
Ή...;

γενιά μας, είτε το παραδεχθούμε είτε όχι, είναι μια γενιά πεινασμένη.
Τίποτε δεν μας ικανοποιεί. 

Είμαστε μια κοινωνία ανικανοποίητη. Άδεια. Κενή.
Για εκατομμύρια ανθρώπους τούτη η αρνητική κατάσταση παίρνει της 

απόγνωσης τη μορφή.
Πορευόμαστε στα στενά της ζωής μας δρομάκια, ενώ όλο διαπιστώνουμε, 

πως, γύρω μας, και μέσα μας, μας καταπιέζει μια κατάσταση κατάθλιψης. 
Νιώθουμε να λείπει, όλο και πιο έντονα, το σπινθηροβόλημα – μια τόση δα 

φλογίτσα – από της ζωής μας το ποτήρι.
Συχνά μας απασχολεί το ερώτημα: 
Τι μας ενδιαφέρει τελικά περισσότερο; Η προοπτική της ζωής ή του θανάτου; 
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Και μένουμε στη γωνιά μας. Παραγκωνισμένοι. Χωρίς όποιαν απόκριση.
Νιώθουμε την ίδια στιγμή γύρω τα παλιά αγκυροβόλια να έχουν νεκρωθεί. 

Κι οι βάρκες της ηθικής έρμαιες παραμένουν σε μια θάλασσα σύγχυσης. Σ’ ένα 
φουρτουνιασμένο πέλαος.

Ψάχνουμε παντού για προσδοκίες φωτεινές. 
Ούτε ίχνος όμως φωτός στο βάθος της σήραγγας. Παντού κενότητα. 
Άγχος. Αβεβαιότητα. Φόβος. Μαζοποίηση.
Στέκουμε εξακολουθητικά μπροστά στο ποτήρι της  ζωής μας. Κι όλο το 

βλέπουμε. Αρκούμαστε σ’ αυτό και μόνο. Τι πετυχαίνουμε άραγε; 
Είναι σαφές. Τίποτε.
Ίσως όμως ήλθε ο καιρός για μια δοκιμή.
Ας το επιχειρήσουμε λοιπόν.
Να συνειδητοποιήσουμε πια, πως, για να μένει το ποτήρι μας γεμάτο, είναι 

ανάγκη συνεχώς να το αδειάζουμε. 
Να μοιράζουμε στους άλλους το περιεχόμενό του.
Κι όλο τότε θα γεμίζει. 
Και όλο θα είναι γεμάτο. Για πάντα. 
Προϋπόθεση; Μόνο μια. Το περιεχόμενό του να είναι ελπίδα. Απαντοχή. 

Ειρήνη. 
Πράγματα που μόνο στο μνημείο το κενό θα βρούμε. 
Επομένως; Εκεί να τρέξουμε. Χωρίς καθυστέρηση. Και το θαύμα θα γίνει. 
Να το καταλάβουμε λοιπόν.
Ο Χριστός, αναστήθηκε.
Κατέλυσε του θανάτου το κράτος. Και του κακού. Της Ανάστασής Του το 

φως προσφέρει και σ’ εμάς. Ατόφιο. Γνήσιο. 
Θα πάμε στο φως λοιπόν το αληθινό;
Ή θα μείνουμε στης (ως τώρα) ζωής μας τα σκοτάδια και τα ερέβη;
Χριστός Ανέστη λοιπόν.     

+ο π.Γ.

Κυριακή του Πάσχα
Την παρούσα εορτή την ονομάζουμε Πάσχα, που στα ελληνικά 

σημαίνει διάβαση. Αυτή όντως είναι η ημέρα κατά την οποία ο Θεός 
δημιούργησε από την αρχή τον κόσμο εκ του μηδενός. Κατ’ αυτή την 
ημέρα διαπέρασε από την Ερυθρά θάλασσα τους Εβραίους, αρπάζοντάς 
τους από τα χέρια του Φαραώ. Την ίδια επίσης ημέρα κατέβη εκ του 
ουρανού και ενοίκησε στη μήτρα της Παρθένου. Και τώρα, αφού



άρπαξε σύμπαν το ανθρώπινο γένος από τα βάθη του Άδη, το αναβίβασε 
στους ουρανούς  και το επανέφερε στο αρχαίο κάλλος της αφθαρσίας. 
Βεβαίως, καταβάς στον Άδη ο Σωτήρ, δεν τους έσωσε όλους, παρά 
όσους προτίμησαν να πιστέψουν σ’ Αυτόν· τις δε ψυχές των απ’ αιώνος 
Αγίων, που βιαίως κρατούνταν από τον Άδη, τις ελευθέρωσε και έδωσε 
σ’ όλους τη δυνατότητα να ανέλθουν στους ουρανούς. Για τούτο, 
χαίροντας σε βαθμό απερίγραπτο, εορτάζουμε την Ανάσταση με κάθε 
λαμπρότητα, εικονίζοντας τη χαρά, που πλούτισε η φύση μας από την 
άπειρη αγάπη και το έλεος του Θεού. Ωσαύτως, αποδεικνύοντας την 
κατάλυση της έχθρας και την ένωσή μας με το Θεό και τους αγγέλους 
Του, δίνουμε μεταξύ μας τον συνήθη ασπασμό. 

Η ανάσταση του Κυρίου έγινε ως εξής: Ενώ οι στρατιώτες φύλαγαν 
τον τάφο, περί τα μεσάνυχτα έγινε σεισμός μεγάλος, διότι άγγελος 
Κυρίου, αφού κατέβη από τον ουρανό, κύλισε την πέτρα από την θύρα 
του μνημείου. Ύστερα, δε από τα θαυμαστά γεγονότα, οι φύλακες 
άφησαν τη φρούρηση του τάφου και έφυγαν. Έτσι, αργά κατά τη νύχτα 
του Σαββάτου, την ώρα που ξημέρωνε η πρώτη ημέρα της εβδομάδας 
ήλθαν οι γυναίκες, για να δουν τον τάφο. Και πρώτα πρώτα η Ανάσταση 
έγινε γνωστή στη μητέρα του Θεού, η οποία καθόταν απέναντι από τον 
τάφο, όπως λέγει ο ευαγγελιστής Ματθαίος, μαζί με τη Μαγδαληνή. 
Όμως, για να μη δημιουργηθεί καμμιά αμφιβολία για την Ανάσταση, 
λόγω της οικειότητας προς τη μητέρα, οι Ευαγγελιστές λένε ότι ο 
αναστάς Κύριος εμφανίστηκε πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Αυτή 
και τον άγγελο είδε καθήμενον στον λίθον, τον οποίο είχε κυλίσει από 
τη θύρα του τάφου, και, σκύβοντας σε μια στιγμή στο μνημείο προς 
αναζήτηση και πάλι του σώματος του Κυρίου, είδε μέσα δύο αγγέλους, 
οι οποίοι έδωσαν το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού. Είπαν 
δηλαδή: «Αναστήθηκε. Δεν είναι εδώ. Να ο τόπος που Τον έβαλαν». 
Όταν δε εκείνη άκουσε αυτά, έτρεξε αμέσως προς τους πιο ένθερμους 
από τους μαθητές, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, και ευαγγελίστηκε σ’ 
αυτούς την Ανάσταση. Επιστρέφοντας δε από το μνημείο μαζί με την 
άλλη Μαρία (τη μητέρα του Ιακώβου), τις συνάντησε ο Χριστός και 
τους είπε: «Χαίρετε». 

Έπρεπε, πράγματι, το φύλο που πρώτο άκουσε «με πόνους θα 
γεννάς τα τέκνα σου», αυτό το ίδιο να ακούσει πρώτο και τη χαρά 
της Αναστάσεως. Εκείνες δε, θέλοντας να διαπιστώσουν καλύτερα ότι 
αυτός ήταν πράγματι ο αναστάς Ιησούς, πλησίασαν, Του έπιασαν με 
ευλάβεια τα άχραντα πόδια και Τον προσκύνησαν.

Οι δύο απόστολοι, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, μόλις ειδοποιήθηκαν, 



έσπευσαν αμέσως στον τάφο. Και ο μεν Ιωάννης έσκυψε απλώς 
προς το μνημείο και απήλθε· ο δε Πέτρος μπήκε μέσα και κοίταζε με 
περισσότερη περιέργεια· έπιασε μάλιστα στα χέρια του το σεντόνι και 
το σουδάριο (=φακιόλι), που είχαν μείνει εκεί μετά την Ανάσταση του 
Κυρίου.

Περί το πρωί και πάλι η Μαρία η Μαγδαληνή έφτασε στον τάφο μαζί 
με άλλες γυναίκες, για να διαπιστώσει καλύτερα αυτά που είχε δει. Εκεί 
αρχικά στεκόταν κοντά στον τάφο και έκλαιγε. Έπειτα έσκυψε μέσα 
και είδε δύο αγγέλους με απαστράπτουσες και ολόλαμπρες ενδυμασίες, 
οι οποίοι της είπαν: «Γυναίκα, γιατί κλαις; Ποιον ζητάς; Ιησούν ζητάς 
τον Ναζαρηνό, τον εσταυρωμένο; Αναστήθηκε. Δεν είναι εδώ». Αμέσως 
δε αυτές σηκώθηκαν και έφυγαν με πολύ φόβο, που τους προκάλεσε 
η αγγελική οπτασία. Η Μαρία όμως η Μαγδαληνή έστρεψε πίσω και 
είδε τον Ιησού να στέκεται όρθιος, αλλά δεν κατάλαβε ότι ήταν αυτός. 
Νομίζοντας δε πως ήταν ο κηπουρός (διότι ο τάφος ήταν μέσα σε κήπο), 
του είπε: «Κύριε, αν τον πήρες εσύ, πες μου πού τον έβαλες, και εγώ 
θα τον πάρω». Και ενώ αυτή έστρεψε το βλέμμα προς τους αγγέλους, ο 
Ιησούς είπε: «Μαρία». Εκείνη δε, ακούγοντας τη γλυκιά και συνηθισμένη 
φωνή του Χριστού, ήθελε να περιπτυχθεί με ευλάβεια τα πόδια Του. Ο 
Ιησούς όμως της είπε: «Μη με αγγίζεις, γιατί δεν ανέβηκα ακόμη στον 
Πατέρα μου όπως εσύ με έχεις στη σκέψη σου, νομίζοντας πως είμαι 
ακόμη άνθρωπος εν ζωή. Όμως πήγαινε στους αδελφούς μου και πες 
τους (ότι ανεβαίνω στον Πατέρα μου και Πατέρα σας, και Θεό μου και 
Θεό σας) και όλα εκείνα που είδες και άκουσες». Και τούτο το έπραξε η 
Μαρία η Μαγδαληνή. Αλλά κα πάλι μόλις ξημέρωσε, έφτασε στον τάφο 
μαζί με τις άλλες γυναίκες. Οι δε περί την Ιωάννα και Σαλώμη γυναίκες 
πήγαν στον τάφο, μόλις ανέτειλε ο ήλιος. 

Και, να πούμε έτσι απλά, η προσέλευση των γυναικών στον τάφο 
έγινε σε διάφορες χρονικές στιγμές. Ανάμεσα δε στις γυναίκες ήταν και 
η Θεοτόκος. Αυτή δηλαδή είναι η Μαρία που αναφέρει το Ευαγγέλιο 
ως μητέρα του Ιωσή, ο οποίος ήταν γιος του Ιωσήφ[...]

Ενώ όλα αυτά έτσι έγιναν, κάποιοι από την κουστωδία (=τη φρουρά) 
πήγαν και ανήγγειλαν στους αρχιερείς τα όσα είχαν γίνει. Εκείνοι 
αμέσως τους έδωσαν αργυρένια νομίσματα και τους έπεισαν να πουν 
στον κόσμο ότι οι μαθητές του πήγαν τη νύχτα και τον έκλεψαν.

(Γεώργιος Δ. Παπαδημητρόπουλος)                                    
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