«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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ναστήθηκε ὁ Χριστός καί τό φῶς τῆς ἀναστάσεώς
Του ἔλαμψε καί φώτισε τά πάντα. «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός». Σκόρπισε τό σκοτάδι τοῦ θανάτου κι ἔφερε τή χαρά στούς φοβισμένους καί ἀπελπισμένους μαθητές Του. Τόν εἶδαν, τόν ψηλάφησαν,
τόν ἄκουσαν νά τούς μιλάει, νά τούς δίνει τήν ἐξουσία νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο σ’ ὅλη τήν κτίση.
Ἔμεινε μαζί τους ἐμφανιζόμενος τακτικά ἐπί σαράντα ἡμέρες. Γέμισαν ἀπό περίσσεια χαρά. Τόν
εἶδαν νά ἀνέρχεται στούς οὐρανούς κι ἔλαβαν τήν
χάρη καί τήν δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τήν ἡμέρα
τῆς Πεντηκοστῆς.
Μέ τή χαρά αὐτή καί τή βεβαιότητα τῆς νίκης
πάνω στό θάνατο οἱ «πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου»
Ἀπόστολοι πορεύθηκαν στόν κόσμο, γιά νά μεταφέρουν παντοῦ τή βαθειά ἐμπειρία τους γιά τήν
ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί τή σωτηρία ὅλων ὅσων
θά πιστέψουν στό Εὐαγγέλιο, τό χαρούμενο αὐτό
ἄγγελμα τῆς βαθειᾶς καί αἰώνιας ζωῆς καί χαρᾶς.
Μέ τή δύναμη καί τήν ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως
ὑπέμειναν τά πάντα. Ἑκατομμύρια ἄνθρωποι μετέδωσαν τήν ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως μέ τό λόγο,
τή ζωή καί τό μαρτυρικό τους θάνατο.
Ἡ ἐμπειρία τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων ἔγινε
τό κέντρο τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλοι οἱ πιστοί
μετέχουν στό μυστήριο τῆς κοινωνίας μέ τόν Ἀναστάντα Χριστό, γεμίζουν χαρά καί προγεύονται τή
δική τους ἀνάσταση στήν αἰώνια δόξα Του, ἀφοῦ

98

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Ἐκεῖνος εἶναι «ὁ πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν» γιά
νά ἀκολουθήσει ἡ ἀνάσταση ὅλων. «Ἀνέστη Χριστός καί οὐδείς ἐν τοῖς μνήμασι» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος).
Μέσα στήν Ἐκκλησία βεβαιώνεται καί ὁμολογεῖται
ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου, πού γίνεται πέρασμα στήν
αἰωνιότητα καί ἡ Ἀνάσταση, πού ἀνακαινίζει τόν
κόσμο. «Τόν θάνατόν σου, Κύριε, καταγγέλλομεν
καί τήν Ἀνάστασίν σου ὁμολογοῦμεν» (Λειτουργία
Ἁγ. Ἰακώβου). Οἱ πιστοί μετέχουμε στό μυστήριο
τῆς θείας Λειτουργίας, κοινωνοῦμε τό Σῶμα καί τό
Αἷμα τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου καί ἑνωνόμαστε μαζί
Του. Τόν γνωρίζουμε καί μᾶς γνωρίζει. Γινώμαστε
μέλη τοῦ Σώματός Του. Πλημμυρίζουμε πνευματική
χαρά καί ἀντιμετωπίζουμε τή ζωή μέ τή δική Του
δύναμη καί χάρη.
Μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία ζεῖ κάθε ἄνθρωπος
τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως. Γιατί ἡ Ἐκκλησία, ὡς
κοινωνία «μετά πάντων τῶν ἁγίων», ἑνώνει τά ἐπίγεια μέ τά οὐράνια καί παραδίδει, ὡς θεία κληρονομιά, τήν «παρακαταθήκη» δηλ. τήν πίστη καί τήν
ἐμπειρία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων ἀπό γενεά σέ γενεά
καί γίνονται οἱ πάντες μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως.
Γι’ αὐτό μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία καί τόν εὐχαριστιακό καί τόν λειτουργικό χῶρο βιώνεται καί παραδίδεται ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ σωτηρία
τοῦ κόσμου.
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ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΠΑΣΧΑ
Ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ
Θεοῦ με τή Θεία ἐνανθρώπησή Του πῆρε
πάνω Του τήν ἀρχή τοῦ ἀνθρώπου γιά
νά πάρει μέ τόν ἐπί τοῦ Σταυροῦ θάνατό
του καί τό τέλος τῆς ἐπίγειας βιοτῆς. Ὁ
θάνατος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ὡς
ἀνθρώπου ἀποτελεῖ καί τό ἔσχατο ἀποτέλεσμα τῆς πλήρους σάρκωσής Του. Ἄν
γινόταν διαφορετικά ὁ θάνατος θά ἔμενε
ἐκτός σωτηρίας. Μέ τό σταυρό λοιπόν
καί τήν ἀνάσταση ἀφθαρτοποίησε τήν
ἀνθρώπινη φύση, τήν ὁποία εἶχε ἐξαγιάσει μέ τήν γέννησή Του.

Τό ἀπαθές τῆς Θεότητος
Μέ τήν ἀνθρώπινη φύση πού προσέλαβε ὁ Κύριος «οὐκ ἐρρυπαίνετο, ἀλλά
τό φθαρτό σῶμα ἐζωοποίει καί ἐκαθάριζεν» γράφει ὁ Μ. Ἀθανάσιος. Πρός
ἐνίσχυση τοῦ λόγου του αὐτοῦ ὁ Μ. Ἀθανάσιος φέρνει τό παράδειγμα τοῦ ἡλίου,
ὁ ὁποῖος φωτίζει, θερμαίνει καί καθαρίζει
τή φύση, χωρίς νά ἐπηρεάζεται σέ κάτι
ἀπό τήν ἐπαφή του μέ τή φύση. Ἔτσι
καί τό Θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ
Σωτῆρος Χριστοῦ διατηρήθηκε ἀμόλυντο
κατά τήν ὅλη πορεία Του πάνω στή γῆ
καί τήν ἑκούσια θυσία Του ἐπί τοῦ Σταυροῦ. Μ’ αὐτόν τόν τρόπο συντρίβονται
ἡ ἁμαρτία καί ἡ ἐξουσία τοῦ διαβόλου
καί ὁλοκληρώνεται τό ἀπολυτρωτικό ἔργο
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἡ ἑνιαία ἀνθρώπινη φύση, στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ,
ἐλευθερωμένη πλέον ἀπό τήν τυραννική
δυναστεία τοῦ διαβόλου, ἀπόκτησε τή
δυνατότητα τῆς ἀποκατάστασης στό
ἀρχέγονο προπτωτικό κάλλος της. «Ἀφ’
οὗ ὁ Χριστός εἰς τόν Σταυρόν ἀνέβη,
ἀπέθανε καί ἀνέστη ἡ ἐλευθερία τοῦ
ἀνθρώπου κατέστη καί τό εἶδος καί τό
κάλλος συνέστη», γράφει ὁ Ἅγιος Νικό-
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λαος Καβάσιλας. Δηλαδή ἀφ’ ὅτου ὁ Χριστός ἀνέβηκε πάνω στό σταυρό μέ τό
θάνατο καί τήν κατ’ ἀκολουθίαν Ἀνάστασή
Του, ἐλευθερώθηκε ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν
τυραννία τοῦ κακοῦ καί ἀπέκτησε τή δυνατότητα τοῦ πρωτόκτιστου κάλλους.

Ἡ δύναμη
τῆς ἀναστάσεως
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς καλεῖ νά
συμμορφωνόμαστε πρῶτα πρός τό θάνατο τοῦ Χριστοῦ, γιά νά κάνουμε δική
μας στή συνέχεια καί τή δύναμη τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ. Ἔχοντες «κοινωνίαν τῶν
παθημάτων αὐτοῦ, δυνάμεθα γνῶναι
αὐτόν καί τήν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως
αὐτοῦ» (Φιλ. 3, 10). Δηλαδή νά γνωρίσουμε τό Χριστό καί τή δύναμη τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ, θά πρέπει πρῶτα νά
συμμετάσχουμε στά παθήματά Του. Γι’
αὐτό, ὅποιος δέν προσπαθεῖ νά συμπορεύεται μέ τόν πάσχοντα «κατ’ ἄνθρωπον» Χριστό, δύσκολα θά μπορεῖ νά συμμετέχει στή δόξα τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ.
Στό βαθμό λοιπόν πού συμμετέχουμε
στό σταυρώσιμο Πάσχα, ἀξιωνόμαστε
νά συμμετέχουμε καί στό Ἀναστάσιμο.
Ἡ ἀναφορά τῆς Ἐκκλησίας στήν ἀφύσικη κατάσταση τοῦ θανάτου καταλήγει
στήν πεποίθηση, πώς «ὁ Χριστός συνανέστησεν παγγενῆ τόν Ἀδάμ, ἀναστάς ἐκ
τοῦ τάφου». Γι’ αὐτό μᾶς καλεῖ στή νέα
«ἐν Χριστῷ ζωή, πού ἀποτελεῖ τή μόνη
προϋπόθεση γιά τή μεταμόρφωση καί
μεταστοιχείωση τῆς ἀδοξίας τοῦ ἀνθρώπου σέ δόξα, τῆς ἀνυπαρξίας του σέ
ἀληθινή ὕπαρξη καί τῆς ἀσχήμιας του σέ
ὀμορφιά. Ὅλα τά στοιχεῖα τοῦ εἶναι
μας μαρτυροῦν πώς εἴμαστε πλασμένοι
γιά τήν ἀθανασία καί τήν αἰωνιότητα.
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λαμπροτέρα, ἁγιωτέρα,
ἐπιφανεστέρα ἡμέρα
τῆς χριστιανωσύνης
εἶναι ἡ Κυριακή τοῦ Ἁγίου Πάσχα.
Ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Σκιρτᾶ ὁ οὐρανός, χορεύει
ἡ γῆ, φρίττουν οἱ δαίμονες, τρέμει
ὁ Ἅδης, ἀγάλλονται οἱ πιστοί χριστιανοί. Τό σημαντικότερον εἶναι
τό γεγονός ὅτι νικήθηκε ὁ θάνατος
γι’ αὐτό καί ψάλλουμε «θανάτου
ἑορτάζομεν νέκρωσιν». Ὁ Χριστός
Ἀνέστη.
Στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
βασίζεται τό ὑπέρτερον τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας. Ὁ Χριστιανισμός εἶναι ἀνώτερος ὅλων
τῶν φιλοσοφικῶν ἰδεῶν καί συστημάτων, τῆς ἀρχαίας εἰδωλολατρικῆς θρησκείας τῶν ἀρχαίων
μεσογειακῶν θρησκειῶν καί τῶν
ἄλλων θρησκευμάτων.
Οἱ ἱδρυτές τῶν διαφόρων θρησκειῶν γεννήθηκαν, ἔζησαν καί
πέθαναν. Μέχρις ἐκεῖ. Οὐδείς
ἀνεστήθη. Οὐδείς κατενίκησε τό
κράτος τοῦ θανάτου.
Ὁ ἱδρυτής τοῦ Βουδδισμοῦ Σινχάρτα Γκαουτάμα γεννήθηκε τό
563 π.Χ. καί πέθανε τό 483 π.Χ.
Ὁ Κομφούκιος γεννήθηκε τό 551
π.Χ. καί πέθανε τό 479 π.Χ. Τό
ἴδιο ὁ Ζωροάστρης γεννήθηκε τό
630 π.Χ. καί σκοτώθηκε σέ μία
μάχη 77 ἐτῶν. Ὁ Μωάμεθ γεννήθηκε τό 570 μ.Χ. στή Μέκκα τῆς
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Ἀραβίας καί πέθανε τό 632 μ.Χ.
Ὅλοι πέθαναν καί ἐτάφησαν. Μέχρι τόν τάφο.
Ἡ μερική αὐτή συγκριτική θρησκειολογία ἀποδεικνύει πράγματι
τήν οὐσιαστική ὑπεροχή τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἡ μοναδικότητά του
εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ νίκη τοῦ θανάτου. Ἡ προσδοκία τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν
καί τῆς αἰωνίου ζωῆς κοντά στό
Θεό.
Ὁ Χριστός δέν εἶναι μύθος.
Εἶναι ἱστορικό πρόσωπο, εἶναι ὁ
Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ
Ὁποῖος ἐνηνθρώπησε γιά τήν λύτρωσή μας ἀπό τήν ἁμαρτία καί
ἔφερε τήν ζωοποίησή μας, τήν
πνευματική μας ἀναγέννηση.
Εἶναι ἐκεῖνος ὁ Ὁποῖος δίδαξε,
ἔπαθε, ἐσταυρώθη ἀπό ἄπειρη
ἀγάπη γιά τό ἀνθρώπινο γένος,
ἐτάφη ἀλλά τό κορυφαῖο ὅλων,
ἀνεστήθη. «Ἠγέρθη ἀπό τῶν
νεκρῶν» (Ματθ. 28, 7), γεγονός
πού δείχνει τήν θεανδρική του
ὑπόσταση. Οἱ ἐμφανίσεις Του δέ
μετά τήν ἀνάστασή Του εἶναι
ἀδιαμφισβήτητο γεγονός. Ὁ Ἀναστημένος Χριστός εἶναι ὁ Ἀρχηγός
καί Κύριος τῆς ζωῆς καί ὁ Νικητής
τοῦ θανάτου. Ποιός ἀπό τόν παλαιό κόσμο τῆς φθορᾶς ἐνίκησε
τόν θάνατο; Ποιός ἀρχηγός οἱασδήποτε θρησκείας ἀναστήθηκε;
Οὐδείς. Μόνος ὁ Χριστός Ἀνέστη.

¥

Ὡραιότατα ἡ εὐχή τῆς
θείας Λειτουργίας τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου θά
μᾶς πῆ: «Κατελθών διά
τοῦ σταυροῦ εἰς τόν
Ἅδην, ἵνα πληρώσῃ
ἑαυτοῦ τά πάντα, ἔλυσε
τάς ὠδίνας τοῦ θανάτου· καί ἀναστάς τῇ
τρίτῃ ἡμέρᾳ καί ὁδοποιήσας πάσῃ σαρκί τήν
ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν,
καθ’ ὅτι οὐκ ἦν δυνατόν
κρατεῖσθαι ὑπό τῆς
φθορᾶς τόν ἀρχηγόν

τῆς ζωῆς, ἐγένετο ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων,
πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα ᾖ αὐτός
τά πάντα ἐν πάσι πρωτεύων».
Γι’ αὐτό ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι
ἡ θεμελιωδεστέρα ἀλήθεια τῆς χριστιανωσύνης καί ἡ βάση τοῦ ἀποστολικοῦ καί ἐν
γένει κηρύγματος εἰς τούς αἰῶνες.
Πῶς λοιπόν νά μήν εἶναι τό ὑπεροχώτερον τοῦ Χριστιανισμοῦ ἡ Ἀνάστασις
ὅταν «εἰ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ
πίστις ἡμῶν» (Α΄ Κορ. 15, 17), ἀλλά, «νυνί
Χριστός ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν
κεκοιμημένων ἐγένετο» (Α΄ Κορ. 15, 20),
κατά τόν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΕΚΟΥΝΔΟΣ
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ύμφωνα μέ διήγηση τοῦ Κολοκοτρώνη, πού κατέγραψε ὁ Τερτσέτης, ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ μαζί μέ τά
παλληκάρια του, κάπου ὀγδόντα σύντροφοι, ἦταν «εἰς τό μεγαλύτερο βουνό
τῆς Πελοποννήσου». Ἡ εἴδηση, πού ἀπό
μέρες εἶχαν πάρει, ἔλεγε ὅτι «θά περάσει ὁ βοηβόντας μέ τούς ἁλυσωμένους»,
κάπου «ἑκατόν πενήντα ἀνθρώπους».
Καί θά παίρναγε ἀνήμερα Λαμπρή.
Ἀποφάσισαν λοιπόν νά στήσουν καρτέρι
καί νά τούς λευτερώσουν. Βάζουν καραούλια καί περιμένουν.
Ὁ Κολοκοτρώνης δέν ἀντέχει πού
«οἱ ἄρχοντες καί τό γουναρικό, τούς λένε
κλέφτες». Γι’ αὐτό θεωρεῖ χρέος του νά
κάμει τό χριστιανικό του καθῆκον. «Ἄν
εἴμαστε ἀδελφοί - λέει - νά χύσωμε τό
αἷμα μας διά τούς ἀδελφούς μας».
Ὁ Κολοκοτρώνης δέν γνώριζε γράμματα. Ἦταν ἀγράμματος, ὅπως καί οἱ
περισσότεροι ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. Εἶχε
ὅμως τετράγωνη στρατιωτική κρίση.
Μυαλό ξουράφι στά στρατιωτικά καί τή
δικαιοκρισία. Εἶχε αὐξημένο τό αἴσθημα
τοῦ χριστιανικοῦ καθήκοντος: «Δέν κά-
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νουμε κι ἕνα καλό, καλό γιά τήν ψυχή
μας;» λέει.
Ὅταν ἡ προσπάθεια γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν ἁλυσοδεμένων πῆγε καλά,
θά πεῖ ὁ Κολοκοτρώνης: «Μᾶς βοήθησε
ἡ Παναγιά ἡ Θεοτόκος καί ἡ καθαριότητά μας», δηλαδή ἡ καθαρότητα τοῦ
σκοποῦ.
Στό νοῦ του ἔρχονται δυό παλιά δημοτικά τραγούδια. Τά συνθέτει καί
φτιάχνει ἕνα δικό του. Τό εἶπε στό
ἀσκέρι του. Πρῶτα μιλητά κι ὕστερα
τραγουδιστά:
Τῆς νύχτας οἱ ἁρματολοί
καί τῆς αὐγῆς οἱ κλέφτες
ὁλονυχτίς κουρσεύανε
καί τίς αὐγές κοιμῶνται
κοιμῶνται στά δασά κλαριά
καί στούς παχιούς τούς ἥσκιους.
Εἶχαν ἀρνιά καί ψήνανε,
κριάρια σουβλισμένα
μά εἶχαν κι ἕνα γλυκό κρασί
πού πίν’ τά παλληκάρια.
Κι ἕνας τόν ἄλλον ἔλεγαν
κι ἕνας τόν ἄλλον λέει:
«Καλά τρῶμε καί πίνουμε
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καί λιανοτραγουδᾶμε
δέν κάνουμε κι ἕνα καλό,
καλό γιά τήν ψυχή μας;
ὁ κόσμος φτειάνουν ἐκκλησιές,
φτειάνουν καί μοναστήρια
νά πᾶμε νά φυλάξουμε
στῆς Τρίχας τό γεφύρι
πού θά περάσει ὁ βόιβοντας
μέ τούς ἁλυσωμένους
νά κόψουμε τούς ἅλυσους
νά βγοῦν οἱ σκλαβωμένοι
νά βγεῖ τῆς χήρας τό παιδί
π’ ἄλλο παιδί δέν ἔχει...».
Καί πήγανε καί τούς λευτερώσανε
ἀνήμερα Λαμπρή!
***
Ὁ ποιητής Γ. Βερίτης φτιάχνει θαυμάσιο λυρικό ποίημα μέ τίτλο «Πασχαλινό». Τό Ρόδο τό Ἀμάραντο πρωταγωνιστεῖ. «Κι ἕνα ρόδο, τινάζοντας / τ’
ἀνοιχτά πέταλά του», τραβάει νά φέρει
«τήν Ἄνοιξη / σέ μιά χώρα ἄλλης ζήσης», στή χώρα τῆς αἰωνιότητας. Ἡ
Κάθοδος στόν Ἅδη παρασταίνεται μέ
στίχους γεμάτους λυρισμό:

«κεῖνο π’ ἄκουσα σήμερα
καί σιγόψελνε ἡ αὔρα,
πού τό λάλαε χαρούμενα
κι ἡ καμπάνα ἀπ’ ἀλάργα».
Αὐτό τό τρανό μήνυμα θά φέρει
στούς νεκρούς.
Ὁ κύκνος δέν ἔχει πεθάνει. Ἐδῶ, τό
τρεμούλιασμα τῶν φτερῶν του δέν εἶναι
τρέμουλο θανάτου. Εἶναι ἡ ἔκφραση τοῦ
αἰώνιου, τῆς ζωῆς πέρα ἀπό τόν τάφο.
Ἡ κάθοδος τοῦ Χριστοῦ στόν Ἅδη
ἔγινε νά διαλύσει τά σκοτάδια τῆς
ἀγνωσίας μας. Καί τοῦ φόβου μπροστά
στό θάνατο. Γιατί ὅπως λέει ὁ ποιητής
(Κωστῆς Παλαμᾶς) «κλαίει, δέρνεται
τ’ ἀνθρώπινο κοπάδι». Ἄλλωστε ἡ
Μούσα ἔχει ξεσπάσει σέ θρηνώδεις
κραυγές κι ἀναμαλλιάσματα γιά τόν
«κάτου κόσμο».
Ὁ ποιητής Γ. Βερίτης, μέ τήν ἔμφυτη ἔμπνευσή του, θά πεῖ: «νύχτανύχτα τό μήνυμα / τό τρανό θά κηρύξω
/ τοῦ Χριστοῦ τήν ἀνάσταση, / στούς
νεκρούς πού θά σμίξω».
ΝΙΚΟΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ
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ΚΑΤΑ τό Ἅγιο καί Μεγάλο
Σάββατο, ὅπως γράφει τό βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας «Τριώδιον», τιμᾶμε καί γιορτάζουμε
«τήν θεόσωμον ταφήν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν
εἰς ἅδου Κάθοδον, δι’ ὧν (= μέ
τά ὁποῖα) τῆς φθορᾶς τό ἡμέτερον γένος ἀνακληθέν, πρός
αἰωνίαν ζωήν μεταβέβηκεν».
Τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς
κατά τήν δύση τοῦ ἡλίου, δύο
ἀπό τούς κρυφούς μαθητές τοῦ
Χριστοῦ, ὁ Ἰωσήφ ἀπό τήν Ἀριμαθαία καί ὁ Νικόδημος, ἀφοῦ
πῆραν τήν ἄδεια ἀπό τόν Πιλάτο, πῆγαν στό Γολγοθᾶ καί
ἀποκαθήλωσαν ἀπό τό Σταυρό
τό Πανάγιο σῶμα τοῦ διδασκάλου τους. Τό τύλιξαν μέ
καθαρή σινδόνη καί τό ἐνταφίασαν σέ καινούργιο μνημεῖο,
τό ὁποῖο ἔκλεισαν μέ μιά μεγάλη πέτρα.
ΓΡΑΦΕΙ ὁ μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος: «Ὅταν ὁ Κύριος
ἀπέθανεν, ὡς ἄνθρωπος, καί
ἐχωρίσθη ἡ ψυχή ἀπό τό Σῶμα
Του, τότε τό μέν Σῶμα Του,
ἀπό τό ὁποῖο δέν ἐχωρίσθη ἡ
θεότης τοῦ Κυρίου, ἐτέθη εἰς
τόν τάφον· ἡ δέ ψυχή Του, ἡνω106
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μένη καί αὐτή μέ τήν παντοδύναμον θεότητά Του, κατῆλθεν
εἰς τόν ἅδην καί νικήσασα
αὐτόν, ἀπελευθέρωσε τάς ἐκεῖ
κρατουμένας ψυχάς. Κατά τήν
τρίτην δέ ἡμέραν ἡνώθη πάλιν
ἡ ψυχή μετά τοῦ Σώματος καί
τό Σῶμα ἀνέστη ἐκ νεκρῶν.
Τοιουτοτρόπως ἐνικήθησαν καί
ὁ ἅδης καί ὁ θάνατος.
Τό πρωΐ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου τελεῖται στούς ναούς ἡ
θεία Λειτουργία τοῦ μεγάλου
Σαββάτου μαζί μέ τόν Ἑσπερινό
τοῦ Πάσχα, πού εἶναι Ἀκολουθία
μέ χαρακτήρα ἀναστάσιμο. Γι’
αὐτό καί τή λέμε «πρώτη Ἀνάσταση». Νά σημειώσουμε, ἀκόμη, ὅτι τό Μεγάλο Σάββατο
εἶναι τό μόνο Σάββατο τοῦ
ἔτους, κατά τό ὁποῖο νηστεύουμε καί τό λάδι.
Η ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου εἶναι συνδυασμός
λύπης καί χαρᾶς, ἀφοῦ ἀποτελοῦν ἔκφραση τῶν παθῶν καί
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.
Γράφει ὁ Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί διακεκριμένος λογοτέχνης Π.Β. Πάσχος: «Ὅλα τά τροπάρια εἶναι
ἕνα κρᾶμα ἀπό σταυρώσιμη
λύπη καί ἀναστάσιμη χαρά.
Αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη σοφία καί
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ἡ δόξα τῆς Ὀρθοδοξάις πού
βλέπει τήν μέν Ἀνάσταση διά
μέσου τῆς Σταυρώσεως, τήν δέ
Σταύρωση ὑπό τίς φωτεινές
ἀνταύγειες πάντοτε τοῦ ὄρθρου
τῆς Ἀναστάσεως».
Τό Μεγάλο Σάββατο, ὅπως
καί ὅλη ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα,
κλείνει μέ τό κατανυκτικό τροπάριο: «Σιγησάτω πᾶσα σάρξ
βροτεία...», τό ὁποῖο ἀποτελεῖ
«τό ἀποκορύφωμα τῆς χαρμολύπης, τοῦ πένθους καί τῆς
χαρᾶς ἀντάμα». Ὁ ὑμνογράφος
καλεῖ τόν πιστό νά σιγήσει καί
νά σταθεῖ μέ φόβο καί τρόμο
μπροστά στό μυστήριο τῆς
σταυρώσεως τοῦ Θεοῦ.
ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟ ὅμως πού
μᾶς δίνει ὅλο τό νόημα τῆς
ἡμέρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου
εἶναι τοῦ ὑμνογράφου Μάρκου,
τό ὁποῖο ἀρχίζει μέ τόν στίχο:
«Κύριε, Θεέ μου, ἐξόδιον ὕμνον
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καί ἐπιτάφιον ᾠδήν σοι ἄσομαι...». Τό δίνουμε σέ μιά λογοτεχνική μετάφραση τοῦ καθηγητῆ κ. Πάσχου: «Ὦ, Κύριε
καί Θεέ μου! Θέλω νά ψάλω
ἕναν ἐπιθανάτιο καί ἐπιτάφιο
ὕμνο Σ’ Ἐσένα, Θεέ μου, πού
μέ τήν ταφή Σου καί τήν ἔξοδό
Σου ἀπό τήν κάτω ζωή, ἐχάρισες
σέ μένα τήν εἴσοδο στήν ἄνω
ζωή· καί πού μέ τό θάνατό Σου,
ὄχι μονάχα μοῦ ἄνοιξες τίς πύλες τοῦ οὐράνιου Παραδείσου,
ἀλλά καί ἐθανάτωσες πλέον τόν
θάνατον».
«Τόν σταυρόν Σου, Χριστέ,
προσκυνοῦμεν καί τήν ἁγίαν
Σου ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καί
δοξάζομεν».
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ἔγινε λίαν πρωΐ
τῆς μιᾶς τῶν Σαββάτων, δηλαδή τήν
Κυριακή. Ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς
Ἀναστάσεως ἄρχισε τίς ἐμφανίσεις
Του. Κατά πρῶτον ἐμφανίστηκε εἰς
τήν Μαρίαν τήν Μαγδαληνή καί τίς
μυροφόρους Μαρία καί Ἰωάννα καί
Μαρία τοῦ Ἰακώβου καί Σαλώμη, οἱ
ὁποῖες ἀνέφεραν τό γεγονός εἰς τούς
μαθητάς, οἱ ὁποῖοι ὅμως δέν τίς ἐπίστεψαν, ἀλλ’ ἐνόμισαν «ὡσεί λῆρος τά
ρήματα αὐτῶν».
Τήν αὐτήν ἡμέραν Κυριακή ἐνεφανίσθη εἰς τούς μαθητάς του Κλεόπα
καί Λουκᾶ οἱ ὁποῖοι μετέβαιναν πεζῆ
εἰς τό χωρίον Ἐμμαούς, ἕνδεκα περίπου χιλιόμετρα ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ
καί συζητοῦσαν τά γεγονότα τῶν
ἡμερῶν ἐκείνων. Στό τέλος ἀπεκαλύφθη ἐκ τῶν πραγμάτων, ὅταν ἐτεμάχισε τόν ἄρτον κατά τήν ἔναρξη τοῦ
δείπνου ὅτι ἦταν ὁ Κύριος καί ἔγινε
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ἄφαντος. Τήν ἰδίαν ἡμέραν τό βράδυ
ἐνῶ οἱ 10 μαθητές ἦσαν συγκεντρωμένοι εἰς τήν αἴθουσα τοῦ Ὑπερώου, μέ
τίς πόρτες κλειστές διά τόν φόβον τῶν
Ἰουδαίων, ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς καί στέκεται στό μέσον καί λέγει «εἰρήνη
ἡμῖν». Καί ἔδειξε εἰς αὐτούς τά χέρια
καί τήν πλευράν Του μέ τά σημάδια
τῶν καρφιῶν καί τῆς λόγχης. Ἐχάρησαν πολύ οἱ μαθητες, ἰδόντες τόν
Κύριον, πλήν τοῦ Θωμᾶ πού ἀπουσίαζε καί, ὅταν ἐπέστρεψε καί τοῦ ἀνέφεραν τό γεγονός δέν ἐπίστεψε τούς
λόγους τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου.
Ἀλλά ὀκτώ ἡμέρες ὅπου ἦσαν πάλι
συγκεντρωμένοι μαζί καί ὁ Θωμᾶς
ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων», στέκεται στό μέσον καί τούς
λέγει: «εἰρήνη ὑμῖν». Ἔπειτα λέγει στό
Θωμᾶ: «φέρε τό δάκτυλό σου καί τήν
χεῖρα σου καί βάλε εἰς τήν πλευράν
μου καί μή γίνεσαι ἄπιστος ἀλλά πι-
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στός» καί ἀπεκρίθη ὁ Θωμᾶς «Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου». Τότε τοῦ
λέγει ὁ Κύριος, «ἐπίστεψες διότι μέ
εἶδες. Μακάριοι θά εἶναι ἐκεῖνοι οἱ
ὁποῖοι καίτοι δέ μέ εἶδαν ἐπίστευσαν».
Στή συνέχεια καί ἐπί 40 ἡμέρες
ἐνεφανίζετο ὁ Κύριος εἰς τούς μαθητάς
του καί ἄλλους πιστούς καί τούς ἐδίδασκε τίς ἀλήθειες τῆς βασιλείας τοῦ
Θεοῦ, συνέτρωγε μαζί τους καί τούς
ἔκανε συντροφιά. Πολλές φορές ἐνεφανίσθη σέ 12 καί περισσότερους καί μιά
φορά σέ 500 ὀπαδούς Του. Ἔδωσε δέ
στούς μαθητάς Του τήν παραγγελία
νά μήν ἀπομακρύνονται ἀπό τήν
Ἰερουσαλήμ, ἀλλά νά περιμένουν τήν
ἀποστολήν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διά
νά βαπτιστοῦν. Διότι ὁ Ἰωάννης ἐβάπτιζε μέ νερό ἐνῶ ἐκεῖνοι θά ἐβαπτίζοντο μέ Ἅγιον Πνεῦμα γιά νά τούς
φωτίζει, τούς ἐνισχύει καί περιφρουρεῖ
εἰς τό ἱεραποστολικό τους ἔργο.
Καί τήν τεσσαρακοστήν τούς
ἔβγαλε ἔξω ἀπό τήν πόλιν, κάπου

³

109

κοντά στή Βηθανία καί ἀφοῦ ἐσήκωσε
τά χέρια Του τούς εὐλόγησε. Καί συνέβη τό ἑξῆς: Ἐνῶ αὐτός τούς εὐλογοῦσε ἐχωρίσθη ἀπό αὐτούς καί
ἐφέρετο πρός τόν Οὐρανόν. Καί αὐτοί
ἀφοῦ Τόν προσεκύνησαν ἐπέστρεψαν
εἰς τήν Ἱερουσαλήμ μετά χαρᾶς μεγάλης ὑμνοῦντες καί δοξάζοντες τόν
Θεόν. Ἔκτοτε ἄρχισαν οἱ μαθηταί νά
κηρύττουν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ μέ
ἀποτέλεσμα ἐνῶ στήν ἀρχή οἱ Χριστιανοί ἦσαν ὀλίγες 100άδες, παρά
τούς διωγμούς, τούς φόνους, τά μαρτύρια καί τίς γενοκτονίες, σήμερα νά
ἀνέρχονται σέ 1.250.000.000 καί εἶναι
ἡ θρησκεία ἡ ὁποία αὐξάνεται ἀριθμητικά, δότι εἶναι ἡ ἀποκεκαλυμμένη
ἀπό τόν Θεό ἀλήθεια. Γι’ αὐτό τό μέλλον ὁδηγεῖ στόν Χριστιανισμό καί τήν
Ὀρθοδοξία, ὁ δέ Χριστός εἶναι ἡ
Ὁδός, ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή, τό φῶς
τοῦ κόσμου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΑΣ
Ταξίαρχος Στρατοῦ ἐ.ἀ.
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Τόν ἐπικό ἀγῶνα τῆς
ΕΟΚΑ 1955-1959 καί τήν
ἀπελευθέρωση τά ἔζησα
παιδάκι στό Νηπιαγωγεῖο
καί τό Δημοτικό. Λίγα
θυμᾶμα. Καί τοῦτο γιατί
τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης ἦταν ὀλίγιστα ἤ ἀνύπαρκτα καί, σίγουρα,
ἐλεγχόμενα ἀπό τήν ἀποικιοκρατική κυβέρνηση
καί, ὕστερα, γιατί οἱ μεγάλοι (οἱ γονεῖς μας, οἱ
συγγενεῖς μας) κουβέντιαζαν τά τοῦ Ἀγῶνος μυστικά καί σέ κλειστό,
πολύ κλειστό κύκλο.
Ὅμως τήν ἀτμόσφαιρα
τήν νοιώθαμε. Τήν ἀγωνία τῶν μεγάλων τή βλέπαμε. Τά στρατεύματα
τῆς Μεγάλης Βρεταννίας
τά ἀντικρίζαμε στή γειτονιά καί στό σπίτι μας ὅταν
περνοῦσαν γιά τίς συχνές
κατ’ οἶκον ἔρευνές τους.
Ἦρθε ἡ ἀπελευθέρωση. Καί δέν θά λησμονήσω ἕνα ταξίδι πού
κάναμε ἐκεῖνο
τόν
καιρό
στό χωριό
τοῦ (ἐκ
110
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ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΑ 1955-59

Τοῦ Ἀντώνη Ν. Στυλιανάκη-Κύπρος

μητρός) παπποῦ, κοντά
στό μοναστήρι τῆς Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ: Ἡ
αἴγλη καί ἡ δόξα τῶν
ἀγωνιστῶν καί τῶν πεσόντων, διάχυτες παντοῦ.
Τά χωριά τοῦ Μαχαιρᾶ
(καί ὄχι μόνο αὐτά) ἔδωσαν πολλά. Γιά τόν Γρηγόρη Αὐξεντίου. Γιά τόν
Ἀγῶνα. Γιά τήν ἀπελευθέρωση. Γιά τήν Ἕνωση
τῆς Μεγαλονήσου μέ τήν
Ἑλλάδα.
Συγγενεῖς στό χωριό
μᾶς διηγόνταν μέ παραστατικότητα καί λεπτομέρειες πολλές, τά τῆς θυσίας τοῦ Σταυραετοῦ τοῦ
Μαχαιρᾶ. Ἀκούγαμε μέ
δέος ὅλοι (καί ξέχωρα
ἐμεῖς τά παιδιά) καθισμένοι γύρω-τριγύρω στό
εὐρύχωρο ἀνώγειο δωμάτιο τοῦ χωριάτικου σπιτιοῦ μέ τόν σγουρό βασιλικό στό παράθυρο, τίς
εἰκόνες τῶν Ἡρώων στούς
τοίχους καί τό γλυκό ἀμυγδάλου τοῦ κουταλιοῦ στά
πιατάκια καί τά ποτήρια
μέ τό βουνήσιο δροσερό
νερό. Καί μιά συγγενής,
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ξαδέλφη τῆς μητέρας, ἀγωνίστρια, δειλά μᾶς
ἀποκάλυψε ὅτι ἔχει κομμάτια μισοκαμένων
ρούχων ἀπό τό κρησφύγετο τοῦ Αὐξεντίου.
Τά εἶχε περιμαζέψει ἐκεῖνες τίς μέρες μετά
τή θυσία…. Τήν θερμοπαρακάλεσα νά
μοῦ δώσει λίγες κλωστές, ἔστω, ἀπό τήν
τιμημένη ἐκείνη στολή τοῦ ἀντάρτη. Καί
μοῦ ἔδωσε δύο κομματάκια. Τά ἔχω φυλαγμένα μέχρι σήμερα, σέ θήκη ἀργυρή,
στή βιβλιοθήκη, ἀνάμεσα στά πολύτιμα
ἐξαϋλωμένα ὑλικά πράγματα πού μοῦ
χάρισε ὁ Θεός.
Καί τώρα; Τώρα διαβάζω συχνά,
πολύ συχνά στίς ἐφημερίδες: «Ἀπεβίωσε
σέ ἡλικία… ὁ ἀγωνιστής τῆς ΕΟΚΑ…».
Ἕνας-ἕνας φεύγει. Πικραμένοι γιά τήν τουρκική κατοχή. Γιά τήν ἀδιαφορία μας. Γιά τό
κυνηγητό τῆς εὐμάρειας. Γιά τίς ἀδικίες πού
τούς ἔγιναν ἀπό τόν κοινωνικό περίγυρο καί
τόν ἐπαγγελματικό χῶρο. Πολλοί πεθαίνουν
ἀβοήθητοι καί πάμπτωχοι στήν ψάθα. Γιά
τήν ἀμφισβήτηση τῆς ἀναγκαιότητας τοῦ ἐπικοῦ Ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ πού κάποιοι (τήν
ἀμφισβήτηση αὐτή) τήν διατυπώνουν εὐκαίρως-ἀκαίρως. Φεύγουν, λοιπόν, πικραμένοι,
γιά νά τούς θυμηθοῦμε τήν ὥρα τῆς κηδείας
καί ἀπό τόν ἐπικήδειο πού ἐκφωνεῖται
ὕστερα. Ὕστερα τίποτε. Σιγή καί ἐπιστροφή
στά ἴδια.
- Μά δέν εἴχαμε τά ἴδια καί χειρότερα μέ
τούς ἀγωνιστές τοῦ 1821, τούς μακεδονομάχους, τούς ἥρωες τοῦ ἀλβανικοῦ Ἔπους;
Ἕλληνες καί ἐμεῖς ἐδῶ στή Μεγαλόνησο, δέν
κάνουμε, δυστυχῶς, τίποτε λιγώτερο ἀπ’ ὅ,τι
ἔκαναν οἱ ὅμαιμοι ἀδελφοί «καθ’ ἅπασαν
τήν ἑλληνικήν ἐπικράτειαν» καί πέραν
αὐτῆς…
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ΓΡΑΦΕΙ
ὁ Ἀθ. Κοτταδάκης

Ἡ Ὀρθοδοξία πανηγυρίζει μέ τή μέγιστη λαμπρότητα τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί τήν παραδίδει
στούς αἰῶνες ὡς νίκη καί θρίαμβό του πάνω στό
θάνατο. Καί ἀπό αὐτό, ὡς πανανθρώπινη ἐλπίδα
καί βεβαιότητα, ὅτι ἡ ζωή δέν τελειώνει στήν παγερή
πλάκα τοῦ τάφου. Αὐτό τό σῆμα ἐκπέμπει περιχαρής μέ τόν ἀναστάσιμο παιάνα της - «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν
τοῖς μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος» - πού συμπυκνώνει
ὅλο τό νόημα τῆς γιορτῆς σέ τρεῖς στίχους. Τό προεκτείνει μέ τό λαμπρό Κανόνα ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ «Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί, Πάσχα
Κυρίου, Πάσχα». Γιατί ἀπό τό θάνατο στή ζωή κι ἀπό τή
γῆ στόν οὐρανό, μᾶς πέρασε Χριστός, ὁ Θεός καί ψάλλουμε τά νικητήρια. Καί, τό σφραγίζει κλείνοντας τήν ἀναστάσιμη Λειτουργία της μέ τόν Κατηχητικό Λόγο ἁγίου
Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου, ἕνα δυναμικό προσκλητήριο προσέγγισης στήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού ἀποκαλύπτει ἡ
Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ὅπως γίνεται εὐδιάκριτα φανερό
ἀπό τή νεοελληνική ἀπόδοση πού ἀκολουθεῖ.
***
«Ὅποιος εἶναι εὐσεβής καί ἀγαπάει τό Θεό, ἄς ἔρθει ν’
ἀπολαύσει τή χαρά αὐτῆς τῆς ὑπέροχης θείας πανήγυρης.
Ὅποιος αἰσθάνεται μέσα του ταπεινός καί εὐγνώμων δοῦλος
τοῦ Θεοῦ, ἄς περάσει ὁλόχαρος στήν εὐφροσύνη τοῦ Ἀναστάσιμου Δείπνου τοῦ Κυρίου. Ὅποιος κουράστηκε ἀσκώντας τή νηστεία πνευματικά καί ὑλικά, ἄς ἔρθει τώρα νά
λάβει τήν ἀμοιβή του. Ἄν τήν ἄρχισε ἀπό τήν πρώτη μέρα
καί τήν ἄσκησε ὡς τό τέλος, θά λάβει τήν ἀμοιβή πού δικαιοῦται. Ἄν τήν ξεκίνησε τήν τρίτη μέρα, ἄς γιορτάσει
εὐχαριστώντας τό Θεό. Ἄν μπῆκε στήν ἄσκησή της τήν ἕκτη
μέρα ἄς μήν ἀμφιβάλλει καθόλου, ὅτι δέ θά ἀποζημιωθεῖ
λειψά. Ἄν καθυστέρησε καί μπῆκε στόν ἀγώνα της τήν ἔνατη
μέρα, ἄς μή διστάσει νά προσέλθει στό πανηγύρι τῆς ἀναστάσιμης χαρᾶς, χωρίς τόν παραμικρό φόβο. Κι ἄν ἄργησε
τόσο πολύ, κι ἔφτασε ν’ ἀρχίσει νηστεία τίς τελευταῖες μέρες, ἄς μή φοβηθεῖ γιά τήν καθυστέρηση, ὁ Κύριος εἶναι φιλότιμος καί φιλάνθρωπος, δέχεται τόν τελευταῖο ὅπως καί
τόν πρῶτο, ἀναπαύει αὐτόν πού ἄρχισε τίς τελευταῖες μέρες,
ὅπως κι αὐτόν πού ἄρχισε ἀπό τήν πρώτη, ἐλεεῖ τόν τελευταῖο, κι ἀποζημιώνει πλουσιοπάροχα τόν πρῶτο. Σ’ αὐτόν
δίνει ἐκεῖνο πού πρέπει, καί στόν ἄλλο κάνει χάρη! Γιατί ξέρει νά δέχεται τά ἔργα, καί νά σέβεται τή διάθεση, νά ἐκτιμᾶ
τήν πράξη καί ἐπαινεῖ τήν ἀγαθή πρόθεση!

¥

Στήν ἀναστάσιμη χαρά τοῦ Κυρίου
χωροῦν ὅλοι. Ἐμπρός, λοιπόν, περάστε, κι οἱ πρῶτοι κι οἱ τελευταῖοι, ὅλοι
θά λάβετε τήν ἀμοιβή πού πρέπει.
Βάλτε τα ὅλα στό πλάι σήμερα, πλούσιοι καί φτωχοί ἀδελφωθεῖτε, καί πανηγυρῖστε ἀσκούμενοι στήν ἐγκράτεια
καί τήν ἀρετή. Κι ἐσεῖς οἱ ράθυμοι
στά πνευματικά, τιμῆστε τή μεγάλη
γιορτή, εἴτε νηστέψατε, εἴτε δέ νηστέψατε, νιῶστε εὐφροσύνη καί χαρά. Τό
θεῖο τραπέζι εἶναι στρωμένο, γεμᾶτο,
ἀπολαῦστε ὅλοι κι εὐφρανθεῖτε, ὁ
θεῖος μόσχος Χριστός πάνω του προσφέρεται ἄφθονος σέ ὅλους, κανείς
δέ θά βγεῖ πεινασμένος πνευματικά.
Ἐμπρός, ἀπολαύστε ὅλοι τόν
πλοῦτο τῆς ἀγάπης καί τῆς χρηστότητας τοῦ Ἀναστημένου. Κανένας πιά
γιά φτώχεια ἄς μή θρηνεῖ, σήμερα
ἄνοιξαν γιά ὅλους οἱ πύλες τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Μήν κλαίει καί
μή σπαράζει κανένας γιά τά πολλά
του πταίσματα, ἀνέτειλε ἀπό τόν
τάφο ὁ ἥλιος τῆς συγχώρεσης. Κανένας ἄς μή φοβᾶται τό θάνατο, ὁ θάνατος τοῦ Σωτῆρα μᾶς λευτέρωσε ἀπ’
αὐτόν. Τοῦ ἐκμηδένισε τή δύναμη, μάλιστα, τήν ὥρα πού εἶχε κυριευτεῖ ἀπ’
αὐτόν. Τιμώρησε τόν Ἅδη, ὅταν κατέβηκε στόν Ἅδη, πού πικράθηκε πολύ
μόλις τή σάρκα του τόλμησε νά γευτεῖ. Θαῦμα ἐκπληκτικό αὐτό, πρόλαβε, τό εἶδε, τό μήνυσε παλιά ὁ προφήτης Ἠσαΐας μέ τά λόγια αὐτά.
«Πικράθηκε ὁ Ἅδης! Ὅταν κάτω στά
μέρη τά δικά του σέ συνάντησε πικράθηκε!». Πικράθηκε γιατί καθαιρέθηκε.
Πικράθηκε, γιατί περιπαίχτηκε. Νόμισε ὅτι συνέλαβε κι ἔβαλε κάτω σῶμα
ἀνθρώπινο, μά σέ συνάντηση μέ τό
Θεό ἔπεσε. Νόμισε πώς νίκησε χωμάτινο σῶμα καί συναπαντήθηκε μέ τόν
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οὐρανό. Χαιρόταν βλέποντας πού συνέλαβε τό νεκρό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, μά
ἔπεφτε νικημένος ἀπό κεῖνο πού δέν
ἔβλεπε, τή Θεότητα πού ἦταν κρυμμένη σ’ αὐτό!
Ποῦ εἶναι, λοιπόν, θάνατε πιά τό
κεντρί σου τό θανατερό; Ποῦ πῆγε
Ἅδη ἡ νίκη σου; Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί νικήθηκες! Ἀναστήθηκε ὁ
Χριστός κι ἡ δαιμονική στρατιά σου
νικήθηκε! Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός κι
οἱ ἄγγελοι ἔστησαν πανηγύρι χαρᾶς!
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί στό μνῆμα
νεκρός δέ θά μείνει γιά πάντα κανείς
πιά! «Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ὁ Χριστός
ἔχει ἀναστηθεῖ, κάνοντας τήν ἀρχή γιά
ὅλων τῶν νεκρῶν τήν ἀνάσταση» (Α΄
Κορ. 15, 20). Ὅλων ὅσων πιστεύουν
κι ἐλπίζουν στό Χριστό, πού τώρα λογίζονται ν’ ἀναπαύονται σέ ὕπνο
βαθύ. Στόν Ἀναστημένο Χριστό ἀνήκει ἡ δόξα καί ἡ δύναμη στούς αἰῶνες
τῶν αἰώνων. Ἀμήν»!
***
Αὐτά ἔχουν νά ποῦν, πώς δέν ταιριάζει οἱ ὀρθόδοξοι νά πανηγυρίζουμε
τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μέ ἀναμμένες λαμπάδες μονάχα, πυροτεχνήματα, «φιλιά τῆς ἀγάπης», περίσσιο κρασί, πολλά καί ποικίλα
φαγητά! Μά καί, ἐλέγχοντας,
ἄν ἤ ποιά ἀνταπόκριση στή
ζωή μας ἔχει βρεῖ τό σῆμα
«θανάτῳ, θάνατον πατήσας»,
πού ἐκπέμπει διαπρύσια ἡ
κορυφαία γιορτή! Ἄν, δηλαδή, αὐτή στήν εὐθεία τῆς
ἀγάπης ἔχει ἀνοιχτεῖ! Ἐκείνης, βέβαια, Χριστοῦ τοῦ
Λυτρωτοῦ, τῆς θυσιαστικῆς
καί σταυρικῆς καί μόνης μέ
ἀναστάσιμη προοπτική!
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MIA ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ἀλλά καί μιά ξεχωριστή προσωπικότητα τῆς προεπαναστατικῆς, τῆς ἐπαναστατικῆς,
ἀλλά καί τῆς μετεπαναστατικῆς
Ἑλλάδας ὑπῆρξε ὁ Ἀνδρούσης ΙΩΣΗΦ. Γεννήθηκε τήν ἴδια χρονιά μέ
τόν Κολοκοτρώνη, στά 1770. Γιά τόν
τόπο τῆς γέννησής του διΐστανται οἱ
γνῶμες. Ἄλλοι ὑποστηρίζουν πώς
εἶδε τό φῶς τῆς ἡμέρας στήν Τριπολιτσά, ἐνῶ μερικοί θέλουν ὡς γενέθλιο τόπο του τήν γειτονική πρός
τήν Τρίπολη Νεστάνη. Ὁ πατέρας
του λεγόταν Νικόλαος Καρώνης. Ἡ
οἰκογένειά του ἦταν πολύτεκνη καί
τήν ἀποτελοῦσαν πέντε ἀγόρια: Ὁ
Ἰωάννης (Ἰωσήφ), ὁ Παναγιώτης, ὁ
Γεώργιος, ὁ Σπυρίδων, ὁ Κωνσταντίνος καί δύο ἀδελφές.
Στό μεταίχμιο τῆς παιδικῆς καί
τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας μπῆκε στήν
περίφημη Σχολή τῆς Δημητσάνας,
ὅπου πῆρε καλή μόρφωση, καί παρέμενε μέχρι πού ἀνδρώθηκε. Εὐτύχησε νά ἔχει πολύ καλούς Δασκάλους. Ἀποφοιτώντας ἀπ’ τή Σχολή
γύρισε στήν Τρίπολη, γιά νά γίνει
καί ὁ ἴδιος Δάσκαλος. Δίδαξε καί
στά Δολιανά καί κατά τήν παράδοση
στήν Κορώνη καί στό Ναύπλιο. Εἰκοσάχρονος καί ἔχοντας κλίση πρός
τήν ἱερωσύνη ἐκάρη μοναχός. Κατ’
ἄλλους στή Μονή Ἁγίου Νικολάου
Βαρσῶν καί κατ’ ἄλλους στή Μονή
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τῆς Γοργοεπηκόου πού βρίσκεται
κάτω ἀπό τόν θεόρατο βράχο πάνω
ἀπό τή Νεστάνη. Τό 1792 χειροτονήθηκε διάκονος ἀπ’ τό Μητροπολίτη
Ἀμυκλῶν Νικηφόρο καί παρέμεινε
κοντά του σχεδόν μιά δεκαπενταετία.
«…Ἐδίδασκεν ἀπ’ ἄμβωνος τῶν
ἐκκλησιῶν τά πλήθη τῶν Ὀρθοδόξων
τά σωτήρια λόγια…». Ἐκπροσώπησε
τό Πατριαρχεῖο, ὅπου χρειάστηκε,
ὡς πατριαρχικός Ἔξαρχος. Στίς 22
Ἀπριλίου τοῦ 1805 χειροτονήθηκε
ἱερέας καί τήν ἑπομένη χρονιά, τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου, ἀνήμερα, χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος. Ἡ ἐνθρόνισή
του στή Μεσσήνη ἔγινε στίς 27 Ἀπριλίου τοῦ 1806. «…Ἦτο κατά τήν
ἡμέραν ἐκείνην ὡς οὐδέποτε, τά πάντα χαρᾶς καί ἀγαλιάσσεως…». Ἡ
ἐπισκοπή Ἀνδρούσης εἶχε ἱδρυθεῖ
τό 13ον αἰῶνα, γιά ἕνα διάστημα
συγχωνεύθηκε μέ τήν Ἐπισκοπή
Μεσσήνης καί καταργήθηκε τό 1833
μέ τελευταῖον της ἐπίσκοπο τόν
Ἰωσήφ. Ἀπ’ αὐτή τή στιγμή τῆς
ἐνθρόνισής του ἀνέλαβε δραστηριότητα μέ ἔνθερμο ζῆλο καί στάθηκε
δίπλα καί στούς κληρικούς καί στό
λαό. Τό 1820 ἔγινε μεγάλος σεισμός
στή Μεσσηνία καί γκρέμισε τήν ἐπισκοπική οἰκία. Ὁ Ἰωσήφ ἔμενε μέ
τόν ἀδελφό του Κωνσταντίνο, πού
τόν μύησε καί στά μυστικά τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας. Τίς παραμονές τῆς
Ἐπαναστάσεως μετέβη στήν Τριπο-
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λιτσά, ὕστερα ἀπό πρόσκληση τῶν
Τούρκων, ὡς ὅμηρος καί φυλακίστηκε μαζί μέ τούς Ἐπισκόπους:
Χριστιανουπόλεως Γερμανό, Μονεμβασίας Χρύσανθο, Ὠλένης Φιλάρετο, Ναυπλίας Γρηγόριο, Τριπόλεως Δανιήλ, Δημητσάνης Φιλόθεο, Κορίνθου Κύριλλο, Λακεδαιμονίας Γρηγόριο (ἐννιά τόν ἀριθμό
μαζί καί μέ ἀρχιδιακόνους). Ἦταν
ἀπ’ αὐτούς πού ἐπέζησαν μετά τήν
ἀπελευθέρωση. Μετά ἀπό ὀλιγοήμερη παραμονή του στήν Τριπολιτσά
ἐπανῆλθε στήν Ἐπισκοπή του, ὅπου
ἔγινε δεκτός μέ ἐνθουσιασμό ἀπό
τό ποίμνιό του. Στίς 15 Ἰανουαρίου
τοῦ 1822 κλήθηκε ἀπ’ τήν πρώτη
Ἐθνική Συνέλευση τῶν Ἑλλήνων ν’
ἀναλάβει ὡς Ὑπουργός τῆς Θρησκείας. Ἀνέλαβε εὐχαρίστως τά καθήκοντά του κι ἔστειλε ἐμπνευσμένη
Διακήρυξη «πρός πᾶσαν τήν Πελοπόννησον». Τό ἔργο του, ἀναμφίβολα, ἦταν δύσκολο. Ἐργάστηκε
ἀόκνως κι ἔλυσε πολλά προβλήματα
τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί ἄλλα προβλήματα τῆς ἐλευθερωμένης Ἑλλάδας. Τό 1823 ἡ Β΄ Ἐθνική Συνέλευση
τοῦ Ἄστρους τόν διορίζει Μινίστρο
τῆς Λατρείας. (Οἱ μετονομασίες
Ὑπουργείων ἔρχονται ἀπό μακριά).
Τό 1824 μέ τόν ἐμφύλιο προσπαθεῖ
νά συμφιλιώσει τούς ἀντιμαχομένους.
Τό 1825, ὅταν ὁ Ἰμπραήμ ἔχει ἀποβιβαστεῖ στήν Πελοπόννησο κι ἐνῶ
ὑπάρχει ἀκόμα ἡ «διχοστασία», παραιτεῖται κι ἐπιστρέφει στήν Ἐπισκοπή του. Ἡ Γ΄ Ἐθνοσυνέλευση
τοῦ 1827 ἐξουσιοδοτεῖ τον Ἰωσήφ
καί ἄλλους Ἀρχιερεῖς νά συντάξουν
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«Ἐκκλησιαστικόν Κανονισμόν ἐν
ὀνόματι τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας,
ἧς ἀνεγνώριζον τά προνόμια».
Μέ τόν ἐρχομό τοῦ Κυβερνήτη
Ἰωάννη Καποδίστρια, ὁ Ἰωσήφ ἔχει
ἀγαστή συνεργασία μαζί του.
Μέ τόν ἐρχομό τοῦ Ὄθωνα, ὁ
Ἰωσήφ δέν ὑπέγραψε τό πρωτόκολλο περί τῆς «πολιτικῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
καί συστάσεως Διαρκοῦς Συνόδου».
Ἀναγκάστηκε νά τό ὑπογράψει τελευταῖος.
Τό 1833 ὑπογράφτηκε ὁ νέος Καταστατικός Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, μέ τόν ὁποῖον μετονομάστηκαν ἀλλά καί ὁρίστηκαν
νέες Ἐπισκοπές. Χωρίστηκε ἡ Μητρόπολη Μονεμβασίας καί Καλαμάτας σέ Ἐπισκοπή Ἐπιδαύρου Λιμηρᾶς καί Μεσσήνης. Ὁ Ἀνδρούσης
Ἰωσήφ ἀνέλαβε τή νέα Ἐπισκοπή
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Μεσσήνης πού εἶχε ἕδρα τή Μεσσήνη. Ἦταν ἀντίθετος μέ τίς πράξεις
τῆς Ἀντιβασιλείας γιά τήν Ἐκκλησία.
Μέ τόν Ὄθωνα ὅμως εἶχε καλές σχέσεις. Τό 1833 καί τό 1836 ἀνέλαβε
ποιμαντικά καθήκοντα καί στίς Ἐπισκοπές Κορώνης καί Μεθώνης ἀντίστοιχα. Τό 1843 ἐκφράστηκε ὑπέρ
τῆς Ἐπαναστάσεως τῆς 3ης Σεπτεμβρίου, ἐνῶ τήν ἴδια χρονιά ὁ Ὄθωνας, ἔχοντας ὑπόψη του τήν προσφορά του πρίν, κατά τόν Ἀγώνα
καί μετά τόν τίμησε μέ ἀργυροῦν
ἀριστεῖο, μέ χρυσό σταυρό τοῦ
ἱππότη καί μέ τό μεγάλο χρυσό
σταυρό τῶν Ταξιαρχῶν. Τό 1838 ὁ
Ὄθωνας κατέβηκε στήν Καλαμάτα
καί μετά τή Δοξολογία ὁ Ἰωσήφ ἐξεφώνησε ἐπαινετικό λόγο.
Στίς 13 Μαρτίου τοῦ 1844 ὁ
Ἰωσήφ ἐκοιμήθη σέ ἡλικία 74 ἐτῶν
«ἐν βαθεῖ καί καλῶ γήρα ἐν εἰρήνῃ
τελειωθείς καί ἀξιωθείς νά ἴδη τά
ὄνειρα αὐτοῦ ἐπληρωθέντα, δι’ ἅ
οὗτος προφρόνως καί περιουσίας
καί ἀξιώματα καί αὐτήν ἔτι τήν ζωήν
εἰς τόν ἱερόν τῆς πατρίδος βωμόν
ἀσμένως προσήνεγκεν…», ὅπως
ἔγραψε ὁ Ἰεζεκιήλ Βελανιδιώτης.
Ἐν κατακλείδι καί ὡς
ἐπίλογος αὐτῆς τῆς παρουσίασης-ἀναφορᾶς
τοῦ ἀπό Ἀνδρούσης
Ἰωσήφ ἄς πάρουν τή
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θέση τους τά λόγια τοῦ Α. Πετρίδη
γι’ αὐτόν: «Εἰς τήν νεότητά του ἦταν
πολλά εὐλαβής εἰς τά θεῖα, εὐειδής
καί σώφρων, εἰς τό γῆρας του σεβάσμιος, εἰς τό ἀνάστημα τοῦ σώματος
μεσαῖος, εὐένδοτος, εὐπροσήγορος,
ἀνεξίκακος, ἀφιλάργυρος, λέγων
ἀείποτε «ὁ ἔχων πίστιν οὐ δεῖται
χρημάτων», φιλόπτωχος, φιλακόλουθος, ἐλεήμων, ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀκολουθίαις αὐτοῦ ἔρρεον ποταμηδόν
τά δάκρυα ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ,
φιλοσυγγενής καί εἰς ἄκραν φιλάδελφος, ἀμνησίκακος εἰς κάθε τυχοῦσαν περίστασιν». Τέτοιους κληρικούς ἔχει καί σήμερα ἀνάγκη καί
ἡ Ἐκκλησία καί ἡ πατρίδα στούς χαλεπούς καιρούς πού βιώνουμε.
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Χριστό καί ἀκολουθοῦν τίς ἐντολές
Του, ἔχουν τό σωτήριο προνόμιο καί
τήν εὐλογία νά ἀκολουθοῦν αὐτή τήν
λαμπροφόρα καί οὐρανόδρομο πορεία,
πού καταλήγει στήν Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ. Ἀρκεῖ ἡ πίστη μας σέ Αὐτόν, «ὁ
Κύριός μου καί ὁ Θεός μου», τά καλά
μας ἔργα καί ἡ μυστηριακή ζωή μέσα
στήν Ἐκκλησία Του πού ἵδρυσε φιλανθρώπως κατά τήν ἡμέρα τῆς Ἁγίας
Πεντηκοστῆς. Δέν εἴμαστε μόνοι στήν
πορεία μας αὐτή. Ἔχουμε συνοδοιπόρο καί βοηθό τόν Μεγάλο Νικητή.
«Ἰδού ἐγώ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τάς
ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος
(Ματθ. κη΄, 20). «Ὦ θείας! ὦ φίλης! ὦ
γλυκυτάτης Σου φωνῆς! Μεθ’ ἡμῶν
ἀψευδῶς ἐπηγγείλω ἔσεσθε μέχρι τερμάτων αἰῶνος Χριστέ», μέχρι νά φθάσουμε στόν Οὐρανό καί ἐκεῖ νά ἀπολαμβάνουμε αὐτό πού σήμερα τήν
Ἅγια αὐτή Ἡμέρα ἀπολαμβάνουμε μεταλαμβάνοντες τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων Του. Ἐκτυπώτερον τοῦ ζητᾶμε:
«Δίδου ἡμῖν ἐκτυπώτερον Σοῦ μετασχεῖν ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς Βασιλείας Σου».
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μᾶς χάρισε τήν πρόγευση τοῦ Παραδείσου
ἀπό ἐδῶ, τήν γῆ. «Ἡ Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ ἐντός ἡμῶν ἐστι». «Σήμερον σωτηρίᾳ τῷ κόσμῳ, ὅτι ἀνέστη Χριστός,
ὡς παντοδύναμος». Χριστός Ἀνέστη!

Ὅλα λουσμένα στό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Στό φῶς τῆς μεγάλης Νίκης
κατά τοῦ θανάτου. Στήν χαρά τῆς κατασκυλεύσεως τοῦ Ἅδου. Στήν λάμψη
τῆς φωτεινῆς πορείας πρός τήν Ἄνω
Ἱερουσαλήμ πού ἄνοιξε ὁ θρίαμβος
τοῦ Χριστοῦ. Θεέ μου, τί πολυάνθρωπη
πορεία! Ὅλοι οἱ δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης πού ἀτένιζαν ὡς τότε ἀπό
μακρυά τόν Παράδεισο, ἀλλά καί ὅλοι
οἱ ἁμαρτωλοί, ὁ Ἀδάμ καί οἱ θνητοί
τῶν ἐποχῶν πού ἀκολούθησαν, ὅσοι
βεβαίως ἐπίστευσαν στόν Κύριο κατά
τήν κατάβασή Του «ἐν τοῖς κατωτάτοις
τῆς γῆς». «Καί ἐν γῆ καί εὑρηκώς
τοῦτον (τόν Ἀδάμ) Δέσποτα, μέχρις
ἅδου κατελήλυθας ζητῶν». Καί τότε,
«τήν ἄμετρόν σου εὐσπλαγχνία οἱ ταῖς
τοῦ ἅδου σειραῖς συνεχόμενοι δεδορκότες, πρός τό φῶς ἠπείγοντο Χριστέ».
Ὦ Χριστέ, τήν ἄπειρον εὐσπλαγχνίαν
Σου ὅταν εἶδον ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἦσαν
δεμένοι μέ τάς ἁλύσεις τοῦ ἅδου,
ἔσπευδον νά ἔλθουν πρός Σέ, ὁ ὁποῖος
εἶσαι τό φῶς, ἑρμηνεύει ὁ μακαριστός
π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Ἐκεῖ
ὅλους αὐτούς ὑποδέχεται ὁ πρῶτος μετά τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων οἰκιστή τοῦ Παραδείσου, ὁ μετανοημένος ληστής. Ὦ φιλανθρωπίας Θεοῦ,
«πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι»
(Α΄ Τιμ. β΄ 4). Καί ἀπό τότε, μέχρι συντελείας τοῦ αἰῶνος, ὅσοι πιστεύουν στό
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ρίν ἀπό μερικά χρόνια, ὁ Πέρ
καί ἡ Ἄννα, ἕνα ζευγάρι Νορβηγῶν συναδέλφων καί φίλων, σέ κάποια
ἀπό τίς ἐπιστημονικές συναντήσεις μας,
συζητώντας φιλικά γιά τά ἤθη καί ἔθιμα
τοῦ τόπου μας, ἐκφράσανε, σάν εὐχή,
τήν ἐπιθυμία νά ζήσουν κάποτε ἕνα
Ἑλληνικό Πάσχα.
Ἀνταποκρίθηκαν, λοιπόν, ἀμέσως,
στήν δική μας σχετική πρόσκληση καί,
τήν ἑπόμενη χρονιά, ἦρθαν στήν Ἑλλάδα ἀπό τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου, δηλώνοντας, μέ ἐνθουσιασμό, ὅτι ἤθελαν
νά ἀκολουθήσουν πιστά τό δικό μας
πρόγραμμα. Ἦταν ἀποφασισμένοι νά
συμμετάσχουν μαζί μας, σέ ὅλα τά θρησκευτικά καί ἐθιμικά δρώμενα τῶν
Ἁγίων Ἡμερῶν.
Αὐτό ἀκριβῶς καί ἔγινε. Ἀρχίζοντας
ἀπό τήν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς
τῶν Βαΐων, φάνηκε ἀμέσως τό πόσο
δεκτικοί ἦσαν στίς νέες τους ἐμπειρίες
καί πόσο οὐσιαστικές οἱ ἐντυπώσεις
τους ἀπό τό τελετουργικό μέρος τῆς
Ὀρθόδοξης Λατρείας. Ἔχοντας δέ καί
τήν προπαίδεια τῆς ἐπιστήμης, ἀλλά
καί κάποιες γνώσεις ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, μᾶς παρακάλεσαν, πρίν ἀπό
κάθε ἀκολουθία, νά τούς ἐνημερώνουμε
γιά τό περιεχόμενο καί γιά τό τί θά συνέβαινε στήν ἐκκλησία, ὥστε νά μποροῦν
νά τό παρακολουθήσουν μέ περισσότερη
κατανόηση.
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Οἱ μέρες περνοῦσαν μέ πρωτόγνωρα καί ἀμοιβαῖα συναισθήματα
συγκίνησης. Ἀπό τή μιά, ἡ δική μας
οἰκογένεια - καί πρό παντός τά παιδιά
μας- παρακολουθοῦσε, λίγο ξαφνιασμένη, τήν προσήλωση καί τήν συμμετοχή τῶν φίλων μας σέ ὅλες τίς ἀγαπημένες δικές μας συνήθειες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας. Κι ἀπό τήν ἄλλη,
οἱ φίλοι μας ἐξέφραζαν μιά πηγαία
ἀγαλλίαση, μέ συνεχεῖς εὐχαριστίες,
γιά τήν εὐκαιρία πού τούς δόθηκε νά
ζήσουν αὐτήν τήν ἐμπειρία.
Ἔτσι, φτάσαμε στήν βραδιά τῆς
Ἀναστάσεως. Ἡ μέρα εἶχε κυλήσει
γρήγορα, ἀρχίζοντας μέ τήν πρώτη
Ἀνάσταση καί, στήν συνέχεια, μέ τίς
γνωστές φροντίδες τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Οἱ φίλοι μας, μετά ἀπό μιά
ἑβδομάδα, ἀπαραβίαστης καί ἀσυνήθιστης, γι’ αὐτούς, νηστείας, συμμετεῖχαν μέ διασκεδαστική περιέργεια,
στήν χαρούμενη βαβούρα τῆς κουζίνας,
ἀπολαμβάνοντας τίς ἀσυνήθιστες
εὐωδιές καί γράφοντας συνταγές.
Τό γιορτινό τραπέζι στρώθηκε ἀπό
ὅλους μαζί, μέ τούς ξένους μας χαρούμενους νά συναγωνίζονται τά παιδιά μας σέ πειράγματα καί προγνωστικά γιά τό ποιός θά ἦταν ἀργότερα
ὁ νικητής τῆς... «αὐγομαχίας». Ἀφοῦ
ἑτοιμάσαμε καί τά φαναράκια μας γιά
τό Ἅγιο Φῶς, μέ τόν πρῶτο ἦχο τῆς
καμπάνας κινήσαμε γιά τήν ἐκκλησία.
Ἡ νύχτα ἦταν γλυκιά κι ὁ κόσμος
εἶχε ἀρχίσει νά γεμίζει τούς δρόμους,
μέ τίς γιορτινές λαμπάδες στό χέρι.
Κι ἐνῶ, μέχρι ἐκείνη τήν ὥρα, ὁ Πέρ
κουβέντιαζε ἀνέμελα μαζί μας καί μέ
τά παιδιά, ξαφνικά, ὁ ἄνδρας μου κι
ἐγώ, ἀντιληφθήκαμε πώς εἶχε ξεμείνει
πίσω. Γύρισα καί τόν εἶδα νά στέκεται
καί νά κοιτάζει γύρω του μέ ἔκπληξη,
μονολογώντας κάτι ψιθυριστά.
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Ἀνησυχήσαμε. Μήπως ἤθελε κάτι; Χωρίς νά τό πάρει
εἴδηση ἡ Ἄννα, κοντοστάθηκα
καί, μέ τρόπο, τόν πλησίασα
σιωπηλή, προσπαθώντας νά καταλάβω τί μουρμούριζε. Μοῦ
φάνηκε σάν νά μετροῦσε:
- Δεκαεννιά..., νά κι ἄλλη,...
κι ἄλλη... εἴκοσι μία.
Μέ λίγη προσοχή, κατάλαβα ὅτι, κάπως, μετροῦσε τά
οἰκογενειακά σύνολα πού, σέ
μικρές παρέες, πορεύονταν δίπλα μας. Γι’ αὐτό καί ὁ ψίθυρος
«ἀκόμα μία...», ὅπως καί ὁ ἑπόμενος ἀριθμός, «...εἴκοσι δύο,
εἴκοσι...», φαινόταν νά προκαλεῖται, κάθε φορά, ἀπό τήν
ἐμφάνιση μιᾶς τέτοιας μικρῆς
ὁμάδας. Ἦταν οἰκογένειες, μέ
ἐμφανῆ τήν συμμετοχή τριῶν
γενεῶν. Οἱ γονεῖς μέ τά παιδιά
τους, ἀλλά μαζί καί ὁ παππούς
ἤ ἡ γιαγιά, ἤ καί οἱ δύο, κρατώντας ἀπό τό χέρι τά ἐγγόνια
τους.
Ὅταν ἀντιλήφθηκε τήν παρουσία μου καί πρίν, κἄν, προλάβω νά τόν ρωτήσω, γύρισε
καί μοῦ εἶπε μέ κάτι σάν ἔξαψη
στήν φωνή του:
-Τί θαῦμα εἶναι αὐτό; Τόσες οἰκογένειες νά ἔρχονται
ὅλοι μαζί στήν ἐκκλησία; Εἶχα
χρόνια νά δῶ τόσους ἡλικιωμένους ἀνθρώπους νά πηγαίνουν κάπου μαζί μέ τά παιδιά
καί τά ἐγγόνια τους. Εἰδικά
στήν ἐκκλησία!... Εἶναι τόσο
μεγάλη ἡ διαφορά μέ ὅσα
συμβαίνουν πιά σήμερα στήν
πατρίδα μου, τήν Νορβηγία...
Ὅταν τοῦ ἐξήγησα ὅτι
αὐτό, γιά μᾶς, εἶναι κάτι συνη-

θισμένο, μιά τέτοια μέρα, μέ κοίταξε μέ βλέμμα
στοχαστικό καί, μέ μιά χροιά νοσταλγίας στή
φωνή του, εἶπε, τονίζοντας τίς λέξεις:
- Ἔχετε ἄραγε ἐπίγνωση τί θησαυρός εἶναι
αὐτός; Τί θησαυρό ἔχετε διαφυλάξει μέσα στήν
κοινωνία σας καί πόση σημασία ἔχει; Τί θησαυρός εἶναι αὐτό τό δέσιμο, αὐτή ἡ οἰκογενειακή εἰκόνα, αὐτή ἡ ὁμαδική οἰκογενειακή
προσευχή, αὐτή ἡ συνέχεια;...
Ὁμολογῶ ὅτι, τότε, εἶχα ξαφνιαστεῖ μέ τήν
τόση ἐντύπωση, πού τοῦ εἶχε προκαλέσει αὐτή
ἡ εἰκόνα. Καθώς, ὅμως, τά χρόνια περνοῦν,
πιάνω, ὅλο καί πιό συχνά, τόν ἑαυτό μου νά ξαναθυμᾶται τήν λέξη, πού εἶχε αὐθόρμητα χρησιμοποιήσει ὁ Πέρ: «θησαυρός». Κι ἀναρωτιέται
ὅπως, τότε, ἐκεῖνος: «Ἔχουμε ἄραγε ἐπίγνωση
τῆς σημασίας της;».
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Ὁ μεγάλος θόρυβος ἔχει καταλαγιάσει. Ὁ ἑβραϊκός ὄχλος παρακινούμενος ἀπό τούς δυσσεβεῖς γραμματεῖς,
φαρισαίους καί ἀρχιερεῖς, ἐφησύχασε,
ἀφοῦ ἐπέτυχαν οἱ δυστυχεῖς νά θανατώσουν διά σταυροῦ τόν.... «πλάνον».
Οἱ μαθητές καί πολλοί ἄνθρωποι πού
τόν εἶχαν δεῖ νά θαυματουργεῖ, εἶχαν
ἀκούσει τήν διδασκαλίαν του καί εἶχαν
ἀναγνωρίσει Αὐτόν ὡς Μεσσία, ἦταν
μουδιασμένοι διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων.
Μέσα σέ αὐτό τό κλίμα καί κάτω
ἀπό αὐτές τίς συνθῆκες, ἕνας «εὐσχήμων» ἄνδρας, βουλευτής καί πλούσιος ἀπό Ἀριμαθαίας, «τοὔνομα
Ἰωσήφ, ὅς καί αὐτός ἐμαθήτευσεν τῷ
Ἰησοῦ... καί ἦν προσδεχόμενος τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ», προβαίνει σέ μία
γενναία πράξη, πολύ τολμηρή, μή
φοβούμενος πολύ πιθανές δυσμενεῖς
συνέπειες. Ἀψηφώντας τούς κινδύνους
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«τολμήσας» παρουσιάσθη στόν
Πιλᾶτον καί ζήτησε τό πανάχραντο
σῶμα τοῦ Χριστοῦ νά τό κηδέψει.
Ἦταν ὁ Ἰωσήφ μέλος τοῦ ἰουδαϊκοῦ
συνεδρίου καί εἶχε διαφωνήσει στήν
ἀπόφαση πού εἶχαν λάβει τά μέλη
τοῦ συνεδρίου τούτου κατά τοῦ Ἰησοῦ
περί σταυρώσεως Αὐτοῦ. Πρίν τολμήσει νά ζητήσει τό σῶμα τοῦ Κυρίου,
τόλμησε νά ὑπερασπισθεῖ τόν Ἰησοῦν,
ὑποστηρίζοντας τήν ἀθωότητά Του.
Δέν φοβήθηκε καί στίς δύο περιπτώσεις, τό ἐνδεχόμενον νά χάσει τήν
ὑψηλή του θέση, νά τόν κατηγορήσουν, νά τόν περιγελάσουν, νά βάλει
σέ κίνδυνο καί αὐτή τήν ζωή του. Μαζί
του καί ὁ Νικόδημος ὁ νυκτερινός μαθητής, «ἐλθών πρός τόν Ἰησοῦν νυκτός». Ἐτόλμησε καί αὐτός, χωρίς
νά φοβηθεῖ γιά ἐνδεχόμενες δυσμενεῖς
ἐπιπτώσεις.
Ἀλλά ἐτόλμησαν καί οἱ μαθήτριες,
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οἱ ἅγιες αὐτές γυναῖκες μέ γενναία
καρδιά, μέ βαθειά πίστη στόν Ἐσταυρωμένον Λυτρωτήν καί ἔγιναν μυροφόρες. «Λίαν πρωΐ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπί τό μνημεῖον
ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου», πολύ πρωΐ.
Ἀγέρωχες, ἀποφασισμένες. Καί δέν
ἦσαν μόνον αὐτές. «Ἦσαν δέ ἐκεῖ
(κατά τήν Σταύρωση) καί γυναῖκες
πολλαί ἀπό μακρόθεν θεωροῦσαι,
αἵτινες ἠκολούθησαν τόν Ἰησοῦν ἀπό
τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ».
Ὅμως ἀτρόμητες ἐτόλμησαν καί
«εἰστήκεσαν παρά τῷ σταυρῷ τοῦ
Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καί ἡ ἀδελφή
τῆς μητρός αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ
Κλωπᾶ καί Μαρία ἡ Μαγδαληνή»,
καθώς καί ὁ μαθητής Ἰωάννης «καί
τόν μαθητήν παρεστῶτα, ὅν ἠγάπα».
Οἱ δύο εὐσχήμονες μαθητές καί οἱ
μυροφόρες γυναῖκες ἐτόλμησαν κάτω
ἀπό ἐπικίνδυνες συνθῆκες νά φροντίσουν νά ἀποδοθοῦν νεκρικές φροντίδες στόν Σωτήρα Χριστό. Ἡ ἀγάπη
τους, ἡ λατρεία τους στόν Χριστό
ἔδιωξανν ἀπό τίς καρδιές τους τόν
φόβον, τούς ἔκανε ἀτρόμητους, ἀποφασιστικούς. Τό θαῦμα τῆς πίστεως
καί τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν! Ὁ
Ἰωσήφ καί ὁ Νικόδημος δέν ὑπῆρξαν
ἀπό τήν φύση τους τόσον τολμηροί.
«Κεκρυμένοι» καί νυκτερινοί μαθητές
ὑπῆρξαν ἀπό φόβο. Καί οἱ μαθήτριες
καί οἱ ἄλλες γυναῖκες ἐφοβοῦντο,
«μακρόθεν θεωροῦσαι.. «Εἶχε δέ
αὐτάς τρόμος καί ἔκστασις καί οὐδενί
οὐδέν εἶπον, ἐφοβοῦντο γάρ».
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Ὅταν ὅμως ἦλθεν ἡ ὥρα νά προσφέρουν στόν Χριστό ὅσα ἔπρεπε, τότε
διώχνουν τό φόβο, ἀψηφοῦν τά
πάντα, φανερώνονται καί μέ τόλμη
πράττουν ὅσα πρέπει γιά τόν ἐνταφιασμό.
Ἐμεῖς σήμερα δέν κινδυνεύουμε,
ὅπως τότε, ὁμολογοῦντες τήν πίστη
μας στόν Θεό καί πράττοντας κατά
τίς ἐντολές Του. Καί ὅμως, πολλές
φορές ἡ ζωή μας - ἄν καί πιστεύουμε
καί ἀγαπᾶμε τόν Κύριον - δέν εἶναι
ζωή πού τήν διακρίνει θερμή ἀγάπη
πρός τόν Κύριον. Φοβούμεθα νά ὁμολογήσουμε Χριστόν Ἐσταυρωμένον.
Ἀποφεύγουμε νά γίνει γνωστόν ὅτι
ἀγωνιζόμαστε νά ζοῦμε κατά τίς ἐντολές Του. Μᾶς τρομάζουν πιθανές
εἰρωνεῖες, περιπαικτικά σχόλια, ἀπό
τούς ἀνθρώπους. Ὄχι, χίλιες φορές
ὄχι. Πιστεύουμε στόν Θεόν καί ἀγωνιζόμαστε νά ζοῦμε κατά Χριστόν. Ἄς
τολμήσουμε, ἄς τολμᾶμε διά βίου νά
ὁμολογοῦμε τόν Θεόν καί νά πορευόμαστε κατά τό θέλημά Του. Μήν δειλιάζουμε, μή φοβόμαστε. Νά
τολμᾶμε.
Ἐρώτηση: Τολμηρέ ἀγωνιστή,
«ποῦ τήν βρῆκες τήν δύναμη, τήν
χαρά, τήν ὁρμή σου;».
Ἡ ἀπάντηση: «Μᾶς συνέχει τοῦ
Θεοῦ ἡ παρουσία».
Παράκληση: «Πάρτε με μυροφόρες μου στόν ὀρθρινό σας δρόμο».
(Γ. Βερίτης)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. «Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ’ ἑαυτήν ἐρημοῦται καί πᾶσα πόλις ἤ οἰκία μερισθεῖσα καθ’ ἑαυτήν οὐ σταθήσεται».
(Ὅταν ἕνα βασίλειο χωριστεῖ σέ ἀντιμαχόμενες
παρατάξεις, ἐρημώνεται· καί ὅταν σέ μιά πόλη ἤ σέ
μιά οἰκογένεια πέσει διχόνοια, θά διαλυθεῖ).
Ματθ. ιβ΄ 25
β. Νά προσέχετε ὅσους δημιουργοῦν διχόνοιες
καί σύγχυση καί διδάσκουν πράγματα ἀντίθετα μέ
ὅσα ἔχετε μάθει. Τέτοιους ἀνθρώπους νά
τούς ἀποφεύγετε, γιατί δέν ὑπηρετοῦν τόν
Κύριό μας, τόν Χριστό, ἀλλά τά συμφέροντά τους.
Ρωμ. ιστ΄ 17-18.
γ. Ὁ ὑπομονετικός ἄνθρωπος θά κατασβέσει τίς διχόνοιες καί τίς ἔριδες καί θά
προλάβει δικαστικούς ἀγῶνες, ἐνῶ ὁ ἀσεβής μᾶλλον τίς προκαλεῖ καί τίς ἀνάβει.
Παροιμ. ιε΄ 18α.
δ. Ἄνθρωπος ἁμαρτωλός καί φιλόνικος
δημιουργεῖ ἀναταραχή καί μεταξύ τῶν
φίλων· ὅπως ἐπίσης καί μεταξύ ἀνθρώπων
πού ζοῦν εἰρηνικά, διασπείρει διαβολές.
Σοφία Σειράχ κη΄ 9
ε. Σέ ἐκείνους πού δέν ἐπικρατεῖ ἡ ὁμόνοια, δέν
διατηρεῖται ὁ σύνδεσμος τῆς εἰρήνης οὔτε διαφυλάσσεται τό πνεῦμα τῆς πραότητας, ἀλλά ἐπικρατεῖ ἡ
διχόνοια «καί ἡ ἐριστικότητα καί ἡ ζηλοτυπία»
(Γαλ. ε΄ 20).
Μ. Βασίλειος ΕΠΕ 8, 28
στ. Ποιό εἶναι τό χειρότερο καί βλαβερότερο; Ἡ
διχόνοια.
Γρηγόριος Θεολόγος, ΕΠΕ 2, 28
ζ. Δέν καταστρέφουν τόσο πολύ οἱ πόλεμοι πού
γίνονται ἀπό ἐξωτερικούς ἐχθρούς ὅσο οἱ ἐμφύλιοι
πόλεμοι.
Χρυσόστομος, ΕΠΕ 10, 674
η. Θά ἔρθει καιρός πού οἱ Ρωμιοί θά τρώγονται
μεταξύ τους. Ἐγώ συστήνω ὁμόνοια καί ἀγάπη.
Ἅγ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός
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θ. Μέ ἀσήκωτες βρισιές λογόφεραν
οἱ δυό τους (ὁ Μενέλαος καί ὁ ’Αγαμέμνων). Καί οἱ φτεροπόδαροι Ἀχαιοί
σηκώθηκαν μέ ἀντάρα καί σέ δυό
γνῶμες χώρισαν.
Ὀδύσσεια γ΄ 155-157
ι. Ὁ Θεός τή διχόνοια σπέρνει
στούς θνητούς, ὅταν θελήσει σπίτι ν’
ἀφανίσει.
Αἰσχύλος, Ἀπόσπασμα 163
ια. Ὀφείλουμε νά καταπολεμοῦμε:
τίς ἀρρώστιες τοῦ σώματος, τήν ἀμάθεια τοῦ μυαλοῦ, τά πάθη τῆς ψυχῆς
καί τή διχόνοια στήν οἰκογένεια.
Πυθαγόρας
ιβ. Ἐφόσον μιά πόλη θέλει νά ἀποφύγει τή χειρότερη ἀρρώστεια ἀπό
ὅλες, δηλαδή τόν ἐμφύλιο πόλεμο, ἄν
καί πιό σωστός ὅρος θά ἦταν πολιτική
διάσταση, πρέπει νά ἐμποδίζει τή δημιουργία μεγάλης φτώχειας ἤ ὑπερβολικοῦ πλούτου ἀνάμεσα στούς πολίτες
της.
Πλάτωνος Νόμοι 744D
ιγ. Ἡ διχόνοια εἶναι ἡ πιό μεγάλη
ἀμάθεια καί ἄς φαίνεται σοφία.
Πλάτωνος Νόμοι
ιδ. Αὐτή ἀκριβῶς εἶναι ἡ πιό μεγάλη σωτηρία, ὅταν δηλαδή ἡ γυναῖκα
δέν δημιουργεῖ διχόνοια μέ τόν ἄνδρα
της.
Εὐριπίδης, Μήδεια 14-15
ιε. Ὅταν οἱ πολίτες σταθερά ὑπακούουν στούς νόμους, οἱ πόλεις καί
ἰσχυρότατες γίνονται καί εὐτυχέστερες· χωρίς τήν ὁμόνοια ὅμως οὔτε
πόλη εἶναι δυνατόν νά κυβερνηθεῖ
καλά οὔτε σπίτι νά διοικηθεῖ καλά.
Ξενοφῶντος ἀπομν. δ΄ 4
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ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Ἀπό τίς ΕΚΔΟΣΕΙΣ τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας, μόλις κυκλοφόρησε τό βιβλίο: «ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ»
(Σχ. 14Χ20,5 Σελ. 40, τιμή 3 €). Στήν
πατρίδα μας, πού οἱ ἄνθρωποι ζοῦν
καθηλωμένοι «ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου», ἡ Ἀνάσταση πού εὐαγγελίζεται ὁ Χριστός, εἶναι ὅτι χρειάζεται ὁ
σύγχρονος ἄνθρωπος.
Ὑπάρχει ἐλπίδα!
Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε καί σκόρπισε τά σκοτάδια τῆς φθοράς, τῆς διαφθορᾶς καί τοῦ θανάτου.
Ἄς χαροῦμε τό βιβλιαράκι αὐτό καί
ἄς ἀναστήσουμε τήν «ἀποσταμένη
ἐλπίδα».

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Ὁ κ. Ἀπόστολος Γεωργιάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, τ. Πρόεδρος Ἀκαδημίας
Ἀθηνῶν 50 € εἰς μνήμην Θεοδώρου Δούρου.
Ὁ κ. Ἠλίας Κατσάνος Λάρισα 30 €, εἰς
μνήμην τοῦ φίλου του Νικολάου Τυπάλδου.
Ἡ κ. Μαρία Κουτσογιάννη, Ἀθήνα 100
€, εἰς μνήμην τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, τῆς ἀδελφῆς της Θάλειας καί τῶν γονέων
της Δημητρίου καί Ἑλένης.
Ἡ κ. Αἰκατερίνη Τσακάλου Παπάγου
100 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Θεοδώρου.
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300 χιλιάδες οἱ ῞Ελληνες στήν Ἀλβανία» (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ Φεβ. 2014).
Ἄντεξαν στήν λαίλαπα τοῦ Χότζα!
«Ἡ παρευξείνεια ὁμογένεια δέν
ἀξιοποιήθηκε ἀπό τήν Ἑλλάδα» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 16-2-14)
Καί τί ἀξιοποιήθηκε ἀπό τό Ἀθηνοκεντρικό κράτος; Ποιούς βοήθησε; Σέ ποιούς συμπαραστάθηκε;
«Στό παρασκήνιο ξένοι καί ντόπιοι.
Νέο πολιτικό σκηνικό σχεδιάζουν γιά
μετά τίς εὐρωεκλογές. Μέ στόχο τή δημιουργία κομμάτων πού θά ἐλέγχουν
καί θά δίνουν κυβερνήσεις» (ΤΟ
ΠΑΡΟΝ 16-2-14).
Γνωστή ἡ ἱστορία ἀπό τήν δολοφονία
τοῦ Καποδίστρια μέχρι τώρα.
«Σέ δύο μῆνες θά λειτουργήσουν
ξανά τά πολυιατρεῖα τοῦ ΕΟΠΥΥ» (ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 17-2-14).
Καί μέχρι τώρα πού λειτουργοῦσαν
πόσο, πῶς καλύπτονταν οἱ ἀνάγκες μας;
Καί στούς δύο αὐτούς μῆνες δέν θά
χρειαζόμαστε ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη;
«Μεγάλη ἀπάτη 9 ἑκατομ. εὐρώ σέ
βάρος τοῦ Δημοσίου μέ τήν ἀνάμειξη
ΜΚΟ» (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 18-2-14).
Καθημερινή ὑπόθεση ἡ ἀποκάλυψη
μικρῆς ἤ μεγάλης ἀπάτης εἰς βάρος τοῦ
Δημοσίου, δηλαδή εἰς βάρος μας. Γίναμε περίγελως τοῦ κόσμου.
«Νέο τέστ γιά τήν ἔγκαιρη διάγνωση
τῆς καταθλίψεως τῶν ἐφήβων» (ΕΣΤΙΑ
19-2-14).
Νά τούς ἐφοδιάζουμε μέ γερή πνευματική ἁρματωσιά ἐγκαίρως ὥστε νά
εἶναι καί ψυχολογικά ρωμαλέοι.
«Δραματική συρρίκνωση ἀγροτικῆς
παραγωγῆς ἕως 40%, μέ ἐκτίναξη τοῦ
κόστους» (Η ΑΥΓΗ 20-2-14).
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Ἐπίτευγμα τῆς συμμετοχῆς μας στήν
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί στήν Εὐρωζώνη;
Ἀγροτική χώρα νά εἰσάγουμε ἀγροτικά
προϊόντα;
«Μετά τό Κυπριακόν μεθοδεύουν τό
«ξεπούλημα» τῆς ὀνομασίας τῆς Μακεδονίας εἰς τούς Σκοπιανούς» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 21-2-14).
Μέ ὄργανά τους τά πρόσωπα στά
ὁποῖα ἀνέθεσαν τήν διακυβέρνηση τῆς
πατρίδας μας ξένα κέντρα ἐξουσίας. Μέ
τήν δική μας παθητική/ἐνεργό σύμπραξη!
«Ἡ Ἑλλάδα σέ ἐπανεκκίνηση. Μέ
ὁδηγό τήν καινοτομία. Ἔτσι θά βγοῦμε
ἀπό τήν κρίση» (Η ΑΞΙΑ 22-2-14).
Λίαν ἀμφίβολο. Διότι ἡ κρίση δέν
εἶναι μόνον οἰκονομική. Εἶναι πολλαπλή.
Ρίζα ὅλων ἡ πνευματική.
«Μᾶς στέλνουν πακέτο 50.000 Σύρους πρόσφυγες». (ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 23-214).
Οἰ ἀνθρωπιστές τῆς εὔπορης Εὐρώπης στήν σφύζουσα ἀπό οἰκονομική
ἀνάπτυξη Ἑλλάδα!
«Τό Ἑλληνικό Δημόσιο δέν ξέρει
ποῦ καί τί πληρώνει» (ΒΡΑΔΥΝΗ 23-2-14).
Καί περιμένουμε οἰκονομικό νοικοκύρευμα ἀπό τούς πολιτικούς προϊσταμένους του πού ἐνδιαφέρονται μόνον γιά
τήν νομή τῆς ἐξουσίας;
«Πρός διχοτόμηση ἡ Οὐκρανία».
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 24-2-14).
Παλιά τακτική ἡ π ολιτική τῶν ἰσχυρῶν
τῆς γῆς τό «διαίρει καί βασίλευε».
«Προνοιακά ἐπιδόματα καταβάλλονταν σέ 932 θανόντες» (Ο ΛΟΓΟΣ 25-214).
Περιμέναμε τήν τρόϊκα νά ἀνακαλύψει τήν ἀπάτη;
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«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΜΕ ΤΑ

Κ

ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ»

άνοντας ἐσφαλμένες ἐπιλογές ἀλλοιώνουμε τό «κατ’ εἰκόνα» καί ματαιώνουμε τό «καθ’ ὁμοίωσιν». Παράλληλα μέ τήν ἐντός ἡμῶν βασιλεία τοῦ Θεοῦ
ἐγκαθιστοῦμε καί τήν βασιλεία τοῦ κακοῦ.
Αὐτό ἐπισημαίνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφοντας γιά «ἕτερον νόμον» καί «νόμον τῆς
ἁμαρτίας» πρός Ρωμαίους (ζ΄ 23). Γνώση
αὐτῆς τῆς καταστάσεως ἔχει κάθε ἄνθρωπος
μέ στοιχειώδη αὐτογνωσία. Ἀσπρόμαυρος
ὁ ἔσω ἄνθρωπος, δηλαδή μέ θετικά καί
ἀρνητικά, ἀξιολογικά στοιχεῖα, παρουσιάζει
ἀσπρόμαυρη ζωή, ἀσπρόμαυρα ἔργα. Ἐκ
τῶν καρπῶν γινώσκεται τό δένδρο.
Μέχρι νά ἐξαλείψουμε τήν ἀποικία τοῦ
κακοῦ ἀπό τήν ὕπαρξή μας ἔχουμε δύο πρόσωπα. Ἄλλος περισσότερο, ἄλλος ὀλιγώτερο,
ἄλλος ἐνσυνείδητα, ἄλλος χωρίς ἐπίγνωση
ἐκφράζουμε στή ζωή μας αὐτόν τόν διχασμό
τῆς προσωπικότητάς μας. Γιατί ἀπό ἄγνοια,
πλάνη ἤ ἀδυναμία θέλουμε νά δουλεύουμε
σέ δυό κυρίους.
Αὐτά σκιαγραφοῦνται μέ τήν ζωή, τίς
ἐνέργειες ἑνός ἐπιχειρηματία στό ἔργο. Παρουσιάζεται εὐγενής, πονετικός, κάνει ἀγαθοεργίες καί συγχρόνως εἶναι ἀνέντιμος καί
φιλάργυρος, ὑποκριτής καί σκληρόκαρδος.
Καλός οἰκογενειάρχης ἀλλά ἔχει καί ἐξώγαμη σχέση. Μέ τά χρήματα πού ἄδικα κράτησε - προκαταβολή πελάτου πού σκοτώθηκε - ἀγοράζει τό γούνινο παλτό τῆς
φιλενάδας. Ἐπισημαίνει τήν ἠθική κατάπτωση τῆς κοινωνίας ἀγνοώντας ἤ παραβλέποντας τήν δική του συμβολή σ’ αὐτήν.
Ἡ Θεία Χάρη χρησιμοποιεῖ δυό νεαρές
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ὑπάρξεις, τήν γραμματέα του καί τήν κόρη
του, ἀλώβητες ἀπό τήν διαφθορά τοῦ κόσμου, γιά νά τόν ὁδηγήσει στήν αὐτογνωσία,
στήν μετάνοια, στήν διόρθωση.
Τό ἔργο τῆς Ξανθούλας Παπουτσῆ παρουσιάζεται ἀπό τόν ἐρασιτεχνικό θίασο
τοῦ Ὀρθόδοξου Πνευματικοῦ Κέντρου ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ στό θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ
(Δευτέρα 6.30), σέ αἴθουσες ἐνοριῶν (Κοίμηση Θεοτόκου, Σταμάτα, Ἅγιοι Ἀπόστολοι,
Πεύκη, κ.ἄ.) καί ἀλλοῦ πάντα γιά κοινωφελεῖς σκοπούς (σύλλογος συμπαραστάσεως
κρατουμένων ΟΝΗΣΙΜΟΣ, σύλλογος προστασίας ἀγέννητου παιδιοῦ ΑΓΚΑΛΙΑ, Ἐθελοντική Διακονία Ἀσθενῶν Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν, Ναός Ἁγίας Βαρβάρας Ἀργυρουπόλεως, Ἀντιαιρετικός Ἀγώνας Ἀρχιεπισκοπῆς, Ἐξωτερική Ἱεραποστολή κ. ἄ.). Στίς
19 Ἰανουαρίου παρουσιάσθηκε στό θέατρο
τοῦ Νοσοκομείου Χανσενικῶν (Ἁγία Βαρβάρα).
Ἡ Ξανθούλα Παπουτσῆ πέρασε στήν
ἄλλη πλευρά τῆς αἰωνιότητος στίς 2 Φεβρουαρίου 2014 ἀφήνοντας πλούσιο πνευματικό ἔργο τριακονταετίας (θεατρικά ἔργα,
ἄλλα κείμενα, ὁμιλίες) καί στά πλαίσια τῆς
δραστηριότητας τοῦ Ὀρθόδοξου Πνευματικοῦ Κέντρου ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ
πού ἔχει νά παρουσιάσει πλούσια φιλανθρωπική δράση. Τά πνευματικά δικαιώματα
τῶν θεατρικῶν ἔργων παρεχώρησε στά
ἐγγόνια της Ξανθίππη καί Εὐάγγελο Λεώβαρι πού θά τά ἀξιοποιήσουν σέ συνεργασία
μέ τό Ὀρθόδοξο Πνευματικό Κέντρο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ.
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Ἀγαπητοί μας συνδρομητές
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα.
Ὁλόθερμες εἶναι οἱ εὐχές μας,
ὅλοι μας νά χαροῦμε τό μεγάλο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου
μας, πού ἔγινε ἡ ἀπαρχή καί τῆς
δικῆς μας Ἀνάστασης.
Στή σημερινή πολύ δύσκολη
ἐποχή πού περνᾶμε ὅλοι μας, ἡ μόνη
μας ἐλπίδα εἶναι ἡ ἀπόλυτη πίστη
μας στόν Χριστό, ὅτι αὐτός εἶναι ὁ
Μόνος πού μπορεῖ νά μᾶς ἐξαγάγει
ἀπό τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς. Αὐτή τήν
πίστη πρέπει νά τήν αὐξήσουμε γιά
νά εἶναι εἰρηνική ἡ ζωή μας.
Τόν ἑπόμενο μήνα θά διεξαχθοῦν διάφορες ἐκλογικές ἀναμετρήσεις. Ὅταν θά κυκλοφορήσει τό ἑπόμενο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας θά
ἔχουν ἐκλεγεῖ οἱ ἄρχοντες τοῦ τόπου
μας. Πρίν λοιπόν εἶναι ἀργά, ἄς προβληματιστοῦμε ἀπό τώρα ποιούς
πρέπει νά ψηφίσουμε. Μέ μόνο γνώμονα τό καλό τῆς πατρίδας μας καί
ὄχι μέ προσωπικές συμπάθειες ἤ
ἀντιπάθειες ἤ γιά νά τιμωρήσουμε
κάποιους, ἄς ψηφίσουμε μέ τή βεβαιότητα ὅτι ἐκτελοῦμε τό καθῆκον
μας ἀπέναντι στήν πατρίδα μας,
ἀφοῦ καί ἡ δική μας ψῆφος καθορίζει τήν περαιτέρω πορεία της. Καί
πάλι δεχθεῖτε τό χαρμόσυνο χαιρετισμό μας. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
Ὁ Ἀρχιμ. π. Καλλίνικος Δασκαλούδης, Ἀθήνα, μᾶς εὔχεται:
«Εὐχαριστῶ πολύ γιά τό ὡραῖο περιοδικό καί τά ἄλλα ἀξιόλογα ἔντυπα
πού μᾶς στέλνετε. Δεχθῆτε μία μικρή
εἰσφορά καί τίς θερμές εὐχές μας,
νά χαρίζει ὁ Κύριός μας τή χάρη Του
καί κάθε εὐλογία σέ σᾶς καί στούς
συνεργάτες σας».
Ὁ Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Ζιόμπολος, Ἀθήνα, μᾶς γράφει:
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«...Εὐχαριστῶ γιά τό ἡμερολόγιό σας πού εἶναι πολύ πρωτότυπο».
Ὁ κ. Γεώργιος Κωστόπουλος
ἀπό τήν Ἁγία Παρασκευή, μᾶς
γράφει: « Θέλω νά σᾶς ἐκφράσω τά
συγχαρητήριά μου, γιά τό περιοδικό
σας «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» πού εἶναι, θά
ἔλεγα, μία πνευματική κυψέλη μέ τά
μικροσκελή, ἀλλά μεστά περιεχομένου ἄρθρα τῶν ἐκλεκτῶν συνεργατῶν
σας, πού διαβάζονται μέ πολλή εὐχαρίστηση καί πλημμυρίζει ἡ ψυχή μας
ἀπό ἀγαλλίαση. Ἀλλά καί οἱ λοιπές
ἐκδόσεις τῶν βιβλίων σας εἶναι ἐξίσου
ἐξαιρετικές καί διαβάζονται μέ πολύ
ἐνδιαφέρον. Ἀλλά τί νά πῶ καί γιά
ἐκεῖνο τό ἡμερολόγιό σας; Ἡμερολόγιο ναί, ἀλλά καί πλημμυρισμένο
ἀπό πνευματικές ἡλιαχτίδες πού θερμαίνουν καί ἀνακουφίζουν . Γιά ὅλα
εἶσθε ἄξιοι συγχαρητηρίων καί σᾶς
εὔχομαι νά εἶσθε πάντα καλά καί νά
ἔχετε τήν εὐλογία τοῦ παντοδυνάμου
Θεοῦ μας».
Ὁ κ. Θεόφιλος Κοτσμανίδης,
ἀπό τόν Βόλο, μᾶς γράφει: «Εὐχαριστοῦμε γιά τούς κόπους σας! Χαιρόμαστε γιά τήν βελτιωμένη ἔκδοση
τοῦ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ». Εὐχαριστοῦμε
καί γιά τό λίαν φροντισμένο «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ» τοῦ 2014, τό ὁποῖο (2014)
εἴθε νά εἶναι εὐλογημένο».
Ἡ κ. Μαρία Κουτσογιάννη,
ἀπό τήν Ἀθήνα μᾶς γράφει: «Εὐχαριστῶ γιά τό ὡραῖον ἡμερολόγιον
τοῦ ἔτους 2014. Εἶναι ὑπέροχον,
θαυμάσιον, καθώς ἐπίσης καί τό περιοδικόν «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ», τό ὁποῖον
λαμβάνομεν μέ μεγάλην χαράν καί
τοῦ ὁποίου ἡ ὕλη εἶναι πάντοτε ἐπιλεγμένη καί ἐπίκαιρη καί μέ ἀγωνιστικότητα σχολιάζει τά καυτά θέματα πού μᾶς ἀπασχολοῦν. Θερμά
συγχαρητήρια».
(Φωτογραφία ἐξωφύλλου:
Πάσχα στήν Κέρκυρα)
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Στιγμιότυπα ἀπό τήν τελετή τῆς ἁφῆς τοῦ ἁγίου Φωτός
στόν Ἱερό ναό τῆς Ἀναστάσεως στά Ἱεροσόλυμα.

Μηνιαῖο περιοδικό
Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
Ἰδιοκτήτης: Χριστιανική Στέγη
Καλαμάτας
Ἐκδότης-Διευθυντής: Παν. Ἰ. Μέντης
Βασ. Γεωργίου Α΄ 5 - 241 00 Καλαμάτα
Τηλ. 2721 023176-FAX: 2721 026478
Συνδρομή προαιρετική
Ἀριθμ. Λογαρ. Ἐθνικῆς Τραπ. 220/480206-34
Ἐκτύπωσις-Βιβλιοδεσία «Μέλισσα»
Τηλ. 2397 023313 Ἀσπροβάλτα Θεσσαλονίκης
K.K. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

020020

