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	 	 Πάσχα	
												 	 	 	 	 	 							2022

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
“Άρατε πύλας”.
Σαφής η πρόσκληση. Καλούνται οι πιστοί σε μια ψυχική 

απελευθέρωση από τα πάθη. Μιαν απαγκίστρωση από τον κλοιό 
των διαφόρων θελγήτρων να δεχθούν.

Την ανεξαρτητοποίηση από τη θλιπτική επιρροή ρευμάτων 
απατηλών. Την συνταύτιση με το πνεύμα το ηρωϊκό. 

Την με ανυποχώρητη ορμή αποτίναξη των όποιων κατακτητών. 
Την ολοκήρωσή τους στο υπέρχρονο αγαθό της ηθικής ελευθερίας. 
Σ’ έναν αγώνα μεγαλειώδη για την από τα ταπεινά ένστικτα 

αποδέσμευση. 
Η Μαρία και η Μάρθα π.χ. επιλέγουν με τα διαφορετικά τους 

κριτήρια. 
Την τάση για απελευθέρωση από το φάσμα της άγνοιας. Της 

πλάνης. Της ηθικής αδιαφορίας. 
Αίτημά τους μόνιμο. Κι αμετάθετο. Βασικό για τη λύση του 

δράματος του ανθρώπου.
Η ελευθερία από την παραποίηση και τη σύγχυση. Τη 

λανθασμένη πλεύση. Την όποια αυτόνομη πορεία. 
Την υλιστική της ζωής τάση.       
Τον άκρατο καταναλωτισμό.
Τον διαρκή βιασμό της φύσης. 
Τον οικολογικό κίνδυνο. 
Τον υπάνθρωπο χαρακτήρα, που ελλοχεύει. 
Τις χρυσές της καθημερινότητας αλυσίδες. 
Τους δρόμους τους ολισθηρούς. Κι επικίνδυνους.
Τους γκρεμούς τους αβυσσώδεις που χαίνουν τραγικά.  
Ορθές οι επιλογές των δύο αδελφών. Ας αναζητήσουμε όμως την 

ορθώτερη επιλογή. Την αγαθή μερίδα. Το βαθύτερο της ελευθερίας νόημα. 
Ελευθερωτής; Ποιος; Μα ο Χριστός. Ποιος άλλος; 



Ο νικητής του θανάτου. Ο ένας. Ο μοναδικός.
Η απορία τώρα σαν εγερτήριο σάλπισμα διασχίζει τους αιθέρες: 
“Πού σου, θάνατε, το κέντρον; Πού σου, άδη, το νίκος;”
Ανέστη, ναι, ο Χριστός. Και τώρα; “Ουδείς επί μνήματος”.
Μεγάλος ήταν ο βράχος. Καλύπτοντας τη θύρα του τάφου πίστεψαν, πως 

τον εξαφάνισαν. Του έκλεισαν το στόμα. 
“Ειρηνεύουν(!)” τώρα. Καμμιά ανησυχία. Ή προβληματισμός. Και τούτο 

“ίνα μη μιανθώσιν, αλλ’ ίνα φάγωσιν το Πάσχα”. 
Δεν θορυβούνται λοιπόν. 
Όλα έγιναν με “τάξη”(!). Και “ασφάλειαν”(!). Και σύμφωνα με τον 

Νόμον. Βέβαια. 
Κι ήταν τούτη η “πραγματικότητα” η μεγαλύτερή τους πλάνη. Στης 

ψευδαίσθησης. Και της απάτης τις ακρώρειες. 
Άλλος Ιούδας δεν υπάρχει τώρα. Εκείνος “απελθών απήγξατο”. Καμμιά 

αμφιβολία.
Τώρα “ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες”. 
Ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία Λειτουργία του θαυμάσια περιγράφει το 

Μέγα Θαύμα. Γράφει λοιπόν. Ότι “ουκ ην δυνατόν κρατείσθαι υπό της 
φθοράς τον αρχηγόν της ζωής”. 

Τα σήμαντρα σώα αφαίρεσε. Και “το σουδάριον ουκ ην μετά των οθονίων 
κείμενον, αλλά χωρίς εντετυλιγμένον εις ένα τόπον”.

Αναστήθηκε λοιπόν “θανατώσας τον θάνατον”.
Πάμε;
Να πανηγυρίσουμε πρέπει τώρα. 
Η ζωή νίκησε. 
“Ο θάνατος τεθανάτωται”.
Και εμείς; “Εζωοποιήθημεν”.
Χριστός Ανέστη λοιπόν.
Αληθώς Ανέστη, φίλε μου. 
        Με  την αγάπη μου,
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