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85 ετών ο πρώτος Ορθ. Βρετανός Επίσκοπος από
την εποχή του σχίσματος!
Οικουμενικό Πατριαρχείο / Αρχιεπισκοπή Θυατείρων

Τα ογδονταπέντε του χρόνια συμπληρώνει σήμερα μία μεγάλη μορφή της
Ορθοδοξίας. Ο λόγος για τον Μητροπολίτη Διοκλείας κ. Κάλλιστο Ware, μία από
τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές και θεολογικές φυσιογνωμίες του καιρού μας,
που γεννήθηκε στo Μπαθ της Αγγλίας το 1934 (στις 11 Σεπτεμβρίου) με το όνομα
Timothy Ware.
Σπούδασε αρχαία ελληνικά, λατινικά, φιλοσοφία και θεολογία στην Οξφόρδη.
Αγγλικανός από γέννηση και ανατροφή, ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με την
Ορθοδοξία το 1952, «γοητευμένος» από την ορθόδοξη θεία λειτουργία.
Έγινε δεκτός στην Ορθόδοξη Εκκλησία το Πάσχα του 1958, ενώ το 1965
χειροτονήθηκε διάκονος· τον ίδιο χρόνο εκάρη μοναχός στην Μονή του Αγίου

Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο. Επιστρέφοντας στην Οξφόρδη αναλαμβάνει
καθήκοντα εφημερίου στην ελληνική ορθόδοξη ενορία, ενώ παράλληλα εκλέγεται
Λέκτωρ στον κλάδο των Ορθόδοξων Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστημίου της
Οξφόρδης. Το 1970 γίνεται μέλος του Κολλεγίου Pebroke της ίδιας πόλης.
Το 1982 εκλέγεται επίσκοπος Διοκλείας από την Σύνοδο του Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως, ο πρώτος Βρετανός που αναδεικνύεται επίσκοπος της
Ορθόδοξης Εκκλησίας από την εποχή του σχίσματος!
Ο Επίσκοπος Κάλλιστος είναι συγγραφέας των βιβλίων: «The Orthodox Church» [Η
Ορθόδοξη Εκκλησία] (Penguin, 1963, αναθεωρημένη έκδοση 1993), «Eustratios
Argenti: A Study of the Greek Church under Turkish Rule» (1964), [Ευστράτιος
Αργέντης: Μια μελέτη της Ελληνικής Εκκλησίας υπό την Τουρκική κυριαρχία,]
«The Orthodox Way» [Ο Ορθόδοξος Δρόμος] (1979, αναθεωρημένη έκδοση 1995),
«The Inner Kingdom» [Η εντός ημών Βασιλεία] (2000). Είναι συμμεταφραστής των
δύο Ορθόδοξων Λειτουργικών Βιβλίων, «The Festal Menaion» [Το Μηναίον] (1969)
και

«The

Lenten

Triodion»

[Το

Τριώδιον]

(1978),

καθώς

επίσης

και

της

«Φιλοκαλίας» (εν εξελίξει: μέχρι τώρα τέσσερις τόμοι, 1979-95).
Έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά τα βιβλία του «Ο ορθόδοξος δρόμος», «Η
ορθόδοξη εκκλησία», «Η δύναμη του ονόματος», «Η εντός ημών βασιλεία» κ.ά. Ο
ίδιος ο επίσκοπος Κάλλιστος έχει μεταφράσει στα αγγλικά τα «Μηναία», το
«Τριώδιο» και την «Φιλοκαλία» (από κοινού με τον μακαριστό Ph. Sherrard), ενώ
είναι ένας από τους συνεκδότες του γνωστού θεολογικού περιοδικού «Sobornost».
Δείτε μία από τις συνεντεύξεις του στην Πεμπτουσία που μίλησε για το τι μπορεί
να προσφέρει σήμερα η Ορθοδοξία στη Δυτική κοινωνία:

