
Προσοτή στην αλλοίωση και την προβολή 
 

 Γξάθνληαο ηνύηεο ηηο γξακκέο πξνζπαζώ λα δηαηεξήζσ ηελ απηνζπλεηδεζία ηεο 

εθθιεζίαο ηνπ Ι. Υξηζηνύ, εηο ηελ νπνία αλήθνπκε, ππελζπκίδνληαο βαζηθέο αξρέο 

Σνπ, ηηο νπνίεο έδσθε ζ’ εθείλνπο πνπ ζα ηνλ δηαθνλνύζαλ θαη Σνλ δηαθνλνύλ 

ζήκεξα, δειαδή ζ’ εκάο ηνπο θιεξηθνύο δηα λα ηηο ηεξνύκε. 

Θεκειηώδε ζύζηαζε καο θάλεη, όηη ην ζείνλ θαζίδξπκά Σνπ ζπλππάξρεη κελ κε ηνλ 

θόζκνλ, αιιά, όπσο θαη ν ίδηνο, «δελ είλαη εθ ηνπ θόζκνπ ηνύηνπ». Πξνεηδνπνίεζελ 

επίζεο, όηη νη δηάθνλνί Σνπ ζα νκνηάδνπλ κε ηελ θηηζκέλε πόιε επάλσ ζην βνπλό, 

νξαηή από παληνύ. Με άιινπο ιόγνπο είκαζηε πεξίνπηνη θάζε ζηηγκή ζαλ 

Μεηξνπόιεηο θαη ελνξίεο, αιιά θπξίσο ζαλ θιεξηθνί. Από θαηαβνιήο καο ,θαη ελλνώ 

από ηελ ρεηξνηνλία καο, ζέινπκε δελ ζέινπκε, έρνπκε ην δηθό καο «άτη», ηελ δηθή 

καο «ηζηνζειίδα». Οη γύξσ καο άλζξσπνη καο βιέπνπλ, καο αθνύλε, καο δηαβάδνπλ 

όπνηα ώξα λνκίδνπλ θαη πξνπαληόο καο θξίλνπλ. Οπόηε ή καο κηκνύληαη ή καο 

απνξξίπηνπλ. Αθόκα δε λα «κε γλσξίδεη ε αξηζηεξά ηη πνηεί ε δεμηά» θαη πξόζζεζε: 

«αλ εθαξκόζεηε ηα πάληα, ζα ιέηε ζηνλ εαπηό ζαο, όηη δελ θάλακε ηίπνηα 

πεξηζζόηεξν από ηα πξνβιεπόκελα θαζήθνληά καο». 

Πάξα ηαύηα, όπσο δηαπηζηώλεηαη, νη πεξηζζόηεξνη από εκάο πξνβάιινπκε θαη κε 

έκθαζε πνιιή ην θνηλσληθό καο έξγν. Ο δε ιαόο ηνπ Θενύ, εηδηθά γηα ηνύην, καο 

ρεηξνθξνηεί θαη καο βξαβεύεη. Δδώ αθξηβώο θξύβεηαη ε δηπιή πιάλε θιεξηθώλ θαη 

πηζηώλ ηεο εθθιεζίαο ηνπ Ι. Υξηζηνύ, πνπ πξέπεη λα πξνζερζεί θαη εμεγνύκε. 

Ιεξαξρώληαο ηελ πνιύπιεπξε απνζηνιή ηεο Δθθιεζίαο ζα δνύκε όηη, πξώην ηεο 

κέιεκα έρεη λα θαλεξώζεη ζηνπο αλζξώπνπο ην όλνκα ηνπ αιεζηλνύ Θενύ, πνπ είλαη ν 

Ι. Υξηζηόο. Απηό άιισζηε είπε θαη έπξαμε θαη ν ίδηνο. «Δγώ ήιζνλ ίλα θαλεξώζσ ηνηο 

αλζξώπνηο ην όλνκα ηνπ αιεζηλνύ Θενύ». Γειαδή λα απνθαηαζηήζσ ηελ ρακέλε 

ζενθνηλσλία κεηαμύ ζενύ θαη αλζξώπνπ, πιάζηνπ θαη πιάζκαηνο. 

Δύζηνρα θαη επίθαηξα ιέγεηαη, όηη ε Δθθιεζία εθαλέξσζε αλεπαξθώο, ε δε 

πνιηηεία παξεγλώληζελ επαξθώο ηνλ Ι. Υξηζηόλ. Καη όλησο αλ ν Ι. Υξηζηόο είρε 

θαηαζηεί ην θέληξν ηεο δσήο θαη ην πξόηππν ηνπ αλζξσπίλνπ βίνπ αζθαιώο ζα είρε 

πξνιεθζεί ε εζηθή θξίζε. Η νπνία, όπσο νξζώο δηαηππώζεθε, είλαη ε αηηία όισλ ησλ 

θξίζεσλ, θαη ηεο νηθνλνκηθήο, πνπ ηόζν δπζηπρώο ηαπεηλώλεη θαη’ απηάο ηνλ 

ππεξήθαλν ιαό ηεο Διιάδαο. Τπνθαηαζηήζακε ηελ θύξηα απνζηνιή καο κε ηελ 

δεπηεξεύνπζα, δειαδή ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά. Ρίμακε όιν ην βάξνο ζ’ απηή. Δίλαη 

νθζαικνθαλήο ε αλάγθε απηή, πιελ όκσο νθείιεη λα αληηκεησπηζηεί από άιινπο 

θνηλσληθνύο θνξείο. Σνύην άιισζηε έπξαμαλ θαη νη ζενθώηηζηνη Απόζηνινη ηνπ 

Κπξίνπ, ζε δεδνκέλε παξόκνηα θνηλσληθή αλάγθε, κε ηελ εθινγή ησλ επηά δηαθόλσλ, 

δειαδή θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ «δηαθνλείλ ηξαπέδαηο …». 

Η παξακόξθσζε απηή ηεο απνζηνιήο καο θαη ε δηαθήκηζε, πνπ θάλνπκε 

ηαπηόρξνλα, ζπληζηνύλ παξάβαζε θαη κάιινλ απόδξαζε από ην πξαγκαηηθό καο έξγν. 

αλ απνηέιεζκα δε πξνθύπηεη δηαλννύκελνη θαη κε, αγλννύληεο ηνλ αιεζηλό ζεό, λα 

θηηάρλνπλ Ι. Υξηζηόλ ζηα δηθά ηνπο κέηξα θαη πξόηππα, ηα νπνία ζηηο πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο είλαη ηξαγηθά άζρεηα θαη επηθηλδύλσο αλώθεια. 

Δίκαη βέβαηνο όηη πξνζθξνύσ ζηνλ εθζπγρξνληζκέλν θαη πξννδεπηηθό ηύπν ηεο 

Δθθιεζίαο. Απιά ηνλ παξαπέκπσ ζην «κε ζπζρεκαηίδεζηε» θαη «κηκεηαί κνπ 

γίλεζζε» ηνπ Παύινπ. 



Παξαζέησ απηό παξάδεηγκα αιινίσζεο απνζηνιήο ηελ ελνξία καο, εηο ηνλ λαό ηεο 

νπνίαο ππεξεηώ 25 ζπλαπηά έηε. Καηά ην δηάζηεκα ηνύην απνπεξαηώζακε ηνλ λαό. 

Με δήιν πνιύ ξίμακε ην βάξνο ηεο πξνζπάζεηαο ζηελ θνηλσληθή πξνζθνξά. 

εκεηώζηε: α) ηε δεκόζηα πγεία δώζακε 3000 κνλάδεο αίκα. Με ηελ αλαθύθισζε 

ραξηηνύ ζπληειέζακε λα δνύλε 35-40 ρηιηάδεο δέλδξα ζην νηθνζύζηεκα, ρώξηα ζηελ 

νηθνλνκία κε ην θόζηνο λεξνύ, ξεύκαηνο θαη εξγαζίαο. 

ην πνιηηηζηηθό θνκκάηη παξνπζηάζακε 40 ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, 70 

πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο (ηζάη), 20 ζπλαπιίεο βπδαληηλήο κνπζηθήο, 260 ηεξά 

πξνζθπλήκαηα εληόο-εθηόο Διιάδνο κε ζρνιαζηηθή δηαθάλεηα. Δλώ γηα θηιαλζξσπία 

κεηαθηλήζακε εθαηνληάδεο ηόλνπο κεηαρεηξηζκέλν ηκαηηζκό, από απηνύο πνπ ηνπο 

πεξίζζεπε, ζ’ εθείλνπο πνπ ηνλ είραλ αλάγθε. Καζώο επίζεο δόζεθαλ ηόλνη ηξνθίκσλ 

θαη ρηιηάδεο επξώ επθαίξσο, αθαίξσο ζε πησρνύο. Όια όκσο απηά δηεθπεξαηώλνληαη 

θαη από άιινπο θνηλσληθνύο θνξείο κε ηδησηηθή θαη θξαηηθή κέξηκλα. Αιιά δελ 

κπνξνύλ, δελ είλαη ίδηνλ γη’ απηνύο λα θαλεξώλνπλ ην όλνκα ηνπ αιεζηλνύ Θενύ, 

δειαδή ηνπ Ι. Υξηζηνύ, δηόηη ηνύην αθξηβώο είλαη ην θαη’ εμνρήλ έξγν ηεο Δθθιεζίαο 

Σνπ θαη εκώλ ην δηαθόλσλ Σνπ δειαδή ησλ θιεξηθώλ. Πξνζζέησ επίζεο ηνλ όγθν ηεο 

ιαηξεπηηθήο θαη πνηκαληηθήο εξγαζίαο ζε όια απηά ηα ρξόληα θαη εξσηώ. Μεηά ηελ 

εμαληιεηηθή απηή πξνζπάζεηα πόζε δύλακε πεξίζζεςε γηα λα θαλεξώζνπκε ην όλνκα 

ηνπ Ιεζνύ Υξηζηνύ; Ωο ηόζν δε αλ ζπκπέζεη - πνπ δελ είλαη δηόινπ ζπάλην - ν 

θιεξηθόο λα είλαη θαη θαθέθηππν πξόηππν, ηόηε ην κελ όλνκα ηνπ Ι. Υξηζηνύ 

παξακέλεη ζηελ Βίβιν, ν δε «θιεξηθόο» δηαθεκίδεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ην θνηλσληθό 

ηνπ έξγν, θαηαρεηξνθξνηνύκελνο. Καη ε θαηδξόηεηα πξνθαιεί ζθαλδαισδώο, γηα λα 

θηάζνπκε εδώ πνπ είκαζηε ζε γεγνλόηα, πνπ ζπρλά βηώλνπκε … . 

Κιείλνληαο ην ζεκείσκα απηό ζπλνςίδσ ηνπο ηξεηο θαζνξηζηηθνύο ηνπ ζηόρνπο : 

α) Πξσηαξρηθόο ζθνπόο ηνπ θιήξνπ είλαη ε θαλέξσζε ηνπ νλόκαηνο ηνπ Ι. Υξηζηνύ κε 

πξόηππν ηνλ εαπηό ηνπ, πνπ λ’ αληέρεη ζην κηθξνζθόπην θαη ην ηειεζθόπην ηεο 

θξηηηθήο ησλ εκεξώλ καο. 

β) Σν θνηλσληθό έξγν πινπνηείηαη από άιινπο θνξείο θαη όρη από ηνλ θιήξν, κε 

εμαίξεζε ηελ θηιαλζξσπία – επνπηεπνκέλε από επηιεγκέλνπο θιεξηθνύο. 

γ) Σα Μ.Μ.Δ. λα ρξεζηκνπνηνύληαη κε θεηδώ γηα άιιεο αλάγθεο θαη όρη γηα δηαθήκηζε. 

Μελ μερλνύκε πόζν επίκνλα απέθπγελ ν Κύξηνο ηελ δεκνζηνπνίεζε ζπγθινληζηηθώλ 

απνθαιύςεσλ, όπσο ηνλ Δπαγγειηζκό, ηελ Γέλλεζε, ηε Βάπηηζε, ηελ Μεηακόξθσζε, 

ηελ Αλάζηαζε, ηελ Αλάιεςε ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνίεζε ελώπηνλ ησλ νιηγνηέξσλ 

καξηύξσλ. 

Σν παξάδεηγκα ηνύην ηνπ Κπξίνπ καο θαη ησλ αγίσλ ηεο Δθθιεζίαο καο αο καο 

ζπγθξαηεί ζην ζέκα ηεο αιινίσζεο θαη ηεο πξνβνιήο. Αο έρνπκε ππ’ όςηλ ηα πην πάλσ 

ηνπ Υξηζηνύ καο θαη αο δηαηεξνύκε ηελ αίζζεζε όηη καθξνζύκσο θαη κε ηελ 

επζπιαρλία Σνπ θαηέρνπκε ηελ ζέζε απηή. Έηζη θξνλώ, ζα είκαζηε πεξηζζόηεξν 

απνδεθηνί θαη θαιύηεξα απνηειεζκαηηθνί σο ζπλερηζηέο ησλ ζενθόξσλ απνζηόισλ θαη 

εθπξόζσπνη ηεο Αγίαο Δθθιεζίαο θαηά ηελ ζεκεξηλή εμαηξεηηθά δπζπέιαζηε 

πξαγκαηηθόηεηα ηελ νπνία βηώλεη ν πεξηνύζηνο ιαόο ηνπ Θενύ. 
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