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Η εξωτερική πολιτική της Εκκλησίας θα φέρει
καρπούς
/ Επικαιρότητα

Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας ενισχύεται θα έλεγε κανείς και από την
παρουσία των εκπροσώπων των εκκλησιών στις διάφορες χώρες, όπως έχει ως
τώρα δείξει η ιστορία.
Το

τελευταίο

διάστημα

βλέπουμε

την

έντονη

δραστηριότητα

των

νέων

Αρχιεπισκόπων Αμερικής, Αυστραλίας, Θυατείρων αλλά και όλων όσων ποιμαίνουν
το λαό σε όποιο μέρος του χάρτη και αν βρίσκονται οι ίδιοι, προσεγγίζοντας το
λαό,καλώντας τον στην Εκκλησία και απλώνοντας το χέρι τόσο στους Ομογενείς
όσο και στις κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες διακονούν.
www.ope.gr
Η αλήθεια είναι ότι η Αρχιεπισκοπή Αμερικής είναι μια δυνατή φλέβα για την
Ορθόδοξη Εκκλησία και σίγουρα η δυναμική δραστηριότητα και παρουσία του κ
Ελπιδοφόρου

αναμένεται

να

γράψει

ιστορία.
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αποδοχή

του,

οι

υποστηρικτικές δηλώσεις που έγιναν, γίνονται και από ότι φαίνεται θα γίνονται
ακόμη και από τον Πρέβη της Αμερικής στην Αθήνα, ( πρόσφατα μίλησε στο
www.ope.gr) στο πρόσωπό του, φαίνεται ότι προδιαγράφει μια λαμπρή πορεία

ακόμη και στα θέματα που αφορούν τον ελληνισμό στην Αμερική.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας από την άλλη φαίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο
ίσως πιο χαμηλών τόνων ,να λειτουργεί το ίδιο δυναμικά έχοντας ήδη κερδίσει
τους Ομογενείς στην Αυστραλία, τους κυβερνητικούς και τον Πρωθυπουργό που
έσπευσε από την πρώτη στιγμή να τον καλωσορίσει και να τον υποδεχθεί.
Οι περιοδείες τους μόνο κέρδος για την Εκκλησία και την Ελλάδα μπορούν να
έχουν αφού λόγω του εκκλησιαστικού τους αξιώματος, του σεβασμού που
εμπνέουν στον κόσμο, της μόρφωσης και της καλλιέργειάς τους αλλά και της
πνευματικής πορείας που θα πρέπει να διαγράψουν, θα δημιουργήσουν μια
δυναμική σχέση, πολλά υποσχόμενη ανάμεσα στην Ελλάδα και τις χώρες στις
οποίες πια βρίσκονται.
Η εκκλησία πάντα είχε την ιδιότητα και της διπλωματίας ενεργώντας για το καλό
της χώρας και αν αυτό η όποια ελληνική κυβέρνηση το κατανοήσει και το
εκμετελλευτεί θετικά τότε τα αποτελέσματα θα μπορούν να είναι καρποφόρα.

