
 Κύριε Υπουργέ, 
 Κύριοι Πρέσβεις, 

Κύριε Πρύτανη, 
Σεβαστοί μου κύριοι Καθηγητές, 
Ἀδελφοί καί άδελφές,  
 
Με πνευματική χαρά και συγκίνηση που πλημμυρίζει την καρδιά 

μας βρισκόμαστε σήμερα ανάμεσα σας με αφορμή την πολιτιστική 
συνεργασία της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με 
το Ποντιφικό Συμβούλιο για την Ενότητα των Χριστιανών και το Ανα-
τολικό Ποντιφικό Ινστιτούτο. Δοξολογούμε γι’ αυτό το Όνομα του Θεού 
που μας αξιώνει να είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε οφειλετικώς τον 
π. David Nazar, Πρύτανη, τους ακαδημαϊκούς διδασκάλους του P.I.O. 
και τους φοιτητές πού μας γεμίζουν αισιοδοξία και ενθουσιασμό, 
έννοιες καμιά φορά ακυρωμένες ή ξεχασμένες, τον Σεβ. Μητροπολίτη 
Ιταλίας κ. Γεννάδιο για την ευλογία αυτού προκειμένου να υλοποιείται 
το πρόγραμμα αυτό, τον Οσιώτατο π. Ανδρέα Palmieri, υπογραμματέα 
του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Ενότητα των Χριστιανών, πού 
αναλίσκει τον εαυτό του σε αυτό το έργο.   

Απόψε στη σύναξή μας παρευρίσκεται ο Εξοχώτατος Υφυπουργός 
Εξωτερικών κ. Μάρκος Μπόλαρης. Τον ευχαριστώ, διότι ανταποκρίθηκε 
στην ταπεινή πρόσκλησή μας σε μια περίοδο που θα έπρεπε να είναι 
στο Υπουργείο η σε κάποια άλλη χώρα και να διαλέγεται με ομολόγους 
του για σημαντικά θέματα που απασχολούν την Πατρίδα μας, την 
Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο. Και όμως εκείνος είναι μαζί μας και 
πιστεύω ότι η ζώσα εμπειρία του απόψε, για ένα έργο που γίνεται με 
ησυχία και διάκριση, θα είναι δύναμη και έμπνευση και όπλο στα χέρια 
του για το έργο που εκείνος επιτελεί. 

Οι ευχαριστίες μας προεκτείνονται και στους συνοδούς του κου 
Υπουργού, τον Πρέσβη κ. Παναγιώτη Πάρτσο, τον Πρέσβη της Ελλάδος 
παρά τη Αγία Έδρα κ. Αλέξανδρο Κουγιού, και τον εκπρόσωπο της Ελλη-
νικής Πρεσβείας στη Ρώμη. Τους παρακαλώ να κρατήσουν στην καρδιά 
τους τη ζεστασιά αυτής της σύναξης που χαρίζει ιδιαίτερα η παρουσία 
των νέων ανθρώπων.  

Θα μου επιτρέψει η αγάπη σας να σας γνωρίσω και τους συνερ-
γάτες μας οι οποίοι μας συνοδεύουν στην αποστολή αυτή. Είναι τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Διευθύντρα κα Μαίρη Πίνη, και 
εθελοντές του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας, πού αποτελεί Ίδρυμα της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με Πρόεδρο τον Μακαριώτατο Αρχιεπί-
σκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και Αντιπρόεδρο τον 



ομιλούντα. Το Ίδρυμα επιτελεί στην Αθήνα και στην Πατρίδα μας ένα 
πολύ σημαντικό έργο στην οικογένεια, σε επίπεδο διανομής τροφίμων, 
φιλανθρωπικό, ιατρικό, ψυχολογικής στήριξης ιδιαίτερα μονογονεϊκών 
οικογενειών, φιλοξενίας, εκπαίδευσης και μάθησης με λειτουργία 
επαγγελματικών σχολών και φροντιστηρίου ξένων γλωσσών και πολλά 
άλλα. Σημασία έχει ότι το έργο αυτό αγκαλιάζει ανθρώπους κάθε ηλι-
κίας και κάθε εθνικότητας ανεξάρτητα από φύλο ή θρήσκευμα. Βλέπετε 
η καινοτομία του Συμβουλίου του Ιδρύματος είναι ότι στην πλειοψηφία 
του αποτελείται από γυναίκες, γυναίκες που διακρίνονται για τον εν-
θουσιασμό και το ζήλο τους και βοηθούν με την ψυχή τους το έργο αυ-
τό. Τις παρεκάλεσα να έλθουν μαζί μας, για να λάβουν και εκείνες πεί-
ρα από τη διαχριστιανική αυτή συνεργασία και να επιστρέψουν για να 
διακονήσουν στο έργο του με περίσσια ευαισθησία και ανανεωμἐνη 
διάθεση. 

Τελευταίες ευχαριστίες στους δύο συνεργάτες μας που έχουν 
αναλάβει την υλοποίηση του έργου της μεταξύ μας μορφωτικής και 
πολιτιστικής συνεργασίας και είναι πλέον καλοί σας φίλοι. Είναι ο κ. 
Δημήτριος Μυλωνάς, Προϊστάμενος Ευρωπαϊκών και Πολιτιστικών Προ-
γραμμάτων, και ο κ. Χρήστος Παλασκώνης, καθηγητής της Νέας Ελληνι-
κής Γλώσσας.  

Την ελληνική γλώσσα αξίζει κανείς να τη μάθει και να την αγα-
πήσει. Και για τις αρετές της, αλλά κυρίως γιατί εκφράζει έναν μεγάλο 
πολιτισμό ο οποίος στην αρχή της μακράς διάρκειάς του διαμόρφωσε 
και κωδικοποίησε την πρώτη και καταστατική στρώση του ανώτερου 
λεξιλογίου και του εννοιολογίου του δυτικού πολιτισμού, και που δεν 
έπαψε έκτοτε, σε όλη την ιστορική συνέχειά του, να ζυμώνεται με τις 
ιστορικές στιγμές της Ανατολής και της Δύσης. Αξίζει όντως να τιμάται 
μια γλώσσα ως παρακαταθήκη για τη Δύση και αναντικατάστατη ως 
θεμέλιο για την εθνική ταυτότητα του Ελληνισμού. 
 Η επί πέντε ολόκληρα χρόνια λειτουργία αυτού του προγράμμα-
τος, πού γίνεται στο Ανατολικό Ποντιφικό Ινστιτούτο, της εκμάθησης 
δηλαδή της νέας ελληνικής γλώσσας, απαιτεί πίστη και αφοσίωση, προ-
γραμματισμό, επιστημονική συνέπεια, μελέτη και ενδιαφέρον. Αυτό το 
γνωρίζουν καλύτερα από μένα οι ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι αυτου του 
Ινστιτούτου, ο Πρύτανης και οι έγκριτοι κύριοι Καθηγητές,  που διακρα-
τούν τον πήχυ της ιστορίας και της προσφοράς αυτού του Ινστιτούτου 
πολύ ψηλά. 
 Υπάρχει όμως και μία άλλη παράμετρος πού ουσιαστική, η οποία 
στο πρόγραμμα αυτό δίδει άλλη διάσταση και ἀλλες προεκτάσεις που 
καρποφορούν σε πολλές πλευρές της ιστορίας αυτού του κόσμου. Το 



πρόγραμμα αυτό είναι καρπός μιάς διαχριστιανικής συνεργασίας 
πολλών ετών και γεννήθηκε ως αποτέλεσμα του προγράμματος διδα-
σκαλίας της ελληνικής γλώσσας στην Αθήνα σε στελέχη της Ρωμαιοκα-
θολικής Εκκλησίας κάθε καλοκαίρι επί 15 συνεχή χρόνια. 
 Έτσι μας προσφέρεται η δυνατότητα να γνωρίσουμε ο ένας τον 
άλλον, να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον, να ακούσουμε και να μοι-
ραστούμε κοινές αγωνίες και προβλήματα, να καλλιεργήσουμε την 
ελπίδα μας, να μην φοβόμαστε ο ένας τον άλλον, να αγκαλιάσουμε την 
οικουμένη όπως την αγκαλιάζει η αγάπη του Θεού, να προωθήσουμε 
τον πολιτισμό που ενώνει τους ανθρώπους χωρίς να καταργεί την ιδιο-
προσωπεία τους (και εδώ είναι η ομορφιά του ελληνικού πολιτισμού), 
να διδάξουμε τους ανθρώπους την ποιότητα του λόγου μέσα από την 
ομορφιά των λέξεων. Έτσι καλλιεργείται η αγάπη, η διάκριση, η ευγέ-
νεια, η καταλλαγή, το ειρηνικό ήθος. Έτσι μαθαίνουμε να κάνουμε προ-
σευχή για την ενότητα της Εκκλησίας. Γιατί χωρίς αγάπη ούτε το μαρτύ-
ριο υπέρ Χριστού θα αντέξουμε, ούτε περιεχόμενο θα έχει η προσευχή 
μας. Γι’ αυτό θα τολμούσα να πώ ότι το πρόγραμμα αυτό δεν είναι 
απλώς ένα πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, αλλά είναι 
«άσκηση στην αγάπη». «Είδες τον Θεό σου; Είδες τον αδελφό σου», 
λέγει ο μέγας ασκητής Ερήμου Όσιος Αντώνιος ο Μέγας. Και μείς, από-
ψε, στα φωτεινά πρόσωπά σας βλέπουμε τους αδελφούς μας.    
 Όπως καταλαβαίνετε, το έργο αυτό δεν θα μπορούσε να υλοποιη-
θεί χωρίς την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, του οποίου τις πατρικές ευχές και ευλο-
γίες σας μεταφέρω, και χωρίς την έγκριση των μελών του Κεντρικού 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αποστολικής Διακονίας που αποτελείται 
από Συνοδικούς Αρχιερείς, ακαδημαϊκούς και εκπρόσωπο του Υπουρ-
γείου Παιδείας. 
 
Κύριε Υπουργέ,  
 Όταν ξεκίνησε το έργο αυτό υπήρχαν προβληματισμοί, υπήρχαν 
δυσκολίες, υπήρχαν αντιρρήσεις από διάφορες πλευρές. Και στη Δύση 
και την Ανατολή. Σήμερα το έργο αυτό, με τη Χάρη του Θεού, μετά τόσα 
χρόνια, έχει ρίζες. Είναι θεσμός. Και όταν ένα έργο αποδίδει καρπούς 
δεν κόβουμε το δένδρο από τη ρίζα. Εμείς, συν Θεώ, θα συνεχίσουμε. 
Και πιστεύω ότι θα είσθε κοντά μας πεπληρωμένος από την ομορφιά 
του ελληνικού πολιτισμού και της παράδοσής μας και συγκινημένος 
από την παρουσία τόσων νέων ανθρώπων.  
 
Σας ευχαριστώ! 
 



 


