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   Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν ὁ  -
ποία ἑορτάζουμε τὶς ἡμέρες αὐ-
τές, μὲ τὴν ἀνάμνηση τῆς ἀνα-
στηλώσεως τῶν ἱερῶν εἰκό νων, 

ἀποτελεῖ ἀφορμὴ χαρᾶς καὶ εὐφρο σύ -
νης γιὰ κάθε Ὀρθόδοξο πιστό.

Κεντρίζει τὴ μνήμη τῆς καρδιᾶς μας 
καὶ ζωντανεύει ἐμπρός μας τοὺς ἡρωι-
κοὺς ἀγῶνες τῶν πιστῶν ὄχι μόνο τῆς 
θλιβερῆς ἐποχῆς τῆς εἰκονομαχίας ἀλλὰ 
καὶ ὅλων τῶν ἐποχῶν τῆς ἐκκλησιαστι   -
κῆς μας ἱστορίας γιὰ νὰ μείνει ἡ Πίστη 
μας ἀνόθευτη.

Συγχρόνως γίνεται ἀφορμὴ γιὰ ἕνα 
αὐτοέλεγχο ὡς πρὸς τὴν πορεία ἡμῶν 
τῶν σημερινῶν Ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι ἔ  -
χουμε φορτωθεῖ στοὺς ὤμους μας τὴν 
ἱερὴ κληρονομιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας μας, 
τὴν ἁγία «παρακαταθήκη», ποὺ τὴν ἐ  -
φύ λαξαν μὲ γενναιότητα καὶ αὐτοθυσία 
«ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ» οἱ πρόγονοί μας, 
οἱ καρδιὲς τῶν ὁποίων σκιρτοῦσαν γιὰ 
τὴν Ὀρθοδοξία.

Ὁ αὐτοέλεγχος αὐτὸς ὅμως τῆς πορεί-
ας μας παρουσιάζει ὁρισμένα δείγματα, 
τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ μᾶς ἀνησυχήσουν, 

δι  ότι φανερώνουν ὅτι ἔχει συμβεῖ σὲ ἀρ-
κε   τοὺς ἄμβλυνση τοῦ Ὀρθοδόξου φρο  -
νήματος καὶ κριτηρίου.

Τί ὅμως σημαίνει ἄμβλυνση τοῦ Ὀρ-
θο δόξου κριτηρίου καὶ φρονήματος; Τὸ 
νὰ μὴ θεωροῦμε μόνο τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκ -
κλησία ὡς τὴν «μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν 
καὶ ἀποστο λικὴν Ἐκκλησίαν», ἀλλὰ νὰ 
θέτουμε σὲ ἴση μοίρα μ’ αὐτὴν καὶ δι   άφο-
ρες ἄλλες χριστιανικὲς κοινότητες καὶ ὁ    -
μάδες, οἱ ὁποῖες ὅμως δὲν εἶναι Ὀρ θό-
δοξες. Αὐτὸ συμβαίνει ἐπὶ παρα δεί γμα -
τι στὸ λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμ   βού  λιο
τῶν Ἐκκλησιῶν», ποὺ εἶναι συν  ονθύλευ-
μα αἱρετικῶν ὁμάδων καὶ ὁ ὁρατὸς ὀρ -
γα νισμὸς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Παρακά-
θην ται σ’ αὐτὸν καὶ συζητοῦν ἐ   πὶ ἴσοις 
ὅροις καὶ συναποφασίζουν αἱ   ρετικοὶ καὶ 
Ὀρθόδοξοι. Καὶ ἐνῶ στὴν ἀρ χὴ οἱ Ὀρ -
θόδοξοι ἐστενοχωροῦντο καὶ ἔκαναν ξε -
χωριστὲς γραπτὲς Δηλώσεις στὶς τελι -
κὲς ἀποφάσεις τῶν συσκέψεων, σιγά - 
σιγὰ ἔπαυσαν οἱ ξεχωριστὲς Δηλώσεις   
καὶ δέχονται ἀδιαμαρτύρητα τὰ τεκται-
νόμενα.

Λόγῳ ἐπίσης τῆς συχνῆς ἐπικοινωνί -

Γιὰ τὴν ἄμβλυνση
τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος
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ας μὲ τοὺς ἑτεροδόξους ἀρκετοὶ Ὀρθό-
δο ξοι ποὺ σπούδασαν καὶ ζοῦν στὸ ἐξω-
τερικό, ἀκόμη καὶ κληρικοί, νομίζουν καὶ 
γράφουν ὅτι «δὲν πρέπει νὰ καυχώ μεθα 
γιὰ τὸ ὅτι εἴμεθα Ὀρθόδοξοι. Παπι κοὶ καὶ 
Ὀρθόδοξοι εἴμεθα ἴδιοι Χρι στιανοί»!... 
Ἐ   πηρεάζονται σιγά - σιγὰ ἀπὸ τὸ περι-
βάλλον στὸ ὁποῖο ζοῦν, καὶ σχη ματίζουν 
τέτοιες ἀπόψεις. Ἀμβλύνεται τὸ ὀρθόδο-
ξο κριτήριό τους.

Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὸ αὐτὸ ποὺ 
ἔ  λεγε σὲ πανεπιστημιακὲς παραδόσεις ὁ 
μακαριστὸς ἤδη Καθηγητὴς τῆς Θεο λο-
γικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης Παναγιώτης Χρήστου: «Ἐ μεῖς
ποὺ σπουδάζουμε στὴν Εὐρώπη ἐπι-
στρέ φουμε στὴν Ἑλλάδα Ὀρθόδοξοι 
στὴν καρδιὰ ἀλλὰ Προτεστάνται στὸ 
μυαλό». 

Ἔτσι σκέπτονται δυστυχῶς καὶ ἐκδη-
  λώ νονται ἀρκετοὶ σπουδασμένοι στὸ ἐ -
ξω  τερικὸ Ὀρθόδοξοι. Δείχνουν νὰ ἔ χουν  
ὑποτιμήσει μέσα τους τὴν Ὀρθοδοξία. 
Σὰν νὰ μὴν τὴν θεωροῦν ἀπόλυτη θεόσ-
δοτη μοναδικὴ ἀξία καὶ ἀλήθεια, ποὺ δὲν 
ἰσοφαρίζεται μὲ καμιὰ ἄλλη. Καὶ μοιά-
ζουν  νὰ ἀποδέχονται τὴν προ τεσταν τι κὴ  
«θεωρία τῶν κλάδων», σύμ φωνα μὲ τὴν 
ὁποία οἱ διάφορες χρι στιανικὲς κοι ν ό-
 τητες καὶ ὁμάδες ἔχουν μέρος τῆς ἀλη -
θείας, καὶ καμιὰ δὲν ἔ  χει ὅλη καὶ πλήρη 
τὴν ἀλήθεια. Οὔτε βέβαια καὶ ἡ Ὀρ  θο-
δοξία. Ἐκεῖ ὁδηγεῖ ἡ ἄμβλυνση τοῦ Ὀρ -
θοδόξου κριτηρίου καὶ φρονήματος.

Καὶ ὁ λαός μας, ποὺ εἶναι φυσικὸ νὰ 
ἀ  γνοεῖ τὶς λεπτὲς δογματικὲς διαφορὲς 
καὶ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες, οἱ ὁποῖοι ἀπα-
γορεύουν νὰ δεχόμαστε δῶρα ἀπὸ αἱ-
ρετικοὺς καὶ νὰ συμπροσευχόμαστε μὲ
αὐτούς, ὅταν βλέπει ὁρισμένους κλη ρι-
κούς μας νὰ ἀγκαλιάζουν τοὺς αἱρετι -
κοὺς καὶ ἀκόμη νὰ ἀσπάζονται τὸ χέρι
τοῦ αἱρεσιάρχη Πάπα, ἀπορεῖ, ζαλίζε-
ται, συγχύζεται. Στὴν ἀρχὴ ἀντι δρᾶ μέ-
σα του, σιγά - σιγὰ ὅμως συνηθίζει μὲ 

τὴν προβολὴ ποὺ γίνεται ἀπὸ τὰ Μέσα
Μαζικῆς Ἐνημερώσεως καὶ ἀμβλύνεται 
τὸ φρόνημά του. Χάνει τὸ Ὀρθόδοξο κρι-
τήριό του. Ἀκολουθεῖ τοὺς θρησκευτι-
κοὺς ἡγέτες του, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴ λεγομέ -
νη «ἀγαπολογία» ὑπηρετοῦν, – ἀσυναί  - 
σ θητα ἄραγε; – τὰ σχέδια ὅσων προω-
θοῦν τὴν παγκοσμιοποίηση καὶ τὴν παν-
θρησκεία.

Ὑπάρχει βεβαίως καὶ τὸ «λεῖμμα». Ὑ  -
πάρχουν δηλαδὴ καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι πι-
στοὶ ποὺ ἀντιστέκονται καὶ δὲν παρα-
σύ ρονται ἀπὸ τὸ ρεῦμα καὶ τὸ πνεῦμα 
τῆς ἐποχῆς. Ὑπάρχει ὁ εὐσεβὴς λαός, ὁ 
ὁποῖος ἀγωνίζεται νὰ διατηρεῖ μὲ τὴ Χά-
ρη τοῦ Θεοῦ ἀνεπηρέαστο τὸ Ὀρθόδο-
ξο κριτήριο καὶ φρόνημά του. Ὁ πιστὸς 
αὐτὸς λαὸς εἶναι «ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς 
θρησκείας», ὅπως τὸν χαρακτήρισαν οἱ 
Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς τὸ ἔτος 1848
σὲ ἐπιστολή τους στὸν τότε Πάπα Πῖο 
τὸν Θ΄, ποὺ ἤθελε νὰ ὑποτάξει καὶ αὐτὸς 
στὸ ἐξουσιαστικὸ πρωτεῖο του τὴν Ὀρ-
θο δοξία. Ὁ λαός μας, τοῦ τόνισαν, «ἐ θέ-
λει τὸ θρήσκευμα αὑτοῦ αἰωνί ως ἀμε τά-
βλητον καὶ ὁμοειδὲς τῷ τῶν Πατέ ρων 
αὑτοῦ». Δὲν ἀνέχεται νεωτερι σμοὺς καὶ 
συμβιβασμοὺς στὴν πίστη.

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν τὸ συμπέρασμά 
μας βγαίνει φυσικὰ καὶ ἀβίαστα. Ἐφόσον 
ὁ αὐτοέλεγχος παρουσιάζει δείγματα ἀμ-
βλύνσεως τοῦ Ὀρθοδόξου φρονή ματός 
μας, εἶναι ἀνάγκη νὰ μετανοήσουμε. Τί 
ἀ   ναφορὰ θὰ δώσουμε ἐν ὥρᾳ Κρίσεως 
στοὺς γενναίους προμάχους τῆς Ὀρθο-
δοξίας μας; Πῶς θὰ ἀντικρίσουμε τὸν 
Μέ  γα Ἀθανάσιο, τόν Μέγα Φώτιο, τὸν ἅ-
  γιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, τὸν ἅγιο Μᾶρ-
κο τὸν Εὐγενικό, ποὺ δὲν δέχονταν κα ν-
ένα συμβιβασμὸ μὲ τοὺς αἱρετικούς, ὅ-
σοι μάλιστα τοὺς χαρακτηρίσαμε ὡς φα-
νατικούς; Ἡ Πίστη μας εἶναι πολύτιμο τά-
λαντο καὶ δῶρο τοῦ Θεοῦ ἱερὸ καὶ δὲν ἔ  -
χουμε δικαίωμα, ὅποιοι κι ἂν εἴμαστε, νὰ 
κάνουμε ἐκπτώσεις καὶ συμβιβασμούς.




