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«Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε» «Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε» 

Ο ἱ Μυροφόρες γυναῖκες, «λίαν 
πρωΐ», μὲ πόθο ἱερὸ κατευθύν-
θηκαν στὸν τάφο γιὰ νὰ ἀλεί-

ψουν μὲ μύρα τὸ σῶμα τοῦ Διδασκά-
λου τους. Ἐκεῖ ὅμως τὶς περίμενε ἡ με-
γάλη ἔκπληξη: «Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Να-
ζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, 
οὐκ ἔστιν ὧδε» (Μάρκ. ιϚ΄ [16] 6). Τὸ 
μήνυμα τοῦ Ἀγγέλου τὶς συγκλόνισε. Ὁ 
Κύριος, ὁ Διδάσκαλός τους δὲν εἶναι 
πλέον νεκρός, ἔχει ἀναστηθεῖ! Τὸ μυ-
στήριο ἀδυνατοῦν αὐτὴ τὴν ὥρα νὰ τὸ 
συλλάβουν. Τί εἶχε συμβεῖ;

 Μετὰ τὸ «τετέλεσται» ἐπὶ τοῦ Σταυ-
ροῦ ὁ Κύριος «κλίνας τὴν κεφαλὴν πα-

ρέδωκε τὸ πνεῦμα». Ἀπέθανε, ὅμως ὁ 
θάνατός Του δὲν εἶναι τὸ τέλος. Ὁ Κύρι-
ος δὲν εἶναι ἕνας συνηθισμένος νεκρός. 
Μὲ τὸ τεθεωμένο σῶμα Του ποὺ πα-
ρέμεινε ἄφθαρτο στὸν τάφο, καταργεῖ 
τὴ σωματικὴ φθορά. Μὲ τὴν τεθεωμένη 
ψυχή Του καταργεῖ καὶ καταλύει τὸ κρά-
τος τοῦ Ἅδη.

 Μέχρι τότε ὁ θάνατος ἦταν ὁ κλῆρος 
τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Ἅδης βασίλευε στὸ 
ἀνθρώπινο γένος ἐξαιτίας τῆς παρακο-
ῆς τοῦ πρώτου Ἀδάμ. Ὁ νέος Ἀδάμ, ὁ 
Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, καταλύ-
ει πλέον τὴ βασιλεία τοῦ Ἅδη ἀπὸ τὴ 
στιγμὴ ποὺ πέθανε καὶ κατῆλθε στὸν 
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Ἅδη. «Βασιλεύει, ἀλλ̓  οὐκ αἰωνίζει ᾍ-
δης τοῦ γένους τῶν βροτῶν. Σὺ γὰρ 
τε θεὶς ἐν τάφῳ, κραταιέ, ζωαρχικῇ πα-
λάμῃ τὰ τοῦ θανάτου κλεῖθρα διεσπά-
ραξας», ψάλλουμε θριαμβευτικά. Δη-
λαδή, ὁ Ἅδης βασιλεύει στὸ ἀνθρώπι-
νο γένος, ἐξαιτίας τῆς παραβάσεως τοῦ 
Ἀδάμ, ἀλλὰ δὲν εἶναι παντοτινὴ ἡ βασι-
λεία του. Διότι, ὅταν Σύ, ὁ παντοδύνα-
μος Κύριος, ἐτέθης σωματικῶς στὸν τά-
φο, τότε μὲ τὸ πανίσχυρο χέρι Σου, ποὺ 
ἔδωσε ζωὴ σὲ ὅλα τὰ ὄντα, συνέτριψες 
τὶς κλειδαριὲς τοῦ θανάτου.

 Ὁ Κύριος δὲν εἶναι μόνο ὁ ἀπαρά-
μιλλος θεῖος Διδάσκαλος, ποὺ χόρται-
νε τὶς ψυχὲς μὲ τὸν θεῖο Του λόγο. Δὲν 
εἶναι μόνο ὁ ἀναμάρτητος, ποὺ δίδασκε 
μὲ τὴν ἀνυπέρβλητη ἁγιότητά Του. Δὲν 
εἶναι μόνο ὁ Ἐσταυρωμένος, ποὺ ὑπέ-
γραψε μὲ τὸ πανάγιο αἷμα Του τὴ διδα-
σκαλία Του καὶ σφράγισε μὲ τὴν ἀτίμητη 
θυσία τοῦ Σταυροῦ τὴν ἀνεπανάληπτη 
ζωή Του. Εἶναι καὶ ὁ Νικητὴς τοῦ θανά-
του. Ἀναστήθηκε σωματικῶς. Καὶ ἔγι-
νε πλέον ζωοδόχος ὁ Τάφος Του. Καὶ 
ὁ μέχρι πρότινος κλειστὸς οὐρανὸς τώ-
ρα πλέον ἀνοίγει, ὁ δρόμος πρὸς τὸν 
οὐρανὸ ἔγινε βατός.

 Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ 
τὴν ἐπιβεβαίωση καὶ τὸ ἐπιστέγασμα 
τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ καὶ σωτηριώδους 
ἔργου Του. Ὁ Χριστὸς εἶναι «σωτὴρ τοῦ 
κόσμου»· ὄχι μόνο διότι θυσιάστηκε στὸ 
Σταυρό, ἐξαλείφοντας μὲ αὐτὸ τὸν τρό-
πο τὶς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ 
καὶ διότι «ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ 
θάνατον πατήσας». Ἡ Ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ εἶναι ἐγγύηση καὶ προάγγελος 
καὶ τῆς δικῆς μας ἀναστάσεως.

 Γἰ  αὐτὸ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
μας πανηγυρίζει τὸ Πάσχα μὲ μονα-
δικὴ λαμπρότητα: μὲ φωτοχυσία, μὲ 
δο ξολογίες, μὲ ἀτέλειωτα καὶ συνεχῶς 

ἐπαναλαμβανόμενα «Χριστὸς Ἀνέ-
στη»! Πανηγυρίζει τὴν Ἀνάσταση τοῦ 
Κυρίου. Πανηγυρίζει αὐτὴ τὴν ἡμέρα 
τὴν ἀνάσταση ὅλων μας, τὴ νέκρωση 
τοῦ θανάτου, τὴ συντριβὴ τοῦ Ἅδη, τὴν 
ἔναρξη νέας ζωῆς: «Θανάτου ἑορτάζο-
μεν νέκρωσιν, ᾍδου τὴν καθαίρεσιν, 
ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν, 
καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν αἴτιον, τὸν 
μόνον εὐλογητὸν τῶν Πατέρων, Θεὸν 
καὶ ὑπερένδοξον» (Ὠδὴ ζ΄ Κανόνος τῆς 
Ἀναστάσεως).

 Πάσχα! Ἀνάσταση! Πέρασμα ἀπὸ 
τὴν ἀπόγνωση στὴν ἐλπίδα, ἀπὸ τὴν 
ἁμαρτία στὴν ἁγιότητα.

Πάσχα! Διάβαση ἀπὸ τὸ σκοτάδι στὸ 
φῶς!...

Πάσχα! Μετάβαση ἀπὸ τὸν θάνατο 
στὴ ζωή, ἀπὸ τὴν προσωρινότητα στὴν 
αἰωνιότητα, ἀπὸ τὸν πόνο στὴ δόξα.

Πάσχα! Ἡ ὄντως ζωὴ τῶν πιστῶν.
Χριστὸς Ἀνέστη! 

www.osotir.gr/shop

Δυνατὰ πασχαλι νὰ 
μηνύματα ἀπὸ τὸ στόμα 
τῶν Ἁγίων μας, τῶν φί-
λων τοῦ Θεοῦ. Ἑπτὰ πα-
τερικὲς ὁμιλίες προ σιτὲς 
στὸ εὐρύτερο ἀναγνω-
στικὸ κοινό: μεταφρα-
σμένες στὴν κοινὴ Νεο-
ελληνική, μὲ ἐπεξηγημα-
τικὲς ὑποσημειώσεις, 

σύν τομο βίο τῶν ἁ γίων Πατέρων ποὺ τὶς 
ἐκφώνησαν καὶ περίληψή τους. Σελίδες 
142. Τιμᾶται 4 �.

Ἔκδοση δεύτερη
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΝΥΚΤΑ ΟΛΟΦΩΤΗ
«Τὸ φ�  �  �  σ� � ᾳ φ� ν� , 

� ὶ  σ� � α
� 
  οὐ � � � β� »

Στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο, τὸ 
Εὐαγγέλιο τῆς πιὸ φωτεινῆς νύ-
κτας τοῦ χρόνου, ἀκούσαμε ἀπὸ 
τὸν ἱερὸ εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη ὅτι 
ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἦταν προαιω-
νίως τὸ ἀληθινό, τὸ τέλειο Φῶς, 
τὸ Ὁποῖο μὲ τὴν ἐνανθρώπη-
σή Του ἔλαμψε στὴ σκοτισμένη 
ἀνθρωπότητα. Ὡστόσο οἱ πολλοὶ 
ἄνθρωποι δὲν τὸ ἀντιλήφθηκαν, 
δὲν τὸ ἀποδέχθηκαν, ἀλλὰ καὶ 
δὲν μπόρεσαν νὰ κατανικήσουν 
αὐτὸ τὸ ὑπερκόσμιο Φῶς. Ὁ θεό-
πνευστος ὅμως αὐτὸς λόγος δὲν 
ἐφαρμόζεται μόνο στὴ δημόσια 
δράση τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ καὶ στὴν 
Ἀνάστασή Του. Ἂς ἀποτολμήσου-
με σήμερα νὰ ψηλαφήσουμε τα-
πεινὰ τὸ μέγα μυστήριο τῆς νίκης 
τοῦ Φωτός, νὰ δοῦμε πῶς ὁ Κύρι-
ος φώτισε τὸ σκοτάδι τοῦ Ἅδη καὶ 
τί σημαίνει αὐτὸ γιὰ τὴ ζωή μας.

1. Φ�  �    � � σ� � � ο Ἅδη!
Μετὰ τὸ προπατορικὸ ἁμάρ-

τημα ὁ θάνατος βασίλευε στὸ 
ἀνθρώπινο γένος. Ὁ Ἅδης πα-
ρουσιά ζεται ὡς ὁ πνευματικὸς τό -
πος στὸν ὁποῖο κατέληγαν ὅλες 

Ε
ν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν 
πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 
Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 

πάντα δι᾿ αὐ τοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ 
 ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, 
καὶ  ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. καὶ 
τὸ φῶς ἐν τῇ σκο τίᾳ φαί νει, καὶ  σκοτία 
αὐτὸ οὐ  κατέλαβεν. ᾿Εγένετο ἄνθρωπος 
ἀπεσταλµένος παρὰ Θεοῦ, ὄνοµα αὐτῷ 
᾿Ιωάννης² οὗτος ἦλθεν εἰς µαρτυρίαν, ἵνα 
µαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες 
πιστεύσωσι δι᾿ αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ 
φῶς, ἀλλ᾿ ἵνα µαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. 
῏Ην τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα 
ἄνθρωπον ἐρχόµενον εἰς τὸν κόσµον. ἐν τῷ 
κόσµῳ ἦν, καὶ ὁ κόσµος δι᾿ αὐτοῦ  ἐγένετο, 
καὶ ὁ κόσµος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. εἰς τὰ ἴδια 
  ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. ὅσοι 
δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν 
τέ κνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς 
τὸ ὄνοµα αὐτοῦ, οἳ οὐκ ἐξ αἱµάτων, οὐδὲ 
ἐκ θελήµατος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήµατος 
ἀνδρός, ἀλλ’ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν. Καὶ ὁ 
Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν µῖν, 
καὶ  ἐθεασάµεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν 
Åς µονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάρι-
τος καὶ ἀληθείας.᾿Ιωάννης µαρτυρεῖ περὶ 
αὐτοῦ καὶ  κέκραγε λέγων² οὗτος ἦν ὃν εἶ   -
πον, ὁ ὀπίσω µου ἐρ χόµενος ἔµπροσθέν µου 
γέγονεν, ὅτι πρῶτός µου ἦν. Καὶ ἐκ τοῦ 
πληρώµατος  αὐτοῦ µεῖς πάντες ἐλάβο-
µεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος² ὅτι ὁ νόµος διὰ 
Μωϋσέως ἐδόθη,  χάρις καὶ  ἀλήθεια 
διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ



ἀνεξαιρέτως οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων 
ὡς ἔνοχες ἁμαρτίας. Ἦταν ἡ κατασκό-
τεινη φυλακὴ τῶν ψυχῶν. Αὐτὰ μέχρις 
ὅτου κατέβηκε σ᾿ αὐτὸν ὁ Κύριος.

Ἀλλὰ πῶς κατέβηκε; Ὁ Κύριος εἶναι 
ὁ ἀναμάρτητος Θεάνθρωπος, στὸν Ὁ-
ποῖο ὁ θάνατος δὲν εἶχε καμία ἐξου-
σία. Κατέβηκε γιατὶ τὸ θέλησε, οἰκονο-
μώντας τὴ σωτηρία μας. Ἐπάνω στὸ 
Σταυρὸ ἀναδέχθηκε, πῆρε πάνω Του, 
ὅλο τὸ σκοτάδι τῆς ἀνθρωπότητος, τὴν 
ἁμαρτία τοῦ κόσμου, καὶ ἔχυσε τὸ αἷμα 
Του γιὰ νὰ τὴν ἐξαλείψει.

Μετὰ λοιπὸν ἀπὸ τὸν ἑκούσιο καὶ 
ζωο ποιὸ θάνατό Του τὸ μὲν σῶμα Του 
ἄφθαρτο ἐτάφη, ἡ δὲ ψυχή Του κατέβη-
κε στὸν Ἅδη. Κατέβηκε ὄχι γιὰ νὰ φυ-
λακισθεῖ, ἀλλὰ γιὰ νὰ κηρύξει στοὺς νε-
κροὺς τὴ σωτηρία καὶ γιὰ νὰ τοὺς ἐλευ-
θερώσει.

Τὸ κατασκότεινο βασίλειο τοῦ θανά-
του πλημμύρισε ἀπὸ τὸ Φῶς τῆς ζωῆς! 
«Τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν» στὸ βασίλειο τοῦ 
σκότους! Ὁ Κύριος νέκρωσε τὸν Ἅδη 
«τῇ ἀστραπῇ τῆς θεότητος». Κατῆλθε 
καὶ συνέτριψε «πύλας χαλκᾶς» καὶ «μο-
χλοὺς αἰωνίους»1. Ἔσπασε τὶς σκληρὲς 
πύλες τοῦ Ἅδη, ποὺ ἦταν μέχρι τό-
τε ἀπαραβίαστες. Ἡ φυλακὴ τοῦ Ἅδη 
γκρεμίστηκε, δὲν μπορεῖ πλέον νὰ κρα-
τήσει κανένα στὸ σκοτάδι της, ἐκτὸς 
ἐὰν κάποιος μόνος του τὸ θελήσει. Ὁ 

Κύριος «ἐσκύλευσε τὸν θάνατον», δη-
λαδὴ λαφυραγώγησε τὸν θάνατο· πῆρε 
ὡς λάφυρα τῆς νίκης Του τὶς ψυχὲς τῶν 
νεκρῶν, ποὺ κρατοῦσε ὁ Ἅδης αἰχμά-
λωτες. «Ἐσκύλευσε τὸν θάνατον» καὶ 
«ἀνέστη τριήμερος». Ὁ θάνατος εἶναι 
πιὰ δεμένος, εἶναι πιὰ νεκρός.

2. Ὁ ΚύÏ Ð  Ñ ς Ò Ï σε Ó εση 
Ô Õ Ö ×  � ὶ νØ Ù σε 
 ν Ú νÛ ο
Μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου θερα-

πεύθηκε τὸ μεγαλύτερο κακό, ἡ ἁμαρ-
τία, ἡ ρίζα ὅλων τῶν ἄλλων κακῶν. Τὸ 
φῶς τῆς Ἀναστάσεως διέλυσε τὸ σκό-
τος τῆς ἁμαρτίας, τὸ σκοτάδι τῆς ἐνοχῆς 
μας. Διότι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ση-
μαίνει ὅτι ὁ Θεὸς Πατὴρ δέχθηκε τὴ 
σταυρικὴ Θυσία τοῦ ἐνανθρωπήσαντος 
Υἱοῦ Του καὶ χάρισε στὸ ἀνθρώπινο γέ-
νος τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν. Τὸ ἀκού-
σαμε στὸν Κατηχητικὸ Λόγο τοῦ ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Μηδεὶς 
ὀδυρέσθω πταίσματα· συγγνώμη γὰρ 
ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε». Κανεὶς νὰ μὴ 
θρηνεῖ ἀπελπισμένος γιὰ τὶς ἀμαρτίες 
του· διότι ἀνέτειλε συγχώρηση ἀπὸ τὸν 
Πανάγιο Τάφο τοῦ Ἀναστάντος.

Ἀλλ̓  ἂν νικήθηκε ἡ ἁμαρτία, νικήθηκε 
καὶ ὁ θάνατος· διότι ὁ θάνατος βασίλευε 
στοὺς ἀνθρώπους ἐξαιτίας τῶν ἁμαρ-
τιῶν μας. Γἰ  αὐτὸ σήμερα ἀναφωνοῦμε 
θριαμβευτικά: «Ποῦ σου, θάνατε, τὸ 
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κέν τρον;». Ποῦ εἶναι, θάνατε, τὸ κεν τρί 
σου; (δηλαδὴ ἡ ἁμαρτία). Δὲν ἔχεις πιὰ 
καμιὰ ἐξουσία ἐπάνω μας. Εἶσαι ἕνα 
ἁπλὸ ἐπεισόδιο. Διότι ὅταν πεθαίνουμε, 
οἱ ψυχές μας μεταβαίνουν σὲ μιὰ ἄλλη 
κατάσταση, προσμένοντας τὴν ὥρα 
τῆς Παγκοσμίου Κρίσεως. Τότε θὰ ἀ-
δειάσουν ὅλοι οἱ τάφοι· θὰ ἀναστηθοῦν 
τὰ σώματά μας ἄφθαρτα καὶ ἀθάνατα, 
γιὰ νὰ ζήσουμε πλέον τὴν ἀτελεύτητη 
μακαριότητα τῆς οὐράνιας Βασιλείας. 
«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾍδου 
τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνί-
ου, ἀπαρχήν, καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν 
τὸν αἴτιον».

    

Χριστὸς ἀνέστη, ἀδελφοί! «Νῦν πάν-
τα πεπλήρωται φωτός…». Τώρα πιὰ 
ὅλα ἔχουν γεμίσει μὲ φῶς: ὁ οὐρανός, ἡ 
γῆ καὶ τὰ καταχθόνια. Ὅλα ἔχουν πλημ-
μυρίσει ἀπὸ τὸ Φῶς τοῦ Χριστοῦ, ὅλα 
ἔχουν εὐωδιάσει ἀπὸ τὴν παρουσία 
τοῦ Θεοῦ· παντοῦ Χάρις, παντοῦ χαρά, 
παν τοῦ ζωή, παντοῦ Ἀνάσταση. Καὶ τὸ 
ἀκόμη πιὸ θαυμαστὸ εἶναι ὅτι δὲν κου-
ραστήκαμε καθόλου γἰ  αὐτό· «ἀπονητὶ 
τὸ κατόρθωμα»2, ἀναφωνεῖ ὁ ἅγιος Ἰω-
άννης ὁ Χρυσόστομος. Ὁ πανάγαθος 
Θεὸς τὰ ἐργάσθηκε ὅλα. Σ᾿ ἐμᾶς μόνο 
ἀπομένει νὰ ἀποστραφοῦμε τὴν ἁμαρ-
τία, νὰ ἀνοίξουμε τὴν καρδιά μας στὸν 
Ἀναστάντα, νὰ Τοῦ ἁπλώσουμε τὸ χέ-
ρι. Κι Ἐκεῖνος θὰ τὸ ἁρπάξει καὶ θὰ μᾶς 
ἀναστήσει ἀπὸ τὸ μνῆμα τῶν παθῶν 
καὶ τῶν θλίψεων στὴ ζωὴ τῆς ἁγιότητος 
καὶ τῆς ἀναφαίρετης εἰρήνης, στὴν ὁλό-
φωτη Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ 
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

1. Ψαλ. ρϚ´ [106] 16, Κανὼν Ἀναστάσεως, 
εἱρμὸς Ϛ´ ᾠδῆς.

2. PG 49, 396.

Γιὰ τὶς ἁγιογραφικὲς περικοπὲς τῆς Κυριακῆς 
23 Ἀπριλίου βλέπε τὴν  ἑνότητα «Κηρύγματα» 
στὴν ἱστοσελίδα μας (www.osotir.gr).
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Ἡ βδέλλα εἶναι εἶδος σκουληκιοῦ 
ποὺ ζεῖ στὰ γλυκὰ νερά, σὲ ἕλη καὶ 
λίμνες. Ἔχει λεῖο σῶμα, πλατὺ καὶ 

εὐέλικτο. Στὸ στόμα της ἔχει τρεῖς σειρὲς 
ἀπὸ δόντια μὲ τὰ ὁποῖα κολλάει πάνω 
στὸ δέρμα τοῦ ἀνθρώπου ἢ τοῦ ζώου 
καὶ ρουφᾶ τὸ αἷμα του. Ἔτσι τρέφεται καὶ 
αὐξάνεται. Τὸ αἷμα ποὺ ρουφάει μπορεῖ 
νὰ εἶναι καὶ πέντε φορὲς περισσότερο 
ἀπὸ τὸν ὄγκο τοῦ σώματός της.

Τὸ παράδειγμα τῆς βδέλλας χρησιμο-
ποιεῖ ὁ σοφὸς Σολομὼν στὶς «Παροιμί-
ες» του γιὰ νὰ μᾶς διδάξει: «Τῇ βδέλλῃ 
τρεῖς θυγατέρες ἦσαν ἀγαπήσει ἀγα-
πώμεναι καὶ αἱ τρεῖς οὐκ ἐνεπίμπλασαν 
αὐτήν, καὶ ἡ τετάρτη οὐκ ἠρκέσθη εἰπεῖν 
ἱκανόν» (Παρ. λ́  [30] 15). Ἡ βδέλλα, λέ-
ει, εἶχε τρεῖς κόρες, ποὺ τὶς ἀγαποῦσε 
ὑπερβολικά. Καὶ οἱ τρεῖς τους δὲν χόρ-
ταιναν τὴν ἄπληστη μητέρα τους μὲ τὸ 
νὰ ρουφοῦν αἷμα. Καὶ ἡ τέταρτη δὲν 
μπόρεσε νὰ χορτάσει καὶ νὰ πεῖ: φθάνει, 
ἀρκετὸ εἶναι τὸ αἷμα ποὺ ρούφηξα.

Παρομοιάζεται ἐδῶ μὲ βδέλλα ἡ ἁ-
μαρτία. Ἡ παρομοίωση αὐτὴ θέλει νὰ 
δείξει πόσο ἄπληστη εἶναι ἡ ἁμαρτία, 
καθὼς ἐκδηλώνεται μὲ τὰ διάφορα πά-

θη, μάλιστα μὲ τὴ φιλαργυρία, τὴ γα-
στριμαργία, τὴ φιλοδοξία καὶ τὴ φιλη-
δονία. Ὅπως οἱ θυγατέρες τῆς βδέλλας, 
ὅσο ρουφοῦν τὸ αἷμα, τόσο περισσό-
τερο ζητοῦν νὰ πιοῦν καὶ δὲν φαίνεται 
ποτὲ νὰ χορταίνουν, ποτὲ δὲν λένε στὴ 
μητέρα τους «ἱκανόν», δηλαδή· φθάνει, 
δὲν μπορῶ ἄλλο νὰ πιῶ, ἔτσι καὶ τὰ πά-
θη τῆς ἁμαρτίας. Ὅσο περισσότερο κά-
ποιος τὰ ἱκανοποιεῖ, τόσο ἀπαιτητικότε-
ρα γίνονται αὐτά.

Δίνει καὶ ἄλλα χαρακτηριστικὰ παρα-
δείγματα τὸ ἱερὸ κείμενο στὴ συνέχεια, 
γιὰ νὰ καταδείξει τὴν ἄπληστη μανία μὲ 
τὴν ὁποία ὁ ἁμαρτωλὸς δουλεύει στὰ 
πάθη του. Μοιάζει, λέει, μὲ τὸν Ἅδη ποὺ 
ποτὲ δὲν χορταίνει. Ἀπὸ καταβολῆς κό-
σμου ὁ Ἅδης, ὁ θάνατος, πόσα ἑκατομ-
μύρια, πόσα δισεκατομμύρια ἀνθρώ-
πων ἔχει καταπιεῖ! Δὲν χορταίνει ὅμως. 
Δὲν σταματᾶ. Συνεχίζει ἄπληστα νὰ κα-
ταβροχθίζει τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ὅλοι 
εἴμαστε θνητοί. Εἶναι ἀκόμη τὰ πάθη 
τῆς σάρκας, ποὺ ἐξάπτουν τὴ φαντασία, 
ζαλίζουν τὸ νοῦ καὶ ὁδηγοῦν σὲ πράξεις 
αἰσχρὲς καὶ ἀνήθικες. Εἶναι ἡ γῆ, ποὺ 
δὲν χορταίνει ποτὲ ἀπὸ τὸ νερὸ τῆς 

Ἡ βδέλλα καὶ οἱ τέσσερις 
θυγατέρες της



βροχῆς καὶ πάντοτε λαίμαργα τὸ πίνει, 
μάλιστα στοὺς καιροὺς τῆς ἀνομβρίας. 
Εἶναι ἡ θάλασσα, ποὺ διαρκῶς δέχε-
ται τὴ βροχὴ καὶ τὰ νερὰ τῶν ποταμῶν 
καὶ ποτὲ δὲν γεμίζει. Εἶναι ἡ φωτιά, ποὺ 
καθὼς ρίχνουμε εὔφλεκτα ὑλικά, δυνα-
μώνουν οἱ φλόγες της, φουντώνουν, 
καὶ ὅσα κι ἂν ρίξουμε, ὅλα θὰ τὰ κατα-
καύσει. Ἡ θάλασσα καὶ ἡ φωτιὰ «οὐ μὴ 
εἴπωσιν· ἀρκεῖ», ποτὲ δὲν θὰ ποῦν ὅτι 
τὸ νερὸ ἢ τὰ εὔφλεκτα ὑλικὰ ποὺ δέχθη-
καν εἶναι ἀρκετά (βλ. Παρ. λ́  [30] 16).

Ὅλα αὐτὰ μοιάζουν μὲ ἀχόρταγες 
βδέλλες. Ὅλα φανερώνουν τὴν ἀνικα-
νοποίητη μανία, μὲ τὴν ὁποία μᾶς πο-
λεμοῦν τὰ διάφορα πάθη τῆς ψυχῆς. 
Ποτὲ δὲν χορταίνουν, ποτὲ δὲν ἠρεμοῦν. 
Πάν τοτε ἀπαιτοῦν, ὁλοένα καὶ περισ-
σότερα ἀπαιτοῦν.

Ὑπῆρξε ποτὲ κάποιος φιλάργυρος 
ποὺ ἔκανε περιουσία μεγάλη, ποὺ συγ-
κέντρωσε πλούτη πολλὰ καὶ εἶπε «ἱκα-
νόν», φθάνει, μέχρις ἐδῶ καὶ ἀπὸ ἐδῶ 
καὶ πέρα ἀρχίζω τὶς ἐλεημοσύνες; Ὅσο 
παραμένει φιλάργυρος, τόσο περισσό-
τερα ζητᾶ καὶ ποτὲ δὲν ἱκανοποιεῖται.

Ὑπῆρξε ποτὲ κάποιος γαστρίμαργος 
ποὺ ἔφθασε νὰ πεῖ «ἀρκεῖ», ἀπὸ ἐδῶ 
καὶ μπρὸς ἀρχίζω δίαιτα; Ὅσο δουλεύ-
ει στὸ πάθος, ὅσο τὸ ἱκανοποιεῖ, τόσο 
περισσότερο αὐτὸ τὸν δένει μὲ τὶς ἁλυ-
σίδες του καὶ δὲν τὸν ἀφήνει νὰ ἐλευθε-
ρωθεῖ.  

Ὑπῆρξε φιλόδοξος ἄνθρωπος ποὺ εἶ-
πε νὰ παραδώσει τὴν ἐξουσία, νὰ πα-
ραχωρήσει τὶς ὑψηλὲς θέσεις σὲ ἄλλους 
καὶ αὐτὸς νὰ ζήσει πλέον ταπεινὰ στὴν 
ἀφάνεια; Ὅσο ἡ φιλοδοξία κυριαρ-
χεῖ στὴν ψυχή του, θὰ ἀρρωσταίνει, 
θὰ πεθαίνει καὶ θὰ θέλει νὰ πάει μὲ τὰ 
σκῆπτρα στὸν τάφο του.

Ὑπῆρξε ἄνθρωπος φιλήδονος, σαρκι-
κός, ποὺ ἀποφάσισε νὰ ζήσει μὲ ἁγνό-
τητα; Γερνάει, εἶναι ἕτοιμος νὰ φύγει 

ἀπὸ τὴ ζωή, καὶ ὅμως σκέπτεται ὅπως 
οἱ ἐπιπόλαιοι νέοι ποὺ κυριαρχοῦνται 
ἀπὸ τὰ πάθη αὐτά. Διότι ὅταν τὰ πά-
θη δὲν πολεμοῦνται, συγγηράσκουν μὲ 
τὸν ἄνθρωπο, ριζώνουν καὶ τὸν ταλαι-
πωροῦν μέχρι νὰ βγεῖ ἡ ψυχή του.

Ἀχόρταγα, λαίμαργα τὰ πάθη ποὺ πο-
λεμοῦν τὸν ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο. Μπο-
ρεῖ νὰ προσφέρουν μιὰ ἐλάχιστη πρόσ-
καιρη ἱκανοποίηση, ἀλλὰ τὴν ψυχὴ δὲν 
τὴν ἱκανοποιοῦν βαθύτερα, δὲν τὴν 
χορ  ταίνουν. Ἡ ψυχὴ δὲν χορταίνει, ὅταν 
χορταίνει ἡ κοιλιά. Ἡ ψυχὴ δὲν μπορεῖ 
νὰ χαρεῖ, ὅταν ἁμαρτωλὰ ἱκανοποιεῖται 
ἡ σάρκα. Ἡ ψυχὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἀνα-
παυθεῖ στὴ μάταιη δόξα τοῦ κόσμου 
καὶ νὰ αἰσθανθεῖ ἀσφαλὴς μέσα στὰ 
πρόσκαιρα ὑλικὰ πλούτη, ποὺ σήμερα 
ὑπάρχουν καὶ αὔριο χάνονται σὰν τὸν 
καπνό.

Ὅσο δὲν τὸ καταλαβαίνουμε αὐτό, τό-
σο νιώθουμε ὅτι εἴμαστε ἀνικανοποίη-
τοι γιατὶ δὲν ἀποκτήσαμε, δὲν ἀπολαύ-
σαμε, δὲν κερδίσαμε τὰ περισσότερα. 
Καὶ γι’ αὐτὸ νέοι ἀγῶνες, νέες προσπά-
θειες γιὰ τὸ πιὸ πολύ, ποὺ ὅμως εἶναι 
τὸ ὑλικό, τὸ σαρκικό, τὸ ἁμαρτωλό, τὸ 
παροδικὸ καὶ μάταιο. Καὶ νέα ἀπογοή-
τευση τῆς ψυχῆς, ποὺ οἱ βδέλλες τῶν 
παθῶν τῆς ρουφοῦν ὅλο καὶ περισσό-
τερο τὸ αἷμα, τῆς στεροῦν τὴ δροσιά, 
τὴν στεγνώνουν ἀπὸ κάθε ἰκμάδα ζωῆς 
καὶ δὲν τὴν ἀφήνουν νὰ ἀναπνεύσει καὶ 
νὰ ἀπολαύσει τὴ χαρὰ γιὰ τὴν ὁποία 
εἶναι πλασμένη.

Μόνο ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ δώσει στὴν 
ψυχὴ αὐτὸ ποὺ βαθύτερα ἀναζητεῖ. Μό-
νο Αὐτὸς μπορεῖ νὰ ἱκανοποιήσει τοὺς 
ἀσίγαστους πόθους καὶ τὶς βαθιὲς ἐπι-
θυμίες της γιὰ ἀληθινὴ χαρὰ καὶ ἐλευ-
θερία, γιὰ αἰώνια ζωὴ καὶ εὐτυχία. Μό-
νο Αὐτὸς μπορεῖ νὰ τὴν λυτρώσει ἀπὸ 
τὰ πάθη της καὶ νὰ τὴν ὁδηγήσει στὴν 
ἐλευθερία τοῦ Πνεύματος τῆς ζωῆς. 
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Μ εγάλη Παρασκευή. Ἀτμόσφαιρα 
πένθιμη καὶ συγκινητική. Τὸ θεῖο 
σῶμα ἐπὶ τοῦ τάφου. Καὶ ἐνῶ δά-

κρυα ἔχουν γεμίσει τὰ πρόσωπά μας καὶ 
πένθιμοι ἐπιτάφιοι ὕμνοι ἀναπέμ πονται 
ἀπὸ τὰ χείλη μας, ἔρχεται ἡ Ἐκκλησία 
μας καὶ μᾶς προσφέρει μιὰ πρώτη ἐλπί-
δα Ἀναστάσεως. Ἀνοίγει ἐνώπιόν μας 
τὸ βιβλίο τοῦ προφήτου Ἰεζεκιὴλ ἀπὸ 
τὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ ἀναγινώσκεται 
μιὰ θαυμάσια καὶ πολὺ διδακτικὴ προ-
φητεία. Ἂς τὴν παρακολουθήσουμε.

Κάποια μέρα ὁ Προφήτης δέχεται τὴν 
ἰδιαίτερη ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ. Βλέπει 
ἐνώπιόν του ἕνα συγκλονιστικὸ ὅρα-
μα. Τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ τὸν ὁδηγεῖ σὲ 
ἄλλη, πνευματικὴ διάσταση. Ποῦ βρί-
σκεται ὁ Προφήτης; Βρίσκεται ξαφνικὰ 
στὴ μέση μιᾶς μεγάλης πεδιάδας. Τί 
βλέπει ἐνώπιόν του; Μιὰ νεκρικὴ πεδι-
άδα γεμάτη ἀπὸ ξηρὰ ἀνθρώπινα ὀστά. 
Πλῆθος ἀναρίθμητο! Καὶ μάλιστα ὀστὰ 
«ξηρὰ σφόδρα» (Ἰεζ. λζ΄ [37] 2). Περπά-
τησε, ἔφερε γύρα ὅλη τὴν πεδιάδα. Τὸ 
ἴδιο ἀποκρουστικὸ θέαμα παντοῦ. Καὶ 
ἐνῶ βρισκόταν σὲ αὐτὴ τὴν κατάστα-
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Κάποια μέρα ὁ Προφήτης δέχεται τὴν 
ἰδιαίτερη ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ. Βλέπει 
ἐνώπιόν του ἕνα συγκλονιστικὸ ὅρα-
μα. Τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ τὸν ὁδηγεῖ σὲ 
ἄλλη, πνευματικὴ διάσταση. Ποῦ βρί-
σκεται ὁ Προφήτης; Βρίσκεται ξαφνικὰ 
στὴ μέση μιᾶς μεγάλης πεδιάδας. Τί 
βλέπει ἐνώπιόν του; Μιὰ νεκρικὴ πεδι-
άδα γεμάτη ἀπὸ ξηρὰ ἀνθρώπινα ὀστά. 
Πλῆθος ἀναρίθμητο! Καὶ μάλιστα ὀστὰ 
«ξηρὰ σφόδρα» (Ἰεζ. λζ΄ [37] 2). Περπά-
τησε, ἔφερε γύρα ὅλη τὴν πεδιάδα. Τὸ 
ἴδιο ἀποκρουστικὸ θέαμα παντοῦ. Καὶ 
ἐνῶ βρισκόταν σὲ αὐτὴ τὴν κατάστα-

ση, ἔκπληκτος ἀκούει τὴν κυριαρχικὴ 
φωνὴ τοῦ Κυρίου: «Υἱὲ ἀνθρώπου, εἰ 
ζήσεται τὰ ὀστέα ταῦτα;» (Ἰεζ. λζ΄ [37] 
3). Ἄνθρωπε, τί λές; Μποροῦν αὐτὰ τὰ 
ξηρὰ ὀστὰ νὰ λάβουν ζωή; –Κύριε, Ἐσὺ 
μόνο γνωρίζεις ἂν μπορεῖ νὰ γίνει κάτι 
τέτοιο, ἀπαντᾶ μὲ ταπεινὸ φρόνημα ὁ 
Ἰεζεκιήλ. 

Τότε ὁ Κύριος δίνει ἐντολὴ στὸν ἔκθαμ-
βο Προφήτη νὰ προφητεύσει καὶ νὰ κη-
ρύξει τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ ἀπευθυνόμε-
νος πρὸς αὐτὰ τὰ ὀστά. Καὶ ἐνῶ ἀρχί-
ζει ὁ Προφήτης νὰ ὁμιλεῖ, γίνεται κάτι 
συγκλονιστικό: Ἕνας μεγάλος σεισμὸς 
ξεσηκώνει ἀπὸ τὴ γῆ τὰ νεκρὰ ὀστὰ 
καὶ μπροστὰ στὰ ἔκπληκτα μάτια τοῦ 
Προφήτη ἀρχίζουν νὰ συνδέονται καὶ 
νὰ προσαρμόζονται, ὅπως ὁ Πλάστης 
τὰ εἶχε μὲ τὴ σοφία Του συνδέσει στὸ 
ἀνθρώπινο σῶμα. Καὶ καθὼς ὁ Προφή-
της παρατηρεῖ αὐτὸ τὸ πρωτοφανὲς θέ-
αμα, ἀναφύονται πάνω στὰ ξηρὰ ὀστὰ 
νεῦρα, σάρκες καὶ στὸ τέλος τὰ καλύ-
πτει δέρμα. 

Καὶ τότε νέα ἐντολὴ τοῦ Κυρίου πρὸς 
τὸν Προφήτη: Νὰ προφητεύσει καὶ πά-
λι. Νὰ ἀπευθύνει λόγο ἐκ μέρους τοῦ 
ἴδιου τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ λάβουν ζωή. Καὶ 
τὸ θαῦμα ὁλοκληρώνεται. Ἔπνευσε 
ἀπὸ τὰ τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα 
πνεῦμα ζωηφόρο, καὶ μέσα στὰ νεκρὰ 

Ἡ προσδοκία
τῆς 

Ἀναστάσεως

Ἡ προσδοκία
τῆς 

Ἀναστάσεως



ἐκεῖνα σώματα εἰσῆλθε πνεῦμα ζωῆς, 
καὶ σηκώθηκαν ἀμέσως ὄρθια καὶ στά-
θηκαν στὰ πόδια τους.

Αὐτὸ τὸ συγκλονιστικὸ ὅραμα ποὺ 
περιγράφει ὁ προφήτης Ἰεζεκιὴλ στὸ βι-
βλίο του, διαβάστηκε καὶ φέτος στοὺς 
Ναοὺς ἀμέσως μετὰ τὴν περιφορὰ τοῦ 
ἱεροῦ Ἐπιταφίου. Τότε ποὺ δυστυχῶς 
μόνο λίγοι Χριστιανοὶ εἰσέρχονται στὸν 
ἱερὸ Ναὸ καὶ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ τὸ 
ἀπολαύσουν καὶ νὰ λάβουν διδάγματα 
καὶ παρηγορία.

Ἡ θαυμάσια αὐτὴ προφητεία ἀναφέ-
ρεται κυρίως στὴν ἀνασύσταση τοῦ Ἰσ-
ραὴλ καὶ τὴν ἀνάκληση τῶν Ἑβραίων 
ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσία. Συγχρόνως ὅμως 
ἀποτελεῖ προτύπωση τῆς γενικῆς ἀνα-
στάσεως τῶν νεκρῶν κατὰ τὴ Δευτέρα 
Ἔλευση τοῦ Κυρίου μας, ἀναζωπυρώ-
νοντας σὲ ὅλους μας τὴ μεγάλη προσ-
δοκία τῆς ἀναστάσεως. Μιὰ προσδοκία 
ποὺ πηγάζει ἀπὸ πολλὲς σχετικὲς ἀνα-
φορὲς τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Δια-
θήκης. 

Ἀνάσταση, αἰώνια ζωή, ἀθανασία! 
Αὐτὸς εἶναι ὁ ἱερὸς πόθος ὅλων τῶν 
ἀνθρώπων καὶ μάλιστα τῶν πιστῶν 
Χριστιανῶν. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ διδασκα-
λία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία δὲν δι-
δάσκει μόνο τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, 
τὴν ὁποία καὶ πολλοὶ ἐκτὸς τοῦ Χριστια-
νισμοῦ διδάσκουν. Ἡ Ἐκκλησία μας δι-
δάσκει καὶ τὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν 
σωμάτων καὶ τὴν ἕνωσή τους μὲ τὴν 
ἀθάνατη ψυχή μας. Αὐτὸ δηλαδὴ τὸ 
γεγονὸς ποὺ θὰ συντελεσθεῖ κατὰ τὴ 
Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου, κατὰ 
τὴν ὁποία «συναχθήσεται ἔμπροσθεν 
αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη» (Ματθ. κε΄ [25] 
32). Θὰ συγκεντρωθοῦν μπροστά Του 
ὅλοι ὅσοι ἔζησαν καὶ θὰ ζήσουν μέχρι 
τῆς συντελείας τῶν αἰώνων.

Θὰ ἀναστηθοῦμε λοιπόν. Ἀλλὰ ποιὸ 

θὰ εἶναι τὸ ἀναστημένο μας σῶμα; Αὐτὸ 
τὸ ἀσθενικὸ ποὺ φέρουμε στὴν παρού-
σα ζωή; 

Τὸ σῶμα μας θὰ ἀναστηθεῖ πράγμα-
τι. Θὰ εἶναι ὅμως ἄφθαρτο. Σῶμα χωρὶς 
ὑλικὲς ἀνάγκες, χωρὶς ἀσθένειες, ἀπαλ-
λαγμένο ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ γήινες ἀδυ-
ναμίες, ἀπὸ διαβλητὰ καὶ ἀδιάβλητα 
πάθη. Σῶμα αἰώνιο, ἄφθαρτο.

Τώρα τὸ σῶμα σπείρεται μέσα στὸν 
τάφο σὲ κατάσταση φθορᾶς, ἀλλὰ θὰ 
ἔρθει ἡ ὥρα ποὺ θὰ ἐγερθεῖ «ἐν ἀφθαρ-
σίᾳ». Τώρα εἶναι ἄτιμο καὶ δυσῶδες, 
θὰ ἐγερθεῖ ὅμως σὲ κατάσταση τιμῆς 
καὶ δόξας. Τώρα καταλήγει στὸν τάφο 
ἀσθενικό, κάποτε ὅμως θὰ ἐγερθεῖ γε-
μάτο δύναμη καὶ σφρίγος. «Σπείρεται ἐν 
φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ· σπείρε-
ται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ· σπείρε-
ται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν δυνάμει», 
διακηρύσσει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Ά  
Κορ. ιε΄ [15] 42-43). 

Ἀξίζουν λοιπὸν οἱ κόποι καὶ οἱ θυσίες 
τοῦ παρόντος βίου. Ὅταν γνωρίζουμε 
ὅτι τὸ ταπεινὸ καὶ ἀσθενικό μας σῶμα 
θὰ ἀναστηθεῖ «ἐν ἀφθαρσίᾳ». Ἀξίζει 
νὰ κάνουμε κάθε θυσία στὸν καθημε-
ρινό μας ἀγώνα γιὰ νὰ τὸ διατηροῦμε 
στὸ πνευματικὸ ὕψος γιὰ τὸ ὁποῖο τὸ 
ἔχει πλάσει ὁ Θεός. Ἀξίζει νὰ τὸ κρα-
τοῦμε ἁγνὸ καὶ καθαρὸ ἀπὸ τὸν ρύπο 
τῆς εὐπερίστατης ἁμαρτίας. Ἀξίζει νὰ τὸ 
θωρακίζουμε μὲ τὸ ἅγιο Σῶμα καὶ τὸ τί-
μιο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας. Ἀξίζει νὰ τὸ 
προστατεύουμε μὲ τὰ ἱερὰ Μυστήρια 
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ νὰ τὸ ἐξαγιάζου-
με μὲ τὸν συνεπὴ καὶ σταθερὸ πνευμα-
τικό μας ἀγώνα. Ἔτσι ὥστε ἀπὸ ἐδῶ, 
ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή, τὸ σῶμα μας νὰ εἶναι 
ἀληθινὸς Ναὸς τοῦ Θεοῦ, κατοικητή-
ριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ζώντας καὶ 
προσδοκώντας «ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ 
ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος». 
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Ὁ ἀείμνηστος πλέον καθηγητὴς τῆς 
Ἰατρικῆς Γεώργιος Παπαζάχος 
ἔχει περιγράψει ἀρκετὲς φορὲς 

καὶ παραστατικότατα μιὰ συνάν τησή 
του τὴν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου μὲ τὸν 
ἅγιο Πορφύριο. Ἡ συνάντηση ἐξελί-
χθηκε σὲ ἀποκάλυψη. Ἀποκάλυψη τοῦ 
πῶς αἰσθάνεται καὶ πανηγυρίζει ἕνας 
ἅγιος τὴν Ἀνάσταση. Ἂς τὴν παρακο-
λουθήσουμε, ὅπως μᾶς τὴν περιέγρα-
ψε ὁ ἀείμνηστος καθηγητής:

«Θὰ σᾶς μεταφέρω τὰ χαρμόσυνα 
ἀναστάσιμα βιώματα τοῦ μακαριστοῦ 
Γέροντα Πορφυρίου, ὅπως τὰ ἔζησα 
μιὰ Τρίτη Διακαινησίμου στὸ κελλάκι 
του.

Μετὰ τὴν καρδιολογικὴ ἐξέταση καὶ τὸ 
συνηθισμένο καρδιογράφημα, μὲ παρε-
κάλεσε νὰ μὴ φύγω. Κάθισα στὸ σκα-
μνάκι κοντὰ στὸ κρεβάτι του. Ἔλαμπε 
ἀπὸ χαρὰ τὸ πρόσωπό του.

Μὲ ρώτησε:
–Ξέρεις τὸ τροπάριο ποὺ λέει: “Θανά-

του ἑορτάζομεν νέκρωσιν...”;
–Ναί, Γέροντα, τὸ ξέρω.
–Πές το.
Ἄρχισα γρήγορα-γρήγορα: “Θανάτου 

ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾍδου τὴν καθαί-

ρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρ-
χήν, καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν αἴτι-
ον, τὸν μόνον εὐλογητὸν τῶν Πατέρων, 
Θεὸν καὶ ὑπερένδοξον”.

–Τὸ κατάλαβες;
–Ἀσφαλῶς τὸ κατάλαβα.
Νόμισα πὼς μὲ ρωτάει γιὰ τὴν ἑρμη-

νεία του.
Ἔκανε μία ἀπότομη κίνηση τοῦ  χεριοῦ 

του καὶ μοῦ εἶπε:
–Τίποτε δὲν κατάλαβες, βρὲ Γιωργάκη! 

Ἐσὺ τὸ εἶπες σὰν βιαστικὸς ψάλτης... 
Ἄκου τί φοβερὰ πράγματα λέει αὐτὸ τὸ 
τροπάριο: Ὁ Χριστὸς μὲ τὴν Ἀνάστα-
σή Του δὲν μᾶς πέρασε ἀπέναντι ἀπὸ 
ἕνα ποτάμι, ἀπὸ ἕνα ρῆγμα γῆς, ἀπὸ 
μιὰ διώρυγα, ἀπὸ μιὰ λίμνη ἢ ἀπὸ τὴν 
Ἐρυθρὰ θάλασσα. Μᾶς πέρασε ἀπέν-
αντι ἀπὸ ἕνα χάος, ἀπὸ μία ἄβυσσο, 
ποὺ ἦταν ἀδύνατο νὰ τὴν περάσει ὁ 
ἄνθρωπος μόνος του. Αἰῶνες περίμενε 
ὁ κόσμος αὐτὸ τὸ Πάσχα, αὐτὸ τὸ πέ-
ρασμα.

Ὁ Χριστὸς μᾶς πέρασε ἀπὸ τὸν θάνα-
το στὴ ζωή. Γἰ  αὐτὸ σήμερα “θανάτου 
ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾍδου τὴν καθαί-
ρεσιν”. Χάθηκε ὁ θάνατος. Τὸ κατάλα-
βες; Σήμερα γιορτάζουμε τὴν “ἀπαρχὴ” 
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Πάσχα μὲ τὸν ἅγιο Πορφύριο




α      να  α          ο

   α  α ζοµν νκωσιν  

     κα  σιν    αλ  λнς ι ο  н
ς   нς     ω  





     χнν      
 σκι ων ς υ µνµν ον   ι ον 

     λοǳн ον  
ων  α        ων      Θ   ον  

     κα  σιν    αλ  λнς ι ο  н
ς   нς     ω  

     χнν      
 σκι ων ς υ µνµν ον   ι ον 

α      να  α          ο
   α  α ζοµν νκωσιν  

     κα  σιν    αλ  λнς ι ο  н
ς   нς     ω  

     χнν      
 σκι ων ς υ µνµν ον   ι ον 

     λοǳн ον  
ων  α        ων      Θ   ον  





     λοǳн ον  
ων  α        ων      Θ   ον          

     λοǳн ον  
ων  α        ων      Θ   ον  

α      να  α          ο
   α  α ζοµν νκωσιν  

     κα  σιν    αλ  λнς ι ο  н
ς   нς     ω  





     χнν      
 σκι ων ς υ µνµν ον   ι ον 

     λοǳн ον  
ων  α        ων      Θ   ον  

     λοǳн ον  
ων  α        ων      Θ   ον  

     λοǳн ον  
ων  α        ων      Θ   ον  

     λοǳн ον  
ων  α        ων      Θ   ον          

     λοǳн ον  
ων  α        ων      Θ   ον  

     κα  σιν    αλ  λнς ι ο  н
ς   нς     ω  

     χнν      
 σκι ων ς υ µνµν ον   ι ον 

τῆς “ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου”, τῆς 
ζωῆς κοντά Του.

Μίλαγε μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ βεβαιότη-
τα. Συγκινήθηκε.

Σιώπησε γιὰ λίγο καὶ συνέχισε πιὸ δυ-
νατά:

–Τώρα δὲν ὑπάρχει χάος, θάνατος, νέ-
 κρωση, Ἅδης. Τώρα ὅλα εἶναι χαρά, χά-
ρις στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας. Ἀ-
ναστήθηκε μαζί Του ἡ ἀνθρώπινη φύση. 
Τώρα μποροῦμε κι ἐμεῖς νὰ ἀναστη-
θοῦμε, νὰ ζήσουμε αἰώνια κοντά Του... 
Τί εὐτυχία ἡ Ἀνάσταση!

“Καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν αἴτιον”. 
Ἔχεις δεῖ τὰ κατσικάκια τώρα τὴν Ἄνοι-
ξη νὰ χοροπηδοῦν πάνω στὸ γρασίδι; 
Νὰ τρῶνε λίγο ἀπὸ τὴ μάνα τους καὶ νὰ 
χοροπηδοῦν ξανά; Αὐτὸ εἶναι τὸ σκίρ-
τημα, τὸ χοροπήδημα. Ἔτσι ἔπρεπε κι 
ἐμεῖς νὰ χοροπηδοῦμε ἀπὸ χαρὰ ἀνεί-
πωτη γιὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας 
καὶ τὴ δική μας.

Διέκοψε καὶ πάλι τὸν λόγο του. Ἀνέ-
πνεα μιὰ εὐφρόσυνη ἀτμόσφαιρα.

–Μπορῶ νὰ σοῦ δώσω μιὰ συμβουλή; 
συνέχισε.

Σὲ κάθε θλίψη σου, σὲ κάθε ἀποτυχία 
σου, σὲ κάθε πόνο σου, νὰ συγκεντρώ-
νεσαι μισὸ λεπτὸ στὸν ἑαυτό σου καὶ νὰ 
λὲς ἀργά-ἀργὰ αὐτὸ τὸ τροπάριο. Θὰ 
βλέπεις ὅτι τὸ μεγαλύτερο πράγμα στὴ 
ζωή σου – καὶ στὴ ζωὴ τοῦ κόσμου ὅλου 
– ἔγινε: Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἡ σω-
τηρία μας. Καὶ θὰ συνειδητοποιεῖς ὅτι ἡ 
ἀναποδιὰ ποὺ σοῦ συμβαίνει εἶναι πολὺ 
μικρὴ γιὰ νὰ χαλάσει τὴ διάθεσή σου.

Μοῦ ᾿σφιξε τὸ χέρι, λέγοντας:
–Σοῦ εὔχομαι νὰ “σκιρτᾶς” ἀπὸ χαρά, 

κοιτάζοντας πίσω σου τὸ χάος ἀπὸ τὸ 
ὁποῖο μᾶς πέρασε ὁ ἀναστὰς Κύριος, “ὁ 
μόνος εὐλογητὸς τῶν Πατέρων”.

Ψάλε τώρα καὶ τὸ “Χριστὸς Ἀνέ-
στη...”»(*). 

     λοǳн ον  
ων  α        ων      Θ   ον  

     λοǳн ον  
ων  α        ων      Θ   ον  

(*) Ἱστολόγιο «Ὄρθρος» (12 Μαΐου 2013).

www.osotir.gr/shop

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΗΓΟΡΟΥΝ
ΚΑΘΕ ΘΛΙΒΟΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ

Ἀρχιμ. Θεοδώρου Κ. Μπεράτη

• «ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ, Ο ΘΕΟΣ...»                 4,50 �
• «ΕΝ ΘΛΙΨΕΙ ΕΜΝΗΣΘΗΜΕΝ ΣΟΥ»         4,50 �

✼   ✼   ✼
Ἀρχιμ. Ἀστερίου Σ. Χατζηνικολάου

• ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ        2,50 �
✼   ✼   ✼

Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσοπούλου

• ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ                                             7 �
• ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ                                             5 �
• «ΕΛΠΙΣΟΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ»                            3 �
• «ΟΙ ΣΠΕΙΡΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΑΚΡΥΣΙΝ...»              3 �
• ΔΙΑ ΠΟΝΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΥΣ        5 �

✼   ✼   ✼
Ἀρχιμ. Χριστοδούλου Κ. Παπαγιάννη

• ΔΙΑΤΙ ΣΤΕΝΟΧΩΡΕΙΣΑΙ;                                       2,50 �
• ΠΡΟΣΦΟΡΑ
     ΣΤΟΝ ΑΡΡΩΣΤΟ ΑΔΕΛΦΟ                                 1 �

✼   ✼   ✼
Ἀρχιμ. Γαβριὴλ Γ. Ἀθανασιάδη

• ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ: Ἡ ἀσθένεια τῆς καρδιᾶς         2,50 �
✼   ✼   ✼

Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου

• ΥΠΟΜΟΝΗ, ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ                  1 �
✼   ✼   ✼

Νικολάου Π. Βασιλειάδη

• ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ               23 �
✼   ✼   ✼

Ἀβραὰμ Μ. Κοκάλη

• Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΑΣ
   ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ                  1 �

ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ

ΕΤΗΣΙΟΙ  ΤΟΜΟΙ

• Μὲ οἰκοδομητικὰ καὶ ἐνδιαφέροντα ἄρθρα.
• Μὲ ἐκκλησιαστικὲς μορφὲς τῶν Πατέρων.
• Μὲ βίους διάφορων Ἁγίων.
• Μὲ διδακτικὲς ἱστορίες καὶ πλῆθος
   ὠφέλιμων σκέψεων.

Ἕκαστος τόμος 12 �

ΑΡΙΘ. 2153, 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΗΓΟΡΟΥΝ
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ἸÝ  Þ ὴ «βόà α» 
á    â  υλες ã οä å σæ  

Πῶς ἀλλιῶς θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτη-
ρισθεῖ ἡ ἰατρικὴ ἔκθεση τοῦ «Ἀμερικανικοῦ 
Κολλεγίου Παιδιάτρων» (ἐθνικῆς ὀργανώ-
σεως μὲ μέλη σὲ 47 Πολιτεῖες τῆς Ἀμερι-
κῆς μὲ σκοπὸ τὴν προώθηση τῆς ὑγείας 
καὶ εὐημερίας τῶν παιδιῶν) σχετικὰ μὲ τὶς 
«Ἔμφυλες Ταυτότητες» καὶ τὸ λεγόμενο 
«Κοινωνικὸ Φύλο» παρὰ ὡς βόμβα ποὺ 
δια λύει ὅλες τὶς ἀρρωστημένες ἐκφυλιστι-
κὲς πεποιθήσεις περὶ ἀποδομήσεως τῶν 
ἔμ φυλων στερεοτύπων; 

Μὲ πολλὴ χαρὰ καὶ ψυχικὴ ἀνακούφιση 
γιὰ τὴν κατάθεση ἔγκυρου, σαφῶς ἐπιστη-
μονικοῦ λόγου ἀπὸ ἰατροὺς ὑψηλῆς ἐπι-
στημονικῆς περιωπῆς μεταφέρουμε συνο-
πτικὰ τὶς θέσεις τοῦ Κολλεγίου.

Ὁ τίτλος τῆς σχετικῆς ἐκθέσεως εἶναι: «Ἡ 
ἰδεολογία τῶν φύλων βλάπτει τὰ παιδιά». Σ᾿ 
αὐτὴν διαλαμβάνονται καὶ τὰ ἑξῆς (ἐπιλεκτι-
κά): 

«Τὸ Ἀμερικανικὸ Κολλέγιο Παιδιάτρων 
προ τρέπει τοὺς ἐπαγγελματίες ὑγείας, ἐκ-
παι δευτικοὺς καὶ νομοθέτες νὰ ἀπορρίψουν 
ὅλες τὶς πολιτικὲς ποὺ προδιαθέτουν τὰ παι-
διὰ νὰ δεχθοῦν ὡς φυσιολογικὴ μιὰ ζωὴ χη-
μικῆς καὶ χειρουργικῆς πλαστοπροσωπίας 
τοῦ ἀντίθετου φύλου. Τὰ γεγονότα καὶ ὄχι ἡ 
ἰδεολογία καθορίζουν τὴν πραγματικότητα.

1. Ἡ ἀνθρώπινη σεξουαλικότητα εἶναι ἕνα 
ἀντικειμενικὸ βιολογικὸ δυαδικὸ γνώρισμα: 
Τὰ χρωμοσώματα ΧΥ καὶ ΧΧ εἶναι γενετικοὶ 
δεῖκτες τοῦ ἀρσενικοῦ καὶ θηλυκοῦ ἀντι-
στοίχως καὶ ὄχι γενετικοὶ δεῖκτες κάποιας 
δια ταραχῆς. Οἱ ἐξαιρετικὰ σπάνιες διατα-
ραχὲς ἀνάπτυξης φύλου (DSD) εἶναι ὅλες 
ἰατρικῶς ἀναγνωρίσιμες ἀποκλίσεις ἀπὸ τὸ 

σεξουαλικὸ δυαδικὸ πρότυπο καὶ ὀρθῶς 
ἔχουν χαρακτηριστεῖ ὡς διαταραχὲς τοῦ 
ἀνθρώπινου σχεδιασμοῦ. Τὰ ἄτομα μὲ δια -
ταραχὲς ἀνάπτυξης φύλου (συχνὰ ἀποκα-
λούμενα ὡς “διαφυλικά”) δὲν ἀποτελοῦν 
τρίτο φύλο.

2. Κανεὶς δὲν γεννιέται μὲ κοινωνικὸ φύ-
λο (gender). Ὅλοι γεννιοῦνται μὲ ἕνα βιο-
λογικὸ φύλο. Τὸ κοινωνικὸ φύλο (ἐπίγνω-
ση καὶ αἴσθηση τοῦ ἑαυτοῦ μας ὡς ἀρσενι-
κοῦ ἢ θηλυκοῦ) εἶναι μία κοινωνιολογικὴ καὶ 
ψυχολογικὴ ἔννοια· ὄχι ἀντικειμενικὴ βιολο-
γικὴ ἔννοια. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ “αἰσθάνονται 
σὰν τὸ ἀντίθετο φύλο” ἢ “κάπου ἐνδιάμεσα” 
δὲν ἀποτελοῦν τὸ τρίτο φύλο. Παραμένουν 
βιολογικὰ ἄνδρες ἢ βιολογικὰ γυναῖκες.

3. Ἡ πεποίθηση ἑνὸς ἀτόμου ὅτι αὐτὸς ἢ 
αὐτὴ εἶναι κάτι ποὺ δὲν εἶναι, στὴν καλύτερη 
περίπτωση χαρακτηρίζεται ὡς σημάδι συγ-
χυσμένης σκέψεως. Ἡ δυσφορία γένους 
(GD), ἀναφερόμενη παλαιότερα ὡς δια-
ταραχὴ ταυτότητας φύλου (GID), εἶναι μιὰ 
ἀναγνωρισμένη ψυχικὴ διαταραχὴ κατὰ τὴν 
πιὸ πρόσφατη ἔκδοση τοῦ Διαγνωστικοῦ 
καὶ Στατιστικοῦ Ἐγχειριδίου τῆς Ἀμερικα-
νικῆς Ψυχιατρικῆς Ἕνωσης (DSM-V). (...)

5. Σύμφωνα μὲ τὸ DSM-V τὸ 98% τῶν 
ἀγοριῶν μὲ διαταραχὴ ταυτότητας φύλου 
καὶ τὸ 88% τῶν κοριτσιῶν μὲ διαταραχὴ 
ταυτότητας φύλου τελικὰ ἀποδέχονται τὸ 
βιολογικό τους φύλο, ἀφοῦ περάσουν μὲ 
φυσιολογικὸ τρόπο τὴν ἐφηβεία.

6. Τὰ παιδιὰ προεφηβικῆς ἡλικίας ποὺ 
χρησιμοποιοῦν ὁρμόνες, ποὺ μπλοκάρουν 
τὴν ἐφηβεία προκειμένου νὰ ὑποδυθοῦν τὸ 
ἀντίθετο φύλο, θὰ χρειαστοῦν ὁρμόνες 
“δια σταύρωσης φύλου” σὲ προχωρημένη ἐ-
φη βεία. Ὁ συνδυασμὸς αὐτὸς ὁδηγεῖ σὲ μό-
νιμη στειρότητα. Τὰ παιδιὰ αὐτὰ δὲν θὰ 
μπορέσουν ποτὲ νὰ συλλάβουν γενετικῶς 
δικά τους παιδιὰ οὔτε καὶ μέσῳ τεχνητῆς 
γονιμοποίησης. Ἐπιπλέον, οἱ ὁρμόνες δια-
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σταύρωσης φύλου (τεστοστερόνη καὶ οἰ-
στρογόνα) συνδέονται μὲ κινδύνους καρ-
δια κῶν παθήσεων, ὑψηλῆς ἀρτηριακῆς 
πιέ σεως, θρόμβων τοῦ αἵματος, ἐγκεφαλι-
κοῦ, σακχαρώδους διαβήτου καὶ καρκίνου.

7. Τὰ ποσοστὰ αὐτοκτονιῶν εἶναι 20 φο-
ρὲς ὑψηλότερα σὲ ἐφήβους ποὺ χρησιμο-
ποιοῦν ὁρμόνες διασταύρωσης φύλου καὶ 
ὑποβάλλονται σὲ ἐγχείρηση ἀλλαγῆς φύλου.

8. Τὸ νὰ κάνεις τὰ παιδιὰ νὰ πιστεύουν ὅτι 
μία ζωὴ χημικῆς καὶ χειρουργικῆς μίμησης 
τοῦ ἀντίθετου φύλου εἶναι φυσιολογικὴ καὶ 
ὑγιὴς συνιστᾶ κακοποίηση τοῦ παιδιοῦ».

«Κακοποίηση τοῦ παιδιοῦ», κύριοι τοῦ Ὑ-
πουργείου Παιδείας. Αὐτὸ προκαλεῖ ἡ Θε-
ματική σας Ἑβδομάδα. Καὶ ἡ γνωμάτευση 
αὐτὴ δὲν προέρχεται ἀπὸ «συντηρητικοὺς 
ὁμοφοβικοὺς ρατσιστές», ἀλλὰ ἀπὸ διακε-
κριμένους εἰδικοὺς ἐπιστήμονες τῆς Ἰα τρι-
κῆς. Ἐπιτέλους ἂς συνέλθουμε ὡς ἔθνος. 
Ἂς πετάξουμε ἀπὸ ἐπάνω μας τὰ ράκη κά-
ποιων ὑπερκρατικῶν διαφθορέων, πού, 
ἐπειδὴ διαθέτουν χρῆμα, μποροῦν νὰ ἐξα-
γοράζουν συνειδήσεις καὶ νὰ ὁδηγοῦν τὶς 
κοινωνίες σὲ ὁλοσχερὴ ἀποδόμηση. Ὡς ἔ-
θνος μὲ πολιτισμικὴ ταυτότητα ἀπὸ τὶς ἰσχυ-
ρότερες διεθνῶς, διαθέτουμε ὅλα ἐ κεῖ να τὰ 
ἐχέγγυα, τὸν ζωντανὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, τὴν 
ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὴν ἀτίμη-
τη ἱστορική μας κληρονομιά, ποὺ θὰ ἐξα-
σφαλίσουν ὑγεία καὶ σταθερότητα στὸ παγ-
κόσμιο γίγνεσθαι. Τὰ νέα βλαστάρια αὐ τῆς 
τῆς πατρίδας διαθέτουν ἐθνικὸ γενετι κὸ 
ὑλικὸ πολὺ ἰσχυρό. Μὴν τὸ ἀποδυναμώ-
νουμε. Μὴν τὸ ἀποδομήσουμε μὲ ἀλ λότριες 
πρακτικές. Μὲ μιὰ ὑγιὴ Παιδεία, στηριγμένη 
στὴν πολιτιστική μας κληρονο μιά, θὰ μπο-
ρέσουμε νὰ ὀρθοποδήσουμε ὡς ἔθνος καὶ 
νὰ μεγαλουργήσουμε καὶ πάλι στὴν παγκό-
σμια ἱστορικὴ καὶ πολιτικὴ σκηνή.

Τὸ ç è é Ö ê  
«σë νì í  ΒÛ οï ð ñ υ»

Ἂν γυρίσουμε περίπου δέκα χρόνια πί-
σω, θὰ βρεθοῦμε σὲ συνθῆκες πρωτοφα-
νοῦς κοινωνικῆς καὶ πολιτικῆς θύελλας. Θὰ 

δοῦμε τὴν τότε ἀντιπολίτευση – αὐτὴ ποὺ 
στὴ συνέχεια διέσυρε τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν 
ἔσυρε στὸ μνημονιακὸ χάος – νὰ μαίνεται. 
Θὰ ἀκούσουμε τὰ Μέσα Ἐνημερώσεως νὰ 
ἐκκενώνουν τὴν ἀντιεκκλησιαστική τους μα-
νία στὸ πρόσωπο τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Βατοπαιδίου π. Ἐφραίμ, τὸν ὁποῖο 
παρουσίαζαν ὡς ἐπικίνδυνο κακοποιό. Ὑ-
πουργοὶ διασύρθηκαν καὶ ὁδηγήθηκαν σὲ 
παραίτηση. Ἄλλα πολιτικὰ πρόσωπα στι-
γματίσθηκαν, δικηγόροι καὶ συμβολαιογρά-
φοι εὐτελίσθηκαν, καὶ ἡ τότε Κυβέρνηση 
πιέ σθηκε νὰ ὁδηγήσει τὴ χώρα σὲ πρόωρες 
ἐκλογές, ἀπαρχὴ τῶν μετέπειτα δεινῶν της.

Καὶ στὸ ἀποκορύφωμα τῆς συνεχιζόμε-
νης θύελλας ἡ τότε Δικαιοσύνη, κάτω ἀπὸ 
τὸ βάρος τῆς τηλεκατευθυνόμενης γενικῆς 
κατακραυγῆς, δὲν μπόρεσε νὰ σταθεῖ στὸ 
ὕψος της καὶ ἀκολούθησε τὸν συρφετό. Εἴτε 
παραπλανημένη εἴτε ἐκτελώντας ἐντολὲς 
ἀόρατων σκοτεινῶν κέντρων ὁδήγησε στὴ 
φυλακὴ τὴν περίοδο τῶν Χριστουγέννων 
τοῦ 2011 ὡς κοινὸ ἐγκληματία ἢ ἐπικίνδυνο 
τρομοκράτη τὸν ἡγούμενο π. Ἐφραίμ.

Καὶ τώρα, στὶς 21 Μαρτίου 2017, μετὰ 
ἀπὸ σχεδὸν δέκα χρόνια, τὸ Τριμελὲς Ἐφε-
τεῖο Κακουργημάτων ἔρχεται νὰ ἀθωώσει
καὶ τοὺς 13 κατηγορουμένους, μεταξὺ τῶν 
ὁποίων καὶ τὸν Καθηγούμενο Γέροντα Ἐ-
φραίμ. Δὲν ὑπάρχει σκάνδαλο Βατοπαιδί-
ου, ἐτυμηγόρησε ἡ Δικαιοσύνη.

Καὶ ὅμως σκάνδαλο ὑπάρχει! Σκάνδαλο 
εἶναι ὁ ἀνελέητος διασυρμὸς τόσων προ-
σώπων, γιὰ τὸν ὁποῖο διασυρμὸ κανένας 
δὲν πρόκειται νὰ τιμωρηθεῖ. Καὶ ἀποκορύ-
φωμα τοῦ σκανδάλου ὁ ἐγκλεισμὸς τοῦ ἡ-
γουμένου π. Ἐφραὶμ στὴ φυλακὴ τὶς ἡμέ-
ρες τῶν Χριστουγέννων. Καὶ μάλιστα μὲ 
βού λευμα τοῦ τότε Συμβουλίου Ἐφετῶν, τὸ 
ὁποῖο ἔλυσε τὴ διαφωνία τοῦ Εἰσαγγελέα 
καὶ τῆς ἀνακρίτριας, λαμβάνοντας τὸ μέρος 
τῆς τελευταίας, ποὺ ὑπεστήριζε ὅτι πρέπει 
ὁ ἡγούμενος Ἐφραὶμ νὰ προφυλακισθεῖ, δι-
ότι εἶναι ἐπικίνδυνος νὰ διαπράξει καὶ νέα 
ἀδικήματα.

Τραγικὴ κατάπτωση τῶν ἐκπροσώπων 
τῆς τότε Δικαιοσύνης.  
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Ὅμως τὸ θέμα δὲν τελειώνει ἐδῶ. Διότι τὸ 
Δικαστήριο θεώρησε πὼς εἶναι ἀναρμόδιο 
καὶ δὲν ἐξέτασε τὸ θέμα τῆς κυριότητας τῆς 
λίμνης Βιστωνίδας, γιὰ τὴν ὁποία ἔγινε ὅλος 
ὁ θόρυβος, ἀλλὰ ἀποδέχθηκε τὴν ἀπόφαση 
τοῦ Ἐφετείου Κομοτηνῆς, βάσει τῆς ὁποίας 
οἱ ἐκτάσεις τῆς λίμνης εἶναι κτῆμα τοῦ Δη-
μοσίου καὶ ὄχι τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου, ἡ 
ὁποία τὶς κατεῖχε ἀπὸ αἰώνων μὲ αὐτοκρα-
τορικὰ Χρυσόβουλλα. Ὅμως, ὅπως μὲ ἀκρί-
βεια ἐπιχειρηματολόγησε ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ὑπερι-
σχύει καὶ ἐδῶ ἡ νομολογία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ 
Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων 
 (ΕΔΑΔ), τοῦ ὁποίου ἡ ἀπόφαση μὲ ἀριθμὸ 
10/1993/405/483-484/9-12-1994 ἔ χει ἐπιλύ-
σει τελεσιδίκως τὸ ἰδιοκτησιακὸ καθεστὼς 
καὶ τῆς συγκεκριμένης ὑποθέσεως.

Πρέπει λοιπὸν νὰ σταματήσει κάποτε ἡ 
συν εχιζόμενη ἁρπαγὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
περιουσίας ἀπὸ τὸ παμφάγο, ἄδικο καὶ δι-
εφθαρμένο κράτος. Διότι αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ 
μεγάλο σκάνδαλο!

«ò Ἑô  ì  õ ö ÷ � »...
Μὲ τὸν σκληρὸ αὐτὸ τίτλο παρουσιά-

σθηκε κείμενο τοῦ βουλευτῆ Θεσσαλονί-
κης κ. Σ. Καλαφάτη, «ὁ ὁποῖος, σὲ σχετικὴ 
ἐρώτη ση ποὺ κατέθεσε στὴ Βουλὴ πρὸς 
τὸν ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν, ἐπισημαίνει τὴν 
ἀνάγκη κατάρτισης ἑνὸς ὁλοκληρωμένου 
σχεδίου ἀντιμετώπισης τοῦ δημογραφικοῦ 
προβλήματος τῆς χώρας.

“Σὲ ἀντίθετη περίπτωση ὁδηγούμαστε μὲ 
μαθηματικὴ ἀκρίβεια σὲ ἀπόλυτο ἀδιέξο-
δο”, τονίζει ὁ κ. Καλαφάτης. “Δὲν ἔχει κανεὶς 
παρὰ νὰ προσέξει τὶς ἤδη ὁρατὲς ἀρνητικὲς 
ἐπιπτώσεις τοῦ δημογραφικοῦ προβλήμα-
τος γιὰ τὴν οἰκονομία, τὴν παραγωγὴ καὶ 
τὴν ἀνάπτυξη, τὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα 
καὶ τὸ σύστημα ὑγείας, τὴν ἐκπαίδευση, τὰ 
ἐθνικὰ θέματα καὶ τὴ γεωπολιτικὴ στρατη-
γικὴ τῆς Ἑλλάδας! Ἡ μέση ἡλικία στὴ χώρα 
αὐξάνεται καὶ ἀντίστοιχα μειώνεται ὁ οἰκο-
νομικὰ ἐνεργὸς πληθυσμός. Κατατασσόμα-

στε ἀνάμεσα στὶς πρῶτες τέσσερις χῶρες 
εὐρωπαϊκὰ καὶ στὶς πρῶτες ἕξι χῶρες σὲ 
παγκόσμια κλίμακα ποὺ γηράσκουν ταχύ-
τατα”».

Σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς 
«Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς» (ΕΛΣΤΑΤ), 
ὁ κ. βουλευτὴς ἀναφέρει χαρακτηριστικά: 
«Κάθε χρόνο “χάνουμε” μιὰ μεγάλη ἐπαρ-
χιακὴ πόλη. Τὸ 2015 ὁ πληθυσμὸς τῆς χώ-
ρας μειώθηκε (6%) κατὰ 30.000 περίπου 
ἄτομα. Οἱ γεννήσεις μειώνονται, ἐνῶ ἀκόμη 
καὶ ὁ δείκτης βρεφικῆς θνησιμότητας αὐξή-
θηκε σὲ σχέση μὲ τὰ προηγούμενα ἔτη. (...) 
Τὰ στοιχεῖα τοῦ ὑπολογιζόμενου πληθυ-
σμοῦ γιὰ τὸ 2016 ἀναμένεται νὰ εἶναι ἀπο-
γοητευτικά, δεδομένου ὅτι ἔχουμε ἀπὸ τοὺς 
χαμηλότερους δεῖκτες γονιμότητας στὴν 
Ε.Ε. (1,3) σύμφωνα μὲ τὴν EUROSTAT, 
κάτω τοῦ μέσου εὐρωπαϊκοῦ ὅρου (1,6 πε-
ρίπου) καὶ ἀρκετὰ μακριὰ ἀπὸ τὸν ἐπιθυ-
μητὸ ἀριθμό - δείκτη (2), ποὺ θὰ μποροῦσε 
νὰ ἀναστρέψει τὴ δραματικὴ δημογραφικὴ 
ἀπίσχνανση τῆς Ἑλλάδας» («Pronews» 
11-3-2017).

 Κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες τὸ Περιο-
δικό μας ἔχει ἀσχοληθεῖ πολλὲς φορὲς μὲ 
τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς χώρας μας 
ἐξαιτίας κυρίως τῶν μυριάδων ἐκτρώσεων, 
ποὺ ἀποτελοῦν μιὰ τεράστια πληγὴ γιὰ τὸν 
σύγχρονο Ἑλληνισμό. Τώρα ὅμως ἡ κατά-
σταση τοῦ Ἔθνους μας εἶναι κυριολεκτικὰ 
δραματική. Βιώνουμε πλέον χωρὶς ψευδαι-
σθήσεις τὶς τραγικὲς συνέπειες τῆς ἀποστα-
σίας μας ἀπὸ τὸ σωτήριο θέλημα τοῦ παν-
τοκράτορα Κυρίου, ὁ Ὁποῖος αἰῶνες πρὶν 
ἔχει διακηρύξει: «Δικαιοσύνη ὑψοῖ ἔθνος, 
ἐλασσονοῦσι δὲ φυλὰς ἁμαρτίαι» (Παροιμ. 
ιδ΄ 34). Δηλαδή, «ἕνα ἔθνος ὑψώνεται καὶ 
δοξάζεται μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς δικαιοσύ-
νης (καὶ κάθε ἄλλης ἀρετῆς), ἐνῶ οἱ ἁμαρ-
τίες καὶ ἀδικίες ἐλαττώνουν καὶ ἐξαφανί-
ζουν ὁλόκληρες φυλές». Τὸ χρέος ὅλων 
τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων εἶναι φανερό: 
ἐπιστροφὴ στὸν Θεὸ μὲ εἰλικρινὴ μετάνοια. 
Εἶναι ἡ μόνη ἐλπιδοφόρα διέξοδος ἀπὸ τὸ 
τραγικό μας ἀδιέξοδο!  
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(Τῶν Μυροφόρων)

Τ
ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθὼν ̓ Ιωσὴφ 
ὁ ἀπὸ ᾿Αρι  µα θαίας, εὐσχήµων 
βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν 

προσδεχόµενος τὴν  βασι λείαν τοῦ Θε-
οῦ, τολ µήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον 
καὶ  ᾐτήσατο τὸ σῶµα τοῦ ᾿Ιησοῦ. ὁ 
δὲ Πιλᾶτος ἐθαύµασεν εἰ ἤδη τέθνηκε, 
καὶ  προσκαλεσάµενος τὸν κεντυρίωνα 
ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανε² 
καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ  κεντυρίωνος ἐδωρήσα-
το τὸ σῶµα τῷ ᾿Ιωσήφ. καὶ ἀγοράσας 
σινδόνα καὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησε τῇ 
σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν µνη-
µείῳ, ὃ ἦν λελατοµηµένον ἐκ πέτρας, 
καὶ προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν 
τοῦ  µνηµείου.  δὲ Μαρία  Μαγδα-
ληνὴ καὶ Μαρία ᾿Ιωσῆ ἐθεώρουν ποῦ 
 τίθεται. Καὶ διαγενοµένου τοῦ σαββάτου 
Μαρία  Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία  
τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώµη }γόρασαν 
ἀρώµατα ἵνα ἐλθοῦσαι  ἀλείψωσιν αὐ-

τόν. καὶ λίαν πρωῒ τῆς µιᾶς σαββάτων 
ἔρχον ται ἐπὶ τὸ µνηµεῖον, ἀνατείλαντος 
τοῦ λίου. καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς² τίς 
ἀποκυλίσει µῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας 
τοῦ µνηµείου; καὶ ἀναβλέψασαι θεω-
ροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος² ἦν 
γὰρ µέγας σφόδρα. καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς 
τὸ µνηµεῖον εἶδον νεανίσκον καθήµενον 
ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβληµένον στολὴν 
λευκήν, καὶ ἐξεθαµβήθησαν. ὁ δὲ λέγει 
αὐταῖς² µὴ ἐκθαµβεῖ σθε² ᾿Ιησοῦν ζη-
τεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωµένον² 
}γέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε² ἴδε ὁ τόπος ὅπου 
ἔθηκαν αὐτόν. ἀλλ᾿ ὑπάγετε  εἴπατε 
τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι 
προάγει ὑµᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν² ἐκεῖ 
αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑµῖν. καὶ 
ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ µνηµεί ου² 
εἶχε δὲ αὐτὰς τρόµος καὶ ἔκστασις, καὶ 
οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον² ἐφοβοῦντο γάρ.

ΑΓΑΠΗΣΑΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ
Τὴ σημερινὴ Κυριακή, Κυριακὴ τῶν 

Μυροφόρων, πλημμυρίζει τοὺς Ναούς 
μας μιὰ θαυμάσια εὐωδία. Δὲν εἶναι 
μόνο ἡ ὁλάνθιστη ἄνοιξη ποὺ μεθάει 
τὸν ἀέρα. Δὲν εἶναι οὔτε τὰ μύρα, τὰ 
φυσικὰ ἀρώματα τῶν Μυροφόρων γυ-
ναικῶν. Περισσότερο ἀπὸ ὅλα εἶναι τὸ 

ἄρωμα τῶν ψυχῶν τους, ἡ ἀρετή τους. 
Εἶναι ἡ ἀγάπη τους πρὸς τὸν νεκρὸ Δι-
δάσκαλο. Ἀγάπη μοναδική, ποὺ θὰ δι-
αλαλοῦν οἱ αἰῶνες… Ἂς δοῦμε πολὺ 
σύντομα πῶς οἱ ἅγιες ἐκεῖνες Μυ-
ροφόρες ἐκδήλωσαν τὴν ἀγάπη τους 
πρὸς τὸν Κύριο καὶ πῶς θὰ κατορ-
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θώσουμε κι ἐμεῖς νὰ Τὸν ἀγαπήσουμε. 

1. Π�  )  ( ωσ'  &   %  $  # υς 
οἱ " ! ς Μυ0 φό1 ς

Ὁ ἅγιος Νικόδημος εἶχε ἀγοράσει μύ-
ρα γιὰ τὴν κηδεία τοῦ Κυρίου. Ἀλλὰ γιὰ 
τὶς ἅγιες Μυροφόρες γυναῖκες δὲν ἦταν 
αὐτὸ ἀρκετό. Θέλησαν νὰ περιποιηθοῦν 
ἀκόμη περισσότερο τὸ ἐνταφιασμένο 
πλέον Σῶμα τοῦ λατρευτοῦ Διδασκάλου. 
Γἰ  αὐτὸ πῆγαν καὶ ἀγόρασαν κι ἐκεῖνες 
μύρα, τὰ ὁποῖα ἦταν πολὺ ἀκριβά. Ἀπὸ 
τὴν ἀγάπη τους δηλαδὴ πρὸς τὸν Κύ-
ριο δὲν λυπήθηκαν τὰ χρήματα. Τοῦ 
προσ έφεραν ὅ,τι καλύτερο μποροῦσαν 
νὰ προμηθευθοῦν· Τὸν ἐτίμησαν χωρὶς 
νὰ περιμένουν καμία ἀνταπόδοση – δὲν 
θυμοῦνταν τὸν λόγο τοῦ Κυρίου ὅτι θὰ 
ἀνασταινόταν. Ἡ ἀγάπη τους δὲν ἦταν 
τόσο φωτισμένη μὲ τὴν πίστη, ἦταν ὅ-
μως εἰλικρινής, ἀνιδιοτελής!

Οὔτε περίμεναν νὰ ξημερώσει. Ὁ πό-
θος τους νὰ φροντίσουν τὸ νεκρὸ Σῶμα 
ἔδιωξε τὸν ὕπνο καὶ τὴν κούραση, ποὺ 
ἀσφαλῶς ἦταν πολὺ μεγάλη λόγῳ τῶν 
δραματικῶν γεγονότων ποὺ εἶχαν ζήσει 
ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες.

Ἔτσι, πῆγαν στὸ Μνῆμα ἀξημέρωτα: 
«λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων». Ἐκδή-

λωσαν τὴν ἀγάπη τους μὲ μιὰ πολὺ τολ-
μηρὴ πράξη. Στὴν πραγματικότητα ἔβα-
λαν σὲ κίνδυνο τὴν ἴδια τὴ ζωή τους. Δι-
ότι κινήθηκαν μόνες τους, ἀδύναμες γυ-
ναῖκες, στὴν πόλη ποὺ μόλις προχθὲς 
ἀντηχοῦσε ἀπὸ τὰ ἄγρια «σταυρωθή-
τω»· κινήθηκαν μέσα στὴ νύχτα, ἐκτε-
θειμένες σὲ κακοποιοὺς ποὺ δροῦν τέ-
τοιες ὧρες. Ἐπιπλέον πῆγαν, ἂν καὶ 
γνώριζαν ὅτι τὴν εἴσοδο τοῦ Μνήμα-
τος σκέπαζε μεγάλη πέτρα, τὴν ὁποία 
ἐκεῖνες δὲν θὰ μποροῦσαν μόνες τους 
νὰ μετακινήσουν. Πόσο δυνατὴ ἦταν 
ἡ ἀγάπη τους, ἡ ἀφοσίωσή τους πρὸς 
τὸν Κύριο, ὥστε νὰ τὰ ἀψηφήσουν ὅλα 
αὐτά!

2. Π�  2  � # 3 ώσ5 *  
νὰ 6  7 σ5 *  8  9 A   
 ν ΚύÏ ο
Πῶς θὰ ἀνάψει καὶ στὴ δική μας καρ-

διὰ ἡ ζωογόνα φλόγα τῆς ἀγάπης πρὸς 
τὸν Κύριο; Θὰ τὸ κατορθώσουμε, ἂν μι-
μηθοῦμε τὸ παράδειγμά τους.

Δὲν συναντοῦμε αὐτὲς τὶς μορφὲς γιὰ 
πρώτη φορὰ μέσα στὴν Καινὴ Διαθή-
κη, τὴ νύχτα τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ ἱερὸς 
εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς ἀναφέρει (βλ. 
Λουκ. η´ 1-3) ὅτι κατὰ τὶς περιοδεῖες τοῦ 
Κυρίου Τὸν ἀκολουθοῦσαν ὄχι μόνο οἱ 
δώδεκα Μαθητές Του ἀλλὰ καὶ κάποιες 
γυναῖκες τὶς ὁποῖες ὁ Κύριος εἶχε θερα-
πεύσει ἀπὸ ἀσθένειες, ἢ τὶς εἶχε ἐλευθε-
ρώσει ἀπὸ δαιμόνια ποὺ τὶς ταλαιπω-
ροῦσαν, ὅπως ἡ ἁγία Μαρία ἡ Μαγδα-
ληνή, ἀπὸ τὴν ὁποία ὁ Κύριος εἶχε βγά-
λει ἑπτὰ δαιμόνια. Αὐτὲς οἱ γυναῖκες λοι-
πόν, βαθιὰ εὐγνώμονες πρὸς τὸν Κύριο, 
«διη κόνουν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων 
αὐταῖς». Εἰσέφεραν ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντά 
τους γιὰ τὴ συντήρηση τοῦ Κυρίου καὶ 
τῶν Μαθητῶν Του.

Αὐτὸ εἶναι τὸ μυστικὸ τῶν Μυροφό-
ρων γυναικῶν: ἡ βαθιὰ εὐγνωμοσύνη. 
Ἂν θέλουμε νὰ ἀγαπήσουμε τὸν Κύριο, 
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Ὅ ταν ὁ ἥλιος ἀνατείλει, μιὰ και-
νούργια ἡμέρα ξεκινᾶ. Ἕνα ἀκό-
μη δῶρο ποὺ μᾶς χαρίζει ἡ ἀγά-

πη τοῦ Θεοῦ νὰ τὸ χρησιμοποιήσουμε 
γιὰ τὴ σωτηρία μας.

Ἡ κάθε μας ἡμέρα εἶναι μοναδική, ξε-
χωριστὴ καὶ ἀνεπανάληπτη. Δὲν γυρνᾶ 
ὁ χρόνος πίσω, ὅσες εὐκαιρίες κερδί-
ζουμε ἢ χάνουμε δὲν ἐπαναλαμβάνον-
ται.

Ἡ Ἐκκλησία μας στὶς Ἀκολουθίες της 
εὔχεται καὶ μᾶς παρακινεῖ νὰ ζητοῦμε 
«τὴν ἡμέραν πᾶσαν», τὴν κάθε μας ἡμέ-
ρα νὰ μᾶς τὴν χαρίζει ὁ Θεὸς «τελείαν, 
ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον».

Ζητοῦμε ἀπὸ τὸν πανάγαθο Κύριο καὶ 
Θεό μας νὰ μᾶς χαρίσει τὴν κάθε ἡμέ-
ρα μας «τελείαν». Νὰ ἀγωνισθοῦμε δη-
λαδὴ νὰ πετύχουμε τὸν σκοπό μας, τὴν 
τελειότητα. Ἡ πνευματικὴ ζωὴ εἶναι μιὰ 
πορεία πρὸς τὴν τελειότητα, μιὰ ἀδιά-
κοπη πορεία, διότι ἡ ἀρετὴ δὲν ἔχει τέ-
λος. Εἶναι «ἡ τελεία τῶν τελείων ἀτέλε-
στος τελειότης», ὅπως γράφει ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης τῆς «Κλίμακος». Ζητοῦμε δὲ 
αὐτὴ τὴν τελειότητα μέσα στὴ θεία Λει-
τουργία, διότι αὐτὴ ἐπιτυγχάνεται μόνο 
μὲ τὴν ἕνωσή μας μὲ τὸν Κύριο.

Ζητοῦμε ἀκόμη ἡ ἡμέρα μας νὰ εἶναι 

Ἡ κάθε μέρα 
τῆς ζωῆς μας

πρέπει νὰ ἐκτιμοῦμε τὶς ἀναρίθμη-
τες εὐεργεσίες Του. Καὶ νὰ προσπα-
θοῦμε νὰ ἐκφράζουμε τὴν εὐγνωμο-
σύνη μας· πῶς; Νὰ Τὸν δοξάζουμε 
καὶ νὰ Τὸν εὐχαριστοῦμε· ἀκόμη, νὰ 
ἀγωνιζόμαστε νὰ ζοῦμε σύμφωνα 
μὲ τὸ θέλημά Του. Τὸ εἶπε καὶ ὁ Κύ-
ριος: «Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς 
τὰς ἐμὰς τηρήσατε» (Ἰω. ιδ´ [14] 15). 
Διότι ἔτσι κυρίως δείχνουμε τὴν ἀ-
γάπη μας σ᾿ Ἐκεῖνον, ὅταν ἐφαρμό-
ζουμε τὶς ἐντολές Του. 

Ὅμως ὅσο πιὸ πολὺ τὶς ἐφαρμό-
ζουμε, τόσο περισσότερο καθαριζό-
μαστε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἁγιαζόμα-
στε, γνωρίζουμε τὸν Θεό· καὶ τό-
σο πιὸ πολὺ Τὸν ἀγαποῦμε! Ἑπο-
μένως θὰ ἀγαπήσουμε τὸν Κύριο 
καλλιεργώντας τὴν εὐγνωμοσύνη 
καὶ ἀσκώντας τὴν τήρηση τῶν ἁγί-
ων ἐντολῶν. Ἂς τὰ ζητοῦμε αὐτὰ μὲ 
θερμὴ προσευχή.

    

Ἡ ἐποχή μας μοιάζει πολὺ μ᾿ 
ἐκείνη τὴ σκοτεινὴ νύχτα κατὰ τὴν 
ὁποία κίνησαν οἱ ἅγιες Μυροφόρες 
γιὰ τὸ Μνῆμα. Καὶ σήμερα ἁπλώνε-
ται σκοτάδι πολλῆς ἁμαρτίας, ἀκό-
μη καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας: 
Αὐξάνεται τὸ μίσος ἐναν τίον τοῦ 
Χριστοῦ. Διώκεται ἡ πίστη μας ὅλο 
καὶ πιὸ φανερά. Δὲν ξέρουμε αὔριο 
τί μᾶς περιμένει. Ἴσως κληθοῦμε 
νὰ δώσουμε καὶ τὴ ζωή μας. Ἀλί-
μονο ἂν δὲν ἀντέξουμε καὶ ἀρνη-
θοῦμε τὸν Κύριό μας! Εἶναι ἀνάγκη 
νὰ συνδεθοῦμε στενότερα μαζί Του· 
νὰ Τὸν ἀγαπήσουμε ὁλοκάρδια. Καὶ 
τότε Ἐκεῖνος θὰ μᾶς ἀξιώσει νὰ νι-
κήσουμε τὸν κόσμο, θὰ μᾶς ἀξιώσει 
νὰ γίνουμε, ὅπως οἱ Μυροφόρες, 
κήρυκες τῆς Ἀναστάσεως στὴ νε-
κρωμένη κοινωνία μας. 
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«ἁγία». Νὰ εἶναι ἀγωνιστική. Μιὰ προσ-
πάθεια νὰ ἐπιτύχουμε τὴν ἁγιότητα. 
Αὐ τὸ ποὺ ζητᾶ ὁ Θεὸς ἀπὸ ὅλους μας: 
«Ἅγιοι γίνεσθε». Μέσα στὴν ἀτμόσφαι-
ρα τῆς ἁγιότητας νὰ εἶναι ἡ κάθε μας 
ὥρα, ἡ ἐργασία μας, ἡ οἰκογενειακή μας 
ζωή, τὸ καθετὶ μὲ τὸ ὁποῖο ἀσχολούμα-
στε. Βλέπουμε μέσα στοὺς Ναούς μας 
τὶς μορφὲς τῶν Ἁγίων μας οἱ ὁποῖες μᾶς 
ἐμπνέουν καὶ μᾶς καλοῦν νὰ μιμηθοῦμε 
τὸ παράδειγμά τους. Οἱ Ἅγιοι πέτυχαν 
τὸν ἁγιασμό τους μὲ τὴν καθημερινὴ καὶ 
ἀδιάκοπη προσπάθειά τους. Τίποτε δὲν 
τοὺς χώριζε ἀπὸ τὸν Θεό. Ὅ,τι ἔκαναν 
τοὺς ἕνωνε μὲ τὸν πανάγιο Θεό. Αὐτὸ 
καλούμαστε νὰ πραγματοποιήσουμε 
καὶ ἐμεῖς.

Ἔπειτα ἡ ἡμέρα μας παρακαλοῦμε νὰ 
εἶναι «εἰρηνική». Αὐτὸ τὸ πολυπόθη-
το ἀγαθὸ τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ νὰ μὴ 
φεύγει ἀπὸ τὴ ζωή μας. Συχνὰ εὔκολα 
χάνουμε τὴν εἰρήνη μας. Ἕνα τηλεφώ-
νημα, μιὰ εἴδηση ποὺ μαθαίνουμε, ἕνα 
γεγονός, κάτι ἀπρόοπτο ποὺ παρουσι-
άζεται, ἕνας πειρασμὸς ποὺ δοκιμάζου-
με, μιὰ ἀγωνία, μιὰ ἁμαρτία στὴν ὁποία 
ὑποκύψαμε, διώχνουν τὴν «ἄνωθεν» 
εἰ  ρήνη. Χρειάζεται ἀγώνας καὶ ἐπιμονὴ 
γιὰ νὰ διατηροῦμε τὴν εἰρήνη μέσα μας. 
Πόσο διαφορετικὰ θ᾿ ἀντιμετωπίζαμε 
τὶς διάφορες καταστάσεις ποὺ παρου-

σιάζονται στὴ ζωή μας, ἂν παραμέναμε 
εἰρηνικοὶ καὶ γεμάτοι ἐμπιστοσύνη στὸ 
σχέδιο τοῦ Θεοῦ! Γἰ  αὐτὸ παρακαλοῦμε 
τὸν Θεὸ τῆς εἰρήνης τὴν κάθε μας ἡμέρα 
νὰ μᾶς τὴν χαρίζει εἰρηνική.   

Ζητοῦμε ὅμως νὰ εἶναι ἡ ἡμέρα μας 
καὶ «ἀναμάρτητος». Ἡ ἁμαρτία χαλάει 
τὴν ἡμέρα μας. Μᾶς ἀλλάζει τὴ διάθεση. 
Γἰ  αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ προσπαθοῦμε νὰ 
περάσει ἡ ἡμέρα μας ὅσο πιὸ καθαρὴ 
γίνεται. Χωρὶς τὴν ἐπιθυμία, χωρὶς τὴ 
διά πραξη ἁμαρτίας. Δύσκολο μᾶς ἀκού-
γεται. Ἡ ροπὴ πρὸς τὴν ἁμαρτία ὑπάρ-
χει μέσα μας καὶ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ πράξεις 
ποὺ δὲν θέλουμε νὰ κάνουμε. Γἰ  αὐτὸ 
παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νὰ μᾶς σκεπάζει 
μὲ τὴ Χάρι Του, ὥστε καμιὰ ἁμαρτωλὴ 
ἐπιθυμία νὰ μὴ μᾶς ἑλκύει. Νὰ μᾶς δίνει 
τὴ δύναμη νὰ νικοῦμε τοὺς πειρασμούς, 
νὰ διώχνουμε τὶς προσβολὲς τοῦ Πονη-
ροῦ καὶ νὰ γεμίζουμε μὲ τὴ δική Του πα-
ρουσία ὅλη τὴ ζωή μας.

Ἡ κάθε ἡμέρα εἶναι δῶρο τοῦ Θε-
οῦ στὸν καθένα μας καὶ καθὼς περνᾶ, 
μᾶς φέρνει ὅλο καὶ πιὸ κοντὰ στὸ τέλος 
τῆς ζωῆς μας. Σὲ μᾶς ἀπομένει πῶς θὰ 
χρησιμοποιήσουμε, πῶς θὰ περάσου-
με τὴν κάθε μας ἡμέρα.
–Κύριε, χάρισέ μας καὶ αὐτὴν καὶ κά-

θε ἡμέρα «τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ 
ἀναμάρτητον». 

Γιὰ τοὺς συνδρομητὲς ἐξωτερικοῦ

Ἐνημερώνουμε τοὺς συνδρομητὲς ἐξωτερικοῦ (πλὴν Κύπρου) ὅτι ἡ πληρωμὴ τῆς 
συνδρομῆς τους στὰ Περιοδικὰ Ο ΣΩΤΗΡ καὶ Πρὸς τὴ ΝΙΚΗ δὲν μπορεῖ νὰ γίνεται 
πλέον μὲ ἐπιταγή, ἀλλὰ μὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς δύο παρακάτω τρόπους: 

• Paypal (βλέπε τὴν ἑνότητα «Τὰ Περιοδικά μας» στὴν ἱστοσελίδα μας: 
www.osotir.gr)

• Τραπεζικὴ κατάθεση στὸ λογαριασμὸ τῆς ALPHA BANK μὲ δικαιοῦχο: 
ADELFOTIS THEOLOGON O SOTIR καὶ μὲ τὰ ἀκόλουθα στοιχεῖα:
BIC: CRBAGRAAXXX  IBAN: GR3601403530353002002000230
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Ὁ ἅγιος Ἰσίδωρος, Ἐπίσκοπος Σε-
βίλλης τῆς Ἱσπανίας, ἐκτὸς ἀπὸ 
τὴν πολυδιάστατη ποιμαντική 

του διακονία πρὸς τὸν ἁπλὸ λαὸ τῆς 
ἐπισκοπῆς του καὶ τὴν πλούσια ἀντιαι-
ρετική του δράση ἐπέδειξε ἰδιαίτερο ἐν -
διαφέρον καὶ γιὰ τὴ στελέχωση τῆς Ἐκ-
κλησίας. 

Ὅραμα τοῦ πολυτάλαντου Ἱεράρχη 
ἦταν ἡ ἵδρυση Σχολῆς ποὺ θὰ ἑτοίμα-
ζε καὶ θὰ κατάρτιζε τοὺς αὐριανοὺς Λει-
τουργοὺς τοῦ Θυσιαστηρίου, τοὺς ἱε-
ρεῖς. Ποὺ θὰ ἐπιμόρφωνε τὰ νέα στελέ-
χη τῆς Ἐκκλησίας μὲ ἦθος ἁγιοπατερικὸ 
καὶ ἁγιοπνευματικό. Τὸ ὅραμά του αὐτὸ 
μὲ τὴ δύναμη τῆς ἰσχυρῆς του πίστεως 
τὸ πραγματοποίησε. Ὁ ἴδιος πρωτο-
στατοῦσε στὴ Σχολὴ αὐτὴ καὶ ἐνέπνεε 
ὅλους πρῶτα μὲ τὴν ἁγνὴ πολιτεία τῆς 
ζωῆς του καὶ ἔπειτα μὲ τὰ ἐνθουσιώδη 
κηρύγματά του. Σὰν ἄλλος Καλὸς Ποι-
μένας ἔσκυβε πατρικὰ καὶ ἐπεμελεῖτο μὲ 
ἀπαράμιλλη φροντίδα τὴν κάθε ψυχὴ 
ξεχωριστά.

Ἡ πηγὴ τῶν ἐμπνεύσεων καὶ τῆς εὐ-
φροσύνης τοῦ μεγάλου Ἱεράρχη ἦταν ὁ 
ἴδιος ὁ Θεός. Αὐτὸν ἤθελε νὰ ἀγαπᾶ «ἐξ 
ὅλης ψυχῆς καὶ καρδίας» καὶ νὰ Τὸν λα-
τρεύει ἀπερίσπαστα καὶ δυνατά, κατὰ 
τὰ πρότυπα τῆς οὐρανίου Λειτουργίας. 
Καὶ ἔλεγε καὶ πίστευε ὅτι στὶς ἱερὲς Ἀκο-
λουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἰδιαίτε-
ρα στὴ θεία Λειτουργία πρέπει νὰ ἀντα-

νακλᾶται ἡ θεία δόξα τοῦ ὑπερουρανί-
ου Θυσιαστηρίου καὶ νὰ τιμᾶται ὁ Τρια-
δικὸς Θεὸς μὲ τρόπο ἀντάξιο τοῦ μεγα-
λείου τῆς οὐράνιας Λατρείας. Γι’ αὐτὸ ὁ 
σεπτὸς Ἱεράρχης Ἰσίδωρος ὑπῆρξε καὶ 
ὁ οὐσιαστικὸς εἰσηγητὴς καὶ θεμελιωτὴς 
τοῦ λαμπροῦ «Μοζαραβικοῦ Λειτουργι-
κοῦ Τυπικοῦ».

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ συμβολή του στὴ θεία 
Λατρεία ὁ Ἅγιος συνέβαλε καὶ στὴν ἀ-
νάπτυξη τοῦ μοναχικοῦ ἰδεώδους. Ἐ-
πειδὴ ἀγαποῦσε πολὺ τὴ μοναχικὴ ζωή, 
ἵδρυσε καὶ πολλὰ Μοναστήρια, τοὺς 
σωτήριους αὐτοὺς πνεύμονες, γιὰ νὰ 
ἀσκοῦνται ἐκεῖ ἀπερίσπαστα ὅσοι εἶχαν 
κληθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ στὴ ζωὴ τῆς ὁλο-
κληρωτικῆς ἀφιερώσεως σ’ Αὐτόν.

Μεγάλη ἀκόμη ὑπῆρξε καὶ ἡ πνευμα-
τικὴ προσφορὰ ποὺ μᾶς ἄφησε ὁ ἅγιος 
αὐτὸς Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης τῆς Δύσε-
ως. Περιουσία ὄχι μόνο ἁγιοπνευμα τι-
κῆς ἐμπειρίας καὶ ζωῆς ἀλλὰ καὶ πλού-
σιας γραφῆς κειμένων. Σπάνιες βαθύ-
πλουτες γνώσεις του βρίσκονται θη-
σαυρισμένες στὸ σπουδαῖο ἔργο του 
«Ἐ τυμολογίες ἢ περὶ τῆς ἀρχῆς τῶν 
πραγμάτων».

Ἔφθασε ὅμως κάποτε καὶ τὸ τέλος τῆς 
ἐπίγειας ζωῆς τοῦ ἅγιου Ἱεράρχη. Σὲ 
ἡλικία ἀρκετὰ προχωρημένη ἀρρώστη-
σε ἀπὸ σοβαρὴ ἀσθένεια. Σὲ λίγο ὅπως 
ὅλοι οἱ θνητοὶ θὰ παρέδιδε τὸ σῶμα του 
στὸν προσωρινὸ ὕπνο τοῦ θανάτου 

Ὁ ἅγιος Ἰσίδωρος, Ἐπίσκοπος Σεβίλλης (Β΄)

4 Ἀπριλίου 

Ἀπὸ τοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας



καὶ τὴν ψυχή του τὴν ἀθάνατη στὰ χέ-
ρια τοῦ αἰώνιου Πλάστη μας. Ἔπρεπε 
λοιπὸν νὰ ἑτοιμασθεῖ γιὰ τὸ μεγάλο τα-
ξίδι, γιὰ τὴν αἰωνιότητα, τὴ Βασιλεία τοῦ 
Φωτός. Ἀφοῦ μοίρασε πρῶτα ὅλα τὰ 
προσωπικά του ὑπάρχοντα σὲ ἀναγκε-
μένους πτωχούς, ἀποσύρθηκε ἔπειτα 
σὲ ἁγία μόνωση καὶ περισυλλογή. Τό-
τε ἔκανε τὸν τελευταῖο ἱερὸ ἀπολογισμὸ 
τῆς ζωῆς του. Εὐχαρίστησε τὸν Θεὸ γιὰ 
τὶς ἄπειρες εὐεργεσίες Του ποὺ ἀνά-
ξια εἶχε δεχθεῖ στὴ ζωή του καὶ προσ-
ευχήθηκε νὰ τὸν συγχωρήσει γιὰ τὸ 
πλῆθος τῶν ἐλλείψεών του καὶ νὰ τὸν 
δεχθεῖ στὴ Βασιλεία Του ὡς τὸν τελευ-
ταῖο δοῦλο του. 

Μὲ τὸ διορατικό του βλέμμα προεῖδε 
τὴ θλιβερὴ πορεία καὶ τὰ φοβερὰ δεινὰ 
ποὺ θὰ ἔπλητταν τὴν Ἐκκλησία τῆς 
Ἱσπανίας. Καὶ τὰ ἀνεκοίνωσε μὲ βαθιὰ 
θλίψη στοὺς γύρω του παρισταμένους.

Τέσσερις μέρες πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος του 
παρακάλεσε τοὺς ἱερεῖς του καὶ τὸν με-
τέφεραν στὸν καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Σε-
βίλλης. Ἐκεῖ μέσα στὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ 
παρέμεινε ξαπλωμένος πάνω σὲ στά-
χτη καὶ χῶμα φορώντας ὄχι τὰ ἀρχιερα-
τικά του ἄμφια ἀλλὰ τὸν ταπεινὸ τρίχινο 
χιτώνα τῶν μοναχῶν. Καὶ τότε, ἐκεῖ δυ-
νατὰ ἀπηύθυνε πρὸς τὸν Θεὸ τοῦ ἐλέ-
ους, τῶν οἰκτιρμῶν καὶ τῆς φιλανθρωπί-
ας τὴν τελευταία του μεγαλειώδη ἐξομο-
λογητικὴ προσευχή. Μεταξὺ τῶν ἄλλων 
ποὺ εἶπε ἦταν καὶ τὰ ἑξῆς: «Γιὰ μένα, 
Κύριε, τὸν ἁμαρτωλό, καὶ ὄχι γιὰ τοὺς 
δικαίους, καθιέρωσες μέσα στὴν Ἁγία 
Σου Ἐκκλησία τὸ σωτηριῶδες λουτρὸ 
τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας...».

Ἐκεῖ, ἔπειτα, μέσα στὴν Ἐκκλησία σὲ 
ἀτμόσφαιρα βαθιᾶς συγκινήσεως ἔλαβε 
τὴ συγχώρεση ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους. 

Ἀσπάσθηκε στὴ συνέχεια μὲ εὐγνωμο-
σύνη καὶ ἀγάπη τοὺς ἱερεῖς του καὶ πα-
ρακάλεσε ὅλους τοὺς παρευρισκομέ-
νους νὰ τὸν συγχωρήσουν καὶ νὰ τὸν 
βοηθήσουν λέγοντάς τους μὲ ταπείνω-
ση: «Συγχωρέστε με, ἀδελφοί μου, γιὰ 
τὶς παραλείψεις καὶ τὶς παραβάσεις 
μου. Μὴ μὲ ἀφήνετε μόνο καὶ  ἀβοήθητο 
αὐτὲς τὶς ὧρες. Προσεύχεσθε γιὰ τὶς τε-
λευταῖες ὧρες τῆς ζωῆς μου. Ἐκεῖ ποὺ 
θὰ βρεθῶ σὲ λίγο στὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ 
νὰ εὕρω ἔλεος ἀπὸ τὸν παντοκράτορα 
Κύριο».

Καὶ ἀφοῦ προσευχήθηκε μετὰ γιὰ ὅλο 
τὸν κόσμο, ἐπέστρεψε στὸ ταπεινὸ κελ-
λί του. Ἐκεῖ μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα ἀπό-
λυτης σιγῆς καὶ εἰρήνης παρέδωσε ὁ 
ἅγιος Ἰσίδωρος τὴν ψυχή του στὸν Κύ-
ριο τῆς δόξης. Ἦταν 4 Ἀπριλίου τοῦ 
ἔτους 636. 

Τὸ ἱερὸ σκήνωμα τοῦ σεπτοῦ Ἱεράρχη 
τῆς Σεβίλλης Ἰσιδώρου τὸ κήδευσαν καὶ 
τὸ τίμησαν πλήθη λαοῦ. Καὶ τὸ τοποθέ-
τησαν σὲ λάρνακα μέσα στὸ Μητροπο-
λιτικὸ Ναὸ τῆς Σεβίλλης, δίπλα στὸ ἱερὸ 
Λείψανο τοῦ ἁγίου Λεάνδρου. Μετὰ τὸ 
θλιβερὸ Σχίσμα τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας 
ἀπὸ τὴ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀπο-
στολικὴ Ἐκκλησία τῆς Ἀνατολῆς, τὰ ἱε-
ρὰ Λείψανα τοῦ ἁγίου Ἰσιδώρου τὰ με-
τέφεραν στὴν πόλη Λεόν.

Εἴθε διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἐν Ἁγίοις πα-
τρὸς ἡμῶν ἁγίου Ἰσιδώρου, Ἐπισκό-
που Σεβίλλης, νὰ ἐνισχυόμαστε ὅλοι οἱ 
Ὀρθόδοξοι πιστοὶ Ἀνατολῆς καὶ Δύσε-
ως καὶ νὰ κρατοῦμε ἀναμμένη τὴ φλό-
γα τῆς ἀληθινῆς πίστεως καὶ ζωῆς στὰ 
σκοτάδια τῆς φοβερῆς ἐκκλησιαστικῆς 
καὶ πολιτικῆς συγχύσεως τῆς ἐποχῆς 
μας. 
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Ἡ θέα ἀπὸ τὸ δασάκι τῆς Ἀρόης εἶ-
ναι χάρμα ὀφθαλμῶν. Μπροστά 
σου χαίρεσαι τὴ μεγαλούπολη τῆς 

Πάτρας μὲ τὸν ὑπέροχο Ναὸ τοῦ Ἁγίου 
Ἀνδρέα ποὺ τὴν εὐλογεῖ καὶ τὴν προστα-
τεύει... Καὶ στὸ βάθος ἁπλώνεται τὸ γα-
λάζιο Ἰόνιο ποὺ βαστάζει στὰ νερά του 
τοὺς Ἁγίους τῶν Ἑπτανήσων.

Ἕνα πρωινὸ κατὰ τὶς 10 ποὺ καθόταν 
στὸν ἐξώστη τοῦ σπιτιοῦ του διαβάζον-
τας τὴν ἐφημερίδα κι ἀγνάντευε πρὸς τὴ 
θάλασσα ὁ κ. Ἀλέξανδρος, χτύπησαν τὸ 
κουδούνι τῆς ἐξώπορτάς του τρεῖς μαυ-
ροφορεμένες κυρίες. Τοὺς ἄνοιξε ἡ σύ-
ζυγός του.

–Ὁρίστε, ποιὸν θέλετε;
–Λέγομαι Πανωραία Νικολάου, εἶπε ἡ 

μεγαλύτερη ἀπὸ αὐτές, καὶ θέλω νὰ πῶ 
κάτι στὸν κ. Ἀλέξανδρο τὸν σύζυγό σας, 
ποὺ ἦταν πολὺ γνωστὸς μὲ τὸν μακαρί-
τη τὸν Βασίλη τὸν ἄντρα μου.

–Περιμένετε μία στιγμὴ νὰ τὸ πῶ στὸ 
σύζυγό μου.

–Ὁδήγησέ τες στὸ σαλόνι, κάθισε μα-
ζί τους καὶ ἔρχομαι ἀμέσως κι ἐγώ, εἶπε 
ἐκεῖνος.

Μόλις τὸν εἶδαν οἱ κυρίες, σηκώθηκαν 
σεβαστικὰ μπροστά του.

–Καθίστε, καθίστε, παρακαλῶ. Συλλυ-
πητήρια γιὰ τὸν σύζυγό σας! Ὁ Θεὸς νὰ 
τὸν ἀναπαύει. Ἦταν ἐξαίρετος ἄνθρω-
πος καὶ φίλος ὁ Βασίλης.

–Σᾶς εἶδα καὶ στὴν κηδεία, κ. Ἀλέξαν-
δρε, καὶ ἐπειδὴ πολλὲς φορὲς μοῦ μίλη-
σε γιὰ σᾶς, πῆρα τὸ θάρρος καὶ σᾶς ἐπι-
σκέπτομαι σήμερα, εἶπε ἡ μεγαλύτερη.

–Ὁ Βασίλης ἦταν σπουδαῖος ἄνθρω-
πος, εἶχε χάρισμα ἀγάπης, ἐφευρετικῆς, 
καὶ φιλανθρωπίας. Μαζὶ ἤμασταν σὲ 

μιὰ ὁμάδα τῆς «Χριστιανικῆς Ἑστίας», 
ποὺ σκοπὸ εἴχαμε νὰ ἐπισκεπτόμαστε 
τὶς Φυλακές. Πῶς τὰ κατάφερνε λοιπὸν 
ὁ μακαρίτης καὶ ἔπειθε τοὺς ἐμπόρους 
καὶ τοῦ δώριζαν πολλὰ εἴδη ρουχισμοῦ 
– ἐσώρουχα, μπλοῦζες, πουκάμισα κ.λπ. 
– καὶ γεμίζαμε τὸ πόρτ-μπαγκὰζ τοῦ αὐ-
τοκινήτου του γιὰ νὰ τὰ μοιράζουμε 
στοὺς φυλακισμένους, ποὺ τὰ δεχόταν 
μὲ δάκρυα στὰ μάτια. Ἀλλὰ σᾶς διέκο-
ψα, μὲ συγχωρεῖτε. Τί θέλετε ἀπὸ μένα, 
καὶ ἤλθατε στὸ σπίτι μου;

–Ὁ μακαρίτης πολλὲς φορὲς μοῦ εἶχε 
μιλήσει γιὰ τὸ πῶς καταφέρνατε μὲ τὸν 
ὡραῖο τρόπο σας, μὲ λίγα ἀλλὰ πειστικὰ 
λόγια, καὶ βοηθήσατε πολλοὺς φυλα-
κισμένους νὰ μετανοήσουν γιὰ τὴ ζωή 
τους, νὰ ἐξομολογηθοῦν καὶ νὰ κοινωνή-
σουν, νὰ γίνουν ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ.

–Εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ αὐτό, κ. Πανω-
ραία, δικό Του χάρισμα. Κι ἂν σώθηκε 
κανείς, θὰ σβησθοῦν μερικὲς ἁμαρτίες 
μου. Τώρα τί μπορῶ νὰ κάνω;
–Ἤλθαμε σὲ σᾶς, κ. Ἀλέξανδρε, γιὰ μιὰ 

βοήθεια, ὄχι ὑλική. Δόξα τῷ Θεῷ, δὲν 
ἔχω οἰκονομικὸ πρόβλημα πρὸς τὸ πα-
ρόν. Ἄλλη βοήθεια ζητοῦμε ἀπὸ σᾶς μὲ 
τὶς δύο ἀνιψιές μου ποὺ βλέπετε δίπλα 
μου.
–Σᾶς ἀκούω εὐχαρίστως.
–Ὁ κουνιάδος μου, καλός, πονετικὸς 

καὶ εὐαίσθητος ἄνθρωπος, εἶναι ἑτοιμο-
θάνατος καὶ δὲν ἔχει ἐξομολογηθεῖ οὔτε 
κοινώνησε ποτέ του. Εἶναι ἄρρωστος 
καὶ οἱ γιατροὶ λένε ὅτι εἶναι ζήτημα ἂν 
θὰ βγάλει τὸν μήνα. Τοῦ εἴπαμε ἀρκετὲς 
φορὲς γιὰ Ἐξομολόγηση καὶ θεία Κοινω-
νία, ἀλλὰ οὔτε ἤθελε νὰ ἀκούσει. Ἄλλαζε 
πλευρὸ ἀγριεμένος.

–Εὐχαρίστως νὰ βοηθήσω, κ. Πανω-
ραία. Ἂς προσευχηθοῦμε ὅλοι μας, καὶ 
ὁ Θεὸς βοηθός. Πῶς τὸν λένε;  

«Τὸ εἰσιτήριο 
τὸ βγάλατε;»

αληθινη ιστορία



–Θανάση.
–Θὰ προσευχηθοῦμε λοιπὸν γιὰ τὸν 

Ἀθανάσιο καὶ πιστεύω θ’ ἀνοίξει τὴν 
καρδιά του ὁ Θεός.

Τὸ ἄλλο ἀπόγευμα ὁ Ἀλέξανδρος χτύ-
πησε εὐγενικὰ τὴν πόρτα τοῦ ἀρρώστου 
Θανάση, ἐνῶ ἡ Πανωραία μὲ τὴ σύζυγο 
τοῦ Θανάση πέρασαν στὸ διπλανὸ δω-
μάτιο καὶ ἄρχισαν τὴν προσευχὴ γιὰ τὸν 
ἄρρωστο.

Μόλις μπῆκε στὸ δωμάτιο τοῦ ἀρρώ-
στου ὁ Ἀλέξανδρος, ὁ Θανάσης τὸν κοί-
ταξε καχύποπτα καὶ μὲ ἄγριο βλέμμα.

–Ποιὸς εἶστε, κύριε; φώναξε ξαφνικά. 
Δὲν σᾶς γνωρίζω. Οὔτε φωνάξαμε σή-
μερα κανένα γιατρό! Φύγετε γρήγορα, 
γιατὶ θὰ τηλεφωνήσω στὸ 100. Φύγετε 
ἀμέσως! Μαρία! Μαρία! Γυναίκα!!

Στὶς ἀγριοφωνάρες του ἦλθαν ἀπὸ δί-
πλα οἱ δύο γυναῖκες.

–Πῶς κάνεις ἔτσι, Χριστιανέ μου; εἶπε 
ἡ γυναίκα του.

–Γιατί ἄφησες καὶ μπῆκε ξένος ἄνθρω-
πος στὸ σπίτι; Γρήγορα πάρε τὸ 100. 
Πρὶν φύγει ὁ κλέφτης. Πρόλαβε! Γρήγο-
ρα, εἶπα! 

–Ἠρεμῆστε, κύριε Θανάση. Εἶμαι φίλος 
σας, εἶπε ὁ Ἀλέξανδρος.

–Φίλος μου! Πρώτη φορὰ σὲ βλέπω. 
Ἄσε τὶς πονηριές. Χάσου ἀπὸ μπροστά 
μου!
–Εἶμαι φίλος τοῦ μακαρίτη τοῦ ἀδελ-

φοῦ σας τοῦ Βασίλη καρδιακός, κύριε 
Θανάση.

–Τί εἶπες; ρώτησε σὲ χαμηλότερο τώ-
ρα τόνο ὁ Θανάσης. Ἤσουν φίλος τοῦ 
ἀδελφοῦ μου τοῦ Βασίλη;

–Μάλιστα, κύριε Θανάση μου! Καὶ αὐ-
τὸς πολλὲς φορὲς μοῦ εἶχε μιλήσει μὲ 
πολὺ θαυμασμὸ γιὰ τὸν ἀδελφό του τὸν 
Θανάση.

–Λὲς ἀλήθεια; ἢ πᾶς νὰ μὲ ξεγελάσεις;
–Ὄχι! Καὶ μάλιστα ἦλθα σήμερα γιὰ νὰ 

σᾶς εὐχαριστήσω.
 –Νὰ μ’ εὐχαριστήσεις! Γιὰ ποιὸν λόγο;
–Διότι, ὅταν μαζὶ μὲ τὸν μακαρίτη τὸν 

ἀδελφό σας φορτώναμε αὐτοκίνητα μὲ 

ροῦχα γιὰ τοὺς φυλακισμένους ποὺ πη-
γαίναμε τακτικά, ἐσεῖς μὲ τὶς γνωριμίες 
ποὺ εἴχατε στὴν ἀγορὰ μὲ τοὺς ἐμπό-
ρους γεμίζατε ἀμέσως τὸ αὐτοκίνητο μὲ 
ροῦχα. Τὸ θυμάστε, κ. Θανάση;

–Τώρα ποὺ τὸ λέτε, κάτι θυμᾶμαι. Κά-
τι πρόσφερα κι ἐγώ. Τώρα ὅμως φεύγω. 
Ἀναχωρῶ ἀπὸ τὴ ζωή. Εἶμαι ἑτοιμοθά-
νατος.

–Μὲ ὅσα κάνατε, κ. Θανάση μου, γιὰ 
τοὺς φυλακισμένους, ἔχετε πολλὲς ἀπο-
σκευὲς καὶ μάλιστα γεμάτες μὲ τὰ ἔργα 
τῆς ἀγάπης. Ὅμως, συγγνώμη γιὰ τὴν 
ἀδιάκριτη ἐρώτηση: Τὸ εἰσιτήριο τὸ βγά-
λατε;

–Τὸ εἰσιτήριο; Ποιὸ εἰσιτήριο;
–Ὅπως γιὰ κάθε ταξίδι, ἔτσι καὶ γιὰ τὸ 

αἰώνιο ταξίδι μας χρειάζεται νὰ φροντί-
σουμε καὶ γιὰ τὸ εἰσιτήριό μας.

–Πῶς βγαίνει αὐτὸ τὸ εἰσιτήριο;
–Μὲ τὴν ἱερὴ Ἐξομολόγηση καὶ τὴ θεία 

Κοινωνία, ἀγαπητέ μου Θανάση. Πολὺ 
εὔκολα!

–Θὰ φροντίσω. Εὐχαριστῶ πολὺ πάν-
τως, τώρα ὅμως ἀφῆστε με γιατὶ πονῶ. 
Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἐπίσκεψή σας καὶ 
συγγνώμη ποὺ σᾶς κακοπῆρα στὴν ἀρ-
χή.

–Δὲν εἶναι τίποτα. Νὰ εἶστε καλά.
Τὴν ἄλλη βδομάδα ὁ Θανάσης εἰσή-

χθη στὸ Πανεπιστημιακὸ Νοσοκομεῖο 
τοῦ Ρίου. Ἡ κατάστασή του εἶχε ἐπιδει-
νωθεῖ. Ὁ Ἀλέξανδρος τὸν ἐπισκεπτόταν 
πρωὶ καὶ ἀπόγευμα.

–Κύριε Ἀλέξανδρε, φροντίστε, παρα-
καλῶ, γιὰ τὸ εἰσιτήριό μου. Δὲν αἰσθά-
νομαι καλά. Μὴν τὸ ξεχάσετε, τοῦ εἶπε 
ἕνα πρωὶ ὁ ἄρρωστος.
–Ὅλα θὰ γίνουν, Θανάση μου. Τὸ ἔχω 

ὑπ’ ὄψη μου.
Καὶ πράγματι, μὲ τὶς φροντίδες τοῦ 

Ἀλέξανδρου ἐξομολογήθηκε μὲ δάκρυα 
στὰ μάτια στὸ δραστήριο ἱερέα τοῦ Νο-
σοκομείου. Καὶ ἀφοῦ ἀξιώθηκε καὶ κοι-
νώνησε δυὸ φορές, πέταξε ἡ ἐξαγνισμέ-
νη ψυχή του στὰ οὐράνια κοντὰ στὸν 
ἀδελφό του, τὸν Βασίλη. 
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Μέσα στὸ 
πυρωμένο 
καμίνι...

Ἦ ταν καιροὶ παράλληλοι! Δίσεκτοι. 
Δυσχείμεροι. Ὀργισμένοι. Λυσ-
σομανοῦσε τὸ κακό. Φόβος καὶ 

τρόμος. Καὶ οἱ πολλοὶ προσκυνημένοι. 
Ποιοὶ πολλοί… Ὅλοι!

Λαοί, φυλὲς καὶ γλῶσσες…
Ἄστραφτε ἡ ὁλόχρυση εἰκόνα κι οἱ 

μουσικὲς παιάνιζαν.
Ἔκαιγε τὸ καμίνι «ἑπταπλασίως».
Ὁ κήρυκας τρανῶς ἀναβοοῦσε.
Ὁ τύραννος παραληροῦσε.
Ἐκεῖ. Στὴ Βαβυλώνα. Τὸν τρόμο τοῦ 

κόσμου. Τὴν ἐπίγεια κόλαση τοῦ κακοῦ. 
Τὸν θρόνο τοῦ σατανᾶ.

Ἔπεφταν καταγῆς καὶ προσκυνοῦσαν. 
Ὅλοι: Λαοί, φυλὲς καὶ γλῶσσες.

Μὰ οἱ Τρεῖς ἔμεναν ὄρθιοι.
Τὸν τύραννο κατάματα κοιτοῦσαν.
Τὶς ἀπειλές, τοὺς κεραυνοὺς περιφρο-

νοῦσαν.
Ἔβλεπαν τὸ καμίνι καὶ γελοῦσαν.
Δὲν ἔπεφταν. Δὲν προσκυνοῦσαν.
Οἱ Τρεῖς: Σεδράχ, Μισὰχ καὶ Ἀβδενα-

γώ. Ἢ Ἀνανίας, Ἀζαρίας καὶ Μισαήλ.
Κι ἂν τοὺς πετάξαν στὸ καμίνι «πεπε-

δημένους», τί μ᾿ αὐτό; Αὐτοὶ βάδιζαν μέ-
σα στὴ φωτιὰ ἐλεύθεροι καὶ δροσισμέ-
νοι. Στὸ μέσον τῆς καμίνου!

Ἔμεναν μέχρι θανάτου πιστοὶ κι εὐ-
γνώμονες. Τῆς πίστεως τὴ σημαία ψη-
λὰ κρατοῦσαν, μὲ τ᾿ ἄστρα, μὲ τὸν ἥλιο 
συμφωνοῦσαν, ὑμνοῦσαν τὸν Θεὸ τῶν 
πατέρων τους. Οἱ Τρεῖς: Σεδράχ, Μισὰχ 
καὶ Ἀβδεναγώ!

Ἡ προφητεία τῶν ἁγίων Τριῶν Παί-
δων διαβάζεται στοὺς ναούς μας τὸ 
πρωὶ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, στὰ Ἀνα-
γνώσματα τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Πάσχα.

Ὅμως, εἴπαμε. Εἶναι οἱ καιροὶ παράλ-
ληλοι.

Τότε ἡ Βαβυλώνα. Τὸ κέντρο τῆς δια-
φθορᾶς. Τοῦ Σατανᾶ ὁ θρόνος.

Τώρα ὁ κόσμος ὅλος. Ἕνας πλανήτης 
βυθισμένος στὴν πιὸ φριχτὴ διαστρο-
φή.

Τότε ὁ τύραννος, ὁ Ναβουχοδονόσο-
ρας. Καὶ οἱ Τοπάρχες, Τύραννοι καὶ Ἐ ξ-
ουσιαστὲς τῆς αὐτοκρατορίας του.

Τώρα οἱ ψευδοπλανητάρχες ποὺ ἐκ-
μαυλίζουν τὰ ἔθνη, τὰ ἐκπορνεύουν γιὰ 
νὰ τὰ ἔχουν ὑποταγμένα καὶ νὰ ἀπομυ-
ζοῦν τὰ εἰσοδήματά τους. Κι ἀπὸ κοντὰ 
οἱ τυραννίσκοι κάθε τόπου. Καταπα-
τοῦν καὶ διαφθείρουν τοὺς λαούς.

Τότε ἡ ὁλόχρυση εἰκόνα τοῦ ψεύτικου 
θεοῦ τῆς Βαβυλώνας.

Σήμερα τὰ εἴδωλα τοῦ ψευδοκόσμου 
τῆς εἰκόνας, τῆς μουσικῆς, τοῦ χρήμα-
τος. 
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ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΟ∆ ΙΚΟ

Ἡ συνδρομὴ ἀποστέλλε-
ται μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιτα γὴ 
στὸ Γραφεῖο τοῦ Περιοδι-
κοῦ (πληροφορίες στὸ τηλ. 
210.3608533) ἢ καταβάλλε-
ται στὰ παρακάτω Γρα φεῖα 
- Παραρτήματά μας, ὅπου 
διατίθενται καὶ τὰ βιβλία 
τῶν ἐκδόσεών μας: 

Νέοι
συνδρομητὲς

στὸ τηλέφωνο 
210.3608533.

ΑΘΗΝΩΝ 
Σόλωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑ).

Τηλ. 210.3624349. Fax 210.3637108.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Φίλωνος 34α (185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ). 

Τηλ. καὶ Fax 210.4179022.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Πλατεία Ἁ   γί ας Σοφίας 6 
(546 22  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ). 

Τηλ. 2310.272739.  Fax 2310.272736.

ΠΑΤΡΩΝ 
Γούναρη 45 (262 21 ΠΑΤΡΑ).
Τηλ. καὶ Fax 2610.278993.

ΚΥΠΡΟΥ 
Ἑλλάδος 115 (3041 ΛΕΜΕΣΟΣ).
Τηλ. 25.355081. Fax 25.828571. 

www.osotir.gr
e-mail: adosotir@otenet.gr

ΙSSN: 1106-3777

Kωδικὸς ΕΛΤΑ: 011668.

Ἐκδότης:    Ἀδελφότης Θεολόγων
«Ο ΣΩΤΗΡ» Σ.Α. 

Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑ 
 Τηλ. ∆ιευθύνσεως: 210.3622108.
 Τηλεοµοιότυπο: 210.3621286.
∆ιευθυντὴς Συντάξεως: 

Σταῦρος Ν. Μποζοβίτης
Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑ

Ἐκτύπωση:
"Lithos" - Ἀφοὶ Μαχαλιώτη Ο.Ε.

Πετµεζᾶ 80
202 00 ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τιµὴ φύλλου: Εὐρὼ 0,50.

 Ἐτήσια συνδροµή: Εὐρὼ 12
 Κύπρου: Εὐρὼ 20
 Ἐξωτερικοῦ: Εὐρὼ 35

∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ

ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΤότε τὸ ἑπταπλάσια πυρωμένο καμίνι.
Σήμερα τὸ καμίνι τῆς ἀσεβοῦς διαφθορᾶς. Φλογί-

ζει τὶς ψυχές, τὰ σώματα τῶν νέων. Κι ὄχι τῶν νέων 
μοναχά. Τῶν πάντων: μικρῶν, μεγάλων, ἀνδρῶν καὶ 
γυναικῶν.

Καιροὶ παράλληλοι.
Καὶ οἱ πολλοὶ προσκυνημένοι:
Οἱ πλανητάρχες, οἱ τυραννίσκοι, οἱ λαοί.
Καταπατοῦν τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ. Μεθοῦν μὲ τὸ πι-

κρό, τὸ βρόμικο κρασὶ τῆς ἁμαρτίας. Λυσσοῦν μὲ 
τὴν παρὰ φύσιν ἁμαρτία. Μὲ αὐτὴν ποὺ μὲ μανία 
νομοθετοῦν οἱ ἄνομοι τοῦ κόσμου τυραννίσκοι. Ποὺ 
προβάλλουν ἐπίμονα τὰ πληρωμένα Μέσα τοῦ μα-
ζικοῦ συσκοτισμοῦ.

Καὶ οἱ πολλοὶ ἀπ᾿ ἄκρη σ᾿ ἄκρη τοῦ πλανήτη προσ-
  κυνοῦν, βάζουν νερὸ μὲς στὸ κρασὶ τῆς πίστης τους, 
συμβιβάζονται, παρασύρονται ἐκεῖ ποὺ πᾶνε τὰ νε-
ρά. Ὅπως τοὺς σέρνει τὸ ρεῦμα τῶν πολλῶν.

Παράλληλοι οἱ καιροί!
Καὶ ὁ Σεδράχ, καὶ ὁ Μισάχ, καὶ ὁ Ἀβδεναγώ;
Δὲν θὰ φανοῦν;
Τώρα εἶναι ἡ ὥρα ἡ μεγάλη τῶν ἀγώνων τῶν 

ἀπροσκύνητων πιστῶν.
Τώρα!
Ποὺ προσδοκοῦμε τὴν Ἀνάσταση!  

Τὸ θεόπνευστο βιβλίο τῶν Ψαλ-
μῶν εἶναι τὸ βιβλίο τῆς μετανοίας 
καὶ τῆς ὀρθῆς πορείας ζωῆς πρὸς 
τὸν οὐρανό. 

Στὴν παροῦσα ἔκδοσή μας παρουσιάζουμε μηνύ-
ματα ζωῆς ἀπὸ τὸ ἱερὸ Ψαλτήριο, δηλαδὴ οἰκοδομη-
τικὴ ἀνάλυση, μὲ ἁπλὸ τρόπο, ἑνὸς χωρίου ἀπὸ κάθε 
Ψαλμὸ μὲ τὴ σειρά.

Ἤδη κυκλοφορεῖ τὸ πρῶτο τεῦχος (Ψαλμοὶ 1-75). 
Σελίδες 249. Τιμᾶται 6 €.

Μηνύματα ζωῆς
ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟ

Γεωργίου Γ. Ψαλτάκηνέα
 ἔκ

δοσ
η

Τεῦχος Α΄

www.osotir.gr/shop

Γεωργίου Γ. Ψαλτάκη




