
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ    
ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ    

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ    

 

ΠΑΣΧΑ   2021ΠΑΣΧΑ   2021ΠΑΣΧΑ   2021ΠΑΣΧΑ   2021    
 

Η μέθη 
της Αναστάσεως! 

του Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου 

 

 
 

 
 
 
 
 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ. Κ.  19003             ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ. Κ.  19003             ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ. Κ.  19003             ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ. Κ.  19003                 

ΤΗΛ. ΚΑΙ ΤΗΛ. ΚΑΙ ΤΗΛ. ΚΑΙ ΤΗΛ. ΚΑΙ FAXFAXFAXFAX: 22990 40040: 22990 40040: 22990 40040: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr 
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ:ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ:ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ:ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ:    www.agnikolaosmark.gr 

 



ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ    
    

ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Π Α Σ Χ Α   Π Α Σ Χ Α   Π Α Σ Χ Α   Π Α Σ Χ Α   2 0 2 0 2 0 2 0 2 12 12 12 1    
 

Η μέθη  
της Αναστάσεως! 

 

του Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου 
 

ΠΠΠΠάσχα, Κυρίου Πάσχα! Βροντώδης ακούγεται η προτροπή της 
Εκκλησίας μας: «Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως». 
Και όλοι μαζί αναφωνούμε «Χριστὸς Ἀνέστη!» και επαναλαμβά-
νουμε «Ἀληθῶς Ἀνέστη!». Αυτό είναι το μυστικό και πνευματικό 
συμπόσιο της πίστεως· η μετοχή στην Ανάσταση του Χριστού, 
στη χαρά και στο μυστήριό της. Ας ρίξουμε μια ματιά στα χαρα-
κτηριστικά αυτής της πανηγύρεως.  

 
 ΗΗΗΗ γιορτή αυτή είναι η γιορτή της δόξης του Θεού· αυτό εί-
ναι το πρώτο της στοιχείο. Μέσα από αυτήν αναδύεται ο Κύριος 
ως θριαμβευτής, ως νικητής, ως ο μόνος αληθινός Θεός. Η Ανά-
σταση του Κυρίου αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη της θεότη-
τός Του.  

 
 ∆∆∆∆εύτερον, είναι η γιορτή της συντριβής του θανάτου. Όχι 
του δικού μας προσωπικού βιολογικού θανάτου –να ζήσουμε δη-
λαδή αυτό που είμαστε για λίγα παραπάνω χρόνια εδώ στη γη ή έ-
στω αιώνια– αλλά του γενικού πνευματικού θανάτου. Πάσχα ση-
μαίνει κατάργηση της κυριαρχίας του θανάτου. Δεν σημαίνει ότι 
δεν πεθαίνουμε, αλλά ότι μπορούμε να μην πεθάνουμε. Μέχρι την 
Ανάσταση του Χριστού, όποιος πέθαινε δεν ζούσε. Από τότε και 
εφ’ εξής, όποιος πεθαίνει μπορεί και να ζει.   



ΥΥΥΥπάρχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό της γιορτής·  το συ-
ναντούμε στο τροπάριο της ζ΄ ωδής του αναστάσιμου κανόνος: 
«θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾍδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιο-
τῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν». Δηλαδή κάθε φορά που έχουμε Πάσχα, 
ανάβει αυτή η εσωτερική φλόγα της αιωνίου βιοτής, του μυστικού 
μας πόθου να μετέχουμε στην αιώνια ζωή, στην όντως ζωή, στην 
πνευματική ζωή, στη ζωή του Θεού. Αυτό θα πει «Ἀληθῶς Ἀνέ-
στη» –να ζούμε από τώρα την αιωνιότητα. Και όποιος από τώρα 
ζει την αιωνιότητα, δεν φοβάται και τον θάνατο. Ίσως και να τον 
επιθυμεί. Δεν λυπάται τους νεκρούς, λυπάται λίγο αυτούς τους 
ψευτοζωντανούς, ίσως σαν εμάς, που έχουμε ζωή βιολογική, αλ-
λά είμαστε δυστυχώς νεκροί πνευματικά: Δεν ξέρουμε πώς μπο-
ρούμε να ζήσουμε! Δεν ξέρουμε τι μας έχει προσφέρει ο Θεός! 

 
 ΑΑΑΑς προσέλθουμε όλοι και ας απολαύσουμε το συμπόσιο 
της πίστεως. Λέγει κάπου στις Παροιμίες του Σολομώντος: «δίδο-
τε μέθην τοῖς ἐν λύπαις καὶ οἶνον πίνειν τοῖς ἐν ὀδύναις» (Παρ. λα΄ 
6), μεθύστε αυτούς που είναι λυπημένοι και δώστε κρασί σε αυ-
τούς που είναι βυθισμένοι στα βάσανα και τις οδύνες. Σήμερα εί-
ναι η ημέρα μας! Ο εορτασμός είναι η μέθη. Η χαρά και η αλή-
θεια της Αναστάσεως είναι ο οίνος, το κρασί. Αυτή η μέθη, αυτό 
το κρασί δίνει την αναγκαία απόλαυση και την προσδοκώμενη 
παρηγοριά σε όλους εμάς που ζούμε τη θλίψη της ανθρώπινης 
σάρκας, την οδύνη της πτωτικής της σφραγίδας και τον πόνο της 
διαρκούς μετάνοιας για τις αμαρτίες μας. 

 
 ΑΑΑΑς μας χαρίσει λοιπόν ο Θεός αυτήν την ευλογημένη κα-
τάσταση της αναφαίρετης εσωτερικής πνευματικής χαράς! Τι κα-
λύτερη άραγε ευχή θα μπορούσε να δώσει η Εκκλησία στους πι-
στούς της! Καθώς θα λέμε αυτές τις ημέρες «Χριστὸς Ἀνέστη» και 
θα απαντούμε «Ἀληθῶς Ἀνέστη», ομολογώντας τη δόξα του Θεού, 
ζώντας τη νέκρωση του θανάτου και αποφασίζοντας την απαρχή 
της άλλης, της αιωνίου βιοτής, να μας αξιώσει ο Θεός να απολαμ-



βάνουμε του συμποσίου της πίστεως και σε κατάσταση πνευματι-
κής μέθης να ζούμε την παρηγοριά της θεϊκής Αναστάσεως! 

 
«ΧΧΧΧριστὸς ����νέστη»! 

 
(από το βιβλίο του μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής  

κ. Νικολάου «ΔΕΥΤΕ ΛΑΒΕΤΕ ΦΩΣ», σελ. 11 - 13, Ιερά Μητρόπολις 
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Σπάτα Αττικής, α΄ έκδοση: Απρίλιος 2021)  

 

 
    

 
 

Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν,  
οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενον, 
ἀλλ᾿ ἀφθαρσίας πηγήν,  
ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦ,  
ἐν ᾧ στερεούμεθα. 
 
 

Μετάφραση 
 

Ελάτε να πιούμε ποτό που ανακαινίζει, 
που δεν αναβλύζει θαυματουργικά από άγονο βράχο, 

αλλά ποτό που είναι πηγή αθανασίας,  
που ανέβλυσε από τον πέτρινο τάφο του Χριστού, 

 με την πίστη στον οποίο εμείς είμαστε ασφαλισμένοι. 
 
 

(Ανθούσης μοναχής, Εορτοδρόμιο Στ΄, σελ. 34 - 35, έκδοσις τής εν Πάτμω Ιεράς 
Κοινοβιακής Μονής «Ευαγγελισμός Μητρός Ηγαπημένου», Αθήναι 1994) 



Ἀναστάσεως ἡμέρα, 
λαμπρυνθῶμεν Λαοί. 
Πάσχα Κυρίου, Πάσχα·  
ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν,  
καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν,  
Χριστὸς ὁ Θεός,  
ἡμᾶς διεβίβασεν,  
ἐπινίκιον ᾄδοντας. 
 

Μετάφραση 
Ημέρα Αναστάσεως σήμερα, 

ας λάμψουμε από χαρά όλοι οι Χριστιανοί. 
Είναι Πάσχα, του Κυρίου το Πάσχα.  

Γιατί ο Χριστός ο Θεός από το θάνατο στη ζωή  
και από τη γη στον ουρανό διεβίβασε εμάς  

που ψάλλουμε γι’ αυτό επινίκιο ύμνο. 
 

(Ανθούσης μοναχής, Εορτοδρόμιο Στ΄, σελ. 28 - 29, έκδοσις τής εν Πάτμω Ιεράς 
Κοινοβιακής Μονής «Ευαγγελισμός Μητρός Ηγαπημένου», Αθήναι 1994) 

 

 
 Οι Ιερείς, 

 

 το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, 
 

 η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα, 
 

 ο Τομέας Νεότητας και 
 

 το προσωπικό του Αγίου Νικολάου Μαρκοπούλου 
 

             σ α ς    ε ύ χ ο ν τ α ι 
 

το Φως της Αναστάσεως να φωτίζει τη ζωή σας και να 
διώξει το σκοτάδι. 
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