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Διαβάζοντας τό βιβλίο αὐτό ἀποκόμισα μεγά-
λη χαρά και ὠφέλεια.

Στήν ἀρχή μοῦ φάνηκε ὅτι ὑπῆρχε μιά κατά-
χρηση ἐκτενῶν παραθεμάτων τοῦ Πεντζίκη.
Ὕστερα ὅμως εἶδα ὅτι ἡ παράθεσή τους ἦταν
ἀναγκαία καί συγκεφαλαίωνε τόν Πεντζίκη –
συγκεφαλαίωση εὐεργετική γιά τόν ἀναγνώστη,
πού συχνά τόν χάνει ἀπό τά χέρια του, ὅπως
χάνεται ὁ ὑδράργυρος. Γιά μένα ἰδιαίτερα, πού
καί ἡ μνήμη μου εἶναι ἀβαθέστατη καί ἀρκετό
καιρό ἔχω νά πιάσω κάποιο βιβλίο του γιά νά τό
ξαναδιαβάσω, αὐτή ἡ ἔξοχη κουρελού τῶν ἀπο-
σπασμάτων μέ ἐφαίδρυνε.

Ποιά κρίση τώρα περιμένετε ἀπό ἕναν θεολο-
γικά ἀναλφάβητο; Ἐκεῖνο πού ξέρω εἶναι ὅτι τό
βιβλίο αὐτό εἶναι μιά ἑρμηνεία ἀπό αὐτές πού
πολλοί ἀναγνῶστες προσδοκοῦσαν. Τώρα τούς
παρέχονται πολλά κλειδιά· δύσχωρα κείμενα τοῦ
Πεντζίκη γίνονται βατά γιά οὐκ ὀλίγους, στούς
ὁποίους συγκαταριθμοῦμαι κι ἐγώ.

Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ὁ θάνατος ἀποτελεῖ μόνιμη ἀπειλή καί ἀδιάπτωτο
φόβο γιά τόν ἄνθρωπο, ἐνῶ συνήθως λο γί ζε ται ὡς ἡ
τελευταία φάση τῆς ζωῆς του. Καί ἐνῶ ὅλα τά ἔμβια
ὄντα καταλήγουν στόν θάνατο, μο νά χα ὁ ἄνθρωπος
ἔχει συ ναίσ θηση καί συνείδηση τῆς θνη τό τη τάς του. Γι’
αὐτό καί μπροστά στόν θάνατο δέν παρα μένει ἀπαθής
καί ἀδρα νής. Συνήθως ἡ ἐπιθυμία καταπο λέ μη  σης ἤ
ὑπέρβασης τοῦ θανάτου βλέπουμε νά χαρακτηρίζεται
ἀπό διάθεση ἀπο  σιώ πη σης καί ἀπώθησης, ἤ ἀπό προ-
σπάθεια ἑρμηνείας καί νοη μα το δό τησής του.

Εἰδικότερα ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἀποφεύγει μέ
ἐπιμέλεια τήν ἄμεση ἀντιμετώπιση τοῦ θανάτου, ἐνῶ
θέλει νά πιστεύει ὅτι μετατοπίζεται ἀκόμη καί ἡ ἔλευσή
του χάρη στήν πρόοδο τῆς ἐπι στή μης. Ἐξάλλου ἡ ἀνά-
θεση τῆς κηδείας, κατεξοχήν πράξεως φρο ντίδας τῶν
συγγενικῶν προσώπων, σέ ἐπαγγελματίες τοῦ εἴδους
καί εἰδικά γραφεῖα ἤ ἡ ἀποφυγή παραμονῆς τοῦ
νεκροῦ στό σπίτι δείχνουν τή συστηματική ἀπώθηση ἤ
ἀπόκρυψή μας ἀπό τό γεγονός τοῦ θανάτου. Γενικά ἡ
διαδικασία τοῦ θανάτου καί ὁ ἴδιος ὁ θάνατος κατα-
βάλλεται προσπάθεια νά κρατηθοῦν μακριά καί σέ
ἀπόσταση ἀπό τή ζωή. Ὅσο ζοῦμε, προσπαθοῦμε νά
ξεχά σου με ἤ νά ξορκίσουμε τόν θάνατο, ἐνῶ συνήθως
κατά τίς τε  λευταῖες στιγμές περνοῦμε μονάχοι ἤ ἐγκα-
ταλελειμένοι μπρο στά του.

Μέσα στά πατερικά κείμενα ἰδιαίτερα τῆς νηπτικῆς
μας πα ρά δοσης, γίνεται λόγος γιά τή μνήμη τοῦ θανά-
του, πού προ βάλ λε ται ὄχι ὡς ὑπόμνηση τῆς ἀνθρώπι-
νης θνη τότητας ἀλλά ὡς μιά ἰδι αίτερη πνευματική
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κατάσταση, πού ἐλευ θερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τίς
συμβατικότητες αὐτῆς τῆς ζωῆς. Προπάντων εἶναι
αὐτή ἡ μεγάλη δυνατότητα καί τό χάρισμα πού κάνει
τόν ἄνθρωπο νά βλέπει τόν θάνατο σάν κομμάτι τῆς
ζωῆς. Γι’ αὐτό καί δέν τόν κρα τᾶ ἀπόμακρο ἀπό τόν
νοῦ του, ἀλλά ἀφήνει τή θύμισή του νά νοη μα τοδοτεῖ
καί νά προσανατολίζει ἀνά λο γα τή ζωή του.

Ὁ Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, τοῦ ὁποίου τά κείμενα
ἀπο τε λοῦν τόν καμβά αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, ἀπό τό 1967
μέχρι τό 1993, πού ἔφυγε ἀπό αὐτή τή ζωή, εἶχε μία
εὐλογημένη συνήθεια. Κάθε ἡμέρα μελετοῦσε ἀπαραί-
τητα τόν Συναξαριστή τοῦ ἁγίου Νι κο δή μου τοῦ Ἁγιο-
ρείτου. Ἀπό τή μελέτη αὐτή τρεφόταν ὁ ἴδιος πνευ μα -
τικά ἀλλά καί προμηθευόταν ἀπαραίτητα καί πολύτι-
μα ὑλικά, μέ τά ὁποῖα δο μοῦ σε καί πλούμιζε τό ἔργο
του, τόσο τό εἰκαστικό ὅσο καί τό λογο τεχνικό.

Εἶχε κατανοήσει ὅτι μέσα ἀπό τά συναξάρια τῶν
ἁγίων ἀλλά καί τά κείμενα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλη-
σίας διδασκόμαστε νά ξεπερνοῦμε τόν θάνατο μέ τήν
ἀνιδιοτελή ἀγάπη καί νά τόν ὑπερβοῦμε μέ τήν πίστη
μας στόν Χριστό. Τότε ἡ ζωή μας ἀποκτᾶ καινούργιο
νόημα, ἀλήθεια καί προοπτική, γιατί πλέον ἔχει περιε-
χόμενο καί σκοπό. Ξέρει ποῦ κατευθύνεται. Τότε
ἐλεύθεροι ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου, πού ὑπαγορεύει
καί τόν τρόπο προ σα να τολισμοῦ τῆς ζωῆς μας, μπο-
ροῦμε νά νικοῦμε τίς δυσκολίες καί τά ἐμπόδια πού
συναντᾶμε μέσα στόν κόσμο καί νά γευόμαστε τήν
ἀληθινή ζωή καί τήν ἀληθινή ἀγάπη. Γιατί τελικά ἡ
ἐμπειρία τῆς ἀγάπης εἶναι ἐμπειρία ζωῆς, ἐνῶ ἡ ζωή τῆς
ἀγάπης γίνεται ὑπέρβαση τοῦ θανάτου καί μετοχή
στήν ἀνα στη μένη ζωή τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι σύμφωνα μέ

...γΙΑ ΝΑ ΜΕ ΔωΚΟΥΝ ζωΗ
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τόν εὐαγγελιστή Ἰωάννη, ἐμπειρία ἀναστάσεως, δηλα-
δή ὑπερβάσεως τοῦ θανάτου, μπορεῖ νά ἔχει κάποιος
ἀπό αὐτή ἤδη τή ζωή, δηλαδή πρίν τόν βιο λο γικό του
θά να το, ὅταν μπορεῖ νά κλείνει στήν καρδιά του καί νά
ἀγαπᾶ τούς ἄλλους ἀνθρώπους. «Ἡμεῖς μεταβεβήκα-
μεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν ὅτι ἀγαπῶμεν τούς
ἀδελφούς ἡμῶν». Γι’ αὐτό καί μία ἀγάπη πού δέν μπο-
ρεῖ νά νικήσει τόν θάνατο, εἶναι ψεύ τικη ἤ του λά χιστον
ἀτελής.

Ὁ π. Ἐφραίμ Τριανταφυλλόπουλος, ἱεροκήρυκας
και πρω το σύ γκελλος στή Μητρόπολη Σισανίου καί
Σιατίστης, ἦταν ὄχι μόνο ἐπιμελής μεταπτυχιακός μας
φοιτητής ἀλλά καί πολύ καλός μελετητής τοῦ Πεντζίκη.
Τό βιβλίο αὐτό ὑποβλήθηκε στό Τμήμα Θεολογίας τοῦ
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ὡς διπλωματική ἐρ γα -
σία, πού βαθμολογήθηκε μέ ἄριστα καί ἐντυπωσίασε
μέ τήν πα ρου σίαση τοῦ ἐκπονητῆ της. Ὁ π. Ἐφραίμ δέν
διάβασε μόνο ὁλό  κλη ρο τό πεντζικικό ἔργο μήτε περιο-
ρίστηκε στήν ἐπιμε λη μένη ἀπο δελτίωση καί καταγραφή
του. Θά τολμοῦσα νά πῶ ὅτι «μπῆκε στό πετσί» τοῦ
Πεντζίκη. Αὐτό ποῦ μᾶς ἔγραψε ὑπερ βαίνει κατά πολύ
μιά ἀναγνωστική σχέση μέ τό Θεσσαλονικιό λογοτέχνη.
Ἀπο δείχθηκε ἱκανός ἐρευνητής καί ἀναζητητής τῆς ἀλή-
θειας, γιατί αὐτό πού μᾶς προσφέρει μέ τήν ἐργασία
αὐτή εἶναι κατά θε ση ἀλήθειας. Καί ξέρουμε ὅτι ἡ φανέ-
ρωση τῆς ἀλήθειας γεννᾶ πάντοτε ἔκπληξη χαρᾶς, πού
διαλύει τήν πλήξη, τή θλίψη καί τή ζαλάδα πού ἀφήνει
τό ἀφύσικο, τό φτιασιδωμένο καί τό ψεύτικο.

Ὅμως προϋπόθεση γιά τήν ἔκπληξη αὐτή εἶναι ἡ
μετοχή στό φῶς τῆς Ἀλήθειας, πού εἶναι ὁ Χριστός. Καί
στήν ἐργασία αὐτή μπορεῖ ὁ ἀναγνώστης νά κατανοή-
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σει τήν ἐπιμονή τοῦ Πεντζίκη στόν συμβολισμό καί νά
ἀναχθεῖ στό συμβολιζόμενο στό μέτρο καί τόν βαθμό
τῆς σχέσης του μέ τό φῶς. Γιατί δέν πρέ πει νά μᾶς δια-
φεύγει τό γεγονός ὅτι ὁ Πεντζίκης περισσότερο ἀπό ὁτι -
δήποτε ἄλλο ἦταν ὁ μετανοημένος ἄνθρωπος, πού ἀφά-
νισε τό ὁποιοδήποτε προσωπεῖο καί δέν δυσκολευόταν
νά εὐτελίζει τόν ἑαυτό του καί νά φανερώνει τήν ἀπο-
τυχία του. Πίστεψε βαθειά ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν σώζεται
ἀπό τίς ἱκανότητές του ἤ τίς κοινω νι κές ἐπιτυχίες του,
ἀλλά ἀπό τή μετάνοια και τήν ἀγάπη του στόν Χριστό.

Ὡστόσο, ὅλα αὐτά στά κείμενα τοῦ Πεντζίκη συνή-
θως γρά φο νται κεκελυμμένα καί ἀποφατικά, «ἐν
αἰνίγματι». Χρειάζονται «γεγυμνασμένα αἰσθητήρια»
γιά νά ἀνιχνευθοῦν καί πνευματική ὄσφρηση γιά νά
ἐντοπισθοῦν. Ἔτσι δικαιώνεται ὁ κόπος τοῦ συγγρα-
φέα αὐτοῦ τοῦ βιλίου, ἀφοῦ ὁ ἀναγνώστης ἀποζημιώ-
νεται ὅταν κατανοήσει ὅτι ἡ ὑπέρβαση τοῦ θανάτου
γίνεται ἁπτή πραγματικότητα μέσα ἀπό τή μετάνοια,
τήν ἄσκηση, τόν πνευ μα τικό ἀγώνα καί τήν ἐνσυνείδητη
μετοχή στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Τότε καταλαβαίνει ὅτι
ἡ μόνη ἀσφαλής διέξοδος ἀπό τήν κα τά στα ση τοῦ
θανάτου εἶναι ὁ θάνατος τῆς ἐγωπάθειας καί τοῦ ἀτο-
μισμοῦ, ἐνῶ τότε νοιώθει οἰκεῖο καί φίλο Ἐκεῖνον πού
νίκησε τόν θάνατο «θανάτῳ θάνατον πατήσας». Ἄν ὁ
ἀναγνώστης φτάσει ἐκεῖ, θά εἶναι εὐγνώμων καί στόν
πεζογράφο Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη ἀλλά καί στόν φιλό-
πονο π. Ἐφραίμ, πού μέ τό βιβλίο αὐτό τόν χειραγώ-
γησε πρός τήν κατεύθυνση αὐτή.

Ἀνέστης Γ. Κεσελόπουλος

...γΙΑ ΝΑ ΜΕ ΔωΚΟΥΝ ζωΗ
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ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

«21η Νοεμβρίου 1986, ἑσπέρας...: Τό πᾶν ἐνδύεται
τόν θάνατον. Θνήσκουσα ἡ πλᾶσις, προαγγελτική τῆς
ἀναχωρήσεως τῆς ψυχῆς μου. Περιδεής καί τρεμόεις ὁ
ἑαυτός μου. Τυπικῶς στέκομαι ἀνά μέσον τῶν ἐπι-
σκεπτῶν –συγγενῶν καί φίλων– εἰς τήν ἑορτήν τῆς
ἀδελφῆς μου. Μᾶλλον ἡ σημερινή νύξ, μέλλει νά εἶναι ἡ
τελευταία τοῦ βίου μου. Ἀλλοίμονον! Οὐδέν τό ἀγαθόν
ἔχω νά ἐνθυμηθῶ ἀπό τήν ζωήν μου! Πῶς θά ἐμφα-
νισθῶ ἐκεῖ;

Οἱ ἐπισκέπται ἀναχωροῦν... Μόνη μόνῳ Θεῷ... Ἄς
ἤρχετό τις τοὐλάχιστον ἵνα παρηγορήσῃ τήν ψυχήν μου
ἡ ὁποία ἀσπαίρουσα νῦν, διόλου ἐπιθυμεῖ νά ἀναχω-
ρήσῃ... Χριστέ μου! Ἅπαντα τά τοῦ βίου μου πεπραγ-
μένα καί δή πᾶν φαῦλον πρᾶγμα παρελαύνουν ἔμπρο-
σθέν μου μέ ταχύτητα κινηματογραφικήν, ὡς ἐάν
κάποιος ἤ κάποιοι νά τά ὑπενθυμίζουν εἰς ἐμέ. Ἄς
ἔζων ὀλίγον εἰσέτι ἵνα μετανοήσω! Ὀλίγον εἰσέτι χρό-
νον Χριστέ μου!... Ἅγιοι ἄγγελοι, οἱ ἅγιοι πάντες,
σπεύσατε!... Ἀλλοίμονον! Οὐδείς ὁ βοηθῶν.

Τῆς ψυχῆς οὕτως συσταλείσης, ὁ ὅλος ἄνθρωπος
καθίσταται ἕν στόμα κρᾶζον ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενεστάτη
πρός τόν Οὐρανόν. Κατά τήν στιγμήν ὅμως τῆς μεγί-
στης ἐντάσεως, ὡς θεόρριπτος σανίς, κατέρχεται ἡ πλη-
ροφορία ὅτι ἡ ὥρα τοῦ ἐμοῦ θανάτου δέν ἔφθασεν
εἰσέτι! Τότε ἡ χαρά καί ἡ ἀνακούφισις ἐπισκέπτονται
τήν ψυχήν, ταυτοχρόνως ὅμως ἡ μνήμη τῆς ὥρας ἐξό-
δου της ἀπό τό σῶμα σφραγίζει διά παντός πλέον, τό
εἶναι μου... Ἀπό τοῦδε καί εἰς τό ἐξῆς αἱ χαραί καί αἱ
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λύπαι οὐδόλως σαγηνεύουν τό πνεῦμα μου, διότι τά
πάντα βιοῦνται ἐντός τῆς προοπτικῆς τοῦ τάφου ὁ
ὁποῖος τά ἀναμένει. Οὗτος ὅμως οὐδόλως φοβίζει ἐμέ,
διότι πρό ἐμοῦ, ἐντός του κατῆλθεν ὁ Χριστός... καί
οὐχί μόνον ἐκεῖ, ἀλλά καί ἐντός τοῦ ἀσυνειδήτου καί
ἀπυθμένου βάθους τοῦ ἰδικοῦ μου καρδιακοῦ τάφου
τόν ὁποῖον Οὗτος ἔρρανε διά τοῦ ἁρμυροψεκάσματος
τῶν ἰδικῶν Του δακρύων...Χριστός ἀνέστη ἀληθῶς,
χαρά μου»! 

(Γραπτή μεταφορά διηγήσεως τῆς Χ.Τ, 
τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1987, 

λαϊκῆς τότε, νῦν δέ μοναχῆς Φ.)

Τί νά σημαίνει ἤ μᾶλλον ποῦ παραπέμπει ἡ πρόταξη
μιᾶς τέτοιου εἴδους ἐμπειρίας θανάτου καί ζωῆς ταυ-
τόχρονα, στήν ἀρχή ἑνός βιβλίου; Ἡ ἀπάντηση ἴσως
παραξενέψει: σέ μιά συνέντευξη. Ἦταν ἡ συνέντευξη
τοῦ μακαριστοῦ Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη στό περιοδι-
κό «Τό Τέταρτο» μέ τίτλο «Προσεύχομαι στά πράγ-
ματα γιά νά μέ δώκουν ζωή». Ἕνα κείμενο ἐπαναστα-
τικό, καί γιά τή δική μας ὅραση τῶν πραγμάτων τότε,
ἀνατρεπτικό. Μία ἀνατροπή, πού ἔκτοτε γέμισε τόν
γράφοντα μέ παρηγοριά. Ἦταν Ἀπρίλιος τοῦ 1986,
ἕνας χρόνος ἀφότου εἶχε δοθεῖ ἡ συνέντευξη (Ἰούνιος
1985). Ὁδηγήθηκαν τά βήματά μου στό Ἅγιον Ὄρος,
γιά πρώτη φορά τόν Ἰούλιο τοῦ 1986. Ἀφορμή γιά
τοῦτο εἶχε σταθεῖ ἡ περί ἧς ὁ λόγος συνέντευξη. Ἀπό
τότε καί μέχρι σήμερα, ὁ γράφων ἔχει ἐπισκεφθεῖ τό
περιβόλι τῆς Παναγίας γύρω στίς ἑξήντα φορές.

Στή συνέντευξη αὐτή ὑπῆρχαν κάποια μαργαριτά-

...γΙΑ ΝΑ ΜΕ ΔωΚΟΥΝ ζωΗ
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ρια τοῦ πεντζικικοῦ λόγου, πού κυριολεκτικά σέ σαγη-
νεύουν ὅταν τά ξαναδιαβάζεις. Καί ὄχι μόνον. Ἔχοντας
διαβάσει παλαιότερα τόν Ἀντρέα Δημακούδη καί γνω-
ρίζοντας τήν ἐφιαλτική ἀτμόσφαιρα τοῦ βιβλίου, μέ τά
θολά καί ἀποπνικτικά ψυχικά τοπία πού –προσωπι-
κά– μέ παραπέμπουν στή «Δίκη» τοῦ Φράντς Κάφκα
(1883-1924) ἀπό τή μία καί βλέποντας τό πηγαῖο χαμό-
γελο τοῦ Πεντζίκη στό «Τέταρτο» ἀπό τήν ἄλλη, κατα-
νόησα ὅτι τό πέρασμα ἀπό τόν θάνατο στή ζωή, στήν
περίπτωσή του δέ μπορεῖ νά κατανοηθεῖ παρά μόνο μέ
ὀντολογικούς καί ὄχι μέ διανοητικούς ὅρους. Ἤ ἔχεις
τό «ἐφάμιλλον πάθος» ἤ δέν ἀκοῦς καί δέ βλέπεις.
Ἔτσι καταλαβαίνεις, ὅτι εἶναι ἐν τέλει ἡ χαρά τοῦ Χρι-
στοῦ, πού τόν κράτησε καί μᾶς τόν δώρισε στή ζωή
ὀγδονταπέντε ὁλόκληρα χρόνια. 

Ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος Χάριτι Θεοῦ πέρασε ἀπό τόν
θάνατο στή Ζωή, εἶναι ὅλος ἕνας ὀφθαλμός. Βλέπει τά
πράγματα μέ μιά καινούρια πλέον ὅραση. Μέσα ἀπό
τό κενό τῶν παλαιῶν του πράξεων, τό ἐφιαλτικό μηδέν,
περνάει στήν πληρότητα τῆς ἡσυχίας. Ὁ κόσμος ἐνδύε-
ται ἕνα πέπλο ματαιότητας, μία αἴσθηση θανάτου
παρόντος, ὅσο καί διαρκῶς ἀναστελλομένου. Ζεῖ
κανείς πεθαίνοντας καί ὁ θάνατός του αὐτός γίνεται
ζωή ἄλλης τάξεως. Τό σῶμα βαίνει πρός τή διάλυση καί
τή φθορά του καί μαθαίνει νά σκέφτεται μέσα ἀπό
αὐτές τίς δύο. Μέσα ἀπό ἕνα ἔτσι σκεπτόμενο σῶμα
ἐκλύεται ἡ συγγραφή. Καί ἡ ἀποσύνθεση, ἡ διάλυση, ἡ
φθορά, μέ τοῦ Θεοῦ τή χάρη μεταμορφώνονται σέ ἀνα-
στροφή μέ τά ἐπέκεινα.

Ἔτσι γράφει ὁ Πεντζίκης. Ὑφαίνει τή σαγήνη τοῦ
λόγου, γιά νά ἀνελκύσει πλῆθος λογικῶν ἰχθύων τούς
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καημούς του καί νά μᾶς τούς προσφέρει δεῖπνο ἐξαί-
σιο. Καί μόνον ἔτσι μπορεῖ νά ἐννοήσει τή λογοτεχνία:
σάν «μία ἀκόμη ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ μέσα στήν
κτίση, πού ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στή βίωση τῆς ἑνότητας
ζώντων καί κεκοιμημένων, ἐνθάδε καί ἐπέκεινα»1.

Κάθε του μέρα καί μιά πρόβα θανάτου. Ἔχει ἐπι-
στρέψει ἀπό τή διάσπαση στόν ἔσω ἄνθρωπο καί μέσα
στήν καρδιά του ζεῖ τή Βασιλεία. Ὅπως μᾶς ἐπισημαί-
νει σέ κείμενά του, «ἤθελε νά ρίξει βάρος μέσα στό
σκοτεινό κοίλωμα τοῦ πλοίου πού τοῦ δόθηκε γιά νά
περάσει (ἀκολουθώντας τόν προδιαγεγραμμένο κύκλο,
τήν ἀπαράκαμπτη τροχιά), ἀπό τήν ἀρχή μέχρι τό τέρ-
μα, ὅπου παραχώνοντας τοῦτο τό σκαρί στή γῆς, παρα-
δίνεται εἴτε ἔχει ὀβολό εἴτε καί δίχως νά ’χει σέ ἄλλο
σκαρί, πλοῖο πανάρχαιο καί γιά ὅλους, νά διαπορθμευ-
τεῖ»2. Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία ὡς Νοητή Ναῦς τόν παραλαμ-
βάνει ἤδη ἀπό τά ἐδῶ, χωρίς νά παύσει νά ἀποτελεῖ καί
τό ἐξόδιο σῶμα του, καθότι μέλος της κι αὐτός, μέλος
τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ· καί τό φῶς τοῦ Χριστοῦ πού
γνώρισε ἐν ζωῇ ταξιδεύοντας «μέσα στά νοήματα τῶν
πραγμάτων»3 καί ὄχι κυνηγώντας φαντάσματα καί
χίμαιρες ὅπως κάποιος πού ἰδεοκρατεῖται, τόν συνο-
δεύει καί μετά θάνατον φωτίζοντας τόν δρόμο του.

Μόλις ἄκουσα τήν ἐμπειρία τῆς ὁσιολογιωτάτης –
νῦν– μοναχῆς τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1987, αἰσθάνθηκα τήν

1 Ἀναστασίου Πολυχρονιάδη, Πράγματα τοῦ νοῦ ἤ πράγματα τοῦ
φωτός, σελ.74.
2 Πεντζίκη, Ὁμιλήματα, σελ. 17.
3 Ἀλ. Κοσματόπουλου, Ὁ Πεντζίκης καί τό μοναστικό πνεῦμα,
ἀνέκδοτη ὁμιλία, σελ. 5.
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ταυτότητα τοῦ βιώματος τῶν δύο, παρόλη τή διαφορε-
τική ἐκ πρώτης ὄψεως «συμπτωματολογία». Ἡ μία
ἐμπειρία μέ παρέπεμπε στήν ἄλλη. Κι ἐπειδή πρόκειται
γιά λογία ψυχή, ἄριστη χρήστη τῆς καθαρεύουσας, ἀνα-
φέρω τά ὅσα ἀκούστηκαν, μέ ὅσο τό δυνατόν μεγαλύτε-
ρη ἀκρίβεια, κατά τό ὕφος τοῦ ἄλλου μεγάλου καθημε-
ρινοῦ φίλου τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδια-
μάντη, πρός παρηγορία καί τέρψη πνευματική. 

ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετά Χριστόν, ὁ μέχρι τότε ἀνεπαρκῶς κατανοη-
θείς καί ἑρμηνευθείς θάνατος, ἔχει χάσει τή δύναμή του,
«τό νῖκος» του καί «τό κέντρον»4 του καί τό πλέον
παράδοξο στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους θαῦμα
ἔχει συντελεσθεῖ: μέ τόν θάνατο τοῦ Χριστοῦ, ὁ θάνα-
τος νικήθηκε κατά κράτος. Τό ἀναμάρτητο σῶμα Του
τό ὁποῖο γνώρισε μέν τή νεκρική κατάσταση πραγμα-
τικά, δηλαδή ἐφθάρη, ἀλλά δέν διεφθάρη, δηλαδή δέ
γνώρισε ἀποσύνθεση, ἑνωμένο πλέον μέ τήν ψυχή Του,
χωρίζει τήν Ἱστορία στά δύο. Τό θαῦμα αὐτό περιγρά-
φει ἐξαιρετικά καί τό κατωτέρω ἀπόσπασμα ἀπό τόν
ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή: «Τό πέρας τῆς παρού-
σης ζωῆς, οὐ δίκαιον οἶμαι θάνατον ὀνομάζειν, ἀλλά
θανάτου ἀπαλλαγήν, καί φθορᾶς χωρισμόν, καί δουλεί-
ας ἐλευθερίαν, καί ταραχῆς παῦλαν, καί πολέμων ἀναί-
ρεσιν, καί σκότους ὑποχώρησιν, καί πόνων ἄνεσιν, καί
βράσματος ἡρεμίαν, καί αἰσχύνης συγκάλυμμα, καί
παθῶν ἀποφυγήν, καί πάντων, ἵνα συνελών εἴπω, τῶν
κακῶν περιγραφήν»5.

Μπορεῖ κανείς νά πεῖ, πώς ἐνῶ ἡ Σάρκωση τοῦ Θεοῦ
καί Λόγου ἀποτελεῖ τήν ἀπαρχή τῆς καταλύσεως τοῦ
θανάτου, «ἡ σωτηρία μας ὁλοκληρώθηκε στόν Γολγο-
θά, ὄχι στό Θαβώρ, ἄν κι ἐκεῖ ἀκόμη ἔγινε λόγος γιά τόν
Σταυρό τοῦ Χριστοῦ (Λουκ. θ, 31). Ὁ Χριστός ἔπρεπε
νά πεθάνει γιά νά κληροδοτήσει στήν ἀνθρωπότητα τήν

4 Ἰω. Χρυσοστόμου, Κατηχητικός Λόγος εἰς τό Ἅγιον Πάσχα,
PG 59,724, βλ. καί Α΄ Κορ. ιε΄ 55 καί Ὡσηέ ιγ΄ 14.
5 Βλ. Κεφάλαια θεολογικά, 5,76, PG 90,1380.
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πληρότητα τῆς Ζωῆς... τό μυστήριο αὐτό δέν μπο-
ροῦμε νά τό κατανοήσουμε. Γιατί ἔπρεπε ἡ ἀληθινή
ζωή νά ἀποκαλυφθεῖ διά τοῦ θανάτου τοῦ “Ἑνός” πού
εἶναι “ἡ Ἀνάστασις καί ἡ Ζωή” (Ἰω. ιδ, 6);Μόνη ἀπάν-
τηση εἶναι ὅτι ἡ σωτηρία ἔπρεπε νά εἶναι νίκη ἐπί τοῦ
θανάτου, ἐπί τῆς θνητότητος τοῦ ἀνθρώπου»6.

Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐσαρκώθη, ὅταν ἡ κακία τῶν
ἀνθρώπων κορυφώθηκε καί ἔφτασε «εἰς τό μή περαιτέ-
ρω»7 γιά νά προσφέρει τόν ἑαυτό Του «θυσίαν δυναμέ-
νην ἡμᾶς καθαρίσαι»8 καί ἐπιπλέον νά συμφιλιώσει τον
ἄνθρωπο διά τοῦ θανάτου Του μέ τόν Θεό Πατέρα9.

Ἡ νίκη ἐπεκτείνεται καί στόν Ἅδη, ὅπου ὁ Χριστός
κατέβηκε σάν ἐξουσιαστής, ἀφοῦ ἐλευθέρως καί θελη-
ματικῶς παρέδωκε τό πνεῦμα Του εἰς χεῖρας τοῦ
Πατέρα Του, ὄχι βέβαια γιά νά “ἱκανοποιηθεῖ ἡ θεία
δικαιοσύνη”, ἀλλά γιά νά νικηθεῖ ὁ θάνατος καί νά συν-
τριβεῖ ὁ διάβολος. Γι’ αὐτό παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Χρυσόστομος10, ὁ σταυρωθείς Κύριος, σύμφωνα μέ
τήν Ἁγία Γραφή, «συνέθλασε πύλας χαλκάς».11 Ὄχι
ἁπλῶς «ἀνέῳξε», ἀλλά «συνέθλασε» δηλαδή συνέτρι-
ψε. Οἱ πύλες χαρακτηρίζονται χάλκινες, διότι δηλώ-
νουν τό σκληρό καί ἔντονο, τό ἀπηνές καί ἀπαραίτητο
τοῦ θανάτου. 

Ἡ διδασκαλία γιά τή σωστική ἀλήθεια τῆς καθόδου
τοῦ Κυρίου στόν Ἅδη βασίζεται σέ γραφικά χωρία. Ὁ
ἀπόστολος Πέτρος, παίρνοντας ἀφορμή ἀπό τό ψαλμι-

6 Γ. Φλωρόφσκυ, Θέματα Ὀρθοδόξου Θεολογίας, σελ.101-102.
7 Μεγ. Βασιλείου, Εἰς Ψαλμ. 7,7 PG 29, 236 Β.
8 Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς Ἑβρ. ὁμιλ. 5,1 PG 63,47.
9 Ρωμ. ε΄10, Κολασ. α΄ 22. 
10 Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τό ὄνομα τοῦ Κοιμητηρίου..., PG 49,395.
11 Βλ. καί Ψαλμ. ρστ΄16, Ἡσ. με΄ 2.
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κό «οὐκ ἐγκαταλείψεις τήν ψυχήν μου εἰς ἅδην, οὐδέ
δώσεις τόν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν»12, διδάσκει ὅτι
ὁ στίχος αὐτός τοῦ Δαβίδ ἀναφέρεται στόν Ἰησοῦ, ὁ
Ὁποῖος κατέβηκε διά τῆς ψυχῆς Του στόν Ἅδη, χωρίς
ὅμως οὔτε ἡ ψυχή Του νά καταλειφθεῖ στά ταμεῖα τοῦ
Ἅδη, οὔτε τό πανάσπιλο σῶμα Του νά ἀποσυντεθεῖ:
«Οὐκ εἶδε διαφθοράν ὁλόκληρον γάρ ἀνέστη»13.

Ἐκεῖ ὅπου εἶχε ταφεῖ ὁ Ἀδάμ, δηλαδή πάνω στόν
Γολγοθά, ὅπως ἀναφέρει πανάρχαια εὐλαβής παράδο-
ση πού μαρτυροῦν τόσον ὁ Ὠριγένης, ὅσον καί οἱ Μέγας
Βασίλειος, ἱερός Χρυσόστομος καί ἱερός Αὐγουστῖνος14,
στήθηκε τό τρόπαιο κατά τοῦ θανάτου, ὁ Σταυρός.

Ἄν καί, οἰκονομικῶς, χωρίστηκαν ἡ ψυχή ἀπό τό
σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἐν τούτοις «ἡ θεότης ἀχώριστος
ἀμφοτέρων διέμεινεν». Ἔτσι, ἡ μία ὑπόσταση (τῆς θεό-
τητος) δέν διαιρέθηκε καθόλου σέ δύο ὑποστάσεις. Διό-
τι ἡ παναγία ψυχή τοῦ Κυρίου εἶχε μέν χωρισθεῖ ἀπό τό
σῶμα κατά τόν θάνατο, παρέμεινε ὅμως ὑποστατικῶς
ἑνωμένη μετά τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ὥστε μία πάντοτε εἶναι
ἡ ὑπόσταση τοῦ Χριστοῦ. Κατά συνέπεια, ἄν καί ἡ ψυχή
εἶχε χωρισθεῖ τοπικῶς ἀπό τό σῶμα, ἐν τούτοις ὑποστα-
τικῶς ἦταν ἑνωμένη μέ αὐτό διά μέσου τοῦ Λόγου: «εἰ
καί τοπικῶς ἡ ψυχή τοῦ σώματος κεχώριστο, ἀλλ’ ὑπο-

12 Ψαλμ. ιε΄10, Α΄ Πετρ. γ΄ 19, βλ. καί Πραξ. β΄ 31, ιγ΄ 35-37.
13 Μεγ. Ἀθανασίου, Περί ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, ΒΕΠΕΣ
30,92 (25-27).
14 Ὠριγένους, Εἰς τό κατά Ματθαῖον, ΒΕΠΕΣ 14, 390 (4-7, 21-25)//
Μεγ. Βασιλείου, Εἰς τόν Ἡσαΐαν, ΒΕΠΕΣ 56,150 (18-28)// Ἰω. Χρυ-
σοστόμου, Εἰς Ἰωάν. ὁμιλ. 85,1, PG 59,459 // Ἱ. Αὐγουστίνου: “quia
ibi erectus sit medicus, ubi jacebat aegrotus” βλ. στό Π. Τρεμπέλα,
Ὑπόμνημα στό κατά Ματθαῖον, σελ. 490, βλ. καί στό Νικ. Βασιλει-
άδη, Τό μυστήριον τοῦ θανάτου, σελ.145, 146, παραπ. ἀριθμ. 1,2,4,5.
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