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Πρός 
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό  
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.  
 
Τέκνα μου ἀγαπητά καί  περιπόθητα,  
 

Χ ρ ι σ τ ο σ   α ν ε σ τ η 
 
 Αὐτές οἱ δύο λέξεις, μέ τίς ὁποῖες ἐγκαρδίως καί πατρικῶς σᾶς χαιρετῶ καί 
σᾶς προσφωνῶ,  σήμερα πού γιορτάζουμε τό Πάσχα, ἀποτελοῦν τήν οὐσία τοῦ 
Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, τήν ἀνακεφαλαίωση τοῦ κηρύγματός μας, τό θεμέλιο τῆς 
Ἐκκλησίας μας, τήν ἀκένωτη καί διαρκῶς βρύουσα ζωτική πηγή τῆς ἀληθινῆς καί 
ἄληκτης χαρᾶς μας.  
 Γιορτάζουμε τή νέκρωση τοῦ θανάτου, πού εἶναι ὁ ἔσχατος ἐχθρός τοῦ 
ἀνθρώπου καί πανηγυρίζουμε τήν καθαίρεση τοῦ Ἅδου, ὁ ὁποῖος στενάζει καί βοᾶ, 
γιατί ὁ Ἐσταυρωμένος Κύριός μας κατέλυσε τό κράτος του καί ἀπελεθέρωσε τούς 
ἀπ’ αἰῶνος δεσμίους του.  
 Βιώνουμε, ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, πού εἶναι τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν 
ἀρχή τῆς νέας βιοτῆς μας, πού εἶναι αἰώνια, γιατί συνανέστησε τόν Ἀδάμ καί τούς 
ἀπογόνους του, ἀναστάς ἐκ τοῦ τάφου, μέ τό παντοδύναμο χέρι Του.  
 Δικαιολογημένα, λοιπόν, πανηγυρίζουμε καί εὐφραινόμαστε μαζί μέ τόν 
οὐρανό καί βρωντοφωνάζουμε μετά τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Μηδείς φοβείσθω 
θάνατον˙ ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος. Ἔσβεσεν αὐτόν ὑπ’ 
αὐτοῦ κατεχόμενος. Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται˙ Ἀνέστη Χριστός καί 
νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος». (Κατηχητικός Λόγος).  



 Ἔγινε ὁ Ἀρχηγός τῆς ζωῆς μας καί Σωτήρας μας. Πράγματι «πρωτότοκος 
ἐκ τῶν νεκρῶν», ὅπως λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος στή Θεία Λειτουργία Του καί 
ἐτσι ἄνοιξε τήν ὁδό τῆς Ἀναστάσεως γιά κάθε ἄνθρωπο. 
 Σκιρτῶντες ἀπό χαρά, ὑμνοῦμε καί δοξάζουμε τόν αἴτιο τῆς γιορτῆς μας, 
τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, τόν ὑπέρ ἡμῶν τῶν ἀχαρίστων καί ἀγνωμόνων 
δούλων του, σαρκωθέντα καί παθόντα καί ταφέντα καί ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν. 
 Στεγνώνει ὁ δι’ ἡμᾶς ἀποθανών καί ἀναστάς τούς ὀφθαλμούς μας ἀπό τοῦ 
χωρισμοῦ καί τοῦ θανάτου τά δάκρυα, παύει τούς θρήνους μας, γεμίζει μέ 
ἀγαλλίαση τήν ὕπαρξή μας. Κι’ ἐμεῖς οἱ γηγενεῖς τό ὄνομά Του ὀνομάζουμε˙ στό 
ὄνομά Του βαπτιζόμαστε, στό ὄνομά Του κηρύσσουμε μετάνοια, γιατί μέ τό 
Σταυρό Του χαρίστηκαν οἱ ὀφειλές μας κ’ ἀπό τόν τάφο Του ἐπήγασε συγγνώμη, 
στό ὄνομά Του νικοῦμε τόν ὑπονομευτή τῆς σωτηρίας  καί τῆς χαρᾶς μας διάβολο 
καί ὑπερβαίνουμε τίς δυσχέρειες καί τά ἀνιαρά τοῦ βίου μας.  
 Ποθοῦμε διαρκῶς νά ζοῦμε μαζί Του  καί γιά χάρη Του. Γι’ αὐτό, 
προκειμένου νά ἐπιτύχουμε τό ἐφετό, ἀς ἀγωνιζόμαστε καθημερινά νά ἀφήνουμε 
τόν παλαιό μας ἄνθρωπο μέ τίς πράξεις καί τίς ἐπιθυμίες του καί νά γινόμαστε 
καινούργιοι˙ ἀς σταυρώνουμε τό θέλημά μας γιά νά ἀκολουθοῦμε τό δικό Του˙ ἀς 
ὑποδεχόμαστε ἀξίως καί μέ πλήρη ἐπίγνωση τῆς ἀναξιότητός μας τό τίμιο σῶμα 
καί τό ζωοποιό Αἷμα Του, μετέχονας στό συμπόσιο τῆς πίστεως, στήν τράπεζα τῆς 
Θείας Εὐχαριστίας καί στόν πλοῦτο τῆς χρηστότητος καί δωρεᾶς Του.  
 Ἔτσι ἡ χαρά μας θά εἶναι μόνιμη καί διαρκής καί ἀστράπτουσα. Θά ζοῦμε 
Πάσχα κάθε μέρα. Δέ θά φοβόμαστε τό θάνατο. Θά ἀγαποῦμε τούς πάντες καί τά 
πάντα.  
 Καί θά παναηγυρίζουμε συνεχῶς καί θά λέμε ὄχι μόνο γιά σαράντα ἡμέρες, 
ἀλλά κάθε ἡμέρα, σάν τόν ἅγιο Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, τό: Χριστός Ἀνέστη, Χαρά 
μου !  
 Αὐτά τά ἅγια βιώματα καί τήν ἀναστάσιμη χαρά σᾶς εὐχόμαστε πατρικά ὁ 
Σεβασμιώτατος ἅγιος προκάτοχός μου Μητροπολίτης πρ. Χαλκίδος κ.κ. 
Χρυσόστομος καί ἡ ταπεινότης μου καί παρέχοντες καί ἐκζητοῦντες τή χαροποιό 
συγγνώμη, παρακαλοῦμε εὔχεσθε καί γιά μᾶς τούς πνευματικούς σας πατέρες.     

   Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς ἀγάπης 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημείωση: Ἡ παροῦσα νά ἀναγνωσθῆ ἀργά καί καθαρά τή νύκτα τῆς Ἀναστάσεως. 


