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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ «ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ» ΠΑΡΙΣΙΩΝ 

 

1. Ενόσω το Ινστιτούτο Ορθοδόξου Θεολογίας του Αγίου Σεργίου Παρισίων εορτάζει 
τα 90 χρόνια ύπαρξής του, έρχεται ο καιρός όπου, περισσότερο από ποτέ, πρόκειται 
να αναφερθούµε «περί της εν ηµίν ελπίδος» (Α΄ Πέτρου 3, 15). Κυνηγηµένοι από τον 
ολοκληρωτισµό, οι ιδρυτές Πατέρες µας έκαµαν από την εξορία τους µία επιλογή. 
Αποδέχθηκαν να ζήσουν πλήρως στη Δύση, στην Ευρώπη, στη Γαλλία, να 
ανταποκριθούν εθελούσια στη συνάντηση µε τις άλλες Χριστιανικές Οµολογίες, µε 
τις άλλες Θρησκείες, µε τα Φιλοσοφικά κινήµατα, να αναλάβουν συνειδητά την 
Πανεπιστηµιακή τριβή της διδασκαλίας και της έρευνας, του Διαλόγου και της 
συζήτησης. Προσπέρασαν θαρραλέα τους διαχωρισµούς του Ορθόδοξου Κόσµου για 
να υποδεχθούν το σύνολο των Ορθοδόξων Εκκλησιών και να µαρτυρήσουν για την 
καθολικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έχτισαν υποµονετικά την µόνη Σχολή 
Ορθόδοξης Θεολογίας η οποία, στη γηραιά Ήπειρο, µπορεί να ισχυριστεί ότι διέσχισε 
το σκοτάδι του 20ού αιώνα µέσα σε µία διαρκή ελευθερία. Όπως έγραψε ο Olivier 
Clément πριν ακριβώς από είκοσι χρόνια, στην 70ή επέτειο ιδρύσεως του 
Ινστιτούτου: «Είναι ασφαλώς εδώ που η Ορθοδοξία µπορεί να προσπαθήσει σήµερα 
να γνωρίσει τη νεωτερικότητα χωρίς να την καταραστεί, χωρίς να εξαφανιστεί από 
αυτήν, αλλά για να την προσπεράσει εκ των ένδον, µέσα στην πιστότητα της 
πραγµατικής Παράδοσης, που είναι η αενάως ανανεούµενη πρωτοτυπία του Αγίου 
Πνεύµατος, εν Σώµατι Χριστού». 

2. Πρέπει να σηκώσουµε στο ίδιο ύψος ετούτη την κληρονοµιά. Ετούτη η 
κληρονοµιά µας καλεί να φανούµε ταπεινοί και, συνάµα, να φανούµε αποφασιστικοί. 
Είναι αυτή η κληρονοµιά που υφίσταται σήµερα µια επιχείρηση αποδόµησης που 
οδηγεί στην καταστροφή της. Από την ηµέρα της αµφιλεγόµενης εκλογής του ως 
επικεφαλής της Αρχιεπισκοπής των Ρωσσικών Ορθοδόξων Εκκλησιών της Δυτικής 
Ευρώπης, τον Νοέµβριο του 2013, ο Σεβασµιώτατος Αρχιεπίσκοπος Τελµησσού Ιώβ, 
δεν σταµάτησε να διασύρει, να αποσταθεροποιεί και να παρεµποδίζει ποικιλότροπα 
τη δραστηριότητα του Ινστιτούτου, αρνούµενος την αυτονοµία του Ιδρύµατος, που 
εγγυώνται επί τούτω το Γαλλικό και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Σταθερός στόχος του 
Αρχιεπισκόπου Ιώβ ήταν να µετατρέψει τον τιµητικό τίτλο, που φέρει αυτοδίκαια ως 
Πρύτανης του Ινστιτούτου, σε µέθοδο ολοκληρωτικής χειραγώγησης σύνολης της 
ζωής του Ινστιτούτου. 

 Έτσι, για παράδειγµα: 

• Από το τέλος του 2013 ως το πρώτο εξάµηνο του 2014, ο Αρχιεπίσκοπος 
Τελµησσού Ιώβ παρενέβη ανεπιτυχώς στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανωτάτης 
Παιδείας και Έρευνας της Γαλλίας, για να υποστηριχθεί από τις πολιτειακές και 
νοµικές αρχές. Αυτές, όµως, του υπενθύµισαν ότι, σύµφωνα µε τον Νόµο και τον 
Κανονισµό του Ινστιτούτου, δεν µπορούν να είναι σύµφωνες µε αυτόν, διότι µία 
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τέτοια ενέργεια είναι αντίθετη µε την αρχή της λαϊκότητας, που χαρακτηρίζει τον 
δηµόσιο βίο του Γαλλικού Κράτους (αρχή διαχωρισµού Κράτους και Θρησκευτικών 
αρχών). 

• Στις 19 Ιουνίου 2014, κατά τη διάρκεια του Συµβουλίου των Καθηγητών για το 
κλείσιµο της ακαδηµαϊκής χρονιάς, προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο 
Αρχιεπίσκοπος Τελµησσού Ιώβ κατήγγειλε από άµβωνος «δυσλειτουργίες, 
προβλήµατα εκκλησιαστικής, διοικητικής και ακαδηµαϊκής τάξης», «µια εµφανή 
κακοδιαχείριση, ένα άσχηµο επίπεδο», «µια γενικευµένη ανικανότητα», «µια 
αξιοθρήνητη κατάσταση, µια κατάσταση γκροτέσκο, µια ντροπή», αιτία των οποίων 
ήταν «η οικειοποίηση» του Ινστιτούτου µιας «τάσης εκκοσµίκευσης», που είχε ως 
αποτέλεσµα «ένα πραξικόπηµα, ένα ξεκίνηµα πολέµου» εναντίον του προσώπου του, 
ενώ το Ινστιτούτο θα όφειλε είναι στο πλάι του «µε σχέση τέκνου προς τη Μητέρα 
του», δηλαδή αναγνωρίζοντάς του συλλήβδην κάθε εξουσία. 

• Τη Δευτέρα 29 Σεπτεµβρίου 2014, ο Αρχιεπίσκοπος Τελµησσού Ιώβ επανέλαβε τις 
επιθέσεις του κατά την πρώτη συνεδρίαση µιας «ad hoc Ανεξάρτητης Επιτροπής» 
που συστάθηκε, προκειµένου να ασκεί έλεγχο στο Ινστιτούτο. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιώβ 
θέλησε να νοµιµοποιήσει την εξουσία αυτής της Επιτροπής και την ύπαρξή της από 
την Ιερά Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως στη βάση µιας µονοµερούς σχέσης δικής 
του έµπνευσης. Η ύπαρξη της Επιτροπής έµεινε έκτοτε µυστική και προφανέστατα σε 
πορεία κάτω από το τραπέζι, για να επιτύχει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Λυπούµεθα 
πραγµατικά για τα αξιοσέβαστα πρόσωπα που συνάχθηκαν σε τούτη την Επιτροπή, 
νοµίζοντας ότι πρόκειται για όργανο που υπηρετεί την αντικειµενικότητα και το 
κοινό συµφέρον. Στην πραγµατικότητα, όµως, σχηµατίσθηκε, οργανώθηκε και 
ενορχηστρώθηκε από φιλοδοξίες πιο υστερόβουλες. 

• Στις 25 Δεκεµβρίου 2014, ο Αρχιεπίσκοπος Τελµησσού Ιώβ διοργάνωσε τον 
παραδοσιακό έρανο των Χριστουγέννων, που γίνεται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα των 
Ενοριών της Επισκοπής του, και προς ενίσχυση του Ινστιτούτου, ζητώντας οι δωρεές 
να απευθύνονται στο εξής στον “Colline Saint Serge” («Λόφος του Αγίου Σεργίου»), 
ένα παράλληλο, όµως, µε το προϋπάρχον ΑΜΕΙΤΟ (Ένωση για την Διατήρηση και 
Συντήρηση του Ινστιτούτου Ορθόδοξης Θεολογίας) Σωµατείο, που ιδρύθηκε µε δικές 
του φροντίδες και µε τίτλο παρόµοιο που επιτρέπει µια επιτηδευµένη σύγχυση. 

• Στις 8 Φεβρουαρίου 2015, κατά τη διάρκεια της επίσηµης συνεδρίασης του 
Ινστιτούτου, ο Αρχιεπίσκοπος Τελµησσού Ιώβ ανέγνωσε µια δήλωση ως απάντηση 
του γεγονότος ότι το Ινστιτούτο, θεωρώντας καθήκον του, έκρινε καλό να επισηµάνει 
δι’ επιστολής ενός ειδικού νοµικού εµπειρογνώµονα, που συντάχθηκε στις 2 
Φεβρουαρίου 2015 προς την προµνηµονευθείσα «Ad hoc Ανεξάρτητη Επιτροπή», ότι 
αυτή η τελευταία δεν είχε αντικειµενικά σύννοµη παρουσία. Η πρόθεση του 
Ινστιτούτου ήταν σαφώς η προστασία των αρχών και των προσώπων που 
εµπλέκονται –αρχής γενοµένης από την Ιερά Σύνοδο– από την παράνοµη δράση µε 
την οποία τους εξέθετε ο Αρχιεπίσκοπος Ιώβ, επιδιώκοντας τους δικούς του 
συγκεκαλυµµένους στόχους. Στη δήλωσή του ο Αρχιεπίσκοπος, παρ’ όλα αυτά, 



3 
	  

προσέβαλε «τα µέλη διοίκησης του Ινστιτούτου», κατηγορώντας τα ότι θέτουν τον 
εαυτό τους εκτός Εκκλησίας, υπενθυµίζοντας στο όνοµα µιας αναλήθειας ότι «οι 
ιεροί Κανόνες απαγορεύουν να φέρουµε τις εκκλησιαστικές υποθέσεις ενώπιον των 
κοσµικών αρχών», δηλαδή απειλώντας σιωπηρά τους κληρικούς που εργάζονται στο 
Ινστιτούτο και είναι υπό την εκκλησιαστική του δικαιοδοσία ότι θα συρθούν ενώπιον 
του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου. 

• Στις 18 Μαΐου 2015, κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνεδρίασης του 
Δικαστηρίου µε κατηγορούµενο τον κ. Patrick Brispot, πρώην ταµία στο ΑΜΕΙΤΟ 
(Ένωση για την Διατήρηση και Συντήρηση του Ινστιτούτου Ορθόδοξης Θεολογίας), 
ο οποίος δικαζόταν για υπεξαίρεση κεφαλαίων, και στο Ίδρυµα Κληροδοτηµάτων του 
Ινστιτούτου Ορθόδοξου Πολιτισµού και Στοχασµού του Αγίου Σεργίου (δύο 
Οργανισµοί που υποστηρίζουν οικονοµικά το Ινστιτούτο), ο Αρχιεπίσκοπος 
Τελµησσού Ιώβ παρενέβη, χωρίς προηγουµένως να έχει συµβουλευθεί τους 
Οργανισµούς, (και έτσι η Αρχιεπισκοπή εµφανίστηκε παραλλήλως και παρατύπως ως 
Αστικό Σωµατείο), χωρίς να αποφύγει να δηλώσει δια του δικηγόρου του, λόγω της 
υποτιθέµενης αµέλειάς του, ότι το Ινστιτούτο θα είναι ηθικά υπεύθυνο του σοβαρού 
τραυµατισµού, ενώ είναι έµµεσα το θύµα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να 
αποδυναµωθεί η θέση και η ικανότητα του Ινστιτούτου για την ανάκτηση των 
κεφαλαίων του. 

• Την 26η Μαΐου 2015, στην αντιπροσωπεία του Ινστιτούτου, η οποία αιτήθηκε 
ακροάσεως, για να αναζητήσει τους όρους µιας ανανεωµένης συνεργασίας, ο 
Αρχιεπίσκοπος Ιώβ δήλωσε ότι απαιτούσε: α) το Ινστιτούτο να απολογηθεί στα µέλη 
της «ad hoc Επιτροπής», να παραδώσει σε αυτήν κάθε ζητούµενο έγγραφο, που 
αφορά σε ισολογισµούς οικονοµικών περιόδων καθώς και στα Πανεπιστηµιακά 
Προγράµµατα Σπουδών των διδασκόντων. β) Το Ινστιτούτο να του παραχωρήσει το 
σύνολο των κάτωθι εξουσιών που, κατά τον ισχυρισµό του, ex officio 
συγκεντρώνονται στο πρόσωπό του: Προεδρία του Συµβουλίου Διοίκησης του 
Ινστιτούτου, προεδρία του ΑΜΕΙΤΟ, δικαίωµα βέτο στο πρόσωπο του εκλεγµένου 
από το Συµβούλιο των Καθηγητών Κοσµήτορα, δικαίωµα ακύρωσης σε περιοδική 
βάση των διδασκόντων. Συµπερασµατικά και εν κατακλείδι, επανέλαβε την άρνησή 
του να υπογράψει τα παραδοσιακά τυπωµένα Διπλώµατα των φοιτητών στο κλείσιµο 
του 2015, όπως και στην περίπτωση του 2014, µε το πρόσχηµα ενός ζητήµατος που 
στο µεταξύ επιλύθηκε και συνεχίζοντας µε αυτόν τον τρόπο να κρατά τους 
σπουδαστές σε µια κατάσταση που ισοδυναµεί µε εκείνη των οµήρων, αδυνατώντας 
να αξιοποιήσουν το Δίπλωµα των σπουδών τους. 

• Την 29η Μαΐου 2015, ο Αρχιεπίσκοπος Ιώβ δέχθηκε τους σπουδαστές του 
Ινστιτούτου, για να τους εξηγήσει ότι δεν είχε καµµία ευθύνη για την παρούσα 
αδιέξοδη κατάσταση, που οφείλονταν σε σφάλµατα του Ινστιτούτου, ότι είχε ένα 
προσωπικό σχέδιο για νέους διδάσκοντες και για τα αναγκαία κονδύλια, για να 
αναµορφώσει ριζικά το Ινστιτούτο, ότι ήταν αδύνατο να υπογράψει τα Διπλώµατά 
τους και τους συµβούλεψε για το έτος 2015-2016, µε «σύνεση» να ξανακάνουν 
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εγγραφή ή να εγγραφούν αλλού, σε άλλο Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα, πέραν του 
Ινστιτούτου. 

• Στις 15 Ιουνίου 2015, το πολιτικό Δικαστήριο, στην ετυµηγορία του για την 
υπόθεση Brispot, αποφάνθηκε υπέρ του AMEITO και του Ινστιτούτου 
Κληροδοτηµάτων Πολιτισµού και Ορθόδοξης Σκέψης του Αγίου Σεργίου και τους 
αναγνώρισε πλήρως το δικαίωµα να ανακτήσουν τα καταχρασθέντα κεφάλαιά τους. 
Το ίδιο Δικαστήριο απέρριψε, επίσης, το αίτηµα του Αρχιεπισκόπου Ιώβ για σύσταση 
Αστικού Σωµατείου, κρίνοντας το αίτηµα παρεµπιπτόντως ως απαράδεκτο, 
επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα την ανεξαρτησία αυτών των Οργανισµών και, ως εκ 
τούτου, του Ινστιτούτου, ως Νοµικών Προσώπων. 

3. Πριν από ο,τιδήποτε άλλο, θα πρέπει δυστυχώς να παραδεχτούµε ότι δεν έχουµε 
µάθει κάτι καινούργιο σχετικά µε το πλαίσιο σκέψης και τη νοοτροπία του πρώην 
φοιτητή µας, κατόπιν διδάσκοντος π. Ιώβ Getcha, από την ηµέρα που εισήλθε στο 
Ινστιτούτο το 1996 ως την συλλογική µας άρνηση να ανανεώσουµε την θητεία του ως 
Κοσµήτορα το 2007. Τούτο είναι ένα γεγονός, το οποίο πιστεύουµε ότι αποτελεί την 
αιτία των τωρινών του ατυχών χειρισµών. Θέλει να αποκτήσει µία «ελέω Θεού» 
απόλυτη εξουσία µε το πρόσχηµα µιας λανθασµένης αντίληψης περί του Επισκοπικού 
λειτουργήµατος. Διαπιστώνουµε ότι προσπαθεί να απορρίψει την ιδιότητά µας ως 
παιδαγωγών και εκπαιδευτικών. 

4. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ακαδηµαϊκής χρονιάς, γεµάτης από 
ανοιχτές εχθρότητες και υπόγειες εχθροπραξίες από αυτόν, ο οποίος στο µεταξύ είχε 
γίνει Αρχιεπίσκοπος, προτιµήσαµε να σιωπήσουµε µε την ελπίδα ότι το σκάνδαλο θα 
σταµατήσει, ότι το σκάνδαλο δεν θα πληµµυρίσει το εσωτερικό της Εκκλησίας, όπου 
απαιτούνται η λογική και η κοινωνία. Ζητούµε συγγνώµη από οιονδήποτε δεν έχει 
κατανοήσει τους λόγους αυτής της προσδοκίας, ζητούµε συγνώµη από όσους τους 
έχει δηµιουργηθεί η πικρή ιδέα, ότι το Ινστιτούτο παραιτήθηκε από την κλήση και 
την αποστολή του. 

5. Πράγµατι, δεν είµαστε οι µόνοι που υποφέρουµε από τις επιθέσεις του 
Αρχιεπισκόπου Τελµησσού Ιώβ, στην ξέφρενη αναζήτησή του για εξουσία και 
αναγνώριση. Με θλιµµένη καρδιά στρέφουµε τον νου µας αδελφικά προς το 
Επισκοπικό Συµβούλιο, τις Ενορίες, τους ιερείς και τους πιστούς της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής των Ρωσσικών Ορθοδόξων Εκκλησιών στη Δυτική Ευρώπη, που 
εξίσου υπέστησαν την εκδικητική και κακόβουλη αυθαιρεσία του, όπως µαρτυρούν 
πολυάριθµες επαφές, καθώς και επίσηµες και ανεπίσηµες καταγγελίες, που 
µαθαίνονται µέσω ταχυδροµείου ή αναµεταδίδονται στο Διαδίκτυο. Επίσης, σε όλες 
αυτές και όλους αυτούς που δέχτηκαν επίθεση, τραυµατίστηκαν ή προσεβλήθησαν 
από τις ενέργειες του Αρχιεπισκόπου Τελµησσού Ιώβ, δηλώνουµε µε ταπεινότητα, 
αλλά και βεβαιότητα, σύµφωνα µε τους Πατέρες και διδασκάλους µας ότι: «Αυτή δεν 
είναι η Εκκλησία του Χριστού. Τέτοια δεν είναι η Ορθοδοξία»!... 
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6. Καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, «ενεδύθηµεν µακροθυµίαν» (Κολ. 3, 12) µέχρι 
του σηµείου όπου «ήτω δε ηµών το ναι, ναι και το ου, ου» (Ιακ. 5, 12 και Ματθ. 5, 
37). Διότι, όπως το παραγγέλνει και ο άγιος Μάξιµος ο Οµολογητής, ο οποίος 
βρέθηκε µόνος να υπερασπίζεται την Ορθοδοξία στην εποχή του: «Πρό δέ πάντων 
καί ἐπί πᾶσι, νήφειν τε καί ἀγρυπνεῖν […]. Φυλάξοµεν δέ µᾶλλον τό µέγα καί πρῶτον 
τῆς σωτηρίας ἡµῶν φάρµακον τήν καλήν λέγω τῆς πίστεως κληρονοµίαν· 
ὁµολογοῦντες ψυχῇ τε καί σώµατι µετά παρρησίας, ὡς οἱ Πατέρες ἡµᾶς ἐδίδαξαν» 
(Ἁγίου Μαξίµου τοῦ Ὁµολογητοῦ· P.G. 91, 465). 

7. Ως εκ τούτου, λαµβάνοντας υπόψη την αυξανόµενη δυσκολία των περιστάσεων 
µας, αλλά πάνω από όλα, ως ένδειξη αντίστασης στη δρακόντεια επιθυµία του 
Αρχιεπισκόπου Ιώβ (Γκέτσα), σχετικά µε την αντίληψή του περί τους Επισκοπικού 
λειτουργήµατος ως απολυταρχίας, σχετικά µε την περιφρόνησή του έναντι των 
Νόµων της Γαλλικής Δηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκή Ένωσης, εµείς, τα µέλη του 
Συµβουλίου των Διδασκόντων, αφού προσευχηθήκαµε, ανταλλάξαµε απόψεις και 
οµονοήσαµε, αποφασίσαµε, µε συντριπτική πλειοψηφία, µε την οµόφωνη έγκριση 
του Διοικητικού Συµβουλίου, να αναστείλουµε την τακτική διδασκαλία στις 
εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου, καθ’ όλη την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά 2015-
2016. 

8. Αυτό είναι το απαραβίαστο δικαίωµα του Ινστιτούτου του Αγίου Σεργίου, 
Ανώτατου Ιδιωτικού Πανεπιστηµιακού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, που είναι αναγνωρισµένο από το Γαλλικό Κράτος και διέπεται από µία 
ελεύθερη ένωση, σύµφωνα µε την κείµενη γαλλική νοµοθεσία του 1901, η οποία, εκ 
των πραγµάτων, δεν µπορεί να αγνοηθεί νοµικά από την Αρχιεπισκοπή των 
Ρωσσικών Ορθοδόξων Εκκλησιών της Δυτικής Ευρώπης, η οποία αποτελεί 
Επισκοπικό σύνδεσµο των Θρησκευτικών ενώσεων, σύµφωνα µε τον γαλλικό Νόµο 
του 1905. 

Αυτό είναι, επίσης, το επιτακτικό καθήκον του Ινστιτούτου του Αγίου Σεργίου, 
λαµβάνοντας υπ’ όψιν την πανορθόδοξη αποστολή που εκπληρώνει, 90 χρόνια τώρα, 
στην υπηρεσία όλων, της Επιτροπής, κατόπιν της Συνελεύσεως των Ορθοδόξων 
Επισκόπων της Γαλλίας, του συνόλου των Ορθοδόξων Εκκλησιών ανά τον κόσµο µε 
πρώτη αυτήν του Οικουµενικού Θρόνου, που πάντοτε, µέχρι σήµερα, εγγυάται την 
ελευθερία του Ινστιτούτου ως µία έκφραση της δικής του ακτινοβολίας. 

9. Αυτή η περίοδος αναστολής της τακτικής λειτουργίας στο χώρο του Ινστιτούτου, 
θα είναι ρυθµισµένη εντός ενός πλαισίου σεβασµού των φοιτητών µας και της 
εύρυθµης συνέχειας των σπουδών τους, που θα καταστούν δυνατές χάρη στις 
συµφωνίες µας µε αδελφά Πανεπιστηµιακά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, καθώς και µε τη 
διατήρηση του Προγράµµατος Σπουδών δι’ Αλληλογραφίας (FTC). Αλλά τούτη η 
περίοδος, πρέπει κατά κύριο λόγο να µας χρησιµεύσει, 90 χρόνια µετά την ίδρυσή 
του, να σκεφτούµε την επανίδρυσή µας για τα επόµενα ενενήντα χρόνια, 
προσαρµόζοντας το πνεύµα που µας χαρακτηρίζει από της ιδρύσεώς µας, στις 
σύγχρονες προκλήσεις. Καθ’ όλη την ακαδηµαϊκή χρονιά 2015-2016, το Ινστιτούτο 
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θα παραµείνει ωστόσο ένας ζωντανός χώρος, ανοιχτός σε όλους, προετοιµάζοντας το 
µέλλον του, αποφεύγοντας έτσι την επιβλαβή παράλυση, στην οποία ο 
Αρχιεπίσκοπος Τελµησσού Ιώβ εργάζεται, για να το καταβυθίσει. Όλες και όλοι, 
όσες/όσοι δεν σταµάτησαν να φροντίζουν και να βοηθούν το Ινστιτούτο, ας είναι 
απολύτως σίγουρες/οι για την αµετάκλητη δέσµευσή µας για συνέχιση της αποστολής 
µας. Τις/τους καλούµε, εξάλλου, να µετάσχουν στους προβληµατισµούς µας για το 
µέλλον. 

10. Ετούτη η απόφαση δεν αποτελεί για το Ινστιτούτο απόσυρση από την Εκκλησία, 
αλλά υπεράσπιση της Εκκλησίας. Συνιστά, βέβαια, ένα ρίσκο περιθωριοποίησης, 
ίσως ακόµη και εξαφάνισης, που όµως µας φαίνεται ως το µικρότερο κακό σε σχέση 
µε την επιχείρηση νοµοκανονικής ασφυξίας και ιδεολογικής εκτροπής, που 
καθοδηγείται τη στιγµή αυτή από τον Αρχιεπίσκοπο Ιώβ (Γκέτσα). Διότι δεν 
αγωνιζόµαστε για τους εαυτούς µας, αλλά για την µαρτυρία της πίστεως. Έτσι, θα 
ήταν προτιµότερο για το Ινστιτούτο να πάψει να υπάρχει από το να εγκαταλειφθεί σε 
ένα πνευµατικό θάνατο, που θα συντελούνταν από την συνέχιση του ονόµατός του, 
έχοντας όµως χάσει την ταυτότητά του. 

11. Επειδή θέλουµε ο Άγιος Σέργιος να µείνει ζωντανός, τολµούµε να ζητήσουµε, µε 
σεβασµό αλλά και εµπιστοσύνη, από την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα τον 
Οικουµενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίο και τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη 
Γαλλίας κ. Εµµανουήλ, των οποίων γνωρίζουµε πόσο βαθιά είναι η προσήλωσή τους 
στο Ινστιτούτο µας, να µας δώσουν την πνευµατική και κανονική υποστήριξη, που θα 
µας επιτρέψει να συνεχίσουµε την αποστολή µας σε ένα αυθεντικό κλίµα 
εκκλησιαστικής κοινωνίας, νοµικής συµµόρφωσης και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και 
µε τη σειρά µας, στο όνοµά τους, να µπορούµε να κοινωνούµε το «ζων ύδωρ» της 
Ορθόδοξης Θεολογίας σε κάθε γυναίκα και κάθε άνδρα «που διψά» (Αποκ. 22, 17). 

12. Ενστερνιζόµαστε τον ορισµό του πατρός Σεργίου Μπουλγκάκωφ, του πρώτου 
Κοσµήτορα, ο οποίος την ίδια στιγµή της ίδρυσης του Ινστιτούτου, δήλωσε ότι «η 
Ορθοδοξία, για να είναι αυθεντικά ο εαυτός της, δεν µπορεί να είναι µόνο πλούτος 
πίστεως και µόνο ζωή από την πίστη, αλλά πρέπει να είναι και προφητεία» και 
κατακλείουµε, οικειοποιούµενοι τον λόγο του Πατρός ηµών Αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόµου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, λέγοντας µαζί του· «Δόξα τω 
Θεώ, πάντων ένεκεν». 

 

Παρίσι, Τρίτη 16 Ιουνίου 2015 

Το Ινστιτούτο Ορθοδόξου Θεολογίας του «Αγίου Σεργίου» Παρισίων 

 


