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ΥΡΗΣΟ ΑΛΔΣΖ- ΑΙΖΘΩ ΑΛΔΣΖ 

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Ο αλαζηεκέλνο Κχξηνο επί ζαξάληα εκέξεο κεηά ηελ 

Αλάζηαζή Σνπ εκθαληδφηαλ ζηνπο καζεηέο Σνπ. 

Απηέο νη ίδηεο νη εκθαλίζεηο ηνπ αλαζηεκέλνπ 

Υξηζηνχ απνηεινχζαλ ηελ πξψηε νπηηθή θαη 

αθνπζηηθή απφδεημε φηη απηφο πνπ έβιεπαλ νη 

καζεηέο δελ ήηαλ θάληαζκα αιιά ν ίδηνο ν Κχξηνο. 

Έβιεπαλ νη καζεηέο ηνλ αλαζηεκέλν Κχξην 

πγηέζηαην, γεκάην ζθξίγνο, λα αθηηλνβνιεί δσή. 

Ο Κχξηνο ηνπο ράξηζε επηπιένλ θαη: (1) ηελ απφδεημε 

ηεο αθήο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ νη καζήηξηεο «Σνλ 

πιεζίαζαλ, κε επιάβεηα πνιιή έπηαζαλ ηα πφδηα Σνπ 

θαη Σνλ πξνζθχλεζαλ» (Μαηζ. θε΄ 9). (2) ην 

πεηζηήξην ηεο ηξνθήο. «Δπεηδή απηνί απηζηνχζαλ 

αθφκε θαη λφκηδαλ φηη έβιεπαλ φλεηξν, ηνπο είπε ν 

Κχξηνο: Έρεηε εδψ ηίπνηε θαγψζηκν γηα λα θάσ θαη 

γηα λα πεηζζείηε έηζη αθφκε πεξηζζφηεξν φηη δελ είκαη 

πλεχκα; Κη απηνί Σνχ έδσζαλ έλα θνκκάηη απφ ςάξη 

θαη ιίγε θεξήζξα. Καη αθνχ ηα πήξε ν Κχξηνο, έθαγε 

κπξνζηά ηνπο» (Λνπθ. θδ΄ 41-43). Βέβαηα ν Κχξηνο 

έθαγε κφλν θαη κφλν γηα λα δείμεη φηη είρε 

πξαγκαηηθφ ζψκα θαη φηη δελ ήηαλ θάληαζκα. Οη 

απφζηνινη ινηπφλ πείζζεθαλ πιήξσο γηα ηελ αιήζεηα 

ηεο Αλαζηάζεσο. Γη’ απηφ ήηαλ πιένλ έηνηκνη λα 

καξηπξήζνπλ γηα ηελ Αλάζηαζε κε ην ιφγν θαη ηε 

δσή ηνπο. Κη απηφ έθαλαλ. Οη πξψελ 

ηξνκνθξαηεκέλνη θησρνί ςαξάδεο, έξρνληαη ηψξα κε 

ηε βεβαηφηεηα ηεο Αλαζηάζεσο φρη κνλάρα λα ηε 

δηαθεξχμνπλ κπξνζηά ζηνπο δπλαηνύο ηεο Γήο, πνπ 

ήηαλ έηνηκνη λα ηνπο ζπληξίςνπλ, αιιά θαη λα 

δψζνπλ κεηά από δησγκνύο θαη βαζαληζηήξηα άθνβα 

ηε δσή ηνπο. Κη απηφ αθξηβψο απνηειεί κία επηπιένλ 

ζπγθινληζηηθή απφδεημε ηεο Αλαζηάζεσο. 

Μήπσο φκσο καο εμαπάηεζαλ νη καζεηέο; Μήπσο 

έθιεςαλ ην ζψκα ηνπ Υξηζηνχ ελψ θνηκνχληαλ νη 

θχιαθεο ηνπ ηάθνπ θαη δηέδσζαλ φηη αλαζηήζεθε; 

Η θαηεγνξία απηή (ήδε δηαηππσκέλε απφ ηνπο 

Ινπδαίνπο θαη ηνπο ζηξαηηψηεο ακέζσο κεηά ηελ 

Αλάζηαζε) είλαη πέξα γηά πέξα αζχζηαηε γηα ηνπο 

εμήο ιφγνπο: 

α. Αθνχ νη ζηξαηηψηεο θνηκνχληαλ, πψο είδαλ ηελ 

θινπή; Καί πψο κπνξνχλ λά είλαη αμηφπηζηνη 

κάξηπξεο, αθνχ νχηε είδαλ, νχηε άθνπζαλ, νχηε 

κπφξεζαλ ελψ θνηκνχληαλ λά αληηιεθζνχλ θάηη; 

β. Η θινπή ήηαλ πνιχ δχζθνιε. Αθφκε θη αλ νη 

καζεηέο ήζειαλ λα θιέςνπλ ην ζψκα ηνπ Κπξίνπ, 

ήηαλ αδχλαην λα ην ηνικήζνπλ ζηηο κέξεο ηνπ 

Πάζρα, θαηά ηηο νπνίεο φιε ε πφιε ηεο Ιεξνπζαιήκ 

θαη ηα πεξίρσξά ηεο ήηαλ πιεκκπξηζκέλα απφ 

ακέηξεηα πιήζε πξνζθπλεηψλ πνπ μεπεξλνχζαλ ηα 

δχν εθαηνκκχξηα. Καη επίζεο, ε θινπή πεξηειάκβαλε 

ην λα μεγειάζνπλ ηνπο θχιαθεο ηνπ ηάθνπ θαη λα 

ζχξνπλ ηνλ κεγάιν ιίζν πνπ έθξαδε ηελ είζνδφ ηνπ. 

πλέρεηα ζηε 2ε ζει. 
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πλέρεηα απφ ηε 1ε ζει. 

γ. Δάλ ππήξρε θινπή, έπξεπε νη καζεηέο ηνχ Κπξίνπ 

λα δηθαζηνχλ επεηδή δηέξξεμαλ ηνλ ηάθν θαη 

έθιεςαλ ην ζψκα ηνπ Υξηζηνχ· αιιά έπξεπε λα 

δηθαζζνχλ θαη νη ζηξαηηψηεο πνπ θξνπξνχζαλ ηνλ 

ηάθν, γηα παξακέιεζε θαζήθνληνο. Καί κάιηζηα νη 

Ρσκατθνί λφκνη ηηκσξνχζαλ πνιχ απζηεξά ηνπο 

θχιαθεο πνπ παξακεινχζαλ ην θαζήθνλ ηνπο. Απηφ 

φκσο δελ έγηλε πνηέ! Αλ κάιηζηα νη Ινπδαίνη πίζηεπαλ 

φηη ην ζψκα ηνπ Υξηζηνχ θιάπεθε, ηφηε ζα έθαλαλ ην 

θαζεηί γηα λα ην βξνπλ, λα ην παξνπζηάζνπλ θαη λα 

δηαςεχζνπλ δεκνζίσο ηνπο καζεηέο. Αιιά θη απηφ 

δελ έγηλε πνηέ. Αληίζεηα νη καζεηέο θαηφπηλ 

θήξπηηαλ θαζεκεξηλά θαη δεκφζηα ηελ Αλάζηαζε ηνπ 

Υξηζηνχ θαη θαηήγγειιαλ ηνπο Ινπδαίνπο σο 

θνληάδεο ελφο Αλαζηεκέλνπ. Γηαηί ινηπφλ νη Ινπδαίνη 

δελ μεζεθψζεθαλ ελαληίνλ ηνπο θαη δελ ηνπο δίθαζαλ 

γηα απάηε; 

δ. Γελ είραλ λα θεξδίζνπλ ηίπνηε νη καζεηέο 

θεξχηηνληαο έλα παξακχζη. Διάρηζηνη άλζξσπνη 

θνβηζκέλνη δελ κπφξεζαλ λα ζηαζνχλ δίπια ζην 

ζηαπξφ ηνπ Κπξίνπ ηε Μεγ. Παξαζθεπή, θαη ηψξα ζα 

ηνικνχζαλ λα δηαδίδνπλ έλα ηέηνην ςέκα κε θίλδπλν 

ηεο δσήο ηνπο; Γηα λα θεξδίζνπλ ηη; 

ε. Πψο νη θνβηζκέλνη έγηλαλ αηξφκεηνη θαη πψο 

έδεημαλ κέρξη ζαλάηνπ απηαπάξλεζε; Γηα έλα ςέκα 

πνπ ηνπο νδήγεζε φινπο (εθηφο απφ ηνλ Ισάλλε, πνπ 

«απιά» βαζαλίζηεθε θαη εμνξίζηεθε) ζηα 

βαζαληζηήξηα θαη ζηνλ ζάλαην; Δάλ νη καζεηέο είραλ 

δηαπξάμεη θινπή, ηφηε πψο εμεγείηαη ε αιιαγή ηεο 

ςπρνινγίαο ηνπο; Πψο απηνί νη ηξνκνθξαηεκέλνη θαη 

θιεηδακπαξσκέλνη έγηλαλ μαθληθά αηξφκεηνη; Πψο 

έγηλαλ ελζνπζηψδεηο θήξπθεο ηεο πίζηεο θαη άληεμαλ 

ηφζε πνιεκηθή θαη απεηιέο; Πψο αςήθεζαλ ην 

ζάλαην θαη ήηαλ έηνηκνη φινη λα πεζάλνπλ γηα 

Δθείλνλ πνπ είραλ αξλεζεί φζν δνχζε; Γελ βξέζεθε 

νχηε έλαο απφ απηνχο λα απνθαιχςεη ην ςέκα; 

Μήπσο, ηφηε, απαηήζεθαλ νη απφζηνινη; 

Μεξηθνί ερζξνί ηεο Αλάζηαζεο ππνζηήξημαλ φηη νη 

απφζηνινη έπεζαλ ζχκαηα απάηεο. Όηη ν Υξηζηφο δελ 

πέζαλε πάλσ ζην ζηαπξφ, αιιά ιηπνζχκεζε θη έπεζε 

ζε βαζχ ιήζαξγν θαη πεξηήιζε ζε λεθξνθάλεηα. Μέζα 

ζηνλ ηάθν ζπλήιζε απφ ηα αξψκαηα θαη ηε δξνζηά, 

αλέθηεζε δπλάκεηο θαη ηελ ηξίηε εκέξα εκθαλίζηεθε 

ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο εμαπάηεζε ιέγνληάο ηνπο φηη 

αλαζηήζεθε. 

Αιιά θαη απηή ε θαηεγνξία ηεο λεθξνθάλεηαο δελ 

κπνξεί λα ζηαζεί επηζηεκνληθά θαη ινγηθά. 

α. Ο ζάλαηνο ηνπ Ιεζνχ Υξηζηνχ είρε βεβαησζεί κε 

πνιινχο ηξφπνπο. Οη ζηξαηηψηεο πνπ Σνλ εθηέιεζαλ 

ήηαλ έκπεηξνη ζε ζαλαηηθέο εθηειέζεηο θαη έιεγραλ κε 

κεγάιε πξνζνρή θαη βεβαίσλαλ κε κεζφδνπο 

αμηφπηζηεο ην ζάλαην ησλ θαηαδίθσλ ηνπο. Αιιά θαη 

κφλν ην ρηχπεκα κε ηε ιφγρε ζηελ πιεπξά ηνπ 

Κπξίνπ, ήηαλ ηθαλφ λα επηθέξεη ην ζάλαην. Γηφηη ην 

ηξχπεκα απηφ απνηεινχζε ηε ραξηζηηθή βνιή πνπ 

επέβαιιε ν λφκνο γηα λα επηηαρπλζεί θαη λα 

επηβεβαησζεί ν ζάλαηνο. 

Αιιά εθηφο απφ ηνπο ζηξαηηψηεο θαη ηνλ 

εθαηφληαξρν πνπ έδσζε ηε βεβαίσζε ηνπ ζαλάηνπ 

ζηνλ Πηιάην, θαη απηνη πνπ παξέιαβαλ ην ζψκα ηνπ 

Κπξίνπ γηα λα ην ζάςνπλ, θαη νη αξρηεξείο πνπ 

δήηεζαλ θνπζησδία γηα λα θξνπξνχλ ηνλ ηάθν, φινη 

απηνί ήηαλ βέβαηνη γηα ηνλ ζάλαην. Δηδηθά νη Ινπδαίνη 

είραλ θάζε ιφγν λα εμαθξηβψζνπλ αλ πξαγκαηηθά 

πέζαλε ν κεγάινο ηνπο ερζξφο. 

β. Με ηα κχξα θαη ηα νζφληα ν Υξηζηφο ζα πέζαηλε 

απφ αζθπμία. Πξηλ ην ζψκα ηνπ Υξηζηνχ 

ηνπνζεηεζεί ζηνλ ηάθν, αιείθζεθε κε 100 ξσκατθέο 

ιίηξεο πεξίπνπ, δειαδή κε πεξηζζφηεξα απφ 32 θηιά, 

κχξσλ ζκχξλαο θαη αιφεο, θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηπιίρζεθε κε νζφληα (=λεθξηθνχο επηδέζκνπο) απφ ην 

θεθάιη κέρξη θαη ηα πφδηα. Με φια απηά, αθφκα θη αλ 

δνχζε αθφκε, ζα πάζαηλε ζίγνπξα αζθπμία. 

γ. Αθφκε θη αλ θαηέβαδαλ ηνλ Κχξην δσληαλφ απφ ην 

ζηαπξφ, ήηαλ αδχλαην λα δήζεη. Ο Κχξηνο ήηαλ 

ηαιαηπσξεκέλνο θαη άππλνο απφ ηελ πξνεγνχκελε 

λχρηα, είρε δνθηκάζεη φιε εθείλε ηε θνβεξή αγσλία 

ζηε Γεζζεκαλή πνπ ζπγθιφληζε ηνλ νξγαληζκφ Σνπ, 

ψζηε ν ηδξψηαο Σνπ λα ηξέρεη καδί κε θνκκάηηα 

πεγκέλνπ αίκαηνο. Δίρε δερζεί ηε καζηίγσζε, ηε 

θξηθηή θξαγγέιισζε, ηελ θαζήισζε επάλσ ζην 

ζηαπξφ. Δθεί ζην ζηαπξφ επί ηξείο ψξεο νη 

αλαπλεπζηηθέο Σνπ θηλήζεηο ήηαλ εμαηξεηηθά 

δύζθνιεο, ην αίκα Σνπ ζπγθεληξσλόηαλ κε πίεζε ζηό 

θεθάιη Σνπ, νη θιέβεο Σνπ πξήδνληαλ. Σν πξόζσπφ 

Σνπ είρε παξακνξθσζεί, ν ζώξαθάο Σνπ είρε 

δηαηαζεί ζε αθάληαζην βαζκό, ν ηδξψηαο Σνπ ήηαλ 

αζηακάηεηνο, ε αθπδάησζε κεγάιε. Δίρε ηξππεκέλα 

ηα ρέξηα Σνπ θαη ηα πφδηα Σνπ. Τπέθεξε απφ 

παξάιπζε, ππεξαηκία, αζθπμία, πςειφ ππξεηφ θαη 

εμάληιεζε. 

Αθφκε ινηπφλ θη αλ ν Κχξηνο δελ είρε πεζάλεη, πψο ζα 

κπνξνχζε κεηά απφ ηξεηο κέξεο ηειείσο λεζηηθφο θαη 

εγθαηαιειεηκκέλνο κέζα ζηνλ ηάθν, λα ζπλέιζεη 

κφλνο Σνπ θαη λα δηαθχγεη ην ζάλαην; Πψο κπφξεζε 

λα βγάιεη κφλνο Σνπ ηα νζφληα ηα νπνία είραλ 

θνιιήζεη ηειείσο πάλσ ζην ζψκα Σνπ; Πνχ βξήθε 

ξνχρα λα θνξέζεη; Πψο είρε ηε δχλακε λα θπιήζεη 

κφλνο Σνπ ηνλ πειψξην ιίζν πνπ έθξαδε ηνλ ηάθν 

θαη λα βαδίζεη κέρξη ηελ Ιεξνπζαιήκ ζην ζπίηη φπνπ 

έκελαλ νη καζεηέο; 

δ. Ο Υξηζηφο εκθαλίδεηαη ζηνπο καζεηέο κε 

εθπιεθηηθή ηαρχηεηα. Πψο απφ ηελ πξψηε εκέξα 
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έθαλε ηφζεο πνξείεο θαη παξνπζηαδφηαλ ζηνπο 

καζεηέο κε ηφζε δσηηθφηεηα θαη ζθξηγειφηεηα; 

Αθφκε θαη ν πην πγηήο άλζξσπνο δελ ζα κπνξνχζε λα 

έρεη ηέηνηα επθηλεζία. Σελ εκέξα ηεο Αλαζηάζεσο ν 

Κχξηνο πεξπαηνχζε κε άλεζε επί δχν ψξεο καδί κε 

δχν καζεηέο πξνο ηνπο Δκκανχο. Κη φηαλ κέζα ζην 

ζπίηη ηνπο έγηλε άθαληνο θαη νη δχν ζπλνδνηπφξνη 

Σνπ έηξεμαλ πίζσ ζηα Ιεξνζφιπκα, καζαίλνπλ εθεί 

φηη ν Κχξηνο είρε ήδε εκθαληζζεί ζηνλ Πέηξν· θαη 

ακέζσο Σνλ βιέπνπλ θαη πάιη. Πψο ινηπφλ βξήθε ηελ 

αληνρή ν Κχξηνο, πνπ είρε πεξάζεη φιν απηφ ην 

καξηχξην θαη είρε ηξππεκέλα ηα πφδηα Σνπ, λα 

βαδίζεη επί δχν ψξεο κέρξη ηνπο Δκκανχο, λα 

επηζηξέςεη ακέζσο ζηελ Ιεξνπζαιήκ θαη λα 

εκθαλίδεηαη ζηνπο καζεηέο Σνπ γεκάηνο δσή; 

Δάλ ν Κχξηνο είρε αλαλήςεη απφ λεθξνθάλεηα, ζα 

ζεξλφηαλ ζην έδαθνο, ζα πάιεπε κεηαμχ δσήο θαη 

ζαλάηνπ. Γελ ζα κπνξνχζε λα πεξπαηήζεη γηα θαηξφ, 

ζα ππέθεξε απφ ηηο πιεγέο θαη ην καξηχξην, ζα είρε 

αλάγθε πεξηζάιςεσο γηα λα κπνξέζεη λά δήζεη. Καη 

έλα ηέηνην ζέακα ζα πξνθαινχζε ηνλ νίθην ησλ 

καζεηψλ Σνπ θαη φρη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο. Οη 

καζεηέο φκσο Σνλ βιέπνπλ νινδψληαλν, γεκάην 

δχλακε, ζξηακβεπηή. Καη ην νκνινγνχλ ζξηακβεπηηθά 

παληνχ. 

Σν γεγνλφο ηεο Αλαζηάζεσο, ηέινο, επηβεβαηψλεηαη 

απφ ηα 11 εθαηνκκχξηα καξηχξσλ ησλ ηξηψλ 

πξψησλ αηψλσλ θαη φισλ εθείλσλ ησλ εθαηνκκπξίσλ 

πνπ αθνινχζεζαλ ζηε ζπλέρεηα, νη νπνίνη έρπζαλ ην 

αίκα ηνπο γη’ απηφλ ηνλ αλαζηεκέλν Κχξην. Όινη 

απηνί ππέζηεζαλ θξηθηά βαζαληζηήξηα, δηφηη 

αγάπεζαλ κνλαδηθά ηνλ αλαζηεκέλν Κχξην θαη 

ζπζίαζαλ γη’ Απηφλ ηε δσή ηνπο κε ηελ ειπίδα θαη 

ηεο δηθήο ηνπο αλαζηάζεσο. Απηφ ην αίκα ησλ 

καξηχξσλ είλαη ε κεγαιχηεξε απφδεημε ηεο 

Αλαζηάζεσο ηνπ Υξηζηνχ. 

Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, δηάβαζε ην βηβιίν “ε 

πνηνλ Θεφ λα πηζηέςσ” ηνπ Μάξηνπ Γνκνπρηζή, 

εθδφζεηο “Ο σηήξ”. https://agonistes.gr/2 

ΚΔΣΑ ΦΟΒΟΤ ΘΔΟΤ ΠΗΣΔΩ ….. 

ηνπ ελνξίηνπ καο Νηθνιάνπ Βντλέζθνπ 

 
 

Μεηά θφβνπ Θενχ, πίζηεσο θαη αγάπεο πξνζέιζεηε, 

ιέεη ν ηεξεχο, φηαλ πξνζθαιεί ηνπο πηζηνχο λα 

πξνζέιζνπλ λα κεηαιάβνπλ. 

 

Με θφβν, δηφηη είλαη ην ζψκα θαη ην αίκα ηνπ Κπξίνπ 

θαη Θενχ θαη σηήξνο καο Ιεζνχ Υξηζηνχ, κε πίζηε 

φηη είλαη ην ζψκα θαη ην αίκα ηνπ Κπξίνπ θαη Θενχ 

θαη σηήξνο καο θαη κε αγάπε πξνο ηνλ Υξηζηφ, πνπ 

έρεη ηε ζθνδξή επηζπκία λα ελνηθεί κέζα ζηηο 

ακαξησιέο καο ςπρέο, πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο 

θαη πξνο ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ καο. 

Μεηά πίζηεσο. Η πίζηε ζην κπζηήξην έρεη 

πξσηαξρηθή ζεκαζία. Όηαλ πηζηεχεη θαλείο φηη απηφ 

πνπ ηξψγεη θαη πίλεη είλαη ζψκα θαη αίκα Υξηζηνχ, 

πξνζέξρεηαη θαη δελ ζθέπηεηαη ηίπνηε άιιν, παξά ηελ 

κεγάιε ηηκή πνπ ηνπ θάλεη ν Θεφο. Όηαλ φκσο δελ 

πηζηεχεη φηη είλαη ζψκα θαη αίκα Υξηζηνχ, ηφηε 

θνβάηαη κελ θνιιήζεη θακηά αξξψζηηα θαη μεζηνκίδεη 

αζεβή θαη βιάζθεκα ιφγηα ζαλ απηά πνπ γξάθνληαη 

ελίνηε ζηηο εθεκεξίδεο, δειαδή λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ιαβίδεο κηαο ρξήζεσο ή λα απνιπκαίλνπλ ηηο ιαβίδεο 

νη ηεξείο. 

 πλέρεηα ζηελ επφκελε ζει. 

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

ΘΟΗΛΩΛΗΘΑ 
Γελλήζεης 

ηηο 27 Ηαλοσαρίοσ 2020 ο Γηάλλες Βαζίιας & 
ε Ζρώ Θαρούηδοσ απέθηεζαλ θνξηηζάθη. 
ηηο 27 Καρηίοσ 2020 ο Υάρης Κοσρειάηος ( 
πηφο ηεο Μαξίαο Λαδά απφ ην ρνηλνχδη ηεο 
Ίκβξνπ) & ε Εωή Θόηηα ( θφξε ηεο Αξεηήο 
Γηαξακάλε απφ ην Γιπθχ ηεο Ίκβξνπ) απέθηεζαλ 
θνξηηζάθη.     
ηης 17 Ηαλοσαρίοσ 2020 ο Γεώργηος 
Γοσιγέρες ηνπ νθνθιή( απφ ην ρνηλνχδη ηεο 
Ίκβξνπ) θαη ε Radika απέθηεζαλ θνξηηζάθη.   
ηης 27Αρηιίοσ  2020 ο Υρήζηος 

Παζπαιηάρες  θαη ε Αλδρηάλα Θαράπαζηα 

(θφξε ηεο Διέλεο Ρνδηά απφ 

ην ρνηλνχδη ηεο Ίκβξνπ) απέθηεζαλ ην 2ν ηνπο 
θνξίηζη. 
Δπρφκαζηε ζε φινπο λα ηνπο δήζνπλ. 

  
ΘΑΝΑΤΟΙ 

ηηο 26 Φεβροσαρίοσ 2020  απεβίσζε ζηελ 
Αζήλα ε Ρίγελα Ληοσκπαραηδή ( απφ ην 
ρνηλνχδη ηεο Ίκβξνπ ζε ειηθία 96 εηώλ. 
ηηο  21 Καρηίοσ 2020 απεβίσζε ζην χδλευ ηεο 
Απζηξαιίαο ο Ηωαθείκ ερέηες (απφ ην 
ρνηλνχδη ηεο Ικβξνπ) ζε ειηθία 74 εηώλ.  
ηηο  29 Καρηίοσ 2020 απεβίσζε ζηελ Αζήλα ν 
Βαζίιεηος Εαρκποσδάλες (απφ ην Αγξίδηα ηεο 
Ίκβξνπ). 
Μέζα Φεβροσαρίοσ 2020  απεβίσζε ζηελ Αζήλα 
ν Θώζηας Ληάθος (απφ ην ρνηλνχδη ηεο Ίκβξνπ) 
  
Δπρφκαζηε λα έρνπλ φινη ηνπο θαιφ Παξάδεηζν. 

Θεξκά ζπιιππεηήξηα ζηνπο νηθείνπο ησλ. 

https://agonistes.gr/2
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Δσταρηζηούκε 

εθ βαζέωλ ηοσς παραθάηω δωρεηές. 

Γξαθηαδέιιεο Βαζίιεηνο (εθεκ.)                    20,00€ 

 Γξαθηαδέιιε Δηξήλε (εηο κλήκε πξνζθηιψλ)  50,00€ 

Οηθ. Νηθνιάνπ Νηνπκπαξαηδή (εηο κλήκε                         

κεηξφο ησλ Ρίγελαο Νηνπκπαξαηδή)               50,00€ 

Γηάθνξνη (εηο κλήκε  Ρίγελαο Νηνπκπαξαηδή   80,00€ 

Μπνπηάια Μαξία                                         50,00€ 

Σξηαληαθπιιηά ίζε ( εθεκ.)                         20,00€ 

Γεψξγηνο Φαλαξηψηεο (εθεκ.)                       30,00€                          

Συνέχεια από την 3η σελ. 

ΚΔΣΑ ΦΟΒΟΤ ΘΔΟΤ ΠΗΣΔΩ …. 

Αδειθέ κνπ, πηζηεχεηο φηη ε ζεία Κνηλσλία είλαη ζψκα 

θαη αίκα Υξηζηνχ; Δάλ φρη, γηαηί πξνζέξρεζαη λα 

κεηαιάβεηο; Δάλ λαη, πνην κηθξφβην θαη πνηα 

αξξψζηηα, φζν θνβεξή θη αλ είλαη, κπνξεί λα ζηαζεί 

κπξνζηά ζηνλ Παληνδχλακν Θεφ; Παξαθάησ ζα 

αλαθέξνπκε ηξία δηδαθηηθά παξαδείγκαηα πνπ 

θαλεξψλνπλ ηε ζεκαζία ηεο πίζηεσο ζην κπζηήξην 

ηεο Θείαο Κνηλσλίαο. 

Κάπνηε, φηαλ ε θπκαηίσζε ήηαλ ζε έμαξζε, πήγαλ 

κεξηθνί ιατθνί λα εθθιεζηαζηνχλ ζε έλα εθθιεζάθη 

λνζνθνκείνπ λνζεκάησλ ζψξαθνο. Λίγν πξηλ βγεη ν 

ηεξέαο γηα λα κεηαιάβεη ηνπο πηζηνχο, κεξηθνί 

έζπεπζαλ λα πάξνπλ ζέζε κπξνζηά-κπξνζηά γηα λα 

θνηλσλήζνπλ πξηλ απφ ηνπο αζζελείο. Ο ηεξέαο 

θαηάιαβε απηή ηελ θίλεζε θαη κφιηο βγήθε έμσ θαη 

είπε ην «Μεηά θφβνπ Θενχ …», είπε: «Παξαθαιψ, 

πξψηα ζα κεηαιάβνπλ νη αζζελείο θαη κεηά νη 

πγηείο». Όηαλ δε θνηλψλεζαλ φινη νη αζζελείο, ν 

ηεξέαο έβαιε ηε ιαβίδα ζην ζηφκα ηνπ, ηελ έγιπςε 

θαιά-θαιά θαη είπε ζηνπο πγηείο: «ειάηε ηψξα θαη 

ζεηο λα θνηλσλήζεηε». 

Μία επζεβήο λνζνθφκα, ε νπνία επί ρξφληα 

εθθιεζηαδφηαλ θαη θνηλσλνχζε ζην εθθιεζάθη 

λνζνθνκείνπ, φπνπ ππεξεηνχζε, επίηεδεο 

πξνζήξρεην ηειεπηαία λα θνηλσλήζεη, γηα λα ζηεξίδεη 

ηνπο άιινπο ρξηζηηαλνχο ζηελ πίζηε θαη λα κελ 

θνβνχληαη φηη κπνξεί λα θνιιήζνπλ θακία αξξψζηηα. 

Έλαο ρξηζηηαλφο εθθιεζηαδφηαλ, αιιά δελ 

εμνκνινγείην θαη δελ θνηλσλνχζε, δηφηη είρε ηελ  

εληχπσζε φηη νη ηεξείο άδεηαδαλ ζην λεξνρχηε ην 

ππφινηπν ηεο Θείαο Κνηλσλίαο. Κάπνηα Κπξηαθή, φηαλ 

ηειείσζε ε Θεία Λεηηνπξγία, πήγε ζηελ πιατλή πφξηα 

ηνπ ηεξνχ θαη παξαθνινπζνχζε ηνλ ηεξέα λα δεη ηη ζα 

έθαλε ην ππφινηπν ηεο Θείαο Κνηλσλίαο. Ο ηεξεχο ηνλ 

είδε θαη ηνπ είπε: «ζέιεηε ηίπνηε;». Όρη, φρη, ηνπ είπε 

εθείλνο, θάλεηε ηε δνπιεηά ζαο. Ο ηεξέαο πήξε ην 

άγην πνηήξην θαη κεηάιαβε φιε ηε Θεία Κνηλσλία, πνπ 

είρε κείλεη. Μφιηο είδε απηφ ν ρξηζηηαλφο θψλαμε: 

«Πάηεξ, ζέισ λα εμνκνινγεζψ, ηψξα ζέισ λα 

εμνκνινγεζψ θαη απφ δσ θαη πέξα ζα εμνκνινγνχκαη 

θαη ζα θνηλσλψ θη εγψ». 

Αο πξνζεξρφκεζα, ινηπφλ, κεηά πίζηεσο λα 

κεηαιακβάλνπκε ησλ Αρξάλησλ Μπζηεξίσλ εηο ίαζηλ 

ςπρήο ηε θαη ζψκαηνο, εηο άθεζηλ ακαξηηψλ θαη εηο 

δσήλ αηψληνλ.  

Πεγή:agiabarbarapatras.blogspot. 

 

Αλαθοίλωζε 

Δλεκεξψλνπκε ηνπο θίινπο θαη αλαγλψζηεο, 

ηνπ Ν. Ι. Παικνχ φηη, ην ελεκεξσηηθφ καο 

έληππν, (γηα ιφγνπο πεξηζηνιήο δαπαλψλ) ζα 

θπθινθνξεί ζην εμήο, αλά ηξίκελν θαη ζε 

νιηγφηεξα αληίηππα. Ωζηφζν νη δπλάκελνη 

κπνξείηε λα ελεκεξψλεζηε κέζνλ   

ηελ ηζηνζειίδα καο. 

 www.panagia-imvriotissa.gr 

 
 

Διμηνιαία Ενημερωηική Έκδοζη 

Ι.Ν. Παναγίας Ιμβριώηιζζας 

Οδός Ρόδοσ, Νηορονηό αλαμίνας, Σ.Κ. 18902 

E-mail : info@panagia-imvriotissa.gr 

URL: www.panagia-imvriotissa.gr 

Υπεύθ. Έκδοζης: Χρήζηος Ροδιάς    6972839949 

Kαη’οίκον αποζηολή : Προαιρεηική ειζθορά 

Αρ. Λογαριαζμ. ΕΤΕ : 18529605596 

IBAN : GR 4901101850000018529605596 

Κωδικός SWIFT Τραπέζης : ETHNGRAA 

http://www.panagia-imvriotissa.gr/

