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ΤΕΥΧΟΣ 22

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Η πρόσκληση στην Ανάσταση του Χριστού !

Συζητώντας σε μια παρέα για το φετινό Πάσχα
ακούστηκε η άποψη : "σιγά το Πάσχα! Ασχολούμαστε
με μια ανάσταση που δεν έγινε στην πραγματικότητα
ποτέ..." Χαμογέλασα συγκαταβατικά... χωρίς να απαντήσω... Ποιος ο λόγος άλλωστε; Για να μπω σε διένεξη; Δεν μου αρέσουν οι αντιδικίες , για την ακρίβεια
δεν μου άρεσαν ποτέ... Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις,
όταν ο διάλογος στερείται πνεύματος
μαθητείας των διαλεγομένων δεν ωφελεί να γίνεται,
προτιμότερος είναι
ο δρόμος της σιωπής... Αποστασιοποιημένος τώρα από
την ένταση της στιγμής,
σκαλίζοντας
στο γραφείο μου
ένα φύλλο χαρτί,
σκέφτομαι πώς είναι
δυνατόν να αμφισβητείται το γεγονός
της Ανάστασης του
Χριστού, όταν αποδεικνύεται πλέον με αποδείξεις και
τεκμήρια διαφόρων επιστημών! Για να απορρίπτεται οτιδήποτε χρειάζεται πρώτα να ερευνηθεί και
στην συνέχεια να διατυπωθούν απόψεις και αντιρρήσεις! Πέρα όμως από τον δρόμο των αποδείξεων,
υπάρχει ο δρόμος της καρδιάς που έχει γνώμονα τη
θυσιαστική αγάπη. Όταν αγαπάς πραγματικά δεν ψάχνεις για αποδείξεις, γιατί η καρδιά έχει πάρει τις
δικές της αποφάσεις. Είναι η στιγμή που οι αποδείξεις έχουν δευτερεύουσα σημασία μπροστά στο με-

γαλείο του Θεού που Σταυρώνεται και Ανασταίνεται
για να σώζει ολόκληρο τον κόσμο! Δίνει απλόχερα την
σωτηρία χωρίς να ζητά αντάλλαγμα ή ακόμη και «τα
ρέστα » για τις ανθρώπινες αστοχίες μας! Όταν ο άνθρωπος συμπορεύεται με τον αναστημένο Χριστό
μέσα στα πελάγη της αγάπης Του, πέρα πια από κάθε
προσδοκία, ζει τη βεβαιότητα της λύτρωσης. Μέσα
από τη λειτουργική
ζωή της εκκλησίας
μας, δίνεται καθημερινά η δυνατότητα
βιωματικής επικοινωνίας με Αυτόν
που μας δέχεται με
τις αδυναμίες μας
και έρχεται να θεραπεύσει την κάθε
ασθένεια μας.
Μέσα στα κείμενα
των Ευαγγελίων καταγράφεται από αυτόπτες μάρτυρες με
κάθε λεπτομέρεια το
Πάθος και η Ανάσταση του Χριστού! Είναι μια πρόκληση για όλους
εμάς που σπαταλάμε ώρες ολόκληρες μπροστά στο
κινητό μας να διαβάσουμε τη ζωή του Χριστού. Το
βράδυ του Πάσχα θα ακουστεί παντού το χαρμόσυνο
μήνυμα Χριστός Ανέστη!! Η Ανάσταση του Χριστού
αποτελεί μια μόνιμη και διαρκή εμπειρία, ένα αιώνιο
βίωμα και μια μοναδική πρόσκληση να προχωρήσουμε όλοι μαζί στην Αναστάσιμη χαρά. Καλή Ανάσταση σε όλους μας!! Χριστός Ανέστη!!
Αντώνης
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ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

Απόψε σ' όλους τους Ναούς
χτυπάνε οι καμπάνες
Με δάκρυα που' ναι χαράς
φιλούν τους γιους οι μάνες
Γιορτάζουμε τη Σταύρωση,
τα Πάθη που υπέστη
Ακόμα και τον θάνατο
προτού ο "Χριστός Ανέστη"

Ήρθε στον κόσμο μας αυτόν
διδάσκοντας την Πίστη
Και έτσι στον Παράδεισο
όλους να μας τραβήξει
Η αγάπη Του είναι άπειρη
κι έχει αγκαλιά μεγάλη
Παρόμοια ή σαν κι αυτήν
δύσκολο νά' βρεις άλλη
Συγχώρεση δίνει εύκολα
αρκεί να την ζητήσεις
Οι θλίψεις είν' ελάχιστες
όταν μαζί Του ζήσεις
Έτσι λοιπόν κι εμείς εδώ
μετά από νηστεία,
Μετά από εξομολόγηση,
σωστή προετοιμασία

Γιορτάζουμε το θαύμα αυτό
που ηγέρθη ο Χριστός μας
Βιώνοντας μια αλλαγή
απ' άκρη σ' άκρη εντός μας
Ευχόμενοι αυτή η χαρά
να πολλαπλασιαστεί
Και κάποτε "ελεύθεροι"
να είμαστε μαζί

Να νιώσουμε στ' αληθινά
αγάπη στην καρδιά μας
Το φως Του να μας οδηγεί
σ' όλα τα βήματά μας!

Π-Π-Π.

«Εἰ δὲ Χριστός οὐκ ἐγήγερται,
ματαία ἠ πίστις ἡμῶν».
«Εάν δεν ανέστη ο Χριστός, μάταιο λοιπόν και το κήρυγμά μας».
Ο ίδιος ο Κύριος είπε στους μαθητές του, ότι δύναται να καταλύσει
το ναό και σε τρεις ημέρες να οικοδομήσει αυτόν, υπονοώντας
την τριήμερο ταφή και ανάστασή
Του. Αλλά και οι τέσσερεις Ευαγγελιστές ιστορούν ομόφωνα τα
πάθη και την ανάσταση του Κυρίου. Πριν όμως απ’ αυτούς οι
Προφήτες, αιώνες πριν, προείπαν
όλα τα περιστατικά της επί γης
παρουσίας , του κηρύγματος, των
παθημάτων και της ανάστασής
Του. Και αναφωνούν οι θεόπνευστοι Προφήτες: «Θα γεννηθή εν
Βηθλεέμ» (Μιχαίας Ε’ 5,12), «ἰδοὺ
ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ
τέξεται υἱόν» θα γεννηθεί εκ παρθένου (Ησαΐας Ζ΄14), «θα εισέλθει εν θριάμβω εις Ιερουσαλήμ»
(Ζαχαρίας Θ΄ 9), «ὤρυξαν χεῖράς
μου καὶ πόδας» άνοιξαν πληγές
στα χέρια και στα πόδια μου
(Δαβίδ Ψαλμ. κα΄ 16) και τέλος
«θα δοξασθεί δια της αναστάσεως» (Ησαΐας ΝΓ΄,9). Ανέστη λοιπόν ο Κύριος, παρότι οι Εβραίοι
εσφράγισαν τον τάφο μετά της
κουστωδίας, τον οποίο βρήκαν
κενό οι μυροφόρες γυναίκες.
Ο Κύριος μετά την Ανάστασή
του επανειλημμένα εμφανίσθηκε
σε διάφορες περιστάσεις. Πρώτα
στις φοβισμένες γυναίκες οι
οποίες: «Οψέ δὲ σαββάτων»
ήλθαν στο μνημείο «καὶ ἰδοὺ
᾿Ιησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς λέγων·
χαίρετε» (Ματθ.κη΄9). Επίσης,
στους ένδεκα: «Οἱ δὲ ἕνδεκα
μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν
Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο
αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς. καὶ ἰδόντες
αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ»
(Ματθ.κη’ 16,17). Στους δύο άνδρες πορευόμενους στην πόλη
Εμμαούς: «ὁ ᾿Ιησοῦς ἐγγίσας
συνεπορεύετο
αὐτοῖς»
(Λουκ.κδ΄15). Παρουσιάστηκε στο

(Α΄Κορ. ιε΄.14)

Σίμωνα: «ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως
καὶ ὤφθη Σίμωνι» (Λουκ.κδ΄34).
Εμφανίστηκε στους έντεκα και
έφαγε μαζί τους: «καὶ λαβὼν
ἐνώπιον
αὐτῶν
ἔφαγεν»(Λουκ.κδ΄43). Και πάλι,
ενώπιον της Μαγδαληνής Μαρίας: «λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς·
γύναι, τί κλαίεις;… μή μου ἅπτου»
(Ιωανν.κ΄15,17). Εμφανίστηκε τη
μία των Σαββάτων όπου ήταν οι
μαθητές συνηγμένοι: «ἦλθεν ὁ
᾿Ιησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον»
απουσιάζοντος
του
Θωμά
(Ιωανν.κ΄19). Εμφανίστηκε μεθ’
ημέρας οκτώ, παρόντος του
Θωμά: «καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον …
καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς… ὁ Κύριός
μου καὶ ὁ Θεός μου»
(Ιωανν.κ΄26,28).
Ενεφανίσθη
στους μαθητές «το τρίτον» επί της
θαλάσσης
της
Τιβεριάδος:
«πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη ὁ
᾿Ιησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν»
(Ιωανν.κα΄4). Κατά την Ανάληψη,
ενώπιον των έντεκα: «᾿Εξήγαγε δὲ
αὐτοὺς ἔξω…καὶ ἀνεφέρετο εἰς
τὸν οὐρανόν» (Λουκ.κδ΄50). Και
θα κατέβει πάλι ο Κύριος από τον
ουρανό: «ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ
ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι
Θεοῦ» (α΄Θεσ.δ΄16) «… καὶ οἱ
ἀκούσαντες
ζήσονται»
(Ιωανν.ε΄25).
Αληθώς, λοιπόν, Ανέστη ο Κύριος και με την αλήθεια αυτή οι
μαθητές και Απόστολοι Αυτού
διασκορπισθέντες ανά τον τότε
γνωστό κόσμο, σύμφωνα με την
εντολή:
«πορευθέντες
μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» διέδωσαν αυτά που είδαν και άκουσαν. Υπέστησαν δε φρικτά
βασανιστήρια και θάνατο μαρτυρικό, ομολογώντας ότι ο Κύριος
Ανέστη και ανελήφθη στον ουρανό. Η ανάσταση του Κυρίου,
χαλύβδωσε τον χαρακτήρα των
φτωχών και αδύνατων αλιέων.
Αντιτάχθησαν κατά ηγεμόνων,
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κατά φιλοσόφων, κατά πλουσίων και τέλος μπόρεσαν
να μεταβάλουν την ανθρωπότητα με την επικράτηση
της νέας διδασκαλίας του Χριστού.
Επί 400 χρόνια η θρησκεία του Χριστού την οποία
διέδωσαν οι Απόστολοι βρισκόταν υπό διωγμό και
ολόκληρα νέφη ανδρών και γυναικών άφησαν την τελευταία τους πνοή ομολογώντας τον Αναστάντα Χριστό, αληθινό Θεό. «Οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς ἃ εἴδομεν
καὶ ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν», αφού ηγέρθη ο Κύριος

όντως. Ο Χριστός μας δίνει τη δυνατότητα μέσω της
Αναστάσεώς Του, σπάζοντας το φραγμό του θανάτου
να αναστηθούμε και οι ίδιοι. Ας προσκυνήσουμε και
εμείς τον αναστάντα Κύριο για να συναναστηθούμε
μαζί Του και να ζήσουμε τη χαρά και την αλήθεια του
Ευαγγελίου. «ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. ὁ
πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται».
Χριστός Ανέστη!
Ασπασία

Που φτάσαμε!

Παναγία! Το πιο γλυκό όνομα στον κόσμο. Πάνω κι
απ’ αυτό της μάνας που μας γέννησε.
Ποιος θνητός δεν συγκινείται στ’ άκουσμα του;
Ποια καρδιά δεν σκιρτάει από ιερή χαρά και συγκίνηση μπροστά στη χρυσοκέρινη μορφή του εικονίσματος Της; Ποια χείλη δεν κινούνται σ’ επίκληση της
βοήθειάς Της; Σ΄ Αυτή χύνονται τα πιο θερμά δάκρυα.
Άφθονα χύνονται τα δάκρυα στη χάρη Της. Γιατί είναι
η γλυκιά μάνα του κόσμου. Η «τρυφερή μανούλα»
μας κατά τον μακαριστό αγιορείτη Γέροντα θεόκλητο
Διονυσιάτη.
Την ύμνησαν ποιητές και μελωδοί.
Τη στόλισαν μ’ εξαίσια χρώματα οι
μεγαλύτεροι ζωγράφοι, σ’ Ανατολή
και Δύση. Την τραγούδησε η λαϊκή
μούσα.
Σ’ Αυτή καταφεύγουμε σε κάθε
χαρά, πόνο και λύπη οι πιστοί. Όλοι
οι πονεμένοι. Τ’ όνομα Της ακουγόταν στον πρόσφατο σεισμό, που
έκανε τον Θεσσαλικό κάμπο να σείεται σαν μανιασμένη θάλασσα.
Αυτής την προστασία ζητάμε πάντα,
γιατί είναι η Μητέρα του Θεού. Η
Γεννήτρια του Σωτήρα. Αυτή έφερε
στον κόσμο τον Χριστό. Έγινε η γέφυρα μεταξύ ουρανού και γης. Η κλίμακα απ’ την οποία ήρθε ο Θεός
στην γη. Η Παναγία είναι η μεσίτρια του κόσμου στον
Χριστό. Η μητρική της παρρησία είναι πανθομολογούμενη.
«Παππούλη, πως μπορώ να σωθώ;», ρώτησε προσκυνητής του Αγίου Όρους τον Όσιο Παΐσιο. Κι εκείνος του απάντησε με απλότητα: «Να πιαστείς απ’ το
φουστάνι της Παναγίας». Να έχει δηλαδή απόλυτη
εμπιστοσύνη στην Μητέρα του Θεού, όπως το μικρό
παιδί, που αισθάνεται ασφάλεια καθώς κρατιέται
από το φουστάνι της μητέρας του.
Στην βοήθεια της Παναγίας κατέφευγε πάντα το
μαρτυρικό μας έθνος. Σε κάθε δοκιμασία και περιπέτεια σ’ όλη την ιστορική του διαδρομή. Και σ’ Αυτήν,

την Υπέρμαχο Στρατηγό, απέδιδε ευγνωμόνως τα νικητήρια.
Αυτά συνέβαιναν ως τώρα. Σήμερα όμως, παρά την
πίστη του λαού στην προστασία της Παναγίας και την
τιμή στο πάνσεπτο πρόσωπό Της, παρατηρούνται εκδηλώσεις προκλητικής ασέβειας. Και διαπράττονται
ενέργειες και πράξεις αντιχριστιανικές. Πράξεις πρωτοφανούς ασεβείας. Πράξεις «μαυροφόρας απελπισιάς» και πνευματικού σκοταδισμού. Πράξεις, που
προκαλούν το θρησκευτικό αίσθημα. Όπως το θλιβερό, όλως παράνομο και έκδηλο αντιχριστιανικού και ανθελληνικού
μένους περιστατικό, που συνέβη
πριν από λίγες μέρες από ομάδα
νέων. Επιτέθηκαν με μανία σε ηλικιωμένο χριστιανό, που είχε την εικόνα της Παναγίας και ένα Σταυρό
στο καλάθι της μοτοσυκλέτας του.
Την έσχισαν, την ποδοπάτησαν και
φώναζαν… «Στον διάβολο η οικογένεια, στον διάβολο η πατρίς, η Ελλάδα να πεθάνει, για να ζήσουμε
εμείς». Κι ήταν η εικόνα της Μεγαλόχαρης! Μάλιστα μεταξύ των νέων
που ασχημονούσαν με τόση ασέβεια
ήταν και καθηγήτρια Πανεπιστημίου.
Τι κρίμα!
Άκρως θλιβερές και απαισιόδοξες
σκέψεις δημιουργούν όλα αυτά για την πορεία του
μαρτυρικού μας έθνους. Και μάλιστα καθώς συμβαίνουν σήμερα, ύστερα από διακόσια χρόνια από το
«πανάχραντο ’21». Από την Επανάσταση, που έγινε
«Για του Χριστού την πίστη την αγία και της Πατρίδος
την Ελευθερία».Θα τρίζουν, κατά το κοινώς λεγόμενο,
τα κόκκαλα των αγωνιστών της Εθνεγερσίας από όλα
αυτά. Από τον ευτελισμό όλων των οσίων και ιερών.
Γι’ αυτή την ελευθερία θυσιάστηκαν; Αν γνώριζαν ότι
θα καταντούσαμε σε αυτά τα χάλια, θα προτιμούσαν
ίσως να είμαστε ακόμα υπόδουλοι, παρά ελεύθεροι.

Βασίλης
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Η αγία Σοφία της Κλεισούρας Καστοριάς
(1ο μέρος)

Η αγία Σοφία (εικ.1) γεννήθηκε το 1883 στο χωριό Σαρή
Παπά στην περιοχή της Τριπόλεως Τραπεζούντας του Πόντου. Σε ηλικία 24 ετών
παντρεύτηκε τον Ιορδάνη Χοτοκουρίδη. Τρία χρόνια αργότερα απέκτησαν ένα παιδί, το
οποίο όμως πέθανε μικρό, σε
ηλικία 2 ετών. Με την κήρυξη
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
το 1914, ο Ιορδάνης επιστρατεύτηκε και εξαφανίστηκε στην Ορντού. Έναν χρόνο μετά, η αγία Σοφία
έχασε τον πατέρα της στα βάθη της Τουρκίας με την
σφαγή των Αρμενίων στον Πόντο. Μετά από ταλαιπωρία 8 ετών, το 1923, η αγία Σοφία φτάνει στην Θεσσαλονίκη στην εκκλησία της Αναλήψεως και με
άλλους συγγενείς της εγκαθίστανται στο χωριό Αναρράχη Πτολεμαΐδας, ενώ το 1923 μεταβαίνει στο χωριό
Άγιος Μάρκος Φλώρινας.
Όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν μέσα σε
τόσο λίγα χρόνια, ο θάνατος του παιδιού, η εξαφάνιση του συζύγου, οδήγησαν τη Σοφία σε βαθιά μετάνοια και στη διά βίου ασκητική αφιέρωσή της, κι
έτσι το 1927 σε ηλικία 44 ετών έρχεται στο ΜοναἈπολυτίκιον Ἦχος γ΄. Τὴν ὡραιότητα
Σοφίας γέγονας, μῆτερ ἀοίδημε, Σοφία, σέμνωμα,
τῆς Θεομήτορος, ἐν τὴ Μονὴ ἀσκητικῶς τὸν βίον
σου διελθοῦσα, ὅθεν καὶ ἀπείληφας τῶν καμάτων
σου ἔπαινον, κατατραυματίσασσα τῶν δαιμόνων
τὰς φάλαγγας, καὶ πρέσβειρα Χριστῷ παρεστώσα,
μὴ ἐπιλάθου τῶν πόθω τιμώντων σέ.

στήρι της Παναγίας
στην Κλεισούρα Καστοριάς (εικ.2). Εκεί
διάγει τον υπόλοιπο
βίο της ειρηνικά και
ασκητικά μέχρι την 6η
Μαΐου 1974. Το 1981
γίνεται η ανακομιδή
λειψάνων της και το
1998 στις 27 Μαΐου,
Τετάρτη της Αποδόσεως του Πάσχα, έγινε
η εύρεση και η επανακομιδή των αγίων λειψάνων της.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία την ενέταξε το 2011 στις αγιολογικές δέλτους της και την 1η Ιουλίου 2012, έγινε η
επίσημη ανακήρυξη της από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Καστοριά. Η μνήμη της
εορτάζεται στις 6 Μαΐου εκάστου έτους.
Άπειρες οι μαρτυρίες των ανθρώπων που την έζησαν για την αγιότητά της, Μάλιστα, ο άγιος Παΐσιος
εκφράστηκε με ενθουσιασμό, συγκρίνοντας την ανδρική φύση με τη γυναικεία υπέρ άνθρωπον άσκηση
της αγίας Σοφίας, λέγοντας «Αν ζούσε, με τα πόδια
θα πήγαινα να πάρω την ευχή της». (συνέχεια στο 2ο
μέρος)
Έτερον Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον
Λόγον.
Προσευχῇ χαμευνίᾳ πολλαῖς στερήσεσι, κακοπαθείαις νηστείαις, καὶ ἀγρυπνίαις Χριστῷ, εὐηρέστησας
Σοφία παναοίδιμε, σὲ τῷ σοφίας ἀληθοῦς,
ἀναδείξαντι φανόν, καὶ λύχνον λαμπρῶν χαρίτων,
ὅθεν ὡς πρέσβειραν θείαν, Κλεισούρας σέμνωμα
τιμῶμέν σε.
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