
Α/Α  [ 14 ] ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Χαιρετισμός του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, κ. Νικόλαου Δένδια

Ε
ίναι για εμάς σήμερα ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη 
τιμή να φιλοξενούμε στη Σχολή Αξιωματικών της 
Ελληνικής Αστυνομίας τον Μακαριώτατο Αρχι-
επίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κύριο Ιε-

ρώνυμο. “Η Εκκλησία διαπαιδαγωγούσα” είναι το θέμα της 
διάλεξης του Μακαριωτάτου και πραγματικά σήμερα παρά 
ποτέ έχουμε ανάγκη από μια διαπαιδαγώγηση με βάση τις 
αρχές της Εκκλησίας. 
Διαπαιδαγώγηση όχι με την στενή έννοια, την στενά εκ-
παιδευτική, αλλά μια διαπαιδαγώγηση που εκτείνεται πέρα 
από τα όρια του πληρώματος της Εκκλησίας και διαπερνά 
τις σχέσεις όλων των φορέων της Πολιτείας και των πολι-
τών μεταξύ τους, ανεξάρτητα από τα θρησκευτικά τους πι-
στεύω. 
Σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας 
έχουμε απόλυτη ανάγκη το πνεύμα αλληλεγγύης που δια-
πνέει την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, το τόσο πολύτιμο, για 
να μην πω απολύτως απαραίτητο, για τη διατήρηση της 
κοινωνικής συνοχής. 
Μπορεί η Εκκλησία της Ελλάδος να μην διαφημίζει το έρ-
γο της, αλλά ο καθένας από εμάς κατανοεί ότι οι επιπτώσεις 
της οικονομικής κρίσης θα ήταν πολύ πιο επαχθείς χωρίς 
τις δράσεις αλληλεγγύης και χωρίς των λόγων παρηγορί-
ας της Εκκλησίας. Αυτό το πνεύμα ανιδιοτελούς προσφο-
ράς προς τον συνάνθρωπο έχει ανάγκη η χειμαζόμενη κοι-
νωνία μας. 
Έχουμε επίσης ανάγκη το πνεύμα της καταλλαγής που δι-
έπει τον εκκλησιαστικό λόγο και την ανοχή στις απόψεις 
του άλλου. Ζούμε όλοι σε αυτή την πατρίδα και αυτή τη 
πατρίδα θέλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Οι 
υψηλοί τόνοι, η άσκηση φραστικής βίας αλλά και η ανοχή 
της ίδιας της βίας, είναι ενέργειες που υπονομεύουν την πα-
τρίδα, την κοινωνία, το μέλλον μας. Τον διχασμό η πατρίδα 
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μας τον έχει πληρώσει πολύ ακριβά στο παρελθόν, ακόμα 
και με απώλειες εθνικού χώρου. Οφείλουμε να μην επι-
τρέψουμε να υπάρξει διχασμός στο μέλλον. 
Έχουμε λοιπόν ανάγκη το πνεύμα ανοχής που κηρύσσει 
η Ορθοδοξία, όχι το πνεύμα που κάποιοι θέλουν να παρου-
σιάζουν κλεψίτυπα σαν “δική τους” Ορθοδοξία. Έχουμε 
ανάγκη από τον λόγο παρηγορίας του Αρχιεπισκόπου Ιε-
ρωνύμου και όχι τον λόγο και τις πράξεις πάσης φύσεως 
ταγμάτων εφόδου, τα οποία επικαλούνται τον μανδύα του 
Χριστιανού για να κρύψουν το βαθύτατα αποκρουστικό 
και αντιχριστιανικό πρόσωπό τους. Μπορεί η Ελληνική 
Αστυνομία να έχει το δυσάρεστο έργο κάποιες φορές να 
επιβάλλει τον Νόμο, αλλά κανείς δεν έχει το δικαίωμα να 
την υποκαθιστά στο καθήκον της αυτό και πολύ περισσό-
τερο να προβαίνει σε πράξεις βίας έναντι συνανθρώπων 
μας, με κριτήριο το χρώμα του δέρματος, το θρήσκευμα ή 
οποιοδήποτε άλλο κριτήριο. Δεν έχουν θέση στην Ορθο-
δοξία οι πράξεις αυτές. Είναι όλοι τέκνα Θεού. 
Κλείνοντας, θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τον 
Αρχιεπίσκοπο για την μεγάλη τιμή που περιποιεί στην Ελ-
ληνική Αστυνομία η σημερινή του διάλεξη στους σπουδα-
στές της και να τον ευχαριστήσω επίσης θερμά για το έργο 
το οποίο η Εκκλησία παρέχει τη δύσκολη τούτη ώρα. 

Χαιρετισμός του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγου Νικολάου Παπαγιαννόπουλου 

Μ
ακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πά-
σης Ελλάδος, 
Πάντοτε οι επισκέψεις σας σ’ οποιονδήποτε 
εργασιακό μας χώρο και η επικοινωνία σας 

με το προσωπικό αποτελεί σημαντικό και εξαιρετικά τιμη-
τικό γεγονός για ολόκληρο το Σώμα της Ελληνικής Αστυ-
νομίας. 
Μάλιστα, η παρουσία σας σ’ αυτόν εδώ το χώρο της πνευ-
ματικής, ψυχικής και επαγγελματικής διαπαιδαγώγησης 
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των ανωτέρω στελεχών του Σώματος, πέραν 
της μεγάλης χαράς και της βαθειάς ικανοποί-
ησης, πιστοποιεί μ’ έναν ιδιαιτέρως τιμητικό 
για εμάς τρόπο την άρρηκτη, διαχρονική και 
στενή σχέση της Εκκλησίας με την Ελληνι-
κή Αστυνομία. 
Μια δυνατή και σφυρηλατημένη στο χρόνο 
σχέση στην οποία η αγάπη, η στήριξη και η 
ευλογία της Εκκλησίας προς τον αστυνομικό 
και η βαθειά χριστιανική πίστη εκείνου συν-
δέονται αρμονικά και ισχυροποιούνται περαι-
τέρω μέσω της κοινής προσπάθειας για την 
προστασία του ανθρώπου, την προάσπιση 
των εθνικών μας συμφερόντων και γενικά 
τη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο, ενός 
κόσμου ασφαλέστερου, ειρηνικού και ανθρώ-
πινου. 
 Η παρουσία σας, λοιπόν, σήμερα, εδώ, ενδυ-
ναμώνει ακόμη περισσότερο την ιδιαίτερη αυτή σχέση, το-
νώνει το ηθικό και το σθένος μας και μας δίνει κουράγιο και 
δύναμη να συνεχίσουμε τον δύσκολο καθημερινό μας αγώνα 
με το άδικο, το έγκλημα, την παρανομία και το κακό. 
Από την πλευρά μας σας διαβεβαιώνουμε ότι με τη βοήθεια 
του Θεού και τη δική σας ευλογία θα συνεχίσουμε την προ-
σπάθειά μας με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο και με περισσότερα 
ψυχικά αποθέματα ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκί-
ες της πατρίδας και των συνανθρώπων μας, για ένα ελπιδο-
φόρο και ειρηνικό μμέλλον, για μια κοινωνία ασφαλή, χρι-
στιανική και ανθρώπινη. 
Σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε με την επί-
σκεψή σας στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και σας 
ευχόμαστε από καρδιάς υγεία, δύναμη και μακροημέρευση 
ώστε να συνεχίσετε να μας περιβάλετε με την καλοσύνη, την 
αγάπη και την ευλογία σας στην καθημερινή μας προσπά-
θεια για την προστασία της πατρίδας και των συνανθρώπων 
μας. 

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδας 
κ. κ. Ιερώνυμος Β΄

Ε
ξοχότατε κύριε Υπουργέ, Σεβασμιότατε, κύριε Γε-
νικέ, κύριε Αρχηγέ, κύριε Διευθυντά της Σχολής, 
εντιμότατοι καθηγητές, Πανοσιολογιότατε, αγα-
πητοί μας σπουδαστές, φοιτητές της Σχολής. 

Πρώτα από όλα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, για την 
πρόσκληση και την τιμή που μου κάνατε, αλλά και την ευ-
καιρία που μου δίνετε, ώστε σήμερα να συναντηθούμε σ’ αυ-
τόν τον όμορφο χώρο, όχι μόνο από πλευράς περιβάλλοντος, 
αλλά και από πλευράς ψυχικής ομηγύρεως. 
Όταν ο Διευθυντής του γραφείου μου, ο Πανοσιολογιότα-
τος πατήρ Χρυσόστομος μου έδωσε το θέμα που θα ήταν φρό-
νιμο να μας απασχολήσει σήμερα, δηλαδή τι θα μπορούσε σή-
μερα η Ελληνική Ορθοδοξία να προσφέρει στον κόσμο, είπα 
ότι το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και θα προτιμούσα να το 
κόψουμε σε δύο κομμάτια. Το ένα να μας απασχολήσει σήμε-
ρα και το άλλο σε μία άλλη ευκαιρία. Και τούτο γιατί η χώρα 
μας βρίσκεται σε μία δύσκολη κατάσταση, κρίσιμη, και δεν 
είναι τόσο ωραίο, όπως γίνεται πολλές φορές είτε ανάγει είτε 
δεν ανάγει, να χρησιμοποιούμε εικόνες και περιγραφές της 

κρίσεως σαν να μην είχαμε γνωρίσει άλλοτε κρίσεις. Δι-
ότι αυτός ο τόπος, αγαπητοί μου αδελφοί , έζησε σε όλη 
του τη διαδρομή με πολλές κρίσεις. Και όσοι διαβάζουν 
την ιστορία μέσα από τις πηγές από το 1821, για να μην 
πάω πιο μπροστά μέχρι σήμερα, έχουμε περίπου ίδιες 
κρίσεις, που στο τέλος τις ξεπερνάμε. 
Θα σταματήσω σε ένα σημείο μόνο, το 1822: η επανά-
στασις ενώ είχε πετύχει, φαίνεται ότι χάνεται. Και ποι-
ος ο λόγος; Οι γκρίνιες, το πρώτο, ο εγωισμός αλλά και 
η έλλειψις χρημάτων. Και τότε λοιπόν ορίστηκε επι-
τροπή για να φέρει τα δάνεια από το εξωτερικό, για να 
ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και ο χώρος που απευθύν-
θηκαν, οι τότε κυβερνώντες ήταν η Ισπανία. Και πε-
ρίμεναν λέει να έρθουν τα 15.000 ισπανικά τάλαρα για 
να βάλουν τα πράγματα στη σειρά, αλλά δεν έρχονταν 
γιατί δεν υπέγραφαν. Φαίνεται δεν υπογράφουν μόνο 
σήμερα, υπέγραφαν και τότε. Και για να υπογράψουν 
έπρεπε να γίνουν αυτά που ήθελε να γίνει. Έτσι λοι-
πόν ο Ιωσήφ Ανδρούσης που ήταν επίσκοπος, αλλά και 
υπεύθυνος των εκκλησιαστικών πραγμάτων λέει: Τι 
κάθεστε; Από μόνοι μας να ξεπεράσουμε τις δυσκολί-
ες και όχι πρώτα από τους ξένους. Ότι χρυσό υπάρχει 
στους ναούς και άργυρος να μαζευτεί εδώ, γιατί πρέ-
πει να πληρωθεί ο στρατός, να καλυφθούν τα έξοδα, να 
φάνε οι φτωχοί και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες. 
Και συγκεντρώθηκαν εν τέλει 800 οκάδες αργύρου και 
χρυσού και καλύφθηκαν οι ανάγκες και εξ’ αυτών νό-
μισμα έμενε κόπτει. Όχι ότι δεν αγαπάμε τους ξένους, 
πάντοτε συνεργαζόμαστε, αλλά πρέπει πάντοτε να βά-
ζουμε μπροστά τις δικές μας προσπάθειες. Η Ορθοδοξία 
είναι Ελληνική έννοια, που αν την πάρουμε σαν έννοια 
και να θέλουμε να την ιχνηλατήσουμε, δεν μπορούμε 
να τη δούμε χωριστά από τους Χριστιανούς Ορθόδο-
ξους. Και επομένως ο Ορθόδοξος Χριστιανός σήμερα μέ-
σα σε αυτή τη δυσκολία που υπάρχει και ο τρόπος που 
αναζητάει για να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες είναι 
ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο η Εκκλησία, η Eεκκλη-
σία γενικότερα σαν ας πούμε δογματικός θεσμός, σαν 
σώμα Χριστού, κάνει τον αγώνα χωρίς να θέλει ούτε να 
φαίνεται, ούτε και να αποκλείει το φαίνεσθε αλλά δεν 
είναι αυτό το πρώτο- κάνει τη προσπάθεια της. 
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Έτσι λοιπόν το πρώτο κομμάτι που 
νομίζω πρέπει να υπογραμμίσουμε 
σήμερα σε αυτή την όμορφη σύναξη 
είναι πως παιδαγωγεί η Εκκλησία και 
πως βοηθάει, πως μας θεμελιώνει για 
να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυ-
τές τις δυσκολίες. Γιατί πρέπει να ξέ-
ρουμε, όλοι μας όταν περνάμε προσω-
πικές κρίσεις, οικογενειακές κρίσεις, 
κοινωνικές κρίσεις και γενικότερες κρίσεις, πρέπει πρώτα 
να θωρακίσουμε τη ψυχή μας. 
Αν δεν θωρακίσουμε τον έσω άνθρωπο και ο καθένας τον 
εαυτό του δεν θα δυναμώσει, θα λυγίσει. Έτσι χρειάζο-
νται αυτές οι αρχές, οι οποίες ξεχνιούνται πολλές φορές, 
αυτές οι αξίες οι οποίες χάνονται πολλές φορές να αναζη-
τηθούν μέσα από αυτό τον αγώνα. Γιατί και άλλοτε το εί-
παμε, γίνεται κλαυθμός δήθεν για τις αξίες και τις αρχές 
που χάθηκαν και πρέπει να τις ξαναβρούμε. Αλλά δεν αγο-
ράζονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να πάει κάποιος 
σε ένα κατάστημα, σε ένα σούπερ μάρκετ και να αγοράσει 
αξίες ή αρχές. Είναι θέματα που πρέπει να βγούνε από τον 
αγώνα, από το αίμα του καθενός. 
Έτσι λοιπόν, αυτήν την περίοδο ακριβώς, που είναι η πε-
ρίοδος του Τριωδίου, είναι η περίοδος της προετοιμασίας 
που αρχίζει για να ζήσουμε το μεγάλο γεγονός της Ανα-
στάσεως, το Πάσχα, η εκκλησία έρχεται σαν μάνα να παι-
δαγωγήσει, να βοηθήσει σιωπηρά αλλά ουσιαστικά. Θα 
σταματήσουμε σε πέντε ευεργετικές περικοπές που διαβά-
ζονται αυτόν τον καιρό, που είναι σκαλοπάτια για να στη-
ρίξουν και να αναβαθμίσουν τον άνθρωπο. Το πρώτο δια-
βάζεται την Κυριακή του Ζακχαίου όπως λένε. Ο κύριος 
περνάει από την πόλη, χιλιάδες κόσμος, τον υποδέχονται, 
συνωστισμός μεγάλος. Και κάπου είναι ο Ζακχαίος, η προ-
σωπογραφία του Ζακχαίου μέσα από λίγες λέξεις, μας δί-
νει τον ανήσυχο άνθρωπο, τον επιτυχημένο στον κόσμο 
επαγγελματικά και οικονομικά, αλλά που έχει μεταφυσι-
κές αναζητήσεις, που δεν είναι ικανοποιημένος. Για αυτό 
σαν άκουσε ότι ο Χριστός περνάει από την περιοχή αυτή, 
εζήτη ιδεί τον Ιησού. Το αιτώ και το ζητώ είναι συνώνυ-
μα περίπου, έχουν το ίδιο νόημα. Αλλά το ζητώ είναι πιο 
έντονο. Δεν σταματώ από το αίτημα μου αν δεν το ικανο-
ποιήσω εζήτη ιδείν τον Ιησού. Ήταν στο ανάστημα κο-
ντός, πολύς ο κόσμος και αυτός εζήτη να τον δει τον Ιη-
σού και ανεβαίνει στη συκιά και από κει συναντήθηκαν 
τα βλέμματα του Χριστού και του Ζακχαίου και ο Χριστός 
του λέει: Ζακχαίε…. Κατάλαβα πήγαινε στο σπίτι σου και 
θα σε επισκεφτώ. Φανταστείτε τώρα τον Ζακχαίο, τώρα 
που είναι ο αρχιτελώνης, ο αξιωματούχος, ο επιτυχημέ-
νος, ο γνωστός να είναι ανεβασμένος σε ένα δέντρο για 
να δει τον διερχόμενο Ιησού. Αν το βλέπαμε αυτό σήμε-
ρα όπως και τότε, πολλοί θα το σχολίαζαν, θα γελούσαν 
και θα τον κορόιδευαν. Αυτός όμως εζήτη ιδείν τον Ιησού 
και έγινε η συνάντησις. Και το αποτέλεσμα: «Κύριε, δέχο-
μαι ότι ο πλούτος που πηγαίνει στο σπίτι μου δεν είναι δί-

καιος και τα χρήματα που βγάζω, δεν τα 
βγάζω με δίκαιο τρόπο». Γιατί όπως ξέρε-
τε τα τελώνια, οι φόροι τότε δεν εισπράτ-
τονταν όπως εισπράττονται σήμερα, αλ-
λά το κράτος πουλούσε τους φόρους και 
έλεγε: γι’ αυτούς τους φόρους θέλω αυ-
τά τα χρήματα και έβγαζε δημοπρασία, 
τα έπαιρνε κάποιος που είχε το δικαίωμα 
να τα μεταπωλήσει και να ξαναγίνει πολ-

λές φορές και έτσι ο κόσμος ήταν αγανακτισμένος κατά των 
ανθρώπων αυτών και δεν είχαν καλό όνομα. Έρχεται λοιπόν 
αυτός και λέει «Κύριε όλα αυτά τα επιστρέφω και από αυτά 
που εισπράττω από εδώ και σήμερα τα μισά τα δίνω στους 
ανθρώπους». Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες ούτε κάνω σχόλια 
γύρω από αυτό το κεφάλαιο γιατί γίνονται σε όλες τις εποχές 
και στην εποχή μας αλλά σε αυτό που είπε ο Χριστός «Σήμε-
ρα σε αυτό το σπίτι έγινε Σωτηρία» μια εκζήτησης να δει τον 
Ιησού ο Ζακχαίος ηρεμεί όχι μόνον αυτόν , το σπίτι του τον 
κάνει να αλλάζει εσωτερικά και με την ομολογία του Κυρί-
ου ότι σήμερα σε αυτό το σπίτι έγινε Σωτηρία. ...αυτή αλλά 
για δείτε παιδαγωγικά μετά από λίγο θα έρθει το Ευαγγέλιο 
της άλλης Κυριακής που θα μας παρουσιάσει δύο ανθρώπους 
που ανεβαίνουν στο Ιερό για να προσευχηθούν ο ένας Τελώ-
νης αμαρτωλός όπως είπαμε και πιο μπροστά και ο άλλος ο 
άνθρωπος που θα λέγαμε της συναγωγής, της Εκκλησίας. Τα 
δυνατά του γνώριμα μέσα στο χώρο γνωστός στο εκκλησία-
σμα θα λέγαμε σήμερα και έχουμε δύο προσευχές ο μεν ένας 
ο Φαρισαίος λέει ότι εγώ δεν είμαι σαν αυτόν τον τελώνη τον 
αμαρτωλό όπως ξέρεις Κύριε, είμαι τακτικός στην εκκλησία 
νηστεύω εις του Σαββάτου δίνω το δέκατο μου που χρειάζε-
ται και πρέπει να δώσω σαν φόρο και δεν είμαι σαν αυτόν τον 
άνθρωπο τον αμαρτωλό.
Ο δε τελώνης ουκ ήθελε, ούτε καν το σκεφτόταν να περά-
σει από την πόρτα την έξω να μπει μέσα, αλλά από εκεί κοι-
τώντας προς το Ιερόν έλεγε ουκ είμαι άξιος, δεν μπορώ να 
προχωρήσω. Και έφυγαν. Άραγε από τους δυο ποιος είναι ο 
δικαιωμένος; Ο πρώτος ή ο δεύτερος; Έτσι το Ευαγγέλιο έρ-
χεται στο δεύτερο κρίσιμο θέμα, αφού γνωρίσει κανείς τον 
Χριστό και η κοινωνία μαζί του πρέπει να γνωρίσει τον εαυ-
τό του. Έρχεται τώρα σε ποιο υπεύθυνη θέση, να γνωρίσει 
ποιος είναι και όταν δει ότι και αυτός φταίει, διότι δεν υπάρ-
χει κανένας άνθρωπος που δεν έχει κάνει σφάλματα σε αυτή 
τη ζωή. Τότε θα μας φέρει το Ευαγγέλιο την άλλη Κυριακή 
να ακούσουμε την περικοπή, την όμορφη του ασώτου. Πο-
λύ ωραία ελέχθη ότι και αν όλο το Ευαγγέλιο είχε χαθεί και 
είχε μείνει μόνο η περικοπή του ασώτου και του σαμαρεί-
του, αυτά ήταν αρκετά για να πούμε ότι το Ευαγγέλιο δεν εί-
ναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Ο πατέρας μέσα στο σπίτι το 
αρχοντικό δέχεται την επίσκεψη του νεότερου γιου και δεν 
είναι αψυχολόγητο ότι παίρνει το νεότερο γιο, διότι συνή-
θως οι νεότεροι είναι οι θρασείς. Έρχεται λοιπόν, ο νεότερος 
και λέει δώς μου την περιουσία μου, την χρειάζομαι, λες και 
την είχε κάνει ο ίδιος. Και ο πατέρας ελεύθερα του δίνει την 
περιουσία, για να μας πληροφορήσει μετά ο Ευαγγελιστής, 

“ Κύριε, δέχομαι ότι ο 
πλούτος που πηγαίνει 
στο σπίτι μου δεν είναι 
δίκαιος και τα χρήματα 

που βγάζω, δεν τα βγάζω 
με δίκαιο τρόπο ”
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πήρε την περιουσία και την σκόρπισε ασώτως. Και η περιου-
σία δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι τα τάλαντα, τα χαρίσμα-
τα, οι δυνατότητες που έχει δώσει ο Θεός, και πίσω από αυτή 
τη λέξη «ασώτως» κρύβεται όλη αυτή η ζωή η σπάταλη, που 
στο κέντρο της ζωής αυτής είναι ο εαυτός μας, το εγώ μας, διό-
τι το εγώ δια μέσου των αιώνων όλες τις εποχές, όταν ξεφεύγει 
από τον προορισμό του γίνεται πηγή κακών, γίνεται πηγή κα-
ταστροφών. Αλλά όμως όπως λέγει στη συνέχεια, ήρθε λιμός, 
πείνα, κρίσεις επί κρίσεων και ….. ζήλευε τα χαρούπια, αυτά 
που έτρωγαν οι χοίροι εζήλευε αν μπορεί να φάει. Και είπε ανα-
στάς πορεύσομεν προς τον πατέρα, δεν μπορώ να ανεκτώ αυτή 
την κατάσταση, θα γυρίσω στον πατέρα μου και θα του πω δεν 
ήμουν άξιος να ήμουν παιδί σου, όμως έρχομαι και ζητώ να με 
πάρεις σαν έναν από τους υπηρέτες σου. Για δείτε το Ευαγγέλιο 
τι ωραία τα τοποθετεί, ο πατέρας από την ώρα που έφυγε ο γιος 
δεν τον διέγραψε, τον περίμενε, από την βεράντα του σπιτιού 
του προσπαθούσε να δει τη σιλουέττα του να διαγράφεται και 
ρωτούσε αυτούς που περνούσαν αν τον είδαν. Και έγινε αυτό, 
έρχεται ο υιός από μακριά, και ο γέροντας πατέρας τον γνώρισε 
και σπεύδει πρώτος και τον αγκαλιάζει να του πει «παιδί μου, 
χαμένος ήσουν και βρέθηκες, πεθαμένος και ανεστήθεις, έλα 
στο σπίτι να χαρούμε». Αν επαναλάβουμε λίγο από την αρχή 
της σκέψης μας, ζητάει κάποιος να δει το Χριστό, έχει σχέση με 
το Χριστό, φτάνει να αναλύσει ποιος είναι εσωτερικά και που 
τοποθετεί τον εαυτό του. Στη συνέχεια αισθάνεται την ανάγκη 
να γυρίσει στο σπίτι του πατέρα του και να ζήσει όπως πρώτα. 
Ο μεγάλος αδελφός ο φρόνιμος, ήταν στα χωράφια και δεν εί-
δε τον αδελφό που ήλθε, αλλά το μαθαίνει από τους υπηρέτες 
και δεν ήθελε να μπει στο σπίτι, γιατί αυτός που έφαγε την πε-
ριουσία σου που έλεγε στον πατέρα άσωτα, ξαναγύρισε και τον 
δέχθηκες. Αυτό έχει σημασία και το τονίζω για εμάς τους κλη-
ρικούς. Του είπε «ο αδελφός σου ήταν χαμένος και βρέθηκε, πε-
θαμένος και ανεστήθη, δεν έπρεπε να χαρούμε για αυτό το γε-
γονός;». Εμείς οι κληρικοί πολλές φορές γινόμαστε οι σκληροί, 
επειδή έχουμε μικρόφωνο στο χέρι μας, στο στόμα μας, και επει-
δή μας δίδεται η ευκαιρία να ερχόμαστε με χιλιάδες ανθρώπους 
σε επαφή και επικοινωνία, θεωρούμε ότι ήμαστε δυνάστες. Και 
κάθε αμαρτωλό πολλές φορές τον διαγράφουμε και τον βάζου-
με σε άλλη κατηγορία, για δείτε τον πατέρα τον στοργικό, δεν 
τον ρώτησε που έφαγες την περιουσία σου, δεν τον ρώτησε με 
ποιους γλεντούσες, που βρέθηκες, αλλά τα λησμονεί όλα αυτά 
τα πράγματα. Έλα στο σπίτι να σφάξουμε το μόσχο το σιτευ-
τό, να φορέσεις τα ρούχα τα αρχοντικά, το δαχτυλίδι που είναι 
δείγμα της πατρικής υιοθεσίας και να χα-
ρούμε όλοι εμείς. Ένα κομμάτι που πρέπει 
ιδιαίτερα να το προσέξουμε εμείς οι κληρι-
κοί που εύκολα επιτιθέμεθα ενάντια σε αυ-
τούς που πιστεύουν ότι έφταιξαν. 
Έρχεται στον πατέρα του και στη συνέ-
χεια, την άλλη Κυριακή, το Ευαγγέλιο, που 
ήταν η χθεσινή μέρα, λέει καλώς όρισες στο 
σπίτι μας, αλλά εδώ που ήρθες θα έχει άλ-
λες αρχές. 
Το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Ότι ο άνθρω-

πος ό,τι έχει, λίγο ή πολύ, δεν ανήκει σε αυτόν. Είναι δια-
χειριστής αυτού που έχει και επομένως όταν οι άλλοι υπο-
φέρουν και έχουν προβλήματα και δυσφορίες, εκείνοι που 
μπορούν, στο μέτρο των δυνατοτήτων, πρέπει να έρθουν 
αρωγοί. 
Η Κρίσις του Ευαγγελίου, όπου οι άνθρωποι θα παρουσι-
αστούν μπροστά στον Κύριο και ακούν τη συζήτηση, το 
ερώτημα, η παρατήρηση, το σχόλιο «ήμουν πεινασμένος 
και δεν με ταΐσατε, ήμουν διψασμένος και δεν με ποτίσα-
τε, αρρωστημένος και δεν ήρθατε να με δείτε, φυλακή και 
δεν με επισκεφτήκατε». Και θα τον ρωτήσουν «Κύριε πό-
τε σε είδαμε δεινό και λειψό;». «Ό,τι κάνατε σε έναν από 
αυτούς τους ανθρώπους, σε ελαχίστους, είναι σαν να το 
κάνατε σε εμένα τον ίδιο». 
Ο Χριστός δέχεται να κατεβεί στη γη για τον άνθρωπο, 
γίνεται ένα κουρέλι, χειρότερος και από αυτόν που προ-
σφεύγει, το ζητιάνο, το διωγμένο. Έτσι, λοιπόν, αυτός 
που γνωρίζει τον Ιησού, βλέπει πραγματικά ποιος είναι. 
Ζητάει και γυρίζει στο σπίτι του πατέρα του και ακούει 
εκεί ότι πρέπει αυτά που έχει, ό,τι μπορεί, να σταθεί πλάι 
στους άλλους ανθρώπους.
Αλλά δεν σταματάει εκεί το Ευαγγέλιο. Θα έρθει και η ερ-
χομένη Κυριακή, που θα πει στον καθένα από εμάς, ό,τι κι 
αν κατάφερες από αυτά, γνώρισες τον Χριστό, είδες ποιος 
είσαι, γύρισες πίσω στο σπίτι, έκανες έργα αγάπης, ε τώ-
ρα είναι και κάτι πιο δυσκολότερο, αν αφείτε, αν συγχω-
ρήσετε. Αν δείτε τους ανθρώπους οι οποίοι σας πόνεσαν, 
αν δείτε τους ανθρώπους οι οποίοι σας λύπησαν, τους αν-
θρώπους που σας συκοφάντησαν, αν μπορέσετε και συγ-
χωρήσετε κι αυτούς, τότε έχετε κάνει μιαν διαδρομή παι-
δαγωγική εν Χριστώ. Όπως θέλετε να σας φέρονται οι 
άνθρωποι, έτσι κι εσείς πρέπει να φέρεστε σε αυτούς.
Για να φύγουμε μετά να πάμε στην Ακολουθία του Εσπε-
ρινού της Κυριακής, που θα απευθυνθεί σε όλους ο Ύμνος 
και ο Ψαλμός της Εκκλησίας «το στάδιο των αρετών ηνέ-
ωκται». Το Γυμναστήριον είναι μπροστά σας. Όσοι από 
εσάς γνωρίσατε τον Ιησούν, όσοι είδατε τον εαυτόν σας 
ποιοι είστε, όσοι γυρίσατε στον πατέρα, όσοι κάνατε καλά 
έργα, όσοι μπορέσατε, συγχωρέσατε αυτούς που σας έβλα-
ψαν, ορίστε το Γυμναστήριο, μπείτε μέσα για να τρέξετε, 
να παλέψετε, να κερδίσετε τον Αγώνα. Και όπλο σας δεν 
θα είναι τα όπλα τα πολεμικά, αλλά θα είναι τα όπλα τα 
πνευματικά. Προσευχή, ελεημοσύνη, η συγχώρεσις και 

όλα αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνο-
νται στις επιμέρους διδασκαλίες του 
Χριστού μας. 
Για να φτάσουμε έτσι στη Μεγάλη 
Εβδομάδα για να δούμε ποια εικό-
να έχουμε για το Χριστό μας. Όσοι 
βλέπουν την υποδοχή του Χριστού 
μας στα Ιεροσόλυμα, αυτόν τον εν-
θουσιασμό, τις χιλιάδες των ανθρώ-
πων του Ωσαννά να στρώνουν κάτω 
τα ρούχα τους και τα Βάϊα των Φοι-

“ Ήρθε λιμός, πείνα, 
κρίσεις επί κρίσεων και 
… ζήλευε τα χαρούπια, 
αυτά που έτρωγαν οι 

χοίροι εζήλευε αν μπορεί 
να φάει ”
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νίκων υποδέχονταν τον Κύριόν μας 
τον Ιησούν Χριστόν. Αλλά σε λίγες μέ-
ρες είναι το ίδιο πλήθος, οι ίδιοι άνθρω-
ποι, οι οποίο θα φωνάξουν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». 
Τι άλλαξε; Άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο είδαν τον Ιησούν, 
τον φαντάστηκαν και ένιωσαν προδομένοι. Ποια ήταν η φα-
ντασία; Τον είδαν να θεραπεύει τους αρρώστους, περίμε-
ναν τον Μεσσία. Ποιος θα ήταν ο καλύτερος Μεσσίας αν δεν 
ήταν αυτός που θεράπευε τους ανθρώπους; Είδαν να ανιστά 
τον Λάζαρο. Ποιος θα ήταν καλύτερος Μεσσίας αν δεν ήταν 
αυτός; Και ύστερα είδαν να ταΐζει τους ανθρώπους κατά χι-
λιάδες όταν πεινούσαν, όταν ήταν στην έρημο. Αυτόν τον 
περίμεναν, τον Ιησούν Χριστόν. Έναν τέτοιον Μεσσία ήθε-
λαν. Και όταν έβλεπαν ότι διαψεύδοντο, άρχισαν να αλλά-
ζουν διαθέσεις και να το θεωρούν ότι τους ενέπαιξε. Αξίζει 
εδώ να δούμε την εξομολόγηση του Κυρίου μας, διότι και οι 
ίδιοι οι μαθητές που ήταν μαζί, φαίνεται ότι δεν τον έχουν 
καταλάβει ακόμα. 
Ενώ ανεβαίνει προς τα Ιεροσόλυμα, δύο μαθητές, έβαλαν 
μάλιστα και τη μάνα τους για μέσο, έρχονται και του λένε 
«Κύριε τώρα που πηγαίνεις στη δόξα σου, τώρα που θα γί-
νεις ο βασιλιάς, κάνε τα πράγματα εσύ, βοήθησε μας ώστε οι 
δύο από μας να κάτσει ο ένας δεξιά σου και ο άλλος αριστερά 
σου. Το ίδιο ζήτησε και η μητέρα και αυτός, ο Κύριος, επή-
ρε παράμερα τους δυο να μην ακούσουν οι άλλοι και τους 
είπε «Ουχ ούτως έσται εν υμίν». Έχετε κάνει πολύ μεγά-
λο λάθος. Αυτό το κάνουν οι διοικούντες των εθνών, αυτοί 
που έχουν την εξουσία την κοσμική, που κυβερνούν. Αυτοί 
μπορούν να το κάνουν. «Ουχ ούτως έσται εν υμίν», σε μας 
δεν είναι έτσι. Εδώ ο πρώτος πρέπει να γίνει τελευταίος και 
ο τελευταίος να μην σπρώχνει να πάει πρώτος, αλλά ο στό-
χος είναι να διακονήσει τον άνθρωπο. Διότι εγώ ο Υιός του 
Θεού «ουκ ήλθον διακονηθήναι αλλά διακονήσαι». Δεν ήρ-
θα για να με υπηρετούν οι άνθρωποι, αλλά για να τους υπη-
ρετώ. Και στον ύμνο που θα ακούσουμε την ίδια ημέρα ο 
ίδιος θα πει «εάν με αγαπάτε, εάν θέλετε να είστε φίλοι μου, 
εμέ μιμείσθε. Εκείνος που θέλει να γίνει πρώτος, να προτι-
μάει να είναι έσχατος. Και τα πράγματα θα τον δείξουν. Για 
να φτάσουμε μετά στη μεγάλη ημέρα της Αναστάσεως που 
είναι ο στόχος και το κέντρο της ζωής.
Εγώ σας τα παρουσίασα από τη δική μου την πλευρά. Οι άν-
θρωποι είναι ελεύθεροι να διαλέξουν. Κι αυτή είναι η ομορ-
φιά του Χριστού. Δεν υποχρεώνει κανέναν. Όποιος θέλει 
μπορεί να ‘ρθει. Αλλά ο καταστατικός μου χάρτης είναι αυ-
τός. Δεν μπορεί να ξεφύγουμε από αυτά τα όρια. 
Αυτό νομίζω κατά την άποψη μου ότι είναι το πρώτο μέ-
ρος της ομιλίας. Γιατί είπαμε ότι η Ορθοδοξία δεν είναι μια 
θεωρία. Δεν είναι μια ιδεολογία. Ούτε μπορούμε να χρησι-
μοποιήσουμε την Ορθοδοξία για να φτιάξουμε το Ορθόδοξο 
τόξο. Αυτό μπορεί να το κάνουν οι στρατιωτικοί, μπορεί να 
το κάνουν οι αρμόδιοι της Πολιτείας. Είναι δικό τους θέμα. 
Αλλά εμείς όμως δεν έχουμε αυτού του είδους τα κριτήρια. 
Εμείς τα κριτήρια μας είναι να δυναμώσουμε τον άνθρω-
πο. Να αντέξει στις δυσκολίες. Να προλάβουμε τις εκρήξεις. 

Να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γιατί σε αυ-
τό το χώρο, την Πατρίδα μας, είναι κά-
τι πολύ διαφορετικό από τους άλλους 

χώρους. Η Εκκλησία ήταν και ακόμα θέλουμε να πούμε το 
στηρίζουμε, ένα κομμάτι με αυτούς τους ανθρώπους, με αυ-
τόν τον τόπο. Και πιστεύω ο Θεός να δημιουργήσει να συνε-
χίσουμε έτσι. Τα δεύτερα, τα καινούργια που έρχονται δεν 
τα πολεμάμε. Είναι φυσικό να έρχονται βέβαια. Αλλά πρέ-
πει να έχουμε φως διακρίσεως και να καταλαβαίνουμε τι εί-
ναι αυτό που μας ζημιώνει, τι είναι αυτό που μας ωφελεί, τι 
είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Αν λοιπόν δεχτούμε την Ορ-
θοδοξία ότι είναι μια ιδεολογία, έχει τέλος. Γιατί η ιδεολο-
γία είναι κατασκεύασμα των ανθρώπων και τελειώνει κά-
ποια στιγμή. Αν όμως η Ορθοδοξία είναι βίωμα, είναι αυτό 
που ζούμε κάθε μέρα, είναι σχέσεις, τότε δεν τελειώνει ποτέ. 
Ακόμα και στο μαρτύριο, ακόμα και στις πιο δύσκολες κρί-
σεις εθνικές, μου είχε κάνει εντύπωση μεγάλη όταν ήμουν 
φοιτητής ο απαγχονισμός των παιδιών της Κύπρου, Καραο-
λής και λοιπά. Και σαν φοιτητής όταν βρέθηκα στην Κύπρο 
εζήτησα να μάθω, με είχε συγκινήσει του Καραολή το παρά-
δειγμα και του Ευαγόρα Παληκαρίδη. Και μου είπαν αυτοί 
εξομολογούνταν στον παπά-Σταύρο , αυτός θα σας πει πε-
ρισσότερα. Και τον επλησίασα και τον είδα. Ένας απλός πα-
πάς, αλλά ήρωας στην ψυχή. 
Μου λέει: τον αγώνα τον ξεκινήσαμε από πολύ καιρό. Αλ-
λά είδα τα παιδιά που δεν πίστευαν στον Χριστό, που δεν 
πίστευαν στην Ελλάδα, αλλά έτσι από αυθορμητισμό, από 
ενθουσιασμό έρχονταν κοντά μου, κατάλαβα ότι δεν μπο-
ρούσα να τους εμπιστευτώ τέτοια πράγματα. Κι άρχισαν 
πρώτα από όλα την κατήχηση. Τα βοήθησα τα παιδιά να γί-
νουν Χριστιανόπουλα. Κι όταν έτσι ζούσαν είπα: μπορώ να 
τους εμπιστευτώ αυτά που έχω στην καρδιά μου. Κι έγιναν 
οι απαγχονισμοί κι όταν κάποιος πάει σήμερα στα φυλακι-
σμένα μνήματα των παιδιών αυτών στην Κύπρο ή όποιοι 
διαβάσουν τα κείμενά τους θα ανατριχιάσουν, διότι τα κεί-
μενα αυτά αποπνέουν όλο και περισσότερο Χριστό και είναι 
κρίμα αυτές τις αλήθειες, να μην τις εγκολπωθούμε και να 
τις κρατήσουμε. Είμαστε σε μια κρίση. Δεν πρέπει να μας 
πιάσει πανικός, απλώς πρέπει να οχυρωθούμε, να γιγαντώ-
σουμε τις ψυχές μας, να είμαστε ενωμένοι και ο ένας να βο-
ηθάει τον άλλον σαν να είναι το ίδιο πρόσωπο. Αυτές τις 
ευχές ήθελα να σας δώσω και να σας παρακαλέσω να με συγ-
χωρέσετε για τον κόπο στον οποίο σας υπέβαλλα. Κι αν δο-
θεί η ευκαιρία του χρόνου με εσάς ή με κάποιους άλλους να 
ξαναβρεθούμε, τότε θα πούμε: αν έχουμε τέτοιους Ορθόδο-
ξους Χριστιανούς μπορούμε να βοηθήσουμε σαν Ελληνική 
Ορθοδοξία την Ορθοδοξία που κινδυνεύει στη Συρία σήμε-
ρα, την Ορθοδοξία που δεν ξέρουμε αν θα είναι αύριο στην 
Κωνσταντινούπολη, θα συνεργαστούμε με την Ορθοδοξία 
που είναι μακριά, που είναι κοντά. Αλλά δεν έχουμε αυτές 
τις αρετές αγαπητοί μου αδερφοί, μπορεί για λίγο να έχουμε 
μιαν ατμόσφαιρα θριάμβου, αλλά σε λίγο θα έχουν πάλι δι-
αλυθεί τα πάντα. 
Ευχαριστώ πολύ. ]

“ Η Ορθοδοξία δεν είναι 
μια θεωρία. Δεν είναι μια 

ιδεολογία ”
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