
 

Δεν είναι η Εκκλησία αυτό που νομίζουμε 
 

Γελ είλαη ε Δθθιεζία απηό πνπ λνκίδνπκε. Μαο πήξαλ κσξά παηδηά από ηνλ καζηό ηεο 
κάλαο καο, ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο. Μαο έκαζαλ άιια. Μαο έδσζαλ λα πηνύκε γάια 
θνλζέξβαο. Μαο έθνςαλ από ηηο ξίδεο. Μαο ρώξηζαλ από ηελ Παξάδνζε. Μαο 
απνκάθξπλαλ από ην ζπίηη καο. Μαο έθακαλ αιινδαπνύο ζηνλ ηόπν καο. Βάιζεθαλ λα καο 
μεκάζνπλ ηε κεηξηθή καο γιώζζα, ηε γιώζζα ηεο Οξζνδνμίαο, ηε κεηξηθή γιώζζα ηνπ 
αλζξώπνπ. 

Πνηνη; Όζνη ζέιεζαλ δηα ηεο βίαο λα καο ζώζνπλ: νη δηαθσηηζηέο, πξνπαγαλδηζηέο, 
Βαπαξνί, καζόλνη... κέρξη ζήκεξα. Μαδί κ΄ απηνύο, όινη όζνη ζεσξήζακε ηα θώηα ηνπο 
θώηα, ηνλ πνιηηηζκό ηνπο πξόνδν. Καη έηζη, ζηα ηπθιά, ρσξίο δηάθξηζε πλεπκαηηθή, πήξακε 
ην θαζεηί απ΄ απηνύο, ζαλ αλώηεξν, θαιύηεξν, πνιηηηζκέλν (ζε ηέρλε, δίθαην, δηνξγάλσζε 
δσήο, αξρηηεθηνληθή, κνπζηθή...). Καη βαζαλίδεηαη ην είλαη καο. Απνξξίπηεη ν νξγαληζκόο 
καο έλα-έλα ηα κεηακνζρεπζέληα μέλα κέιε. Καη ζπλέρεηα καο κεηακνζρεύνπλ βηαίσο λέα, 
ηα νπνία απνβάιινληαη, θαη θαλεξώλεηαη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά (πόιεκνο 
Γηνπγθνζιαβίαο, ζεηζκνί Τνπξθίαο) πνηνο είλαη ν βαζύηεξνο ραξαθηήξαο ηνπ 
ιεηηνπξγεκέλνπ ιανύ καο. 

Γελ είλαη ε Δθθιεζία απηή πνπ λνκίδνπκε. Γελ είλαη απηή πνπ ρηππάκε, απηή πνπ 
βαιζήθακε λα θαηαζηξέςσκε. Γελ έρεη ζρέζε ε Οξζνδνμία κε «κεζαησληζκνύο», 
«κπζηηθηζκνύο», «θιεξηθαιηζκνύο», «ζρνιαζηηθηζκνύο» πνπ αθνύκε. Τόζνη 
δπηηθνζξεκκέλνη λνκίδνπλ όηη ζε Γύζε θαη Αλαηνιή όινη νη όξνη έρνπλ ην ίδην πεξηερόκελν. 
Καη πξνζπαζνύλ λα καο ειεπζεξώζνπλ από αξξώζηηεο πνπ δελ πεξάζακε. Καη καο 
αξξσζηαίλνπλ κε ηηο ζεξαπείεο ηνπο. Καη καο πεξηπιέθνπλ κε ηηο ιύζεηο ηνπο. 

Γελ αξλνύκαζηε όηη ππήξμαλ αλζξώπηλεο αδπλακίεο. Υπήξμαλ θαη ππάξρνπλ αδύλαηνη, κε 
πηώζεηο θαη ειαηηώκαηα. Απηό θάλεη αθόκα πην ζπκπαζή ηελ ίδηα ηελ Οξζνδνμία, θαη 
αλαδεηθλύεη ηελ αλνρή ηεο αγάπεο ηεο θαη ηελ αιήζεηα ηνπ κελύκαηόο ηεο. 

Τν ζέκα ην κεγάιν είλαη λα γλσξίζνπκε ηελ Δθθιεζία ηελ Οξζόδνμε, πνπ αγλννύκε. Τε 
κία, ακόιπληε, άθζνξε, άρξαληε θαξδηά ηεο. Απηήλ πνπ απνηειεί ην βαζύηαην θαη πην 
αιεζηλό είλαη καο. Απηή κε ηελ νπνία έρνκε πνιύ κεγαιύηεξε ζρέζε απ΄ όηη λνκίδνπκε. 
Απηή πνπ μέξνκε βαζύηεξα, ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλσκε. Απηή πνπ πάκε αζπλείδεηα λα 
βξνύκε αξλνύκελνί ηελ, γηαηί αγλννύκε ηελ αιήζεηα ηεο, ηε ζεαλζξσπία ηεο, ηε δόμα ηεο 
ηαπεηλώζεώο ηεο. 

Όηη πνιύηηκν δεηνύλ όινη νη αιεζηλνί αλαδεηεηέο βξίζθεηαη κέζα εδώ. Όρη 
απνζπαζκαηηθά, επί κέξνπο ή θαληαζηηθά, αιιά ελ όισ έξγσ θαη αιεζεία. 

Απηή είλαη θαηάιιειε γηα ηα κηθξά παηδηά, ηηο απιέο γξηνύιεο θαη ηνπο πην απαηηεηηθνύο 
αλαδεηεηέο, πνπ ζέινπλ λα δνπλ ηνλ Θεό όρη όζν κπνξνύλ, αιι΄ όπσο ν Θεόο είλαη. 

Υπάξρεη κηα ζενινγία πνπ θηάλεη ζηελ απόθαζε (απνθαηηθόηεηα), ηελ άξλεζε, πνπ δελ 
πάεη παξαπέξα, πνπ άλζξσπνο ζηε γε δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη. Καη κηα ράξε άθηηζηε, 
αόξαηε, αθαηάιεπηε, πνπ έξρεηαη ζηνλ άλζξσπν, ζηελ θηίζε. Καη λενπξγεί θαη ζενπξγεί ην 
αλζξώπηλν. 

Γελ είλαη ε ζενινγία ζρνιαζηηθηζκόο, νύηε ε πλεπκαηηθή δσή πνπξηηαληζκόο. 
Γλσξίδνληαο ηελ Οξζνδνμία, απηή πνπ είλαη, ηζνξξνπνύκε· κπνξνύκε όινπο λα δνύκε κε 

ζηνξγή. Από όινπο λα βνεζεζνύκε. Καη όινπο κε ηε ράξε ηνπ Θενύ λα βνεζήζσκε. 
Τν λα γίλσκε Οξζόδνμνη δελ ζεκαίλεη θάπνπ λα θιεηζηνύκε, αιιά θάπνπ λα αλαρζνύκε: 

λα βγνύκε ζην ύςνο ηνπ ζηαπξνύ ηεο αγάπεο. 
Αλ ήηαλ ε ζενινγία ηεο Δθθιεζίαο καο απηή πνπ λνκίδεη ν πνιύο θόζκνο, απηή πνπ 

δηδάρηεθε ζηα θξαηηθά παλεπηζηήκηα· ή αλ ήηαλ ε επζέβεηά ηεο ν έμσζελ εηζαρζείο ζηείξνο 
πηεηηζκόο, ζαο νκνινγνύκε όηη δελ ζα ζαο ιέγακε ηίπνηε. (Γελ ζα είρακε θακηά ειπίδα· ίζσο 
νύηε επζύλε.) 

Τώξα κπνξνύκε λα ζαο πνύκε ιόγν παξήγνξν θαη ζθιεξό (ιέγεηαη κόλνο ηνπ): 
Η ζέζε καο είλαη πξνλνκηαθή θαη επηθίλδπλε. Έρεη θαζνξηζηεί απ΄ απηνύο πνπ καο 

γέλλεζαλ, θαη δελ κπνξνύκε λα θάλσκε όηη καο θαηέβεη. 



Γελ κπνξνύκε αηηκσξεηί νη Οξζόδνμνη Έιιελεο λα παηδηαξίδσκε, ζηεξηδόκελνη ζ΄ 
νπνηαδήπνηε δηθαηνινγία ή, πεξηζζόηεξν, λα απζαδηάδσκε. 

Αλ απηνί πνπ πξνεγήζεθαλ εκώλ θαη έδεζαλ θαη ηάθεθαλ ζε ηνύηα ηα ρώκαηα, 
απηνζρεδίαδαλ θάλνληαο ην θέθη ηνπο, ηόηε ζα κπνξνύζακε θαη εκείο λα ζπλερίζσκε 
απηνζρεδηάδνληαο. 

Αλ όκσο έδεζαλ δηαθνξεηηθά· αλ απνθάζηζαλ λα πεζάλνπλ, θαη έηζη έδεζαλ· αλ ν ηξόπνο 
ηεο δσήο ηνπο ήηαλ απόθαζε ζαλάηνπ· αλ όιε ηνπο ε δεκηνπξγία, ην ήζνο, ν ιόγνο, ηα έξγα, 
ε κνξθή, ε ρεηξνλνκία, ην νξαηό θαη αόξαην εμ απηώλ είλαη γελλεκέλν εθ ηνπ ζαλάηνπ, από 
ηε ζπζία όισλ, γηα λα γελλεζεί θάηη θαιύηεξν, άιιεο θύζεσο, άιιεο πθήο, γηα ηνπο άιινπο, 
γηα καο όινπο· ηόηε δελ κπνξνύκε αηηκσξεηί λα απηνζρεδηάδσκε, λα θάλσκε πξόβεο, λα 
παίδσκελ ελ νπ παηθηνίο. 

Αλ δελ έρηηδαλ ηελ Αγηα-Σνθηά όπσο ηελ έρηηζαλ, λα ρσξά ηνλ θάζε άλζξσπν θαη ηελ 
νηθνπκέλε. 

Αλ δελ είραλ θηηάμεη ην Άγηνλ Όξνο όπσο ην έθηηαμαλ, γηα λα ζώδεηαη όινο ν άλζξσπνο 
θαη λα αδειθώλνληαη νη ιανί. 

Αλ δελ είρε ζενινγήζεη ν άγηνο Γξεγόξηνο ν Παιακάο όπσο ζενιόγεζε, 
αλαθεθαιαηώλνληαο ηελ πείξα θαη ηε δσή ηεο Οξζνδνμίαο, ζβήλνληαο ηε δίςα ηνπ 
ζεκεξηλνύ βαζαληζκέλνπ λένπ αλζξώπνπ. 

Αλ δελ είραλ αγσληζηεί, θιάςεη, ππνκείλεη, πξνζεπρεζεί, ζπζηαζηεί ηόζνη άγλσζηνη ζηα 
βνπλά, ζηα λεζηά θαη ζηηο πόιεηο. Αλ δελ είραλ ζηα ηξαγνύδηα, ζηε δσή θαη ζηα ήζε ηνπο 
απηή ηελ αλζξσπηά πνπ ζε ζθάδεη. 

Αλ δελ ήζαλ γελάξρεο ηνπ λένπ Διιεληζκνύ έλαο άγηνο Κνζκάο θαη έλαο Μαθξπγηάλλεο. 
Αλ δελ ππήξραλ όια απηά ζην αίκα καο, ηόηε ζα κπνξνύζακε λα θάλσκε όηη καο θαηέβεη. 
Τώξα δελ είλαη έηζη. Τώξα βξηζθόκαζηε ελ ηόπσ θαη ρξόλσ αγίσ. Γελ κπνξνύκε λα 

είκαζηε επηπόιαηνη. Γελ αλήθνκε ζηνλ εαπηό καο. Αλήθνκε ζ΄ απηνύο πνπ καο γέλλεζαλ, 
θαη ζ΄ όιν ηνλ θόζκν. Δίκαζηε ρξεσκέλνη κε πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά. Γελ καο ζώδεη θακηά 
δηθαηνινγία. Καη όια λα ηα πεηάμσκε από ην ζρνιείν, ηα αξραία, ηα λέα, ηα ηεξά θαη ηα 
όζηα, δελ κπνξνύκε λα δηθαηνινγεζνύκε ζε θαλέλαλ, λα απαιιαγνύκε, νύηε λα μεράζσκε ην 
ρξένο καο. Γελ κπνξνύκε λα ζηνηρεηνζεηήζσκε θαλέλα άιινζη. 

Θα έρσκε λα αληηκεησπίζσκε απηνύο πνπ πξνεγήζεθαλ θαη απηνύο πνπ έξρνληαη. 
Τα ςεύηηθά καο θακώκαηα ζα καο πεηάμνπλ θαηά πξόζσπν. Γηαηί θάπνηε ζα μππλήζνπλ 

απηνί νη κηθξνί, πνπ ζα πνύλε όρη ζην ςέκα, ζηελ επηπνιαηόηεηα, ζηελ παξαράξαμε, ζηελ 
πιαζηνγξαθία, ζηελ πξνδνζία, πνπ ραιθεύεηαη εγθιεκαηηθά θαη ζξαζύδεηια κε 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, αλαγλσζηηθά βνεζήκαηα, νπηηθναθνπζηηθέο εθπνκπέο. 

Καη απηνί πνπ ζα πνπλ όρη ζα έρνπλ απξνζδηόξηζηεο δπλάκεηο πνπ μεπεξλνύλ απηνύο ηνπο 
ίδηνπο. Θα είλαη καδί ηνπο ηα πλεύκαηα ησλ πεξαζκέλσλ θαη ηα δηςαζκέλα παηδηά όινπ ηνπ 
θόζκνπ. 

Απηό πνπ εδώ ππάξρεη αλήθεη ζε όινπο. Απηό πνπ θιεξνδνηήζεθε θαζνξίδεη ηε 
ζπκπεξηθνξά καο. 

Η Αιήζεηα, πνπ εζαξθώζεη δηα ηεο παλαρξάληνπ θαη αεηπαξζέλνπ Μαξίαο, πνπ απέζαλε 
θαη αλέζηε θαη ζπλαλέζηεζε ηελ νηθνπκέλε θαη ζπλέζηεζε ηελ Δθθιεζία ζώκα Φξηζηνύ. Η 
Φάξηο πνπ αγηάδεη όιν ην είλαη ηνπ αλζξώπνπ. Η Δθθιεζία πνπ βαθηίδεη όιν ηνλ άλζξσπν 
εηο ηα απύζκελα βάζε ηνπ κπζηεξίνπ ηεο δσήο ηνπ Παηξόο θαη ηνπ Υηνύ θαη ηνπ Αγίνπ 
Πλεύκαηνο, πνπ αγηάδεη όιεο ηηο αηζζήζεηο. 

Απηή ε Φάξηο, πνπ κπήθε κέρξη κπεινύ ζηα νζηά ηνπ πηζηνύ ιανύ καο, πνπ πθαίλεη ηε δσή 
καο θαη ηελ θάλεη άλσζελ πθαληή κε ηα ζηνηρεία ηεο ύιεο... 

Όιν ην πλεπκαηηθό ζώκα ηεο δσήο καο έρεη κελύκαηα πνπ αλήθνπλ ζ΄ όινπο, πνπ ηα 
πεξηκέλνπλ όινη, κέρξηο εζράηνπ ηεο γεο. Καη είκαζηε ρξεώζηεο πξνο όινπο. Καη καο έρνπλ 
θαη΄ αλάγθε βάιεη απηνί πνπ καο γέλλεζαλ θαηά ζάξθα θαη θαηά πλεύκα ζ΄ έλα νξηζκέλν 
επίπεδν. Καη δελ κπνξνύκε λα ππνζηείισκε ηε ζεκαία, λα κεηξηάζσκε ην ρξένο, λα 
μεθνπξαζηνύκε ζε άιιν ρώξν, κε άιιν ηξόπν, παξά κόλν πάλσ ζε ζηαπξό ζπζίαο. 
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