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* * * 

Διατρέξαντες τόν δόλιχον τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς καί βιώσαντες ἐν κατανύξει τά σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου, 
ἔμπλεοι νῦν τοῦ αἰδίου φωτός τῆς λαμπροφόρου Αὐτοῦ Ἐγέρσεως, ὑμνοῦμεν 
καί δοξολογοῦμεν τό ὑπερουράνιον ὄνομα Αὐτοῦ, ἀναβοῶντες τό κοσμοχαρμό-
συνον «Χριστός Ἀνέστη!». 

Ἀνάστασις εἶναι ὁ πυρήν τῆς πίστεως, τῆς εὐσεβείας, τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς 
ἐλπίδος τῶν Ὀρθοδόξων. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τήν θεανθρωπίνην μυστη-
ριακήν καί λατρευτικήν, πνευματικήν, ἠθικήν καί ποιμαντικήν ἔκφρασίν της καί 
εἰς τήν καλήν μαρτυρίαν περί τῆς ἐλθούσης ἐν Χριστῷ χάριτος καί τῆς προσδο-
κωμένης «κοινῆς ἀναστάσεως», ἐνσαρκώνει καί ἀντανακλᾶ τήν συντριβήν τοῦ 
κράτους τοῦ θανάτου διά τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, 
καί τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῆς «δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου». 
Ἀνάστασιν μαρτυροῦν οἱ Ἅγιοι καί οἱ Μάρτυρες τῆς πίστεως, τό δόγμα, τό ἦθος, 
ἡ κανονική δομή καί λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ἱεροί ναοί, τά μοναστήρια 
καί τά σεπτά προσκυνήματά μας, ὁ ἔνθεος ζῆλος τοῦ ἱεροῦ κλήρου, ἡ 
ἀπροϋπόθετος ἀφιέρωσις τοῦ ἔχειν καί τοῦ εἶναι τῶν μοναχῶν εἰς τόν Χριστόν, 
τό ὀρθόδοξον φρόνημα τῶν πιστῶν καί ἡ ἐσχατολογική ὁρμή συνόλου τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ τρόπου τοῦ βίου. 

Ὁ ἑορτασμός τοῦ Πάσχα δέν εἶναι διά τούς Ὀρθοδόξους μία προσωρινή 
ἀπόδρασις ἀπό τήν ἐγκόσμιον πραγματικότητα καί τάς ἀντιφάσεις της, ἀλλά 
διατράνωσις τῆς ἀκλονήτου πίστεως ὅτι ὁ πατήσας θανάτῳ τόν θάνατον Λυτρω-
τής τοῦ ἀδαμιαίου γένους εἶναι ὁ Κύριος τῆς ἱστορίας, ὁ ἀεί «μεθ’ ἡμῶν» καί 



«ὑπέρ ὑμῶν» Θεός τῆς ἀγάπης. Πάσχα εἶναι ἡ βιωματική βε-
βαιότης ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἐλευθεροποιός Ἀλήθεια, τό θε-
μέλιον, ὁ ὑπαρκτικός ἄξων καί ὁρίζων τῆς ζωῆς μας. «Χωρίς 
ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. ιε´, 5). Οὐδεμία περί-
στασις, «θλῖψις ἤ στενοχωρία ἤ διωγμός ἤ λοιμός ἤ γυμνότης 
ἤ κίνδυνος ἤ μάχαιρα» (Ρωμ. η´, 35) δύναται νά χωρίσῃ τούς 
πιστούς ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή ἡ ἀκλόνητος πε-
ποίθησις ἐμπνέει καί ἐνισχύει τήν δημιουργικότητά μας καί 
τήν βούλησιν νά καθιστάμεθα ἐν τῷ κόσμῳ «Θεοῦ συν εργοί» 
(Α΄ Κορ. γ´, 9). Ἐγγυᾶται, ὅτι ἀπέναντι εἰς ἀνυπέρβλητα 
ἐμπόδια καί ἀδιέξοδα, ἐκεῖ ὅπου κατ᾽ ἄνθρωπον δέν διαφαί-
νεται λύσις, ὑπάρχει ἐλπίς καί προοπτική. «Πάντα ἰσχύω ἐν 
τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ» (Φιλιπ. δ´, 13). Ἐν Χριστῷ 
ἀναστάντι γνωρίζομεν ὅτι τό κακόν, ὑπό ὅλας του τάς μορ-
φάς, δέν ἔχει τόν τελευταῖον λόγον εἰς τήν πορείαν τῆς 
ἀνθρωπότητος. 

Πεπληρωμένοι εὐγνωμοσύνης καί χαρᾶς διά τήν 
ἀποδοθεῖσαν ὑπό τοῦ Κυρίου τῆς δόξης τιμήν καί ὑψίστην 
ἀξίαν εἰς τόν ἄνθρωπον, θλιβόμεθα ἐνώπιον τῆς πολυκεφά-
λου βίας, τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας καί τῆς καταπατήσεως τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων εἰς τήν ἐποχήν μας. «Τό φαιδρόν 
τῆς ἀναστάσεως κήρυγμα» καί τό «Χριστός Ἀνέστη» 
συνηχοῦν σήμερον μέ τήν κλαγγήν τῶν ὅπλων, τήν κραυγήν 
ἀγωνίας τῶν ἀθώων θυμάτων τῆς πολεμικῆς βίας καί τῶν 
προσφύγων, μεταξύ τῶν ὁποίων εὑρίσκονται πολυάριθμα 
ἀθῶα παιδία. Διεπιστώσαμεν ἰδίοις ὄμμασι τά προβλήματα 
κατά τήν πρόσφατον ἐπίσκεψίν μας εἰς τήν Πολωνίαν, ὅπου 
κατέφυγεν ὁ κύριος ὄγκος τῶν προσφύγων ἐξ Οὐκρανίας. Συ-
μπάσχομεν μέ τόν εὐσεβῆ καί γενναῖον Οὐκρανικόν λαόν, ὁ 
ὁποῖος αἴρει βαρύν σταυρόν, προσευχόμεθα καί ἀγωνιζόμεθα 
διά τήν εἰρήνην καί τήν δικαιοσύνην δι’ ὅσους τάς 
στεροῦνται. Εἶναι ἀδιανόητον δι’ ἡμᾶς τούς Χριστιανούς νά 
σιωπῶμεν ἐνώπιον τῆς καταρρακώσεως τῆς ἀνθρωπίνης 
ἀξιοπρεπείας. Ὁμοῦ μετά τῶν θυμάτων τῶν ἐνόπλων συ-
γκρούσεων, ὁ «μεγάλος ἡττημένος» τῶν πολέμων εἶναι ἡ 
ἀνθρωπότης, ἡ ὁποία εἰς τήν μακράν ἱστορίαν της δέν κατώρ-
θωσε νά καταργήσῃ τόν πόλεμον. Ὁ πόλεμος ὄχι μόνον δέν 
λύει προβλήματα, ἀλλά δημιουργεῖ νέα καί πολυπλοκώτερα. 

– ΕΥΛΟΓΙΑ –2



3– ΕΥΛΟΓΙΑ –

Σπείρει διχασμόν καί μῖσος, μεγεθύνει τό χάσμα μεταξύ τῶν 
λαῶν. Ἡμεῖς πιστεύομεν στερρῶς ὅτι ἡ ἀνθρωπότης δύναται 
νά ζήσῃ χωρίς πολέμους καί βίαν. 

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἐκ τῆς φύσεώς της, λειτουργεῖ 
ὡς παράγων εἰρήνης. Ὄχι μόνον δέεται ὑπέρ τῆς «ἄνωθεν 
εἰρήνης» καί τῆς «εἰρήνης τοῦ σύμ παντος κόσμου», ἀλλά το-
νίζει τήν σημασίαν τῆς ἀνθρωπίνης προσπαθείας διά τήν 
ἑδραίωσίν της. Ἴδιον τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι πρωτίστως «τό 
εἰρηνοποιεῖν». Ὁ Χριστός μακαρίζει τούς εἰρηνοποιούς, ὁ 
ἀγών τῶν ὁποίων εἶναι ἁπτή παρουσία τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ 
καί εἰκονίζει τήν εἰρήνην τήν «πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν» (Φι-
λιπ. δ´, 7), ἐν τῇ «καινῇ κτίσει», ἐν τῇ εὐλογημένῃ Βασιλείᾳ 
τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ 
Ἐκκλησία μας, ὡς προσφυῶς τονίζεται εἰς τό κείμενον τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς». Τό 
κοινωνικό ἦθος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, «τιμᾶ τούς μάρ-
τυρες, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν τή ζωή τους γιά τήν εἰρήνην, ὡς 
μάρτυρες τῆς δύναμης τῆς ἀγάπης, τοῦ κάλλους τῆς δημιουρ-
γίας στήν ἀρχική καί τελική της μορφή, καί τῆς ἰδεώδους 
ἀνθρωπίνης συμπεριφορᾶς, ὅπως τήν ὑπέδειξε ὁ Χριστός 
κατά τή διάρκεια τῆς ἐπίγειας διακονίας Του» (§ 44). 

Τό Πάσχα εἶναι πανήγυρις ἐλευθερίας, χαρᾶς καί εἰρήνης. 
Ἀνυμνοῦντες εὐσεβοφρόνως τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ καί 
βιοῦντες ἐν αὐτῇ καί τήν ἰδικήν μας συνανάστασιν, 
προσκυνοῦντες δέ ἐν πίστει τό μέγα μυστήριον τῆς Θείας 
Οἰκονομίας, καί μετέχοντες τῆς «κοινῆς τῶν ὅλων πανηγύ-
ρεως», ἀπευθύνομεν ἐκ τῆς ἀεί σταυροαναστασίμου πανσέ-
πτου καθέδρας τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως πρός 
πάντας ὑμᾶς, τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα, 
ἐγκάρδιον πασχάλιον χαιρετισμόν, ἐπικαλούμενοι ἐφ’ ὑμᾶς 
τήν χάριν καί τό ἔλεος τοῦ νεκρώσαντος τόν Ἅδην καί χαρι-
σαμένου ἡμῖν τήν αἰώνιον ζωήν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ πα-
ντός. 

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ͵βκβ´ 

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος 
διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα 

εὐχέτης πάντων ὑμῶν



Πρός τόν ἱερό κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό 
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 

 
Ἀγαπητά μου παιδιά,  
Ἡ μεγίστη, ἡ ἀτελεύτητη καί ἡ ἀληθέστατη διακήρυξη, ἡ ὁποία στήριξε στά 

πόδια του τόν κόσμο ὅλο, γιά νά μήν παραπαίῃ στήν ἀβεβαιότητα, στήν ἀγνωσία 
καί στήν ἀπελπισία τοῦ θανάτου, εἶναι ἡ πανευφρόσυνη ἀγγελία ὅτι ὁ Χριστός 
Ἀνέστη. Εἶναι ὅπως ἀκριβῶς τό ἀνήγγειλε ὁ ἄγγελος τοῦ Οὐρανοῦ στίς Μυροφόρες 
γυναῖκες.  

«Ἰησοῦν ζητεῖτε τόν Ναζαρηνόν τόν Ἐσταυρωμένον; Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ᾧδε, 
ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν Αὐτόν» (Μάρκ. 16,6).  

Οἱ εὐλαβεῖς ἐκεῖνες γυναῖκες μετέφεραν τό ἄγγελμα τῆς Ἀναστάσεως στούς 
μαθητές τοῦ Κυρίου, οἱ δέ μαθητές στόν εὐρύτερο κύκλο τῶν πιστευόντων στόν 
Χριστό. Ἔτσι ἄρχισε νά λάμπῃ ὁ κόσμος ὅλος. Ὁ φωτισμός ἀπό τό Οὐράνιο Φῶς 
τοῦ κενοῦ Τάφου ἐφώτιζε πλέον ὅλη τήν οἰκουμένη. Ὁ θρίαμβος τῆς ζωῆς ἐναντίον 
τοῦ θανάτου εἶχε συντελεσθῇ. Ἡ ἀλήθεια εἶχε νικήσει τό ψεῦδος. Ἐθραύσθησαν 
οἱ πῦλες τοῦ Ἅδου καί ὁ ἀντίδικος διάβολος συνετρίβη ντροπιασμένος. Τό 
Εὐαγγέλιο ἐκηρύσσετο σέ ὅλη τήν κτίση. Ἡ ἐποχή τῆς νέας ζωῆς, τῆς καινούργιας 
Διαθήκης εἶχε ἀρχίσει. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ζῶσα μέσα στήν προαιώνια 
βουλή τοῦ Οὐρανίου Πατρός, προητοιμάζετο γιά τήν ἔναρξη τῆς ἐπί γῆς ἀποστολῆς 
της, μέ τίς κατευθύνσεις ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν τοῦ Παρακλήτου κατά τήν 
κάθοδό του τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. 

Γι’ αὐτό, τό κοσμοχαρμόσυνο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ 
Χριστοῦ πλημμυρίζει καί πάλι τίς καρδιές τῶν χριστιανῶν καί τοῦτο τό εὐφρόσυνο 
Πάσχα, καθώς οἱ πανηγυρικές καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν καί οἱ ἀναστάσιμοι δο-
ξολογικοί ὕμνοι τῆς Ὀρθοδόξου Λατρείας μελοποιοῦν τίς εὐχαριστήριες προσευχές 
της καί τίς συνοδεύουν πρός τούς ὁλάνοιχτους οὐρανούς.  

Ὅλα αὐτά τά ἀνεκτίμητα καί αἰώνια δῶρα δικαιολογοῦν τήν μεγαλοπρέπεια 
καί τήν λαμπρότητα τοῦ πασχαλινοῦ ἑορτασμοῦ. Ὄχι βέβαια σάν ἐξωτερικό 
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θόρυβο καί κοσμικό πανηγύρι, οὔτε χωρίς ἀντίκρυσμα στήν ἐσωτερική ζωή τῶν 
πιστῶν. Ἀλλά σάν σκίρτημα καί πνευματική χαρά καί εἰρήνη μέσα στίς καρδιές 
μας καί σάν ἐκχύλισμα τῆς ἀνακαινιστικῆς δυνάμεως τῆς Ἀναστάσεως μέσα στίς 
ταλαιπωρημένες ἀπό τόν κόσμο ψυχές μας. Ἡ σκληρή πραγματικότητα τῆς 
ἀνθρώπινης ζωῆς μας μέσα στόν σύγχρονο κόσμο δέν πρέπει σέ καμμία περίπτωση 
νά μᾶς ξεστρατίζει ἀπό τόν δρόμο τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ σωτηρίας. Τό πέλαγος 
τῆς ζωῆς εἶναι τίς περισσότερες φορές τρικυμιῶδες. Οἱ σκληρές δοκιμασίες, πού 
παγκοσμίως βιώνομε, ὅπως οἱ ἀκοές πολέμων, ἡ ἀσθένεια, ἡ ἀδικία, ἡ φτώχεια, 
ἡ ἀνεργία, ἡ προσφυγιά, τό ἄγχος, ἡ ἀβεβαιότητα, ἡ ἀνασφάλεια καί πρό πάντων 
τό φάσμα τοῦ θανάτου εἶναι ἐπώδυνοι σταυροί πού σηκώνομε στούς ὤμους μας. 
Ἄς μήν ἀποκάμουμε ποτέ. Σύμβολο πίστεως καί ἐλπίδος ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ 
πού ὡδήγησε στήν Ἀνάσταση. Τό ἀκάνθινο στεφάνι ἐπάνω στήν ἄχραντη κεφαλή 
του ἔγινε φωτοστέφανο λυτρώσεως καί δόξας.  

Σήμερα σέ περίοδο ἀνησυχιῶν, ἡ ἀναστημένη ζωή μας κυλάει μέ νέες ἐλπίδες, 
ἀλλά καί μέ προσευχές πρός τόν Ἀναστάντα Κύριο, γιά ὑγιεία καί σταθεροποίηση 
τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως τῶν λαῶν, γιά ἐπικράτηση τῆς δικαιοσύνης, γιά 
μείωση τῆς φτώχειας καί τῆς μιζέριας, γιά προσήλωση στίς αἰώνιες ἀξίες τῆς 
ζωῆς, γιά σεβασμό στόν πλοῦτο τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος πού μᾶς ἐχάρισε τό 
δημιουργικό χέρι τοῦ Θεοῦ, καί πρό πάντων γιά σεβασμό στήν κάθε ἀνθρώπινη 
ὕπαρξη, γιά τήν ὁποία ἔπαθε καί ἀνέστη ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός.  

Ἡ ζῶσα ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως μᾶς δίδει δύναμη γιά νά σηκώσωμε τά λυπηρά 
τοῦ βίου καί γιά νά νικήσωμε στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς. Ψηλά, λοιπόν, τά μέτωπά 
μας, ζεσταμένες οἱ καρδιές μας, ξάγρυπνος ὁ νοῦς μας, φωτεινά τά πρόσωπά μας, 
μέ τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ καί τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί στίς θερμές 
προσευχές μας στόν ἅγιο Θεό γιά τήν εἰρήνη, τήν ὑγιεία καί τήν σωτηρία μας.  

Τοῦτο τό Πάσχα, καθώς ἡ Ἀνάσταση φωτοδοτεῖ ποικιλόμορφα τήν ἀτμόσφαιρα 
τῆς ἐν Χριστῷ κοινωνίας τῶν ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων Ὀρθοδό ξων Χριστιανῶν, 
μπροστά στή θέα καί τήν ἱερή αἴσθηση ἑνός κόσμου πνευμα τικοῦ καί ὑλικοῦ, τοῦ 
ὁποίου καί τά ἀκρότατα σημεῖα ἐδέχθησαν τίς ἀκτῖνες τοῦ ὑπερφυοῦς Φωτός, πού 
ἐξέλαμψε ἀπό τόν κενό Τάφο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄς τραφοῦμε μέ τόν 
ἄρτο τῆς Εὐχαριστίας Του καί ἄς ἐναποθέσωμεν ἐνώπιόν Του τήν πίστη μας, τήν 
ἐλπίδα καί τήν ἀγάπη.  

Ἐμπρός, λοιπόν, στήν ἀναστάσιμη χαρά τοῦ Χριστοῦ μας, καί μέ ἀναμμένες 
τίς λαμπάδες ὡς συμβολισμό τῆς συμμετοχῆς μας στήν χαρά τοῦ οὐρανοῦ, ἄς πα-
ρακαλέσωμε τόν Χριστό νά μᾶς συγχωρήσει, νά μᾶς ἐνδυναμώσει, νά μᾶς 
ἀπαλλάξει ἀπό τίς δοκιμασίες καί νά χαρίσει τήν εἰρήνη του σέ ὅλο τόν κόσμο.  
 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 



Ὁ Χριστός ἀνεστήθη ἀπό τούς νε-
κρούς, ἀφοῦ ἐνίκησε καί κατήργη-

σε τό θάνατο μέ τό δικό του θάνατο 
ἐπάνω στό Σταυρό κι ἔτσι ἐχάρισε σ᾿ 
αὐτούς πού ἦσαν θαμμένοι στά μνήματα 
τήν αἰώνιο ζωή. 

Χαρά ἀνέκφραστη καί θρίαμβος 
πρωτοφανής ἐπικρατεῖ σήμερα στίς τά-
ξεις τῶν στρατευομένων καί θριαμβευό-
ντων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 
Χριστοῦ. Ἠχοῦν χαρμόσυνα οἱ καμπά-
νες τῶν ἱερῶν ναῶν καί ὁ ἦχος τους φθά-
νει στούς μακρυνούς ὁρίζοντες σάν συμ-
βολικός ἀντίλαλος τῆς μουσικῆς συνθέ-
σεως, πού ἐκτελοῦν σέ ρυθμό πανηγυ-
ρικό οἱ ψυχές τῶν χριστιανῶν. Μυριό-
στομος ἐπαναλαμβάνεται ὁ ἐπικολυ -
ρικός ὕμνος τῆς Ἐκκλησίας, πού ἐκφ -
ράζει καί νίκη καί σωτηρία. Καί μαζύ 
μέ τίς ἱερές ψαλμωδίες ὑψοῦνται μέ 
φλόγα σταθερή οἱ πασχαλινές λαμπάδες 
τῶν χριστιανῶν, σάν ἄλλος συμβολι-
σμός τοῦ φωτός πού καίει στίς καρδιές 
τους μετά τήν ἀνατολή τοῦ Αἰωνίου Φω-
τός ἀπό τόν κενό τάφο. 

Ρήματα, οὐρανόπεμπτου ἀγγέλου 
ἀκοῦνε αἱ Μυροφόροι καί ἀποροῦν. 
«Ἡγέρθη, οὐκ ἔστιν ᾧδε· ἴδε ὁ τόπος 
ὅπου ἔθηκαν αὐτόν» (Μάρκ. ιστ´ 6). 

Αὐτῶν τῶν λόγων εἶναι ποιητική δια-
τύπωση καί μελωδική ἔκφραση ὁ ὕμνος 
τῆς Ἐκκλησίας «Χριστός ἀνέστη ἐκ 
νεκρῶν…». Χριστός ἀνέστη, λοιπόν. Ἡ 
μεγαλύτερη, ἡ ἱερώτερη, ἡ λαμπρότερη 
καί ἡ ἐνδοξότερη ψαλμική ἔκφραση τοῦ 
θριάμβου τῆς πίστεώς μας. Ἀνέστη ὁ 
Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ 
Ἐσταυρωμένος Λυτρωτής καί Διδάσκα-
λος. Τά φρικτά πάθη καί ἡ τριήμερη τα-
φή του παραμερίσθηκαν πρός στιγμή 
καί ἡ ἔνδοξη Ἀνάστασή του καθίσταται 
τό κέντρον ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου. Τό 
βαρύ σύννεφο πού εἶχε σκεπάσει τήν 
καρδιά τῶν μαθητῶν διαλύεται, καί προ-
βάλλει ἐλπιδοφόρος καί δυνατή ἡ 
Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, γιά νά θερμάνει 
τίς καρδιές τους, νά ἀναζωογονήσει τήν 
πίστη τους καί νά τούς δώσει νέα ζωή. 

Ἰδού ὅτι ἡ νέα αὐτή ζωή μεταδίδεται 
σ᾿ ὅλους τούς χριστιανούς. Ἡ Ἀνάστα -
ση εἶναι ἡ ἀπαρχή τῆς νέας ζωῆς. «Ζωήν 
αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός, καί αὕτη 
ἡ ζωή ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἔστιν. Ὁ ἔχων 
τόν υἱόν ἔχει τήν ζωήν». (Α´ Ἰωάν. ε´ 
11). Δέν μᾶς ἐχάρισε μόνον τήν πρό-
σκαιρη ζωή τῆς γῆς ὁ Θεός. Μᾶς 
ἐχάρισε τά μέσα γιά νά ζήσουμε αἰώνια 
εὐτυχεῖς καί μακάριοι. Ἡ μακαρία καί 
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Χριστός ἀνέστη – Ἀπολυτίκιο 

 
Τοῦ Παν. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 

κ. ΑΝΘΙΜΟΥ  

«Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, 
θανάτῳ θάνατον πατήσας 
καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι 

ζωήν χαρισάμενος». 
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ἀτελεύτητη ζωή ὑπάρχει στόν Υἱό τοῦ 
Θεοῦ, τόν Κύριον Ἰησοῦν. Οἱ ἑνωμένοι 
μέ τόν Κύριο χριστιανοί, αὐτοί πού 
ἐξαγιάζονται μέ τή Χάρη τῆς Ἐκκλη -
σίας, αὐτοί ζοῦν τήν Ἀνάσταση, καί 
ἔχουν γνωρίσει τό νόημα τῆς ἀληθινῆς 
ζωῆς. Μᾶς τό εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος 
«Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή» (Ἰω. 
ια´ 25). Ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἡ ἀφετηρία 
καί τό τέρμα, ἡ ἀρχή καί ὁ σκοπός, ἡ 
οὐσία καί τό περιεχόμενο τῆς πνευμα -
τικῆς μας ζωῆς. 

Σαλπίζουν χαρμόσυνα οἱ ἀγγελικές 
σάλπιγγες τοῦ οὐρανοῦ καί μεταδίδουν 
τό μήνυμα γιά ν᾿ ἀνοίξουν οἱ πύλες τοῦ 
Παραδείσου. Ἐγκαίνια νέα καί οὐράνιοι 
πανηγυρισμοί. Δονοῦνται τά δώματα 
στά οὐράνια ἀνάκτορα. Ἐναλλασ -
σόμενες οἱ στρατιές τῶν ἀγγέλων 
ὑπηρετοῦν τόν Νικητή Παντοκράτορα 
καί κατά τίς ἐντολές του στολίζουν τά 
βασίλεια τῆς Ἐκκλησίας πάνω στό 
θρίαμβό της. Θεάματα καί ἀκροάματα 
καί σκιρτήματα γεύονται οἱ πρῶτοι 
εὐτυχεῖς κληρονόμοι, πού οἱ γήϊνοι 
ἄνθρωποι δέν μποροῦν νά φαντασθοῦν. 
Ἐκεῖ καταυγάζει τά πάντα τό Πνεῦμα 
τό Ἅγιο. Παντοῦ φῶς καί χαρά, ζωή καί 
θρίαμβος, εὐτυχία καί πνευματική 
εὐφροσύνη. 

Τέτοια ἡ χαρά τοῦ Οὐρανοῦ. Καί 
κάτω ἐκεῖ στά τάρταρα, τσακισμένος 
καί ντροπιασμένος ὁ ᾍδης βοᾶ καί στε-
νάζει. Ἔχασε τό προνόμιο τῆς κυριαρ-
χίας του στίς ψυχές. «Ὁ ᾍδης ἐπικράν -
θη», κηρύσσει σήμερα ἡ Ἐκκλησία. 
Ἐπικράνθη, γιατί «κατηργήθη καί 
ἐνεπαίχθη καί ἐνεκρώθη καί ἐδεσμεύ -
θη». Δέν εἶχε τήν δύναμη νά κρατήσει 
τόν Νικητή τοῦ θανάτου. Συνετρίβησαν 

τά δεσμά του, ἔπεσε κάτω ἐκεῖνος, καί 
ὁ Χριστός ἀνῆλθε ἀναληφθείς ἔπειτα, 
στούς κόλπους τοῦ Οὐρανίου Πατρός, 
ὅπου ὑπῆρχε πρό χρόνων αἰωνίων. 

Ὁ θεμέλιος λίθος τῆς πίστεώς μας, 
τό κέντρο τῆς χριστιανικῆς λατρείας 
εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ 
ἀναστάσιμος ὕμνος εἶναι τό τραγούδι 
τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, ἡ ἀρχή καί τό 
τέλος τοῦ κηρύγματός τους, ἡ αἰτία τοῦ 
διωγμοῦ καί τοῦ μαρτυρίου τους. Ὁ 
Χριστός, ὁ ἀναστημένος Χριστός, εἶναι 
ἡ μεγάλη καί λυτρωτική πραγματικότης. 
Παρουσιαζόταν σαράντα ἡμέρες στούς 
Μαθητές Του καί μέχρι σήμερον «πα-
ρέστησεν ἑαυτόν ζῶντα… ἐν πολλοῖς 
τεκμηρίοις» (Πράξ. α´ 3). Ὁ θρίαμβος 
τῆς Ἐκκλησίας μέσα στούς τόσους 
αἰῶνες ἐξηγεῖται μέ τόν κενό τάφο καί 
τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. 

Συλλογισμούς θεόπνευστους παρέ-
δωσε στήν Ἐκκλησία ὁ θεῖος Ἀπόστο -
λος Παῦλος γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυ-
ρίου. Ἀπαριθμεῖ τίς ἐμφανίσεις του, 
ἐρωτᾶ καί ἀπαντᾶ, γιά νά καταλήξει στή 
σκέψη «εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, 
κενόν ἄρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή δέ 
καί ἡ πίστις ὑμῶν» (Α´ Κορ. ιε´ 14). Ἀλ -
λά ἀμέσως βεβαιώνει μέ ἀπόλυτη πίστη· 
«Νυνί δέ Χριστός ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, 
ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο» (Α´ 
Κορ. ιε´ 20). Καί δέν εἶναι ἡ πίστη αὐτή, 
ἡ ὁμολογία ἑνός μεγάλου σοφοῦ μα -
θητοῦ. Εἶναι ἡ προσωπική του ἐμπειρία 
ἀπό τό ἐξαίσιο ὅραμα τῆς Δαμασκοῦ, 
πού τόν μετέφερε ἀπό τόν δρόμο τῆς 
ἀρνήσεως στόν δρόμο τῆς παγκοσμίου 
Ἱεραποστολῆς. 

Ἀποδείξεις γιά τήν λαμπροφόρο 
Ἀνάσταση ἔχουμε πολλές. Ἀλλά δέν 



στηριζόμαστε στίς ἀποδείξεις μόνον. 
Βεβαιωνόμαστε ἀπό τήν πίστη. 
Διεκδικοῦμε τήν μακαριότητα πού 
ὑπεσχέθη ὁ Κύριος, ὅταν εἶπε στόν 
Θωμᾶ «μακάριοι οἱ μή ἰδόντες καί πι-
στεύσαντες». Καί αἰσθανόμαστε βαθύ-
τατα σάν τήν πιό τρανή ἀπόδειξη, τήν 
προσωπική μας ἀνάσταση, τήν ἀνακαί -
νιση τῆς ψυχῆς καί τήν προσδοκία τῆς 
σωτηρίας. Ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ Παρά-
δοση τῆς Ἐκκλησίας ἀνανεώνουν τήν 
παρουσία τοῦ γεγονότος τῆς Ἀναστά -
σεως, ἡ ὁποία εἶναι τό ἀδιάκοπο θαῦμα 
πού ἐπιτελεῖται καθημερινῶς μέσα στήν 
Ἐκκλησία τῶν πιστῶν. 

Νίκη τῆς δικαιοσύνης κατά τῆς 
ἀδικίας, τῆς ἀληθείας κατά τοῦ ψεύδους, 
θεωροῦμε τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως. 
Ἡ τελεία δικαιοσύνη καί ἡ πλήρης 
ἀλήθεια ἦλθε στόν κόσμο, στό πρόσωπο 

τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ 
κόσμος τῆς ἁμαρτίας δέν μπόρεσε νά 
τόν δεχθεῖ καί τόν παρέδωσε στό σταυ-
ρικό θάνατο. Ἐσταυρώθη ἡ δικαιοσύνη 
καί ἡ ἀλήθεια. Ὅταν ἀνοίγει ὁ Τάφος 
καί ὁ ἀναστημένος Κύριος γίνεται ὁ Νι-
κητής, τότε θριαμβεύει ἡ δικαιοσύνη 
καί ἡ ἀλήθεια. 

Ἐπειδή πιστεύομε στήν Ἀνάσταση 
ἔχουμε τήν βεβαιότητα, ὅτι ὁ καθημε-
ρινός ἀγώνας τῆς ζωῆς τῶν χριστιανῶν 
δέν εἶναι χίμαιρα καί οὐτοπία. Ἡ 
ἀλήθεια, ἡ δικαιοσύνη καί ἡ λύτρωση 
εἶναι τό τρίπτυχο τοῦ περιεχομένου τῆς 
πνευματικῆς μας ζωῆς. Ἡ ἀλήθεια, τε-
λεία καί ὁλοκληρωμένη, εἶναι ὁ Χρι-
στός. Ἡ δικαιοσύνη καί ἡ ἀγάπη εἶναι 
τό μήνυμα τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου του. 
Ἡ δέ λύτρωση εἶναι ἡ εὐεργετική πρα-
γματικότητα τῆς αἰωνιότητας, ἡ ὁποία 

Ἀπευθείας μεταδόσεις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν 
γίνονται ἀπό τό κανάλι τῆς Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης 
στό διαδίκτυο www.imth.gr 
καί www.youtube.com/imthessalonikis
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ἀπέρρευσε ἀπό τήν θυσία τοῦ Κυρίου 
καί τήν ἔνδοξη Ἀνάστασή του. 

Σημεῖον ἀπαισιόδοξο γιά τήν πορεία 
τῆς συγχρόνου ἀνθρωπότητος εἶναι ἡ 
ἀπουσία τοῦ μηνύματος τῆς Ἀναστά -
σεως ἀπό τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Μία 
τέτοια ἀνθρωπότητα παρουσιάζει τήν 
εἰκόνα, περί τῆς ὁποίας ὁμιλεῖ ὁ 
εὐαγγελιστής Ἰωάννης στήν Ἀποκά -
λυψη· «οἰδά σου τά ἔργα, ὅτι ὄνομα 
ἔχεις, ὅτι ζῇς καί νεκρός εἶ» (Ἀποκ. γ´ 
1). Οἱ κακίες, οἱ ἐριθεῖες, οἱ φθόνοι, τά 
ψεύδη, τά μίση, οἱ πόλεμοι φονεύουν 
τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Περισσότερον 
ἀπό ἄλλοτε οἱ χριστιανοί καλοῦνται νά 
συνεργήσουν νά περιλάμψει στόν κό-
σμο τό ἄπλετο καί ἀνέσπερο φῶς τῆς 
Ἀναστάσεως. 

Τιμή καί δόξα, καύχηση καί ἐλπίδα 
εἶναι γιά τόν ἀγωνιζόμενο πιστό ὁ 
Ἀναστάς Κύριος. Ἐδῶ ἐλπίζει νά 
ἁπαλύνει τήν τραχύτητα καί τήν δοκι-
μασία τῆς ζωῆς. Ἐδῶ προσβλέπει γιά 
νά ἐνισχυθεῖ. Ὁ Ἀπ. Παῦλος ἐζήτει «τοῦ 
γνῶναι αὐτόν καί τήν δύναμιν τῆς 
ἀναστάσεως αὐτοῦ καί τήν κοινωνίαν 
τῶν παθημάτων αὐτοῦ, συμμορφούμε-

νος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, εἰ πῶς καταντήσῃ 
εἰς τήν ἐξανάστασιν τῶν νεκρῶν» (Φιλ. 
γ´ 10-11). Αὐτό εἶναι τό μεγάλο βραβεῖο 
τῶν χριστιανῶν· πεθαίνουν κάθε ἡμέρα 
ὡς πρός τήν ἁμαρτία, γιά νά ἀπολαύ -
σουν τήν προσωπική τους ἀνάσταση ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ. 

Ἥλιος ἀνοιξιάτικος καί ὀρθρινός 
ἀνατέλλει τήν εὐφρόσυνη τούτη πασχα-
λινή ἡμέρα. Ἡ ὡραιότερη τῶν ἐποχῶν 
συμπίπτει μέ τό ἱερώτερο τῆς πίστεως 
πανηγύρι. Ἡ ψυχή μας ἄς ψάλει 
εὐφρόσυνα τόν ἀναστάσιμο ὕμνο. Κοι-
τάξτε πέρα μακρυά, ἐκεῖ ὅπου κάποτε 
ἐσείσθη ἕνας τάφος. Ἄστραψε ἐκεῖ ὁ 
οὐρανός καί τό ἀνέσπερο φῶς ἀνέτειλε 
ἀπό τό κενό μνημεῖο. Ὁ αἰώνιος ἥλιος 
τοῦ φωτός, τῆς ἀγάπης καί τῆς δικαιο-
σύνης μεσουρανοῦσε περίλαμπρος στήν 
Αἰώνιο Βασιλεία του. Βασιλεύει καί τώ-
ρα καί στούς αἰῶνες ὁ Βασιλεύς. Καί 
περιμένει τούς ὑπηκόους του, πού 
ἐκίνησαν μιά ἡμέρα ἀπό τήν ἱερά τῆς 
Ἐκκλησίας κολυμβήθρα, γιά νά φθά-
σουν στά ποθητά Βασίλεια καί νά 
ἀναμέλψουν καί πάλιν τόν χαρμόσυνο 
ὕμνο «Χριστός ἀνέστη». 
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῾Η ἑλληνική ὀρθόδοξη ᾽Ανάσταση 
Τοῦ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ1 

Ὅλα ὅσα γίνουνται στόν κόσμο, γίνουνται καί ξαναγίνουνται πολλές φορές 
τά ἴδια· μονάχα ἕνα πρᾶγμα ἔγινε μόνο μιά φορά καί δέν θά ξαναγίνει πιά, ἡ 
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό εἶναι τό μοναδικό θαῦμα τῶν θαυμάτων, τό «ἄφραστον 
θαῦμα», πού ἀναποδογύρισε τόν κόσμο, κι ἔδωσε ἐλπίδα στό ἀπελπισμένο γένος 
τῶν ἀνθρώπων. Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, μᾶς προσκάλεσε νά πιστέψουμε 
στήν ἀφθαρσία ὁ Θεός ὁ «ζωοποιῶν τούς νεκρούς καί καλῶν τά μή ὄντα ὡς ὄντα». 
Κι ὅπως λέγει πάλι ὁ Παῦλος: «πιστός ὁ καλῶν ὑμᾶς, ὅς καί ποιήσει». Ὅποιος δέν 
πιστεύει στήν Ἀνάσταση τοῦ Χρίστου, ψέμματα λέγει πώς πιστεύει σ᾽ αὐτόν τόν 
βασιλέα τῆς ἀθανασίας, κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο πού λέγει: «εἰ δέ Χριστός οὐκ 
ἐγήγερται, κενόν τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή δέ καί ἡ πίστις ἡμῶν». 

Ἡ βάση λοιπόν καί τό θεμέλιον τῆς θρησκείας μας εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ. Κι ἡ Ὀρθοδοξία πού τήν ἔχει τήν Ἀνάσταση «ἑορτῶν ἑορτήν καί πανήγυριν 
πανηγύρεων» ἔχει τήν ἀληθινή καί τήν ἁπλή καί τήν ἀσάλευτη πίστη, καί δέν 
κατάντησε νά γίνει ἕνα κοσμικό ἠθικό σύστημα, ὅπως γίνηκε ἀλλοῦ, καί πού 
κατά δυστυχία σ᾽ αὐτό ξεπέφτει κι ἡ δική μας Ὀρθοδοξία, ὅσο ὁλοένα λείπει ἡ 
πίστη. Γιά τοῦτο, στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας γινήκανε λογῆς θρησκευτικά 
ἔργα γιά νά τιμηθεῖ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μέ κάθε τί ἔμορφο κι ἁγνό πού ἔχει 
μέσα της ἡ καρδιά τ᾽ ἀνθρώπου. Αὐτά τά ἔργα εἶναι τά ἔργα τῆς ὑμνωδίας, τῆς 
ἁγιογραφίας καί τῆς ψαλμωδίας, τά μυρίπνοα ἄνθη, πού ὅσο σιναχώνονται οἱ 
πνευματικές μας αἰσθήσεις, τόσο δέν νοιώθουμε τή μυρουδιά τους. Αὐτά, τά λέγω 
καί τά ξαναλέγω, τόσο πού βαρέθηκα. Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα, ὅσο θέλεις βρόντα. 
Λοιπόν ἄς σταθῶ ἴσαμε δῶ, κι ἄς γράψω, γιά τά ἔργα τά ἴδα, κι ὅποιος βρεθεῖ 
κατά τύχη νά τά νοιώθει, ἄς εὐχαριστήσει τόν Θεό πού φώτισε ἐκείνους τούς 
εὐλαβεῖς ἀνθρώπους νά τά κάνουνε. 

Οἱ ὕμνοι πού λένε στήν ἐκκλησία κατά τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα εἶναι, θαρρῶ, 
ἀπό τά πιό ὑψηλά κι ἀπό τά πιό πνευματικά ἔργα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ κανόνας 
τοῦ Πάσχα εἶναι ποίημα τοῦ Ἰωάννου Δαμάσκηνου, κι ὁ Εἱρμός τῆς α΄ Ὠδῆς εἶναι 
τοῦτος: 

«Ἀναστάσεως ἡμέρα· λαμπρυνθῶμεν λαοί. Πάσχα, Κυρίου Πάσχα. 
Ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν καί ἐκ γῆς πρός οὐρανόν Χριστός ὁ Θεός ἡμᾶς 

διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας». 

1. Φώτη Κόντογλου, 5 μελετήματα γιά τόν πεζογράφο καί τόν καλλιτέχνη, ἐκδ. Κριτικῶν φύλλων, 
ἐπιμ. Ι. Μ. Χατζηφώτη, Ἀθήνα 1975, σελ. 45-51.



11– ΕΥΛΟΓΙΑ –

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός ἤτανε, ὅπως δείχνει τ᾽ ὄνομά του, ἀπό τή 
Δαμασκό, τό γένος Σῦρος, γεννήθηκε δηλαδή στήν πολιτεία πού φανερώθηκε ὁ 
Χριστός στόν Παῦλο ὁπού κατέτρεχε τή θρησκεία του, καί στράβωσε τά σωματικά 
του μάτια γιά νά τοῦ ἀνοίξει τά πνευματικά καί νά γίνει ἀπόστολός του. Λοιπόν 
ὁ Ἰωάννης μικρός εἶχε κλίση στά θρησκευτικά, μ᾽ ὅλο πού ὁ πατέρας του ἤθελε 
νά τόν κάνει ἄρχοντα, γιατί κι αὐτός ἤτανε ἐπίσημος ἄνθρωπος κι εἶχε μεγάλο 
ἀξίωμα στό παλάτι τοῦ μωχαμετάνου ἀμιρά τῆς Συρίας, τόν καιρό πού βασίλευε 
στή Κωνσταντινούπολη ὁ Λέοντας ὁ Ἴσαυρος. Καί γιά νά πάρει ὁ γυιός του μεγάλη 
σπουδή, ἤθελε νά βρεῖ κάποιον πολύξερο δάσκαλο νά τόν παραδώσει στά χέρια 
του. Μιά μέρα ἔμαθε πώς οἱ σαρακηνοί εἴχανε πάγει στή Δαμασκό κάμποσους 
χριστιανούς πιασμένους σκλάβους στόν πόλεμο, καί πώς πουλήσανε ὅσους μπο-
ρέσανε καί πώς τούς ἄλλους θέλανε νά τούς σκοτώσουνε, ἀφοῦ δέν τούς ἀγόραζε 
κανένας. Πῆγε λοιπόν γιά νά γλυτώσει ὅσους μπορέσει, καί φτάνοντας στό παζάρι 
εἶδε ἕναν σκλάβο δεμένον νά κείτεται σάν πεθαμένος, καί πῆγε κοντά του καί 
τόν ρώτησε ἀπό ποῦ εἶναι. Κι ὁ σκλάβος του εἶπε πώς ἤτανε ἀπό τήν Ἰταλία καί 
πώς τόν λέγανε Κοσμᾶ καί πώς ἦταν καλόγερος. Κι ἐπειδή δάκρυσε, γύρισε κι 
εἶπε στόν πατέρα του Ἰωάννη: «Μέ βλέπεις πῶς δακρύζω· δέν τό κάνω γιατί θά 
χάσω τοῦτον τόν ψεύτικο τόν κόσμο, ἀφοῦ εἶμαι καλόγερος, πλήν κλαίγω γιατί 
ἔμαθα τήν πᾶσα γνώση καί φιλοσοφία, τή ρητορική, τήν ἀριθμητική, τή γεωμετρία 
κι ἀπάνω ἀπ᾽ ὅλα τή μουσική τῆς ἐκκλησίας πού κάνει τήν ψυχή νά πετᾶ στά 
οὐράνια, καί κοντά σ᾽ αὐτά σπούδασα καί τή θεολογία, καί θλίβομαι γιατί θά τά 
πάρω μαζί μου δίχως νά τά διδάξω σέ κάποιον ἄξιο μαθητή». Τότες ὁ ἄρχοντας 
κατάλαβε πώς ὁ Θεός τοῦ ἔστειλε κεῖνον τόν Κοσμᾶ γιά νά γίνει δάσκαλος τοῦ 
γυιοῦ του, καί τόν ἀγόρασε μαζί μ᾽ ἄλλους σκλάβους. Καί τούς μέν ἄλλους τούς 
λευτέρωσε νά πᾶνε ὅπου θέλανε, μά τόν Κοσμᾶ τόν ἐπῆρε στό σπίτι του καί τόν 
ἔντυσε καλά ράσα καί τόν εἶχε σέ κάθε τιμή καί τόν κατάστησε δάσκαλο τοῦ 
μοναχογυιοῦ του Ἰωάννη. Ἀλλά εἶχε κι ἕνα ἄλλο παιδί ψυχοπαίδι πού τό λέγανε 
Κοσμᾶ, ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, καί τ᾽ ἀγαποῦσε ὅσα μέ τό παιδί του καί δέν τό ξε-
χώριζε σέ τίποτα ἀπό τόν Ἰωάννη. Λοιπόν τούς δίδαχνε καί τούς δύο ἐκεῖνος ὁ 
ἅγιος ἄνθρωπος μέ πολύν πόθο, μά καί κεῖνοι τύχανε κι οἱ δύο καλές καί βλο-
γημένες ψυχές, καί ρουφούσανε ἀπό τά χείλια του ὅσα τούς ἔλεγε, τόσο, πού σέ 
λίγα χρόνια γενήκανε τέλειοι σέ ὅλα τά θεωρητικά, ἀλλά προπάντων στά θεολο-
γικά, ἐπειδή κι οἱ δύο ἀγαπούσανε οἱ καλότυχοι παραπάνω ἀπό ὅλα, τή θρησκεία 
τοῦ Χριστοῦ. Γιά τοῦτο, μ᾽ ὅλο πού θέλανε οἱ γονιοί τους νά τούς κάνουνε 
ἀφεντάδες, πήγανε στό μοναστήρι τοῦ ἁγίου Σάββα καί καλογερέψανε, καί ζήσανε 
μακρυά ἀπό τόν κόσμο. 

Τό ἐργόχειρό τους ἤτανε νά καλλιγραφοῦνε βιβλία καί νά ταιριάζουνε ὕμνους 
καί τροπάρια, ψέλνοντάς τα, ἐπειδή ἤτανε καί μουσικοί ἄριστοι. Ἀνάμεσα σέ 



ἄλλα, ὁ Ἰωάννης σύνθεσε καί τήν Ὀκτώηχον πού τή ψέλνουμε σ᾽ ὅλες τίς ἐκκλησιές 
τῆς Ὀρθοδοξίας ὁλόγυρις ὁ χρόνος. Πολλές ὑμνωδίες εἶναι συνθεμένες κι ἀπό 
τούς δύο ἀντάμα, γιατί αὐτό τ᾽ ἁγιασμένο ζευγάρι ζοῦσε πολύ ἀγαπημένα σάν 
νάτανε πουλιά τοῦ Θεοῦ πού κελαηδούσανε γιά τή δόξα Του. Μά ἦρθε ὥρα καί 
χωρισθήκανε ἄθελά τους, γιατί ὁ Πατριάρχης τῶν Ἱεροσολύμων χειροτόνησε τόν 
Κοσμᾶ δεσπότη καί τόν ἔστειλε σέ μία πολιτεία τῆς Παλαιστίνης πού τή λέγανε 
Μαϊουμά, κι ἐκεῖ κοιμήθηκε βαθύγερος. Ὁ δέ Ἰωάννης ἀπόμεινε στό μοναστήρι 
τοῦ ἁγίου Σάββα, κι ἔζησε μέ ἄσκηση, γράφοντας πλῆθος ὀρθοδοξώτατα βιβλία, 
ἀγρυπνῶντας στό μικρό κελλί του πού ἤτανε σκαμμένο μέσα στόν βράχο καί πού 
σώζεται ὥς τά σήμερα. Ἀνάμεσα λοιπόν στά πολλά πού σύνθεσε, εἶναι κι ὁ κανόνας 
τοῦ Πάσχα πού εἴπαμε παραπάνω, γραμμένος μέ ἐξαίσιο πνευματικόν οἶστρο. 
Ἡ ἱστορία λέγει πώς κι οἱ δύο τοῦτοι ἅγιοι ὑμνωδοί εἴχανε γραμμένον ἀπό ἕναν 
κανόνα γιά τό Πάσχα, ὅπως συνειθίζανε νά κάνουνε, ἀλλά σ᾽ αὐτή τήν περίσταση 
δουλέψανε χωριστά, καί σάν τελειώσανε τό γράψιξο, πιάσανε καί ψέλνανε ὁ κα-
θένας τόν δικό του κανόνα γιά νά τόν ἀκούσει ὁ ἄλλος καί πώς σάν ἔφτασε ὁ 
Ἰωάννης στό δεύτερο τροπάρι τῆς γ΄ ὠδῆς πού λέγει: «Νῦν πάντα πεπλήρωται 
φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια…», ὁ Κοσμᾶς τόν ἀγκάλιασε μέ δά-
κρυα λέγοντάς του: Ἀδελφέ μου Ἰωάννη, νικήθηκα καί τό ’μολογῶ! Κι ἔσκισε τό 
χειρόγραφό του, κι ἀπόμεινε ὁ κανόνας τοῦ Ἰωάννη, κι ἀπό τότε ψέλνεται σ᾽ ὅλη 
τήν ὀρθόδοξη Χριστιανωσύνη. 

Ἀπό τούς ἄλλους εἱρμούς ἐξαίσιος εἶναι κι ὁ εἱρμός τῆς δ΄ ὠδῆς, πού εἶναι 
ἐμπνευσμένος ἀπό τήν προφητεία τοῦ Ἀββακούμ, καί λέγει: 

«Ἐπί τῆς θείας φυλακῆς ὁ θεηγόρος Ἀββακούμ στήτω μεθ᾽ ἡμῶν καί δεικνύτω 
φαεσφόρον ἄγγελον διαπρυσίως λέγοντα· 

Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ ὅτι ἀνέστη Χριστός ὡς παντοδύναμος». 
Ἀκόμα πιό συγκινητικός εἶναι ὁ εἱρμός τῆς ε΄ ὠδῆς πού λέγει: 
«Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος καί ἀντί μύρου τόν ὕμνον προσοίσωμεν τῷ 

Δεσπότῃ· 
καί Χριστόν ὀψόμεθα, δικαιοσύνης ἥλιον, πᾶσι ζωήν ἀνατέλλοντα». 
Ὁ ὑμνωδός παίρνει ἀφορμή ἀπό τίς μυροφόρες γυναῖκες πού πήγανε ν᾽ 

ἀλείψουμε μέ μύρα τό Χριστό καί λέγει πώς ἐμεῖς οἱ ἀνάξιοι δέ μποροῦμε νά 
πᾶμε στόν τάφο τοῦ Χριστοῦ νά ἀλείψουμε τό ἄχραντο σῶμα του μέ ἀλόη καί μέ 
σμύρνα. Λοιπόν τοὐλάχιστον ἄς σηκωθοῦμε πρωΐ πρωΐ κι ἄς Τόν δοξολογήσουμε 
μέ ὕμνους: «καί ἀντί μύρου τόν ὕμνον προσοίσωμεν τῷ Δεσπότῃ». Τό πρῶτο τρο-
πάρι τῆς η΄ ὠδῆς λέγει: 

«Δεῦτε τοῦ καινοῦ τῆς ἀμπέλου γεννήματας, τῆς θείας εὐφροσύνης ἐν τῇ 
εὐσήμῳ ἡμέρᾳ τῆς ἐγέρσεως, 

βασιλείας τε Χριστοῦ κοινωνήσωμεν, ὑμνοῦντες αὐτόν ὡς Θεόν εἰς τούς 
αἰῶνας». 

– ΕΥΛΟΓΙΑ –12



Ἡ λιτάνευση τῶν ἱερῶν εἰκόνων κατά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, παρουσία  
τῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως καί νέων τῆς Χριστιανικῆς Καταφυγῆς Νέων,  

στόν Ἱερό προσκυνηματικό Ναό Ἁγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

Ὑποδοχή τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγητρίας στόν ἱστορικό 
Ἱερό Ναό Παναγίας τῆς Εὐαγγελιστρίας τῶν παλαιῶν Κοιμητηρίων Θεσσαλονίκης.



Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Βαρθολομαῖος  
μετά πολλῶν ἱερέων, διακόνων καί πλήθους πιστῶν κατά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό  

τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.

Στιγμιότυπο ἀπό τήν εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ π. Δημητρίου Ρουντκό,  
ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου κ. Ἀνθίμου. «ΑΞΙΟΣ».



Ἡ Λάρνακα τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ κατά τήν ἐκκίνηση 
τῆς Λιτανεύσεως πρό τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ.

Δοξολογία ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἑορτῇ τῆς 25ης Μαρτίου στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς  
τοῦ Θεοῦ Σοφίας Θεσσαλονίκης.



Ἡ εὐλόγηση τῆς ἀρτοκλασίας στό πανηγυρίζον Ἱερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο 
τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Πανοράματος.

Μετά τήν ὑμνωδία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου ἀπό φοιτητές τοῦ μαθήματος «Εἰσαγωγή στήν 
Βυζαντινή Μουσική» τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διακρίνονται ὁ Πρύτανης κ. Στυ-
λιανός Κατρανίδης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Μουσικῆς Ἐπιστήμης καί Τέχνης κ. Γε-
ώργιος Βράνος καί μέλη τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ προσωπικοῦ, καθώς καί ὁ καθηγητής 
Πρωτοψάλτης κ. Γεώργιος Πατρώνας καί ὁ Προϊστάμενος Ναοῦ π. Ἰάκωβος Ἀθανασίου.



Στιγμιότυπο ἀπό τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ π. Ἀνθίμου Στάμου,  
ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου κ. Ἀνθίμου. «ΑΞΙΟΣ».

Τά Τμήματα τῆς Νεανικῆς Χορωδίας ΚΕΠΑΠ Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη  
καί ὁ Βυζαντινός Χορός «Ἠδύμελον», κατά τήν ἐπιτυχημένη ἐκδήλωση «ΤΑ ΠΑΘΗ» 
τοῦ Μιχάλη Ἀδάμη στόν Ἱερό Προσκυνηματικό Ναό Ἁγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης.



Στιγμές κατανύξεως σέ Ἀκολουθία τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος.

Ἡ Νεανική Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί ἡ Μεικτή Χορωδία 
Πολιτιστικῆς Λέσχης Ο.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης κατά τήν πολυπληθή ἐκδήλωση  

«ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΘΟΣ», στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Γρηγορίου  
τοῦ Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης.



Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Γρηγορίου  
τοῦ Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης.

Κλῆρος καί Λαός ψάλλουν τά ἐγκώμια ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου 
τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς.



«Δεῦτε λάβετε φῶς» στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Γρηγορίου  
τοῦ Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης.

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου....».



Εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά λόγια πού εἶπε ὁ Χριστός στούς μαθητάδες του, 
κατά τόν Μυστικό Δεῖπνο πού ἔκανε μαζί τους τό Πάσχα: «Καί λαβών τό ποτήριον 
εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς, καί ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες· καί εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο 
ἐστι τό αἷμα μου τό τῆς καινῆς διαθήκης τό περί πολλῶν ἐκχυνόμενον· ἀμήν 
λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μή πίω ἐκ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας 
ἐκείνης ὅταν αὐτό πίω καινόν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ» ( Μάρκ. ιδ΄ 25). 

Ὅσο καί νά τά νοιώσει κανένας αὐτά τά λόγια, θαρρῶ πώς δέν μπορεῖ νά τά 
νοιώσει βαθειά, ἄν δέ νοιώσει τό μέλος πού εἶναι τονισμένα ἀπάνω στή μουσική 
πού εἶναι πιό ἀρχαία, κι ἐμεῖς οἱ προκομμένοι πετάξαμε τή μουσική, ἤγουν τή 
ρίζα, καί κρατήσαμε τά φύλλα πού δίχως ρίζα εἶναι μαραμένα. Αὐτό κάνουνε 
κάτι μοντέρνοι λεγόμενοι ψαλτάδες, πού τραγουδᾶνε αὐτά τά σοβαρά λόγια, 
ὁπού καταυγάζονται ἀπό φῶς πνευματικό, μέ κάποιες νερόβραστες μουσικές 
αἰσθηματολογίες, κι εἶναι σάν νά λέγανε οἱ παπαγάλοι τήν Ἰλιάδα τοῦ Ὁμήρου! 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἀπό τά τέσσερα Εὐαγγέλια πού ἱστοροῦνε τήν 
Ἀνάσταση, διάλεξε γιά τό Πάσχα τό Εὐαγγέλιο τοῦ Μάρκου πού εἶναι γραμμένο 
μέ λόγια δυνατά καί τρομαχτικά, ὄχι τρομαχτικά νά σέ πιάσει φόβος, τέτοιον πού 
νοιώθουμε ἀπό τά ἄσκημα καθέκαστα τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς μας, μά κάποιος 
ἄλλος φόβος πού μᾶς φέρνει σέ ἔκσταση καί σέ ἐνθουσιαστικό θάμπωμα καί σέ 
ταπείνωση καί σέ ἀγάπη. Καταπιάστηκα νά τό μεταφράσω, μά τό παράτησα, γιατί 
τίς ἀστραπές δέ μπορεῖς νά τίς παραστήσεις μέ τό τσακτάκι μήτε τά ἀστροπελέκια 
μέ τίς μράκες, κι οὔτε τόν ἄνεμο πού φυσᾶ ἀπό τόν κόσμο τῆς ἀθανασίας νά τόν 
παραστήσεις μέ τήν πεθαμένη ἀνασαμιά σου· γιά τοῦτο τό βάζω ὅπως εἶναι γραμ-
μένο ἀπό τό χέρι τοῦ Μάρκου· μοναχά πού τό ἀντιγράφει κανείς, θαρρεῖ πώς 
ἁγιάζει: 

«Διαγενομένου τοῦ Σαββάτου, Μαρία ἡ Μαγδαληνή καί Μαρία τοῦ Ἰακώβου 
καί Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσι τόν Ἰησοῦν. Καί λίαν 
πρωΐ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπί τό μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. Καί 
ἔλεγον πρός ἑαυτάς· τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τόν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; 
καί ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γάρ μέγας σφόδρα. 
Καί εἰσελθοῦσαι εἰς τό μνημεῖον, εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, πε-
ριβεβλημένον στολήν λευκήν, καί ἐξεθαμβήθησαν. Ὁ δέ λέγει αὐταῖς· μή 
ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν ζητεῖτε τόν ναζαρηνόν, τόν ἐσταυρωμένον; ἠγέρθη, οὐκ 
ἐστίν ᾧδε· ἴδε ὁ τόπος ὁπού ἔθηκαν αὐτόν. Ἀλλ᾽ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ καί τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τήν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτόν ὄψεσθε, 
καθώς εἶπεν ὑμῖν. Καί ἐξελθοῦσαι ταχύ ἔφυγον ἀπό τοῦ μνημείου· εἶχε δέ αὐτάς 
τρόμος καί ἔκστασις, καί οὐδενί οὐδέν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ». 

Δεύτερη ἁγιασμένη τέχνη γιά τήν Ὀρθοδοξία, ὕστερα ἀπό τή ψαλμωδία, εἶναι 
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ἡ ἁγιογραφία· γιατί ἡ ὑμνογραφία κι ἡ μουσική εἶναι ἕνα, ὅπως τό δείχνει ἡ λέξη 
ὑμνωδία. Ἡ ἁγιογραφία εἶναι ἡ ζωγραφική πού κάνει θρησκευτικά ἤγουν πνευ-
ματικά ἔργα, γι᾽ αὐτό καί ξεφεύγει ἀπό τή λεγόμενη φυσικότητα πού εἶναι ἕνα 
μοιάσιμο μάταιο κι ἄσκοπο τῆς φύσης, ὅπως κι ἡ πίστη ξεφεύγει ἀπό τά φυσικά 
ὄντα, ἕνα χάρισμα ὑπερφυσικό. Οἱ πολλοί θαρροῦνε πώς τό φυσικό εἶναι ἕνα μέ 
τ᾽ ἀληθινό, ἐνῶ δέν εἶναι ἡ φυσικότητα εἶναι ἡ ξώπετση καί περαστική ὄψη σέ 
κάθε πρᾶγμα, ἐνῶ ἡ ἀληθινή καί βαθειά οὐσία του βρίσκεται παραμέσα, στά βα-
θειά καί δέν ἠμπορεῖ νά παρασταθεῖ μέ τό νά βάζουμε στή ζωγραφιά μέ ἐλαφράδα 
τά σχήματα καί τά χρώματα πού βλέπει στή μηχανή τό σαρκικό μάτι μας, ἀλλά 
μέ τό νά βρίσκουμε καί νά ἀποτυπώνουμε τά σχήματα καί τά χρώματα πού βλέπει 
τό πνευματικό μάτι μας καί πού ξεσκεπάζουνται μοναχά στήν ψυχή πού ζεῖ 
ἀληθινά πνευματικά, δηλαδή θρησκευτικά. Ἡ πνευματική αἴσθηση δέν εἶναι 
αὐτή πού λέμε γιά κάθε τί πού εἶναι μέν σαρκικό, πλήν ἐκλεπτυσμένο, ἀλλά εἶναι 
κάποια μυστική λειτουργία πολύ πιό σπάνια ἀπ᾽ ὅ,τι θαρροῦμε κι ὁλότελα 
ἀκατανόητη γιά τόν σαρκικό ἄνθρωπο, πού εἶναι ἀναίσθητος στ᾽ ἀληθινά πνευ-
ματικά, ἤγουν χωρίς μυστικισμό. Τά ἔργα τῆς ἀνατολίτικης ζωγραφικῆς, πού τή 
λένε βυζαντινή, εἶναι ἔργα πνευματικά, γιατί οἱ τεχνῖτες πού τά κάνανε εἴχανε 
αὐτή τήν πνευματική αἴσθηση, καί μπορέσανε νά ἐκφράσουνε μέ ὑλικά μέσα, 
μέ σχήματα καί μέ χρώματα, κάποια πράγματα πνευματικά, γιά τοῦτο αὐτά τά 
σχήματα καί τά χρώματα κι ὁ τρόπος πού εἶναι συνταιριασμένα δέν ἔχουνε τούτη 
τή στενή καί μηχανική φυσικότητα, ἀλλά τήν βαθύτερη οὐσία τῆς ἀλήθειας, κι 
εἶνε ὅλα μυστικά, καί ἀναγωγικά στήν πνευματική, στήν ἀληθινή ἀλήθεια. Αὐτά 
τά ἔργα τῆς ἀνατολίτικης ἁγιογραφίας δέν εἶναι ἄσκοπα καί νεκρά ἀλλά δίνουνε 
τροφή πνευματική σ᾽ ὅποιον ἔχει αἴσθηση πνευματική καί νοιώθει τήν ἀλήθεια 
τῆς θρησκείας τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι κρυμμένη μέσα σέ μυστήριο: γιά τοῦτο 
εἶναι ἁπλά καί σταθερά στόν αἰῶνα. Ὁ νοῶν νοήτω. 

Λοιπόν οἱ δικοί μας ὀρθόδοξοι ἁγιογράφοι ζωγραφίζουνε τήν Ἀνάσταση μ᾽ 
αὐτόν τόν πνευματικό τρόπο, ἐνῶ οἱ δυτικοί ζωγράφοι τή ζωγραφίζουνε μέ τρόπο 
σαρκικό καί ἀντιπνευματικό, γιατί τούς λείπει ἡ αἴσθηση ἡ πνευματική. Κι αὐτοί 
πού τό νοιώθουνε χωρίζουνται σέ πνευματικούς καί σέ σαρκικούς. Μά κι ἐμεῖς 
ξεπέσαμε ἐξ αἰτίας τῆς ἀπιστίας, κι ἐπειδή στομώθηκε μέσα μας ὁ πνευματικός 
ἄνθρωπος, κι ἀπό πνευματικοί γενήκαμε κι ἐμεῖς σαρκικοί, δηλαδή νεκροί, γιατί 
ὅποιος δέν ζεῖ καί δέν αἰσθάνεται πνευματικά, εἶναι πεθαμένος, κατά τόν ἅγιο 
Γρηγόριο τόν Σιναΐτη. Ἡ πνευματική αἴσθηση βγαίνει ἀπό τό συμμάζεμα τῆς 
καρδίας, ἤ ἀπό τόν πόνο τῆς ψυχῆς κι ἀπό τήν ταπείνωση τοῦ νοῦ. Μ᾽ αὐτόν τόν 
τρόπο ἡ ψυχή βρίσκει τό μυστικό μονοπάτι πού πηγαίνει μέσα στά ἔγκατα τοῦ 
ἀνθρώπου. Ἀλλά πάλι ξεστράτισα ἀπό τή σειρά τῆς ὁμιλίας μου. 

Λοιπόν τήν Ἀνάσταση τή ζωγραφίζουνε οἱ βυζαντινοί ἁγιογράφοι χωρίς 
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ἐκεῖνες τίς θεαματικές φαντασμαγορίες πού ζωγραφίζουνε οἱ δυτικοί ζωγράφοι. 
Ἀλλά μέ αὐστηρότητα, μέ ταπεινό καί σοβαρό πνεῦμα πού ἔχει ὡστόσο κάποια 
θριαμβευτική πνοή, πλήν ξένη ὁλότελα ἀπό τήν ἀνόητη ματαιοδοξία τῶν κοσμικῶν 
θριάμβων. Τήν Ἀνάσταση τήν λένε τίς περισσότερες φορές «εἰς Ἅδου κάθοδον». 
Κατά τήν Ἑρμηνεία τῶν ζωγράφων, ἡ ὑπόθεσις τῆς Ἀναστάσεως παριστάνεται 
κατά τοῦτον τόν τρόπο: « Ὄρη καί βουνά καί ὑπ᾽ αὐτά σπήλαιον σκοτεινόν, καί 
ἄγγελοι ἀστράπτοντες δένουσι μέ ἁλύσεις Βεελτζεβούλ τόν ἄρχοντα τοῦ σκότους 
καί τούς μετ᾽ αὐτῶν δαίμονας κατασχίζουν, τύπτουν καί διώκουν καί κλειδονίας 
πολλάς καταθλασμένας καί αἱ πύλαι τοῦ Ἅδου ἐρριμέναι σύν τοῖς μοχλοῖς, καί ὁ 
Χριστός ἐπ᾽ αὐτῶν κατακρατεῖ τόν Ἀδάμ μέ τήν δεξιάν του καί τήν Εὔαν μέ τήν 
ἀριστεράν, ὁ δέ Πρόδρομος ἐκ δεξιῶν τοῦ Χριστοῦ δεικνύει αὐτόν· καί ὁ Δαυίδ 
πλησίον αὐτοῦ ὡς καί ἄλλοι βασιλεῖς μέ στέμματα καί στέφανα· ἀριστερά δέ οἱ 
προφῆται Ἰωάννης, Ἠσαΐας, Ἰερεμίας καί ὁ δίκαιος Ἄβελ καί ἄλλοι διάφοροι 
ἐστεφανωμένοι· φῶς δέ μέγα κύκλῳ αὐτῶν καί ἀγγέλων πλῆθος». Ὁ Χριστός 
παριστάνεται τυλιγμένος μέ ἕνα ἱμάτιον εὐρύπτυχον ἀνεμιζόμενον ἀπάνω ἀπό 
τήν κεφαλή του, πατῶντας μέ ὁρμή ἀπάνω στίς καστρόπορτες τοῦ Ἅδου πού κεί-
τουνται σπασμένες. Τά χέρια του καί τά πόδια του εἶναι τρυπημένα ἀπό τά καρφιά 
τοῦ σταυροῦ. Σέ ἄλλες εἰκόνες τῆς Ἀνάστασης, πού εἶναι πιό ἀρχαῖες, ὁ Χριστός 
βαστᾶ μέ τό δεξί χέρι τόν σταυρό καί μέ τ᾽ ἀριστερό τραβᾶ τόν Ἀδάμ ἀπό τό 
μνῆμα, ἐνῶ ἡ Εὔα εἶναι γονατισμένη μέ τά χέρια της τεντωμένα στόν λυτρωτή. 
Σέ ἄλλες εἰκόνες ὁ Χριστός πατᾶ ἀπάνω στόν Ἅδη πού κοίτεται προύμιτος κι 
ἁλυσοδεμένος μέσα στά σκοτεινά καταχθόνια. Ἀνάμεσα στούς δικαίους, πού στέ-
κουνται ἀπό τίς δύο μεριές τοῦ Χρίστου, εἶναι κι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, 
κατά τόν ὑμνωδό πού λέγει πώς μαρτύρησε πρίν ἀπό τόν Χριστό «ἵνα καί τοῖς ἐν 
Ἅδῃ τοῦ Σωτῆρος κηρύξῃ τήν ἔλευσιν», ὅπως κήρυξε τόν ἐρχομό Του στόν ἀπάνω 
κόσμο. Κι οἱ προφῆτες παραστέκουνται γιατί προφητέψανε τήν Ἀνάσταση, κι ὁ 
Ἄβελ ὡσάν πού στάθηκε ὁ πρῶτος ἀδικοσκοτωμενος μάρτυρας. Κι οἱ κλειδαριές 
οἱ σπασμένες καί τά μάνταλα δείχνουνε τίς καταραμένες ἀμπάρες πού βαστού-
σανε σφαλισμένες τίς ψυχές μέσα στό σκοτεινό βασίλειο τοῦ Χάρου, κατά τό 
τροπάρι πού λέγει: «Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς καί συνέτριψας μοχλούς 
αἰωνίους, κατόχους πεπεδημένων, Χριστέ». Βλέπεις πώς οἱ ἁγιογράφοι παίρνανε 
ἔμπνευση ἀπό τήν ἁγιογραφία· γιατί στήν Ὀρθοδοξία τά ἔργα τῆς κάθε τέχνης 
εἶναι ὑπομνήματα στό Εὐαγγέλιο, κι ὄχι ἄσκοπα ἐφευρήματα τῆς φαντασίας. 
Ἄλλο τροπάρι πού θυμίζει τήν εἰκόνα τῆς Ἀνάστασης εἶναι καί τοῦτο: «Τήν ἄμετρόν 
σου εὐσπλαγχνίαν οἱ ταῖς τοῦ Ἅδου σειραῖς συνεχόμενοι δεδορκότες πρός τό 
φῶς ἠπείγοντο, Χριστέ, ἀγαλλομένῳ ποδί, Πάσχα κροτοῦντες αἰώνιον». Ἡ ἴδια ἡ 
εἰκόνα τῆς Ἀνάστασης, ὅπως τή ζωγραφίζανε οἱ ὀρθόδοξοι ἁγιογράφοι, θαρρεῖς 
πώς εἶναι μέ λόγια ζωγραφισμένη στό τροπάρι πού ψέλνουνε μικροί μεγάλοι: 
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«Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι 
ζωήν χαρισάμενος». 

Ποῦ τίς βρήκανε λοιπόν τίς σημαῖες καί τά μπαϊράκια πού βάζουνε νά βαστᾶ 
ὁ Χριστός; Αὐτά τά ἐφεύρανε οἱ ζωγράφοι τῆς δύσης πού τά κάνανε ὅλα κατά τή 
μικρόλογη φαντασία τους καί πού ἀγαπούσανε αὐτά τά θεατρικά, καί βάλανε 
ἕναν κρίνο στό χέρι τοῦ ἀρχάγγελου Γαβριήλ πού πῆγε στήν Παναγία, κάτι γύρους 
σάν τσέρκια καθισμένα ἀπάνω στά κεφάλια τῶν ἁγίων, μιά καρδιά μέ ἀχτίνες 
κολλημένη στό στῆθος τοῦ Χριστοῦ, δαχτυλίδια στό χέρι τῆς ἁγίας Αἰκατερίνας, 
μαντολίνα καί κιθάρες στά χέρια τῶν ἀγγέλων, κι ἕνα σωρό ἄλλα τέτοια φτηνά 
στολίδια, ἀνάξια γιά τή βαθειά θρησκεία τοῦ Χριστοῦ, κι ἐμεῖς πού δέν ξέρουμε 
τί μᾶς γίνεται, τώρα τελευταῖα πού πολιτισθήκαμε τάχα κι εὐρωπαϊσθήκαμε, βά-
λαμε στίς ἐκκλησίες μας αὐτές τίς ἄνοστες χαλκομανίες μαζί μέ τίς ἀνάλατες 
μοντέρνες μουσικές, (αὐτά πᾶνε συνέχεια), κι ἀφήσαμε τά πατρογονικά μας πού 
ἤτανε βαθειά κι ἀληθινά, καί γινήκαμε παπαγάλοι καί μαϊμοῦδες, καί καμαρώ-
νουμε γιατί πετάξαμε τά διαμάντια καί στολισθήκαμε μέ τίς χάντρες πού βάζουνε 
στά ἄλογα, φτάνει πώς εἶνε καμωμένες στήν Εὐρώπη. 

Οἱ δυτικοί ζωγράφοι ζωγραφίζουνε τόν Χριστό νά ἀναστήνεται ἀπό τόν τάφο 
γυμνός καί ἐπιδειχτικός σάν νά ἀλαλάζει, καλοχτενισμένος, μέ παχουλό καί ρο-
δαλό κορμί ὅπως τόν ἄνθρωπο πού ἔκανε μπάνιο. Βαστᾶ στό χέρι του μιά σημαία 
καί τό ἄλλο τό σηκώνει ψηλά ἤ σηκώνει καί τά δύο του τά χέρια ἀπάνω. Ἕνας 
ἄγγελος ἀσπροντυμένος κι ἀνέκφραστος, σάν νοσοκόμα, κάνει πώς κυλᾶ τήν τα-
φόπλακα. Πεντέξη στρατιῶτες κάνουνε κάτι προσποιητές χειρονομίες σάν θεα-
τρίνοι, πώς τάχα τούς ἔπιασε φόβος. Τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ εἶναι γαλατένιο, 
μέ τριανταφυλλιά μάγουλα σάν καλοφαγωμένη γυναῖκα, μέ κάτι ψεύτικα κι 
ἀταίριαστα γένεια. Πίσω ὁ οὐρανός εἶναι σάν καρτποστάλ μέ σύννεφα ζωγρα-
φισμένα ἀπό κάποιο βασίλεμα ἐκ τοῦ φυσικοῦ. Μ᾽ αὐτά τά πράγματα θέλουνε 
νά παραστήσουνε τόν κόσμο τῆς ἀθανασίας καί τῆς ἀλήθειας πού μᾶς ἔδειξε ὁ 
Χριστός, μέ καλοθρεμένα κορμιά, μέ ἀγγέλους νά φορᾶνε κολλαρισμένα ροῦχα, 
μέ θεατρίνους καί μέ κρεπούσκουλα τοῦ κινηματογράφου. 

Οἱ βυζαντινοί ἁγιογράφοι φιλοτεχνήσανε ἐξαίσιες εἰκόνες τῆς Ἀνάστασης 
μέ τήν ἀποκαλυπτική ἁπλότητα τῆς ἀλήθειας, κι ὄχι θεατρικές σκηνοθεσίες. Ἀπ᾽ 
αὐτές τίς εἰκόνες, ἄλλες εἶναι ζωγραφισμένες σέ σανίδια κι ἄλλες στόν τοῖχο, καί 
λιγοστές καμωμένες μέ ψηφία. Μέ ψηφία εἶναι τοῦ Δαφνιοῦ, τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ 
καί τῆς Νέας Μονῆς τῆς Χίου. Τοῦ Δαφνιοῦ εἶναι μαστορική, μά τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ 
καί τῆς Νέας Μονῆς εἶναι πιό θρησκευτικές. Τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ, εἶναι δογματική 
καί λιγοπρόσωπη. Ἀπ᾽ ὅσες εἰκόνες εἶναι στόν τοῖχο ἱστορημένες, ξεχωρίζει ἡ 
Ἀνάσταση πού εἶναι ζωγραφισμένη στήν Περίβλεπτο τοῦ Μυστρᾶ, μιά ἄλλη πού 
βρίσκεται στήν Πόρτα Παναγιά τῆς Θεσσαλίας, μιά ἄλλη πού ζωγράφισε ὁ Παν-
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σέληνος, στό Πρωτάτο στ᾽ Ἅγιον Ὄρος, καθώς κι ἡ Ἀνάσταση τῆς μονῆς Βατο-
παιδίου στό Ὄρος, οἱ μεγάλες τοιχογραφίες πού κάνανε οἱ φημισμένοι κρητικοί 
ζωγράφοι στά ἁγιορίτικα μοναστήρια τῆς Λαύρας, τοῦ Διοχειαρίου, τοῦ Διονυσίου 
καί στή Μολυβοκκλησιά, δύο τοιχογραφίες καμωμένες ἀπό τόν Φράγκο Κατελάνο 
τόν ἐκ Θηβῶν στό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Λαύρας στ᾽ Ἅγιον Ὄρος 
καί στά Μετέωρα στό μοναστήρι τῆς Μεταμόρφωσης, τό λεγόμενο τοῦ Μεγάλου 
Μετεώρου, ἔργο τῶν ἰδίων Κρητικῶν ἁγιογράφων πού φτιάξανε τά ἔργα τῆς 
μονῆς τοῦ Διονυσίου ἤ τοῦ Διοχειαρίου. Μιά καί σέ κάθε παλιά ἐκκλησιά τῆς 
Ἑλλάδας εἶναι ζωγραφισμένη ἡ Ἀνάσταση στόν ἴδιο τύπο, κατά τά χρόνια πού 
βασιλεύανε οἱ Τοῦρκοι, ὅπως στήν Καισαριανή, στά ἐρημοκκλήσια τοῦ Μαρουσιοῦ, 
τοῦ Λιόπεσι, τοῦ Μαρκόπουλου, στή Σαλαμίνα, τά περισσότερα ἔργα τοῦ Γεωργίου 
Μάρκου, στόν Μοριᾶ τά ἔργα τῶν Μόσχων, τοῦ Κακαβᾶ, τοῦ Παιδιώτη τοῦ Κρητός 
κ.ἄ. Στά νησιά δέν βρίσκουνται τοιχογραφίες ἀλλά βρίσκουνται εἰκονίσματα τῆς 
Ἀνάστασης ζωγραφισμένα σέ σανίδι, ἔργα τοῦ Δαμασκηνοῦ στήν Κρήτη, τοῦ 
Τζάνε, τοῦ Βίκτορος, τοῦ Λαμπάρδου κ.ἄ. στά Ἐρημόνησα, τῶν Σκορδίληδων στή 
Μῆλο καί στή Σίφνο. Στήν Εὔβοια βρίσκουνται λαμπρές εἰκόνες τῆς Ἀνάστασης 
ἱστορημένες στόν τοῖχο, ὅπως στόν Ὀξύλιθο, στό Μοναστήρι Γαλατάκι, στή Χρυ-
σοκαστυλλιώτισσα κοντά στό κάστρο τῶν Φύλλων, στόν  Ἅγιο Γιώργη τόν Ἁρμᾶ, 
στίς Λεῦκες κ.ἄ. Μαστορικές εἰκόνες τῆς Ἀνάστασης βρίσκονται ἱστορημένες 
καί μέσα σέ χειρόγραφα βιβλία στά μοναστήρια τοῦ Βατοπαιδιοῦ, τῆς Λαύρας 
καί τῶν Ἰβήρων, καθώς κι ἄλλες δουλεμένες στό ἀσήμι ἤ στό μάλαμα ἀπάνω 
στά καπάκια τους στολισμένες. 

Ὦ πάσχα τὸ μέγα καὶ ἱερώτατον, Χριστέ, ὦ Σοφία καὶ Λόγε 
τοῦ Θεοῦ καὶ Δύναμις˙ δίδου ἡμῖν ἐκτυπώτερον σοῦ μετασχεῖν ἐν τῇ 
ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς Βασιλείας σου. 

Κυριακή τοῦ Πάσχα, Ὠδὴ Θ΄. Ὁ Εἱρμός. 
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ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ 

Τοῦ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΟΥΚΑΡΑ, 
Θεολόγου-Φιλολόγου 

(Msc Βυζαντινῆς Ἱστορίας) 
 
Ὁ φανατισμός ἀποτελεῖ ἕνα διαχρονικό κοινωνιοψυχολογικό φαινόμενο, 

πού χρήζει συστηματικῆς ἔρευνας καί ἀντιμετώπισης. Ὁ ἄνθρωπος πού διακα-
τέχεται ἀπό φονταμενταλιστικές ἰδέες ἀντιπαθεῖ, ἐχθρεύεται, μισεῖ καί 
καταπολεμεῖ κάθε γνώμη, ἀντίληψη καί πίστη καί κάθε ἄλλον τρόπο ζωῆς καί 
ὕπαρξης ἔξω ἀπό ἐκεῖνα πού πιστεύει καί ζεῖ ἐκεῖνος. Ὁ φανατισμός εἶναι 
ἐχθρός τοῦ ὀρθολογισμοῦ, βρίσκει πρόσφορο ἔδαφος σέ κοινωνίες 
ὑπανάπτυκτες καί ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἀπουσία τῆς κριτικῆς ἱκανότητας 
τοῦ ἀνθρώπου. Εἴδη τοῦ φανατισμοῦ εἶναι: ὁ θρησκευτικός, ὁ πολιτικός, ὁ 
ἐθνικός (σοβινισμός, ρατσισμός), ὁ ἀθλητισμός καί ὁ ἰδεολογικός (τυφλή 
ὑποστήριξη ἰδεῶν). 

Ἀπό καθαρά ψυχολογική ἄποψη φανατισμός σημαίνει παράφορη, 
ὑπερβολική ἔξαψη καί ἔνταση τῆς κανονικῆς δραστηριότητας. Στηρίζεται στόν 
περιορισμό τοῦ ἐνδιαφέροντος σέ κάποιο σκοπό μέ ἔντονη τή θέληση νά τόν 
πραγματοποιήσει. Στήν πραγματικότητα ὅμως, τυφλώνεται τό φανατισμένο 
ἄτομο ἀπό ἕνα παράλογο πεῖσμα καί ὁ σκοπός του ἀπολυτοποιεῖται. Στήν προ-
σπάθειά του νά πραγματώσει τό σκοπό του ἔρχεται σέ σύγκρουση μέ τά ἄλλα 
ἄτομα τῆς ὁμάδας του καί τελικά ἀπομονώνεται.  

Ὁ θρησκευτικός φανατισμός παρατηρεῖται στούς πιστούς πολλῶν 
θρησκειῶν καί τούς σπρώχνει σέ σύγκρουση μέ τούς πιστούς μιᾶς αἵρεσης ἤ 
μιᾶς ἄλλης θρησκείας καί ἔχει πολλές μορφές: ἡ θρησκομανία ἤ θρησκοληψία 
(σχολαστική καί τυπική τήρηση θρησκευτικῶν ἐντολῶν ἀνάμεικτη με δεισιδαι-
μονικά καί ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά), ὁ πουριτανισμός (ὑπερβολική 
ἠθική αὐστηρότητα), ὁ συντηρητισμός (τυφλή προσκόλληση στήν παράδοση 
καί ἀπόκρουση κάθε προσαρμογῆς πρός τίς νέες συνθῆκες), ὁ προσηλυτισμός 
(διάδοση μιᾶς πίστης μέ πιεστικά ἤ δόλια μέσα), ἡ μισαλλοδοξία (τό μίσος 
ἐναντίον τῶν ἑτεροδόξων ἤ ἀλλοθρήσκων), ἡ θεοκρατία (διακυβέρνηση ἑνός 
κράτους μέ θρησκευτικούς νόμους) καί ὁ θρησκευτικός ἐπεκτατισμός 
(ἐπιδιώκει τήν ἐπικράτηση μέ κάθε μέσον μιᾶς θρησκείας). 

Ὁ Χριστιανισμός ὡς θρησκεία τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλευθερίας δέν μπορεῖ 
παρά νά ἀρνεῖται τό φανατισμό. Αὐτό φαίνεται στή ζωή καί τό ἔργο τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ πού χαρακτηρίστηκε ἀπό τήν ἀγάπη καί τό σεβασμό στόν ἄνθρωπο. Τό 
ἴδιο καί στή συμπεριφορά τῶν Ἀποστόλων, ἐνῶ στά κείμενα τῆς Καινῆς Διαθή-
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κης δέν ἀναφέρεται πουθενά ἐντολή γιά χρήση βίας στή διάδοση τοῦ 
Χριστιανισμοῦ. Στήν πορεία, βέβαια, τῆς ἱστορίας πρέπει νά διακρίνουμε 
ἀνάμεσα στήν οὐσία τοῦ Χριστιανισμοῦ καί στά λάθη μερικῶν χριστιανῶν, πού 
δέν ἀντιλήφθηκαν σωστά τό χριστιανικό μήνυμα τῆς ἐλευθερίας ἤ γιά 
ἀλλότριους πρός τήν πίστη σκοπούς χρησιμοποίησαν βία στήν ἀντιπαράθεσή 
τους νά ἐπιβάλουν τήν ἄποψή τους. 

Ἡ θέση τοῦ χριστιανοῦ ἀπέναντι στούς ἀλλόθρησκους καί ἀλλόδοξους πρέ-
πει νά χαρακτηρίζεται ἀπό σεβασμό καί ἀνοχή τῶν ἰδεῶν τους, χωρίς νά προδί-
δει τίς δικές τους ἀρχές καί πεποιθήσεις. Ἡ χριστιανική πίστη δέν ἔχει τίποτε 
νά φοβηθεῖ ἀπό τήν πιθανή ἀντιπαράθεση μέ τήν πίστη καί τίς ἰδέες τῶν 
ἄλλων, γιατί ὁ πιστός γνωρίζει ὅτι κατέχει τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι μιά 
ὁποιαδήποτε ἀλήθεια. Διαλέγεται καί σέβεται τά πρόσωπα πού πρεσβεύουν 
διαφορετικές πεποιθήσεις καί δέν φοβᾶται νά μαρτυρήσει γιά τήν ἀλήθεια, 
ὅταν προκληθεῖ. 

Ὁ θρησκευτικός ζῆλος καί ἡ ἀγωνιστικότητα μόνο ὅταν προέρχονται ἀπό 
καθαρή καρδιά καί ἀπό γνήσια πίστη, μόνο τότε εἶναι ἀρετές. Τέτοια φωτεινή 
ἀγωνιστικότητα κι ὄχι τυφλό φανατισμό διέθεταν οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Μάρτυρες 
τῆς πίστης μας, οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Γιατί ἡ πίστη τους διαποτίζον -
ταν ἀπό βαθιά ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπό τους. Καί ὁ σημερινός χριστιανός 
μπορεῖ νά δείξει τό ζῆλο του μέ τήν ἁγιότητα τῆς ζωῆς του, μέ τά ἔργα ἀγάπης 
καί μέ τήν ταπείνωσή του, κι ὄχι μέ τόν φανατισμό του. 

Ὁ φανατισμός παραμερίζει τή λογική καί προβάλλει τό πάθος. Τυφλώνει τά 
ἄτομα καί τά μεταβάλλει σέ «ἐνεργούμενα». Προκαλεῖ ἐμφύλιες διαμάχες καί 
δημιουργεῖ κλίμα ἔντασης. Μέσα γιάα τήν ἐξουδετέρωση τοῦ φανατισμοῦ 
θεωροῦνται ἡ συνεχής αὐτοκριτική, ἡ καλλιέργεια τοῦ συναισθήματος τῆς 
ἀνθρωπιᾶς, ἡ ἀνάπτυξη τοῦ συναισθήματος τῆς εὐθύνης καί ἡ ἐλεύθερη παιδεία. 

Σέ ἕνα κόσμο βίας καί ποικιλώνυμων συγκρούσεων, οἱ χριστιανοί καλοῦνται 
νά δώσουν σήμερα τή δική τους ἀπάντηση καί μαρτυρία. Μιά ἀπάντηση πιστή 
στό πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου, καί ἰδιαίτερα στό σταυρικό ἦθος τῆς ἀγάπης, τῆς 
συγχώρησης καί τῆς ἀποδοχῆς/ὑποδοχῆς στό πρόσωπο τοῦ κάθε ἄλλου τῆς 
εἰκόνας τοῦ Θεοῦ. 
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ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ 

• Ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος τέλεσε τήν 20.3.2022 
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ 
Παλα μᾶ Θεσσαλονίκης τήν εἰς διάκονον χειροτονία 
τοῦ ὁσιολογιωτάτου Μοναχοῦ Σεργίου Rudko, τόν 
ὁποῖο μετονόμασε σέ «Δημήτριο». Ὁ π. Δημήτριος 
εἶναι πτυχιοῦ χος τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης καί μεταπτυχιακός Φοιτητής τῆς ἰδίας 
Σχολῆς καί θά ὑπηρετεῖ στόν Ἱ.Ν. Παναγίας τῆς Δεξιᾶς 
Θεσσαλονίκης. 

• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μετρῶν καί Ἀθύρων κ. Δημή-
τριος τέλεσε τήν 2.4.2022 στόν Ἱ.Ν. Μεταμορφώσεως 
τοῦ Σωτῆρος ὁδ. Δελφῶν καί Μιαούλη, τήν εἰς διάκο-
νον χειροτονία τοῦ ὁσιολογιωτάτου Μοναχοῦ 
Εὐθυμίου Στάμου. 

• Ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος τέλεσε τήν 10.4.2022 
στόν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ὁδ. Δελφῶν 
καί Μιαούλη, τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ 
ἱερολογιωτάτου Διακόνου π. Εὐθυμίου Στάμου, τόν 
ὁποῖο μετονόμασε σέ «Ἄνθιμο». Ὁ π. Ἄνθιμος εἶναι 
πτυχιοῦχος τοῦ Προγράμματος Ἱερατικῶν Σπουδῶν 
τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλο-
νίκης καί θά ὑπηρετεῖ στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως 
τοῦ Σωτῆρος ὁδ. Δελφῶν καί Μιαούλη. 

Νά ζήσο υν ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ ἀμφότεροι καί νά εὐαρε -
στήσουν ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Θεοῦ πρός οἰκοδομήν τῶν 
πιστῶν.



Αὐτή τήν ἐρώτηση ὑποβάλατε πολλές φορές στήν ἐπιστήμη, στή φιλοσοφία, 
στήν τέχνη, στήν Ἱστορία, στόν πνευματισμό καί στή χειρομαντεία. Μέ τήν ψυχή 
γεμάτη ἀπό διάφορες ἀβέβαιες ἀπαντήσεις ἀμφιταλαντεύεστε καί ἀπευθύνεστε 
σήμερα στήν Ἐκκλησία μέ τήν ἴδια ἐρώτηση: Ὑπάρχει ἀνάσταση τῶν νεκρῶν; 

Πῶς νά σᾶς ἀπαντήσω; 
Θέλετε τήν ἀπάντηση στή γλῶσσα τοῦ λογικοῦ; Οἱ νεκροί χρειάζεται ν᾽ 

ἀναστηθοῦν. Θέλετε τήν ἀπάντηση στή γλῶσσα τοῦ ἐνστίκτου; Οἱ νεκροί πρέπει 
ν᾽ ἀναστηθοῦν. Θέλετε τήν ἀπάντηση στή γλῶσσα τῆς πίστης; Οἱ νεκροί ἤδη 
ἀναστήθηκαν. 

Ὅμως, ἐγώ εἶμαι καλεσμένος γιά νά σᾶς μιλήσω μόνο ἐν ὀνόματι τῆς πίστης 
τοῦ Χριστοῦ καί θά σᾶς δώσω τήν ἀπάντηση στό ὄνομα αὐτῆς τῆς πίστης: 

Οἱ νεκροί χρειάζεται ν᾽ ἀναστηθοῦν, οἱ νεκροί πρέπει ν᾽ ἀναστηθοῦν καί οἱ νε-
κροί ἤδη ἀναστήθηκαν. 

Οἱ νεκροί ἤδη ἀναστήθηκαν! Αὐτό εἶναι σημαντικό. Τό ἰσχυρίστηκαν οἱ 
Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ τήν πεντηκοστή ἡμέρα μετά τό θάνατο τοῦ Δασκάλου 
τους. 

Τί φλογερή γλῶσσα ἔλαβαν οἱ Ἀπόστολοι ὅταν εἶδαν μέ τά μάτια τους τόν Δά-
σκαλό τους μετά τόν θάνατο – αὐτή εἶναι ἡ ἀπόδειξή τους... 

Αὐτοί δέν ἀποδεικνύουν τό ὁρατό γεγονός μέ τίποτα, ἀλλά τό βεβαιώνουν μ’ 
ὅλη τους τή ζωή καί τήν ἐργασία. Ἀφιερώνουν ὅλη τους τή ζωή στό κήρυγμα 
ἐκείνου πού εἶδαν τά μάτια τους. 

Ἐξαιτίας αὐτοῦ ἐγκαταλείπουν τίς ἑστίες τους, τίς οἰκογένειές τους, τήν πα-
τρίδα τους καί ἐκτίθενται σέ φοβερές ἀπαξιώσεις, διώκονται, ὑπομένουν τά φο-
βερότατα βασανιστήρια καί γιά χάρη του στό τέλος πεθαίνουν. Ἐάν οἱ Ἀπόστολοι 
ἰσχυρίζονταν τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀπό τούς νεκρούς καί γι’ αὐτό τόν 
ἰσχυρισμό ἔπαιρναν μαρμάρινα παλάτια δίπλα στόν Ἡρώδη στά Ἱεροσόλυμα ἤ τό 
ἐπάγγελμα τοῦ συγκλητικοῦ στή Ρώμη, ἀμέσως ὁ ἰσχυρισμός τους θά ἔδειχνε 
ψεύτικος. Ὅμως, τό κήρυγμά τους παίρνει ὄψη ἀλήθειας ἀπό τή στιγμή, πού 
ξεκινοῦν γι’ αὐτό τους τό κήρυγμα νά θυσιάζουν τίς περιουσίες τους, τό χρόνο, 
τούς φίλους, τήν ὑγεία καί τήν εὐτυχία τους. Ὅταν πρώτη φορά οἱ Ἀπόστολοι μί-
λησαν περί τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ, οἱ ἄνθρωποι γελοῦσαν καί τούς 
ἀποκαλοῦσαν μεθυσμένους. Ὅταν μίλησαν δεύτερη φορά, οἱ ἄνθρωποι δέν 
γελοῦσαν, ἀλλά μπόρεσαν νά τούς ἀποκαλέσουν πληρωμένους. Ὅταν οἱ 
ἄνθρωποι τούς ἔβαλαν στά μαρτύρια καί πάλι ἄκουσαν τά ἴδια λόγια ἀπό τό 
στόμα τους, τότε ἄρχισαν νά σκέφτονται. Καί μόλις εἶδαν οἱ ἄνθρωποι ὅτι οὔτε 

1. «Ἀργά βαδίζει ὁ Χριστός», Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Περί Ἀναστάσεως νεκρῶν, Γιά 
τούς φοβισμένους ἀπό τό θάνατο καί ἀπαράκλητους ἀπό τή ζωή.
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Ὑπάρχει ἀνάσταση νεκρῶν;1
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τό αἷμα τους δέν λυποῦνται νά χύσουν προκειμένου νά μιλήσουν περί 
Ἀναστάσεως, τούς πίστεψαν. Ὄχι ἡ λογική ἀλλά τό αἷμα τῶν μαρτύρων ἀπέδειξε 
τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ... 

Ἀπό ἕνα βλέμμα τοῦ Θεοῦ ὅλα τά σκορπισμένα ἑνώνονται καί ὅλα τά σαπι-
σμένα ζωντανεύουν. 

Θυμηθεῖτε τό φημισμένο ὅραμα τοῦ προφήτη Ἰεζεκιήλ, πού μέ τό προικισμένο 
χέρι τοῦ Μιχαήλ Ἄγγελου αἰωνιοποιήθηκε μέ χρῶμα. Ὁ Θεός δείχνει στόν προ-
φήτη τήν κοιλάδα γεμάτη μέ νεκρά ὀστᾶ καί τόν ρωτᾶ: «Υἱέ τοῦ ἀνθρώπου, θά 
ζωντανέψουν αὐτά τά ὀστᾶ;». Καί λέει ὁ προφήτης: «Εἶπα: "Κύριε, Κύριε, ἐσύ ξέ-
ρεις"». 

Τότε μοῦ εἶπε: «Προφήτευσε γιά τά ὀστᾶ καί πές τους: “Στεγνά κόκκαλα, 
ἀκοῦστε λόγο τοῦ Κυρίου”». 

Καί προφήτευσα ὅπως εἶχα διαταχθεῖ, καί μπῆκε σ’ αὐτά πνεῦμα, καί ζωντά-
νεψαν, καί στάθηκαν στά πόδια, καί ἦταν πολύ μεγάλος στρατός (Ἰεζ. 37,1-10). 

Ἄς ὁµολογήσουµε, ἀδέλφια, τόν Θεό ὡς τόν κυρίαρχο τῆς ζωῆς καί ὄχι τόν 
θάνατο. Αὐτή ἡ ὁµολογία θά μᾶς ὁδηγήσει, στήν ἐµπιστοσύνη πρός τόν οὐράνιο 
Πατέρα Μας, πού θά γεµίσει τήν ψυχή Μας µέ χαρά καί προσευχή: «Θεέ, ἐµεῖς 
εἴµαστε σκόνη πού ἐσύ ζωντάνεψες µέ τό πνεῦµα Σου. Μᾶς τοποθέτησες σέ μιά 
κοιλάδα παραγεµισµένη µε νεκρά ὀστᾶ καί σάπιο κρέας. Δῶσε μας δύναµη, νά 
µπορέσουµε νά ἀντέξουµε τήν παραµορφωµένη ὄψη τῶν νεκρῶν, τῶν ὁποίων 
τόν ἀριθµό καί ἐµεῖς σήµερα-αὔριο θά αὐξήσουµε. 

» Ἐσύ θά μᾶς ἀναστήσεις ἐκ νεκρῶν, Θεέ, ὅπως ἀνέστησες τόν Υἱό Σου, τόν 
Χριστό, τόν ἀδελφό µας. Ἐσύ δέν γέννησες τά παιδιά σου, Πατέρα, µόνο καί 
µόνο γιά νά κοιτάξουν στιγµιαία τόν πολυτελῆ σου οἶκο κι ὕστερα νά τά πετάξεις 
στό σκοτάδι, στή µεγαλύτερη φυλακή. Ἐσύ δέν τά γέννησες γιά νά τούς καταπίνει 
τό σκοτάδι. Ἐσύ τά γέννησες γιά νά εἶναι σύντροφοί σου στήν αἰωνιότητα. 

» Δέν σέ ρωτᾶµε, Πατέρα, µέ τί εἴδους σῶµα θά μᾶς ντύσεις, στήν ἄλλη ζωή, 
οὔτε µέ ποιά δύναµη θά μᾶς ζωντανέψεις. Ὄχι, ὅµως Σέ παρακαλοῦµε µόνο: Δυ-
νάµωσε τήν ἐµπιστοσύνη μας πρός Ἐσένα καί τήν πίστη μας στή ζωή. Ἀφοῦ ὅ,τι 
Ἐσύ κάνεις µέ μᾶς, θά εἶναι ἀσύγκριτα σοφότερο ἀπό ἐκεῖνο πού ἐµεῖς θά κάναµε 
µόνοι µας. Τά σχέδιά Σου εἶναι καλύτερα ἀπ’ ὅλες τίς ἐπιθυµίες µας. Ἡ δύναµή 
Σου ὑπερβαίνει ὅλη τή φαντασία µας. Ἐσύ πού ἔχεις τή δύναµη νά δηµιουργή-
σεις, ἔχεις δύναµη καί νά θανατώσεις, καί Ἐσύ πού ἔχεις δύναµη νά θανατώσεις, 
ἔχεις τή δύναµη καί νά ζωντανέψεις. 

Δηµιουργέ τῶν ζωντανῶν, ἀνάστησε τούς νεκρούς, δηµιούργησε σέ μᾶς τούς 
ζωντανούς τήν πίστη στήν Ἀνάσταση, ἀφοῦ χωρίς αὐτή τήν πίστη εἴµαστε ζωντα-
νοί νεκροί, καί ἐπισκέψου μας µετά τόν θάνατο, ὥστε καί ἐµεῖς, ἄν καί νεκροί, νά 
ἔρθουµε στή ζωή. Μόνο Ἐσύ νά εἶσαι πάντα µαζί μας, στή ζωή καί στό θάνατο, 
καί ἐµεῖς θά ἔχουµε πάντα ὅ,τι ἐπιθυµοῦµε. Ἀφοῦ Ἐσύ εἶσαι ἡ ζωή καί ὁ ζωοδό-
της, ἀπό πάντα καί γιά πάντα. Ἀµήν».



Ἄς δώσουμε πρότυπα στά παιδιά μας 
γιά νά μήν γίνονται χούλιγκαν 

Τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ,   
Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος
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Μ ᾶς ἀπασχολεῖ ἡ νεανική βία εἴτε 
ἀφορᾶ «ὀπαδούς» ὁμάδων εἴτε 

ἀφορᾶ συμμορίες ἀνηλίκων. Τό 
ἐρώτημα εἶναι ποιά πρότυπα εἶχαν αὐτά 
τά παιδιά. Τί πρότυπα τούς προσφέρουν 
ἡ κοινωνία, ἡ ἐκπαίδευση, τά ΜΜΕ; 

Ὅταν οἱ νέοι μας καί οἱ νέες μας 
δέν ἔχουν εὐγενῆ ἰδανικά θά στραφοῦν 
σέ λανθασμένες ἐπιλογές. Ὅταν χλευά-
ζονται ἀπό δῆθεν προοδευτικούς οἱ 
Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας καί οἱ ἥρωες 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τότε ὁ ἔμφυτος 
ἐνθουσιασμός τῶν νέων θά διοχετευθεῖ 
σέ στρεβλή κατεύθυνση. Ὅταν δέν τούς 
δίνουμε εὐκαιρίες νά αἰσθανθοῦν 
ὑπερήφανοι γιά τήν Πατρίδα μας καί 
τήν Ἱστορία μας τότε θά αἰσθάνονται 
ὑπερήφανοι γιά τή μαγκιά καί θά θαυ-
μάζουν κατασκευασμένα εἴδωλα. 

Τά παιδιά μας ἔχουν τήν ἀνάγκη νά 
νιώσουν θαυμασμό γιά ἄνδρες καί 
γυναῖκες πού ἀγωνίσθηκαν εἴτε σέ πο-
λεμικές εἴτε σέ εἰρηνικές περιόδους. 
Ὅταν πρίν ἀπό λίγα χρόνια μίλησα σέ 
μαθητές καί μαθήτριες ἑνός Λυκείου 
γιά τόν 18χρονο ἥρωα τῆς Κύπρου 
Εὐαγόρα Παλληκαρίδη, ἔμαθα ὅτι τήν 
ἑπόμενη χρονιά αὐτά τά παιδιά 
ὀργάνωσαν συγκινητική ἐκδήλωση γιά 
τόν Εὐαγόρα πού ἀπαγχονίσθηκε ἀπό 
τούς Βρετανούς τό 1957 καί μάλιστα 

προσκάλεσαν καί ἐκπρόσωπο τῆς Κυ   -
πριακῆς Πρεσβείας. 

Ἄς μιλήσουμε στά παιδιά μας γιά 
τούς Τρεῖς Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι συνδύα-
ζαν τήν Πίστη μέ τή μελέτη τῶν 
ἑλληνικῶν κλασικῶν κειμένων, τή θε-
ολογική συγγραφή μέ τό φιλανθρωπικό 
καί κοινωνικό ἔργο. 

Ἄς μιλήσουμε στούς νέους καί στίς 
νέες μας γιά τήν πατριωτική, ἐκπαιδευ -
τική καί κοινωνική δράση τῆς Ἁγίας Φι-
λοθέης τῆς Ἀθηναίας, ἡ ὁποία μαρτύ-
ρησε στίς 19 Φεβρουαρίου 1589, διότι 
τό ἔργο της ἐνόχλησε τούς Τούρκους.  

Ἄς δώσουμε στά παιδιά μας νά δια-
βάσουν καί νά θαυμάσουν τόν παιάνα 
τῶν Σαλαμινομάχων  καί τόν Ὅρκο τῶν 
Ἀρχαίων Ἀθηναίων Ἐφήβων: «Οὐ 
καταισχυνῶ ὅπλα τά ἱερά....Τήν Πατρί-
δα οὐκ ἐλάττω παραδώσω». 

Ἄς τούς δώσουμε νά σχολιάσουν 
τό ὑπερήφανο «Ὄχι» τοῦ Κωνσταντί-
νου Παλαιολόγου πρός τόν Μωάμεθ Β΄ 
τόν Πορθητή. 

Νά τούς μιλήσουμε γιά τίς διδαχές 
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ 
ὁποῖος βοήθησε τό Γένος νά μήν τουρ-
κέψει σέ πολύ δύσκολα χρόνια καί 
ἀγωνίσθηκε γιά τήν ἑλληνική παιδεία. 

Ἄς ἀξιοποιήσουμε τήν ἐπέτειο τῶν 
200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανά -
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σταση γιά νά θυμίσουμε στά παιδιά 
ποιά ἦταν τά ἰδανικά τῶν Ἀγωνιστῶν 
πού μᾶς ἀπελευθέρωσαν. Μάχου ὑπέρ 
Πίστεως καί Πατρίδος ἔγραφε ὁ 
Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, ἀγωνιζόμαστε 
γιά τόν Χριστό καί τόν Λεωνίδα 
ἀνέφεραν στήν Προκήρυξή τους ὁ 
Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἡσαΐας καί ὁ 
Ἀθανάσιος Διάκος. 

Τί γνωρίζουν τά παιδιά μας γιά τή 
συμβολή τῆς νέας γενιᾶς στόν Μακε-
δονικό Ἀγῶνα; Θά αἰσθανθοῦν καλύ-
τερα τό χρέος τους πρός τήν Πατρίδα 
καί τήν κοινωνία ὅταν καταλάβουν τί 
συμβολίζουν οἱ μορφές τοῦ νεαροῦ 
Ἀποστόλη, τοῦ μικροῦ Γιοβάν καί τῆς 
δασκάλας Ἠλέκτρας στά «Μυστικά τοῦ 
Βάλτου» τῆς Πηνελόπης Δέλτα. Ἄς 

προβάλουμε καί ἄλλα παραδείγματα 
ἀπό τούς Βαλκανικούς Πολέμους, τό 
1940, τήν Ἐθνική Ἀντίσταση, τόν Κυ-
πριακό Ἀγῶνα. 

Ἄς σταματήσουν κάποιοι νά 
ἐνοχοποιοῦν τή Χριστιανική εὐλάβεια 
καί τόν πατριωτισμό. Ἡ γενιά τῶν 
Βαλκανικῶν Πολέμων βγῆκε μέσα ἀπό 
τό καμίνι τῆς χρεωκοπίας τοῦ 1893 καί 
τῆς ἥττας τοῦ 1897. Ὅμως οἱ Ἕλληνες 
ἐκεῖνοι εἶχαν ἀναβαπτισθεῖ στό πνεῦμα 
ἐλπίδας πού καλλιεργεῖ ἡ Ἑλληνορθό -
δοξη Παιδεία. 

Ἄς δώσουμε στά παιδιά μας ἀγωγή 
δημοκρατίας, ἀλληλεγγύης καί ὑγιοῦς 
πατριωτισμοῦ. 
 

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, 19.2.2022

Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ Κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ’ αἰῶνος Μυστηρίου 
ἡ φανέρωσις· ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ τὴν 
χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε 
Κεχαριτωμένη ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

Ἀπολυτίκιον Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. 
Ἦχος δ´
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