώτη, καί ἔζησε στήν 
Πελοπόννησο στά χρόνια τῆς Τουρκο-
κρατίας, μᾶς δίνει πιό σαφεῖς ἀπαντήσεις 
στά παραπάνω ἐρωτήματα.

Ὁ Παναγιώτης ἦταν σανδαλοποιός 
καί ζοῦσε μέ τιμιότητα καί σωφροσύνη. 
Κάποια στιγμή, ὅμως, «μέθυσε» ἀπό 
τήν ἰδέα ὅτι «εὐτυχία εἶναι νά καλοτρῶς 
καί νά καλοπίνεις». Μά ὅταν τό μυαλό 
«ναρκωθεῖ» ἀπό τέτοια ἰδέα, ὁ ἄνθρω-

πος δέν διστάζει νά πουλήσει τά πάντα, 
γιά νά ἐξασφαλίσει τή «δόση» του.
Ἔτσι καί αὐτός πούλησε τήν πίστη του 
στόν Χριστό, καί ἔλεγε ὅτι ἦταν Μου-
σουλμᾶνος, γιά νά μπορεῖ νά τρώει καί 
νά πίνει «καλύτερα». Φαινόταν ὅτι ὁ 
«ἀγώνας» του γιά ψωμί, (κρασί) καί 
ἐλευθερία εἶχε δικαιωθεῖ πλήρως! Καί 
σχετικά ... ἀνέξοδα!

Εὐτυχῶς, ἡ «μαστούρα» του δέν 
κράτησε πολύ. Κάποτε «ξύπνησε». Καί 
κατάλαβε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν χορταίνει 
μόνο μέ τέτοιο ψωμί, μέ τέτοιο κρασί 
καί μέ τέτοια ἐλευθερία. Κατάλαβε ὅτι 
πηγή τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας καί τῆς 
ἀληθινῆς εὐτυχίας εἶναι ὁ Χριστός, 
ὁ Ὁποῖος, γιά νά μᾶς χαρίσει αὐτά 
τά μεγάλα καί ἀληθινά Δῶρα, ἔχυσε 
ἑκούσια τό Τίμιο Αἷμα Του ἐπάνω στόν 
Σταυρό.

Συνειδητοποίησε, τότε, ὁ Παναγιώτης 
ὅτι χρειαζόταν νά ἀλλάξει πορεία. Ἔτσι 
ἔφυγε. Καί ἐπῆγε στό Ἅγιον Ὄρος. Καί 
ἔγινε μοναχός μέ τό ὄνομα Παῦλος. Καί 
ἀποφάσισε νά ἀγωνιστεῖ. Νά παλαίψει. 
Ὄχι ἀόριστα κάποιον «ἀγῶνα». Ἀλλά 
ἕναν συγκεκριμένο ἀγῶνα. τόν ἀγῶνα 
τῆς ὑπακοῆς, πού δίνει τήν ἀληθινή 
εὐτυχία καί ἐλευθερία, καί χορταίνει ἀλη-
θινά τόν ἄνθρωπο. Καί «μεθυσμένος» 
ἀπό αὐτή τήν λαχτάρα, ἀποφάσισε νά 
μαρτυρήσει γιά τή δόξα τοῦ Χριστοῦ. 
Καί νά χύσει τό αἷμα του ἑκούσια.

    

Τί εἶδους «κρασί» τόν «μέθυσε» 
τώρα; Μᾶς τό ἀποκαλύπτει ἕνας συ-
μπατριώτης του, ὁ ἱερομόναχος Τιμόθε-
ος. Αὐτός προσπάθησε νά ἀποτρέψει 
τόν Παῦλο ἀπό νά πάει στό μαρτύριο, 
λέγοντάς του ὅτι τό μαρτύριο εἶναι 

Τό μεθύσι πού μᾶς ξυπνάει
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πρᾶγμα πικρό. Καί ἐπέμενε. Ἀλλά μιά 
νύχτα εἶδε σέ ὅραμα τόν Ἅγιο, νά τοῦ 
προσφέρει ἕνα ποτήρι γεμᾶτο αἷμα. Καί 
νά τοῦ λέει: «Πιές, ἀδελφέ!». Καί ὅταν 
ὁ Τιμόθεος ἀρνήθηκε, γιατί ἦταν αἷμα 
καί μάλιστα πικρό, ὁ Παῦλος τόν δια-
βεβαίωσε ὅτι ἦταν γλυκύτατο!

Δέν εἶναι οὔτε αὐθυποβολή, οὔτε 
αὐταπάτη, ἡ γλύκα τῆς ζωῆς κοντά στόν 
Χριστό. Εἶναι μιά πραγματικότητα τόσο 
μεγάλη, πού νικάει τή φρίκη τῶν μαρ-
τυρίων καί τοῦ θανάτου.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος «γλυκαθεῖ» ἀπό 
τό «κρασί» τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, 
μεθάει μέ ἕνα μεθύσι, πού δέν τόν βγάζει 
ἀπό τήν πραγματικότητα. Δέν τόν κάνει 

νά ξεχνάει, οὔτε νά ξεχνιέται. Ἀντίθετα, 
τόν κάνει νά καταλαβαίνει πόσο πρόχει-
ρες, καθαρά ὑποκειμενικές καί φτηνές 
εἶναι τοποθετήσεις σάν τοῦ Μάρξ καί 
τοῦ Ἔνγκελς.

Μόνο πού, γιά νά γλυκαθεῖ ὁ ἄνθρω-
πος ἀπό αὐτό τό «κρασί», χρειάζεται 
νά τό δοκιμάσει. Πῶς;

Παλεύοντας νά ζήσει μέ συνέπεια τή 
ζωή τῆς Ἐκκλησίας, καί σταματώντας νά 
λέει ψέματα στόν ἑαυτό του, ὅτι δῆθεν ἡ 
ζωή ἔξω ἀπό Αὐτήν τόν «γεμίζει».

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Παῦλος μαρτύρη-
σε στήν Τρίπολη στίς 22 Μαΐου 1818.

π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος
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ὉὨριγένης μᾶς λέει ὅτι ἀθάνα-
τος… εἶναι μόνο ὁ ἀναστάς ἐκ 
νεκρῶν.

    
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Ρωμ. 6, 9) 

λέει ὅτι ὁ Χριστός, καθώς ἀναστήθηκε 
ἐκ νεκρῶν, ποτέ πιά δέν ἀποθνήσκει καί 
ποτέ δέν τόν κυριεύει θάνατος (Τόμ. 
9, σελ. 139, στίχoς 6-9 ΒΕΠ). Γιά νά 
δεχθεῖ, ὅμως, κανείς τήν Ἀνάσταση 
χρειάζεται πίστη. Ὁ Χριστός δέν φα-
νερώθηκε σ’ ἐκείνους πού τόν σταύρω-
σαν, ἀλλά σ’ ἐκείνους πού τόν πίστεψαν 
(Πράξ. 1, 3. Τόμ. 11, 97, 5 ΒΕΠ).

    
Ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: Πάσχα 

τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ διάβαση ἀπό τήν 
κακία στήν ἀρετή (Τόμ. 63, σελ. 133, 
15-21 ΒΕΠ). Ὅταν θά ἀπόσχουμε ἀπό 
τό νά ἐνεργοῦμε τήν ἁμαρτία, κι ἀπό 
δῶ προκόψουμε στό νά μήν πολεμού-
μαστε οὔτε στόν νοῦ, καί θάψουμε κατά 
κάποιο τρόπο κάθε κίνηση ἁμαρτητική, 
τότε ὁ λόγος μόνο μέσα μας φανερώνε-
ται, ὡς νά εἶναι ἀναστημένος ἐκ νεκρῶν 
(Τόμ. 63, σελ. 230, 21-25 ΒΕΠ). Θα-
νατώνεται καί διαλύεται ἡ κακία, γιά 
ν’ ἀναπλασθεῖ τό ἀνθρώπινο χωρίς νά 
ἔχει μέσα του κακία. Ἐπανέρχεται ἡ 
ἀναστοιχείωση στό ἀρχαῖο. Χωρίς τόν 
θάνατο δέν γίνεται Ἀνάσταση (Τόμ. 69, 
σελ. 384, 14-25 ΒΕΠ).

    
Στούς παλαιούς (εἰδωλολάτρες) ἡ 

Ἀνάσταση νεκρῶν φαίνεται παράλογη, 
ἔξω ἀπό τή φύση. Μέ τή βιολογική λο-
γική τῆς φθορᾶς, πράγματι, ἡ ἀνάσταση 
εἶναι «παρά φύσιν». Ὅμως, ὁ Χριστός 

ξεπέρασε αὐτούς τούς νόμους τῆς βι-
ολογικῆς φθορᾶς. Σαρκώθηκε. Ἔλαβε 
ἀνθρώπινη βιολογική ὑπόσταση «ὑπέρ 
φύσιν», ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μα-
ρίας τῆς Παρθένου. Ἔτσι ξεπέρασε καί 
τή βιολογική φθορά τοῦ θανάτου. Ἀνα-
στήθηκε. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ ἀνθρωπίνου 
γένους γιά τόν Θεό εἶναι «κατά φύσιν». 
Ἀφοῦ ἡ φύση Του εἶναι «ἡ ἀνάσταση 
καί ἡ ζωή», καί τό πρόσταγμά Του εἶναι 
φύση. (Φύεται, φυτρώνει ἡ ζωή μέ τήν 
προσταγή Του: «ἐξαγαγέτω ἡ γῆ βοτά-
νην χόρτου... ἐξαγαγέτω τά ὕδατα ἑρπετά 
ψυχῶν ζωσῶν». νά βγάλει ἡ γῆ ζωντανούς 
ὀργανισμούς. (Πρβλ. Πέτρ. Δαμασκηνοῦ, 
Φιλοκαλία, Τόμ. Γ΄, σελ. 158, στιχ. 29-32, 
Ἐκδόσεις Ἀστήρ, 1976).

    
Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος: Κάθε ἄνθρω-

πος ἐνεργεῖ ἐν ὅσῳ ζεῖ. Ἄν ὁ Χριστός 
ἦταν νεκρός, δέν εἶχε ἀναστηθεῖ, πῶς μέ 
τήν πίστη στήν ἐπίκληση τοῦ Χριστοῦ 
γίνονται τόσες θαυμαστές ἐνέργειες, καί 
πῶς διώκονται οἱ δαίμονες, πού βλέπουν 
καί ὅσα δέν βλέπουν οἱ ἄνθρωποι, καί 
θά ἤξεραν ὅτι ὁ Χριστός εἶναι νεκρός; 
Σέ νεκρό δέν θά ὑπήκουαν οἱ δαίμονες 
(Τόμ. 30, σελ. 100, 1-3 καί 30-40 ΒΕΠ).

    
Ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας ἀναφέρεται 

διεξοδικά στό ἀδιάσειστο τῆς πραγματι-
κότητας τῆς Ἀναστάσεως: Ἦταν δώδεκα 
οἱ Μαθητές Του καί ἑβδομῆντα ἀπό τόν 
εὐρύτερο κύκλο, καί ἐκτός αὐτῶν μυριά-
δες λαοῦ. Πῶς θά μποροῦσαν ὅλοι νά 
κηρύττουν μέ θαυμαστή συμφωνία ὅλα 
ὅσα ἔκανε ὁ Ἰησοῦς, καί νά ἐγκαταλεί-
ψουν γυναῖκες, παιδιά, φίλους, συγγε-
νεῖς, κτήματα καί νά πᾶνε νά κηρύξουν 

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
καί τοῦ ἀνθρώπου στούς Πατέρες
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ψεύτικη Ἀνάσταση; Γιά 
ποιά ὠφέλεια, γιά ποιό 
κέρδος; Τούς περίμεναν 
φυλακές καί δεσμωτή-
ρια, βασανιστήρια, φωτιά 
καί σίδερο καί σταυροί, 
καί ἄγρια θηρία! Πῶς μέ 
τόση προθυμία κήρυτταν 
πάσχοντας τέτοια φρικτά; 
Εἶναι ἀδύνατο νά εἶχαν 
συμφωνήσει κάτι τέτοιο 
ψεύτικο, καί νά μήν εἶχαν 
βγεῖ κάποιοι νά μιλήσουν 
γιά τήν ψεύτικη συμφω-
νία, ἀφοῦ τόσα καί τόσα 
ἔπασχαν. Γιατί θά εἶχαν 
συμφωνήσει ὅλοι αὐτοί, 
γιά νά κηρύττουν τά ἴδια, 
καί νά μήν ἔρχονται σέ δι-
αφωνίες. Ὅλα αὐτά δέν 
μποροῦσαν νά γίνουν, ἄν 
δέν ἦταν ἀληθινά καί τά 
γεγονότα καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ 
(Τόμ. 27, 112-117 ΒΕΠ, κατ’ ἐπιλογή καί 
ἐν περιλήψει). Δέν εἶναι δυνατό Αὐτός 
πού κήρυττε ὅτι εἶναι ἡ Ἀνάσταση καί 
ἡ ζωή, νά νικηθεῖ ἀπό τό θάνατο. Δέν 
εἶναι οἰκεῖο τοῦ πυρός τό νά ψύχει, οὔτε 
τοῦ φωτός τό νά σκοτεινιάζει. Ἔτσι οὔτε 
καί τῆς ζωῆς τό νά θανατώνει, οὔτε καί 
τοῦ Θεοῦ Λόγου τό νά ἐνεργεῖ παρά-
λογα. Ποιά λογική ἔχει τό νά ὑπόσχεται 
σέ ἄλλους ζωή αἰώνια καί τό δικό του 
σῶμα νά τό παραδίνει στή φθορά; (Τόμ. 
28, σελ. 137, 19-32).

    
Ἀπιστώντας στήν Ἀνάσταση, εἶναι 

σάν νά περιφρονοῦμε καί νά βγάζουμε 
ψεύτικη τή βεβαίωση τοῦ Χριστοῦ ὅτι 
τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως ὅλοι θ’ ἀκού-
σουν τή φωνή Του. Ἄν ἀπό ἕναν σταθ-
μό ἐκπέμπονται ραδιοκύματα καί πᾶνε 
σέ μυριάδες σπίτια ὅ,τι προβάλλει ὁ 
σταθμός, δέν εἶναι δυνατώτερος ὁ Θεός 
ἀπό τή λεπτή ὕλη, πού μεταφέρει τά 

ἠχητικά καί ὀπτικά σήματα, καί πού 
ὁ Ἴδιος τήν ἔπλασε, νά κάμει ὥστε ἡ 
δική Του φωνή νά ἀκουσθεῖ ἐκεῖ πού 
θέλει, δηλαδή στά νεκρά σώματα; Δέν 
εἶναι νεκρή ἡ συσκευή, ὁ δέκτης μας, 
ἄν δέν ὑπάρχει σταθμός νά ἐκπέμψει; 
Δέν ζωντανεύει, ὅταν ἐκπέμψει; Κι ὅταν 
ἐκπέμψει ὁ Θεός τή δική Του φωνή, δέν 
θ’ ἀκούσουν οἱ νεκρές συσκευές τῶν 
σωμάτων μας;

Ἄν ἀπορρίψουμε τήν Ἀνάσταση, 
ἀπορρίπτουμε τό ξαναστήσιμό μας 
στήν ἀφθαρ σία, στήν αἰωνιότητα, καί 
οἱ ἐνέργειές μας ὑποβιβάζονται καί κα-
τευθύνονται στήν ἁπλῆ, τή βιολογική, 
τήν κτηνώδη ζωή τῆς φθορᾶς καί τοῦ 
θανάτου. Αὐτοκαταδικαζόμαστε στόν 
αἰώνιο πνευματικό θάνατο.

Θά ἀπορρίψουμε, λοιπόν, τή μετα-
στοιχείωσή μας στή θεϊκοῦ εἴδους ζωή 
καί αἰωνιότητα τοῦ Χριστοῦ; Μή γένοιτο! 

Νικόλαος Σωτ. Πουρναρᾶς
Δ.Θ.



Tό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ὑπῆρξε τελείως ἀσυνήθιστο στά 
μάτια τῶν συγχρόνων του, ὥστε 

πολλοί νά ἐρωτοῦν γιά τήν ταυτότητά 
του. Μάλιστα, σύμφωνα μέ τά Εὐαγ-
γέλια, καί ὁ ἴδιος ὁ Ἰωάννης ὁ Πρό-
δρομος, πού βρισκόταν στή φυλακή, 
ἔστειλε δύο μαθητές του νά ρωτήσουν 
τόν Κύριο ἐάν εἶναι ὁ Μεσσίας (Ματθ. 
11, 2). Ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς ρώτη-
σε γιά τό πρόσωπό Του τούς Μαθητές 
Του: «Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι 
εἶναι τόν υἱόν τοῦ ἀνθρώπου;» (Ματθ. 
ιστ΄ 13). Δηλαδή, «Τί λένε οἱ ἄνθρωποι, 
ὅτι εἶμαι ἐγώ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου;» Ὁ 
Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἀπαντᾶ στό βιβλίο 
τοῦ Προφήτη Δανιήλ (ζ΄ 13) καί ταυτί-
ζεται μέ τό πρόσωπο τοῦ ἀναμενόμενου 
Μεσσία. Ὁ Κύριος χρησιμοποιεῖ γιά τόν 
ἑαυτό Του αὐτή τήν προσωνυμία, γιά νά 
δηλώσει τήν ταπείνωσή Του κατά τήν 
ἐπίγεια παρουσία Του, ἀλλά καί γιά τό 
Πάθος Του καί τή μελλοντική ἔνδοξη 
ἐπάνοδό Του.

Στήν ἐρώτηση τοῦ Ἰησοῦ οἱ μαθητές 
ἀπάντησαν ὅτι γι’ Αὐτόν ποικίλλουν οἱ 
γνῶμες τῶν Ἑβραίων. Ἄλλοι θεωροῦν 
ὅτι εἶναι ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, ἄλλοι 
ὁ Προφήτης Ἠλίας, ἄλλοι ὁ Προφή-
της Ἰερεμίας καί ἄλλοι, τέλος, ὅτι εἶναι 
κάποιος ἀπό τούς Προφῆτες. Κανείς 
ἀπό τούς ἀκροατές Του δέν πίστευε ὅτι 
ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου, 
ὁ ὁποῖος, κατά τόν Προφήτη Δανιήλ, 

θά βασίλευε αἰώνια, ἀναδεικνύοντας 
τόν Ἰσραήλ κυρίαρχο ὅλης τῆς γῆς. 
Καί βέβαια, κάτι τέτοιο δέν ἔβλεπαν οἱ 
Ἰσραηλίτες στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ.

Πάνω σ’ αὐτή τή βάση, μᾶς ἐντυ-
πωσιάζουν καί κάποια ἄλλα σημαντι-
κά γεγονότα. Τό πρῶτο εἶναι ὅτι, ἐκτός 
ἀπό τόν Πέτρο, ὁ ὁποῖος ὁμολογεῖ μέ 
παρρησία ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀναμε-
νόμενος Μεσσίας, οἱ ἄλλοι Μαθητές 
Του σιωποῦν. Ἴσως δέν ἦταν ἀπόλυτα 
πεπεισμένοι γιά τήν προσωπικότητά 
Του. Ἕνα ἄλλο γεγονός εἶναι ἡ συμπε-
ριφορά τῶν Μαθητῶν μετά τή σύλληψη 
τοῦ Ἰησοῦ στόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆς. 
Ὅλοι, ἐκτός ἀπό τόν Ἰωάννη καί τόν 
Πέτρο, Τόν ἐγκατέλειψαν καί ἔφυγαν, 
ὅπως μᾶς παραδίδουν οἱ Εὐαγγελιστές 
(Ματθ. κστ΄ 56).

Ἔτσι, λοιπόν, ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς 
αὐθεντίας τοῦ Ἰησοῦ ὡς τοῦ ἀναμενό-
μενου Μεσσία –καί γιά τούς Μαθητές 
Του ὡς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ– φαινόταν ὅτι 
ἔσβηνε μέ τή σύλληψή Του, τή δίκη 
καί τόν σταυρικό θάνατο. Ἄν, δηλαδή, 
ὁ Σταυρός ἦταν ἡ κατάληξη τῆς ζωῆς 
τοῦ Ἰησοῦ, τότε θά ἀποδεικνυόταν ὅτι 
ὁ Χριστός δέν εἶχε τή θεία ἐξουσία, τήν 
ὁποία διακήρυττε καί τήν ὁποία ἀξί-
ωνε ὅτι ἔχει. Γι’ αὐτό καί οἱ Μαθητές 
Του, φοβισμένοι πιά καί θλιμμένοι γιά 
τόν θάνατο τοῦ Διδασκάλου τους, βρί-
σκονταν κλεισμένοι στό Ὑπερῶο, στό 
σπίτι ὅπου ἔγινε ὁ Μυστικός Δεῖπνος. 

«Τίνα με λέγουσιν 
οἱ ἄνθρωποι…»
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Ἴσως ἀναλογίζονταν ὅτι καί ὁ Διδάσκα-
λός τους εἶχε τό ἴδιο μαρτυρικό τέλος 
πού εἶχαν καί οἱ μεγάλοι Προφῆτες τοῦ 
Ἰσραήλ.

Ὅμως, ὅλα τά γεγονότα αὐτά ἀνα-
τρέπονται μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Ἰη-
σοῦ. Καί ἡ ἱστορικότητα τῆς Ἀνάστα-
σης ἀποτέλεσε ἐξαρχῆς ἀντικειμενική 
βεβαιότητα, καθώς οἱ Μαθητές Του, 
λίγες μόλις ἑβδομάδες ἀπό τή Σταύρω-
ση, εἶχαν πεισθεῖ γιά τό γεγονός μέ τίς 
ἀλλεπάλληλες ἐμφανίσεις τοῦ Κυρίου 
τους, τόσο στούς ἴδιους, ὅσο καί στόν 
εὐρύτερο κύκλο τῶν μαθητῶν Του.

Ὅλα αὐτά συμβαίνουν τό 33 μ.Χ. 
καί ἀποτελοῦν μιά σπάνια ὁμολογία 
ἱστορικοῦ γεγονότος μέσα σέ τρία μόλις 
χρόνια ἀπό τήν πραγματοποίησή του.

Ἡ Ἀνάσταση, λοιπόν, τοῦ Ἰησοῦ 
ἐπιβεβαιώνει τή θεότητά Του καί τή 
θεία ἐξουσία Του, ἐνῶ ἐπισφραγίζει 
καί ὁλόκληρο τό ἔργο Του. Συγχρόνως, 
μαζί μέ τόν Σταυρό, γίνεται ἡ βάση τῆς 
Χριστολογίας ὡς δογματικῆς ἀλήθειας, 
ἀλλά καί ἡ ἀφετηρία πραγμάτωσης τοῦ 
Χριστιανισμοῦ μέσα στήν ἱστορία. Στό 
ἑξῆς, ὁ Χριστός ὡς Υἱός τοῦ Θεοῦ θά 
γίνει ὁ κριτής τῆς ἱστορίας μέ θεϊκή 
αὐθεντία.

Τέλος, ἐσχατολογικά, ὡς θεάνθρωπος 
θά ἑλκύσει μέσῳ τῆς Θείας Εὐχαριστί-
ας, δηλαδή τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵμα-
τός Του, τούς κατά Χάριν ἀδελφούς 
Του πιστούς στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Χρῖστος Γ. Ρώμας
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Γιορτάζει ἐφέτος πανδήμως σύμπας 
ὁ Ἑλληνισμός ἀνά τήν ὑφήλιο τά 
200 χρόνια ἀπό τήν Ἐπανάσταση 

τοῦ 1821, πού ὁδήγησε ὕστερα ἀπό λίγα 
χρόνια αἱματηρῶν συγκρούσεων στή δημι-
ουργία τοῦ σύγχρονου ἐλεύθερου Ἑλλη-
νικοῦ κράτους.

Ὁ πανεθνικός αὐτός ξεσηκωμός καί 
ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ ὑπόδουλου Ἑλλη-
νισμοῦ ἀποτέλεσε ἕνα παράτολμο ἐγχεί-
ρημα, ἕνα μέγα θαῦμα. Οἱ σκλαβωμένοι 
Ρωμιοί, ἕνας μικρός λαός, χωρίς ὀργα-
νωμένο στρατό, τόλμησαν νά τά βάλουν 
μέ τήν Ὀθωμανική αὐτοκρατορία, σέ μιά 
περίοδο πού τό πολιτικό περιβάλλον τῆς 
Εὐρώπης δέν εὐνοοῦσε τέτοιες ἀποσχι-
στικές προσπάθειες. Ἡ Ἱερά Συμμαχία, 
μετά τούς Ναπολεόντειους πολέμους, πού 
αἱματοκύλισαν τήν Εὐρώπη καί ἔληξαν 
τό 1815, εἶχε ἀναλάβει θεματοφύλακας 
τῆς εὐρωπαϊκῆς τάξης καί δέν ἐπέτρεπε 
καμία μεταβολή τῶν καθεστώτων καί τῶν 
συνόρων. Καί ὅμως, οἱ Ἕλληνες τόλμησαν 
καί πέτυχαν τό μεγάλο θαῦμα.

    

Ἄν ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἀποτελεῖ 
ἕνα θαῦμα, ἡ ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ 
γιά 400 (ἤ καί 500) χρόνια ἀποτελεῖ ἕνα 
ἀκόμα μεγαλύτερο θαῦμα, γιατί συντελέ-
στηκε ἐν μέσῳ τρομακτικῶν δυσκολιῶν 
καί προβλημάτων.

Οἱ συνθῆκες διαβίωσης τῶν Ἑλλή-
νων κατά τήν Τουρκοκρατία ἦταν ἀπί-
στευτα σκληρές. Κατ’ ἀρχάς εἶχαν νά 
ἀντιμετωπίσουν μιά δυσβάστακτη φορο-
λογία. Πρῶτος καί κύριος ὁ λεγόμενος 
«κεφαλικός φόρος», τόν ὁποῖο ἦταν 
ὑποχρεωμένοι νά πληρώνουν ὅλοι οἱ μή 
μουσουλμάνοι ὑπήκοοι τῆς Ὀθωμανικῆς 
αὐτοκρατορίας, γιά νά ἔχουν τό δικαίωμα 
νά ζοῦν. Ἀναφέρεται ὅτι οἱ φοροεισπρά-
κτορες χορηγοῦσαν στούς ραγιάδες, πού 
πλήρωναν αὐτόν τόν φόρο, σχετική ἀπό-
δειξη, πού ἔγραφε: « Ὁ φέρων τό παρόν 
ἔχει τήν ἄδεια νά φέρει ἐπί ἕν ἔτος τήν 
κεφαλήν ἐπί τῶν ὤμων αὐτοῦ». 

Βέβαια, οἱ χρηματικοί φόροι ἦταν βα-
ρεῖς καί σκληροί. Ὁ πιό σκληρός, ὡστόσο, 
φόρος ἦταν τό παιδομάζωμα, «ὁ φόρος 
αἵματος», ὅπως ὀνομάστηκε. Τά παιδιά 
πού ἁρπάζονταν βίαια καί ἀκούσια ἀπό 
τούς γονεῖς τους ἔμελλαν νά ἀποτελέσουν 
τά φοβερά τάγματα τῶν γενιτσάρων.

Πέρα ἀπό ὅλα αὐτά, οἱ ραγιάδες ἦταν 
ὑποχρεωμένοι νά ὑφίστανται καί διάφο-
ρες ἐξευτελιστικές ταπεινώσεις. Ναοί πού 
κτίστηκαν ἐπί τουρκοκρατίας, εἶχαν τίς 
πόρτες χαμηλές, γιά νά μήν μποροῦν οἱ 
Τοῦρκοι νά μπαίνουν ἔφιπποι καί νά τίς 
βεβηλώνουν.

Οἱ ὑπόδουλοι ἦταν ὑποχρεωμένοι νά 
προσκυνοῦν τούς Τούρκους πού ἔβρι-
σκαν στόν δρόμο τους. Πολλοί Τοῦρκοι 

Τό μεγαλύτερο θαῦμα  
τοῦ Ἐλληνισμοῦ:

 ἡ ἐπιβίωση τοῦ Γένους  
κατά τήν Τουρκοκρατία
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ἀπαιτοῦσαν ἀπό τούς ραγιάδες 
νά τούς μεταφέρουν στόν ὤμο 
ἤ νά τούς κουβαλοῦν τίς ἀπο-
σκευές. Ἀκόμη, ἡ ἴδια ἡ ζωή τῶν 
ραγιάδων βρισκόταν στό ἔλεος 
τοῦ Τούρκου ἀφέντη, ἀφοῦ ὁ 
φόνος χριστιανοῦ δέν λογιζόταν 
ὡς ἔγκλημα. Ὑπάρχουν ἀνα-
φορές ὅτι στήν Κρήτη Τοῦρκοι 
χρησιμοποιοῦσαν ἀνυποψίαστους 
χριστιανούς ὡς στόχους, γιά νά 
δοκιμάσουν τά πιστόλια τους. 
Ἀρκοῦσαν δύο ψευδομάρτυρες 
νά κατηγορήσουν ἕναν Ἕλληνα 
ὅτι ἔβρισε τήν πίστη τῶν Τούρ-
κων, ὥστε νά ὁδηγηθεῖ στήν ἀγχόνη. Ὁ 
ἀπαγχονισμός καί ὁ ἀποκεφαλισμός ἦταν 
οἱ πιό… πολιτισμένοι τρόποι ἀφαίρεσης 
τῆς ζωῆς. Ὑπῆρχαν πολλοί ἄλλοι τρόποι 
μαρτυρικοῦ θανάτου, ὅπως ὁ τρομερός 
ἀνασκολοπισμός.

    

Ὑπῆρχε τρόπος νά ἀλλάξει ἡ μοῖρα 
τοῦ ραγιᾶ; Ναί, ὑπῆρχε. Μέ μιά δήλωσή 
του στίς Ὀθωμανικές ἀρχές ὅτι ὁμολογεῖ 
πίστη στόν Ἀλλάχ, ὅλα ἄλλαζαν μέ μιᾶς. 
Μόλις ἔκανε τή δήλωση αὐτή, ἔπαυε νά 
εἶναι ραγιάς καί γινόταν ἀγάς, ἀφέντης. Γι-
νόταν ἰσότιμος μέ τούς ἄλλους Τούρκους. 
Ἀντί νά προσκυνᾶ, τόν προσκυνοῦσαν. 
Σταματοῦσε ἡ σκληρή φορολόγηση. Δέν 
κινδύνευαν τά παιδιά του ἀπό τό παι-
δομάζωμα. Ζοῦσε μέ ἀξιοπρέπεια, χωρίς 
ταπεινώσεις.

Προκύπτει εὔλογα τό ἐρώτημα: Ἀφοῦ 
ἦταν τόσο εὔκολο, γιατί δέν τό ἔκαναν 
οἱ ραγιάδες; Ἡ ἀπάντηση εἶναι, διότι πί-
στευαν στόν Τριαδικό Θεό. Γιατί ἤθελαν 
νά παραμείνουν χριστιανοί. Γιατί ἡ πίστη 
ἦταν βαθιά ριζωμένη μέσα τους. Γιατί δέν 
ἤθελαν νά ἀλλάξουν τόν Θεό τους μέ τόν 
Ἀλλάχ. Δέν εἶναι τυχαῖο αὐτό πού εἶπε ὁ 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: « Ὅταν πιάσα-

με τά ἅρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ πίστεως 
καί μετά ὑπέρ πατρίδος».

Ἀσφαλῶς, ὑπῆρξαν ἐξισλαμισμοί. 
Ὑπῆρξαν Ἕλληνες πού ἔκαναν δήλωση 
ἀλλαξοπιστίας, καί ἀπό ραγιάδες ἔγιναν 
ἀφεντάδες. Ἦταν, ὅμως, λίγοι. ἀποτε-
λοῦσαν τή μειονότητα. Ἄν οἱ δηλωσίες 
ἦταν πλειονότητα, τότε δέν θά φτάναμε 
κἄν στήν ἐπανάσταση, διότι ἁπλούστατα 
δέν θά χρειαζόταν. Δέν θά ὑπῆρχαν ρα-
γιάδες, γιά νά ἐπαναστατήσουν, ἀφοῦ θά 
εἶχαν γίνει ἤδη ἀφεντάδες.

Αὐτός ἦταν ὁ λόγος πού ἐπιβίωσε ὁ 
Ἑλληνισμός κατά τήν μακρόχρονη σκλη-
ρή τουρκική κατοχή. Ἦταν ἡ βαθιά πί-
στη τῶν Ἑλλήνων στόν Χριστό. Ἦταν ἡ 
θέλησή τους νά παραμείνουν Χριστιανοί 
καί Ἕλληνες καί ἡ ἄρνησή τους νά γίνουν 
μουσουλμᾶνοι καί Τοῦρκοι. Σέ ἀντίθετη 
περίπτωση, σήμερα δέν θά ὑπῆρχε ἑλληνι-
κός λαός, ἀφοῦ θά εἶχε ἐξαφανισθεῖ, ὅπως 
συνέβη μέ ἄλλους λαούς στό παρελθόν 
(Σουμέριοι, Ἀσσύριοι, Βαβυλώνιοι κλπ).

Κωνσταντῖνος Δ. Ρίζος

Βοήθημα: «Αὕτη ἐστιν ἡ νίκη ἡ νική-
σασα τόν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν», Ὁμιλία 
Ἰωάννη Τσέντου, Ἀθήνα 2020.
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Ἀρχίζω μ’ ἕνα πε-
ριστατικό ἀπό 
τό Γεροντικό, τό 

βιβλίο πού περιλαμβάνει 
λόγια καί πράξεις τῶν 
σοφῶν καθηγητῶν τῆς 
ἐρήμου, τῶν ἀσκητῶν.

Κάποτε ὁ ἀββᾶς Ἀμμωνᾶς σταμάτη-
σε σ’ ἕνα μέρος, γιά νά φάει κάτι. Ἐκεῖ 
γύρω ἔμενε ἕνας μοναχός πού εἶχε κακή 
φήμη. Τήν ὥρα μάλιστα ἐκείνη συνέπεσε 
νά ἐπισκεφθεῖ τό κελί τοῦ μοναχοῦ ἡ 

γυναίκα μέ τήν ὁποία σχετιζόταν. Ἡ ἐπί-
σκεψη τῆς γυναίκας μαθεύτηκε γρήγο-
ρα. Τότε, ὅσοι ἔμεναν στόν τόπο ἐκεῖνο, 
συνάχθηκαν μέ τήν πρόθεση νά διώξουν 
τόν μοναχό. Ζήτησαν, μάλιστα, ἀπό τόν 
ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ νά τούς βοηθήσει στόν 
σκοπό τους. Ὅταν ὁ μοναχός ἔμαθε 
τί τοῦ ἑτοίμαζαν, ἔκρυψε τή γυναῖκα 
κάτω ἀπό τό ἕνα μεγάλο πιθάρι. Τήν 
ὥρα ἐκείνη ἔφτασε ὁ ἀββᾶς Ἀμμωνᾶς 
καί ἀπό κοντά ὁ ὑπόλοιπος κόσμος. Ὁ 
ἀββᾶς πρόλαβε νά δεῖ τήν ἐνέργεια τοῦ 
μοναχοῦ. Μπαίνει μέσα στό κελί καί κά-
θεται πάνω στό πιθάρι, ἐνῶ ταυτόχρο-
να εἶπε στή συνοδεία του νά ψάξουν 
παντοῦ. Ὅταν πιά εἶχαν ψάξει σ’ ὅλες 

Ἡ κατάκριση, λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες,  
εἶναι κακό πρᾶγμα καί ἁμαρτία ἐνώπιον  

τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος κατακρίνει τόν 
συνάνθρωπό του, ζημιώνει τόν ἑαυτό του 

καί ἐπιβαρύνει τήν ψυχή του.  
Τό χειρότερο εἶναι ὅτι διώχνει  

τή Χάρη τοῦ Θεοῦ!

Ὁ Κριτής  
καί οἱ κριτές
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Ὁ ἀείμνηστος καθηγητής Ἠλίας 
Βουλγαράκης ἔχει γράψει σχετικά:  
«Δέν ἔχουμε τή δυνατότητα νά κρίνουμε 
τόν ἄνθρωπο ἀντικειμενικά,  
γιατί δέν μποροῦμε νά μποῦμε  
στήν ψυχή του. Αὐτό εἶναι ἔργο  
τοῦ Θεοῦ».

τίς μεριές καί δέν βρῆκαν τή γυναῖκα, 
ὁ ἀββᾶς Ἀμμωνᾶς τούς εἶπε: «Τί εἶναι 
αὐτό πού κάνετε; Ὁ Θεός νά σᾶς συγ-
χωρέσει»! Προσευχήθηκε καί εἶπε σέ 
ὅλους νά φύγουν. Ὅταν ἦταν βέβαιος 
πώς ἔμεινε μόνος μέ τόν μοναχό, ἔπιασε 
τό χέρι του καί τοῦ εἶπε: «Πρόσεχε τόν 
ἑαυτό σου, ἀδερφέ»! Ἔπειτα ἔφυγε.

    
Τό περιστατικό αὐτό σχολιάζει ὡς 

ἑξῆς ὁ Ἅγιος Δωρόθεος τῆς Γάζας: 
«Εἴδατε τί ἔκανε ὁ ἀββᾶς Ἀμμωνᾶς; 
Εἴδατε πόση εὐσπλαχνία ἔδειξε; Πόση 
ἀγάπη εἶχε ἡ ἁγία ἐκείνη ψυχή; Μέ τόν 
τρόπο αὐτό τούς ντρόπιασε καί ἔτσι 
τούς βοήθησε νά μή δίνουν εὔκολα πί-
στη σέ κατηγορίες κατά τοῦ διπλανοῦ 
τους. Ταυτόχρονα, ὅμως, συνέτισε καί 
τόν μοναχό, ὁ ὁποῖος ἔνιωσε ντροπή. 
Ἡ ἀγάπη τοῦ Γέροντα ἐνέργησε ἄμεσα 
στήν ψυχή τοῦ μοναχοῦ». 

    
Οἱ Ἅγιοι μᾶς διδάσκουν ν’ ἀποφεύ-

γουμε τήν κατάκριση. Ὁ Ἀντίοχος, 
μοναχός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου 
Σάββα, ἔλεγε: «Τό νά κρίνουμε ἤ νά 
κατακρίνουμε δέν εἶναι δουλειά δική 
μας, ἀλλά μόνο τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ὁ 
μεγάλος κριτής. Αὐτός ξέρει τίς καρδιές 
μας καί γνωρίζει τά κρυφά πάθη τῆς 
φύσης μας. Ποιός μπορεῖ νά καυχηθεῖ 
ὅτι ἔχει ἁγνή καρδιά;»

    
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὄχι μόνο δίδασκαν 

τήν ἀποφυγή τῆς κατάκρισης, ἀλλά ἔδι-
ναν καί οἱ ἴδιοι τό καλό παράδειγμα. 

Διηγοῦνται γιά τόν Ὅσιο Ποιμένα: 
«Κάποτε ἐπισκέφθηκαν μερικοί ἀπό 
τούς γέροντες τόν ἀββᾶ Ποιμένα καί 
τοῦ εἶπαν: «Θέλεις, ἅμα δοῦμε ἀδερ-
φούς νά νυστάζουν τήν ὥρα τῶν Ἱερῶν 
Ἀκολουθιῶν, νά τούς σπρώχνουμε λίγο, 
γιά νά παρακολουθοῦν τήν ὁλονυχτία 
ξύπνιοι;». Καί ὁ ἀββᾶς τούς ἀπάντησε: 
« Ἐγώ μέχρι τώρα, ὅταν βλέπω ἀδερφό 

νά νυστάζει, βάζω τό κεφάλι του στά 
γόνατά μου καί τόν ξεκουράζω».

Ἡ κατάκριση, λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες, 
εἶναι κακό πρᾶγμα καί ἁμαρτία ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος κατακρίνει τόν συ-
νάνθρωπό του, ζημιώνει τόν ἑαυτό του 
καί ἐπιβαρύνει τήν ψυχή του. Τό χει-
ρότερο εἶναι ὅτι διώχνει τή Χάρη τοῦ 
Θεοῦ!

Ὁ ἀείμνηστος καθηγητής Ἠλίας 
Βουλγαράκης ἔχει γράψει σχετικά: «Δέν 
ἔχουμε τή δυνατότητα νά κρίνουμε τόν 
ἄνθρωπο ἀντικειμενικά, γιατί δέν μπο-
ροῦμε νά μποῦμε στήν ψυχή του. Αὐτό 
εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ».

Γ. Δ. Κούβελας



Τό πανηγῦρι τῶν αἰσθήσεωνΤό πανηγῦρι τῶν αἰσθήσεων

Σήμερον ἔαρ μυρίζει, καὶ καινὴ 
κτίσις χορεύει» ( Ἐξαποστειλάριο 
Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ).

«Δέν βλέπεις πῶς τώρα ἡ γῆ εἶναι 
στεφανωμένη μέ τά πολυποίκιλά της 
χορτάρια, ... μέ τά ποικιλόχροα καί εὐω-
δέστατα ἄνθη καί ρόδα της,...; Δέν ἀκού-
εις μέ τά αὐτιά σου τήν συμφωνίαν καί 
ἐναρμόνιον μουσικήν, ὅπου τώρα κάμνουν 
μέ τάς γλυκυτάτας φωνάς των ἐπάνω εἰς 
τά χρυσοπράσινα καί δασύφυλλα δένδρα 
αἱ ἀηδόνες, αἱ χελιδόνες, αἱ τρυγόνες, οἱ 
κόσσυφοι, οἱ κόκκυγες, αἱ πέρδικες, ... 
καί πῶς συνερίζονται νά νικήσῃ ἕνα τό 
ἄλλο μέ τά ποικιλόφθογγα καί γοργογλυ-
κόστρεπτα αὐτῶν κελαδήματα;... Πῶς τά 
μικρά καί τρυφερά ἀρνάκια πηδοῦν καί 
χορεύουν ἐπάνω εἰς τούς χλοηφόρους 
κάμπους ... Δέν βλέπεις πῶς τώρα ὅλα 
τά ὁρατά κτίσματα, ὅπου καί ἄν γυρίσῃς 
νά ἰδῇς, εἶναι τερπνά, εἶναι εὐώδη, εἶναι 
δροσώδη, εἶναι χαριέστατα καί πανευφρό-
συνα, εὐχαριστοῦντα τάς πέντε αἰσθήσεις 
τοῦ σώματος; Καί πῶς φαίνονται ὡσάν νά 
συνανεστήθησαν μέ τόν Χριστόν καί αὐ-
τά ...;» (Γυμνάσματα Πνευματικά, Ἅγιος 
Νικόδημος Ἁγιορείτης, Μελ. λβ΄).

  

Οἱ αἰσθήσεις μας: ἡ ὅραση, ἡ 
ἀκοή, ἡ ὄσφρηση, ἡ γεύση, ἡ ἁφή. 
τά μέσα μέ τά ὁποῖα ἀντιλαμβανόμαστε 
τή δημιουργία.

Τί μεγαλειῶδες δῶρο τοῦ Δημιουργοῦ 
καί τί σοφία! Ἑκατομμύρια ἀπολήξεις σέ 
ὅλο τό σῶμα μας, ἕνα σύμπαν αἰσθητή-
ρων σέ ἐγρήγορση, ἕτοιμων νά συλλάβουν 
καί τά ἐλαχιστότατα ἐρεθίσματα φωτός, 
ἤχου, ὀσμῶν, θερμοκρασίας ... Καί ἀκο-
λουθεῖ ἕνας γαλαξίας νευρωνικῶν δικτύων, 
πού μεταφέρουν τίς πληροφορίες ἀπό 
τά αἰσθητήρια σέ ἀντίστοιχα κέντρα τοῦ 

ἐγκεφάλου μέ ταχύτητες πού φθάνουν 
μερικές φορές τά 430 χλμ/ὥρα. Καί ὁ 
ἐγκέφαλος συνταιριάζει ἀθόρυβα τρισεκα-
τομμύρια ἴσως πληροφορίες κάθε δευτε-
ρόλεπτο τῆς ζωῆς μας σέ μιά μεγαλειώδη 
σύνθεση, πού μᾶς πληροφορεῖ γιά τήν 
πραγματικότητα πού μᾶς περιβάλει. 

Ἀκολουθεῖ, ὅμως, κάτι μεγαλειωδέστε-
ρο, πού εἶναι τόσο στενά συνυφασμένο 
μέ τή φύση μας, ὥστε δύσκολα τό συ-
νειδητοποιοῦμε καί ἀκόμη πιό δύσκολα 
μποροῦμε νά τό προσδιορίσουμε. Ἡ 
βίωση τοῦ γεγονότος, τό αἴσθημα πού 
προκαλεῖται ἀπό τό ἐξωτερικό ἐρέθισμα! 

  

Τί εἶναι, καί ποῦ κατοικεῖ ἡ βίωση τῶν 
γεγονότων; 

Αὐτό εἶναι ἡ μεγάλη ἀπορία ὅσων προ-
σπαθοῦν νά ἑρμηνεύσουν τίς πνευματικές 
λειτουργίες τοῦ ἀνθρώπου μηχανιστικά, 
ὡς σύνολο ἠλεκτροχημικῶν λειτουργιῶν 
τοῦ ἐγκεφάλου. Κατασκευάζουμε ψηφι-
ακά μηχανήματα, πού βλέπουν καί ἀκοῦν 
καί ἀποκρίνονται, καί καταγράφουν τήν 
πραγματικότητα μέ ἐξαιρετική ἀκρίβεια 
(μέ τόσο ὑψηλή δημιουργική ἱκανότητα 
ἔχει προικίσει ὁ Δημιουργός τόν ἄνθρω-
πο!). Ὅμως μέχρις ἐκεῖ! Τίποτε πιό πέρα. 
Τό τελικό προϊόν εἶναι ἠλεκτρικά σήμα-
τα πού ἀντιστοιχοῦν σέ ἀριθμούς, καί οἱ 
ἀριθμοί, ὅπως καί νά τούς συνδυάσεις, 
δέν παράγουν αἰσθήματα. Τά «εὐφυῆ» 
μηχανήματα πού κατασκευάζουμε, μπορεῖ 
νά ἔχουν «αἰσθήσεις», ἀλλά δέν ἔχουν 
αἰσθήματα. Εἶναι ἀναίσθητα. Μποροῦν 
νά μάθουν νά λένε, πονῶ ἤ χαίρομαι ἤ 
λυπᾶμαι, ἀλλά πονοῦν, χαίρονται ἤ λυ-
ποῦνται ὅσο καί ἕνα μαγνητόφωνο. 

Τό αἴσθημα εἶναι βίωμα καί τά βιώ-
ματα εἶναι ψυχικές καταστάσεις, καθορι-
στικές γιά τήν πνευματική μας πορεία, 

«
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•  Ἡ κα Ἰωάννα Θεοχαράκη, Ἀθήνα, 100 €, εἰς μνήμην τοῦ πατέρα της Θεοχάρη 
Θεοχαράκη.

• Ἡ κα Χρυσούλα Κασάπη, Ἀθήνα, 30 €, εἰς μνήμην Ἀλεξάνδρου Κασάπη.
• Ὁ κος Ἀνδρέας Κοντόπουλος, Κουλούρα Αἰγίου, 200 €, εἰς μνήμην τοῦ πατέρα 

του Δημητρίου, ὁ οποίος ἀπεβίωσε τήν 23η Ἰουνίου 2020.
• Ἡ κα Μαρία Κουτσογιάννη, Ἀθήνα, 100 €, εἰς μνήμην Ἀρχιεπισκόπου Χρι-

στοδούλου, Θαλείας, Δημητρίου, Ἑλένης καί συγγενῶν, Γαρυφαλλιᾶς, Γεωργίου, 
Αἰκατερίνης καί συγγενῶν, Ταξιάρχη.

• Ἡ κα Πηνελόπη Μαλαπάνη, Καλαμάτα, 50 €, εἰς μνήμην τοῦ γιοῦ της Ἰωάννη.
• Ὁ κος Θεόδωρος Σταματόπουλος, Παλαιό Φάληρο Ἀττικῆς, 200 €, εἰς μνήμην 

Κούλας, Βασιλείου Σταματόπουλου, Μαρίας καί Γεωργίου Καλαμάκη.

Δωρεές
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πού ἐπιστρέφουν συχνά, ἐπηρεάζοντας 
τίς σωματικές λειτουργίες, ἀκόμη καί τίς 
ἴδιες τίς αἰσθήσεις πού τά προκάλεσαν. 

Ἀλλά ὑπάρχει καί κάτι ἀνώτερο! Ἔχει 
καί ἡ ψυχή τίς δικές της αἰσθήσεις, ἀγω-
γούς χάριτος, πού τή βοηθοῦν νά ἀνιχνεύει 
τόν πνευματικό κόσμο. Γι’ αὐτές μᾶς μί-
λησαν οἱ λίγοι, οἱ ἐκλεκτοί, «οἱ καθαροί 
τῇ καρδίᾳ». Καί ὅσο μεγαλειώδεις εἶναι 
οἱ αἰσθήσεις αὐτές, ἄλλο τόσο εὐάλωτες 
ἔχουν γίνει μετά τήν πτώση τοῦ ἀνθρώ-
που, καθώς ἐπισκιάζονται εὔκολα ἀπό τίς 
ἐντυπώσεις τῶν σωματικῶν αἰσθήσεων. 
Καί ἔχουμε ἀνθρώπους μέ ἀκέραιες τίς 
σωματικές αἰσθήσεις, ἀλλά μέ τίς ψυχικές 
τους αἰσθήσεις ἀναισθητοποιημένες. πού 
βλέπουν, ἀλλά ἀδυνατοῦν νά διεισδύσουν 
στά πνευματικά νοήματα, καί ἀκοῦν, ἀλλά 
δέν κατανοοῦν: «ἵνα βλέποντες μὴ βλέπω-

σι καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν» (Λουκ η΄ 
10). Καί ἦλθε τό ἀληθινό φῶς στόν κόσμο 
καί δέν τό εἶδαν ὅλοι: «Ἦν τὸ φῶς τὸ 
ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχό-
μενον εἰς τὸν κόσμον. ἐν τιῶ κόσμιω ἦν, καὶ 
ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος 
αὐτὸν οὐκ ἔγνω. εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ 
ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον» ( Ἱω. α΄ 9-11). 

Τό πῶς συμπλέκονται οἱ ψυχικές μέ 
τίς σωματικές αἰσθήσεις, ἀποτελεῖ μυστή-
ριο μέγα!

  

Καί τώρα, καθώς ὅλη ἡ ὁρατή καί ἡ ἀό-
ρατη κτίση πανηγυρίζει τήν Ἀνάσταση τοῦ 
Κυρίου, καλεῖ καί μᾶς νά ἐλευθερώσουμε 
τίς αἰσθήσεις μας «ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς 
φθορᾶς» καί νά συμμετάσχουμε στό πα-
νευφρόσυνο πανηγῦρι τῆς Ἀναστάσεως: 

Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις, καί ὀψόμεθα τ ιῶ ἀπροσίτιω φωτὶ  
τῆς ἀναστάσεως, καί τρανῶς ἀκουσόμεθα Χριστόν ... Χαίρετε, φάσκοντα,  

καί ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν ... τὸν χοϊκῇ παλάμῃ, ψηλαφώμενον πλευράν ... 
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν ... καὶ ἐπλήρωσε τὰ σύμπαντα εὐωδίας ...

Γεύσασθε καί ἴδετε ὅτι χρηστός ὁ Κύριος.

Βασίλειος Πετρουλέας,
Φυσικός



Αὐτό ἀποτελεῖ μιά μεγάλη ἀλή-
θεια! Πραγματικά, σέ ὅποια 
ἡλικία κι ἄν βρισκόμαστε, οἱ 

συνθῆκες τῆς καθημερινῆς ζωῆς χαρα-
κτηρίζονται ὡς ἀπάνθρωπες!

Καί τί σημαίνει ὁ χαρακτηρισμός 
«ἀπάνθρωπες»; Σημαίνει ὅτι γύρω μας 
ὑπάρχουν πολλές δυσκολίες, οἱ ὁποῖες 
ξεπερνᾶνε τίς δυνάμεις μας, τίς ἀντοχές 
μας, τά ὅριά μας, καί τελικά μερικές 
φορές κι αὐτή τήν ὑπομονή μας.

  
Θά μείνουμε, ὅμως, στό θέμα 

μας αὐτό σχετικά μέ τίς ἀπάνθρωπες 
συνθῆκες ζωῆς, οἱ ὁποῖες διαμορφώνο-
νται στά παιδιά, σ’ ὅποια ἡλικία κι ἄν 

ἀνήκουν, ἀπό τό Δημοτικό μέχρι καί 
τό Λύκειο.

Ξεκινώντας τό θέμα μας, πρέπει νά 
ὑπολογίσουμε καί κάποια παιδιά εἰδικῶν 
περιπτώσεων, τά ὁποῖα ἐπιβαρύνονται 
μέ πρόσθετες ἐνδοοικογενειακές δυσκο-
λίες: Τά παιδιά ἐκεῖνα πού δέν ἔχουν 
δικό τους σπίτι. Τά παιδιά ἐκεῖνα πού 
μεγαλώνουν μ’ ἕναν μόνο γονιό. Τά παι-
διά ἐκεῖνα τῶν ὁποίων ἡ οἰκογένεια δέν 
ἔχει τούς ἀναγκαίους οἰκογενειακούς 
πόρους. Τά παιδιά ἐκεῖνα τά ὁποῖα δέν 
θέλουν ἤ δέν μποροῦν νά μορφωθοῦν. 
Τά παιδιά ἐκεῖνα τά ὁποῖα δέν ἔχουν 
κατάλληλους γονεῖς, ἀλλά καί τόσες – 
μά τόσες ἄλλες δυσμενεῖς συνθῆκες...

Ἀπαιτεῖ ἡρωισμό, γιά νά ζήσεις Ἀπαιτεῖ ἡρωισμό, γιά νά ζήσεις 
σέ μιά ἀπάνθρωπη κοινωνία, σέ μιά ἀπάνθρωπη κοινωνία, 

ὅπως ἡ δική μας...ὅπως ἡ δική μας...
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Καί πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἕνα σχολεῖο 
ἀπρόσωπο, ἀντικοινωνικό, ἀντιπαιδα-
γωγικό καί κυρίως ἀντιχριστιανικό! Κι 
ἐδῶ οἱ ἐξαιρέσεις εἶναι ἐλάχιστες. Πολλά 
παιδιά χαρακτηρίζονται κακομαθημένα, 
ἀνάγωγα, προκλητικά. Φτιάχνουν ἕνα 
περιβάλλον ἀλητείας, μέ αἰσχρότητες, 
αἰσχρολογίες καί ἐκφοβισμούς. Σ’ ὅλα 
αὐτά φανταστεῖτε νά προσθέσουμε καί 
κάποιους ἀπρεπεῖς δασκάλους καί κα-
θηγητές, κάποια ἄχρηστα μαθήματα, κά-
ποιες ἀπαράδεκτες σχολικές ἐκδρομές 
καί κάποιες ἀνόητες, δῆθεν πολιτιστικές 
ἐκδηλώσεις... Τί μένει; Μέ μιά φράση, μέ-
νει ἕνα σχολεῖο, τό ὁποῖο ξεθωριάζει παι-
δαγωγικά, ἠθικά, χριστιανικά καί ἐθνικά.

  
Γιά νά ἐπεκτείνουμε τό θέμα καί 

σέ μεγαλύτερης ἡλικίας ἀνθρώπους, ἡ 
κοινωνία πού σέ περιβάλλει ἤ ἡ κοι-
νωνική ζωή σου, ἀντί νά σέ βοηθήσει, 
ἔρχεται ἐχθρικά νά σοῦ προσφέρει κι 
ἄλλα προβλήματα, κι ἄλλες δυσκολίες 
κι ἄλλα ἀδιέξοδα. Ἡ κοινωνία-ζούγκλα, 
στήν ὁποία ἐπιβιώνει ὁ κακός, ὁ ἀνή-
θικος, ὁ νταής, ὁ γόης, ὁ καταφερτζής, 
ὁ ἀπατεώνας, ὁ ἀριβίστας (αὐτός πού 
ἐπιδιώκει τήν ἄνοδο μέ κάθε τρόπο), ὁ 
ἀνάξιος, ὁ τιποτένιος.

Ἄς μήν σχολιάσουμε τό τί ἐπικρατεῖ 
στήν πολιτεία μέ τούς πολιτικούς της, 
στά Πανεπιστήμια, στούς ἐργασιακούς 

χώρους, στίς ἀνθρώπινες σχέσεις, στίς 
μορφές διασκέδασης, στίς διαλυμένες 
οἰκογένειες, στή διαφθορά καί στήν 
κάθε εἴδους ἁμαρτία. Χαρακτηριστικό 
τῶν προηγούμενων διαφορετικῶν χώ-
ρων εἶναι ὅτι πολλές φορές συναντᾶς 
ἀνθρώπους πού ὁ καθένας τους κυριαρ-
χεῖ μέ τόν ἐγωισμό του, ἐπικεντρώνεται 
στό ἀτομικό του συμφέρον κι ἀδιαφορεῖ 
γιά τούς ἄλλους. Διαπιστώνεις ὅτι δέν 
ὑπολογίζεται ἡ δική σου στάση. Κλονί-
ζεσαι. Νομίζεις ὅτι αὐτή ἡ συμπεριφορά 
εἶναι σωστή κι ὅτι πρέπει ἐσύ ν’ ἀλλά-
ξεις συμπεριφορά, γιά νά καταφέρεις νά 
ἐπιβιώσεις. Ἡ ἁμαρτία καί τά πάθη πού 
σέ περιβάλλουν, ἀρχίζουν νά φαντάζουν 
ὡς φυσιολογικά καί νά κλονίζουν τίς 
ἀρχές σου…

  
Αὐτή εἶναι ἡ λεγόμενη ἀπάνθρωπη 

κοινωνία. Μιά κοινωνία χωρίς Θεό, χω-
ρίς ἀξίες, χωρίς ἰδανικά, χωρίς ἀγάπη.

Γιά νά διασχίσεις, λοιπόν, μιά τέτοια 
κοινωνία σέ κάθε στάδιο τῆς ἡλικίας 
σου χρειάζεται ἡρωισμός. Καί αὐτό τό 
ἡρωικό πνεῦμα μᾶς δίνεται ἀπό ψηλά. 
Ὅποιος ἔχει τοποθετήσει τή ζωή του 
κοντά στόν Χριστό δέν ἔχει νά φοβηθεῖ 
τίποτα, γιατί ὁ Χριστός εἶναι ἡ πηγή τῆς 
δύναμης, τοῦ ἡρωισμοῦ καί τῆς νίκης 
ἀπέναντι σέ κάθε ἐμπόδιο, σέ κάθε δυ-
σκολία καί σέ κάθε διαβολική ἐνέργεια.

Ἡ κοινωνία εἶναι ἀπάνθρωπη, διότι 
λείπει ἀπό αὐτήν ὁ Χριστός. Ἐσύ πρέ-
πει νά ἔχεις μέσα σου τόν Χριστό, γιά 
νά ζήσεις τίμια, μέ καθαρή ψυχή καί τό 

κεφάλι ψηλά, χωρίς νά παρασυρθεῖς 
ἀπό τόν ἀπάνθρωπο χαρακτῆρα της!

Γιάννης Φωτεινός

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς λέει:

«Πάντα ἰσχύω ἐν τι ῶ ἐνδυναμοῦντι με Χριστι ῶ»,
δηλαδή πάντα θά βγαίνω νικητής,  

γιατί αὐτή τή δύναμη μοῦ τή δίνει ὁ Χριστός!
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ἩἈνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι 
τό μεγαλύτερο γεγονός μέσα 
στήν ἱστορία. Παραμένει τό 

κεντρικό σημεῖο τῆς σωτηρίας μας. Ἄν δέν 
ὑπάρχει Ἀνάσταση, εἴμαστε καταδικασμέ-
νοι νά ζοῦμε σ’ ἕναν κύκλο ματαιότητας. Ἡ 
ζωή στερεῖται νοήματος, μοιάζει μέ ταξίδι 
χωρίς σκοπό. Τό ἔργο τῆς ἀποκατάστασης 
τοῦ ἀνθρώπου στήν πρώτη του ἐλευθερία 
καί ὡραιότητα κηρύσσεται ὄχι μόνο στή γῆ, 
ἀλλά καί στόν  ιἍδη. Ὁ Χριστός πεθαίνει 
πάνω στόν Σταυρό, ἐνταφιάζεται, εἰσέρχε-
ται στά βάθη τοῦ   ιἍδη, γιά νά ἀγκαλιά-
σει ὅλη τή διεφθαρμένη ἀπό τήν ἁμαρτία 
φύση μας. Ἐφ’ ὅσον, λοιπόν, ὁ Κύριος 
κατῆλθε στόν   ιἍδη, ἄς ἀναφερθοῦμε στήν 
ἔννοια αὐτή, ἀλλά καί στό γεγονός.

    
Στήν Ἀρχαία Ἑλλάδα ὁ  ιἍδης ἦταν 

γιός τοῦ Κρόνου καί τῆς Ρέας καί θεός 

τοῦ Κάτω Κόσμου καί τῶν ἀποθανόντων. 
Εἶναι ὁ σκοτεινός θεός, πού ἁρπάζει στό 
βασίλειό του τούς ἀγαπημένους μας.

    
Στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ  ιἍδης εἶναι 

τό Κράτος καί ἡ ἐξουσία τοῦ διαβόλου. 
Ἐκεῖ καταλήγουν δέσμιες οἱ ψυχές δι-
καίων καί ἀδίκων. Κι ἐνῶ οἱ δίκαιοι πε-
ριμένουν τή λύτρωση, οἱ ἄδικοι εἶναι 
βουτηγμένοι στό σκοτάδι τῆς ἀπελπισί-
ας. Ἡ Κάθοδος τοῦ Χριστοῦ στόν  ιἍδη 
προαναγγέλεται στήν Παλαιά Διαθήκη.

    
Στήν Καινή Διαθήκη ἡ λέξη « ιἍδης» 

σημαίνει ὑπόγειο μέρος, τόν διάβολο, 
τόν θάνατο, τή δυστυχία, τόν τόπο τῆς 
τιμωρίας.

    
Στήν Ὀρθόδοξη παράδοση ὁ  ιἍδης 

Ἡ Κάθοδος τοῦ Χριστοῦ στόν  ᾍδη
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εἶναι ἡ κυριαρχία τοῦ θανάτου καί τοῦ 
διαβόλου. Εἶναι ἡ ζωή χωρίς τόν Θεό, 
χωρίς τή Χάρη Του. Ὁ  ιἍδης δέν ταυ-
τίζεται μέ τήν Κόλαση, πού θά τή βιώ-
σουν οἱ ἀμετανόητοι. Οἱ θύρες τοῦ   ιἍδη 
ἄνοιξαν, ὅταν κατέβηκε ὁ Κύριος, γιά νά 
διαφύγουν οἱ αἰχμάλωτοί του, ἐνῶ, ὅταν 
ὁ κολασμένος κατεβαίνει στήν Κόλαση, 
ἡ πόρτα κλείνει πίσω τους καί δέν θ’ 
ἀνοίξει ποτέ.

Κατέβηκε, λοιπόν, ὁ Κύριος στόν   ιἍδη 
καί παρέμεινε ἐκεῖ τρεῖς ἡμέρες: τήν Πα-
ρασκευή, γιατί ὁ Κύριος πέθανε πρίν τό 
τέλος τῆς ἡμέρας, τό Σάββατο καί τήν 
Κυριακή, ἐπειδή οἱ Μυροφόρες Τόν εἶδαν 
ἀναστημένο τό πρωί τῆς ἡμέρας αὐτῆς. 
Ἐκεῖ ὁ Κύριος ἄρχισε τή δεύτερη φάση 
τοῦ ἔργου του γιά τή σωτηρία τῶν ψυχῶν 
πού βρίσκονταν στόν  ιἍδη. Ἄλλωστε, 
εἶχε ἔλθει νά σώσει ὅλες τίς ἀνθρώπινες 
ὑπάρξεις, εἴτε ζοῦσαν πάνω στή γῆ, εἴτε 
εἶχαν πεθάνει. Καί ὁ θρίαμβος τοῦ Θε-
ανθρώπου κατά τοῦ   ιἍδη ἄρχισε ἀπό τόν 
θάνατό Του. Τόν Ἀναμάρτητο ὁ θάνατος 
δέν θά μποροῦσε νά τόν κρατήσει δέ-
σμιο. Ἐξάλλου, ὁ Κύριος ἐπισκέφθηκε 
τόν   ιἍδη ὡς ποιμήν καί νόμιμος βασιλεύς 
τῶν ἀνθρώπων.

Ἀντίθετα, ὁ διάβολος, σφετεριστής 
τῆς ἐξουσίας, μπῆκε στό σπίτι μας, ὄχι 
ἀπό τήν εἴσοδο, ἀλλά ἀλλαχόθεν. Ἐκεῖ, 
λοιπόν, ὁ Χριστός συνάντησε τίς ψυχές 
τῶν δικαίων πού ἱκέτευαν γιά λύτρωση: 
Ἀδάμ, Ἄβελ, Νῶε, Ἀβράαμ, Μωϋσῆ, Δα-
βίδ, Ἰωάννη τόν Βαπτιστή. Ὅλους τούς 
ἄκουσε ὁ Κύριος, καί, ὅπως καί στή γῆ, 
κήρυξε εἰρήνη καί ἔδωσε ἄφεση ἁμαρ-
τιῶν σέ ὅσους πίστεψαν, θεώρησε ὅτι τό 
ἴδιο ἔπρεπε νά γίνει καί στόν   ιἍδη. Τό 
κήρυγμα στούς νεκρούς ἦταν μιά εὐκαι-
ρία τους νά σωθοῦν.

Ἡ Κάθοδος τοῦ Κυρίου στόν  ιἍδη 
δέν ἦταν χωρίς συνέπειες. Προκάλεσε 
τή συντριπτική ἥττα τοῦ διαβόλου. « Ὁ  
ιἍδης ἐπικράνθη, κατηργήθη, ἐνεπαίχθη, 

ἐνεκρώθη, καθῃρέθη, ἐδεσμεύθη» ( Ἱε-
ρός Χρυσόστομος). Ὁ Χριστός χρησιμο-
ποίησε τήν ἀνθρώπινη φύση του ὡς ἀγκί-
στρι, μέ τό ὁποῖο συνέλαβε τόν ἀρχαῖο 
ὄφι (τόν διάβολο). Γι’ αὐτό ἀναφωνεῖ ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος: «Ποῦ σου θάνατε 
τό κέντρον; Ποῦ σου  ιἍδη τό νίκος;» 
(Ἀπόσπασμα ἀπό τόν Κατηχητικό λόγο 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου).

Προκάλεσε, ἐπίσης τή διάλυση τοῦ  
ιἍδη. Ὁ σεισμός κατά τή στιγμή τοῦ θα-
νάτου τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀντανάκλαση 
καί προέκταση τοῦ σεισμοῦ πού προκά-
λεσε ἡ παρουσία τῆς θεωμένης ψυχῆς 
Του στόν  ιἍδη.

Ἄλλη συνέπεια εἶναι ἡ ἀπελευθέρωση 
τῶν ψυχῶν τῶν δικαίων, πού δέχθηκαν 
τό εὐαγγελικό κήρυγμα καί ὁδηγήθηκαν 
σέ μιά νέα κατάσταση, «ἔνθα ἀπέδρα 
ὀδύνη, λύπη καί στεναγμός» (Νεκρώ-
σιμη Ἀκολουθία). Βέβαια, λένε οἱ Πα-
τέρες, αὐτό πού συνέβη στούς δικαίους 
δέν εἶναι ἡ τελική κατάσταση, δηλαδή ἡ 
ἀνάσταση τῶν σωμάτων, ἀλλά ἡ πρώτη 
Ἀνάσταση, πού ἀφορᾶ τήν ψυχή τοῦ 
ἀνθρώπου, ἡ ὁποία, ὅταν ἑνωθεῖ μέ τόν 
Χριστό, ἀνίσταται πνευματικά. Ὅλοι 
αὐτοί πού ἀποδέχθηκαν τό κήρυγμα τοῦ 
Εὐαγγελίου ἀνήκουν πλέον στή Θριαμ-
βεύουσα Ἐκκλησία.

Ἡ Κάθοδος στόν  ιἍδη καθιερώθηκε 
ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ὡς 
πραγματική εἰκόνα τῆς Ἀνάστασης τοῦ 
Χριστοῦ, πού δείχνει τη νίκη του ἐπί τοῦ 
θανάτου. Αὐτή τή νίκη γιορτάζουμε τό 
Μέγα Σάββατο καί αὐτή εἶναι ἕνα βέβαιο 
δεδομένο.

Τή νύχτα τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀνάστα-
σης γιορτάζουμε τό γεγονός τῆς νίκης τοῦ 
θανάτου, μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου:

«Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς 
ἐπί μνήματος»!

Κύκλοι Μητέρων
«ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

Ἡ Κάθοδος τοῦ Χριστοῦ στόν  ᾍδη
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ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ  
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΠΑΤΕΣΤΗΣ

«ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ  
ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ  

ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΝ  
& ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥΣ»
Κυκλοφορεῖ ἕνα ἀκόμα βιβλίο 

τοῦ χαρισματικοῦ Πανοσιολογιώτατου 
Ἀρχιμανδρίτη π. Ἰγνατίου Πατέστη. 
Τό παρόν ἀποτελεῖ ἀποτύπωση προ-
φορικῶν κηρυγμάτων πού ἐκφωνήθηκαν 
ἀπό στήθους κατά τις Ἱερές Ἀγρυπνίες 
πού τελέστηκαν στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Νεκταρίου Αἰγίνης, καθώς καί σέ Κατα-
νυκτικούς Ἐσπερινούς στόν Πόρο καί 
τόν Γαλατᾶ. Οἱ λόγοι του εἶναι κατανοη-
τοί, χαρακτηρίζονται ἀπό ἀμεσότητα καί 
συνάμα εἶναι ἁγιογραφικά θεμελιωμένοι. 
Ἡ θεματολογία τῶν ὁμιλιῶν εἶναι ποικί-
λη καί ἄκρως ενδιαφέρουσα γιά κάθε 
πιστό χριστιανό. Στίς τελευταῖες σελί-
δες τοῦ βιβλίου γίνεται ἁγιογραφική καί 
ἁγιοπατερική θεμελίωση τῆς θέσης τῆς 
Ἐκκλησίας περί ἀποφυγῆς τῶν προγα-
μιαίων σχέσεων καί πῶς ἀντιμετωπίζεται 
τό πρόβλημα αὐτό στό Ἱερό Μυστήριο 
τῆς Ἐξομολογήσεως.

Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ ἀνάγνωση τοῦ 
παρόντος πονήματος θά ὠφελήσει 
κάθε πιστό, πού θά θελήσει νά τό με-
λετήσει καί νά γνωρίσει τήν Ὀρθόδοξη 
πίστη πιό βαθιά καί οὐσιαστικά.

Σχ. 17 x 24, σελ. 484, Ἱερά Μονή 
Κεχαριτωμένης Τροιζήνας, 180 20, τηλ. 
22980 35320, 6977522938.
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ΧΑΡΑΛ. Β. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ

«ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΛΑΒΙΑ  

ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ»
Στό πλαίσιο τῶν ἑορταστικῶν ἐκδη-

λώσεων ἐπί τῇ συμπληρώσει διακοσίων 
ἐτῶν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐπανάστασης κυκλοφόρησε τό παρόν 
πόνημα μέ τούς βίους καί τά μαρτύρια 
εἰκοσιτεσσάρων ἀνδρῶν καί γυναικῶν 
Νεομαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ἀρνήθηκαν νά 
ὑποκύψουν στήν ἀφόρητη πίεση τοῦ 
Ὀθωμανοῦ κατακτητῆ νά ἀλλαξοπιστή-
σουν, καί ἔγιναν Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας 
μας.

Ὁ Πρόλογος τοῦ βιβλίου εἶναι ἀπό 
τόν Μητροπολίτη Σταγῶν καί Μετεώ-
ρων κο Θεόκλητο. Ἡ Εἰσαγωγή του 
εἶναι ἀπό τόν Θεόδωρο Γιάγκο, Κο-
σμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ 
Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, ὅπου ζωντανεύει τό ἱστορικό 
πλαίσιο τῆς Τουρκοκρατίας καί τίς 
συνθῆκες τοῦ μαρτυρίου τους. Περι-
έχεται ἀκόμα καί σύντομο Συναξάρι 
διακοσίων εἴκοσι ἑπτά Νεομαρτύρων μέ 
τήν ἐπιμέλεια τῆς Μαρίας Τζερμπίνου-
Μιχαλακοπούλου, Ἐκπαιδευτικοῦ καί 
Προέδρου τοῦ Ὀρθόδοξου Ἱεραπο-
στολικοῦ Σωματείου Πειραϊκός Φάρος 
καί ψηφιακός δίσκος (CD) μέ ἀπόδοση 
τῶν Ἀπολυτικίων τῶν Νεομαρτύρων.

Σχ. 14 x 21, σελ. 517, Ἐκδόσεις 
Ἀρχονταρίκι, Λυκούργου 12, Μοσχάτο 
Ἀττικῆς, 183 45, τηλ. 210 9310605, fax 
210 9344407, ἱστοσελίδα: www.archon-
tariki.eu, e-mail: info@archontariki.eu.

γ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΕΑΣ  

Δρ Φυσικός, 
τ. Διευθυντής Ἐρευνῶν 

στό ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

«ΣΚΗΝΕΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ  
ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

Ἕνα βιβλίο πού μᾶς  βοηθάει νά 
συνειδητοποιήσουμε ὅτι ζοῦμε σέ κόσμο 

Βιβλία πού λάβαμε
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θεϊκοῦ μεγαλείου, πού κανείς δέν μᾶς μιλάει 
γι’ αὐτόν. Μᾶς μιλοῦν μόνο γιά κρίση, κακία, 
διαφθορά, πολέμους καί καταστροφές. Μᾶς 
παραπλανοῦν στούς ἀδιέξοδους κόσμους 
τοῦ θεάματος καί τῆς «εἰκονικῆς πραγματι-
κότητας», ἐνῶ πλάι μας στέκει τό μεγαλεῖο 
τῆς ἁπτῆς πραγματικότητας, ἡ Δημιουργία.

Τό Α΄ Μέρος του πραγματεύεται τά 
τρία μεγαλειώδη δῶρα πού στηρίζουν τό 
μεγαλεῖο τῆς ζωῆς: τό φῶς, τό νερό καί 
τήν ἀτμόσφαιρα τῆς γῆς. Ἀκολουθεῖ τό Β΄ 
Μέρος, πού παρουσιάζει τόν πλανήτη μας, 
τόν Γαλαξία μας καί τό σύμπαν. Στό Γ΄ Μέ-
ρος γίνεται μία ἀναδρομή στήν ἀρχή τῆς 
Δημιουργίας και τήν τεχνική ὀργάνωσή της. 
Τό Δ΄ Μέρος ἔχει ἀπολογητικό χαρακτῆρα 
καί ἀναφέρεται στίς σχέσεις ἐπιστήμης καί 
θρησκείας.

Ἕνα βιβλίο πού φιλοδοξεῖ μέσα ἀπό τίς 
σελίδες του νά μᾶς θυμίσει τό λησμονημένο 
μεγαλεῖο τῆς Δημιουργίας.

Σχ. 16 x 23, σελ. 233, Ἐκδόσεις Ἔαρ, 
Μαυρομιχάλη 32, Ἀθήνα, 106 80, τηλ. 210 
3638621, ἱστοσελίδα: www.ear-books.com, 
osotir.gr/shop, e-mail: info@ear-books.
com, paraggelies@osotir.gr.

γ
ΕΛΕΝΗ ΤΑΓΩΝΙΔΗ-ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ

«Ο ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ  
ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ 

ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ»

Τό νέο βιβλίο τῆς βραβευμένης συγ-
γραφέως Ἑλένης Ταγωνίδη-Μανιατάκη 
προλογίζεται ἀπό τόν Μητροπολίτη Μεσ-
σηνίας κο Χρυσόστομο καί εἶναι προϊόν με-
γάλης ἔρευνας. Καταγράφονται ἀναλυτικά 
τά κτίσματα ὅλων τῶν ναῶν καί τῶν τόπων 
λατρείας πού ἔχουν διασωθεῖ (ἀπό παλαιο-
τάτων ἐποχῶν ἕως τῶν σύγχρονων χρόνων) 
στόν Δῆμο Πύλου-Νέστορος. Γίνεται λόγος 
γιά τή ναοδομία, τήν ἁγιογραφία καί τήν 
ὑμνογραφία μαζί μέ ἱστορικές ἀναφορές 

τοῦ κάθε τόπου, τῶν παραδόσεων καί τῶν 
ναῶν του. Ἰδιαιτερότητα τοῦ βιβλίου ἀπο-
τελεῖ ὅτι αὐτό δέν ἐπικεντρώνεται σέ ναούς 
μίας μόνο θρησκείας, ἀλλά ἐπεκτείνεται σέ 
ὁ,τιδήποτε μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ἔκφραση 
μιᾶς ἐποχῆς. Πολύ αξιόλογο εἶναι καί τό 
πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό πού πλαισιώνει 
τά κείμενα τοῦ βιβλίου.

Σχ. 17 x 24, σελ. 357, Ἔκδοση - Δι-
άθεση: Ἐλευθερία Α.Ε., Γεωργούλη 26, 
Καλαμάτα, 241 00, τηλ. 27210 21421, 
fax 27210 27747, e-mail: elefklm@gmail.
com καί Μανιατάκειο Ἵδρυμα, Παπαδια-
μαντοπούλου 2, Ἀθήνα, 115 28, τηλ. 210 
7297700, fax 210 7297733, ἱστοσελίδα: 
www.maniatakeion.gr.

γ
ΣΤΑΘ. ΗΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

«ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
(ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ, ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ, 

ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΕΣ, ΛΑΪΚΑ ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ Κ.Α.)»

Τό ἐν λόγῳ βιβλίο μπορεῖ νά χαρα-
κτηριστεῖ ὡς ἕνας λαογραφικός θησαυρός, 
ἀφοῦ περιέχει παροιμίες, αἰνίγματα, γλωσ-
σοδέτες, λαϊκά προβλήματα, προλήψεις, με-
τεωρολογικά, μνημόσυνα πού συνηθίζονται 
στήν περιοχή τῆς Τριφυλίας Μεσσηνίας. 
Γίνεται, ἐπίσης, ἀναφορά στίς ἀγροτικές 
ἐργασίες: τό ράβδισμα, τή σπορά, τόν θε-
ρισμό καί τό ἀλώνισμα. Τό περιεχόμενο τοῦ 
βιβλίου ὁλοκληρώνεται μέ ἐκτενεῖς ἀναφο-
ρές στά ἔθιμα μεγάλων ἑορτῶν. Κάποια ἀπό 
αὐτά ἐκλείπουν ἤ δέν ἀπαντῶνται συχνά 
στίς ἡμέρες μας. Αὐτό τό πόνημα μᾶς τά 
ὑπενθυμίζει. Μᾶς δείχνει τή σοφία τῶν 
προγόνων μας καί μᾶς δίνει τό μήνυμα ὅτι 
δέν πρέπει νά παρασυρόμαστε ἄκριτα ἀπό 
τίς καταιγιστικές ἀλλαγές τῆς ἐποχῆς μας, 
ξεχνώντας τίς ρίζες μας.

Σχ. 14,5 x 21, σελ. 332, Διεύθυνση Συγ-
γραφέα: Ὑακίνθου 14, Ἁγία Παρασκευή 
Ἀττικῆς, 153 43, τηλ. 210 6001312, ἤ Θ. 
Κολοκοτρώνη 15, Κυπαρισσία Μεσσηνίας, 
245 00, τηλ. 27610 24812.
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Πετράδια

« Ὁ πιστεύσας βαπτισθείς σω-
θήσεται, ὁ δέ ἀπιστήσας κατακρι-
θήσεται».

(Μάρκ. ιστ΄ 16)
« Ἐκεῖνος πού θά πιστέψει καί θά 

βαπτιστεῖ, θά σωθεῖ, ἐνῶ ἐκεῖνος πού θ’ 
ἀπιστήσει, θά κατακριθεῖ».

ΣΩΤΗΡΊΑΣΩΤΗΡΊΑ
«Τί ὠφελεῖ, ἀδελφοί μου, ἄν 

ἔνας λέει ὅτι ἔχει πίστη, ἀλλά δέν 
ἔχει ἔργα, τά ὁποῖα παρέχει ἡ γνή-
σια πίστη; Μήπως ἡ θεωρητική 
αὐτή πίστη ἔχει τή δύναμη νά τόν 
σώσει;».

( Ἰακ. β΄ 14)

« Ἡ ἐλεημοσύνη σώζει τόν 
ἄνθρωπο ἀπό τόν θάνατο καί αὐτή 
τόν καθαρίζει ἀπό κάθε ἁμαρτία».

(Τωβ. ιβ΄ 9)

«Οὐ γάρ ἐπαισχύνομαι τό εὐαγ-
γέλιο τοῦ Χριστοῦ. δύναμις γάρ 
Θεοῦ ἐστίν εἰς σωτηρίαν παντί τῷ 
πιστεύοντι».

(Ρωμ. α΄ 16)
«Δέν ντρέπομαι νά κηρύττω τό 

Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, γιατί εἶναι δύ-
ναμη Θεοῦ, πού δίνει σωτηρία σέ ὅλους 
ὅσοι πιστεύουν». « Ὁ Θεός θά σώσει ὅσους ἔχουν 

ταπεινό φρόνημα».
(Ψαλμ. 33, 19)

« Ὅ,τι ἔχει ἑνωθεῖ μέ τόν Θεό, 
αὐτό καί σώζεται».

(Ἅγιος Γρηγόριος Θεολόγος)

«Ἄν κάποιος δέν ἔκανε τίποτε 
γιά τή σωτηρία τῶν ἀδερφῶν του, 
δέν μπορῶ νά πεισθῶ ὅτι αὐτός 
εἶναι δυνατόν νά σωθεῖ».

(Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος)

«Ἀπό βρέφους τά ἱερά γράμμα-
τα οἶδας, τά δυνάμενά σε σοφίσαι 
εἰς σωτηρίαν διά πίστεως τῆς ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ».

(Β΄ Τιμ. γ΄ 15)

«Μετά φόβου καί τρόμου τήν 
ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε».

(Φιλ. β΄ 12)
«Μέ φόβο καί τρόμο νά ἐργάζε-

στε, γιά νά φέρετε σέ πέρας τή σωτηρία 
σας».
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Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος (†)

« Ἡ προσπάθεια γιά τή σωτηρία 
τοῦ πλησίον εἶναι ἔργο προτιμότερο 
ἀπό τή δόξα τοῦ μαρτυρίου».

(Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος)

«Ἄν φυλάξεις τή συνείδησή σου 
καθαρή ἀπέναντι τοῦ πλησίον, τότε 
σώζεσαι».

(Γεροντικό, Ἀββᾶς Παμβώ)

«Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας.
Χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτηρίας».

(Ἀκάθιστος Ὕμνος)

« Ὅποιος ἀνησυχεῖ γιά τή σω-
τηρία του, ἔχει μία σωτήρια ἀνησυ-
χία».

(Ἀρχιμανδρίτης 
Σεραφείμ Παπακώστας)

« Ἡ σοφία μπορεῖ νά πείσει, 
ἀλλά ὄχι καί νά σώσει».

(Παναγιώτης Τρεμπέλας)

«Θεωροῦσε τή φροντίδα καί 
σωτηρία τῶν νέων ὑπηρεσία πρός 
τούς θεούς».

(Πλούταρχος)

«Ἀρχή σωτηρίας ἡ γνώση τοῦ 
ἁμαρτήματος».

(Πυθαγόρας)

« Ἡ ἀρχή τῆς σωτηρίας τῆς 
ψυχῆς ἀρχίζει ἀπό τήν ὁμολογία τῶν 
ἁμαρτιῶν».

«Χωρίς μετάνοια δέν ὑπάρχει 
σωτηρία».

«Ἄν ποθεῖς τή σωτηρία, πρᾶττε 
ὅλα ὅσα ὁδηγοῦν σ’ αὐτή».

(Γεροντικό,  
Ἀββᾶς Ἰσίδωρος ὁ Πρεσβύτερος)
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Ἀρχιμ. Ἡρωδίων Ρίζος, 
Ἱεροκήρυκας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
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Ἐπίκαιρες
Κουβέντες Ἡ Ὑπάτη

τῆς Πασχαλιᾶς

Ἡἱστορική, μαρτυρική Ὑπάτη βρίσκεται σέ ἡμιορεινή τοποθεσία, πλησίον τῆς 
Λαμίας. Τόπος μέ βαριά ἱστορία ἀπό τῆς ἀρχαιότητος, τά βυζαντινά χρόνια, 
τήν Τουρκοκρατία, ἀλλά καί τήν σύγχρονη ἐποχή. Οἱ κάτοικοί της, ἄνθρωποι 

δυναμικοί, φιλοπρόοδοι, μέ ἀγάπη στήν πίστη, τήν πατρίδα, τήν παράδοση, τόν πολιτισμό.
Κάθε χρόνο ἀναβιώνουν στήν Ὑπάτη ὅλα τά παραδοσιακά ἔθιμα, ἰδιαίτερα ἐκεῖνα τοῦ 

Πάσχα. Ἔτσι, τήν Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου ἀναβιώνει τό ἔθιμο τῆς προσκυνηματικῆς 
ἀνάβασης στό σπήλαιο τῆς Ἁγίας Ἱερουσαλήμ, μέσα στό ὄρος Οἴτη.

Ἀπό τό βράδυ τῆς Τετάρτης τῆς Διακαινησίμου, μόνον ἄνδρες, πρεσβύτεροι καί νε-
ώτεροι, ἀνεβαίνουν μέσα ἀπό ἕνα δύσβατο μονοπάτι, ἀναρριχώμενοι καί σέ βραχώδη 
σημεῖα τοῦ ὄρους Οἴτη, μέχρι τόν σπηλαιώδη Ναό-ἀσκητήριο τῆς Ἁγίας Ἱερουσαλήμ. 
Ἐκεῖ συναναστρέφονται, διανυκτερεύουν καί ἀναμένουν τήν ἑπόμενη ἡμέρα τήν ἀνάβαση 
τοῦ ἱερέα, πού θα τελέσει τή Θεία Λειτουργία καί θά εὐλογήσει τό προσκύνημά τους, 
μέσα στό ἀρχαιοπρεπές θυσιαστήριο τοῦ σπηλαιώδους αὐτοῦ Ναοῦ.

Τό προσκύνημα στό σπήλαιο τῆς Ἁγίας Ἱερουσαλήμ, ἡ 
ἀνάβαση στήν Ἀρσαλή, κατά τήν τοπική ὀνομασία, εἶναι ἕνα 
ἀρχαῖο ἔθιμο, ἤδη ἀπό τά βυζαντινά χρόνια καί συνεχίζεται 
ἀδιάκοπα. Πραγματοποιοῦνταν ἀκόμη καί στά δύσμοιρα 
χρόνια τῆς Tουρκοκρατίας. Στό σπήλαιο ὑπάρχουν παλαιές 
τοιχογραφίες Ἁγίων καί ἐπιγραφές ἤδη ἀπό τόν 10ο αἰῶνα 
μ.Χ. Τήν Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου ἀνεβαίνουν ἀποκλει-
στικά ἄνδρες, μιά παράδοση πού κρατεῖ ἀπό τά χρόνια τῶν 
ὁπλαρχηγῶν Κοντογιανναίων, πού ἀνέβαιναν ἐκεῖ μέ τούς 
προύχοντες τῆς περιοχῆς καί τά παλικάρια τους. Ὅταν 
οἱ «Ἀρσαλιῶτες» κατηφόριζαν ἀπό τό προσκύνημά τους 
ἀντάμωναν στήν τοποθεσία «Περιβόλια», ὅπου μέ πομπή 
πανηγυρική, λάβαρα, τραγούδια καί ψάλλοντας τό «Χριστός 

Ἀνέστη» εἰσέρχονταν στήν Ὑπάτη, ὅπου τελοῦνταν ἁγιασμός ἀπό τόν «Ἀρσαλιώτη» 
λειτουργό ἱερέα στήν πλατεῖα τῆς πόλης! Κατόπιν ξεκινοῦσε τό πανηγύρι μέ χορούς 
παραδοσιακούς, τραγούδια, γλέντι καί τράπεζα.

Φέτος, λόγῳ τῶν ἰδιαίτερων συνθηκῶν, καί τηρώντας τά ἀπαραίτητα μέτρα, πραγμα-
τοποιήθηκε μόνο τό θρησκευτικό μέρος τοῦ ἐθίμου.

 Ἀποτελεῖ μιά ἐμπειρία δυνατή, χαραγμένη στήν 
καρδιά καί τή μνήμη ὅλων, ἕνα ἔθιμο εὐλογημέ-
νο, πού ὀφείλουμε νά διατηρήσουμε! Ἕνα ἔθιμο, 
πού μᾶς θυμίζει τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου 
«στήκετε καί κρατεῖτε τάς παραδόσεις». Ἕνα ἔθι-
μο πού σέ μιά ἐποχή ἀθεΐας καί ἀδιαφορίας μᾶς 
ὑπομιμνήσκει ὅτι Χριστός Ἀνέστη καί ζεῖ Κύριος 
ὁ Θεός, ἐνισχύοντας ὅλους μας στόν σταυρώσιμο 
ἀγῶνα γιά τήν Ἀνάσταση!
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ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ 

Ἡ μαρίνα τῆς Καλαμάτας, τό λιμάνι της καί ἡ ἀνατολική παραλία της ἀπό ψηλά.

Ὁ λιμενοβραχίονας, πού ἀποκαλεῖται ἀπό τούς Καλαματιανούς «τό Χιλιόμετρο»
(λόγω τοῦ μήκους του). Ἀριστερά του εἶναι ἡ εἴσοδος τοῦ λιμανιοῦ τῆς Καλαμάτας 

καί δεξιά του ἡ θάλασσα τοῦ Μεσσηνιακοῦ Κόλπου.
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