«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Ἀγαπητοί μας
Ἀναγνῶστες
Γιά ἄλλη μιά φορά μέ πολλή χαρά ὁ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ σᾶς ἐπισκέπτεται. Εἴμαστε πλέον γνωστοί,
ἀφοῦ ἐπί χρόνια ἀγωνιζόμαστε τόν ἴδιο ἀγῶνα γιά νά
πετύχουμε μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὅ,τι καλλίτερο μποροῦμε.
Ὁ ἀείμνηστος Βερίτης ἐξακολουθεῖ νά μᾶς ἐμπνέει μέ τά χαριτωμένα ποιήματά του:
«Στήν ἀναστάσιμη χαρά
φυτρώνουν μέσα μας φτερά
κι᾽ ἀντάμα ξεκινᾶμε
γιά κάποιες χῶρες μακρυνές
πού τόσες γνώριμες φωνές
μᾶς προσκαλοῦν νά πᾶμε».
Αὐτή τή φορά τό περιοδικό μας ἔρχεται νά μεταφέρει στίς καρδιές ὅλων μας τό μήνυμα
τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Ἀπρίλης μήνας, Πάσχα τῶν Ὀρθοδόξων.
Μήνυμα ἀπερίγραπτης χαρᾶς, ἀλλά καί ἀδιάψευστης ἐλπίδας. «Πήδα», λοιπόν, «καί χόρευε, ψυχή, πού σ᾽ ἔλειωσε ἡ ἀπαντοχή καί τό πικρό μαράζι».
Μέσα εἰς ἕναν κόσμο πού συνεχῶς μεταβάλλεται καί φθείρεται καί διαφθείρεται ἡ
ἐλπίδα τῶν Χριστιανῶν μένει ἀκλόνητη καί ἀμετακίνητη.
Ἄς γιορτάσουμε λοιπόν τά πάθη καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ἄς προσπαθήσουμε
νά βιώσουμε τό νόημα καί τήν σημασία τους καί νά μεταδώσουμε καί εἰς τό περιβάλλον
μας τήν χαρά καί τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως.
Η ΣΥΝΤΑΞΗ

«Ἀναστάσεως ἡμέρα! λαμπρυνθῶμεν λαοί Πάσχα,
Κυρίου Πάσχα. Ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν καί ἐκ
γῆς πρός οὐρανόν Χριστός ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας».
Στούς ἀγαπητούς συνεργάτες τῆς πνευματικῆς μας
προσπάθειας στέλνουμε τίς ὁλόθερμες εὐχές μας:
Τό μεγάλο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου
μας, νά σᾶς γεμίζει χαρά καί ἐλπίδα.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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«MH ΦΟΒΕΙΣΘΕ ΥΜΕΙΣ»
(Ματθ. 28,6)
Σκληρή ἡ παρουσία τοῦ φόβου. Παραλύει τίς δυνάμεις τῆς
καρδιᾶς τοῦ ἀνθρώπου καί σκοτίζει τό νοῦ του. Ἁπλώνεται στίς
πράξεις μας. Γεννᾶ τήν ἀμφιβολία. Δηλητηριάζει ὁλόκληρη
τήν ὕπαρξή μας. Καί σήμερα ἔχομε πολλές αἰτίες νά φοβούμαστε. Ἡ οἰκονομική κρίση, μέ τήν ἀβεβαιότητα πού προκαλεῖ
γιά τήν καθημερινή μας ἐπιβίωση. Οἱ ταραχές καί οἱ πόλεμοι,
πού ἐπεκτείνονται στόν πλανήτη μας. Τά φυσικά φαινόμενα,
σεισμοί καί καταποντισμοί, ἡ ρύπανση τοῦ περιβάλλοντος μέ
τά ραδιενεργά στοιχεῖα, ἡ ἀνεξέλεγκτη ἐγκληματικότητα καί τά τόσα ἄλλα.
Ὁ ἄνθρωπος φαίνεται ἀνήμπορος νά ἀντιμετωπίσει τά προβλήματα τῆς ζωῆς. Ὁ
φόβος γεννᾶ τό ἄγχος, φέρνει τήν ἀπελπισία, ἐκμηδενίζει τήν ἐλπίδα. Ὅμως μία ἄλλη
πραγματικότητα ἀνοίγεται μπροστά μας. Ὁ κενός τάφος τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ.
Τό καινό (νέο) μήνυμα τοῦ λαμπροφορεμένου Ἀγγέλου: «Μή φοβεῖσθε ὑμεῖς». Ἕνα
ἄγγελμα δυνάμεως καί ἐλπίδας στίς Μυροφόρες πού φθάνουν στόν τάφο τοῦ Ἰησοῦ.
«Ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως…..».
Ὁ φόβος φεύγει. Ἡ χαρά κυριαρχεῖ. Οἱ μαθητές του, πού εἶναι καί αὐτοί φοβισμένοι καί κλεισμένοι στό ὑπερῶο, μέ κλειδωμένες πόρτες, παίρνουν τό μήνυμα. Κάποιοι τρέχουν στόν τάφο. Καί ὁ Ἰησοῦς τούς ἐπισκέπτεται «κεκλεισμένων τῶν
θυρῶν» ἀργά τό βράδυ καί τούς βεβαιώνει ὅτι ἔχει Ἐκεῖνος ὅλη τήν ἐξουσία. Διώχνει
τό φόβο καί τούς δίνει τή δύναμη νά πορευθοῦν καί νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο τῆς
Ἀναστάσεως σέ ὅλο τό κόσμο. Καί οἱ μαθηταί, μέ τή δύναμη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, πορεύονται καί μεταμορφώνουν τά πάντα. Τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως φθάνει
παντοῦ. Δυναμώνει τίς καρδιές, φωτίζει τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Τά πάντα φωτίζονται «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός».
Ὅλα τά προβλήματα, ὅλες οἱ δυσκολίες, ἀντιμετωπίζονται μέ τή δύναμη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Ἀκόμα καί αὐτός ὁ θάνατος γίνεται διάφανος, τόν κατάργησε ὁ
Χριστός. «Ποῦ εἶναι, θάνατε τό κεντρί σου; Ποῦ εἶναι ἡ νίκη σου; Ἀνέστη Χριστός… καί
νεκρός οὐδείς, ἐπί μνήματος» (ἱερός Χρυσόστομος).
Δέν εἴμαστε λοιπόν μόνοι μέσα στόν κόσμο. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός πάντοτε μαζί μας
μέ ὅλη τήν ἄπειρη ἀγάπη Του. Ὅσο κι ἄν προσπαθοῦν πολλοί νά μᾶς κλονίσουν τήν
πίστη, νά ἀμφισβητήσουν τήν παρουσία Του, καί νά κόψουν τίς ρίζες τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ παραμένει γεγονός ἀναντίρρητο πού νοηματοδοτεῖ τή ζωή μας. Μόνο νά γνωρίζουμε αὐτή τή δύναμη καί Αὐτόν πού νίκησε τό
θάνατο καί μᾶς ἑνώνει μαζί Του μέσα στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτή μᾶς συνάζει στήν εὐχαριστήρια λειτουργία. Μᾶς ὁδηγεῖ σέ κοινωνία μαζί Του καί μεταξύ μας
μέ τή χάρη καί τή δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ δύναμη τῆς Ἀναστάσεως καταργεῖ τό φόβο.

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
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Θέματα πίστεως καί ζωῆς

Ὁ Ἀναστάσιμος Κανόνας τοῦ Πάσχα

Ο

ὡραιότατος ἀναστάσιμος Κανόνας
τοῦ Πάσχα «Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθωμεν λαοί…», συγκινεῖ βαθύτατα,
ὅσους γνωρίζουν πώς ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου δέν τελειώνει μέ τήν ἀνάγνωση τοῦ ἀναστάσιμου ἱ. Εὐαγγελίου στόν
περίβολο τοῦ Ναοῦ. Συνεχίζει νά συγκινεῖ, νά
θέλγει καί νά ἱκανοποιεῖ βαθύτατα, ὅσους δέν
τρέπονται σέ … ἄτακτη φυγή μέ τό ἄκουσμα
τοῦ “Χριστός Ἀνέστη”».
Ἀναστάσεως ἡμέρα
Ποιητής τοῦ κανόνα αὐτοῦ εἶναι ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, πού ἔζησε ἀπό τό
660 ὡς τό 750 μ.Χ. καί μόνασε στήν Ἱ. Μονή
Ἁγίου Σάββα, κοντά στήν Ἱερουσαλήμ. Ὁ
ἐμπνευσμένος ὑμνογράφος καί πατέρας τῆς
Ἐκκλησίας μέ τόν κανόνα του αὐτό ἐπιδιώκει
νά μᾶς μεταδώσει μέ ἄφταστο λυρισμό τή
δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας σχετικά μέ τήν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Ὁ
Κανόνας ἀποτελεῖται ἀπό ὀκτώ «Ὠδές», χωρίς νά σχηματίζουν ἀκροστιχίδα τά ἀρχικά
γράμματα τῶν εἱρμῶν καί τῶν τροπαρίων.
Περιληπτικά θά λέγαμε πώς στόν εἱρμό
τῆς Α΄ Ὠδῆς «Ἀναστάσεως ἡμέρα» βρίσκουμε στοιχεῖα ἀπό σχετικό ὕμνο τοῦ ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, σύμφωνα μέ τόν
ὁποῖο ὁ ἀναστημένος Χριστός μᾶς ὁδήγησε
ἀπό τό θάνατο τῆς ἁμαρτίας, στήν ἀληθινή
ζωή καί μᾶς μετέφερε ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό.
Στήν Β΄ Ὠδή, πού σημειώνεται ὡς Γ΄, καλούμαστε νά πιοῦμε ἀπό τό «καινόν ὕδωρ»,
πού ἀνάβλυσε ἀπό τόν Πανάγιο τάφο τοῦ
Κυρίου, καθώς ἀνάβλυσε ἄλλοτε ἀπό τό βράχο Χωρήβ ὕστερα ἀπό τήν προσευχή τοῦ
Μωϋσῆ. Ὁ ἱ. ὑμνογράφος, λουσμένος ὁ ἴδιος

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ
ἀπό τό ἄρρητο φῶς τῆς Ἀναστάσεως, μᾶς
προτρέπει νά ζήσουμε κι ἐμεῖς μέσα στήν
ἀναστάσιμη φωτοχυσία.
Στή Δ΄ Ὠδή, ὁ ἱ. ὑμνογράφος προσκαλεῖ
τούς Προφῆτες νά συνεορτάσουν μαζί μέ τήν
Ἐκκλησία τήν ἔνδοξη ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.
Στήν Ε΄ Ὠδή, μᾶς καλεῖ νά βιώσουμε τήν
Ἀνάσταση, γιά νά προϋπαντήσουμε τό Δεσπότη Χριστό ὡς «Πᾶσι ζωήν ἀνατέλλοντα».
Μέ τήν ΣΤ΄ Ὠδή, μᾶς μεταδίδει τή δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν
τριήμερη ταφή τοῦ Κυρίου, κατά τή διάρκεια
τῆς ὁποίας ἡ Θεότητα – χωρίς νά ἀποχωριστεῖ ἀπό τό τίμιο Σῶμα – κατῆλθεν ἐν τοῖς
κατωτάτοις τῆς γῆς, γιά νά συντρίψει τούς
αἰωνίους μοχλούς καί ν’ ἀναστήσει, τό κατ’
εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου πού εἶχε ἀλλοιωθεῖ ἀπό
τήν ἁμαρτία.
Στή Ζ΄ Ὠδή, συμπλέκει τήν Παλαιά μέ
τήν Καινή Διαθήκη γιά τό Πάσχα.
Μέ τήν Η΄ Ὠδή, μᾶς καλεῖ νά συμμετάσχουμε στό Ἅγιο Πάσχα κυρίως μέ τήν συμμετοχή μας στό μέγα Μυστήριο τῆς Θείας
Εὐχαριστίας.
Τέλος, μέ τήν Θ΄ Ὠδή, καλεῖ τή νέα
Ἱερουσαλήμ – τήν Ἐκκλησία – νά συνεορτάσει μαζί μέ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο τή Θεία
ἔγερση.
Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μέ τό θαυμασιότατο αὐτό ἀναστάσιμο Κανόνα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ κι ὅλο τό λατρευτικό
της πλοῦτο, μᾶς βοηθεῖ νά αἰσθανόμαστε
καθ’ ὅλη τήν ἀναστάσιμη περίοδο – οὐράνια
βιώματα καί νά συνειδητοποιοῦμε οὐσιαστικά τήν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ.
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Παρά ταῦτα: Χριστός ἀνέστη!
«Εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται ματαία ἡ πίστις ὑμῶν
(Α΄ Κορ. 15:17)

Τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου
καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου

ENA συγκλονιστικό μήνυμα δεσπόζει
στή σημερινή ἑορτή. Λιτό καί περιεκτικό:
Χριστός ἀνέστη! Καί ἀντηχεῖ ἐπί σαράντα
ἡμέρες σέ ὅλο τόν ὀρθόδοξο κόσμο. Πρόκειται γιά μία βεβαιότητα στήν ὁποία στηρίζεται ἡ Ἐκκλησία. Ὁ Χριστός ἀνέστη καί
μαζί Του ἀνέστη ἡ ἀνθρώπινη φύση, τήν
ὁποία προσέλαβε.
Ὁπωσδήποτε, αὐτό τό συνταρακτικό
Γεγονός δέν εἶναι ἀποδεκτό ἀπό πολλούς.
Ἐδῶ στήν Ἀλβανία, στή σκοτεινή περίοδο
τῆς ἀθεϊστικῆς δικτατορίας, ἡ πίστη καί ἡ
ἀναφορά στήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἐθεωρεῖτο ἔγκλημα. Παρά ταῦτα, πολλοί
ἄνθρωποι στά μύχια τῆς καρδιᾶς τους
ὁμολογοῦσαν: Χριστός ἀνέστη! Ἀκόμη,
ὑπάρχουν ἰδεολογίες καί θρησκεῖες πού
ἀρνοῦνται τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου.
Παρά ταῦτα: Χριστός ἀνέστη!
Οἱ ἴδιοι οἱ Μαθητές τοῦ Χριστοῦ ἦσαν
ἐπιφυλακτικοί στήν πρώτη εἴδηση τῆς Ἀναστάσεως. Ἀλλά κατόπιν ἔδωσαν ὅλες τους
τίς δυνάμεις γιά νά κηρύξουν τό χαρμόσυνο μήνυμα πού ἄλλαξε τήν ἱστορία τῆς
ἀνθρωπότητος. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ
ὁποῖος μαζί μέ τούς ἄλλους ἀποστόλους
ἐπέμενε στό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως,
στήν ἐπιστολή του πρός Κορινθίους διετύπωσε μέ ἀπόλυτο τρόπο μία κρίσιμη ὑπόθεση. «Εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, κενόν
ἄρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή δέ καί ἡ πίστις
ὑμῶν» (Α΄ Κορ. 15:14). Καί κατόπιν ἐπανέ-

λαβε: «Εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται ματαία
ἡ πίστις ὑμῶν ἔτι ἐστέ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις
ὑμῶν» (15:17). Χωρίς τήν Ἀνάσταση, ἡ χριστιανική πίστη εἶναι «κενή», ἄδεια ἄνευ
οὐσιαστικοῦ περιεχομένου καί «ματαία»,
ἀνωφελής.
Ἀκούγεται σκληρός αὐτός ὁ λόγος. Ἀλλ’
ἀποτελεῖ τήν οὐσία τοῦ Εὐαγγελίου. Ἄν
ἀφαιρεθεῖ ἡ Ἀνάσταση, ὅλο τό χριστιανικό
οἰκοδόμημα καταρρέει. Δέν σώζουν οὔτε οἱ
ἔξοχες ἰδέες οὔτε τά ὑπέροχα διδάγματα
οὔτε τά θαυμαστά παραδείγματα. Τό κρίσιμο στοιχεῖο, τό μοναδικό καί ζωτικό του
Χριστιανισμοῦ εἶναι ἡ Ἀνάσταση. Πολλοί
θά προτιμοῦσαν ἕνα χριστιανικό κήρυγμα
πού θά περιορίζεται σέ ἠθικοπλαστικά διδάγματα καί γενικότητες περί ἀλληλεγγύης, ἰσότητος, εἰρήνης χωρίς τό κήρυγμα
περί τῆς Ἀναστάσεως. Ἀλλά ἕνας τέτοιος,
«Χριστιανισμός» εἶναι ἄγευστος, ἀτελής,
χωρίς πνοή ζωῆς. Τελικά, δέν εἶναι Χριστιανισμός.
Ὁ συλλογισμός τοῦ ἀποστόλου ὁλοκληρώνεται στόν ἑπόμενο στίχο, «εἰ ἐν τῇ ζωῇ
ταύτῃ ἠλπικότες ἐσμέν ἐν Χριστῷ μόνον,
ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν»
(15:19). Ἄν ἡ χριστιανική ἐλπίδα μας περιορίζεται μόνο σ’ αὐτή τή ζωή, τότε εἴμαστε οἱ πιό ἀξιοθρήνητοι ἀπό ὅλους τούς
ἀνθρώπους. Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι ὁ
Χριστός ἔχει ἀναστηθεῖ κάνοντας τήν ἀρχή
γιά τήν ἀνάσταση τῶν κεκοιμημένων.
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«Νυνί δέ Χριστός ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν,
ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο» (ιε΄
20). Καί ὁ Παῦλος ἀναπτύσσει τό ἐπιχείρημά του τονίζοντας ὅτι ὅλοι καταγόμεθα
ἀπό τόν Ἀδάμ, ἀλλά προσέτι ὅτι ὅσοι
ἔχουν ἐνσωματωθεῖ ἐν τῷ Χριστῷ τῷ νέω
Ἀδάμ, θά μετάσχουν σέ μία νέα ζωή.
«Ἐπειδή γάρ δι’ ἀνθρώπου ὁ θάνατος, καί
δι’ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν. Ὥσπερ
γάρ ἐν τῷ Ἀδάμ πάντες ἀποθνήσκουσιν,
οὕτω καί ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται» (21-22). Ὁ Χριστός ὄχι μόνο ἀναστήθηκε ὁ ἴδιος, ἀλλά συνήγειρε καί ἀνέστησε τήν ἀνθρώπινη φύση, τήν ὁποία
προσέλαβε.
Αὐτή τή σωτήρια βεβαιότητα ἀναγγέλλει ἐπίμονα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ψάλλοντας ἐπανειλημμένως τό Χριστός Ἀνέστη! Καί συνάμα τονίζει: Ἡ Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ διακηρύσσει ὅτι ἡ ἀλήθεια
εἶναι δυνατότερη ἀπό τό μίσος, ἡ ζωή κραταιότερη ἀπό τόν θάνατο. Τό Εὐαγγέλιο
δέν περιορίζεται μόνο σέ ἠθικές κατευθύνσεις. Διαβεβαιώνει καί τή δική μας
ὀντολογική ἀνάσταση. Γι’ αὐτό παραμένει
ἀναλλοίωτο χαρμόσυνο μήνυμα ἀνά τούς
αἰῶνες.
Προφανῶς, δέν εἴμαστε ἀφελεῖς. Γνωρίζουμε ὅτι πολλοί συνάνθρωποί μας δέν δέχονται «τήν ἐν ἡμῖν ἐλπίδα». Ἴσως,
μάλιστα, μέ πεῖσμα τήν ἀποκρούουν ἤ
ἁπλῶς τήν παραθεωροῦν. Παρά ταῦτα:
Χριστός ἀνέστη! Οὔτε ὑπάρχει λόγος νά
κρύψουμε ὅτι καί στίς καρδιές πολλῶν χριστιανῶν κάποτε εἰσδύει ὁ δισταγμός. Παρά
τίς διάφορες ὅμως ἐπιφυλάξεις καί ἀντιρρήσεις, Χριστός ἀνέστη!
Αὐτή τήν ἀναστάσιμη βεβαιότητα ἡ
Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά τή ζήσουμε πιό συνειδητά στή σημερινή λαμπρή ἑορτή. Ὅσο
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καί ἄν ὁ νοῦς μας κάποτε ὑποκύπτει στήν
ὀλιγοπιστία, Χριστός ἀνέστη! Τό ζητούμενο εἶναι νά στηριχθεῖ αὐτή ἡ πίστη μέσα
μας, νά γίνει πιό σαφής καί ἀτράνταχτη.
Καί ἀκόμη, νά διακηρυχθεῖ θαρρετά στό
περιβάλλον, τό κοντινό ὅσο καί τό μακρινό: Χριστός ἀνέστη!
Οἱ αἰῶνες πού πέρασαν μαρτυροῦν ὅτι
κάθε ἄλλο παρά «κενή» καί «ματαία»
ὑπῆρξε ἡ πίστη τῶν χριστιανῶν. Ἄνοιξε
νέους ὁρίζοντες γιά τήν ἀποδοχή τοῦ
Ἀρρήτου. Προσέφερε σέ ἑκατομμύρια
ἀνθρώπους ἀκατάβλητη δύναμη ἀντοχῆς,
δημιουργίας καί ἐκπληκτικῶν ἀθλημάτων
καί τούς ἀνέδειξε πρωταγωνιστές προόδου
καί πολιτισμοῦ.
Ἄς χαροῦμε, ἀδελφοί μου, τό φετινό Πάσχα ζητώντας ἀπό τόν ἀναστάντα Κύριο νά
δυναμώσει τήν πίστη μας στήν Ἀνάστασή
Του καί νά στερεώσει τό ἀναστάσιμο φρόνημά μας. Στήν περιρρέουσα ζοφερή ἀτμόσφαιρα, πού δυσκολεύει συχνά τήν ἀναπνοή καί τήν ὅρασή μας, τό ἀναστάσιμο
φῶς ἄς καταυγάσει τή σκέψη μας, ἄς φωτίσει τόν νοῦ καί τή συνείδησή μας, ἄς στηρίξει τήν καρδιά μας. ἀσφαλῶς, ἡ καθημερινή πραγματικότητα πού ἀντιμετωπίζουμε, οἱ ἀδικίες, οἱ στερήσεις, δέν ἔπαυσαν νά ὑπάρχουν. Παρά ταῦτα: Χριστός
ἀνέστη! Ἀσφαλῶς ὁ πόνος ἀπό τά ἀναπάντεχα – ἀνέχεια, ἀσθένειες, θανάτους καί
ἄλλα δεινά – εἶναι συχνά ἀφόρητος.
Παρά ταῦτα: Χριστός ἀνέστη!
Ναί, πιστεύουμε στήν Ἀνάσταση. Αὐτό
διατρανώνει καί ἡ ὁλόλαμπρη αὐτή σύναξή μας. Καί ἡ πίστη μας δέν εἶναι οὔτε
«κενή» οὔτε «ματαία». Εἶναι ἀστείρευτη
πηγή δυναμικῆς καί καρποφόρου ζωῆς.
Χριστός ἀνέστη!
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Ἀπό τόν κύκλο
τῶν ἑορτῶν
τοῦ Πάσχα

«Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέως
καί ἀντί μύρου
τόν ὕμνον προσοίσωμεν
τῷ Δεσπότη»
Ἰωάννης Δαμασκηνός
Στόν κόσμο τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα
δύο κείμενα – ἀκολουθίες κυριαρχοῦν: Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος, ποίημα
τοῦ Πατριάρχη Σεργίου, καί οἱ ἀναστάσιμες Ὠδές, μέ κυρίαρχο τόν Κανόνα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ,
«Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν
λαοί/ Πάσχα Κυρίου Πάσχα…».
Οἱ ἐννέα Ὠδές τοῦ Κανόνα μαζί μέ
τόν Κατηχητικό Λόγο τοῦ Ἰωάννη τοῦ
Χρυσοστόμου, τά ἀποστολικά κι
εὐαγγελικά ἀναγνώσματα συνθέτουν
ἐξαίσιο ποιητικό σύνολο γεμάτο φῶς.
«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός,/ οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια/ἑορταζέτω γοῦν πάσα κτίσις τήν ἔγερσιν
Χριστοῦ, ἐν ἧ ἐστερέωται». Ὅλα γεμίσανε φῶς. Καί ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ καί
τά καταχθόνια! Ὅλα ὁρατά καί ἀόρατα, πλημμυρίσαν μέ φῶς ἀναστάσιμο…
***
Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος, ποίημα τοῦ
Πατριάρχη Σεργίου, ἄν καί δέν ἔχει
πασχαλινό περιεχόμενο, ψάλλεται
τμηματικά σέ τέσσερις Παρασκευές
βράδυ. Κι ἐπαναλαμβάνεται ὁλόκληρος τήν προτελευταία Παρασκευή
πρίν ἀπ’ τή Μεγάλη Ἑβδομάδα.
Ἀκολουθεῖ τά 24 γράμματα τῆς
ἀλφαβήτου μέ ἀναπόσπαστο τό κοντάκιο: «Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τά νι-
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κητήρια/ ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια/…/Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε». Ἕνας θριαμβευτικός παιάνας στήν
Πολιοῦχο Θεοτόκο πού ἔσωσε τήν Πόλη της, τήν Κωνσταντινούπολη ἀπό
τούς πολιορκητές βαρβάρους.
Τό ἐπαναλαμβανόμενο «Χαῖρε»
εἶναι ὁ Χαιρετισμός τοῦ Ἀρχαγγέλου
Γαβριήλ στήν ἀειπάρθενο Μαρία, ὅταν
τῆς ἔφερε ἀπό τόν Οὐρανό τό χαρμόσυνο ἄγγελμα, ὅτι θά γεννήσει «Υἱόν τοῦ
Ἀδάμ ἀρχαιότερον, τόν ποιητήν τῶν
ἁπάντων…».
«Ἀρχάγγελος εἰμι». Κάποτε ὁ ὄφις
ἐξαπάτησε τήν Εὕα, «νῦν εὐαγγελίζομαί
σοι τήν χαράν»…
Ὁ Ἀκάθιστος ξεκινᾶ μέ τό «Ἄγγελος
πρωτοστάτης/οὐρανόθεν ἐπέμφθη/εἰπεῖν
τῇ Θεοτόκῳ τό Χαῖρε…» καί τελειώνει
μέ τό «Ὦ πανύμνητε Μῆτερ/ ἡ τεκοῦσα
τόν πάντων Ἁγίων Ἁγιώτατον Λόγον…».
***
Ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, αὐτός ὁ
ἀνεπανάληπτος ὑμνογράφος, παραγγέλλει στό Κατηχητικό Λόγο του:
«Πλούσιοι καί πένητες μετ’ ἀλλήλων χορεύσατε./ ἐγκρατεῖς καί ράθυμοι τήν
ἡμέραν τιμήσατε./ …/πάντες ἀπολαύετε
τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως…».
Τό πνευματικό τραπέζι εἶναι γεμάτο
μέ ἀγαθά τοῦ πνεύματος. «Μηδείς
ἐξέλθη πεινῶν»!
«Μηδείς φοβείσθω θάνατον», γιατί
μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τόν θάνατο τοῦ
Σωτῆρος ὁ θάνατος.
«Ἐν τάφῳ σωματικῶς,/ ἐν ᾅδου δέ μετά ψυχῆς ὡς Θεός/ ἐν παραδείσῳ δέ μετά ληστοῦ/ καί ἐν θρόνῳ ὑπῆρχες,
Χριστέ,/ μετά Πατρός καί Πνεύματος,/
πάντα πληρών ὁ ἀπερίγραπτος».
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Στούς θαυμάσιους ἀναστάσιμους
ὕμνους περιλαμβάνεται καί τοῦτο πού
μιλάει μέ συγχώρηση: «Ἀναστάσεως
ἡμέρα/ καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει
καί ἀλλήλους περιπτυξώμεθα/ εἴπομεν
ἀδελφοί/ καί τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς/ συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει/ καί οὕτω
βοήσωμεν./Χριστός ἀνέστη ἐν νεκρῶν/
θανάτῳ θάνατον πατήσας/ καί τοῖς ἐν
τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».
Ὁ εὐφρόσυνος ὡραῖος τοῦτος ὕμνος
ἐνέπνευσε τόν ἐθνικό μας ποιητή, τόν
Διονύσιο Σολωμό κι ἔγραψε τό ποίημα
«Ἡ Ἡμέρα τῆς Λαμπρῆς». Τό περιέλαβε ὡς τμῆμα στό εὐρύτερο ποίημά
του «Λαμπρή».
Παραθέτουμε στίχους ἀπό τή δεύτερη στροφή:
«Χριστός Ἀνέστη! Νέοι, γέροι καί κόρες/ ὅλοι, μικροί μεγάλοι, ἑτοιμασθῆτε./
μέσα στίς ἐκκλησιές τές δαφνοφόρες/ μέ
τό φῶς τῆς χαρᾶς συμμαζωχθῆτε./ ἀνοῖξτε
ἀγκαλιές εἰρηνοφόρες/ ὀμπροστά στούς
Ἁγίους καί φιληθῆτε./ Φιληθῆτε χείλη μέ
χείλη,/ πέστε: Χριστός Ἀνέστη, ἐχθροί καί
φίλοι».
Μεγάλυνον, ψυχή μου, τόν ἐθελουσίως
παθόντα καί ταφέντα καί ἐξαναστάντα
τριήμερον ἐκ τάφου….
Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης (κ΄ 19-25)
μᾶς πληροφορεῖ ὅτι στήν πρώτη ἐμφάνισή του ὁ Κύριος στούς Μαθητές του
μετά τήν Ἀνάστασή του, τούς εἶπε:
«Καθώς ἀπέσταλκέ με ὁ Πατήρ, κἀγώ
πέμπω ὑμᾶς…».
Αὐτή ἡ ἀποστολή ἰσχύει καί γιά μᾶς
σήμερα!..
ΝΙΚΟΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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Εἰς τόν Ληστήν
«Μνήσθητί μου Κύριε …»
ά ἀκούσουμε καί ἐφέτος ἄλλη μία φορά

Θτόν ληστή νά ζητᾶ καί νά παίρνει συγχώ-

ρηση ἐπί τοῦ σταυροῦ, καί πολλές σκέψεις
θά περάσουν ἀπό τό μυαλό μας σχετικά μέ
τό «τίς δύναται σωθῆναι;».
Στό γεγονός αὐτό ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος ἀφιέρωσε δύο ὁμιλίες του.
Πολλοί ἔχουν γράψει πολλά γιά αὐτή τήν
ἀπροσδόκητη μεταστροφή τοῦ ληστῆ ἀλλά
καί τό αἴσιο τέλος της.
Ὑπάρχουν δύο ὀπτικές γωνίες ἀπό τίς
ὁποῖες μπορεῖ νά δεῖ κανείς τό γεγονός. Ἀπό
τήν μία βλέπουν μερικοί τόν ἄνθρωπο πού
δέν ἔχει τίποτε νά φοβηθεῖ οὔτε νά χάσει καί
λέει αὐτό πού ἐκείνη τή στιγμή πιστεύει.
Ὑπάρχει ἄλλωστε μία ρήση σοφή “κανένας
δέν φοβᾶται μήπως χάσει κάτι πού δέν ἔχει”
καί ὁ ληστής δέν εἶχε τίποτε, οὔτε κἄν ζωή
ἀφοῦ πέθαινε… Ἐνῶ σοῦ λένε ὁ Πέτρος φοβήθηκε γιά τή ζωή του καί τόν ἀρνήθηκε ἀκόμα καί μπροστά σέ μιά παιδούλα… Ἄν ὅμως
εἶναι ἔτσι, τότε γιατί δέν ἔκανε τό ἴδιο καί ὁ
ἄλλος ληστής; Φαίνεται ὅτι κάτι ἄλλο συνέβη.
Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος βλέπει τελείως
διαφορετικά τό γεγονός. Εἶναι ἡ ἄλλη ὀπτική γωνία, καί ἐμβαθύνει περισσότερον. Ἄς
καταδυθοῦμε λοιπόν μαζί του, νά δοῦμε τό
βάθος καί τό πλάτος τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ.
Ὁ ληστής δέν εἶπε ἔτσι ἁπλά καί σέ στιγμή συναισθηματικῆς φόρτισης ἐκεῖνο τό
“Μνήσθητί μου”, ὅπως πολλές φορές τό λέ-

με ἀπό συνήθεια ἐμεῖς οἱ ὑποτιθέμενοι Χριστιανοί. Ὅπως τό εἶπε καί ὁ Κολοκοτρώνης
ὅταν ἄκουσε τήν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου
“εἰς θάνατον” καί λένε ὅτι μουρμούρισε τό
Μνήσθητί μου Κύριε… πού σήμερα ἔχει λίγο
ἀλλάξει ἀπόχρωση. Μερικοί μάλιστα νομίζουμε ὅτι μιᾶς καί ὁλόκληρο ληστή συγχώρησε ὁ Κύριός μας μέ ἕνα Μνήσθητι, γιατί
δέν θά συγχωρήσει καί ἐμᾶς πού δέν εἴμαστε
δά καί ληστές καί εἴμαστε καί βαπτισμένοι...
Ναί ἀλλά δέν συγχωρήθηκε παρά μόνο ὁ
ἕνας Ληστής ὄχι καί ὁ ἄλλος... Γιατί;
Ἄν δοῦμε τό περιστατικό μέ τό ἐταστικό
βλέμμα τοῦ Ἁγίου, θά δοῦμε πόσο διαφορετικό εἶναι τό γεγονός. Τό “μνήσθητι” εἶναι τό
τέλος μιᾶς σειρᾶς ἄλλων γεγονότων.
Ἀμφότεροι εἶναι ληστές. Ἀμφότεροι εἶναι
πλήρεις πονηρίας καί ἀνομίας. Ἀμφότεροι
λοιδοροῦσαν τόν Συσταυρωμένο τους Κύριο,
(καί οἱ συσταυρωθέντες ὀνείδιζον αὐτόν…
γράφει ὁ Εὐαγγελιστής), ὅμως σέ μιά στιγμή
ὁ ἕνας (ὁ Δυμάν κατά τά ἀπόκρυφα εὐαγγέλια) διαφοροποιεῖται. Συναισθάνεται ὅτι
αὐτός πού λοιδοροῦν δέν ἔχει σχέση μέ
αὐτούς δέν εἶναι σάν αὐτούς καί λέει στόν
ἄλλον: “Οὐδέ φοβῇ σύ τόν Θεόν;” Δέν
φοβᾶσαι τόν Θεόν; “Καί ἡμεῖς μέν δικαίως·
ἄξια ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δέ
οὐδέν ἄτοπον ἔπραξεν”. Κανένας δέν ἀνάγκασε τό ληστή οὔτε τόν βίασε νά κάνει αὐτή
τήν ὁμολογία. Ἡ πρώτη φράση “οὐδέ φοβῇ”
δείχνει ὅτι ὁ ληστής νοιώθει ἐνοχή ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ γιά τόν βίον του. Ὅμως δέν στα-
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ματᾶ ἐδῶ, προχωρεῖ “Ἡμεῖς δικαίως· ἄξια ὧν
ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν”. Mέ τήν φράση
αὐτή δείχνεται ὄχι ἁπλῶς μιά μετάνοια
ἀλλά μιά δημόσια εἰλικρινής καί εὐθαρσής καί
ἀπηρτισμένη μέ παρρησία ὁμολογία καί
ἐξομολόγηση τῶν ἁμαρτιῶν του. Πράξαμε
ἀδικίες καί δίκαια μᾶς τιμωροῦν. Προχωρεῖ
ὅμως ἀκόμα περισσότερο “Οὗτος οὐδέν ἄτοπον ἔπραξε”. Καί μέ αὐτή τήν ἔκφραση ἀναγνωρίζει τήν ἀθωότητα καί ἁγιότητα τοῦ Χριστοῦ. Καί μόνον τότε λέει ὁ Ἅγιος Ἱεράρχης
καθαρισμένος ἀπό τόν ρύπο τῶν ἁμαρτιῶν
διά τῆς δημοσίας ἐξομολογήσεως καί ἔχοντας
ὁμολογήσει τήν ἁγιότητα καί ἀθωότητα τοῦ
Χριστοῦ, μόνο τότε ἀφοῦ ὁμολόγησε ἀπό κεῖ
πάνω ἀπό τό ὕψος τοῦ σταυροῦ τήν ἀθωότητα τοῦ Κυρίου, τότε στρέφεται πρός τόν
Κύριον καί τόν ἱκετεύει καί λέει αὐτό τό συνταρακτικό γιά τά ἀποτελέσματά του “Μνήσθητί μου ἐν τῇ Βασιλείᾳ Σου”, πού εἶναι μιά
νέα ὁμολογία του ὅτι τόν ἀναγνωρίζει ὡς
οὐράνιο βασιλέα στή Βασιλεία τοῦ σύμπαντος Κόσμου.
Καί παρατηρεῖ ὁ Ἱερός πατήρ “Εἶδες
παρρησίαν ληστοῦ; Εἶδες εὐλάβειαν; Ὁ Πέτρος ὁ κορυφαῖος ἀπόστολος τόν ἀρνεῖται
κάτω πρό τῆς ἀπειλῆς μιᾶς παιδίσκης, ἐνῶ
ἐκεῖνος ἄνω ἐπί τοῦ σταυροῦ τόν ὁμολογεῖ
βασιλέα. Εἶδες μεγαλοψυχίαν ληστοῦ; “ὁ
Πέτρος” οὐκ ἤνεγκε κόρης εὐτελοῦς ἀπειλήν, οὗτος δέ ὁρῶν δῆμον ὀλόκληρον μεμηνότα καί περιεστῶτα καί βοῶντα οὐκ εἶδεν
τήν ὕβριν ἀλλ’ ἐπέγνω τόν τῶν οὐρανῶν δεσπότην”. Καί μέ τό μνήσθητί μου Κύριε:
ΕΛΗΣΤΕΥΣΕ τόν παράδεισον. Ἦταν ἡ τελευταία ἡ μεγαλύτερη καί σπουδαιότερη ληστεία τῆς ζωῆς του. Ἀλλά καί ὁ ἕτερος
μαθητής ὁ Ταμίας τῆς δωδεκάδος τῶν μαθητῶν ὁ Ἰούδας αὐτοπροαίρετα πηγαίνει
στούς Ἀρχιερεῖς καί προτείνει “Τί μοι θέλετε δοῦναι κἀγώ παραδώσω ὑμῖν”... Ὁποία φιλαργυρία, ὁποία προδοσία τοῦ διδασκάλου,
ὁ ὁποῖος λίγο πιό πρίν εἶχε πλύνει καί αὐτοῦ
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τούς πόδας μαζί μέ τούς ἄλλους καί εἶχε καθίσει νά συνδειπνήσει ἀλλά μόνος του ἀπεχώρησε…
Δύο λοιπόν, καταλήγει ὁ ἅγιος πατήρ, κατορθώματα ἐποίησε ὁ Σωτήρ στό σταυρό
“καί τόν παράδεισον ἤνοιξε καί τόν ληστήν
εἰσήγαγε”.
“Εἶδες ληστήν καί ληστήν;” Παρατηρεῖ. Ὁ
μέν λοιδορεῖ καί κατακτᾶ τήν γέεναν τοῦ πυρός, ὁ δέ τόν ἐγκαλεῖ καί διά τῆς ὁμολογίας
του ληστεύει τήν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν καί
μπαίνει πρῶτος στόν παράδεισο.
Ἐγώ γράφει ὁ Ἅγιος πατήρ, “οὐ μόνον
θαυμάζεσθαι ἄξιον νομίζω ἀλλά καί μακαρίζεσθαι αὐτόν δικαίως ἄν εἴποιμι”.
Ἐμεῖς σήμερα ἄραγε ἔχουμε τήν παρρησία καί τό σθένος τοῦ ληστοῦ; Στή σύγχρονη
ἐποχή μας, ἐποχή διαφθορᾶς (κατά κοινήν
ὁμολογίαν) θά τολμήσουμε νά διακηρύξουμε τήν πίστη μας στόν ἐσταυρωμένο λυτρωτή μας ἤ ὡς ἄλλοι Πέτροι καί Ἰοῦδες θά
ὑποστείλουμε τή σημαία του ἀκόμα καί πρό
τοῦ μικρότερου πειρασμοῦ; Μπροστά σέ μιά
παιδίσκη ἤ μπροστά σέ κάποιο σωρό εὐρωνομισμάτων;
Θά νοιώσουμε τό μεγαλεῖο τῆς θυσίας
του; Ὅπου θύτης καί θύμα Ἱερεύς προσφέρων καί δῶρον προσφερόμενον εἶναι ὁ ἴδιος
Σωτήρας Θεός καί ἄνθρωπος; Θά γίνουμε
σάν τόν ληστή κατήγοροι τοῦ ἑαυτοῦ μας;
Θά ποῦμε “ἐμεῖς δικαίως ἄξια ὧν ἐπράξαμεν
ἀπολαμβάνουμε;” ἤ ἁπλά θά νοιώσουμε κάποια αἰσθήματα συμπόνιας ἀλλά θά μείνουμε μόνο στήν ἀναμονή τοῦ Πάσχα καί στό
λαμπριάτικο ἀρνί καί τά κόκκινα αὐγά, ἐνθυμούμενοι ἀπό τόν Ἱερό Χρυσόστομο μόνο
κάποιες φράσεις ἀπό τήν εὐχή μέ τήν ὁποία
κλείνει ἡ λειτουργία τοῦ Πάσχα ὅπως:
“Ἀπολαυέτω τῆς λαμπρᾶς πανηγύρεως καί...
ἡ τράπεζα γέμει τρυφήσατε πάντες...;;;”
Κων. Γ. Ποντίκης ( † )
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Δέν ἀκοῦμε τόν Θεό
ά ὁ Θεός μᾶς φωνάζει; Μᾶς
μιλᾶ ὁ Θεός; Βεβαιότατα. Ἀπό
τότε πού πέσαμε σέ ἀνυπακοή τοῦ
ἁγίου θελήματός Του ὁ Θεός καλεῖ
τόν ἄνθρωπο. «Ἀδάμ, ποῦ εἶ;» (Γέν.
3, 9). Ἄνθρωπε ποῦ εἶσαι;
Τό ἀνθρώπινον δρᾶμα τῆς πνευματικῆς αὐτῆς κώφωσης τοῦ ἀνθρώπου γράφεται στόν παράδεισο. Ὁ
Ἀδάμ, ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ὁ Γενάρχης μας, πού ὁ καθένας μας ταυτίζεται μ’ αὐτόν, ἔβλεπε τόν Δημιουργόν
Του, συνωμιλοῦσε μαζί Του, εἶχε κοινωνία μέ τόν Θεό. Ὅμως ἡ κακοδαιμονία ὀφείλεται στόν ἄνθρωπο.
Προχωρεῖ σέ κίνηση ἀνυπακοῆς καί
ἀποστασίας ἀπό τόν Πλάστη Του.
Δέν ἀκούει τό Θεό, ἀλλά τόν ὄφι.
Ὑποτάσσεται στήν ἁμαρτία. Ἀποτέλεσμα, ἡ ἐξορία του ἀπό τῆς τρυφῆς
τοῦ Παραδείσου.
Τό κακό ὅμως εἶναι ὅτι καί μεῖς σήμερα γινόμαστε συνεχιστές τῆς ἀνυπακοῆς. Δέν ἀκοῦμε τόν Θεό. Μᾶς
καλεῖ καί προσκαλεῖ μέ τόσους καί
τόσους τρόπους καί μεῖς δέν ἀνταποκρινόμεθα.
Φτιάχνουμε νομοθετήματα ἀντίθετα μέ τίς θεῖες ἐντολές. Ἔχουμε
υἱοθετήσει αἰτιολογίες γιά τήν παραβατική συμπεριφορά μας. Τό Εὐαγγέλιο δέν τό θέλουμε στά σχολεῖα μας.
Τό βγάλαμε. Δέν διδάσκονται τά
παιδιά μας τήν Θεία διδασκαλία. Τήν
Ἐκκλησία τήν συκοφαντοῦμε καί τήν
πολεμοῦμε. Στήν τηλεόραση ποτέ δέν

Μ

ἀφιερώθηκε ἀπό τήν πληθώρα τῶν
ἐκπομπῶν ἔστω γιά ἕνα τέταρτο ἤ
μισή ὥρα κάτι τό πνευματικότερο,
κάτι ἀπό τούς ἁγίους, κάτι ἀπό τίς
σύγχρονες ἠθικές προσωπικότητες.
Πότε εἶπαν κάτι γιά τόν π. Παΐσιο, π.
Πορφύριο, π. Ἰάκωβο; Ἀκόμη οἱ
ἐντολές τοῦ Θεοῦ περιφρονοῦνται
στό χῶρο τῆς οἰκογένειας, μέ τίς λεγόμενες ἐλεύθερες συμβιώσεις, τά
διαζύγια, τίς ἐκτρώσεις, τίς ἠθικές παρεκτροπές.
Ἡ ψυχαγωγία κατήντησε διασκέδαση. Ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον
ἐψύγη. Τό «ἐπείνασα καί ἐδώκατέ μοι
φαγεῖν» καί ὅλα τά λοιπά ἐφαρμόζονται; Μήπως καί αὐτός ἀκόμη ὁ
ἐκκλησιασμός μας κατήντησε τυπικός; Ἀλήθεια, ἔχουμε σκεφθεῖ καλά
ὅτι ὑποδουλωνόμαστε καθημερινῶς
στά πάθη μας. Δουλεύουμε στήν
ἁμαρτία καί τήν ἀνεχόμαστε, τήν δίνουμε ἀμνηστία καί ἑνίοτε καί τήν
προβάλλουμε.
Δέν ἀκοῦμε τόν Θεό. Κάνουμε τό
δικό μας. Ἀλλά ἔτσι αὐτοεξοριζόμα-
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στε ἀπό τήν κοινωνία μέ τό Θεό. Μόνοι μας φεύγουμε ἀπό τόν Παράδεισο, ἀπό τόν πνευματικό τόπο τῆς
θείας συναντήσεως. Ζοῦμε τοιουτοτρόπως μία δυσαρμονία καί καταντᾶμε ἀπό ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ νά
γινόμαστε ὑπάνθρωποι καί ἀπάνθρωποι καί τό χειρότερο φθάνομε νά
ὁμοιάζουμε μέ τά ἄλογα ζῶα γιά νά
ἰσχύει τό Ψαλμικόν. «Ἄνθρωπος ἐν
τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη
τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καί ὡμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48, 13).
Στό σημεῖο αὐτό ἀξίζει νά μελετήσουμε τά σοφά λόγια τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου: «Ἀνθρώπῳ δέ ἡ κεφαλή
ἐπί τά ἄνω, ἐξ’ αὐτῆς τῆς πλάσεως
ἀναδεδράμηκεν, ἵνα τήν ἄνω βλέπῃ
συγγένειαν, καί ὑψηλοτέρα τῶν ἄλλων
ἁπάντων τοῦ σώματος μερῶν καθέστηκε. Μή τοίνυν μεταποίει σεαυτόν
εἰς τά παρά φύσιν, μηδέ τά γήϊνα κύψας περισκόπει· ἀλλά οὐράνια διηνεκῶς κατόπτευε καί ἐνοπτρίζου,
ἔνθα σου καί τό πολίτευμα προηυτρέπισται. Οὐ γάρ ἵνα ἐπί γῆς σύρηταί
σου ἡ ζωή, ὡς τῶν ἑρπετῶν. Κατασκευάσθης ὄρθιος… ἵνα οὐρανόν βλέπης καί τόν ἐν αὐτῷ Θεόν» (Περί τῆς
ἀνθρώπου κατασκευῆς, Λόγος Β΄,
13 Ρ.G. 30, 57 C).
Νά μείνουμε ὄρθιοι. Καί ἄν πέσουμε, πάλιν ἀνόρθωσις. Νά ξέρουμε: Μετάνοιωσα, ὁ παράδεισος
φύτρωσε πάλι μεσ’ στήν καρδιά
μου. Ἐδῶ ἔγκειται ἡ ὑψίστη ἀξία τοῦ
ἀνθρώπου. Στό νά ἀκοῦμε τό Θεό.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος

Σχόλια ἀπό τή ζωή μας

Ἀντιθέσεις

Ὅταν ἀλληλοσυγκρούονται καί
κονταροχτυπιοῦνται ἐπιθυμίες καί
ὑποχρεώσεις.
Ὅταν ξεσπάει πόλεμος ἀνάμεσα
στά πρέπει καί τά θέλω μας. ὅταν ἡ
μία λύση ἀναιρεῖ τήν ἄλλη, καί χρειάζεται ἀπό ἀστάθμητους παράγοντες, αἰφνιδιαστικά νά ἀλλάξουν
δεδομένες ἀπό ἐτῶν ἰσορροπίες.
Ἀμήχανος, ἀπορημένος, στέκει
κανείς καί δέν ξέρει τί νά ἀποφασίσει. Καί τοῦτο ποιεῖν κακεῖνο μή
ἀφιέναι.
Σέ τέτοιες ὧρες ζητᾶμε πρῶτα τόν
φωτισμό τοῦ Θεοῦ καί μετά παραμερίζοντας τό… ἀλάθητό μας καί τήν
ἐσωστρέφειά μας, ζητᾶμε καί τή γνώμη τῶν κατά περίσταση εἰδικῶν καθώς καί προσώπων μέ φρόνηση καί
ἐμπειρία τοῦ ἀντικειμένου πού μᾶς
προκαλεῖ τόν προβληματισμό.
Κλειώ – Σταυρούλα Κουράση
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ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ Ο ΝΕΟΣ
Θεοφόρος πατέρας, ἀσκήτευσε
στήν Ἱερά Μονή τῶν Ἰβήρων τοῦ
Ἁγιωνύμου Ὄρους, ἔγινε «ἱερός τῷ
Θεῷ», ἀποκτείνας τά πάθη μέ ἐπίμονη
προσπάθεια τῶν πνευματικῶν ἀγώνων,
ὅπως ἀναφέρει ἀνώνυμος ὑμνογράφος
μοναχός.
Γεννήθηκε στήν Καλαμάτα τό ἔτος
1686. Οἱ γονεῖς του Δῆμος καί Ἀσημίνα
ἦσαν πιστοί χριστιανοί καί φρόντισαν
πολύ γιά τήν κατά Θεόν προκοπή του
καί τήν προσφορά σέ αὐτόν σπουδαίας
μόρφωσης. Ἦταν πολύ ἔξυπνο παιδί
καί ἀγαποῦσε πάρα πολύ τήν μελέτη
τῶν βιβλίων, σχολικῶν καί ἄλλων.
«Ἤναπτε ἡ καρδία του ἐκ τοῦ ἔρωτος
τῶν μαθημάτων». Τῶν ἐκκλησιαστικῶν
καί τῶν ἐγκυκλίων ἑλληνικῶν.
Προχωροῦσε στήν ἡλικία καί οἱ γονεῖς του θέλησαν νά τόν νυμφεύσουν.
Βρῆκαν εὐσεβῆ καί ὄμορφη κόρη καλῆς
οἰκογένειας καί τόν ἀρραβώνιασαν
παρά τήν θέλησή του. Ὁ πιστός νέος,
τό πρῶτον πού ἔπραξε ἦταν νά ἔχει καί
κατά τήν μνηστεία του παρθενική συμπεριφορά ἀπό κάθε πλευρά καί τό κυριώτερον, νά προσεύχεται ἀκατάπαυστα καί θερμά, νά ἐκπληρωθεῖ ὁ ἱερός
πόθος του νά ἀφιερωθεῖ γιά ὅλη του τήν
ζωή στόν Χριστό. Σέ διάστημα εἴκοσι
περίπου ἡμερῶν πρίν τήν καθορισμένη
ἡμέρα τοῦ γάμου του, οἱ γονεῖς του πέθαναν καί οἱ δύο. Τότε αὐτός φεύγει
κρυφά ἀπό τήν Καλαμάτα γιά τήν Ζάκυνθο, ὅπου εἶχε συγγενεῖς. Οἱ δικοί του

ἀφοῦ διαπίστωσαν τά πνευματικά του
χαρίσματα καί τίς γραμματικές του γνώσεις, θέλησαν νά τόν στείλουν στήν
Εὐρώπη νά σπουδάσει φιλοσοφία.
Ἀλλά ὁ μακάριος προτίμησε νά φύγει
γιά τό Ἅγιον Ὄρος καί ἐκεῖ ἔμεινε γιά
λίγο στό κελί τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου. Στήν
συνέχεια πῆγε στήν Μονή Ἰβήρων,
ὅπου ἐκάρη μοναχός.
Σέ λίγο καιρό ὁ προεστώς τῆς
Μονῆς πηγαίνει στήν Κωνσταντινούπολη καί παίρνει μαζί του τόν Ἱερόθεο
καί μερικούς ἄλλους μοναχούς. Ἐκεῖ οἱ
Ὀθωμανοί τούς περιγελοῦν καί μερικές φορές τούς δέρνουν. Εὐκαιρία,
σκέφθηκε ὁ Ἱερόθεος, νά ὁμολογήσω
Χριστό καί νά ὑποστῶ τήν εὐλογία τοῦ
μαρτυρίου. Ἦταν ὅμως ὁ μόνος ὁ
ὁποῖος δέν ἐδέχθη τίς ἐπιθέσεις τῶν
ἀλλόθρησκων. Κατάλαβε ὅτι δέν ἦταν
θέλημα Θεοῦ τό ποθούμενο μαρτύριο.
Μεταβαίνει στήν Βλαχία, χειροτονεῖται διάκονος ἀπό τόν Μητροπολίτη
Σόφιας Αὐξέντιο, πηγαίνει στήν Βενετία γιά σπουδές καί ἐπιστρέφει πάλιν
στό Ἅγιον Ὄρος, στήν Μονή Ἰβήρων.
Ἐκεῖ ἀξιώθηκε τοῦ θείου χαρίσματος
τοῦ δεύτερου βαθμοῦ τῆς Ἱερωσύνης,
σέ ἡλικία τριάντα ἐτῶν, ἀπό τόν Μητροπολίτη Νεοκαισαρείας Ἰάκωβο, ὁ
ὁποῖος ἡσύχαζε στό ἴδιο μοναστήρι.
Ἀπό τότε τελεῖ συχνά μέ φόβο καί κατάνυξη τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τούς πνευματικούς ἀγῶνες
τοῦ μοναχοῦ. Ὑπακοή, διακονήματα,
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μελέτη, προσευχή, ἀσκήσεις ἐγκράτειας καί ἀγρυπνίες, ἔχοντας ὑπογραμμό
τήν γνώμη τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου «ἀρκετόν τῷ μοναχῷ ἵνα κοιμᾶται μίαν ὥραν
τό ἡμερονύκτιον», ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος
καί πάνω ἀπό ὅλα πολλή νηστεία, θεωρώντας την θεμέλιο τῶν ἀρετῶν γιά ἕνα
μοναχό.
Στήν συνέχεια πῆγε στήν Σκόπελο,
ὅπου ἐργάσθηκε θεοφιλῶς ὀκτώ χρόνια
καί μετά ἀπεσύρθη σέ ἄλλο νησί, τήν
Γυάρο, ὅπου ἀσκήτευσε μέ δύο ἄλλους
μοναχούς, τούς Ἰωάσαφ καί Συμεών
καί ἀπό ἐκεῖ, τήν 13 Σεπτεμβρίου τοῦ
ἔτους 1745, σέ ἡλικία 59 ἐτῶν, ὁ Κύριος
τόν κάλεσε κοντά Του, στήν χαρά καί
τήν αἰώνια μακαριότητα τῆς Βασιλείας
Του.
«Τρίτη καί δεκάτη Ἱερόθεος εἰσέδραμεν Ἄστει Θεοίῳ». Ἀνεδείχθη ταμεῖο
σοφίας, σύμμορφος τῶν Ὁσίων, μιμητής καί ἰσότιμος τῶν ἀπ’ αἰῶνος Ἁγίων.
Κατά τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων του
εὐωδία γέμισε ὅλο τόν χῶρο, ἀπόδειξη
τῆς Θείας Χάριτος αὐτῶν καί τῆς ἁγιωσύνης τοῦ Ἱεροθέου, ὁ δέ μαθητής του
Ἱερομόναχος Μελέτιος ἔλαβε τήν σεβάσμια κάρα του καί τήν μετέφερε
στήν Μονή τῶν Ἰβήρων, ὅπου φυλάσσεται καί μέ τήν χάρη της γίνονται πολλά θαύματα. «Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν
τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ» (Ψαλμ. ΞΖ΄ 26).
Ἐμεῖς ἄς μεγαλύνουμε τόν Ἅγιο μαζί
μέ τόν ἱερό ὑμνογράφο: «Χαίροις
Ἱερόθεε, Καλαμῶν ὁ γόνος καί τοῦ Ἄθωνος καλλονή. Χαίροις Μεσσηνίας ἀγλάϊσμα καί κλέος καί πρός Χριστόν μεσίτης
καί πρέσβυς ἕτοιμος».
Θ. ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ
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Ἔχει μεγάλη σημασία γιά τόν καθένα μας νά πιστεύομε ὄχι σέ ἕνα
ἄγνωστο Θεό, σέ μιά ἀφηρημένη
ἰδέα περί τοῦ Θεοῦ, ἀλλά σέ ἕνα
Θεό πού εἶναι ὑπαρκτό πρόσωπο, τό
ὁποῖο μέ τίς ἄμεσες θεϊκές ἐνέργειές του μπορεῖ νά ἐπεμβαίνει καί νά
δίνει λύσεις στίς δυσκολίες καί τά
προβλήματα τῆς ζωῆς μας.
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ΟΙ ΑΦΑΝΕΙΣ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΩΡΑΣ

Τήν Μ. Παρασκευή, μέρα τοῦ κορυφαίου πένθους τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
προτιμότερη ἡ σιωπή. Κάποιοι ψίθυροι
ὅμως γιά τή φοβερή 9η ὥρα - 3η ἀπογευματινή – τοῦ νεκροῦ ὡς ἀνθρώπου
Ἰησοῦ, τήν ἀνυπέρβλητη Ἀγάπη του,
τό τυφλό μίσος τῆς Ἑβραϊκῆς ἡγεσίας,
τήν τραγική κατάρρευση τῶν μαθητῶν,
τήν τόλμη τῶν ἀφανῶν ἄξιων τῆς κρίσιμης ὥρας, ἐπιβάλλεται ν’ ἀκουστοῦν.
***
Κάθε Μ. Παρασκευή αὐτή τήν ὥρα,
ὁ Χριστός περνάει τό σκαλί τοῦ θανάτου, τό ἔσχατο τῆς ἀνθρώπινης τραγωδίας. Φτάνει στό ἀπόγειο τῆς ἀπόλυτης
αὐτοπροσφορᾶς, ἐπικυρώνει τή χωρίς
ὅρια Τριαδική ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο.
Λίγα λεπτά πρίν λέει: «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δέν ξέρουν τί κάνουν». Ὁ ἄνθρωπος πού σταυρώνει
τήν Ἀγάπη, δέν ξέρει τί κάνει, ἔχει περάσει στά ὅρια τῆς παραφροσύνης.
Ὅμως ἡ Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ εἶναι
ἄβυσσος, χωράει κι αὐτή τήν ἀνθρώπινη παραφροσύνη. Ζητεῖ τή συγχώρηση τῶν σταυρωτῶν της!
Λίγα λεπτά μετά λέει: «Τετέλεσται»! Αὐτή τή στιγμή ἡ ἀποστολή μου

ἔχει ὁλοκληρωθεῖ. Μέ τήν κορυφαία
πράξη τοῦ Σταυροῦ ἔδειξα στούς
ἀνθρώπους ὅτι «ὁ Θεός ἀγάπη ἐστι»!
Μία Ἀγάπη πού γίνεται ἄνθρωπος,
σκορπάει εὐεργεσίες, ἰάσεις, ἀναστάσεις νεκρῶν... Καί, παρότι πληρώνεται
μέ τήν ἀχαριστία νά πιεῖ τό πικρό ποτήρι τοῦ θανάτου, «θανάτου δέ σταυροῦ», συγχωρεῖ! Πού σημαίνει, χριστιανικά ἤ ὀρθόδοξα ζεῖ, ὅποιος
ἀγαπάει ὅσο γίνεται πιό πολύ!
***
Στήν ἀντίπερα ὄχθη, μίσος τυφλό
ἡγεσίας θρησκευτικῆς, κάθε ἀνθρώπινης μισαλλοδοξίας. Πού, φοβᾶται τήν
Ἀγάπη ἀκόμα κι ὅταν τήν ἔχει στείλει
στό θάνατο. «Κύριε, λέει στόν Πιλάτο,
ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπε ὅταν ζοῦσε, πώς
σέ τρεῖς μέρες θά ἀναστηθεῖ». Ζητεῖ
καί παίρνει «κουστωδία», μήπως
ἔρθουν οἱ μαθητές καί κλέψουν τό νεκρό, καί ποῦν ὅτι ἔχει ἀναστηθεῖ. Φτάνει νά πιστέψει πώς ἡ κορυφαία
ἀλήθεια τῆς ἱστορίας, ἡ Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ, μπορεῖ πάνω σ’ ἕνα μεγάλο
ψέμα νά σταθεῖ. Κατά βάθος πιστεύουν ὅτι δέν τελείωσαν μέ τόν παράξενο Γαλιλαῖο, κάτι μέσα τους λέει,
πώς αὐτό πού εἶπε θά γίνει. Δέν ἔχουν
ὅμως τή δύναμη νά δεχτοῦν ὅτι, «ὁ
Ἀρχηγός τῆς ζωῆς δέν μπορεῖ στή φθορά τοῦ θανάτου νά ὑποταχτεῖ». Ὅτι,
μία ζωή πού γίνεται ἀγάπη χωρίς ὅρια,
δέ μπορεῖ ἀπ’ τό θάνατο νά νικηθεῖ!
Οἱ μαθητές – φανεροί, «ἐπίσημοι» σέ κατάρρευση, καταπτοημένοι ἀπελπιστικά καί στόν κόσμο τους. Λίγες μέρες πρίν τούς μιλοῦσε γιά τό Πάθος
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του. Δέ βρῆκαν ἕνα καλό λόγο νά τοῦ
ποῦν. Ὄχι μόνο, ἀλλά καί διαγκωνίζονταν γιά τήν πρωτοκαθεδρία! Λίγο πρίν τή
σύλληψη διακήρυτταν μεγαλόστομα πώς
θά δώσουν τή ζωή τους γιά τό Χριστό.
Ἀντί γι’ αὐτό, ὁ ἕνας τόν πρόδωσε, ὁ
ἄλλος τράβηξε μαχαίρι, καί λίγο μετά
τόν ἀρνήθηκε ἐνόρκως, οἱ ὑπόλοιποι
σκόρπισαν. Τόν ἄφησαν κατάμονο τήν
9η ὥρα! Τό χειρότερο. Εἶχαν ἀκούσει πού
τούς εἶπε: «Τῇ τρίτῃ ἡμέρα ἐγερθήσομαι». Κι ἔφτασαν νά μήν πιστεύουν τίς
γυναῖκες, πού τίμησε ὁ Χριστός μέ τή
χάρη καί χαρά νά γίνουν οἱ πρῶτες «ἀπό
θέας εὐαγγελίστριαι» τῆς Ἀνάστασής
του. Εἶπαν τή χαρμόσυνη εἴδηση γυναικεῖο παραλήρημα! Δέν ἦταν στήν εὐθεία
τοῦ μίσους τῶν Φαρισαίων, ἀλλά καί δέν
εἶχαν καταλάβει ὅτι ἡ Ἀνάσταση εἶναι
ἄρρηκτα δεμένη μέ τῆς ἀγάπης τό
σταυρό!
***
Ὁ Θεός ὅμως κρατάει ἀφανεῖς κάποιους δικούς του, ἀκόμα καί στήν καρδιά
τῆς κόλασης, ἄν ποῦμε ἔτσι τό τότε
Ἑβραϊκό Συνέδριο. Μέλη του τυπικά,
μαθητές τοῦ Χριστοῦ μυστικά. Ψυχές
ἔξω ἀπό ἄθλιες δολοπλοκίες, καρδιές
πού ξέρουν νά σηκώνουν σταυρό τήν κρίσιμη ὥρα! Ἀδυνατοῦν νά ἐμποδίσουν τό
ἔγκλημα τῆς ἡγεσίας, τήν ἀχαριστία τοῦ
εὐμετάβολου λαοῦ, τήν εὐθυνοφοβία τῆς
κυρίαρχης Ρωμαϊκῆς ἐξουσίας. Δέν προδίδουν, δέν ἀρνοῦνται, δέν λακίζουν
ὅπως οἱ φανεροί μαθητές. Ἀψηφοῦν
ὅμως τόν καταιγισμό τοῦ μίσους, τόν ὁλοκληρωτισμό τῆς ἔχθρας, καί τολμοῦν, δίνουν τό μεγάλο παρών. «Νικόδημος ὁ
ἐλθών πρός αὐτόν νυκτός... καί Ἰωσήφ ὁ
ἀπό Ἀριμαθαίας εὐσχήμων βουλευτής...
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τολμήσας εἰσῆλθεν πρός Πιλᾶτον καί ἠτήσατο τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ».
Δέν ξέρω ἄν ὁ Πιλᾶτος ἔμεινε ἄφωνος,
ὅταν ἕνα μέλος τοῦ Ἑβραϊκοῦ Συνεδρίου
«προσῆλθε καί καθικετεύει λέγων, δός μοι
τοῦτον τόν ξένον», ὅπως ψάλλουμε ἀπό
τόν ὑπέροχο ὕμνο Γεωργίου Ἀκροπολίτου. Ξέρω ὅτι «δυσωπῶν τόν Πιλᾶτον – ὁ
εὐσχήμων λαμβάνει – τοῦ Σωτῆρος τό
σῶμα – ὅ καί φόβῳ ἐν σινδόνι – ἐνειλήσας
καί σμύρνῃ – κατέθετο ἐν τάφῳ – τόν παρέχοντα πᾶσιν – ζωήν αἰώνιον...». Ξέρω
ἐπίσης ὅτι χαράματα Σαββάτου «γυναῖκες μετά μύρων» ὁδεύουν πρός τόν τάφο ἀψηφώντας τή γενική ἐχθρότητα, καί
ἄμεσα τή Ρωμαϊκή κουστωδία. Τό μόνο
πού τίς ἀπασχολεῖ εἶναι: «Τίς ἀποκυλήσει ἡμῖν τόν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου»; Αὐτόν πού, «ἐκ τοῦ μακρόθεν
θεωροῦσαι τά γενόμενα» τῆς ταφῆς, εἶχαν
δεῖ ὅτι «ἦν γάρ μέγας σφόδρα». Δύο ἀφανεῖς μαθητές, μερικές γυναῖκες ἀφοσιωμένες στήν ἀγάπη του, κι ἀπό τούς
φανερούς ὁ Ἰωάννης, μένουν ὄρθιοι μέσα
στόν καταιγισμό τοῦ μίσους, πλάι του ὡς
τό τέλος! Ἀφανεῖς οἱ ἄξιοι τῆς κρίσιμης
ὥρας.
***
Ἡ ἐποχή μας εἶναι πιά γιά τό Χριστό
μία ἀτέλειωτη Μεγάλη Παρασκευή! Ὁ
χριστιανός μέ τόν τρόπο τῆς ζωῆς του
ἐπιλέγει ποῦ θά σταθεῖ. Στήν ἔχθρητα
κάποιας συσπείρωσης γιά τό Χριστό.
Στήν ἀχαριστία πολλῶν. Στήν εὐθυνοφοβία τῆς κυρίαρχης ἐξουσίας. Στήν προδοσία, ἄρνηση, ἐξαφάνιση τῶν φανερῶν
μαθητῶν. Ὅμως μακάριοι οἱ ἀφανεῖς πού
τολμοῦν νά μένουν πιστοί στήν Ἀγάπη
του τήν σήμερον κρίσιμη ὥρα. Μακάριοι
οἱ ἄξιοι αὐτῆς τῆς κρίσιμης ὥρας!
Ἀθ. Κοτταδάκης
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Οἱ ἀδιάψευστοι μάρτυρες ὀθόνια καί σουδάριον
(Ἀπό τό κατά Ἰωάννην, κεφ. κ΄, στίχ. 1-8)
...Στό μεταξύ φθάνει ὁ Πέτρος. Πρακτικώτερος καί πιό ψύχραιμος, εἰσβάλλει
στό μνημεῖο καί «θεωρεῖ» τά ὀθόνια
«κείμενα» (Ἰωάν. κ΄ 6). Τό ρῆμα θεωρῶ
κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο βεβαιώνει
ὅτι ὁ Πέτρος «θερμός ἐνδοτέρῳ γενόμενος ἅπαντα κατώπτευσεν ἀκριβῶς»
(Ὑπόμν. Π.Ν. Τ. [Ἰωάν. κ΄ 6] σελ. 691).
Ὅμως ἡ πού ἀπεκόμισε εἰκόνα, δέν τοῦ
ἀπεκαλύφθη, παρά μόνον ὅταν ἐμφανίστηκε σ’ αὐτόν ὁ ἴδιος ὁ Ἀναστημένος
Χριστός (Λουκᾶ κδ΄ 34, α΄ Κορ. ιε΄ 5).
Ὅσο γιά τίς μετοχές «κείμενα» τῶν
στίχων 5 καί 6, ἀλλά καί «κείμενον» τοῦ
στίχου 7 δηλώνουν μέ τήν τριπλῆ ἀναφορά τους ὅτι ὁ Κύριος ἄφησε κατά γῆς
ἄθικτα τά ἐντάφια, μέ τό σχῆμα καί τόν
ὄγκο τοῦ νεκροῦ.
Καί ὁ Εὐαγγελιστής συνεχίζει μέ τίς
ἀποκαλύψεις τοῦ Πέτρου, πού ἐπίμονα
τόν καλεῖ νά δεῖ καί αὐτός ἀπό κοντά
ὅ,τι ἀφορᾶ τώρα τό περιτύλιγμα προσώπου – κεφαλῆς (Ἰωάν. κ΄ 7): «καί τό
σουδάριον, ὅ ἦν ἐπί τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ,
οὐ μετά τῶν ὀθονίων κείμενον ἀλλά, χωρίς
ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον». Παρετήρησε δηλαδή ἀκόμη ὁ Πέτρος ὅτι οἱ ἐπίδεσμοι τῆς κεφαλῆς δέν ἦσαν ἀνακατευμένοι μ’ ἐκείνους τοῦ σώματος. Ἦσαν
τυλιγμένοι ὅπως ἐκεῖνοι καί βρίσκονταν
ἀκριβῶς στό τέρμα τῆς ἀποστάσεως τοῦ
τραχήλου, πού χώριζε τήν κεφαλή ἀπό τό
σῶμα.
Τό «ἐντετυλιγμένον» σουδάριον ὁμολογεῖ τήν προϋπάρχουσα τάξιν τῶν ἐπιδέσμων του.
Ἡ δέ φράσις «εἰς ἕνα τόπον» δέν ση-

μαίνει «κάπου ἐκεῖ», ὅπως λανθασμένα
ἔχει ἑρμηνευθεῖ, ἀλλά τονίζει τόν ἕνα καί
τόν αὐτόν τόπον· τό ἴδιο ἀκριβῶς σημεῖο,
ὅπου εἶχε ἀκουμπήσει ἡ κεφαλή τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ κατά τόν ἐνταφιασμό Του.
Εἶναι ἐντελῶς ἀπαράδεκτο νά λέγεται
ὅτι τό σουδάριο βρέθηκε ἁπλά «ἐπιμελῶς τυλιγμένο κάπου ἐκεῖ» μέσα στόν
τάφο.
Ἐν ἀταξία ὁ Κύριος; - Μή γένοιτο! Ὁ
Θεάνθρωπος ἐγειρόμενος, ἄφησε ὅπου
ἦσαν καί ὅπως ἦσαν τά περιτυλίγματά
Του. Διότι «κοῦφο» τό σῶμα Του δέν
παραβιάζει. Μέ κλειστές τίς πόρτες, ὡς
ἀναστημένος, ἔμπαινε κι ἔβγαινε στό κατάλυμα τῶν μαθητῶν Του.
Πείθεται τελικά ὁ Ἰωάννης στήν ἐπιμονή τοῦ Πέτρου. Τινάζει τή νάρκη τῆς
ἀπελπισίας καί μπαίνει στό μνημεῖο
(Ἰωάν. κ΄ 8). Κι εὐθύς ἀνοίγουνε στήν
κάθε λεπτομέρεια τά μάτια τῆς ψυχῆς.
Τά ἐντάφια σπάργανα κείτονται σάν μέ
τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, χωρισμένο ἀπό τό
κεφάλι· ἀνέπαφα νά μυκτηρίζουν τήν
μέχρι λίγο πρίν λογική καί νοημοσύνη
τοῦ ἀγαπημένου μαθητῆ.
Ἐξοστρακίζονται τά βέλη τῆς κλοπῆς
κι ἀνοίγουνε τ’ αὐτιά τοῦ Ἰωάννη στίς
προφητικές γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου προρρήσεις: «Ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τήν ψυχήν μου εἰς ἄδην, οὐδέ
δώσεις τόν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν»
(Ψαλμ. ιε΄ [ιστ΄] 10). Καί: «Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίω μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου,
ἕως ἄν θῷ τούς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον
τῶν ποδῶν σου» (Ψαλμ. ρθ΄ [ρι΄] 1).
Καί ἀκούει τόν ἴδιο τόν Κύριο νά λέει:
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«ἔτι μικρόν χρόνον μεθ’ ὑμῶν εἰμί καί
ὑπάγω πρός τόν πέμψαντά με» (Ἰωάν. ζ΄
33). Καί: «ζητήσετέ με καί οὐχ εὑρήσετε·
καί ὅπου εἰμί ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε
ἐλθεῖν» (Ἰωάν. ζ΄ 34). Ἔρχονται στ’
αὐτιά του τά λόγια τῶν ψευδομαρτύρων:
Τόν ἀκούσαμε νά λέει «... ἐγώ καταλύσω
τόν ναόν τοῦτον τόν χειροποίητον καί διά
τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω» (Μάρκ. ιδ΄ 58).
«Καί εἶδε καί ἐπίστευσεν» (Ἰωάν. κ΄ 8)
αὐθωρί καί παραχρῆμα, ὁμολογεῖ γιά τόν
ἑαυτόν του ὁ Εὐαγγελιστής.
Ὁ καθηγητής Π.Ν. Τρεμπέλας σχολιάζει: Διάνοια διατεθειμένη εἰς ἐνόρασιν
καί πνευματικήν θεωρίαν (οἷα ἡ τοῦ
Ἰωάννου) δύναται ταχύτερον νά προσλαμβάνη τήν ἀντίληψιν τῆς ἀληθείας,
παρά διάνοια διατεθειμένη πρός ἐνέργειαν καί πράξιν...» (Ὑπόμν. Π.Ν. Τρεμπέλα, [Ἰωάν. κ΄ 8] σελ. 692).
«Εἶδε καί ἐπίστευσεν» ὁ ἀγαπημένος
μαθητής αὐτό πού ἀργότερα ὁ Χρυσορρήμων Πατέρας βλέπει, καί ἀποκλείοντας τήν κλοπή, σχολιάζει: «Τί δήποτε δέ
καί χωρίς τά ὀθόνια κεῖται, καί τό σουδάριον χωρίς ἐντετυλιγμένον; Ἵνα μάθῃς ὅτι
οὐκ ἦν σπευδόντων οὐδέ θορυβουμένων
τό πρᾶγμα, τό χωρίς μέν ἐκεῖνα, χωρίς δέ
ταῦτα ἐνθεῖναι καί ἐντυλίξαι» (Ὑπόμν.
Π.Ν. Τ. [Ἰωάν. κ΄7] σελ. 691). Ἑρμηνεύουμε: Πῶς ἦταν δυνατόν νά βρεθοῦν
τά ὀθόνια τυλιγμένα μέ τόν ὄγκο καί τό
σχῆμα τοῦ σώματος χωρίς αὐτό, καί τό
σουδάριον χωριστά, τυλιγμένο μέ τόν
ὄγκο καί τό σχῆμα τῆς κεφαλῆς χωρίς
αὐτήν; (Τά δύο «ΚΑΙ» τῆς πρώτης φράσεως τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου [ἀλλιῶς
ἀδικαιολόγητα] καί τά τέσσερα «ΧΩΡΙΣ» στό ὅλον ἐδάφιον δηλώνουν –
ἐκτός ἀπό τήν χωριστή τοποθέτηση σου-
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δαρίου καί ὀθονίων – τό εἰς ὄγκον καί
σχῆμα τοῦ σώματος, ὡς εἶχεν ἄκαμπτον
ἀπό τή σμύρνα, τύλιγμα τῶν νεκρικῶν
ἐπιδέσμων). Καί ὁ ἱερός Πατέρας συνεχίζει: Ὅμως ἔτσι βρέθηκαν, γιά νά μάθεις ὅτι δέν θά μποροῦσαν βιαστικοί καί
θορυβημένοι ἀπαγωγεῖς νά τοποθετήσουν ὀθόνια καί σουδάριον, ὡς εἶχαν ἐξ
ἀρχῆς.
Δηλαδή χωρισμένα στόν αὐχένα. Καί
τό ἰδιαιτέρως ἀδύνατον νά τά τοποθετήσουν μέ ἀπαραβίαστο τό ἀπό ἴνες ὑφάσματος καί σμύρνα κέλυφος. Τό «χυτό
μολύβι», ὅπως χαρακτηρίζει τή σμύρνα
ὁ Χρυσορρήμων Ἰωάννης, στερεοποιεῖ
τούς ἐπιδέσμους. Ὁπότε οἱ συμπαγεῖς
ἐπίδεσμοι δέν ἐβούλιαξαν στό κενό, πού
ἄφησε τό ἀέρινο πανακήρατο σῶμα.
Ἔμειναν ἕνα εἶδος ἐκμαγείου Χριστοῦ.
Καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος καταλήγει:
«ἐνθεῖναι καί ἐντυλίξαι». Ὅμως τυλίγουμε καί μετά τοποθετοῦμε. Τό πρωθύστερον ἀσυζητητί ἐπιβεβαιώνει τό
ἐντελῶς ἀδύνατον νά ξανά τυλιχθοῦν οἱ
ἐπίδεσμοι γύρω ἀπό ἀπουσιάζον σῶμα.
ΓΟΥΛΑ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ
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Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
ΜΑΣ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ
Ὅποιος κι ἄν εἶσαι τρέχα...
(Κοντά στόν ἀνίκητον φίλον σου Χριστόν)
Τοῦ συνεργάτου μας Π.Μ. ΣΩΤΗΡΧΟΥ
Μία ἀνάμνηση, ἕνα μνημόσυνο, μιά
διδασκαλία. Ὁ λόγος γιά τόν περίφημον Γέροντα Πορφύριον τόν Καυσοκαλυβίτην, πού δέχονταν τούς ἐπισκέπτες του μέσα στήν κάσα ἑνός
παλιοῦ λεωφορείου, χωρίς ρόδες, καί
τό εἶχε μετατρέψει σέ Κελλί καί μέσα
ἐκεῖ ζοῦσε χειμώνα – καλοκαίρι. Ἐκεῖ
τόν πρωτογνώρισα καί εἶχα κάποιες
σημαντικές συνομιλίες μαζί του. Μιλοῦσε πάντα γιά τόν Χριστόν, σάν νά
μιλοῦσε γιά τόν ἀέρα, πού ἀναπνέουμε γιά νά ζήσουμε. Ὁ Χριστός ἦταν
ἡ πρώτη καί ὁλοκληρωτική ἀγάπη του
καί αὐτή ἡ ἀγάπη του τόν ἀνέδειξε
Ἅγιον ἀληθινόν, μέ πλῆθος χαρίσματα
καί δυνάμεις διορατικές, προορατικές,
θαυματουργικές καί ἄλλες καί ὅταν
ἀκόμα βρισκόταν στήν γῆ καί ζοῦσε
ἀνάμεσά μας.
Κάθε του λόγος ἦταν καί μία πολυσήμαντη διδασκαλία. Θυμοῦμαι, ὅταν

τόν ἐρώτησα περί προσευχῆς, ὅταν τήν δεκαετία τοῦ 1980 ἑτοίμαζα τό Ὀρθόδοξον
Προσευχητάριον καί ζήτησα τήν γνώμη του,
ἤξερε ὅμως ὅτι γνώριζα καί μιλοῦσα μέ τόν
Γέροντα Σίμωνα, μεγάλον ἀθλητήν τῆς προσευχῆς, μοῦ εἶπε:
-Ὑπάρχει ἄνθρωπος, πού ὅταν ὑψώνει τά
χέρια του σέ προσευχή σκεπάζει ὅλη τήν
Ἀθήνα μέ τά χέρια του. Κι αὐτός δέν εἶναι
πολύ μακρυά.
Ἐννοοῦσε τόν Γέροντα Σίμωνα, πού ἦταν
Ἡγούμενος στήν Μονή Τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στόν Ὑμηττό. Ἤθελε νά μοῦ πεῖ, μέ
ἔμμεσον τρόπον, ὅπως συνήθιζε, ὅτι ὅλα
ὅσα γίνονται μέ ἀγάπη φθάνουν στόν θρίαμβο. Γιατί δέν πρέπει νά προσευχόμαστε μόνον γιά τόν ἑαυτόν μας, ἀλλά γιά ὅλον τόν
κόσμον. Ὁ θρίαμβος τῆς ἀγάπης εἶναι ἡ συνάντηση μέ τόν Χριστόν, ἀφοῦ ὁ Χριστός
εἶναι ὁ τελικός σκοπός καί ὁ προορισμός
μας σέ αὐτόν τόν κόσμον. Γι’ αὐτό καί μιλοῦσε συνεχῶς γιά τόν Χριστόν, πού εἶναι ἡ
ἀγάπη, ἡ συμπόνια καί ἡ αἰώνια ζωή. Ἡ ἀπερίγραπτη ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ γιά ὅλους μας
εἶναι ἡ μόνη δύναμη, πού θά μᾶς σώσει,
ὅταν τόν ἐπικαλούμεθα ὁλοψύχως. Καί
αὐτήν τήν ἀνάμνηση θέλω νά καταθέσω
ἐδῶ, σάν ἐλάχιστον μνημόσυνον καί σάν διδασκαλία, στόν μεγάλον δάσκαλόν μας, πού
ὅ,τι κι ἄν ἔλεγε ὑπῆρχε πάντα ὁ Χριστός καί
ἡ ἀγάπη, τά ὁποῖα ποτέ δέν ξεχωρίζουν. Χωρίς ἀγάπη, ἔλεγε, δέν ὑπάρχει Χριστός,
ὅπως καί χωρίς Χριστόν δέν ὑπάρχει ἀληθινή ἀγάπη.
Σέ μία τέτοια σύναξη μέ πιστούς, πού τόν
ἐπισκέπτονταν καθημερινά, ἔλεγε:
-Τόν Χριστόν νά τόν αἰσθανόμαστε σάν
φίλο μας. Γιατί εἶναι φίλος μας. Τό βεβαιώνει ὁ ἴδιος, ὅταν λέγει: Ὑμεῖς φίλοι μου
ἐστέ… Σάν φίλο νά τόν ἀτενίζουμε καί νά
τόν πλησιάζουμε. Πέφτουμε; Ἁμαρτάνουμε;
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Μέ οἰκειότητα, ἀγάπη καί ἐμπιστοσύνη νά
τρέχουμε κοντά του, ὄχι μέ φόβο ὅτι θά
μᾶς τιμωρήσει, ἀλλά μέ θάρρος, πού θά
μᾶς τό δίνει ἡ αἴσθηση τοῦ φίλου. Νά τοῦ
ποῦμε: «Κύριε, τό ἔκανα, ἔπεσα, συγχώρεσέ με». Ἀλλά συγχρόνως νά αἰσθανόμαστε ὅτι μᾶς ἀγαπάει, ὅτι μᾶς δέχεται
τρυφερά μέ ἀγάπη καί μᾶς συγχωρεῖ. Νά
μή μᾶς χωρίζει ἀπό τόν Χριστόν ἡ ἁμαρτία. Ὅταν πιστεύουμε πώς μᾶς ἀγαπάει
καί τόν ἀγαποῦμε, δέν αἰσθανόμαστε ξένοι
καί χωρισμένοι ἀπό Αὐτόν, οὔτε ὅταν
ἁμαρτάνουμε. Ἔχουμε ἐξασφαλίσει τήν
ἀγάπη του καί ὅπως καί νά φερθοῦμε, ξέρουμε ὅτι μᾶς ἀγαπάει.
Αὐτή ἦταν ἡ διδασκαλία καί προτροπή
τοῦ σοφοῦ Γέροντα σέ ὅλους μας. Ὅλοι νά
τρέχουμε κοντά στόν Χριστόν, ὅσον ἁμαρτωλοί καί ἄν εἴμαστε. Νά τρέχουμε κοντά
του, ὅπως θά τρέχαμε κοντά στόν καλύτερόν μας φίλον, πού μᾶς ἀκούει, χωρίς νά
μᾶς παρεξηγήσει, πού θά μᾶς συμβουλέψει καί προπαντός θά μᾶς βοηθήσει ἀληθινά γιά νά λύσουμε τό πρόβλημα, πού μᾶς
ἀπασχολεῖ. Καί ἡ ἁμαρτία δέν εἶναι ἕνα
ἁπλό πρόβλημα, ἀλλά ἕνας ἄμεσος κίνδυνος, πού μᾶς ἀπειλεῖ μέ τόν πνευματικόν
θάνατον, ὅσον καί ἄν πολλοί δέν τό καταλαβαίνουν καί συνεχίζουν νά ἁμαρτάνουν.
Νά, γιατί ὁ θεοφώτιστος Γέροντας μᾶς
συμβουλεύει νά τρέχουμε κοντά στόν Χριστόν, ὄχι μέ τόν φόβον ὅτι θά μᾶς τιμωρήση, ἀφοῦ ὅλοι μας εἴμαστε ἁμαρτωλοί,
ἀλλά μέ τό θάρρος, πού μᾶς δίνει ἡ αἴσθηση τοῦ φίλου, ὅπως ἔλεγε ὁ ταπεινός Γέροντας, γιά νά μᾶς γλυτώσει ἀπό τόν
πνευματικόν, τόν αἰώνιον θάνατον, τόν
ἀθάνατον θάνατον, ὅπως τόν ὀνομάζουν οἱ
Ἅγιοι Πατέρες.
Τρέχα, λοιπόν, ὅποιος κι ἄν εἶσαι, τρέχα
κοντά στόν Χριστόν μέ μία προσευχή, γιά
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νά σοῦ δώσει τό μέγα ἔλεος τῆς μετανοίας,
διότι μόνον ὁ Χριστός μπορεῖ καί θέλει νά
μᾶς σώσει, ἀρκεῖ νά τό ζητήσουμε εἰλικρινά καί ὁλόψυχα, ὅπως ἔγινε μέ τόν ληστή,
πού σταυρώθηκε μαζί του. Μνήσθητί μου
Κύριε, ὅταν ἔλθης ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. Ὁ
Χριστός μπορεῖ καί θέλει νά μᾶς σώση.
Ἀρκεῖ νά τό ζητήσουμε ὁλόκαρδα. Γιατί
εἴμαστε πάντοτε ἐλεύθερα πλάσματα καί
ἐμεῖς ἀποφασίζουμε….
Καθώς γράφω τοῦτες τίς γραμμές γιά
τόν ἀλησμόνητον Γέροντα Πορφύριον,
θυμᾶμαι μίαν ἄλλη διδασκαλία του γιά τήν
ἀπόλυτη ὑπακοή, πού πρέπει νά ἔχει ὁ πιστός στό θεῖον θέλημα. Ἔλεγε:
-Ἐμένα ὁ Θεός καί στήν Κόλαση νά μέ
στείλη, θά τρέξω εὐχαρίστως, γιατί μόνον
Ἐκεῖνος γνωρίζει ποῦ εἶναι τό καλό μου.
Ἡ ὑπακοή στόν Θεόν εἶναι τό ὑπόβαθρον καί τό στήριγμα τῆς ἀγάπης. Γιατί
ὅπως προαναφέρθηκε, ὁ Χριστός μπορεῖ
καί θέλει «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καί
εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. β΄
4). Τήν ἴδιαν ἀλήθειαν, πού εἶπε ὁ Γέροντας Προφύριος, τήν διετύπωσε καί ὁ μεγάλος ὀρθόδοξος Ρῶσος συγγραφέας Φ.
Ντοστογιέβσκυ, λέγοντας ὅτι:
-Ἐάν ἔβαζαν ἀπό τήν μία μεριά τήν
ἀλήθεια τοῦ κόσμου τούτου καί ἀπό τήν
ἄλλην τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, ἐγώ θά
πήγαινα μέ τόν Χριστόν, διότι ὁ Χριστός
εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια καί ὁ κόσμος εἶναι τό
ψέμα τῆς ματαιότητος.
Καί αὐτό τό ξέρουν καλά ὅσοι πιστεύουν καί ἀγαποῦν τόν Χριστόν. Σύντομη ἡ ἀναφορά μας στόν ὅσιον Γέροντα
Πορφύριον τόν Καυσοκαλυβίτην, ὡς μνημόσυνον εὐγνωμοσύνης, καί κλείνουμε τίς
λίγες αὐτές γραμμές, μέ τήν προτροπήν
του: – Ὅποιος κι ἄν εἶσαι τρέχα στόν
Χριστόν!
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Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Α στοί ἔνοιωσαν τήν ἀνάγκη νά ἀπεικονί-

πό τά πρῶτα χριστιανικά χρόνια, οἱ πι-

ζουν ἱερά πρόσωπα καί γεγονότα, ἁγιογραφώντας αὐτά μέ χρώματα ἐπάνω σέ
κατεργασμένα ἐπίπεδα ξύλα (σανίδες) καί
νά προσκυνοῦν τίς εἰκόνες αὐτές τιμητικά
καί μόνον, ἀφήνοντας ὅμως τήν ἀληθινήν τιμήν νά διαβαίνει πρός τά ἀπεικονιζόμενα
πρόσωπα, ὑποβοηθούμενοι ἔτσι στόν σεβασμό καί στήν προσευχή πρός αὐτά. Ὅπως
ἀκριβῶς ἀργότερα διατύπωσε δογματικά ἡ
Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος, ἡ ἀποδιδομένη
«τιμή ἐπί τό πρωτότυπον διαβαίνει». Λατρευτική προσκύνηση στόν Ἕνα καί Τριαδικόν Θεόν καί τιμητική στούς Ἁγίους μας,
ἐξαιρέτως δέ πρός τήν Παναγία Θεοτόκον.
Στά πρῶτα μάλιστα χρόνια, καί ἡ περίοδος
αὐτή ἦταν ἀρκετά μεγάλη, λόγω τῶν ἀπηνῶν
διώξεων, χρησιμοποιοῦσαν συμβολισμούς,
ὅπως τόν Ἀμνόν, τόν Ἰχθύν, τήν ἄμπελον, τήν
περιστερά, καθώς καί μονογράμματα. Στήν
συνέχεια, κατά τούς διαδραμόντες αἰῶνες,
παρά τήν πολύχρονη περίοδο τῆς εἰκονομαχίας, διεδόθησαν εὑρέως τά ἱερά εἰκονίσματα, προσκυνούμενα εὐλαβικά, ἀλλά τιμητικά, ἀπό τούς πιστούς καί στολίζουν καί
ἱεροποιοῦν τούς ἱερούς Ναούς, ἀλλά καί τά
σπίτια τῶν πιστῶν.
Ὅμως, γιά τήν Ὀρθοδοξία ἡ στιγμή τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ παραμένει ἀνεικόνιστη, γιατί τόσον τά Εὐαγγέλια ὅσον καί
ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας δέν ἀναφέρουν
τίποτα διαδικαστικό γιά τήν στιγμή αὐτή. Ἡ
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔγινε θεοπρεπῶς μέ
τρόπο ἀπρόσιτο γιά τά ἀνθρώπινα μάτια.
Τόν ἀναστημένο Κύριο τόν εἶδαν πολλοί,
μίλησε σέ πολλούς, κάλεσε τόν μαθητήν νά
τόν ψηλαφήσει, συναναστρέφοντο μαζί Του,
περιοδικά, γιά σαράντα ἡμέρες οἱ μαθητές
Του, μαζί πῆγαν στόν τόπο ἀπό ὅπου ἀνελήφθη. Πρῶτοι τόν εἶδαν ἡ Παναγία μητέρα

Του καί οἱ ἄλλες μυροφόρες γυναῖκες, οἱ μαθητές Του, κανένας ὅμως δέν εἶδε πῶς ἔγινε
ἡ Ἀνάστασή Του. Ὁ μεγάλος λίθος πού
ἔφραξε τό μνῆμα δέν ἀποκυλίσθηκε γιά νά
ἐξέλθει ὁ Χριστός, ἀλλά νά ἰδοῦν οἱ ἄνθρωποι τόν ἄδειο Τάφο καί νά διαπιστώσουν τήν
Ἀνάσταση καί νά πιστέψουν στήν Θεότητα
τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ Χριστός ἀνεστήθη «ἐσφραγισμένου τοῦ Τάφου». Δέν ἐγνώριζαν τίποτε οἱ
ἀσώματοι ἄγγελοι, οἱ μαθηταί Του, οἱ στρατιῶτες πού ἐφύλασσαν τό Τάφον.
Γι’ αὐτό ἡ ὀρθόδοξη εἰκονογραφία δέν περιγράφει τήν στιγμή τῆς Ἀναστάσεως ἀλλά
ἱστορεῖ τήν νίκη τοῦ Κυρίου κατά τοῦ θανάτου, μέ τήν κάθοδό Του στόν Ἅδη. Πατάει μέ
δύναμη τίς σπασμένες πύλες τοῦ Ἅδη πού
ἀνοίγεται κάτω ἀπό τά πόδια του σάν μαύρη
ἄβυσσος, κρατάει μέ τό ἕνα Του χέρι τό τρόπαιο τῆς νίκης, τόν Σταυρό, συντρίβει τόν
σατανᾶ μαζί μέ τόν θάνατο καί μέ τό ἄλλο
Του τό χέρι σηκώνει, ἐγείρει τόν Ἀδάμ, τό
σύμβολο τοῦ ἀνθρώπινου γένους, ἐνῶ δίπλα
Του ἀκολουθεῖ ἡ Εὔα μέ τά χέρια της ὑψωμένα σέ δέηση. Στό σκοτάδι τοῦ Ἅδη εἶναι
σκορπισμένα κλειδιά, σύρτες καί μοχλοί πού
κρατοῦσαν δέσμιους αἰῶνες τούς ἀνθρώπους. Ὁ θάνατος πλέον νικήθηκε συντριπτικά. Δεξιά καί ἀριστερά ἀπεικονίζονται οἱ
δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί ὅσοι ἀπό
τούς ἄλλους θανόντας, δέσμιους τοῦ Ἅδη,
ἄκουσαν τό κήρυγμα τοῦ καί εἰς τόν Ἅδην
κατελθόντος Χριστοῦ, μετενόησαν, ἐπίστεψαν καί ἐσώθησαν.
Οἱ γνωστές εἰκόνες πού δείχνουν τόν Χριστόν νά «ἐκτινάζεται» ἐκ τοῦ Τάφου, κρατώντας λάβαρο τῆς νίκης, ἐνῶ ἄγγελος
σηκώνει τήν ταφική πλάκα – λίθος ἦταν –
ἀποτελοῦν δυτική εἰκονογραφία, χωρίς τεκμηρίωση, μέ παραλλαγμένες ἤ στήν καλλίτερη περίπτωση, φανταστικές λεπτομέρειες.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Ὄχι φόβος θανάτου – Μακαριότης Αἰώνια
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δώρισε
στόν ἄνθρωπο ἀποδέσμευση
ἀπό τόν θάνατο, ἐλευθερία
ἀπό τόν φόβο πού προκαλεῖ. «Μηδείς φοβείσθω θάνατον, ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ
τοῦ Σωτῆρος θάνατος», διακηρύσσει ὁ
ἱερός Χρυσόστομος. Τό Πάσχα εἰσβάλλει
στόν χρόνο καί τόν ἀνακαινίζει. Ὕστερα
ἀπό τήν Ἀνάσταση λάμπει πλέον ἡ
ζωή καί στόν χρόνο ἀκτινοβολεῖ ἡ
αἰωνιότητα. Ἀποτελεῖ βεβαιότητα ἀπό
τούς χρόνους τῶν ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι
ὑπῆρξαν μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Κυρίου, μέχρι καί τίς ἡμέρες μας. Ἔτσι
ὁ θάνατος ἄλλαξε σημασία. Δέν εἶναι πιά
τεῖχος ἀγωνίας, ἀλλά ὑπόσχεται ἠρεμία,
εἰρήνη. «Εἰρήνην τήν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν»,
μᾶς εἶπε ὁ Χριστός.
Εἶναι βέβαιον καί τό γνωρίζουμε, ὅτι
μία ἡμέρα ὅλοι θά πεθάνουμε. Τό ζητούμενο εἶναι πῶς θά ὑπερβοῦμε τόν θάνατον, πῶς θά ζήσουμε ἐδῶ στήν γῆν, ἕως
ὅτου μᾶς καλέσει ὁ Κύριος. Τό μήνυμα
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὅτι δέν κατεξουσιάζει ὁ θάνατος ὅταν εἴμαστε σέ κοινωνία
μέ τόν Χριστόν, διότι Αὐτός εἶναι «ἡ
ἀνάστασις καί ἡ ζωή», πού ὡς Θεός μεταγγίζει σέ ὅσους συνδέονται μαζί Του.
Ἡ κοινωνία αὐτή εἶναι δωρεά, «χάρις».
Μία χάρη ὅμως πού δέν ἐπιβάλλεται,
ἀλλά πρέπει νά γίνει ἐλεύθερα ἀποδεκτή
ἀπό τήν συνείδηση τοῦ κάθε ἀνθρώπου.
Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μᾶς προσφέρεται μέσα
στήν Ἐκκλησία μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι
Πάσχα καί ἡ μετάληψη Σώματος καί

Ἡ

Αἵματος Χριστοῦ, εἶναι δωρεά τῆς χάριτος «εἰς ζωήν αἰώνιον». «Πάσχα θά κάνω
πάλι σήμερα/ γιατί θά κοινωνήσω πάλι»
βιώνει καί διασαλπίζει ὁ πιστός ποιητής
Γ. Βερίτης.
Τόν θάνατο τόν συναντοῦμε καθημερινά. Ὅμως ἡ «μνήμη θανάτου», ἄς γίνεται μνήμη ἀναστάσεως, πού θά μᾶς
ἀποδεσμεύει ἀπό τήν ἀγωνία καί τήν ταραχή. «Μηδέν ἀποδειλιάσητε πρός τόν
θάνατον. Οὐ γάρ φθορά ἐστίν, ἀλλά ζωῆς
ἀφορμή», τονίζει ὁ μέγας Βασίλειος.
Ἐνισχύοντας μέσα μας τήν βεβαιότητα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἡ
Ἐκκλησία μᾶς χαρίζει ἐσωτερική ἀντοχή
γιά νά ἀντιστεκόμαστε ἤρεμα σέ κάθε
ἀντιξοότητα. Ζώντας τό γεγονός τοῦ Πάσχα, ἀντλοῦμε δυνάμεις ἀπό τόν Ἀναστάντα γιά νά εἴμαστε στέρεα πιστοί,
δημιουργικοί. Τό ἀναστάσιμο φρόνημα
μεταμορφώνει τό σκληρό πρόσωπο τῆς
καθημερινότητας. Ἄνθρωποι πού πιστεύουν στόν Ἀναστάντα Χριστό, μποροῦν νά μεταμορφώνουν τήν καθημερινότητα σέ δημιουργία.
Τό νά ζεῖ ὁ ἄνθρωπος ἐν Χριστῷ, σημαίνει νά ζεῖ πέραν τοῦ θανάτου, νά μορφώνει μέσα του ἀπό τώρα τό «σῶμα τῆς
δόξης» τῆς αἰωνιότητας τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Γιατί σκοπός δέν εἶναι μόνον ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς. Ἀθάνατες
εἶναι καί οἱ ψυχές στήν Κόλαση, σέ αὐτόν
τόν «ἀθάνατον θάνατον». Τρομερόν!
Θεός φυλάξοι! Ἀλλά καί ἐμεῖς τίς ψυχές
μας.
Θ.Ι.Δ.
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«Καταντήσαμε Ἕλληνες…»
Τοῦ Γεωργίου Καζᾶ, τ. Γυμνασιάρχη
Μέσα στήν ἀπόλυτη ἰδεολογική, ἠθική
σύγχυση, ἀλλά καί τήν ἀπελπιστική ἀβεβαιότητα πού διέρχεται ἡ πατρίδα μας, ἡ
φράση ἑνός συμπολίτου μας, σέ σχετική
ἐρώτηση δημοσιογράφου, «γεννήθηκα
Ἕλληνας, μεγάλωσα Ἕλληνας καί κατάντησα Ἕλληνας…», μέ ἔβαλε σέ πολλές σκέψεις, σέ μεγάλο προβληματισμό
καί μέ γέμισε ἀνησυχία γιά τό παρόν,
ἀλλά καί τό μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου, τῆς
«πάλαι ποτέ» ἔνδοξης, ὑπερήφανης καί
ἀξιοπρεποῦς πατρίδας μας.
«… Καταντήσαμε Ἕλληνες!...». Γίναμε ρεζίλι δηλαδή διεθνῶς, περίγελως τῶν
Εὐρωπαίων συνεταίρων μας. «… Καταντήσαμε Ἕλληνες…», βαρύς καί ἀνησυχητικός ὁ λόγος αὐτός. Γιατί ἄραγε
καταντήσαμε Ἕλληνες; Ποιό εἶναι τό κατάντημά μας: Ποιός ἤ ποιοί μᾶς καταντήσανε ἔτσι;
Κατάντημα σημαίνει ξεπεσμό, εὐτελισμό, περιθωριοποίηση στή διεθνῆ κοινωνία, ἀπώλεια τῆς ἐλπίδος γιά ἀνόρθωση,
ἀδιαφορία γιά ζωή, γιά ἀγώνα, ἔλλειψη
θάρρους καί θέλησης γιά ἀνάκαμψη καί
ἔξοδο ἀπό τήν κρίση καί τή μιζέρια.
Ὅταν κάποιος σοβαρός καί ἐχέφρων
ἄνθρωπος καλοσκεφθεῖ τή σημερινή
πλήρη ἰσοπεδωτική διάθεση, τήν ἔλλειψη
προοπτικῆς καί ἐλπίδος γιά πρόοδο, ἐξέλιξη καί δημιουργία καταλαμβάνεται ἀπό
παράπονο καί ὀργή.
Παράπονο, γιατί μᾶς στεροῦν τήν
αἰσιοδοξία καί τή χαρά τῆς ζωῆς. Μᾶς
τρομάζει τό αὔριο. Μᾶς ἀνατρέπουν τόν
ἐλπιδοφόρο οἰκογενειακό προγραμματι-

σμό. Βυθίζουν τούς νέους μας, τά παιδιά
μας στήν ἀβεβαιότητα καί τούς στεροῦν
τό ὄνειρα γιά τή ζωή τους, τό πέταγμα
στόν ἀπεριόριστο ὁρίζοντα τῶν ὁραματισμῶν τους.
Ὀργή δέ γιατί φερθήκαμε κι ἐμεῖς μέ
σύνεση καί σοβαρότητα, στήν ἐπιλογή
αὐτῶν πού ἐπαγγελματικά καί ἐργολαβικά ἔχουν ἀναλάβει τήν διακυβέρνηση
τῆς φιλτάτης καί ἡλιοχαροῦς πατρίδος
μας. Τώρα πλέον καί ὁ πιό δύσπιστος καί
φανατικά κομματικά ἐξαρτημένος κατάλαβε ὅτι ὅλοι αὐτοί πού μᾶς κυβερνοῦν,
ὅλων τῶν ἀποχρώσεων καί ἀλληλοκαταλαμβανόντων τούς κυβερνητικούς θώκους, εἶναι τῆς ἰδίας «Σχολῆς». Χρησιμοποιοῦν τήν ἴδια διάλεκτο, τήν ἴδια
ξύλινη γλώσσα, μετέρχονται τά ἴδια μέσα,
ἀποσκοποῦν στό συμφέρον τῶν ἰδίων καί
τῆς ἑκάστοτε παρέας τους. Κερδοσκοποῦν στίς πλάτες τῶν πολιτῶν, ἐξαπατώντας τους μέ ψεύτικες καί κίβδηλες
ὑποσχέσεις. Ἄν κάποιος ἔχει τή μαζοχιστική διάθεση καί τούς παρακολουθήσει
σέ συζητήσεις καί ἀντιπαραθέσεις μεταξύ τους, εἴτε στά τηλεοπτικά παράθυρα ἤ καί στό Κοινοβούλιο, σίγουρα θά
ξεσπάσει σέ γέλια ἤ μᾶλλον σέ κλάματα.
Ἁπλό παράδειγμα: ἡ παρουσία τους
μετά τίς πρόσφατες αὐτοδιοικητικές
ἐκλογές. Ὅλοι ἦσαν νικητές, ὅλοι κράτησαν ἤ αὔξησαν τά ποσοστά τους… Αὐτό
τούς ἐνδιέφερε καί ὄχι ὅτι ὁ λαός καί ἰδιαίτερα οἱ νέοι τούς γύρισαν τήν πλάτη μέ
ἀποστροφή, μέ τό 70% ἀποχή καί τά
ἄκυρα ψηφοδέλτια. Ἡ χρεωκοπία καί
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ἀπαξίωση τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος
σ’ ὅλο τό μεγαλεῖο της. Εἶναι ἤ δέν εἶναι
αὐτό κατάντημα…
Ἀλλά πῶς νά μήν καταντήσουμε
Ἕλληνες, ἀφοῦ οἱ ἑκάστοτε ἰθύνοντες
μετέρχονται τά πάντα γιά τήν ἀποχαύνωση, τόν πνευματικό εὐνουχισμό, τόν
ἀφελληνισμό, τόν ἐθνικό ἀποχρωματισμό
τοῦ ἀνυπεράσπιστου λαοῦ μας, μπροστά
στό ἀνηλεές πλυντήριο ἐγκεφάλων καί
συνειδήσεων ἀπό τά θλιβερά, ὡς ἐπί τό
πλεῖστον, μέσα ἐνημέρωσης.
Μιά μέ τή διαστρέβλωση καί κακοποίηση τῆς γλώσσας μας, τοῦ μοναδικοῦ
αὐτοῦ ἰδιώματος ἔκφρασης καί περιεχομένου στόν παγκόσμιο πολιτισμό, μία μέ
τήν πλαστογράφηση καί παραχάραξη τῆς
ἐνδόξου ἐθνικῆς μας ἱστορίας, μιά μέ τήν
ἐπίθεση κατά τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς
μας καί τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς στά
σχολεῖα μας, μιά μέ τήν ἀπαξίωση τῆς
ἐθνικῆς μας παιδείας μέ τίς ἀλλεπάλληλες καί πρόχειρες παρεμβάσεις στό παιδευτικό μας σύστημα, μιά μέ τήν προσβολή καί προσπάθεια καταργήσεως τῶν
ἐθνικῶν καί θρησκευτικῶν συμβόλων καί
τόσων ἄλλων ἀνοήτων καί ἀνιστόρητων
νεωτερισμῶν καί ἀλλαγῶν. Μέ ὅλα αὐτά
δέν ἀπεργάζονται τήν ἀλλοίωση καί τήν
κάμψη τῶν ἐθνικῶν καί ἠθικῶν ἀντιστάσεων τοῦ λαοῦ μας, ὥστε ὅλοι εὐκολότερα νά μποῦμε στό μίξερ τῆς παγκοσμίου πολτοποίησης;
Δέν εἶναι κατάντημα γιά ἕνα κράτος,
πού θέλει νά λέγεται εὐνομούμενο καί
δημοκρατικό, νά μήν μπορεῖ νά φυλάει
τά σύνορά του; Ποῦ εἶναι οἱ ἄλλοτε ἡρωικοί φρουροί τῶν συνόρων μας, οἱ ἀκρίτες
μας, οἱ στρατιωτικές δυνάμεις προκαλύψεως; Οἱ Ἐθνικές Θερμοπύλες δέν φυλάσσονται πλέον;
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Ἀποτέλεσμα τῆς διάλυσης τῶν δυνάμεων φρούρησης εἶναι τό γεγονός νά γεμίσει ἡ Ἑλλάδα μέ ἀνεξέλεγκτους ἀλ λοδαπούς «οἰκονομικούς μετανάστες» ἐπί
τό ἡπιότερον, πάσης φύσεως καί προελεύσεως. Ἄν τολμήσεις νά πεῖς κάτι γιά
τούς δυστυχεῖς αὐτούς εἰσβολεῖς θά
εἰσπράξεις τή ρετσινιά τοῦ ρατσιστῆ.
Ἐκεῖνο τό πολυδιαφημισμένο καί πολλά
ὑποσχόμενο σῶμα τῶν συνοριοφυλάκων
τί ἔγινε; Ποιά ἡ προσφορά τους; Πολλοί
συνοριοφύλακες εὑρίσκονται στήν Ἀθήνα καί σέ ἄλλα ἀστικά κέντρα. Ἐκεῖ ἔχουν
μεταφερθεῖ τά σύνορά μας;
Ἀπό τή μία μεριά ἡ λεγόμενη οἰκονομική κρίση, πού πρωτίστως εἶναι ἠθική καί
πνευματική καί ἀπό τήν ἄλλη ὅλες οἱ παραπάνω διαπιστώσεις ἔχουν δημιουργήσει στό λαό μας βαθιά ἀπογοήτευση καί
ἀπελπισία, ἰδιαίτερα στή νέα γενιά. Ὅλοι
πλέον αἰσθάνονται ἔντονα τό κατάντημα
καί διερωτῶνται: ποῦ τελικά θά πάει
αὐτή ἡ κατάσταση; Θά ὑπάρξει λύση καί
ἔξοδος ἤ θά γίνει τό μεγάλο κοινωνικό
μπάμ, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται; Ἄς συνέλθουν λοιπόν οἱ ὑπαίτιοι τοῦ ἐθνικοῦ
καταντήματος καί ὅλοι ὅσοι ἔχουν περισσότερη ἤ λιγότερη εὐθύνη γιατί οἱ καιροί
πλέον «οὐ μενετοί».
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ΑΠΟ ΤΟΝ
ΧΩΡΟ ΤΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ
«ΠΑΝΣΙΟΝ ΓΙΑ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥΣ»
Ἕνα ἀπό τά πιό κρίσιμα προβλήματα τῶν
σύγχρονων κοινωνιῶν εἶναι τό πρόβλημα τῆς μοναξιᾶς. Ἀκόμη καί στίς πολυάνθρωπες πόλεις
μεγάλος ἀριθμός ἀνθρώπων καί τῶν δύο φύλων
ὑποφέρει ἀπό μοναξιά. Καί οἱ περισσότεροι
ἀπό τούς μοναχικούς ἀνθρώπους παραπονοῦνται ὅτι συγγενεῖς, φίλοι, παλαιοί συνάδελφοι, γνωστοί δέν τούς σκέπτονται, δέν ἐνδιαφέρονται γι’ αὐτούς, δέν τούς ἐπισκέπτονται.
Οὔτε μία τηλεφωνική ἐπικοινωνία.
Καί οἱ παραπονούμενοι τί κάνουν; Αὐτά πού
θέλουν νά κάνουν οἱ ἄλλοι γι’ αὐτούς, τά κάνουν αὐτοί γιά ἄλλους μοναχικούς ἀνθρώπους;
Ἐάν ἐνδιαφερθοῦν γιά τούς ἄλλους, μοναχικούς
καί μή, γιά τά προβλήματά τους, θά συντελέσουν στό νά περιορισθεῖ καί ἡ δική τους καί τῶν
ἄλλων ἡ μοναξιά.
Στό ἔργο τῆς Ξανθούλας Παπουτσῆ «Πανσιόν γιά μοναχικούς» ἡ χήρα Μαρία, ἀντί νά
βουλιάζει στό τέλμα τῆς μοναξιᾶς καί ἀντί νά
παραπονεῖται γιά τήν κατάσταση αὐτή καί τήν
ἀδιαφορία τῶν ἄλλων, ἔχει μετατρέψει τό σπίτι
της σέ πανσιόν γιά μοναχικούς. Μέ τήν βοήθεια
μιᾶς οἰκιακῆς βοηθοῦ τό σπίτι της ἔχει γίνει ζεστή ἑστία γιά ἕναν ἀπόστρατο ἀξιωματικό, δύο
χῆρες, μία καθηγήτρια, ἕναν φοιτητή καί ἕναν
δάσκαλο ἀπό ἐπαρχία. Μιά ἀνθρώπινη κοινωνία πού ἀναβαθμίζει τήν ζωή τους. Ἕνα ἀτύχημα στήν ἀδελφή τοῦ φοιτητῆ γίνεται ἡ αἰτία νά
ἑνώσει τήν ζωή της μέ τόν δάσκαλο στόν γάμο.
Ἔτσι ἡ οἰκοδέσποινα τῆς πανσιόν συντελεῖ στήν
μόνιμη καί νόμιμη ὑπέρβαση τῆς μοναξιᾶς δύο
νέων ἀνθρώπων.
Τό ἔργο παρουσιάζεται ἀπό τόν ἐρασιτεχνικό θίασο τοῦ Ὀρθόδοξου Πνευματικοῦ Κέντρου
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ στό θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ, σέ αἴθουσες ἐνοριῶν καί ἀλλοῦ γιά κοινωφελεῖς σκοπούς πάντα.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
• Ὁ κ. Βησσαρίων Κωνσταντούλας Θεσσαλονίκη 50 € εἰς μνήμην τῶν γονέων του.
• Ἡ κ. Ἀθηνᾶ Πικριδά Πειραιά 40 € εἰς
μνήμη Ξενοφῶντος, γονέων του καί ἀδελφῶν
αὐτοῦ.
• Ἡ Οἰκογ. Κωνσταντίνου Χελᾶ Πάτρα,
100 € εἰς μνήμην τοῦ ἀδελφοῦ τους Βενετσάνου Δρούγα.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ
Κάθε Σάββατο πρωΐ, στίς 8.30 π.μ. παρακολουθεῖτε ἀπό τήν ΕΡΑ Καλαμάτας 105,4 FM τήν
ἐκπομπή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας,
μέ πάντα ἐπίκαιρα καί ἐνδιαφέροντα θέματα,
πού ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ὁ πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Γεώργιος Μπίζας, Ἱεροκήρυκας τῆς
Μητροπόλεώς μας.
***
Ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός τῆς «Χριστιανικῆς
Στέγης Καλαμάτας» συνεχίζει νά ἐκπέμπει
στούς 102 FM, ὅλο τό 24ωρο, ἀναμεταδίδοντας
τό πρόγραμμα τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 5
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΤΗΛ. 27210 23176
ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
•Βιβλία ὅλων τῶν θρησκευτικῶν ἐκδόσεων.
• Θυμίαμα Ἁγ.Ὄρους, κεριά, νάμα, κ.λ. γιά
τό σπίτι καί τή Θεία Λειτουργία.
• Εἰκόνες σέ ξύλο καί ἀσήμι.
• CD καί κασέτες μέ Βυζαντινούς ὕμνους.
• DVD μέ περιηγήσεις ἱερῶν τόπων καί βίους
Ἁγίων.
• Καντήλια, κομποσκοίνια, σφραγῖδες, σταυροί κ.λ.π.
• Μπρελόκ.
• Εἴδη δώρων.
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ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ
«Ὅλα στό σφυρί» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 17-22011).
Ἐάν ἔχει κανείς πωλήσει τήν ψυχή του
στόν ἄρχοντα τοῦ κόσμου τούτου, δέν διστάζει νά πωλήσει ὄχι μόνον τμήματα ἀλλά
καί ὁλόκληρη τήν χώρα του.
«Δέσμη μέτρων κλείνει τήν πόρτα τῆς
διαφθορᾶς» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 18-22011).
Καί ἄν ὑποθέσουμε ὅτι θά θεσπισθοῦν τέλεια μέτρα, ἡ διαφθορά θά βρίσκει «παραθυράκια» νά τά παρακάμπτει. Δέν
ἀρκοῦν οἱ νόμοι. Ἀπαιτεῖται καί ἡ ἐφαρμογή τους.
«Τοῦρκοι ἐπενδυταί ὑποψήφιοι ἀγορασταί ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων καί ἑλληνικῶν
νήσων» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 18-2-2011).
Σέ ὅλους τούς τομεῖς, σέ ὅλα τά θέματα
ὑποχωροῦμε, παραιτούμεθα. Μοιραῖοι καί
ἄβουλοι πορευόμαστε πρός τήν καταστροφή μας!
«Θά γίνονται ἀξιωματικοί στόν Ἑλληνικό Στρατό ἀλλοδαποί καί ἀλλόθρησκοι»
(ΑΛΦΑ ΕΝΑ 19-2-2011).
Ἐξασφαλισμένη ἡ ἀκεραιότητα καί ἡ
ἀσφάλεια τῆς πατρίδας μας!
«Μιά ἀσυντόνιστη κυβέρνηση» (ΤΟ
ΒΗΜΑ 20-2-2011).
Ποιός θά τήν συντονίσει; Ὁ ἱπτάμενος
πρωθυπουργός πού εἶναι περισσότερο πρόεδρος τῆς Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς;
«Σῆμα κινδύνου ἀπό 40 Ἀκαδημαϊκούς.
Ἀπειλή γιά τήν γλῶσσα μας ἡ ‘γλῶσσα’ τῶν
ὑπολογιστῶν» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 20-2-2011).
Ἡ ζημιά ἔχει ἤδη γίνει ἀπό ἄλλους παράγοντες πού μεθοδικά ὑπονομεύουν τήν
ἐθνική μας ταυτότητα.
«Ἡ κυβέρνηση κατάφερε νά κάνει εὐρωπαϊκό τό πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας» (ΤΑ
ΝΕΑ 21-2-2011).

Καί ἔτσι λύθηκε τό οἰκονομικό μας πρόβλημα! Λαμπρό ἐπίτευγμα! Ἐξευρωπαΐζουμε τά προβλήματά μας!
«Μέ ὁμόλογα θά πληρώνει τό κράτος»
(ΒΡΑΔΥΝΗ 22-2-2011)
Μά «χρήματα ὑπάρχουν», γιατί μέ ὁμόλογα; Καί τά ἑκατομμύρια πού δανείζεται
στό ἐξωτερικό καί στό ἐσωτερικό τί γίνονται; Μέ ὁμόλογα θά πληρώνει τίς ὑποχρεώσεις του «πρός ὅλους τούς φορεῖς τοῦ
δημόσιου ἤ τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα»; «Ζεστό
χρῆμα» στήν ἀγορά!
«Ἡ Ἑλλάς ἔχει ξεπουληθεῖ» (ΕΣΤΙΑ
23-2-2011).
Ἀπό τήν πλειονότητα τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ καί τοῦ λαοῦ της. ῎Εχουμε μάτια
νά ἀντικρύζουμε τά παιδιά μας;
«Τήν ὥρα πού ὁ Καντάφι δείχνει τήν…
Ἄλ Κάϊντα. Ἄγριες σφαγές στή Λιβύη ἀπό
μισθοφόρους» (ΕΘΝΟΣ 25-2-2011).
Ἄλλη μιά φορά ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ ἐπιστημονική πρόοδος καί τά τεχνολογικά ἐπιτεύγματα δέν μᾶς κάνουν καλύτερους
ἀνθρώπους. Ἡ καλλιέργεια τῆς ψυχῆς εἶναι
ἡ ψυχή τοῦ πολιτισμοῦ.
«Σκηνές Φάρ Οὐέστ σέ καταδίωξη συμμορίας μέ καλάσνικοφ» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
26-2-2011).
Ὅταν τό «ἀμπέλι μένει ξέφραγο» καταντάει ζούγκλα!
«Ἕνας χρόνος ἀπεργιακῶν κινητοποιήσεων» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 27-2-2011).
Ποιό τό ἀποτέλεσμα; Στίς ἐκλογές τί
κάνουμε;
«Τό παιδί εἶδος πρός ἐξαφάνιση» (περ.
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ Φεβρ.
2011).
Ἀναπόδραστη συνέπεια: τό Ἑλληνικόν
Ἔθνος πρός ἐξαφάνιση.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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Γιά τή λιτότητα

α. «Ἔχοντες δέ διατροφάς καί σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα». (Ὅταν
ἔχουμε τροφές καί ἐνδύματα, θά ἀρκεστοῦμε σέ αὐτά).
Α΄ Τιμ. στ΄ 8
β. Μήν εἶστε φιλάργυροι· ἀρκεστεῖτε
σέ ὅσα ἔχετε. Ὅπως εἶπε ὁ Θεός: Δέν θά
σέ ἀφήσω μόνον, οὔτε θά σέ ἐγκαταλείψω.
Ἑβρ. ιγ΄ 5
γ. Κύριε, δέν θέλω νά μοῦ δώσεις οὔτε
πλοῦτο οὔτε φτώχεια. Δῶσε μου τά ἀπαραίτητα καί ὅσα μου χρειάζονται γιά τή
συντήρησή μου.
Παρ. κδ΄ (λ΄) 8
δ. Πρῶτα καί ἀπαραίτητα ἐφόδια γιά
τή ζωή εἶναι τό νερό καί τό ψωμί. Παράλληλα τά ροῦχα καί τό σπίτι γιά τήν κάλυψη τῆς γυμνότητας τοῦ ἀνθρώπου.
Προτιμότερη εἶναι ἡ ζωή τοῦ φτωχοῦ κάτω ἀπό ξύλινη στέγη, παρά τά πολυτελῆ
συμπόσια σέ ξένα σπίτια.
Σ. Σειρ. κθ΄ 21-22
ε. Ὅσο πιό λιτή ζωή κάνει κάποιος, τόσο καί πιό πολύ εὐτυχισμένος εἶναι, γιατί
δέν φροντίζει γιά πολλά.
Μέγας Ἀντώνιος
στ. Τό λιτό τραπέζι συχνά μοῦ εἶναι πιό
ἀγαπητό ἀπό αὐτό πού ἑτοιμάζουν ἔμπειρα χέρια μαγείρων. Ὅμοια καί τό ἔνδυμα.
ἔτσι καί ἡ σεμνή ὀμορφιά, ὄχι αὐτή πού
κάνουν τά χέρια, ἀλλά ὅποια ἔχει ἡ φύση.
Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος,
ΕΠΕ 10, 186
ζ. Βλέπω ὅτι ἡ ἰατρική καί ἀπολαύσεις
κόβει καί τόν χορτασμό καταδικάζει καί
τήν ποικιλία τῆς τροφῆς καί τήν περίεργη
ἐπινόηση καρυκευμάτων ἀποδοκιμάζει ὡς

βλαβερή. Καί μέ ἕνα λόγο ὀνομάζει τή λιτότητα μητέρα τῆς ὑγείας.
Μέγας Βασίλειος, ΕΠΕ 8, 408
η. Ἐφόσον ἡ λιτότητα εἶναι μητέρα τῆς
ὑγείας, εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ἡ πολυφαγία
εἶναι μητέρα τῶν νοσημάτων καί τῆς καχεξίας.
θ. Ἡ λιτότητα τῶν φαγητῶν βρίσκεται
στήν κατώτερη ποιότητα τῆς τροφῆς, ἐνῶ
τό ἀκατηγόρητο τῶν λόγων βρίσκεται
στήν καλύτερη ποιότητα τῆς σιωπῆς.
Ἠλίας ὁ πρεσβύτερος καί ἔκδικος,
Φιλοκαλία, Ἔκδ. Τό Περιβόλι
τῆς Παναγίας, τ. Γ΄, σ. 37
ι. Στήν πνευματική ζωή βοηθάει πάρα
πολύ ἡ λιτότητα.
Γέροντος Παϊσίου, Λόγοι Α΄, σ. 165
ια. Ὁ Γοργίας, ὅταν ρωτήθηκε ποιά δίαιτα ἀκολούθησε καί ἔφθασε σέ βαθιά γεράματα, ἀπάντησε: «Ποτέ οὔτε ἔφαγα
τίποτε οὔτε ἔκαμα τίποτε, ἁπλά γιά νά
αἰσθανθῶ ἡδονή».
Ἀνθολόγιο Στοβαίου ΡΑ΄21
ιβ. Ἐγκράτεια καί γύμνασις
καί τῆς τροφῆς λιτότης
καί ἔγερσις ἑωθινή
εἰσί μακροβιότης
Λέων Μελᾶς, 1812-1879
ιγ. Ἡ λιτότητα εἶναι πλοῦτος.
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος
ιδ. Ἀντίθετα μέ τήν Ἀθήνα ἡ ἀρχαία
Σπάρτη κατέστη συνώνυμη μέ τήν λιτότητα καί τήν πειθαρχία.
Ἐφημ. «Τύπος τῆς Κυριακῆς», 5-12-2004
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος;
Ἐρώτηση: Μερικοί ἰσχυρίζονται ὅτι δέν ἀνέστη ὁ Χριστός καί
ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ἀνάσταση δέν
εἶναι κάτι ἄλλο, παρά γνωστή τέχνη
τῶν φακίρηδων, τέχνη τήν ὁποία
ἔμαθε ὁ Ἰησοῦς κατά τήν μετάβασή
του καί παραμονή του σέ χώρα πού
γνώριζαν αὐτή, πρό τῆς δημόσιας
ἐμφάνισής του .
Ἀπάντηση: Ἀναληθέστατος,
ἀστήρικτος, ἀνόητος καί πρό παντός κακοήθης ὁ ἰσχυρισμός τους
αὐτός. Θά δανεισθοῦμε τήν σχετική
ἀπάντηση ἀπό τόν π. Ἰωήλ Γιαννακόπουλο, τόν σοφό καί μέ ἁγία
βιοτή κληρικό τῶν καιρῶν μας.
Ἔλεγε ὁ ἀοίδιμος γέροντας: Ὅταν
οἱ φακίρηδες θάπτουν ἕνα ἄτομο,
ἐπιμελοῦνται ἰδιαίτερα τήν κατασκευή τοῦ λάκκου, σκεπάζουν τόν
πρός ταφήν ἄνθρωπο μέ μελετημένο εἰδικό τρόπο, γύρω ὑπάρχουν
πολλά εἰδικευμένα ἄτομα, τά ὁποῖα
κάθιδρα καί ἀγωνιοῦντα κοιτάζουν
προσεκτικά τό ρολόγι τους, γιά νά
τόν βγάλουν ἀπό τήν γῆ προσε-

κτικά καί ἔγκαιρα, χωρίς νά καθυστερήσουν οὔτε λεπτό τῆς ὥρας.
Ἄς τολμήσουν ὅμως νά τόν δώσουν
σέ ἄλλους. νά τόν δείρουν, νά τόν
μαστιγώσουν, νά τόν σταυρώσουν,
νά πεθάνει ἐπί τοῦ σταυροῦ, νά τόν
ἐνταφιάσουν γιά τρεῖς ἡμέρες καί
ἄν βγεῖ ἀπό τόν τάφο ζωντανός,
τότε – συνέχιζε μέ σκωπτικό μειδίαμα – μέ γειά του καί χαρά του.
Καί ἀκόμη ὁ φακίρης μπαίνει στόν
τάφο ὁλοζώντανος, φρέσκος καί
βγαίνει ἡμιθανής, χλωμός, ἀδύναμος. Τόν Χριστό τόν τοποθέτησαν
στόν τάφο νεκρό κι ἀνέστη ζωντανός καί ὁλόλαμπρος.
Κόκκαλο οἱ ἰσχυριζόμενοι
αὐτές τίς ἀνοησίες. Καί δέν ἐχρειάζοντο πιά θεολογικές, ἱστορικές,
βιολογικές καί ἰατρικές ἀμάχητες
ἀποδείξεις, πού ὑπάρχουν, γιά νά
καταρρεύσουν οἱ κακόβουλοι ἰσχυρισμοί τους.
Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη «ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον
πατήσας».

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Ἄς χαροῦμε, μέ
ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς μας, τό μέγιστο
αὐτό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.
Οἱ δύο αὐτές λέξεις, ἀγαπητοί μας συνδρομητές, περιέχουν ὅλο τό νόημα τῆς πίστης
μας καί τῆς ἐλπίδας μας. Χωρίς τήν ἀνάσταση ἐκ νεκρῶν τοῦ Κυρίου μας, ἡ πίστη μας
«θά ἦταν κενή», ὅπως χαρακτηριστικά μᾶς
γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Καί χωρίς τήν
Ἀνάσταση δέν θά ὑπῆρχε ἐλπίδα σωτηρίας!
Ἔτσι, στήν σημερινή μας ἐποχή πού καθημερινά βομβαρδιζόμαστε ἀπό τά ΜΜΕ μέ διαφορετικές ἐκτιμήσεις γιά τήν ἔκβαση τῶν
οἰκονομικῶν προβλημάτων τῆς πατρίδος μας,
ἀνάλογα μέ τό πώς αὐτές ἐξυπηρετοῦν τούς
πολιτικούς σχεδιασμούς τῶν κομμάτων, ἐμεῖς
πρέπει νά παραμείνουμε ἤρεμοι καί νηφάλιοι
μέ τήν ἀκλόνητη πίστη καί ἐλπίδα στόν Ἀναστάντα Κύριό μας, ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ μόνος
πού μπορεῖ νά δώσει τήν αἴσια ἔκβαση ὅλων
τῶν προβλημάτων πού μᾶς ἀπασχολοῦν.
***
Μαζί μέ τό τεῦχος αὐτό τοῦ περιοδικοῦ
μας, θά πάρετε καί ἕνα ἀντίτυπο τοῦ νέου
μας βιβλίου «Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ΥΠΑΡΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ», πού ἔγραψε ὁ πολυγραφότατος
Μητροπολίτης Ἀχελώου κ. Εὐθύμιος. Καί
ἀπό τή θέση αὐτή τοῦ ἐκφράζομε τίς πλέον
θερμές εὐχαριστίες μας γιά τήν ἐντελῶς ἀνιδιοτελῆ προσφορά τῶν συγγραμμάτων του
στόν Σύλλογό μας. Εὐχόμαστε ὁ Κύριός μας
νά τοῦ χαρίζει χρόνια πολλά μέ πλούσια
πνευματική προσφορά.
***
Ἄν κάποιοι θελήσετε νά στείλετε τόν
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«ὀβολό» τῆς ἀγάπης σας ὡς συμπαράσταση
στό ἐπιτελούμενο πνευματικό μας ἔργο, σᾶς
εὐχαριστοῦμε πολύ. Τά ἔσοδα θά διατεθοῦν
γιά τό κοινωνικό καί πνευματικό ἔργο τῆς
«Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας» .
***
Ἀπό τόν π. Ἠλία Μαστρογιαννόπουλο
πήραμε τίς παρακάτω εὐχές:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ὁ Σύνδεσμος πάντα τρέχει
καί πάντα κάτι καλό ἔχει,
εἴτε μέ τό παλιό τό τραῖνο
εἴτε μέ ὠτομοτρίς μέ φρένο.
Νάχη τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ
στό δρόμο πάντα τοῦ καλοῦ.
Ἄγις Φλογέρας
Ἰδιαίτερα μᾶς συγκινοῦν οἱ εὐχές σας,
πού προέρχονται ἀπό μία προσωπικότητα
πού σφράγισε μέ τήν πνευματική της παρουσία τήν χριστιανική μας Ἑλλάδα τόν περασμένο αἰώνα.
Τά συγγράμματά σας, καί ἡ ὅλη πνευματική σας παρουσία, ἔχουν ἐπηρεάσει χιλιάδες
Ἕλληνες πού βρῆκαν τόν δρόμο πρός τόν
Χριστό. Πνευματικά παιδιά σας εἴμαστε καί
ἐμεῖς πού κοπιάζουμε, κάθε μήνα, γιά τήν
σύνταξη καί ἔκδοση τοῦ μικροῦ αὐτοῦ περιοδικοῦ. Εὐχές μας πρός τόν δωρεοδότη Κύριό
μας εἶναι, νά σᾶς χαρίζει χρόνια πολλά, μέ
ὑγεία καί προσφορά σέ ὅλους μας καί στήν
Ἀδελφότητά σας, στήν ὁποία τόσα ὀφείλουμε ὅλοι μας.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
Ἀπό τίς Αἰγαιοπελαγίτικες ὀμορφιές.

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
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