
Ἀνέστη Χριστός, καί ἡ ζωή πολιτεύεται... 
 

«Εἶραλ θάλεη θη νἱ ιεπξνὶ ηὸλ πηηάθηό ηνπο, εἶραλ μαπιώζεη θη αὐηνὶ ἀπάλσ ζὲ 

ιεκνλόθπιια θαὶ δάθλεο ηὸ Χξηζηὸ –κὰ ἕλα Χξηζηὸ δηθό ηνπο, πνὺ ηὸλ εἶρε δσγξαθίζεη 

ζηὰ ρξόληα ηὰ παιηὰ ἕλαο ἑθαηνρξνλίηεο ισβηαζκέλνο θαιόγεξνο. Λεπξὸ ηὸλ εἶρε 

ζηνξίζεη ὁ θαιόγεξνο ἐηνῦηνο ηὸ Χξηζηὸ ηῆο Μεζθεληᾶο, ηνῦ ’ρε θάεη ἡ ἀξξώζηηα ηὰ 

δάρηπια θαὶ ηὴ κύηε, θαὶ ηὸ ἐπαλσρείιη ηνπ εἶρε ἀξρίζεη θη αὐηὸ λὰ ζαπίδεη˙ ζύκσζε ὁ 

Μεηξνπνιίηεο ηνῦ θαηξνῦ ἐθείλνπ, θώλαμε ηὸλ θαιόγεξν: ‒ Ἀθνξεζκέλε, κεγάιν 

ἁκάξηεκα λὰ παξαζηαίλεηο ισβηαζκέλν ηὸ Χξηζηό. Δὲ θνβήζεθεο ηὸ Θεό; Γηαηί ηό 

’θακεο; ‒ Πῶο ἀιιηῶο κπνξνῦζε, Δέζπνηά κνπ, ὁ Χξηζηόο, ἀπνθξίζεθε ὁ θαιόγεξνο 

‒θαὶ ηζεύδηδε γηαηὶ δὲλ εἶρε ρείιηα λὰ κηιήζεη, κνλάρα δόληηα θαὶ γιώζζα‒ πῶο ἀιιηῶο 

κπνξνῦζε ὁ Χξηζηὸο λὰ δείμεη ηὴλ ἀγάπε ηνπ ζηνὺο ἀλζξώπνπο; Πῆξε ἀπάλσ ηνπ ηὴλ 

ἀξξώζηηα ηνπο... ηνῦηνλ ηὸ ιεπξὸ Θεὸ ηξηγπξλνῦζαλ ἀπόςε νἱ ισβηαζκέλνη, 

μαπισκέλνλ ἀπάλσ ζὲ ιεκνλόθπιια θαὶ δάθλεο. Κη ὅηαλ εἶδαλ ἀληίθξα ηνπο, ζηὶο Τξεῖο 

Κακάξεο, ηὸλ πηηάθην ηῶλ γεξῶλ ἀλζξώπσλ, θνύλεζαλ ηὰ θσζάθηα ηνπο ἀπάλσ ἀπὸ 

ηὸλ γθξεκὸ θαὶ ραηξέηεζαλ» (Νίθνπ Καδαληδάθε, Καπεηὰλ Μηράιεο. ιεπηεξία ἢ 

Θάλαηνο, ἐθδ. Καδαληδάθε, Ἀζήλα 2015, ζει. 193). 

* 

Σό παξαπάλσ ζύληνκν απόζπαζκα δίδεη κία εἰθόλα δύν δηαθνξεηηθῶλ 

Ἐπηηαθίσλ: ηόλ Ἐπηηάθην ηῶλ γεηῶλ ἀλζξώπσλ θαί ηόλ Ἐπηηάθην ηῶλ ιεπξῶλ θαί 

ἀζζελῶλ ἀλζξώπσλ. Εἶλαη ἡ εἰθόλα κίαο δύζθνιεο ἐπνρῆο ὅπνπ ὁ πόλνο θαί ἡ 

δπζηπρία ἀπνηεινῦζαλ κία πξαγκαηηθόηεηα γηά ηήλ Κξήηε. Ἄλ θαί πξόθεηηαη γηά ηό 

ἴδην ηό ῶκα ηνῦ Χξηζηνῦ, νἱ ἄλζξσπνη, δπζηπρῶο, ζπλέρηδαλ θαί ζπλερίδνπλ λά Σόλ 

ἀληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά.  

Οἱ γεξνί θαί γηεῖο ὃκσο ἄλζξσπνη ἦηαλ ἐθεῖλνη πνύ Σόλ πξόδσζαλ: Πξῶηνο ὁ 

Ἰνύδαο θαί ζηή ζπλέρεηα νἱ Γξακκαηεῖο θαί νἱ Φαξηζαῖνη θαηεγόξεζαλ ηόλ Χξηζηό κέ 

ηίο ἀλππόζηαηεο θαηεγνξίεο ηνπο. Ὁ Πηιᾶηνο θαί ἡ πνιηηηθή ἐμνπζία δείιηαζαλ θαί 

μέπιπλαλ ηά ρέξηα ηνπο γηά λά ἀπνθύγνπλ ηήλ εζύλε. Οἱ ζηξαηηῶηεο Σόλ ρηύπεζαλ, 

βάιαλε ἀγθάζηλν ζηεθάλη ζηό θεθάιη Σνπ θαί Σόλ θάξθσζαλ ζηόλ ηαπξό ἀλάκεζα 

ζηνύο δπό ιεζηέο. Οἱ θίινη Σνπ θαί νἱ καζεηέο Σνπ, Σόλ ἀξλήζεθαλ θαί θξύθηεθαλ. 

Ἄιινη δήηεζαλ λά ζάςνπλ ηό ζῶκα Σνπ ηό βξάδπ, κεηά ηό ζάλαηό Σνπ. 

Καί ἡ ἱζηνξία ζπλερίδεηαη! 

Ἡ ηαύξσζηο ηνῦ Χξηζηνῦ, ζπλερίδεηαη ζηή κνίξα 

ηνῦ ἀλζξώπνπ θαί ζηό θνξκί ηῆο ἀλζξσπόηεηαο. Ὁ 

θόζκνο δέλ ἔπαςε λά ἔρεη ηνύο δηθνύο ηνπ Ἰνῦδεο θαί ηνύο πξνδόηεο. Δέλ ἔπαςε λά 

ἔρεη ηνύο Φαξηζαίνπο θαί ηνύο Πηιάηνπο, πνύ 

ἀπνθαζίδνπλ ηή ζηαύξσζε ηῶλ ρηιηάδσλ ἀλζξώπσλ θαί 

ηῶλ ιαῶλ. Καί νἱ ιανί, ζάλ ηνύο Ρσκαίνπο ζηξαηηῶηεο 

ἀλύπνπηνη γηά ηό ἔγθιεκα ηῶλ πνιέκσλ, ρηππνῦλ κέ ηά 

ὄπια ηνπο θαί ηά θαξθώλνπλ, ζάλ ηά θαξθηά ηνῦ 

ηαπξνῦ, ζηό ἴδην ηό θνξκί ηνπο.  Κη ἀθόκε ὁ θόζκνο δέλ 

ἔπαςε λά δεηιηάδεη ζηίο θξίζηκεο ὧξεο ηῶλ ἀπνθάζεσλ 

θαί λά ἀπνδέρεηαη ηή ζηαύξσζε ηνῦ θόζκνπ θαί ηῆο 

ἀλζξσπόηεηαο.  

Ἀιιά ἒξρεηαη ἡ κέξα θαί ἡ ὥξα πνύ «πᾶζα ἡ θηίζηο 

βιέπνπζα ἔηξεκε˙ ηά ζεκέιηα ηῆο γῆο, δηεδνλήζεζαλ θόβῳ 

ηνῦ θξάηνπο ζνπ» (Ἀθνινπζία ηῶλ Ἁγίσλ Παζῶλ, 

Ἰδηόκεια Αἴλσλ). «Πᾶζα ἡ θηίζηο ἠιινηνῦην θόβῳ… ὁ 

ἥιηνο ἐζθνηίδεην, θαί γῆο ηά ζεκέιηα ζπλεηαξάηηεην˙ ηά 

Έργο του Κωνςταντίνου Μαργέλη, 

από το Πρόγραμμα τησ ΟΑΚ 

«Πρόςωπο προσ Πρόςωπο» 



πάληα ζπλέπαζρνλ» (Ἰδηόκειν Ἑζπεξηλνῦ ηῆο Ἁγίαο θαί Μεγάιεο Παξαζθεπῆο, Ἦρνο 

α’). 

Καί πάιη ἐπαλαιακβάλεηαη ζζελαξά ηό ἐξώηεκα: «Ἳλα ηί ἔθξπμαλ ἔζλε θαί 

ἐκειέηεζαλ θελά;» (Ἀθνινπζία Ὠξῶλ Μεγάιεο Παξαζθεπῆο, ηίρνο Ἰδηνκέινπ). 

Καί ἡ ἱζηνξία ἐπαλαιακβάλεηαη!  

Οἱ γεξνὶ ἄλζξσπνη, ἄιινη κέ ιόγηα θαί ἄιινη κέ ζεσξίεο, ζπλερίδνπλ λά 

ζηαπξώλνπλ ηό Χξηζηό. θνηώλνπλ ηή δηθαηνζύλε, ηήλ ἀξεηή, ηήλ ἀιήζεηα θαί ηήλ 

ἀγάπε. Φαξηζαῖνη θαί Πηιᾶηνη, Δπλάκεηο θαί Ἐμνπζίεο ἐπί ηῆο γῆο, παξάλνκα 

πκβνύιηα, ἀπνθαζίδνπλ ηή ζηαύξσζε ηνῦ θόζκνπ. Πόηε κέ ιόγρεο θαί πόηε κέ 

ἀξγύξηα ζηαπξώλεηαη ἡ ἀλζξσπόηεο θαί ὁ πόλνο θνξπθώλεηαη. 

Σό ἴδην ἐξώηεκα ἐπαλαιακβάλεηαη: «Τί ηό ὁξώκελνλ ζέακα; Τίο ἡ παξνῦζα 

θαηάπαπζηο;» (Αἶλνη, Ὄξζξνο Μεγάινπ αββάηνπ).  

Μπξνζηά ζηό ζέακα ὃινη κέλνπκε ἄθσλνη, θξπβόκαζηε, δεηιηάδνπκε λά 

θσλάμνπκε θαί λά ἀληηζηαζνῦκε ζηίο λέεο καδηθέο ἀπεηιέο πνύ ἀληηκεησπίδεη ἡ 

ἀλζξσπόηεηα. Οἱ ζπλεηδήζεηο ηῶλ ἀλζξώπσλ παξακέλνπλ θεθνηκεκέλεο ἀπό ηό 

ιήζαξγν ηῆο ἀδηαθνξίαο θαί ηνῦ ἐθεζπραζκνῦ. Μόλν νἱ ἀζζελεῖο κπνξνῦλ «λά 

δνῦλ»... 

Ὁ θόζκνο ὅκσο δέλ κπνξεῖ πιένλ λά πεξηκέλεη ηίο ἐπαλαζηάζεηο θαί ηίο ζεσξίεο 

γηά λά δηθαησζεῖ. Ἀιιά θαί ἡ ρξηζηηαλνζύλε ρξεηάδεηαη λά ἀλαζηεζεῖ. Νά 

θαηαδηθάζεη θάζε ὅπιν θαί «ηὰ πεππξσκέλα βέιε ηνῦ πνλεξνῦ, ηὰ θαζ᾿ ἡκῶλ δνιίσο 

θηλνύκελα» (Ερή Ἀπνδείπλνπ). Καί ηά βέιε αηά ἔρνπλ ὄλνκα: ἀζεΐα, κεδεληζκόο, 

ἀλαξρία, ἀζζέλεηα, πόλνο, θαηαζηξνθή ηνῦ πεξηβάιινληνο, θνληακεληαιηζκόο! 

Ὅκσο ἡ ἀπόιπηε πξόζιεςε ηνῦ ἀλζξώπνπ ἀπό ηόλ ηαπξσκέλν θαί 

Ἀλαζηεκέλν Λόγν θαί ἰδηαίηεξα ηῶλ θησρῶλ θαί ηῶλ ἀζζελνύλησλ, ἀπνηειεῖ βαζηθή 

πξνϋπόζεζε ηῆο ζσηεξίαο ηνῦ ἀλζξώπνπ ἀπό ηά δεζκά ηνῦ ζαλάηνπ, θαζώο θαηά ηήλ 

ὀξζόδνμε παξάδνζε, «ηὸ γὰξ ἀπξόζιεπηνλ, ἀζεξάπεπηνλ˙ ὅ δὲ ἥλσηαη ηῷ Θεῷ, ηνῦην 

θαὶ ζώδεηαη» (Γξεγνξίνπ Θενιόγνπ, Πξόο Κιεδόληνλ πηζηνιή Α΄1, PG 37:181C). Ὁ 

Χξηζηόο ἀλαζηήζεθε γηά ὅινπο, γηά ὁιάθεξε ηήλ νἰθνπκέλε θη εἶλαη θαηξόο λά 

ἀληηθξίζνπκε «πίζσ ἀπὸ ηὴλ Ἀλάζηαζε ηνῦ Χξηζηνῦ ηὴλ ἀλάζηαζε θαὶ ηνῦ ἔξεκνπ, 

παληέξκνπ θόζκνπ» (Νίθνπ Καδαληδάθε, Ὁ Φησρνύιεο ηνῦ Θενῦ, ἐθδ. Καδαληδάθε, 

Ἀζήλα 2014, ζει. 165).  
Χξεηάδεηαη θαί πάιη λά ἀξρίζεη λά ζηνράδεηαη ἡ ἀλζξσπόηεο, λά θεξύμνπκε «ηήλ 

ἐπαλάζηαζε ηῶλ ζπλεηδήζεσλ κέ ηή βαζεηά ρξηζηηαληθή πεπνίζεζε ὅηη ὁπνηαδήπνηε 

θνηλσληθή ἐπαλάζηαζε θαί ζεζκηθή ἀιιαγή ἐπηρεηξεῖηαη, ρσξίο κία ἀλαγελλεκέλε 

ἀλζξώπηλε ζπλείδεζε, εἶλαη θαηαδηθαζκέλε ζέ ἀπνηπρία» (Μαθαξηζηόο Κηζάκνπ θαί 

ειίλνπ θπξόο Εἰξελαῖνο, Πάζρα 1982). 

ΑΝΑΣΤΗΤΩ ὁ Θεός, 

«θαὶ δηαζθνξπηζζήησζαλ νἱ ἐρζξνὶ αὐηνῦ, θαὶ θπγέησζαλ ἀπὸ πξνζώπνπ αὐηνῦ 

νἱ κηζνῦληεο αὐηόλ» (Ψαικόο, 67:2). 
 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! 

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ! 
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