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Ὁμιλία πού ἐκφωνήθηκε κατόπιν σεπτῆς ἐντολῆς τῆς Ἱερᾶς 

Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στό Μητροπολιτικό Ναό Ἀ-

θηνῶν, κατά τή θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς της Ὀρθοδοξίας, 

28-2-1999, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 

Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστοδούλου, μέ τή συμμετοχή 

τῶν Σέβ. Μητροπολιτῶν μελῶν τῆς Δ.Ι.Σ τῆς 142ας Συνοδικῆς πε-

ριόδου, παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Κωστῆ Στε-

φανόπουλου. Ἐκφωνήθηκε μέ περικοπές, ἀλλά δημοσιεύεται 

στήν ἐκτενέστερη μορφή της. 

 

 



“Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος”. 

Μακαριώτατε, 

ἐξοχότατε κύριε Πρόεδρε, 

ἅγιοι Πατέρες, 

ὅσοι ἐκ τοῦ ἱεροῦ καταλόγου καί ὅσοι πιστοί, 

“ἡμῶν τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καί σω-

τήρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν”1. 

Ὡς πολίτες τῆς οὐρανο-επιγείου Ἐκκλησίας καί συνάμα τῆς 

ἐπιγείου πατρίδος μας, συνθλιβόμενοι ἤδη ὑπό τό κράτος τῶν 

ἐπισυμβαινόντων ἐνταῦθα καί ἀλλαχοῦ (μέ τήν εὐαισθησία τῆς 

χριστιανογενοῦς καί ἑλληνοπρεποῦς ἀνθρωπιᾶς), ἰδού καί ἐμεῖς 

σήμερα μέ τήν χαρμολύπη τοῦ ὀρθοδόξου ἤθους συγκροτοῦμε 

πανηγυρική σύναξη λατρείας τοῦ Θεοῦ καί αἴνου τῆς ὀρθοδό-

ξου πίστεως. 

α) Ἱστάμεθα σ' αὐτόν τόν ἱερό χῶρο τῆς νεότερης ἱστορίας 

μας, ὅπου πάμπολλες συγκυρίες ἰδίως κατά τόν δύοντα αἰώνα 

ἄφησαν ἀποτυπωμένη –δοξολογικά ἤ θρηνητικά– τήν εὐχάρι-

στη εἴτε δυσάρεστη μνήμη τους. Ἀναπολοῦμε τό μήνυμά τους 

καί ταυτόχρονα ὀσφραινόμεθα τήν ὀσμή τῆς πνευματικῆς εὐω-

δίας τῆς διαιώνιας ἐκκλησιαστικῆς προϊστορίας καί ἱστορίας, 

πού ἀδιάκοπως κοινωνεῖ καί ἀπαύστως δοξολογεῖ τόν ἐν Τριάδι 

Ἕνα Θεό τῆς χριστιανικῆς ἀποκαλύψεως. Καί ἐν ταὐτῷ ἐνορῶ-

μεν διά τῆς πίστεως “ὅρασιν ἥν εἶδον” οἱ Προφῆτες· “θεώμεθα” 

διά τῆς ἀποστολοπαραδότου θεοσέβειας τήν ἔκσταση τῶν αὐ-

τοπτῶν τῆς Μεταμορφώσεως· καί προορῶμεν διά τῆς ἀποκαλυ-

πτικῆς ἐλπίδος τά ἔσχατα, τήν ἐν Χριστῷ αἰωνική μεθιστορία τῆς 

Ἐκκλησίας καί τοῦ σύμπαντος κόσμου2. 

Ἐνορῶμεν... θεώμεθα... προορῶμεν ὅλα αὐτά... Πῶς εἶναι 

δυνατόν; 

Καί ὅμως, αὐτό εἶναι ἡ θεία Λειτουργία, τήν ὁποία συνεπι-

τελοῦμε, μέ προεξάρχοντες τούς λειτουργούς καί συμμετέχον-

τες τούς λειτουργημένους. Ναί, ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ἡ μεγα-

λύτερη καί ζῶσα εἰκόνα τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας, τοῦ γεγο-



νότος τῆς σωτηρίας, τῆς ἱστορίας τῆς σωτηρίας, πού σήμερα πα-

νηγυρικά ἑορτάζουμε τήν κάποτε ἀναστήλωσή της στίς συνειδή-

σεις τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ζοῦμε καί βιώ-

νουμε, ὁ καθένας στό βαθμό τῆς καθαρτικῆς καί ἐνθεωτικῆς δε-

κτικότητος καί μεθεκτικῆς δυνατότητός του, τήν βασιλεία τοῦ 

Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία ὡς ἀδά-

πανος Χάρη μετεχομένη ἀπό τούς θεόφρονας συνιστᾶ τήν ἐπί 

γῆς καί ὑπέρ τούς οὐρανούς ἐνθεαστική πραγματικότητα τῆς Ἐκ-

κλησίας, πραγματικότητα πού ὁρίζεται ἀπό τόν φωτιστή τῆς Ἀ-

θήνας, τῆς Ἑλλάδος καί ὅλης της ἑλληνιστικῆς οἰκουμένης ἀπό-

στολο Παῦλο ὡς “τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τό πλήρωμα τοῦ τά 

πάντα ἐν πάσι πληρουμένου”3. Μέσα σ' αὐτήν τήν μυστηριακή 

βεβαιότητα καί πληρότητα, ἀπευθύναμε κι ἐμεῖς σήμερα τά 

προσευχητικά μας αἰτήματα γιά τήν εἰρήνη τούς σύμπαντος κό-

σμου, τήν εὐστάθεια τῶν ἁγίων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Θεοῦ 

καί τήν ἐν Χριστῷ ἑνότητα, τ.ἔ. ἀνακεφαλαίωση καί σωτηρία, 

τῶν πάντων4. 

β) Ἐντός ὀλίγου θά λιτανεύσουμε διά τῶν ἱερῶν εἰκόνων 

τήν ὀρθοδοξία καί τήν ὀρθοπραξία, τ.ἔ. τ ή  ρ ε α λ ι σ τ ι κ ή  θ ε ο -

κ ο ι ν ω ν ί α  μας. Θά ἐπαναλάβουμε μιά λιτανεία, μιά ἔξοδο καί 

φανέρωση αὐτῆς τῆς θεοκοινωνίας πρός τόν κόσμο, πού σημαί-

νει δέηση συνάμα πρός τόν Θεό καί κλήση - “ἔρχου καί ἴδε” 

πρός τόν κόσμο. Εἶναι μιά λιτανεία πού, πρίν φθάσει ὡς παρα-

καταθήκη μέχρις ἡμῶν, διῆλθε ἀπό τό χρόνο τῶν Μακεδόνων, 

τῶν Κομνηνῶν, τῶν Παλαιολόγων, τοῦ Σχολαρίου, τῶν Νεομαρ-

τύρων, τῶν Λογάδων τοῦ Γένους· ἀπό τόν καθαγιασμένο (εἰ καί 

καθημαγμένο σήμερα) χῶρο τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κων-

σταντίνου Πόλεως καί τῶν λοιπῶν παλαιφάτων Πατριαρχείων 

καί τῶν ἱερῶν σεμνωμάτων τῆς Ρωμιοσύνης· ἀπό τό πνευματικά 

κατοχυρωμένο καί  ἀναπαλλοτρίωτο ἦθος τό τῆς Ὀρθοδοξίας 

προμάχων καί τοῦ Γένους καυχημάτων. Εἶναι μία λιτανεία τῆς 

θεανθρώπινης καί δοκιμασμένα ἀνθρώπινης ταυτότητος τοῦ 

ὀρθοδόξου χριστιανοῦ ἀνθρώπου, ὡς π ρ ό τ α σ η  ζ ω ῆ ς  σ τ ό  

ἀ ν τ ι π ρ ό τ υ π ο   τοῦ ἀπροσώπου καί ἀριθμοποιουμένου ἀτό-



μου τῆς ἰσοπεδωτικῆς μαζοποιήσεως καί οἰκονομικῆς παγκοσμι-

οποιήσεως5. 

Αὐτή ἡ λιτανευτική (ταυτόχρονα δεητική καί κλητική) ἔξο-

δος πρός ἐπανευαγγελισμό τοῦ κόσμου ἀποτελεῖ ἀναπόδραστο 

χρέος τῆς ἐλεήμονος καρδιᾶς τῆς Ὀρθοδοξίας, σήμερα περισσό-

τερο ἀπό ἄλλοτε, καθώς ἀνδρώνεται μιά νέα (ἴσως, ἡ ἔσχατη) 

“εἰκονομαχική” περίοδος τοῦ κόσμου6.  

Ἀποκρυπτογραφώντας τά πολλαχόθεν προωθούμενα μη-

νύματα τῆς μετανεωτερικῆς ἐποχῆς μας, διαπιστώνουμε ὅτι οἱ 

πανίσχυροι ἐργοδότες τῆς σημερινῆς ἐκρηκτικῆς προόδου ἑτοι-

μάζονται νά ἐπενδύσουν τά τεχνολογικά προγράμματα τῆς λε-

γόμενης “παγγνωσίας”, “παντοδυναμίας” καί “παγκυριαρχίας”7 

στόν 21ο αἰώνα μέ ταχύτερους ρυθμούς ἀνελέγκτων ἐφαρμο-

γῶν. Οἱ σοφοί του δύοντος ἡ μᾶλλον τοῦ προώρος ἀρξαμένου 

νέου αἰῶνος μέ πρόσφατες ἀναλύσεις καί ἐπιστημονικές ἤ καί 

φιλοσοφικές προβλέψεις σαφῶς ὁμιλοῦν γιά τήν “Νέα Ἐποχή” 

τῆς αὐθυπαρξίας καί αὐτοαξίας τοῦ κόσμου, τῆς αὐθερμηνείας 

καί αὐτονοηματοδοτήσεως,τῆς αὐτοπραγμάτωσης καί αὐτολα-

τρείας. Βεβαίως, οἱ πάντες κατανοοῦμε ὅτι τέτοια συνθήματα 

οὐσιαστικά ἐκφράζουν ἄκρως ἰδιοτελεῖς καί (ἑπομένως) ἐπικίν-

δυνα εὐφυεῖς κύκλους, πού φιλοδοξοῦν οἱ ἴδιοι νά προσδώσουν 

καί νά καρπωθοῦν τό καταχρηστικό νόημα τοῦ ἀναμενόμενου 

κόσμου τοῦ 21ου αἰῶνος καί τῆς νέας (ὥς πότε, ἄραγε;) χιλιε-

τίας!  Ἐνδέχεται ὅλοι αὐτοί νά συστήσουν νέα ἐπιβιώσιμα σχή-

ματα καί συμμαχίες παγκόσμιας ἀποικιοκρατίας, μεθοδεύοντες 

τήν συγκρητιστική ὁμογενοποίηση πολιτισμῶν, θρησκειῶν, οἰ-

κονομιῶν, κοινωνιῶν, διότι μιά τέτοια κατάσταση θά ἀποτελεῖ 

εὐχείρωτον ἄθυρμα τῶν μεγάλων συμφερόντων8. Καί τοῦτο, 

ὑπό τό πρόσχημα μιᾶς διεθνοῦς εἰρήνης καί ἀσφάλειας, πού ὡ-

στόσο θά ἰσοπεδώνει κάθε ἰδιαιτερότητα ἀντί νά συνεργεῖ στήν 

ἰσότιμη συνύπαρξη· πού θά ἐξουδετερώνει τίς ἀντιστάσεις ἐ-

λευθερίας ἀντί νά εἰρηνοποιεῖ σεβόμενη πρωτίστως τήν ἐλευθε-

ρία τῶν ἀνθισταμένων· πού θά συναιρεῖ τά ἐθνικά διανθρώπινα 

σύνολα σέ μάζες ὑπηκόων ἀντί νά κοινωνικοποιεῖ τήν παναν-

θρωπότητα· πού θά ἐλέγχει δυναστικά τήν πανανθρώπινη 



μοίρα ἀντί νά πείθει τίς ἀνθρώπινες καρδιές σέ ἕνα κοινό ἄ-

θλημα εἰρηνικῆς συμβιώσεως καί τουλάχιστον στοιχειώδους ἀν-

θρώπινης καταλλαγῆς.  

Ἐνόψει μιᾶς τόσο βαθειᾶς καί εὐρείας μεταλλαγῆς, ποι-

κίλα ἰδεολογικά νεοπλάσματα (οἱ λεγόμενες παραθρησκεῖες) 

σπεύδουν ἤδη νά διαβρώσουν τήν παγκόσμια ἀγορά ἰδεῶν. Ἀ-

ποβλέπουν σέ μιά δυναμικότερη ἀλλοτριωτική παρέμβαση σ' 

αὐτό τό νεφελῶδες πολιτιστικό, θρησκευτικό, φιλοσοφικό, κοι-

νωνικό γίγνεσθαι, πρός ἴδιον ὄφελος, καθώς πλέον «πάντων 

χρημάτων μέτρον οὐχ ὁ ἄνθρωπος (τῆς ἀρχαίας καί τῆς οὐμανι-

στικῆς ἱστορικῆς περιόδου), οὐχ ὁ Θεάνθρωπος (τῆς δισχιλιε-

τοῦς ἐκκλησιαστικῆς παρουσίας), ἀλλά τά οἰκονομικά μεγέθη 

(καί ὀπίσω αὐτῶν οἱ μεταλλαγμένοι “imperatores”)». 

Ἕνας ἰδιότυπος καί ἀλαζονικότερος “Ναβουχοδονόσωρ”9 

ὀρθώνει σιγά σιγά τήν χρυσή εἰκόνα του στήν ἀποκαλυπτική Βα-

βυλωνία τοῦ “νέου κόσμου”, ἀπαιτώντας ἀπό τούς ἀμήχανους 

ὑπηκόους τῆς παγκοσμιοποιήσεως θεϊκή λατρεία, χωρίς νά ὑπό-

σχεται καμία βελτίωση τουλάχιστον στό κοινωνικό καί οἰκολο-

γικό γίγνεσθαι, ἀλλά τοὐναντίον ἐπισείοντας κατά πάσης ἀξιο-

πρεποῦς ἀντιστάσεως σήμερα μέν τή “διπλωματική” σπάθη τῶν 

πυραύλων, αὔριο δέ τήν ἀποτελεσματικότερη σπάθη τῆς πα-

ρεμβάσεως στό γενετικό ὑλικό των ἀνεπιθυμήτων πληθυσμῶν 

κ.ο.κ. 

Ἴσως κάποιος, σωφρονέστερος τοῦ ὁμιλοῦντος, νά διίδει 

ἀρκετή ὑπερβολή στά λεχθέντα. Εἴθε ἐκεῖνος μέν νά ἐπαληθευ-

θεῖ, κι ἐμεῖς νά διαψευσθοῦμε. Ἀποστολή μας ὡς κληρικῶν δέν 

εἶναι ἡ “προφητεία” τοῦ ζοφεροῦ μέλλοντος, ἀλλά ἡ προφητική 

ἐξαγγελία τοῦ ἑνός καί μοναδικοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς ἀμετακί-

νητης βεβαίας ἐλπίδος μας στήν ἐσχατολογική ὁλοκλήρωση τοῦ 

πανσωστικοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

γ) Πάντως, καί μέ τήν μετριοπαθέστερη ἐκδοχή γιά τά σχε-

διαζόμενα στήν ἀνατέλλουσα νέα χιλιετία, ὅπως καί νά τό κά-

νουμε, ἡ χριστιανοσύνη καί μάλιστα ἡ ἀκεραία, ἀπλανής καί ἀ-

ειθαλής ἔκφρασή της, ἡ καθ' ἡμᾶς Ἀνατολή, καλεῖται νά ἀπαν-



τήσει στήν πρόκληση ἑνός κόσμου ἀπροσδιορίστου πνευματι-

κῆς ἰδιοσυγκρασίας, μεταλλαγμένου στή χοάνη τῆς ἐκκοσμικευ-

μένης δυτικῆς χριστιανοσύνης, ὁ ὁποῖος ἀγνοεῖ παντελῶς τήν 

πραγματική διαδικασία τῆς νηπτικῆς μετανοίας καί θεοκοινω-

νίας, παλεύει ἀθεεί μέ τά συμπαρομαρτοῦντα δεινά του πολιτι-

στικοῦ γιγαντισμοῦ του καί προπαντός ἀναζητεῖ τήν ψυχήν του. 

Βεβαίως, αὐτός ὁ κόσμος δέν εἶναι κάτι ξένο ἀπό μᾶς, μέ 

τήν ἔννοια ὅτι οἱ πάντες εἴμεθα πλάσματα τοῦ ἑνός Θεοῦ, στό-

χος τῆς δικῆς Του πανσωστικῆς  φροντίδος καί συνυπεύθυνοι 

συνεργοί τῆς παγκόσμιας ἱστορίας στό χῶρο καί τό χρόνο πού 

μᾶς ἀναλογεῖ. Οἱ ὅποιες ἐπισημάνσεις διαφορετικότητος δέν ἀ-

ποκλείουν, ἀλλά σηματοδοτοῦν τή διαλεκτική των ἀμοιβαίων 

σχέσεων, τῶν ἐπιρροῶν καί τῶν ἀνταλλαγῶν. 

Ἄλλωστε ἡ ἐμβίωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας παραδόσεως 

μᾶς χρεώνει μέ τή μεγάλη ὀφειλή καί τό μεγάλο πλεονέκτημα 

τῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία ἀναλύεται σέ “καῦσιν καρδίας ὑπέρ πάσης 

της κτίσεως, ἤγουν ὑπέρ τῶν ἀνθρώπων, καί τῶν ὀρνέων, καί 

τῶν ζώων, καί τῶν δαιμόνων, καί ὑπέρ παντός κτίσματος”10. 

δ) Ἐδῶ ὅμως ἀρχίζουν τά ἐρωτήματα καί οἱ προβληματι-

σμοί: τί σχέση μπορεῖ νά ἔχει αὐτή ἡ στάση ζωῆς μέ τήν διακο-

νία προσώπων, κοινωνιῶν, πολιτισμῶν καί θρησκειῶν, πού εὐ-

νοεῖται ἀπό τήν πολυ-πολιτιστική ἀναζήτηση καί προοπτική τοῦ 

κόσμου καί εἰδικότερα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ κόσμου; ποιό εἶναι τό 

ἐξαγώγιμο ἀγαθό τῆς Ὀρθοδοξίας γιά τόν ὁποῖο ἐνδιαφέρεται ἡ 

Εὐρώπη, καί ἄν βέβαια αὐτό μόνο εἶναι ἡ κύρια συνιστῶσα τῆς 

ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς, τήν ὁποία κατά βάθος ἐπιποθεῖ 

νά γνωρίσει ὁ εὐρωπαῖος συμπολίτης μας; ποιοί φορεῖς καί μέ 

ποιό τρόπο καί σέ ποιούς ἀποδέκτες θά κομίσουν τή δική μας 

ὀρθόδοξη πολιτιστική πρόταση; κατά τή διαδικασία αὐτῆς τῆς ἐ-

πικοινωνίας, θά παραιτηθοῦμε ἀπό τήν εὐθύνη τῆς προφητικῆς 

καταγγελίας τοῦ διαπιστωμένου χάσματος μεταξύ ρητορικῆς 

καί πραγματικότητος11 καί τῶν κραυγαλέων ἀντινομιῶν τῆς διε-

θνοῦς πολιτικῆς πού ἀσκεῖ ἡ ἐν μέρει ἡμετέρα καί ἐν πολλοῖς 



ἀλλοτρία Εὐρώπη; ποιά εἶναι τά ὅρια μεταξύ πολιτικῆς ἀλληλεγ-

γύης καί ἔντιμης χριστιανικῆς μαρτυρίας, ἀγαπώσης ἐν ἀληθείᾳ; 

Εἶναι ἐρωτήματα τά ὁποῖα φαίνεται πώς μέχρι σήμερα δέν 

ἀπαντήθηκαν συστηματικά. Μᾶλλον ἐπαφίεται στή φορά τῶν 

πραγμάτων νά δώσει πρακτικές λύσεις, γιά τίς ὁποῖες ἐκ τῶν ὑ-

στέρων θά καταγραφεῖ ἡ θεωρία. 

ε) Καταρχήν, ὁ κόσμος μᾶς διακατέχεται ἀπό μιά ἔντονη 

ἀβεβαιότητα καί ἀνασφάλεια, μαζί μέ μιά μοιρολατρική - θά ἔ-

λεγα - προσδοκία  λυτρωτικοῦ καί εὐτυχοῦς διεξόδου. Αὐτό 

προδίδει ἀπουσία σταθερῶν ἐρεισμάτων, ρευστότητα πιστευ-

μάτων, ἔλλειψη ἐμπειριῶν πού θά μποροῦσαν νά βεβαιώσουν 

τήν καρδιά του γιά τήν ἀληθινότητα καί μονιμότητα τῶν ἐπιλο-

γῶν της. Παρ' ὅλες τίς ἐκπληκτικές τεχνολογικές προόδους, ἔχει 

στενέψει ἀσφυκτικά ὁ ὁρίζοντας τῶν ἀνθρωπίνων καρδιῶν· δέν 

ὑπάρχει ἡ διόραση τῶν ἔσω, ἡ καθαρή ὅραση τόν ἔξω, ἡ ἐνό-

ραση τῶν ἄνω, ἡ προόραση τῶν ἐπέκεινα. Καί τοῦτο, διότι ὁ κό-

σμος ἀγνοεῖ τό ὀπτικό ὄργανο πραγματικῆς θεοπτίας τῆς μα-

κραίωνης ἐκκλησιαστικῆς νηπτικῆς μας παραδόσεως, δηλαδή 

τήν χαρισματικῶς καθαρμένη καρδιά, τόν χαρισματικῶς φωτι-

σμένο νοῦ, ὅπως ἀγνοεῖ καί τήν θεραπευτική διαδικασία τῆς κα-

θάρσεως, “πρός φωτισμόν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν 

προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστού”12. 

Ὡστόσο, δέν χρειάζεται πολλή ἔρευνα γιά νά διαπιστώ-

σουμε ὅτι σήμερα ὁ δυτικός-εὐρωπαϊκός κόσμος, προδομένος 

ἀπό ἰδεολογίες, ἀπογοητευμένος ἀπό πολιτικές, ἀπελπισμένος 

ἀπό τά ἀδιέξοδα τῆς ἰδίας ὑλοφροσύνης, ἐπιστρέφει στή θρη-

σκεία13. Πρόκειται, ὅμως, γιά τήν ἐπανάληψη ἑνός τραγικοῦ ἔρ-

γου πού πρωτοανέβηκε πρό 2000 χρόνων στή σκηνή τῆς γνω-

στῆς τότε οἰκουμένης “οὔσης κατειδώλου”13α. Φαίνεται μέν, 

ἀλλά κατ' οὐσίαν δέν εἶναι, καί τόσο παρήγορο αὐτό τό φαινό-

μενο. 

Οὔτε μᾶς ἱκανοποιεῖ τό γεγονός ὅτι ἡ Εὐρώπη ἀναζητεῖ 

σήμερα ἀπό τίς θρησκεῖες καί τίς Ἐκκλησίες νά τῆς προσφέρουν 

κάτι τό “πνευματικό”, νά τῆς ἀποκαλύψουν τίς δικές τους ἀρχές 



καί θεωρίες ζωῆς γιά μιά πραγματικά δυναμική συμβολή στή 

νέα νοηματοδότηση τῆς Εὐρώπης, πρός καταλλαγή καί ὁλοκλη-

ρωτική ἀνάπτυξη μιᾶς κοινωνίας ἀνθρώπινης καί χρηστικῆς14. 

Διότι ἡ μέν νέο–θρησκευτικότητα τοῦ κόσμου δέν σημαί-

νει ἐπιστροφή στή μόνη ἀλήθεια, ἀλλά ψυχολογική ἀναζήτηση 

κάποιας μεταφυσικῆς διεξόδου πρός ἕνα εἰδωλοποιημένο 

“θεό” ἀπό τούς πολλούς πού ἤδη πωλοῦνται στήν παγκόσμια 

καί ἰδίως στή δυτική ἀγορά, ἀσιατικῆς, ἀφρικανικῆς ἤ μεσαιωνι-

κῆς προελεύσεως! Καί ὁ πλουραλισμός τῶν θρησκευτικῶν μηνυ-

μάτων ζωῆς (πού ἡ συνδρομή τούς ἐνδιαφέρει τήν Εὐρώπη ὡς 

πρός τήν κοινωνική χρησιμότητά της) θά συμβάλει στήν ἀλληλο-

κατανόηση καί τήν συνύπαρξη τῶν ἀνθρωπίνων πολιτιστικῶν 

συνόλων· ἀλλά ταυτόχρονα ἐπιβεβαιώνει καί συντηρεῖ τήν σύγ-

χυση πού προκάλεσε ἡ μακρά πρακτική καί θεωρητική ἀποστα-

σία ἀπό τήν ἀποκαλυμμένη νηπτική ὁδό θεοκοινωνίας μέ τόν 

ζῶντα Θεό, τῆς ἀρχαίας ἑνιαίας ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως15.  

ς) Λοιπόν, μετά ἀπό τόσους αἰῶνες χριστιανικῆς ἱστορίας, 

αὐτή εἶναι ἡ καρποφορία τῆς Εὐρώπης καί τοῦ δυτικοῦ κόσμου: 

Καί ἄν ἀπό παρόμοια ἀντίληψη περί θρησκείας ἐμφορεῖται καί 

παρ’ ἡμῖν ἡ πολιτική, πολιτιστική, ἐκπαιδευτική καί λοιπή ἄρ-

χουσα τάξη, τότε δέν γνωρίζω, ἄν θά ἔπρεπε ὡς Ἐκκλησία νά συ-

νεισφέρουμε στήν Εὐρώπη καί στήν ἀνυποψίαστη δική μας “ἐ-

λίτ” τήν ἐκκλησιαστική πολιτιστική ἐκδοχή ἤ κάτι πολύ ἀναγκαι-

ότερο. Ἐνοοῶ τόν ὀρθόδοξο τρόπο μαθητείας στήν ἱστορική ἀ-

ποκάλυψη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, στό Εὐαγγέλιο τῆς 

καθολικῆς σωτηρίας ὅλου του κόσμου καί ὅλων των αἰώνων, ὅ-

πως ἀδιάκοπα τό κηρύττει καί τό πραγματώνει στή ζωή τοῦ ὅ-

λου σώματός της ἡ Ἐκκλησία μας μέ ἐξέχοντα ὑποδείγματα τούς 

Ἁγίους. 

Αὐτό τό ζωογόνο, ἐλπιδοφόρο καί εἰρηνοποιό μήνυμα χα-

ρᾶς καί δυναμισμοῦ, ἀγώνων καί προοπτικῆς (καί μόνον αὐτό, 

καί πάνω ἀπό ὅλα κυρίως αὐτό), μέ τίς ἀνυπολόγιστα λυτρωτι-

κές, σωστικές καί δημιουργικές συνέπειές του, ὀφείλουμε ἐμεῖς 

πρῶτοι ἐδῶ στήν Ἑλλάδα νά τό ἀνακαλύψουμε πάλι στό “κατα-

χωνιασμένο” βάθος τῆς βαπτισμένης καί μυρωμένης καρδιᾶς 



μας16 καί νά τό ἀφήσουμε νά ἀναδυθεῖ καί νά δεσπόσει στή συ-

νείδησή μας, ὥστε ὡς τρόπος ζωῆς νά ἀποτελέσει τή δική μας 

πρόταση ἐπικοινωνίας μέ τούς ἑταίρους μας τῆς Εὐρώπης. 

ζ) Γνωρίζω καί ὅλοι το γνωρίζουμε ὅτι, ἐπηρεασμένοι ἀπό 

εἰσαχθέντα ἀντιθρησκευτικά κηρύγματα τοῦ ἀκραίου διαφωτι-

σμοῦ, ἡ νεοελληνική κοινωνία καί ἰδίως οἱ δυτικοτραφεῖς μορ-

φωμένοι μας ἔχουν μιά ἔντονη ἐφεκτικότητα ἀπέναντι στήν Ὀρ-

θόδοξη Ἐκκλησία, δηλαδή στή μόνη ὑπαρκτή, ἀληθινή καί γνή-

σια ἔκφραση τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ ἑλληνορθοδόξου πολιτι-

σμοῦ μας. 

Καί μάλιστα, ἀκόμη καί σήμερα, ὅσοι μιλοῦν γιά Ὀρθοδο-

ξία, τήν ἐννοοῦν ὡς ἰδέα, ὡς ἔθιμα, ὡς πολιτιστικό ἀγαθό, ὡς 

κτίσματα καί μορφές καλλιτεχνικῆς δημιουργίας, ὡς ὑπολογί-

σιμο ὑπόλειμμα λαϊκῆς θρησκευτικότητος, ὡς κλειστό χῶρο ἐπι-

κυριαρχίας τοῦ “μεσαιωνίζοντος” κλήρου, ὡς ἐμπορεύσιμο ἐ-

θνικιστικό σύνθημα, ὡς μοχλό παρεμβάσεως στό Βαλκανικό 

χῶρο. 

Γι’ αὐτό καί ἀρκετοί ἕως πολλοί φορεῖς τῶν τεσσάρων ἐ-

ξουσιῶν (ἰδίως οἱ τῆς τετάρτης λεγόμενης “ὑπερεξουσίας”) μέ 

μία πουριτανική θεώρηση τῆς χρησιμότητός της καί μία ἐθνικι-

στική κατάφαση τῆς παρουσίας της ἁπλῶς ἀνέχονται τήν Ἐκκλη-

σία ὡς Ν.Π.Δ.Δ. καί σαφῶς τήν διαχωρίζουν ἀπό τήν παράδοση 

τῆς Ὀρθοδοξίας· ἀποδέχονται μιά ἰδέα (κατ’ οὐσίαν ἀνυπό-

στατη) καί ἀπορρίπτουν ἐμμέσως τό θεανθρώπινο ἱστορικό 

σῶμα τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας καί ζωῆς. 

Τίθεται λοιπόν ἕνα βασανιστικό γιά μᾶς ἐρώτημα: Αὐτοί 

μέν οἱ φορεῖς, ὡς ἐκ τῆς θέσεώς τους, ἔχουν τήν θεσμική εὐχέ-

ρεια νά ἐκφράσουν τήν σύγχρονη νεοελληνική πεμπτουσία ὡς 

πολιτιστική συνεισφορά στόν Εὐρωπαϊκό πλουραλισμό. Ὡ-

στόσο, μέ τέτοια ἀντίληψη γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τόση ἄγνοια 

γιά τήν Ἐκκλησία, πώς θά ἐκφράσουν τόν ψυχισμό τοῦ λαοῦ μας 

καί τήν ψυχή τῆς παραδόσεώς μας, πού εἶναι βαθειά, ἀδιαίρετα 

καί ἀσύγχυτα ἑλληνορθόδοξη; 



Ἀντιλαμβάνομαι καί κατανοῶ. Δέν ἐπιμερίζω σ’ αὐτούς 

μεγαλύτερη εὐθύνη ἀπ’ ὅ,τι στούς “φραγκολεβαντίνους” δια-

φωτιστές τοῦ νεοελληνικοῦ κρατιδίου μας, καί σέ μᾶς, ὁπωσδή-

ποτε, τούς ποιμένες. 

η) Ὀφείλω, ὅμως, νά καταγγείλω κι ἐγώ ἀπό αὐτό τό ἐπί-

σημο βῆμα μιά μεγάλη πλάνη κι ἕνα μεγάλο ψέμα πού κρατεῖ 

αἰχμαλώτους σέ ἐρεβῶδες σκότος  τόσους ἀδελφούς συνέλλη-

νες: 

— εἶναι ψέμα ὅτι ὁ Χριστιανισμός ἀποτελεῖ θρησκευτική 

ἐπινόηση καί ἰδεολογία· Χριστιανισμός εἶναι τό σῶμα τοῦ ἐναν-

θρωπήσαντος  Θεοῦ, ἡ Ἐκκλησία, μιά πραγματικότητα πέρα ὡς 

πέρα ἐμπειρική, ἁπτή, ἱστορική συνάμα καί ὑπέρ–ιστορική, θε-

ϊκή καί ἀνθρώπινη17. 

— πλανῶνται ὅσοι ἐπικαλοῦνται ποικίλες ἐκδοχές περί 

Ὀρθοδοξίας· μία καί μόνη ὑπάρχει: ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἐκ-

κλησία, πού ζεῖ τόσους αἰῶνες καί θά ὑπάρχει πέραν τῶν αἰώ-

νων καί ἐμπεριέχει καί σώζει τήν ἱστορική σάρκα τοῦ Ἑλληνι-

σμοῦ· δέν εἶναι ἰδιοκτησία ἤ δικαιοδοσία οὔτε ἠμῶν τῶν Κληρι-

κῶν οὔτε κανενός ἄλλου· δέν μᾶς ἀνήκει, ἀλλά τῆς ἀνήκουμε· 

οὔτε σώζεται ἀπό τόν πουριτανισμό μας οὔτε χάνεται ἀπό τήν 

κακοήθη μικρότητά μας· 

— αὐτό πού εἶναι, καί αὐτό πού ἔχει νά προσφέρει ἡ Ἐκ-

κλησία στόν κόσμο δέν εἶναι κάποιες ἐγκόσμιες ἠθικές ἀρχές 

οὔτε κάποιες μεταφυσικές ἰδέες· ἡ Ἐκκλησία εἶναι, ἔχει καί προ-

σφέρει τήν ἐμπειρία τοῦ ζῶντος Θεοῦ, τήν μοναδική ὁδό θεο-

κοινωνίας καί θεουργίας, μέ τόν σαφή ρεαλισμό τῶν ἱερῶν μυ-

στηρίων καί τόν ἐπίμονο ρεαλισμό τῆς ἀσκήσεως18 ὅλων των 

ἀπ’ αἰῶνος θεωμένων καί σωσμένων μελῶν μιᾶς ἱστορικῆς κοι-

νότητος πού ἀγκαλιάζει Παλαιά καί Καινή Διαθήκη καί θά ἐκτεί-

νεται πέραν τῆς συντελείας τῶν αἰώνων. Αὐτή ἡ ἐμπειρία, ταυ-

τόχρονα μυστήριο Χάριτος καί ἱστορία γεγονότων, καί οἱ φορεῖς 

καί ἐκφραστές της συναποτελοῦν τήν πραγματικότητα τῆς Ἐκ-

κλησίας19. 



Ἐπιτρέψτε μου, νά ὑποκύψω στόν πειρασμό μιᾶς ἀπολο-

γητικῆς, χάριν ὑμῶν καί χάριν τοῦ κόσμου: αὐτή ἀκριβῶς ἡ Ὀρ-

θόδοξη Χριστιανική Ἐκκλησία, ἡ ἐν Ἑλλάδι καί ἁπανταχοῦ τῆς 

γῆς, ἀποδεικνύει σέ κάθε ἐποχή τόν μοναδικό της θησαυρό, τήν 

ἱστορική καί πραγματική θεο-εμπειρία της, μέ τούς ἱστορικῶς ὑ-

παρκτούς καί ἐπωνύμους Προφῆτες, Ἀποστόλους, Ἱεράρχες, 

Μάρτυρες, Ὁσίους καί Δικαίους, μέ τούς Σωφρονίους, Ἰακώ-

βους, Πορφυρίους καί Παϊσίους κάθε ἐποχῆς. Αὐτοί εἶναι οἱ (ἐξ 

ἡμῶν καί μεθ’ ἡμῶν) “πείρᾳ μεμυημένοι”, ἐμεῖς εἴμεθα τό πλή-

ρωμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος πού ἀποδέχεται καί ἀκο-

λουθεῖ τούς “πείρᾳ μεμυημένους”20. 

θ) Συναμφότεροι «εἴμεθα πεπεισμένοι (γιά νά χρησιμο-

ποιήσω τόν ἐξ ἐμπειρίας λόγο ἑνός συγχρόνου θεόπτου θεολό-

γου, τοῦ μακαριστοῦ ἀρχιμ. Σωφρονίου) ὅτι κατά βάθος οἱ ἄν-

θρωποι ἀναζητοῦν τήν Ἐκκλησίαν, διότι μόνον ἐν Αὐτῇ εὑρί-

σκεται ἡ τελεία ὕπαρξις, ἡ κατ’ εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος ὕ-

παρξις, κατά τόν λόγον τοῦ Χριστοῦ: “Ἐρωτῶ… ἵνα πάντες ἕν 

ὦσι, καθώς Σύ, Πάτερ, ἐν Ἐμοί κἀγώ ἐν Σοί, ἵνα καί αὐτοί ἐν 

ἡμῖν ἕν ὦσιν… Καί ἐγώ τήν δόξαν ἥν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐ-

τοῖς, ἵνα ὦσιν ἕν καθώς ἡμεῖς ἕν ἐσμεν, ἐγώ ἐν αὐτοῖς, καί σύ 

ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσι καί τετελειωμένοι εἰς ἕν”»21.  

Κληρονόμοι αὐτῆς τῆς ἐμπειρίας, ἡ ὁποία μεριζομένη καί 

διανεμομένη οὐδόλως διαιρεῖται ἤ δαπανᾶται, εἴμεθα ἡ σημε-

ρινοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, καί συγκεκριμένα Ὑμεῖς καί ἡμεῖς 

καί οἱ ἁπανταχοῦ συνορθόδοξοι καί συνέλληνες. 

 

ι) Αὐτήν τήν κληρονομιά, μέ τήν ὁποία γαλουχήθηκε σύνο-

λος ὁ πολιτισμός μας, δέν μποροῦμε παρά νά τήν ἐκφράζουμε 

(ἀκόμη καί ὑποσυνείδητα) στόν τρόπο πού ἑρμηνεύουμε καί ἀν-

τιμετωπίζουμε τίς προκλήσεις τῆς σύγχρονης ἐποχῆς, ἔστω κι ἄν 

ἡ ἐφηβική καί μετεφηβική μας νεωτερικότητα μᾶς ἐξωθεῖ σέ ἀλ-

λογενεῖς μιμητισμούς.  

Πέραν ὅμως αὐτοῦ, οὕτως ἤ ἄλλως καλούμεθα ἐπιπλέον 

σέ συγκεκριμένες προτάσεις καί κριτικές ἤ καί διαμορφωτικές 



παρεμβάσεις στό πολυπολιτισμικό γίγνεσθαι τῆς Εὐρώπης καί 

εὐρύτερα τοῦ κόσμου.  

 

Ποιοί θά ἀνταποκριθοῦμε; 

Ἀσφαλῶς ὅλοι ἐμεῖς, ἡγεσία, κλῆρος καί λαός, χωρίς ἐγω-

τικά συμπλέγματα, χωρίς παραμορφωτικές προκαταλήψεις, ἀ-

μόλευτοι ἀπό εἰσαγόμενα συνθήματα καί ἀποσπασματικές πα-

ραποιήσεις τῆς ἀλήθειας, σίγουροι γιά τήν βιωμένη πληρότητα 

τῆς σαρκωμένης ἀλήθειας τῆς παραδόσεώς μας. Ἡ ἀντιπαλό-

τητα λαϊκοῦ κράτους καί κληρικοκρατίας, πού ἀκρίτως ἐπηρέ-

ασε κάποτε τά καθ’ ἠμᾶς, δέν ὑπῆρξε στήν παράδοσή μας, γιατί 

ἡ ἱστορία τῆς Ὀρθοδοξίας δέν γνώρισε ποτέ φεουδαρχική κληρι-

κοκρατία. Τά ἀθεϊστικά φιλοσοφικά μανιφέστα ἦταν ἕνα ἔν-

δυμα τόσο παράταιρο γιά τόν δικό μας χῶρο. Καί ὁ πουριτανι-

κός εὐσεβισμός ὡς ἠθικιστική αὐτάρκεια, ἀπό τόν ὁποῖο εἰσέτι 

διακατέχονται μερικοί νεόκοποι εἰσαγγελεῖς τῆς δημοσιογρα-

φίας, μᾶλλον ταιριάζει στή φαρισαϊκή μιζέρια ἄλλων παραδό-

σεων καί ὄχι στή λεβέντικη ψυχή τοῦ Ρωμιοῦ. 

Λοιπόν; Νά ἀφήσουμε κατά μέρος τίς ἐπαρχιώτικες διχο-

στασίες καί τίς ἰδιοτέλειές μας, γιά νά ἀσχοληθοῦμε μέ τή δια-

τήρηση, διαχείρηση καί ἐπαύξηση τοῦ μοναδικοῦ μας ἐκκλησια-

στικοῦ (καί ἐθνικοῦ) παραδοσιακοῦ θησαυροῦ. 

 

Καί πῶς θά ἀνταποκριθοῦμε; 

Καταρχήν, ὅσο ὡριμάζουμε καί διαπιστώνουμε ὅτι παράλ-

ληλα μέ τούς ὑπερεθνικούς θεσμούς, συνεχίζει νά λειτουργεῖ τό 

ἔθνος, ὀφείλουμε νά συνειδητοποιήσουμε πλήρως τήν ἰδιαί-

τερη πολιτιστική μας ταυτότητα, γιά νά ἀσκήσουμε σωστή ἄ-

μυνα ἀπέναντι σε κάθε ἰσοπεδωτική πολιτιστική καί πολιτική ἐ-

ξάρτηση. Καί νά τό καταλάβουμε ἐπιτέλους πώς δέν ὑπάρχει 

ἄλλη πολιτιστική ταυτότητα γιά τό ἔθνος μας ἀπό αὐτήν μέ τήν 

ὁποία τεκμηριωμένα μεγαλούργησε στή (λεγόμενη) βυζαντινή 

περίοδο καί ἀναμφιλέκτως ἐπιβίωσε μέ τήν ἑλληνορθόδοξη πα-



ράδοσή μας στήν ὀδυνηρή μεταβυζαντινή δοκιμασία του ὡς πο-

νεμένη, ἐσταυρωμένη καί ἀναστημένη Ρωμιοσύνη22. 

Ἔπειτα, ἔχουμε τό κρίσιμο ἱστορικό προνόμιο ὡς ἡ μόνη 

(μέχρι τοῦδε) ὀρθόδοξη χώρα τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης νά “ἐκ-

προσωποῦμε” ἐν τοῖς πράγμασι τό ὀρθόδοξο πολιτιστικό πρό-

τυπο. Ἴσως δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ ἱστορική συγκυρία ἤ μᾶλλον ἡ 

Πρόνοια τοῦ Θεοῦ σέ μᾶς ἐπιμέρισε αὐτό τό χρέος, καθώς ὁ Ἑλ-

ληνισμός ὡς φορεύς τῆς Ὀρθοδοξίας διεφύλαξε καί ὑπηρέτησε 

πληρέστερα τήν ὑπερεθνική οἰκουμενικότητά της, μαζί μέ τήν 

λοιπή χριστιανική της ἐξάρτηση: μετριοπάθεια καί ἐπιείκεια, ἀν-

θρωπινότητα καί θεανθρωπινότητα, παραδοσιακότητα θεοπτι-

κοῦ ἤθους καί εὐρύτητα ἱεραποστολικοῦ ὕφους, ἀσκητική συνέ-

χεια τῆς θεουργίας καί  καθαιρομένη ἐκτείνεια23 θεολογικῆς 

μαρτυρίας. 

Ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν το μή ρευστοποιητέο ἀποθεματικό 

μας, ἐπί τῇ βάσει τοῦ ὁποίου μποροῦμε νά ἐκδώσουμε τό δικό 

μας “ἐθνικό νόμισμα” καί νά ἀσκήσουμε μιά πραγματικά ἐθνική 

πολιτιστική πολιτική. Δέν εἶναι στήν ἐξουσία μας νά καθορί-

σουμε τίς ἰσοτιμίες μέ τά ξένα πολιτιστικά νομίσματα ἤ καί μέ 

τό πολιτιστικό “ΕΥΡΩ”· ἡ ἐλευθερία εἶναι κυρίαρχος παράγοντας 

στήν ἱστορία τοῦ κόσμου πρός τήν ἑνότητά του ἤ μη24. 

ια) Πάντως ἐμεῖς ὀφείλουμε νά ἐξηγήσουμε ὅτι τό νόμι-

σμα τῆς Ὀρθοδοξίας, μέ δοκιμασμένη τήν ποιότητά του στήν 

πυρά δεινῶν δοκιμασιῶν δύο χιλιετιῶν, ἔχει ὡς ἐγκόσμια καί ὑ-

περκόσμια ὀνομαστική ἀξία: 

1ον) τήν πρόταξη τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἔναντι τῆς 

ἀνθρώπινης φύσεως, καί κατά συνέπεια τήν θεόσδοτη καί ἀνα-

παλλοτρίωτη ἀξία ἑκάστου ἀνθρωπίνου προσώπου, τό ὁποῖο 

δέν ἀποτελεῖ ἀσήμαντη καί ἀμελητέα ἀριθμητική μονάδα μιᾶς 

συλλογικῆς ἀνθρωπομάζας, ἀλλά τουναντίον ὁ σεβασμός του 

συνιστᾶ «τό ὄντως ἀκλόνητον βάθρον τῆς ὑπάρξεως καί συνυ-

πάρξεως ἠμῶν»25·  

2ον) τήν ἀνυπέρθετη προτεραιότητα τῆς χριστιανικῆς ἀν-

θρωπολογίας, κατά τήν ὁποία «δημιουργῶν τόν ἄνθρωπον 



“κάτ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν”, ὁ Θεός ἐπαναλαμβάνει Ἑαυ-

τόν ἐν ἡμῖν»26· ὁπότε ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει ἁπλῶς ἀνθρώπινα, 

ἀλλά πολύ ὑπέρτερα δικαιώματα, καί κατά θείαν ἐπιταγή οὐ-

δείς δικαιοῦται νά ὑποβαθμίζει ἤ νά ἀδιαφορεῖ, νά φθονεῖ ἤ νά 

μάχεται, νά ἀδικεῖ ἤ νά βλάπτει, νά ἀποκλείει ἤ νά περιφρονεῖ, 

νά προσηλυτίζει δολίως καί νά ἐκμεταλλεύεται ἀθλίως, νά κατα-

νέμει τίς ἀξιολογικές κατηγορίες καί καταχρηστικές ὑποδιαιρέ-

σεις ὁποιουσδήποτε ἀνθρώπους, ὁποιασδήποτε φυλῆς καί ἡλι-

κίας, ὁποιουδήποτε πολιτιστικοῦ ἤθους, ὅπου γῆς27· ὁ ρατσι-

σμός καί ὁ κοινωνικός στιγματισμός ἀνθρωπίνων προσώπων εἶ-

ναι καταστάσεις ἀσύμβατες πρός τό θυσιαστικό φρόνημα καί ἦ-

θος τῆς Ὀρθοδοξίας· ἡ κοινωνική ἀδικία ὑπό τή νέα ἐκδοχή της, 

τῆς συσσωρεύσεως πλούτου σέ λίγους καί τῆς ἐργασιακῆς ἐκμε-

ταλλεύσεως ἤ τοῦ ἀποκλεισμοῦ καί τῆς καταδίκης τῶν πολλῶν 

ἀνέργων καί ἀνεστίων σέ λιμαγχονία καί λιμοκτονία, συνιστοῦν 

κατάφωρη περιφρόνηση τοῦ νόμου τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ· ἡ δο-

λία ἐκμετάλλευση τῆς μεταφυσικῆς δίψας τοῦ συγχρόνου ἀν-

θρώπου καί τό δουλεμπόριο τῆς ψυχῆς του ἀποτελεῖ ἔγκλημα 

μισαδελφίας καί μισοθεΐας· 

3ον) τόν τονισμό τῆς ἱερότητος τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως 

ὡς ψυχοσωματικῆς ὀντότητος· καί ἑπομένως τήν καταδίκη τῆς 

εἰκονοκλαστικῆς βεβηλώσεως τῆς ἑνοειδοῦς ἀνθρωπίνης φύ-

σεως ἀπό τήν θεοστυγή σαρκολατρεία, πού ὑποκριτικά στιγμα-

τίζεται, ἀλλά καί ἀνερυθρίαστα ὑποθάλπεται ἀπό τήν ἀναί-

σχυντη ἡδονοθηρία τῆς ἐποχῆς· 

4ον) τόν σεβασμό ὄχι μόνο του ἀνθρωπίνου ὄντος, ἀλλά 

καί πάσης της κτίσεως· ὁπότε ἀναντίρρητα καταγγέλλεται ὡς 

ἀντιβαίνουσα στό θέλημα τοῦ Κτίστου ἡ μικρόψυχη, ἄλογη καί 

ἀπρονόητη, ἡ ἀδηφάγος, ὑβριστική καί βέβηλη, ἡ τυφλή, τυραν-

νική καί ὁριακά καταστροφική ἀντιμετώπιση τοῦ ἐμβίου καί ἀ-

βίου οἰκολογικοῦ περιβάλλοντος, ὡσάν νά θέλει ὁ ἄνθρωπος νά 

ἐκφράσει παντοειδῶς τήν ὕβρι τῆς ἀποστασίας του· ἡ στάση 

τοῦ πραγματικά Ὀρθοδόξου πιστοῦ εἶναι στάση ἔμπονης φρον-

τίδος γιά τήν θεοβλαστούργητη κτίση· 



5ον) τό ἀνθρωπολογικό μήνυμα τῆς Ὀρθοδοξίας τονίζει 

τήν πραγματική αἰωνική προοπτική του θεόπλαστου ἀνθρώπου, 

ὡς συγκεκριμένης καί ἐκκλησιοποιημένης προσωπικῆς ὑπάρ-

ξεως· τοῦτο διδάσκεται Γραφικῶς καί τεκμηριώνεται ἁπτῶς μέ 

τήν παρουσία τῶν Ἁγίων στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μέχρι τοῦ 

νῦν· ἐν ὀνόματι αὐτῆς τῆς προοπτικῆς καλούμεθα νά ἐμψυχώ-

σουμε τόν ἀμήχανο ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας μέ τήν “ζῶσα ἐλ-

πίδα” τῆς πίστεώς μας, βοηθώντας τον νά συνταιριάσει τήν ἐ-

σχατολογική προσδοκία μέ τόν ἀγώνα γιά τήν μεταμόρφωση 

τοῦ κόσμου κατά τήν ἀποστολική προτροπή τῆς δεύτερης πρός 

Θεσσαλονικεῖς Ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν Παύλου28. 

 

Μακαριώτατε καί ἱερώτατοι Πατέρες, 

ἐξοχότατε κύριε Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας, 

ἀγαπητοί μου, 

 κάθε ἐποχή παρουσιάζει στοιχεῖα εἰκονοκλαστικά, ἀντι-

παραθέτουσα τήν δική της ἀποσπασματική ἐκδοχή περί παντός 

ἐπιστητοῦ στήν καθολική καί μοναδική ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ. Δέν 

γνωρίζω, ἄν τελικά ἡ τρίτη μεταχριστιανική χιλιετία θά πλειοδο-

τήσει τῆς παρερχομένης σέ εἰκονομαχική ἀλαζονεία, κατά τίς 

προβλέψεις τῶν σοφῶν του παρόντος αἰῶνος. 

Ἡ Ἐκκλησία, εἰρηνεύουσα ἑαυτήν καί τόν κόσμο, πορεύε-

ται τήν ὁδό τοῦ ἱστορικοῦ της χρέους, κρατοῦσα ἀναστηλωμένη 

στίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν τήν ἄχραντη εἰκόνα τοῦ Θεανθρώ-

που Ἰησοῦ Χριστοῦ. Δέν ἀγωνιᾶ γιά τήν ἐσχατολογική φορά τῆς 

ἱστορίας, ἀλλά περιπτύσσεται τόν κόσμο “στεναγμοῖς ἀλαλή-

τοις” καί μέ ἱδρώτα “ὡσεί θρόμβους αἵματος”. Προσεύχεται. 

Καί λιτανεύει τήν εἰκόνα τοῦ ἔργου τῆς κοσμοσωτηρίου 

θείας  Τοῦ οἰκονομίας. 

Εἶναι μία λιτανεία δεητική πρός τόν Χριστό “ὑπέρ τῆς τοῦ 

κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας” καί συνάμα κλητική πρός τόν κό-

σμο, μέ τά βαρυσήμαντα ἀποστολοπροφητικά λόγια τῆς Ἀποκα-

λύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, λόγια κρίσιμα καί φοβερά, γεμάτα ἐ-

σχατολογική σιγουριά καί ὑπομονή: 



«Ὁ καιρός ἐγγύς ἐστιν. Ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καί ὁ 

ῥυπαρός ῥυπαρευθήτω ἔτι, καί ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω 

ἔτι, καί ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι. Ἰδού ἔρχομαι ταχύ, καί ὁ μι-

σθός μου μετ’ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τό ἔργον ἔσται αὐ-

τοῦ. Ἐγώ τό Α καί τό Ω, ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος, ἀρχή καί 

τέλος… Ναί, ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ»29. 
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