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Α Ν Θ Ι Μ Ο   
 

Πρὸσ τοὺσ Χριςτιανοὺσ τῆσ Ἐπαρχίασ μασ 

 
 

Χριςτὸσ Ἀνέςτη! ἀγαπητοί μου· 

 

 

ζραςαν εἴκοςι αἰῶνεσ ἀπὸ τότε ποὺ ὁ κόςμοσ βίωςε ἕνα 

πρωτόγνωρο γεγονόσ: «κάποιοσ» ποὺ ἔηθςε, «ἀπζθανε καὶ ἐτάφθ», 
ὕςτερα ἀπὸ τρεῖσ ἡμζρεσ «λζγεται» ὅτι ἀναςτικθκε! Ὑπῆρξαν 

ἄνκρωποι ποὺ βίωςαν τὸ μοναδικὸ ἐκεῖνο γεγονόσ, ἐμπιςτεφκθκαν «τὰ 

μάτια τουσ ποὺ τὸ εἶδαν» καὶ «τὰ χζρια τουσ ποὺ τὸ ψθλάφιςαν». Τὸ 
πίςτευςαν ςὰν καῦμα καὶ ἡ ἐμπειρία τουσ ἐκείνθ ςυγκρότθςε τὴν 

Ἐκκλθςία, ἡ ὁποία ἐπὶ αἰῶνεσ, τὸ μόνο ποὺ κάνει εἶναι νὰ ὁμολογεῖ ὅςα 

τότε ςυνζβθςαν καὶ νὰ ἑρευνᾶ τὴν ςθμαςία τουσ. 

Π 



 
2 

 

 

Ἂν δὲν ςυνζβαιναν, ὅςα ἔγιναν ςτὴ Γεκςθμανῆ καὶ ςτὸ Γολγοκᾶ, κὰ 

εἴμαςταν ςιμερα ἐξαιρετικὰ ἀνυποψίαςτοι, κὰ εἴχαμε ςυμβιβαςτεῖ 
πλιρωσ μὲ τὴ φφςθ μασ καὶ ἡ ηωι μασ κὰ ἦταν «μιὰ ἐπιχείρθςθ ποὺ δὲν 

θὰ ἔβγαηε τὰ ἔξοδά τθσ». 

 
Κι ὅμωσ, ἡ πρϊτθ ἐκείνθ ἡμζρα, μετὰ τὸ Μεγάλο Σάββατο, δὲν μᾶσ 

ἀφινει νὰ ἡςυχάςουμε! Ἔρχεται καὶ τραντάηει ςυκζμελα τὴν 

ἀκαταμάχθτθ λαχτάρα μασ γιὰ ηωι. Μᾶσ προτείνει νὰ ηιςουμε χωρὶσ τὸ 
φόβο τοῦ κανάτου. Μᾶσ βεβαιϊνει ὅτι ἡ ηωὴ καὶ ὁ κάνατοσ δὲν 

ςυναντῶνται ποτζ, ὅπωσ δὲν ςυναντᾶται ποτὲ ἡ φωτιὰ καὶ τὸ νερό, 

ἐπειδὴ τὸ ἕνα ἀποκλείει τὸ ἄλλο.  
 

Πολλὲσ φορὲσ νομίηουμε ὅτι ἡ Ἐκκλθςία ὁμολογεῖ τὴν Ἀνάςταςθ, ἔτςι, 

γιὰ νὰ ἔχουμε νὰ ἐλπίηουμε ςὲ «κάτι ἄλλο», ςὲ μιὰν «ἄλλθ ηωι» κάπου 
ἀλλοῦ. Ὄχι! Ἡ Ἐκκλθςία, κάτω ἀπὸ τὸ πρίςμα τῆσ ἄλλθσ ηωῆσ, κζλει νὰ 

μᾶσ μάκει νὰ ηοῦμε αὐτιν. Βρεκικαμε ςτὸν κόςμο χωρὶσ νὰ γνωρίηουμε 

οὔτε τὴν ἀρχὴ, οὔτε τὸ τζλοσ του, ἡ μζςθ ὅμωσ ὑπάρχει! νά τθν. Εἶναι ἡ 
ηωὴ ποὺ ςφφηει γφρω μασ, καυμαςτι, μυςτθριακὴ καὶ αἰνιγματικι. Ὅλοι 

μασ ἐπιδιϊκουμε τὴν εὐτυχία καὶ εὐτυχία ἐννοοῦμε: ηωὴ χωρὶσ πόνο, 

χωρὶσ ἄγχοσ, χωρὶσ ἀγωνία, χωρὶσ ἐλλείψεισ, χωρὶσ ἀρρϊςτειεσ, χωρὶσ 
γεράματα, χωρὶσ μοναξιά. Ὅμωσ, τὸ πιὸ βαρὺ πράγμα ςτὸν κόςμο εἶναι 

τὸ ἀνκρϊπινο δάκρυ. Εἶναι ἡ μόνθ περίπτωςθ ποὺ ἡ ψυχὴ τοῦ 

ἀνκρϊπου γίνεται ὕλθ καὶ ςτάηει ςὲ μιὰ ςταγόνα. Κι αὐτὴ ἡ ςταγόνα 
εἶναι ἡ ηωὴ τοῦ πολιτιςμοῦ μασ. Κάποτε οἱ ἄνκρωποι ςτεροφμαςταν τὸ 

ψωμί, τὴ φωτιά, τὴ ςτζγθ, ὅμωσ εἴμαςταν πλοφςιοι ἀπὸ Θεό. Τϊρα ποὺ 

χορτάςαμε, ςτερθκικαμε τὸ Θεό. Χορτάςαμε καὶ ντυκικαμε, ὅμωσ, 
ἀφιςαμε τὴν ψυχι μασ ςὰν πειναςμζνο τςακάλι. 

 

Καταλαβαίνετε, ἀγαπθτοί μου, πόςο δρόμο ἔχουμε ἀκόμα μπροςτά μασ! 
Χρειάηεται νὰ μάκουμε νὰ ...ηοῦμε. Τὴ ηωι, ἄλλοι μᾶσ τὴ χάριςαν καὶ ςὲ 

ἄλλουσ τὴ χρωςτᾶμε, γι’αὐτὸ εἶναι ἀνάγκθ νὰ μάκουμε νὰ τὴ ηοῦμε. 

Ἕνασ ςτῖχοσ λζει: «ηωὴ ποὺ δὲν μοιράηεται, εἶναι ηωὴ κλεμμζνθ», λοιπὸν 
ἢ ηοῦμε ςυνεταιρικὰ μὲ τοὺσ ςυνανκρϊπουσ μασ ἢ ἀλλιῶσ δὲν ηοῦμε. 

Κάποιοι, ἀκόμα κι ἀπὸ ἐμᾶσ τοὺσ χριςτιανοφσ, ἀδιαφοροῦν γιὰ τοὺσ 
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ςυνανκρϊπουσ τουσ, τάχα ἐπιδιϊκοντασ τὸ Θεό. Ὅμωσ, ἂν κλείςεισ τοὺσ 

ἀνκρϊπουσ ἔξω ἀπὸ τὴν καρδιά ςου, ςτὸ τζλοσ κὰ μείνει ἔξω κι ὁ ἴδιοσ ὁ 

Θεόσ. Μερικοὶ ςὲ «ἀςκθταριὰ» δὲν ηθτοῦν τὸ Θεό, ηθτοῦν τὸν 
παράδειςο. Ὅμωσ, χωρὶσ Θεὸ δὲν ὑπάρχει παράδειςοσ κι ὁ Θεὸσ 

κρφβεται μζςα ςτὴ βοὴ τῶν πόλεων καὶ πίςω ἀπὸ τὸν ἀναςτεναγμὸ τῶν 

ἀνκρϊπων. 
 

Φυςικά, γζφυρεσ ἐπικοινωνίασ μὲ τοὺσ ἀνκρϊπουσ, δὲν ὑπάρχουν, ὁ 

«κάθε ἄνθρωποσ εἶναι ἕνα νθςί». Γι’ αὐτό, πρῶτα οἱ ςυνάνκρωποι «μᾶσ 
πθγαίνουν» ςτὸ Θεὸ κι ἔπειτα ὁ Θεὸσ μᾶσ «ἑνϊνει» μὲ τοὺσ 

ςυνανκρϊπουσ μασ. Διαφορετικά, βιϊνουμε ςτὴ ηωι μιὰ παντζρθμθ 

κατάκλιψθ, μιὰ ἀςζλθνθ μοναξιά. 
 

Γιὰ τὴν Ἐκκλθςία, ςτόχοσ μασ εἶναι νὰ διαπεράςουμε τὸ πζλαγοσ τῆσ 

ηωῆσ καὶ νὰ βάλουμε πόδι ςτὴν ἀντίπερα ὄχκθ. Τὸ πζλαγοσ ἔχει 
φουρτοῦνεσ (ἀκόμα καὶ οἱ Τιτανικοὶ βουλιάηουν) καὶ ὁ πνιγμὸσ δὲν εἶναι 

εὐχάριςτοσ. Ἀξίηει νὰ παλεφει ὁ ἄνκρωποσ μὲ τὰ κφμματα καὶ νὰ νικᾶ τὴ 

ηωι του. Ὅταν φκάςουμε ςτὴν ἀντίπερα ὄχκθ, τὸ «κολφμπι» κὰ 
τελειϊςει. Θὰ «πεκάνει» τὸ πρόςκαιρο καὶ κὰ γίνει αἰϊνιο, κὰ τελειϊςει 

τὸ ἐφιμερο καὶ κὰ ἀρχίςει τὸ ἀκάνατο, κὰ παφςει ἡ νομοτζλεια καὶ κὰ 

ἀρχίςει ἡ ἔκπλθξθ! Τότε κὰ καταλάβουμε οἱ ἄνκρωποι ὅτι ὁ Θεὸσ δὲν 
μᾶσ περίμενε νωχελικὰ ςτὴν ἀπζναντι ἀκτι, οὔτε ἁπλῶσ μᾶσ 

«ςυντρόφευε» ςτὰ ἀγριεμζνα κφμματα. Ὁ Θεὸσ ἦταν ἡ ἴδια ἡ κάλαςςα 

ποὺ ἀγκάλιαηε τὴν ψυχὴ καὶ τὸ κορμί μασ κακὼσ κολυμποφςαμε.  
 

Ἡ Ἀνάςταςθ τοῦ Χριςτοῦ ποὺ γιορτάηουμε ἀπόψε, εἶναι εὐκαιρία νὰ 

ςθκωκοῦμε ὅςοι πζςαμε καὶ νὰ ηωντανεφςουμε ὅςοι πεκάναμε. Ἔχουμε 
κθςαυρίςει ἀπὸ πολλὴ λογικι, μᾶσ παρζςυρε ὅμωσ τὸ ποτάμι μακρυά. 

Πρζπει νὰ γυρίςουμε ςτὶσ πθγζσ του. Τρζμουμε τὸ κάνατο, ὅμωσ 

πορευόμαςτε κατ’εὐκεῖαν πρὸσ αὐτόν, ὅπωσ τὰ ηωΰφια πρὸσ τὴ φλόγα. 
Ἡ ἀνκρωπότθτά μασ ηεῖ ςὲ μιὰ ἀξθμζρωτθ νφχτα καὶ ἐφιάλτθσ τθσ εἶναι ὁ 

Θεόσ. Ὅταν δὲν Τὸν ηεῖ, τότε εἶναι ποὺ κοιμᾶται βακφτερα. Εἶναι ἀνάγκθ 

νὰ πάρουμε τὴν Ἀνάςταςθ τοῦ Χριςτοῦ ςτὰ ςοβαρά. Κανεὶσ δὲν μπορεῖ 
νὰ γλυτϊςει ἀπὸ τὸν ἴςκιο του· ἴςκιοσ μασ εἶναι ὁ Θεόσ. Στὶσ πιὸ μεγάλεσ 

ςτιγμὲσ τῆσ ηωῆσ μασ, μζνουμε μόνοι μασ. Ἂν δὲν ὑπῆρχε ὁ Θεὸσ δὲν κὰ 
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μποροφςαμε νὰ τὶσ ηιςουμε. Εἶναι πιὰ καιρὸσ νὰ ὀνομάςουμε τὴ μοναξιά 

μασ Θεό, γιὰ νὰ ςυντροφευκοῦμε. Νὰ ποῦμε τὸ κενό μασ Θεό, γιὰ νὰ 

«γεμίςουμε». Ὅταν λζμε τὸ Θεό μασ ψζμα, ψευτίηουμε. Ὅταν ποῦμε τὸ 
Θεό μασ ἀλικεια, ἀλθκεφουμε. Ἂν ποῦμε τὸ Θεό μασ ἐφιμερο, 

γινόμαςτε παροδικοί. Ἂν Τὸν ποῦμε αἰϊνιο, γινόμαςτε αἰϊνιοι. 

 
Ἀγαπθτοί μου, 

 

Γιορτάηουμε ἀπόψε, ἄλλθ μιὰ φορὰ ςτὴ ηωι μασ, τὴν Ἀνάςταςθ τοῦ 
Χριςτοῦ. Εἶναι ἀνάγκθ νὰ καταλάβουμε ὅτι τὸ Πάςχα τῆσ ηωῆσ μασ 

ὑπάρχει μόνο ὡσ Πάςχα τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδι, τὸ μεγαλφτερο κοςμοϊςτορικὸ 

γεγονὸσ γιὰ τὸν κακζνα μασ εἶναι ἡ ἡμζρα τοῦ κανάτου μασ. Τότε, γιὰ 
τὸν κακζνα μασ κὰ καταρρεφςει τὸ ςφμπαν καὶ τὸ ςτερζωμα. Τότε κὰ 

μᾶσ ςυμπαρίςταται μόνον ὁ Θεόσ. Ὅταν κράξουμε γιὰ τὴ μεγάλθ 

βοικεια, οἱ ςυνάνκρωποι μασ κὰ βρίςκονται πολὺ μακρυά. Θὰ εἴμαςτε 
μόνοι, ὁ κακζνασ μασ κι ὁ Θεόσ.  

 

Τότε ὁ Θεὸσ κὰ ἔρκει κοντά μασ ὡσ αὐςτθρὸσ κριτισ. Μόλισ Τὸν δοῦμε 
κατάματα, κὰ καταλάβουμε πὼσ τζτοιο φκθνὸ δθμιοφργθμα δὲν Τοῦ 

ταίριαηε. Μά! μόλισ Ἐκεῖνοσ κυττάξει μζςα ςτὰ νεφρὰ καὶ ςτὶσ καρδιζσ 

μασ, κὰ δακρφςει. Ξζρετε γιατί; Ἐπειδι, ὁ Χριςτὸσ Ἀνέςτη! ἀγαπθτοί 
μου. Ὁ Χριςτὸσ Ἀνέςτη! 

 

Ἰκζτθσ πρὸσ τὸν ἀναςτθμζνο Κφριο γιὰ ὅλουσ ςασ 
 

Ὁ Μθτροπολίτθσ ςασ  

 
 

 

† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεωσ Ἄνκιμοσ 


