ΦΩΤΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

ΕΠΘΣΟΛΗ ΠΡΟ ΣΘΝΑ ΛΑΣΘΝΘΖΟΝΣΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΘΣΗΝ*
Ἐλ Ἀζήλαηο ηὴ 7ε Μαξηίνπ 1965
εβαζκηώηαηε,
Θεξκῶο ζᾶο εὐραξηζηῶ δηὰ ηὴλ ἀπὸ 4εο Μαξηίνπ ἐπηζηνιήλ αο, εἰο ηὴλ ὁπνίαλ
κνὶ γξάθεηε ὅηη ζὰ πξνζπαζήζεηε ὅπσο κνὶ ἀπεπζύλε ἡ Κνηλόηεο ἐπηζηνιὴλ δηὰ
λὰ πξνβῶ εἰο ηὴλ δσγξάθεζηλ ηῶλ ἰ. εἰθόλσλ ηνῦ ἱεξνῦ Νανῦ ηνῦ Γελεζίνπ ηῆο
Θενηόθνπ.
Ὅζνλ δ’ ἀθνξᾶ εἰο ηὰο ηηκᾶο ηνύησλ, ἐπαθίεκαη εἰο ηὴλ θαιὴλ ζέιεζηλ ηῶλ. Ἂο
ηὰο ὑπνβηβάζνπλ ὅζνλ λνκίδνπλ, θη’ ἂο κνὶ γλσξίδνπλ πνὺ θαηέιεμαλ. Ἐὰλ ὅκσο
δπζθνιεύσληαη, ὁπσζδήπνηε, λ’ ἀλαζέζνπλ εἰο ἐκὲ ηὴλ ἐξγαζίαλ δὶ’
ὁπνηνλδήπνηε ιόγνλ, θαὶ εὑξεζῆ ὁ ἐμ ἴζνπ κὲ ἠκᾶο θαηάιιεινο θαὶ πεπεηξακέλνο
ηερλίηεο, ἂο κὴ δηζηάζνπλ λὰ ἀλαζέζνπλ ηὴλ δσγξάθεζηλ εἰο ἐθεῖλνλ.
***
Αἳ ἐπὶ ηῆο θηλήζεσο πξὸο ἑλόηεηα ηνῦ Υξηζηηαληθνῦ θόζκνπ ἀληηιήςεηο κνπ
εἶλαη γλσζηαὶ εἰο ηὸλ Παλαγηώηαηνλ, θαὶ ἐθ ζπληόκσλ κεηαμὺ ἠκῶλ ζπλνκηιηῶλ,
ὄηε ἦιζελ νὗηνο εἰο Ἀζήλαο, θαὶ ἐθ δηεμνδηθσηέξαο ἀιιεινγξαθίαο κεη’ αὐηνῦ
θαὶ κεηὰ ηνῦ εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ Δέξθσλ θ.θ. Ἰαθώβνπ.
Αἳ ἀληηιήςεηο αὖηαη δύλακαη λὰ βεβαηώζσ ὅηη δὲλ ὀθείινληαη εἰο ἐιαηήξηα
κηζαιινδνμίαο ἢ ἀγλνίαο, ἀιι’ εἰο βαζείαλ πίζηηλ θαὶ γλῶζηλ ηνῦ κπζηεξίνπ ηῆο
ξζνδνμίαο, ηὴλ ὁπνίαλ ἔζρνλ, ράξηηη Θενῦ, παηδηόζελ, ἐμ ἢο ἀλαβξύεη ἡ πξὸο
αὐηὴλ βαζπηάηε ἀγάπε θαὶ ζεβαζκόο, πηζηνύκελνο δηὰ κίαο δσῆο ζπζηῶλ θαὶ
ἀγώλσλ, θαηαδηθαζάλησλ κὲ εἰο ἀθηεκνζύλελ ἑθνπζίαλ, θαζ’ ὂλ ρξόλνλ ζὰ κνὶ
ἦην εὐρεξὲο λὰ ἀπνθηήζσ πνιιὰ ὑπάξρνληα, δεδνκέλνπ ὅηη ὁ πινπζηνδόηεο
Κύξηνο ἐπξνίθηζε ἐκέ, ηὸλ ἀλάμηνλ, δηὰ πνιιῶλ πξνζόλησλ, ἐμ ἐθείλσλ ἄηηλα
ἑμαζθαιίδνπζηλ ἐπηηπρίαλ ὑιηθήλ, θαὶ θήκελ, ἐλ ηῷ αἰώλη ηνύησ ηῷ ἀπαηεώλη.
Ἀθνπζίσο ἐπεμεηάζελ πεξηζζόηεξόλ ηνπ δένληνο. Μὲ ηὴλ ζείαλ θώηηζηλ
ἐκείλακελ καθξὰλ ἀπὸ ηὰο καηαηνδνμίαο ηνῦ νὐκαληζκνῦ, ἀγσληδόκελνη ὁκνὺ κὲ
ςπρᾶο πεππξαθησκέλαο ἀπὸ ἀζάιεπηνλ πίζηηλ πξὸο ηὴλ ξζνδνμίαλ,
πξνεξρνκέλελ ἀπὸ ηὴλ βαζείαλ γλῶζηλ θαὶ ἐπίγλσζηλ «ηνῦ ὑπεξέρνληνο» αὐηῆο
ἔλαληη ηῶλ θαηὰ Δύζηλ ὀξζνινγηζηηθῶλ θαὶ ἀξηζηνηειείσλ παξακνξθώζεσλ ηῆο
ζξεζθείαο ηνῦ Υξηζηνῦ, ηὰο ὁπνίαο, θεῦ! ὀλνκάδνκελ «Ἐθθιεζίαο», θαζ’ ὂλ
θαηξὸλ ὁκνινγνῦκελ ηὴλ πίζηηλ ἠκῶλ δηὰ ηνῦ πκβόινπ, ηνῦ βεβαηνῦληνο ὅηη
πηζηεύνκελ «εἰο Μίαλ, Ἁγίαλ, Καζνιηθὴλ θαὶ Ἀπνζηνιηθὴλ Ἐθθιεζίαλ»,
ἀλαγλσξίδνληεο ηὸ δηθαίσκα εἰο ηνὺο Λαηίλνπο λὰ αὐηνραξαθηεξίδσληαη κὲ ηὴλ

ἑιιεληθὴλ ιέμηλ «Καζνιηθνί», ηὴλ ὁπνίαλ πνλεξῶο ὑθήξπαζαλ. Οἱ Λαηίλνη δὲλ
ἔρνπλ εἰκὴ ηὴλ Παπηθὴλ αὐιὴλ δηάδνρόλ ηεο αὐιῆο ηῶλ αὐηνθξαηόξσλ ηῆο
Ρώκεο, ἐθπξνζσπνῦζαλ ηὸ πλεῦκα «ηνῦ θόζκνπ», ηὸ ὁπνῖνλ ἐραξαθηήξηζελ
ἐπαλεηιεκκέλσο ὁ Κύξηνο ὡο ἐρζξηθὸλ πξὸο Αὐηὸλ θαὶ πξὸο ηὸ Εὐαγγέιηνλ
(ἰδίσο ἐλ Ἰσ. ἡ’ 23, Ἰδ’ 27, ἰὲ’ 18, ἰζη’ 20, θαὶ δὴ ἐλ Ἰσ. Ἰδ’ 9 ὅπνπ ιέγεη πξὸο ηὸλ
Παηέξα Αὐηνῦ, Αὐηὸο ὁ ἐιζῶλ ζῶζαη ηὸλ θόζκνλ: «Δὲλ παξαθαιῶ δηὰ ηὸλ
θόζκνλ ἀιιὰ παξαθαιῶ δὶ’ αὐηνὺο ηνὺο ὁπνίνπο κνὶ ἔδσζεο»).  Παπηζκὸο εἶλαη
θαὶ δηὰ ηνὺο ἀπίζηνπο ἀθόκε θαὶ ἀδηαθόξνπο, ἡ πξνζσπνπνίεζηο ηνῦ πλεύκαηνο
«ηνῦ θόζκνπ», θαὶ θαηέζηεζελ ἀπερζὲο θαὶ κηζεηὸλ ηὸ Εὐαγγέιηνλ, ὅζνλ νὐδεὶο
ἄζενο ἢ πνιέκηνο θαλεξόο ηνπ Υξηζηνῦ.
ᾶο παξαθαιῶ λὰ κὲ ζπγρσξήζεηε δηὰ ηὰο γξακκᾶο αὐηᾶο. εβαζηὸο θαὶ
ἀγαπεηὸο ὁ Παηξηάξρεο, ζεβαζηνὶ θαὶ ἀγαπεηνὶ νἱ ἀξρηεξεῖο, ἀιιὰ πιένλ
ζεβαζηὴ θαὶ ἀγαπεηὴ εἶλαη ἡ ἀιήζεηα ηνῦ Υξηζηνῦ.
Μεηὰ ζεβαζκνῦ θαὶ ἀγάπεο,
ΦΩΣΘΟ ΚΟΝΣΟΓΛΟΤ
Τ.Γ.
εβαζκηώηαηε,
Ἠκεῖο νἱ ζεσξνύκελνη θαλαηηθνὶ θαὶ κηζαιιόδνμνη, ἔρνκελ ἐλ ηαῖο θαξδίαηο
ἠκῶλ ἀιεζῆ ἀγάπελ, ἤηνη ηὴλ ἀγάπελ ηὴλ ὁπνίαλ δίδεη κόλνλ ὁ Υξηζηόο, ὄρη ηὴλ
ςεπδναγάπελ ηὴλ ὁπνίαλ ἔρεη ὁ «θόζκνο». Δὲλ ζέισ λὰ ἀκθηζβεηήζσ ὅηη ζεῖο
θαὶ ἄιινη θιεξηθνὶ κεζ’ ὑκῶλ ἄγνληαη ἀπὸ ηὸ πλεῦκα ἀιεζηλῆο ἀγάπεο. Ἀιιά, ἐμ
ἀθνξκῆο ηῆο θηινπαπηθῆο θηλήζεσο ζπλεηάρζεζαλ κὲ ηὸ ζηξαηόπεδνλ ηῶλ
θηινπαπηθῶλ ἄλζξσπνη, νἱ ὁπνῖνη, ἤζαλ θαὶ εἶλαη ἐληειῶο ἄπηζηνη δῶληεο καθξάλ
ηεο Ἐθθιεζίαο, ὑπνινγηζηαὶ θαὶ ζπκθεξνληνιόγνη, νἱ ὁπνῖνη ὡο δηὰ καγείαο, ἐλῶ
ἐλέπαηδνλ πξνεγνπκέλσο ηὴλ ζξεζθείαλ καο, κεηεβιήζεζαλ εἰο θήξπθαο ηῆο
ἀγάπεο, ςεῦζηαη, θάπεινη ηῶλ πάλησλ. Σὴλ ἱεξὰλ ἀγάπελ ηὴλ ἔρνπλ ὡο
πξνπέηαζκα θαπλνῦ, θαὶ ὡο ἐθ ηνύηνπ ηὴλ ἐμεπηέιηζαλ ηὴλ ἱεξὰλ ἀγάπελ ηνῦ
Εὐαγγειίνπ, «ηὸλ ζύλδεζκνλ ηῆο ηειεηόηεηνο».
Ἔρσ πνιιὰ λὰ ζᾶο ἐμνκνινγεζῶ θαὶ λὰ ζᾶο θαηαζηήζσ γλσζηὰ θάπνηα
πξάγκαηα ηὰ ὁπνῖα κὲ ἐλίζρπζαλ εἰο ηὴλ πξνθαηάιεςίλ κνπ ἔλαληη ηῶλ Λαηίλσλ.
ᾶο ὁκηιῶ ὡο πξὸο πλεπκαηηθὸλ Παηέξα. Πνιιὰ δὲλ ἦιζνλ εἰο γλῶζηλ αο, ἐμ
ἐθείλσλ ηὰ ὁπνία θαλεξώλνπλ ὅηη ὁ ιαηίλνο δὲλ ἔρεη πλεῦκα Θενῦ.

* «Ο.Σ.», Ἰνύληνο 1967. Εἰο εἰζαγσγηθὸλ ζεκείσκα, ὁ «Ο.Σ.» ιέγεη ηὰ ἑμῆο:
«Παξνηκηώδεο ὑπῆξμελ ἡ ἀθηινθέξδεηα, ἀιιὰ θαὶ ἡ ἄξλεζηο θαὶ ηῆο ἐιαρίζηεο
ζπγθαηαβάζεσο εἰο ηὰ δεηήκαηα ηῆο Πίζηεσο, ηνῦ ἀιεζκνλήηνπ ζπλεξγάηνπ ηνῦ
"ΟΡΘΟΔΟΞΟΤ ΣΤΠΟΤ" καθαξηζηνῦ Φσηίνπ Κόληνγινπ εἰο πεῖζκα ηῶλ
βηνπνξηζηηθῶλ ηνπ ἀλαγθῶλ.
Ἡ θάησζη δεκνζηεπνκέλε ἐπηζηνιὴ πξὸο ηηλὰ ιαηηλίδνληα Μεηξνπνιίηελ, εἶλαη
ραξαθηεξηζηηθή ηεο ἀλππεξβιήηνπ ἀξεηῆο θαὶ ηνῦ ἀδακαληίλνπ ραξαθηῆξνο ηνῦ
ἀζπγθξίηνπ ηνύηνπ πξνκάρνπ ηῆο ξζνδνμίαο».
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