
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Χριστὸς ἀνέστη!
Εὐφρόσυνος καὶ φωτεινὴ ἀνέτειλε καὶ 

πάλιν ἡ ἁγία ἡμέρα τοῦ Πάσχα καὶ σκορπίζει 
χαράν, παρηγορίαν, ἀγαλλίασιν καὶ βεβαί-
αν ἐλπίδα ζωῆς εἰς ὅλους τοὺς πιστούς, παρὰ 
τὴν ἐπικρατοῦσαν ἀνὰ τὸν κόσμον βαρεῖαν 
ἀτμόσφαιραν ἐξ αἰτίας τῆς πολυδιαστάτου 
κρίσεως, μὲ ὅλας τὰς γνωστὰς ὀδυνηρὰς 
ἐπιπτώσεις της εἰς τὸν καθημερινὸν βίον τῆς 
ἀνθρωπότητος.

Ἀνέστη ἐκ τοῦ Τάφου ὁ Χριστός, ὁ Θεάν-
θρωπος, καὶ μαζί Του ἀνέστη ὁ ἄνθρωπος! Ἡ 
καταδυναστεία τοῦ θανάτου ἀποτελεῖ παρελ-
θόν. Ἡ ἀπελπισία τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ᾅδου 
παρῆλθεν ἀνεπιστρεπτί. Ὁ μόνος Ἰσχυρὸς καὶ 
Χορηγὸς τῆς ζωῆς, ἀφοῦ ἀνέλαβεν ἐθελουσίως 
διὰ τῆς Ἐνσαρκώσεώς Του ὅλην τὴν δυστυχί-
αν τῆς φύσεώς μας καὶ τὸ ἴδιον τὸ κεφάλαιόν 
της, τὸν θάνατον, ἤδη «τὸν ᾅδην ἐνέκρωσε τῇ 
ἀστραπῇ τῆς Θεότητος»1  καὶ ἐχάρισεν εἰς τὸν 
ἄνθρωπον ζωὴν καὶ «περισσὸν» ζωῆς.2

Αὐτὴν τὴν περίσσειαν ζωῆς, τὴν ὁποίαν 
ὁ Ἀναστὰς ἐχάρισεν εἰς ἡμᾶς, δὲν παύει νὰ 
συκοφαντῇ καὶ νὰ διαβάλῃ πάντοτε μὲ συ-

νέπειαν πρὸς τὸ ὄνομά 
του ὁ διάβολος, καίτοι 
ἀπονευρωμένος πλέον 
καὶ ἐντελῶς ἀνίσχυρος 
καὶ καταγέλαστος. Τὴν 
συκοφαντεῖ μὲ τὴν εἰς 
τὸν κόσμον ἐπικρατοῦσαν 
ἀκόμη «ὕβριν», τόσον 
ἔναντι τοῦ Θεοῦ, ὅσον 
καὶ ἔναντι τοῦ συνανθρώ-
που καὶ τῆς ὅλης κτίσεως. Τὴν διαβάλλει μὲ 
τὴν εἰσέτι ὑφισταμένην ἐντὸς ἡμῶν «ἀρχαίαν 
σκωρίαν» τῆς ἁμαρ τητικῆς ροπῆς, τὴν ὁποίαν 
καταλλήλως πάντοτε ἐκμεταλλεύεται, προ-
σπαθῶν νὰ μᾶς παγιδεύσῃ εἴτε εἰς τὴν 
ἔμπρακτον ἁμαρτίαν, εἴτε εἰς τὴν περὶ τὴν πίστιν 
πλάνην. Ἡ «ὕβρις» εἶναι ἀπότοκον τῆς «σκω-
ρίας» ἐκείνης καὶ ἀμφότεραι συναποτελοῦν 
τὸ ἀπαίσιον ζεῦγος τῶν εὐθυνομένων διὰ τὴν 
διατάραξιν τῶν σχέσεών μας πρὸς ἑαυτούς, 
πρὸς ἀλλήλους, πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς ὅλην 
τὴν Δημιουργίαν. Εἶναι, κατὰ ταῦτα, ἀδήριτος 
ἀνάγκη νὰ ἀποκαθάρωμεν τὴν σκωρίαν 
ἐκείνην μετὰ πάσης προσοχῆς καὶ ἐπιμελείας, 
ὥστε νὰ λάμψῃ ἄπλετον τὸ ζωοποιὸν φῶς τοῦ 
Ἀναστάντος Χριστοῦ εἰς τὸν νοῦν, εἰς τὴν ψυχὴν 
καὶ εἰς τὸ σῶμα μας, νὰ ἀπομακρύνῃ τὸ σκότος 
τῆς ὕβρεως καὶ νὰ ἐκχυθῇ τὸ «περισσὸν» τῆς 
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ζωῆς εἰς τὸν κόσμον ὅλον. Τοῦτο δὲν δύναται 
νὰ ἐπιτευχθῇ οὔτε διὰ τῆς φιλοσοφίας, οὔτε 
διὰ τῆς ἐπιστήμης, οὔτε διὰ τῆς τέχνης, οὔτε 
διὰ τῆς τεχνικῆς, οὔτε διά τινος ἰδεολογίας, εἰ 
μὴ μόνον διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν μέχρι Παθῶν 
καὶ Σταυροῦ καὶ Τάφου καὶ ταμείων τοῦ ᾅδου 
συγκαταβάντα καὶ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντα Θε-
άνθρωπον Ἰησοῦν Χριστόν, ἐκφραζομένης 
διὰ μυστηριακῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καὶ 
ἐμπόνου καὶ συστηματικοῦ πνευματικοῦ 
ἀγῶνος. Ἡ Ἐκκλησία, ὡς τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, 
ζῇ ἀδιαλείπτως καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τὸ θαῦμα 
τῆς Ἀναστάσεως, καὶ διὰ τῶν ἁγίων Μυστηρί-
ων της, τῆς Θεολογίας καὶ τῆς πρακτικῆς δι-
δασκαλίας της, μᾶς δίδει τὴν δυνατότητα νὰ 
μεταλάβωμεν τοῦ θαύματος, νὰ μετάσχωμεν 
τῆς νίκης κατὰ τοῦ θανάτου, νὰ γίνωμεν τέ-
κνα φωτόμορφα τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἀληθῶς 
«θείας κοινωνοὶ φύσεως»3, ὅπως συνέβη καὶ 
συμβαίνει μὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους. Ἡ εἰς τὰ βάθη 
τῆς καρδίας ἡμῶν φυομένη κακοβότανος καὶ 
ἀκανθηρὰ δέσμη τῶν παθῶν, ἡ λιπαινομένη ἐκ 
τῆς σκωρίας τοῦ ἐν ἡμῖν «παλαιοῦ ἀνθρώπου»4, 
εἶναι ἐπάναγκες νὰ μεταμορφωθῇ τὸ συντο-
μώτερον ἐν Χριστῷ, διὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ χά-
ριν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν περὶ ἡμᾶς ζωντανῶν 
εἰκόνων Του, δηλ. τῶν συνανθρώπων μας, εἰς 
ἀνθοδέσμην ἀρετῶν, ἁγιασμοῦ καὶ δικαιο-
σύνης. Οὕτω, ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος ἐπικαίρως 
ψάλλει: «Δικαιοσύνης ἐσθῆτα περιβαλλόμενοι 
λευκὴν ὑπὲρ χιόνα, τῇ παρούσῃ τοῦ Πάσχα 
ἡμέρᾳ εὐφρανθῶμεν, ἐν ᾖ ὁ Χριστός, δικαιοσύ-
νης ὡς ἥλιος ἐκ τῶν νεκρῶν ἀνατείλας, πάντας 

ἡμᾶς ἀφθαρσίᾳ κατεφαίδρυνεν».5  Τὸ λευκὸν 
ἔνδυμα τῆς δικαιοσύνης μᾶς ἐδόθη συμβολικῶς 
κατὰ τὸ ἅγιον Βάπτισμα καὶ καλούμεθα διὰ τῆς 
διαρκοῦς μετανοίας, τῶν χαροποιῶν δακρύων, 
τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς, τοῦ περιορισμοῦ 
τῶν ἐπιθυμιῶν, τῆς ὑπομονῆς εἰς τὰ ὀδυνηρὰ 
τοῦ βίου καὶ τῆς ἀνυποχωρήτου προσπαθεί-
ας πρὸς πρακτικὴν ἐφαρμογὴν πασῶν τῶν 
ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καὶ μάλιστα τῆς κεφαλαιώ-
δους ἐντολῆς τῆς ἀγάπης, νὰ τὸ ἀνακαθάρωμεν, 
μετέχοντες οὕτως εἰς τὴν σταυρικὴν κένωσιν 
τοῦ Θεανθρώπου, ὥστε νὰ ἔλθῃ ἡ πασχάλιος 
εὐφροσύνη, τὸ φαιδρὸν ἀναστάσιμον φῶς καὶ 
ἡ σωτηρία εἰς τὴν ζωὴν μας καὶ εἰς τὸν περὶ 
ἡμᾶς κόσμον.

Ταῦτα ἀπὸ τοῦ πάντοτε ἐν τῇ δοκιμασίᾳ
τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ φωτὶ 
καὶ τῇ χαροποιῷ ἐμπειρίᾳ τῆς Ἀναστάσεως, 
ὑπάρχοντος Φαναρίου ἑορτίως γράφοντες καὶ 
τὴν στοργὴν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας διερμη-
νεύοντες, εὐχόμεθα ὁλοψύχως πᾶσαν παρὰ 
τοῦ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Ἀρχηγοῦ τῆς Ζωῆς 
σωτήριον δωρεὰν καὶ πασχάλιον εὐλογίαν.

Ἅγιον Πάσχα 2010
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα
εὐχέτης πάντων ὑμῶν

--------------------------------------------

Ἀναγνωσθήτω ἐπ’ ἐκκλησίας κατὰ τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα, μετὰ 
τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον.

3. Β΄ Πέτρ. 1, 4.
4. Ἐφεσ. 4, 22.
5. Στιχηρὸν Ἑσπερινοῦ τῆς Πέμπτης μετὰ τοῦ Θωμᾶ.
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Οἱ Πατέρες γιά τήν ἀνάσταση

r Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης s
Ἐπειδή λοιπόν, ἔπρεπε ὁ καλός ποιμένας νά 

δώσει τήν ψυχή του γιά χάρη τῶν προβάτων του, 
ὥστε μέ τόν ἴδιο του τό θάνατό του νά καταλύσει 
τόν θάνατο, τότε γίνεται καί γίνεται καί τά δυό ὁ 
ἀρχηγός τῆς σωτηρίας μας γιά τήν ἀνθρώπινη 
φύση, καί ἱερέας καί ἀμνός, μέ τό νά ἐνεργήσει τό 
θάνατο μέσα σ’ ἐκεῖνο πού μπορεῖ νά δεχτεῖ τήν 
κοινωνία τοῦ πάθους.

Ἐπειδή ὁ θάνατος δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά 
χωρισμός τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, αὐτός πού 
ἑνώθηκε καί μέ τά δυό, τήν ψυχή δηλαδή καί τό 
σῶμα, δέ χωρίζεται ἀπό κανένα. Ἀλλά ἐπιμερίζοντας 
τόν ἑαυτό του καί στό σῶμα καί στήν ψυχή, μέ τήν 
ψυχή ἀνοίγει στό ληστή τόν παράδεισο καί μέ τό 
σῶμα σταματᾶ τή διαδικασία τῆς φθορᾶς. Κι αὐτό 
ἀκριβῶς εἶναι ἡ κατάλυση τοῦ θανάτου, τό νά 
ἀδρανοποιηθεῖ ἡ φθορά ἐξαφανισμένη μέσα στή 
ζωοποιό φύση. Γιατί αὐτό πού πραγματοποιεῖται 

Οἱ Πατέρες γιά τήν ἀνάσταση

σ’ αὐτά ἀποβαίνει κοινή εὐεργεσία καί δωρεά τῆς 
φύσης μας.

Καί ἔτσι συνενώνει μέ τήν ἀνάσταση ὅλα τά δια-
χωρισμένα αὐτός πού βρίσκεται καί στά δυό, πού 
παρέδωσε μέ τήν ἐξουσία πού ἔχει, τό σῶμα του 
στήν καρδιά τῆς γῆς, ὅπως ἔχει γραφεῖ (Ματθ. 12, 
40), καί ἔδωσε τήν ψυχή του ἀπό μόνος του, ὅπως 
λέει στόν Πατέρα του, «στά χέρια σου παραδίνω τό 
πνεῦμά μου» (Λουκ. 23, 46), καί στό ληστή «ἀπό 
σήμερα θά εἶσαι μαζί μου στόν παράδεισο» (Λουκ. 
23, 43). Γιατί δέν πρέπει νά πιστεύουμε πώς εἶναι 
κάπου ἀλλοῦ ἡ θεία ἐκείνη βιοτή, πού λέγεται πα-
ράδεισος, παρά μόνο μέσα στήν εὐρύχωρη παλάμη 
τοῦ Πατέρα».

rἍγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνόςs
«Ἀλλά θά ρωτήσει κάποιος: πῶς ἀνασταίνονται 

οἱ νεκροί; Ὤ, τί ἀπιστία! Ὤ, τί ἀνοησία! Αὐτός πού 
μετέτρεψε μέ μόνη τήν θέλησή του τό χῶμα σέ 
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σῶμα, δέ θά ἀναστήσει πολύ εὐκολότερα, μόνο μέ 
τή θέλησή Του, αὐτό πού δημιουργήθηκε καί ἔπαθε 
ἀποσύνθεση; Λοιπόν νά θεωρήσεις ὅτι τά σπέρμα-
τα θάβονται μέσα στά αὐλάκια τοῦ χωραφιοῦ, ὡς 
μέσα στούς τάφους. Ποιός εἶναι αὐτός πού ἔβαλε 
μέσα σ’ αὐτά ρίζες, καλάμια καί φύλλα καί στάχυα; 
Δέν εἶναι ὁ Δημιουργός τοῦ σύμπαντος; Δέν τά 
ἔβαλε ἡ προσταγή αὐτοῦ πού τά κατασκεύασε ὅλα; 
Πίστευε, λοιπόν, ὅτι ἔτσι θά γίνει καί ἡ ἀνάσταση 
τῶν νεκρῶν μέ τή θεία θέληση καί τό θεῖο νεῦμα 
διότι ἡ δύναμη συνεργεῖ μέ τή βούληση».

 
rἍγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτηςs

«Τί εἶναι αὐτό, ἀδελφοί ἀγαπητοί καί φιλέορτοι 
καί φιλόχριστοι; Τί εἶναι αὐτή ἡ μεγάλη λαμπρο-
φορία; Τί εἶναι αὐτή ἡ τόση φωταγωγία καί χαρά; 
Τί εἶναι αὐτό πού ἔκανε τήν  Ἐκκλησία νά στρά-
φτει τόσο πολύ; Τί εἶναι αὐτό πού λάμπρυνε τήν 
οἰκουμένη; Τί εἶναι αὐτό πού ἔκανε νά δημιουργηθεῖ 
τόσο μεγάλη χαρά καί εὐχαρίστηση;

Χθές ἤμασταν σέ λύπη καί σήμερα σέ χαρά. 
Χθές σέ κατήφεια καί σήμερα σέ εὐθυμία. Χθές σέ 
θρήνους καί σήμερα σέ ἀλαλαγμούς.

Ρωτᾶς ποιά εἶναι ἡ αἰτία αὐτῶν καί τί εἶναι 
ἐκεῖνο πού προκάλεσε αὐτή τήν τόσο μεγάλη χαρά 
καί λαμπρότητα; Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε ἀπό τούς 
νεκρούς καί ὅλος ὁ κόσμος γέμισε ἀπό ἀγαλλίαση. 
Κατάργησε μέ τό ζωοποιό του θάνατο τό θάνατο καί 
ὅλοι ὅσοι βρίσκονταν στόν  Ἅδη ἐλευθερώθηκαν 
ἀπ’ τά δεσμά του. Ἄνοιξε τόν Παράδεισο καί τόν 
ἔκανε προσιτό σέ ὅλους.

Πόσο, ἀλήθεια, μεγάλο βάθος, πού δέν μπορεῖ 
νά κατανοηθεῖ! Πόσο μεγάλο ὕψος, πού δέν 
μπορεῖ νά μετρηθεῖ! Πόσο φρικτό μυστήριο, πού 
ὑπερβαίνει τή δύναμη τοῦ νοῦ!

Ὑμνοῦν οἱ ἄγγελοι, ἐπειδή εὐφραίνονται γιά τή 
σωτηρία μας. Χαίρονται οἱ προφῆτες βλέποντας νά 
ἐκπληρώνονται οἱ προφητεῖες τους. Ὅλη ἡ κτίση 
ἑορτάζει μαζί μας γιατί ξημέρωσε γι’ αὐτήν ἡμέρα 
σωτήρια, ἔλαμψε πάλι ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης».

(Ε.Π.Ε. Φιλοκαλία, τόμος 18ος)

rἍγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγοςs
«Εἶναι ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως σήμερα καί τό 

ξεκίνημα εἶναι εὐνοϊκό· ἄς καμαρώνουμε γιά τό πα-
νηγύρι καί ἄς ἀγκαλιάσουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Ἄς 
προσφωνήσουμε «ἀδερφοί», ἀκόμη κι ἐκείνους πού 
μᾶς μισοῦν καί, πολύ περισσότερο, ἐκείνους πού ἀπό 
ἀγάπη ἔχουν κάμει ἤ ἔχουν πάθει κάτι. Ἄς δώσουμε 
συγχώρεση γιά ὅλα πρός χάρη τῆς Ἀναστάσεως. Ἄς 
δώσουμε συγχώρεση ὁ ἕνας στόν ἄλλο...

Χτές σταυρωνόμουν μαζί μέ τόν Χριστό, σήμε-
ρα δοξάζομαι μαζί Του. Χτές γινόμουν νεκρός μαζί 
Του, σήμερα γίνομαι ζωντανός μαζί Του. Χτές θα-
βόμουν μαζί Του, σήμερα ἀνασταίνομαι μαζί Του...

Ἄς γίνουμε ὅπως ὁ Χριστός, γιατί καί ὁ Χριστός 
ἔγινε ὅπως ἐμεῖς. Ἄς γίνουμε θεοί γι’ Αὐτόν, ἐπειδή 
κι Ἐκεῖνος ἔγινε ἄνθρωπος γιά χάρη μας.

Δέχτηκε τό χειρότερο, γιά νά δώσει τό καλύ-
τερο. Ἔγινε φτωχός, γιά νά γίνουμε ἐμεῖς πλούσι-
οι μέ τή δική Του φτώχεια. Ἔλαβε μορφή δούλου, 
γιά νά πάρουμε ἐμεῖς ἀπό Αὐτόν τήν ἐλευθερία. 
Κατέβηκε στή γῆ, γιά νά ὑψωθοῦμε στόν οὐρανό. 
Δοκιμάστηκε ἀπό πειρασμούς, γιά νά νικήσουμε. 
Ἀτιμάστηκε γιά νά μᾶς δοξάσει· πέθανε γιά νά μᾶς 
σώσει, ἀνέβηκε στούς οὐρανούς γιά νά τραβήξει 
κοντά Του ἐμᾶς πού βρισκόμαστε ριγμένοι κάτω 
μέ τήν πτώση στήν ἁμαρτία».

(Ἀπόσπασμα ἀπό τόν 1ο λόγο τοῦ Ἁγίου 
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στό ἅγιο Πάσχα)

rἍγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγοςs
«Οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ἀνθρώπους πι-

στεύουν στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, πολύ λίγοι 
ὅμως εἶναι αὐτοί πού τή βλέπουν καθαρά καί αὐτοί 
πού δέν τήν εἶδαν, δέν μποροῦν νά προσκυνήσουν 
τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς Ἅγιο καί Κύριο….

Καί τό ἱερότατο λόγιο πού καθημερινά ἔχουμε 
στό στόμα, δέ λέει «Ἀνάστασιν Χριστοῦ πιστεύο-
ντες» ἀλλά τί; «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι 
προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν τόν μόνον 
ἀναμάρτητον».

Πῶς λοιπόν μᾶς προτρέπει τώρα τό Ἅγιο 
Πνεῦμα νά λέμε ὅτι εἴδαμε αὐτήν πού δέν εἴδαμε, 
ἀφοῦ μάλιστα μιά φορά ἀναστήθηκε ὁ Χρι-
στός πρίν χίλια χρόνια κι οὔτε τόν εἶδε κανείς νά 
ἀνασταίνεται; Ἄραγε μήπως ἡ Ἁγία Γραφή θέλει νά 
λέμε ψέματα;
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Ὄχι βέβαια, ἀλλά αὐτό πού μᾶς προτρέπει νά 
ὁμολογοῦμε εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἐπειδή ἡ Ἀνάσταση 
τοῦ Χριστοῦ συντελεῖται μέσα στόν κάθε πιστό κι 
ὄχι μιά φορά, ἀλλά κάθε ὥρα θά λέγαμε, ἀφοῦ 
αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Δεσπότης Χριστός ἀνασταίνεται 
μέσα μας καί λαμπροφορεῖ καί ἀπαστράπτει τίς 
ἀστραπές τῆς ἀφθαρσίας καί τῆς θεότητος.

Γιατί ἡ φωτοφόρος παρουσία τοῦ Πνεύματος 
μᾶς ὑποδεικνύει τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἤ 
μᾶλλον μᾶς ἀξιώνει νά δοῦμε αὐτόν τόν ἴδιο τόν 
Ἀναστάντα. Γι’ αὐτό καί λέμε: «Θεός εἶναι ὁ Κύριός 
μας καί φανερώθηκε σέ μᾶς» (Ψαλμ. 117, 27).

Σ’ ὅσους λοιπόν ἀποκαλυφθεῖ ὁ ἀναστημένος 
Χριστός, πάντως πνευματικά ἐμφανίζεται στά πνευ-
ματικά τους μάτια. Γιατί, ὅταν ἔρχεται σέ μᾶς διά 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μᾶς ἀνασταίνει ἐκ νεκρῶν, 
μᾶς ζωοποιεῖ καί μᾶς δίνει τή χάρη νά Τόν βλέπου-
με μέσα μας ὁλοζώντανο, Αὐτόν τόν ἀθάνατο καί 
ἀνώλεθρο καί νά γνωρίζουμε πλήρως, ὅτι Αὐτός 
μᾶς συνανασταίνει καί μᾶς συνδοξάζει, ὅπως 
μαρτυρεῖ ἡ Ἁγία Γραφή».

(Κατηχητικός λόγος ιγ΄)

rἍγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγοςs
Χρειασθήκαμε Θεό πού σαρκώθηκε καί πέθα-

νε, γιά νά ζήσουμε. Νεκρωθήκαμε μαζί Του, γιά νά 
καθαρισθοῦμε. Ἀναστηθήκαμε μαζί Του, ἐπειδή 
μαζί Του καί νεκρωθήκαμε. Συνδοξασθήκαμε, ἐπει-
δή συναναστηθήκαμε.

Εἶναι πολλά μέν λοιπόν τά θαύματα τῆς τότε 
ἐποχῆς: Θεός πού σταυρώνεται, ἥλιος πού σκοτίζε-
ται καί πάλι ἀνατέλλει (γιατί ἔπρεπε καί τά κτίσμα-
τα νά συμπάσχουν μέ τόν Κτίστη). Καταπέτασμα 
πού σχίζεται, αἷμα καί νερό πού χύνεται ἀπ’ τήν 
πλευρά (το μέν αἷμα, γιατί ἦταν ἄνθρωπος, τό δέ 
νερό γιατί ἦταν πάνω ἀπ’ τόν ἄνθρωπο). Γῆ πού 
σείεται, πέτρες πού σχίζονται γιά χάρη τῆς πέτρας 
(πού εἶναι ὁ Χριστός), νεκροί πού ἀνασταίνονται, 
ὡς ἐπιβεβαίωση τῆς τελευταίας καί κοινῆς ἀνα-
στάσεως.

Τά σημεῖα δέ στόν τάφο, τά μετά τόν τάφο, ποι-
ός θά μποροῦσε ἐπάξια νά τά ὑμνήσει; Τίποτε δέ 
δέν ὑπάρχει σάν τό θαῦμα τῆς σωτηρίας μου: λί-
γες σταγόνες αἵματος ἀναπλάθουν τόν κόσμο ὅλο 

καί γίνονται σάν χυμός γάλακτος γιά ὅλους τούς 
ἀνθρώπους, πού συνδέουν καί συνάγουν ἐμᾶς σέ 
μιά ἑνότητα.

Ἀλλ’ ὤ Πάσχα, τό μέγα καί ἱερό, ἐσύ ΧΡΙΣΤΕ, 
πού καθαρίζεις τόν κόσμο ὅλο! Γιατί θά σοῦ μιλή-
σω σάν κάτι ἔμψυχο. Ὤ Λόγε Θεοῦ καί φῶς καί ζωή 
καί σοφία καί δύναμη! Γιατί χαίρομαι μ’ ὅλα σου 
τά ὀνόματα! Ὤ γέννημα κι ὁρμή καί σφραγίδα τοῦ 
μεγάλου νοῦ! Ὤ Λόγε πού νοεῖσαι κι ἄνθρωπε πού 
φαίνεσαι, ὁ ὁποῖος φέρεις τά πάντα προσδεδεμένα 
στό λόγο τῆς δυνάμεώς σου!

rΘεοδώρου δεσπότου
τοῦ Λασκάρεωςs

Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν· οἱ νεφέλες ἄς ρά-
νουν (ραντίσουν) μέ νερό ἀγαλλιάσεως, τά φυτά 
ἄς φέρουν χλωρά φύλλα κι ἄς δώσει ἡ γῆ τόν 
καρπό της· ὁ Δημιουργός τῶν πάντων ἀνέστη 
ἐκ τῶν νεκρῶν, καί σεῖς βλαστήσατε· τῆς ἀρετῆς 
οἱ κλάδοι ἀνθήσατε, γιατί ὁ Ἀρχηγός τῆς ζωῆς 
ἀνέστη ἐκ νεκρῶν. Ποιός δέν χαίρει σήμερα; ποιός 
δέν ἐνθουσιάζεται; ποιός δέν τέρπεται; καί ποιός, 
γιά νά τό εἰπῶ ἔτσι, δέν εὐφραίνεται; Ἀνέστη ἐκ 
τῶν νεκρῶν, καί τοῦ Ἅδου τό βασίλειο κατέλυσε· 
ἀνέστη, καί τόν διάβολο κατήργησε· ἀνέστη, καί 
τήν ἁμαρτία ἐξήλειψε· ἀνέστη, καί τήν εἰδωλομανία 
ἐμείωσε· ἀνέστη, καί τήν πλάνη ἀπεδίωξε· ἀνέστη, 
καί τόν Ἀδάμ διέσωσε· ἀνέστη καί τούς ἀγγέλους 
ἔκαμε ἀμετακίνητους πρός τό κακό· ἀνέστη, καί 
τόν ἄνθρωπο ἔσωσε· ἀνέστη, καί τά οὐράνια συνέ-
δεσε μέ τά ἐπίγεια, ὑποδεικνύοντας τόν Ἑαυτό Του 
παγκόσμιο βασιλέα καί ὑπέρτατο Δεσπότη ὅλων: 
τῶν ἀγγέλων, τῶν ἀνθρώπων, τῶν στοιχείων, τῶν 
στοιχειωτῶν καί, πρωτοφανές, τῶν δαιμόνων. Χαί-
ρετε, λοιπόν, μέ ἀνεκλάλητη χαρά· ὅσοι ἀκούετε ὅτι, 
ὁ Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, εὐφραίνεσθε· ποιός 
δέν προσκυνεῖ τόν Πρῶτο καί τόν  Ἔσχατο, κατά τήν 
θεηγόρο φωνή· ποιός δέν Τόν δοξάζει; Διελύθη τό 
σκοτάδι· ἐλευθερωθήκαμε ἀπό τά δεσμά· πρός τήν 
ἄνω βασιλεία ὑψωθήκαμε. Ἀναστάσεως ἡμέρα· καί 
ποιός δέν θά λάβει πνευματική κινύρα (κιθάρα) 
γιά νά ψάλει ἐπαναλαμβανόμενο μέλος (ἄσμα), μέ 
ὠδές καί ψαλμούς καί ἀγαλλίασι μεγάλη, καί μέ δι-
απεραστική μελωδία νά ἀλαλάξει καί νά βοήσει τό, 
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ἀνέστη ἐκ τῶν νεκρῶν; Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν. 
Φύγε μακριά μας κάθε δαιμονική φάλαγγα· κι ὁ 
ἀρχηγός τοῦ σκότους, μέ τήν στρατιά σου κάτελθε 
πρός τά τάρταρα· γιατί ἀνέστη ὁ Ἀρχηγός τῆς ζωῆς 
καί τό βασίλειό σου ἐσκύλευσε.

rἍγιος Ἰωάννης Χρυσόστομοςs
Γιατί ἄν κι ὁ Σωτήρας μας κρατήθηκε ἀπό τό 

θάνατο, τελικά τόν ἐξαφάνισε. Ὁ Κύριός μας πού 
κατέβηκε στόν ἅδη ἅρπαξε κι ἀνέσυρε μαζί Του 
ὅσους κρατοῦσε ὁ ἅδης. Ὁ Κύριος πίκρανε τόν 
ἅδη, ὅταν ἐκεῖνος ὁ παμφάγος Τόν κατάπιε. Κι 
αὐτό ἦταν πού προβλέποντάς το παλιά ὁ προφή-
της Ἠσαΐας εἶχε βροντοφωνήσει: Χριστέ μου, ὅταν 
ὁ ἅδης ἐκεῖ κάτω στό σκοτάδι σέ συνάντησε, πι-
κράνθηκε. Καί πολύ σωστά πικράνθηκε, γιατί ἀπό 
τότε καταργήθηκε. Πικράνθηκε γιατί ξεγελάστηκε. 
Πικράνθηκε γιατί θανατώθηκε. 

Πικράνθηκε γιατί ἔχασε πιά τήν ἐξουσία του. 
Πικράνθηκε γιατί ὁ ἴδιος τώρα ὑποδουλώθηκε. 

Ἐκεῖνος, καθώς νόμιζε, εἶχε λάβει σῶμα θνητό καί 
βρέθηκε ἀπρόσμενα μπροστά σέ Θεό. Ἐκεῖνος εἶχε 

πάρει χῶμα ἀπό τή γῆ καί συνάντησε Θεό, πού εἶχε 
κατεβεῖ ἀπό τόν οὐρανό. Ἐκεῖνος εἶχε πάρει ἕνα 
σῶμα ὁρατό καί καταισχύνθηκε ἀπό τόν Ἀόρατο. 
Ποῦ εἶναι λοιπόν, ἅδη, ἡ νίκη σου; 

Αναστήθηκε ὁ Χριστός καί ἔχεις πιά ὁριστικά 
κατανικηθεῖ.

Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί οἱ δαίμονες ἔχουν 
στά βάραθρα τῆς ἀπώλειας γκρεμιστεῖ.

Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί χαίρουν οἱ  Ἄγγελοι.
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί ἡ ζωή παντοῦ βα-

σιλεύει.
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί δέν θά μείνει πιά 

κανένας νεκρός στό μνῆμα. Γιατί μέ τήν Ἀνάστασή 
Του ὁ Χριστός ἔγινε ἡ ἀρχή τῆς ἀναστάσεως ὅλων 
ὅσων ἔχουν κοιμηθεῖ. Σ’ Αὐτόν ἀνήκει ἡ δόξα καί ἡ 
ἐξουσία στούς ἀπέραντους αἰῶνες. Ἀμήν.

(Κατηχητικός Λόγος εἰς τό Πάσχα)
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Ἁγιολόγιο

H AGIA ARGYRH
Νύμφη Χριστοῦ 

ηἁγία Ἀργυρή γεννήθηκε στήν Προύσ-
σα τῆς Μ. Ἀσίας τό ἔτος 1688 ἀπό 

εὐσεβεῖς γονεῖς, τό Γεώργιο καί τή Σωσά-
νη.

Ἦταν σεμνή καί προικισμένη μέ 
ἐξαιρετικές χάρες, ὅπως τήν Πίστη, τή 
Φρόνηση, τήν Ὑπομονή καί τήν Ταπεινο-
φροσύνη.

Κάποιος πλούσιος τοῦρκος πού ζοῦσε 
κοντά στό σπίτι της θαμπώθηκε ἀπό τήν 
ὀμορφιά της καί τῆς ζητοῦσε νά ἀρνηθεῖ 
τήν πίστη της καί νά γίνει γυναίκα του. 
Ἡ Ἀργυρή ἀπέρριψε τήν πρότασή του μέ 
ψυχρότητα καί περιφρόνηση. Αὐτός ὅμως 
ἐπέμενε καί ἐνοχλοῦσε τούς γονεῖς της 
καί τούς ἀπειλοῦσε ὅτι θά χάσουν τή ζωή 
τῆς κόρης τους ἄν δέν τοῦ τή δώσουν.

Τότε οἱ εὐλογημένοι γονεῖς ἀνα-
γκάζονται νά τήν παντρέψουν 17 χρονῶν, 
μέ ἕνα παλληκάρι, Ὀρθόδοξο Χριστιανό, 
καί τήν ὥρα πού τελοῦνταν τό Μυστήριο 
τοῦ Γάμου, μέσα στήν Ἐκκλησία, ὥρμησαν 
σά λυσσασμένοι εἴκοσι ἀλλόθρησκοι νέοι 
καί ἅρπαξαν τήν Ἀργυρή μπροστά στά 
μάτια ὅλων καί τοῦ γαμπροῦ.

Τήν ὁδήγησαν μέ τά νυφικά της ὅπως 
ἦταν στολισμένη κατ’ εὐθείαν στό δικα-
στή. Ἕξι ἄτομα τήν κατηγοροῦσαν, ὅτι 
παρέβηκε τήν ὑπόσχεση πού ἔδωσε δῆθεν 
στόν πλούσιο νέο γιά νά τόν παντρευτεῖ.

Ὁ δικαστής, πού ἦταν ὁ πατέρας τοῦ 
νέου, τῆς ἔθεσε τό δίλημμα: «Ἤ γίνεσαι 

τουρκάλα καί παντρεύεσαι τό γιό μου, ἤ 
πεθαίνεις στή φυλακή».

Ἡ Ἀργυρή σταθερή καί ἀτρόμητη 
ἀπορρίπτει τήν πρόταση καί κλείνεται 
στή φυλακή.

Οἱ γονεῖς της τρελλοί ἀπό τήν στενα-
χώρια, ζητοῦν τήν παρέμβαση τοῦ Πατρι-
άρχη καί τῆς Ἐπίσημης τουρκικῆς κυβέρ-
νησης.

Τά διαβήματά τους παρέμειναν ἄκαρ-
πα. Ἡ Ἀργυρή ὁδηγήθηκε στήν Κωνστα-
ντινούπολη καί κλείστηκε στίς φυλακές 
περιμένοντας νέα δίκη.

Περίμενε μέ ἀγωνία 2 ὁλόκληρα χρό-
νια καί ἡ ἀπόφαση πού βγῆκε ἐπικύρωνε 
τήν παλιά: Ἤ τουρκεύεις, ἤ μαραίνεσαι 
στίς ὑγρές φυλακές μαζί μέ τίς ἀνήθικες 
γυναῖκες πού τήν προτρέπουν συνεχῶς 
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νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη της γιά νά γλυτώσει 
τή ζωή της. Ἔτσι ἁλυσοδεμένη τήν φέρ-
νουν στό ἄθλιο καί ἀποπνικτικό κελί της. 
Ἄγριοι ξυλοδαρμοί ἐπακολουθοῦν, βρισιές 
καί ἐξευτελισμοί γιά νά γονατίσουν τήν 
ἁγνή ψυχή της, ἀλλά ἀντίθετα δυναμώνει 
πιό πολύ ἡ πίστη της στόν Ἐσταυρωμένο. 
Ἀντιλαμβάνεται ὅτι τό τέλος της πλησιά-
ζει καί θέλει ὁπωσδήποτε νά Κοινωνήσει. 
Πῶς ὅμως;

Ἐκεῖ μέσα στή φυλακή ἦταν καί ἕνας 
σεβαστός Γέροντας πού ὅμως μποροῦσε 
νά μπαινοβγαίνει γιατί τοῦ εἶχαν ἐμπι-
στοσύνη.

Ἐκμυστηρεύθηκε τό μυστικό της ἡ 
Ἁγία Ἀργυρή καί κεῖνος σάν πραγματικός 
πατέρας ἔτρεξε στήν Ἐκκλησία. Ὁ ἱερέας 
συγκλονίσθηκε καί ἔχυσε πικρά δάκρυα, 
πώς θά μποροῦσε νά βοηθήσει τή νέα.

Νά πού φώτισε ὁ Καλός Θεός. Ἔκλεισε 
σέ μία σταφίδα ὅσο μποροῦσε ἀπό τά 
Ἄχραντα Μυστήρια καί τὄδωσε στό Γέ-
ροντα.

Ἐκεῖνος μέ πολύ φόβο καί εὐλάβεια 
πέρασε τό Λυτρωτικό Δῶρο μπροστά ἀπ’ 
τούς φύλακες καί ἔφθασε στόν προορι-
σμό του.

Ἡ Ἁγία Ἀργυρή συγκινημένη καί κα-
ταβεβλημένη δέχθηκε μέ ἱερή χαρά τό 
τελευταῖο Ἐφόδιο τῆς Ζωῆς της καί πα-
ρακάλεσε ταπεινά τόν Κύριο νά τή δεχθεῖ 
στήν Οὐράνια Βασιλεία του.

Τήν ἄλλη μέρα παρέδωσε τό πνεῦμα 
της στά χέρια τοῦ Κυρίου καί προστέ-
θηκε στό χορό τῶν Μαρτύρων. Ἦταν 5 
Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1721 μ.Χ. Κηδεύ-
τηκε στόν περίβολο τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς στό Χά-
σκιοϊ.

Ὁ σεβαστός Γέροντας τῆς ἀπονέμει τίς 
τελευταῖες τιμές, θέτοντας πάνω στόν τά-
φο της ἕναν πέτρινο Σταυρό, τό ἔπαθλο 
τῆς νίκης της, ὁ Ὁποῖος σωζότανε μέχρι 

τήν ἐποχή τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντί-
νου.

Οἱ Χριστιανοί τῆς περιοχῆς θέλη-
σαν νά κάνουν ἀνακομιδή λειψάνων τῆς 
Ἁγίας στίς 30 Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1725. 
Κάλεσαν τόν Πατριάρχη Παΐσιο μαζί μέ 
τήν Ἱερά Σύνοδο νά παρευρεθεῖ στήν ἱερή 
τελετή. Ὅταν ἄνοιξαν τόν τάφο, ἔμειναν 
ὅλοι ἔκθαμβοι γιατί τό σῶμα της πα-
ρέμεινε ἀκέραιο καί σκόρπιζε γύρω μιά 
εὐχάριστη εὐωδία. Ὁ Πατριάρχης ὥρισε 
νά τεθεῖ τό Λείψανο σέ πολυτελή λάρνα-
κα μέσα στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγ. Γεωργίου 
στήν Κωνσταντινούπολη καί νά γιορ-
τάζεται ἐπίσημα ἀπό ὅλο τόν Ὀρθόδοξο 
Χριστιανικό κόσμο σάν Ἁγία, στίς 30 
Ἀπριλίου. 

Ἀπολυτίκιον
(ὡς πρός τό ταχύ προκατάλαβε) 

Τυράννους κατήσχυνας 
ἐν τοῖς βασάνοις σεμνή, 

δειχθεῖσα πολύαθλε, ὥσπερ 
ἀδάμας στερρός, Χριστοῦ 
μάρτυς ἔνδοξε, ἔδειξας 

ἐναθλοῦσα πρός Χριστόν τόν 
Σωτήρα, ἔρωτά τε καί ζῆλον 

καί ἀκόρεστον πόθον,
δι’ ὅ σέ Ἀργυρή, αὐτός ἀξίως 

ἐδόξασε. 

Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»
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συνέχεια στή σελ. 10

Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός
οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια…
Μέσα στούς δυό αὐτούς θεσπέσιους στίχους ὁ 

θεῖος μελωδός ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἔκλεισε 
ὅλο τό νόημα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τοῦ Πάσχα τῶν 
χριστιανῶν. Καί λέω τοῦ Πάσχα τῶν χριστιανῶν, 
γιατί Πάσχα ἔχουν καί οἱ Ἑβραῖοι, Πάσχα εἶχαν καί 
οἱ ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι. Μάλιστα ἡ λέξη Πάσχα βγαίνει 
ἐτυμολογικά ἴσως ἀπό τή λέξη Πισάχ τῶν Αἰγυπτίων 
(σίγουρα πάντως ἀπό τό Πεσάχ των ἤ τό Φάσκα τῶν 
Ἑβραίων). Ὅμως ἐνῶ γιά τούς Αἰγυπτίους σήμαινε 
ἁπλά τήν ἀνοιξιάτικη διάβαση τοῦ Ἡλίου ἀπό τόν 
Ἰσημερινό, δηλαδή τήν ἐαρινή ἰσημερία, καί γιά τούς 
Ἑβραίους τήν ἔξοδό τους ἀπό τήν Αἴγυπτο, τή διάβα-
σή τους ἀπό τήν Ἐρυθρά καί βέβαια τήν πορεία πρός 
τήν ἐλευθερία τους.

Γιά ἐμᾶς τούς Χριστιανούς τό Πάσχα σημαίνει κάτι 
τό πολύ πιό μεγάλο καί τό πιό βαθύ. Σημαίνει τήν ἔξοδο 
τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό πνευματικό καί ἠθικό σκοτάδι 
πρός τό φῶς καί τό ἀληθινό νόημα τῆς ὕπαρξής του 
πάνω στή γῆ, πού δέν εἶναι ἄλλο παρά ἡ τελείωση τοῦ 
γένους του καί ἡ διά τῆς ἀναστάσεως τῶν ψυχῶν του 
προσέγγισή του πρός τό ἀπόλυτο  Ὄν, τό δημιουργό 
του. Γι’ αὐτό καί ὁ ὑμνωδός ψάλλει ὅτι τό Πάσχα πού 
ἑορτάζεται τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώ-
που, εἶναι γιά ἐμᾶς τούς χριστιανούς ἡ «ἑορτή τῶν 
ἑορτῶν», ἡ «πανήγυρις τῶν πανηγύρεων», καί 
τοῦτο, γιατί τήν ἡμέρα αὐτή «Θανάτου ἑορτάζομεν 
νέκρωσιν ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς 
τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν». Γιορτάζουμε, δηλαδή, τήν 
ἀπαξίωση καί ἐκμηδένιση τοῦ Θανάτου, τήν κατάργη-
ση τοῦ σκοτεινοῦ  Ἅδη καί κάνουμε ἀρχή μιᾶς ἄλλης 
αἰώνιας ζωῆς. Γιορτάζουμε τό πιό μεγάλο γεγονός τῆς 
πίστης μας πού σαλπίζεται μέσα στούς αἰῶνες μέ τό 
θούριο «Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θά-
νατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χα-
ρισάμενος». Πολύ καλά ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει βάλει στό 
ἑορτολόγιό της καί στή συνείδηση τῶν πιστῶν της, τήν 
ἡμέρα τοῦ Πάσχα, πάνω ἀπό ὅλες τίς ἄλλες ἡμέρες, 
πάνω ἀπό ὅλες τίς ἄλλες ἑορτές.

Εἶναι γνωστό ὅτι γιά τούς Καθολικούς χριστια-
νούς ἡ πιό μεγάλη ἡμέρα εἶναι τά Χριστούγεννα καί 
γιά τούς Διαμαρτυρόμενους ἡ Μεγάλη Παρακευή. 
Δηλαδή γιά τούς Καθολικούς ἡ ἡμέρα πού γεννήθηκε 

ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ὁ Χριστός, γιά δέ τούς Διαμαρτυρόμενους ἡ ἡμέρα 
πού σταυρώθηκε. Ὅμως, ὅσες γεννήσεις καί σταυρώ-
σεις καί ἐάν γίνονταν, ἐάν δέν συνέβαινε τό γεγονός 
τῆς Ἀνάστασης «δι’ ἧς–ὅπως λέει καί ὁ ὑμνωδός 
τῆς Ἐκκλησίας μας– ἐλυτρώθημεν τῶν τοῦ Ἅδου 
ἀλύτων δεσμῶν καί ἀφθαρσίαν καί ζωήν πάντες 
ἐλάβομεν» δέν θά σήμαιναν τίποτα παραπάνω ἀπό 
σημαντικά, ἔστω, ἀνθρώπινα γεγονότα. Καί πολύ σω-
στά ἀφοῦ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι γιά ὅσους πι-
στεύουν, πέραν ἀπό τήν τελείωση τοῦ κηρύγματός του 
πού μᾶς δίνει ἡ σταύρωση, ἡ ἀπόδειξη τῆς θεότητάς 
του καί ἡ ἐπιβεβαίωση γιά τή «μετά θάνατον ζωήν 
τῶν ψυχῶν» καί τή μέλλουσα ἀνάσταση τῶν σωμά-
των τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ἑπομένως ἡ Ἀνάσταση τό 
ἀπολύτως «ὑπέρ φύσιν» καθοριστικό γεγονός πού 
ἐπισφραγίζει τή θεότητα τῆς διδασκαλίας τοῦ  Ἰησοῦ, 
ὁ ὁποῖος, πρίν ἐκπνεύσει πάνω στό Σταυρό, ἅπλωσε 
τίς παλάμες του, ἀγκάλιασε τούς ἀνθρώπους καί 
ἕνωσε «τά τό πρίν διεστῶτα», τόν παλαιό κόσμο 
μέ τόν σημερινό, τόν παλαιό ἄνθρωπο μέ τόν νεό καί 
τοῦ χάρισε, «μέ τήν ἐκ τάφου ἔγερσή του, ζωήν 
τήν αἰώνιον».

Γιά ἐμᾶς τούς Ὀρθόδοξους  Ἕλληνες τό Πάσχα 
εἶναι ἀκόμα πιό πάνω ἀπό ὅ,τι στούς ἄλλους χριστια-
νούς. Εἶναι ἡ ἀρχή τῆς νέας πνευματικῆς ζωῆς, τῆς 
ἀνάστασης τῆς φύσης, μά παράλληλα καί ἡ ἀρχή τῆς 
νέας ζωῆς τοῦ γένους. Εἶναι ἡ ἀνάστασή του καί ἡ 
ἀπαλλαγή του ἀπό τά δεσμά τῆς δουλείας αἰώνων, 
εἶναι ὁ συμβολισμός πού ἔθρεψε τίς ἐλπίδες τοῦ 
ὑπόδουλου γένους τῶν Ἑλλήνων γιά πάνω ἀπό τε-
τρακόσα χρόνια. Μέ τό «Χριστός ἀνέστη» χαιρετιό-
ντουσαν οἱ ὑπόδουλοι πατέρες μας καί ὑπονοοῦσαν 
τήν ἐλευθερία τους ἀπό τό ζυγό τωνΤούρκων. Μέ 
μπαταριές στόν ἀέρα, τήν ἡμέρα τῆς Ἀνάστασης, 
ἔβγαζαν τό ἄχτι τους πρός τούς βάρβαρους κατακτη-
τές –τό ἔθιμο καλά κρατᾶ μέχρι σήμερα καί μάλιστα 
στήν Κάλυμνο–, μέ χορούς καί τραγούδια καί γλέ-
ντια γιόρταζαν καί ἐξακολουθοῦν νά γιορτάζουν τήν 
ἡμέρα αὐτή. Βάφαν ἀπό παλιά κόκκινα τά αὐγά –τό 
αἷμα τοῦ Χριστοῦ– καί τά τσούγκριζαν, γιά νά σπά-
σουν καί νά βγεῖ ἀπό μέσα τους ἡ νέα ζωή. Σφάζανε 
ἀπό παλιά ἀρνί –τό ἀθῶο θύμα πού συμβολίζει «τό 
ἐσφαγμένο ἀρνίον» τῆς Ἀποκάλυψης, δηλαδή τό 
ἴδιο τόν Ἰησοῦ–, καί μέ τό αἷμα του κάνανε τό σχήμα 
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συνέχεια ἀπό τή σελ. 9
τοῦ σταυροῦ στόν παραστάτη τῆς πόρτας –αὐτό τό 
ἔθιμο ἀπό τούς Ἑβραίους πού σημάδεψαν τά σπίτια 
τους, ὥστε ὅταν θά διάβαινε ὁ  Ἄγγελος Κυρίου νά 
μήν τούς πειράξει. Ὅμως ἐμεῖς προχωροῦμε παρα-
πέρα! Σβήνουμε τό σταυρό τοῦ αἵματος μέ τόν κα-
πνό τῆς φλόγας τοῦ κεριοῦ τῆς Ἀνάστασης γιά νά 
ἀπαλειφθεῖ ὅπως καί ἀπαλείφθηκε μέ τήν Ἀνάσταση 
τοῦ Κυρίου ἡ παλιά προπατορική ἁμαρτία. Θυμάσιοι 
συμβολισμοί πού λειτουργοῦν ἀκόμα καί στίς ἡμέρες 
μας, καί στήν πατρίδα μας τήν Κάλυμνο. Ἄραγε πόσοι 

τούς γνωρίζουν; Γι’αὐτό καί οἱ   Ἕλληνες τήν ἡμέρα 
τοῦ Πάσχα τήν ὀνομάσανε Λαμπρή… Εἶναι πράγματι 
Λαμπρή αὐτή ἡ ἡμέρα γιά τήν χριστιανωσύνη, γιά τήν 
Ὀρθοδοξία, γιά τούς  Ἕλληνες.

ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑ
Χρόνια πολλά σέ ὅλες καί ὅλους

Γεώργιος Ι. Χατζηθεοδώρου
Ἄρχων Μαΐστωρ

τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας

Τ
ό βράδυ τοῦ Μ. Σαββάτου ὁ Μητρο-
πολίτης ὑπεδέχθη τό Ἅγιο Φῶς στήν 
πρό τοῦ Λιμεναρχείου προβλήτα, τό 

ὁποῖο μετέφερε ἀπό τήν Κῶ τό σκάφος τοῦ 
Λιμενικοῦ συνοδευόμενο ἀπό τόν π. Ἠλία 
Μουζουράκη, τόν πρόεδρο τῶν ἁλιέων Κα-
λύμνου κ. Γεώργιο Κατσοτούρχη καί τόν 
ὑπάλληλο τοῦ ∆ήμου κ. Νικόλαο Πιζάνια. 
Ἀπό τό σκάφος τό Ἅγιο Φῶς παρέλαβαν 
ὁ ∆ήμαρχος τῶν Καλυμνίων κ. Γεώργιος 
Ροῦσσος, ὁ ἀναπληρωτής Ἔπαρχος κ. 
Κωνσταντῖνος Σταύλας καί ὁ Πρόεδρος 
τοῦ Λιμενικοῦ Ταμείου κ. Μπούκης. Τιμές 
ἀπέδωσε ἔνοπλο τμῆμα τοῦ Συντάγματος 
Καλύμνου.

ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

Στή συνέχεια τό Ἅγιο Φῶς τό παρέδωσε 
στόν Μητροπολίτη ὁ κ. ∆ήμαρχος καί ἀφοῦ 
σχηματίστηκε ἱερά πομπή, τό Ἅγιο Φῶς κα-
τέληξε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό, ὅπου 
μετά ἀπό μικρά δέηση ὁ Μητροπολίτης τό 
μοίρασε στούς ἐκπροσώπους τῶν Ἐνοριῶν 
τοῦ Νησιοῦ. Εὐχαρίστησε τόν ∆ήμαρχο γιά 
τήν συμμετοχή στό μεγάλο αὐτό γεγονός καί 
ἐπίσης τόν Λιμενάρχη, τόν Πρόεδρο τῆς πα-
ρακτίου ἁλιείας, τόν Πρόεδρο τοῦ Λιμενικοῦ 
Ταμείου, τόν ἐπικεφαλῆς τοῦ Στρατοῦ, τόν π. 
Ἠλία καί τόν κ. Πιζάνια καί εὐχήθηκε ὅπως 
τό Ἅγιο Φῶς φωτίση καί ἁγιάση τίς ψυχές 
τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι μέ 
λαχτάρα προσμένουν κατ' ἔτος τό θαῦμα 
τῶν θαυμάτων πού πηγάζει ἀπό τόν Πανάγιο 
Τάφο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Ὁ Μητροπολίτης μετέφερε τό Ἅγιο Φῶς 
ἀπό τόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Χριστοῦ 
στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Χώρας καί μετά 
ἀπό σχετική δέηση, στό πλατύ τῆς Παναγίας, 
τό Ἅγιο Φῶς τό παρέδωσε στόν προϊστάμε-
νο τοῦ Ναοῦ π. Ἀμφιλόχιο, ὁ ὁποῖος φρόντι-
σε νά τό παραλάβουν οἱ ὑπόλοιπες Ἐνορίες 
τῆς Χώρας, Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου 
καί Ἁγίου Χαραλάμπους. 
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ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 Μαρτίου 2010
Τήν Μεγάλη Δευτέρα τό πρωΐ ὁ Σεβασμιώ-

τατος ἐτέλεσε Θ. Λειτουργία τῶν Προηγια-
σμένων Δώρων καί τό βράδυ τήν Ἀκολουθία 
τοῦ Νυμφίου, στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Τεσ-
σαράκοντα Μαρτύρων στά Ἄλιντα Λέρου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 30 Μαρτίου 2010
Τήν Μεγάλη Τρίτη τό πρωΐ ὁ Σεβ. Μητρο-

πολίτης μας ἐχοροστάτησε στήν κατανυκτι-
κή Θεία Λειτουργία πού ἔγινε στόν Ἱερό Ναό 
τῆς Ὁσίας Εἰρήνης στό Δρυμώνα Λέρου καί 
τό ἑσπέρας στόν Ὄρθρο τῆς Μεγ.Τετάρτης 
στόν Ἱ. Ναό Ἁγίας Μαρίνης.
 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 31 Μαρτίου 2010
Τό πρωΐ τῆς Μεγάλης Τετάρτης ὁ Μητρο-

πολίτης ἐχοροστάτησε στήν Προηγιασμένη 
στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Φανουρίου Ξηροκάμπου 
Λέρου.

Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Τετάρτης 
ἐτέλεσε τό Μυστήριο τοῦ Ἱ. Εὐχελαίου στόν 
Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικολάου Λακκίου Λέρου.

Ἐντυπωσιακή ἦταν ἡ προσέλευση τοῦ κό-
σμου, μικρῶν καί μεγάλων, οἱ ὁποῖοι παρηκο-
λούθησαν τό Ἅγιο Μυστήριο καί στό τέλος 
ἐχρήσθησαν ἀπό τόν Μητροπολίτη.

Τό βράδι τῆς Μ. Τετάρτης ὁ Μητροπολί-
της ἀνεχώρησε διά Κάλυμνον.
 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 Ἀπριλίου 2010

Βάσει τοῦ προγράμματος τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως, τήν Μ. Παρασκευή τό πρωΐ ἐτελέσθη 

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ἡ Ἀκολουθία τῶν 
Μεγάλων Ὡρῶν καί 
ὁ Ἑσπερινός τῆς 
Ἀπο καθηλώσεως.

Στή 1 τό μεσημέρι 
ἐτελέσθη ὁ Ἐπιτάφιος 

Θρῆνος στήν Παναγία τοῦ Κάστρου Λέρου, 
στίς 3 τό ἀπόγευμα πρα γματοποιήθηκε ἡ περι-
φορά τῶν Ἐπι ταφίων τῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυ-
μάτων καί τοῦ 588ΤΕ, 
ἐνῶ στίς 9 τό βρά-
δι ἡ περιφορά τῶν 
Ἐπιταφίων ὅλων τῶν 
Ἐνοριῶν.

Ἐντυπωσιακή ἦταν 
καί ἐφέτος ἡ συνά-
ντηση στήν κεντρική 
πλατεία Πλατάνου 
τῶν τριῶν ἐπιταφίων τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἁγίας 
Μαρίνης, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί Σωτῆρος 
Χριστοῦ.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 Ἀπριλίου 2010
Βάσει τοῦ ἐκδοθέντος προγράμματος, τό Μ. 

Σάββατο τό πρωΐ ἐτελέσθη Μέγας Ἑσπερινός 
καί Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου.

Στίς 11 π.μ. μέ σκάφος ὁ ἀρχιμ. Στέφα-
νος Κατές μετέβη στό Φαρμακονήσι, ὅπου 
ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως 
στούς στρατευμένους μας.

Ὁ Ἐπιτάφιος στήν Παναγία τοῦ Κάστρου Λέρου.

Μεγάλο Σάββατο βράδι - Παραλαβή Ἁγίου Φωτός
στό λιμάνι Λακκίου Λέρου. 

Ἀκολούθως, στίς 5 τό ἀπόγευμα καί 
στίς 8 τό βράδυ ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τῆς 
Ἀναστάσεως στα Δημόσια Ἱδρύματα τῆς Λέ-
ρου καί στό 588ΤΕ ἀντίστοιχα.
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Στίς 11:00 μ.μ. μέ εὐθύνη τοῦ Δήμου Λέρου 
καί σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη, 
ἀφίχθη στό Νησί μας τό Ἅγιο Φῶς στον λι-
μένα τοῦ Λακκίου. 

Ἀφοῦ τό παρέλαβε ὁ Διάκονος Νικόλαος 
Κλήμης, τό διένειμε στίς ἀντιπροσωπεῖες τῶν 
Ἐνοριῶν.
 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 4 Ἀπριλίου 2010

Χριστός Ἀνέστη!
Τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα, στίς 10 τό πρωΐ, 

στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, 
ἐτελέσθη ὑπό σύμπαντος τοῦ Ἱ. Κλήρου τῆς Λέ-
ρου, ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης, ὅπου ἀνεγνώσθη 
τό Εὐαγγέλιο σέ πολλές ξένες γλῶσσες.

ὅπου ἐκεῖ ἀντάλλαξαν εὐχές μέ τούς τροφί-
μους τοῦ Ἱδρύματος καί τό προσωπικό. 

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, ἐτελέσθη ὁ 
Ἑσπερινός τοῦ Ἁγίου Πάσχα στήν Ἱερά Μονή 
τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων στή Λέρο.

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου Λέρου - Ἅγιον Πάσχα (Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης)

Παρόντες ἦταν ἡ  Ἔπαρχος Καλύμνου,  
Δημοτικοί Σύμβουλοι, ἐκπρόσωποι στρα-
τιωτικῶν Ἀρχῶν καί Σωμάτων Ἀσφαλείας καί 
πολύς κόσμος.

Μετά τό πέρας, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπί-
τροπος πρωτ. Νικόδημος Φωκᾶς, ἐμοίρασε 
κόκκινα αὐγά στίς Ἀρχές καί στούς πιστούς 
εὐχόμενος «Χριστός Ἀνέστη» καί «Χρόνια 
Πολλά».

Ἅγιον Πάσχα - Οἱ Ἀρχές στό Ἰσιδώρειο Γηροκομεῖο Λέρου.

Κατόπιν ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος με τά 
τῶν Ἀρχῶν μετέβη στό Ἰσιδώρειο Γηροκομεῖο, 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ 2010

Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε καί στήν 
Κάλυμνο ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα καί 
ἡ Ἀνάσταση τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ μέ βάση 
τό πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ὁ Μητροπολίτης μας τήν Μ. Πέμπτη, 
στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀρχαγγέλου Καλύ-
μνου, τό πρωΐ χοροστάτησε στόν Ὄρθρο 
καί στόν Ἑσπερινό καί τέλεσε τήν Θεία 
Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου συμπα-
ραστούμενος ὑπό τοῦ προϊσταμένου τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ π. Τίτου Καμπούρη, ὁ ὁποῖος 
καί ἀνέγνωσε τό Ἱερό Εὐαγγέλιο ἀποδώσας 
τό μεγάλο γεγονός τῆς παραδόσεως τοῦ 
Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὑπό τοῦ 
Θεανθρώπου.

Τό ἑσπέρας χοροστάτησε στόν  Ὄρθρο 
τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου στόν Ἱερό Ναό 
τοῦ Πολιούχου τῆς Νήσου, Ἁγίου Νικολά-
ου, παρουσίᾳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος, τό 
ὁποῖο ἐκκλησίασμα μέ σεβασμό καί κατά-
νυξη προσεκύνησε τόν Τίμιο Σταυρό.

Στό τέλος οἱ κυρίες καί οἱ δεσποινίδες 
τῆς Ἐνορίας ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρω-
τοψάλτου κ. Ἐμμανουήλ Μεϊμάρη ἔψαλλαν 
κατανυκτικά τά μοιρολόγια τοῦ Χριστοῦ. 

Μετά, ὁ Μητροπολίτης μας ἐπισκέφθηκε 
κατά τίς νυκτερινές ὧρες τούς Ναούς καί 
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τά Μοναστήρια του Νησιοῦ, εὐλόγησε τίς 
κυρίες καί δεσποινίδες, πού μέ τόν δικό 
τους καλυμνιακό τρόπο μοιρολογοῦσαν 
τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ καί στόλιζαν τούς 
Ἐπιταφίους.

Τήν Μεγάλη Παρασκευή, τίς Μεγάλες 
Ὧρες παρηκολούθησε στόν Ἱερό Καθε-
δρικό Ναό τῆς Παναγίας τῆς Χώρας (τῶν 
Τσικχουώ) καί χοροστάτησε στόν Μεγάλο 
Ἑσπερινό τῆς Ἀποκαθήλωσης, ὅπου καί 
κήρυξε τόν Θεῖο λόγο. 

Τό μεσημέρι χοροστάτησε στόν Με-
γάλο Ἑσπερινό τῆς Ἀποκαθήλωσης στόν 
Ἅγιο Μάμα καί τέλεσε Τρισάγιο μετά τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Ἐμμανουήλ 
στόν τάφο τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου 
κυροῦ Ἰσιδώρου.

καί τῶν λοιπῶν στρατιωτικῶν καί πολιτικῶν 
ἀρχῶν.

Συγκινητική ἦταν ἡ περιφορά τῶν δεκα-
πέντε Ἐπιταφίων στήν παραλιακή λεωφό-
ρο του Νησιοῦ ἀλλά καί ἡ κοσμοσυρροή, 
ἡ ὁποία ἀπέδωσε μέ τόν καλύμνικο τρόπο 
τόν σεβασμό στόν νεκρό Ἰησοῦ.

Τόνο ἔδωσε ἡ φιλαρμονική τοῦ Δήμου 
Καλυμνίων ἀλλά καί οἱ φωνές τῶν μοιροφό-
ρων ψάλλοντας τό «αἱ γενεαί πᾶσαι», τῶν 
ὁποίων τήν ἀγγελική ψαλμωδία ἐκάλυπταν 
κατά καιρούς οἱ δυναμίτες, ἔθιμο τοῦ 
νησιοῦ τῶν σφουγγαράδων.

Τό Μ. Σάββατο ὁ Μητροπολίτης, στήν 
πρώτη Ἀνάσταση, ἐλειτούργησε στόν Ἱερό 
Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, 
ὅπου ὁ λαός σύσσωμος, μέ χειροκροτήμα-
τα, ὕψωσε φωνή στόν ὑπερύμνητο Ἰησοῦ. 
Στό «ἀνάστα ὁ Θεός» ὁ Ναός ἐσείσθη 
κατά τό Εὐαγγελικό ἀπό τούς κρότους 
τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι χτυποῦσαν τά θρο-
νιά καί ὁ Μητροπολίτης τούς ἔραινε μέ 
δάφνες, σύμβολα νίκης καί θριάμβου τῆς 
Ἐκκλησίας, καί μέ λουλούδια γιά εὐλογία, 
ἀπό τόν Ἐπιτάφιο τοῦ Κυρίου.

Τέλος ὁ Μητροπολίτης ἐχοροστάτησε 
στήν Παννυχίδα τῆς Ἀναστάσεως καί τέ-
λεσε τήν Πασχαλινή Θεία Λειτουργία ἐν 
μέσῳ δυνατῶν κρότων ἀπό τούς δυναμίτες 
πού συγκλόνισαν ὁλόκληρο τό νησί.

Ἡ παρουσία τῶν πιστῶν κατά τήν Θεία 
Λειτουργία ἦταν πράγματι αἰσθητή ἀλλά 
καί ἡ προσέλευσίς των στήν Θεία Μετάλη-
ψη. Οἱ χοροί τῶν Ψαλτῶν ἀπέδωσαν τούς 
ἀναστάσιμους ὕμνους μέ βυζαντινή μεγα-
λοπρέπεια.

Τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα τό πρωΐ ὁ Μη-
τροπολίτης μας κατά τήν τάξη ἐνεδύθη 
ἅπασα τήν Ἀρχιερατική Στολή στό Πνευ-
ματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ 
Ναοῦ τῆς Παναγίας τῆς Χώρας (στό λιτρί) 
παρουσίᾳ τοῦ Ἐπισκόπου, τοῦ Ἱεροῦ Κλή-
ρου, τῶν ἀρχῶν του νησιοῦ καί πλήθους 
κόσμου.

Κατά τό ἔθος, μικρά παιδιά ντυμένα 
μέ τήν στολή τοῦ ὑποδιακόνου, μέ συ-

Συγκινητικές οἱ εἰκόνες στά Κοιμητή-
ρια του νησιοῦ τήν Ἁγία καί Μεγάλη Πα-
ρασκευή. Μικροί καί μεγάλοι, ἄνδρες καί 
γυναῖκες προσέφεραν λίγα ἀνοιξιάτικα 
λουλούδια στούς κεκοιμημένους τους καί 
ἄναψαν τό καντήλι τῆς ἐλπίδας.

Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς 
ἐχοροστάτησε στόν Ὄρθρο τοῦ Μεγάλου 
Σαββάτου, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό 
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Καλύμνου, παρου-
σίᾳ Βουλευτῶν τοῦ Νόμου, τοῦ Νομάρχου 
Δωδεκανήσου, τοῦ Δημάρχου Καλυμνίων 
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νοδεία ἑξαπτερύγων, μετέφεραν καί ἀπό 
τούς τρεῖς Ἱερούς Ναούς τῆς Χώρας Ἱερές 
Εἰκόνες τῆς Παναγίας, τοῦ Προδρόμου καί 
τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους. 

Μέ πομπή Κλῆρος καί λαός κατευθύν-
θηκαν στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας ὅπου 
τελέστηκε ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς 
Ἀγάπης καί ἀναγνώστηκε τό Εὐαγγέλιο σέ 
διάφορες γλῶσσες καί διαλέκτους κατά τό 
ἔθος καί ἔψαλε ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ, Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Μεγάλης τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησίας, κ. Γεώργιος Χατζηθε-
οδώρου, τό Εὐαγγέλιο τῆς Ἀγάπης στήν 
Ὁμηρική διάλεκτο.

Μετά τό τέλος του Ἑσπερινοῦ σχημα-
τίστηκε ἱερά πομπή καί ἔγινε ἡ λιτάνευσις 
τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων στούς δρόμους τῆς Χώ-
ρας ὑπό τούς παιάνες τῆς Φιλαρμονικῆς 
τοῦ Δήμου Καλυμνίων ὑπό τήν διεύθυνση 
τοῦ ἀρχιμουσικοῦ κ. Νικολάου Μαμάκα.

Στήν ἐπιστροφή ἔγινε δέηση στήν αὐλή 
τῆς Παναγίας ὑπό τοῦ Μητροπολίτου 
ὑπέρ ὑγείας τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Κα-
λυμνίων καί μοίρασε κόκκινα αὐγά στούς 
πιστούς, οἱ ὁποῖοι τοῦ εὐχήθηκαν τό «Χρι-

στός ἀνέστη» καί ἀσπάστηκαν τό ἅγιο 
Εὐαγγέλιο.

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα 
τελέστηκε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἀναστάσεως 
τοῦ Κυρίου ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς 
Ἀγάπης ὑπό τοῦ Μητροπολίτου συμπαρα-
στατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου καί 
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί ἀνεγνώσθη τό Ἱερό 
Εὐαγγέλιο σέ διάφορες γλῶσσες καί δια-
λέκτους καθώς καί στό Ὁμηρικό κείμενο, 
τό ὁποῖο ἀπέδωσε ἡ χορωδία τοῦ Ναοῦ 
ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Εὐστάθιου Τσα-
γκάρη. Ὁ Μητροπολίτης εὐλόγησε τά αὐγά, 
τά ὁποῖα καί μοίρασε στό λαό γιά εὐλογία 
καί εὐχήθηκε στούς πιστούς μέ μικρό λογί-
δριο ὅπως ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου φωτίση 
καί ἁγιάση πάντας.

Τέλος, ὁ Μητροπολίτης μετά τόν Ἑσπε-
ρινό ἐπισκέφθηκε τό Βουβάλειο Νοσο-
κομεῖο καί τό Σολώνειο Γηροκομεῖο καί 
εὐ χήθηκε στούς ἀσθενεῖς καί τούς τροφί-
μους τό «Χριστός ἀνέστη».

Βεβαίως, ἐδῶ πρέπει νά σημειώσουμε 
καί τό ἔθιμο τοῦ νησιοῦ μέ τούς δυναμίτες 
καί τούς χορούς τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων 
Καλύμνου πού ἔδωσαν τό ἀναστάσιμο πα-
νηγυρικό χρῶμα του νησιοῦ.

Χιλιάδες Καλύμνιοι καί Καλυμνιές, μι-
κροί καί μεγάλοι, ἀλλά καί ἐπισκέπτες τοῦ 
νησιοῦ χάρηκαν καί φωτογράφησαν αὐτό 
τό ἔθιμο.
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Παραδοσιακές Συνταγές : 
ΜΟΥΟΥΡΙ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ

ΕΝΑ ΑΡΝΙ περίπου 8 κιλά

→ ΓΕΜΙΣΗ:
Ζεματίζουμε καί ψιλοκόβουμε τήν συκωταριά 
(συκώτι & πνευμόνια) τοῦ ἀρνιοῦ.
4-5 μεγάλα - ξερά κρεμμύδια τριμμένα.
750 γρ. ρύζι μπλού μπόνετ.
200 γρ. τοματοπελτέ
ἁλάτι - πιπέρι - κανέλα (ἀρκετή...)
1 κούπα ἐλαιόλαδο
Προαιρετικά 250 γρ. κιμά καί 1-2 φακ. κου-
κουνάρι.

Μόλις κάψει τό λάδι, σοτάρουμε λίγο τό 
κρεμμύδι καί προσθέτουμε τά ψιλοκομμέ-
να ἐντόσθια (καί τό κιμά) πρῶτα τά πλεμό-
νια καί μετά τά συκωτάκια. Ρίχνουμε ὅσο 
ἁλατοπίπερο θέλουμε καί τόν πελτέ. Τά γυρί-
ζουμε κανά-δυό φορές καί προσθέτουμε 2-3  
ποτήρια νερό γιά νά μισοβράσουν. Στή συνέ-
χεια προσθέτουμε τό ρύζι (καί τό κουκουνά-
ρι) καί τ’ ἀφήνουμε νά πάρουν μιά βράση (2-3 
λεπτά) φροντίζοντας νά εἶναι ἡ γέμισή μας 
«χυλωτή» (ΟΧΙ στεγνή-ΟΥΤΕ νερουλή).

→ ΤΟ ΑΡΝΙ:
Ἔχουμε κόψει τά μπουτάκια τοῦ ἀρνιοῦ 

λοξά (.... στή γραμμή τοῦ μπικίνι!) ὥστε νά 
ἔχουμε ὁλόκληρη τήν κοιλιά γιά νά τήν γε-
μίσουμε. Τό πλένουμε καί ἀφοῦ στεγνώσει τό 
ἁλατοπιπερώνουμε καί τό ἀλείβουμε μέ πελ-
τέ ἐσωτερικά (ΟΧΙ ἔξω γιατί θά γλυστράει..). 

Ράβουμε τό κενό στό μέρος τοῦ λαιμοῦ καί 
μισοράβουμε τό κάτω μέρος τῆς κοιλιᾶς.

Τό γεμίζουμε, ἀφήνοντας ἕνα περιθώριο 
νά φουσκώσει τό ρύζι . Τό ράβουμε (πλακο-
ραφή, σταυροβελονιά ΔΕΝ ἔχει σημασία ... ) 
καί τό ἀλείβουμε καί ἐξωτερικά μέ πελτέ .

Τό βάζουμε στό ΜΟΥΟΥΡΙ ἤ στό ταψί 
καί στό φοῦρνο. Ἄν εἶναι στό Μουούρι, τή 
δουλειά θά τήν 
κάνει ὁ φοῦρ-
νος ... Ἄν ὅμως 
τό βάλουμε στό 
ταψί  (ὁπότε 
εἶναι ἀνοικτό) 
τότε προσθέ-
τουμε τά μπουτάκια (ἁλατο-πιπερο-πελτεδι-
ασμένα) προσθέτουμε λίγο λάδι ἤ φυτίνη καί 
λίγο νεράκι μέ τό ὑπόλοιπο τοῦ πελτέ (ἀπό 
ἕνα κουτί 450 γρ.) γιά σάλτσα (!) καί τό σι-
γοψήνουμε (120-150 C0) . Φροντίζουμε κατά 
τή διάρκεια τοῦ ψησίματος νά τό γυρίζουμε 
τακτικά (45΄- 1 ὥρα) γιά νά μήν ἁρπάξει γιά 
5-6 ὧρες! Ἐάν ἔχει ροδίσει ἀρκετά πρίν ἀπό 
τίς 5 ὧρες, τό σκεπάζουμε μέ ἀλουμινόχαρτο 
γιά νά εἴμαστε σίγουροι ὅτι θά ἔχει ψηθεῖ!

ΚΑΛΟΦΑΓΩΤΟ !!!
ἀπό τό blog ΚΑΛΥΜΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ



ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Γιά δεύτερη χρονιά λειτουργεῖ στήν Κάλυμνο ἡ 
Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς μητροπό-
λεώς μας, ἀναγνωρισμένη ἀπό τό Ὑπουργεῖο 
Πολιτισμοῦ (ΦΕΚ Β 1663/18-8-2008). Διευθυ-
ντής τῆς Σχολῆς εἶναι ὁ Ἄρχων Μαΐστωρ τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιος Χ’’ θεο-
δώρου καί διδάσκουν ἀφιλοκερδῶς καθηγητές 
μουσικῆς καί ἱεροψάλτες τοῦ νησιοῦ μας. Σκοπός 
τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ διάδοση τῆς πατροπαράδοτης 
ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς στή σύγχρονη κοινω-
νία καί ἡ ἀνάδειξη ἱεροψαλτῶν, ἱκανῶν νά πλη-
ρώσουν τά ἀναλόγια τῶν ἱερῶν ναῶν τῆς μητρο-
πόλεώς μας. Ἡ φοίτηση εἶναι ἐντελῶς δωρεάν.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, 
τήν ἐπιστασία 

τοῦ μητροπολίτου μας καί 
τήν συγκινητική προσφορά 
τῶν ἐθελοντριῶν γυναικῶν 

καί τῶν δωρητῶν, 
συνεχίζεται γιά τέταρτη 

χρονιά τό ἔργο 
τῆς Τράπεζας Ἀγάπης, 

μέσα ἀπό τό ὁποῖο 
σιτίζονται καθημερινά 

περισσότεροι 
ἀπό 120 ἀδελφοί μας, 

πού ἔχουν ἀνάγκη. 

Πρός Τράπεζα Ἀγάπης: Εἰρήνη Νυστάζου 100, Εἰρήνη Μαυρικάκη 50, Μαρία Κάννη 
30, Πολυξένη Καλαϊτζῆ 20, Αἰκατερίνη Σπυροπούλου 50, Μαρία Πεταλᾶ 20, Εἰρήνη 
Ἐγγλέζου 100, Νικόλαος Γάργαλης 150, Γεώργιος Χ΄΄ἰωάννου 100, Μιχαήλ Ζαΐρης 100, 
Μάμας Κυπραῖος 100, Ἑλένη Καλλικατζάρου 100, Πόπη καί Μικές Μακρυλλός 50, 
Εἰρήνη Καλλικατζάρου 1000, Νικόλαος Ζαΐρης 150, Ἄννα Ζαΐρη 20, Φωτεινή Μακαρού-
να 30, Εὐδοκία Ταβουλάρη 50, Καλλιόπη Βρόντου 20, Ἑλένη Γονιού 300, Ἄννα Ἰωάννου 
Ζαΐρη 500, Μαρία Πεταλᾶ 50, Φουκαΐνα Κλεούδη 50.

Ψήφισμα Δ.Σ. τῆς Τραπέζης Ἀγάπης Καλύμνου
Σήμερα, Τετάρτη 17 Μαρτίου, στό ἄκουσμα τοῦ θανάτου τῆς προσφιλοῦς συνεργά-

τιδας, ἀοιδίμου Νερατζιᾶς Καλικατζάρου, ἐκτάκτως συνῆλθε τό Δ.Σ. τῆς «Τραπέζης τῆς 
Ἀγάπης». Ὁ Μητροπολίτης διεξοδικά ἀναφέρθηκε στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς μετα-
στάσης καί ὁμοφώνως ἀπεφασίσθη νά ἐκδώσει τό παρακάτω ψήφισμα:

α) Νά ἐκφράσει τήν συμπάθεια ὅλων τῶν μελῶν τοῦ Συσσιτίου πρός τόν σύζυγο, τά 
παιδιά, τά ἀγαπητά της ἐγγόνια καί τούς συγγενεῖς της.

β) Ἀντί στεφάνου, γιά ἕνα χρόνο, κάθε Δευτέρα, νά παρασκευάζονται ἐπιπλέον 30 
(τριάντα) μερίδες, ὅσες ἡ ἴδια μέ δική της πρωτοβουλία καί δαπάνη προσέφερε στούς 
ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας.

γ) Παρακάλεσε τόν Σεβασμιώτατο καί τόν Θεοφιλέστατο νά παραστοῦν στήν ἐξόδιο 
ἀκολουθία της μετά τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.

δ) Νά δημοσιευθεῖ τό παρόν ψήφισμα στόν τοπικό ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό τύπο. 
Ἐκ τοῦ Δ. Σ. τῆς «Τραπέζης τῆς Ἀγάπης» Καλύμνου

Δ�ΡΕΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
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