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Τήν Κυριακή της Ὀρθοδοξίας γιορτάζουμε ἄλλη μιά χρονιά τό 

θρίαμβο τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς μας πίστεως. Ἡ σημερινή 

γιορτή ἔχει ἱστορία 1153 χρόνων, ἀπό τότε πού καθιερώθηκε, τό 

843 μ.Χ. 

Λοιπόν -θά μοῦ πεῖτε- γιορτάζουμε τό παρελθόν. Καί τί μᾶς 

ἐνδιαφέρει τό παρελθόν;  

Μήπως θά μᾶς λύσει τό οἰκονομικό πρόβλημα; 

Μήπως θά ρυθμίσει τίς ἐθνικές ἐκκρεμότητες; 

Μήπως θά φέρει τήν εὐτυχία στά σπίτια μας; 

Μήπως θά σταματήσει τίς ἀρρώστιες μας; 

Ὄχι Χριστιανοί μου. Ἡ Ὀρθοδοξία δέν εἶναι φάρμακο γιά τά 

καθημερινά προβλήματα, ἀλλά φάρμακο λυτρώσεως καί σωτη-

ρίας (1). Τά προβλήματα θά τά λύσουμε ἐμεῖς. Ἀλλά ἡ Ὀρθοδο-

ξία θά μᾶς πεῖ τό τί εἴμαστε, ποιοί εἴμαστε, ποιό εἶναι τό γένος 

μας, ποιά εἶναι ἡ ταυτότητά μας, ποιό εἶναι τό χρέος μας. Ὅπως 

τό νά εἴμαστε Ἕλληνες δέν μᾶς λύνει τά προβλήματα, ἀλλά δίνει 

νόημα στήν ἐθνική καί κοινωνική ζωή μας· ἔτσι καί τό νά εἴμα-

στε Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι δίνει νόημα στήν παροῦσα καί στή 

μέλλουσα πνευματική ζωή μας. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ πνευμα-

τική καταγωγή μας, εἶναι ἡ ταυτότητά μας ἡ χριστιανική. 



Ἄραγε, ἰσχύει αὐτό γιά τόν καθένα ἀπό μᾶς; Οἱ σημερινοί Ἕλ-

ληνες νιώθουμε τήν ὀρθόδοξη χριστιανική μας ταυτότητα; 

Δυό ἐπίσημες δημοσκοπήσεις πού ἔγιναν πρόσφατα μᾶς 

λένε ἐκπληκτικά πράγματα (2). 

— ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ πλέον θρησκευόμενη χώρα τῆς Εὐρώπης· 

— μέσα στά τελευταῖα 10 χρόνια, τό θρησκευτικό αἴσθημα 

στήν Ἑλλάδα γνώρισε αὔξηση 19%, ἐνῶ στίς ἄλλες Εὐρωπαϊκές 

χῶρες μειώνεται· 

— τά 3/4 τῶν Ἑλλήνων δήλωσαν ὅτι ὁ Θεός εἶναι πολύ ση-

μαντικός γι’ αὐτούς. 

Εἶναι σημαντικό τό μήνυμα αὐτῶν τῶν δημοσκοπήσεων. 

Ἀλλά δέν ἀρκεῖ, παρά μόνο σάν ἀρχή συλλογικῆς καί καθολικῆς 

ἐπιστροφῆς στό Θεό καί στήν Ἐκκλησία. 

Σέ ἕνα ἔθνος πού μεγαλούργησε, χάρη στήν Ὀρθοδοξία· σέ 

μιά χώρα πού ἀναστήθηκε μετά ἀπό αἰῶνες σκλαβιᾶς, χάρη 

στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ· σέ ἕνα λαό πού ἀπό τήν ἱστορική του 

σάρκα ἀναδείχτηκαν Μεγάλοι Πατέρες καί Μάρτυρες καί Ὄσιοι· 

θά ἔπρεπε σήμερα ἡ Ὀρθοδοξία νά εἶναι καθολικός τρόπος 

ζωῆς, γενικό κριτήριο ἀξιοσύνης, μοναδικός νόμος κοινωνικῆς 

ἀρετῆς. 

Ἀλλά δυστυχῶς αὐτό δέν συμβαίνει. Ὅποιος τολμήσει νά τό 

ὑποδείξει αὐτό, θά τόν καταδικάσουν μερικοί ὡς μισαλλόδοξο, 

ὡς σκοταδιστή, ὡς παλιομοδίτη. 

Ἐμεῖς, ὅμως, τολμοῦμε νά τό ποῦμε: ἡ μεγαλύτερη ἐθνική 

μειοδοσία εἶναι ὅτι σεβόμαστε μέν τήν Ὀρθοδοξία, ἀλλά τήν βά-

ζουμε σέ δεύτερη, σέ τρίτη, σέ τέταρτη ἤ καί σέ τελευταία ἀξιο-

λογική μοίρα. 

Καί αὐτό συμβαίνει, διότι δέν βρέθηκε γιά μᾶς ἕνας Φίλιπ-

πος, νά μᾶς ὁδηγήσει στό Σωτῆρα Χριστό, ὅπως ὁ ἀπόστολος 

Φίλιππος τόν Ναθαναήλ (3). Θρησκεύουμε σήμερα, ἀλλά δέν ἔ-

χουμε νιώσει ἀκόμη,  πόσο ζωντανός εἶναι ὁ Θεός καί ἡ Ἐκκλη-

σία καί ἡ πίστη μας. Δέν ἔχουμε νιώσει ἀκόμη, ὅτι ἡ ἱστορία μας 

καί ἡ ἱστορία ὅλου του κόσμου εἶναι στά χέρια τοῦ ζωντανοῦ 

Θεοῦ, τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ. 



Πιστεύουμε, ἀλλά ἡ πίστη μᾶς εἶναι λιγοστή, ἀνεπαρκής. Ἀλ-

λιῶς, ἡ πίστη μας θά θαυματουργοῦσε. Διότι εἶπε ὁ Κύριος μας: 

«Ὅποιος πιστεύει σέ μένα, τά ἔργα πού κάνω ἐγώ, θά τά ἐπι-

τελεῖ κι αὐτός, κι ἀκόμα ἀνώτερα, διότι ἐγώ πηγαίνω στόν Πα-

τέρα μου, καί ὅ,τι θά παρακαλέσετε χρησιμοποιώντας τό ὄ-

νομά μου, ἐγώ θά τό ἐκπληρώσω, γιά νά φανερωθεῖ ἡ δόξα τοῦ 

Πατέρα μέσω τοῦ Υἱοῦ» (4).  Ὅπως λέει ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ 

Στουδίτης, ἕνας ἀπό τούς ὑπερμάχους τῆς σημερινῆς ἑορτῆς τῆς 

Ὀρθοδοξίας, «ἡ πίστη εἶναι μία, ἀλλά αὐξάνει καί μικραίνει, ἀ-

νάλογα μέ τόν τρόπο πού τήν νιώθουμε» (5). 

Ἀλλά τί εἶναι ἡ πίστη, ἡ πίστη μας;  Ὅπως λέει ὁ ἅγιος Γρηγό-

ριος ὁ Παλαμᾶς, ἀπό τή μιά εἶναι ἐμπιστοσύνη στό Θεό καί ἀπό 

τήν ἄλλη ὀρθή πίστη περί τοῦ Θεοῦ. Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί 

ἀφενός πιστεύουμε τόν Θεό (τόν ἐμπιστευόμαστε ὅτι εἶναι ἀλη-

θινές οἱ ὑποσχέσεις τῆς σωτηρίας πού μᾶς ἔδωσε), πιστεύουμε 

στόν Θεό (δηλαδή ἔχουμε σωστό καί ὀρθόδοξο φρόνημα περί 

τοῦ Θεοῦ) (6). 

Καί πῶς λειτουργεῖ ἡ πίστη; «Ἡ πίστη εἶναι  ἡ συνδετική δύ-

ναμη πού ὁδηγεῖ στήν ἄμεση τέλεια ἕνωση τοῦ πιστεύοντος μέ 

τόν Θεό» (7). «Σκοπός καί τέρμα τῆς πίστεως εἶναι νά ἀποκα-

λυφθεῖ ἀληθινά σέ μᾶς ὁ Θεός, πού Τόν πιστέψαμε. Καί ἀλη-

θινή ἀποκάλυψη τοῦ πιστευθέντος Θεοῦ εἶναι ἡ συνύπαρξη τοῦ 

μέσα μας, ἀνάλογα μέ τήν πίστη μᾶς» (8). Διότι «ὅποιος ἔχει 

ἀνόθευτη τήν πίστη του στό Χριστό, αὐτός ἔχει συγκεντρω-

μένα μέσα του ὅλα του τά χαρίσματα» (9). Καί «μέ τήν πίστη 

ἔρχεται στόν ἄνθρωπο ἡ ἐσωτερική γαλήνη, κάθε ἀγαθή δω-

ρεά καί κάθε θεϊκό χάρισμα» (10). 

Ἡ πίστη, λοιπόν, εἶναι σχέση ζωῆς μέ τόν Θεό. Γιά μᾶς, “Ὀρ-

θοδοξία” δέν εἶναι μόνο ἡ “ὀρθή δόξα - ὀρθή θεωρητική γνώση 

τοῦ Θεοῦ”, ἀλλά καί ἡ “ὀρθή δοξολογία - ὀρθή λατρεία καί 

σχέση μέ τόν Θεό” (11). 

Γι’ αὐτό σήμερα, πανηγυρίζουμε τήν Ὀρθοδοξία, τήν ὀρθή 

καί ἀνόθευτη πίστη μας στόν ἀληθινό καί ζωντανό Θεό μέ ἕνα 

τρόπο ἐμπειρικό. Ἤρθαμε πρωί-πρωί καί λειτουργηθήκαμε στίς 



ἐκκλησίες μας. Ὑμνήσαμε τόν Θεό μας. Τόν λατρεύσαμε ὅλοι 

μαζί μέ ἕνα στόμα καί μιά καρδιά, ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἐκκλη-

σία μας. Καί τώρα λιτανεύουμε τίς ἅγιες εἰκόνες, ὅλοι ἐμεῖς, 

πού εἴμαστε οἱ ἔμψυχες εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ. Δέν λατρεύουμε 

τίς εἰκόνες, ἀλλά τιμοῦμε τά ἱερά πρόσωπα πού εἰκονίζονται. Ἡ 

ματιά καί ὁ νοῦς μᾶς ἁγιάζονται, βλέποντας καί σκεπτόμενοι 

τόν ἀληθινό Θεό πού ἔγινε ἀληθινός ἄνθρωπος καί μᾶς ἔσωσε· 

βλέπουμε καί σκεπτόμαστε τή Μητέρα τοῦ Θεοῦ, πού στάθηκε 

κοντά στό γένος μας, ὥστε νά εἶναι ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός μας· 

βλέπουμε καί σκεπτόμαστε τούς Ἁγίους, πού ἔγιναν ἄνθρωποι 

τοῦ Θεοῦ καί μᾶς δείχνουν τόν δρόμο τῆς πίστης. 

Ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη εἶναι ἕνας δρόμος (12), μιά ἀ-

διάκοπη πορεία, μιά συνεχής λιτανεία. Καλούμεθα νά λιτανεύ-

ουμε ἀναστηλωμένη τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ὁ καθένας 

μας, μέσα σέ ἕνα κόσμο πού παλεύει νά βεβηλώσει κάθε ἱερό-

τητα· τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρώπινου σώματος, μέ τήν σαρκολα-

τρεία· τήν ἱερότητα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, μέ τίς ἐκτρώσεις καί 

τά ἄλλα ἐγκλήματα· τήν ἱερότητα τῶν ἀνθρώπινων σχέσεων, μέ 

τήν ἰδιοτέλεια καί τήν ἐκμετάλλευση· τήν ἱερότητα τῆς ὑπολοί-

που κτίσεως, μέ τήν κατάχρησή της καί τήν οἰκολογική κατα-

στροφή. 

Ἐμπρός, νά σταθοῦμε ἐμπόδιο σ’ αὐτήν τήν ἀποϊεροποίηση. 

Ἐμπρός, νά λιτανεύουμε μέ φόβο Θεοῦ καί σεβασμό στόν ἄν-

θρωπο τήν ἱερή θεόπλαστη εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι ὁ κα-

θένας μας. Ἐμπρός, νά ἀναστηλώσουμε ἐκεῖνα τά θεανθρώπινα 

ἰδανικά πού κράτησαν “ἀθάνατο” το γένος μας. Ἀμήν. 
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9. Ποιμαντικές ὑπομνήσεις (ὁμιλία σέ γενική ἱερατική σύ-

ναξη – Φεβρουάριος 1986), ἀνάτυπο ἀπό τόν "Ἐφημέριο", Ἀ-

θήνα 1986. 

10. Ἡ προσωπικότητα τῆς Ἁγίας Φιλοθέης (ὁμιλία στό Μη-

τροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν κατά τόν Ἑσπερινό της 19.2.1986, ὁ-

πότε μετακομίσθηκε καί τό ἱερό λείψανο τῆς Ἁγίας ἀπό τοῦ ὑ-

πογείου Παρεκκλησίου στόν κυρίως Ναό), ἀνάτυπο "Ἐφημε-

ρίου", Ἀθήνα 1986. 

11. Ἁγιολογικές πηγές κατηχήσεως (εἰσήγηση στίς ὑπό τοῦ 

συγγραφέως διευθυνόμενες "Ἱερατικές Συνάξεις Κατηχητικῆς Ἐ-



πιμορφώσεως" - Ἱ.Ν. Μεταμ. Σωτῆρος Πλάκας, 4.6.1986), ἀνά-

τυπο "Ἐφημερίου", Ἀθήνα 1986. 

12. Προσέχωμεν ἐαυτοῖς καί παντί τῷ ποιμνίω (ὁμιλία σέ 

γενική ἱερατική σύναξη – Σεπτέμβριος 1986), ἀνάτυπο "Ἐφημε-

ρίου", Ἀθήνα 1987. 

13. Διακονία λατρείας καί ἀφοσιώσεως (προσφώνηση 

στούς νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς – Ἱ. Μονή Πεν-

τέλης, 17.2.1987), ἀνάτυπο "Ἐφημερίου", Ἀθήνα 1987. 

14. Πρός δόξαν Θεοῦ (ὁμιλία στή σύναξη ὅλων των νέων ἐκ-

κλησιαστικῶν ἐπιτρόπων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν – Ἱ. Ν. Ἁγ. 

Εἰρήνης Αἰόλου, 23.2.1987), ἀνάτυπο "Ἐφημερίου", Ἀθήνα 1987. 

15. Ἡ φιλανθρωπία ὡς λειτουργία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώ-

ματος (εἰσήγηση στά στελέχη τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Τα-

μείων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν – Μητροπολιτικός Ναός Ἀ-

θηνῶν, 13.1.1988), ἀνάτυπο "Ἐφημερίου", Ἀθήνα 1988. 

16. Η ΖΩΗ ΕΚ ΤΑΦΩΝ (οἱ συγκλονιστικές αὐθεντικές μαρτυ-

ρίες τῆς θαυμαστῆς φανερώσεως τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου 

καί Εἰρήνης), Ἀθήνα Ἀπρίλιος 1988 – Ἰούλιος 1989, Λάρισα Ὀ-

κτώβριος 1989 – Αὔγουστος 1991, Γουμένισσα Δεκέμβριος 1991 

– Σεπτέμβριος 1993. 

17. Ἄξιόν Ἐστιν, ἡ Ἡγουμένη τοῦ Ἄθωνα Κυρά τῶν Ἀθηνῶν 

καί τῆς Ἑλλάδος (τό χρονικό του ἱεροῦ Προσκυνήματος τῆς ἐφε-

στίου εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Ὅρους στό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθη-

νῶν, Ὀκτώβριος – Νοέμβριος 1987), ἀνάτυπο "Ἐκκλησίας", Ἀ-

θήνα 1988. 

18. Ἐπετηρίς 1989, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης. 

19. Ἡ Ἁγία Παρασκευή καί τό Προσκύνημα τῶν Τεμπῶν (ὁ 

βίος καί τά θαύματα τῆς Ὀσιοπαρθενομάρτυρος καί σύντομο ἱ-

στορικό του Προσκυνήματος), Λάρισα 1990. 

20. ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ (ἱστορικό, θαύματα, παρακλητι-

κός Κανόνας), Γουμένισσα 1992. 



21. ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΩΣ ΕΔΙΔΑΞΑΝ (τά κύρια ἄρθρα τῆς "Φω-

νῆς Κυρίου" τοῦ 1987 ὡς κυριακάτικα ἄρθρα στίς Ἀποστολικές 

κυρίως περικοπές), Ἀθήνα 1992. 

22. Ἡ ἐνθρόνισις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξι-

ουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημητρίου (τό χρονικό τῆς ἐν-

θρονίσεως καί ὁ ἐνθρονιστήριος λόγος, 19.10.1991), ἀνάτυπο 

"Ἐκκλησίας", Ἀθήνα 1992. 

23. 70 χρόνια ἀπό τή Μικρασιατική τραγωδία, ξερριζωμός 

καί ὀρθόδοξη πίστη (ὁμιλία στήν ἐκδήλωση Μνήμης, ἀλησμο-

νήτων πατρίδων, Πολυκάστρου 19.9.1992), ἀνάτυπο "Ἐφημε-

ρίου", Ἀθήνα 1992. 

24. Ὁ ὅσιος Γεράσιμος καί ἡ ἑλληνορθόδοξη πολιτιστική 

μας κληρονομιά (ὁμιλία κατά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό των ἐγ-

καινίων τῆς νέας Ἐκκλησίας, Ἱ. Μονή Ὁσίου Γερασίμου στήν Κε-

φαλλονιά, 18.7.1992), ἀνάτυπο "Ἐκκλησίας", Ἀθήνα 1993. 

25. Περί τῆς ἐπισκέψεως εἰς τήν Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, ἔκ-

θεσις πρός τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-

δος (τό χρονικό τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως στό Βελιγράδι καί τό 

Νόβισαντ, 6 ἕως 9.1.1994 / 24 ἕως 27.12.1993 σερβικοῦ ἐκκλη-

σιαστικοῦ ἑορτολογίου), ἀνάτυπο "Ἐκκλησίας", Ἀθήνα 1994. 

26. «Θησαυρός ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν». Ἡ μαρτυρία τῆς 

Ὀρθοδοξίας στήν ἑνωμένη Εὐρώπη (λόγος πανηγυρικός κατ’ ἀ-

νάθεση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, στό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, 

τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ 1994), ἀνάτυπο "Ἐκκλησίας", 

Ἀθήνα 1994. 

27. ΙΔΕ, ΥΓΙΗΣ ΓΕΓΟΝΑΣ (85 σύγχρονα θαύματα τοῦ ἁγίου Ρα-

φαήλ), ἔκδοση Ἱ.Μονῆς Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, 

Γουμενίσσης, Γρίβα 1995. 


