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«Ἀναστάσεως ἡµέρα· λαµπρυνθῶµεν λαοί· Πάσχα Κυρίου Πάσχα· 
ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς Οὐρανὸν 
Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡµᾶς διεβίβασεν· ἐπινίκιον ἄδοντας» 

(Εἱρµός, Ὠδὴ α’ Ἀναστασίµου Κανόνος) 

 
Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί· τέκνα ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι· 
 

 ὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ 
Ὑµνωδῶν τῆς Ἐκκλησίας, προσκαλεῖ ὅλους τοὺς πιστοὺς Ὀρθοδό-
ξους Χριστιανοὺς κατὰ τὴν λαµπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος 

µας Χριστοῦ, σὲ ἀνάταση καὶ ἔξαρση λαµπρότητος ψυχῆς τε καὶ 
σώµατος. Διότι ὁ Ἀναστηµένος Κύριός µας «συνήγειρεν ἡµᾶς» ἀπὸ 
τὰ βάθη τῆς ζοφερᾶς ἁµαρτίας· καὶ µᾶς ζωοποίησε ἀπὸ τὴν νε-
κρότητα τῶν παραπτωµάτων µας· καὶ µᾶς διεπέρασε ἀπὸ τὸν θάνατο 
στὴν ζωή, ἀπὸ τὸ σκοτάδι στὸ φῶς, ἀπὸ τὴν σκλαβιὰ στὴν ἐλευθερία, 
ἀπὸ τὴν ἐχθρότητα στὴν συµφιλίωση, ἀπὸ τὴν γῆ στὸν Οὐρανό! 

 Αὐτὴ εἶναι πράγµατι ἀνεκδιήγητη δωρεὰ καὶ ἀνεκλάλητη χά-
ρις· αὐτὸ εἶναι ὑπερβάλλον µέγεθος ἀγαπήσεως θείας καὶ µοναδικῆς. 
 Ὁ Ἀναστὰς Σωτῆρας µας εἶχε προείπει σαφῶς: «Τοῦτο δε ἐστι 
τὸ θέληµα τοῦ πέµψαντός µε Πατρός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέ µοι, µὴ ἀπο-
λέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτῷ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ» (Ἰωάν. στ’ 
39). Ὁ Θεὸς Πατὴρ δίδει τὴν µεγίστη δωρεὰ τῆς πίστεως πρὸς τὸν Υἱό 
Του τὸν Μονογενῆ σὲ ὅσους ἔχουν καλὴ προαίρεση καὶ ἀγαθὴ διά-
θεση. Ὥστε νὰ τύχουν µὲ τὴν πνοὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος ζωο-
ποιήσεως πνευµατικῆς ἀπὸ τὸν Υἱὸ καὶ Λόγο στὴν ζωὴ αὐτή, ὅπως 
καὶ λαµπρᾶς ἀναστάσεως στὴν ἄλλη ζωή, τὴν ἀληθινὴ καὶ αἰώνια.  

Τ 
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 Στὴν γενικὴ Ἀνάσταση, ὅλοι οἱ πάντες θὰ ἀναστηθοῦν· ὅµως οἱ 
ἁµαρτωλοὶ καὶ ἀφώτιστοι, οἱ ἀµετανόητοι, θὰ µείνουν κάτω ὡς 
κατάκριτοι. Ἐνῶ οἱ δίκαιοι, αὐτοὶ ποὺ κράτησαν τὴν Πίστη ἕως 
θανάτου καὶ ποὺ δὲν δελεάσθηκαν ἀπὸ τὴν πλάνη καὶ ἀπάτη τῶν 
ἡδονῶν καὶ τῶν παθῶν, αὐτοὶ ποὺ ἀντιτάχθηκαν στὶς παγῖδες τοῦ 
διαβόλου καὶ στὶς ἀπειλὲς τῶν ὀργάνων τοῦ ἀντιχρίστου, ὅπως καὶ 
αὐτοῦ τοῦ ἰδίου, θὰ ἀνυψωθοῦν καὶ θὰ ἁρπαγοῦν/ἀναληφθοῦν «ἐν 
νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα» (Α’ Θεσ. δ’ 17). Αὐτοὶ 
µόνον ἐξανασταίνονται «εἰς ζωὴν αἰώνιον», «ἐν ταῖς λαµπρότησι 
τῶν ἁγίων», «ἔνθα ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων καὶ βοώντων ἀπαύ-
στως, Κύριε δόξα Σοι»! 

*** 
Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφὲς ἐν Κυρίῳ Ἐγερθέντι· 
 Πανηγυρίζουµε τὴν λαµπρότητα τῆς Ζωῆς, τὴν νίκη κατὰ τοῦ 
θανάτου, κάτω ἀπὸ συνθῆκες δύσκολες καὶ πρωτοφανεῖς. Ὁ βιολο-
γικὸς θάνατος φαίνεται νὰ ἀπειλεῖ τοὺς πάντες, χωρὶς ἐξαίρεση, καὶ 
οἱ διάφοροι κατὰ κόσµον «εἰδικοὶ καὶ σοφοὶ» χρησιµοποιοῦν αὐτὴ τὴν 
ἄµεση ἀπειλὴ γιὰ νὰ ἐνσπείρουν φόβο καὶ ἀπόγνωση, ὅπως καὶ κυ-
ρίως νὰ ἐφαρµόσουν ἕτοιµες ὑποτιθέµενες καὶ ἐλπιζόµενες σωτήριες 
λύσεις, γιὰ τὴν ἀντιµετώπιση τοῦ κινδύνου ἐπιδηµιῶν καὶ ἀσθενειῶν 
σὲ ὅλο τὸν κόσµο, µὲ σκοπὸ τὴν ὅποια µικρὴ παράταση τῆς ἐπίγειας 
ζωῆς. 
 Χωρὶς νὰ λησµονοῦµε τὴν ἔλλογη φροντίδα καὶ γιὰ τὴν 
παροῦσα ζωή, ἐµεῖς οἱ πιστοὶ τῆς Ἀναστάσεως δὲν πρέπει νὰ τὴν 
ἀπολυτοποιοῦµε· ἡ παροῦσα ζωὴ εἶναι δοκιµαστήριο γιὰ τὸ ἄν 
ἀξίζουµε νὰ ζήσουµε στὴν αἰωνιότητα µαζὶ µὲ τὸν Θεὸ ἢ χωρι-
στὰ ἀπὸ Αὐτόν. Ὁ βιολογικὸς θάνατος οὕτως ἢ ἄλλως µᾶς πολιορκεῖ 
συνεχῶς ἀπὸ τὴν στιγµὴ τῆς γεννήσεώς µας καὶ ἀναµένεται ἀνὰ 
πᾶσα στιγµὴ νὰ µᾶς κάνει αἰφνιδιασµὸ «ὡς κλέπτης ἐν νυκτί» (Α’ 
Θεσ. ε’ 2). Ἀλλὰ τοῦτο συµβαίνει κατὰ θείαν Οἰκονοµίαν γιὰ τὸν 
σωφρονισµὸ καὶ τὴν παιδαγωγία µας, ὥστε νὰ συσταλοῦµε ἀπὸ τὴν 
προτίµηση τῶν ὀλεθρίων παθῶν, ποὺ ἀποτελοῦν τὸν πραγµατικὸ 
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µολυσµὸ τῆς ζωῆς µας, καὶ νὰ στραφοῦµε ὅσο εἶναι καιρός, ἐν 
µετανοίᾳ, στὸ ἄπειρον Ἔλεος τοῦ θείου Λυτρωτοῦ µας. 
 Μὴ λησµονοῦµε ποτὲ ὅτι ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ δὲν ἀφορᾶ µόνον 
στὰ τῆς παρούσης ζωῆς, τὰ ὁποῖα ὄντως διέπει καὶ περικλείει· ἀλλὰ 
κυρίως ἀποσκοπεῖ νὰ φθάσουµε στὰ ἐπέκεινα, στὰ ἔσχατα, σὲ ἐκεῖνα 
στὰ ὁποῖα κατευθυνόµαστε γοργὰ καὶ ἀναπόδραστα. Δὲν ἔχει πρώ-
τιστη σηµασία πῶς καὶ πότε θὰ φύγουµε ἀπὸ τὸν παρόντα κόσµο, 
ἀλλὰ ἄν εἴµαστε ἕτοιµοι γιὰ τὴν θεία ὅραση καὶ συνάντηση, γιὰ τὴν 
δίκαιη κρίση καὶ ἀνταπόδοση. 
 Ἄς γινόµαστε λοιπὸν ἕτοιµοι, ἐλεύθεροι ἀπὸ τὴν ἀποστασία καὶ 
τὴν ἁµαρτία, ὥστε νὰ βαδίζουµε στὴν ζωὴ µὲ φρόνηση καὶ ἀνδρεία, 
ὡς «ἀφόβητοι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν» (Ἅγιος Θεόδωρος 
Στουδίτης) καὶ κατὰ ἀέραν. Ἄς ἔχουµε ἔνοικο τὸν Ἀναστάντα Ἰησοῦ 
Χριστό µας, γιὰ νὰ ἀναφωνοῦµε µὲ θάρρος καὶ βεβαιότητα σὲ κάθε 
δυσάρεστο συµβὰν τῆς παρούσης ζωῆς: «Οὐ φοβηθήσοµαι κακά, ὅτι 
Σὺ µετ΄ ἐµοῦ εἶ» (Ψαλµ. κβ’ 4)· «οὐ φοβηθήσοµαι ἀπὸ µυριάδων λαοῦ 
τῶν κύκλῳ συνεπιτιθεµένων µοι» (Ψαλµ. γ’ 7)· «οὐ φοβηθήσοµαι ἐν 
τῷ ταράσσεσθαι τὴν γῆν καὶ µετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις 
θαλασσῶν» (Ψαλµ. µε’ 3)! 
 Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες, Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! 
 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
†  Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ   

Τὰ Μέλη 
†  Ὁ Λαρίσης καί Πλαταµῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
†  Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ 
†  Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ 
†  Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
†  Ὁ Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
†  Ὁ Δηµητριάδος ΦΩΤΙΟΣ 
†  Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ 
†  Ὁ Ἀµερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
†  Ὁ Φιλίππων καὶ Μαρωνείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
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†  Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 
†  Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
†  Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ 
†  Ὁ Ἔτνα  καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ 
†  Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 
†  Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  
†  Ὁ Πελαγονίας ΜΑΞΙΜΟΣ 
 
 

 ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ  
Ὁ Ἀρχιγραµµατεὺς  

 

 

† Ὁ Δηµητριάδος Φώτιος 

 


