
Ἡ ἔλλνηα ηνῦ Εὐζεβηζκνῦ   

 
Μειεηψληαο θαλείο γηά πξψηε θνξά ηφλ 

θαηάινγν ηῶλ αἱξέζεσλ, πνχ ἔρεη ἐθδψζεη ἡ 

πηηξνπή ἐπί ηῶλ Αἱξέζεσλ ηῆο θθιεζίαο ηῆο 

ιιάδνο, ηφ κάηη ηνπ ζά πέζεη θαί ζηφλ ΕΥΣΕ-

ΒΙΣΜΟ – ΠΙΕΤΙΣΜΟ!!!  Γέλ ἔρνπκε ἰδέα – 

νἱ πηφ πνιινί – γη’ αὐηήλ ηήλ αἵξεζε!!! θ 

πξψηεο ὄςεσο, λνκίδνπκε ὅηη πξφθεηηαη πεξί 

ἁπιῆο «εὐζεβείαο». Κη ὅκσο…  Πξέπεη, ινηπφλ, 

θάπνηε λά ἀζρνιεζνῦκε θαί κέ ηήλ ὕπνπιε 

αὐηή αἵξεζε! 

  πηεηηζκόο (pietismus = εὐζεβηζκόο) 
εἶλαη ἕλα θαηλόκελν ηῆο πξνηεζηαληηθῆο 

ζξεζθεπηηθῆο δσῆο, ηφ ὁπνῖν πξσηνεκθαλί-

ζηεθε ηφλ 17ν αἰψλα ζηνχο θχθινπο ηνῦ 

Λνπζεξαληζκνῦ θαί ἀπνζθνπνῦζε ζηήλ 

ἀλαλέσζε ηῆο πλεπκαηηθῆο δσῆο ηνῦ 

Πξνηεζηαληηζκνῦ κέ πξφζεζε ηήλ ηφλσζε ηνῦ 

ζξεζθεπηηθνῦ ζπλαηζζήκαηνο. Σηφλ ιιαδηθφ 

ρῶξν ὁ πηεηηζκφο ἐκθαλίζζεθε ζηφ γεληθφηεξν 

πιαίζην ηνῦ ιεγφκελνπ «ἐμεπξσπατζκνῦ» ηῆο 

ρψξαο. 

Σέ ἀληίζεζε κέ ηφλ ἐθθιεζηαζηηθφ ηξφ-

πν δσῆο, ὁ πηεηηζκφο ἀπνβιέπεη ζηήλ 

«πξαθηηθή εὐζέβεηα». Πξόθεηηαη δειαδή γηά 

κηά ἐπίπιαζηε εὐζέβεηα θαί ἕλαλ ὑπνθξηηηθό 

ηξόπν δσῆο, ἀλεμάξηεην ἀπό ηήλ ἀιήζεηα 

ηῆοπίζηεο, πνύ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηό ζπλαί- 

 

ζζεκα.  Ἡ γλψζε ηνῦ Θενῦ γηά ηφλ πηεηηζκφ 

πξνυπνζέηεη ὄρη ηήλ πίζηε ἀιιά ηήλ ζπλαηζζε-

καηηθή βίσζε θάπνησλ ἠζηθῶλ θαλφλσλ. Αὐηφ 

ἔρεη ὡο ζπλέπεηα λά ὑπνηηκάηαη θαί λά 

παξαζεσξεῖηαη  ἡ ἀιήζεηα ηῆο πίζηεσο, 

ὁδεγώληαο ηόλ ἄλζξσπν ζέ ἕλαλ ζξεζθεπηη-

θό ἀγλσζηηθηζκό θαιπκκέλν κέ ηό ἔλδπκα 

ηῆο ἠζηθῆο ζθνπηκόηεηνο.  

 
Ἡ ἱζηνξία ηνῦ Εὐζεβηζκνῦ 

 
 εὐζεβηζκφο (Pietismus) ἀπνηειεῖ 

ζξεζθεπηηθή ηάζε πνχ ἐκθαλίζζεθε ζηνύο 

θόιπνπο ηῶλ παιαηνηέξσλ πξνηεζηαληηθῶλ 

ὁκνινγηῶλ θαηά ηόλ 17ν  αἰώλα κέ ζηόρν ηήλ 

«Praxis Pietatis», δειαδή ηήλ ἔκπξαθηε 

ἄζθεζε ηῆο εὐζεβείαο ὡο ἀληίδξαζε ζηήλ 

«ἀθηλεζία», πνχ ραξαθηήξηδε ηίο παξαδνζηαθέο 

ὁκνινγίεο ηῆο Μεηαξξχζκηζεο κέ ζθνπφ ηήλ 

ἀλαγέλλεζε ηῆο ζξεζθεπηηθῆο δσῆο. 

Οἱ ἀξρεγνί ηῆο ἀκεξηθαληθῆο «θίλεζεο 

ἁγηφηεηαο» Charles G. Finney (+1875),  Asa 

Mahan (+1889) θαί W.E. Boardman (+1886) 

ὑπνζηήξημαλ πψο εἶλαη δπλαηή κηά «ἀλψηεξε 

ρξηζηηαληθή δσή» ὑπφ ηήλ πξνυπφζεζε πψο ὁ 

Θεφο ζά δσξίζεη ηήλ «ἐκπεηξία ηῆο 

ἁγηφηεηαο».Αὐηφ ζεσξήζεθε ζάλ «πιήξσκα 

ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο», ζάλ πξνζσπηθή παξνπ- 

8o                                    ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016                           ΤΕΥΦΟΣ 45ν 

PIETISMUS



ζία ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο κέζα ζηφλ πηζηφ, ζάλ 

ἰδηαίηεξε ράξε. Απηή ἡ ἐκπεηξία ηνπ Ἁγίνπ 

Πλεχκαηνο, ὅπσο πίζηεπαλ, ζπλνδεχεηαη θαί 

ἐθδειψλεηαη κέ ζαπκαζηά θαηλφκελα, κεηαμχ 

αὐηῶλ θαί ἡ γισζζνιαιηά. 

Ὅκσο ἡ ἔλλνηα ηνῦ εὐζεβηζκνῦ, ἔρεη 

λά θάλεη κέ ηό πξνζσπεῖν, ηό θάιπκκα ηνῦ 

πξνζώπνπ θαί ὄρη κέ αὐηό θαζαπηό ηό πξό-

ζσπν. Ὅπσο ἡ εὐζέβεηα εἶλαη βίσκα, ηξφπνο 

δσῆο, ἔηζη θαί ὁ εὐζεβηζκφο, ἄλ θαί ὁιφηεια 

μέλνο ἀπφ ηήλ ἀιεζηλή εὐζέβεηα, γίλεηαη βίσκα, 

ηξφπνο δσῆο ζέ αὐηνχο πνχ ηφλ πἱνζεηνῦλ.  

εὐζεβηζκφο ἀπνηειεῖ παξαθζνξά θαί ἀιινίσζε 

ηῆο εὐζέβεηαο, θαζψο εἶλαη κηά ἑξκαθξόδηηνο 

θαηάζηαζε, πνύ ἐληνπίδεηαη ζέ ἀλζξώπνπο 

πνύ ζέινπλ λά θάλνπλ ηνύο εὐζεβεῖο, ἀιιά 

ἐπεηδή ἡ ἐπίπιαζηε αὐηή εὐζέβεηά ηνπο εἶλαη 

ὑπνθξηηηθή, θαζίζηαληαη ηειηθῶο ρεηξόηεξνη 

θαί ἀπό ηνύο ἀζεβεῖο. 

Ἡ Ἁγία Μεηέξα θθιεζία, ζηήλ κα-

θξαίσλε πνξεία Τεο ζηφ πέξαζκα ηνῦ ρξφλνπ, 

ἀληηκεηψπηζε θαί ζπλερίδεη λά ἀληηκεησπίδεη 

αὐηήλ ηήλ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε κέζα ἀπφ 

ηά πξφζσπα πνχ ηήλ ἀθνινπζνῦλ. Τά κεγαιύ-

ηεξα ρηππήκαηα ἡ θθιεζία ηά δέρηεθε ἀπό 

ηνύο εὐζεβηζηέο. Ἕλαο ἀδηάθνξνο πεξί ηά 

θθιεζηαζηηθά θαί πλεπκαηηθά δεηήκαηα, δέλ 

ζά ἀζρνιεζεῖ κέ ηφ ηί θάλνπλ νἱ παπάδεο ἤ νἱ 

Γεζπνηάδεο. Ἕλαο ἀδηάθνξνο, εἶλαη θαί παξα-

κέλεη ἀδηάθνξνο. Ἕλαο ὅκσο εὐζεβηζηήο, πνχ 

δεῖ θαί θηλεῖηαη κέ ηφλ καλδύα ηνῦ ζξεζθεπν-

κέλνπ, ἕλαλ καλδύα δηάηξεην ἐκπξόο ζηά κά-

ηηα ηνπ Θενῦ, θάηη ηέηνην δέλ ζά ηφ πξνζπεξά-

ζεη. Θά ηφ ρξεζηκνπνηήζεη, ἀθφκα θαί ὅηαλ θα-

ηά βάζνο γλσξίδεη πψο ηειηθά δέλ πιήηηνληαη 

ηά πξόζσπα ἀιιά ηό Σῶκα ηῆο θθιεζίαο 

ἀθνῦ ηά πξφζσπα θηλνῦληαη κέζα ζηφλ ὁξηζκφ 

ηνῦ ρξφλνπ ζέ ἀληίζεζε κέ ηήλ θθιεζία ἡ 

ὁπνία θηλεῖηαη ζηφλ ὁξηζκφ ηῆο αἰσληφηεηαο. Τά 

πξόζσπα θεύγνπλ, ἀιιά ἡ θθιεζία παξα-

κέλεη. Καί ηνῦην, εἶλαη θάηη πνχ ἀγλννῦλ 

παληειῶο νἱ εὐζεβηζηέο! 

 

μσηεξηθέο ἐθθξάζεηο ηνῦ Εὐζεβηζκνῦ 

 
       Δὐζεβηζκφο ἀπνβιέπεη κόλν ζηά θαηλό-

κελα θαί δεκηνπξγεῖ βηηξίλεο. Ἀδπλαηεῖ λά 

θαηαλνήζεη   ὅηη   δέλ  εἶλαη κόλν ηά ἔξγα πνύ  

θάλνπλ θάπνηνλ Φξηζηηαλό, ἀιιά θπξίσο ὁ 

ἔζσ άλζξσπνο, ὁ πόλνο θαί ἡ κεηακόξθσζε 

ηῆο θαξδηᾶο.  Εὐζεβηζηήο, ἐπεηδή εἶλαη 

ζξεζθεπηηθόο ἀθηηβηζηήο, μέξεη κόλν λά θα-

ηαθξίλεη ηνύο ἄιινπο θαί παξάιιεια λά 

δηαηεξεῖ κηά (ζπλήζσο) ἐπηθαλεηαθή εὐζέβεηα, 

ἐλῶ ζηήλ πξαγκαηηθφηεηα – ἴζσο – λά βξίζθε-

ηαη ζέ κηά δξακαηηθή πάιε κέ ηή ζπλείδεζή 

ηνπ, θαζψο ἀληηιακβάλεηαη ὅηη δέλ ηεξεῖ ηίο 

Φξηζηηαληθέο ηνπ ὑπνρξεώζεηο ζσζηά. 

Οἱ Δὐζεβηζηέο ζπλήζσο 

αὐηνπξνβάιινληαη ὡο νἱ «πηό θαζαξνί θαί πηό 

γλήζηνη» ἀπό ηόλ ὁπνηνλδήπνηε, γη’ αὐηό θαί 

ςάρλνπλ «ὀπαδνύο», γηά «βηηξίλεο – ὁκάδεο» 
θαί ζηεξνῦληαη παληειῶο ηαπεηλώζεσο!!! 

 Οἱ Δὐζεβηζηέο ζέ πᾶλε θαη’ εὐζεῖαλ 

ζηήλ πξώηε – πξώηε ρξηζηηαληθή 

ἐθθιεζία!!! θαί, ὡο ἐάλ ἔρνπλ ἐμαζθαιίζεη 

αὐηνί ηφλ …παξάδεηζν, ζέ ΄΄θαηαρεξηάδνπλ΄΄, 

ἐζέλα, ηφλ ηαπεηλφ πηζηφ, γηά ηίο «παξεθηξνπέο 

ζνπ»!!! Ἀιιά, ὅπσο ηφληδε ὁ καθαξηζηφο π. 

Ἀληψληνο Ἀιεβηδφπνπινο,  δέλ εἶλαη δπλαηόλ 

λά ἐπηζηξέςνπκε ζηήλ ἐπνρή, θαηά ηήλ ὁπνία 

ἡ θθιεζία βξηζθόηαλ ζηά πξῶηα ηεο βήκα-

ηα, ἡ ὁπνία βέβαηα δέλ ἦηαλ ἐθθιεζία ηῶλ 

«θαζαξῶλ»… 
 Οὔηε θαί κέ ηήλ ἀγάπε – ἐπίζεο – 

ἔρνπλ ζρέζε νἱ εὐζεβηζηέο, κέ ηνχο κεγάινπο 

ζηαπξνχο ησλ θαί ηφλ θαξηζατζκφ ηνπο!!!!  

Πξνβάιινληαη ὡο «ὑπεξεζηθνί», ἐλῶ – ἁπιά – 

θηλνῦληαη, κεηαμχ ληξνπῆο θαί ἐλνρῆο … ζηά 

«ἠζηθά ζέκαηα»!!! 

Οἱ εὐζεβηζηέο πξνζζέηνπλ, ἀθόκε, 

θαί δηθνύο ησλ – θαληαζηηθνύο – «Καλόλεο» 

ζηήλ θθιεζία!!!, ἐλῶ ἀπνξξίπηνπλ θάζε 

ἄιιε πεγή γηά ηήλ ἐπίιπζε ηῶλ ζύγρξνλσλ 

πξνβιεκάησλ ηῶλ ἀλζξώπσλ, πιήλ ηῆο Ἁγ. 

Γξαθῆο.  
Ἄλ πᾶο λά ἐιέγμεηο ἕλαλ «εὐζεβηζηή» 

ζπλαληᾶο ηήλ ἀπξνζδφθεηα ἐμπβξηζηηθή ζπκπε-

ξηθνξά ηνπ, θαί πξσηφγνλε ἀληίδξαζή ηνπ!!!  

Γηφηη δέλ ἔρνπλ ζπλεζίζεη λά ἐιέγρνληαη … κό-

λνλ λά ἐιέγρνπλ, βάζεη δηθῶλ ηνπο αἱξεηηθῶλ 

θαί δνγκαηηθῶλ δνμαζηῶλ!!! 

 Καί – θπζηθά – ἀθόκε θη ἄλ θαηαιά-

βνπλ ηά ιάζε ησλ… πνηέ δέλ ηά παξαδέρν-

ληαη!!!  Π Ο Τ Ε!!!  Ἄλ ἦζαλ ἐθ Θενῦ ὅινη 

αὐηνί νἱ «εὐζεβηζηέο» ἀζθαιῶο δέλ ζά 

ἀληηδξνῦζαλ ἔηζη…  

 

 



 Βαζηθφ ζηνηρεῖν ηνῦ πηεηηζκνῦ εἶλαη ἡ 

ἅξλεζε ζηήλ πξαγκαηηθφηεηα ηῆο ἔληαμεο ηῶλ 

κειῶλ ηνπ ζηήλ θθιεζία. Οἱ εὐζεβηζηέο 

ζεσξνῦλ ηή ζσηεξία ηνῦ ἀλζξώπνπ ὡο 

ἀηνκηθό γεγνλόο. Ἡ ὀξζόδνμνο, ὅκσο, δηδα-

ζθαιία ἐμαγγέιιεη ὅηη ἡ ζσηεξία ηνῦ ἀλζξψπνπ 

εἶλαη γεγνλόο ηῆο θθιεζίαο. Δἶλαη ἡ ζεαλ-

ζξψπηλε «θαηλή θηίζε» ηνῦ Σψκαηνο ηνῦ 

Χξηζηνῦ, ἡ θνηλσλία ηῶλ πξνζψπσλ, ἡ ὁπνία 

ὁδεγεῖ ζηήλ ιχηξσζε θαί ζσηεξία. 

Σχκθσλα ὅκσο κέ ηήλ δηδαζθαιία ηνῦ 

πηεηηζκνῦ, ἡ ζσηεξία ηνῦ ἀλζξψπνπ δέλ εἶλαη 

γεγνλφο ηῆο θθιεζίαο. Γέλ εἶλαη ἡ πξνζσπηθή 

κεηνρή ζηήλ ἐθθιεζηαζηηθή θνηλσλία πνχ ζψ-

δεη ηφλ ἄλζξσπν, παξά ηήλ ἀλαμηφηεηά ηνπ. Δἶ-

λαη ἁπιῶο ηά ἀηνκηθά ἐπηηεύγκαηα, ἡ 

ἀηνκηθή ζπλέπεηα ζέ ζξεζθεπηηθέο 

ἐθδειψζεηο θαί ἠζηθέο ἐληνιέο, ἡ ἀηνκηθή κί-

κεζε ηῶλ «ἀξεηῶλ» ηνῦ «γιπθνῦ Ναδσξαίνπ» 

πνχ ἐμαζθαιίδνπλ κέ ζηγνπξηά ηή δηθαίσζε. 

Σήκεξα ζηφλ ρῶξν ηῶλ Γπηηθῶλ 

θνηλσληῶλ πνχ ὁ Δὐζεβηζκφο ἔρεη γίλεη ηξφπνο 

δσῆο, ηφ ζξεζθεπηηθφ ἔξγν ἀμηνινγείηαη κέ κέ-

ηξν ηήλ θνηλσληθή ηνπ ρξεζηκφηεηα θαί ἡ 

«ἐθθιεζία» ηνπο ὀξγαλψλεηαη ζάλ θνζκηθφ 

ἵδξπκα κέ ἠζηθηζηηθέο ζθνπηκφηεηεο. Γηά ηφλ 

ιφγν αὐηφ ὁ Δὐζεβηζκφο  θαηαληᾶ κηά αἵξεζε 

ζηόλ ρῶξν ηῆο ἐθθιεζηνινγίαο. Ὑπνλνκεύεη, 
ζά ιέγακε, ηήλ ἴδηα ηήλ ἀιήζεηα ηῆο 

ξζνδόμνπ θθιεζίαο, κεηαζέηνληαο ηό γε-

γνλόο ηῆο ζσηεξίαο ἀπό ηό ἐθθιεζηαζηηθό 

ζηό ἀηνκηθό ἦζνο. 

Καηά ηήλ ὀξζόδνμε ἀληίιεςε ἡ 

ἁγηόηεηα ηῶλ ἁγίσλ δέλ ἐμαξηᾶηαη ἀπό ηήλ 

πξνζσπηθή ηνπο ηειεηόηεηα, ἀιιά ἀπφ ηή ζπ-

λαίζζεζε ηῆο ἁκαξησιόηεηαο θαί 

ἀλαμηόηεηάο ηνπο, γηαηί ηφ ηαπεηλφ θξφλεκα 

πξνζειθχεη ηή ράξε ηνῦ Θενῦ, πνχ ἁγηάδεη ηφλ 

ἄλζξσπν. Γη’ αὐηφ θαί ἡ ηαπείλσζε ινγίδεηαη 

κεγίζηε ἀξεηή  (Α΄ Ἰσ. δ΄ 6. Α΄ Πεηξ. ε΄ 5). 

Ὑπνγξακκίδνπκε, θαί πάιηλ, πψο ἡ 

ἁγηφηεηα ηῶλ ἁγίσλ, δέλ εἶλαη ἀπνηέιεζκα δη-

αδηθαζίαο «αὐηνηειείσζεο», ἀιιά θαξπόο 

ηῆο ράξεο ηνῦ Θενῦ, ἡ ὁπνία δίδεηαη ζηνύο 

ηαπεηλνύο. Οἱ ἅγηνη δέλ ἔρνπλ δηθή ηνπο 

ἁγηφηεηα, ἀιιά ἀληηθαηνπηξίδνπλ ηφ θῶο ηνῦ 

Κπξίνπ, γίλνληαη κέηνρνη ηῆο ράξεο θαί ηῆο 

ἁγηφηεηαο ηνῦ Χξηζηνῦ, δέλ εἶλαη ἅγηνη κέ ηίο 

δηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο. 

Ἡ θίλεζε ηνῦ εὐζεβηζκνῦ ὑπνγξακκίδεη 
ηήλ ἄκεζε ἐκπεηξία ηνῦ Θενῦ ζηήλ ςπρή ηνῦ 
ἀλζξψπνπ, ζάλ «καξηπξία» ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκα-
ηνο θαί ηή ζεκαζία ηῆο κεηαζηξνθῆο θαί ηῆο 
ρξηζηηαληθῆο ηειεηφηεηαο. Αὐηή ἡ «ἐκπεηξία ηῆο 
ἁγηφηεηαο» ζηή λέα ἀκεξηθάληθε θίλεζε, ινγη-
δφηαλ «ἰδηαίηεξε ράξε»… 

             Ἡ γλεζηόηεηα ὅκσο ἑλόο ρξηζηηαλνῦ 

θαί ἑλόο θήξπθα ηνῦ εὐαγγειίνπ δέλ εἶλαη νἱ 

πλεπκαηηθέο ηνπ ἐκπεηξίεο, ἀιιά ἡ δηδαρή 
ηνῦ Φξηζηνῦ.  ἴδηνο ὁ Κχξηνο κᾶο βεβαηψλεη 
πψο «πλεπκαηηθέο ἐκπεηξίεο» ζά πξνβάιινληαη 
θαί ἀπφ ςεπδόρξηζηνπο θαί ςεπδνπξνθῆηεο 
κέ ἀπνηέιεζκα λά θέξνπλ ζύγρπζε, θαί λά 

πιαλνῦλ ἀθόκε θαί «ἐθιεθηνύο» (Μαηζ. θδ΄ 

24-25. Β΄ Κνξ. ηα΄ 13-15. Ἀπνθ. ηγ΄ 12-18. ηζη΄ 
14. ηζ΄ 20). Γη’ αὐηφ θαί ὁ ἀπόζηνινο Ἰσάλλεο 

ζπληζηᾶ: «Ἀγαπεηνί, κή παληί πλεύκαηη πη-

ζηεύεηε, ἀιιά δνθηκάδεηε ηά πλεύκαηα εἰ ἐθ 

Θενῦ ἐζηίλ, ὅηη πνιινί ςεπδνπξνθῆηαη 

ἐμειειύζαζηλ εἰο ηόλ θόζκνλ» (Α΄ Ἰσ. δ΄ 1). 

Ἄλ θαλείο βαζηζζεῖ ζηίο πξνζσπηθέο 
ηνπ ἐκπεηξίεο, εἶλαη εὔθνιν λά πιαλεζεῖ. Ἄλ 
ιφγνπ ράξε ραξαθηεξίζεη θαλείο ηφ θαηλφκελν 
ηῆο γισζζνιαιηᾶο ζάλ γλήζηα πλεπκαηηθή 
ἐκπεηξία θαί ηήλ ζέζεη ζηφ θέληξν ηῆο 
πλεπκαηηθῆο δσῆο, ἀμηνινγψληαο ηελ ζάλ 
ἐμσηεξηθφ «ζεκεῖν» γηά ηφ «βάπηηζκα ηνῦ 
Ἁγίνπ Πλεχκαηνο», εἶλαη ζίγνπξν πψο ζά 

ὁδεγεζεῖ ζηήλ πιάλε. Θά ζεσξήζεη ηφ θαηλφ-
κελν αὐηφ «ἀπφδεημε» κηᾶο «λέαο 
πεληεθνζηῆο» θαί ηήλ ὁκάδα πνχ πξνβάιιεη 
ηέηνηεο ἐκπεηξίεο ζάλ ηήλ «ἐθθιεζία ηῶλ 
ἐζράησλ θαηξῶλ», ζάλ ηήλ «λχκθε», πνχ ζά 
παξαιάβεη ὁ Κχξηνο. Τφηε γη’ αὐηφλ ἡ 
ξζφδνμε θθιεζία γίλεηαη «θαη’ ὄλνκα 
ἐθθιεζία», ἤ θαί «πφξλε Βαβπιψλα», ἀπφ ηήλ 
ὁπνία πξέπεη «ηά παηδηά ηνῦ Θενῦ» λά 
ἐμέιζνπλ!!! 

 εὐζεβηζηήο ἔρεη ὅια ηά ραξαθηεξη-
ζηηθά ηνῦ κή θαη’ ἐπίγλσζηλ δεισηή, δηά ηφλ 
ὁπνῖνλ, ὁ Ἅγηνο Νεθηάξηνο ἀλαθέξεη ὅηη εἶλαη 

«ἄλζξσπνο ὀιέζξηνο». Τόλ εὐζεβηζηή, ηόλ 
δηαςεύδεη ὁ ἴδηνο ὁ Θεόο, ἀθνῦ ἐπέιεμε 
ἐξρφκελνο ζηφλ θφζκν, λά ζώζεη ηνύο 

ἁκαξησινύο θαί ὄρη ηνύο Ἁγίνπο! Νά θαιέ-

ζεηηνύο ἁκαξησινύο θαί ὄρη ηνύο δηθαίνπο ζέ 
κεηάλνηα. Τνχο εὐζεβηζηέο ηνχο ἀπνζηξέθεηαη 
ὁ Θεφο ἀθνῦ ηό δειεηήξην πνύ ἐθρένπλ κόλνλ 

ἄξσκα εὐζεβείαο δέλ ἔρεη.  

  



Οἱ εὐζεβηζηέο νὐζηαζηηθά ζεσξνῦλ 
ὅηη ἔρνπλ – ἤδε – ἐμαζθαιίζεη ηόλ Παξάδεη-
ζν θαί δέλ λνηάδνληαη ηόζνλ γηά ηήλ 
ξζνδνμία, ὅζν γηά λά δηαθεκίζνπλ ηήλ 
ἀξεηή ησλ, παιεθαξηά ησλ, ηόλ δῆιν ησλ, 
ηήλ ἀιήζεηα ησλ, ηήλ εὐζέβεηά ησλ θαί ηήλ 
πλεπκαηηθή θαζαξόηεηα θαί γλεζηόηεηά 
ησλ. 

Μέ ηήλ ζπκπεξηθνξά ησλ θαί κέ ηό 
πξόζρεκα κηᾶο ἀόξηζηεο ΄΄αὐζηεξόηεηνο΄΄ 
θαί ΄΄πλεπκαηηθόηεηαο΄΄, δεκηνπξγνῦλ ἐλνρέο 
– ἀθόκε θαί γηά ζσζηέο ἀληηδξάζεηο ησλ – 
ζέ πνιινύο ξζνδόμνπο Φξηζηηαλνύο θαί 
νὐζηαζηηθά «δηώρλνπλ» ἀπό ηήλ θθιεζία 
πνιύ θόζκν, ἀθνῦ ηνύο παξαδίδνπλ ζηό πῦξ 
ηό ἐμώηεξνλ, ηνύο θαηαθεξαπλώλνπλ ὡο 
«πνιύ ἁκαξησινύο» θαί «αἱξεηηθνύο» ἤ 
«ἄζρεηνπο». Ἄλ εἶλαη θαλείο θάπσο 
ἀθαηαηφπηζηνο, ἀληηδξαζηηθφο ἤ λένο, πνιχ πη-
ζαλφλ λά κή μαλαπαηήζεη ηφ πφδη ηνπ ζηήλ 
θθιεζία. 

Οἱ Εὐζεβηζηέο  ιε ηηνπξγνῦλ 
νὐζηαζηηθά ὡο αὐηεπάγγειηνη Εἰζαγγειεῖο 
ηῆο θθιεζίαο θαί ἀζθνῦλ … ἀζηπλόκεπζε 
θαί θξηηηθή ζέ θάζε κέινο ηεο. Γεληθά, 
βαζκνινγνῦλ ηνύο πάληεο. Σηήλ θαιχηεξε πε-
ξίπησζε, θάζε ἐπαθή καδί ηνπο ἐπηθέξεη δη-

ρόλνηα, κῖζνο θαί ηαξαρή!  

Μέ ηνχο κεγάινπο ησλ ζηαπξνχο θαί ηίο 

θαξηζατθνῦ ηχπνπ πξνζεπρέο ησλ θαί ηήλ ἐλ 

γέλεη ἐπίδεημή ησλ, νὐδεκία ζρέζε ἔρνπλ κέ 

ηαπείλσζε! Κη ἄλ θακκηά θνξά βξεζεῖ θά-

πνηνο λά ηνύο ἐιέγμεη, ἀληηδξνῦλ κέ πξσηόγν-

λν θαί ὀξγίιν ὕθνο, κέ θαηάξεο, 

ἀλαζεκαηηζκνύο,  θ.ιπ. 

 

Ἡ ζηάζε καο ἀπέλαληη ζηόλ Εὐζεβηζκό  

 
 Ἄλ ἦζαλ ἐθ Θενῦ νἱ εὐζεβηζηέο, δέλ 

ζά ἐμεθξάδνλην θαί δέλ ζά ιεηηνπξγνῦζαλ κέ 

ηνύο ηξόπνπο, κέ ηνύο ὁπνίνπο ἐθθξάδνληαη, 

θαί δέλ ζά ἀληηδξνῦζαλ ἔηζη ζέ ὅζνπο 

πξνζπαζνῦλ  λά ηνύο ἐιέγμνπλ θαί 

ἀκθηζβεηήζνπλ. 

Γη’ αὐηό ἀγαπεηέ ἀδειθέ, κπνξεῖ λά 

ζέ πιαλέςνπλ θη ἐζέλα, νἱ αἱξεηηθνί θαί πια-

λεκέλνη «εὐζεβηζηέο» κέρξη λά ηνχο θαηαιά-

βεηο…!!! Ἄο πξνζέμσκελ, ινηπφλ ηήλ αἵξεζηλ 

ηνπ εὐζεβηζκνῦ!!!  Πνιχ ὕπνπιε αἵξεζε θαί 
πιάλε παξάιιεια!!! 

Πηζηεχνπκε, ὅηη ζέ κηά ἐξρφκελε 

νἰθνπκεληθή ζχλνδν, ζά θαηαγγειζεῖ ὁ 

εὐζεβηζκόο ζάλ πιαζηνγξαθεκέλε ἀληίιεςε 

ηῆο ὀξζνδόμνπ εὐζεβείαο θαί ζά 

θαηαδηθαζζεῖ.  

 

                 Κώστας Ἐλ. Πετρόποσλος, Νομικός 


