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ΠΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς  
Θείας Λατρείας καὶ Ποιμαντικοῦ Ἔργου 

Μητροπολίτου Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφίας  
Κυρίου Κωνσταντίνου 

 
  Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, Θεοφιλέστατοι, Σεβαστοὶ Πατέρες, 
Ἐλλογιμώτατοι, Κυρίες καὶ Κύριοι. 
  Ὡς Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Θείας Λατρείας καὶ 
Ποιμαντικοῦ Ἔργου σᾶς καλοσωρίζω στὴν Ἡμερίδα αὐτὴ εὐχόμενος νὰ 
ἀποδώσει τοὺς καρποὺς γιὰ τοὺς ὁποίους ὅλοι ἐμεῖς συγκεντρωθήκαμε 
ἐδῶ στὴν Πεντέλη στὸν χῶρο τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου ποὺ 
στεγάζει τὸ Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 
  Κατόπιν πολλῶν σκέψεων καὶ συζητήσεων ἡ Ἐπιτροπή μας 
ἀποφάσισε νὰ προτείνει στὴν Ἱερὰ Σύνοδο –ἡ ὁποία καὶ ἐνέκρινε τὴν 
πρόταση– ἡ φετινὴ Ἡμερίδα νὰ ἔχει ὡς κεντρικὸ θέμα προβληματισμοῦ 
καὶ τίτλο: «Εἰς ἀπολογίαν τοῦ Εὐαγγελίου» (Φιλιππησίους 1, 17). 
Ἀπαντήσεις σὲ σύγχρονες προκλήσεις. 

Κατέληξε σ’ αὐτό γιατί μετά από συζητήσεις μὲ ἱερεῖς εἴτε 
ἀπαντήσεις τους σὲ πρόσφατες ἔρευνες, φαίνεται ὅτι τοὺς ἀπασχολεῖ 
ἔντονα ἕνα εἶδος ἐπιθετικότητας ἐκ μέρους τῶν Μέσων Μαζικῆς 
Ἐνημέρωσης (ΜΜΕ), Ἐφημερίδων ἀλλὰ καὶ ἀπὸ λαϊκοὺς προσκείμενους ἢ 
ἀποστασιοποιημένους ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή. Αἰσθάνονται ὅτι 
γίνονται στόχος δικαίως ἢ ἀδίκως γιὰ ζητήματα ποὺ ἀνέκυψαν τὰ 
τελευταῖα ἔτη στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ἐφαπτόμενα τῆς Ἐκκλησίας. 
  Γιὰ παράδειγμα ἀναφέρονται ὁρισμένα, ὅπως: ὁ σκανδαλισμὸς ἐκ 
τῆς «ἠθικῆς» συμπεριφορᾶς ὁρισμένων· ὁ ἄμετρος πλουτισμὸς καὶ ἡ τάση 
ἐπιδείξεως ἐκπροσώπων τοῦ κλήρου· ἡ ἔλλειψη κοινωνικοῦ ἔργου γιὰ τὴν 
ὁποία μᾶς κατηγοροῦν ὁρισμένοι καὶ ἡ δῆθεν προνομιακὴ μεταχείριση ἐκ 
μέρους τοῦ Κράτους τῶν οἰκονομικῶν τῆς Ἐκκλησίας· ἡ ἔλλειψη 
κατηχήσεως καὶ ἀνεπαρκοῦς προσαρμογῆς στὸν σύγχρονο κόσμο· ἡ 
«οἰκουμενιστικὴ» στάση τῆς Ἐκκλησίας μας ἀντίθετη σὲ μία παραδοσιακὴ 
ὀρθόδοξη στάση. 

Ἀσφαλῶς ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ἀφορμὲς ποὺ θὰ ἦταν καλὸ νὰ 
ἐντοπισθοῦν καὶ νὰ ὀνοματισθοῦν.  
  Γιὰ ὅλα αὐτὰ καὶ ἄλλα, εἶναι ἀλήθεια, ὅτι πολλὲς συκοφαντίες, 
κατηγορίες, ἐπιθέσεις δέχονται οἱ ἱερεῖς μας καὶ πολλοὺς 
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προπηλακισμοὺς ὑφίστανται τὸν τελευταῖο καιρό. Πολλοὶ 
ἀπογοητεύονται καὶ στενοχωροῦνται ἀπ’ αὐτὴν τὴν ἄδικη μεταχείριση.  
Καὶ διερωτῶνται.  Τί ἀπαντήσεις μποροῦμε νὰ δίνουμε γιὰ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ 
μᾶς καταμαρτυροῦν καὶ μᾶς καταγγέλουν, τὰ ὁποῖα, ὅμως μπορεῖ καὶ νὰ 
μὴν εὐσταθοῦν; 
  Ὅπως διαπιστώνετε ἀπὸ τὸ εἰς χεῖρας σας πρόγραμμα οἱ ἐπιμέρους 
εἰσηγήσεις ἑστιάζονται στὶς πιὸ συχνὲς «κατηγορίες» ποὺ προσάπτουν 
στὴν Ἐκκλησία. Κύριο μέλημά μας θὰ εἶναι οἱ ἱερεῖς μας νὰ ἐξέλθουν 
ἐνισχυμένοι στὴν ἀντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων καὶ νὰ φύγουν στὸ 
τέλος τῆς Ἡμερίδος μὲ «κραταιὸν φρόνημα», ἔτσι ὤστε νὰ συνεχίσουν τὴν 
ἀποστολή τους στὸ σύγχρονο κόσμο ποὺ τόσο τὴν ἔχει ἀνάγκη. 
 Εἶναι πολλὰ τὰ ἐρωτήματα ποὺ τίθενται καὶ προκαλοῦν τὸ 
ἐκκλησιαστικὸ πλήρωμα. 

• Ἐὰν ἀπαντήσουμε, μὲ ποιὰ γλώσσα θὰ ἀπαντήσουμε καὶ θὰ 
καταστήσουμε ἐφικτὴ τὴν ἐπικοινωνία μας; Μὲ μία γλώσσα ξύλινη, 
προστακτική, δογματική, ἐκκλησιαστικὰ ὀρθὴ ἢ διαλογικὴ-
παρακλητική, ἐπεξηγηματικὴ-διευκρινιστική; Καὶ αὐτὰ ὡς πρὸς τὸ 
γενικὸ τρόπο τοῦ πῶς τῶν ἀπαντήσεων. 

• Ἡ γλώσσα ἡ χρησιμοποιουμένη στὴ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας 
μετέχει καὶ αὐτὴ στοὺς προβληματισμοὺς ποὺ ἐγείρονται: Θ. 
Λειτουργίες στὸ πρωτότυπο ἢ σὲ μετάφραση ἢ τουλάχιστον τὰ 
ἀναγνώσματα; Ἀλλὰ καὶ αὐτὴ καθ’ ἑαυτὴν ἡ λατρευτικὴ τάξη 
γίνεται ἀντικείμενο συζητήσεων: μακρὲς ἀκολουθίες ἢ ἀκολουθίες 
καὶ μυστήρια ποὺ ἐνεργοῦνται εἰς βαθμὸν κατεπείγοντος καὶ μὲ 
ἄκρα βιασύνη; 

• Ἡ ἐμφάνιση καὶ ἡ συμπεριφορὰ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου μετέχει καὶ αὐτὴ 
εἰς τὰ πυρὰ τῶν ἐκτοξευομένων κατηγοριῶν· δὲν ἀνήκει στὸ 
ἀπυρόβλητον. Ἐρωτήματα ὅπως τί ὑπαγορεύουν οἱ ἱεροὶ κανόνες· τί 
ἀπαιτεῖ καὶ τί ἀνέχεται ἡ ἐκκλησιαστικὴ διοίκηση· τί ἀπαιτεῖ ὁ 
κόσμος ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς καὶ ἂν αὐτὰ νομιμοποιοῦνται εἶναι ἀπὸ τὰ 
πλέον συνήθη. Ὑπάρχει ἄραγε ἕνας καθρέπτης τοῦ καλοῦ ἱερέως 
ὥστε ἐκεῖ ἀντικατοπτριζόμενος νὰ διακρίνει τὰ καλὰ καὶ τὰ 
ἄσχημα τῆς συμπεριφορᾶς του; 

• Ἡ περιουσία καὶ τὰ οἰκονομικά τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν γίνει 
τελευταῖα ἀντικείμενο ἀντεγκλήσεων μεταξὺ Πολιτείας καὶ 
Ἐκκλησίας. Πολλοὶ ὁμιλοῦν γιὰ ἀμύθητη περιουσία καὶ ἄλλοι γιὰ 
τὸν μύθο γύρω ἀπὸ αὐτήν. Ἰσχύουν ὅσα λέγονται γιὰ τὴν ἀκίνητη; 
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Ὑπάρχει διαφάνεια στὰ ἔσοδα καὶ στὴ διαχείριση; Γιατί νὰ 
μισθοδοτοῦνται οἱ ἱερεῖς μας ἀπὸ τὸ Κράτος; Δωρεὰν ἢ μὲ 
τιμολόγηση τὰ ἱερὰ μυστήρια; Πῶς ἐξασφαλίζονται οἱ δωρεὲς πρὸς 
τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Ἱδρύματα καὶ τί δικαίωμα ἔχει τὸ Κράτος νὰ τὶς 
φορολογεῖ; Τὸ χρῆμα εἶναι τελικὰ ἕνας βρόχος στὸ λαιμὸ τῆς 
Ἐκκλησίας; 

• Στὴν πατρίδα μας, παρὰ τὴν ὁμοιογένεια καὶ τὸ πάλαι ποτὲ 
ἀκραιφνὲς καὶ ὁμόδοξον τοῦ πληθυσμοῦ, σήμερα ἰδιαίτερα 
παρατηροῦνται διαφοροποιήσεις πληθυσμιακές, θρησκευτικὲς καὶ 
ἄλλες. Ἔτσι πολλοὶ διερωτῶνται γιὰ τὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς ἄλλους 
γενικά: μὲ σχισματικούς, ἑτεροδόξους, ἑτεροθρήσκους, μετανάστες 
καὶ πρόσφυγες ποικίλης προελεύσεως ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ προβλήματα 
ποὺ ἀνακύπτουν σὲ διάφορες περιπτώσεις μικτῶν γάμων 
οἱασδήποτε μορφῆς καὶ προβαλλόμενες ἀπαιτήσεις γιὰ ἀποδοχὴ 
ἀναδόχων ποὺ δὲν δέχεται ἡ Ἐκκλησία μας, συμμετοχή σε κηδεῖες 
καὶ σὲ ἐκδηλώσεις οἰκουμενικῆς φύσεως. 

Γιὰ ὅλα τὰ παραπάνω ζητήματα παρεκλήθησαν νὰ δώσουν 
ἀπαντήσεις οἱ Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ οἱ ἐλλογιμώτατοι 
κ.κ. Καθηγητές. Νὰ δώσουν ἔμφαση στὸ τί πρέπει νὰ γνωρίζουν οἱ ἱερεῖς 
μας ὥστε νὰ ἔχουν τὴν εὐχέρεια νὰ δίδουν τὰ πρέποντα διότι στὰ 
τιθέμενα γιατί, «ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπη» (Ἐφεσίους 4, 15). 

Τοὺς εὐχαριστῶ, λοιπόν, ἐκ βάθους καρδίας γιὰ τὴν πρόθυμη 
ἀνταπόκρισή τους νὰ συμμετάσχουν μὲ τὴν εἰσήγησή τους στὴν Ἡμερίδα 
αὐτή. Εὐχαριστῶ ὅμως καὶ ὅλους ἐσᾶς ποὺ ὑποβληθήκατε στοὺς κόπους 
τῶν μετακινήσεων καὶ τῆς παρακολούθησης τῶν ἐργασιῶν της. Εὔχομαι ὁ 
Ἀγαθὸς Θεὸς νὰ εὐλογήσει τοὺς κόπους ὅλων. 


