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Ἡ κοινωνικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας
Τὴν Κυριακὴ 16 Μαΐου καὶ ὥρα 8 μ.μ., μὲ τὴν 

εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ 
Διακόνων, θὰ πραγματοποιηθῇ διαδικτυακὰ σύσκεψη 
γιὰ τὴν Κοινωνικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, μὲ συμμε-
τοχὴ προσώπων μὲ κοινωνικὴ δράση. Εἶναι ἀνάγκη 
νὰ κατανοήσωμε ὅλοι ὅτι ἡ κοινωνικότητα εἶναι καρ-
πὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ 
τρία βασικὰ ἔργα τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας καὶ 
βασικὸ μέλημα τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς καὶ δράσεως.

Γενοκτονία τῶν Ποντίων
Τὴν Τετάρτη 19 τοῦ μηνός καὶ ὥρα 8 μ.μ. θὰ 

πραγματοποιηθῆ ἐκδήλωση μνήμης γιὰ τὴν γενοκτο-
νία τῶν Ποντίων ἀπὸ τὸ βάρβαρο τουρκικὸ κατε-
στημένο, μὲ σχετικὴ ὁμιλία καὶ ποντιακὰ ἄσματα.

Ἐκδήλωση μνήμης
Τὸ Σάββατο 29 Μαΐου καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. θὰ 

πραγματοποιηθῆ ἐκδήλωση μνήμης γιὰ τὴν Ἅλωση 
τῆς Πόλεως, μὲ ἐπετειακὸ πρόγραμμα καὶ ἐπί-
καιρη ὁμιλία.

Ἑλληνισμὸς καὶ Ὀρθοδοξία
Τὴν Τρίτη 1η Ἰουνίου καὶ ὥρα 8 μ.μ., μὲ τὴν 

εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἑλληνορθοδόξου φιλοσόφου 
καὶ μάρτυρος ἁγίου Ἰουστίνου, θὰ πραγματοποιηθῆ 
συζήτηση μὲ θέμα: «Ἡ συμβολὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ 
στὴν διάδοση καὶ ἑδραίωση τοῦ Χριστιανισμοῦ». 

σημ.: Ὅλες οἱ ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις θὰ μεταδί-
δωνται ταυτοχρόνως ἀπὸ τοὺς δύο διαδικτυακοὺς 
σταθμοὺς «Ράδιο Ἐπάλξεις» καὶ «Σὺν πᾶσι τοῖς 
Ἁγίοις». Γιὰ νὰ τὶς παρακολουθήσετε συντονιστεῖτε: 
http://epalxeis.caster.fm/, https://synpasitoisagiois.
radio12345.com

Οἱ ἐκπομπὲς συνεχίζονται
Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ συνεχίζονται οἱ μορ-

φωτικὲς ἐκπομπὲς ἀπὸ τοὺς δύο συνεργαζόμενους 
διαδικτυακοὺς σταθμούς, πρὸς τὸ παρὸν μὲ κανο-
νικὸ πρόγραμμα κάθε βράδυ, ὥρα 8:00 μ.μ., καὶ 
κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 5:00μ.μ. μὲ ἐκπομπὴ γιὰ τὴν 
ἑλληνικὴ γλώσσα. Τὶς ὑπόλοιπες ὦρες μεταδίδονται 
ἠχογραφημένες ἐκπομπὲς μὲ ἐνδιαφέροντα θέματα.

Ἐπάλξεις Αἰγάλεω
Ἡ ἀδελφότητα «Ἁγία Μαρία Μαγδαληνή» συ-

νεχίζει τὶς ὁμιλίες στὴν αἴθουσά των, Ἀναγεννήσεως 
καὶ Γραβιᾶς 18, στὸ Αἰγάλεω, ὅπου τελεῖται καὶ ἡ 
Παράκληση στὴν Παναγία, τηρουμένων τῶν προ-
βλεπομένων μέτρων.

Κυκλοφορήθηκε τὸ βιβλίο τῆς ὑπευθύνου τοῦ 
Αἰγάλεω, ἰατροῦ κ. Μαγδαληνῆς Κόκορη, μὲ τίτλο: 
«Ἰατρικὲς ὁδηγίες καὶ ἀλήθεια γιὰ τὸν κοροναϊό, 
τὰ ἐμβόλια καὶ τὴν 5G». Πληρ/ίες στὸ τηλ.: 210 
5982573.

Χ
ριστὸς Ἀνέστη, ἀγαπη-
τοί μας ἀναγνῶστες! 
Χριστὸς Ἀνέστη καὶ 

τὸν ἄνθρωπο συνανα-
σταίνων. Τὸν συνανα-
σταίνει ἤ μᾶλλον μᾶς 
συνανασταίνει ὁ Ἀρχη-
γὸς τῆς ζωῆς καὶ Νικη-
τὴς τοῦ θανάτου, ἀφοῦ 
μᾶς καθαρίζει μὲ τὸ τίμιο 
αἷμα Του, μᾶς τρέφει μὲ 
τὴν ζωηφόρο σάρκα Του, 
μᾶς θεραπεύει μὲ τὴν ἅγια 
δύναμή Του, μᾶς φωτίζει 
μὲ τὸ ζωογόνο φῶς Του 
ὥστε νὰ καταστῶμεν τέ-
κνα φωτός, τέκνα Θεοῦ ἀεὶ 
ζῶντος, τέκνα ἀναστημένα.

Ἀκριβῶς δὲ αὐτὴ ἡ θεία ἐνέργεια 
τοῦ ἀναστάντος Σωτῆρος, νὰ μᾶς ἀνα-

σταίνῃ δηλαδὴ μὲ τὴν 
ἀνάστασή Του, μᾶς γεμί-
ζει χαρὰ καὶ ἐλπίδα καὶ 
μᾶς ὠθεῖ σὲ πολλαπλὲς 
εὐχαριστίες πρὸς τὸν 
Ἀναστάντα καὶ τοὺς 
πάντες συνανασταίνο-
ντα Θεῖο Λυτρωτὴ καὶ 
μᾶς ἐνισχύει νὰ ζοῦμε 
καὶ νὰ πορευώμαστε 
μέσα στὸ φῶς τῆς Ἀνα-
στάσεως, στὸ φῶς ποὺ 
τοὺς πάντες καὶ τὰ πά-
ντα φωτίζει καὶ καθοδη-
γεῖ, ὥστε νὰ μεταποιῇ 
τὴν ἄστατη γυναίκα σὲ 
ἱεραπόστολο, τὸν ληστὴ 

στὸν πρῶτο πολίτη τοῦ 

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀναστῶμεν!

Συνέχεια στή σελ. 2 

Πατερικοὶ λόγοι
Οὐδὲν δὲ οἷον τὸ θαῦμα τῆς ἐμῆς σωτηρίας· ῥανίδες αἵματος 

ὀλίγαι κόσμον ὅλον ἀναπλάττουσαι, καὶ γίνονται καθάπερ ὀπὸς 
γάλακτι πᾶσιν ἀνθρώποις, εἰς ἕν ἡμᾶς συνδέουσαι καὶ συνάγουσαι.

(Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος με’ εἰς τὸ Πάσχα, ἀπόσπασμα)
Οὐδὲν δὲ οἷον τὸ θαῦμα = κανένα ὅπως τὸ θαῦμα τῆς σωτη-

ρίας μας. 
καθάπερ ὀπὸς γάλακτι = ὡς ὁρὸς γάλακτος (ὀπός = τὸ «γάλα» τῆς συκῆς)
εἰς ἕν ἡμᾶς συνδέουσαι καὶ συνάγουσαι = συνδέοντάς μας καὶ ὁδηγώντας μας σὲ 

ἑνότητα (ἀφοῦ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι «ἐξ ἑνὸς αἵματος» (Πράξ. ιζ’ 26).

Ἔκκληση
Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες! 
Εὐχαριστοῦμε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ 

γιὰ τὴν ἀνταπόκρισή σας στὴν ἔκκληση 
γιὰ ἐνίσχυση τοῦ ἔργου μας καὶ γιὰ συ-
νέχιση τῆς κυκλοφορίας τῆς ἐφημερίδος.

Σᾶς ὑπενθυμίζομε, ὡστόσο, ὅτι κάθε 
μήνα πληρώνουμε πάνω ἀπὸ 400 εὐρὼ 
μόνον γιὰ τὰ φορολογικά μας χρέη, ἐφ’ 
ὅσον ἡ κίνησή μας δὲν ἀπαλλάσσεται ἀπὸ 
τὴν φορολογία, οὔτε ὅμως λαμβάνει κά-
ποια ἐπιχορήγηση. Στηρίζεται ἀποκλει-
στικὰ στὶς δικές σας ἀρωγὲς καὶ στὸν 
δικό μας προσωπικὸ ἀγῶνα. Μὴν μᾶς 
ἐγκαταλείψετε!

Παρακαλεῖσθε, λοιπόν, θερμῶς νὰ 
τακτοποιήσετε μέρος ἔστω τῶν καθυ-
στερημένων σας ὀφειλῶν, γιὰ νὰ μὴν ἀνα-
γκαστοῦμε νὰ διακόψουμε τὴν ἀποστολὴ 
τῶν «Ἐπάλξεων». Ἐὰν βεβαίως κάποιος 

ἀναγνώστης ἔχει οἰκονομικὸ πρόβλημα 
ἀλλὰ ἐπιθυμεῖ τὴν συνέχιση τῆς ἀποστο-
λῆς τῆς ἐφημερίδος, νὰ μᾶς ἐνημερώσῃ, 
ὥστε τὸ ἔξοδο νὰ καλυφθῆ ἀπὸ συν-
δρομὴ τρίτου. 

Οἱ πλέον ἐξοικειωμένοι μὲ τὴν τε-
χνολογία ἄς στείλουν τὴν διεύθυνση τοῦ 
ἠλεκτρονικοῦ των ταχυδρομείου στό: ep-
alxeis@otenet.gr γιὰ ἠλεκτρονικὴ ἀπο-
στολὴ τῆς ἐφημερίδος. Ἐπίσης, στὴν ἴδια 
διεύθυνση μπορεῖτε νὰ μᾶς στείλετε τὸ 
σταθερὸ ἤ κινητό σας τηλέφωνο, γιὰ νὰ 
σᾶς ἐνημερώνουμε γιὰ τὶς διάφορες δρα-
στηριότητες καὶ ἐκδηλώσεις. Τέλος, στὴν 
ἱστοσελίδα μας www.epalxeis.gr μπορεῖτε 
νὰ ἐνημερώνεστε γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις μας.

Εὐχαριστοῦντες καὶ πάλι, σᾶς εὐχό-
μαστε ὁλόθερμα σὲ σᾶς καὶ στὶς οἰκο-
γένειές σας «Χριστὸς ἀνέστη καὶ ἡμεῖς 
συναναστῶμεν!»

Ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή
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παραδείσου, τὸν διώκτη τῶν Χρι-
στιανῶν σὲ διαπρύσιο κήρυκα, 

τὸν μάγο σὲ καταλυτὴ τῆς μαγείας 
καὶ τὸν ἁμαρτωλὸ σὲ ὑμνητὴ τῆς 
μετανοίας.

Πρέπει ὅμως ἐδῶ νὰ σημειώ-
σωμε ὅτι ἡ ἀνάσταση ἔρχεται μετὰ 
τὴν Αταύρωση. Ὄχι τὴν σταύρωση 
ποὺ ἐκτελοῦν οἱ ἐχθροὶ τοῦ φω-
τός κατὰ τοῦ Φωτοδότου ἀλλὰ τὴν 
σταύρωση ποὺ ἐπιτελεῖ ὁ ἴδιος ὁ 
Σωτήρας κατὰ τῆς ἀντίσταυρης 
ζωῆς καὶ πολιτείας τῶν ἀνθρώπων. 
Ἄς θυμηθοῦμε ὅτι ὁ θάνατος τοῦ 
ἀνθρώπου προῆλθε ἀπὸ τὴν ἀντί-
σταυρη πρακτικὴ τῶν πρωτοπλά-
στων, οἱ ὁποῖοι ἀντιπροσωπεύουν 
ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος. 

Γενικὰ οἱ ἄνθρωποι δὲν ἀντα-
ποκριθήκαμε στὴν προτροπὴ τοῦ 
Δημιουργοῦ μας: «αὐξάνεσθαι 
καὶ πληθύνεσθαι». Δὲν αὐξηθή-
καμε μὲ τὴν πίστη καὶ τὴν ἀγάπη 
πρὸς τὸν Θεὸ οὔτε πληθυνθήκαμε 
μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀλληλοβο-
ήθεια πρὸς τὸν πλησίον, ἀλλὰ μι-
κρύναμε μὲ τὴν ἀνυπακοή μας καὶ 
ἐλαττωθήκαμε μὲ τὴν ἀλληλοσπα-
ραγμὸ καὶ τὴν ἀδικία. Δὲν γίναμε 
δηλαδὴ πραγματικοὶ ἄνθρωποι, ἄνω 
θρώσκοντες, ἄνω στημένοι καὶ δη-
μιουργικὰ πρόσωπα. Ἔτσι, ἀπο-
κομμένοι ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς ζωῆς 
χάσαμε τὴν αἰώνια ζωὴ καὶ παρα-
δοθήκαμε στὸν θάνατο.

Γι’ αὐτὸ ὁ Σωτήρας μας κατήρ-
γησε τὴν ἀντίσταυρη καὶ θνησιγόνα 
ζωὴ καὶ πολιτεία τοῦ ἀνθρωπίνου 
γένους καὶ μὲ τὴν ἀγάπη καὶ ὑπα-
κοὴ πρὸς τὸν πατέρα Του («πλὴν 
οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾿ ὡς σύ») 
καὶ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, ἀκόμη 
καὶ πρὸς τοὺς σταυρωτές Του 
(«πάτερ ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ 
οἴδασι τί ποιοῦσι»), δημιούργησε 
τὸν δικό Του σταυρό, τὸν σωτή-
ριο σταυρὸ τῆς ἀγάπης ποὺ νικᾶ 
τὸν θάνατο καὶ φέρνει τὴν ζωή. 
Ὁ Χριστός μας δηλαδὴ ὡς ζῶν 
καὶ δρῶν Σταυρός, ὡς ἐνσαρκω-
μένη σταυροειδὴς ἀγάπη, δὲν εἶχε 
ἀνάγκη νὰ ἀποθάνῃ, γιατὶ ὑπάρ-
χων ὡς Λόγος Θεοῦ ἀθάνατος καὶ 
ὡς ἄνθρωπος ἀναμάρτητος «ἐκά-
λυψε οὐρανοὺς ἡ ἀρετή Του» καὶ 
ὁ  θάνατος δὲν μποροῦσε νὰ τὸν 
κυριεύσῃ.

Ἀπὸ ἀγάπη ἄλλωστε πρὸς τὸν 
ἄνθρωπο ἔφερε ὅλο τὸ ἀνθρώπινο 
εἶδος στὸν ὧμο Του «ὡς ἀμνὸς φέ-
ρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου» 
καὶ ὑπέστη τὸν θάνατο, καὶ μά-
λιστα διὰ τοῦ τιμωροῦ σταυροῦ, 
πρὸς χάριν καὶ σωτηρίαν ὅλων τῶν 
ἀνθρώπων. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ σταυ-

ροειδὴς ἀγάπη ὡς ἐκχύλισμα τῆς 
θείας δωρεᾶς νίκησε καὶ τὸν θά-
νατο «τῷ θανάτῳ Του» καὶ τοὺς 
ὑπευθύνους τῆς θανατώσεως τοῦ 
ἀνθρώπου, τὸν διάβολο καὶ τὰ ἐπί-
γεια ὄργανά του, «Ἀνέστη Χρι-
στὸς καὶ πεπόνθασι δαίμονες».

Ἔτσι, ὄχι μόνον ὁ Χριστός μας 
«οὐκέτι ἀποθνήσκει, θάνατος 
αὐτὸν οὐκέτι κυριεύει» ἀλλὰ καὶ 
οἱ πιστεύοντες σ’ Αὐτὸν δὲν φο-
βοῦνται θάνατον, γιατὶ «ἡ ἀγάπη 
ἔξω βάλλει τὸν φόβον». Γιὰ μᾶς 
τοὺς χριστιανοὺς ὁ θάνατος δὲν 
εἶναι πλέον τὸ τέρμα τῆς ζωῆς 
ἀλλὰ ἡ μετάβαση ἀπὸ τὴν γῆ στὸν 
οὐρανό, ἀπὸ τὰ ἀτελέστερα πρὸς 
τὰ τελειώτερα, ἀπὸ τὰ προσω-
ρινὰ στὰ αἰώνια. Γι’ αὐτὸ κατὰ 
τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία ψάλλομε ὄχι 
πένθιμον ἀλλὰ εὐφρόσυνον ὕμνον 
«Μακαρία ἡ ὁδός, ἢ πορεύει σή-
μερον, ὅτι ἡτοιμάσθη σοὶ τόπος 
ἀναπαύσεως».

Γιὰ νὰ καρπωθοῦμε ὅμως τὰ 
ἀγαθὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυ-
ρίου, τὴν εἰρηνικὴ ἐδῶ ζωὴ καὶ τὴν 
αἰώνια μακαριότητα στὴν ἄλλη ζωή, 
ὀφείλομε νὰ βιώνουμε καὶ ἐμεῖς 
τὴν σταυροαναστάσιμη ζωὴ καὶ 
πολιτεία τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, 
νὰ ζοῦμε δηλαδὴ μὲ ἀγάπη καὶ 
ὑπακοὴ στὸν Σωτῆρα μας Χριστὸ 
καὶ μὲ ἀγάπη καὶ ἀλληλοβοήθεια 
πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Μό-
νον ἔτσι θὰ ἐπιτύχωμε τὴν εἰρήνη 
καὶ πρόοδο, ὅπως κατάφεραν οἱ 
πρῶτοι χριστιανοὶ στὶς κοινότητες 
ἀγάπης. Ἔτσι διατήρησαν καὶ οἱ 
πρόγονοί μας τὴν ὀρθοδοξία καὶ 
τὴν ἑλληνικότητα κατὰ τὴν μα-
κραίωνη δουλεία. 

Ἡ ἐγκατάλειψη δὲ τῆς σταυρο-
αναστάσιμης ζωῆς καὶ πολιτείας 
ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς καὶ τοὺς πο-
λῖτες τῆς χώρας μας ἔχει φέρει τὴν 
κακοδαιμονία, τὴν ἀθλιότητα, τὴν 
άνασφάλεια καὶ τὴν ἀπογοήτευση 
στὶς μέρες μας. Ἐὰν θέλωμε τὸ 
καλὸ αὐτοῦ τοῦ τόπου, τὸ καλὸ 
τῶν παιδιῶν μας καὶ τὸ καλὸ καὶ 
τὴν σωτηρία καὶ ἡμῶν τῶν ἰδίων, 
ὀφείλομε νὰ ἀφήσωμε στὴν ζῶσα 
εἰρήνη καὶ ἀγάπη, στὸν ἀναστά-
ντα δηλαδὴ Κύριον νὰ συνανα-
στήσῃ καὶ ἐμᾶς καὶ ὡς πρόσωπα 
καὶ ὡς κοινωνία καὶ αὐτὸ θὰ γίνῃ 
ἐὰν ζοῦμε καὶ ἐὰν πολιτευώμαστε 
σύμφωνα μὲ τὴν ζωὴ καὶ πολιτεία 
τοῦ Σταυρωθέντος καὶ Ἀναστάντος 
Σωτῆρος Χριστοῦ. Χριστὸς Ἀνέ-
στη καὶ πάλι, ἀγαπητοί μας ἀνα-
γνῶστες, καὶ ἄς συνεργαστοῦμε 
ὅλοι γιὰ τὴν συνανάσταση καὶ τὴν 
πρόοδό μας.

Β. Τσούπρας  

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀναστῶμεν!
Συνέχεια ἀπό τή σελ.1 

Συνέχεια ἀπό τή σελ.1 ὑπὸ Κων/νου Γανωτῆ,  
φιλολόγου-συγγραφέως

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ 
εἶναι ὁ Ἀναστημένος 

Χριστὸς κι ἐμεῖς γευόμαστε 
Χριστό, ὅπως μιὰ μάννα γεύ-
εται τὴ χαρὰ γιὰ τὸ παιδί, 
ποὺ κρατᾷ στὴν ἀγκαλιά της 
κι ὄχι τὴν ἔννοια ἢ τὴν ἰδέα 
τῆς μητρότητας. Αὐτὴ ἡ δι-
ευκρίνιση ἔχει κεφαλαιώδη 
σημασία, γιατὶ ὅλη ἡ λεγό-
μενη ἀνθρωπιστικὴ παιδεία 
τοῦ Διαφωτισμοῦ ὁδηγεῖ τοὺς 
ἀνθρώπους στὶς ἔννοιες κι 
ὄχι στὶς ἐμπειρίες τῶν ὑπαρ-
κτῶν προσώπων καὶ πραγ-
μάτων. Ὅσο κρατιόμαστε 
ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι σὲ ἀπό-
σταση ἀπὸ τὸν Εὐρωπαϊκὸ 
Διαφωτισμό, ζοῦμε τὴν ἀλή-
θεια σὰν πανηγύρι χαρᾶς μὲ 
τὸν Πατέρα καὶ τοὺς ἀδερ-
φούς μας. Ἄρα ὄχι μόνο οἱ 
μάταιες ἔγνοιες γιὰ δόξα 
καὶ πλοῦτο μᾶς στεροῦν τὴ 
χαρὰ τῆς Ἀνάστασης ἀλλὰ 
καὶ ἡ ἔκπτωση τοῦ προσώ-
που τοῦ Κυρίου σὲ ἔννοια, 
σὲ κατάσταση, ἔστω καὶ στὴν 
πιὸ καλοσυστημένη. Καὶ οἱ 
ἐντολὲς τοῦ Κυρίου μας, ποὺ 
παίζουν τόσο κρίσιμο ῥόλο 
στὴ σωτηρία μας, βιώνονται 
σὰν καυτὲς ἀνάσες ἀγάπης 
τοῦ Νυμφίου καὶ γι’ αὐτὸ 
μᾶς χαροποιοῦν, ἐνῷ μᾶς 
δεσμεύουν.

Τώρα ἂν θέλουμε νὰ ἀπο-
καταστήσουμε στὴν καρδιά 
μας τὸ ἔλλειμμα τῆς Ἀναστά-
σιμης χαρᾶς, πρέπει, ἀδερ-
φοί μου, νὰ πεθάνουμε «σὺν 
τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπι-
θυμίαις», ν’ ἀγαπήσουμε τὸ 
Χριστὸ καὶ μαζὶ ὅλη τὴ Δη-
μιουργία· αὐτὸ σημαίνει νὰ 
γεμίσουμε τὸ νοῦ καὶ τὴν καρ-
διά μας μὲ αὐτὴ τὴν ἔγνοια. 

Στὴ μετάφραση στὴν ὁμη-
ρικὴ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγε-
λίου τῆς Ἀνάστασης, ποὺ 
ἔκανε ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ 
Ἁγιορείτης ἐρμηνεύει τὴν ἔκ-

φραση «εἰρήνη 
ὑμῖν» μὲ τὸ 
στίχο: «Εἰρήνη 
ὑμῖν, φίλοι, ἡσυ-
χίη τ’ἐρατεινή».

Δὲν ἦταν δυ-
νατόν, βλέπετε, 

ν’ ἀποδοθεῖ ἡ χριστιανικὴ 
εἰρήνη μὲ τὴ σκέτη λέξη εἰρήνη 
τῆς Ἑλληνικῆς προχριστια-
νικῆς περιόδου. Ἐκεῖ εἰρήνη 
σημαίνει τὴν ἁπλὴ ἀταραξία, 
ἡ εἰρήνη ὅμως τοῦ Χριστοῦ 
πρῶτον δὲν διατυπώνεται 
κατηγορηματικά, ὅπως τὰ 
στρατιωτικὰ παραγγέλματα, 
ἀλλὰ συνοδεύεται ἀπὸ τὴν 
προσφώνηση «φίλοι», ποὺ τὴν 
κάνει ν’ ἀκούγεται ὡς εὐχὴ 
κι ὄχι προσταγή. Ὕστερα 
συμπληρώνεται μὲ τὸ ἡσυχίη 
( ἀντὶ τοῦ Ἀττικοῦ ἡσυχία ) 
ἐρατεινή. Ἡ ἡσυχία παραπέ-
μπει στὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη 
τῆς καρδιᾶς καὶ τὸ ἐπίθετο 
ἐρατεινή, ποὺ γίνεται ἀπ’ τὸ 
ῥῆμα ἐράω-ἐρῶ, ποὺ σημαί-
νει ἀγαπῶ, ἐρωτεύομαι, κά-
νει αὐτὴ τὴν ἠσυχία νὰ μὴν 
εἶναι ἁπλὴ ἀφαίρεση θορύ-
βου καὶ ἀνησυχίας ἀλλὰ μιὰ 
ἡσυχία γεμάτη ἔρωτα, ὅπως 
ὅταν κοιτάζονται στὰ μάτια 
δύο ἐρωτευμένοι καὶ βυθο-
μετροῦν τὴν ἀγάπη τους, χω-
ρὶς νὰ λένε τίποτα. Τέτοια 
ἦταν ἡ ἡσυχία τῆς ματιᾶς 
τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, ὅταν 
τὴν ἔρριχνε στὸ πρόσωπο τῆς 
Παναγίας καὶ ἡ καρδιά του 
σπαρταροῦσε ἀπὸ τὴ χαρὰ 
τῆς λατρείας.

Τέτοια εἶναι, ἀδελφοὶ καὶ 
Πατέρες, αὐτὴ εἶναι ἡ χαρὰ 
τῆς Ἀνάστασης κι ἂν μιμη-
θοῦμε τὸν Ἅγιο Πορφύριο 
στὸν τρόπο, ποὺ τὴν κέρ-
διζε κι ἔδιωχνε τὴ λύπη, θὰ 
πρέπει νὰ καταφύγουμε κι 
ἐμεῖς στὴν ἐξομολόγηση. Μὲ 
τὴν ἐξομολόγηση εἰσπράτ-
τουμε τὰ χειροκροτήματα 
τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ ντυ-
νόμαστε τὴ λαμπρὴ στολὴ 
τῆς χαρᾶς.

Ἀνάσταση Χριστοῦ, 
Ἀνάσταση ἀνθρώπων
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Ἡ ἐργασία Ἡ πάντων χαρά

Χριστὸς Ἀνέστη, «Εἰρήνη πᾶσιν»
Πρωῒ-πρωῒ τὴν Κυριακὴ τὴν μία τῶν Σαββάτων,
μὲ μύρα οἱ μαθήτριες σὰν πήγαιναν στὸν τάφο,

ἐκεῖ ποὺ συλλογίζονταν τὴν πέτρα ποιός θὰ σύρῃ
βλέπουν τὸν τάφο ἀνοικτὸ καὶ ἄδειος νά’ ναι μέσα.

Ἄγγελος τούς ἐμήνυσε χαρᾶς τὸ Εὐαγγέλιο,
τὸν Ἅδη πὼς ἐνίκησε ἡ Εἰρήνη καὶ ἀνέστη,

Ἀνάσταση χαρίζοντας καὶ σ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους
ὅλα τὰ λούζει μὲς στὸ φῶς, τὰ ντύνει μὲ εἰρήνη.

Χριστὸς Ἀνέστη, ἀδέρφια μας, ἀνέστη καὶ ἀνασταίνει,
μᾶς χαιρετᾷ, μᾶς εὐλογεῖ, «Εἰρήνη ὑμῖν», μᾶς λέγει.

Ἀπ’ τὴν συλλογὴ ποιημάτων  
«Γιὰ νά’ χουμε εἰρήνη», ἐκδ. «Ἐπάλξεις»

Ἡ ἐργασία εἶναι λειτουργικὴ 
κίνηση τοῦ ἀνθρώπου πρὸς 

δημιουργία ἀγαθῶν ἀποτελε-
σμάτων. Γι’ αὐτὸ ἀπαγορεύε-
ται ὁποιαδήποτε ἐκμετάλλευση 
καὶ κατάχρηση τῆς ἐργασίας 
γιὰ ὁποιαδήποτε αἰτία καὶ ἀπὸ 
ὁποιονδήποτε, ἀκόμη καὶ ἀπὸ 
τὸν ἴδιο τὸν ἐργαζόμενο.

Ἡ ἐργα-
σία ἀποτελεῖ 
τὴν πηγὴ τῆς 
παραγωγῆς 
τῶν ἀγαθῶν 
καὶ ἑπομέ-
νως ἡ συμ-
μετοχὴ ὅλων 
τῶν ἐργαζο-
μένων στὰ 
μέσα παρα-
γωγῆς καὶ 
στὸν τρόπο 
τῆς διανομῆς 
των ἐπιβάλλεται, ὥστε ὁ καθ’ 
ἕνας νὰ προσφέρῃ σύμφωνα μὲ 
τὶς δυνάμεις του καὶ νὰ ἀπολαμ-
βάνῃ ἀνάλογα μὲ τὶς ἀνάγκες 
του. Γιὰ τὴν στήριξη τῶν ἀνω-
τέρω παρατίθενται ἐνδεικτικὰ 
τὰ ἀκόλουθα χωρία: 

«Ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι 
ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι» 
(Ἰωάν. Ε’17).

«ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ 
μισθοῦ αὐτοῦ ἐστί» (Λουκ. Ι’7).

«εἰ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι 
μηδὲ ἐσθιέτω» (Β’ Θεσ. Γ’10).

«Κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς 
ἰδίαις χερσί» (Α’ Κορ. Δ’12).

«Ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς 
οὖσι μετ’ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ 
χεῖρες αὗται (Πράξ. Κ’ 34)

«Πάντες δὲ οἱ πιστεύοντες 
ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον 
ἅπαντα κοινά» (Πράξ. Β’44).

«Οἱ πλούσιοι κλαύσατε ὀλο-
λύζοντες…Ἰδοὺ ὁ μισθὸς τῶν 

ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων τὰς 
χώρας ὑμῶν, ὁ ἀπεστερημένος 
ἀφ’ ὑμῶν κράζει καὶ αἱ βοαὶ 
τῶν θερισάντων εἰς τὰ ὦτα Κυ-
ρίου Σαβαὼθ εἰσεληλύθασιν» 
(Ἰακ. Ε’1-4).

Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν βασικῶν 
αὐτῶν ἀρχῶν καταξιώνει τὸν ἄν-
θρωπο, φέρνει τὴν εἰρήνη στὴν 

κοινωνία, βο-
ηθάει στὴν 
πνευματικὴ 
ἀ ν ύ ψ ω σ η 
καὶ πραγ-
ματώνει τὸ 
«ἐλθέτω ἡ 
β α σ ι λ ε ί α 
Σου, γενη-
θήτω τὸ θέ-
λημά Σου ὡς 
ἐν οὐρανῷ 
καὶ ἐπὶ τῆς 
γῆς».

Ἔτσι καὶ μόνον ἔτσι θὰ λυ-
θοῦν καὶ τὰ ἐπὶ μέρους καυτὰ 
προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
ἑπομένως καὶ τοῦ λαοῦ μας, 
ὅπως: διατροφή, ὑγεία, κατοι-
κία, παιδεία, ἐργασία, οἰκογέ-
νεια, μητρότητα, παιδικὴ ἡλικία, 
κοινωνικὴ πρόνοια, ψυχαγωγία, 
ἀσφάλιση, συγκοινωνία, ἐνεργει-
ακά. Ἔτσι ἀντιμετωπίζονται ἡ 
κοινωνικὴ ἀδικία, ἡ ἐκμετάλ-
λευση, ἡ ἀνηθικότητα, ἡ τρομο-
κρατία, οἱ ἀπειλὲς πολέμου καὶ 
ὁ πυρηνικὸς ὄλεθρος.

Ἔτσι καὶ ἡ ἐθνική μας ἀκε-
ραιότητα θὰ ἐξασφαλιστῆ καὶ οἱ 
ἐσωτερικὲς ἀντιθέσεις καὶ ἀνω-
μαλίες θὰ ἐκλείψουν. Γι’ αὐτὸ 
οἱ Ἐπάλξεις ὄχι μόνον βασίζο-
νται στὶς ἀρχὲς αὐτὲς ἀλλὰ καὶ 
ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἐπικράτησή 
τους καὶ καλοῦν ὅλους σὲ κοι-
νοὺς ἀγῶνες μὲ κοινὴ βάση γιὰ 
τὴν κοινὴ σωτηρία.

«Ἡ πάντων 
χ α ρ ά , 

Χριστός, ἡ ἀλή-
θεια, τὸ φῶς, ἡ 
ζωὴ τοῦ κόσμου, 
ἡ ἀνάστασις τοῖς 
ἐν γη πεφανέρωται 
και γέγονε τύπος 
τῆς ἀναστάσεως, 
τοῖς πάσι παρέ-
χων θείαν ἄφεσιν», 
ἀκούσαμε στὸ κο-
ντάκιο τῆς ἑορτῆς τοῦ Λαζά-
ρου, ἀδελφοί μου. Τὸ τροπάριο 
αὐτὸ ἀφ’ ἑνὸς μὲν εἶναι πλού-
σιο σὲ θεολογικὰ νοήματα, ἀφ’ 
ἑτέρου δὲ ἀποτελεῖ χαρακτη-
ριστικὸ δεῖγμα ἀκρίβειας καὶ 
σαφήνειας τῆς ὑπέροχης ἑλ-
ληνικῆς μας γλώσσας, ἡ ὁποία 
λειτρουργεῖ ἀκριβῶς ὡς ὄχημα 
γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῶν ὑψηλῶν 
αὐτῶν νοημάτων.  

Κατ’ ἀρχάς, ὅπως διαπιστώ-
νουμε ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τοῦ 
τροπαρίου, ἡ χαρά, ἡ ἀλήθεια, 
τὸ φῶς, ἡ ζωή, ἀκόμη καὶ ἡ ἀνά-
σταση δὲν εἶναι ἰδέες ἤ ἀφη-
ρημένες ἔννοιες, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ 
Χριστός, ποὺ στὸ πρόσωπό του 
ἐνσαρκώνονται ὅλες οἱ ἐπιμέρους 
αὐτὲς ἰδιότητες, ὅπως καὶ στὴν 
ἀρχαία φιλοσοφία ποὺ γινόταν 
λόγος γιὰ τὸ ἕν καὶ τὰ πολλά 
(λ.χ. μία ἀρετὴ ἀλλὰ πολλὰ τὰ 
μόριά της). Ἔτσι καὶ στὸ τρο-
πάριο χρησιμοποιείται ὁ ἑνι-
κὸς τῆς μετοχῆς «παρέχων», μὲ 
ὑποκείμενο τὴν λέξη «Χριστός», 
καὶ ὄχι ὁ πληθυνστικὸς «παρέ-
χουσαι», ἐφ’ ὅσον οἱ ἐπιμέρους 
αὐτὲς ἀρετές νοοῦνται ὡς ἕν. 

Οἱ ἰδιότητες μάλιστα αὐτὲς 
τοῦ ἑνὸς καὶ μοναδικοῦ προ-
σώπου, τοῦ Χριστοῦ, δὲν εἶναι 
ἀντικείμενες μεταξύ των ἀλλὰ 
ἀλληλένδετες. Ἀπόδειξη ἀπο-
τελεῖ τόσο τὸ ἀσύνδετο σχῆμα 
στὸ τροπάριο αὐτὸ («Ἡ πάντων 
χαρά, Χριστός, ἡ ἀλήθεια, τὸ 
φῶς, ἡ ζωὴ τοῦ κόσμου, ἡ ἀνά-
στασις…»), ὅσο καὶ ἡ ἴδια ἡ ὁμο-
λογία τοῦ Κυρίου μας: «Ἐγὼ 
εἰμὶ ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ 
ἡ ζωή» (Ἰωάνν., ιδ’, 6). Ἐὰν οἱ 
ἰδιότητες αὐτὲς ἦταν ἀντιθετι-
κές, τότε γιατὶ νὰ χρησιμοποι-
ηθῆ ὁ συμπλεκτικὸς σύνδεσμος 
«καί;» Καὶ ἀλλοῦ: «ἐγὼ εἰμὶ ἡ 
ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή» (Ἰωάνν., 
ια’, 25), «ὁ ζῶν καὶ ἐγενόμην νε-
κρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Ἀποκ. Ἰω-
άνν., α’ 17). Ἐπίσης, «ἐγὼ εἰμὶ 
τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (Ἰωάνν. 
η’ 12), «ἐγὼ εἰμὶ ὁ ἀστὴρ ὁ λα-
μπρός» (Ἀποκ. κβ’ 16).

Τὸ σημαντικώ-
τερο, ὅμως, εἶναι 
ὅτι ὁ Χριστός μας 
ὑπάρχει πρὸς χά-
ριν πάντων ἡμῶν. 
Εἶναι Φῶς, γιὰ νὰ 
φωτίζῃ, Ἀλήθεια γιὰ 
νὰ λάμπῃ, Ζωή, γιὰ 
νὰ ζωντανεύῃ καὶ 
Ἀνάσταση, γιὰ νὰ 
ξαναζωντανεύῃ τὸν 
νεκρωθέντα ἀπὸ τὴν 

ἁμαρτία ἄνθρωπο, ὅπως ὁ πε-
λεκάνος («ὥσπερ πελεκάν») 
ἀναζωογονεῖ μὲ τὸ αἷμα του τὰ 
μισοπεθαμένα μικρά του. Ἔτσι, 
ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ πάντων χαρά, 
ἡ ἀλήθεια, τὸ φῶς, ἡ ζωὴ καὶ ἡ 
ἀνάσταση τοῦ κόσμου, πεφα-
νέρωται τοῖς ἐν τῆ γῆ, γέγονεν 
τύπος τῆς (τῶν πάντων) ἀνα-
στάσεως καὶ παρέχει τοῖς πᾶσι 
θείαν ἄφεσιν.  Ὄντας, λοιπόν, ὁ 
Ἴδιος Ἀνάσταση, Ζωὴ καὶ Ἀλή-
θεια, ὑπάρχει καὶ ἐνεργῇ γιὰ τὴν 
ἀνάσταση, τὸν φωτισμό, τὴν ζω-
οποίηση καὶ ἐν τέλει γιὰ τὴν σω-
τηρία τοῦ «Ἀδάμ παγγενοῦς», 
ὁλοκλήρου δηλ. τοῦ ἀνθρωπί-
νου γένους.

Ἐξ ἄλλου, οἱ τύποι παρα-
κειμένου «πεφανέρωται» καὶ 
«γέγονε» ἐμφανίζουν τὸν Χρι-
στό, τὴν ἀνάσταση, ὡς συντελε-
σθεῖσα. Πράγματι, ποιός ἄλλος 
θὰ μποροῦσε νὰ ἀναστήση νεκρὸ 
παρὰ μόνον ὁ Ἀναστὰς Κύριος, 
«ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάστασις ἡμῶν»; 
Κοντολογίς, ἡ ἀνάσταση καὶ τὰ 
συμπαρομαρτοῦντα−ζωή, φῶς, 
ἀλήθεια−κυριαρχοῦν πάνω στὸν 
θάνατο, γιὰ τὸν ὁποῖον οὐδεὶς 
λόγος στὸ τροπάριο. Πράγματι! 
Ποιὰ ἡ σχέση φωτὸς καὶ σκό-
τους; Ὁ Χριστός, μὲ τὴν Ἀνά-
στασή του, καταπάτησε τὸν 
σκοτεινὸ Ἅδη.  

Τελικά, «ἡ χαρά» ἐπισκιάζει 
τὴν θλίψη, «ἡ ἀλήθεια» διαλύει 
τὸ ψεῦδος, «τὸ φῶς» διαλύει τὸ 
σκότος καὶ «ἡ ζωὴ» νικάει τὸν 
θάνατο. Ἀντλώντας λοιπόν καὶ 
ἐμεῖς χαρά ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς 
Χαρᾶς, ζωὴ ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς 
Ζωῆς, φῶς ἀπὸ τὸ Φῶς τὸ ἀλη-
θινό, ἀλήθεια ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς 
Ἀληθείας, ὄχι μόνον δὲν θὰ στε-
ρέψουμε ἀπὸ φῶς, ζωὴ καὶ ἀλή-
θεια, ἀλλὰ θα σκορπίζουμε μὲ 
τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ τὰ σύγχρονα 
σκοτάδια τοῦ κόσμου πρὸς δό-
ξαν Θεοῦ καὶ ἐπ’ ὠφελείᾳ πά-
ντων ἡμῶν. Γένοιτο! Χριστὸς 
ἀνέστη, ἀδελφοί, καὶ ἡμεῖς συ-
ναναστῶμεν!

Σοφία Μπεκρῆ,  
φιλόλογος-θεολόγος
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Δραστηριότητες τῶν Ἐπάλξεων

Ἐπίκαιρες ἐκδηλώσεις
Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 24 Ἀπρι-

λίου, καὶ ὥρα 8:00μ.μ. πραγματοποι-
ήθηκε βραδυνὸ προετοιμασίας γιὰ τὴν 
εἴσοδό μας στὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα, μὲ 
συντονιστὴ τον κο Βελισσάριο Γκεζερλῆ. 
Ἀρχικὰ ἀποδόθηκαν ὕμνοι τῆς Μεγάλης 
Ἑβδομάδος ἀπὸ χορωδία νέων, ἀπὸ τὸν 
Ἐλευθέριο Γκεζερλῆ καὶ ἀπὸ τὴν Κων-
σταντῖνα Γιαννακοπούλου καὶ στὴν συνέ-
χεια πραγματοποιήθηκε ὁμιλία μὲ θέμα: 
«Πρὸ τοῦ Σταυροῦ καὶ τοῦ Πάθους». 

Ἐπίσης, οἱ Ἐπάλξεις, τιμῶντας τὴν 
γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων (24 Ἀπριλίου 
1915) πραγματοποίησαν τὸ Σάββατο 24 

Ἀπριλίου καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. ἐκδήλωση 
μνήμης μὲ ἀρμένικη μουσικὴ καὶ ἐξιστό-
ρηση τῶν γεγονότων ἀπὸ τὸν θεολόγο κο 
Βασίλειο Μπαμπίλη.

Οἱ παραπάνω ἐκδηλώσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν διαδικτυακὰ στὶς διευθύν-
σεις: http://epalxeis.caster.fm/, https://
synpasitoisagiois.radio12345.com. Συντο-
νιστεῖτε γιὰ τὴν παρακολούθηση  τοῦ κα-
θημερινοῦ μας προγράμματος.

Προτάσεις τῶν Ἐπάλξεων
Κατὰ τὸν μήνα Ἀπρίλιο οἱ Ἐπάλξεις 

ἀπηύθυναν πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους: 
α) ἐπικαιροποιημένη πρόταση γιὰ τέλεση 
σὲ ὅλη τὴν χώρα τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου 
πρὸς ἐνίσχυση τῶν πιστῶν καὶ ἀποτροπὴ 
τῆς δεινῆς ἐπιδημίας, β) προτροπὴ γιὰ 
ἀνάληψη ἀπὸ τὴν Ποιμαίνουσα Ἐκκλησία 
τοῦ ἔργου τῆς ἐκμαθήσεως τῆς «κοινῆς 
τῶν Ἑλλήνων γλώσσας», καὶ γ) διαμαρ-
τυρία γιὰ τὴν τέλεση τῆς Ἀκολουθίας τῆς 
Ἀναστάσεως τὴν 9η βραδυνὴ τοῦ Μεγά-
λου Σαββάτου καὶ ὄχι κατὰ τὶς πρῶτες 
πρωϊνὲς ὧρες τῆς Κυριακῆς, ὅπως γινό-
ταν παλαιότερα, συμφώνως καὶ μὲ τὴν 
σχετικὴ εὐαγγελικὴ περικοπή (Μάρκ., 
16, 2-4).

Ἀσημίνα Τσάμου Ἀρωγὲς  
πρὸς τὶς Ἐπάλξεις

Καλογράνης Κων/νος  . . . . . . . . 20€
Γκεζερλῆ Σταθοῦλα  . . . . . . . . . 50€
Οἰκογ. Ἀναγνωστοπούλου Γ. & Σ.  100€
Τσουκάρης Σταμάτης  . . . . . . . . 10€
Καλαμπόκης Γεώργιος  . . . . . . . 20€
Τρεμουλιάρης Χρῆστος  . . . . . . . 20€
Στρούμπας Παντελὴς  . . . . . . . . 30€
Σπανός Ἰωάννης  . . . . . . . . . . . 30€
Κ.Α.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10€

Σᾶς εὐχαριστοῦμε καὶ εὐχόμαστε 
ὁ Κύριος τῆς ἀγάπης νὰ ἀνταποδίδῃ 
σὲ ὅλους ἑκατονταπλασίονα. 

Παρακαλοῦμε καὶ τοὺς λοιποὺς 
συνδρομητὲς καὶ φίλους νὰ στηρίξουν 
τὶς Ἐπάλξεις καὶ νὰ ἀποστείλουν τὶς 
ἀρωγές των πρὸς συνέχιση τοῦ ἔργου καὶ 
ἐξόφληση τοῦ χρέους στὴν διεύθυνση: 
Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, 104 31 Ἀθήνα,  
ἤ στὸν λογαριασμό: 041/006792-00, 
Ἐθνικὴ Τράπεζα,  ἤ μέσῳ ebanking 
στὸ: GR5201100410000004100679200. 

Θερμὴ παράκληση νὰ ἀναγράφωνται 
τὰ πλήρη στοιχεῖα  (ὀνοματεπώνυμο, 
διεύθυνση καὶ ταχυδρομικὸς κώδικας), 
γιὰ νὰ κοπῆ ἀπόδειξη. 

Καλὴ Ἀνάσταση!

Διαβάστε  
καὶ διαδῶστε 
τὶς Ἐπάλξεις

Τὸ σημεῖο τοῦ 
σταυροῦ
Γνωστὸς εἶναι ὁ 

σεβασμὸς ποὺ ἔχομε 
οἱ ὀρθόδοξοι πρὸς τὸ 
σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Ὅλες 
οἱ πτυχὲς τῆς ζωῆς μας ἀρ-
χίζουν καὶ τελειώνουν μὲ τὸ 
σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Πρέπει 
ὅμως νὰ γνωρίζουμε καλὰ 
ὅτι τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ 
ἀναφέρεται στὸ πρόσωπο 
τοῦ Ἐσταυρωμένου, γιατὶ ὁ 
Χριστός μας, κρεμάμενος πάνω στὸν ξύλινο 
σταυρό, σχημάτισε μὲ τὸ σῶμα Του τὸν δικό 
Του σταυρό, τὸν σταυρὸ τῆς σωτηρίας καὶ 
ἕνωσε μὲ τὴν ὑπακοὴ καὶ τὴν ἀγάπη Του τὸ 
ἀνθρώπινο γένος μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀν-
θρώπους μεταξύ των. Γι’ αὐτό, τὸ σημεῖο 
τοῦ σταυροῦ εἶναι ὅπλο κατά τοῦ διαβόλου 
καὶ τῶν ὀργάνων του καὶ στὴριξη καὶ προ-
στασία τῶν πιστῶν ποὺ βιώνουν τὴν σταυ-
ροειδῆ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τὸν 
πλησίον. Ἄρα, ὁ σταυρὸς εἶναι ἡ πολυτιμώ-
τερη εἰκόνα τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ τὸ μέ-
λημα κάθε πιστοῦ. Χωρίς σταυρὸ, δηλαδὴ 
χωρίς ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τὸν πλη-
σίον, πρόοδος καὶ ἀνάσταση δὲν ὑπάρχει.

Βαπτίσεις στα νερά του Ωκεανού

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τολιάρας 
και Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Πρόδρομος 
βαπτίζει νεοφώτιστους χριστιανούς στα νερά 
του Ωκεανού. Τα νέα χριστιανόπουλα προ-
σέρχονται ένα ένα, τρέχοντας προς τον Θε-
οφιλέστατο, ο οποίος τα λούει μέσα στα 
κύματα της θαλάσσης και επιστρέφουν στην 
παραλία.

Εκ στόματος 
νηπίων

«Εκ στόμα-
τος νηπίων και 
θηλαζόντων κα-
τηρτίσω αίνον» 
(Ψαλμ. 8,3), φω-
νάζει ο Δαβίδ. Και 
το φωνάζει ως Βα-
σιλιάς και προφή-
της, βλέποντας ότι 
ο Κύριος της δόξης 

σε όνο (γάϊδαρο) καθήμενος, επί της αλό-
γου κτίσεως, θα γίνεται δεκτός με αλαλαγ-
μούς παιδιών. Δεν είναι λίγες οι φορές, που 
κατά την τοπική παράδοση των φυλών της 
Αφρικής, πιστοί, όντως πιστοί, αλαλάζουν με 
κραυγές όταν βλέπουν τα Άγια να εμφανί-
ζονται στην Ωραία Πύλη, όταν βλέπουν τον 
παπά να ευλογεί, όταν εικόνες λιτανεύονται. 
Αυτά είναι τα παιδιά της προφητείας. Όσοι 
με καρδιά παιδιού, ήτοι καθαρή και άδολη, 
κράζουν για τη σωτηρία τους. 

Για να λάμψει  
το Φως του κόσμου!

…γιατί στο σκό-
τος τα χαμόγελα 
των παιδιών χά-
νονται...

Τραπεζ ικός 
λογαριασμός ενι-
σχύσεως του Ιε-
ραποστολικού και 
Φιλανθρωπικού 
έργου της Ιεράς 
Επισκοπής Τολιά-

ρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης:
IBAN Εθνικής Τραπέζης
GR3901104680000046800782982
Ιερά Επισκοπή Τολιάρας και Νοτίου Μα-
δαγασκάρης https://www.facebook.com/
missioninsouthMadagascar/

 Ἱεραποστολικά 

Από παλαιότερη εκδήλωση


