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Από το σταυρώσιμο Πάσχα

Προσέξτε την εικόνα. Παρουσιάζει έναν πελεκά-
νο ο οποίος ραμφίζει (σχίζει) την πλευρά του για να 
ποτίσει και να γιατρέψει με το αίμα του τα ετοιμο-
θάνατα νεογνά του. Μας θυμίζει την άπειρη αγάπη 
του Χριστού, ο Οποίος θυσιάστηκε για τον καθένα 
μας ξεχωριστά. Στην ι. Ακολουθία του Επιταφίου 
αποδίδεται νοηματικά με το υπέροχο εγκώμιο:

«Ὣσπερ πελεκάν τετρωμένος τήν πλευράν σου, 
Λόγε, σούς θανόντας παῖδας ἐζώωσας, ἐπιστάξας 
ζωτικούς αὐτοῖς κρουνούς.»



Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α  -  Π Α Ι Δ Ε Ι Α  -  Π Α Τ Ρ Ι Δ Α

Τό γεγονός τῆς Ἀναστάσε-
ως τοῦ Κυρίου διαποτίζει 

ὁλόκληρη τήν ἱστορία τοῦ Χριστια-
νισμοῦ. Αὐτό ὑπῆρξε ἐξ ἀρχῆς ἡ 
βάση τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγμα-
τος. Οἱ Ἀπόστολοι εἶναι κατ' 
ἐξοχήν οἱ «μάρτυρες τῆς Ἀναστάσε-
ως». Ἡ πίστη στήν Ἀνάστασή Του 
ἀναπτέρωσε καί χαλύβδωσε τό 
φρόνημά τους. Μέ αὐτή τήν πίστη 
καί ἡ Ἐκκλησία τῶν μαρτύρων 
τῶν τριῶν πρώτων αἰώνων πάλευε 
καί θηριομαχοῦσε. Καί ἐφόσον ὁ 
Ἀρχηγός της ἀνέστη, «πρωτότοκος 
ἐκ τῶν νεκρῶν», θά ἑόρταζε καί 
αὐτή, ἰδιαίτερα μετά τούς  διωγμούς 
της, τήν θριαμβευτική νίκη της. Οἱ 
μαθητές τοῦ Χριστοῦ, ἐκεῖνοι πού 
πρῶτοι «εἶδαν καί ἐπίστευσαν» ὅτι 
«ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως» (Λουκ. 

κδ', 34), βεβαίωσαν καί τούς ἄλλους 
συμμαθητές τους πώς ἡ Ἀνάσταση 
δέν ἦταν πλάσμα φαντασίας, ἀλλά 
χειροπιαστό γεγονός. Ἔτσι μπο-
ροῦσε ὅλη ἡ ἐκλογάδα νά ἐπανα-
λαμβάνει γιά τό μοναδικό γεγονός 
τό: «ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν 
τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμε-
θα καί αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν» 
(Α' Ἰωάν. α', 1). Γιά ὅλους τούς μα-
θητές ἡ Ἀνάσταση ἀποτελοῦσε τήν 
ἀτράνταχτη ἐπιβεβαίωση τῆς θεότη-
τας τοῦ Διδασκάλου καί τήν βαθιά 
πεποίθησή τους στό μέγιστο Θαῦμα 
πού ἐπισφραγίστηκε καί μέ τό μαρ-
τυρικό τους θάνατο. Γι' αὐτό καί 
ἒνιωθαν ὡς ἐπιτακτικό χρέος νά δι-
ακηρύσσουν συνεχῶς: «οὐ δυνάμε-
θα ἡμεῖς ἅ εἴδομεν καί ἠκούσαμεν 
μή λαλεῖν» (Πράξ. ι, 20). 

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

τοῦ Ἀρχιμ. Χριστοδούλου Γ. Κωνσταντοπούλου

«Ἠγέρθη ὁ Κύριος ὂντως»
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Γύρω ἀπό τόν «κενό τάφο» δι-
εξήχθη (καί ἐξακολουθεῖ νά δι-
εξάγεται) ἡ μεγαλύτερη μάχη διά 
μέσου τῶν αἰώνων μεταξύ πίστε-
ως καί ἀπιστίας. Τά ἑκατομμύρια, 
βέβαια, τῶν πιστῶν στήν Ἀνάστα-
ση εἶναι πάμπολλα. Δέν λείπουν, 
ὅμως, καί ἐκεῖνοι πού ἀρνοῦνται 
τό μέγα γεγονός τῆς Ἀναστάσεως. 
Ἕνα μέρος αὐτῶν τῶν ἀρνητῶν 
ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ Χριστός δέν εἶχε 
πεθάνει ἐπάνω στό σταυρό, ἀλλά, 
ἀφοῦ λιποθύμησε, περιῆλθε σέ 
βαθύ λήθαργο. Καί ἡ δροσερότη-
τα τοῦ τάφου Τόν ἀνακάλεσε ἀπό 
τή λιποθυμία (;). Ἄλλοι, πάλιν, 
ὑποστήριξαν ὅτι τό σῶμα τοῦ Ἰη-
σοῦ ἐκλάπη καί ἔτσι ἀπό τούς μα-
θητές διαδόθηκε ὡς γεγονός ὅτι 
ἀναστήθηκε. Καί ἄλλοι εἶπαν, ὅπως 
ὁ ἐθνικός φιλόσοφος Κέλσος, ὅτι ἡ 
περί ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ διδα-
σκαλία προῆλθε ἀπό τήν ἐξημμένη 
φαντασία τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας 
καί τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ πού 
πίστεψαν στούς λόγους της. ςέ ποιό 
σύστημα λογικῆς μποροῦν νά βασι-
στοῦν τέτοιοι ἰσχυρισμοί; Ἡ ἄρνηση 
αὐτή προέρχεται, προφανῶς, ἀπό 
ψυχικό σκοτασμό ἀνάμικτο μέ πα-
ραλογισμό. 

Ἡ Ἀνάσταση εἶναι βέβαια μήνυ-
μα χαρᾶς, ἀλλά εἶναι καί ἐπιταγή 
χρέους. έἶναι ἆσμα θριάμβου, ἀλλά 
εἶναι καί σάλπισμα μάχης. Πολλοί 
ἀπό τούς χριστιανούς ἔχουν ἀκρω-
τηριάσει τό διπλό νόημά της. Θυ-
μοῦνται τή χαρά καί τή νίκη καί λη-
σμονοῦν τό ἱερό χρέος γιά ἀγώνα. 
Ἀλλά ἕνας τέτοιος πανηγυρισμός 
καταντᾶ μόνο ἐξωτερικό ἔθιμο καί 
τύπος χωρίς περιεχόμενο. 

Πλῆθος ἀξιόπιστων μαρτύρων 
ἐπιβεβαίωσαν τό γεγονός τῆς 
Ἀναστάσεως, καθότι οἱ ἐμφανίσεις 
τοῦ Κυρίου, μετά τήν Ἀνάστασή 
Του, ἦσαν ἀλλεπάλληλες καί ἔγι-
ναν σέ πολλά πρόσωπα. 

Ἀναφέρουμε ἐπιγραμματικά: 
1.Ὁ Κύριος ἐμφανίστηκε στή Μα-
γδαληνή τό πρωί τῆς Κυριακῆς 
(Μάρκ. ιστ', 9). 2.Ἐμφανίστηκε 
καί σέ ἄλλες Μυροφόρες τήν ἴδια 
περίπου ὥρα (Ματθ. κη', 9-10). 
3.Ἐμφανίστηκε στόν Πέτρο (Λουκ. 
κδ', 34) καί σέ δύο ἄλλους μα-
θητές πού πορεύονταν πρός Ἐμμα-
ούς (Λουκ. κδ', 13). 4.Ἐμφανίστη-
κε κατά πρῶτον στούς δέκα μα-
θητές (Ἰωάν. κ', 19-25) καί μετά 
ἀπό ὀκτώ ἡμέρες στούς ἕντεκα, 
παρόντος καί τοῦ Θωμᾶ (Ἰωάν. 

Ὁ ἱ. Κανών τοῦ Πάσχα

Καταχωροῦμε στή συνέχεια τόν ἱ. Κανόνα τοῦ Πάσχα (μέ παραπλήσια μετάφρα-
ση), ἀληθινό ἀριστούργημα Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, κατά τόν χαρακτηρισμό Ἁγ. 
Νικοδήμου Ἁγιορείτου.
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κ', 26-29).  5.Ἐμφανίστηκε πάλι 
σέ ἑπτά μαθητές στήν Τιβεριάδα 
(Ἰωάν. κα', 1-23) καί ἔπειτα στούς 
ἕντεκα μαθητές στό ὄρος τῆς Γα-
λιλαίας (Ματθ. κη', 16). 6.Πα-
ρουσιάστηκε γιά τελευταία φορά 
στή Βηθανία κατά τήν ἡμέρα τῆς 
Ἀναλήψεώς Του (Μάρκ. ιστ', 19-20 
& Λουκ. κδ', 50). 7.Ἐπίσης, μετά 
ἀπό κάμποσο χρόνο μίλησε κα-
θαρά καί στόν διώκτη ςαούλ (στόν 
ἀπόστολο Παῦλο) (Πράξ. θ', 3-9 
κ.ἀ.). ρωτᾶμε: ὅλοι αὐτοί οἱ μάρτυ-
ρες εἶχαν παραισθήσεις; Ἀλλά, ἡ 
ἱστορία δέν γνωρίζει κανένα ὁμα-
δικό παράδειγμα παραισθήσεως 
γιά ἀριθμό προσώπων πού ὑπερ-
βαίνουν τά... πεντακόσια. 

Καί ἔπειτα, ἄν ὑποθέσουμε ὅτι 
ἐπρόκειτο γιά παρανόηση ἀπό 
πλάσμα φαντασίας, πώς ἐξηγεῖται 
τό ἀντίθετο, δηλαδή ἡ δυσπιστία 
ὅλων τῶν μαθητῶν; Ἀφοῦ αὐτοί οἱ 
μαθητές ἔδειξαν καταρχήν ἔντο-
να τή δυσπιστία τους («ἐφάνησαν 
ὡσεί λῆρος (παραλήρημα) τά ρήμα-
τα αὐτῶν» καί «ἐδόκουν πνεῦμα θε-
ωρεῖν» (Λουκ. κδ', 11)). Θεωρήθη-

κε ἀπαραίτητο μετά τήν ταφή Του 
νά δοῦν τόν Κύριο, νά Τόν ψη-
λαφήσουν καί νά συμφάγει μαζί 
τους, εἰς τρόπον ὥστε νά πιστέψουν 
καί νά διακηρύξουν ὅλοι (καί μέ 
τό δύσπιστο Θωμᾶ) ὅτι «ἠγέρθη 
ὁ Κύριος ὄντως» (Λουκ. κδ', 34). 
Ἐπάνω, λοιπόν, στόν κενό τάφο 
τοῦ Χριστοῦ συντρίβεται καί κα-
ταπίπτει κάθε ἐπιχείρημα τῆς ἄρνη-
σης περί φαντασιοπληξίας. 

Τό χρέος μας, λοιπόν, ὡς 
πιστῶν τῆς Ἀναστάσεως, εἶναι νά 
διαποτίζεται ἡ καθημερινή μας ζωή 
μέσα στήν οἰκογένεια, μέσα στό 
ἐπάγγελμα, μέσα στήν κοινωνία γε-
νικά, ἀπό τό γεγονός ὅτι «ἠγέρθη ὁ 
Κύριος ὄντως». 

Θρίαμβο τῆς ἀλήθειας κατά 
τοῦ ψεύδους ἀποτελεῖ ἡ 

Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Τήν ἀ λ ή θ 
ε ι α κήρυξε τρία ὁλόκληρα χρόνια 
ὁ Ἰησοῦς. Ὅλη ἡ διδαχή καί τό 
ἔργο Του ἦταν ἀγώνας κατά τοῦ 
ψεύδους. Ὁ Χριστός πολλές φορές 
ἐπανελάμβανε: «Ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός, 

Ἀναστάσεως ἡμέρα! λαμπρυνθῶμεν λαοί^ Πάσχα Κυρίου, Πάσχα. Ἐκ 
γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν Χριστὸς ὁ Θεός ἡμᾶς δι-
εβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας. 

Αναστάσεως ημέρα είναι σήμερα! Ας την γιορτάσουμε λαμπρά όλοι οι πιστοί. Εί-
ναι Πάσχα, το Πάσχα του Κυρίου. Διότι ο Χριστός, που είναι ο Θεός μας, μας έφε-
ρε από το θάνατο στη ζωή και μας ανέβασε από τη γη στον ουρανό ενώ εμείς ψάλ-
λαμε επινίκιο ύμνο.

u u u
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καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰωάν. 
ιδ', 6). Ὅταν στάθηκε μπροστά 
στόν Πιλάτο, ἀκόμη καί τότε δι-
ακήρυξε τήν ἀποστολή Του: «Ἐγώ 
εἰς τοῦτο γεγέννημαι καί εἰς τοῦτο 
ἐλήλυθα εἰς τόν κόσμον, ἳνα μαρ-
τυρήσω τῇ ἀληθείᾳ» (Ἰωάν. ιη', 
37). Ἀντίθετα οἱ ἐχθροί του Τόν συ-
κοφαντοῦσαν καί Τόν ὀνόμαζαν 
«πλάνον». Τά λόγια τῶν σταυρωτῶν 
πρός τόν Πιλάτο εἶναι ἐνδεικτικά: 
«Ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος 
εἶπεν ἔτι ζῶν, μετά τρεῖς ἡμέρας 
ἐγείρομαι» (Ματθ. κζ', 63). Ἀκόμη 
καί σέ ἀντιφρονοῦντες Ἰουδαίους 
ὁ Κύριος εἶχε μιλήσει γιά τόν τε-
λικό θρίαμβό Του. ςέ ἐρώτησή τους 
ἔδωσε αὐτή τήν ἀπάντηση: «Ὥσπερ 
γάρ ἐγένετο Ἰωνᾶς ὁ προφήτης ἐν 
τῇ κοιλία τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας 
καί τρεῖς νύκτας, οὕτως ἒσται καί ὁ 
υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς 
γῆς τρεῖς ἡμέρας καί τρεῖς νύκτας» 
(Ματθ. ιβ', 30).

Ἂς παρατηρήσουμε ἰδιαίτε-
ρα καί τίς Μυροφόρες 

πού περίμεναν νά 'βρουν τόν τάφο 
σφραγισμένο. Ἀλλά τόν βρῆκαν 
ἀνοικτό καί ἀδειανό. «Ἄγγελος 

Κυρίου καταβάς ἐξ οὐρανοῦ προ-
σελθών ἀπεκύλισε τόν λίθον ἀπό 
τῆς θύρας καί ἐκάθητο ἐπάνω 
αὐτοῦ» (Ματθ. κη', 2).

Ἑτοιμάζονταν νά ἀλείψουν μέ 
μύρα τόν νεκρό διδάσκαλο, καί 
τώρα ἀκούουν ἀπό τόν ἄγγελο τό 
ἐκπληκτικό μήνυμα τῆς Ἀναστάσε-
ώς Του: «οὐκ ἒστιν ὧδε^ ἠγέρθη 
γάρ, καθώς εἶπε. δεῦτε ἲδετε τόν 
τόπον ὃπου ἔκειτο ὁ Κύριος» (Ματθ. 
κη', 6). Προσῆλθαν ὡς Μυροφόρες 
στόν τάφο καί ἀναχώρησαν ὡς 
έυαγγελίστριες τῆς Ἀναστάσεως! 
Καί ὁ κενός τάφος παραμένει ὡς 
ἰσχυρή ἀπόδειξη τῆς Ἀναστάσεως 
καί συνάμα ὡς ὁ θρίαμβος τῆς χρι-
στιανικῆς ἀλήθειας. 

Κύρια ἀποστολή τῶν μαθητῶν 
ἦταν νά διακηρύξουν τήν 

ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο 
καί αὐτήν νά τήν ἐπιστηρίξουν 
στό θαῦμα τῆς Ἀναστάσεώς Του. 
Ὁ θρίαμβος τῆς ἀλήθειας καί ἡ 
ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι δύο 
ἀχώριστες πραγματικότητες. Ὁ 
Παῦλος, πού εἶχε βαθειά κατα-
νοήσει τή σχέση μεταξύ τῆς ἀλήθει-
ας καί τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, 

"HΓέρΘη o ΚύριΟς oνΤως"

Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς 
ἀναστάσεως Χριστὸν ἐξαστράπτοντα καί χαίρετε φάσκοντα τρανῶς 
ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ᾄδοντες. 

Ας καθαρίσουμε τις αισθήσεις μας και τότε όχι μόνο θα μπορέσουμε να δού-
με τον Χριστό που αστράφτει μέσα στο εκτυφλωτικό φως της Ανάστασης, αλλά και 
θα Τον ακούσουμε να μας λέει το «Χαίρετε» και εμείς θα ψάλλουμε προς δόξα Του 
ύμνο επινίκιο.
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ἐπιλέγοντας, πρός τούς Κορινθίους 
ἀναφέρει συμπερασματικά: «έἰ δέ 
Χριστός οὐκ ἐγήγερται, κενόν ἂρα 
τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή δέ καί ἡ 
πίστις ὑμῶν» (Α' Κορ. ιε, 14).

Ἡ πεποίθηση ὅτι μετά τόν 
θάνατο κάποτε θά ἀναστη-

θοῦμε, σύμφωνα μέ τήν προαναγ-
γελία τοῦ Κυρίου, μᾶς δίνει δύνα-
μη καί νέα ζωή. Ἡ ἐλπίδα στήν 
ἀθανασία τῆς ψυχῆς γλυκαίνει τήν 
πρόσκαιρη ζωή, καταπραΰνει τούς 
φυσικούς πόνους καί χαρίζει φτερά 
αἰσιοδοξίας. Ἡ ἐλπίδα πώς ἡ ζωή 
μας δέν τελειώνει μετά θάνατον 
ἀνανεώνει ὁλόκληρη τήν ἀνθρώπι-
νη ὑπόσταση.

Μόνο ὁ ἀναστάς Κύριος ἱκανο-
ποιεῖ τόν βαθύ πόθο τῆς ἀθανασίας 
τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Κύριος μετά τήν 
ἀνάστασή Του ἀναδείχτηκε ὁ νι-
κητής τοῦ θανάτου. Αὐτός ἀποκάλε-
σε τόν θάνατο, ὕπνο (πρβλ. «Λάζα-
ρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται. ἀλλά 
πορεύομαι ἳνα ἐξυπνήσω αὐτόν», 
Ἰωάν. ια, 11).

Ὁ ςωτήρας μας ἀντικρύζοντας 
τόν θάνατο σάν μιά γέφυρα πού 
ὁδηγεῖ στήν πέραν τοῦ τάφου ζωή, 
μᾶς βεβαιώνει: «ὁ τόν λόγον μου 
ἀκούων καί πιστεύων τῷ πέμψαντί 
με ἔχει ζωήν αἰώνιον, καί εἰς κρίσιν 
οὐκ ἔρχεται, ἀλλά μεταβέβηκεν ἐκ 
τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν» (Ἰωάν. 
ε', 24).

Ἑπομένως, ἡ ἀνάστασή μας 
δέν εἶναι ἁπλῶς μιά ἐλπίδα^ εἶναι 
καί ἕνα γεγονός. Ἐγγύηση, δέ, 
τῆς δικῆς μας ἀναστάσεως εἶναι ἡ 
ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Παῦλος 
πάλι τό βεβαιώνει: «νυνί δέ Χριστός 
ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν 
κεκοιμημένων ἐγένετο» (Α' Κορ. ιε, 
20). 

Ἂς μή σκεφτόμαστε τόσο τόν 
θάνατο ὅσο τήν ἀνάστασή μας, γιατί 
αὐτή εἶναι ὁ καρπός τῆς ἀναστάσε-
ως τοῦ Χριστοῦ. Ἀφοῦ «ἠγέρθη 
ὁ Κύριος ὄντως» παρέχει καί σέ 
ὅλους τούς ἀναγεννημένους Χρι-
στιανούς τήν βεβαιότητα ὅτι θά ἀνα-
στηθοῦν καί μαζί Του αἰώνια θά 
συμβασιλεύσουν.

Οὐρανοὶ μὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δὲ ἀγαλλιάσθω^ ἑορταζέτω 
δὲ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καὶ ἀόρατος· Χριστὸς γὰρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη 
αἰώνιος.

Οι άγγελοι ας ευφραίνονται στους ουρανούς, ενώ οι άνθρωποι στη γη ας σκιρ-
τούν από αγαλλίαση. Όλος ο κόσμος, ο ορατός και ο αόρατος, ας πανηγυρίζουν, 
γιατί ο Χριστός, που είναι η ατελεύτητη χαρά, έχει από τον τάφο αναστηθεί.

u u u



Ἀναμφιβόλως δὲν ὑπάρχει 
πιστὸς μὴ γνωρίζων, ὅτι κα-

τέβη Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ καὶ ἀπε-
κύλισε τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ 
μνημείου, ἐν ᾧ νεκρὸς καὶ ἄπνους 
κατετέθη ὁ πάσης ζωῆς καὶ πνοῆς 
Δημιουργός. Ἐλάχιστοι ὅμως 
ἔχουσιν ὀρθὴν γνῶσιν περὶ τοῦ λό-
γου, δι' ὃν ἀπεκυλίσθη ὁ λίθος. Οἱ 
πλεῖστοι συγχέουσι δύο πράγμα-
τα ἀνεξάρτητα ἀλλήλων: τὴν ἔξο-
δον τοῦ Κυρίου ἐκ τοῦ τάφου καὶ 
τὴν ἀποκύλισιν τοῦ λίθου. νομίζου-
σι, δηλαδή, ὅτι ὁ Ἄγγελος κατῆλθε 
καὶ ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἳνα ἐξέλθῃ 
ὁ Κύριος καὶ ὅτι, ἐξερχομένου τοῦ 
Κυρίου, ἐγένετο σεισμός, ὅστις κα-
τετρόμαξε τοὺς φύλακας καὶ μικροῦ 

δεῖν ἀπενέκρωσεν αὐτούς. Καὶ 
οὕτω νομίζουσιν, οὐ μόνον ἁπλοῖ 
πιστοί, ἀλλὰ καὶ κήρυκες τοῦ έὐαγ-
γελίου τινές. έἰς πλείστας δὲ εἰκό-
νας τῆς Ἀναστάσεως βλέπομεν τὸν 
Ἄγγελον αἴροντα τὸν λίθον καὶ τὸν 
Κύριον ἐξερχόμενον ἀπὸ τοῦ μνη-
μείου, ἐνῷ οἱ φύλακες, ἔντρομοι 
ἐκ τῆς θέας Αὐτοῦ, πίπτουσι χαμαὶ 
ὡς νεκροί. Οὐδὲν τούτου ἱστορικῶς 
ἀνακριβέστερον!

Ὁ μελετῶν μετὰ προσοχῆς 
τὸν έὐαγγελιστὴν Ματ-

θαῖον, διαπιστοῖ, ὅτι ὁ Κύριος εἶχεν 
ἐξέλθει ἐκ τοῦ τάφου πρὸ τῆς κα-
θόδου τοῦ Ἀγγέλου καὶ τῆς ἄρσε-
ως τοῦ λίθου καὶ τοῦ ἐπισυμβάντος, 
ταυτοχρόνως πρὸς τὴν ἄρσιν, σει-

ΔΙΑΤΙ ΑΠΕΚΥΛΙΣΘΗ Ο ΛΙΘΟΣ 
ΕΚ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ;

τοῦ Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Ἰ. Θεοδωροπούλου ()

Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν, οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενον, ἀλλ' 
ἀφθαρσίας πηγήν, ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦ, ἐν ᾧ στερεούμεθα. 

Ελάτε να πιούμε ποτό πρωτοφανές. Όχι από τον ξερό βράχο, σαν αυτό που 
έβγαλε ο Μωυσής με θαύμα, αλλά αυτό που βγαίνει άφθονο από τον τάφο του Χρι-
στού, που είναι άφθαρτη πηγή και μας στερεώνει και δεν κλονιζόμαστε.
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σμοῦ. Ὁ λίθος δὲν ἤρθη πρὸς ἔξο-
δον τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ πρὸς ἀπό-
δειξιν τῆς ἤδη γενομένης ἐξόδου 
Αὐτοῦ. Ἤρθη, ὅπως δυνηθῶσιν 
αἱ ἐρχόμεναι Μυροφόροι Γυναῖκες 
νὰ ἴδωσι κενὸν τὸν τάφον καὶ νὰ 
πεισθῶσι περὶ τῆς Ἀναστάσεως. 
Ἀλλ' ἂς ἴδωμεν τὸ ἱερὸν κείμενον: 
«Οἱ δέ, πορευθέντες, ἠσφαλίσαντο 
τὸν τάφον, σφραγίσαντες τὸν λίθον 
μετὰ τῆς κουστωδίας. Ὀψὲ δὲ σαβ-
βάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν 
σαββάτων, ἦλθε Μαρία ἡ Μαγδα-
ληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι 
τὸν τάφον^ καὶ ἰδοὺ (ἐν ἐκείνῃ, δη-
λαδή, τῇ στιγμῇ) σεισμὸς ἐγένετο 
μέγας^ ἄγγελος γὰρ Κυρίου κατα-
βάς ἐξ οὐρανοῦ, προσελθών, ἀπε-
κύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας 
καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ^ ἦν δὲ ἡ 
ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυ-
μα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών^ ἀπὸ δὲ 
τοῦ φόβου αὐτοῦ (τοῦ Ἀγγέλου δη-
λαδή, καὶ οὐχὶ τοῦ Κυρίου, Ὅστις 
οὐδόλως ἀναφέρεται ἐνταῦθα), 

ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγέ-
νοντο ὡσεὶ νεκροί. ἀποκριθείς δὲ 
ὁ ἄγγελος, εἶπε ταῖς γυναιξί^ μὴ 
φοβεῖσθε ὑμεῖς. οἶδα γὰρ ὅτι Ἰη-
σοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε. 
οὐκ ἔστιν ὧδε. Ἠγέρθη γὰρ καθὼς 
εἶπε. Δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου 
ἔκειτο ὁ Κύριος. Καὶ ταχὺ πορευ-
θεῖσαι, εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 
ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν» (Ματθ. 
κζ΄, 66 - κη΄, 7).

Ὡς βλέπει πᾶς τις, οὐδα-
μοῦ γίνεται ἐνταῦθα λό-

γος περὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρί-
ου. Ἡ Ἀνάστασις προϋποτίθεται ὡς 
ἤδη γενομένη. Ὁ Ἄγγελος κατα-
βαίνει, ἁπλῶς ἳνα παράσχῃ ἁπτὴν 
ἀπόδειξιν τῆς Ἀναστάσεως εἰς τάς 
ἐρχομένας Μυροφόρους. Καὶ πρὸς 
τοῦτο, αἴρει (ἢ ἀποκυλίει) τὸν λίθον, 
ἳνα διευκολύνῃ αὐτάς νὰ εἰσέλθω-
σιν εἰς τὸν τάφον, πρὸς διαπίστωσιν 
τῆς κενότητος αὐτοῦ. Ἀναγγείλας 
δὲ εἰς αὐτάς τὸ γεγονὸς τῆς Ἀνα-
στάσεως, ἐπιλέγει ὅτι δύνανται νὰ 

Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ, καὶ τὰ καταχθόνια^ 
ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις τὴν ἒγερσιν Χριστοῦ, ἐν ᾗ ἐστερέωται. 

Στη σημερινή ημέρα γέμισε ολόκληρο το σύμπαν από το φως του αναστάντος 
Χριστού, και ο ουρανός και η γη και ο άδης. Όλη, λοιπόν, η Δημιουργία ας πανηγυ-
ρίζει την Ανάσταση του Χριστού, στον οποίον είναι στερεωμένη και μένει ακλόνητη.
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ἐξακριβώσωσι καὶ δι' αὐτοψίας τὴν 
ἀλήθειαν τῶν λεχθέντων ὑπ' αὐτοῦ: 
«Δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο 
ὁ Κύριος». Μὴ ἀμφιβάλλετε, δηλα-
δή, εἰς τοὺς λόγους μου. Ὁ Κύριος 
ὄντως ἠγέρθη! Καὶ ἂν θέλητε ἀνα-
ντίρρητον ἀπόδειξιν περὶ τούτου, 
ἰδοὺ ὁ τάφος! Ἐρευνήσατε αὐτὸν 
καὶ θὰ διαπιστώσητε ὅτι οὗτος εἶνε 
κενός. Καὶ αἱ Μυροφόροι εἰσῆλθον 
εἰς τὸ μνημεῖον καὶ διαπιστώσασαι 
τὴν κενότητα αὐτοῦ, ἐξῆλθον «μετὰ 
φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης» (Ματθ. 
κη΄, 8).

Ὁ λίθος λοιπὸν ἤρθη διὰ τάς 
Μυροφόρους (καὶ διὰ τοὺς Μαθη-
τάς, οἵτινες μετ' ὀλίγον ἔσπευσαν 
καὶ αὐτοί,) καὶ οὐχὶ διὰ τὸν Κύριον. 
Ἤρθη διὰ τὴν εἴσοδον τῶν Μυρο-
φόρων καὶ τῶν Μαθητῶν, καὶ οὐχὶ 
διὰ τὴν ἔξοδον τοῦ Κυρίου. Ὁ Κύ-
ριος, θαῦμα ἐπὶ θαύματι ἐπαγαγών, 
ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ τάφου χωρὶς οὐδὲν 
νὰ μετακινήσῃ. Καὶ ὁ λίθος ἐπέκει-

το βαρὺς καὶ αἱ σφραγῖδες ἔμενον 
ἄθικτοι καὶ οἱ φύλακες ἥσυχοι πα-
ρετήρουν τὰ πέριξ, ὃτε ὁ Ἀρχηγὸς 
τῆς Ζωῆς καὶ νικητὴς τοῦ θανάτου 
ἐξήρχετο ἀπὸ τοῦ τάφου. Οὐδὲν 
σημεῖον ἐδήλωσε τὸ τελούμενον, 
οὐδεὶς ἦχος ἢ θόρυβος ἐφανέρωσε 
τὸ συμβαῖνον. Τὰ πάντα ἦσαν ἥσυ-
χα καὶ ἤρεμα, καὶ οἱ φύλακες, μη-
δαμῶς λαβόντες αἴσθησιν τῆς ἀφυ-
πνίσεως καὶ ἐξόδου τοῦ Μεγάλου 
νεκροῦ, θὰ ἐξηκολούθουν φρου-
ροῦντες ἐπὶ μακρὸν τὸν κενὸν πλέ-
ον τάφον, ἂν μὴ ἡ κάθοδος τοῦ 
Ἀγγέλου ἀπήλλασσεν αὐτοὺς ἀπὸ 
τοῦ κόπου τούτου...

Οἱ ἱεροὶ Ὑμνογράφοι, με-
λετῶντες μετὰ μεγίστης 

προσοχῆς τὰ ἱερὰ κείμενα καὶ μετὰ 
δυνάμεως καταπλησσούσης ἡμᾶς 
εἰσδύοντες εἰς τὰ βάθη αὐτῶν, δὲν 
ἦτο δυνατὸν νὰ μὴ παρατηρήσωσι 
καὶ τὴν λεπτομέρειαν ταύτην, περὶ 
τῆς ἐξόδου τοῦ Κυρίου ἐκ τοῦ τάφου 

Χθὲς συνεθαπτόμην σοι Χριστὲ, συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι^ 
συνεσταυρούμην σοι χθὲς^ αὐτός με συνδόξασον, Σωτήρ, ἐν τῇ βασιλείᾳ 
σου.

Χριστέ μου, χθες θαπτόμουνα κι εγώ μαζί Σου. Σήμερα, που αναστήθηκες, ανα-
σταίνομαι μαζί Σου κι εγώ. Χθες, που ανέβαινες στο σταυρό, ανερχόμουν στο Σταυ-
ρό κι εγώ μαζί Σου. Συ ο ίδιος, Σωτήρα μου, δόξασέ με μαζί Σου στη Βασιλεία Σου.
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ἄνευ ἄρσεως τοῦ λίθου, ἄνευ δια-
φθορᾶς τῶν σφραγίδων, ἄνευ γνώ-
σεως τῶν φυλάκων. Καὶ ψάλλουσι 
θαυμασιώτατα: «Ὄντως, παράνο-
μοι, σφραγίσαντες τὸν λίθον, μεί-
ζονος ἡμᾶς θαύματος ἠξιώσατε... 
Δεῦτε ἴδετε Ἰουδαῖοι, πὼς οὐ δι-
έρρηξε τάς σφραγίδας ὁ τὸν θάνα-
τον πατήσας...» (Ἀναστάσιμον στι-
χηρὸν τῶν Αἴνων, β΄ ἤχου). «Κύριε, 
ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου ὑπὸ τῶν 
παρανόμων, προῆλθες ἐκ τοῦ μνή-
ματος, καθὼς ἐτέχθης ἐκ τῆς Θεο-
τόκου. Οὐκ ἔγνωσαν πῶς ἐσαρκώ-
θης, οἱ ἀσώματοί σου Ἄγγελοι^ οὐκ 
ᾒσθοντο πότε ἀνέστης οἱ φυλάσσο-
ντές σε στρατιῶται... (Ἀναστ. στιχ. 
Αἴνων, πλ. α΄ ἤχου). «Κύριε, ὥσπερ 
ἐξῆλθες ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου, 
οὕτως εἰσῆλθες καὶ τῶν θυρῶν κε-
κλεισμένων πρὸς τοὺς μαθητάς 

σου...» (ὁμοίως). «Φυλάξας τὰ σή-
μαντρα σῶα, Χριστέ, ἐξηγέρθης 
τοῦ τάφου, ὁ τάς κλεῖς τῆς Παρθέ-
νου μὴ λυμηνάμενος ἐν τῷ τόκῳ 
σου...» (Τροπάριον τῆς ς΄ Ὠδῆς τοῦ 
Κανόνος τοῦ Πάσχα). «Ἐσφραγι-
σμένου τοῦ μνήματος, ἡ Ζωὴ ἐκ τά-
φου ἀνέτειλας, Χριστὲ ὁ Θεός^ καὶ 
τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, τοῖς μα-
θηταῖς ἐπέστης, ἡ πάντων Ἀνάστα-
σις...» (Ἀπολυτ. τῆς Κυριακῆς τοῦ 
Θωμᾶ).

Πόσον ὡραία ὄντως καὶ πό-
σον ποιητικὴ εἶνε ἡ σύ-

γκρισις τῆς θαυματουργικῆς ἐκ τοῦ 
ἐσφραγισμένου τάφου ἐξόδου τοῦ 
Κυρίου, πρὸς τὴν εἴσοδον Αὐτοῦ 
εἰς τὸν ἀποκεκλεισμένον χῶρον, 
ἔνθα ἦσαν οἱ Μαθηταὶ συνηγμένοι, 
ἢ πρὸς τὴν ἐκ Παρθένου καὶ Ἀδια-
φθόρου Μητρὸς Γέννησιν Αὐτοῦ!...

ΔιΑΤι ΑΠέΚύΛιςΘη Ο ΛιΘΟς έΚ Της ΘύρΑς ΤΟύ ΜνηΜέιΟύ;

 Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς ὁ θεηγόρος Ἀββακούμ στήτω μεθ' ἡμῶν καὶ 
δεικνύτω φαεσφόρον ἂγγελον, διαπρυσίως λέγοντα· σήμερον σωτηρία τῷ 
κόσμῳ, ὅτι ἀνέστη Χριστός ὡς παντοδύναμος. 

 Ο προφήτης Αβακούμ ας σταθεί μαζί με εμάς πάνω στην ιερή σκοπιά του και 
από την υψηλή του θέση ας μας δείξει τον απαστράπτοντα άγγελο που διαλαλεί με-
γαλόπρεπα: Σήμερα ήρθε στον κόσμο η σωτηρία, γιατί ο Χριστός, ως Θεός παντο-
δύναμος, αναστήθηκε.



ΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Ἡ Πασχαλιά ἐπλησίαζε. Ἡ ςκιά-
θος ἑτοιμαζόταν νά γιορτάση 

τήν Ἀνάσταση, νά πανηγυρίση. Καί τό 
μεγάλο της τέκνο, ὁ Παπαδιαμάντης, 
ὁ ξενιτεμένος νοσταλγός, καθισμένος 
σέ κάποιο τραπεζάκι, στοῦ Ψυρῆ ἢ στή 
Δεξαμενή, ἑτοιμάζει κι' αὐτός τόν πα-
νηγυρικό του. Τό ἀγαπημένο του νησί 
θά ζωντανέψη πάλι μέσα στή μνήμη 
του καί στίς σελίδες τῶν ἐφημερίδων. 
Ἡ ςκιάθος, μέ τήν ἑορτάσιμη ὂψη της, 
μέ τίς ἀναστάσιμες χαρές της: Ἡ μεγά-
λη ἀδυναμία τοῦ Παπαδιαμάντη! Μά κι' 
ἡ δύναμή του! Κάθε του διήγημα ἑορ-
ταστικό, πού ξετυλίγεται κεῖ πέρα, εἶναι 
ἀσύγκριτα πιό δυνατό ἀπ' τ' ἂλλα, τά λι-
γοστά, μέ τήν Ἀθηναϊκή τους ὑπόθεση. 
Ἐκεῖ, στό ἣσυχο νησί, μέ τούς εἰρηνι-
κούς ἀνθρώπους καί μέ τίς καλλονές 
τῆς δημιουργίας, τό πνεῦμα τοῦ ἐγκό-
σμιου ἀναχωρητῆ βρίσκεται πιό κοντά 
στό σκοπό του, πιό κοντά στίς ἀγάπες 

του, πιό κοντά στό Χριστό του. Ἐκεῖ καί 
τό «Χριστός ἀνέστη» του ἀντηχεῖ γλυκύ-
τερα, κι' ἡ ψυχή του φτερουγίζει ἐλα-
φρότερη. Γι' αὐτό, κάθε χρόνο, τίς με-
γάλες αὐτές μέρες ἡ φαντασία του, πού 
κρατεῖ μέσα της ἀκοίμητη καί λαχταρι-
στή τήν εἰκόνα τοῦ νησιοῦ του, παίρ-
νει τό δρόμο τοῦ γυρισμοῦ. ςχίζει στε-
ριά καί θάλασσα, καί φθάνει στό γαλα-
νόλευκο κι' ἀφροστεφάνωτο νησί, γιά 
νά πάρη μέρος στόν πανηγυρισμό τῆς 
«ἑορτῆς ἑορτῶν». Μαζί του παίρνει κι' 
ἐμᾶς. Διαβάζοντας τά Πασχαλινά του 
Διηγήματα, ἂθελά μας τόν ἀκολου-
θοῦμε. ςυνεορτάζουμε κι' ἐμεῖς μαζί 
του καί μαζί μέ τούς ταπεινούς προσκυ-
νητές καί τίς εὐλαβικές προσκυνήτριες 
τοῦ ἀναστημένου Θεανθρώπου.

Ταξεῖδι ὁλόκληρο! Ταξεῖδι χαρού-
μενο, ταξεῖδι τοῦ νοῦ καί τῆς ψυχῆς 
μας. Κι' εἶναι τόσο μαγευτικό, κι' εἶναι 
τόση ἡ ψυχική γαλήνη πού μᾶς χαρίζει, 

Ἄρσεν μέν ὡς διανοῖξαν τὴν παρθενεύουσαν νηδύν πέφηνε Χριστός^ ὡς 
βρωτὸς δέ, ἀμνὸς προσηγόρευται^ ἄμωμος δέ, ὡς ἄγευστος κηλῖδος, τὸ 
ἡμέτερον πάσχα^ καὶ ὡς Θεὸς ἀληθής, τέλειος λέλεκται. 

Όπως ο αμνός που θυσίασαν κατά την έξοδο οι Εβραίοι ήταν αρσενικός και 
άμωμος, έτσι και ο Χριστός, που είναι το δικό μας πασχάλιο πρόβατο, ήταν άρρην 
και ως πρωτότοκος άνοιξε την παρθενική μήτρα. Ονομάζεται δε και Αμνός, επειδή 
εσθίεται, καθώς και άμωμος, όντας απαλλαγμένος από ηθικές κηλίδες. Επειδή εί-
ναι και Θεός αληθινός, ονομάζεται και τέλειος.

τοῦ Γ. Βερίτη ()
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ὣστε θέλουμε ξανά καί ξανά νά τό κά-
μουμε τό ταξεῖδι αὐτό. Μά γιατί ἂραγε;

...Τί εἶν' ἐκεῖνο πού μᾶς θέλγει τόσο 
πολὺ στὰ Πασχαλινὰ διηγήματα τοῦ 
Παπαδιαμάντη; Τί εἶναι κεῖνο πού μᾶς 
γοητεύει σὲ τέτοιο βαθμὸ καὶ μᾶς γεννᾶ 
τὸν πόθο νὰ τὰ ξαναδιαβάσουμε, νὰ τὰ 
χαροῦμε πάλι ἀπ' τὴν ἀρχή; Καὶ τί εἶναι 
αὐτὸ ποὺ κάνει,  κι ὅταν γιὰ δεύτερη καὶ 
τρίτη φορά τὰ ξαναδιαβάσουμε, νὰ μέ-
νουμε στὸν ἴδιο βαθμὸ ἱκανοποιημένοι; 
Ἡ γλαφυρὴ καὶ μουσικὴ γλῶσσα, ἡ δύ-
ναμη τῆς περιγραφῆς, ἡ γόνιμη φαντα-
σία; Ἀσφαλῶς, ὃλ' αὐτά. Γιατί ὅλα εἶναι 
ἀναμφισβήτητα πρόσοντα τοῦ Παπα-
διαμάντη. Καλὰ τὸ ἔχουν πεῖ: Ὁ Παπα-
διαμάντης κατέχει τὰ μυστικὰ τῆς γλώσ-
σας του ὅσο λίγοι τεχνίτες. έἶν' ὁ μεγά-
λος στυλίστας, ποὺ κάθε λίγο εἶναι σὲ 
θέση νὰ μᾶς δείξη ὑπέροχα συνθέματα 
γλώσσας καὶ ὕφους. Μπορεῖ νὰ παρου-
σιάζη κάπου κάπου ψεγάδια στὴ γλώσ-
σα ἢ στὴ σύνταξή του... ἴσως παρατεί-
νει κάπως περισσότερο τὶς παρεκβάσεις 
καὶ τὰ δευτερεύοντα ἐπεισόδια^ κι' ἴσως 
αὐτὰ τὰ ψεγάδια βρίσκονται συχνότε-
ρα στὰ δεύτερης καὶ τρίτης σειρᾶς ἔργα 
του. Μὰ τίνος συγγραφέως τὰ ἔργα - 
καὶ τοῦ μεγαλύτερου ἀκόμα - εἶναι ὅλα 

πρώτης σειρᾶς; Ἢ εἶναι ὅλα στὸν ἴδιο 
βαθμὸ φροντισμένα; Ἢ ἔχουν ὅλα τή 
σφραγίδα τῆς ἴδιας μεγάλης πνοῆς; 
Ἀλλὰ τί σημασία ἔχει αὐτό. Μὲ τὸ ὅτι ὁ 
Παπαδιαμάντης ἔγραψε τὸ «Πάσχα ρω-
μέικο», διήγημα μικρῆς ἀξίας κατὰ τὴ 
γνώμη μου, δὲν παύει νὰ εἶναι ὁ συγ-
γραφέας ποὺ ἀπ' τὴν πέννα του βγῆκαν 
τὸ «ςτὴν Ἁγι' Ἀναστασά», κι' ὁ «Λαμπρι-
άτικος ψάλτης», τὰ δυὸ αὐτὰ ἀριστουρ-
γήματα, ποὺ εἶναι, θαρρῶ, ἀπὸ τ' ἀνώ-
τερα μέσα στὴν παπαδιαμαντική, μὰ καὶ 
στὴν ὅλη νεοελληνικὴ λογοτεχνία.

Κι' ὄχι μόνο ἡ γλῶσσα καὶ τὸ 
στύλ. Θαυμάσια στολίδια τῶν 

διηγημάτων αὐτῶν εἶναι κι' οἱ δυνατὲς 
περιγραφές. Ἡ ζωηρὴ φαντασία τοῦ 
καλλιτέχνη καταφέρνει νὰ μᾶς δώση 
πίνακες ζωγραφικοὺς ἐξαιρετικῆς τέ-
χνης. έἶναι τὸ χάρισμα τοῦ Παπαδιαμά-
ντη ποὺ θαυμάζοντας ὁ Χ. Παπαντωνί-
ου ἔγραφε: «Ὁ Παπαδιαμάντης εἶναι ὁ 
μόνος μετὰ τὸν Ὅμηρον ἀναπαραστή-
σας μὲ κλασσικὴν τελειότητα τὴν Ἑλλη-
νικὴν φύσιν καὶ ζωήν». Δὲν εἶναι μόνο 
τὸ δυνατὸ χρῶμα. έἶναι κι' ἡ κατάλλη-
λη σὲ κάθε στιγμὴ χρησιμοποίησή του. 
Κι' ἀκόμη τὸ αἴσθημα τῆς λεπτομέρει-
ας, ποὺ μ' αὐτὸ κατορθώνει πολλὲς 
φορὲς ὁ Παπαδιαμάντης νὰ δίνη ἔκτα-

Ὡς ἐνιαύσιος ἀμνός, ὁ εὐλογούμενος ἡμῖν στέφανος χρηστὸς, ἑκουσίως 
ὑπὲρ πάντων τέθυται, πάσχα τὸ καθαρτήριον^ καὶ αὖθις ἐκ τοῦ τάφου 
ὡραῖος δικαιοσύνης ἡμῖν ἔλαμψεν ἥλιος. 

Ο Κύριος, που Τον δοξολογούμε και περιέχει κάθε αγαθοσύνη και είναι πασχά-
λιος αμνός καθαρίζοντας τις αμαρτίες μας, θυσιάστηκε με τη θέλησή Του για τη σω-
τηρία όλων μας, όπως θυσιάστηκε στην παλαιά εποχή ο ηλικίας ενός έτους αμνός. 
Και πάλι έλαμψε σε μας εγερθείς από τον τάφο, ως ήλιος της δικαιοσύνης, γεμά-
τος από ωραιότητα.
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ση καὶ βάθος στὰ μικρὰ καὶ ταπεινά, νὰ 
τὰ πλαταίνει καὶ νὰ τὰ ὑψώνη, νὰ σοῦ 
δείχνη ἕναν κόσμο, ἐκεῖ ποὺ ἄλλος θά 
σοῦ ἔδειχνεν ἕνα ἀσήμαντο περιστατι-
κό. Τὸ τόνισε πολὺ πετυχημένα ὁ Μα-
λακάσης στὸν ὡραῖον ἐπιτάφιο στίχο 
του γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη: «ςτὸν κό-
σμο τὸ δικό σου, κόσμος τὸ κάθε πλά-
σμα».

Ἄλλο συντελεστικό τῆς ἀξί-
ας τῶν Πασχαλινῶν διηγημά-

των τοῦ Παπαδιαμάντη, σπουδαιότε-
ρο, καθὼς νομίζω, ἀπ' τὰ προηγούμε-
να ἂν καὶ σχετικὸ μ' αὐτά, εἶναι ἡ δη-
μιουργία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, 
ὁ τρόπος ποὺ τὸ χρησιμοποιεῖ ὁ διη-
γηματογράφος γιὰ τὸ σκοπό του, καὶ τ' 
ἀποτελέσματα ποὺ πετυχαίνει. Οἱ περι-
γραφές, γιὰ τὶς ὁποῖες μίλησα παραπά-
νω, ὅταν ἀφοροῦν φυσικὲς καλλονές, 
καὶ γενικώτερα τὸν φυσικὸ κόσμο, ζω-
ντανὸ κι' ἄψυχο, δὲν ἔχουνε μόνο τὸν 
προορισμὸ νὰ στολίσουν τὴν ἀφήγηση 
καὶ νὰ τὴν κάμουν πιὸ τερπνή. Ἡ ἀπο-
στολὴ τους εἶναι σημαντικώτερη. ςυνά-
πτονται ὀργανικὰ μὲ τὴν οὐσία τοῦ διη-
γήματος. ςτὰ Πασχαλινὰ τὸ φυσικὸ πε-
ριβάλλον συμμετέχει κι' αὐτὸ στὸν ἑορ-
τασμό. Ἑορταστής δὲν εἶναι πιὰ μόνον 
ὁ βοσκός, ἡ βοσκοπούλα, ὁ ἀναγνώ-

στης, ὁ διηγηματογράφος. Ἑορτάζει 
κι' ἡ φύση. Πανηγυρίζει κι' αὐτή. ςυ-
νεργάζεται κι' αὐτὴ γιὰ νὰ βοηθήση τὸν 
ἄνθρωπο νὰ νοιώση βαθύτερη τή χαρὰ 
τῆς ἀναστάσιμης νύχτας.

ςτὴν «Ἐξοχικὴ Λαμπρή» οἱ πα-
νηγυριστὲς «ἤναψαν τάς λαμπά-

δας των κι' ἐξῆλθον ὅλοι εἰς τὸ ὕπαι-
θρον ν΄ ἀκούσωσι τὴν Ἀνάστασιν. Γλυ-
κείαν καὶ κατανυκτικὴν Ἀνάστασιν ἐν 
μέσῳ ἀνθούντων ὑπὸ ἐλαφρᾶς αὔρας 
σειομένων εὐωδῶν θάμνων, καὶ τῶν 
λευκῶν ἀνθέων τῆς ἀγραμπελιᾶς». Οἱ 
ἑορταστὲς πάλι τοῦ «ςτὴν Ἁγι' Ἀναστα-
σά» κάνουν τὴν Ἀνάσταση μέσα στὰ 
ἐρείπια ἀρχαίου ἐρειπωμένου ναοῦ, 
ποὺ τὸν περιβάλλουν καὶ τὸν σκεπά-
ζουν ὁλοῦθε κι' ἀπάνω οἱ φυλλωσιὲς 
τῶν πυκνόβλαστων δένδρων, κάνοντας 
πιὸ ὑποβλητικὴ τὴν ἱερὴ τελετή. «Ὡραία 
καὶ γλυκειὰ ἦτο ἡ σκηνὴ ἐντὸς τοῦ ἐρει-
πίου ἐκείνου, τοῦ μεγαλομαρμάρου καὶ 
ἐπιβλητικοῦ εἰς τὴν ὄψιν, ἀγλαϊζομέ-
νου ἀπὸ τὸ τρέμον, ὑπὸ τὴν πνοὴν τῆς 
αὔρας τῆς νυκτερινῆς, φῶς πεντήκοντα 
λαμπάδων, σκηνὴ φωτεινὴ καὶ σκιερά, 
διαυγὴς καὶ μυστηριώδης, ἐν μέσῳ γι-
γαντιαίων δρυῶν, ὑψουσῶν ὑπερηφά-
νους τούς εἰς διαδήματα κορυφουμέ-
νους κραταιοὺς κλώνους, μὲ τὰ φρίσ-

Ὁ θεοπάτωρ μὲν Δαυΐδ πρὸ τῆς σκιώδους κιβωτοῦ ἥλατο σκιρτῶν^ ὁ λαὸς 
δὲ τοῦ Θεοῦ ὁ ἅγιος, τὴν τῶν συμβόλων ἔκβασιν ὁρῶντες, εὐφρανθῶμεν 
ἐνθέως, ὅτι ἀνέστη Χριστὸς ὡς παντοδύναμος.

 Ο μεν πρόγονος του Θεανθρώπου, ο βασιλεύς Δαβίδ, χόρευε και πηδούσε 
μπροστά στην Κιβωτό της Διαθήκης, η οποία ήταν σκιά και προτύπωση των μελ-
λόντων. Εμείς δε οι πιστοί, ο άγιος λαός του Θεού, βλέποντας την εκπλήρωση των 
συμβόλων πραγματοποιούμενη, ας ευφρανθούμε θεοφιλώς, διότι ο Χριστός, ως 
παντοδύναμος, ανέστη εκ νεκρών.
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σοντα φύλλα μαρμαίροντα ὡς χρυ-
σαὶ φολίδες ὑπὸ τὴν λαμπηδόνα τῶν 
πυρσῶν, μὲ σκιᾶς καὶ σκοτεινὰ κενὰ 
ἐν μέσῳ τῶν κλάδων...». Καὶ «ἡ ἀγρια-
μπελιὰ ἡ χιονανθής» δὲν εἶν' ἁπλῶς τὸ 
μυροβόλο φυτὸ ποὺ «λευκάζει καὶ μυ-
ροβολεῖ εἰς τοὺς φράκτας», ἀλλὰ εἶναι 
«λευχείμων μυροφόρος ἑορτάζουσα 
τὴν Ἀνάστασιν»! ςυνεορτάζει λοιπὸν ἡ 
φύση, καὶ τὸ ταπεινὸ λουλούδι, μαζὶ μὲ 
τὴ χριστιανικὴ ψυχή, τὴ νύχτα τῆς Ἀνα-
στάσεως. έἶναι, μοῦ φαίνεται, αὐτὸ μία 
ἐπιτυχία, μία κατάκτηση ποὺ μόνο ἕνας 
ποιητὴς μὲ τὸ λυρισμὸ τοῦ Παπαδιαμά-
ντη μποροῦσε νὰ πετύχη.

Μὰ τὸ σπουδαιότερο συντελεστι-
κό τῆς ἐπιτυχίας τῶν πασχαλινῶν καὶ 
γενικὰ τῶν ἑορταστικῶν διηγημάτων 
τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι ἡ θρησκευτι-
κή τους ἀτμόσφαιρα. Ἕνας ἀνώτερος 
θρησκευτικὸς παλμὸς τὰ δονεῖ. Μία 
γνήσια θρησκευτικὴ ἀτμόσφαιρα τὰ πε-
ριβάλλει καὶ τὰ ποτίζει. Μέσα σ' αὐτὴν 
ζοῦν καὶ κινοῦνται τὰ πρόσωπα τῶν δι-
ηγημάτων, ἄλλα συνειδητά, κι' ἄλλα 
ὄχι. Οἱ ἄνθρωποί τους ζοῦν μὲ τὴ σκέ-
ψη τῆς ἑορτῆς πολλὲς μέρες νωρίτε-
ρα. Ἑτοιμάζονται γι' αὐτήν. έἶναι τὸ κέ-
ντρο τοῦ ἐνδιαφέροντός τους. Παρακο-
λουθώντας τους ὁ ἀναγνώστης, μπαίνει 
κι' αὐτὸς μέσα στὴν ἀτμόσφαιρά τους. 
Ὕστερα ὁ διηγηματογράφος μᾶς ὁδη-

γεῖ στοὺς τόπους τῆς λατρείας καὶ μᾶς 
κάνει νὰ μετάσχουμε σ' αὐτήν. Τόσο 
στὰ Χριστουγεννιάτικα, ὅσο καὶ στὰ Πα-
σχαλινά, δὲν ἔχουμε ἁπλῶς τὴ μυρου-
διὰ τοῦ λιβανιοῦ, τὸ καντηλάκι, τὴν τρε-
μόσβηστη λαμπάδα. Ἔχουμε τὴν προ-
σευχή, τὴν ἐνεργὸ συμμετοχή, τὴν ἀνά-
ταση τῆς ψυχῆς, τὴν εἰλικρινῆ καὶ πη-
γαία συγκίνηση.

Πῶς ἐξηγεῖται αὐτό; Ἁπλούστα-
τα: Ὁ Παπαδιαμάντης ἐζοῦσεν ὁ ἴδιος 
μέσα σ' αὐτὴ τὴν ἀτμόσφαιρα. Γι' αὐτὸν 
ὁ Χριστιανισμὸς - κι' ἑπομένως καὶ τὰ 
μεγάλα του γεγονότα, ὅπως ἡ Γέννη-
ση κι' ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
- ἦταν βιώματα. Δὲν ἦταν ξερὰ διακο-
σμητικὰ στοιχεῖα. Κι' ὅπως εἶχαν μπῆ 
βαθειὰ στὴ ζωή του, ἔτσι ἔμπαιναν καὶ 
στὴν οὐσία τοῦ ἔργου του. Ἔτσι καὶ τὰ 
πρόσωπά του τὶς νοιώθουν πολὺ τὶς 
μεγάλες γιορτές. Τὶς νοιώθουν, για-
τί τὶς ζοῦν. «Αἱ δυὸ γυναῖκες ἤρχισαν 
νὰ ἀναζωπυρῶσι τὰ φυτίλια... Ἠσθάνο-
ντο ἀνέκφραστον χαρὰν καὶ γλύκαν εἰς 
τὰ σωθικὰ των. Ἦτο ἀνάστασις, Ἀνά-
στασις!». Πόσα μᾶς λὲν οἱ λιτὲς αὐτὲς 
γραμμές, πόσα μᾶς ἐκφράζουν! Πρό-
σωπα καὶ συγγραφέας κινοῦνται μέσα 
στὴν ἴδια ἀτμόσφαιρα. Τὸ καταλαβαί-
νεις. Κι' ἂν εἶσαι ἀδελφὴ ψυχή, συμμε-
τέχεις κι' ἐσὺ στὰ συναισθήματά τους. 
Ἔτσι ἐξηγῶ, γιατί σὰν ἤμαστε παιδιὰ 

 Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος καὶ ἀντὶ μύρου τὸν ὕμνον προσοίσωμεν τῷ 
Δεσπότῃ^ καὶ Χριστὸν ὀψόμεθα, δικαιοσύνης ἥλιον, πᾶσι ζωὴν ἀνατέλλο-
ντα. 

 Ας σηκωθούμε από τα χαράματα και ας προσφέρουμε στον Κύριο αντί για μύρα 
τον ύμνο μας. Τότε θα δούμε με της ψυχής τα μάτια τον Χριστό, τον ήλιο της Δικαι-
οσύνης, που σκορπίζει σε όλους μας το φως της ζωής.
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καὶ παίρναμε καινούργιο Ἀναγνωστικὸ 
στὰ χέρια μας, πρώτη μας δουλειὰ ἦταν 
νὰ ψάξουμε γιὰ κανένα χριστουγεν-
νιάτικο ἢ πασχαλινὸ διήγημα τοῦ Πα-
παδιαμάντη. Τὸ παιδὶ εἶναι ἡ «ἀδελφὴ 
ψυχή» τῶν χριστιανῶν. 

Αὐτὸ λοιπὸν εἶναι τὸ μυστικὸ τοῦ Πα-
παδιαμάντη. Ἔγραψαν κι' ἄλλοι ἑορτα-
στικὰ διηγήματα. Οὔτε τὸν ξεπέρασαν, 
οὔτε τὸν ἔχουν φθάσει. Δὲν ἀρκεῖ μόνο 
νὰ διαθέτης τὴν τέχνη τοῦ Παπαδιαμά-
ντη (καὶ πόσοι τὴν ἔχουν;). Πρέπει νὰ 
ζῆς τὸ χριστιανικὸ γεγονός. Ἀλλοιῶς, 
ὅλα καταντοῦν φτωχὲς μιμήσεις, ψεύ-
τικοι, ξέθωροι χρωματισμοί. Ἐκεῖνοι 
ἔχουν μίαν ἐξωτερικὴ χροιά. Ἐδῶ 
ἔχουμε συμμετοχὴ ψυχῆς. Τῆς ψυχῆς 
τῶν προσώπων, μὰ πρῶτα - ἐπαναλαμ-
βάνω - τῆς ψυχῆς τοῦ καλλιτέχνη. Δὲν 
ἔχει αὐτὸς ἀνάγκη νὰ δανειστῆ, οὔτε νὰ 
πάη νὰ παρατηρήση. Ξέρει. Μιλάει ἡ 
πείρα του, ἡ ζωή του, ἡ καρδιά του. Δὲν 
εἶναι ὁ ρεπόρτερ, ποὺ πέρασε, εἶδε, 
καὶ πῆγε στὸ γραφεῖο του νὰ περιγρά-
ψη. έἶναι ὁ ἴδιος πρόσωπο, πρωταγω-
νιστής στὴ σκηνή. Τὴ ζῆ, τὴν ξέρει στὶς 
λεπτομέρειές της. Πασκίζουν μερικοὶ 
νὰ τὸν μιμηθοῦν. Μὰ ἔχουν τόση σχέ-
ση μὲ τὸ θρησκευτικὸ γεγονός, ὅση κι' 
ὁ ὑποφαινόμενος μὲ τὶς κινέζικες σπου-
δές. Παραμορφώνουν τὰ ρητὰ ποὺ θέ-

λουν νὰ χρησιμοποιήσουν, περιγρά-
φουν κρύα καὶ παγωμένα, λένε ἂλλ' 
ἀντ' ἄλλων, καὶ σὲ κάνουν νὰ γελᾶς ἢ 
ν' ἀγανακτῆς.

ςτὸ σημεῖο ὅμως αὐτὸ πού φθά-
σαμε, προβάλλει τὸ ἐρώτημα: 

Ποιὸς εἶναι ὁ Χριστιανισμὸς πού πα-
ρουσιάζεται μέσα στὰ διηγήματα αὐτὰ 
τοῦ Παπαδιαμάντη; Τὸ ἐρώτημα αὐτὸ 
εἶναι μερικώτερη διατύπωση τοῦ ἄλλου: 
ποιὸς εἶν' ὁ Χριστιανισμὸς τοῦ Παπα-
διαμάντη; Τὸ ζήτημα ἔχει τεθῆ καὶ στὸ 
παρελθὸν καὶ τώρα τελευταῖα. Οἱ ἀπα-
ντήσεις ποὺ δόθηκαν ὑποστήριζαν οἱ 
περισσότερες πὼς ὁ Παπαδιαμάντης 
εἶν' ἕνας χριστιανὸς διηγηματογράφος, 
μὲ ἐνσυνείδητη καὶ ζωντανὴ πίστη, μὲ 
συνέπεια στὴ ζωή του καὶ στὸ ἔργο του. 
Τὴ θέση αὐτὴ ὑποστήριξε τελευταῖα κι' ὁ 
κ. Γ. Βαλέτας στὸ λαμπρὸ ἔργο του γιὰ 
τὸν Παπαδιαμάντη, ποὺ τὸν θεωρεῖ μά-
λιστα κι' ἀπολογητὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ. 
Παρουσιάστηκαν ὅμως καὶ μερικοὶ ν' 
ἀμφισβητήσουν ἢ νὰ μειώσουν τὴ χρι-
στιανικότητα τοῦ μεγάλου διηγηματο-
γράφου. Παλαιότερα ὁ Φῶτος Πολίτης, 
σ' ἕνα ἄρθρο του, ποὺ ἦταν ἀληθινὸς 
ὕμνος γιὰ τὸν «δεινὸν τεχνίτην τοῦ λό-
γου καὶ βασανισμένον νοσταλγόν», ἐξέ-
φραζε τὴ γνώμη πὼς ὁ Παπαδιαμάντης 
ἦταν «ὁ πιστὸς τῶν ἐξωτερικῶν συμβό-

ΤΑ ΠΑςΧΑΛινΑ ΔιηΓηΜΑΤΑ ΤΟύ ΑΛέΞ. ΠΑΠΑΔιΑΜΑνΤη

Τὴν ἄμετρόν σου εὐσπλαγχνίαν, οἱ ταῖς τοῦ ᾅδου σειραῖς συνεχόμενοι, 
δεδορκότες, πρὸς τὸ φῶς ἠπείγοντο, Χριστέ, ἀγαλλομένῳ ποδί, πάσχα 
κροτοῦντες αἰώνιον. 

Χριστέ μας, όταν είδαν την άπειρη ευσπλαχνία Σου εκείνοι που ήσαν δεμένοι με 
τις αλυσίδες του άδη και έσπευδαν με πόδια που σκιρτούσαν από αγαλλίαση να έλ-
θουν κοντά σε Εσένα που είσαι το Φως, χτυπώντας τα χέρια τους με χαρά, εόρταζαν 
το Πάσχα που θα διαρκέσει στους αιώνες.
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λων τῆς λατρείας τῆς χριστιανικῆς» καὶ 
ὅτι «ποτὲ δὲν θὰ κατώρθωνε νὰ κατα-
λήξη εἰς κελεύσματα ἐνθουσιώδους πί-
στεως, ὡς ὁ Δοστογέφσκυ, ὁ ἀποδε-
χόμενος ἀπολύτως, ὅτι θὰ ἐκινούσα-
με καὶ τὰ βουνὰ ἀκόμη, ἄν μᾶς ἔφλε-
γε πίστις τελεία». Καὶ τώρα τελευταῖα σὲ 
κάποιο ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ 
πανηγυρικὸ τεῦχος τῆς «νέας Ἑστίας» 
γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη (Γρ. Κασιμάτης: 
«Ὁ Παπαδιαμάντης ἀπ' τὴ σκοπιὰ τοῦ 
1941», νέα Ἑστία, Χριστούγεννα 1941, 
σελ. 45-46), ἂν καὶ ἀναγνωρίζεται ὅτι 
«τὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη ἔχει θέσι 
χρυσὴ στὰ γράμματα καὶ στὴν πνευμα-
τικὴ ζωὴ τοῦ τόπου μας», ὑπάρχει ὅμως 
κι' ὁ ἰσχυρισμὸς πὼς ἡ θρησκευτικότης 
τοῦ Παπαδιαμάντη «τοῦ ἀνθρώπου ποὺ 
ἐβάρυνε ἡ συνήθεια», ἦταν μία θρη-
σκευτικότης χωρὶς ὁρμὴ καὶ σκέψη...
Πρέπει ὅμως νὰ παρατηρήσουμε εὐθὺς 
ἀπ' τὴν ἀρχή, ὅτι τόσο οἱ ὑπέρμαχοι τῆς 
χριστιανικότητος τοῦ Παπαδιαμάντη - οἱ 
περισσότεροι - ὅσο κι' οἱ ἀρνητὲς της - 
οἱ λιγώτεροι - δὲν μᾶς ἔδωσαν ὡς τώρα 
μία μελέτη τοῦ ζητήματος, ποὺ νὰ στη-
ρίζεται ἀπάνω σὲ συνολικὴ ἔρευνα τοῦ 
βίου καὶ τοῦ ὅλου ἔργου του. Οἱ περισ-
σότεροι μιλᾶνε μᾶλλον πρόχειρα καὶ 
μὲ γενικότητες. Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ὁ 
κ. Βαλέτας, ὁ βαθύτερος μελετητὴς τοῦ 
ἔργου καὶ τοῦ βίου τοῦ Παπαδιαμάντη, 

μιά κι' αὐτὸς - τέτοια εἶναι ἡ φύση τῆς 
ἐργασίας του - ἀναγκάζεται νὰ περιο-
ριστῆ σὲ κατωχυρωμένα μέν, ἀλλὰ λίγα 
καὶ μᾶλλον γενικὰ στοιχεῖα. Μοῦ φαίνε-
ται ὅμως πὼς εἶναι ἀπαραίτητο νὰ δοθῆ 
μία λύση στὸ ζήτημα αὐτό, ποὺ εἶναι ἀπ' 
τὰ σπουδαιότερα κεφάλαια τῶν Παπα-
διαμαντικῶν σπουδῶν. Καὶ εἶναι πολλὰ 
καὶ πλούσια τὰ στοιχεῖα πού μᾶς προ-
σφέρονται γιὰ μία τέτοια ἐργασία... 
Ἀλλὰ καὶ μόνο τὰ στοιχεῖα πού μᾶς δί-
νουν τὰ Πασχαλινὰ του Διηγήματα, καὶ 
μόνον αὐτά, εἶναι ἀρκετὰ γιὰ νὰ μᾶς 
χαρίσουν μίαν ἄρτια ὁπωσδήποτε εἰκό-
να τοῦ Παπαδιαμάντη σὰν χριστιανοῦ 
λογοτέχνη. Χρησιμοποιώντας γιὰ τὴν 
ὥρα τὰ στοιχεῖα αὐτὰ - ἀφοῦ μὲ τὰ Πα-
σχαλινὰ Διηγήματα ἀσχολούμαστε τού-
τη τὴ στιγμὴ - θὰ κάνουμε σπάνιες μόνο 
ἀναδρομὲς στὶς ἄλλες πηγές, μὲ τὴν 
ἐλπίδα πὼς σὲ ἄλλη περίσταση θὰ μᾶς 
δοθῆ εὐκαιρία γιὰ γενικώτερη μελέτη 
τοῦ θέματος. 

-Ποιὰ λοιπὸν εἶναι ἡ θρησκευτι-
κότης πού ἐκδηλώνεται μέσα στὰ Πα-
σχαλινὰ Διηγήματα τοῦ Παπαδιαμά-
ντη; Πρῶτα-πρῶτα πρέπει νὰ ἀναγνω-
ρίσουμε ὅτι ὑπάρχουν σ' αὐτὰ πολὺ οἱ 
λατρευτικοὶ τύποι. Ἀλλά, γεννᾶται τὸ 
ἐρώτημα: μποροῦσε νὰ γραφτῆ ἑορτα-
στικὸ διήγημα, χωρὶς νὰ περιέχη τὸ χρι-
στιανικὸ λατρευτικὸ στοιχεῖο; Βέβαια, 

ΤΑ ΠΑςΧΑΛινΑ ΔιηΓηΜΑΤΑ ΤΟύ ΑΛέΞ. ΠΑΠΑΔιΑΜΑνΤη

Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι, τῷ προϊόντι Χριστῷ ἐκ τοῦ μνήματος, 
ὡς Νυμφίῳ, καὶ συνεορτάσωμεν ταῖς φιλεόρτοις τάξεσι, πάσχα Θεοῦ τὸ 
σωτήριον.

 Ας πλησιάσουμε τον Χριστό, που εξέρχεται από τον τάφο ως Νυμφίος, και, κρα-
τώντας στα χέρια μας λαμπάδες, μαζί με τα φιλέορτα τάγματα των αγγέλων ας γιορ-
τάσουμε το Πάσχα του Θεού, που έφερε τη σωτηρία μας.
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γενικὰ πασχαλινὸ διήγημα μποροῦσε 
νὰ γραφτῆ χωρὶς αὐτό^ μὰ ἑορταστικό; 
Ἂλλωστε, κι' ὁ ἴδιος ὁ Παπαδιαμάντης 
ἔχει γράψει τέτοια πασχαλινὰ διηγήμα-
τα. Μὰ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ γραφτῆ 
ἑορταστικὸ διήγημα, χωρὶς νὰ φαίνεται 
πουθενὰ λατρεία; Κι' ἔπειτα, τί φαντάζο-
νται; έἶναι ἄραγε πάντοτε ζήτημα τύπου 
ἡ λατρεία μέσα στὸ Χριστιανισμό; Ἂν ὁ 
Παπαδιαμάντης περιοριζόταν μόνο νὰ 
μᾶς περιγράψη ἕνα ἐξωκκλησάκι, πέντε 
εἰκόνες, ἄλλα τόσα καντήλια καὶ πολλὲς 
λαμπάδες, καὶ σταματοῦσεν ὡς ἐκεῖ κι' 
ἐξαντλοῦσεν ὡς ἐκεῖ ὅλο τὸ θρησκευ-
τικὸ του συναίσθημα, θὰ μποροῦσεν 
ἴσως νὰ κατηγορηθῆ γιὰ τυπολάτρης. 
Μὰ δὲν σταματᾶ ἐκεῖ. Ἀντίθετα, ἀπὸ 
ἐκεῖ ξεκινᾶ. Καὶ προχωρεῖ σὲ βάθος. Δέ 
μᾶς πηγαίνει στὴν Ἐκκλησιὰ τὴν Ἀνά-
σταση, γιὰ ν' ἀνάψουμε μία λαμπάδα, 
ν' ἀκούσουμε μηχανικὰ δυὸ-τρεῖς ψαλ-
μωδίες, νὰ μυρίσουμε θυμίαμα καὶ νὰ 
φύγουμε ἱκανοποιημένοι. Ὃλ' αὐτὰ 
στὴ χριστιανικὴ λατρεία εἶναι μέσα γιὰ 
τὸν ὑψηλὸ σκοπὸ - κι' ἔτσι τὰ θεωρεῖ κι' 
ὁ Παπαδιαμάντης. Ὁ πόθος του εἶναι 
νὰ νοιώση ἡ ψυχὴ τὸ μυστήριο τῆς Ἀνα-
στάσεως, νὰ τὸ χαρῆ, νὰ τὸ λατρέψη. Ὁ 
ἴδιος συγκινεῖται βαθειὰ ἀπ' τὸ μεγά-
λο τοῦτο τῆς πίστεώς μας μυστήριο καὶ, 
διαβάζοντάς τον, καταλαβαίνεις πὼς 

ἐδῶ μιλάει μία ψυχὴ ποὺ ἡ Ἀνάσταση 
σὰν γεγονὸς καὶ σὰν ἀλήθεια τὴν ἔχει 
θίξει ὄχι ἐπιδερμικά, μὰ στὰ κατάβαθά 
της. Ἀκριβῶς δὲ γι' αὐτό, καθὼς εἶπα 
καὶ παραπάνω, κατορθώνει ὁ Παπαδια-
μάντης νὰ δημιουργῆ γνήσια θρησκευ-
τικὴ ἀτμόσφαιρα στὰ ἑορταστικὰ διηγή-
ματά του.

Δεύτερη διαπίστωση ποὺ ἔχω νὰ 
κάμω εἶναι τούτη: Οἱ χριστιανοὶ 

ποὺ κινοῦνται μέσα στὰ διηγήματα αὐτά 
εἶναι πιστοί. Δὲν εἶναι βέβαια ἅγιοι. 
Οὔτε εἶναι δίχως ἐλαττώματα. Πιστεύ-
ουν ὅμως. Ἄλλοι πιστεύουν ἀπὸ παρά-
δοση. Ἄλλοι ὅμως ἔχουν πιὸ καλλιερ-
γημένη, φωτισμένη πίστη. Ὁ ὀρθολογι-
σμός, ἡ ἀπιστία, δὲν τοὺς ταράζει. έἶναι 
ἡ πίστη τους ἤρεμη, γαλήνια, καταστα-
λαγμένη.

Ὅπως οἱ ἥρωές του, καὶ ὁ Παπα-
διαμάντης πιστεύει. Γεννήθηκε κι' ἀνα-
τράφηκε στὴν πίστη μέσα. Ἡ πίστη τού 
ἔρχεται ἀπὸ μακρυά, ἀπὸ γενεὲς γε-
νεῶν πιστῶν ἀνθρώπων. Τὴν ἐγκολπώ-
θηκε τὴν πίστη αὐτὴν καὶ δὲν τὴν ἀφή-
νει οὔτε στὰ ἐφηβικά, οὔτε στὰ νεανι-
κά, οὔτε στὰ ὥριμά του χρόνια. Καὶ τὴν 
κρατάει ὄχι μόνο σὰ θεωρία, μὰ καὶ σὰν 
πράξη. Ζῆ μὲ τὴν πίστη, κι' ὅταν ἔρθη ἡ 
στερνή του στιγμή, θὰ παραδώση στὸν 
Πλάστη τὴν ἁγνή του ψυχή, μὲ λόγια 

ΤΑ ΠΑςΧΑΛινΑ ΔιηΓηΜΑΤΑ ΤΟύ ΑΛέΞ. ΠΑΠΑΔιΑΜΑνΤη

Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς καὶ συνέτριψας μοχλοὺς αἰωνίους, 
κατόχους πεπεδημένων, Χριστέ^ καὶ τριήμερος, ὡς ἐκ κήτους Ἰωνᾶς, 
ἐξανέστης τοῦ τάφου. 

Κατέβηκες, Χριστέ μας, ως τα κατάβαθα της γης - στου άδη τα βασίλεια - και έκα-
νες συντρίμμια τις αιώνιες αμπάρες, που κρατούσαν στα δεσμά τους καταδίκους. 
Και μέσα σε τρεις μέρες, όπως ακριβώς από το κήτος ο Ιωνάς, αναστήθηκες από 
τον τάφο.
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προσευχῆς στὰ χείλη.

έἶναι λοιπὸν πιστὸς ὁ Παπαδια-
μάντης. Καὶ δὲν ὑποστέλλεται νὰ 

ἐκδηλώση τὴν πίστη του, νὰ τὴν ὁμολο-
γήση, νὰ τὴν κηρύξη. Τὰ πλήθη τῶν δη-
μοσιογράφων καὶ λογοτεχνῶν ποὺ τὸν 
περικυκλώνουν καὶ πᾶνε γυρεύοντας 
ν' ἀποκτήσουν τὴν περιζήτητη εὔνοιά 
του, ξέρουν τὴν πίστη του, τοὺς ἀναγκά-
ζει νὰ τὴ σεβασθοῦν - πολλοὶ προχω-
ροῦν περισσότερο: τὴ θαυμάζουν καὶ τὴ 
ζηλεύουν. έἶπα, δὲν ὑποστέλλεται νὰ 
κηρύξη τὴν πίστη του. Τὸ μυθιστόρη-
μά του «Ἡ Γυφτοπούλα» ἄλλο δὲν κά-
νει παρὰ νὰ κηρύξη τὴ νίκη τοῦ Χριστια-
νισμοῦ ἀπάνω στὴν εἰδωλολατρεία, τὸ 
μάταιο κι' ἀνούσιο καὶ χιμαιρικὸ κυνη-
γητὸ ὅλων ἐκείνων πού, σὰν τὸν Πλή-
θωνα, ζητοῦν τὴν ἀναβίωση μίας «πα-
λιμψήστου θρησκείας». Τὴν πίστη τοῦ 
ντοστογιέφσκη στὸ θαῦμα τὴν ἔχει κι' ὁ 
Παπαδιαμάντης. Καὶ δὲν εἶναι μόνο μία 
φορά ποὺ μιλάει γιὰ τὴ θαυματουργὸ 
πίστη. Θυμηθῆτε τὸν παπὰ-Φραγκούλη 
τοῦ «ςτὸ Χριστὸ στὸ Κάστρο» ποὺ ἀπο-
φασίζει νὰ κάμη τὸ ἐπικίνδυνο ταξεῖδι 
γιὰ νὰ σώση τοὺς δυὸ χωριανοὺς ποὺ 
κλείστηκαν στὰ χιόνια: «Ὅπου εἶναι μία 

μερικὴ προαίρεσις καλή κι' ἔχει κανεὶς 
καὶ χρέος νὰ πληρώση, ἂς εἶναι καὶ τόλ-
μη ἀκόμη, καὶ ὅπου πρόκειται νὰ βοη-
θήση κανεὶς ἀνθρώπους, καθὼς ἐδῶ, 
ἐκεῖ ὁ Θεὸς ἔρχεται βοηθός, καὶ ἐνα-
ντίον τοῦ καιροῦ καὶ μὲ χίλια ἐμπόδια. 
Ἐκεῖ ὁ Θεὸς συντρέχει καὶ μὲ εὐκολί-
ες καὶ θαῦμα ἀκόμη, τί νομίζεις, Πανά-
γο;...». Κι' ὅταν οἱ ἀρνητὲς τοῦ καιροῦ 
του θὰ εἰρωνευθοῦν τὸν Παπαδιαμάντη 
γιὰ τὴν πίστη του, καὶ θὰ πεταχτοῦν νὰ 
τοῦ φωνάξουν «Μὴ θρησκευτικά, πρὸς 
Θεοῦ!» ἐκεῖνος θὰ ὑψώση θαρραλέα τὴ 
φωνή του γιὰ νὰ κηρύξη ἐπιγραμματι-
κά: «Τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος ἔχει καὶ θὰ 
ἔχη διὰ παντὸς ἀνάγκην τῆς θρησκεί-
ας του». Καὶ θὰ προσθέση τὴν ἀντρίκεια 
καὶ παλληκαρίσια δήλωση: «Ἐν ὃσῳ 
ζῶ καὶ ἀναπνέω καὶ σωφρονῶ, δὲν θὰ 
παύσω πάντοτε νὰ ὑμνῶ μετὰ λατρεί-
ας τὸν Χριστόν μου». Δήλωση, ποὺ μὲ 
ὅμοιές της δὲν μᾶς ἔχουν συνηθίσει οἱ 
νεοέλληνες λογοτέχνες, δυστυχῶς γι' 
αὐτοὺς καὶ γιὰ τὴ λογοτεχνία μας, καὶ 
πρὸς αἰώνια τιμὴ τοῦ Παπαδιαμάντη.

(βλ. «Ἅπαντα Πεζά», Γ. Βερίτη, 
ἐκδ. «Ἡ Δαμασκός», Ἀθῆναι 1958)

ΤΑ ΠΑςΧΑΛινΑ ΔιηΓηΜΑΤΑ ΤΟύ ΑΛέΞ. ΠΑΠΑΔιΑΜΑνΤη

Φυλάξας τὰ σήμαντρα σῷα, Χριστέ, ἐξηγέρθης τοῦ τάφου, ὁ τὰς κλεῖς 
τῆς Παρθένου μὴ λυμηνάμενος ἐν τῷ τόκῳ σου^ καὶ ἀνέῳξας ἡμῖν Παρα-
δείσου τὰς πύλας. 

Χριστέ μας, εσύ που όταν γεννήθηκες δεν προκάλεσες φθορά στην κλειστή 
πύλη της αγνότητας της Παρθένου, τώρα αναστήθηκες από τον τάφο χωρίς να κα-
ταστρέψεις τις σφραγίδες του τάφου Σου και, καθώς έβγαινες  απ' αυτόν θαυμα-
τουργικά, άνοιξες σε εμάς τις πύλες του Παραδείσου.



έπ' ευκαιρία του εορτασμού της 
25ης Μαρτίου, ως πανεπιστη-

μιακός δάσκαλος και με συναίσθηση 
της ευθύνης του λειτουργήματος του 
ύπουργού Παιδείας, θέλω να μοιρα-
στώ μαζί σας μερικές σκέψεις για το 
μεγάλο αυτό γεγονός που γιορτάζουν 
μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, όλος 
ο ελληνικός λαός, όλος ο ελληνισμός 
όπου γης. 

Φυσικός χώρος του εορτασμού 
του εθνικού αυτού γεγονότος, που εί-
ναι συμβολικά δεμένο και με μια με-
γάλη θρησκευτική γιορτή, τη γιορτή 
της Παναγίας, είναι και παραμένει το 
σχολείο. έπικαλούμαι την ευαισθησία 
όλων των εκπαιδευτικών για το μονα-
δικής σημασίας ιστορικό γεγονός της 
εθνικής μας παλιγγενεσίας. Το ιστορι-
κό αυτό γεγονός πρέπει να εορτάζεται 
στα σχολεία με καθολική συμμετοχή 
μαθητών και εκπαιδευτικών όχι μόνο 

με πανηγυρικό τρόπο (επίσημη ομιλία, 
θεατρικές απεικονίσεις, τραγούδια, 
απαγγελίες ποιημάτων, παραδοσια-
κούς χορούς κ.τ.λ.), αλλά και με πιο 
ουσιαστικό τρόπο, με συζητήσεις μέσα 
στις τάξεις πριν από τον εορτασμό για 
τη σημασία του γεγονότος και τη θέση 
του στην ιστορία της πατρίδας μας. 

Προέκταση των ενδοσχολικών εκ-
δηλώσεων είναι ο εορτασμός του ιστο-
ρικού γεγονότος στον δημόσιο χώρο, 
στους δημόσιους χώρους όλων των 
περιοχών της έλλάδος με τον συμ-
βολισμό των σχολικών παρελάσεων. 
η συμμετοχή μαθητών σε τέτοιες δη-
μόσιες εκδηλώσεις απόδοσης τιμής 
στους Έλληνες αγωνιστές, οι οποίοι 
δοκιμάστηκαν σκληρά, έχυσαν το αίμα 
τους και θυσίασαν τη ζωή τους για να 
απελευθερωθεί η πατρίδα μας από τη 
μακραίωνη τουρκική σκλαβιά, απο-
τελεί ελάχιστη δική μας συμβολή στη 

ΜήνυΜα του υπουργου παιδειας, 

παν/κού καθηγητή και πρώην πρυτάνεως γ. Μπαμπινιώτη 
 για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου

 Σῶτέρ μου, τὸ ζῶν τε καὶ ἄθυτον ἱερεῖον, ὡς Θεός, σεαυτὸν ἑκουσίως 
προσαγαγὼν τῷ Πατρί, συνανέστησας παγγενῆ τὸν Ἀδάμ, ἀναστὰς ἐκ τοῦ 
τάφου.

Σωτήρα μου, εσύ που είσαι το γεμάτο από ζωή ιερό σφάγιο, πρόσφερες  θελη-
ματικά ως θυσία τον εαυτό Σου στον Πατέρα και έτσι ανέστησες μαζί Σου τον Αδάμ, 
καθώς και το ανθρώπινο γένος, ως Θεός παντοδύναμος.
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μνήμη αυτών των ηρώων, στην ιστορι-
κή μνήμη του νέου ελληνισμού, πράγ-
μα που είναι χρέος μας  να νιώσουν 
και να σεβαστούν πρώτοι και πάνω απ' 
όλα οι νέοι μας.  

Οτιδήποτε αμαυρώνει «χωρίς περί-
σκεψιν» αυτή την ιστορική μνήμη και 
την οφειλόμενη από όλους μας τιμή 
δεν προσβάλλει μόνο τη μνήμη των 
ηρώων, αλλά απαξιώνει πρωτίστως 
εμάς που αποδεικνυόμαστε ανάξιοι 
της θυσίας τους. η αίσθηση ορίων εί-
ναι το λιγότερο που μπορεί να ζητήσει 
κανείς στη στάση όλων μας απέναντι 
σε τέτοιες ιστορικές επετείους και απέ-
ναντι στις μεγάλες ηρωικές μορφές 
του ελληνικού λαού. Δεν είμαστε εμείς 
-τα θεσμικά πρόσωπα, οι πολιτικοί ή 
οι διάφοροι εκπρόσωποι- οι αποδέ-
κτες της τιμής που ανήκει στους ήρω-
ες που θυσιάστηκαν. έίμαστε όλοι μαζί 
ένα μικρό αντιπροσωπευτικό κομμάτι 
του ελληνικού λαού που καλούμαστε 
σε τέτοιες εκδηλώσεις να εκφράσουμε 
δημόσια τον σεβασμό μας και να ανα-
γνωρίσουμε δημόσια την οφειλή μας 
στους τιμώμενους αγωνιστές του '21.

Δάσκαλοι, γονείς, συγγενείς, φί-
λοι, απλοί πολίτες προσερχόμαστε σε 

τέτοιες δημόσιες εκδηλώσεις να κα-
μαρώσουμε τα νέα παιδιά, συμμετέ-
χοντας και οι ίδιοι ψυχικά στον εορ-
τασμό και - παρ' όλη τη συσσωρευμέ-
νη πικρία που έχει πλημμυρίσει τις ψυ-
χές μας σε αυτή την πρωτόγνωρη κρί-
ση που περνά η χώρα μας - δεν έχει 
κανείς μας το δικαίωμα ούτε τη νομι-
μοποίηση να πληγώσει το δημόσιο αί-
σθημα και να τραυματίσει μια εθνική 
επέτειο μνήμης. 

Καλούμεθα, λοιπόν, όλοι, ιδίως 
οι νέοι, να εορτάσουμε αυτή 

την επέτειο όπως αξίζει στους αγωνι-
στές του  '21 και όπως απαιτούν η πα-
ράδοση, το ήθος και το πνεύμα αυ-
τής της επετείου και πάνω απ'  όλα ως 
ένα εθνικό χρέος που ενώνει όλους 
τους Έλληνες, ανεβάζει το ηθικό μας 
και αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για 
όλους μας. Τα λόγια του Κολοκοτρώ-
νη  προς τους νέους είναι και σήμερα 
επίκαιρα: «έις εσάς μένει να ισάσετε 
και να στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς 
ελευθερώσαμε^ και, διά να γίνη τού-
το, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πο-
λιτείας την ομόνοια, την θρησκεία, την 
φρόνιμον ελευθερία».

ΜηνύΜΑ ΤΟύ ύΠΟύρΓΟύ ΠΑιΔέιΑς

Ὁ παῖδας ἐκ καμίνου ῥυσάμενος, γενόμενος ἄνθρωπος, πάσχει ὡς 
θνητός καὶ διὰ πάθους τὸ θνητόν ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπειαν, ὁ μόνος 
εὐλογητὸς τῶν πατέρων Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. 

Αυτός που διαφύλαξε αβλαβείς τους τρεις παίδες από το φλεγόμενο καμίνι, όταν 
έγινε άνθρωπος, πάσχει σαν ένας θνητός. Και με το πάθος Του ντύνει με λαμπρή 
και άφθαρτη στολή το θνητό ανθρώπινο σώμα ο μόνος ευλογητός και υπερένδοξος 
Θεός των Πατέρων μας.



Φέτος συμπληρώνεται επέτειος 
100 χρόνων από την απελευθέ-

ρωση της Μακεδονίας μας (1912-2012). 
Για το λόγο αυτό, το ςχολείο μας απο-
φάσισε να αφιερώσει τον εορτασμό της 
εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 
στο Μακεδονικό Αγώνα και ειδικότερα 
στον Μακεδονομάχο Παύλο Μελά και 
στις ηρωίδες δασκάλες που θυσίασαν τη 
ζωή και την ύπαρξή τους υπέρ πίστεως 
και πατρίδος.

Θα μπορούσε να απορήσει κανείς με 
το εγχείρημα αυτό, αλλά, αν ρίξουμε μια 
προσεκτική ματιά στην ιστορία θα διαπι-
στώσουμε ότι ο Μακεδονικός Αγώνας 
δεν απέχει πολύ χρονικά ούτε και δια-
φέρει από τον Απελευθερωτικό Αγώνα 
του 1821.

Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή 
στους επαναστατικούς χρόνους θα δού-

με ότι, ταυτόχρονα με την κήρυξη της 
έπανάστασης στο Μοριά, ξεσηκώθηκε 
και η Μακεδονία με επίκεντρο την Κα-
στοριά και σύντομα ο αγώνας εξαπλώ-
θηκε και στις γύρω περιοχές της Γευγε-
λής, της Δοϊράνης, του Μοναστηρίου. 
Αρχηγός των Μακεδονικών δυνάμεων 
ο έμμανουήλ Παππάς από τις ςέρρες. 
Δυστυχώς όμως, κάθε προσπάθεια πνί-
γηκε στο αίμα και για δεκαετίες η Μακε-
δονία παρέμενε αποκομμένη από το νε-
οσύστατο ελληνικό κράτος. ςτην προβο-
λή που είχαν ετοιμάσει μαθητές της Β΄ 
Γυμνασίου είδαμε πως, όταν ο ςολωμός 
έγραφε τον εθνικό ύμνο, πολλές περιο-
χές της έλλάδος, και η Μακεδονία, πα-
ρέμεναν υποταγμένες στον οθωμανικό 
ζυγό.

Όλα αυτά τα χρόνια της ατελείω-
της σκλαβιάς οι Έλληνες προ-

ΗΡΩΙΔΕΣ ΚΑΙ ΗΡΩΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

της Ελισάβετ Φωτοπούλου, 
έκπαιδευτικού

Γυναῖκες μετὰ μύρων θεόφρονες ὀπίσω σου ἔδραμον^ ὃν δὲ ὡς θνητόν 
μετὰ δακρύων ἐζήτουν, προσεκύνησαν χαίρουσαι ζῶντα Θεόν, καὶ πάσχα 
τὸ μυστικὸν σοῖς, Χριστὲ, μαθηταῖς εὐηγγελίσαντο. 

Οι θεοσεβείς γυναίκες φέροντας αρώματα έτρεξαν πίσω Σου και, ενώ έκλαιγαν 
αναζητώντας Σε ως θνητό, Σε προσκύνησαν αναστημένον γεμάτες από χαρά, για-
τί βεβαιώθηκαν πως είσαι ο ζωντανός Θεός και μετέδωσαν στους μαθητές Σου την 
Ανάστασή Σου.

Με αφορμή τον σχολικό μας εορτασμό 
για την 25η Μαρτίου
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Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾅδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς 
αἰωνίου, ἀπαρχήν^ καὶ σκιρτῶντες, ὑμνοῦμεν τὸν αἴτιον, τὸν μόνον εὐλο-
γητὸν τῶν πατέρων Θεὸν καὶ ὑπερένδοξον. 

Γιορτάζουμε σήμερα τη νέκρωση του θανάτου και τη συντριβή του άδη και την 
έναρξη άλλης ζωής, αιώνιας και αθάνατης. Με σκιρτήματα αγαλλίασης γι' αυτές τις 
ευεργεσίες ανυμνούμε τον χορηγό τους, τον Χριστό, που είναι ο Θεός των Πατέρων 
μας, ο μόνος άξιος να δοξάζεται πάνω από όλους.

σπαθούσαν να διατηρήσουν την ελληνι-
κή παράδοση και γλώσσα. ςτο Μονα-
στήρι εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά 
ιδρύματα κρατούσαν άσβεστο το ελληνι-
κό στοιχείο. Φυσικά, καθοριστικό ρόλο 
έπαιξαν οι έλληνίδες δασκάλες, οι οποί-
ες εκτός από το σπουδαίο εκπαιδευτικό 
έργο τους είχαν αναλάβει χρέη καθοδη-
γητή, μεταφορέα οπλισμού και πολύτι-
μων εγγράφων. Οι υπηρεσίες τους ήταν 
πολύτιμες για τον τόπο μας, αφού πλέ-
ον ο κίνδυνος που απειλούσε το έθνος 
μας δεν ήταν μόνο οι Τούρκοι. Οι Βούλ-
γαροι που εποφθαλμιούσαν την περιοχή 
προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να εισ-
δύσουν και να καθιερωθούν στο χώρο. 
η διαδικασία του εκβουλγαρισμού ήταν 
μεθοδική και είχε σκοπό την τελική ένω-
ση της Μακεδονίας με τη Βουλγαρία. η 
ίδρυση του «Μακεδονικού Κομιτάτου» 
(ιΜRo) αναφερόταν στα δικαιώματα 
του μακεδονικού λαού, είχε όμως κρυ-
φό σκοπό να εκβουλγαρίσει σταδιακά το 
σύνολο των Μακεδόνων - μέσα από τις 
βουλγαρικές εκκλησιές, που υποχρέω-
ναν τους πιστούς να λατρεύουν το Θεό 
στη βουλγαρική γλώσσα και να βαφτί-
ζουν με βουλγαρικά ονόματα τα παιδιά 
τους, και μέσα από την ίδρυση βουλγα-
ρικών σχολείων, που δίδασκαν τη βουλ-
γαρική γλώσσα και συνείδηση. η δρά-
ση αυτού του κομιτάτου στράφηκε σα-
φώς εναντίον δασκάλων, ιερέων και το-
πικών προσωπικοτήτων και, όταν άρχι-

σαν οι σφαγές, οι Έλληνες αφυπνίστη-
καν.

Με έκκληση του Μητροπολίτη Κα-
στοριάς Γερμανού Καραβαγγέλη ιδρύ-
θηκε στην Αθήνα το Μακεδονικό Κο-
μιτάτο και εθελοντές από την απελευ-
θερωμένη έλλάδα έσπευσαν στη Μα-
κεδονία να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους. Λαμπρή φυσιογνωμία αναδεικνύ-
εται ο Παύλος Μελάς, ο οποίος με την 
αφοσίωσή του στον αγώνα εμψυχώνει 
και εμπνέει και, διασχίζοντας τη Μακε-
δονία, σπέρνει τον ιερό σπόρο της Λευ-
τεριάς. Αποκορύφωση της πίστης του 
στην έλευθερία η θυσία της ίδιας του 
της ζωής. Ο θάνατός του συγκλόνισε 
το πανελλήνιο και το αφύπνισε. Όπως 
αναφέρει ο Ίων Δραγούμης, «με τη σπί-
θα που άναψε στον καθένα, πολλοί που 
ήταν τυφλοί ως τότε, είδαν...».

Πλάι στους λαμπρούς Μακεδο-
νομάχους και στους διπλωμά-

τες που συνετέλεσαν στην απελευθέρω-
ση της Μακεδονίας είναι αναγκαίο να 
αναφερόμαστε στις έλληνίδες δασκάλες 
που, όπως προαναφέραμε, έδωσαν όλο 
το δυναμισμό της ψυχής τους κι έφτα-
σαν μέχρι την αυτοθυσία, για το καλό 
του τόπου. Γι΄ αυτό, το θεατρικό της εορ-
τής ήταν αφιερωμένο στη Βελίκα Τράι-
κου, δασκάλα από το Γραδεμπόρι (ση-
μερινό Πεντάλοφο της Θεσσαλονίκης), 
η οποία, παρά το νεαρό της ηλικίας της, 
γίνεται ο φωστήρας των ελληνόπουλων, 

ηρωιΔές ΚΑι ηρωές ςΤΟν ΜΑΚέΔΟνιΚΟ ΑΓωνΑ

(συνέχεια στη σελ. 142)



Ἔβαλε τὴν καρέκλα της στὴ 
μικρὴ πλακόστρωτη αὐλή. 

Ἐκάθησε. ςταύρωσε τὰ χέρια καὶ μι-
σόκλεισε τὰ μάτια. Ἆ, τοῦτος ὁ κα-
λός, ὁ ἀνοιξιάτικος ἥλιος... νοιώ-
θει τὸ φῶς του, τὴ ζεστασιὰ του χάδι 
στοργῆς νὰ τρυπώνη ἀπ' τοὺς πό-
ρους τοῦ σώματος καὶ νὰ φθάνη ὡς 
τὸ μέσα κόσμο. Ἔπειτα εἶναι κι ἡ 
μέρα. Μεγάλη Πέμπτη. 

Ἔτσι καὶ τότε. Ἑτοιμαζόταν γιὰ τὸ 
Πάσχα. Κρατοῦσε στὴ ζεστὴ ἀγκά-
λη τὸν πρωτότοκό της. Ἦταν μάνα 
ἡ Μέλπω. Μάνα! Τί γλυκὸ πρᾶγμα 
καὶ ὄνομα τοῦτο, τί περίσσια γλυ-
κό! Μάνα μὲ τὸ μικρὸ Μίλτο ν' ἀκου-
μπάη πάνω στὴ μητρικὴ καρδιά. Ὁ 
ἥλιος, ἴδιος μὲ τὸ σημερινό, ἁπαλός, 
εὐχάριστος ἥλιος μὲ τ' ὁλόφωτο χέρι 
του χάιδευε τὸ παχουλὸ προσωπάκι 

τοῦ μικροῦ καὶ τὂβαφε ἃλικου ρόδου 
μπουμπούκι. Ἆ, τότε... ἀναστέναξε ἡ 
γυναίκα. Δάκρυσε. 

-Θειακούλα μου, πολύ μοῦ κου-
ράστηκες αὐτὲς τὶς ἡμέρες. Λοιπόν, 
μὴν κουνηθῆς τώρα ἀπ'τὴ θέσι σου. 
Κάτσε καὶ λιάσου, ἐγὼ θὰ τὰ βγάλω 
πέρα μοναχή μου. Δὲ θέλω καμμιὰ 
βοήθεια. Μ' ἄκουσες;

Τὸ νέο κορίτσι μὲ τὴν ξύλινη κου-
τάλα στὸ χέρι πρόβαλε στὴ τζαμένια 
πόρτα. Ἡ θειά-Μέλπω κύτταξε ὅλη 
τρυφερότητα καὶ στοργὴ τὴ Θυμιού-
λα της. Τῆς χαμογέλασε. Κι' ἀμέσως 
πῆρε ἀπάντησι καὶ πληρωμή, τῆς κό-
ρης τὸ πλατὺ χαμόγελο, τὸ γελαστὸ 
βλέμμα. 

-Δοξασμένο τὂνομά σου, Κύριε, 
ψιθύρισε, κάτι μ' ἄφησες γι' ἀποκού-
μπι καὶ μένα.

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑ-ΜΕΛΠΩΣ

ΔιηΓηΜΑ

Ὡς ὄντως ἱερὰ καὶ πανέορτος αὕτη ἡ σωτήριος νὺξ καὶ φωταυγής, τῆς 
λαμπροφόρου ἡμέρας τῆς ἐγέρσεως οὖσα προάγγελος, ἐν ᾗ τὸ ἄχρονον 
φῶς ἐκ τάφου σωματικῶς πᾶσιν ἐπέλαμψεν.

Αλήθεια, πόσο ιερή, πανηγυρικότατη και πλημμυρισμένη από φως είναι η λυ-
τρωτική αυτή νύχτα, που είναι ο προάγγελος της λαμπρής ημέρας της Αναστάσεως 
του Κυρίου, κατά την οποία ανέτειλε από τον τάφο σωματικά το φως που δεν έχει 
αρχή και τέλος και μας φώτισε όλους.
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 Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία, 
ἑορτῶν ἑορτή καὶ πανήγυρις ἐστὶ πανηγύρεων, ἐν ᾗ εὐλογοῦμεν Χριστὸν εἰς 
τοὺς αἰῶνας. 

Αυτή η διαλεγμένη από τον Θεό και αγιασμένη ημέρα, η πρώτη της εβδομά-
δας, η βασίλισσα και κυρία όλων των ημερών του έτους, είναι των εορτών η εορτή 
και των πανηγύρεων η πανήγυρις, κατά την οποία δοξολογούμε αιώνια τον Χριστό.

ναί, δὲν τὴν ἄφησε ἔρμη ὁ Μεγα-
λοδύναμος. Κι' ὅμως τότε φαντάσθη-
κε, πὼς τἂχασε ὅλα γιὰ ὅλα. Τότε... 
Περίμενε τὸ Πάσχα μὲ τὸ γλυκό της 
Μίλτο στὴν ἀγκαλιά. Τὸν εἶχε πάει 
νωρὶς-νωρὶς στὴν ἐκκλησία, τὸν εἶχε 
κοινωνήσει. Καὶ τί ὄμορφα, τί ἤρε-
μα ποὺ στάθηκε τὸ χρυσό της! Τὴν 
ὥρα π' ἄλλα παιδιὰ ἔσκουζαν καὶ χα-
λοῦσαν τὸν κόσμο, ὁ δικός της σὰν 
ἀρνάκι, σὰν ἀγγελάκι, δέχθηκε τὴ 
θεία κοινωνία. Κι' ἡ μάνα, θρήσκα 
μάνα, εὐτυχισμένη μάνα, σ' ὅλο τὸ 
δρόμο τὸ παίνευε τὸ μικρό της καὶ τὸ 
καμάρωνε καὶ τ' ὠνειρευόταν φρόνι-
μον ἄνδρα, στοῦ Θεοῦ τὸ δρόμο καὶ 
τὴ στράτα. 

Ἔτσι ἁπαλά, ὅμοια μ' ὄνει-
ρο κύλισε κεῖνο τὸ πρω-

ινό τῆς Μεγάλης Πέμπτης, ὣς ποὺ 
ἦρθε τ' ἀπόγευμα. Πῶς τὸ θυμᾶται τ' 
ἀπόγευμα τοῦ τρόμου... Χωρὶς καμ-
μιὰ προειδοποίησι, ἀπότομη, ἄγρια, 
μαύρη, πλάκωσε πρὶν ἀπ' τὴν ὥρα 
της ἡ Μεγάλη Παρασκευή. Δὲν τὸν 
περίμενε καὶ φάνηκε ὁ πατέρας 
της φερμένος ἀπ' τὸν τόπο τους. 

Μὰ ἦταν στ' ἀλήθεια ὁ πατέρας της 
αὐτός; Ἦταν ὁ πατέρας της; Πώ, πώ, 
τὰ μάτια του, Θεέ μου, τὰ μάτια του!... 
Τὸ στόμα του... Ἔτρεμε. Δὲν ἔβγα-
ζε ἀκέρηες τὶς λέξεις. Κάτι τὸν ἔπνι-
γε. Ἄκου, γρύλλιζε, καταριόταν, ποι-
ός; ὁ πατέρας της, ὁ ἥμερος ἄνθρω-
πος, τὸ πρόβατο τοῦ Θεοῦ. Κατηγό-
ραγε τὸν ἑαυτό του, τὸν ἔλεγε ἐγκλη-
ματία, κακοῦργο, παιδοκτόνο. Μίλα-
γε πικρὰ κι' ἄσπλαγχνα γιὰ τὴ χαρά 
της, γιὰ τὴν ἀγάπη της, γιὰ τὸ παιδί 
της... Τὴν ἅρπαξε ἄγρια ἀπ' τὸ χέρι.

-Ἔλα, φτωχό μου παιδί... Πᾶμε, 
πᾶμε...Ἄφησε, ἀδικημένο πλάσμα, 
τὴν κόλασι, τὸν Ἅδη. Ἔλα νὰ σὲ 
γλυτώσω. Ἔλα, μακρυὰ ἀπ' τὸν ἑω-
σφόρο...

Ἔλεγε, ἔλεγε μπερδεμένα, ἀκα-
τάληπτα, ἀσταμάτητα τὰ λόγια του ὁ 
γονηός. Αὐτὴ τἆχε χαμένα. Δὲν ἤξε-
ρε ποῦ βρισκόταν, τί τῆς γινόταν.

Τότε ἀντίκρυσε πίσω της τὸν ἀδελ-
φό της. Δὲ μίλαγε αὐτός. Τὸ μάτι του 
εἶχε θολώσει. Ἔτριζαν τὰ δόντια του. 
Ἀνάσαινε δύσκολα. Μόνο τοῦτο τὸ 
λόγο τῆς εἶπε μὲ πάθος: 

ΤΟ ΠΑςΧΑ Της ΘέιΑ-ΜέΛΠως
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-Ἄν μᾶς λυπᾶσαι καὶ δὲ θὲς νὰ 
μᾶς δῆς ἰσοβίτες στὴ φυλακή, παρά-
τα τα ὅλα κι' ἔλα μαζῆ μας στὸ σπίτι 
μας, Μέλπω!

νὰ τὰ παρατήση ὅλα! Δηλαδὴ 
τὸν ἄνδρα της, τό παιδὶ της πρὸ πά-
ντων! Τὸ ἀγγελούδι της, τὴν ἐλπί-
δα της, τὴν καρδιά της... Ἆ, ὁ σπα-
ραγμὸς τῆς μάνας! Μὰ δὲν πρόφθα-
σε νὰ σκεφθῆ, δὲν τὴν ἄφησαν οἱ δι-
κοί της νὰ διαλέξη, σέρνοντας τὴν 
τράβηξαν, τὴν πῆραν. Κι' αὐτὴ τσα-
κισμένη, ὑπνωτισμένη τοὺς ἀκολού-
θησε. Γύρισε στὸ πατρικό της σπι-
τάκι. Πῆγε νὰ ζῆ χήρα στὰ δεκαο-
χτώ της χρόνια. Πῆγε καὶ δὲν πῆγε ἡ 
ἴδια, γιατί ἡ Μέλπω ἔπαψε πιὰ νὰ ζῆ. 
Ἔπαψε νὰ ὑπάρχη. Μέσα της ὅλα 
σείστηκαν, γκρεμίστηκαν, χάλασαν 
καὶ ρήμαξαν. Ὅλα. Κι' ἦρθε σὰν τὸ 
κλαψοπούλι στὰ χαλάσματα καὶ θρο-
νιάστηκε τὸ παράπονο, ἡ διαμαρτυ-
ρία, ἡ ἀπελπισία, τὸ μῖσος. Ὑπῆρχε 
λοιπὸν τόση ἀδιαντροπιά, τόσος ξε-
πεσμός, τόση κακία σ' αὐτὸ τὸν κό-
σμο; Ὑπῆρχε. Ἔτσι ἀπαντοῦσε ἡ θλι-

βερὴ ἱστορία της...

Ὁ πατέρας της, ἀγαθὸς 
ἄνθρωπος, δούλευε στὸ 

μεγάλο ἐργοστάσιο. Ἐκεῖ γνώρι-
σε τὸ νέο μηχανικὸ ἀπ' τὴ Ζάκυνθο. 
Ἦταν ὀμορφοκαμωμένος ὁ μηχα-
νικός, γλυκομίλητος καὶ σπουδαῖος 
στὴ δουλειά του. Δὲν εἶχε, ὅπως παι-
νευόταν κι' ὁ ἴδιος, βίτσια ὁ Γιάννης 
Πετράκης. Δὲν ἔπινε, δὲ χαρτόπαιζε, 
δὲ γύριζε νὰ κυττάξη γυναίκα. Λοι-
πόν, δὲν ἦταν ταιριαστὸς γιὰ τὴ Μέλ-
πω, τὴν ἁπλῆ παιδούλα, ὁ καλώτατος 
τοῦτος Γιάννης; Πρέπει νὰ ἦταν. Γι' 
αὐτό, ὅσοι γνώριζαν καὶ τοὺς δυό, τὴ 
χάρηκαν τὴν προξενειά. Γιώρτασαν 
καὶ πανηγύρισαν τὸν εὐτυχισμένο 
γάμο. Ὁ γαμπρὸς ὅμως, λίγες μέρες 
ἒπειτ' ἀπὸ τὰ στέφανα, βιάστηκε νὰ 
φύγη ἀπ' τὸ φιλόξενο τόπο. Ἔδειχνε 
σὰν κάτι νὰ φοβᾶται, κάτι νὰ τρέμη 
τοῦτος ὁ γαμπρός. Βρῆκε, δικαιολο-
γήθηκε στὰ πεθερικά του, ἀποδοτι-
κώτερη ἐργασία στοὺς μεγάλους μύ-
λους μακρυὰ στὴν Πάτρα. Ἔτσι εἶπε 
κι' ἔφυγε. Πῆρε μαζῆ του τὴ Μέλπω 
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Δεῦτε τοῦ καινοῦ τῆς ἀμπέλου γεννήματος, τῆς θείας εὐφροσύνης, ἐν 
τῇ εὐσήμῳ ἡμέρᾳ τῆς ἐγέρσεως, Βασιλείας τε Χριστοῦ, κοινωνήσωμεν, 
ὑμνοῦντες αὐτόν ὡς Θεόν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ελάτε να μεταλάβουμε, στην επίσημη αυτή ημέρα της Αναστάσεως, που είναι συ-
νάμα και ημέρα της Βασιλείας του Χριστού, από το νέο προϊόν της αμπέλου (από 
το αίμα του Χριστού), που αποτελεί θείαν απόλαυση. Και ας Τον υμνολογούμε αι-
ώνια ως Θεό.
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Ἆρον κύκλῳ τοὺς ὀφθαλμούς σου, Σιὼν, καὶ ἴδε· ἰδοὺ γὰρ ἥκασί σοι θε-
οφεγγεῖς ὡς φωστῆρες ἐκ δυσμῶν καὶ βορρᾶ καὶ θαλάσσης καὶ ἑῴας τά 
τέκνα σου, ἐν σοὶ εὐλογοῦντα Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Νέα Σιών (Εκκλησία του Χριστού), ύψωσε ολόγυρα τα μάτια σου και παρατή-
ρησε^ ιδού λοιπόν, έχουν έλθει από τη δύση και το βορά και το νότο και την ανα-
τολή τα τέκνα σου, που ακτινοβολούν με θείο φως, όπως φεγγοβολούν στον ουρα-
νό τ' αστέρια, και αυτά μέσα από τους κόλπους σου δοξολογούν αιώνια τον Χριστό.

κι' ἔφυγε. Ὅμως ποιὸ ἔγκλημα μπο-
ρεῖ νὰ μένη γιὰ πάντα σκεπασμένο 
καὶ κρυφό; Ποιὸ ἔγκλημα; Κι' ἦρθε 
λοιπὸν ἡ θλιβερή, ἡ φρικτὴ ὥρα, ποὺ 
ἡ εἴδησι χτύπησε στ' αὐτιὰ τοῦ πεθε-
ροῦ καὶ σηκώθηκαν οἱ τρίχες τῆς κε-
φαλῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Ζακυθηνὸς 
μηχανικός, λέει, ἦταν... παντρεμένος 
στὸν τόπο του κι' εἶχε καὶ δυὸ παιδιὰ 
μάλιστα...

Οἱ γονεῖς τῆς Μέλπως φρό-
ντισαν, ὅσο μποροῦσαν νὰ 

διορθώσουν τὸ κακό. Ἔτσι μὲ τὸν 
καιρὸ τῆς βρῆκαν καινούργιο σύ-
ντροφο. Ἦταν φιλήσυχος κι' ἐργα-
τικὸς ἄνθρωπος αὐτός.  Κοντά του 
βρῆκε τὸ στήριγμα καὶ τὴν παρη-
γοριά, π' ἀποζητοῦσε ἡ καρδιὰ τῆς 
Μέλπως. Ὅμως πῶς νὰ τὸ κάμης; Ἡ 
πληγὴ ἦταν τόσο βαθειά. Μόνον ὁ 
τάφος θὰ γιάτρευε ὁριστικὰ τὴ μαχαι-
ριά. Κι' ἀκόμη - καὶ τοῦτο δὲν ἦταν 
καθόλου μικρὸ - ἡ Μέλπω δὲν ξανά-
γινε μάνα. Δὲ βάσταξε στὴν ἀγκαλιά, 
δὲ θήλασε ξανὰ παιδί. Κι' ἔμεινε νὰ 
θυμᾶται τὸ ροδαλὸ Μίλτο, τὸ χαριτω-

μένο μικρούλη, τὸν ἥμερο ποὺ μία 
Μεγάλη Πέμπτη κοινωνημένον, ὁλό-
χαρο τῆς τὸν πῆραν ἀπὸ τὴ μητρικὴ 
ἀγκαλιά. Ἔμεινε νὰ θυμᾶται, πὼς τὸ 
Πάσχα, ποὺ ἑτοιμαζόταν νὰ γιορτά-
ση, δὲν ἦρθε. Κι' ἦταν μιά πένθιμη 
Μεγάλη Βδομάδα ὅλη της ἡ ζωή...

Ὄχι καὶ σπάνια κάθεται καταμό-
ναχη ἡ θειὰ-Μέλπω κι' ἀφαιρεῖται 
στὴ σκέψι, τί νἂγινε τὸ παιδί, τὸ ἕνα 
καὶ μονάκριβό τῆς ἀγάπης της τὸ παι-
δί; Τί νἂγινε; Ποτὲ κανένας δὲν ἔκα-
με λόγο γιὰ τὴν τύχη τοῦ Μίλτου. Ὁ 
κακὸς ἄνθρωπος, ὁ ψευτοάνδρας 
της - τἂκουσε μὲ ἱκανοποίησι αὐτὸ 
- δικάστηκε. Τὸ παιδὶ ὅμως; Μά, δὲ 
χρειαζόταν καὶ φιλοσοφία, θὰ πέθα-
νε χωρὶς ἄλλο, ἔρμο ἔτσι, χωρὶς τὴ 
μάνα του, μὲ τὸν πατέρα του στὴ φυ-
λακή! 

Κι' ὅμως ἡ Μέλπω ποὺ γνώρι-
σε τὴ χαρὰ τῆς μάνας, τ' ἀπο-

ζητοῦσε τὸ παιδί της. Ἀποζητοῦσε μὲ 
λαχτάρα ἕνα παιδί. Πῶς νὰ τὂκανε; 
Ἡ ὕπαρξί της δίψαγε, πείναγε νἆναι 
μάνα, νὰ ξεχύνη τοὺς κρουνοὺς τῆς 
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στοργῆς της π' ἀνάβρυζαν ἀπὸ μέσα 
της καὶ πήγαιναν νὰ τὴν πνίξουν. Κι' 
εἶπαν μὲ τὸν καινούργιο σύντροφό 
της λοιπὸν καὶ πῆραν νὰ προστατέ-
ψουνε τ' ὀρφανούλι γειτονόπουλο, 
τὴ Θυμιούλα. Κι' ἀναπαύτηκε στὴ συ-
ντροφιὰ τῆς ὀρφανῆς κόρης ἡ ψυχὴ 
τῆς θειὰ-Μέλπως. Τὴν ἀγάπησε μὲ 
πλούσια καὶ χριστιανικὴν ἀγάπη τὴ 
Θυμιούλα. Καὶ τώρα, π' ὁ σύντρο-
φός της ἔφυγε ἀπὸ τοῦτο τὸν κόσμο 
μὲ τ' ἀτελείωτα βάσανά του κι' ἔμει-
νε ἡ Μέλπω μοναχὴ μὲ τὴ Θυμιούλα, 
τώρα ποὺ ἡ Θυμιούλα πάει νὰ κλείση 
τὰ εἰκοσιδύο, ἡ ψυχομάνα ὅλο στέ-
κεται καὶ συλλογιέται καὶ τὴν τρώει 
ἡ ἔγνοια. Πρέπει νὰ βιασθῆ ν' ἀπο-
καταστήση τ' ὀρφανό, μὴν τύχη καὶ 
κλείση καμμιὰ ὥρα τὰ μάτια κι' αὐτή. 
νὰ τὸ ἀποκαταστήση. Μιά κουβέντα 
εἶναι αὐτή. Μὰ τὸ δικό της τὸ πάθη-
μα!... Ἆ, ἔχει καῆ ἡ Μέλπω, ἔχει καῆ. 
Πρέπει νὰ ψάξη πολύ, γιὰ νἂβρη 
τὸ γαμπρό. Πρέπει νἆναι φρόνιμος 
κεῖνος, ποὺ θὰ πάρη τὴ Θυμιούλα 
της, νἆν' ἐργατικός, γερός, οἰκονό-
μος, Χριστιανὸς ἄνθρωπος. Μὰ τὸν 

βρίσκεις, ὅπως τὸν ζητᾶς τὸ γαμπρό, 
τὸν βρίσκεις αὐτὸ τὸν καιρό, σ'αὐτὸ 
τὸν ἄθλιο κόσμο; Χίλιες φορὲς τὴ 
βασάνισε καὶ τὴ βασανίζει τοῦτο τὸ 
πρόβλημα. Τώρα - θὰ πῆτε - ἡ κόρη 
ἔχει τὴν προῖκα της, θὰ πάρη τοῦτο 
τὸ σπίτι, ποὺ μπορεῖ νἆναι κάπως 
παλαιό, ὅμως εἶναι καλὸ καὶ σὲ κε-
ντρικὴ θέσι. Ἔχει καμμιὰ δεκαριὰ 
στρέμματα σουλτανίνα, ὡς ἑκατὸ ρί-
ζες ἐληές. Ἀπὸ περιουσία ἔχει ἡ Θυ-
μιούλα, ἀκόμη ξέρει καὶ τὰ σχετικὰ 
γραμματάκια της, ἔβγαλε τέσσερες 
τάξεις τοῦ γυμνασίου, ξέρει καὶ τὴ 
μοδιστρική της. Γιὰ ὅλα τοῦτα δὲν 
τῆς ἔλειψαν καὶ οἱ προξενειές. Ὅμως 
ἡ θειά-Μέλπω πάντα διστάζει. Ὁ τρό-
μος τὴν κυνηγάει. Ἔχει εὐθύνη ἡ 
Μέλπω. Ἂν δὲν κάμη σωστὴ ἐκλο-
γή, ἄν...

Τὸν τελευταῖο καιρὸ δὲν τὴν ἀφί-
νει σὲ χλωρὸ κλαρὶ ὁ ἀνηψιός της, 
ὁ λοχαγός. έἶναι, λέει κι' ἐπιμένει, 
ἕνας ἐξαίρετος ἀξιωματικός τῆς ἀε-
ροπορίας τοῦ τεχνικοῦ σώματος. ς' 
αὐτὸν νὰ δώσουν τὴ Θυμιούλα. 

-Ἀπὸ ποῦ εἶναι, Ὀρέστη, ὁ ἀξιω-

Πάτερ παντοκράτορ καὶ Λόγε καὶ Πνεῦμα, τρισὶν ἑνιζομένη ἐν ὑποστάσε-
σι φύσις, ὑπερούσιε καὶ ὑπέρθεε, εἰς σὲ βεβαπτίσμεθα καὶ σὲ εὐλογοῦμεν 
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

 Ω Αγία Τριάς, παντοδύναμε Πατέρα και Λόγε και Πνεύμα, θεία φύση ενουμένη 
εις Μονάδα εν Τριάδι Προσώπων, υπερτέλειε κατά την ουσία και την θεότητα, στο 
όνομά Σου έχουμε βαπτιστεί και σε σένα προσφέρουμε αιώνια τη δοξολογία μας.
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 Φωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ· ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτει-
λε. Χόρευε νῦν καὶ ἀγάλλου, Σιών^ σὺ δὲ, ἁγνή, τέρπου, Θεοτόκε, ἐν τῇ 
ἐγέρσει τοῦ τόκου σου. 

 Πλημμύριζε με φως, νέα Ιερουσαλήμ (Εκκλησία του Χριστού), γιατί ανέτειλε 
σε εσένα η δόξα του Κυρίου. Χόρευε, λοιπόν, τώρα και σκίρτα από αγαλλίαση, νέα 
Σιών. Και συ, αγνή Μητέρα του Θεού, γέμιζε από τέρψη και χαρά για την Ανάστα-
ση του Υιού σου.

ματικός; ρώτησε τὸν ἀνηψιό.
-Ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, τῆς ἀπάντησε.
-Ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο!... ἡ γυναίκα δά-

γκωσε τὰ χείλη.
-Οὔτε κουβέντα νὰ γίνεται, τοῦ 

ἀντιτείνει.
Μὰ νά, ποὺ ὁ ἀνηψιὸς δὲν ὑπο-

χωρεῖ. Πῶς ἐπιμένει ὁ βλοημένος! 
«Τοῦτο τὸ συνοικέσιο, ὑποστηρίζει, 
πρέπει νὰ γίνη». Καὶ ξέρεις κάτι; - 
τῆς λέει ἀπὸ κοντὰ καὶ τὸ ρίχνει στὸ 
ἀστεῖο ὁ Ὀρέστης - ὁ φίλος μου εἶναι 
μιά κομψιὰ μὲ τὸν ἀνηψιό σου, πολ-
λοί μᾶς παίρνουν γι' ἀδέρφια.

Ἐπιμονή, πού σοῦ τὴν ἔχει ὁ 
Ὀρέστης! Καὶ σήμερα τῆς τὸ δήλω-
σε ὀρθὰ-κοφτά, θὰ τὸν φέρη τ' ἀπό-
γευμα στὸ σπίτι τὸν ὑποψήφιο γα-
μπρό. Ἂς τὸν δῆ, λέει, μιά μόνο 
φορά ἡ θειά του κι' ἂς πῆ ἔπειτα τὸ 
ὄχι. Λοιπόν, ὁ ἄλλος αὐτὸς Ζακυ-
θηνὸς θἂρθη τ' ἀπόγευμα ἐπίσκεψι. 
Θἂρθη. Ἡ καρδιὰ τῆς Μέλπως χτυ-
πάει. Χτυπάει γοργά, ἡ ἔγνοια τὴν 
τυραγνάει. Τὴν ἔχει πιάσει ἀγωνία. 
Ἀλλὰ γιατί; Γιατί; Ἂς ἔχη ἐμπιστοσύ-

νη καὶ στὸ Θεό. ςήμερα, ποὺ πῆγε 
στὴν ἐκκλησία της τὸ πρωί, πόσες 
φορὲς δὲν παρεκάλεσε μὲ δάκρυα 
τὸ Θεό της, πόσες φορές...

-Χριστέ μου, τοῦ εἶπε, Χριστέ μου, 
ποὺ ἀγαπᾶς τοὺς ἀνθρώπους, λυπή-
σου καὶ μένα τὴν τυραγνισμένη. Χρι-
στέ μου, πολλὰ εἶναι τὰ βάσανα τῆς 
δικῆς μου ζωῆς, ὅμως δὲν ἔχω πα-
ράπονο, ἁμαρτωλὴ εἶμαι καὶ μ' ἄξι-
ζαν, ἀφοῦ ἐσύ, ποὖσαι Θεός, κρε-
μάστηκες σὰν κακοῦργος στὸ σταυ-
ρό... Ὅμως, σοῦ τὸ ζητάω χάρι, Χρι-
στέ μου, προστάτεψέ μου αὐτὴν τὴν 
ὀρφανή, πού μοῦ τὴν ἔδωκες συ-
ντροφιὰ καὶ παρηγοριὰ στὴν ἐρημιά 
μου...

........................................................

Ἡ μικρὴ σάλα ἀστράφτει καὶ 
λαμποκοπάει. Τὸ κάθε τι 

εἶναι βαλμένο στὴ θέσι του μὲ περίσ-
σια προσοχὴ καὶ χάρι. Ἔπρεπε νἆναι 
προκομμένα κι ἐπιδέξια τὰ χέρια ποὺ 
δούλεψαν ἐδῶ μέσα. Οἱ δύο φίλοι 
ἀξιωματικοί, ὁ λοχαγὸς τοῦ πεζικοῦ 
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κι' ὁ ὑποσμηναγός, αἰσθάνονται τό-
σην ἄνεσι στὴν ἀτμόσφαιρα αὐτὴ τοῦ 
γούστου πλάι στὶς δυὸ σεμνὲς τοῦτες 
γυναῖκες. Μιά μοσκοβολιὰ ἀπὸ κα-
θαριότητα κι' εὐγένεια ψυχῆς τοὺς 
εὐφραίνει.

-Πῶς τὸ εἴπατε τὂνομά σας; ρώ-
τησε σαστισμένη καὶ χλωμὴ ἡ θειὰ-
Μέλπω.

-Ἀρμπῆς, ἀποκρίθηκε ὁ ὑποσμη-
ναγός. Μιλτιάδης Ἀρμπῆς...

Ἡ γυναίκα κάτι ἔπαθε. Κέρωσε. 
Χωρὶς νὰ τὸ θέλη, ἀνοίγει τὸ στόμα 
καὶ τῆς φεύγει ὁ λόγος: 

-Γιάννης Πετράκης ἢ Ἀρμπῆς...
-ναί, ναί, ὁ πατέρας μου λεγόταν 

καὶ Πετράκης, Γιάννης Πετράκης, 
ὅμως ἐγὼ κράτησα τὸ Ἀρμπῆς. 

Τρέμουν τῆς Μέλπως τὰ σαγόνια. 
Τὰ χέρια της ἔχουν παγώσει.

-Ποιὸ χρόνο... Ποῦ... ποῦ γεννή-
θηκες, παιδί μου;

-Μὰ δὲ σ' τὸ εἶπα, θειά, ὅτι ὁ κ. 
Ἀρμπῆς εἶναι ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο; Ἐκεῖ 
γεννήθηκε.

-Ὄχι, ὄχι, λάθος, κ. ςτίπα, στὴ 

Ζάκυνθο μόνο μεγάλωσα, γεννήθη-
κα στὴν Πάτρα.

-ςτὴν Πάτρα!... ἀκούστηκε ὑπό-
κωφη ἡ φωνή. Τὴν ἔχεις τὴ μάνα 
σου;... Πῶς τὴ λένε τὴ μάνα σου, 
Μίλτο;

Ὁ ἀεροπόρος βρίσκεται σὲ δύ-
σκολη θέσι. Ὁ λοχαγὸς στενοχωριέ-
ται μ' αὐτὰ τὰ χωριάτικα φερσίματα 
τῆς θειᾶς του. Ἀκοῦς ἐκεῖ μὲ πρώ-
τη φορά, ποὺ τὸν εἶδε, νὰ τοῦ μιλάη 
στὸν ἑνικό, νὰ τὸν λέη Μίλτο!

-Μὲ συγχωρεῖτε, μὲ συγχωρεῖτε, 
κυρία μου, εἶν' ἕνα μυστήριο. Πέθα-
νε ἡ μακαρίτισσα καὶ δὲ μπόρεσα νὰ 
τὸ ἐξιχνιάσω. Τὴν ἔλεγαν Βασιλική, 
στὰ ἐπίσημα ὅμως χαρτιὰ τὴ βρίσκω 
Μελπομένη. Ἔχει γίνει λάθος. Βασι-
λικὴ τὴν ἔλεγαν. Βασιλική...

Μὰ τί ἔπαθε ἡ θειὰ-Μέλπω; Τρελ-
λάθηκε; Ὁ Ὀρέστης κι' ἡ Θυμιούλα 
τἂχουν ὁλότελα χαμένα.

-Ἡ μάνα σου... ἡ μάνα σου... Γυιέ 
μου, μωρό μου... Μίλτο μου... Ἐλπί-
δα μου, χαρά μου... Ἡ μάνα σου...

Πέφτει στὴν ἀγκαλιά του, τὸν βρέ-
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Ὢ θείας, ὢ φίλης, ὢ γλυκυτάτης σου φωνῆς! μεθ' ἡμῶν ἀψευδῶς γάρ 
ἐπηγγείλω ἔσεσθαι μέχρι τερμάτων αἰῶνος, Χριστέ^ ἣν οἱ πιστοί ἄγκυραν 
ἐλπίδος κατέχοντες, ἀγαλλόμεθα. 

 Ω! πόσο θεία, πόσο προσφιλής, πόσο γλυκύτατη ήταν εκείνη η φωνή Σου, Χρι-
στέ μας! Διότι υποσχέθηκες αδιάψευστα (στους Αποστόλους Σου) πως θα είσαι μαζί 
μας μέχρι συντελείας των αιώνων. Αυτή την υπόσχεσή Σου όλοι οι πιστοί την κρα-
τάμε γερά, σαν άγκυρα ελπίδας, και γεμίζουμε από αγαλλίαση.
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Ὦ πάσχα τὸ μέγα καὶ ἱερώτατον, Χριστέ, ὦ Σοφία καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ 
καὶ Δύναμις^ δίδου ἡμῖν ἐκτυπώτερόν σου μετασχεῖν ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ 
τῆς Βασιλείας σου.

Χριστέ μας, εσύ που είσαι το μέγα και ιερότατον πασχαλινό σφάγιον, που είσαι 
η Σοφία και ο Λόγος και η Δύναμη του Θεού, αξίωσέ μας να Σε απολαύσουμε κατά 
την ατελεύτητη εκείνη ημέρα της ουράνιας Βασιλείας Σου, με τρόπο τελειότερο από 
ό,τι Σε απολαμβάνουμε μέσα στη θεία Ευχαριστία.

χει μὲ δάκρυα, τὸν φιλεῖ συνέχεια.
-Τί εἶναι; τί εἶναι;... Πῶς;!!!
Πάει νὰ ξεφύγη ἀπὸ τὰ χέρια 

της. Μὰ ποιὸς μπορεῖ ν' ἀντισταθῆ 
στῆς μάνας τὸ ἅγιο ξέσπασμα, στῆς 
στοργῆς τὰ συγκρατημένα χρόνους 
καὶ χρόνους, ἀσυγκράτητα τώρα κύ-
ματα;

-Ἡ μάνα σου εἶμαι γώ, εἶμαι ἡ 
μάνα σου...
........................................................

ςὰν χθὲς ἦταν ἐδῶ καὶ τόσα 
χρόνια, ποὺ περίμενε καὶ 

τότε νὰ γιορτάση τὸ Πάσχα της ἡ 
Μέλπω. Κι' ὅμως δὲν τὸ γιώρτασε. 
Τὸ δικό της Πάσχα ἀργοῦσε καὶ δὲν 
ἐρχόταν. Πάντα στὴ Μεγάλη Πέμπτη 
ἔμενε. ςτὴν ἡμέρα, ποὺ ὅσο κι' ἂν 
ἔχη μιά ζέστα καὶ παρηγοριά, ὅμως 
δὲν ἔχει τὴ χαρὰ καὶ τῆς Λαμπρῆς τὸ 
φῶς. Μὰ νά, ποὺ ἦρθε καὶ τῆς θειὰ-
Μέλπως τ' ὁλόχαρο Πάσχα. Ἦρθε. 

Ἡ ὑπομονὴ της βραβεύθηκε. Οἱ προ-
σευχὲς της εἰσακούσθηκαν. Μιά καὶ 
καλή βρῆκε τὸ χαμένο γυιό. Βρῆκε 
καὶ τὴ νύφη γιὰ τὸ Μίλτο της, νύφη, 
ποὺ τὴν ἑτοίμαζε μὲ πόνο καὶ στοργὴ 
χρόνια τώρα. Βρῆκε καὶ τὸν ἄξιο γιὰ 
τὴν ψυχοκόρη γαμπρό. Καὶ λοιπόν, 
τί τῆς λείπει; Ἀπὸ δῶ καὶ πέρα Πά-
σχα θἂχη καὶ Λαμπρὴ θἂχη συνέχεια 
ἡ θειὰ-Μέλπω. Πάσχα, χαρὲς καὶ 
νέα βλαστάρια, εὐτυχισμένα ἐγγόνια. 
Λοιπόν, μπορεῖ νὰ κρύψη, νὰ συ-
γκρατήση τὴ χαρά της; 

-Χριστὸς Ἀνέστη, Χριστὸς Ἀνέ-
στη, χαιρετάει κάθε της γνώριμο μ' 
ἐνθουσιασμοῦ φωνὴ κι' ὅλη γελά-
ει. Χριστὸς Ἀνέστη, τραγουδάει πιὸ 
πολὺ στὴ γερασμένη της καρδιά, τὴν 
ξανανειωμένη πιά, τὴν ἀναστημέ-
νη....

(«Παχαλινὰ Διηγήματα», Εὐστ. Μπάστα, 

ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθήνα 1991)



ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ 

Μπροστά στο θαύμα ο άνθρω-
πος μπορεί να πάρει διαφο-

ρετικές στάσεις, ανάλογα με το βαθ-
μό της πίστεως που διαθέτει. Όταν η 
πίστη του είναι αναιμική, μαζί φεύγει 
και η εκδήλωσή της, δηλαδή η απο-
δοχή του θαύματος. Όταν, όμως, η 
πίστη θρονιάζεται στην καρδιά, δέ-
χεται και το θαύμα. Και αν για κάθε 
θαύμα ο άνθρωπος μπορεί να πάρει 
διαφορετικές στάσεις, αυτό συμβαί-
νει περισσότερο για το μέγιστο θαύ-
μα που γιορτάζουμε τις μέρες αυτές, 
την Ανάσταση του Κυρίου.

Ο σύγχρονος κόσμος έχει κατα-
σκευάσει τα δικά του «θαύματα». Οι-
κοδομεί μεγαθήρια, υπερπολυτε-
λή κρουαζιερόπλοια, στέλνει διαστη-
μόπλοια και πυραύλους έξω από τη 
γη και κατορθώνει τεχνολογικά θαύ-
ματα. Και για όλα αυτά καυχάται και 
συνάμα κλειδώνει τα παράθυρα και 
τους φεγγίτες της ψυχής του απ' όπου 
η πίστη θα εφώτιζε το εσωτερικό του. 
Και στο θαύμα όλα τα ανοίγματα του 
σπιτιού του είναι κλειστά. Το θαύμα 
της Ανάστασης μέσα στη σοφία του 
δεν του χρειάζεται.

ύπάρχουν, παρά ταύτα, και σήμε-
ρα ψυχές που αφήνουν να ξαναζή-
σει μέσα τους η πίστη, έκφραση της 
οποίας είναι η αποδοχή του θαύμα-
τος της Αναστάσεως. ύπέροχη η ομο-

λογία τους: «Ανέστη ο Κύριος!» «Ο 
Κύριός μου και ο Θεός μου!». Πίστη 
στην Ανάσταση του ύιού του Θεού 
σημαίνει ανύψωση του αναστημέ-
νου ανθρώπου. Μόνον ο σύνδεσμος 
με τον Αναστάντα Κύριο δημιουργεί 
αναστημένους ανθρώπους.

 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ

Δεν πρόκειται, βέβαια, για εκεί-
νους που παρεπιδημούν σε 

κάποια πόλη και με την γιορτή της 
Αναστάσεως επανέρχονται στη γενέ-
τειρά τους για να γιορτάσουν με τους 
δικούς τους το Πάσχα. Όλοι αυτοί 
είναι αξιέπαινοι. Πρόκειται για εκεί-
νους που κάνουν το εντελώς αντίθε-
το. Που εγκαταλείπουν το σπίτι τους 
και τρέχουν ασθμαίνοντας προς δι-
άφορες κατευθύνσεις, δημιουργώ-
ντας συνωστισμό εκατοντάδων χιλιά-
δων ατόμων στα διάφορα μεταφορι-
κά μέσα. Πολλοί από αυτούς ταλαι-
πωρούνται στα ταξίδια και αποκά-
μουν κατά την επιστροφή τους. Ζουν 
μέσα σε κλίμα εκνευρισμού και ερε-
θιστικότητας. Και έτσι, ούτε την εξο-
χή απολαμβάνουν, ούτε την ιερότητα 
της Μεγάλης Γιορτής αισθάνονται. η 
προσαρμογή τους λείπει στο ξένο μέ-
ρος που βρέθηκαν. Τους λείπει και η 
απαραίτητη ηρεμία. 

Κι ενώ χτυπάνε χαρμόσυνα οι κα-
μπάνες και καλούν τους πιστούς στην 
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έκκλησία να πανηγυρίσουν την Ανά-
σταση του Κυρίου και να υψωθούν 
πνευματικά και να παραμερίσουν τις 
βιοτικές μέριμνες, αυτές τις πνευματι-
κές ανατάσεις δεν τις δοκιμάζουν οι 
δραπέτες της πασχαλινής περιόδου. 

Και το συμπέρασμα είναι ότι τέ-
τοιες εξορμήσεις απομακρύνουν από 
τη θαλπωρή του σπιτιού, χωρίζουν 
ακόμη βαθύτερα τα μέλη της οικο-
γένειας και βεβηλώνουν τις μεγάλες 
γιορτές. Ξεκόβουν τον άνθρωπο από 
τον Θεό και γεμίζουν την ψυχή με 
κόπωση. Καλύτερα να λείπουν. 

«ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΙ» 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ

Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, η έλ-
λάδα μαζί με πολλές άλλες χώρες 
συμμετείχε στην «Παγκόσμια ημέρα 
Ασφαλούς Διαδικτύου». η εκδήλωση 
αυτή έδωσε αφορμή για τη δημοσι-
οποίηση ερευνών με θέμα τη χρήση 
του Διαδικτύου από τα σημερινά παι-
διά και τους εφήβους (βλ. εφ. «η Κα-
θημερινή», 4.3.12).

Πόσοι άραγε γονείς γνωρίζουν το 
«είδος» της χρήσης του ιντερνέτ που 
κάνει το παιδί τους; Ποιοι οι έφη-
βοι που «εθίζονται» περισσότερο στο 
ιντερνέτ και για ποια αιτία; Και, ακό-
μη, τι ρόλο παίζει το facebook στη 
ζωή τους; Από την έρευνα του Πα-
νευρωπαϊκού Δικτύου αποκαλύπτε-
ται ότι μόνο το 6% των έλλήνων γο-

νέων δείχνουν να γνωρίζουν ότι τα 
παιδιά τους έχουν δει επιβλαβές γι' 
αυτά περιεχόμενο. ένώ το ποσοστό 
των παιδιών που παραδέχεται πως 
έχει ενοχληθεί ή νιώσει άσχημα για 
κάτι που είδε στο Διαδίκτυο αγγίζει 
το 10%. Όσο για το κατά πόσο πι-
στεύουν οι γονείς ότι τα παιδιά τους 
έχουν υποστεί διαδικτυακή παρενό-
χληση (bulling) η έλλάδα έχει από τα 
υψηλότερα ποσοστά άγνοιας (79%!).

Πρόσφατη έρευνα της Μέύ (Μο-
νάδας έφηβικής ύγείας) σε εφήβους 
15-16 ετών έδειξε τόσο το ποσοστό 
της οριακής χρήσης του Διαδικτύου, 
όσο και το ποσοστό της υπερβολι-
κής χρήσης, να έχει αυξηθεί. Και ενώ 
πριν από 4 χρόνια τ' αγόρια χρησι-
μοποιούσαν περισσότερο από τα κο-
ρίτσια το Διαδίκτυο και τα ηλεκτρονι-
κά παιχνίδια, τώρα υπάρχει ισότητα 
στα δύο φύλα με τη βασικότερη αιτία 
που μπορεί να οδηγήσει στην εξάρ-
τηση από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύ-
ωσης. Αναμφιβόλως, προς τους Γο-
νείς αρμόζει το παράγγελμα: «Φύλα-
κες, γρηγορεῖτε» (βλ. εφ. «η Καθημε-
ρινή», 4.3.12).

ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΛΑΟΥ

«Ποια διάσωση της ελληνικότητας 
να γιορτάσουν σε εθνικές επετείους 
τα κόμματα που μεθοδικά και προ-
μελετημένα αφελλήνισαν τον λαό επί 

Θέςέις ΚΑι ΠρΟΒΛηΜΑΤιςΜΟι
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τριάντα οχτώ ολόκληρα χρόνια; Βί-
αια και αυθαίρετα, ερήμην του λαού, 
έσπασαν τη συνέχεια δύο χιλιάδων 
χρόνων ελληνικής γραφής, επιβάλ-
λοντας το μονοτονικό σύστημα, κα-
τάργησαν ή αχρήστευσαν ετσιθελικά 
τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνι-
κών στα σχολεία. Και μόνο με τα δύο 
αυτά εν ψυχρώ εγκλήματα απέκοψαν 
τον Έλληνα από την ενιαία γλωσσι-
κή του παράδοση, κάτι που δεν είχαν 
κατορθώσει ούτε τα τετρακόσια χρό-
νια της σκλαβιάς στους Τούρκους, 
ούτε το ξερίζωμα από πανάρχαιες 
κοιτίδες του Μικρασιατικού, Ποντια-

κού και της Ανατολικής ρωμυλίας έλ-
ληνισμού. 

ςήμερα ο πληθυσμός της έλλά-
δας, ο κάτω των σαράντα ετών, δεν 
καταλαβαίνει να διαβάσει ούτε καν 
τον ροΐδη ή τον Παπαδιαμάντη, και 
η αττική διάλεκτος ή η ποίηση της εκ-
κλησιαστικής λατρείας τού είναι ξένη 
γλώσσα. Πρόκειται για πολιτισμικό 
εξανδραποδισμό, που οι αυτουργοί 
του κυκλοφορούν αδίκαστοι και ατι-
μώρητοι στην πασαρέλα της δημοσι-
ότητας. Και ζητάνε την ψήφο μας». 
(Χρ. Γιανναράς)

αφυπνίζει συνειδήσεις και προετοιμά-
ζει το έδαφος για επανάσταση. Δεν μέ-
νει όμως σε αυτό. Ο διπλωμάτης στο ελ-
ληνικό προξενείο του Μοναστηρίου, ο 
Ίων Δραγούμης, της αναθέτει αποστο-
λές. η Βελίκα γίνεται ο σύνδεσμος ανά-
μεσα στο προξενείο στο Μοναστήρι, τον 
μητροπολίτη Καστοριάς και τον πρόξενο 
στη Θεσσαλονίκη. Μεταφέρει έγγραφα, 
νομίσματα, ενώ ταυτόχρονα παραφυ-
λάει, κρυφακούει και ό,τι ακούσει από 
τους Τούρκους ή τους Βουλγάρους το 
μεταφέρει στους Έλληνες. Ούτε στιγμή 
δεν νοιάζεται για την υπόληψή της. Με-
ταμφιεσμένη σε τρελή Βουλγάρα γίνεται 
«το μάτι και το αυτί» του Αγώνα.

Το τέλος της προδιαγεγραμμένο. Κά-
ποτε οι Βούλγαροι την εντοπίζουν και τη 
βασανίζουν σκληρά. Χωρίς να καταφέ-
ρουν να της αποσπάσουν καμία πληρο-
φορία, τη σκοτώνουν. Και εκείνη, παίρ-
νοντας όλα τα μυστικά μαζί της, συγκα-

ταλέγεται πλέον στη χορεία των ηρώων 
και μαρτύρων που θυσιάστηκαν για την 
πατρίδα.

η Βελίκα Τράικου δεν ήταν η μόνη. 
η Λίλη Βλάχου, η Αικατερίνα Χατζηγε-
ωργίου, η Αγγελική Φιλιππίδου, η ςουλ-
τάνα Κανδηλιάρη... Ο κατάλογος είναι 
μακρύς, οι θυσίες πολλές, όμως έτσι δί-
νονται οι μεγάλες μάχες, με αίμα.

Μικρός φόρος τιμής και χρέους 
από εμάς προς όλους αυτούς 

τους ήρωες είναι οι εκδηλώσεις μνήμης. 
η γνώση της ιστορίας μας και της αλή-
θειας ίσως μας βοηθήσει και σήμερα να 
ξυπνήσουμε και να αναλογιστούμε τα δί-
καια της φυλής μας. Όπως οι Μακεδο-
νομάχοι μάς δίδαξαν, «πρέπει πρώτα να 
νικήσεις τον φόβο. να νιώσεις ότι εξαρ-
τάται και από σένα, όσο μικρός και αν 
είσαι, η τιμή, η αξιοπρέπεια και η ελευ-
θερία της πατρίδας σου».  

(συνέχεια από τη σελ. 131)



Φτάσαν! Το βλέμμα υψώνουν το θολό
τον τάφο ν’ αντικρύσουνε. Πνιγμένη
βγάζουν κραυγή – η Ταφόπετρα ριγμένη
και τ’ άχραντό Του μνήμα είν’ ανοιχτό.

Άγγελος πάλλευκος, πανώριος, τις θωρεί
στου μνήματος την πόρτα καθισμένος.
Με τ’ αγιοφώς ολόκληρος λουσμένος,
γλυκά χαμογελάει σαν τους μιλεί.

«Τον Σταυρωμένο θέλετε Χριστό;
Δεν είν’ εδώ. Εγέρθηκε! Αναστήθη!»
Θε μου! Τι κοχλασμός χαράς στα στήθη!
Τι έκσταση στο βλέμμα το θαμπό!

Τόση χαρά μαζί και τόσο φως!
Θαμπώνονται. Τα μάτια τους σφαλάνε
κι ως πάλι ανοιούν, άγγελος, λάμψη, πάνε!
Ο Τάφος μένει μόνον ο ανοιχτός.

Παίρνουν ξανά τ’ ωριόπλουμο στρατί. 
Άνθη, πουλιά, γλυκά τις χαιρετάνε.
Τ’ αχνά τους χείλη – Ανέστη! τραγουδάνε,
κι ολούθε η πλάση – Ανέστη! – αχολοεί.

Γλυκοχαράζει! Απ’ την ανατολή
παράξενες προβαίνουν οπτασίες
-μισόσβηστες, θαμπές φωτοχυσίες-
πανώρια προμηνώντας μιαν αυγή.

Ξυπνάει η Πλάση αργά, νωχελικά
και το σκοτάδι γίνεται πιο ανάριο.
Σ’ ένα ουρανό ασυγνέφιαστο, καθάριο,
τ’ άστρα αχνοσβηούν δειλά, τρεμουλιαστά…

Και κείνες πορευόνταν  σιωπηλές,
του Δάσκαλου θλιμμένες μυροφόρες
-τρεις ήταν πονεμένες μαυροφόρες-
αχνές στο μισοσκόταδο μορφές.

Το μονοπάτι πήραν το στενό
ανάμεσα από σκίνα και μυρτούλες
-αλυγαριές, θυμάρια και δαφνούλες-
τραβώντας για του Τάφου το βουνό…

Θλίψη η θολή τους στάλαζε ματιά 
κι ο πόνος τούς εσπάραζε τα στήθια.
Πέθανε Κείνος που ήταν Φως κι Αλήθεια
κι η ελπίδα εσβέστη απ’ τη φτωχή καρδιά.

Μυροφόρες

Αλίκη Στρατή



τηλ.:  27410 - 29663 ,  Κιν: 6932 659820

fax: 27410 - 75727, e-mail: grammateia@apostolospavlos.gr

www.apostolospavlos.gr
(Γυμνάσιο - Λύκειο)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Οι εγγραφές μαθητών για το Σχολ. Έτος 2012 - 13 έχουν αρχίσει. 
Φέτος με οδηγό τις περσινές προτιμήσεις των Γονέων, 

προβλέπεται ότι για τη νέα Σχολική Χρονιά 
θα υπάρξει πληρότητα μαθητών στα Εκπαιδευτήριά μας.

Οι ενδιαφερόμενοι Γονείς πρέπει εγκαίρως να προσέλθουν 
για την εγγραφή των παιδιών τους.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από τη νέα σχολική χρονιά 2012-13 θα λειτουργεί η 
"Στέγη Μαθητικού Ομίλου" ξέχωρα για μαθητές και μαθήτριες. θα 
δέχεται για διαμονή και φιλοξενία περιορισμένο αριθμό μαθητών, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό της. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
υποβάλουν έγκαιρα σχετική αίτηση στη Διεύθυνση του Σχολείου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατασκηνωτικά Σεμινάρια "Κοινωνικής Προσπάθειας"

Φέτος οι κατασκηνωτικές περίοδοι ορίστηκαν ως εξής:
• 22/6 -3/7 για παιδιά α΄ σχολικής ηλικίας & μέχρι Δ΄ δημ.
• 4/7 -16/7 για αγόρια 11-15 ετών
• 18/7-30/7 για κορίτσια 11-15 ετών




