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1. Introduction
Glory, praise and thanksgiving belong to Jesus Christ our loving
Lord for gathering us in the illustrious Washington DC, the capital of
our Nation, for our 39th Clergy-Laity Congress. What a joy and excitement to meet in the place producing the most important political and
governmental decisions that seriously affect not only America but the
entire world! And what a joy and excitement to know that in this great
global center, through our Clergy-Laity Congress we will be able, by the
grace of God, to offer our strong witness for our Orthodox Faith. A faith
that seems to be urgently needed in our fallen and disoriented world. A
faith that gives life to the world because it connects the people to the
Son of God, Jesus Christ, and as St. John the Evangelist said in his First
Letter, he who has the Son of God has life, he who has not the Son has
not life (1 John 5:12).
So, here we are in Washington DC to offer our witness of a faith
that gives life to the people and to the world, and to make the theme of
our Congress “Gather my people to my home”, a theme connecting the
people to God the ultimate source of true life.
2. From Nashville Tennessee to Washington DC.
Before dealing with the theme of the Congress, I would like to review very briefly with you some of the developments that have occurred
between our last 38th Clergy-Laity Congress at Nashville Tennessee in
2006 and the present one. I am sure there will be pertinent information
and discussions in the various committees during our meetings here.
1) The first such development is the increase of the number of the
clergy in our Archdiocese. During the past two years 49 new clergy
were ordained. To this number we should add another 7 clergy who were
incardinated to our Church from other Orthodox jurisdictions, making
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the total number of new clergy 56. This number 56 for the two year
period of 2006-2008, shows a significant progress when compared with
40 ordinations and incardinations that occurred in the 2 year period of
2004-2006.
During the same period we had the retirement of 21 clergy, 8 of them,
however, continue to serve in a certain capacity.
In the course of the same last two years, i.e., from June 20, 2006 to
July 6, 2008, we experienced with deep pain the separation by death of 33
of beloved and distinguished mostly retired Priests of our Archdiocese.
Let me read their names as an offering of honor and memory. They
are:
Siagris, Rev. Fr. Achilles / June 20, 2006
Xenofanes, Rev. Fr. George A. / July 30, 2006
Neofotistos, Rev. Fr. George / August 22, 2006
Chakalos, Rev. Fr. James / September 4, 2006
Mylonas, Rev. Fr. Efstathios / September 22, 2006
Sitaras, Rev. Fr. Nicholas M. / November 26, 2006
Kyriakos, Rev. Fr. Peter N. / December 3, 2006		
Thanos, Rev. Fr. George N. / December 16, 2006
Harmand, Rev. Fr. Michael C. / January 18, 2007
Kavadas, Rev. Fr. Demetrios / February 25, 2007
Kapsalis, Rev. Fr. Vasilios / February 26, 2007
Papageorge V. Rev. Fr. Emmanuel / April 12, 2007
Mihalakis, V. Rev. Fr. James / April 22, 2007
Kotzakis, V. Rev. Fr. Lukas / June 8, 2007
Paul, Rev. Fr. John / July 2, 2007
Andrews, Rev. Fr. Dean Timothy / July 18, 2007
Katsoulis, Rev. Fr. Nicholas / August 2, 2007
Koskores, Rev. Fr. Peter B. / September 15, 2007
Maniudakis, Rev. Fr. Chrysostom / October 14, 2007
Gratsias, Rev. Fr. Emmanuel J. / October 16, 2007
Sirigos, Rev. Fr. Anthony C. / November 29, 2007
Kehayes, Rev. Fr. William S. / December 17, 2007
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Bartz, Rev. Fr. George / January 15, 2008
Nicozisin, Rev. Fr. George / March 1, 2008
Kalpaxis, Rev. Fr. George / March 8, 2008
Kontogianes, Rev. Dn. John / March 15, 2008
Mamangakis, Rev. Fr. George / March 16, 2008
Michalopulos, Rev. Fr. Michael / April 6, 2008
Kastaris, Rev. Fr. Panagiotis / April 7, 2008
Kogias, V. Rev. Fr. Nectarios / May 7, 2008
Retselas, Rev. Fr. Nicholas / May 22, 2008
Koutoukas, V. Rev. Archimandrite Paul / May 26, 2008
Longos, Rev. Fr. George/ July 6, 2008
May their memory be eternal.
At the same time we have had the special joy of adding a new Bishop
to our Church, in the person of Fr. Dimitrios Kantzavelos the Chancellor
of the Metropolis of Chicago, who on December 9, 2006 was ordained
Bishop and given the title Bishop of Mokissos.
2) The second worth mentioning development is the significant progress on the financial front: The dramatic reduction of the debt and the
payables of the Archdiocese, the closing of the years 2006 and 2007 with
almost no deficit, the continuous steady increase of the offerings of our
Parishes for the past eight years, the remarkable growth of the funds and
the membership of Archbishop Iakovos Leadership 100, and of the Faith
Endowment for Orthodoxy and Hellenism and the impressive increase of
unrestricted donations, are some of the data convincingly indicating the
economic progress particularly achieved in the past two years. A progress that is related also to the success of the new system for the National
Ministries Commitment of our Parishes.
3) The third noticeable development is the progress that has been
made in the field of education. This progress is evident in the writing of
new books for kindergarten and for effectively teaching Greek as a second language for our Greek American children, in the special seminars
for teachers organized in our Metropolises, in Greece and in Cyprus, in
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the coordinated efforts with the Ministry of Education of Greece relating
to computer assisted programs and special educational opportunities for
our teachers, and in the creation of new endowed chairs and Institutes
related to Orthodoxy and Hellenism. Included among them is the Mary
Jaharis Institute for Byzantine Arts and Sciences at Hellenic College/Holy
Cross endowed with 3 million dollars and the chair of New Testament
Studies at Holy Cross endowed with 2 million dollars. We have had in
addition the Faith Endowment financial awards to the Valedictorians and
Salutatorians of our day schools and of our Communities as well as to
the finalists of St. John Chrysostom Oratorical Festival.
4) The fourth development worth citing is the increase of our activities related to our Ecumenical Patriarchate of Constantinople, an increase
due mostly to the commendable work of our Archdiocesan Archons of
St. Andrew Order of the Ecumenical Patriarchate. These include: our
professional assistance in the legal issues of our Patriarchate even to the
point of substantial participation in the European Court in Strasbourg
France last November. It is important to know that a week ago on July
8, 2008 the European Court vindicated our Patriarchate. Our activities
further include the collection of signatures of 80% of US Senators in
support of the religious freedom rights of the Patriarchate, and the significant increase of our financial assistance to the Patriarchate to mention
just a few.
5) The fifth noticeable item in this review, is the growth of philanthropic activities in the past two years. Such growth is related to the
commendable work of our Ladies Philoptochos Society. It is also related
to extraordinary philanthropic activities like our assistance to the areas
of Greece plagued last summer by devastating fires. The amount collected reached four million dollars, and the provided assistance followed
a careful and systematic procedure responding to real needs detected by
autopsy.
6) Allow me to also mention at this juncture three significant events
outside of the United States to which our Church has had the great honor
of participation.
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The first was the occasion of the historic visit by Pope Benedict XVI
to our Ecumenical Patriarchate on November 2006, where as Archdiocese
we were invited and where we offered a decisive organizational assistance in executing a highest level and very demanding protocol.
The second was our presence at the equally historic visit by our
Ecumenical Patriarch Bartholomew to Rome, two weeks ago, on the occasion of the Apostle Peter’s thronic feast of the Roman Church. We
were there, a group of members of the Faith Endowment escorting our
Patriarch and receiving with him an exceedingly honorific and cordial
treatment by the Pope and his staff.
Then the third significant event was our visit last May to the
Patriarchate of Moscow. Invited by the Patriarch of Moscow Alexei we
were, as a group of 12 clergy and lay members of the Archdiocese, his
guests for one week in Moscow. He treated us in an impressively cordial
way showing his appreciation and high esteem for what we are and for
what we do in the United States and in the service of the Ecumenical
Patriarchate, promoting cooperation and unity among Orthodox.
7) I would like also to make a reference to a very touching event
of last year, namely to our strong support for the Archbishop of Athens
and All Greece Christodoulos of blessed memory in the course of his
heroic fight against cancer. Especially during the time from August to
October 2007 of his staying in Miami Florida, while he was waiting for
the proper liver transplant our members of the Church there, offered to
the Archbishop and his escorts an astonishing assistance in kindness and
effectiveness on a continuous twenty four hour basis.
8) I feel compelled to mention one more item of the last two years
because it relates to our children and shows what wonderful voices can
be in calling people to God’s Home even outside of the United States. I
am referring to the Children’s Metropolitan Choir of our Archdiocese,
comprised of 60 to 70 children of our Schools in the New York area.
This choir, which has only been in existence for 5 years demonstrated
such artistic maturity in so short a time that it was invited last summer
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to Cyprus by the First Lady of Cyprus to give a public concert in the
Presidential Palace for the benefit of an Institution for the children of
working mothers called “Mana”. The concert was an enormous success.
Two weeks ago, on July 3, the same Choir of children, thanks to the
generosity of two of our blessed people who covered all the travel expenses, presented in Athens, Greece another extremely successful public
concert for the benefit of the Foundation “Elpis” (Hope), a foundation for
children suffering from various forms of cancer, and two days later it offered another public concert at the convention of AHEPA in Athens. We
thank God for all the Children of our Church, who in many ways offer a
convincing witness of our Faith.
For all these and many other signs of vitality and growth within our
Holy Archdiocese which the limited time does not allow me to include
at this moment, we profoundly thank God, our unfailing strength and
guiding light.
Now let us proceed to a series of comments and thoughts on the
theme of our Congress, “Gather my people to my home.”
3. The theme of our Congress in the context of the contemporary
religious landscape
1) The theme of the present 39th Biennial Clergy-Laity Congress of
our Holy Archdiocese of America provides us with more than a slogan
for our gathering. It constitutes a summons, a divinely-spoken directive
that we are called to follow in view of where we come from, what we are
and where we are destined by God to go.
For years we have been organizing our communities, providing educational, worshipping, and philanthropic opportunities for our members,
building beautiful Churches, Community Centers and Schools for our
own use.
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This has been a natural course to follow as we tried to assert ourselves and to establish ourselves firmly as a significant entity and agent
within the American society.
The Greek Orthodox Community in its first years of existence, in its
first generation, was a community with a hundred percent participation
of all of its members in the various activities of the church. From the
youngest child in a Parish to its oldest member, people were always present as whole families in liturgical, educational and philanthropic events
of the Church. The Church in the specific form of the parish, was the
natural center where the community would gather, especially during the
very difficult years of adaptation and survival in the new country where
the heroic first immigrants, the true pioneers found themselves.
2) With the passing of the years and the appearance of the second
generation, the third, the fourth and now even the fifth generation, things
gradually started to change. A new reality begun to emerge, having the
following characteristics:
a) First, in spite of the continuous, but in recent years more
limited, phenomenon of immigration, our Church is by no means
any longer a Church of immigrants, or an ecclesiastical entity of
the diaspora, but a Church which is naturally, firmly and proudly
rooted in the American soil. This means that the Church in our
days is no longer preoccupied with the issue of the socio-economic
survival of its immigrant members in a new country. Clearly new
conditions have been created. A recent statistic shows that today
approximately 45% of the members of our Community have at
least one College degree, and also 45% have an annual income of
or above $100,000.00, and that in both cases we are the number
2 among the major religious communities in the United States
including the Roman Catholics, the Protestants and the Jews.
Having reached a level beyond that of socio-economic survival or
even success, enjoying a freedom from pressing socio-economic
concerns the Church now, is in a position to completely and intensely focus in promoting the Orthodox Faith and in cultivating
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the universal human values of Hellenism, operative today in all
civilized societies and countries.
b) Secondly, there exists no longer a full homogeneity in
our Communities, the way it existed among the first immigrant
communities. Today there is a certain difference between first
generation immigrants and fifth generation Greek-Americans.
Also, the constantly increasing number of interfaith marriages
has caused a change in the composition of the membership of the
Church. A typical, well organized Parish of our Metropolises,
presents an internal differentiation because of the difference in
terms of levels of generations from first to fifth and of ethnic and
even religious origin of several of its members.
c) Thirdly, in the present new reality of the Church, there is a
serious problem with the youth. A certain number of High School
adolescents, College and University students, and young adults,
which means the people from 16 to 35 years of age, are somehow
disconnecting themselves from the Church and her life. This is
a phenomenon occurring in all major religious Communities in
the USA, but its general character does not diminish the fact that
it constitutes a sad phenomenon, a major problem, and a grave
concern for us.
d) Fourthly, there is a new reality in the religious landscape
of contemporary America. This is the existence of the 60 million people characterized as “unchurched”. These people are
not atheists at all. They are individuals who for various reasons
are not connected with any Church or organized religious body.
Many were connected but at some point left their religious community. Others were never related to any religious body at all.
The above observations help us understand the importance of the
theme of the present Congress: “Gather my people to my home”. We
are no longer a Church community looking for survival. Such an understanding of ourselves belongs to the past. We cannot be a self-centered,
9
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self-enclosed Greek Orthodox ecclesiastical body, limited to itself and
directing its energy exclusively within itself. We cannot be a Ghetto
Church. God calls us to gather His people. In order to gather God’s
people we have to go out, to look for them, to search places and find them
and lead them to God’s home. The theme of the Congress calls us in no
uncertain terms to reach out, to move out and start gathering the souls
who look for a spiritual home, for a living community and ultimately for
a communion with God. How can we respond to such a sacred call?
Our response starts with a question: Who are the specific people to
whom God sends us to gather them and to share with them the treasures
of a life giving faith?
4. Who are God’s people whom we must gather to His Home?
1) First, they are our Orthodox brothers and sisters, members of our
families, who were baptized, and perhaps even married in the Church,
but are no longer strongly connected with her. We see them on Palm
Sunday, on Good Friday and in the night of the Resurrection Service.
There are thousands even tens of thousands of them. Where are these
people during the rest of the year? Obviously they are not connected or
their connection is simply loose. We have to go out and invite and gather
them and not wait for them to come once or twice a year or on the sad
occasion of a funeral in their family.
Looking for them should be a priority in each Parish, aiming at systematically and tirelessly reaching out to our disconnected or very loosely connected Orthodox brothers and sisters who demographically belong
to the area of the parish.
2) There is a second category of people of God whom we must invite
and gather to His home: they are the members of the interfaith marriages who after their marriage have not been in touch with the Church
or who did not even have an Orthodox wedding service and, therefore,
are completely unknown to us. Reaching out to them, finding them, requires greater effort. Such a task is not easy due to many factors, one of
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them being the high mobility of the population. The Parishes, however,
are a good basis of information having at their disposal data by which
we could eventually locate and find the interfaith families which are not
in touch with the Church. We must find them, with the help of God and
bring them to God’s home.
3) The third category of people whom God asks us to gather to
His Home, are our young people, our adolescents and young adults,
who, in one way or another, have left the Church. One might argue that
this should not have happened, that we could have prevented such a sad
disconnection. But it happened, it is a general phenomenon with every
religion in America and now we have to address the issue of gathering
the disconnected young people to God’s home, instead of passively complaining about the phenomenon.
Gathering them presupposes offering to them opportunities of learning the truth of the Gospel in a substantive and satisfactory way, relevant
to the contemporary intellectual and social reality but also to the universal and eternal quest for God and to the ultimate meaning of life.
4) The fourth category are the “unchurched”, the spiritually homeless. As we pointed out earlier, according to statistics there are today
in the United States approximately 60 million unchurched. This is a
category which is not located in a specific area or in a precise social
group. They are dispersed everywhere: in the colleges and universities,
in the working places, in the neighborhoods, in the airplanes and the
cars, in Washington and New York, in Chicago and San Francisco, in
Boston and Pittsburgh, in Atlanta and New Jersey, in Denver and Detroit,
and everywhere. Reaching them is a very sensitive task because our
Orthodox Church always avoided engaging in a proselytizing religious
propaganda. We are not for proselytizing but for sharing what God gave
us. Gathering the “unchurched” by sharing truth and love with them
and gathering them to God’s home is a demanding task. But we must
undertake it. This is a call by God, Who as St. Paul said to Timothy,
desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth
(Ὅς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἁληθείας
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ἐλθεῖν) (1 Timothy 2:4).
5. The theme of our Congress as applied in the life of our Church.
Let me now, in the last part of my presentation, offer some suggestions aiming at applying the theme “Gather my people to my Home” to
the life of the Church.
1) Any effort for a serious application of our theme must begin with
a changing of mentality and attitude. We must change from an exclusive
and all absorbing focusing on our parish to an awareness of the existence
of people outside of our Parishes, Metropolises and Archdiocese. People
who have the right to know what we know as the truth of God, to taste
the joy of participating in our ecclesial community, and to experience
the blessings we experience to be with God as we are by being Greek
Orthodox Christians. The area of our focused action should gradually
be enlarged by including those who are outside, by being concerned with
those who are waiting for the brother or the sister who will bring them
home. Offering the shelter of God to the homeless souls should be part
of the care and action of our parishes, should be indispensable part of our
mentality, attitude and vision, and also should definitely be a central item
of the basic education cultivated by the Church.
2) Each parish must appoint a committee which will have the duty
of creating a list of the Greek Orthodox People who are residents of its
parochial territory and are not connected with the Church. As soon as
the names start being collected, the committee under the guidance of the
Priest, will organize the ways of contact by using personal visits, phone
calls, e-mail, church events, and distribution of the appropriate printed or
electronic material. The Parish could take advantage of its annual festival as an excellent opportunity to reconnect the people with the Church.
3) Another permanent committee should be instituted at each Parish
dealing exclusively with the non-connected interfaith marriage families.
The committee, using the pertinent data existing in the parish will find
those families and bring them to God’s home, the Church. Some of our
12
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Parishes have a special program of introduction to Orthodoxy and to the
universal human and cultural values of Hellenism, which show that our
Church is not a limited and exclusive ethnic entity but a very inclusive
and truly universal Home of God.
4) As Church, we have to review and reorganize our work in order
to gather home our youth. Gathering the youth presupposes offering
them a real role in the life of the community and further opportunities
for meaningful activities. For young people at a certain age, athletic and
artistic activities have been proven to be successful means of connecting
them to community. Athletic Tournaments, Folk Dance Festivals, Local
Metropolitan Olympics have been truly successful youth activities.
In the recent years we have seen the beginning of a successful reaching out to gather to God’s home our university students by means of the
OCF, the Orthodox Christian Fellowship. Today, by the grace of God, we
have 270 OCF groups in an equal number of Colleges and Universities, a
number steadily increasing. This is a work worth intensifying.
In reaching out for the youth and keeping them gathered to the
home of God also the summer camps offer a terrific opportunity. In our
Metropolises, summer camps are now a basic and rapidly expanding activity involving hundreds of young people as leaders, advisors and campers. This might become an even more important and effective activity
as it expands beyond the period of summer. In the case of the Ionian
Village camp in Greece we are currently exploring the possibility of expanding the programs to include not only children and adolescents but
also young professional and university students on a year round basis.
5) The application of the theme “gather my people home” to the category of the “unchurched” constitutes a case that requires special care
and action.
We can invite the unchurched, whom in one way or another we encounter, to our Church. But then we must be ready to welcome them, to
be cordial and understanding, willing to share information and answer
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questions but not in a propagandistic way. The Orthodox Church is appreciated by other Christian Churches as a Church with a very kind human face and attitude and an aversion for religious propaganda which is
very different from lovingly sharing the truth of the Gospel. We reach
out to the unchurched by starting today praying for them, unknown to us,
known to God as His children.
An interdepartmental committee will be formed in conjunction with
the Archdiocesan Council for a serious study of the phenomenon of the
unchurched and the ways to deal effectively with them. The literature
on the issue is increasing. Books like “Surprising Insights from the
Unchurched and Proven Ways to Reach them”, or “The Unchurched Next
Door”, (T.S. Rainer) are indicative of the interest about the “unchurched”
and the necessity of facing it methodically and persistently.
6) The effort of gathering the people of God to His home presupposes the availability of the proper and adequate resources, in the
forms of books, DVDs, CDs and printed material. Our departments of
Religious Education, Greek Education, Outreach and Evangelism and
Communications, which have been producing relevant material, are
directed to intensify and enhance such a production and provide our
Metropolises and our Parishes with necessary tools.
6. Epilogue
Certainly the task of applying the theme of our Congress to the
life of our Church is not easy. And it becomes even more difficult by
the spreading of secularism within contemporary societies. In recent
studies, however, produced by political and social analysts and historians, it has been demonstrated that during the last four or five years two
mighty factors unexpectedly emerged internationally: religion and ethnicity. Paradoxically, secularism is today confronted by the formidable
and dominant presence of religion and ethnicity on a global scale. This
phenomenon constitutes an important facilitation of our task to gather
the people to the home of God, since we have the great gift of representing our Orthodox Christianity as the perfect religion and our Hellenic
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tradition as the amazing expression of an ethnicity which transcends its
ethnic boundaries and becomes universal.
But beyond that we have a very inspiring and highly motivating directive in one of the parables of our Lord Jesus Christ, which is an illustration of the substance of the theme of our Congress “Gather my people
to my home”. This is the parable of the Great Banquet, from the Gospel
according to St. Luke.
A certain man, said the Lord in this parable, gave a great banquet
and invited many. The invited people, however citing various reasons
excused themselves.
Then the householder said to his servant: Go out quickly
to the streets and lanes of the city and bring in the poor and
maimed and blind and lame. And the servant said, ‘Sir, what
you commanded has been done, and still there is room’. And the
master said to the servant, ‘Go out to the highways and hedges,
and compel people to come in, that my house may be filled.’
‘ἔξελθε ταχέως εἰς τάς πλατείας καί ῥύμας τῆς πόλεως
καί τούς πτωχούς καί ἀναπήρους καί τυφλούς καί χωλούς
εἰσάγαγε ὧδε˙ καί εἶπεν ὁ δοῦλος ‘κύριε, γέγονεν ὅ
ἐπέταξας, καί ἔτι τόπος ἐστίν. καί εἶπεν ὁ κύριος πρός τόν
δοῦλον ‘ἔξελθε είς τάς ὁδούς καί φραγμούς καί ἀνάγκασον
εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῆ μου ὁ οἶκος’. (Luke 14:21-23).
The list of the invited people is striking, almost unbelievable : poor,
maimed, blind, lame, gathered from the streets and lanes of the city and
even from the highways and hedges! And they are not simply brought
in but even compelled to come in. No discrimination, no differentiation,
no exclusion but the unknown, the despised, the strangers all invited! A
human field wide open with no limits.
The important item here is not only the amazing list but the desire of
the householder to have his house filled with all the people. The house15
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holder of the parable is unmistakably representing God. God wants His
home to be filled with the people because all people on earth are His
people. And we are part of His desire and plan. Which simply means
that we have to go literally out to the streets and lanes of the cities and to
the highways and hedges and gather the people to the House of God so
that His House be filled.
There is one more statement that comes from the mouth of the Lord
and is relevant to the theme of our Congress. In the Gospel of John,
Christ declared: “I have other sheep, that are not of this fold; and I must
bring them also and they will hear my voice; and there shall be one flock
one shepherd” (καί ἄλλα πρόβατα ἔχω ἅ οὐκ ἐστιν ἐκ τῆς αὐλῆς
ταύτης κἀκεῖνα δεῖ μέ ἀγαγεῖν καί τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καί
γενήσονται μία ποίμνη εἷς ποιμήν») (Ἱωάννου 10 :16).
Jesus Christ speaks about other sheep that are not of this fold, but
He has to bring them also. And they will hear His voice. Who are these
other sheep that are not of this fold? And how are they going to hear
Christ’s voice?
Every time that we are in our churches, in our beautiful parishes, let
us think of those other sheep, those other people who are outside, known
and unknown, the ones described in the parable of the Great Banquet.
Let us think of all others, the truly significant others, who wait to hear
the voice of Christ. The voice of Christ invites them to gather in His
home, to become His flock. But how can they hear the voice of Christ?
We are the voice of Christ! My beloved people let such voice be heard
outside of our Churches, calling the people of God to His home. Let us
be the voice of Christ. Everywhere for everyone. At any time, at any
place of the wide world of God. n
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
1.

Εἰσαγωγή

Δόξα, αἶνος καί εὐχαριστία ἀνήκουν στόν Ἰησοῦ Χριστό,
τόν φιλάνθρωπο Κύριό μας ὁ Ὁποῖος μᾶς συγκέντρωσε στήν
περίλαμπρη Washington DC, τήν πρωτεύουσα τοῦ Ἔθνους μας, γιά
τήν 39η Κληρικολαϊκή Συνέλευσή μας. Χαρά καί ἐνθουσιασμός
γιά τό γεγονός τῆς συνάξεώς μας στόν τόπο ὅπου λαμβάνονται οἱ
πλέον σημαντικές πολιτικές καί κυβερνητικές ἀποφάσεις οἱ ὁποῖες
δέν ἐπηρεάζουν μόνον τήν Ἀμερική ἀλλά ὁλόκληρο τόν κόσμο!
Χαρά καί ἐνθουσιασμός νά γνωρίζουμε ὅτι σέ αὐτό τό περίφημο
παγκόσμιο κέντρο, μέσῳ τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεώς μας
θά μᾶς δοθῇ ἡ εὐκαιρία, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, νά προσφέρουμε
ἰσχυρή μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας. Μιᾶς πίστεως ἡ
ὁποία ἀποδεικνύεται ἐπειγόντως ἀπαραίτητη στόν ἁμαρτωλό καί
ἀποπροσανατολισμένο κόσμο μας. Μιᾶς πίστεως ἡ ὁποία δίδει
ζωή στόν κόσμο διότι συνδέει τούς ἀνθρώπους μέ τόν Υἱό τοῦ
Θεοῦ, τόν Ἰησοῦ Χριστό, γιά Τόν Ὁποῖο γράφει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Εὐαγγελιστής στήν Πρώτη Ἐπιστολή του ὅτι, ὁ ἔχων τόν Υἱόν
ἔχει τήν ζωήν, ὁ μή ἔχων τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τήν ζωήν οὐκ ἔχει (Αʹ
Ἰωάννου, 5:12).
Εἴμεθα λοιπόν ἐδῶ, στήν Washington DC γιά νά προσφέρουμε
μαρτυρία τῆς πίστεως πού δίδει ζωή στούς ἀνθρώπους καί στόν
κόσμο, καί γιά νά καταστήσουμε τό θέμα τῆς Κληρικολαϊκῆς μας
«Συναγάγετε τόν λαό μου στόν Οἶκο μου» θέμα τό ὁποῖο συνδέει
τούς ἀνθρώπους μέ τόν Θεό, τήν ἀπόλυτη πηγή τῆς ἀληθινῆς
ζωῆς.
2.

Ἀπό τή Nashville, Tennessee στήν Washington DC

Πρό τῆς ἐνασχολήσεως μέ τό θέμα τῆς Κληρικολαϊκῆς
Συνελεύσεως, θά ἤθελα πολύ συνοπτικά νά ἀνατρέξουμε σέ
ὡρισμένες ἐξελίξεις οἱ ὁποῖες σημειώθηκαν κατά τήν χρονική
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περίοδο ἡ ὁποία μεσολάβησε μεταξύ τῆς παρούσης καί τῆς 38ης
Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τό 2006 στήν πόλη Nashville, Tennessee.
Εἶμαι βέβαιος ὅτι θά παρασχεθοῦν σχετικές πληροφορίες καί θά
λάβουν χώρα συζητήσεις ἐπ’ αὐτῶν σέ διάφορες ἐπιτροπές κατά
τήν διάρκεια τῶν συνεδριάσεών μας ἐδῶ.
1) Ἡ πρώτη ἐξέλιξη ἀφορᾶ στήν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ
κληρικῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Κατά τά τελευταῖα δύο χρόνια
χειροτονήθηκαν 49 νέοι κληρικοί. Στόν ἀριθμό αὐτό πρέπει
νά προσθέσουμε 7 ἀκόμη κληρικούς οἱ ὁποῖοι εἰσῆλθαν στήν
Ἐκκλησία μας προερχόμενοι ἀπό ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες,
ἀνεβάζοντας τόν ἀριθμό νέων κληρικῶν σε 56. Ὁ ἀριθμός 56 γιά
τήν χρονική περίοδο 2006-2008 εἶναι ἐνδεικτικός τῆς σημαντικῆς
προόδου μας ἐἀν σκεφθοῦμε ὅτι κατά τήν περίοδο 2004-2006
εἶχαν γίνει 40 χειροτονίες καί εἰσδοχές κληρικῶν.
Κατά τήν ἴδια χρονική περίοδο συνταξιοδοτήθηκαν 21
κληρικοί, ἐκ τῶν ὁποίων 8 ἐξακολουθοῦν νά ὑπηρετοῦν κατά τόν
α ἤ β τρόπο.
Στή διάρκεια τῶν δύο αὐτῶν τελευταίων χρόνων, δηλ. ἀπό
20ῆς Ἰουνίου 2006 ἕως 6ης Ἰουλίου 2008, ἐβιώσαμε μέ βαθύ
πόνο τήν ἐκδημία 32 ἀγαπημένων καί διακεκριμένων Ἱερέων τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Ἐπιτρέψτε μου νά διαβάσω τά ὀνόματά των
σέ ἔνδειξη τιμῆς καί μνήμης. Αὐτοί εἶναι:
Αἰδ. Ἀχιλλέας Σιάγρης / 20 Ἰουνίου 2006
Αἰδ. Γεώργιος Α Ξενοφάνης / 30 Ἰουλίου 2006
Αἰδ. Γεώργιος Νεοφώτιστος / 22 Αὐγούστου 2006
Αἰδ. Δημήτριος Τσάκαλος / 4 Σεπτεμβρίου 2006
Αἰδ. Εὐστάθιος Μυλωνᾶς / 22 Σεπτεμβρίου 2006
Αἰδ. Νικόλαος Σιταρᾶς / 26 Νοεμβρίου 2006
Αἰδ. Παναγιώτης Κυριᾶκος / 3 Δεκεμβρίου 2006
Αἰδ. Γεώργιος Ν Θᾶνος / 16 Δεκεμβρίου 2006
Αἰδ. Μιχαήλ Σ. Χαρμαντᾶς / 18 Ἰανουαρίου 2007
Αἰδ. Δημήτριος Καβάδας / 25 Φεβρουαρίου 2007
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Αἰδ. Βασίλειος Καψάλης / 26 Φεβρουαρίου 2007
Παν. Ἀρχ. Ἐμμανουήλ Παπαγεωργίου / 12 Ἀπριλίου 2007
Παν. Ἀρχ. Δημήτριος Μιχαλάκης / 22 Ἀπριλίου 2007
Παν. Ἀρχ. Λουκᾶς Κοτζάκης / 8 Ἰουνίου 2007
Αἰδ. Ἰωάννης Παύλου / 2 Ἰουλίου 2007
Αἰδ. Τιμόθεος Ἀνδρέου / 18 Ἰουλίου 2007
Αἰδ. Νικόλαος Κατσούλης / 2 Αὐγούστου 2007
Αἰδ. Παναγιώτης Β Κοσκορῆς / 15 Σεπτεμβρίου 2007
Αἰδ. Χρυσόστομος Μανιουδάκης / 14 Ὀκτωβρίου 2007
Αἰδ. Ἐμμανουήλ Γκρατσίας / 16 Ὀκτωβρίου 2007
Αἰδ. Ἀντώνιος Σ Συρίγος / 29 Νοεμβρίου 2007
Αἰδ. Βασίλειος Σ Κεχαγιᾶς / 17 Δεκεμβρίου 2007
Αἰδ. Γεώργιος Μπάρτσης / 15 Ἰανουαρίου 2008
Αἰδ. Γεώργιος Νικοζήσης / 1 Μαρτίου 2008
Αἰδ. Γεώργιος Καλπαξῆς / 8 Μαρτίου 2008
Ἱερολ. Διάκονος Ἰωάννης Κοντογιάννης / 15 Μαρτίου 2008
Αἰδ. Γεώργιος Μαμαγκάκης / 16 Μαρτίου 2008
Αἰδ. Μιχαήλ Μιχαλόπουλος / 6 Ἀπριλίου 2008
Αἰδ. Παναγιώτης Κασταρῆς / 7 Ἀπριλίου 2008
Παν. Ἀρχ. Νεκτάριος Κόγιας / 7 Μαΐου 2008
Αἰδ. Νικόλαος Ρετσελᾶς / 22 Μαΐου 2008
Παν. Ἀρχ. Παῦλος Κουτούκας / 26 Μαΐου 2008
Αἰδ. Γεώργιος Λόγκος / 6 Ἰουλίου 2008
Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη των.
Κατά τήν ἴδια περίοδο, εἴχαμε τή μεγάλη χαρά νά ὑποδεχθοῦμε
ἕναν νέο Ἐπίσκοπο στήν Ἐκκλησία μας στό πρόσωπο τοῦ
Πανοσιολογιωτάτου π. Δημητρίου Καντζαβέλου, Πρωτοσυγκέλλου
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σικάγου, ὁ ὁποῖος ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος
Μοκησσοῦ τήν 9ην Δεκεμβρίου 2006.
2) Ἡ δεύτερη ἄξια μνημονεύσεως ἐξέλιξη γιά τήν Ὀρθοδοξία
καί τόν Ἑλληνισμό εἶναι ἡ σημαντική πρόοδος τοῦ οἰκονομικοῦ
τομέως: Ἡ δραματική μείωση τοῦ χρέους καί τῶν ὑποχρεώσεων
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, οἱ οἰκονομικοί ἀπολογισμοί τῶν ἐτῶν 2006
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καί 2007 οἱ ὁποῖοι ἔκλεισαν σχεδόν χωρίς ἔλλειμμα, ἡ συνεχής
αὔξηση προσφορῶν τῶν Ἐνοριῶν μας κατά τήν διάρκεια τῶν
ὀκτώ τελευταίων ἐτῶν, ἡ ἐξαιρετική πρόοδος σέ χρήματα καί
σέ μέλη τόσο τοῦ Κληροδοτήματος Πίστις ὅσο καί τῆς Ἡγεσίας
τῶν 100, ἡ ἐντυπωσιακή αὔξηση δωρεῶν, ἀποτελοῦν ὡρισμένες
χαρακτηριστικές ἐνδείξεις οἱ ὁποῖες ἀποδεικνύουν τήν οἰκονομική
πρόοδο ἡ ὁποία συνετελέσθη τά τελευταῖα δύο ἔτη. Αὐτή ἡ
πρόοδος σχετίζεται καί μέ τήν ἐπιτυχία τοῦ νέου συστήματος
Προσφορᾶς Ἐθνικῶν Διακονιῶν τῶν Ἐνοριῶν μας (National
Ministries Commitment).
3) Ἡ τρίτη αἰσθητή ἐξέλιξη εἶναι ἡ πρόοδος ἡ ὁποία ἔχει
ἐπιτευχθῆ στόν τομέα τῆς Παιδείας. Ἡ πρόοδος αὐτή εἶναι
ἔκδηλη σέ ζητήματα ὅπως ἡ συγγραφή νέων βιβλίων γιά παιδιά
Νηπιαγωγείου καί ἡ ἀποτελεσματική διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς
ὡς δευτέρας γλώσσης στήν Ἑλληνοαμερικανική νεολαία μας, τά
εἰδικά σεμινάρια γιά διδασκάλους τά ὁποῖα διοργανώνονται στίς
Μητροπόλεις μας, στήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο, οἱ προσπάθειες
οἱ ὁποῖες καταβάλλονται μέ τή συνεργασία τοῦ Ὑπουργείου
Παιδείας τῆς Ἑλλάδος ἐν σχέσει μέ προγράμματα ὑποβοηθούμενα
ἀπό ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές καί εἰδικές ἐπιμορφωτικές
εὐκαιρίες γιά τούς διδασκάλους μας, καί ἡ δημιουργία νέων
ἐπιχορηγουμένων ἑδρῶν καί Ἱδρυμάτων τά ὁποῖα προάγουν τήν
Ὀρθοδοξία καί τόν Ἑλληνισμό. Ἀνάμεσα σ’ αὐτά συγκαταλέγεται
τό Ἵδρυμα Βυζαντινῶν Τεχνῶν καί Πολιτισμοῦ Μαρία Τζαχάρη
στό Ἑλληνικό Κολλέγιο/Θεολογική Σχολή Τιμίου Σταυροῦ μέ
ἐπιχορήγηση 3 ἑκατομμυρίων δολλαρίων, και ἡ ἕδρα Καινῆς
Διαθήκης στή Θεολογική Σχολή Τιμίου Σταυροῦ μέ ἐπιχορήγηση
2 ἑκατομμυρίων δολλαρίων. Ἐπιπλέον, εἴχαμε τά χρηματικά
βραβεῖα τά ὁποῖα ἐχορήγησε τό Κληροδότημα Πίστις στούς
πρωτεύσαντες ἀποφοίτους (Valedictorians καί Salutatorians)
μαθητές τῶν ἡμερησίων σχολείων καί Κοινοτήτων μας καθώς καί
στούς ἐπικεφαλῆς (Finalists) τοῦ Ρητορικοῦ Διαγωνισμοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου Χρυσοστόμου.
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4) Ἡ τέταρτη ἐξέλιξη ἡ ὁποία εἶναι ἄξια μνημονεύσεως εἶναι
ἡ αὔξηση τῶν δραστηριοτήτων μας σχετικά μέ τό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο μας. Αὔξηση ἡ ὁποία ὀφείλεται κυρίως στό ἄξιο
ἐπαίνου ἔργο τῶν Ἀρχόντων τοῦ Τάγματος Ἁγίου Ἀνδρέου
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Οἱ
δραστηριότητες αὐτές περιλαμβάνουν: τήν ἐπαγγελματική
ὑποστήριξή μας σέ νομικά θέματα τοῦ Πατριαρχείου μας μέχρι
καί τοῦ σημείου τῆς οὐσιαστικῆς συμμετοχῆς μας στό Εὐρωπαϊκό
Δικαστήριο τοῦ Στρασβούργου, Γαλλίας, τόν παρελθόντα
Νοέμβριο. Εἶναι σημαντικό νά γνωρίζετε ὅτι τήν περασμένη
ἑβδομάδα, στίς 8 Ἰουλίου, τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο ἐδικαίωσε τό
Πατριαρχεῖο μας. Οἱ δραστηριότητές μας συμπεριλαμβάνουν τήν
συγκέντρωση 80% τῶν ὑπογραφῶν Ἀμερικανῶν Γερουσιαστῶν οἱ
ὁποῖοι συντάσσονται ὑπέρ τῶν θρησκευτικῶν δικαιωμάτων τοῦ
Πατριαρχείου καί τήν σημαντική αὔξηση τῆς οἰκονομικῆς μας
ἀρωγῆς πρός τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο γιά ν’ ἀναφέρουμε
μερικές ἀπ’ αὐτές.
5) Ἡ πέμπτη αἰσθητή ἐξέλιξη σ’ αὐτή τήν ἀνασκόπηση εἶναι ἡ
αὔξηση τῶν φιλανθρωπικῶν δραστηριοτήτων κατά τά τελευταῖα
δύο χρόνια. Αὐτή ἡ αὔξηση σχετίζεται μέ τό ἀξιέπαινο ἔργο τῶν
Κυριῶν τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς.
Σχετίζεται, ἐπίσης, μέ ἐξαιρετικές φιλανθρωπικές δραστηριότητες
ὅπως ἡ βοήθεια τήν ὁποία ἡ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή παρέσχε στίς περιοχές
τῆς Ἑλλάδος πού ἐπλήγησαν ἀπό τίς καταστροφικές πυρκαϊές τοῦ
περασμένου καλοκαιριοῦ. Τό ποσό πού συγκεντρώθηκε ἀνῆλθε
στά τέσσερα ἑκατομμύρια δολλάρια καί ἡ παρεσχεθεῖσα βοήθεια
χορηγήθηκε κατόπιν προσεκτικῆς καί συστηματικῆς διαδικασίας.
Ἀφοροῦσε δέ στήν κάλυψη πραγματικῶν καί ἐμφανῶν ἀναγκῶν οἱ
ὁποῖες ἐκτιμήθηκαν μέσῳ προσωπικῶν ἐπισκέψεων καί ἐπιτοπίου
αὐτοψίας.
6) Ἐπιτρέψτε μου στό σημεῖο αὐτό ν’ ἀναφέρω ἐπίσης τρία
σημαντικά γεγονότα πού ἔλαβαν χώρα ἐκτός τῶν Ἡνωμένων
Πολιτειῶν στά ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία μας εἶχε τήν μεγάλη τιμή νά
συμμετάσχῃ. Τό πρῶτο ἦταν ἡ ἱστορική ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα
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Βενεδίκτου XVI στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μας τόν Νοέμβριο
τοῦ 2006, ὅπου εἴχαμε προσκληθεῖ ὡς Ἀρχιεπισκοπή καί ὅπου
προσφέραμε ἀποφασιστική ὀργανωτική βοήθεια στήν ἐκπλήρωση
ἑνός πολύ ἀπαιτητικοῦ πρωτοκόλλου ὑψηλοτάτου ἐπιπέδου.
Τό δεύτερο ἦταν ἡ παρουσία μας στήν ἐξ ἴσου ἱστορική
ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου
στήν Ρώμη δύο ἑβδομάδες πρίν ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἑορτῆς τοῦ
Ἀποστόλου Πέτρου, Θρονικῆς ἑορτῆς τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς
Ἐκκλησίας. Εἴμεθα ἐκεῖ, μία ὁμάδα μελῶν τοῦ Κληροδοτήματος
Πίστις συνοδεύοντες τόν Πατριάρχη μας καί δεχόμενοι ὑψηλές
τιμές καί ἐγκάρδιες περιποιήσεις ἀπό τόν Πάπα καί τό προσωπικό
του.
Τό τρίτο σημαντικό γεγονός ἦταν ἡ ἐπίσκεψή μας στό
Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας τόν παρελθόντα Μάϊο. Προσκεκλημένη
ἐπί τούτῳ ἀπό τόν Πατριάρχη Μόσχας κ. Ἀλέξιον, ἡ ἀντιπροσωπεία
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἀποτελουμένη ἀπό 12 ἄτομα, κληρικούς καί
λαϊκούς, ἔτυχε τῆς ἐξαιρετικῆς φιλοξενίας του ἐπί μία ἑβδομάδα
στή Μόσχα. Μᾶς περιποιήθηκε μ’ ἕναν ἐντυπωσιακά φιλόφρονα
τρόπο ἐκδηλώνοντας τήν ἐκτίμησή του πρός τό πρόσωπό μας καί
πρός τό ἔργο τό ὁποῖο ἐπιτελοῦμε στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καί
στήν ὑπηρεσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, προάγοντες τήν
συνεργασία καί ἑνότητα μεταξύ Ὀρθοδόξων.
7) Θά ἤθελα ἐπίσης νά ἀναφερθῶ σέ ἕνα πολύ συγκινητικό
γεγονός τοῦ παρελθόντος ἔτους, ἤτοι τήν δυναμική ὑποστήριξη
τήν ὁποία προσφέραμε στόν μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κυρό Χριστόδουλο κατά τήν διάρκεια τῆς ἡρωϊκῆς
πάλης του μέ τόν καρκίνο. Ἰδιαιτέρως κατά τήν περίοδο μεταξύ
Αὐγούστου καί Ὀκτωβρίου 2007 τῆς διαμονῆς του στό Μαϊάμι,
Φλόριδας, καθώς ἀνέμενε τήν ἐξεύρευση συμβατοῦ μοσχεύματος
ἤπατος, τά μέλη τῆς ἐκεῖ Ἐκκλησίας μας προσέφεραν στόν
μακαριστό Ἱεράρχη καί τήν συνοδεία του βοήθεια ἐκπληκτική σέ
εὐγένεια καί ἀποτελεσματικότητα ἐπί εἰκοσιτετραώρου βάσεως.
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8) Αἰσθάνομαι ὑποχρεωμένος ν’ ἀναφέρω ἕνα ἀκόμη σημεῖο
τῶν τελευταίων δύο ἐτῶν τό ὁποῖο σχετίζεται μέ τά παιδιά μας
καί ἀποδεικνύει πῶς μποροῦν νά καταστοῦν ὑπέροχες φωνές
προσκλήσεως ἀνθρώπων στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ ἀκόμα καί ἐκτός τῶν
Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Ἀναφέρομαι στήν Μητροπολιτική Χορωδία
Παιδιῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπό 60 ἕως
70 παιδιά σχολείων περιοχῆς Νέας Ὑόρκης. Αὐτή ἡ Χορωδία
ἡ ὁποία δημιουργήθηκε πρίν ἀπό 5 ἔτη ἐπέδειξε τόση μεγάλη
καλλιτεχνική ὡριμότητα ἐντός ὀλίγου χρονικοῦ διαστήματος
ὥστε ἔτυχε τῆς προσκλήσεως τῆς Πρώτης Κυρίας τῆς Κυπριακῆς
Δημοκρατίας πέρυσι τό καλοκαίρι γιά νά δώσῃ δημόσια συναυλία
στό Προεδρικό Μέγαρο πρός ὄφελος τοῦ Ἱδρύματος παιδιῶν
ἐργαζομένων μητέρων ἐπ’ ὀνόματι «Μάννα». Ἡ συναυλία εἶχε
τεράστια ἐπιτυχία.
Πρίν ἀπό δύο ἑβδομάδες, τήν 3η Ἰουλίου 2008, ἡ ἴδια
Χορωδία παιδιῶν, μέ τήν γενναιοδωρία δύο εὐλογημένων μελῶν
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας οἱ ὁποῖοι ἐπωμίσθηκαν τίς ταξιδιωτικές
δαπάνες, παρουσίασε μέ ἐξαιρετική ἐπιτυχία στήν Ἀθήνα, συναυλία
πρός ἐνίσχυση τοῦ Ἱδρύματος «Ἐλπίς», ἱδρύματος γιά παιδιά πού
πάσχουν ἀπό διάφορες μορφές καρκίνου. Δύο δέ ἡμέρες ἀργότερα,
ἔδωσε καί ἄλλη δημόσια συναυλία στά πλαίσια τοῦ συνεδρίου τῆς
ΑΧΕΠΑ στήν Ἀθήνα. Εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά ὅλα τά παιδιά
τῆς Ἐκκλησίας μας, τά ὁποῖα προσφέρουν δυναμική μαρτυρία
πίστεως μέ πολλούς τρόπους.
Εὐχαριστοῦμε ὁλόθερμα τόν Θεό, πού εἶναι ἡ ἀκατανίκητη
ἰσχύς καί τό ὁδηγητικό φῶς μας, γιά ὅλα τά προαναφερθέντα
καί γιά ὅλα τά σημάδια ζωτικότητος καί ἀναπτύξεως μέσα στήν
Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή μας στά ὁποῖα ὁ περιορισμένος χρόνος δέ μοῦ
ἐπιτρέπει νά ἀναφερθῶ ἐπί τοῦ παρόντος.
Καί τώρα ἄς προχωρήσουμε σέ μία σειρά σχολίων καί σκέψεων
ἐπί τοῦ θέματος τῆς Κληρικολαϊκῆς μας «Συναγάγετε τόν λαό μου
στόν Οἶκο μου».
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3.
Τό θέμα τῆς Κληρικολαϊκῆς μας στό πλαίσιο τοῦ
συγχρόνου θρησκευτικοῦ τοπίου
1) Τό θέμα τῆς παρούσης 39ης Διετοῦς Κληρικολαϊκῆς
Συνελεύσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς δέν παρέχει
μόνον ἕνα σύνθημα γιά τή συγκέντρωσή μας. Ἀποτελεῖ πρόσκληση,
θεόσδοτη ὁδηγία, τήν ὁποία καλούμεθα ν’ ἀκολουθήσουμε
λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τήν καταγωγή μας, τήν ποιότητά μας καί
τόν ἐκ Θεοῦ προορισμό μας.
Ἐπί πολλά ἔτη ὀργανώναμε τίς κοινότητές μας, παρέχοντας
ἐκπαιδευτικές, λατρευτικές καί φιλανθρωπικές εὐκαιρίες σ’ ὅλα
τα μέλη μας, κτίζοντας ὄμορφες Ἐκκλησίες, Κοινοτικά Κέντρα
καί Σχολεῖα γιά δική μας ἀποκλειστική χρήση.
Αὐτή ἦταν ἡ συνήθης τακτική, ἡ φυσική πορεία πού ἔπρεπε
ν’ ἀκολουθήσουμε καθώς προσπαθούσαμε νά ἐγκαταστήσουμε
καί νά ἑδραιώσουμε τήν παρουσία μας σταθερά ὡς σημαντικῆς
ὁμογενειακῆς ὀντότητος καί φορέως ἐντός τῆς Ἀμερικανικῆς
κοινωνίας.
Ἡ Ἑλληνορθόδοξη Κοινότητα κατά τά πρῶτα ἔτη τῆς
παρουσίας τῆς πρώτης γενεᾶς της ἀπετέλεσε κοινότητα στήν
ὁποία ἡ συμμετοχή τῶν μελῶν στίς δραστηριότητες τῆς ἐκκλησίας
ἦταν ὁλοκληρωτική. Ἀπό τό μικρότερο παιδί τῆς Ἐνορίας
ἕως τό μεγαλύτερο μέλος της ὅλοι ἦσαν πάντοτε παρόντες ὡς
οἰκογένειες στίς λειτουργικές, ἐκπαιδευτικές καί φιλανθρωπικές
δραστηριότητές της. Ἡ Ἐκκλησία στή συγκεκριμένη μορφή τῆς
ἐνορίας ἀποτελοῦσε τό φυσικό κέντρο ὅπου συγκεντρωνόταν ἡ
κοινότητα, εἰδικά κατά τά πρῶτα δύσκολα ἔτη τῆς προσπαθείας
προσαρμογῆς καί ἐπιβιώσεως στή νέα χώρα ὅπου εὑρέθησαν οἱ
ἡρωϊκοί πρῶτοι μετανάστες, οἱ ἀληθινοί πρωτοπόροι.
2) Μέ τήν πάροδο τῶν ἐτῶν καί τήν ἐμφάνιση τῆς δευτέρας
γενεᾶς, τῆς τρίτης, τῆς τετάρτης καί τώρα καί τῆς πέμπτης γενεᾶς,
τά πράγματα ἄρχισαν βαθμηδόν ν’ ἀλλάζουν. Μία καινούργια
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πραγματικότητα ἄρχισε νά διαφαίνεται ἡ ὁποία ἔχει τά ἑπόμενα
χαρακτηριστικά:
α) Πρῶτον, παρά τό συνεχές ἀλλά περιορισμένο κατά τά
τελευταῖα ἔτη φαινόμενο τῆς μεταναστεύσεως, ἡ Ἐκκλησία
μας δέν ἀποτελεῖ κατ’ οὐδένα τρόπο Ἐκκλησία μεταναστῶν,
ἤ ἐκκλησιαστική ὀντότητα τῆς διασπορᾶς, ἀλλά Ἐκκλησία
ἡ ὁποία ἔχει φυσικές, σταθερές καί ὑπερήφανες ρίζες
στό Ἀμερικανικό χῶμα. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία
στίς ἡμέρες μας δέν ἀσχολεῖται πλέον μέ τό ζήτημα τῆς
κοινωνικο-οικονομικῆς ἐπιβιώσεως τῶν μεταναστῶν μελῶν
της σέ μία νέα χώρα. Σαφῶς ἔχουν δημιουργηθῇ καινούργιες
συνθῆκες. Πρόσφατη στατιστική δείχνει ὅτι στίς ἡμέρες
μας περίπου 45% τῶν μελῶν τῆς Κοινότητός μας κατέχουν
τοὐλάχιστον ἕνα Πανεπιστημιακό πτυχίο, καί ἐπίσης 45%
ἔχουν ἐτήσιο εἰσόδημα ἴσο ἤ ἀνώτερο τῶν $100,000.00,
καί ὅτι καί στίς δύο περιπτώσεις κατέχουμε τήν δεύτερη
θέση ἀνάμεσα στίς μεγάλες θρησκευτικές κοινότητες τῶν
Ἡνωμένων Πολιτειῶν ὅπως εἶναι οἱ Ρωμαιοκαθολικές, οἱ
Προτεσταντικές καί οἱ Ἑβραϊκές. Ἡ Ἐκκλησία τῶν ἡμερῶν
μας ἔχοντας ὑπερβῆ τό σημεῖο τῆς κοινωνικο-οικονομικῆς
ἐπιβιώσεως ἤ καί τῆς ἐπιτυχίας ἀκόμη, ἀπολαμβάνοντας τήν
ἐλευθερία ἀπό πιεστικές κοινωνικο-οικονομικές ἀνησυχίες,
εἶναι σέ θέση νά ἑστιάζῃ τήν προσοχή της πλήρως καί ἐντόνως
στήν προαγωγή τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί νά καλλιεργῇ
τίς παγκόσμιες ἀνθρώπινες ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ οἱ ὁποῖες
χαίρουν ἐκτιμήσεως καί σεβασμοῦ σέ ὅλες τίς πολιτισμένες
κοινωνίες καί χῶρες.
β) Δεύτερον, σήμερα δέν ὑπάρχει πλήρης ὁμοιογένεια
στίς Κοινότητές μας, κατά τόν τρόπο πού ὑπῆρχε κάποτε
ἀνάμεσα στίς πρῶτες κοινότητες μεταναστῶν. Σήμερα,
ὑφίσταται συγκεκριμένη διαφορά μεταξύ τῶν μεταναστῶν
πρώτης γενεᾶς καί τῶν Ἑλληνο-Αμερικανῶν πέμπτης
γενεᾶς. Ἐπίσης, ὁ συνεχῶς αὐξανόμενος ἀριθμός μεικτῶν
γάμων ἔχει ἐπιφέρει ἀλλαγή στή σύνθεση τῶν μελῶν τῆς
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Ἐκκλησίας. Μία τυπική, καλά ὀργανωμένη Ἐνορία τῶν
Μητροπόλεών μας παρουσιάζει ἐσωτερική διαφοροποίηση
ἐξ αἰτίας τῆς διαφορᾶς ἐν σχέσει πρός τά ἐπίπεδα τῶν
γενεῶν ἀπό τήν πρώτη μέχρι τήν πέμπτη καί τῆς ἐθνικῆς ἤ
καί τῆς θρησκευτικῆς προελεύσεως ἀρκετῶν μελῶν της.
γ) Τρίτον, στήν παροῦσα νέα πραγματικότητα τῆς
Ἐκκλησίας ὑπάρχει σοβαρό πρόβλημα μέ τήν νεολαία.
Γυμνασιόπαιδες ἔφηβοι, φοιτητές Κολλεγίων καί
Πανεπιστημίων καί νέοι ἐνήλικες, δηλαδή ἄτομα ἡλικίας
16 ἕως 35 ἐτῶν, γιά κάποιο λόγο ἀποσυνδέονται ἀπό τήν
Ἐκκλησία καί τή ζωή της. Τό φαινόμενο αὐτό παρατηρεῖται
σέ ὅλες τίς κύριες θρησκευτικές Κοινότητες τῶν ΗΠΑ,
ἀλλά ὁ γενικός χαρακτήρας του δέν μειώνει τό γεγονός ὅτι
ἀποτελεῖ λυπηρό φαινόμενο, κύριο πρόβλημα καί σοβαρή
ἀνησυχία γιά μᾶς.
δ) Τέταρτον, ὑπάρχει νέα πραγματικότητα στό
θρησκευτικό τοπίο τῆς σύγχρονης Ἀμερικῆς. Αὐτή εἶναι
ἡ πραγματικότητα τῶν 60 ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων
πού χαρακτηρίζονται ἀνεκκλησίαστοι, ὡς “unchurched”.
Οὐδόλως πρόκειται περί ἀθέων. Πρόκειται περί ἀτόμων τά
ὁποῖα λόγῳ διαφορετικῶν αἰτίων δέν συνδέονται μέ καμμία
Ἐκκλησία ἤ κάποιο ὀργανωμένο ἐκκλησιαστικό σῶμα.
Πολλοί ἐξ αὐτῶν ὑπῆρξαν μέλη κάποιας θρησκευτικῆς
κοινότητος ἀλλά ἀπεχώρησαν. Ἄλλοι δέν ὑπῆρξαν ποτέ
μέλη οἱασδήποτε Ἐκκλησίας.
Οἱ παραπάνω παρατηρήσεις μᾶς βοηθοῦν νά κατανοήσουμε τή
σημασία τοῦ θέματος τῆς παρούσης Συνελεύσεώς μας: «Συναγάγετε
τόν λαό μου στόν Οἶκο μου». Δέν εἴμεθα πλέον μία ἐκκλησιαστική
κοινότητα σέ ἀναζήτηση ἐπιβιώσεως. Αὐτή ἡ θεώρηση τοῦ
ἑαυτοῦ μας ἀνήκει στό παρελθόν. Δέν μποροῦμε νά εἴμεθα ἕνα
ἐγωκεντρικό αὐτο-απομονωμένο Ἑλληνορθόδοξο ἐκκλησιαστικό
σῶμα, περιορισμένο στόν ἑαυτό του τό ὁποῖο διοχετεύει ὅλη του
τήν ἐνέργεια ἀποκλειστικά ἐντός τοῦ ἑαυτοῦ του. Δέν μποροῦμε
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νά εἴμεθα Ἐκκλησία Γκέτο. Ὁ Θεός μᾶς καλεῖ νά συνάξουμε
τόν λαό Του. Γιά νά συνάξουμε τόν λαό τοῦ Θεοῦ πρέπει νά τόν
ἀναζητήσουμε, νά τόν ἀνακαλύψουμε ὅπου καί ἄν βρίσκεται καί νά
τόν ὁδηγήσουμε στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ. Τό θέμα τῆς Κληρικολαϊκῆς
μᾶς καλεῖ μέ σαφῆ τρόπο νά κινηθοῦμε ἐκτός τῶν τειχῶν καί νά
συνάξουμε τίς ψυχές οἱ ὁποῖες ἀναζητοῦν μία πνευματική ἑστία,
μία ζωντανή κοινότητα καί τελικά μιά ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό.
Πῶς μποροῦμε νά ἀνταποκριθοῦμε σ’ αὐτή τήν ἱερή κλήση;
Ἡ ἀπάντησή μας ἀρχίζει μέ μιά ἐρώτηση: Ποιοί εἶναι αὐτοί
οἱ συγκεκριμένοι ἄνθρωποι τούς ὁποίους μᾶς στέλλει ὁ Θεός νά
συνάξουμε καί νά μοιρασθοῦμε μαζί τους τούς θησαυρούς μιᾶς
ζωοποιοῦ πίστεως;
4.
Ποιοί εἶναι οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ τούς ὁποίους πρέπει νά
συνάξουμε στόν Οἶκο Του;
1) Εἶναι πρῶτον, οἱ Ὀρθόδοξοι ἀδελφοί καί ἀδελφές, μέλη
τῶν οἰκογενειῶν μας οἱ ὁποῖοι βαπτίσθηκαν καί ἴσως ἔκαναν καί
τόν γάμο τους στήν Ἐκκλησία ἀλλά δέν εἶναι πλέον συνδεδεμένοι
μαζί της μέ τρόπο στενό καί ἰσχυρό. Τούς συναντοῦμε τήν
Κυριακή τῶν Βαΐων, τήν Μεγάλη Παρασκευή καί κατά τήν
νύκτα τῆς Ἀναστάσεως. Ὑπάρχουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδων
αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Ποῦ εἶναι ὅλοι αὐτοί τόν ὑπόλοιπο χρόνο;
Προφανῶς δέν ἔχουν οὐσιαστική σχέση μέ τήν Ἐκκλησία ἤ ἡ
σχέση των εἶναι χαλαρή. Πρέπει νά τούς ἀνακαλύψουμε καί νά
τούς συγκεντρώσουμε καί ὄχι νά περιμένουμε νά ἔλθουν μία ἤ δύο
φορές τό χρόνο ἤ σέ κάποια κηδεία μέλους τῆς οἰκογενείας των.
Ἡ ἀναζήτηση αὐτῶν πρέπει ν’ ἀποτελῇ πρωταρχικό μέλημα
κάθε ἐνορίας, τό ὁποῖο θά ἔχη ὡς στόχο του τήν συστηματική καί
ἀδιάκοπη προσπάθεια προσεγγίσεως τῶν Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν
μας αὐτῶν οἱ ὁποῖοι εἶναι ἤ πλήρως ἀποσυνδεδεμένοι ἤ χαλαρά
συνδεόμενοι μέ τήν Ἐκκλησία καί ἀνήκουν δημογραφικά στή
γεωγραφική ἀκτίνα ἑκάστης ἐνορίας.
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2) Ὑπάρχει μία δεύτερη κατηγορία λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀνθρώπων
τούς ὁποίους πρέπει νά προσκαλέσουμε καί νά φέρουμε στόν ἱερό
χῶρο τοῦ Θεοῦ: αὐτοί εἶναι πολλά μέλη τῶν μεικτῶν γάμων τά ὁποῖα
μετά τόν γάμο των ἀπεκόπησαν ἀπό τήν Ἐκκλησία ἤ δέν ἐτέλεσαν
κἄν τόν γάμο των στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί, ὡς ἐκ τούτου,
δέν τούς γνωρίζουμε. Ἡ προσέγγιση αὐτῶν ἀπαιτεῖ μεγαλύτερη
προσπάθεια. Γιά νά συγκεντρώσουμε αὐτούς τούς ἀνθρώπους
πρέπει νά τούς ἀνακαλύψουμε. Αὐτή ἡ ἀποστολή δέν εἶναι εὔκολη
λόγῳ πολλῶν αἰτίων, μία ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἡ συνεχής καί
μεγάλη μετακίνηση τοῦ πληθυσμοῦ. Οἱ Ἐνορίες, ὅμως, ἀποτελοῦν
καλές βάσεις δεδομένων μέ πληροφορίες οἱ ὁποῖες μποροῦν νά
ὁδηγήσουν στήν ἀνακάλυψη τῶν μεικτῶν οἰκογενειῶν οἱ ὁποῖες
δέν ἔχουν σχέση μέ τήν Ἐκκλησία. Πρέπει νά τούς ἀνακαλύψουμε
μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί νά τούς ὁδηγήσουμε κοντά Του.
3) Ἡ τρίτη κατηγορία ἀνθρώπων τούς ὁποίους ὁ Θεός μᾶς
καλεῖ νά συνάξουμε στόν Οἶκο Του εἶναι οἱ ἔφηβοι καί οἱ νέοι
καί νέες μας πού γιά κάποιο λόγο ἔφυγαν ἀπό τήν Ἐκκλησία.
Ἐνδέχεται κάποιος νά ὑποστηρίξῃ ὅτι αὐτή ἡ τροπή τῶν
πραγμάτων θά μποροῦσε νά εἶχε ἀποφευχθῇ καί νά μήν εἶχε
σημειωθῇ αὐτή ἡ ὀδυνηρή ἀποσύνδεση. Ἀλλά, συνέβη. Πρόκειται
περί γενικοῦ φαινομένου τῶν θρησκειῶν στήν Ἀμερική καί τώρα
καλούμεθα νά ἀντιμετωπίσουμε τό ζήτημα τῆς συνάξεως αὐτῶν
τῶν ἀποσυνδεδεμένων νέων ἀνθρώπων στόν χῶρο τοῦ Θεοῦ,
στήν Ἐκκλησία Του, ἀντί νά μεμψιμοιροῦμε παθητικά γιά τό
φαινόμενο.
Γιά νά ἐπιτευχθῇ ὅμως αὐτό, προϋποτίθεται ὅτι θά προσφέρουμε
εὐκαιρίες σ’ αὐτούς γιά τήν ἐκμάθηση τῆς ἀληθείας τοῦ Εὐαγγελίου
κατά τρόπο οὐσιαστικό καί ἱκανοποιητικό, συνάδοντα μέ τήν
σύγχρονη διανοητική καί κοινωνική πραγματικότητα, ἀλλά,
ἐπίσης, καί μέ τήν παγκόσμια καί αἰώνια ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ καί
τοῦ ὑπέρτατου νοήματος τῆς ζωῆς.
4) Ἡ τέταρτη κατηγορία ἀνθρώπων στήν ὁποία μᾶς στέλλει
ὁ Θεός εἶναι οἱ “unchurched”, οἱ ἀνεκκλησίαστοι καί πνευματικά
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ἄστεγοι. Ὅπως προαναφέραμε, σύμφωνα μέ στατιστικές, στήν
κατηγορία αὐτή ἀνήκουν περί τά 60 ἑκατομμύρια ἄτομα στίς
Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Αὐτή ἡ κατηγορία δέν εὑρίσκεται σέ κάποια
συγκεκριμένη τοποθεσία ἤ σέ κάποια συγκεκριμένη κοινωνική
ὁμάδα. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί εἶναι διασκορπισμένοι παντοῦ: στά
κολλέγια καί πανεπιστήμια, στούς χώρους ἐργασίας, στίς γειτονιές,
στά ἀεροπλάνα καί τά αὐτοκίνητα, στήν Washington καί τή Νέα
Ὑόρκη, στό Σικᾶγο καί τόν Ἅγιο Φραγκίσκο, στή Βοστώνη καί τό
Πιτσβοῦργο, στήν Ἀτλάντα καί τή Νέα Ἰερσέη, στό Ντένβερ καί τό
Ντητρόϊτ καί παντοῦ. Ἡ προσέγγισή των ἀποτελεῖ ἔργο ἐξαιρετικά
εὐαίσθητο διότι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀνέκαθεν ἀπέφυγε τήν
ἀνάμειξή της σέ προσηλυτιστικές θρησκευτικές προπαγάνδες. Δέν
εἴμεθα ὑπέρ τοῦ προσηλυτισμοῦ ἀλλά ὑπέρ τῆς μεταδόσεως τῶν
ὅσων μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός. Ἡ σύναξη τῶν “unchurched” στόν Οἶκο
τοῦ Θεοῦ διά τῆς μεταδόσεως ἀληθείας καί ἀγάπης ἐκ μέρους μας
εἶναι ἀπαιτητικό ἔργο. Ἀλλά πρέπει νά τό κάνουμε. Αὐτό εἶναι
κάλεσμα τοῦ Θεοῦ ὁ Ὁποῖος, ὅπως εἶπε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στόν
Τιμόθεο, πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι, καί εἰς ἐπίγνωσιν
ἀληθείας ἐλθεῖν (Τιμ. 2:4).
5.
Τό θέμα τῆς Κληρικολαϊκῆς μας ὅπως ἐφαρμόζεται στή
ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἐπιτρέψτε μου τώρα, στό τέλος τῆς παρουσιάσεώς μου, νά
προσφέρω κάποιες προτάσεις μέ σκοπό τήν ἐφαρμογή τοῦ θέματός
μας στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.
1) Οἱαδήποτε προσπάθεια σοβαρῆς ἐφαρμογῆς τοῦ θέματός
μας πρέπει νά ἔχῃ σάν ἀφετηρία τήν ἀλλαγή νοοτροπίας καί
συμπεριφορᾶς. Ἀντί νά εἴμεθα ἀποκλειστικά ἀπορροφημένοι ἀπό
τήν προσοχή μας στήν ἐνορία μας πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε
τήν ὕπαρξη ἀνθρώπων ἐκτός τῶν Ἐνοριῶν μας, τῶν Μητροπόλεών
μας καί τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τό
δικαίωμα νά γνωρίζουν αὐτό πού γνωρίζουμε ἐμεῖς ὡς ἀλήθεια τοῦ
Θεοῦ, νά γευθοῦν τήν χαρά τῆς συμμετοχῆς στήν ἐκκλησιαστική
κοινότητά μας, νά βιώνουν τίς εὐλογίες τῆς κοινωνίας μέ τόν
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Θεό ὅπως ἐμεῖς ὄντας Ἑλληνορθόδοξοι Χριστιανοί. Τό πεδίο τῆς
ἑστιάσεως τῆς προσοχῆς μας πρέπει σταδιακά νά διευρυνθῆ καί
νά συμπεριλάβῃ καί τούς ἐκτός, καί νά ἀπασχοληθῇ μ’ ἐκείνους
οἱ ὁποῖοι περιμένουν τόν ἀδελφό ἤ τήν ἀδελφή πού θά τούς φέρῃ
στόν χῶρο τοῦ Θεοῦ. Ἡ προσφορά τοῦ καταφυγίου τοῦ Θεοῦ
στίς ἄστεγες ψυχές πρέπει ν’ ἀποτελῇ μέρος τῆς φροντίδος καί
δράσεως τῶν ἐνοριῶν μας, καί νά καταστῇ οὐσιῶδες στοιχεῖο τῆς
νοοτροπίας, τῆς συμπεριφορᾶς καί τοῦ ὁραματισμοῦ μας, καί
ἐπίσης εἶναι ἀπαραίτητο νά καταστῇ κεντρικό θέμα τῆς βασικῆς
ἐκπαιδεύσεως πού καλλιεργεῖ ἡ Ἐκκλησία.
2) Κάθε ἐνορία πρέπει νά διορίσῃ ἐπιτροπή ἡ ὁποία
θά ἐπιφορτισθῆ μέ τήν εὐθύνη συντάξεως καταλόγου
Ἑλληνορθοδόξων προσώπων τά ὁποῖα διαβιοῦν στό ἔδαφος τῆς ἐν
λόγῳ ἐνορίας καί δέν συνδέονται μέ τήν Ἐκκλησία. Ὅταν ἀρχίσῃ
νά καταρτίζεται ὁ κατάλογος, ἡ ἐπιτροπή, ὑπό τήν καθοδήγηση
τοῦ Ἱερέως, θά ὀργανώσῃ μεθόδους ἐπικοινωνίας μέ αὐτούς
τούς ἀνθρώπους μέσῳ προσωπικῶν ἐπισκέψεων, τηλεφωνικῶν
συνομιλιῶν, e-mail, ἐκκλησιαστικῶν συναντήσεων καί διανομῆς
ἀπαραίτητου ἐντύπου ἤ ἠλεκτρονικοῦ ὑλικοῦ. Ἡ Ἐνορία ἔχει
ἐπίσης τή δυνατότητα νά ἐκμεταλλευθῇ τό ἐτήσιο φεστιβάλ της
ὡς ἐξαιρετική εὐκαιρία ἐπανασυνδέσεως τῶν ἀνθρώπων μέ τήν
Ἐκκλησία.
3) Ἄλλη μόνιμη ἐπιτροπή πρέπει νά σχηματισθῇ σέ κάθε
Ἐνορία ἡ ὁποία θά ἀσχολεῖται ἀποκλειστικά μέ τίς μεικτές καί μή
ἐκκλησιαστικά συνδεόμενες οἰκογένειες. Ἡ ἐπιτροπή, κάνοντας
χρήση τῶν σχετικῶν στοιχείων τῆς ἐνορίας θά ἀνακαλύψῃ αὐτές
τίς οἰκογένειες καί θά τίς φέρῃ στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ, τήν Ἐκκλησία.
Ὡρισμένες Ἐνορίες διαθέτουν εἰδικά προγράμματα εἰσαγωγῆς
στήν Ὀρθοδοξία καί στίς ἀνθρώπινες καί πολιτισμικές ἀξίες τοῦ
Ἑλληνισμοῦ οἱ ὁποῖες ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας δέν εἶναι
περιορισμένη καί ἀποκλειστική ἐθνική ὀντότητα ἀλλά μᾶλλον ὁ
ἀληθινά παγκόσμιος Οἶκος τοῦ Θεοῦ.
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4)
Ὡς Ἐκκλησία, πρέπει νά ἐπανεξετάσουμε καί
ἀναδιοργανώσουμε τό ἔργο μας ὥστε νά ἐπαναφέρουμε τή νεολαία
μας στόν ἱερό χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ ἐπαναπροσέλκυση τῆς
νεολαίας προϋποθέτει, ἐπίσης, τήν προσφορά μας στούς νέους
καί τίς νέες μας ἑνός ἀληθινοῦ ρόλου ἐντός τῆς κοινότητος
καί περαιτέρω δυνατοτήτων συμμετοχῆς σέ ἀξιόλογες
δραστηριότητες. Γιά τούς νέους κάποιας συγκεκριμένης ἠλικίας,
οἱ ἀθλητικές καί καλλιτεχνικές δραστηριότητες ἔχουν ἀποδειχθῇ
ἐπιτυχημένος τρόπος συνδέσεώς των μέ τήν κοινότητα. Οἱ
Ἀθλητικές Διοργανώσεις, τά Φεστιβάλ Παραδοσιακῶν Χορῶν, οἱ
κατά Μητρόπολη Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες ἔχουν ἀποδειχθῇ πράγματι
ἐπιτυχεῖς νεανικές δραστηριότητες.
Κατά τήν διάρκεια τῶν τελευταίων ἐτῶν ἔχουμε παρατηρήσει
τήν ἐπαναλειτουργία τῆς ἐπιτυχημένης προσπαθείας συνάξεως
τῶν πανεπιστημιακῶν φοιτητῶν στόν οἶκο τοῦ Θεοῦ μέσῳ τῆς
Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ὀργανώσεως [OCF]. Ἐπί τῶν ἡμερῶν
μας, διά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ὑπάρχουν 270 ὁμάδες OCF σέ
ἰσάριθμα Κολλέγια καί Πανεπιστήμια καί ὁ ἀριθμός των μεγαλώνει
συνεχῶς. Αὐτό εἶναι ἔργο ἄξιο αὐξήσεως.
Οἱ καλοκαιρινές κατασκηνώσεις προσφέρουν, ἐπίσης,
καταπληκτική εὐκαιρία προσεγγίσεως καί συνάξεως τῶν νέων
μας στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ. Στίς Μητροπόλεις μας, οἱ καλοκαιρινές
κατασκηνώσεις ἀποτελοῦν πλέον βασική καί ταχέως διευρυνομένη
δραστηριότητα στήν ὁποία συμμετέχουν ἐνεργῶς νέοι ἄνθρωποι
ὡς ἡγέτες, σύμβουλοι καί κατασκηνωτές. Ἡ δραστηριότητα αὐτή
ἔχει τήν δυνατότητα νά καταστῇ ἀκόμη περισσότερο σημαντική
καί ἀποτελεσματική καθώς ἐπεκτείνεται καί πέραν τῶν χρονικῶν
ὁρίων τοῦ καλοκαιριοῦ. Στήν περίπτωση τῆς κατασκηνώσεως
τοῦ Ἰονικοῦ Χωριοῦ στήν Ἑλλάδα ἐξετάζουμε τήν δυνατότητα
διευρύνσεως τῶν προγραμμάτων οὕτως ὥστε νά ἀπευθύνονται
ὄχι μόνον σέ παιδιά καί ἐφήβους ἀλλά ἐπίσης καί σέ νέους
ἐπαγγελματίες καί φοιτητές πανεπιστημίων καθ’ ὅλη τήν διάρκεια
τοῦ ἔτους.
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5) Ἡ ἐφαρμογή τοῦ θέματος «Συναγάγετε τόν λαό μου στόν
Οἶκο μου» στήν κατηγορία τῶν “unchurched” τῶν ἀνεκκλησιάστων
ἀποτελεῖ περίπτωση ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ εἰδική φροντίδα καί δράση.
Μποροῦμε νά προσκαλέσουμε τούς unchurched στήν Ἐκκλησία
μας. Ὅμως πρέπει νά εἴμεθα ἕτοιμοι νά τούς καλωσορίσουμε,
νά εἴμεθα εὐγενικοί καί πλήρεις κατανοήσεως, διαθέσιμοι νά
μεταδώσουμε πληροφορίες καί νά ἀπαντήσωμε σέ ἐρωτήσεις
ἀλλά ὄχι μέ προπαγανδιστικό τρόπο. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
ἐκτιμᾶται ἀπό ἄλλες Χριστιανικές Ἐκκλησίες ὡς Ἐκκλησία μέ
πολύ εὐγενικό πρόσωπο καί συμπεριφορά ἡ ὁποία ἀποστρέφεται
τήν θρησκευτική προπαγάνδα καθ’ ὅτι ἡ τελευταία διαφέρει
κατά πολύ ἀπό τήν δι’ ἀγάπης μετάδοση τῆς ἀληθείας τοῦ
Εὐαγγελίου. Δυνάμεθα νά προσεγγίσουμε τούς ἀνεκκλησίαστους
προσευχόμενοι γι’ αὐτούς σήμερα. Ἄν καί δέν τούς γνωρίζουμε
ἐμεῖς, τούς γνωρίζει ὁ Θεός ὡς παιδιά Του.
Θά πρέπει νά συσταθῇ εἰδική ἐπιτροπή σέ συνδυασμό μέ τό
Ἀρχιεπισκοπικό Συμβούλιο γιά νά γίνῃ σοβαρή μελέτη ἐπί τοῦ
φαινομένου τῶν ἀνεκκλησιάστων καί τῶν τρόπων ἀποτελεσματικῆς
ἀντιμετωπίσεώς του. Ἡ βιβλιογραφία ἐπί τοῦ θέματος αὐξάνεται.
Βιβλία ὅπως «Surprising Insights from the Unchurched and Proven
ways to Reach them” ἤ “The Unchurched Next Door” (Thom S. Rainier)
εἶναι ἐνδεικτικά τοῦ ἐνδιαφέροντος περί τῶν μή συνδεομένων μέ
τήν Ἐκκλησία καί τῆς ἀνάγκης ἀντιμετωπίσεως τοῦ φαινομένου
μέ τρόπο μεθοδικό καί ἐπίμονο.
6) Ἡ προσπάθεια συνάξεως τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ στόν
Οἶκο Του προϋποθέτει τήν διαθεσιμότητα καταλλήλων καί
ἐπαρκῶν μέσων ἐν εἴδει βιβλίων, DVD’s, CD’s καί ἐντύπου ὑλικοῦ.
Ἔχει ζητηθῆ ἀπό τά τμήματα Θρησκευτικῆς Παιδείας, Ἑλληνικῆς
Παιδείας, Προσεγγίσεως καί Εὐαγγελισμοῦ καί Ἐπικοινωνιῶν, τά
ὁποῖα παράγουν σχετικό ὑλικό, νά ἐντατικοποιήσουν καί αὐξήσουν
αὐτή τήν παραγωγή καί νά ἐφοδιάζουν τίς Μητροπόλεις καί τίς
Ἐνορίες μας μέ τά ἀπαραίτητα ἐργαλεῖα.
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Βεβαίως, τό ἔργο τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ θέματος τῆς Κληρικολαϊκῆς
μας στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας δέν εἶναι εὔκολο. Καί καθίσταται
ἀκόμη δυσκολώτερο μέ τήν ἐξάπλωση τῆς ἐκκοσμικεύσεως
ἐντός τῶν συγχρόνων κοινωνιῶν. Πρόσφατες ἔρευνες, ὅμως, οἱ
ὁποῖες διενεργήθηκαν ἀπό πολιτικούς καί κοινωνικούς ἀναλυτές
καί ἱστορικούς, ἔχουν δείξει ὅτι τά τελευταῖα τέσσερα ή πέντε
χρόνια ἐμφανίσθηκαν ἀπροσδοκήτως δύο ἰσχυροί παράγοντες
παγκοσμίως: ἡ θρησκεία καί ἡ ἐθνικότητα. Παραδόξως, ἡ
ἐκκοσμίκευση ἔρχεται ἀντιμέτωπη μέ τήν ἰσχυρή καί κυρίαρχη
παρουσία τῆς θρησκείας καί τῆς ἐθνικότητος σέ παγκόσμια
κλίμακα. Αὐτό τό φαινόμενο ἀποτελεῖ σημαντική διευκόλυνση
τῆς ἀποστολῆς μας, ἤτοι τῆς συνάξεως τῶν ἀνθρώπων στόν Οἶκο
τοῦ Θεοῦ, ἰδιαιτέρως ἐπειδή εἴμεθα εὐλογημένοι ὡς ἐκπρόσωποι
τῆς τέλειας θρησκείας τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανισμοῦ καί τῆς
Ἑλληνικῆς παραδόσεως ἡ ὁποία ἀποτελεῖ θαυμαστή ἔκφραση μιᾶς
ἐθνικότητος ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τά ἐθνικά ὅριά της καί καθίσταται
παγκόσμια.
6. Ἐπίλογος
Πέραν ὅλων αὐτῶν, ὅμως, ἔχουμε μιά ὁδηγία ἡ ὁποία ἐμπνέει
καί παρακινεῖ, σέ μία παραβολή τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἐξαίρετη ἀπεικόνιση τῆς οὐσίας τοῦ θέματος τῆς
Κληρικολαϊκῆς μας. Πρόκειται γιά τήν παραβολή τοῦ Μεγάλου
Δείπνου ἀπό τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο.
Κάποιος ἄνθρωπος, εἶπε ὁ Κύριος στήν παραβολή αὐτή, παρέθεσε
ἔνα μεγάλο δεῖπνο καί προσκάλεσε πολλούς. Οἱ προσκεκλημένοι
ὅμως δέν ἀποδέχθηκαν τήν πρόσκληση προβάλλοντες πολλές
δικαιολογίες. Τότε, ὁ οἰκοδεσπότης διέταξε τόν ὑπηρέτη του:
«Ἔξελθε ταχέως εἰς τάς πλατείας καί ῥύμας τῆς πόλεως
καί τούς πτωχούς καί ἀναπήρους καί τυφλούς καί χωλούς
εἰσάγαγε ὧδε˙ καί εἶπεν ὁ δοῦλος, «Κύριε, γέγονεν ὅ
ἐπέταξας, καί ἔτι τόπος ἐστίν.» Τότε εἶπεν ὁ κύριος πρός τόν
δοῦλο, «ἔξελθε είς τάς ὁδούς καί φραγμούς καί ἀνάγκασον
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εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῆ μου ὁ οἶκος» (Λουκ. 14:21-23).
Ὁ κατάλογος τῶν προσκεκλημένων εἶναι ἐντυπωσιακός σχεδόν
ἀπίστευτος: πτωχοί, ἀνάπηροι, τυφλοί, χωλοί συγκεντρωμένοι
ἀπό τίς ὁδούς καί τίς λεωφόρους καί τίς παρυφές τῆς πόλεως! Οἱ
προσκεκλημένοι, δέ, δέν εἰσέρχονται ἁπλῶς ἀλλά ὑποχρεώνονται
νά εἰσέλθουν. Καμμία διάκριση, καμμία διαφοροποίηση, οὐδείς
ἀποκλεισμός, ἀλλ’ ἀντιθέτως οἱ ἄγνωστοι, οἱ περιφρονημένοι ὅλοι
εἶναι προσκεκλημένοι! Ἕνας ἀνθρώπινος ἀγρός εὐρύτατα ἀνοικτός
χωρίς περιορισμούς.
Τό σημαντικό ζήτημα ἐδῶ δέν εἶναι μόνον ὁ καταπληκτικός
κατάλογος προσκεκλημένων, ἀλλά ἡ διάθεση τοῦ οἰκοδεσπότου
νά γεμίσῃ τόν οἶκο του μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ὁ Θεός θέλει
τόν Οἶκο Του γεμᾶτο μέ κόσμο διότι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι
ἄνθρωποι δικοί Του. Καί ἐμεῖς εἴμεθα τμῆμα τῆς ἐπιθυμίας καί
τοῦ σχεδίου Του. Αὐτό σημαίνει ὅτι πρέπει νά περιηγηθοῦμε τίς
ὁδούς καί λεωφόρους τῶν πόλεων, νά ἐπισκεφθοῦμε τίς παρυφές
τῆς περιοχῆς μας καί νά συγκεντρώσουμε τούς ἀνθρώπους στόν
Οἶκο τοῦ Θεοῦ οὕτως ὥστε ὁ οἶκος αὐτός νά γεμίσῃ.
Ὑπάρχει καί μία ἄλλη διακήρυξη ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τό
στόμα τοῦ Κυρίου καί σχετίζεται μέ τό θέμα τῆς Κληρικολαϊκῆς
μας. Στό κατά Ἰωάννη Εὐαγγέλιο ὁ Χριστός ἐδήλωσε: καί ἄλλα
πρόβατα ἔχω ἅ οὐκ ἐστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης κἀκεῖνα δεῖ μέ
ἀγαγεῖν καί τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καί γενήσονται μία
ποίμνη εἷς ποιμήν (Ἰωάννου 10 :16).
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὁμιλεῖ περί ἄλλων προβάτων τά ὁποῖα
δέν ἀνήκουν στό ποίμνιό Του, ἀλλά τά ὁποῖα πρέπει ἐπίσης νά
συγκεντρώσῃ. Καἰ αὐτά θ’ ἀκούσουν τήν φωνή Του. Ποιά εἶναι τά
ἄλλα πρόβατα τά ὁποῖα δέν ἀνήκουν στό ποίμνιό Του; Καί πῶς θ’
ἀκούσουν τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ;
Κάθε φορά πού εὑρισκόμεθα στίς ἐκκλησίες μας, στίς ὑπέροχες
ἐνορίες μας, ἄς σκεφθοῦμε αὐτά τά ἄλλα πρόβατα, αὐτούς τούς
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ἄλλους ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐκτός, γνωστοί καί ἄγνωστοι.
Ἄς σκεφθοῦμε ὅλους τούς ἄλλους, τούς πραγματικά σημαντικούς
ἄλλους, οἱ ὁποῖοι περιμένουν ν’ ἀκούσουν τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ.
Τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ πού τούς καλεῖ νά συγκεντρωθοῦν στόν
Οἶκο Του, νά γίνουν ποίμνιό Του. Ἀλλά πῶς θά μπορέσουν
ν’ ἀκούσουν τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ; Ἐμεῖς εἴμεθα ἡ φωνή τοῦ
Χριστοῦ! Ἀγαπητοί μου, ἄς ἀφήσουμε αὐτή τήν φωνή ν’ ἀκουσθῇ
ἐκτός τῶν Ἐκκλησιῶν μας, καλῶντας τούς ἀνθρώπους στόν Οἶκο
τοῦ Θεοῦ. Ἄς εἴμεθα ἐμεῖς ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ. Παντοῦ. Πάντοτε,
σέ οἱοδήποτε μέρος τοῦ μεγάλου κόσμου τοῦ Θεοῦ. n
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