
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

Επιστολή του Κου. Kenneth S. Dowdy, από την Omaha, Nebraska, HPA, προς την 
θρησκευτική εφημερίδα “The Christian Activist”, τεύχος 4, 1994, Επιστολές προς τον 
Εκδότη. 

 Σας γράφω σχετικά με το άρθρο με τίτλο «Συνέντευξη του Επισκόπου Κωνσταντίνης 
Νικηφόρου», προς τον Κο. Frank Schaefer, στο τεύχος 4, 1994, του περιοδικού σας.  Γενικά, 
το άρθρο ήταν πολύ καλό. Όμως, η υπόληψη αμφοτέρων, και του Επισκόπου και του 
περιοδικού σας αμαυρώθηκαν πάρα πολύ σοβαρά από την συζήτηση για τον Πατριάρχη 
Διόδωρο της Ιερουσαλήμ. Η συζήτηση στο περιοδικό σας μου θύμισε ένα άρθρο που θα 
μπορούσε να βρει κανείς στο περιοδικό National Enquirer παρά σε κάτι που θα μπορούσε 
να βρει σε ένα Χριστιανικό περιοδικό.   Τα όσα ανέφερε ο  Επίσκοπος δεν επιβεβαιώθηκαν 
ποτέ, ασχέτως προς  όλα αυτά όμως δημοσιεύθηκαν  στο περιοδικό σας.  Δεν ακούσατε 
ποτέ για την Ενάτη Εντολή, ή μήπως η καρδιά σας είναι περισσότερο Δημοσιογραφική παρά 
Χριστιανική?  Η ερμηνεία στην Ενάτη Εντολή υπό του Μητροπολίτου Φιλαρέτου στην 
«Κατήχηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας» γράφει :  

Τι απαγορεύει η Ενάτη Εντολή ; Ψευδής μαρτυρία έξω από το δικαστήριο, 
όταν οι άνθρωποι συκοφαντούν κάποιον πίσω από την πλάτη του, ή τον 
κατηγορούν κατά πρόσωπο άδικα. Μήπως επιτρέπεται να κριτικάρουμε κάποιους 
και όταν κάποιοι φταίνε ; Όχι. Το Ευαγγέλιο δεν μας επιτρέπει να κρίνουμε ακόμη 
και πραγματικά πάθη και λάθη των γειτόνων μας, παρά μόνον όταν μας καλέσει 
κάποια αρχή να το κάνουμε, για την τιμωρία τους ή την διόρθωσή τους.  

 Στο περιοδικό σας, επιτρέπετε ένα Επίσκοπο να κατηγορήσει έναν Πατριάρχη για 
πράγματα τα οποία δεν έχουν επιβεβαιωθεί από καμιά έρευνα η Σύνοδο.  Επίσης 
επαναλαμβάνετε την συκοφαντία και την διαδίδετε σε διάφορες Εκκλησίες στην χώρα 
αυτή.  Μπορεί ο Επίσκοπος να έχει τους λόγους του, αλλά οι Πατριάρχες πρέπει να 
κρίνονται από τις Συνόδους τους, όχι από δυσαρεστημένους ιδιώτες.  Εσείς, ως 
δημοσιογράφοι δεν έχετε κληθεί από τον Θεό,  να διαδίδετε κουτσομπολιά και φήμες.  Θα 
σας συμβούλευα, εάν θέλετε το περιοδικό σας να ευλογείται από τον Θεό, να επιμένετε 
στην δημοσίευση μόνο της αλήθειας, και μόνο με πνεύμα αγάπης και όχι για να διαδίδετε 
φήμες.  

 Ο σκοπός  μου δεν είναι να ας κρίνω, αλλά να επιστήσω την προσοχή σας σε μια  
εμφανή παράβαση της Χριστιανικής αγάπης  προς τους άλλους, και σεβασμού προς τους 
ηγέτες τους.  Εάν κάνω λάθος, σας παρακαλώ νε με συγχωρήσετε. Εάν προσβάλατε τον 
Πατριάρχη, είμαι σίγουρος ότι θα σας συγχωρήσει, και ξέρω ότι  ο Χριστός θα σας 
συγχωρήσει.  

Εις την υπηρεσία Του 

Kenneth S. Dowdy 

Omaha, Nebraska, (USA).  


