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Ὁ Μθτροπολίτθσ Ἀλεξανδρουπόλεωσ Ἄνκιμοσ 

Πρὸσ τοὺσ εὐςεβεῖσ Χριςτιανοὺσ τῆσ Ἐπαρχίασ μασ. 
 
 

Ἀγαπθτοί μου ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφζσ μου ἐν Χριςτῷ, 
 
Μᾶσ ἀξίωςε ὁ Θεὸσ καὶ φτάςαμε ςτὴ Μεγάλθ Ἑβδομάδα καὶ φζτοσ. Στὸ λεξιλόγιο 
τῆσ ὑμνολογίασ μασ, ἡ περίοδοσ αὐτὴ ποὺ πζραςε, ἀπὸ τὴν Κακαρὰ Δευτζρα μζχρι 
ςιμερα, ὀνομάηεται «πζλαγοσ νθςτείασ». Εἶναι ἕνα ἀκλθτικὸ ςτάδιο ὅπου μζςα 
ἀγωνιςτικαμε, προςπακιςαμε νὰ γίνουμε καλφτεροι, νὰ ἐλαττϊςουμε τὰ πάκθ 
μασ, μαηὶ μὲ τὸ φαγθτό μασ, νὰ μειϊςουμε τὶσ κακίεσ μασ, νὰ πλθςιάςουμε μὲ τὴν 
προςευχι μασ τὸ Θεό. Παλζψαμε νὰ ἀγαπιςουμε τοὺσ ςυνανκρϊπουσ μασ, τοὺσ 
ςυγγενεῖσ μασ, τοὺσ φίλουσ μασ, ἴςωσ καὶ τοὺσ ἐχκροφσ μασ, ἀφοῦ πρῶτα 
διακρίναμε ςτὰ πρόςωπά τουσ τὸν ἴδιο τὸ Θεό. Εἶμαι βζβαιοσ ὅτι μὲ τὴ Χάρθ τοῦ 
Θεοῦ ὅλοι μασ κάτι καταφζραμε. Ἔτςι, λοιπόν, οἱ Ὀρκόδοξοι κὰ γιορτάςουμε ςὲ 
μιὰ βδομάδα τὸ Ἅγιο Πάςχα καὶ τὴν Ἀνάςταςθ τοῦ Χριςτοῦ μασ. 
 
Ἐνδεχομζνωσ, κάποιοι τουρίςτεσ ποὺ βρίςκονται ςτὴν Πατρίδα μασ, ἂν 
παρατθριςουν τοὺσ Ἕλλθνεσ νὰ πθγαίνουμε ἀπὸ ςιμερα ςτοὺσ Ναοὺσ 
κακθμερινά, καὶ ςτὸ τζλοσ τῆσ ἑβδομάδοσ πολυπλθκζςτεροι ςτὶσ μεγάλεσ 
Ἀκολουκίεσ, μζχρι καὶ τὴν τελετὴ τῆσ Ἀναςτάςεωσ τὸ βράδυ τοῦ Μεγάλου 
Σαββάτου, ὁπωςδιποτε κὰ ἀποριςουν καὶ κὰ ςχθματίςουν τὴν γνϊμθ ὅτι εἴμαςτε 
ἕνασ ἔντονα κρθςκευόμενοσ λαόσ. Ναί! εἴμαςτε! καὶ ςτοὺσ λίγουσ αὐτοὺσ ἢ τοὺσ 
πολλοφσ, ποὺ ηοῦν τὸ γεγονὸσ τῆσ πίςτεϊσ μασ εἰλικρινὰ καὶ ταπεινά, ὀφείλεται τὸ 
ἔλεοσ ποὺ δείχνει ὁ Θεὸσ ςτὸ Γζνοσ μασ. Ὅμωσ, γιὰ πολλοὺσ Ἕλλθνεσ Ὀρκοδόξουσ 
Χριςτιανοὺσ κὰ μποροῦςε ὁ Θεὸσ νὰ πεῖ, ὅπωσ γιὰ τοὺσ Ἑβραίουσ κάποτε: «ὁ λαὸσ 
αὐτὸσ μὲ τὰ λόγια μὲ τιμᾶ, ὅμωσ ἡ καρδιά του βρίςκεται μακριά μου». Πράγματι, 
ἀπουςιάηει ὁ Χριςτὸσ ἀπὸ τὴν ἑλλθνικὴ κοινωνία, τὸν διϊξαμε μακριὰ ἀπὸ τὴν 
κακθμερινότθτά μασ καὶ τάχα τὸν «ἀναηθτᾶμε» ςτὶσ μεγάλεσ ἡμζρεσ· Χριςτοφγεννα, 
Πάςχα καὶ Δεκαπενταφγουςτο! Πῶσ ἀλλιῶσ νὰ ἐξθγιςουμε ὅλθ αὐτὴ τὴν 
ςκλθρότθτα ποὺ ἐπικρατεῖ ςτὴν ἑλλθνικὴ πραγματικότθτα: ἐγκλιματα, βιαιότθτεσ, 
διαςτροφζσ, αὐτοκτονίεσ! Κι ἀκόμα· ὑποκριςία, ψευτιά, ςυκοφαντία, ἐγωϊςμόσ, 
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διάλυςθ οἰκογζνειασ, κατάκλιψθ, μοναξιά! Ἡ ἐξιγθςθ ὅςων μᾶσ ςυμβαίνουν, ἡ 
αἰτία τῆσ τραγωδίασ ποὺ βιϊνουμε ὡσ λαόσ, εἶναι μία: φυγαδζψαμε τὸ Χριςτὸ ἀπὸ 
τὴ ηωι μασ καὶ ἔτςι, «χωρὶσ Θεό, ὅλα πιὰ ἐπιτρζπονται». 
 
Ἡ Ἐκκλθςία δὲν ξαφνιάηεται ἀπὸ τὸ κακὸ ποὺ ἐπικρατεῖ. Ἐξάλλου ὁ ρόλοσ τῆσ 
Ἐκκλθςίασ δὲν εἶναι νὰ κρίνει τὸν κόςμο, ἀλλὰ νὰ τὸν ςϊηει. Ἀρκεῖ νὰ ἀποδεχτοῦμε 
ὡσ μοναδικὸ ςωτῆρα τὸν Χριςτό. Οὔτε ὁ ἑαυτόσ μασ μπορεῖ νὰ μᾶσ ςϊςει, οὔτε ἡ 
κοινωνία, οὔτε οἱ κεςμοί, οὔτε οἱ νόμοι, οὔτε οἱ ἰδεολογίεσ, οὔτε οἱ τεχνολογίεσ, 
οὔτε οἱ «μεγάλοι τῶν ἐκνῶν». Μόνο ὁ Χριςτὸσ διεκιρυξε: «ἐλᾶτε ςὲ μζνα οἱ 
φορτωμζνοι καὶ οἱ κουραςμζνοι, ἐγὼ θὰ ςᾶσ ξεκουράςω». 
 
Αὐτὸν τὸ Χριςτό, ςᾶσ προτείνω ἀγαπθτοί μου, ςιμερα, Κυριακὴ τῶν Βαΐων, μιὰ 
βδομάδα πρὶν τὴν Ἀνάςταςθ. Ἑτοιμαςτεῖτε νὰ γιορτάςουμε τὸ Πάςχα, ὄχι ἐκιμικὰ 
ἀλλὰ οὐςιαςτικά, ἐπιτρζποντασ τὸ Χριςτὸ νὰ μᾶσ φορτωκεῖ ςτὴν πλάτθ του γιὰ νὰ 
μᾶσ περάςει ςτὴν ἀντίπερα ὄχκθ. Μᾶσ τὸ ηθτάει «γιὰ χάρθ» ὁ Χριςτόσ, μᾶσ 
παρακαλεῖ, τὸ προςπακεῖ καὶ τὸ ἐπιδιϊκει. Λοιπόν, νθςτζψαμε, ἀγωνιςτικαμε, 
προςπακιςαμε, προςευχθκικαμε, παλζψαμε ὅςο μποροφςαμε ὁ κακζνασ. Ἦρκε ἡ 
ςτιγμὴ νὰ ὀμολογιςουμε μὲ ταπείνωςθ: «Χριςτζ μου, εἶδεσ! προςπάθηςα! ὅμωσ, 
περιςςότερο δὲν μπορῶ, τώρα, εἶναι ἡ ςειρά ςου…»! Αὐτὴ ἡ ἐξομολόγιςθ ποὺ εἶναι 
ἀπαρχὴ μετανοίασ, νὰ γίνει  βαςικὸσ ςτόχοσ τῆσ καρδιᾶσ, τῆσ ψυχῆσ καὶ τῆσ ηωῆσ 
μασ, αὐτὲσ τὶσ ἡμζρεσ πρὶν τὸ ἐφετινὸ Πάςχα. Σᾶσ παρακαλῶ, ὁ Ἐπίςκοπόσ ςασ καὶ 
ςᾶσ προτρζπω νὰ ἑτοιμαςτεῖτε νὰ κοινωνιςετε τὸ Χριςτό, τὸ βράδυ τοῦ ἐρχομζνου 
Μεγάλου Σαββάτου. Τὸν ἔχουμε ἀνάγκθ τὸ Χριςτό, περιςςότερο ἀπὸ ποτζ, γιὰ νὰ 
γεμίςει τὴ ςκζψθ μασ, γιὰ νὰ ηεςτάνει τὴν ψυχι μασ, γιὰ νὰ ρυκμίςει τὶσ πράξεισ 
μασ, γιὰ νὰ ςπογγίςει τὰ δάκρυά μασ, γιὰ νὰ τονϊςει τὸ φρόνθμά μασ, γιὰ νὰ μᾶσ 
δϊςει ἐλπίδα γιὰ τὸ αὔριο, γιὰ νὰ ἑρμθνεφςει τὶσ ἀπορίεσ μασ, γιὰ νὰ ὀμορφφνει τὰ 
λάκθ μασ, γιὰ νὰ μᾶσ ὀρκϊςει καὶ νὰ μᾶσ βάλει ςὲ πορεία λφτρωςθσ καὶ ςωτθρίασ. 
Αὐτὸσ εἶναι ὁ Χριςτόσ μασ καὶ γι’ αὐτὸ κὰ ἐπιχειριςει κι αὐτὴν τὴν Μεγάλθ 
Ἑβδομάδα νὰ μᾶσ πλφνει τὰ πόδια, κὰ μᾶσ προςκαλζςει νὰ δειπνιςουμε τὸ Σῶμα 
Του καὶ τὸ Αἷμα Του, κὰ μᾶσ ἀπαλλάξει ςτὸ Γολγοκᾶ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία τῆσ 
ςταφρωςισ του. 
 
Κάποιοι ἀπὸ ἐςᾶσ, αὐτὴν τὴ ςτιγμι, ςκζφτεςτε: πῶσ νὰ κοινωνιςω μὲ τόςθ 
ἀναξιότθτα! Ἔχετε δίκιο, ἔτςι ςκεφτόμαςτε κι ἐμεῖσ οἱ ἱερεῖσ ςασ, ὅταν ἔχουμε 
πνευματικὴ ςυναίςκθςθ. Ὅμωσ, διαρκῶσ ὁμολογοῦμε ὅτι «οὐδεὶσ ἄξιοσ…». Πότε 
κοινωνιςαμε «ἄξιοι» καὶ κακαροί; Πότε πιραμε τὴν κεία Κοινωνία ςὰν «ἔπακλο»; 
Πάντα ὡσ «φάρμακο» τὴν ἐπιηθτᾶμε καὶ ἔτςι γίνεται τὸ μυςτιριο κεραπευτικὸ καὶ 
ἡ Ἐκκλθςία «ἰατρεῖο» ψυχῶν. Ἀρκεῖ νὰ μιςιςουμε τὶσ ἁμαρτίεσ μασ, νὰ 
ἀναηθτιςουμε τὸν «ἄλλο τρόπο ηωῆσ» ποὺ μᾶσ προτείνει ὁ Χριςτόσ. Ἀρκεῖ νὰ 
ἐξομολογθκοῦμε τὴν ἔλλειψθ ἐμπιςτοςφνθσ μασ ςτὴν ἀγωνία Του καὶ ςτὸν ἰδρῶτα 
ποὺ ἔχυςε ςτὴ Γεκςθμανῆ. Ἀρκεῖ νὰ Τὸν πλθςιάςουμε μὲ ταπείνωςθ καὶ ἐλπίδα, μὲ 
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βεβαιότθτα καὶ χαρά. Σὲ μιὰ τοπικὴ ἱςτοςελίδα γράφτθκε αὐτὲσ τὶσ ἡμζρεσ «περὶ 
τῶν ἐπιτιμίων» ποὺ ὁρίηει ἡ Ἐκκλθςία. Μὴ τὰ φοβᾶςτε! τοὺσ κανόνεσ καὶ τὰ 
ἐπιτίμια τὰ ἐκπλθρϊνουν οἱ  Ἐξομολόγοι, γιὰ χάρθ ςασ, εὐχόμενοι, προςευχόμενοι 
καὶ νθςτεφοντεσ γιὰ ςᾶσ. Οἱ Ἐξομολόγοι ξζρουν τὴ δφναμθ τοῦ μυςτθρίου καὶ 
ἐπιδιϊκουν νὰ «μπολιαςκεῖτε» ςτὸ «δζνδρο τῆσ ηωῆσ». Στὴ ςυνζχεια, τὴν ἀνάπτυξι 
ςασ, τὸ κλάδεμα καὶ τὸ πότιςμα κὰ τὰ φροντίςει ὁ ἴδιοσ ὁ Χριςτόσ, ὡσ καλὸσ 
Γεωργόσ. 
 
Σᾶσ παρακαλῶ, λοιπόν, καὶ ςᾶσ προτρζπω νὰ ἑτοιμαςκεῖτε γιὰ τὸ ἐρχόμενο Πάςχα. 
Νὰ τολμιςετε τὸ ςτακερὸ βῆμα ποὺ κὰ ςᾶσ φζρει πιὸ κοντὰ ςτὸ Χριςτό. Νὰ χαρεῖτε 
τὶσ ἱερὲσ Ἀκολουκίεσ «τοῦ Νυμφίου», κάκε βράδυ, ἀπὸ ςιμερα. Νὰ ηιςετε τὶσ 
μεγάλεσ Ἀκολουκίεσ τῶν Πακῶν καὶ νὰ φτάςουμε ςτὸ βράδυ τοῦ Μεγ. Σαββάτου. 
Ἐκεῖ, κὰ ἀκοφςουμε νὰ ἀνοίγουν οἱ πλάκεσ τοῦ Τάφου τοῦ Χριςτοῦ, κὰ ςτενάξει ὁ 
ἅδθσ, κὰ νικθκεῖ ὁ κάνατοσ καὶ κὰ προςφερκεῖ ςὲ ὅλουσ μασ ἡ ηωι. Ὅμωσ, μὴ 
μείνουμε ςτὸ «κζαμα» καὶ ςτὸ «ἄκουςμα». Εἶναι ἀνάγκθ νὰ κοινωνιςουμε τὸ 
ἀναςτθμζνο Σῶμα Του καὶ τὸ Αἷμα Του. Νὰ «μπολιαςτοῦμε» ἐπάνω Του, τὸ βράδυ 
τοῦ Μεγ. Σαββάτου καὶ νὰ ςυηιςουμε πιὰ μαηί Του γιὰ πάντα, ἀντλϊντασ ἀπὸ τὴ 
δικι Του ηωι. Αὐτὴ τὴ ηωι, τὴν «κατὰ Χριςτὸν» ηωι, τὴν ἔχουμε ἀνάγκθ ὡσ 
ἄνκρωποι, ὡσ οἰκογζνειεσ, ὡσ κοινωνία, ὡσ Ἑλλάδα. Ἀλλιῶσ, χανόμαςτε! Δὲν τὸ 
βλζπετε; Μόνο ἡ ἐπιςτροφι μασ ςτὴν πίςτθ κὰ ἀνακόψει τὸν κατιφορο ςτὸν ὁποῖο 
προχωρᾶμε. Καὶ τότε, τὸ Πάςχα δὲν κὰ εἶναι ἐπζτειοσ, δὲν κὰ εἶναι ἐκιμικὴ γιορτι, 
ἀλλὰ κὰ εἶναι οὐςιαςτικὴ ςυμμετοχι μασ ςτὸ μοναδικὸ ςωτιριο γεγονὸσ τοῦ 
κόςμου, ποὺ ὑποςχζκθκε νὰ μᾶσ περάςει «ἀπὸ τὸ κάνατο ςτὴ ηωι», ἀφοῦ μᾶσ 
δϊςει «περίςςια ηωι» καὶ τζτοιασ ποιότθτοσ ηωι, ποὺ κανεὶσ δὲν κὰ μπορζςει νὰ 
μᾶσ τὴν μειϊςει. 
 
Σᾶσ τὸ εὔχομαι ἀγαπθτοί μου, ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφζσ μου, Χριςτιανοὶ τῆσ Ἐπαρχίασ 
μασ. Εὐλογθμζνθ ἂσ εἶναι γιὰ ὅλουσ ςασ ἡ Μεγ. Ἑβδομάδα ποὺ ἀρχίηει καὶ καλὴ 
προετοιμαςία γιὰ τὸ Πάςχα καὶ τὴν Ἀνάςταςθ.  
 

Ὁ Μθτροπολίτθσ ςασ 
 
 
 

† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεωσ Ἄνκιμοσ 


