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ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ ! 
Γιά τόν χρόνο ἑορτασμοῦ τῆς Ἀναστάσεως 

 

Μαζί μέ τίς θερμές ἀναστάσιμες εὐχές μας, καί ἐπειδή ὑπῆρξαν διάφορα 
δημοσιεύματα καθὼς καὶ ἀπορίες πολλῶν πιστῶν γιὰ τὸ θέμα τοῦ χρόνου 
ἑορτασμοῦ τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως, παραθέτουμε παρακάτω 
διαφωτιστικό κείμενο (συντομευμένο) μέ ἐπεξηγήσεις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Ἑδέσσης κ. ΙΩΗΛ. 

 
1. Ποιὸς ἦταν ὁ ἀκριβὴς χρόνος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου; 

Οὐδεὶς γνωρίζει ἐπακριβῶς τὸν χρόνο τῆς Ἀναστάσεως, ὅπως προκύπτει ἀπὸ 
τὶς διηγήσεις τῶν ἱερῶν εὐαγγελίων καὶ τὴν πατερικὴ διδασκαλία. Τὸ μόνο βέβαιο 
εἶναι ὅτι αὐτὴ ἔγινε πρὶν τὴν πρώτη μαρτυρία γιὰ τὸν σεισμὸ καὶ τὴν μετακίνηση τοῦ 
λίθου ποὺ ἔκλεινε τὸν Πανάγιο Τάφο. Δηλαδὴ πρὶν τὴν ἐπίσκεψη τῶν γυναικῶν, ποὺ 
περιγράφει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος (Μθ. 28,1 κ.ἑ.) καὶ περιλαμβάνει τὰ πρόσωπα 
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου («ἄλλη Μαρία») καὶ τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς. 
Γιὰ τὴν εὐαγγελικὴ αὐτὴ περιγραφὴ οἱ ἅγιοι Γρηγόριος ὁ Νύσσης, Ἱερώνυμος, 
Κύριλλος Ἀλεξανδρείας καὶ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς ἐξηγοῦν, ὅτι δηλώνει πὼς ἡ 
Ἀνάσταση συνέβη στὴν ἀρχὴ τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος, δηλαδὴ τῆς 
Κυριακῆς. Πιὸ συγκεκριμένα: α) Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης ἑρμηνεύοντας τὸ χωρίο 
«ὀψὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων» (Μθ. 28,1) τονίζει τὰ ἑξῆς: «ὁ 
μέγας Ματθαῖος, μόνος ἀπὸ ὅλους τοὺς εὐαγγελιστές, τὸ ἐπεσήμανε μὲ ἀκρίβεια, 
λέγοντας ὅτι μετὰ τὴν δύση τοῦ ἡλίου [τὴν ἑσπέρα] τοῦ Σαββάτου ἦταν ἡ ὥρα τῆς 
Ἀναστάσεως» (Περί τῆς τριημέρου προθεσμίας τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ). ( ... ) 

συνέχεια στήν πίσω σελίδα 
 

4. Κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι πρέπει νὰ συμπληρωθοῦν ὁπωσδήποτε 33 ὧρες ἀπὸ τὴν 
ὥρα τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ στὸν Σταυρό, μέχρι τὴν ὥρα τῆς Ἀναστάσεώς Του, γιὰ 
νὰ ψαλεῖ τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη». 

Αὐτὴ ἡ ἄποψη ὑφίσταται μέν, ἀλλὰ δὲν ἀποτελεῖ ἱερὸ κανόνα ἢ κοινὴ παραδοχὴ 
στὴν πατερικὴ γραμματεία. Ἔχει συμβολικὸ χαρακτήρα, προκειμένου νὰ συνδεθεῖ μὲ τὰ 
33 ἔτη τῆς ἐπίγειας παρουσίας τοῦ Κυρίου. Ἕνας γνωστὸς ἱεροκήρυκας καὶ θεολόγος, ὁ 
μακαριστὸς Ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος ὑπογραμμίζει: «Σὲ ̓ μᾶς ἡ ἀλλαγὴ τοῦ 
εἰκοσιτετραώρου γίνεται τὰ μεσάνυχτα. Κατὰ τὸ ἑβραϊκὸ ἡμερολόγιο ἐγίνετο ἀπὸ δύση σὲ 
δύση ἡλίου. Συνεπῶς, ὁ Χριστὸς ἔμεινε 3 ὧρες τὴν Παρασκευή, εἰκοσιτέσσερεις ὧρες τὸ 
Σάββατο, εἰκοσιεπτά, καὶ κάποιες ὧρες, ἄγνωστο πόσο, τὴν Κυριακή.» (Ἀπορία 32η, 
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία) 
( ... ) 

Οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι καὶ εὐαγγελιστὲς στὴν πλειοψηφία τους δὲν 
πολυπραγμονοῦν γιὰ τὸν ἀκριβῆ χρόνο τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ἐπικεντρώνουν 
τὴν προσοχή τους στὸν ἴδιο τὸν Ἀναστάντα. Καλύτερα νὰ μιμηθοῦμε αὐτούς, γιὰ νὰ 
ἑορτάσουμε τὸ Πάσχα σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι «ἐν ζύμῃ» κακίας, 
ἀλληλοκατηγορίας ἢ καὶ φαρισαϊκῆς τυπολατρείας. Γιὰ νὰ ἑορτάσουμε μὲ πνεῦμα 
ἀληθείας, ἀγάπης καὶ ἐλευθερίας, ποὺ ἐκπηγάζει ἀπὸ τὴν Τριήμερο Ἔγερση τοῦ 
Κυρίου μας. 

ὅλο τό κείμενο στήν ἰστοσελίδα: www.imepa.gr 
 

Ν Ε Α  -  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ 
Ἡ Ἐνορία μας ἀπέκτησε ἰστοσελίδα στό διαδίκτυο : 

http://evaggelistria-neasionias-volou.gr/ 
Θά ἐμπλουτίζεται συνεχῶς! 

 

ΕΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ   
Σάββατο 29 Μαΐου, 6.30 - 7.30 μ.μ.: Ἑσπερινός καί Ἀρτοκλασία. 
Κυριακή 30 Μαΐου, 6.30 - 10.00: Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία, 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ. 
 

Μνημόσυνο συνδρομητῶν 
Τό Σάββατο 29 Μαΐου, 7.00 - 9.30, Θεία Λειτουργία καί Μνημόσυνο 
τῶν συγγενῶν τῶν συνδρομητῶν τοῦ Ναοῦ. 

 

Ἡ ἐνορία μας ἔχει σελίδα στο  : Ευαγγελίστρια Νέας Ιωνίας 
Πλατεία Εὐαγγελίστριας, Νέα Ἰωνία, Βόλος 38446, 24210-60160 email : i.n.evangelistrias@gmail.com 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
Μ Α Ι Ο Υ    2 0 2 1 
ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

Σάββατο 1 Μαΐου Μέγα Σάββατο  
Κυριακή 2 Μαΐου ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ  
Δευτέρα 3 Μαΐου Διακαινησίμου - Ἁγ. Γεωργίου 
Τρίτη 4 Μαΐου Διακαινησίμου - Ἁγ. Ραφαήλ 
Τετάρτη 5 Μαΐου  Διακαινησίμου - Ἁγ. Εἰρήνης 
Πέμπτη 6 Μαΐου Διακαινησίμου - Ἁγ. Ἰώβ 
Παρασκευή 7  Μαΐου Ζωοδόχου Πηγῆς 
Σάββατο 8 Μαΐου Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου  
Κυριακή 9 Μαΐου Τοῦ Θωμᾶ  
Τετάρτη 12 Μαΐου Ἁγ. Ἐπιφανίου  
Σάββατο 15 Μαΐου Ἁγ. Ἀχιλλίου Λαρίσης  
Κυριακή 16 Μαΐου Τῶν Μυροφόρων  
Τετάρτη 19 Μαΐου  Ἁγ. Πατρικίου 
Παρασκευή 21 Μαΐου Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης 
Σάββατο 22 Μαΐου Ἁγ. Βασιλίσκου 
Κυριακή 23 Μαΐου Τοῦ Παραλύτου  
Τρίτη 25 Μαΐου Γ΄ Εὔρεσις Κεφαλῆς Τ. Προδρόμου 
Τετάρτη 26 Μαΐου Μεσοπεντηκοστῆς  
Πέμπτη 27 Μαΐου Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ρώσου 
Σάββατο 29 Μαΐου Ἁγ. Θεοδοσίας 
Κυριακή 30 Μαΐου Τῆς Σαμαρείτιδος 

 

 Κάθε Κυριακή: 6.30 Ὄρθρος, 8-9.30 Α΄ Θεία Λειτουργία, 10-11 Β΄ Θεία 
Λειτουργία 

 Κάθε Σάββατο, Τετάρτη καί ἑορτές: 7.00 - 9.15 Ὄρθρος καί Θεία 
Λειτουργία. 

 Καθημερινά: κάθε πρωί 7.30 Ὄρθρος καί τό ἀπόγευμα 6.30 Ἑσπερινός. 
 Κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα 6.30 Ἑσπερινός - Παράκληση στήν Παναγία 

μας ὑπέρ ὑγείας καί καταπαύσεως τῆς πανδημίας. 

2. Πότε ἀρχίζει ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα σύμφωνα μὲ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ 
παράδοση; 

Γιὰ τὸ σύστημα μέτρησης τῆς ὥρας τῆς ἐποχῆς, τὸ ὁποῖο ἦταν ἡλιακὸ καὶ 
διατηρήθηκε ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέχρι σήμερα, ἡ ἔναρξη τῆς Κυριακῆς τοῦ 
Πάσχα τοποθετεῖται μετὰ τὴν δύση τοῦ ἡλίου (Μ. Σάββατο). Δηλαδὴ μὲ τὸ σύγχρονο 
ὡρολόγιο σύστημα στὶς 20.00 περίπου τοῦ Μ. Σαββάτου. Πιὸ ἁπλά, ἀφοῦ δύσει ὁ ἥλιος 
τὸ Μ. Σάββατο, ἀρχίζει ἡ Κυριακὴ τοῦ Πάσχα. Αὐτὸ ἐννοεῖ καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος 
(...) καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς (Λκ. 23,54) ἐπιβεβαιώνοντας, ὅτι τὸ τέλος τῆς ἡμέρας καὶ 
ἡ ἀρχὴ τῆς ἑπομένης ταυτίζονται μὲ τὴν δύση τοῦ ἡλίου καὶ τὴν ἀρχὴ τῆς νύχτας. Αὐτὴ ἡ 
παράδοση θεσμοθετήθηκε ἤδη στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἀπὸ τὸν Θεό (Λευιτ. 23,32). 
Συνεπῶς ἡ Κυριακὴ τοῦ Πάσχα γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἀρχίζει μόλις ἀρχίζει ἡ νύκτα τοῦ Μ. 
Σαββάτου καὶ ὄχι μετὰ τὶς 12 τὸ βράδυ (μὲ τὴν σύγχρονη ὥρα). Ἐπίσης, δὲν ὑπάρχει ἱερὸς 
κανόνας ποὺ ὁρίζει, ὅτι ἡ ἀλλαγὴ τῆς ἡμέρας γίνεται στὶς 12 τὰ μεσάνυχτα μὲ τὸ σημερινὸ 
ὡράριο. Ἡ σύγχρονη ὥρα ἀκολουθεῖ τὸν μεταγενέστερο τρόπο μέτρησης τοῦ 
εἰκοσιτετραώρου, ὁ ὁποῖος βασίζεται στὴν μέση ὥρα (ἢ μέσο χρόνο) Γκρήνουιτς ποὺ 
ἄρχισε νὰ καθιερώνεται στὶς διάφορες χῶρες τοῦ κόσμου ἀπὸ τὸν 19ο αἰῶνα (1884) καὶ 
διαφέρει ἀπὸ τὸν βιβλικὸ καὶ πατροπαράδοτο τρόπο ποὺ μετροῦσε καὶ μετρᾶ τὶς ὥρες καὶ 
τὶς ἡμέρες ἡ Ἐκκλησία. Ἡ προσαρμογὴ λοιπὸν τῆς τέλεσης τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν στὸ 
νεώτερο ὡρολόγιο ἔγινε κατ᾿ οἰκονομίαν προκειμένου νὰ ἐξυπηρετήσει τοὺς πιστοὺς ποὺ 
ζοῦν καὶ ἐργάζονται στὸν κόσμο. Ὑπάρχουν βέβαια μοναστήρια, ὅπως αὐτὰ τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους, ποὺ μέχρι σήμερα τηροῦν τὸ ἡλιακὸ (ἢ βυζαντινὸ ὡρολόγιο) καὶ μὲ βάση αὐτὸ 
τελοῦν τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες μὲ τὴν πατροπαράδοτη ἀκρίβεια. Ἔτσι ἡ προσωρινὴ μετάθεση 
τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως στὶς 21.00 ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
δὲν ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἀρχαία παράδοση τῆς Έκκλησίας μας. 
 
3. Πῶς ἐξηγεῖται ἡ τριήμερη παραμονὴ τοῦ Χριστοῦ στὸν Ἄδη; 

Μόνον σύμφωνα μὲ ὅσα εἴπαμε παραπάνω ἐξηγεῖται, γιατὶ ὀνομάζουμε τριήμερη 
τὴν παραμονὴ τοῦ Χριστοῦ στὸν Ἄδη. Ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ ἐπῆλθε τὸ μεσημέρι τῆς 
Μ. Παρασκευῆς κατὰ τὴν ἐνάτη βυζαντινὴ ὥρα, μὲ τὸ σύγχρονο ὡρολόγιο στὶς 15.00, 
(πρώτη ἡμέρα). Ὅταν νύκτωσε ἄρχισε τὸ Μ. Σάββατο (δεύτερη ἡμέρα), γι᾿ αὐτὸ καὶ 
ἔσπευσαν νὰ Τὸν ἐνταφιάσουν, ὥστε νὰ μὴν βρίσκονται στὸν Σταυρὸ τὰ σώματα τοῦ 
Κυρίου καὶ τῶν ληστῶν τὴν ἡμέρα τοῦ ἑβραϊκοῦ Πάσχα. Ὅταν νύκτωσε τὸ Μ. Σάββατο, 
ἄρχισε ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς (3η ἡμέρα). Λίγο ἀργότερα, ἀφοῦ νύκτωσε, σύμφωνα μὲ τὸ 
κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιο, ἔχουμε καὶ τὴν πρώτη μαρτυρία γιὰ τὸν σεισμό, τὸ ἄνοιγμα 
τοῦ Τάφου καὶ τὴν πρώτη ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ στὴν Θεοτόκο. 

 
συνέχεια στήν 4η σελίδα 

 


