
ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

 

«Δεν είναι εύκολο αυτό το οποίο μέσα σε 20 λεπτά μου ανατέθηκε να σας 

παρουσιάσω σήμερα. Δεν είναι εύκολο, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό και μεγάλο ζήτημα 

που αγγίζει όλες τις πτυχές της ποιμαντικής της τοπικής μας Εκκλησίας και κατά 

συνέπεια την ζωή του καθενός από εμάς και κάθε πιστού.  

Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα θα πρέπει να σας παρουσιάσω: 

1.  την κατάσταση και τον προβληματισμό γύρω από το θέμα που αγγίζουμε,  

2. να δώσω ένα στίγμα προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πορευτούμε,  

3. και τρίτο ίσως και το σημαντικότερο να βοηθήσω να γεννηθεί μέσα σας η 

ανάγκη και το πάθος να επιθυμήσετε την αναδιοργάνωση. Ναι, καλά ακούσατε, 

να γεννήσω μέσα σας την ανάγκη και το πάθος να εργαστούμε για την Εκκλησία 

μας. Την ανάγκη να βοηθήσουμε την Εκκλησία μας να εκτελεί καλά και 

αποτελεσματικά την αποστολή της και σήμερα. Να νιώσουμε εμείς που ο Κύριος 

μας κάλεσε να εργαστούμε στην Εκκλησιά του, υπεύθυνοι και πρωταγωνιστές 

της αναδιοργάνωσης.  

Αρχικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε με τη λέξη αναδιοργάνωση, ώστε να 

μην έχει ο καθένας στο μυαλό του διαφορετική ιδέα.  

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: να οργανωθούμε ξανά. Να βάλουμε νέους στόχους. Να 

κάνουμε σωστή ανακατανομή των αποθεμάτων και των δυνατοτήτων μας, με νέους 

στόχους, προτεραιότητες και μεθόδους. Τόσο στο Πνευματικό επίπεδο όσο και στις 

δομές μας. 

Θα μπορούσαμε συνοπτικά λοιπόν να πούμε αναδιοργάνωση: 

1. στον τρόπο που σκεπτόμαστε την αποστολή μας ως Εκκλησία 

2. στις προτεραιότητες που θέτουμε στο ποιμαντικό μας έργο 

3. στον τρόπο που εργαζόμαστε 

4. και στις δομές που χρησιμοποιούμαι.  

Θα βαδίσουμε πάνω σε τρία βασικά ερωτήματα 

ΓΙΑΤΙ; Αναδιοργάνωση: Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος μας.  

ΠΩΣ; Πώς θα φθάσουμε το στόχο μας; Ποιους δρόμους πρέπει να ακολουθήσουμε; 

ΤΙ; Συγκεκριμένες προτάσεις θα δώσουμε.  

 



Ξεκινάμε λοιπόν ΓΙΑΤΙ;  

Για να απαντήσουμε στο ΓΙΑΤΙ πρέπει να πούμε ποια είναι η αποστολή της Εκκλησίας.  

«Καθήκον και αποστολή της Εκκλησίας είναι η μετάδοση της πίστης. Την 

πίστη την οποία παραλάβαμε από τις προηγούμενες γενεές να την βιώσουμε 

με αυθεντικό και προσωπικό τρόπο εμείς σήμερα ώστε να την μεταδώσουμε 

στις επόμενες γενεές». 

Εμείς εδώ στη Σύρο ζούμε αυθεντικά την πίστη μας; Καταφέρνουμε να την 

μεταδώσουμε στις νέες γενεές, στα παιδιά, στους νέους; ή μένουμε στάσιμοι η ακόμη 

χειρότερα έχουμε διαρροές;  

Πρέπει να παραδεχτούμε πως έχουμε πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι στη 

μετάδοση της πίστης κάτι δεν κάνουμε καλά. ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΚΑΙ 

ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΘΑ ΣΒΗΣΟΥΜΕ.  

Για πολλούς αιώνες η Εκκλησία ακολούθησε μια συγκεκριμένη ποιμαντική όπου 

βάση της ήταν ο εφημέριος, η ενορία και τα Μυστήρια. Ο ρυθμός της χριστιανικής 

ζωής στρεφόταν γύρω από την θεία Ευχαριστία. Το να μυηθείς στην πίστη ήταν κάτι 

εύκολο, γιατί το περιβάλλον ήταν χριστιανικό και βοηθούσε.  

Αυτή η ποιμαντική έδωσε πολλούς καρπούς. Σήμερα όμως αυτή η ποιμαντική 

γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη και βλέπουμε πως δεν φέρνει καρπούς. Γιατί τα πάντα 

γύρω άλλαξαν, άλλαξαν και οι πιστοί μας, αλλά εμείς δεν αλλάξαμε σε τίποτα.  

Δεν έχουμε καρπούς γιατί άλλαξε το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε, και 

εδώ χρειάζεται μια πιο βαθιά πιο συνειδητοποιημένη καλλιέργεια της πίστεως. 

Λέγοντας αναδιοργάνωση δεν πρέπει αμέσως να πάμε να δούμε τι θα αλλάξουμε 

στις δομές, ποιος ιερέας θα πάει που, το κατηχητικό αν θα γίνεται κάθε Σάββατο ή κάθε 

δεκαπέντε. Στην ποιμαντική υπάρχουν βήματα για να φθάσουμε στους καρπούς.  

Πρέπει να παραδεχτούμε πως υπάρχει πρόβλημα, πως είναι επιτακτική η ανάγκη 

της αλλαγής, πως πρέπει να βρούμε νέους τρόπους για να μεταδώσουμε την πίστη. Και 

πρέπει για να το πετύχουμε αυτό να ξεκινήσουμε από ένα ερώτημα.  

Το πρώτο και βασικό ερώτημα πρέπει να είναι: τι είναι το ουσιαστικό; 

Λέει ο Πάπας Φραγκίσκος στην Εγκύκλιο του «η Χαρά του Ευαγγελίου»: 

«Όταν έχουμε έναν ποιμαντικό στόχο και ένα ιεραποστολικό στυλ, που 

πραγματικά να φθάνει σε όλους, χωρίς εξαιρέσεις, ούτε αποκλεισμούς, η αναγγελία 

επικεντρώνεται στο ουσιώδες, σ’ αυτό που είναι ωραιότερο, μεγαλύτερο, 

ελκυστικότερο και ταυτόχρονα αναγκαιότερο». (35) 



 Να λοιπόν η απάντηση στο ΓΙΑΤΙ μια αναδιοργάνωση: γιατί έχουμε ανάγκη να 

στραφούμε προς αυτό που είναι ουσιαστικό, αναγκαίο, βαθύ και όχι επιφανειακό για την 

Εκκλησία μας και για κάθε πιστό, και για κάθε άνθρωπο σήμερα. 

Εφόσον απαντήσαμε στο ΓΙΑΤΙ τώρα μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο ερώτημα.  

 

ΠΩΣ; Πώς θα φθάσουμε τον στόχο μας.  

Επαναλαμβάνω ποια είναι η αποστολή της Εκκλησίας: 

«Η Εκκλησία πρέπει να οδηγήσει στο Χριστό: αυτό είναι το κέντρο 

της Εκκλησίας να οδηγήσει στο Χριστό. Αν κάποια φορά συμβεί η Εκκλησία 

να μην οδηγεί στον Ιησού, αυτή θα ήταν μια Εκκλησία νεκρή (Πάπας 

Φραγκίσκος Ομιλία στην Αγία Μάρθα 23 Οκτωβρίου 2013) 

Έχουμε ανάγκη να επιστρέψουμε στις ρίζες, να μεταστραφούμε σε αυτό που 

είναι το ουσιαστικό, στον Ιησού Χριστό.  

Το βασικό λοιπόν ερώτημα που πρέπει να μας συνοδέψει στην αναδιοργάνωση 

είναι: σε ότι κάνουμε προτείνουμε το ουσιαστικό; Οι προτάσεις μας, οι ποιμαντικές μας 

πρωτοβουλίες βοηθούν πραγματικά και ουσιαστικά τον πιστό στο να έχει μια προσωπική 

συνάντηση με τον Ιησού;  

Προσωπικά πιστεύω πως αυτό το καταφέρνουμε σε πολύ μικρό βαθμό και 

άλλοτε καθόλου.  

Πρέπει να καθίσουμε να δούμε τις δυνάμεις μας. Συνεχίζουμε να 

κάνουμε ότι κάναμε. Συνεχίζουμε να συντηρούμε ένα κτήριο που 

κατεδαφίζετε και εμείς απλά μπαλώνουμε τρύπες. Δαπανούμε δυνάμεις 

χωρίς να εστιάζουμε στο ουσιαστικό.  

Πρέπει να έχουμε το θάρρος να αλλάξουμε και όχι τον φόβο. Βλέπουμε 

ότι έχουμε πρόβλημα στην μετάδοση της πίστης, βλέπουμε πως η Εκκλησία γερνά, δεν 

ανανεώνεται, σβήνουμε, πεθαίνουμε και δεν τολμούμε να κάνουμε κάτι για να 

θεραπευτούμε, βαδίζουμε με το έτσι κάναμε πάντα. Φοβόμαστε την αλλαγή. Κάνουμε 

απλά συντήρηση. Τι φοβόμαστε;  

 

Να λοιπόν και η απάντηση στο πώς να γίνει η αναδιοργάνωση: αναζητώντας 

το ουσιαστικό, το πώς ο κάθε πιστός θα βοηθηθεί να ωριμάσει στην πίστη 

αναπτύσσοντας μια προσωπική σχέση με τον αναστημένο Χριστό. 

  



Και φθάνουμε στο τρίτο ερώτημα ΤΙ να κάνουμε;  

Να κάνουμε ως Εκκλησία μια σοβαρή και ειλικρινής εξέταση της κατάστασης 

μας, να θελήσουμε να μεταστραφούμε για να την ανανεώσουμε.  

Συγκεκριμένα η εργασία μας επικεντρώνεται στο ουσιώδες, στο ωραίο στο 

μεγαλύτερο; Στο ελκυστικότερο; 

Ας αναρωτηθούμε λοιπόν:  

 Ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένη σήμερα η τοπική μας 

Εκκλησία την βοηθά να πετύχει τον σκοπός της; Όταν η κύρια 

ποιμαντική της δράση είναι κυρίως (για να μην πω μόνο) η λατρευτική 

ζωή δηλαδή η Θ. Λειτουργία και οι ευλάβειες; 

 Ένας ενήλικας που θέλει να εμβαθύνει περισσότερο την πίστη του 

κάνοντας μια πιο σοβαρή πορεία πίστης, τι δυνατότητες του 

προσφέρουμε; Καμία. Πώς να κατηχήσουμε τους ενηλίκους μέσα από 

μια οργανωμένη και συστηματική κατήχηση που να εστιάζει στο 

ουσιώδες, αξιοποιώντας την ευκαιρία που μας δίνεται με όσους 

πλησιάζουν να μας ζητήσουν τα Μυστήρια και είναι όχι μόνο αυτοί που 

εκκλησιάζονται αλλά και οι απομακρυσμένοι; 

 Η πίστη διατηρείται μέσα σε μια κοινότητα, αλλά σπέρνεται και 

καλλιεργείται μέσα σε μικρές ομάδες, που κέντρο τους είναι ο Ιησούς και 

ο Λόγος του. Εμείς αυτό το προσφέρουμε;  

 Τα Σαββατοκύριακα και τις μεγάλες εορτές υπάρχει ένας κορεσμός 

λειτουργιών. Διασπόνται οι πιστοί σε πολλές λειτουργίες συχνά 

πρόχειρα προετοιμασμένες, χωρίς πολλούς πιστούς, χωρίς να κατηχούν, 

χωρίς να είναι γιορτινές. Μήπως έφθασε η ώρα να τελούμε λιγότερες 

λειτουργίες ώστε να είναι καλά προετοιμασμένες, συμμετοχικές και να 

δίνουν το ουσιώδες, ώστε όποιος συμμετέχει να πει ήταν ωραίο, ένιωσα 

κάτι, αξίζει να ξαναπάω;  

  Πρέπει να σκεφτούμε τους ιερείς μας, είμαστε λιγότεροι, είμαστε 

μεγαλύτεροι σε ηλικία. Από 10 μείναμε επτά και συνεχίζουμε να 

κάνουμε ότι κάναμε. Αυτό είναι λάθος γιατί κλείνουμε τρύπες και δίχως 

να έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο για την ποιμαντική μας αποστολή. Πώς ο 

ιερέας θα οδηγήσει τον πιστό στο ουσιώδες, όταν ο ίδιος πρέπει να τρέχει 

από την μια ενορία στην άλλη, από την μια τελετή στην άλλη δίχως να 



έχει πρώτα ο ίδιος τον χρόνο και την ηρεμία να αναζητήσει το ουσιώδες, 

να μείνει να μιλήσει με τον Κύριο ώστε να μιλήσει μετά στους άλλους 

για τον Κύριο;  

 Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε σοβαρά την δομή των ενοριών μας 

λιγότερα κέντρα για περισσότερη κοινότητα, πιο ζωντανές ομάδες.  

 Πρέπει να αξιοποιήσουμε τους λαϊκούς μας. Στην αναδιοργάνωση μας 

και εδώ πρέπει να στοχεύσουμε στο ουσιώδες. Η συνάντηση με τον 

Ιησού σε ωθεί, να ανοιχτείς στους άλλους, σε κάνει από μαθητή του 

Χριστού απόστολο. Έχουν αναδεχθεί πολλοί απόστολοι λαϊκοί μέσα στην 

εκκλησία μας; Πρέπει να δουλέψουμε εντατικότερα επάνω σ’ αυτό ώστε 

να αναδειχθούν πολλοί περισσότεροι.  

  Όπως έλεγα στην αρχή, η αποστολή της Εκκλησίας μας είναι η 

μετάδοση της πίστης από γενεά σε γενεά. Πώς βοηθούμε, 

υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε την μετάδοση της πίστης στα παιδιά 

και στους νέους; Προσπαθούμε στην κατήχηση και στην ΕΚΝΕ να 

μεταδώσουμε την πίστη στα παιδιά αφήνοντας όμως τους γεωργούς έξω 

από το χωράφι. Δεν εμπλέκουμε τους γονείς σε αυτό το έργο. Αυτό είναι 

το λάθος μας. Χωρίς καλλιέργεια πίστης των ενηλίκων ο σπόρος που 

πέφτει στα παιδιά και τους έφηβους θα σαπίσει, δύσκολα θα ανθίσει. 

Πρέπει να έχουμε συμπόρευση στην πίστη με τους γονείς. Αλλά εμείς 

δεν το προτείνουμε καν γιατί απαντάμε μόνοι μας: Μα δεν θα έρθουν. 

Μην ρίχνεις την ευθύνη σε εκείνους. Αναζήτησε μήπως ο τρόπος σου 

δεν είναι ελκυστικός, μήπως οι προτάσεις μας δεν εστιάζουν στο 

ουσιώδες, στο μεγαλύτερο, στο ωραιότερο, για την ζωή τους και για τα 

παιδιά τους.  

 

Ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να πω περισσότερα. Αυτά όμως πιστεύω αρκούν για 

να μας δώσουν μια εικόνα του προβληματισμού και ένα ερέθισμα για να θελήσουμε την 

αλλαγή για το να είμαστε μια Εκκλησία ζωντανή και Ιεραποστολική.  

 Η Εκκλησία μας έχει πολλά αποθέματα, πολύ και καλό υλικό, αρκεί να 

θελήσουμε να οργανώσουμε και να κατανέμουμε σωστά τα αποθέματά μας ώστε η 

ποιμαντική μας να εστιάζει στο ουσιώδες που είναι η συνάντηση του πιστού με τον 

Ιησού Χριστό. 



  Η ανανέωση την οποία έχουμε ανάγκη σήμερα ως Εκκλησία δεν θα έρθει από 

θεσμικούς δρόμους, αλλά από τους δρόμους που θα ανοίξει το Πνεύμα. Δεν είμαστε 

εμείς που θα υποδείξουμε στο Άγιο Πνεύμα τον δρόμο, αλλά μπορούμε να 

δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο κλίμα που να βοηθήσει και να επιτρέψει στο Άγιο 

Πνεύμα να ενεργήσει μέσα στον καθένα από εμάς προς όφελος της Εκκλησία μας.  

 Θα ήθελα να κλείσω με έναν Λόγο του Ιησού: «Ήρθα να φέρω φωτιά στον 

κόσμο και πόσο θα ήθελα να είχε ήδη ανάψει». Ο Ιησούς ήρθε να φέρει τη φωτιά της 

πίστεως στην καρδιά του κάθε ανθρώπου για να φωτιστεί όλος ο κόσμος. Πόσο θα ήθελα 

σήμερα, το Άγιο Πνεύμα να έχει ανάψει ήδη στον καθένα από εμάς μια φλόγα για να 

βοηθήσουμε ουσιαστικά στην μετάδοση της πίστης μέσα στην εκκλησία μας, και έτσι να 

ανάψει μέσα στην τοπική μας Εκκλησία η φωτιά που θα ανανεώσει την Εκκλησία μας 

και τις ζωές των πιστών της. Η επιθυμία του Ιησού, ελπίζω απόψε να γίνει και δική 

μας επιθυμία, αυτό είναι το βασικό, το δρόμο θα μας τον ανοίξει το Άγιο Πνεύμα.  

Ας το επικαλεστούμε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, για να μας φωτίσει στην εργασία 

των ομάδων που θα ακολουθήσει αλλά και σε όλη την προσπάθεια αναδιοργάνωσης της 

Εκκλησίας που πεπεισμένοι πλέον ως επιτακτική ανάγκη ξεκινάμε:  

Έλα, Πνεύμα Άγιο. 

Τη φλόγα της αγάπης σου μετάδωσε. 

Έλα, Πνεύμα Άγιο, το ζήλο και την πίστη μας ενίσχυσε. 

Πηγή εσύ που πλημμυρίζεις όλες τις ερήμους, 

τη μικροψυχία μας συγχώρεσε. 

Διασκόρπισε τους φόβους και τους δισταγμούς μας. 

Την εμπιστοσύνη μας ανόρθωσε. 

Οδήγησε τα βήματα των μαθητών σου. 

Έλα, Πνεύμα Άγιο. 

Τη φλόγα της αγάπης σου μετάδωσε.  

Έλα, Πνεύμα Άγιο, το ζήλο και την πίστη μας ενίσχυσε. Αμήν.» 

 


