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* * * 
 
Διατρέξαντες τόν δόλιχον τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης 

Τεσσαρακοστῆς καί βιώσαντες ἐν κατανύξει τά σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου, ἔµπλεοι 
νῦν τοῦ ἀϊδίου φωτός τῆς λαµπροφόρου Αὐτοῦ Ἐγέρσεως, ὑµνοῦµεν καί 
δοξολογοῦµεν τό ὑπερουράνιον ὄνοµα Αὐτοῦ, ἀναβοῶντες τό κοσµοχαρµόσυνον 
«Χριστός Ἀνέστη!». 

Ἀνάστασις εἶναι ὁ πυρήν τῆς πίστεως, τῆς εὐσεβείας, τοῦ πολιτισµοῦ καί 
τῆς ἐλπίδος τῶν Ὀρθοδόξων. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τήν θεανθρωπίνην 
µυστηριακήν καί λατρευτικήν, πνευµατικήν, ἠθικήν καί ποιµαντικήν ἔκφρασίν 
της καί εἰς τήν καλήν µαρτυρίαν περί τῆς ἐλθούσης ἐν Χριστῷ χάριτος καί τῆς 
προσδοκωµένης «κοινῆς ἀναστάσεως», ἐνσαρκώνει καί ἀντανακλᾷ τήν συντριβήν 
τοῦ κράτους τοῦ θανάτου διά τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος 
ἡµῶν, καί τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῆς «δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου». 
Ἀνάστασιν µαρτυροῦν οἱ Ἅγιοι καί οἱ Μάρτυρες τῆς πίστεως, τό δόγµα, τό ἦθος, ἡ 
κανονική δοµή καί λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ἱεροί ναοί, τά µοναστήρια καί τά 
σεπτά προσκυνήµατά µας, ὁ ἔνθεος ζῆλος τοῦ ἱεροῦ κλήρου, ἡ ἀπροϋπόθετος 
ἀφιέρωσις τοῦ ἔχειν καί τοῦ εἶναι τῶν µοναχῶν εἰς τόν Χριστόν, τό ὀρθόδοξον 
φρόνηµα τῶν πιστῶν καί ἡ ἐσχατολογική ὁρµή συνόλου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
τρόπου τοῦ βίου. 

Ὁ ἑορτασµός τοῦ Πάσχα δέν εἶναι διά τούς Ὀρθοδόξους µία προσωρινή 
ἀπόδρασις ἀπό τήν ἐγκόσµιον πραγµατικότητα καί τάς ἀντιφάσεις της, ἀλλά 
διατράνωσις τῆς ἀκλονήτου πίστεως, ὅτι ὁ πατήσας θανάτῳ τόν θάνατον 
Λυτρωτής τοῦ ἀδαµιαίου γένους εἶναι ὁ Κύριος τῆς ἱστορίας, ὁ ἀεί «µεθ᾽ ἡµῶν» καί 
«ὑπέρ ὑµῶν» Θεός τῆς ἀγάπης. Πάσχα εἶναι ἡ βιωµατική βεβαιότης, ὅτι ὁ Χριστός 
εἶναι ἡ ἐλευθεροποιός Ἀλήθεια, τό θεµέλιον, ὁ ὑπαρκτικός ἄξων καί ὁρίζων τῆς 
ζωῆς µας. «Χωρίς ἐµοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. ιε´, 5). Οὐδεµία 
περίστασις, «θλῖψις ἤ στενοχωρία ἤ διωγµός ἤ λοιµός ἤ γυµνότης ἤ κίνδυνος ἤ 
µάχαιρα» (Ρωµ. η´, 35) δύναται νά χωρίσῃ τούς πιστούς ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ 
Χριστοῦ. Αὐτή ἡ ἀκλόνητος πεποίθησις ἐµπνέει καί ἐνισχύει τήν δηµιουργικότητά 
µας καί τήν βούλησιν νά καθιστάµεθα ἐν τῷ κόσµῳ «Θεοῦ συνεργοί» (Α᾽Κορ. γ´9). 
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Ἐγγυᾶται, ὅτι ἀπέναντι εἰς ἀνυπέρβλητα ἐµπόδια καί ἀδιέξοδα, ἐκεῖ ὅπου κατ᾽ 
ἄνθρωπον δέν διαφαίνεται λύσις, ὑπάρχει ἐλπίς καί προοπτική. «Πάντα ἰσχύω ἐν 
τῷ ἐνδυναµοῦντι µε Χριστῷ» (Φιλιπ. δ´, 13). Ἐν Χριστῷ ἀναστάντι γνωρίζοµεν ὅτι 
τό κακόν, ὑπό ὅλας του τάς µορφάς, δέν ἔχει τόν τελευταῖον λόγον εἰς τήν πορείαν 
τῆς ἀνθρωπότητος.  

Πεπληρωµένοι εὐγνωµοσύνης καί χαρᾶς διά τήν ἀποδοθεῖσαν ὑπό τοῦ 
Κυρίου τῆς δόξης τιµήν καί ὑψίστην ἀξίαν εἰς τόν ἄνθρωπον, θλιβόµεθα ἐνώπιον 
τῆς πολυκεφάλου βίας, τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας καί τῆς καταπατήσεως τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων εἰς τήν ἐποχήν µας. «Τό φαιδρόν τῆς ἀναστάσεως 
κήρυγµα» καί τό «Χριστός Ἀνέστη» συνηχοῦν σήµερον µέ τήν κλαγγήν τῶν 
ὅπλων, τήν κραυγήν ἀγωνίας τῶν ἀθώων θυµάτων τῆς πολεµικῆς βίας καί τῶν 
προσφύγων, µεταξύ τῶν ὁποίων εὑρίσκονται πολυάριθµα ἀθῶα παιδία. Διε-
πιστώσαµεν ἰδίοις ὄµµασι τά προβλήµατα κατά τήν πρόσφατον ἐπίσκεψίν µας εἰς 
τήν Πολωνίαν, ὅπου κατέφυγεν ὁ κύριος ὄγκος τῶν προσφύγων ἐξ Οὐκρανίας. 
Συµπάσχοµεν µέ τόν εὐσεβῆ καί γενναῖον Οὐκρανικόν λαόν, ὁ ὁποῖος αἴρει βαρύν 
σταυρόν, προσευχόµεθα καί ἀγωνιζόµεθα διά τήν εἰρήνην καί τήν δικαιοσύνην δι᾽ 
ὅσους τάς στεροῦνται. Εἶναι ἀδιανόητον δι᾽ ἡµᾶς τούς Χριστιανούς νά σιωπῶµεν 
ἐνώπιον τῆς καταρρακώσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας. Ὁµοῦ µετά τῶν 
θυµάτων τῶν ἐνόπλων συγκρούσεων, ὁ «µεγάλος ἡττηµένος» τῶν πολέµων εἶναι 
ἡ ἀνθρωπότης, ἡ ὁποία εἰς τήν µακράν ἱστορίαν της δέν κατώρθωσε νά καταργήσῃ 
τόν πόλεµον. Ὁ πόλεµος ὄχι µόνον δέν λύει προβλήµατα, ἀλλά δηµιουργεῖ νέα 
καί πολυπλοκώτερα. Σπείρει διχασµόν καί µῖσος, µεγεθύνει τό χάσµα µεταξύ τῶν 
λαῶν. Ἡµεῖς πιστεύοµεν στερρῶς, ὅτι ἡ ἀνθρωπότης δύναται νά ζήσῃ χωρίς 
πολέµους καί βίαν. 

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἐκ τῆς φύσεώς της, λειτουργεῖ ὡς παράγων 
εἰρήνης. Ὄχι µόνον δέεται ὑπέρ τῆς «ἄνωθεν εἰρήνης» καί τῆς «εἰρήνης τοῦ 
σύµπαντος κόσµου», ἀλλά τονίζει τήν σηµασίαν τῆς ἀνθρωπίνης προσπαθείας 
διά τήν ἑδραίωσίν της. Ἴδιον τοῦ χριστιανοῦ εἶναι πρωτίστως «τό εἰρηνοποιεῖν». Ὁ 
Χριστός µακαρίζει τούς εἰρηνοποιούς, ὁ ἀγών τῶν ὁποίων εἶναι ἁπτή παρουσία 
τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσµῳ καί εἰκονίζει τήν εἰρήνην τήν «πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν» 
(Φιλιπ. δ´, 7), ἐν τῇ «καινῇ κτίσει», ἐν τῇ εὐλογηµένῃ Βασιλείᾳ τοῦ Πατρός καί τοῦ 
Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Ἡ Ἐκκλησία µας, ὡς προσφυῶς τονίζεται εἰς τό 
κείµενον τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου «Ὑπέρ τῆς τοῦ κόσµου ζωῆς». Τό 
κοινωνικό ἦθος της Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, «τιµᾷ τούς µάρτυρες, οἱ ὁποῖοι 
προσέφεραν τή ζωή τους γιά τήν εἰρήνην, ὡς µάρτυρες τῆς δύναµης τῆς ἀγάπης, 
τοῦ κάλλους τῆς δηµιουργίας στήν ἀρχική καί τελική της µορφή, καί τῆς ἰδεώδους 
ἀνθρωπίνης συµπεριφορᾶς, ὅπως τήν ὑπέδειξε ὁ Χριστός κατά τή διάρκεια τῆς 
ἐπίγειας διακονίας Του» (§ 44). 

Τό Πάσχα εἶναι πανήγυρις ἐλευθερίας, χαρᾶς καί εἰρήνης. Ἀνυµνοῦντες 
εὐσεβοφρόνως τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ καί βιοῦντες ἐν αὐτῇ καί τήν ἰδικήν 
µας συνανάστασιν, προσκυνοῦντες δέ ἐν πίστει τό µέγα µυστήριον τῆς Θείας 
Οἰκονοµίας, καί µετέχοντες τῆς «κοινῆς τῶν ὅλων πανηγύρεως», ἀπευθύνοµεν  ἐκ 
τῆς ἀεί σταυροαναστασίµου πανσέπτου καθέδρας τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινου-
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πόλεως πρός πάντας ὑµᾶς, τιµιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα, 
ἐγκάρδιον πασχάλιον χαιρετισµόν, ἐπικαλούµενοι ἐφ᾽ ὑµᾶς τήν χάριν καί τό 
ἔλεος τοῦ νεκρώσαντος τόν ᾍδην καί χαρισαµένου ἡµῖν τήν αἰώνιον ζωήν Χριστοῦ 
τοῦ Θεοῦ τοῦ παντός.   

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βκβ´ 
† 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. 


