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Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  91η  

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ 
 

Πρός 
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό  
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,  
Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων. 

 

«Πάσχα τό τερπνόν, Πάσχα Κυρίου Πάσχα», ἀνέτειλε καί πάλιν, 

ἀγαπητοί μου Πατέρες καί εὐλογημένοι μου Χριστιανοί! 

Κι’ ἐμεῖς, μέ φαιδρές τίς λαμπάδες, πανηγυρίζουμε τήν λαμπρή καί 

ἐπιφανῆ ἡμέρα τοῦ Λυτρωτοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος, διά τοῦ 

ζωηφόρου θανάτου Του, ἐπάτησε τόν θάνατο καί ἀπάλλαξε σύσσωμο τό 

ἀνθρώπινο γένος ἀπό τόν φόβο καί τήν δουλεία τοῦ θανάτου. 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στήν ὁποία ἀνήκουμε, διαφυλάσσει τήν 

παλαιοχριστιανική παράδοση καί ὡς τήν μεγαλύτερή Της ἑορτή καί 

πανήγυρη τῶν πανηγύρεων ἔχει τήν Ἀνάσταση. Κάθε Κυριακή εἶναι 

Ἀνάσταση! Κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι Ἀνάσταση! Καί ἀσφαλῶς, ἄν 

εἴμαστε πιστοί, κάθε μέρα μποροῦμε νά ἔχουμε καί νά γιορτάζουμε 

Πάσχα! Τό κορύφωμα ὅμως εἶναι τό Πάσχα!  

Μάλιστα ἡ γιορτή αὐτή ἔχει ἰδιαίτερα συνδεθεῖ μέ τήν ἱστορική 

πορεία ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων. Οἱ ὑπόδουλοι πρόγονοί μας γιόρταζαν τήν 

Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί ἀναπτερωνόταν μ’ αὐτόν τόν τρόπο ἡ ἐλπίδα 
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καί τῆς δικῆς τους ἀναστάσεως. Τό ὀκτωήχι τῆς Ἐκκλησίας ἦταν τότε τό 

ἀναγνωστικό τῆς ὑπόδουλης νεολαίας, πού ὅμως ἦταν ψυχικά ἐλεύθερη, 

γιατί ἐμπνεόταν ἀπό τό φαιδρό τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα! Οἱ χιλιάδες 

τῶν νεομαρτύρων πέθαιναν στά μαρτύρια ψάλλοντες τό «Χριστός 

Ἀνέστη»! 

Ἴσως, καί γι’ αὐτόν τόν λόγο, οἱ ὀρθόδοξοι Ἕλληνες γιορτάζουμε μέ 

ξεχωριστή λαμπρότητα αὐτή τήν ὄντως λαμπρή ἡμέρα! 

Ὡστόσο, ἀπό πολλούς πολεμεῖται τό ἀνήκουστο αὐτό θαῦμα τῆς 

συντριβῆς τοῦ θανάτου, γιατί εἶναι καί τό κατ’ ἐξοχήν ἀποδεικτικό τῆς 

θεότητος τοῦ Χριστοῦ. Τά τελευταῖα μάλιστα χρόνια, παραμονές τοῦ 

Πάσχα, ὅλο καί μᾶς παρουσιάζουν θεωρίες καί δῆθεν ἀνακαλύψεις, πού 

σκοπό ἔχουν τόν κλονισμό τῆς Πίστεως. Τάχα δέν πέθανε στό σταυρό ὁ 

Χριστός ἤ ἔκλεψαν τό σῶμα Του οἱ μαθητές ἤ βρέθηκε ἡ λίθινη 

λειψανοθήκη πού περιεῖχε τά ὀστᾶ Του καί ἄλλα. 

Ὅμως, δυστυχῶς, γιά τούς κατασκευαστές αὐτῶν τῶν μύθων, 

κανένα ἄλλο ἱστορικό γεγονός δέν ἔχει τόσες καί τέτοιες ἀποδείξεις γιά 

τήν ἀλήθειά του, ὅσες ἔχει τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως. 

Ἀλήθεια, ποιός καί γιατί νά κλέψει ἕνα νεκρό καί ἐνταφιασμένο 

σῶμα, ὅταν μάλιστα τοῦτο ἐφρουρεῖτο ὑπό τῶν στρατιωτῶν; Οἱ μαθητές 

τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι μάλιστα ἦσαν κεκρυμμένοι διά τόν φόβον τῶν 

Ἰουδαίων (Ἰωάν. 7, 13); 

 Τί ἦταν, ὅμως, ἐκεῖνο τό ὁποῖο στήν συνέχεια ἄλλαξε τήν 

ἐξουθενωμένη ψυχοσωματική κατάσταση τῶν δειλῶν μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι 

προηγουμένως ἐγκατέλειψαν τό Χριστό καί Τόν ἀρνήθηκαν, ὅπως λόγου 

χάριν ὁ Πέτρος καί μάλιστα μέ ὅρκο; Τί ἦταν αὐτό, πού τούς ἐνέπνευσε 

δύναμη καί προθυμία νά δράμουν σέ ὅλο τόν κόσμο, μέ ἀπερίγραπτους 

κόπους καί ἀναρίθμητους κινδύνους, νά κηρύξουν Χριστόν 

Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα; Τί ἦταν ἐκεῖνο, πού τούς ἔκαμε νά 

πεθάνουν μέ μεγάλα καί ὀδυνηρά μαρτύρια γιά τό Χριστό; Ἕνα ψέμα; 

Ἀλήθεια, πεθαίνει κανείς γιά ἕνα ψέμα; Ἐδῶ δέν εἶναι πάντοτε πρόθυμοι 
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οἱ ἄνθρωποι νά θυσιαστοῦν γιά τήν ἀλήθεια καί ἐκεῖνοι θά πέθαιναν γιά 

τά ψέματα; 

Ἡ Ἀνάσταση καί ὁ ἴδιος ὁ Ἀναστάς ἦταν ἡ μεταμόρφωσή τους! Τόν 

εἶδαν, ὅπως, κατ’ ἐπανάληψιν, Τόν εἶδαν καί πολλοί ἄλλοι ἄνθρωποι, Τόν 

ψηλάφισαν καί Τόν πίστευσαν, «ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις» (Πράξ. 1, 3)! 

Στήν Ἀνάσταση θεμελιώθηκε ἡ πίστη μας, τό εὐαγγέλιο, τό 

βάπτισμά μας, ἡ Ἐκκλησία μας, τό κήρυγμά μας καί ἡ ζωή μας. 

Ἡ Ἁγία Τράπεζα, ὡς ὁ ζωοδόχος Τάφος τοῦ Κυρίου μας, εἶναι ἡ 

πηγή καί τῆς δικῆς μας ζωῆς καί ἀναστάσεως. Γύρω της, μείνετε ὅλοι, σᾶς 

παρακαλῶ, νά εὐφρανθοῦμε μέ τόν Κύριό μας καί εὐεργέτη μας τούτη τήν 

ἅγια νύχτα. Κανείς μή φύγει πεινασμένος ἀπό τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ 

Κυρίου μας, πού ζωοποιεῖ τούς γηγενεῖς! 

Αὐτή ἡ ἁγία Τράπεζα, ἄς γίνει ἡ ἀφετηρία τῆς καινούργιας, τῆς 

ἀναστημένης μας καθημερινῆς ζωῆς! 

Ἄς περιπατήσουμε, «ἐν καινότητι ζωῆς» (Ρωμ. 6, 4), γιατί τό Πάσχα τό 

καινόν, θέλει καινούς, (μέ ἄλφα γιώτα), καινούριους ἀνθρώπους! 

Προσέξετε ὅμως, γιατί ὁ διάβολος θέλει ἄλλου εἴδους κενούς ἀνθρώπους, 

(μέ ἔψιλον), πού σημαίνει ἄδειους καί κούφιους. 

Παιδιά μου ἀγαπημένα, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!! 

Ο    Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 

 
 

 

† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (πρός τούς Ἐφημερίους): Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος, ἡ ὁποία ἔχει χρονική 
διάρκεια 6 λεπτῶν, νά ἀναγνωσθεῖ, ἀργά καί καθαρά, κατά τήν Ἀκολουθία τῆς 
Ἀναστάσεως, μετά τό Εὐαγγέλιο καί πρίν ψάλετε τό «Χριστός Ἀνέστη».  
Ἀσφαλῶς θά ὑπολογίσετε τό χρόνο, ὥστε, ὅπως συνήθως, στίς 12 ἀκριβῶς νά ψάλετε 
τό «Χριστός Ἀνέστη». 
 
 

Ἐσωτερική Διανομή∙ 
Ἀρχεῖον·  Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου. 


