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«Μαρτυρία διακονίας ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Διασπορᾷ» 
 

Θεσσαλονίκη – 15η Μαΐου 2019 
 

Μητροπολίτου Βελγίου Ἀθηναγόρου 

 
Μὲ µεγάλη συγκίνηση καὶ εὐγνωµοσύνη εὑρίσκοµαι σήµερα σ´αὐτό τὸ βῆµα γιὰ 

νὰ ὁµιλήσω σὲ καθηγητὲς καὶ φοιτητὲς τῆς Θεολογικῆς µας Σχολῆς, τοῦ ἐκλεκτοῦ 
αὐτοῦ Πανεπιστηµίου. Αἰσθάνοµαι ἰδιαίτερη τιµή, γιατί ἐσπούδασα σ᾽αὐτὸ τὸ 
Πανεπιστήµιο καὶ διατηρῶ τὶς καλύτερες ἀναµνήσεις ἀπὸ τὰ φοιτητικά µου χρόνια 
στὴν Θεσσαλονίκη. Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης εἶναι πολὺ γνωστὴ στὸν 
ὀρθόδοξο κόσµο, γιατὶ ἔχει πάντοτε πολὺ καταρτισµένους καθηγητές, εἶναι κοντὰ στὸ 
Ἅγιο Ὄρος καὶ ἔχει πάντοτε µία πολὺ εὐεργετικὴ ἐπιρροὴ ἀπὸ αὐτὴ τὴν µοναστικὴ 
πολιτεία, βασίζεται δὲ συνέχεια στὴν πατερικὴ παράδοση. 

 
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς παραµονῆς µου γιὰ τὶς σπουδὲς στὴν Θεσσαλονίκη, εἶχα 

τὴν εὐλογία νὰ διαµένω στὴν Πατριαρχικὴ Μονὴ τῶν Βλατάδων, ὅταν ἡγούµενος ἦταν 
ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Τυρολόης καὶ Σερεντίου κ. Παντελεήµων, ποὺ µὲ 
µεγάλους καθηγητὲς διηύθυνε τὸ Πατριαρχικὸ Ἵδρυµα Πατερικῶν Μελετῶν, τοὺς 
ἀειµνήστους καθηγητές, τὸν Παναγιώτη Χρήστου καὶ τὸν Ἰωάννη Φουντούλη.  

 
Θὰ ἤθελα νὰ ευχαριστήσω  τὸν ἀγαπητὸ καὶ ἀξιόλογον Καθηγητὴν κ. Χρῆστο 

Ἀραµπατζῆ γιὰ τὴν πρόσκληση νὰ ὁµιλήσω γιὰ ἕνα θέµα ποὺ µοῦ εἶναι πολὺ ἀγαπητό, 
καὶ µὲ διακατέχει ὥς τὸ βάθος τῆς ὑπάρξεώς µου: «Μαρτυρία διακονίας ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ 
Διασπορᾷ». Θὰ ὁµιλήσω σὰν ἕνας ἐλάχιστος Ἱεράρχης τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου, τῆς 
Μητρὸς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία προσπαθεῖ ἀνυστάκτως νὰ κρατήσῃ ἀναµµένη τὴν φλόγα 
τοῦ µαρτυρικοῦ Φαναρίου, τὸ Ὁποῖο, ἐν µέσῳ ἐπωδύνων ἱστορικῶν συνθηκῶν, 
συνεχίζει τὴν ἀκτινοβολία Του ἀνὰ τὴν Οἰκουµένη. 

 
 Ἡ εὐγνωµοσύνη µου πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Οἰκουµενικοῦ µας Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολοµαίου εἶναι µεγάλη, διότι µοῦ ἐπέτρεψε νὰ διακονῶ ὡς Μητροπολίτης τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καὶ Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεµβούργου καὶ τοῦτο 
ἀπὸ τῆς ἐκλογῆς µου, τὸ 2013. Ἦταν ἡ πρώτη φορά, ποὺ ἕνας µὴ Ἕλλην, ἐξελέγη 
ἐπικεφαλῆς µιᾶς Μητροπόλεως τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου καὶ πιστέψατε, τοῦτο εἶναι 
µία µεγάλη εὐθύνη!  

 
 Πράγµατι, οἱ γονεῖς µου εἶναι Βέλγοι, οἱ ὁποῖοι ἀνακάλυψαν τὸν πλοῦτο τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ ἀείµνηστος πατέρας µου ἔτρεφε ἰδιαίτερη συµπάθεια γιὰ τὴν 
Ὀρθοδοξία ἀπὸ τῆς ἡλικίας τῶν 14 ἐτῶν. Ἦταν µαθητὴς στὸ Κολλέγιο τῆς Ἁγίας 
Βαρβάρας εἰς Γάνδην, Κολλέγιο τῶν Ἰησουϊτῶν Πατέρων. Ἕνας µοναχὸς Ἰησουΐτης, 
καθηγητὴς θρησκευτικῶν, ἐθαύµαζε πολὺ τὴν πλούσια ὀρθόδοξη λειτουργικὴ 
παράδοση καὶ προσκαλοῦσε κάθε χρόνο µοναχοὺς ἀπὸ τὸ µοναστῆρι τοῦ Chevetogne 
νὰ τελέσουν τὴν Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου. Αὐτὴ ἡ γοητεία 
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ἐπηρέασε καὶ ἐνέπνευσε στὸν πατέρα µου τὸν πόθον τῆς ἐµβάθυνσης στὸν πλούτο τῆς 
Ὀρθοδόξου παράδοσεως. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἦταν πολὺ δύσκολο νὰ βρῆ κανεὶς βιβλία 
γι´αὐτὸ τὸ θέµα. Ὅταν ἐσπούδαζε στὴ Νοµικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς Γάνδης 
ἔπρεπε νὰ µελετήσῃ ἕνα ἱστορικὸ βιβλίο, καὶ διάλεξε ἕνα ποὺ ἀφοροῦσε τὴν Βυζαντινὴ 
Αὐτοκρατορία. Ἕνα ὁλόκληρο κεφάλαιο ἦταν ἀφιερωµένο στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 
Ἀπὸ τότε τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία συνεχῶς αὐξάνονταν καὶ ἄρχισε νὰ 
συλλέγῃ ὅ,τι µποροῦσε νὰ βρῇ σχετικό: ἄρθρα, περιοδικά, ἀποκόµµατα ἐφηµερίδων καὶ 
βιβλία.   

 
 Τὸ ἔτος 1950 ἐπισκέφθηκε µὲ τὰ ἀδέλφια του καὶ ἕναν ἐξάδελφό του τὸ Παρίσι, 
ὅπου παρακολούθησε µία Θεία Λειτουργία σὲ µία ὀρθόδοξη ἐκκλησία. Ἀµέσως µετὰ 
ταξίδεψε στὴν Γιουγκοσλαυΐα ὅπου ἐπισκέφθηκε τὰ περισσότερα ὀρθόδοξα 
µοναστήρια τῆς χώρας αὐτῆς. Παρακολούθησε ἐπίσης µία Θεία Λειτουργία στὸν 
Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Βελιγραδίου καὶ ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τὸν ἀείµνηστο Πατριάρχη 
Σερβίας κυρὸν Γερµανό. 

 
 Μόλις ἐπέστρεψε στὴν πατρίδα του ἦρθε σὲ ἐπαφὴ µὲ κάποιες ὀρθόδοξες 
προσωπικότητες διακονούντας εἰς τὸ Βέλγιο. Ὑπῆρχαν µόνο µικρὲς ὀρθόδοξες ἐνορίες 
γιὰ τοὺς µετανάστες. Ἐνορίες ἀρκετὰ κλειστές, ὅπου ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελεῖτο ἤ στὰ 
Ἑλληνικὰ ἤ στὰ Σλαβωνικά. Ἦταν πολὺ δύσκολο γιὰ ἕναν αὐτόχθονα νὰ ἀνακαλύψῃ 
τὸν πλοῦτο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τοῦτο συνέβαινε πρὸ τῆς Δευτέρας Βατικανείου 
Συνόδου καὶ ἑποµένως πρὸ τῆς προσεγγίσεως τῶν Ρωµαιοκαθολικῶν µὲ τοὺς 
Ὀρθοδόξους χριστιανούς. Κάθε φορὰ ποὺ µετέβαινε γιὰ ἐπαγγελµατικοὺς λόγους στὶς 
Βρυξέλλες ἤ σὲ ἄλλες πόλεις (ἥτο δικηγόρος στὸ ἐπάγγελµα), ἐπισκεπτόταν τὶς 
ὀρθόδοξες ἐνορίες καὶ δηµιουργοῦσε γνωριµίες καὶ φιλίες µὲ ἱερεῖς καὶ ἐπισκόπους. 
Ὅταν ἀνακάλυψε µία ἐνορία στὴν ὁποία τελοῦσαν τὶς ἀκολουθίες στὰ γαλλικά, 
γλῶσσα ποὺ καταλάβαινε, ἀποφάσισε νὰ ἐνταχθῇ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 
Πεπεισµένος γιὰ τὸ µήνυµα ποὺ µποροῦσε ἡ Ὀρθοδοξία νὰ προσφέρῃ στοὺς 
χριστιανοὺς τῆς Δύσεως, ἄρχισε νὰ ὀργανώνῃ διαλέξεις γιὰ τὴν πνευµατικὴ ζωή, τὴν 
Θεία Λειτουργία, τὸν µοναχισµό καὶ ἄλλα θέµατα. Ἔχοντας περισσότερες ἐπαφὲς µὲ 
προσωπικότητες τοῦ ὀρθοδόξου κόσµου, ἄρχισε νὰ διοργανώνῃ κύκλο διαλέξεων, ὑπὸ 
τὸ ὄνοµα: «Ἀπόστολος Ἀνδρέας - Ἐπαφὲς µὲ τὴν Ὀρθοδοξία». Οἱ διανοούµενοι Βέλγοι 
παρακολουθοῦσαν τὸν κύκλο τῶν διαλέξεων αὐτῶν µὲ µεγάλο ἐνδιαφέρον.   

 
 Ἐπιτρέψατέ µου νὰ κάνω µία µικρὴ διακοπή ἐδῶ. Κατὰ τὰ χρόνια ποὺ ἤµουν 
φοιτητής, ἐδῶ σ´αὐτὴ τὴν Σχολή, ὅλοι ἐπαναλάµβαναν πολλοὶ τὰ ἀκόλουθα λόγια: 
«ἦρθε ἡ ὥρα τῆς Ὀρθοδοξίας». Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια καταλαβαίναµε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει 
νὰ δώσῃ ἕνα µήνυµα στὸν σύγχρονο κόσµο. Εἶναι βέβαιο πως ἡ Ὀρθοδοξία κατέχει 
αὐτὸ τὸ µήνυµα καὶ ἦταν πάντοτε σὲ θέση νὰ τὸ µεταδώσῃ. Μόνο ποὺ ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία µας παραµένει πολὺ συχνὰ κλεισµένη στὸν ἑαυτό της. Γιὰ τὸν πατέρα µου 
ἦταν δύσκολο νὰ ἔρθῃ σὲ ἐπαφὴ µὲ τοὺς ὀρθοδόξους ποὺ ἦταν στὸν τόπο του.     
 Παρ´ὅλα αὐτὰ ἡ Ἐκκλησία ἐπὶ τῆς γῆς δὲν ὑπάρχει γιὰ τὸν ἑαυτό της. Εἶναι ὁ 
ἴδιος ὁ Χριστὸς καὶ ὑπάρχει γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ἡ φύση της εἶναι ἄρρηκτα 
συνδεδεµένη µὲ τὴν σωτηριλογική ἀποστολή της. Ὁ µεγάλος ὀρθόδοξος θεολόγος τοῦ 
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παρελθόντα αἰῶνα, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Φλωρόφσκυ, ἀναφέρει ὅτι «τὸ 
πρῶτο καθῆκον τῆς ἱστορικῆς Ἐκκλησίας εἶναι νὰ κηρύξῃ τὸ Εὐαγγέλιο». Ἡ ἀποστολὴ 
τῆς Ἐκκλησίας συνίσταται στὸ νὰ καλέσῃ τὸν κόσµο σὲ µετάνοια καὶ νὰ µεταµορφώσῃ 
τὴν ζωὴ ποὺ ὁδηγεῖ στὸ θάνατο, σὲ ζωὴ ποὺ ὁδηγεῖ στὴ Ζωή. Αὐτὴ ἡ ἀγγελία καὶ ἡ 
προσφορὰ παρουσιάστηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία µὲ λόγους καὶ πράξεις, «διότι τὸ 
πραγµατικὸ κήρυγµα τοῦ Εὐαγγελίου συνίσταται ἀκριβῶς σ´αὐτὴ τὴ βαθειὰ ἐµπειρία 
ζωῆς, στὴν ἔκφραση τῆς πίστης αὐτῆς µὲ πράξεις». Ἡ Ἐκκλησία στὴν πραγµατικότητα 
δὲν εἶναι µόνον ἕνας θεσµός ὁ οποίος καταθέτει µια αὐθεντική µαρτυρία, ποὺ γνωρίζει 
καὶ διδάσκει, ἀλλὰ µία Κοινότητα ποὺ εἰσάγει καὶ ὁδηγεῖ: Ὁδηγεῖ τοὺς πιστοὺς στὴν 
ἐµπειρία τοῦ Μυστηρίου ποὺ προτείνει. «Ἡ διακονία τοῦ Λόγου εὑρίσκει τὴν ἐκπλήρωσή 
της στὴν διακονία τῶν Μυστηρίων».  

 
Ἡ Ἐκκλησία προσδιορίζεται ἀπὸ ἱστορικὰ καὶ κοινωνικὰ γεγονότα, ἀλλὰ 

καθορίζεται ἀπὸ τὸ ἁπλὸ γεγονὸς ὅτι ὁ κόσµος καλεῖται στὴν ἐν Θεῷ σωτηρία. 
Μάλιστα ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ κέντρο τοῦ κόσµου. Ἄς µὴν ξεχνᾶµε ποτέ: ἡ Ἐκκλησία 
εἶναι πάνω ἀπ᾽ὅλα µία εὐχαριστιακὴ κοινότητα, γι´αὐτὸ εἶναι ἕνα διαρκὲς θαῦµα. 
Πάνω ἀπὸ τὰ προβλήµατα καὶ τὶς ἐντάσεις ποὺ ὑπάρχουν, ποτὲ δὲν πρέπει νὰ 
ξεχνοῦµε τὴν ἀλήθεια τοῦ θαύµατος καὶ τοῦ µυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ, παρὰ 
τὶς ἀνθρώπινες ἀδυναµίες, ἡ Ἐκκλησία εἶναι πάντοτε: ὁ Θεὸς µαζί µας, ἡ εἰκόνα τῆς 
Ἁγίας Τριάδος.  

 
Ἡ Θεία Εὐχαριστία δὲν εἶναι µόνον µία συνάντηση µὲ τὸν Θεὸ κάθετα. Ἡ 

Εὐχαριστία εἶναι κυρίως κοινωνικὴ καὶ ἐκκλησιαστική. Στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ ἴσως 
δὲν ὑπάρχει ἄλλη στιγµὴ κατὰ τὴν ὁποία οἱ πιστοὶ παύουν νὰ εἶναι ἄτοµα καὶ γίνονται 
πραγµατικὰ ἡ Ἐκκλησία. Ἡ Εὐχαριστία, ἡ προσευχή, ἡ πίστη, ἡ φιλανθρωπία, ἡ 
ἀδελφικὴ ἀγάπη - ὅλα αὐτὰ τὰ ὁποῖα οἱ πιστοὶ ἐπιθυµοῦν ἀτοµικά - παύουν νὰ εἶναι 
«τὸ δικό µου» καὶ γίνεται «τὸ δικό µας». 

 
Αὐτὰ ἀκριβῶς πρέσβευαν οἱ Ἕλληνες ἔµποροι ποὺ ἐγκαταστάθηκαν στὸ 

Ἄµστερνταµ τὸν 18ο αἰῶνα, προερχόµενοι ἀπὸ τὴν Σµύρνη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀπὸ τὴν 
νῆσο Χῖο καὶ ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη. Τὸ ἔτος 1752 ἐζήτησαν τὴν ἄδειαν τοῦ Οἰκουµενικοῦ 
Πατριαρχείου νὰ ἱδρύσουν Ὀρθόδοξη Ἐνορία. Ἤδη ἐκείνη τὴν ἐποχὴ κάποιοι Ἕλληνες 
νυµφεύονταν νέες Ὁλλανδὲς γυναῖκες καὶ ὁ ἱερέας τῆς Ἐνορίας ἐζήτησε ἀπὸ τὸ 
Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο τὴν ἄδεια νὰ τελέσῃ µικτοὺς γάµους. Αὐτὸς ῆταν καὶ ὁ λόγος 
ποὺ οἱ Ἕλληνες ἔµποροι ἀπὸ τὸ 1760 ἔκαναν τὴν µετάφραση τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου στὴν Ὁλλανδικὴ γλῶσσα. Ἡ µετάφραση ἐκδόθηκε σὲ 
1000 ἀντίτυπα. Αὐτὸ δείχνει πὼς οἱ Ἕλληνες αἰσθάνθηκαν τὴν εὐθύνη νὰ µοιραστοῦν 
τὸν πλοῦτο τῆς λειτουργικῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας τους µὲ ἐκείνους τοὺς 
ἀνθρώπους ποὺ ζοῦσαν καὶ δούλευαν µαζί. Αὐτὴ ἡ συµπεριφορὰ δείχνει τὴν αἴσθηση 
τῆς εὐθύνης νὰ µεταφέρουν τὸ µήνυµα τῆς Ὀρθοδοξίας, κάτι σπάνιο, γιὰ νὰ µὴ ποῦµε 
ἐξαιρετικό!  

 
Ὡς χριστιανοὶ καὶ περισσότερο ὡς κληρικοὶ ἔχουµε κληθῇ νὰ δίνουµε τὴν 

ὀρθόδοξη µαρτυρία γιὰ τὸν Θεό, γινόµενοι πολὺ ἀπλᾶ «εἰκόνες Του» µέσα στὸν κόσµο. 
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Δὲν µποροῦµε νὰ εἴµαστε στὴν καρδιὰ τοῦ κόσµου, ἄν δὲν ἀγαποῦµε τὸν κόσµο. Αὐτὸ 
σηµαίνει ὅτι ὅλοι, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἔχουν µίαν ἱεραποστολικὴ κλήση µὲσα στὸν 
κόσµο, χωρὶς ὅµως νὰ κάνουν προσηλυτισµό. Κανεὶς δὲν µπορεῖ νὰ µείνῃ ἀδιάφορος, 
πολὺ δὲ περισσότερο ἄπιστος. Ἡ Ἐκκλησία µας δὲν ἠµπορεῖ νὰ ἀποµονωθῇ, νὰ γίνῃ 
ἕνα γκέτο. Ἡ λέξη «γκέτο» µᾶς παραπέµπει στὴν πρώτη διασπορὰ τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ, 
ὁ ὁποῖος ἀγρυπνοῦσε περισσότερο ὥστε νὰ µὴν ἀφεθῇ καὶ νὰ δεχθῇ τὴν ἐπιρροὴ τοῦ 
ξένου περιβάλλοντος. Κατ´αὐτὸ τὸν τρόπο γεννήθηκαν κλειστὲς κοινωνίες, 
ἀποµονωµένες, χωρὶς τὴν ἐλάχιστη ἐπαφὴ µὲ τὸν κόσµο µέσα στὸν ὁποῖο ζοῦσαν. Δὲν 
ὑπάρχει παρὰ ἕνα µόνο βῆµα ἀπὸ τὸ γκέτο πρὸς στὸν φανατισµὸ καὶ στὴν µυωπία.   

 
Ὁ µακαριστὸς Μητροπολίτης Σηλυβρίας κυρὸς Αἰµιλιανὸς Τιµιάδης, ὁ ὁποίος 

ἦταν κάποτε ἱερεὺς στὸ Βέλγιο, στὸ βιβλίο του «Ορθόδοξος προβληµατισµός εις την 
Διασποράν»1 ἐξηγεῖ ἐκτενῶς ὅτι ὀφείλουµε νὰ ἀποφεύγουµε νὰ ζοῦµε µέσα σὲ ἕνα 
γκέτο, κρατῶντας ὅµως τὶς παραδόσεις καὶ τὰ ἔθιµά µας. Ὁ σηµερινὸς πιστὸς δὲν ζῇ 
εὐτυχισµένα µέσα σ´ἕνα γκέτο. Ἐὰν εἶναι µετανάστης, ζῆ σὲ ἕνα περιβᾶλλον, τὸ ὁποῖο 
ἐξ ἀρχῆς τοῦ φαίνεται ξένο, ὅπου ἄλλα ἤθη καὶ ἔθιµα ἰσχύουν, ὅπου βασιλεύει ἕνα 
ἄλλο πνεῦµα καὶ ἕνας διαφορετικὸς τρόπος σκέψεως. Σὰν ἕνα φυτὸ µεταφυτευθέν, 
προσπαθεῖ νὰ προσαρµοστῇ στὸ νέο του περιβᾶλλον καὶ δὲν διαφεύγει τοῦ γενικοῦ 
κανόνος: πῶς νὰ ἐπικοινωνήσῃ µὲ τὸν πλησίον του, µὲ τὸν γείτονά του, µὲ τὸν 
συνάδελφό του, µὲ τὸν προϊστάµενό του; Ἐὰν δὲν τὰ καταφέρει σ᾽αὐτό, δὲν θὰ µπορέσῃ 
οὔτε νὰ λάβῃ, οὔτε νὰ δώσῃ, οὔτε νὰ διδάξῃ, οὔτε νὰ εἶναι χρήσιµος, οὔτε νὰ βοηθηθῇ2. 
Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανὸς µπορεῖ νὰ δώσῃ πολλὰ στοὺς ἄλλους, ποὺ περιµένουν ἀπὸ 
αὐτὴ τὴν προσφορὰ καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν µαρτυρία. Αὐτὸς εἶναι ὁ διάλογος, ἐκ διαµέτρου 
ἀντίθετος σὲ κάθε µορφὴ γκέτο, ποὺ δὲν εἶναι παρὰ µόνο µονόλογος. 

 
Καὶ ἐδῶ ἐπιστρέφω στὴν µικρὴ ἱστορία τῆς οἰκογένειάς µας. Τὴν δεκαετία τοῦ 60 

ἡ οἰκογένειά µας ἄρχισε µία µακρὰ σειρὰ ταξειδιῶν σὲ ὀρθόδοξες χῶρες, κατὰ τὴν 
διάρκεια τῶν ὁποίων κάναµε πολλοὺς φίλους: ἐπισκόπους, µοναχούς, µοναχές, 
θεολόγους κλπ. Στὴν Σερβία, στὴν Ἑλλάδα, στὴν Ρουµανία, στὴν Βουλγαρία, 
ἐπισκεπτόµαστε πολλὰ µοναστήρια. Ἀναρίθµητες φορὲς συνόδεψα τὸν ἀείµνηστο 
πατέρα µου στὰ προσκυνήµατά του στὸ Ἅγιον Ὄρος ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 
70! Συµµετείχαµε σὲ ἀγρυπνίες, σὲ προσευχὲς καὶ τὴν φιλοξενία τῶν ἀδελφοτήτων. 
Ἤρθαµε σὲ ἐπαφὴ µὲ τὸ νόηµα τῆς ἀσκήσεως καὶ τῆς νηστείας. Ἡ διαµονή µας ἄρχιζε 
πάντα µὲ µία ἐπίσκεψη στὸν π. Βασίλειο Γοντικάκη, τότε ἡγούµενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Σταυρονικήτα.   

 
Ἡ ἐµπειρία τῆς Ὀρθοδοξίας µεταµόρφωσε πλήρως τὴ ζωή µας. Ἀνακαλύπταµε 

τὸν πλοῦτο τῆς ὀρθοδόξου λειτουργικῆς παραδόσεως, τὸ βάθος τῆς πνευµατικῆς ζωῆς 
της, τὴν σοβαρότητα καὶ τὴ στιβαρότητα τῆς ἐκκλησιολογίας της. Εἴµασταν διαρκῶς σὲ 
ἕναν ἄλλον κόσµο, ἕναν κόσµο στὸν ὁποῖο ἦταν πάντα παρὼν ὁ Θεός, ἕναν κόσµο ποὺ 
µᾶς ὁδηγοῦσε στὸν Θεό. Στὴν Ὀρθοδοξία κατανοήσαµε ἐπίσης ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦµα 

																																																								
1 Ἀιµιλιανοῦ Τιµιάδη (Μητροπολίτου Σηλυβρίας), Ὀρθόδοξοι προβληµατισµοί στὴν Διασπορά, 
Πρέβεζα, 1988, σελ. 19-20. 
2 Ibid., 44-45. 
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θεραπεύει τὶς ἀδυναµίες µας. Ὅτι ὅλοι οἱ βαπτισµένοι εἶναι φορεῖς τοῦ βασιλείου 
ἱερατεύµατος καὶ ὅτι ἔχουµε ὅλοι µία ἀποστολὴ σ´αὐτὸν τὸν κόσµο. Ἡ οἰκογένειά µας 
ἔγινε µία «µικροσκοπικὴ ἐκκλησία». Ἀνακαλύψαµε στὴν Ὀρθοδοξία αὐτὸ τὸ κοµµάτι 
τῆς ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας ποὺ διατήρησε πολὺ συνειδητὰ τὸν θησαυρὸ τοῦ 
Χριστιανισµοῦ. Στὴν Ὀρθοδοξία βρήκαµε ἀπάντηση στὸ ἐρώτηµα πὼς ἡ προσευχὴ 
εἶναι ἀκόµα ἐφικτὴ γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο. Στὴν Ὀρθοδοξία, ζωὴ καὶ προσευχὴ 
εἶναι ἀδιαίρετα συνδεδεµένες. 

 
 Ὅλη αὐτὴ ἡ Παράδοση δὲν µποροῦσε νὰ πείσῃ τὸν ἀείµνηστο πατέρα µου, παρὰ 
µόνον ὅταν ἡ Ὀρθοδοξία θὰ γινόταν γι´αὐτὸν πραγµατικότητα. Καὶ ἡ χρήση τῆς 
γλώσσης τοῦ τόπου ἔπαιξε ρόλο ἀποφασιστικό. Ἡ εἴσοδος τοῦ πατέρα µου στὴν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν θεωρήθηκε ποτὲ ἀπ᾽αὐτὸν σὰν ἄρνηση στὶς ρίζες του, ἀλλὰ 
σὰν µία ἐπιστροφὴ στὴν µεγαλειώδη παράδοση τῆς ἀδαίρετης Ἐκκλησίας.  

 
 Ἔκτοτε, ζῶντας µέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία συνειδητοποιοῦσε ὅλο καὶ 
περισσότερο ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία δὲν ὑπῆρχε στὴν Φλάνδρα. Ἡ αἴσθηση αύτῆς τῆς εὐθύνης 
τὸν ὁδήγησε νὰ ἱδρύσῃ µία ὀρθόδοξη ἐνορία στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 70 στὴν 
Γάνδη, ἀφιερωµένη στὸν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα. Αὐτὸ ἦταν χωρὶς ἀµφιβολία πολὺ 
θαρραλέο γιὰ ἕναν νέο δικηγόρο τοῦ Βελγίου, σύζυγο καὶ πατέρα τεσσάρων τέκνων. 
Αὐτὸ δὲν µποροῦσε νὰ πραγµατοποιηθῇ παρὰ µόνο µὲ µεγάλη ἀποφασιστικότητα καὶ 
πίστη στὸν Φιλάνθρωπο Θεό µας. Χωρὶς ρήξη µὲ τὴν οἰκογενειακὴ παράδοση καὶ 
κληρονοµία, τὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς φίλους. Τοῦτο χαρακτηρίζει τὴν προσωπικότητα 
καὶ τὴν ἰδιαιτερότητά του.   

 
 Ἡ µαρτυρία καὶ τὸ ἱεραποστολικὸ πνεῦµα δὲν ἦταν διαφορετικὸ καὶ 

ἀποµονωµένο ἀπὸ τὶς ἄλλες ὀρθόδοξες ἐνορίες στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη. Πράγµατι, ἐµεῖς 
οἱ ὀρθόδοξοι τῆς Διασπορᾶς ἔχουµε µία ἰδιαίτερη θέση ἀναφορικὰ µὲ τὴν µετάδοση τοῦ 
µηνύµατος τοῦ εὐαγγελίου. Ἡ Ὀρθοδοξία στὴν Δύση ἄν καὶ εἶναι σὲ µεγάλο βαθµὸ 
µειονότητα, ἔχει τὴν µεγάλη εὐθύνη νὰ ξαναβρῇ τὴν οἰκουµενικότητά της, νὰ ἀποδείξῃ 
ὅτι δὲν περιορίζεται µόνον στὶς ὀρθόδοξες παραδοσιακὰ χῶρες, στοὺς Ἕλληνες, 
Ρώσσους, Ρουµάνους, Βούλγαρους ἤ ἐκείνους τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ἀς µὴ 
λησµονήσουµε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη ὑπάρχει σὲ χῶρες ποὺ ἦταν κατὰ 
παράδοση χριστιανικές. Ὁ Χριστιανισµὸς τῶν χωρῶν µας ὑπάρχει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς 
διάδοσης τοῦ Εὐαγγελίου, ἀπὸ τοὺς πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανισµοῦ. 

 
Ἡ Ἐνορία ποὺ ἵδρυσε ὁ ἀείµνηστος πατέρας µου στὴν Γάνδη δὲν εὑρίσκεται σὲ 

χώρα ἱεραποστολῆς, δηλαδὴ µὴ χριστιανική χώρα. Αὐτὴ ἡ κατάσταση καθιστᾶ τὴν 
µαρτυρία µας πιὸ εἰδικὴ καὶ πιὸ εὐαίσθητη. Ὡστόσο στὴν ἐποχή µας, ποὺ 
χαρακτηρίζεται ἀπὸ µεγάλη πνευµατικὴ κρίση - κυρίως στὴν Δύση - ἀπὸ θρησκευτικὴ 
ἀδιαφορία, στὴν ἐποχὴ τοῦ ὑλιστικοῦ πνεύµατος, τῆς ἂκρας ἐκοσµίκευσης καὶ 
σαρκολατρείας, καλούµαστε νὰ δώσουµε ταπεινὰ τὴν µαρτυρία τῆς ἀδιαιρέτου 
Ἐκκλησίας τῶν 10 πρώτων αἰώνων τοῦ Χριστιανισµοῦ. Χωρὶς πνεῦµα προσηλυτισµοῦ, 
οἱ ὀρθόδοξες ἐνορίες στὴ Δύση προσπαθοῦν νὰ βιώσουν αὐτὴ τὴν πίστη, αὐτὴ τὴν 
ἐκκλησιολογία καὶ τὴν πνευµατικὴ ζωή. Ἐπιθυµοῦµε ταπεινὰ νὰ γνωστοποιήσουµε 
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αὐτὴ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Δύση, σὰν θεµατοφύλακα τοῦ µηνύµατος τῆς 
Ἀδιαίρετης Ἐκκλησίας. Εἶναι προφανὲς ὅτι αὐτὸ τὸ µήνυµα γιὰ νὰ γνωστοποιηθῇ στὸν 
τοπικὸ πληθυσµὸ εἶναι δυνατὸν µόνο ἄν ἡ λειτουργικὴ γλῶσσα εἶναι κατανοητή. Γιὰ 
τὸ Βέλγιο σύµφωνα µὲ τὶς διάφορες περιοχές, ἡ φλαµανδικὴ ἤ ἡ γαλλικῆ γλῶσσα. Οἱ 
ἐνορίες µας χρησιµοποιῶντας τὶς τοπικὲς γλῶσσες ἐπέτρεψαν σ´ἐκείνους ποὺ ἤθελαν 
νὰ πλησιάσουν, νὰ ἀνακαλύψουν τὸν πλοῦτο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Μὲ τὸν τρόπο 
αὐτὸ πολλοὶ ἄνθρωποι τῆς Δύσεως εἰσῆλθαν στὴν Ὀρθοδοξία. Μεταξὺ αὐτῶν 
ὑπάρχουν καὶ ὡρισµένοι ποὺ εἶχαν τὴν κλήση νὰ γίνουν ἐπίσκοποι, ἱερεῖς, διάκονοι, 
µοναχοί, θεολόγοι.       

 
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι πράγµατι ἦρθε ἡ ὥρα γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία! Ἀπὸ ὁποιαδήποτε 

πλευρὰ κι ἄν τὴν προσεγγίσουµε, ἡ κατάσταση στὴν ὁποία εὑρίσκεται ὁ κόσµος σήµερα 
φαίνεται ἀπειλητική. Ἡ κρίση ποὺ ἀντιµετωπίζουµε σήµερα δὲν εἶναι  µόνο 
οἰκονοµική. Καλύπτει µία γενικώτερη κρίση: πνευµατικὴ καὶ ἠθική. Στὴ χώρα τῆς 
καταγωγῆς µου, τὸ Βέλγιο, σχεδὸν ἕξι ἄθρωποι αὐτοκτονοῦν καθηµερινά. Οἱ ἄνθρωποι 
πεθαίνουν ἀπὸ τὴ µοναξιά καὶ τὸ ὑπαρξιακό ἀδιέξοδο. Εἶναι ἀπίστευτο. Ὁ ἐθνικισµὸς 
καὶ ὁ ρατσισµὸς αὐξάνονται καὶ γίνονται ἀπειλητικοί. Ὁ κόσµος µας σηµειώνει 
µεγάλες ἐπιτυχίες στὸν τοµέα τῆς ἐπιστήµης καὶ τῆς τεχνολογίας, ἀλλὰ ταυτόχρονα 
δηµιουργεῖ ἀστάθεια ἀνασφάλεια, ἀνησυχίες καὶ φοβίες. Περισσότερο ἀπὸ ἄλλοτε, οἱ 
ἄνθρωποι ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ νόηµα στὴ ζωή τους.  

 
Τὴν ἴδια στιγµὴ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση διέρχεται µία δύσκολη περίοδο, κυρίως, 

διότι, δυστυχῶς, πρέπει νὰ τὸ συνειδητοποιήσουµε, ὅτι ἡ οἰκοδόµηση τῆς Ἑνωµένης 
Εὐρώπης δὲν στηρίζεται πλέον σὲ στέρεες βάσεις καὶ ἀξίες. Ἡ κοινωνία, στὴν ὁποία 
ζοῦµε δὲν µπορεῖ νὰ προσφέρῃ νόηµα ζωῆς. Τὸ Εὐαγγέλιο µᾶς προτείνει µία 
δυνατότητα ἀλλαγῆς. Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ ἀλλάξῃ εἶναι ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου. 
Πρέπει νὰ δοθῇ περισσότερος χῶρος στὴν προσωπικὴ δηµιουργικότητα καὶ στὴν 
ἀγάπη στὶς σχέσεις µας µὲ τοὺς ἄλλους. Πρόκειται γιὰ µία ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου ζωῆς, 
ὅπου ὁ ἄνθρωπος θὰ ἀποµακρυνθῇ ἐλεύθερα καὶ µὲ χαρὰ ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴ 
παραγωγὴ καὶ κατανάλωση, γιὰ νὰ ἀποκαταστήσῃ τὴν κοινωνία του µὲ τὸν Θεὸ καὶ 
τοὺς ἀνθρώπους. Πρέπει, χωρὶς ἀµφιβολία, νὰ συνεχίσῃ τὸ ἰδανικὸ τῆς Ἑνωµένης 
Εὐρώπης, καὶ ἄν θέλουµε νὰ τὸ ζήσουµε µὲ ἐπιτυχία, ὅπως εἶπε ὁ Jacques Delors µὲ µία 
φράση: πρέπει «νὰ δώσουµε ψυχὴ στὴν Εὐρώπη».   

 
Ἐὰν ἡ Εὐρώπη ἐξακολουθήσῃ νὰ παραµένῃ µία ζώνη οἰκονοµικῶν συµφερόντων 

περισσότερο παρὰ ἕνας τόπος πολιτισµοῦ καὶ νοήµατος ζωῆς, τότε ἡ Εὐρωπαϊκὴ 
Ἕνωση θὰ παραµείνῃ µία ψεύτικη οἰκονοµικὴ ζώνη, ποὺ θὰ ὑπονοµεύεται ἀπὸ 
πολιτικὲς καὶ πολιτιστικὲς ταυτότητες. «Οὐκ ἐπ´ἄρτῳ µόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ´ ἐπὶ 
παντὶ ρήµατι ἐκπορευοµένῳ διὰ στόµατος Θεοῦ» (Ματθ. δ,4). Γιὰ νὰ γίνῃ αὐτό, ὁ 
εὐρωπαϊκὸς πολιτισµὸς πρέπει νὰ ἀνακαλύψῃ τὸ ἐνιαῖο ὅραµα τῆς δηµιουργίας, ποὺ 
ἔχει δύο πτυχές: ἡ πρώτη, ὑλική· ἡ δεύτερη πνευµατική - ὑπὸ τὸ φῶς τῆς βιβλικῆς καὶ 
πατερικῆς σκέψεως, στὴν ὁποία ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, κατέχει κεντρικὴ θέση. Δυστυχῶς, 
ὁ εὐρωπαϊκὸς πολιτισµὸς δροµολογήθηκε σὲ µία κατεύθυνση ποὺ ἐξετάζει τὸν ὑλικὸ 
κόσµο σὰν µία πραγµατικότητα ὁµοιογενῆ, ποὺ ἀντιτίθεται στὸν πνευµατικὸ κόσµο 
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τόσο πολὺ ποὺ ὁ Λόγος, σὰν Λόγος Θεοῦ, ἐξαφανίστηκε ἀπὸ τὸν ὀρίζοντα3. 
Βρισκόµαστε ἔτσι µπροστὰ σ´ἕνα πραγµατικὸ ὑπαρξιακὸ πρόβληµα!  

 
 Ὁ ἄνθρωπος, δηµιουργηθείς : «κατ´εἰκόνα καὶ καθ´ὁµοίωσιν Θεοῦ» δὲν µπορεῖ νὰ 
ζήσῃ  καὶ νὰ δώσῃ νόηµα στὴ ὕπαρξή του, παρὰ µόνο σὲ σχέση καὶ κοινωνία µὲ τὸν 
Θεό. Ὅ,τι εἶναι καὶ ὅ,τι κατέχει δὲν ἔχει νόηµα παρὰ µόνο στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς 
κοινωνίας. Ὅλες οἱ δυνάµεις καὶ οἱ ἱκανότητές του ὑπάρχουν γιὰ νὰ τὸν ὁδηγήσουν στὸ 
ἀρχέτυπό του: “Ὁ λόγος µᾶς δόθηκε γιὰ νὰ γνωρίσουµε τὸν Χριστό· ἡ ἐπιθυµία, γιὰ νὰ 
τρέχουµε πρὸς Αὐτον· ἡ µνήµη, γιὰ νὰ σκεφτόµαστε Αὐτόν. Ἦταν τὸ ἀρχέτυπό µας κατὰ 
τὴν δηµιουργία”4. Ἡ Ἐκκλησία, ἐν τῷ µεταξύ, εἶναι σχέση καὶ κοινωνία. Αὐτὴ ἡ σχέση 
τοῦ κόσµου µὲ τὸν Θεό - ἐν Χριστῷ - ὀνοµάζεται ἀκριβῶς Ἐκκλησία γι᾽αὐτὸ τὸν λόγο5.  

 
 Εἶναι ἀξιοσηµείωτο νὰ σηµειώσουµε ὅτι δὲν εἶναι ἡ ἀθεΐα, ἀλλὰ ἡ ἀδιαφορία, ποὺ 
ἀποτελεῖ τὴν µεγάλη πρόκληση τῆς ἐκκοσµικευµένης κοινωνίας µας. Ἡ ἀδιαφορία 
εἶναι συχνὰ τὸ ἀποτέλεσµα τῆς ὁµοιοµορφίας, διότι, κάθε διαφορετικότητα, θεωρεῖται 
λανθασµένα ἀσήµαντη προκλητική, ἤ ἀκόµη καὶ ἀπαράδεκτη. Ἐὰν ὅλα ἀξίζουν, τότε 
τίποτε δὲν εἶναι σηµαντικό6. Στὴν Δύση, ὁ χριστιανισµός συµβιβάστηκε πολὺ µὲ τὸ 
φαινόµενο τῆς ἐκοσµίκευσης, ἐνῶ τὴν Ἀνατολὴ θεωρήθηκε σὰν ἀποκλίνουσα ἐπιρροή. 
Γι´αὐτὸ ἡ χριστιανικὴ Παράδοση, ὅπως διαφυλάχθηκε στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, εἶναι 
πολύτιµη γιὰ τὴν πλήρη κατανόηση τῶν σχέσεων µεταξὺ Χριστιανισµοῦ καὶ 
ἐκκοσµικεύσεως, εἰδικὰ γιὰ τὴν προσέγγιση τοῦ προβλήµατος7. 

 
 Τὸ ἐρώτηµα ποὺ τίθεται, εἶναι, τί µαρτυρία κυρίως µποροῦµε νὰ δώσουµε σὰν 
ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ στὸν σύγχρονο κόσµο; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ξεκάθαρη: ‘τὴν ὀµορφιά 
– τὸ κάλλος’. Ἡ λειτουργικὴ ὀµορφιά, καὶ ἡ ὀµορφιὰ τῆς λειτουργίας µετὰ τὴν 
Λειτουργία, µὲ τὴν λέξη-κλειδί: κοινωνία. Μέσα στὴν εὐχαριστιακὴ κοινωνία – ποὺ εἶναι 
ἡ καρδιὰ τοῦ κόσµου καὶ τῆς Ἐκκλησίας - ἀντλοῦµε δυνάµεις, γιὰ νὰ ἐµβαθύνουµε στὸν 
ἑαυτό µας καὶ γιὰ νὰ µπορέσουµε νὰ λάµψουµε στὸν κόσµο, στὸν πλησίον µας. Ἡ 
ἐκκοσµίκευση ἐπιθυµεῖ τὸ τέλος ἑνὸς συγκεκριµένου τύπου χριστιανικῆς παρουσίας: 
τῆς ἐξουσίας καὶ τῆς κυριαρχίας. Ὁ ἀείµνηστος  θεολόγος Olivier Clément διεκήρυττε 
σχετικά ὅτι: “ὁ Χριστιανισµὸς δὲν εἶναι θρησκεία µὲ τὴν ἔννοια τοῦ ξεχωριστοῦ χώρου, 
τοῦ διακριτοῦ, τῆς ὑπάρξεως, εἶναι τὸ βάθος ὅλης τῆς ζωῆς, ὅταν διεισδύει σ᾽αὐτὴν ἡ 
Ἀνάσταση. Γιὰ νὰ παίξῃ αὐτὸ τὸν ρόλο, δὲν πρέπει νὰ γίνῃ µία συναισθηµατικὴ µορφή, 
ἀλλὰ µᾶλλον νὰ προωθήσῃ τὴν Χάρη. Καὶ ἔτσι ὁ Χριστιανισµὸς µπορεῖ νὰ κάνῃ τὴν ἔννοια 
τῆς ὕπαρξης, µία γιορτή. Τοῦ προσφέρει τὴν Λειτουργία σὰν «ἐσχατολογικὸ παιχνίδι» 
ὅπου ὁ θάνατος γίνεται ζωή”8. Στὴν πραγµατικότητα, δὲν διαφέρει ἀπὸ µία µόνιµη 
µαρτυρία τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στὸν κόσµο, ποὺ εἶναι ἐπίσης καὶ µία σιωπηλὴ 
πρόσκληση σὲ µία ἀτέλειωτη κοινωνία µὲ αὐτὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό. 

 

																																																								
3 DIMITRU POPESCU, Le christianisme et la culture européenne, in Contacts, Paris, 2008, N°221, p. 20. 
4 NICOLAS CABASILAS, Sur la vie en Christ (in het Grieks), 6, PG150, 680A. 
5 GREGOIRE PAPATHOMAS, Sécularisation et ecclésialité, publié sur Orthodoxie.com, 2006, p. 1. 
6 IGNACE PECKSTADT, Een open venster op de Orthodoxe Kerk, Averbode, 2005, p. 283. 
7 Γεωργίου Μαντζαρίδη, op. cit., 1994, σελ. 77. 
8 Olivier Clément, Anachroniques, Paris 1990. 
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Αὑτὴ ἡ ἱεραποστολικὴ κλήση µέσα στὸν κόσµο δὲν εἶναι ἀποκλειστικὴ γιὰ τοὺς 
κληρικοὺς τῆς Ἐκκλησίας µας. Ὡς υἱός ἱερέως, ὁ ἱερεὺς πατέρας µου µᾶς ὑπενθύµιζε 
πάντοτε τὴν σηµασία τῆς ἀλληλεπίδρασης µεταξὺ κληρικῶν καὶ λαϊκῶν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη 
πλευρά, στὴν πρωτοχριστιανικὴ Ἐκκλησία δὲν ὑπῆρχε ἐπίσηµη διάκριση µεταξὺ τῶν 
δύο. Οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ ζοῦσαν µὲ τὴν συνείδηση τῆς πλήρους κοινωνίας µὲ τὸν 
Χριστό, γιὰ νὰ εἶναι µέλη ὀργανικά τῆς Ἐκκλησίας Του. Ἐβίωναν τὸ γεγονός, ὅτι ὁ 
Χριστὸς ἔκανε ὅλους τοὺς χριστιανούς: «βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς καὶ βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς 
γῆς» (Ἀπ. 5,10). Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ἐπαναλαµβάνει τὴν φράση: «Ὑµεῖς δέ γένος 
ἐκλεκτόν, Βασίλειον ἱεράτευµα» (Α΄ Πετρ. 2,9). Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἐµπόδισε νὰ ὑπάρχῃ ἕνας 
ρόλος ‘διακριτός’, ὁ ὁποῖος ὅµως δὲν διέσπαζε τὴν ἑνότητα τῶν µελῶν τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἅπαντα τὰ µέλη ἔχουν τὴν ἴδια φύση, διότι ὅλοι εἶναι φορεῖς τοῦ ἰδίου Ἁγίου 
Πνεύµατος9. “Διαιρέσεις δὲ χαρισµάτων εἰσί, τὸ δὲ αὐτὸ Πνεῦµα” (Α´ Κορ. 12,4). Στὴν 
Ἐκκλησία, κανεὶς δὲν µπορεῖ νὰ ὑψωθῇ ἐκ φύσεως πάνω ἀπὸ ἄλλους, καὶ ἀκόµη 
λιγώτερο πάνω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία10. 

 
 Ὡστόσο, πρόσφατα ἔγινε µία ἔκκληση γιὰ ἀλλαγὴ νοοτροπίας µέσα στὴν 
Ἐκκλησία µας, “ὁ Κλῆρος νὰ ἔρθῃ πιὸ κοντὰ στὸν λαό, ὥστε ὄντας πολὺ κοντὰ νὰ 
σχηµατίζῃ ἀποκλειστικὰ ἕνα σῶµα”11. Αὐτὴ ἡ πρόσκληση, ὑπογραµµίζει µία ὡρισµένη 
τάση πρὸς τὴν κληρικοκρατία, ποὺ τείνει νὰ ἀποµακρύνῃ τοὺς κληρικοὺς ἀπὸ τοὺς 
λαϊκούς. Στὴν Δύση, ἡ κληρικοκρατία ὡδήγησε συχνὰ στὴν ἀντι-κληρικοκρατία καὶ 
στὴν ἐκκοσµίκευση.  

 
 Ἕνας ἱερέας ἔχει πολλὲς δραστηριότητες καὶ εὐθύνες. Δὲν σᾶς λέγω κάτι 
καινούργιο γι´αὐτό. Στὸ Βέλγιο ὑποχρεωθήκαµε νὰ ἀπαντήσουµε σὲ ἐρωτήσεις τῶν 
ἁρµοδίων γιὰ τὸν ρόλο τῆς διακονίας τοῦ ἱερέως, ἰδίως στὴν κοινωνική του διάσταση. 
Τοῦτο µᾶς ἔδωσε ἕνα πολὺ ὡραῖο ἀποτέλεσµα. Ἡ µελέτη ἀφοροῦσε βεβαίως τὸν 
ὀρθόδοξο ἱερέα τῆς Διασπορᾶς12, τοῦ ὁποίου οἱ δραστηριότητες διαφέρουν ἀπὸ αὐτὲς 
τοῦ ἱερέως σὲ παραδοσιακὰ ὀρθόδοξη Χώρα. Ἡ µαρτυρία ἐκείνων ποὺ εἶχαν τὴν κλήση 
νὰ καθοδηγήσουν πνευµατικὰ καὶ ποιµαντικὰ χιλιάδες µετανάστες, ἀρχίζοντας ἀπὸ 
τὸ µηδέν, µὲ ἐλάχιστα µέσα, ποὺ ἵδρυσαν ἐνορίες σὲ χῶρες µὴ ὀρθόδοξες, ἦταν φυσικὰ 
πολὺ ἀξιόλογη. Ἀναφέροµαι στὸ παράδειγµα τοῦ σεβαστοῦ προκατόχου µου 
Μητροπολίτου Παντελεήµονος, ὁ ὁποῖος ἔκανε τὸν ἀπολογισµὸ τῆς διακονίας του, 
κατὰ τὸ χρυσοῦν Ἰωβηλαῖο του, ἀπὸ τῆς εἰσόδου του στὶς τάξεις τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου. Τὸ 
ἴδιο ἰσχύει βεβαίως γιὰ πολλοὺς ἄλλους κληρικοὺς διακονούντες στὴν διασποράν. 

																																																								
9 Les laïcs, tant hommes que femmes, jouent un rôle important au sein de l’Eglise Orthodoxe, principalement 
comme collaborateurs du prêtre au plan de la pastorale et de la dimension sociale de ses fonctions. Pensons à 
la catéchèse et aux cours de religion, à l’accompagnement des futurs époux, à la pastorale des malades et à 
l’accompagnement des aînés, au travail avec les jeunes dans les paroisses, comme membres de conseils et de 
commissions, sans oublier l’aide administrative et la participation aux services liturgiques. 
10 Ignace Peckstadt (archiprêtre), Een open venster op de Orthodoxe Kerk, Averbode, 2005, p.104. 
11 Archimandrite Dositheos, higoumène du Saint Monastère Tatarnis Evrytanias et représentant du Patriarche 
Œcuménique, à l’ouverture du IIe Congrès International de la Pastorale de la Santé (13 octobre 2011). 
12 L’Archimandrite Grégoire Papathomas, ainsi que d’autres, nous rappelle souvent que l’Europe occidentale 
n’appartient pas à ce que nous appelons couramment la Diaspora Orthodoxe. L’Europe occidentale est le 
territoire du Patriarcat de Rome. Mais puisque la communion entre l’Eglise catholique-romaine et l’Orthodoxie 
n’a pas encore été rétablie, c’est le Patriarche Œcuménique qui est le locum tenens de ces régions. 
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Αὐτοὶ οἱ πρωτοπόροι τῆς Ὀρθοδοξίας, ἦταν «Ὅλα σὲ ἕνα»: λειτουργοὶ τοῦ Ὑψίστου, 
πνευµατικοὶ πατέρες, πρόσωπα ἐµπιστοσύνης, σύµβουλοι, κατηχητές, διδάσκαλοι, 
διοικητές, κοινωνικοὶ λειτουργοί, ψυχολόγοι, ἐκπρόσωποι, µεταφραστές, 
µεσολαβητές… Ἐνεργοὶ στὴν κοινωνία, ἀλλὰ καὶ λειτουργοὶ στὸ ἱερὸ θυσιαστήριο, 
κοντὰ στοὺς πιστούς, στὰ νοσοκοµεῖα καὶ στὶς φυλακές. Ὅλα αὐτὰ ἐξακολουθοῦν νὰ 
ἰσχύουν καὶ σήµερα γιὰ κάθε ἱερέα τῆς Διασπορᾶς. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι εἶναι 
σηµαντικὸ γιὰ τοὺς κληρικοὺς αὐτοὺς νὰ ἔχουν ἐπαρκῆ κατάρτιση καὶ γνώση τῆς 
γλώσσας τῆς Χώρας, στὴν ὁποία διακονοῦν. Ἐξίσου σηµαντικὸ εἶναι νὰ ἔχουν ἐπαρκῆ 
πνευµατικὴ µόρφωση καὶ ὑποστήριξη στὴν ἱερωσύνη τους. Πρῶτα νὰ µελετοῦν τὰ ἱερὰ 
κείµενα καὶ νὰ ἐφαρµόζουν τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Εὐαγγελίου στὴ ζωή τους· νὰ µελετοῦν, 
νὰ ἔχουν ἐλεύθερο χρόνο γιὰ ἡσυχία-σιωπή καὶ προσευχή.   
 
 Κάθε κληρικὸς χειροτονεῖται γιὰ µία ἐνορία, ποὺ εἶναι ἡ µικρότερη ὀντότητα 
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Κάθε ἐνορία εἶναι µία εὐχαριστιακὴ κοινότητα πιστῶν, σὲ 
συνεχῆ σύνδεσµο µὲ τὸν ἐπίσκοπο, ποὺ εἶναι τὸ βασικό σηµεῖον ἀναφοράς αὐτῆς τῆς 
κοινότητος. Ἔτσι, ὅταν µιλᾶµε γιὰ τὴν ἐνορία, ὁµιλοῦµε γιὰ τὴν Ἐκκλησία αὐτὴ καθ´ 
ἑαυτήν καὶ τὴν παρουσία της στὸν κόσµο. Ἡ βάση καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς εἶναι 
τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, δηλαδὴ ἡ κοινωνία µὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον. 
Εἶναι µία θεϊκὴ ἐνέργεια καὶ δράση, γι´αὐτὸ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προσπαθεῖ νὰ 
ἐνσαρκώνῃ τὸ κάλλος, τὴν ὀµορφιά καὶ τὸ θεϊκὸ µεγαλεῖο. Ὁ κύριος ρόλος τοῦ ἱερέως 
ἐπικεντρώνεται στὸν Ναὸν του, ὅπου τελεῖ τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες, ἀλλὰ εἶναι συγχρόνως 
καὶ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ὁµαλὴ λειτουργία ὅλων. Ὀφείλει ὁ κληρικὸς νὰ προσέχῃ τὴν 
τάξιν, τὸ κάλλος τῶν ἀκολουθιῶν, µιὰ ὀµορφιά µὲ τὴν ὁποία ἤθελα νὰ ἀρχίσω τὴν 
ἐπιχειρηµατολογία µου. Ξεκινᾶ µὲ τὴν καλλιτεχνικὴ ποιότητα τῆς Ἐκκλησίας 
(σύµφωνα µὲ τὴν παράδοση, ἀλλὰ καὶ µὲ τὸν δικό της βεβαίως χαρακτῆρα)· µὲ τὴν 
κατάλληλη ἀπόδοση τῶν ὕµνων τῆς ἐκκλησίας µας· ἐπίσης µὲ τὴν λειτουργικὴ τάξη· 
µὲ τὴν ἐνεργὸ συµµετοχὴ τῶν πιστῶν· µὲ µία καλὴ ὁµιλία. Ὅλες αὐτὲς οἱ πτυχὲς 
ἐνισχύουν τὸ κάλλος τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν. Σὲ µερικὲς ἐνορίες µας, µερικὲς φορές, 
ἀναρωτιέµαι τί θὰ σκεφτόταν κάποιος περαστικός, ποὺ θὰ εἰσερχόταν στὸν ναὸ ἀπὸ 
περιέργεια, γιὰ τὸ τελετουργικὸ τυπικό; Θὰ ἀνακάλυπτε - ἐκτὸς ἀπὸ τὴν 
µεγαλοπρέπεια τοῦ Μυστηρίου – κάποια ὀµορφιά; Θὰ ἔνοιωθε κάποια γοητεία ἀπὸ τὸν 
λειτουργικὸ πλοῦτο τῆς ὀρθοδοξίας µας, καὶ θὰ ἀποφάσιζε νὰ ἔλθη καὶ δεύτερη φορά; 
Ὄχι διότι ἔχω ἐµµονὲς µὲ τὴν γοητεία, σὰν γεγονός γενικώτερα, ἀλλὰ διότι ἡ 
Ὀρθοδοξία καλεῖται νὰ δώσῃ τὴν µαρτυρία της σὲ ὅλη τὴν Οἰκουµένη.     
 
 Στὴν Ὀρθόδοξη Διασπορὰ καλούµαστε σὲ συνεργασία, διασφαλίζοντας τὴν 
δυνατότητα νὰ δηµιουργήσουµε µικρὲς µικτὲς ἐνορίες, ἀποτελούµενες ἀπὸ ὀρθοδόξους 
διαφορετικῆς προελεύσεως. Αὐτὸ ἐκάναµε σὲ περισσότερες πόλεις τοῦ Βελγίου13, ὅπου 
ὁ ἀριθµὸς τῶν Ἑλλήνων δὲν ἦτο ἀρκετὸς γιὰ τὴν δηµιουργία ἑλληνοφώνου ἐνορίας, ἤ 
τῶν Ρώσσων, ἤ τῶν Ρουµάνων, γιὰ νὰ δηµιουργήσουµε σλαβόφωνες ἤ ρουµανόφωνες 
ἐνορίες. Αὐτὴ ἡ ἐµπειρία µπορεῖ νὰ ἀποτελέσῃ προηγούµενο στὴν ἀναζήτηση λύσεως 
γιὰ τὸ λεγόµενο πρόβληµα τῆς ὀρθοδόξου διασπορᾶς. Ὁ Σεβασµιώτατος 

																																																								
13 En Belgique : Gand, Bruges, Courtrai, Ostende, Louvain, Namur, Eupen et Hasselt. Aux Pays-Bas existent 
également à plusieurs endroits de telles paroisses, bien que liées à différentes juridictions. 
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Μητροπολίτης Περγάµου κ. Ἰωάννης Ζηζιούλας, ὑπογραµµίζει πάντοτε τὴν σηµασία, 
ποὺ ἔχει τὸ µέλλον τῆς εὐχαριστιακῆς ἐκκλησιολογίας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐξεφράσθη 
καθαρὰ κατὰ τὴν ἀπονοµὴν πρὸς αὐτὸν τοῦ ἐπιτίµου διδακτορικοῦ τίτλου ἀπὸ τὸ 
Ἰνστιτοῦτο Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ Ἁγίου Σεργίου στὸ Παρίσι, κατὰ τὸν Φεβρουάριο 
τοῦ ἔτους 2008. Ἀναφορικὰ µὲ τὸ µέλλον τῆς εὐχαριστιακῆς ἐκκλησιολογίας, ἀνέφερε: 
«ὑπάρχουν πολλὰ µεγάλα προβλήµατα, ποὺ θὰ ἀντιµετωπίσῃ πολὺ σύντοµα ἡ Ὀρθόδοξος 
Ἐκκλησία. Τὸ πρῶτο εἶναι τὸ πρόβληµα τῆς λεγοµένης Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς. Ἡ 
εὐχαριστιακὴ ἐκκλησιολογία ἀπαιτεῖ τὴν ὕπαρξη µόνο µίας Τοπικῆς Ἐκκλησίας σὲ κάθε 
γεωγραφικὴ περιοχή, ἑνωµένη σὲ µία µόνη Θεία Εὐχαριστία, ὑπὸ ἕναν µόνον Ἐπίσκοπο. 
Ὅλοι γνωρίζουµε ὅτι ὁ κανών τοῦτος δὲν τηρεῖται. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δηµιουργεῖ µία 
ἀντίφαση µεταξὺ θεολογίας καὶ ζωῆς, θεωρίας καὶ πράξεως. Ἐὰν αὐτὴ ἡ κατάσταση 
συνεχίσῃ γιὰ µεγάλο ἀκόµη χρονικὸ διάστηµα, ἡ εὐχαριστιακὴ ἐκκλησιολογία θὰ 
φαίνεται σὰν ἀστειότητα. Τὸ πρόβληµα τῆς ὀρθοδόξου διασπορᾶς πρέπει νὰ λυθῇ χωρὶς 
καθυστέρηση»14. Λίγο πιὸ κάτω ἀναφέρει: «Τὸ ἄλλο πρόβληµα ποὺ ἄρχισε νὰ 
ἀντιµετωπίζῃ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία σχετικὰ µὲ τὴν εὐχαριστιακὴ ἐκκλησιολογία εἶναι 
ἡ δυσκολία συνυπάρξεως τῆς ἀτοµικῆς εὐσέβειας µὲ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος. Ἡ 
εὐχαριστιακὴ ἐκκλησιολογία εἶναι ἀπὸ τὴ φύση της ἀντι-ἀτοµιστική. Ἡ εὐσέβεια ἀπὸ τὴν 
ἄλλη πλευρὰ τείνει νὰ εἶναι ἀτοµιστική. Στὸν σύγχρονο κόσµο µας, ποὺ χαρακτηρίζεται 
ἀπὸ τὴν κινητικότητα, οἱ τοπικὲς ἐκκλησίες δὲν µποροῦν εὔκολα νὰ παραµείνουν 
σταθερὲς κοινότητες µελῶν, ποὺ γνωρίζονται µεταξύ τους καὶ εἶναι ἑνωµένες σὲ 
κοινωνία. Ἡ τάση µεταξὺ τῶν ὀρθοδόξων, εἶναι νὰ µετακινοῦνται σὲ ὁποιαδήποτε 
εὐχαριστιακὴ κοινότητα, κατὰ τὴν προτίµησή τους, χωρὶς νὰ αἰσθάνονται ὅτι ἀνήκουν σὲ 
µία συγκεκριµένη τοπικὴ Ἐκκλησία»15.  
  
 Ἐδῶ ἔχουµε ἕνα ἄλλο θέµα µεγάλης σηµασίας, τῶν καλῶν σχέσεων καὶ 
συνεργασίας µεταξὺ τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ποὺ ζοῦν στὸν ἴδιο γεωγραφικὸ χῶρο, 
ἀλλὰ ἀνήκουν σὲ διαφορετικὰ πατριαρχεῖα. Καλούµαστε νὰ φανερώνουµε τὴν 
ἑνότητα τῆς ὀρθοδοξίας καὶ νὰ ἀναπτύσσουµε κοινὲς δράσεις, γιὰ νὰ ἀντιµετωπίσουµε 
τὶς ποιµαντικὲς ἀνάγκες τῶν ὀρθοδόξων στὴν συγκεκριµένη περιοχή, νὰ ὑπάρχῃ κοινὴ 
ἐκπροσώπηση ὅλων τῶν ὀρθοδόξων ἔναντι τῶν ἄλλων ὁµολογιῶν καὶ τοῦ συνόλου τῆς 
κοινωνίας τῆς συγκεκριµένης περιοχῆς, νὰ καλλιεργήσουµε τὰ θεολογικὰ γράµµατα 
καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ παιδεία, κλπ. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ Δ´ Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξη 
Συνδιάσκεψη προέτεινε, γιὰ τὴν ἀναγκαία µεταβατικὴ περίοδο, τὴν προετοιµασία τῆς 
κανονικῆς λύσεως τοῦ θέµατος, δηλαδὴ τὴν σύσταση τῶν «Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων» 
σὲ 13 συγκεκριµένες γεωγραφικὲς περιοχές, ποὺ θὰ συγκεντρώνουν τοὺς κανονικοὺς 
ἐπισκόπους κάθε περιοχῆς,  οἱ ὁποῖοι θὰ συνεχίζουν νὰ ὑπόκεινται στὶς ἴδιες κανονικὲς 
δικαιοδοσίες τους. Αὐτὲς οἱ Ἐπισκοπικὲς Συνελεύσεις προεδρεύονται ἀπὸ τὸν πρῶτο 
µεταξὺ τῶν Ἐπισκόπων, ποὺ ἀνήκουν στὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο, καί, ἐν τῇ 
ἀπουσίᾳ του, σύµφωνα µὲ τὴν τάξη τῶν διπτύχων. Πρέπει ὡστόσο νὰ ἀναφέρω, ὅτι 
διαπιστώνω ὅτι δὲν ὑπάρχει πολὺ προθυµία γιὰ συνεργασία στὰ πλαίσια τῶν 

																																																								
14 Jean Zizioulas (Métropolite de Pergame), La contribution de la théologie orthodoxe occidentale, discours 
prononcé à l’Institut Saint-Serge (Paris) le 10 février 2008 à l’occasion de la réception du diplôme de doctorat 
de honoris causa. 
15 Ibid. 
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Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων. Στὸ Βέλγιο καὶ τὸ Μεγάλο Δουκᾶτο τοῦ Λουξεµβούρου 
ὑπάρχει ὁ νόµος τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς θρησκείας τῶν 
κρατῶν αὐτῶν, ποὺ ἀναφέρει ἐπὶ λέξει, ὅτι: «Ὁ Μητροπολίτης-Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ 
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἀναγνωρίζεται ὡς 
ἀντιπροσωπευτικὸν ὄργανον ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Τοῦτο µᾶς δίνει 
µεγάλες εὐθύνες, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ τὸ προνόµιο νὰ ἐκπροσωποῦµε ὅλους τοὺς 
ὀρθοδόξους ἔναντι τῶν Ἀρχῶν τῶν Χωρῶν αὐτῶν.   

 
 Μία ἀπὸ τὶς προτεραιότητές µου εἶναι ἡ ποιµαντικὴ τῶν νέων! Εἶναι τὸ κύριο 
µέληµά µου. Πρέπει νὰ µᾶς ἀπασχολεῖ κατ´ἐξοχήν! Ὁ Οἰκουµενικός µας Πατριάρχης 
κατὰ τὴν ἐνθρόνισή του ἐδήλωσε : «οἱ νέοι δεν εἶναι µόνον τὸ µέλλον µας, ἀλλὰ καὶ ἡ 
σηµερινὴ δυναµική µας. Δὲν ὑπάρχει µέλλον χωρὶς τὸ παρόν»16. Ὡς ἱερεῖς φέρουµε 
µεγάλη εὐθύνη, νὰ έξασφαλίσουµε δηλαδὴ τὸ µέλλον τῆς Ἐκκλησίας µας. Καὶ τοῦτο 
δὲν µπορεῖ νὰ γίνῃ παρὰ µόνον ἄν κρατήσουµε τοὺς νέους µέσα στὴν Ἐκκλησία, ἤ 
φέρνοντάς τους πίσω. Αὐτὸ δὲν ἐπιτυγχάνεται παρὰ µόνον µὲ πολλὴ ἀγάπη, σὲ στενὴ 
συνεργασία µὲ τοὺς γονεῖς καὶ ἄλλους νέους, κοπιάζοντας πολύ. Ἐὰν σὰν Ἐκκλησία 
δὲν κάνουµε τίποτε, κινδυνεύουµε ἡ ζηµιὰ νὰ εἶναι ἀκόµη µεγαλύτερη. Ἀντί νὰ τοὺς 
κατακρίνουµε καὶ νὰ τοὺς ἐλέγχουµε, ὀφείλουµε νὰ τοὺς ἀκούσουµε, νὰ τοὺς 
συµβουλεύσουµε, καὶ πάνω ἀπ´ὅλα νὰ τοὺς ὑποδεχθοῦµε µὲ ἀγάπη στὶς ἐνοριακὲς 
κοινότητές µας, ποὺ εἶναι οἱ τόποι τῆς ἀναγεννήσεως τοῦ ἀνθρώπου17. Τὸ 
σηµαντικώτερο ἀπ´ὅλα εἶναι, ὅτι γίνονται ὑπεύθυνοι γιὰ τὸν ἑαυτό τους. Γι´αὐτὸ ὁ 
Οἰκουµενικός µας Πατριάρχης εἶπε: «Δὲν πρέπει νὰ τοὺς ἐπιβάλλουµε κανόνες, ἀλλὰ νὰ 
τοὺς ἐµπνεύσουµε πως εἶναι καλεσµένοι νὰ γίνουν πρόσωπα, ἱκανὰ νὰ µὴν σπαταλᾶνε τὴ 
ζωή τους, ἀλλὰ νὰ τὴν ἀγαποῦν πραγµατικά, µέσα ἀπὸ τὴν φιλία, τὴν ἀγάπη καὶ τὴ 
δηµιουργικότητα»18. Τὸ σηµαντικὸ γιὰ τοὺς νέους µας εἶναι νὰ µπορέσουν νὰ βροῦν 
µέσα στοὺς κύκλους τῶν γνωριµιῶν τους, φίλους, ὀρθόδοξους νέους οἰ ὁποῖοι 
προσπαθούν καὶ αὐτοί νὰ ζήσουν µια ὀρθόδοξη πνευµατική ζωή σε ἓνα ἀδιάφορο καὶ 
πολλές φορές ἐχθρικό κοινωνικό περιβάλλον. Στὴν Μητρόπολή µας διοργανώνουµε 
ἐδῶ καὶ 40 χρόνια συναντήσεις ὀρθοδόξων νέων. Ἀπὸ τῆς ἐνθρονίσεώς µου µέχρι 
σήµερα προσκαλῶ τοὺς ἱερεῖς µὲ 4 τουλάχιστον νέους κάθε ἐνορίας, σὲ ἡµερίδα τὴν 1η 
Μαΐου, ποὺ εἶναι ἡµέρα ἀργίας στὸ Βέλγιο. Ἡ ἡµερίδα ἀρχίζει µὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας 
Λειτουργίας καὶ συνεχίζουµε τὴν ἡµέρα µὲ ἕνα συγκεκριµένο θέµα. Τὸν µήνα 
Ὀκτώβριο διοργανώνουµε ἕνα Σαββατοκύριακο, µὲ ὁµιλητὲς ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό (κυρίως 
τοὺς µοναχοὺς καὶ τὶς µοναχὲς ἀπὸ τὴν Πατριαρχικὴ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Τιµίου Προδρόµου 
τοῦ Ἔσσεξ).    

 
 Ἐπειδὴ µιλάω σὲ ἕνα ἀκαδηµαϊκὸ κοινὸ καὶ φοιτητὲς θεολογίας, θὰ πρέπει 
ἐπίσης νὰ µιλήσουµε γιὰ τὴν ἀνάγκη καταρτισµένων µελλοντικῶν κληρικῶν ἀπὸ τὴν 
Μητρόπολή µας. Ἐνθυµοῦµαι πολὺ καλά, τί µᾶς δίδασκε σχετικὰ ὁ ἀείµνηστος 
Καθηγητὴς Ἀλέξανδρος Γουσίδης στὸ µάθηµα τῆς ποιµαντικῆς. Γι᾽αὐτὸν ἦταν σαφές: 
																																																								
16 Ecumenical Patriarch Bartholomew, In the world, yet not of the world, édite par John Chrysavgis, New York, 
2010, p. 22. 
17 Olivier Clément, La vérité vous rendra libre – entretien avec le Patriarche Œcuménique Bartholomée, Paris, 
1996, p.  183. 
18 Ibid., p. 182. 
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«Μία Μητρόπολις, ποὺ εἶναι ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία, θὰ πρέπει µόνη της νὰ βρίσκῃ νέους 
κληρικοὺς ἀπὸ τοὺς πιστούς της, γι´αὐτὸ πρέπει νὰ διαθέτῃ τὶς ἐλάχιστες κατάλληλες 
ὑποδοµὲς γιὰ τὴν λειτουργία της (θεολογικὴ ἐπιµόρφωση καὶ κατήχηση, φιλανθρωπικὰ 
ἱδρύµατα, ἐπιµόρφωση γιὰ µουσικὴ καὶ εἰκονογραφία, …) ποὺ θὰ τῆς ἐπιτρέψουν νὰ 
ἀντιµετωπίσῃ τὰ σηµερινὰ προβλήµατα»19. Αὐτὸ τὸ ζήτηµα εἶναι µεγάλης σηµασίας καὶ 
πολὺ ζωτικό. Πρέπει νὰ χειροτονοῦνται κληρικοὶ τῆς Μητρόπολης, ποὺ µεγάλωσαν καὶ  
µορφώθηκαν στὰ ὅρια τῆς Μητροπόλεως αὐτῆς, ποὺ γνωρίζουν τὴν νοοτροπία, τὸν 
πολιτισµὸ καὶ τὶς γλῶσσες τῆς χώρας. Προκύπτουν ἐρωτήµατα: σὰν Μητρόπολη, σὰν 
Ἐνορία κάνουµε ἀρκετὲς προσπάθειες; (κυρίως ὑλικές). Ἐπενδύουµε σωστά (κυρίως 
τεχνικά). Ἐπενδύουµε στὴν ἐπιµόρφωση τῶν µελλοντικῶν κατηχητῶν, χορωδιῶν, 
θεολόγων, ἱερέων….; Προσωπικά, εἶµαι βαθιὰ εὐγνώµων, διότι µπόρεσα νὰ σπουδάσω 
στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, χάρη στὸ ἐνδιαφέρον καὶ 
τὴν ἐπέµβαση τοῦ σηµερινοῦ µας Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου. Ἦταν τὰ πιὸ ὡραῖα 
χρόνια τῆς ζωῆς µου. Καὶ ἦταν πάνω ἀπ´ὅλα ἡ καλύτερη προετοιµασία γιὰ τὴν 
διακονία µου. Σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα! Ἔµαθα τὰ Ἑλληνικά, ἐσπούδασα τὴν θεολογία, 
διέµεινα σὲ Πατριαρχικὴ Ἱερὰ Μονή, ἔκανα φίλους, ἀγαπῶ ἀκόµη περισσότερο τὴν 
Ἑλλάδα καὶ συµµετεῖχα τακτικὰ στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες. Ἦταν ἐπίσης εὐκαιρία νὰ ζήσω 
πολλὰ χρόνια σὲ µία ὀρθόδοξη χώρα. Εἶναι ὁ ρόλος τῶν ἱερέων καὶ τῶν ἐπισκόπων µας 
νὰ ὁµιλοῦν συχνὰ στοὺς νέους γιὰ τὴν ἀνάγκη κλήσεων, τὴν δυνατότητα νὰ 
σπουδάσουν θεολογία στὴν Ἀθήνα ἤ στὴ Θεσσαλονίκη (ἤ ἴσως σὲ λίγο καὶ στὴ Χάλκη). 
Τοῦτο θὰ εἶναι ἐπωφελὲς γιὰ τὴν Ἐκκλησία µας.    

 
 Στὴν Ἐνορία ὅλα πρέπει νὰ ἀποτελέσουν εὐκαιρία γιὰ κοινὴ χρήση καὶ 
ἐπικοινωνία. Καλούµαστε ὅλοι, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, νὰ συνεργαστοῦµε καὶ νὰ 
βοηθοῦµε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Ὁ ποιµένας εἶναι ὁπωσδήποτε ὁ Ἐπίσκοπος ἤ ὁ ἱερεύς, ποὺ 
θυσιάζεται γιὰ τὸ χαµένο πρόβατο, καὶ ἐπίσης ὥστε τὸ κάθε πρόβατο νὰ προοδεύσῃ 
στὴν ἀγάπη, µὲ συνείδηση καὶ µὲ διάκριση, γιὰ νὰ µάθουν νὰ ὑπερασπίζονται τὸν 
ἑαυτό τους ἐνάντια σὲ κάθε κακὸ ποὺ µπορεῖ νὰ συναντήσουν στὴν ζωή. 

 
 Πολὺ συχνὰ ἐπιτρέπουµε στὸν ἑαυτό µας νὰ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸ πνεῦµα τοῦ 
κόσµου. Χωρὶς πολλὴ σκέψη, χωρὶς τὴν παραµικρὴ ἀντίσταση, χωρὶς συνείδηση ὅτι 
ζηµιωνόµαστε πνευµατικά. Ὁ κόσµος, ἡ σύγχρονη καταναλωτικὴ κοινωνία, ἡ 
ἀδιαφορία τῆς καθηµερινότητος, µᾶς καθιστοῦν ὑποτονικὰ πλάσµατα, χωρὶς 
ἀντίσταση, ἀνίκανους στὴν θέρµη τῆς ἀγάπη, χωρὶς νὰ βρίσκουµε ἀνάπαυση, οὔτε 
ἐµβάθυνση στὸ ἔσω ἄνθρωπο, χωρὶς ἐνδιαφέρον γιὰ ὅ,τι βγαίνει ἀπὸ τὴν τετριµµένη 
καθηµερινότητα, καὶ µὲ τὸν τρόπο αὐτὸ χάνουµε κάθε βάθος καὶ συνείδηση τῆς 
παρουσίας τοῦ Θεοῦ.   

 
 «Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός· ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἤ ζεστός. 
οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, µέλλω σε ἐµέσαι ἐκ τοῦ στόµατός 
µου» (Ἀποκ. 3.15-16). Δὲν βαπτιστήκαµε πράγµατι γιὰ νὰ γίνουµε χλιαροὶ καὶ 
παθητικοί, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀναγενηθούµε πνευµατικά καὶ νὰ προσφέρουµε τὴν καλὴ 
ἀγγελία τοῦ Θεοῦ σὲ ὅσους δὲν Τὸν βρήκαν ἀκόµη, συµπεριλαµβανοµένων ἀκόµη καὶ 
																																																								
19 Άλεξάνδρου Γουσίδη, Ποιµαντικὴ  στὴ  σύγχρονη κοινωνία, Θεσσαλονίκη, 1986, σελ. 65-66. 
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ἐκείνων µέσα στὴν ἐνορία µας, ποὺ ἄν καὶ βαπτισµένοι, δὲν Τὸν ἀνακάλυψαν ἀκόµη.  
 
Περαίνων τὶς ταπεινές αὐτές σκέψεις µου, εὒχοµαι ὁλοψύχως ἡ φοίτησή σας ἐδώ 

ὑπό τὴν καθοδήγηση τῶν ἀξίων καθηγητῶν σας, νὰ σὰς ὁφελήσει οὐσιαστικά, 
δηµιουργικά καὶ νὰ σας ἀνοίξει νέους πνευµατικούς ὀρίζοντες, ὣστε νὰ καταστείτε 
ἐνεργά µέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἂξιοι ὑπουργοί τοῦ µυστηρίου τῆς θεολογίας.  

 
Δεν ἒχω παρά νὰ εὐχαριστήσω τὸν καθηγτή κ. Αραµπατζή ὀλοψύχως για αὐτή 

τὴν µοναδική εὐκαιρία που µου ἒδωσε νὰ ἐπικοινωνίσω καὶ νὰ µοιραστώ µαζί Σας τὶς 
σκέψεις καὶ τὶς ἀγωνίες µου στον ἰστορικό αὐτό χώρο, γεµάτο ἀναµήσεις για τὴν 
ἐλαχιστότητά µου. Σας παρακαλῶ ἐκ βάθους καρδίας να εὒχεσθε ὃπως κατευθύνει ὁ 
Κύριος τὰ διαβηµατά µου καὶ τὴν διακονία µου, διότι Ἐὰν µὴ Κύριος οἰκοδοµήσῃ οἶκον, 
εἰς µάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδοµοῦντες· ἐὰν µὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς µάτην 
ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων. Σας εὐχαριστῶ για τὴν προσοχή σας.  
 
   

 
 


