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 Προσφιλέστατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
 
 Φθάσαντες τό Ἅγιον Πάσχα καί γινόµενοι κοινωνοί τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστά-
σεως, ὑµνοῦµεν τόν πατήσαντα θανάτῳ τόν θάνατον Κύριον τῆς δόξης, τόν συνα-
ναστήσαντα µεθ᾿ ἑαυτοῦ παγγενῆ τόν Ἀδάµ καί ἀνοίξαντα πᾶσιν ἡµῖν παραδείσου 
τάς πύλας. 
 Ἡ λαµπροφόρος Ἔγερσις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ διαβεβαίωσις ὅτι κυρίαρχος εἰς 
τήν ζωήν τοῦ κόσµου δέν εἶναι ὁ θάνατος, ἀλλά ὁ καταργήσας τό κράτος τοῦ 
θανάτου Σωτήρ, ὁ γνωριζόµενος τό πρότερον ὡς ἄσαρκος Λόγος, ὕστερον δέ ὡς ὁ δι᾿ 
ἡµᾶς, φιλανθρωπίας ἕνεκεν, σεσαρκωµένος, νεκρωθείς δέ ὡς ἄνθρωπος καί 
ἀναστάς κατ᾿ ἐξουσίαν ὡς Θεός, ὡς ὁ πάλιν Ἐρχόµενος µετά δόξης πρός πλήρωσιν 
τῆς Θείας Οἰκονοµίας. 
 Τό µυστήριον καί τό βίωµα τῆς Ἀναστάσεως ἀποτελεῖ τόν πυρῆνα τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Ἡ ὁλόφωτος λατρεία, τά ἱερά µυστήρια, ἡ ζωή τῆς προσ-ευχῆς, 
ἡ νηστεία καί ἡ ἄσκησις, ἡ ποιµαντική διακονία καί ἡ καλή µαρτυρία ἐν τῷ κόσµῳ, 
ὅλα ἀναδίδουν τό ἄρωµα τῆς Πασχαλίου εὐφροσύνης. Ἡ ζωή τῶν πιστῶν ἐν 
Ἐκκλησίᾳ εἶναι καθηµερινόν Πάσχα, εἶναι «ἄνωθεν χαρά», ἡ «χαρά τῆς σωτηρίας», 
ἀλλά καί «ἡ σωτηρία ὡς χαρά»1. 
 Οὕτω, αἱ ἀκολουθίαι τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδοµάδος δέν εἶναι καταθλι-
πτικαί, ἀλλά πλήρεις τῆς νικητηρίου δυνάµεως τῆς Ἀναστάσεως. Εἰς αὐτάς ἀποκα-
λύπτεται ὅτι ὁ Σταυρός δέν ἔχει τόν τελευταῖον λόγον εἰς τό σχέδιον τῆς σωτηρίας 
τοῦ ἄνθρώπου καί τοῦ κόσµου. Αὐτό προαναγγέλλεται ἤδη κατά τό Σάββατον τοῦ 
Λαζάρου. Ἡ ἐκ νεκρῶν ἔγερσις τοῦ ἐπιστηθίου φίλου τοῦ Χριστοῦ εἶναι προτύπωσις 
τῆς «κοινῆς ἀναστάσεως». Τό «Σήµερον κρεµᾶται ἐπί ξύλου» κορυφοῦται µέ τήν 
ἐπίκλησιν «Δεῖξον ἡµῖν καί τήν ἔνδοξόν Σου Ἀνάστασιν». Ἐνώπιον τοῦ Ἐπιταφίου 
ψάλλοµεν τό «Μεγαλύνω τά Πάθη σου, ὑµνολογῶ καί τήν Ταφήν Σου, σύν τῇ 
Ἀναστάσει». Καί, γεγονυίᾳ τῇ φωνῇ, διακηρύσσοµεν εἰς τήν Πασχάλιον ἀκολουθίαν 

 
1 π. Ἀλεξάνδρου Σµέµαν, Ἡµερολόγιον, ἐκδ. Ἀκρίτας Ἀθήνα 2003, σ. 223. 



τό ἀληθές νόηµα τοῦ Σταυροῦ: «Ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῷ 
κόσµῳ».  
 Ἡ «κλητή καί ἁγία ἡµέρα» τοῦ Πάσχα εἶναι ἡ ἀνατολή τῆς «ὀγδόης ἡµέρας», 
ἡ ἀπαρχή τῆς «καινῆς κτίσεως», ἡ βίωσις τῆς ἰδικῆς µας ἀναστάσεως, τό µέγα 
«θαῦµα τῆς ἐµῆς σωτηρίας»2. Εἶναι ἡ βιωµατική βεβαιότης ὅτι ὁ Κύριος ἔπαθε καί 
ἤχθη εἰς θάνατον δι᾿ ἡµᾶς καί ἀνέστη δι᾿ ἡµᾶς «προοικονοµῶν ἡµῖν τήν εἰς ἀπείρους 
αἰῶνας ἀνάστασιν»3. Καθ᾿ ὅλην τήν Πασχάλιον περίοδον ὑµνολογεῖται µέ 
ἀπαράµιλλον ποιητικότητα τό ἀνθρωπολογικόν νόηµα τῆς λαµπροφόρου 
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἡ διάβασις τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τῆς δουλείας εἰς τήν ἀληθῆ 
ἐλευθερίαν, «ἡ ἐκ τῶν κάτω πρός τά ἄνω καί τήν γῆν τῆς ἐπαγγελίας πρόοδος καί 
ἀνάβασις»4. Αὐτή ἡ σωτηριώδης ἐν Χριστῷ ἀνακαίνισις ἐνεργεῖται ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ 
ὡς δυναµική προέκτασις τοῦ ἤθους τῆς Εὐχαριστίας ἐν τῷ κόσµῳ, ὡς «ἀληθεύειν ἐν 
ἀγάπῃ», ὡς συνέργεια µετά τοῦ Θεοῦ διά τήν µεταµόρφωσιν τοῦ κόσµου, διά νά 
καταστῇ οὗτος εἰκών τῆς πληρότητος τῆς τελικῆς ἐπιφανείας τῆς θείας ἀγάπης ἐν 
τῇ Βασιλείᾳ τῶν Ἐσχάτων. Ζῆν ἐν Χριστῷ ἀναστάντι σηµαίνει ἐξαγγέλλειν τό 
Εὐαγγέλιον «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς», κατά τό ὑπόδειγµα τῶν Ἀποστόλων, εἶναι 
ἔµπρακτος µαρτυρία περί τῆς ἐλθούσης χάριτος καί τῆς προσδοκίας τῆς «καινῆς 
κτίσεως», ὅπου «ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγή οὔτε πόνος οὐκ 
ἔσται ἔτι»5. 
 Ἡ πίστις εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ καί εἰς τήν ἰδικήν µας συνανά-στασιν 
δέν ἀρνεῖται τήν ἐπώδυνον παρουσίαν τοῦ θανάτου, τοῦ πόνου καί τοῦ σταυροῦ εἰς 
τήν ζωήν τοῦ κόσµου. Δέν ἀπωθοῦµεν τήν σκληράν πραγµατικότητα, οὔτε 
ἐξασφαλίζοµεν εἰς τόν ἑαυτόν µας, διά τῆς πίστεως, ψυχολογικήν κάλυψιν ἀπέναντι 
εἰς τόν θάνατον. Γνωρίζοµεν ὅµως ὅτι ὁ παρών βίος δέν εἶναι ὁλόκληρος ἡ ζωή, ὅτι 
ἐδῶ εἴµεθα «ὁδῖται»˙ ὅτι ἀνήκοµεν εἰς τόν Χριστόν καί ὅτι πορευόµεθα πρός τήν 
αἰώνιον Αὐτοῦ Βασιλείαν. Ἡ παρουσία τοῦ πόνου καί τοῦ θανάτου, ὅσον ἁπτή καί 
ἄν εἶναι, δέν ἀποτελεῖ τήν ἐσχάτην πραγµατικότητα. Αὐτή εἶναι ἡ ὁριστική 
κατάργησις τοῦ θανάτου. Εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ δέν ὑπάρχει πόνος καί 
θάνατος, ἀλλά ἀτελεύτητος ζωή. «Πρό τοῦ Τιµίου Σταυροῦ Σου», ψάλλοµεν, 
«φοβερός ὁ θάνατος τοῖς ἀνθρώποις˙ µετά τό ἔνδοξον πάθος, φοβερός ὁ ἄνθρωπος 
τῷ θανάτῳ»6. Ἡ πίστις εἰς Χριστόν δίδει δύναµιν, καρτερίαν καί ὑποµονήν διά νά 
ἀντέχωµεν τάς δοκιµασίας. Ὁ Χριστός εἶναι «ὁ πᾶσαν νόσον ἰώµενος καί ἐκ τοῦ 
θανάτου λυτρούµενος». Εἶναι ὁ παθών δι᾿ ἡµᾶς, ὁ ἀποκαλύψας τοῖς ἀνθρώποις ὅτι ὁ 
Θεός εἶναι ὁ «ἀεί ὑπέρ ἡµῶν», ὅτι εἰς τήν Ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἀνήκει οὐσιωδῶς ἡ 
φιλανθρωπία Του. Αὐτή ἡ εὐκταία φωνή τῆς θείας ἀγάπης ἀντηχεῖ εἰς τό «θάρσει, 
τέκνον» τοῦ Χριστοῦ πρός τόν παραλυτικόν καί τό «θάρσει, θύγατερ»7 πρός τήν 
αἱµορροοῦσαν, εἰς τό «θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσµον»8 πρό τοῦ Πάθους καί εἰς 

 
2 Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Εἰς τό ἅγιον Πάσχα, PG 36, στ. 664. 
3 Γρηγορίου Παλαµᾶ, Εἰς τήν Ἀνάληψιν, PG 151, στ. 277. 
4 Γρηγορίου Θεολόγου, ὅ.π., στ. 636. 
5 Ἀποκ. καʹ, 4. 
6 Δοξαστικόν Ἑσπερινοῦ κζʹ Σεπτεµβρίου. 
7 Ματθ. θʹ, 2 καί 22. 
8 Ἰωάν. ιστʹ, 33. 



τό «θάρσει, Παῦλε»9 πρός τόν ἐν φυλακῇ καί ἀπειλῇ θανάτου Ἀπόστολον τῶν 
Ἐθνῶν. 
 Ἡ σοβοῦσα πανδηµία τοῦ νέου κορωνοϊοῦ ἀπέδειξε πόσον εὔθραστος εἶναι ὁ 
ἄνθρωπος, πόσον εὐκόλως τόν κυριεύει ὁ φόβος καί ἡ ἀπόγνωσις, πόσον ἀδύναµοι 
ἀποδεικνύονται αἱ γνώσεις καί ἡ αὐτοπεποίθησίς του, πόσον ἕωλος εἶναι ἡ ἄποψις 
ὅτι ὁ θάνατος ἀποτελεῖ ἕν γεγονός εἰς τό τέλος τῆς ζωῆς καί ὅτι ἡ λήθη ἤ ἡ ἀπώθησις 
τοῦ θανάτου εἶναι ἡ ὀρθή ἀντιµετώπισίς του. Αἱ ὁριακαί καταστάσεις ἀποδεικνύουν 
ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀνίκανος νά διαχειρισθῇ σθεναρῶς τήν ὕπαρξίν του, ὅταν 
πιστεύῃ ὅτι ὁ θάνατος εἶναι ἡ ἀνίκητος πραγµατικότης καί τό ἀνυπέρβλητον ὅριον. 
Εἶναι δύσκολον νά παραµείνωµεν ἀνθρώπινοι ἄνευ τῆς ἐλπίδος τῆς αἰωνιότητος. 
Αὐτή ἡ ἐλπίς ζῇ εἰς τήν καρδίαν ὅλων τῶν ἰατρῶν, τῶν νοσηλευτῶν, τῶν ἐθελοντῶν, 
τῶν δωρητῶν καί ὅλων τῶν γενναιοφρόνως συµπαρισταµένων εἰς τούς πάσχοντας 
ἀδελφούς, µέ θυσιαστικόν πνεῦµα, αὐτοπροσφοράν καί ἀγάπην. Μέσα εἰς τήν 
ἀνείπωτον κρίσιν, αὐτοί εὐωδιάζουν ἀνάστασιν καί ἐλπίδα. Εἶναι οἱ «Καλοί 
Σαµαρεῖται», οἱ ἐπιχέοντες, µέ κίνδυνον τῆς ζωῆς των, ἔλαιον καί οἶνον ἐπί τάς 
πληγάς, εἶναι οἱ σύγχρονοι «Κυρηναῖοι» εἰς τόν Γολγοθᾶν τῶν ἐν ἀσθενείαις 
κατακειµένων. 
 Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, τιµιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν 
Κυρίῳ, δοξάζοµεν τό ὑπέρ πᾶν ὄνοµα τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου, τοῦ πηγάζοντος ζωήν 
ἐξ οἰκείου φωτός καί φαιδρύνοντος τῷ φωτί τῆς Ἀναστάσεως τά σύµπαντα, δεόµενοι 
Αὐτοῦ, τοῦ ἰατροῦ τῶν ψυχῶν καί τῶν σωµάτων, τοῦ παρέχοντος ζωήν καί 
ἀνάστασιν, ὅπως συγκαταβαίνων, ἐν τῇ ἀφάτῳ Αὐτοῦ φιλανθρωπίᾳ, τῷ γένει τῶν 
ἀνθρώπων, χαρίζηται ἡµῖν τό πολύτιµον δῶρον τῆς ὑγείας καί κατευθύνῃ τά 
διαβήµατα ἡµῶν εἰς ὁδούς εὐθείας, διά νά καταξιωθῇ ἡ θεοδώρητος ἐλευθερία ἡµῶν 
ἐν τῷ κόσµῳ, προτυποῦσα τήν τελείωσιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐπουρανίῳ Βασιλείᾳ τοῦ 
Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. 

          Χριστός Ἀνέστη!                                   
               Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βκ´ 

                   † Ὁ Κωνσταντινουπόλεως  
          διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα  

                  εὐχέτης πάντων ὑµῶν. 
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Ἀναγνωσθήτω ἐπ᾿ ἐκκλησίας κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα, 
µετά τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον. 

 
9 Πράξ. κγʹ, 11. 


