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-O μακαριςτόσ Χριςτόδουλοσ ζλεγε ςτα παιδιά, «ελάτε όπωσ είςτε». Εςείσ 
προςφζρατε καφζ ςτισ καφετερίεσ τθσ πόλθσ. Αυτόσ ο τρόποσ επικοινωνίασ με 
τουσ νζουσ είναι ο ενδεδειγμζνοσ ςε μια εποχι όπου μειώνεται ζςτω και  λίγο θ 
απιχθςθ τθσ Εκκλθςίασ ςτθν κοινωνία; 
 
Καλά! ο Χριςτόδουλοσ ιταν ογκόλικοσ αμεςότθτοσ επικοινωνίασ, με τουσ νζουσ! 
εγϊ είμαι λικαράκι! Όμωσ, είναι ανάγκθ να μιλιςουμε ςτα νζα παιδιά ςτο χϊρο 
τουσ, με τθ γλϊςςα τουσ, με τον τρόπο τουσ. Και να τουσ ποφμε απλά ότι 
"είμαςτϋεδϊ", για χάρθ τουσ. Ότι τα περιμζνουμε, όςο κι αν αργιςουν! Για να  
προτείνουμε ςϋαυτά ζναν άλλο τρόπο ηωισ∙ που, ποιόσ ξζρει! μπορεί να ϋναι 
καλφτεροσ απϋαυτόν που ηουν.  
 
-Μια και μιλάμε για νζουσ, πολλζσ φορζσ ζνασ ςτάρ τθσ τθλεόραςθσ ι ζνασ 
ποδοςφαιριςτισ ζχει μεγαλφτερθ αποδοχι από άτομα που κινοφνται ςτον χώρο 
τθσ Εκκλθςίασ. Σί φταίει γι αυτό; 
 

Να ςασ πω τι φταίει! τον ςταρ και τον ποδοςφαιριςτι τον αποδζχονται, επειδι 
ακριβϊσ τον "αγγίηουν", τον αποδζχονται ι τον απορρίπτουν. Εμείσ, κρατάμε 
αποςτάςεισ, ανεβικαμε πολφ ψθλά και δεν μασ φτάνουν, μιλάμε μια γλϊςςα που 
δεν κατανοοφν, κινοφμαςτε ςτα όρια του υπερκεάματοσ, δεν αφινουμε περικϊριο 
να μασ αμφιςβθτοφν...! Οπότε, τα νζα παιδιά, που δεν ζχουν τρόπο ι χρόνο να μασ 
"αποκωδικοποιιςουν", μασ προςπερνοφν και μασ αφινουν κλειςμζνουσ ςτθν 
...μεγαλοςφνθ μασ! 
 
-Πωσ κρίνετε τθ ςυμφωνία των Πρεςπών, αλλά και τα ςυλλαλθτιρια του λαοφ; 
 
Το ζχω ξαναπεί∙ όςοι λοιδόρθςαν τα ςυλλαλθτιρια, κακϊσ ζκαναν∙ όπωσ κακϊσ 
κάνουν και όςοι τα ςυνεχίηουν. Στα Βαλκάνια, οποιαδιποτε "ςυμφωνία" είναι 
καλφτερθ από τθν "μθ ςυμφωνία". Για τθν ςυγκεκριμζνθ, των Πρεςπϊν, φαίνεται 
ότι χριηει βελτιϊςεων, φυςικό είναι, όμωσ θ ιςτορία δεν κα ςυγχωριςει τον 
πολιτικό μασ κόςμο ςυλλιβδθν, που "ζπαιξε" μικρο-κομματικά παιχνίδια ςτθν 
εκνικά πλθγωμζνθ πλάτθ μασ. Ο λαόσ μασ ικελε τθν αλικεια, όχι τον διχαςμό! Δεν 
του άξιηε να διχαςτεί ςε εκνικόφρονεσ και μθ! 
 
-Για μια ακόμθ φορά δοκιμάηονται οι ςχζςεισ Εκκλθςίασ-Πολιτείασ με αφορμι και 
το μιςκολογικό των ιερζων. Πωσ κρίνετε τισ ςχζςεισ ςιμερα και τί πρζπει να γίνει 
για να ξεπεραςτεί θ κρίςθ; 
 



Από τθν μεταπολίτευςθ κι εδϊκε, φαινόταν πωσ θ μιςκοδοςία του κλιρου (που 
μερικζσ φορζσ μασ υποβίβαηε ςε "κακοφσ επαγγελματίεσ"), ιταν θ μόνιμθ μομφι 
και το μελανότερο ςθμείο τθσ ςχζςθσ μασ με το λαό μασ. Ο πολιτικόσ μασ κόςμοσ το 
αφουγκραηόταν, γιϋαυτό και οι ανζκακεν εκφοβιςμοί για "χωριςμό" 
επικεντρϊνονταν ςτθν διακοπι τθσ μιςκοδοςίασ μασ από το Κράτοσ. Γιϋαυτό, οι 
αξιοπρεπείσ κλθρικοί (που κα είχαν επιτφχει ςε κάκε άλλο πόςτο ςτον δθμόςιο ι 
ςτον ιδιωτικό τομζα), οι κλθρικοί που φοροφν το πετραχείλι ςτο λαιμό από το πρωί 
μζχρι το βράδυ, κεωροφν "ρετςινιά" τθν ζννοια του δθμοςίου υπαλλιλου! Δεν 
ανζχονται τθν κρατικι "μιςκοδοςία", όταν αμφιςβθτείται θ προςφορά τουσ ςτθν 
κοινωνία. Πιςτεφω, θ πρόταςθ του Αρχιεπιςκόπου Ιερωνφμου, ζπρεπε να εξεταςκεί 
με λιγότερθ λαϊκιςτικι ι μικρο-κομματικι ματιά. Τϊρα πια, το ηιτθμα είναι ςτο 
τραπζηι του διαλόγου και περιμζνουμε τα αποτελζςματα. Το ηθτοφμενο είναι να 
μθν βγοφμε από τθν Ενιαία Αρχι Πλθρωμϊν. Αν διαςφαλιςκεί ότι κα 
πλθρωνόμαςτε από αυτιν, τότε νομίηω κα εκλείψουν και οι τελευταίοι φόβοι.  
 
-Αυτι τθν περίοδο είναι ςτθν επικαιρότθτα το κζμα τθσ Αυτοκεφαλίασ τθσ 
Ουκρανίασ. Τπάρχουν Ιεράρχεσ και ςτθν Ελλάδα που χαρακτθρίηουν το κζμα 
άκαιρο. Πωσ ερμθνεφετε τισ ενζργειεσ του κ.Βαρκολομαίου; 
 
Δεν είναι ενζργειεσ του Βαρκολομαίου, είναι αποφάςεισ τθσ Εκκλθςίασ! Με τον ίδιο 
τρόπο, δόκθκαν κάποτε τα αυτοκζφαλα όλων των Εκκλθςιϊν, όπωσ και τθσ ιδικισ 
μασ. Τί κα πει∙ "είναι άκαιρο"; Δθλαδι, πότε κα ιταν εφκαιρο; Λφςθ δεν είναι θ 
παραπομπι ςτισ καλζνδεσ! Όταν μια πλθγι ςτο ςϊμα τθσ Εκκλθςίασ δεν 
κεραπεφεται, τότε πυορροεί και "δεν κλείνει". Όςοι τϊρα αγωνιοφν για τθν ενότθτα 
τθσ Εκκλθςίασ, καλά κα κάνουν να ςεβαςτοφν γριγορα τθν νζα κατάςταςθ και να 
αφιςουν τισ "υψθλζσ ςυμμαχίεσ", τισ "πλοφςιεσ φιλίεσ" και τουσ "εκδικθτικοφσ 
ρεβανςιςμοφσ". Ο Βαρκολομαίοσ είναι ο κακρζφτθσ τθσ εκκλθςιολογίασ του 
κακενόσ μασ επιςκόπου.   
 
-Η ερβία δεν κζλει τθν Αυτοκεφαλία κοπίων και Μαυροβουνίου και γενικώσ θ 
ενότθτα τθσ Ορκοδοξίασ ςτα Βαλκάνια δοκιμάηεται. Σι πρζπει να γίνει για να 
ζλκει θρεμία ςε μια τόςο ταραγμζνθ περιοχι; 
 
Τϊρα, μάλιςτα! φτάςατε ςτο προκείμενο. Όςο γρθγορότερα το καταλάβουμε οι 
Ορκόδοξοι Επίςκοποι, τόςο πιό αποτελεςματικά κα ςυμβάλλουμε ςτο να μθν 
ξαναγίνουν τα Βαλκάνια "πυριτιδαποκικθ τθσ Ευρϊπθσ". Το πρόβλθμα τθσ 
Βαλκανικισ είναι εκκλθςιαςτικό, δεν είναι πολιτικό. Να προτάξουμε, λοιπόν, τθν 
κοινι μασ Πίςτθ, το κοινό Ποτιριο και να προςκαλζςουμε "εισ ενότθτα". 
Διαφορετικά δεν κα φάμε γλυκό ψωμί ςτο αβζβαιο μζλλον μασ. Είναι πολλοί που 
κζλουν να "παίξουν" μπιλιάρδο ςτθν πλάτθ μασ. Η Ορκοδοξία είναι όμορφο 
ςκιπτρο, αλλά επικίνδυνο δεκανίκι. Είναι ωφζλιμο ροφχο, αλλά επικίνδυνοσ 
μανδφασ.    
 
 
-Πρόςφατα μιλιςατε για τουσ «άκεουσ…». Σελικά θ Εκκλθςία πρζπει να κρίνει 
κάποιον από το αν δθλώνει χριςτιανόσ ι από τισ πράξεισ του;  
 



Η Εκκλθςία δεν πρζπει να βάηει ετικζτεσ ςε κανζναν, επειδι δεν ιρκε για να κρίνει 
τον κόςμο αλλά για να τον ςϊςει. Ο άκεοσ δεν είναι εχκρόσ, είναι ιεραποςτολικόσ 
αγρόσ. "Καλόσ χριςτιανόσ" μπορεί να είναι ζνασ επιτιδειοσ υποκριτισ ι ζνασ 
επαγγελματίασ ευςεβισ. Αλλά, οφτε από "πράξεισ" κρίνει τουσ ανκρϊπουσ θ 
Εκκλθςία. Υπάρχουν "πνευματικότθτεσ" που κρφβουν εωςφορικό υπολογιςμό, όπωσ 
υπάρχουν και πράξεισ "αντιεκκλθςιαςτικζσ" που ζχουν μζςα τουσ κεία βοφλθςθ. 
Μια εβραϊκι παροιμία λζει: "ο Θεόσ γράφει ίςια με ςτραβζσ γραμμζσ". Γιϋαυτό, 
χρειάηεται να εμπιςτευκοφμε τον Σωτιρα Χριςτό περιςςότερο από τον εαυτό μασ 
για τθν "ςωτθρία" τθσ Εκκλθςίασ. Μασ χρειάηεται αγία ταπείνωςθ, όχι 
εκκλθςιαςτικι αλλαηονία. Μασ χρειάηονται ςιωπθλζσ προςευχζσ, όχι αγοραίεσ 
κραυγζσ "εν ταισ πλατείαισ".            
 
-Ποια θ ςχζςθ ςασ  με τα social media  και πώσ αυτά κα μποροφςαν να γίνουν 
εργαλείο επικοινωνίασ τθσ Εκκλθςίασ με τουσ νζουσ. 
 
Αμφιβάλλετε, ότι αν ηοφςε ςιμερα ο Απόςτολοσ Παφλοσ, κα αξιοποιοφςε ςτο 
ζπακρο το mail για επιςτολικι διδαςκαλία; Εξάλλου το διαδίκτυο φζρνει τουσ 
ανκρϊπουσ πιό κοντά, όπωσ και τισ ...Εκκλθςίεσ! Μακαίνουμε αυκθμερόν ειδιςεισ 
απομακρυςμζνων ενοριϊν, μθτροπόλεων, ιεραποςτολικϊν προςπακειϊν, 
ποιμαντικϊν εκδθλϊςεων κλπ. Οπότε∙ είναι ανάγκθ να χειριςτοφμε ςωςτά κάκε 
τεχνολογία προκειμζνου να επικοινωνιςουμε, όχι μόνο με τα νζα παιδιά, αλλά και 
με όλουσ τουσ ανκρϊπουσ. Ζξω από τουσ Ναοφσ παραμζνει ζνασ κόςμοσ ολόκλθροσ, 
δικόσ μασ κόςμοσ, που δεν "ζτυχε" να μασ γνωρίςει. Οφείλουμε να μιλιςουμε και 
ςϋαυτοφσ, με τθν ίδια ςτοργι και αγάπθ που μιλάμε ςτουσ "εντόσ". Τα social media  
μποροφν να αναδειχκοφν ςε ςφγχρονο άμβωνα! Οπωςδιποτε, είναι ανάγκθ να 
προςεχκοφν υπερβολζσ και ανευκυνότθτεσ.  
 
-Ζείτε ςε μια ευαίςκθτθ περιοχι. Ποιό μινυμα ςτζλνετε ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα;  
 
Η ευαιςκθςία ςτθν τζχνθ γεννά αριςτουργιματα, όμωσ ςτθν γεωςτρατθγικι 
δθμιουργεί θττοπάκειεσ. Γιατί, παρακαλϊ, είναι ευαίςκθτθ θ περιοχι μου; Από το 
βορρά πλζον δεν ζχουμε να φοβόμαςτε κανζναν, όλεσ οι Χϊρεσ ανικουν ςτουσ 
ίδιουσ υπερεκνικοφσ Οργανιςμοφσ μϋεμάσ. Οφείλουμε να καταλάβουμε ότι τα  
βόρεια ςφνορά μασ δεν υφίςτανται πια. Τα ανατολικά ςφνορα δεν τα ςυηθτάμε, 
εκτόσ αν αποφαςίςουμε να εκμεταλλευτοφμε το Αιγαίο.  
Το μινυμα που κα ςασ δϊςω δεν είναι δικό μου, το ζχετε ξανακοφςει: να 
κυμθκοφμε τα "ςφνορα τθσ καρδιάσ μασ". Όχι, βεβαίωσ, για γεωγραφικι 
κατάκτθςθ, αλλά για πολιτιςτικι ενοποίθςθ. Είχε δίκιο ο Σεφζρθσ όταν ζλεγε ότι 
"ελλθνικό δεν είναι μόνο ό,τι φαίνεται από τθν πλατεία Συντάγματοσ".  
 
 


