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Στις 12 Οκτωβρίου 2017, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος (Εκ

Русская версия: Лекция митрополита Георгия «Православный Запад»

English version: Lecture by Metropolitan George - "The Orthodox West"

Η συνάντηση ξεκίνησε με μια φιλόξενη ομιλία του πρύτανη του σεμιναρίου Αγίου Νικολάου
Ουγγρέσκαγια Ηγουμένου Ιωάννη. Ο πατέρας Ιωάννης σημείωσε ότι ο Μητροπολίτης
Γιώργος επισκέπτεται την θεολογική σχολή για τρίτη φορά. Η πρώτη επίσκεψη του
Μητροπολίτη Γεωργίου έγινε τον Οκτώβριο του 2016 για την υπογραφή των συμφωνιών
συνεργασίας μεταξύ του σεμιναρίου Αγίου Νικολάου Ουγγρέσκαγια και της Ανώτατης
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος "Erasmus+". Το
πρόγραμμα αυτό λειτουργεί με επιτυχία: μέσα στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος
πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή καθηγητών και φοιτητών των δύο θεολογικών σχολών. Τον
Ιούλιο του 2017 μια ομάδα φοιτητών του σεμιναρίου έκανε προσκύνημα στην Ελλάδα. Ο
Μητροπολίτης Γιώργος επισκέφθηκε επίσης το σεμινάριο τον Ιούνιο του 2017 και παρέδωσε
διάλεξη για την Ορθόδοξη αποστολή στο Κονγκό. Ο πατέρας Ιωάννης εξέφρασε την
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εκτίμησή του στον Μητροπολίτη Γεώργιο για το χρόνο και την ενέργεια που αφιέρωσε στη
συνεργασία των δύο θεολογικών σχολών.

Η διάλεξη του Μητροπολίτη Γιώργου ήταν στα ελληνικά. Μια θαυμάσια ταυτόχρονη
μετάφραση στα ρωσικά παρέχονταν από τον ιεροδιάκονο Γρηγόριο (Σοκολόφ) από το
Τμήμα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αρχικά ο
Μητροπολίτης Γιώργος σημείωσε ότι το πρόγραμμα ανταλλαγής είχε μια καλή πρόοδο και
ότι η συνεργασία των δύο ορθόδοξων θεολογικών σχολών έγινε μαρτυρία της εν Χριστό
ενότητας. Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο Μητροπολίτης Γιώργος παρουσίασε βασικά
στάδια της Δυτικής θεραπείας προς την Ορθοδοξία. Αρχικά, η Ευρώπη είχε εξετάσει την
Ορθοδοξία καθώς εμφανίστηκε η αίρεση λόγω της ισλαμικής επιρροής (εκείνη την εποχή η
Τουρκία κυβέρνησε την Ελλάδα), αλλά στη συνέχεια ένα πανευρωπαϊκό κίνημα για την
ανεξαρτησία της Ελλάδας αναπτύχθηκε το 1820. Το επόμενο στάδιο ήταν η εξάπλωση της
Ορθοδοξίας μετά τη Ρωσική Επανάσταση του 1917 χάρη στους Ρώσους αριστοκράτες που
τροποποίησαν σημαντικά τη Δυτική θεραπεία προς την Ορθοδοξία. Τέλος, ένα άλλο
σημαντικό στάδιο ήταν η έναρξη του επίσημου θεολογικού διαλόγου μεταξύ της
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και της Ορθοδόξου Εκκλησίας το 1980, που επέτρεψε σε
πολλούς Ευρωπαίους να μάθουν περισσότερα για την Ορθοδοξία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Μητροπολίτης Γιώργος σημείωσε ότι «η φωνή της
Ορθοδοξίας τώρα διακρίνεται στη Δύση»: Οι ορθόδοξες μητροπόλεις πολλαπλασιάζονται
σε όλο τον κόσμο. Οι ορθόδοξοι καθεδρικοί ναοί έχουν εμφανιστεί στις μεγαλύτερες
ευρωπαϊκές πόλεις. Επιπλέον, ανοίγονται στις δυτικές χώρες ορθόδοξες θεολογικές
σχολές, δημοσιεύονται ορθόδοξες αγιογραφίες, δογματικά και λειτουργικά ορθόδοξα βιβλία
σε ιταλικές, γαλλικές και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Η δύναμη της μαρτυρίας της
Ορθόδοξης Εκκλησίας υποδεικνύεται επίσης από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια
αρκετοί εξέχοντες Ρωμαιοκαθολικοί έχουν λάβει την Ορθοδοξία. Ο Μητροπολίτης Γεώργιος
αφιέρωσε επίσης μέρος της διάλεξης σε υπάρχοντα προβλήματα και προοπτικές
ανάπτυξης της Ορθοδόξου Εκκλησίας στις δυτικές χώρες. Εν κατακλείδι, ο Μητροπολίτης
Γιώργος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι χάρη στην Ορθοδοξία το ευρωπαϊκό σύνθημα «Ex
Oriente lux» θα χτυπήσει με νέο τρόπο στον δυτικό κόσμο και ότι η Ορθοδοξία θα μπορέσει
να αλλάξει τον κόσμο τον 21ο αιώνα.

Μετά την εκδήλωση, ο πρόεδρος της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης
Μητροπολίτης Γιώργος και ο Πρύτανης του Θεολογικού
σεμιναρίου Αγίου Νικολάου Ουγγρέσκαγια, κ. Ιωάννης υπέγραψαν
τη συμφωνία για την επέκταση του προγράμματος ανταλλαγής μεταξύ των δύο θεολογικών
σχολών στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+»
.
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