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ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΕΣ «ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ»

Ή ανάσταση τού Κυρ-ί-ου μας Ίησού Χρ-ι
στού άποτελ-ε! γιά ολ-ους τού-ς πιστού-ς Του 
τό πιό χαρ-μόσυνο καί- έλ-πιδοφόρ-ο γεγονός 
της άνθρ-ώπινης ίστορ-ί-ας, διότι είναι ή με- 
γαλ-ύ-τερ-η νί-κη ολ-ων τών έποχών κατά τού 
εχθιστου έχθρ-ού τού άνθρ-ώπου, τού τυρ-αν- 
νικού Άδη καί-τού πικρ-ού θανάτου. Ό δικός 
Του θάνατος εγινε ό θάνατος τού θανάτου 
μας! Αύτή άκρ-ιβώς ή συνειδητοποί-ηση 
μάς κάνει νά σκιρ-τούμε από άρ-ρ-ητη άγαλ- 
λ-ί-αση καί- νά πανηγυρ-ί-ζουμε λ-αμπρ-ά τήν 
«βασιλ-ί-δα καί- κυρ-ί-α» έορ-τή, κατά τόν ίερ-ό 
καί- θεσπέ-σιο ύμνογρ-άφο τού Πάσχα.

Όμως δυστυχώς δέ- χαί-ρ-ονται ολ-οι οί 
άνθρ-ωποι αύτή τήν άγί-α ήμέ-ρ-α, άλ-λ-ά 
κάποιοι πρ-άττουν τό άντί-θετο, λ-υπούνται 
καί- πασχί-ζουν νά μειώσουν τήν άξί-α της 
μπρ-οστά στά μάτια ολ-ων τών λ-αμπρ-ά 
έορ-ταζόντων πιστών τού άναστάντος Χρ-ι
στού. Είναι όλ-οφάνερ-ο πώς ή άμαρ-τί-α δημι- 
ού-ρ-γησε στά μυαλ-ά τους σοβαρ-ή νοητική 
στέ-ρ-ηση, ώστε νά μή μπορ-ούν νά στοχα-

Στό άνωτέ-ρ-ω άντιπρ-οσωπευτικό άπό- 
σπασμα από τό χώρ-ο τού Τεκτονισμού 
είναι έμφανέ-στατα τόσο ή σύ-γχυση όσο 
καί-ή άγνοια γιά τό τί- οντως είναι ό Ήσυχα
σμός. Ή σύ-γχυση μάλιστα καί- άγνοια πού 
γί-νονται περ-ισσότερ-ο άντιλ-ηπτέ-ς, όταν 
στήν συνέ-χεια στό Ιδιο λ-ημμα 10 έντάσσον- 
ται καί- έξισώνονται κάτω άπό τόν ορ-ο 
Ήσυχαστέ-ς ό Μιχαήλ- Μολ-ί-νος καί- οί οπα
δοί- του11.

10. Βλ-. Νέ-στορος Λάσκαρι, Εγκυκλοπαίδεια της Έλευ- 
θέρας Τεκτον-ικης, οπ.π., σ. 654.

11. Ό Ισπανός Ρωμαιοκαθολ-ικός ίερέ-ας Μιχαήλ- Μο-

τον κ. Λάμπρου Σκόν-τζου, Θε-ολόγου-Καθηγητον

στούν ούτε στό έλ-άχιστο τό άσύ-λ-λ-ηπτο μέ-- 
γεθος της θεί-ας δωρ-εάς, ή όποί-α άπορ-ρ-έ-ει 
άπό τόν ολ-βιο κενό τάφο τού Κυρ-ί-ου καί- 
τή λ-αμπρ-οφόρ-ο εγερ-σή Του. Τό νυσταλέ-ο 
βλ-έ-μμα τους είναι στρ-αμμέ-νο πρ-ός τόν 
σκοτεινό καί- άρ-αχνιασμέ-νο Άδη καί- οχι 
πρ-ός τόν όλ-όφωτο ούρ-ανό, πού- είναι πλ-ημ- 
μυρ-ισμέ-νος άπό τό άνέ-σπερ-ο άναστάσιμο 
φώς. Άποστρ-έ-φονται τήν έλ-ευθερ-ί-α τού 
ούρ-ανού καί- ορ-έ-γονται τά δεσμά τού ύπο- 
χθόνιου δεσμωτηρ-ί-ου τού «διαβόλου καί 
των αγγέλων αύτού» (Ματθ. 25, 41). Τέ-- 
λ-ειος παρ-αλ-ογισμός!

Ένα άπό τά πιό άνόητα έπινοήματά 
τους κατά της άναστάσεως τού Κυρ-ί-ου εί
ναι ή συσχέ-τισή της μέ- τί-ς «άναστάσεις» 
τών διαφόρ-ων παγανιστικών «θεοτήτων». 
Κάθε χρ-όνο τί-ς ήμέ-ρ-ες τού Πάσχα βλ-έ-που- 
με δημοσιευμέ-να κάποια άνού-σια άρ-θρ-α, 
τά όποΐα έπιχειρ-ούν, άνεπιτυχώς φυσικά, 
νά παρ-ουσιάσουν τήν άνάσταση τού Χρ-ι
στού ώς ένα άκόμη μύ-θο άναστημέ-νου

(Τό τέλος, στό έπόμε-ν-ο).

λ-ί-νος (1628 - 1696) καί- οί άντιΛήψεις του στά πλ-αί-σια της 
δυτικης χριστιανικης πνευματικότητας ονομάστηκαν μέ-ν 
Ήσυχασμός (Quietismus), πλ-ήν όμως τό περιεχόμενο τών 
διδασκαλ-ιών του, ή θεολ-ογική αφετηρία τους καί- διάφο
ρες αΛΛες θρησκευτικέ-ς πρακτικέ-ς τών οπαδών του είναι 
ριζικά διαφορετικέ-ς καί ασυμβίβαστες μέ- τήν ’Ορθόδοξη 
ήσυχαστική παράδοση καί θεολ-ογί-α. Βλ-. Άρχιμ. ΒασιΛεί
ου Στεφανίδου, Εκκλησιαστική Ιστορία, Άθηναι. 19784, σσ. 
628 - 629. Παν. Χρήστου, Εκκλησιαστική Γραμματολογία. 
Πατέρες καί θεολόγοι τον Χριστιαν-ισμον, τόμος Β', Θεσσα- 
λ-ονίκη 19912, σσ. 228 - 229. Christian Ertl, Molinos Miguel 
de, στό Biographisch - Bibliographisches Kirchenlexikon, 
Band 23 (2004), στ. 968 - 978.
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θεού, σάν καί- αύτών τών είδωλ-ολ-ατρ-ικών 
θρ-ησκειών της πρ-οχρ-ιστιανικης αρ-χαιότη- 
τας. Μέ- μιά απί-στευτη ρ-ηχότητα στά έπι- 
χειρ-ήματά τους καί- μέ- μιά γελ-οί-α κακοποί-- 
ηση της ίστορ-ικης αλ-ήθειας, πρ-οσπαθούν 
νά «αποδεί-ξουν», ότι ό Ίησούς Χρ-ιστός 
είναι μιά κακέ-κτυπη μυθική έπινόηση, ανα
βίωση τού αιγυπτιακού θεού ’Όσιρ-ι, τού συ- 
ρ-ιακού Άδωνι, τού φρ-υγικού Άττι καί- τού 
Έλ-λ-ηνικού Διόνυσου, οί όποϊοι πιστευόταν 
ότι «αναστήθηκαν» από τόν Άδη!

Θέ-λ-ουν νά λ-ησμονούν οί «διαπρ-επείς» 
αύτοί- έρ-ευνητέ-ς, οί όποϊοι αρ-έ-σκονται νά 
αύτοπρ-οσδιορ-ί-ζονται καί- ώς «ορ-θολ-ογι- 
στέ-ς», πώς ένώ έκεΐνοι οί ψευτοθεοί- ανή
κουν στή σφαί-ρ-α της πιό νοσηρ-ης φαν- 
τασί-ας καί- τού μύ-θου, ό Ίησούς Χρ-ιστός 
είναι πρ-όσωπο ίστορ-ικό, πέ-ρ-αν πάσης 
αμφιβολ-ί-ας. Θέ-λ-ουν ακόμη νά λ-ησμονούν 
πώς ό οποιοσδήποτε συσχετισμός τού Χρ-ι- 
στιανισμού καί-ή σύ-γκρ-ισή του μέ- ολ-α τά 
ίστορ-ικά θρ-ησκεύ-ματα είναι ατυχής, διότι 
τό χρ-ιστιανικό μήνυμα ούδεμί-α σχέ-ση εχει 
μέ- αύτό πού- ονομάζεται θρ-ησκεί-α στόν 
έκτός τού Χρ-ιστιανισμού χώρ-ο.

Πάνω απ' ολ-α όμως είναι τό άβυσσα- 
λ-έ-ο χάσμα στό ύπόβαθρ-ο τών «νεκρ-ανα- 
στάσεων» τών παγανιστικών «θεών» καί- 
τού Θεανθρ-ώπου Χρ-ιστού. Οί μυθολ-ογικέ-ς 
διηγήσεις γιά τί-ς παγανιστικέ-ς «νεκρ-ανα- 
στάσεις» εχουν ολ-ες ώς βάση κάποια ίδιο- 
τέ-λ-εια καί- μάλ-ιστα είναι άναμειγμέ-νες μέ- 
ίκανοποί-ηση ταπεινών ένστί-κτων. Έπί-σης 
ή «ανάστασή» τους είναι άποτέ-λ-εσμα έπέ-μ- 
βασης άλ-λ-ων «θεών», διότι άπό μόνοι τους 
είναι έντελ-ώς άνί-κανοι νά άναστηθούν. 
Άντί-θετα τό Πάθος καί- ή Ανάσταση τού 
Χρ-ιστού ένέ-χει τήν τέ-λ-εια άνιδιοτέ-λ-εια. Ό 
Ίησούς Χρ-ιστός, όντας τέ-λ-ειος Θεός, δέ-χεται 
έκού-σια νά ύποστεΐ τόν έπώδυνο καί- ταπει
νωτικό σταυρ-ικό θάνατο, γιά τή σωτηρ-ί-α 
τού κόσμου καί- άνασταί-νεται άπό τού-ς νε- 
κρ-ού-ς άφ' έαυτού, ώς Θεός παντοδύ-ναμος.

Γιά τού λ-όγου τό άληθέ-ς θά παρ-αθέ-σου- 
με έν συντομί-α τού-ς μύ-θους τών «νεκρ-ανα-

στημέ-νων» παγανιστικών «θεών», γιά νά 
διαπιστώσουμε τή γελ-οί-α σύ-γκρ-ιση πού 
έπιχειρ-εΐται μέ- τήν λ-αμπρ-οφόρ-ο ανάστα
ση τού Χρ-ιστού.

Μιά από τί-ς πρ-οσφορ-ότερ-ες συγκρ-ί-σεις 
είναι αύτή τού συρ-ιακού «θεού» Άδωνι. 
Σύ-μφωνα μέ- τό μύ-θο, ή ψευτοθεά τού 
τυφλ-ού έρ-ωτικού ένστί-κτου Άφρ-οδί-τη ένέ-- 
πνευσε σφοδρ-ό έρ-ωτικό πάθος στή Μυρ-- 
σί-νη γιά τόν πατέ-ρ-α της Θύ-αντα, έπειδή 
έκεΐνος δέ-ν τιμούσε τή «θεά» διά της ίερ-άς 
πορ-νεί-ας. Μέ-σα στήν παρ-αφρ-οσύ-νη πού 
ένέ-βαλ-ε ή «θεά» σ' αύτού-ς πρ-αγματοποιή- 
θηκε ή έμετική αίμομιξί-α, καρ-πός της όποί-- 
ας ύπηρ-ξε ό όμορ-φος Άδωνις (= Κύ-ρ-ιος). 
Αύτόν τόν νέ-ο αγάπησε παρ-άφορ-α καί- 
εκαμε έρ-ωμέ-νο της ή Άφρ-οδί-τη. Όμως ό 
ετερ-ος έρ-αστής της ό αγρ-ιος θεός τού πολ-έ-- 
μου Άρ-ης, έξαιτί-ας της ζήλ-ιας του, εστειλ-ε 
έναν αγρ-ιο κάπρ-ο ό οποίος κατασπάρ-αξε 
τόν όμορ-φο νέ-ο, άρ-πάζοντάς τον όμως 
ή θεά τού Άδη Περ-σεφόνη τόν εσωσε. Ή 
Άφρ-οδί-τη θρ-ηνούσε τό χαμό τού έρ-αστη 
της, όμως ή Περ-σεφόνη δέ-ν της τόν εδινε, 
διότι τόν ηθελ-ε γιά τόν έαυτό της! Τότε ό 
Δί-ας κανόνισε κάποιους μηνες νά ανεβαί
νει στόν έπάνω κόσμο καί- νά τόν χαί-ρ-εται. 
έρ-ωτικά ή Άφρ-οδί-τη.

Άς δούμε καί- τό μύ-θο της «νεκρ-ανά- 
στασης» τού αιγυπτιακού «θεού» Όσιρ-ι. 
Ό Όσιρ-ις, ήταν αδελ-φός καί- έρ-αστής της 
Ίσιδος, θεάς τού ερ-ωτα καί- πρ-οστάτης της 
μαγεί-ας, όντας μάγισσα ή Ιδια. Ό αδελ-- 
φός τους Τυφών ζήλ-εψε τήν εύτυχί-α τού 
αιμομικτικού ζεύ-γους, διότι ηθελ-ε αύτός 
τήν αδελ-φή του γιά έρ-ωμέ-νη, καί- γι' αύτό 
διαμέ-λ-ισε τόν Όσιρ-ι καί- ερ-ιξε τά κομμάτια 
του στό Νείλ-ο. Ή Ίσις απαρ-ηγόρ-ητη γιά τό 
χαμό τού έρ-αστη αδελ-φού της μάζεψε τά 
κομμάτια του καί- μέ- μαγικέ-ς τελ-ετουρ-γί-ες 
τόν έπανέ-φερ-ε στή ζωή. Όμως δέ- βρ-ηκε 
τά γεννητικά του όρ-γανα, τά όποΐα ανα
ζητούσε μάταια μέ- θρ-ήνους σέ- ολ-η τή γη. 
Χωρ-ί-ς αύτά δέ- θά μπορ-ούσε νά ξανακάνει 
έρ-αστή της τόν αδελ-φό της! Πάνω σέ- αύτή
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τήν αναζήτηση συστήθηκαν τά διαβόητα 
καί- αίσχρ-ά μυστήρ-ια της «θεάς».

Παρ-όμοιος είναι ό μύ-θος τού φρ-υγικού 
«θεού» Άττι. Αύτός σχετί-ζονταν μέ- τή λ-α- 
τρ-εί-α της Κυβέ-λ-ης - Άγδιστης, της όποί-ας 
ήταν γιός καί- έρ-αστής! Αύτή τού ζητούσε 
αιώνια έρ-ωτική άφοσί-ωση. Όταν όμως 
αύτός άθέ-τησε τήν άφοσί-ωσή του σ' αύτή, 
πρ-οτιμώντας νά νυμφευτεί τήν κόρ-η τού 
Μί-δα, αύτή πρ-οκάλ-εσε στόν ανυπάκουο 
έρ-αστή της φοβερ-ή μανί-α, έξ' αίτί-ας της 
όποί-ας ό τρ-αγικός νέ-ος αύτοευνουχί-στη- 
κε καί- πέ-θανε. Ή έρ-ωτομανής «θεά» θρ-η- 
νούσε άπαρ-ηγόρ-ητη γιά τό κακό πού- τή 
βρ-ηκε. Ό Δί-ας τή λ-υπήθηκε καί- της ύπο- 
σχέ-θηκε ότι θά διατηρ-ήσει τό σώμα τού 
Άττι άνέ-παφο καί- θά μπορ-ούσε νά κινεί 
τό μικρ-ό του δάκτυλ-ο! Πάνω σε αύτόν τόν 
αθλ-ιο μύ-θο άναπτύ-χθηκαν τά φοβερ-ά καί- 
αίματηρ-ά μυστήρ-ια, κατά τά όποΐα οί νέ-οι 
ίερ-είς της «θεάς», οί περ-ιβόητοι «Γάλ-λ-οι», 
αύτοευνουχί-ζονταν έν μέ-σω παθολ-ογικης 
εκστασης καί- αγρ-ιων κρ-αυγών. Ένεκα της 
φρ-ί-κης πού- πρ-οκαλ-ούσε τό άποκρ-ουστικό 
θέ-αμα τών εύνουχισμών άπαγορ-εύ-τηκαν 
στά Ρωμαϊκά χρ-όνια!

Γνωστός είναι καί- ό μύ-θος τού Ζαγρ-έ-α
-  Διόνυσου. Αύτός ήταν καρ-πός τού έμετι- 
κού αιμομικτικού ερ-ωτα τού Διός μέ- τήν 
κόρ-η του Περ-σεφόνη. Ή ζηλ-όφθονη Ήρ-α 
παρ-ακί-νησε τού-ς τερ-ατώδεις τιτάνες νά 
τόν κατασπαρ-άξουν, ένώ έκεΐνος επαιζε 
άνέ-μελ-ος, καί- νά φάνε τί-ς σάρ-κες του. Ή 
Αθηνά κατάφερ-ε νά διασώσει τήν καρ-διά 
τού Διονύ-σου από τού-ς κανί-βαλ-ους «θε- 
ού-ς», τήν εφερ-ε στό Δί-α, ό οποίος τήν κα
τάπιε. Κατόπιν μέ- τό βιασμό της Σεμέ-λ-ης, 
κόρ-ης τού Κάδμου, γεννήθηκε ό νέ-ος Διό
νυσος. Αύτό έννοούν ώς ... ανάσταση!

Μελ-ετώντας αύτέ-ς τί-ς ανόητες μυθολ-ο- 
γικέ-ς διηγήσεις δέ- βρ-ί-σκουμε κανέ-να, μά 
κανέ-να στοιχείο πού- νά είναι κοινό μέ- τήν 
ανάσταση τού Χρ-ιστού. Οί παγανιστικοί- 
«θεοί-» είναι χαμέ-νοι μέ-σα στή δί-νη τών 
παθών καί- τών αδυναμιών τους. Αντί-θετα

ό Ίησούς Χρ-ιστός ύπηρ-ξε άπόλ-υτα απα
θής. Ούδεμί-α νύ-ξη γί-νεται σέ- όλ-όκλ-ηρ-η 
τήν άγί-α Γρ-αφή γιά κάποιο πάθος ή άδυ- 
ναμί-α Του. Είναι ό μόνος πού- τόλ-μησε νά 
ρ-ωτήσει: «τίς έξ' ύμων έλέγχει με περί 
αμαρτίας» ( Ίωάν. 8, 46). Ό Σωτήρ-ας μας 
δέ-ν ζούσε γιά τόν έαυτό Του, άλ-λ-ά γιά τή 
σωτηρ-ί-α τού κόσμου. Ό Τδιος όμολ-όγησε 
ένώπιον τού Πιλ-άτου: «Έγώ εις τούτο γε- 
γεννημαι καί εις τούτο έληληθα εις τόν 
κόσμον, ϊνα μαρτυρήσω τή άληθεία» 
(Ίωάν. 18, 37), διότι «η χάρις καί η αλή
θεια διά Ιησού Χριστού έγένετο» (Ίωάν.
1, 17. Ό Θεός άπέ-στειλ-ε τόν Τίόν Του στόν 
κόσμο «ϊνα σω-θή ό κόσμος δι' αύτού» 
(Ίωάν. 3, 17).

Άς μάς παρ-ουσιάσουν οί θιασώτες τού 
παγανισμού εστω καί- μιά περ-ί-πτωση κά
ποιου «θεού» πού- νά νοιάστηκε πρ-αγματι- 
κά γιά τό άνθρ-ώπινο γέ-νος καί- νά θυσί-ασε 
τή ζωή του γι' αύτό. Όσο καί- νά ψάξουν 
δέ- θα βρ-ούν πρ-αγματικά φιλ-άνθρ-ωπο 
«θεό», διότι ολ-οι τους ήταν μισάνθρ-ωποι. 
καί- άπάνθρ-ωποι. Αντί-θετα, οί «θεοί-» κάρ-- 
φωσαν στόν Όλ-υμπο τόν εύερ-γέ-τη τών 
άνθρ-ώπων τιτάνα Πρ-ομηθέ-α! Στήν άρ-χαι- 
οελ-λ-ηνική γρ-αμματεί-α παρ-ουσιάζονται 
οί ανθρ-ωποι ώς τρ-αγικέ-ς ύπάρ-ξεις κατα- 
φρ-ονεμέ-νες άπό τήν ψευτοκοινωνί-α τών 
«θεών». Οί ανθρ-ωποι χρ-ησί-μευαν στού-ς 
«θεού-ς» νά τού-ς λ-ατρ-εύ-ουν καί- νά ικανο
ποιούν μέ-σω αύτών τά ταπεινά τους πά
θη. Τή μεγαλ-ύ-τερ-η άξί-α γιά τού-ς «θεού-ς» 
είχαν οί ομορ-φες θνητέ-ς, τί-ς οποίες ήθελ-αν 
γιά έρ-ωμέ-νες τους, ή τού-ς ομορ-φους νέ-ους 
γιά έρ-ωμέ-νους τους (π. χ. Γανυμήδης)! Ή τε- 
λ-ική κατάληξη της ζωης τών θνητών ήταν 
ό «ηερόεντας» (όμιχλ-ώδης καί- σκοτεινός) 
Αδης! Σύ-μφωνα μέ- τόν Όμηρ-ο «αυτη δί
κη έστί βροτων, οτε τις κε θάνησιν» 
(αύτή είναι ή μοίρ-α τών άνθρ-ώπων, όταν 
κάποιος πεθάνει) (Όμ. Οδύ-σ. Λ, 214).

Τό πρ-αγματικό ίστορ-ικό γεγονός της 
άναστάσεως τού Λυτρ-ωτη μας Χρ-ιστού 
δέ-ν εχει καμιά σχέ-ση μέ- όποιαδήποτε μυ-
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ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

τον κ. Κων-σταν-τίν-ου Χολέβα, 
πολι-τι-κον επι-στήμον-ος

(γ' μέρος)

Καί- γιά νά δείτε ότι τελ-ικά τό θέ-μα δέ-ν 
είναι νομικό -ξεκινά καί- από ίδεολ-ογικού-ς 
φανατισμού-ς- θά σάς διαβάσω μί-α δήλ-ω- 
ση πού- εγινε πρ-ί-ν από άρ-κετά χρ-όνια, θά 
σάς πώ μετά ποιός τήν εκανε. Ένα γνωστό 
στήν παγκόσμια ίστορ-ί-α πρ-όσωπο είχε κά
νει μιά δήλ-ωση πού- ελ-εγε τό έξης: «πρ-έ-πει. 
νά καταρ-γηθεΐ άπόλ-υτα ακόμα καί- κάθε 
υπόμνηση στά έπί-σημα εγγρ-αφα σχετικά 
μέ- τό α η β θρ-ήσκευμα τών πολ-ιτών. Δέ-ν 
πρ-έ-πει νά δί-νεται καμί-α έπιχορ-ήγηση στήν 
έπί-σημη Έκκλ-ησί-α τού κρ-άτους». Καί- στή 
συνέ-χεια, «απαιτούμε όλ-οκλ-ηρ-ωτικό χω- 
ρ-ισμό της Έκκλ-ησί-ας από τό κρ-άτος». Νά 
καταρ-γηθε! λ-οιπόν απόλ-υτα ακόμα καί- 
κάθε υπόμνηση στά έπί-σημα εγγρ-αφα 
σχετικά μέ- τό θρ-ήσκευμα τών πολ-ιτών.

1. Άπομαγνητοφωνημέ-νη όμιλ-ί-α του στό Σεμινάριο 
Όρθοδόξου Πί-στεως, πού- γίνεται κάθε Κυριακή στό Ένο- 
ρι,ακό Κέ-ντρο τού Ί. Ναού Αγίας Παρασκευης, τού όμωνύ-- 
μου προαστείου, άπό 11.30' π.μ. έ'ως 1 μ.μ.

Θά 'λ-εγε κανεί-ς ότι αύτό είναι, ετσι μάς τό 
παρ-ουσιάζουν, ή βάση της δημοκρ-ατί-ας, 
ότι αύτά τά λ-έ-νε κάποιοι ύπέ-ρ-μαχοι τών 
άνθρ-ωπί-νων δικαιωμάτων. Ξέ-ρ-ετε ποιός 
είναι ό πρ-ώτος πού τά είπε; Ό Λέ-νιν. Ίδρ-υ- 
τής ένός άθεϊστικού, όλ-οκλ-ηρ-ωτικού, άν- 
τιδημοκρ-ατικού κρ-άτους. Στό άρ-θρ-ο του 
Σοσιαλ-ισμός καί- Θρ-ησκεί-α (3/12/1905) σέ- 
ρ-ωσικό περ-ιοδικό, τό όποίο ύπάρ-χει καί- 
στά Άπαντα τού Λέ-νιν. Ό Λέ-νιν λ-οιπόν 
απ' τό 1905 θεσπί-ζει νά καταρ-γηθεΐή άνα- 
γρ-αφή τού θρ-ησκεύ-ματος τών πολ-ιτών 
στά εγγρ-αφα. Όλ-οι αύτοί- πού- κόπτονται 
λ-οιπόν ότι είναι δημοκρ-άτες, φιλ-ελ-εύ-θερ-οι. 
κλ-π, είναι ύπερ-ήφανοι όταν άκολ-ουθούν 
τί-ς όδηγί-ες ένός άνθρ-ώπου, ό οποίος έκτέ-- 
λ-εσε έκατοντάδες έπισκόπους, χιλ-ιάδες 
κλ-ηρ-ικού-ς καί- ϊδρ-υσε ένα όλ-οκλ-ηρ-ωτικό 
καθεστώς; Αύτέ-ς είναι οί δημοκρ-ατικέ-ς άρ-- 
χέ-ς πού- έπικαλ-ούνται όσοι έπικαλ-ούνται 
αύτά πού σάς ελ-εγα πρ-οηγουμέ-νως; Γιά

θολ-ογική παγανιστική έκδοχή. Ή λ-αμπρ-ο- 
φόρ-ος ανάσταση τού Κυρ-ί-ου μας είναι μο
ναδικό καί- άνεπανάλ-ηπτο γεγονός στήν 
άνθρ-ώπινη ίστορ-ί-α, διότι αύτό άλ-λ-αξε 
τήν πορ-εί-α τού κόσμου καί- μετάλ-λ-αξε τή 
φύ-ση του. Ό Χρ-ιστός άπάλ-λ-αξε διά παν
τός τό άνθρ-ώπινο γέ-νος από τά αιώνια 
τυρ-αννικά δεσμά τού Άδη, νικώντας κατά 
κρ-άτος τόν άρ-χοντα τού καταχθόνιου δε- 
σμωτηρ-ί-ου τών ανθρ-ωπί-νων ψυχών. Τώρ-α 
μπορ-ούμε νά ρ-ωτήσουμε μέ- χαρ-ά καί- άρ-- 
ρ-ητη εύφρ-οσύ-νη: «Που η δίκη σου θάνα
τε; Που τό κεντρον σου Άδη;» (Ώσηέ- 13,

14). Τήν άγί-α ήμέ-ρ-α τού Πάσχα, τή στιγμή 
πού- οί θλ-ιβερ-οί- πολ-έ-μιοι της άναστάσεως 
γρ-υλ-ί-ζοντας ξεφυλ-λ-ί-ζουν τί-ς σκονισμέ-νες 
μυθολ-ογί-ες γιά νά βρ-ούν «κοινά στοιχεία» 
της άναστάσεως τού Χρ-ιστού, μέ- τί-ς «άνα- 
στάσεις» τών γελ-οί-ων παγανιστικών «θε
ών», έμείς σκιρ-τώντας άπό άνεί-πωτη χαρ-ά 
καί- άγαλ-λ-ί-αση, «Θανάτου έορτάζομεν 
νέκρωσιν Άδου την καθαίρεσιν», είς πεί
σμα καί- καταισχύ-νη ολ-ων των διαχρ-ονι- 
κών έχθρ-ών τού πρ-αγματικού θρ-ιαμβευτη 
καί- νικητη τού θανάτου, τού Άναστάντος 
Χρ-ιστού μας!
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