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Ἡ

χάριτος τῶν ἱερῶν εἰκόνων τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ
καὶ τῶν ἁγίων Του. Δι᾿ αὐτοῦ τοῦ
τρόπου ἀνεγνωρίσθη καὶ διεκηρύχθη
ἅπαξ ἔτι ὅτι «ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο
καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰωάν. α΄ 14)
τιμήσας οὕτω καὶ ἁγιάσας τὴν ὑλικὴν
κτίσιν καὶ τὸ σῶμα μας, διὰ νὰ τὰ καταστήσῃ «κοινωνοὺς θείας φύσεως»
(πρβλ. Β΄ Πέτρ. α΄ 4), μετόχους τῆς
θείας χάριτος καὶ ζωῆς.
Εἰς τὴν μεγάλην αὐτὴν καὶ σωτήριον ἀλήθειαν, τὴν ὁποίαν ἐπολέμησαν οἱ ἀρνηταὶ τῆς προσκυνήσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἡ ὁδὸς πρὸς

ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
μας «ὡς πορφύραν καὶ βύσσον
στολισαμένη» τὰ αἵματα τῶν μαρτύρων της, τὰ δάκρυα τῶν ὁσίων της
καὶ τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰς θυσίας τῶν
ὁμολογητῶν τῆς πίστεώς της, ἑορτάζει σήμερον τὴν ἡμέραν τῶν ὀνομαστηρίων της. Ὀρθῶς καὶ δικαίως
ἐκλήθη καὶ καθιερώθη ὡς «Κυριακὴ
τῆς Ὀρθοδοξίας» ἡ ἡμέρα, κατὰ
τὴν ὁποίαν μετὰ ἀπὸ περίοδον ἑνὸς
αἰῶνος σκληρῶν ἀγώνων ἡ ἀλήθεια
ἔλαμψε καὶ κατίσχυσε τοῦ ψεύδους
διὰ τῆς προσκυνήσεως ὡς φορέων
προσωπικῆς παρουσίας καὶ θείας
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νίᾳ πάντων τῶν Προκαθημένων τῶν
Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
θέλει πραγματοποιηθῆ ἡ ἀπὸ πεντήκοντα καὶ πλέον ἐτῶν ἀποφασισθεῖσα Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος
συνόλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ ἀπὸ 18ης ἕως 27ης
Ἰουνίου ἐ. ἔ., τῆς ὁποίας αἱ ἐργασίαι
θὰ ἀρχίσουν διὰ πανορθοδόξου Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ ἐν Ἡρακλείῳ
Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ κατὰ
τὴν μεγάλην καὶ εὔσημον ἡμέραν
τῆς Πεντηκοστῆς, θὰ συνεχισθοῦν
δὲ ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀκαδημίᾳ παρὰ
τὸ Κολυμβάριον Χανίων. Τῆς Ἁγίας
καὶ Μεγάλης ταύτης Συνόδου θέλει
προεδρεύσει ἡ ἡμετέρα Μετριότης
περιστοιχιζόμενος ὑπὸ τῶν λοιπῶν
Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν, θὰ μετάσχουν δὲ ὡς μέλη
αὐτῆς ἀντιπροσωπεῖαι ἐξ ἀρχιερέων
ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν τούτων.
Πρώτιστος σκοπὸς καὶ σπουδαιότης τῆς Πανορθοδόξου ταύτης Συνόδου εἶναι νὰ καταδειχθῇ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἡ Μία, Ἁγία,
Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἡνωμένη ἐν τοῖς Μυστηρίοις,
καὶ μάλιστα τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ, καὶ
τῇ Ὀρθοδόξῳ πίστει, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ
συνοδικότητι. Διὸ καὶ προητοιμάσθη
αὕτη ἐπὶ μακρὸν χρονικὸν διάστημα
διὰ σειρᾶς Προπαρασκευαστικῶν
Ἐπιτροπῶν καὶ Προσυνοδικῶν Διασκέψεων, ὥστε τὰ Κείμενα τῶν
ἀποφάσεών της νὰ διαπνέωνται ὑπὸ
ὁμοφωνίας, καὶ ὁ λόγος της νὰ ἐκφέρεται "ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ".

κατίσχυσιν τῆς ἀληθείας ἔναντι τοῦ
ψεύδους, ὑπῆρξε καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἐκείνη, τὴν ὁποίαν
ἠκολούθησεν ἡ Ἐκκλησία ἀπ᾿ ἀρχῆς
καθ᾿ ὅλην τὴν διαδρομὴν τῆς ἱστορίας της, καὶ αὐτὴ δὲν ἦτο ἄλλη ἀπὸ
ἐκείνην τῆς συνοδικότητος. Ἡ διάκρισις μεταξὺ ἀληθείας καὶ ψεύδους,
ὀρθοδοξίας καὶ αἱρέσεως, δὲν εἶναι
πάντοτε εὐχερής. Καὶ οἱ αἱρετικοὶ
ἐπίστευον καὶ πιστεύουν ὅτι κατέχουν τὴν ἀλήθειαν, καὶ θὰ ὑπάρχουν
πάντοτε ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι θὰ χαρακτηρίζουν ὡς «αἱρετικοὺς» τοὺς μὴ
συμφωνοῦντας πρὸς τὰς ἀπόψεις
των. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τὴν
περίπτωσιν αὐτὴν μίαν καὶ μόνον
αὐθεντίαν ἀναγνωρίζει: τὴν Σύνοδον
τῶν κανονικῶν ἐπισκόπων της. Ἄνευ
συνοδικῆς ἀποφάσεως ἡ διάκρισις
μεταξὺ ὀρθοδοξίας καὶ αἱρέσεως δὲν
εἶναι δυνατή. Ὅλα τὰ δόγματα τῆς
Ἐκκλησίας καὶ οἱ ἱεροὶ κανόνες της
φέρουν τὴν σφραγῖδα τῆς συνοδικότητος. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς συνοδικότητος.
Τὴν ἐκκλησιολογικὴν ταύτην
ἀρχὴν ἀνέκαθεν ἐτόνισεν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, καὶ τὴν ἐφαρμόζει
πιστῶς εἰς τοπικὸν ἐπίπεδον. Τοῦτο
ἴσχυεν ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνας καὶ ἐπὶ
ἐπιπέδου οἰκουμενικοῦ ἢ πανορθοδόξου, διεκόπη ὅμως λόγῳ ἱστορικῶν συγκυριῶν ἐπὶ μακρόν. Σήμερον εὑρισκόμεθα εἰς τὴν εὐχάριστον
θέσιν νὰ ἀναγγείλωμεν καὶ ἐπισήμως
ἀπὸ τῆς ἱερᾶς ταύτης οἰκουμενικῆς
καθέδρας ὅτι, χάριτι Θεοῦ, συμφω4

Κύριος τῆς Ἱστορίας. Ἡμεῖς σπείρομεν καὶ κοπιῶμεν, ἀλλ᾿ ὁ αὐξάνων
εἶναι ὁ Θεός (πρβλ. Α΄ Κορ. γ΄, 8).
Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ,
ὄντως, γεγονὸς ἱστορικὸν καὶ εἰς τὸν
Θεὸν καὶ μόνον ἐναποθέτομεν τὴν
ἔκβασίν του. Καλοῦμεν, ὅθεν, πάντας τοὺς Ὀρθοδόξους ἀνὰ τὸν κόσμον πιστούς, κλῆρον καὶ λαόν, εἰς
προσευχὴν πρὸς τὸν ἐν Τριάδι Θεὸν
ὅπως στέψῃ διὰ τῶν εὐλογιῶν Του
τὸ γεγονὸς τοῦτο, διὰ νὰ οἰκοδομηθῇ δι᾿ αὐτοῦ ἡ Ἐκκλησία Του καὶ
δοξασθῇ τὸ πανάγιον Ὄνομά Του.
Οἱ καιροὶ εἶναι κρίσιμοι καὶ ἡ ἑνότης
τῆς Ἐκκλησίας δέον νὰ ἀποτελέσῃ
τὸ ὑπόδειγμα τῆς ἑνότητος τῆς σπαρασσομένης ἀπὸ διαιρέσεις καὶ συγκρούσεις ἀνθρωπότητος. Ἡ ἐπιτυχία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου
εἶναι ὑπόθεσις ὅλων τῶν μελῶν τῆς
Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα καὶ καλοῦνται
νὰ ἐπιδείξουν τὸ ἐνδιαφέρον των δι᾿
αὐτήν. Ἤδη, τὰ συμφωνηθέντα πανορθοδόξως καὶ ὑποβαλλόμενα εἰς
τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον κείμενα δημοσιοποιοῦνται καὶ τίθενται
εἰς τὴν διάθεσιν παντὸς καλοπροαιρέτου πιστοῦ πρὸς πληροφορίαν
καὶ ἐνημέρωσίν του, ἀλλὰ καὶ πρὸς
ἔκφρασιν τῆς γνώμης του καὶ τῶν
προσδοκιῶν του ἀπὸ τὴν Ἁγίαν καὶ
Μεγάλην Σύνοδον.
Ταῦτα ἀγγέλλοντες παντὶ τῷ
πληρώματι τῆς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κατὰ
τὴν εὔσημον ταύτην ἡμέραν εὐχό-

Τὰ θέματα, τὰ ὁποῖα θὰ ἀπασχολήσουν τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον, καθορισθέντα πανορθοδόξως
ἤδη κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἀποφάσεως
τῆς συγκλήσεώς της, ἅπτονται κυρίως προβλημάτων ἐσωτερικῆς δομῆς
καὶ ζωῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
τὰ ὁποῖα χρῄζουν ἀμέσου διευθετήσεως, ὡς καὶ ζητημάτων ἀφορώντων
εἰς τὰς σχέσεις τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς
τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον καὶ
τὴν ἀποστολὴν τῆς Ἐκκλησίας εἰς
τὴν ἐποχήν μας. Γνωρίζομεν, βεβαίως, ὅτι ὁ κόσμος ἀναμένει νὰ ἀκούσῃ
τὴν φωνὴν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπὶ πολλῶν ἐκ τῶν φλεγόντων
προβλημάτων, τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν
τὸν σύγχρονον ἄνθρωπον. Ἀλλὰ
ἐκρίθη ἀναγκαῖον ὅπως ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διευθετήσῃ πρῶτον τὰ
τοῦ οἴκου της πρὶν ἢ ἐκφέρῃ λόγον
πρὸς τὸν κόσμον, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον
δὲν ἔχει παύσει νὰ θεωρῇ χρέος της.
Τὸ ὅτι μετὰ τὴν πάροδον τόσων αἰώνων ἡ Ὀρθοδοξία ἐκφράζει τὴν συνοδικότητά της ἐπὶ παγκοσμίου ἐπιπέδου ἀποτελεῖ τὸ πρῶτον καὶ ἀποφασιστικὸν βῆμα, τὸ ὁποῖον ἀναμένεται ὅτι διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ
μετ᾿ οὐ πολὺ θὰ ἀκολουθήσουν καὶ
ἄλλα διὰ τῆς συγκλήσεως, σὺν Θεῷ,
καὶ ἄλλων Πανορθοδόξων Συνόδων.
Ἀδελφοὶ ἀγαπητοὶ καὶ τέκνα προσφιλῆ ἐν Κυρίῳ,
Τὰ μεγάλα ἱστορικὰ γεγονότα
κατευθύνονται ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ
Θεοῦ ὁ Ὁποῖος καί, τελικῶς, εἶναι ὁ
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Του, δῴη δὲ καὶ τῷ κόσμῳ παντὶ "τὴν
εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ"
(Β΄ Θεσ. γ΄, 16).

μεθα ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς δωρῆται
τῇ Ἐκκλησίᾳ Αὐτοῦ καὶ πᾶσιν ὑμῖν
πλουσίαν τὴν χάριν καὶ εὐλογίαν

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ͵βις΄, κατά μῆνα Μάρτιον (κ’)
Ἐπινεμήσεως Θ΄
† ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος, διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης
† ὁ Περγάμου Ἰωάννης, ἐν Χριστῷ εὐχέτης
† ὁ Ντένβερ Ἠσαΐας, ἐν Χριστῷ εὐχέτης
† ὁ Ἀτλάντας Ἀλέξιος, ἐν Χριστῷ εὐχέτης
† ὁ Πριγκηποννήσων Ἰάκωβος, ἐν Χριστῷ εὐχέτης
† ὁ Προικοννήσου Ἰωσήφ, ἐν Χριστῷ εὐχέτης
† ὁ Φιλαδελφείας Μελίτων, ἐν Χριστῷ εὐχέτης
† ὁ Γαλλίας Ἐμμανουήλ, ἐν Χριστῷ εὐχέτης
† ὁ Δαρδανελλίων Νικήτας, ἐν Χριστῷ εὐχέτης
† ὁ Ντητρόϊτ Νικόλαος, ἐν Χριστῷ εὐχέτης
† ὁ Ἁγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος, ἐν Χριστῷ εὐχέτης
† ὁ Σηλυβρίας Μάξιμος, ἐν Χριστῷ εὐχέτης
† ὁ Ἀδριανουπόλεως Ἀμφιλόχιος, ἐν Χριστῷ εὐχέτης
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Η

Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 3 Φεβρουαρίου 2016 στό Ἡράκλειο σέ ἔκτακτη Συνεδρία καί ἐνημερώθηκε διά Σεπτῶν
Πατριαρχικῶν Γραμμάτων τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.
Βαρθολομαίου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γιά τήν Ἀπόφαση νά συγκληθεῖ ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, μετά ἀπό τόσους αἰῶνες, στήν Κρήτη, ἀπό 18 ἕως 27 Ἰουνίου 2016,
ὅπως ἀποφασίσθηκε στό Σαμπεζύ τῆς Ἑλβετίας, ἀπό τή Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ ἀφορμή τήν τιμητική αὐτή Ἀπόφαση γιά τή σύγκληση στήν Κρήτη, «τοῦ ἱστορικοῦ τούτου γεγονότος ἐν τοῖς Ὀρθοδόξοις Ἐκκλησιαστικοῖς χρονικοῖς τῆς τελευταίας χιλιετίας», κατά τούς λόγους
τοῦ Παναγιωτάτου, τό ὁποῖο θά ἀποτελέσει ἐκκλησιαστικό σταθμό γιά τήν Ὀρθόδοξη Οἰκουμένη καί τόν κόσμο ὁλόκληρο, ἐκφράζει βαθύτατες καί εὐγνώμονες
εὐχαριστίες πρός τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, γιά
τήν τιμή καί τήν ἐμπιστοσύνη πρός τήν ἀφοσιωμένη θυγατέρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, τήν Ἡμιαυτόνομη Ἐκκλησία τῆς Κρήτης.
Οἱ ἐργασίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, θά
πραγματοποιηθοῦν στούς φιλόξενους χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, στό Κολυμπάρι Κισάμου καί θά πλαισιωθοῦν ἀπό Ἱερές Ἀκολουθίες, μέ ἀποκορύφωμα τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, κατά τήν ὁποία θά τελεσθεῖ συλλείτουργο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου.
Τέλος, ἡ Ἱερά Σύνοδος προσκαλεῖ μέ ἰδιαίτερη χαρά, τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναχικές Ἀδελφότητες, τίς Ἀρχές καί τόν εὐσεβῆ καί πιστό Λαό τῆς Μεγαλονήσου
νά συμμετάσχουν στίς Ἱερές Ἀκολουθίες, οἱ ὁποῖες θά ἀνακοινωθοῦν ἐγκαίρως
καί λεπτομερῶς μελλοντικά καί θά πλαισιώσουν τίς ἐργασίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
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Η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 7 Ἀπριλίου 2016,
στό Ἡράκλειο, σέ Συνεδρία καί ἐν πρώτοις συζήτησε διεξοδικά τά περί τῆς προετοιμασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, θά συγκληθεῖ στήν Κρήτη τόν προσεχῆ Ἰούνιο, καί ἐξέφρασε, γιά μία ἀκόμη φορᾶ,
τή χαρά της γιά τήν ὑψίστη τιμή τῆς ἐπιλογῆς τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης γιά τό μέγα
αὐτό ἱστορικό γεγονός.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος διαψεύδει κατηγορηματικῶς ὅσα ἀνεύθυνα κυκλοφοροῦν σέ μερικά
Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως γιά δῆθεν ἔξοδα ὕψους ἑκατομμυρίων εὐρώ γιά τή διοργάνωση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, διευκρινίζει δέ ὅτι τά ἔξοδα τῆς διαμονῆς καί
μετακινήσεως τῶν Μελῶν τῶν Ἀντιπροσωπειῶν τῶν κατά Τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἔχει πανορθοδόξως ἀποφασισθεῖ νά καλυφθοῦν ἀπό τίς ἀνά τόν κόσμον Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες θά λάβουν μέρος. Ἐπίσης, ἡ Ἱερά Σύνοδος, σημειώνει ὅτι εἶναι
ἀνάγκη νά ὑπάρχει ὑπεύθυνη ἐνημέρωση τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ γιά τήν ὅλη διαδικασία
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ὥστε νά μή διασπείρονται ὑπερβολικές θέσεις, πού δέν
ἀντανακλοῦν τήν πραγματικότητα.
Πρός τόν σκοπό αὐτό, ἡ Ἱερά Σύνοδος μετά ἀπό τήν ἐνημερωτική Πατριαρχική καί
Συνοδική Ἐγκύκλιο τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῆς
περί Αὐτόν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, πού διαβάστηκε τήν Ἅ΄ Κυριακή Νηστειῶν, ἀποφάσισε τήν ἀποστολή Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, πού θά ἀναγνωσθεῖ
στούς Ι. Ναούς τῆς Μεγαλονήσου τήν προσεχῆ Κυριακή τῶν Βαΐων καί θά ἐνημερώνει
τό Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τήν ἐπικείμενη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς
Ὀρθοδοξίας. Ἐπί πλέον, θά ἐκδοθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο σχετικό φυλλάδιο, τό ὁποῖο θά
ἀποσταλεῖ στίς Ἱερές Μονές καί τίς Ἐνορίες τῆς Μεγαλονήσου, γιά τήν ὑπεύθυνη ἐνημέρωση ὅλων σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο.
Ἐπιπροσθέτως, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐξ ἀφορμῆς διαφόρων δημοσιοποιημένων ἀπόψεων περί τῆς ἐκκλησιαστικῆς, δικαιοδοσιακῆς ταυτότητας καί ἰδιοπροσωπίας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐπαναλαμβάνει ὅτι ἡ Ἡμιαυτόνομος Ἐκκλησία Κρήτης
ἀποτελεῖ συντεταγμένη Ἐκκλησία, μέ Νομική Προσωπικότητα, Καταστατικό Χάρτη-Νόμο τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, Κανονιστικές Διατάξεις, «ἔχουσα τήν κανονικήν ἐξάρτησιν
αὐτῆς ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου», (Ν.4149/Φ.Ε.Κ. Α΄, 41/16-3-1961). Αὐτές οἱ
προνομίες τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἀποτελοῦν ἐν Χριστῷ ἐγκαύχηση καί ἱερή παρακαταθήκη τῶν αἰώνων καί τῶν Προπατόρων μας Κρητῶν, τίς ὁποῖες θά διαφυλάξει μέ κάθε
τρόπο, προκειμένου νά τίς παραδώσει στίς ἐπερχόμενες γενεές.
Καθώς βρισκόμαστε ἤδη στό μέσον της Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Ἱερά
Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καλεῖ τόν εὐσεβῆ Λαό τοῦ Θεοῦ νά συμμετάσχει βιωματικά στίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί στίς Θεῖες Λειτουργίες, ἰδιαιτέρως τῆς Ἁγίας
καί Μεγάλης Ἑβδομάδας πού πλησιάζει, καί εὔχεται εὐφρόσυνο τό Ἅγιο Πάσχα καί καλή
Ἀνάσταση.
Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
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ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Η

Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 12 Μαΐου
2016 στό Ἡράκλειο, σέ Συνεδρία, καί ἐκτός ἀπό τά τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα, ἀσχολήθηκε, σέ τομεῖς πού ἅπτονται τῆς ἁρμοδιότητάς της, καί μέ τό θέμα
τῆς προετοιμασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ
ὁποία θά συγκληθεῖ στήν Κρήτη, τόν προσεχῆ Ἰούνιο.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τονίζει, γιά μιά ἀκόμη φορά, τή σπουδαιότητα τοῦ μεγάλου
καί ἱστορικοῦ αὐτοῦ γεγονότος καί τή σημασία του γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τή μαρτυρία της στό σύγχρονο κόσμο καί ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη της
πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, γιά τήν τιμητική
πρόταση καί τήν Πανορθόδοξη Ἀπόφαση γιά τήν ἐπιλογή τῆς Κρήτης, ὡς Τόπου
διεξαγωγῆς τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπικείμενης ἐνάρξεως τῶν πανελλαδικῶν
καί τῶν προαγωγικῶν καί ἀπολυτηρίων ἐξετάσεων, εὔχεται σέ ὅλους τούς μαθητές
τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, πλούσιο τό φωτισμό τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,
καλή δύναμη καί καλή ἐπιτυχία στήν ἐπίτευξη τῶν καλῶν στόχων καί τῶν προσδοκιῶν τους.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
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Ἐγκύκλιος
κατά τήν Κυριακή τῶν Βαΐων
Ἀριθμ. Πρωτ. 309

Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 18ῃ Ἀπριλίου 2016

Πρός
Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς,
τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς
καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
Ἀγαπητοί ἀδελφοί, παιδιά τῆς Ἐκκλησίας,
Σήμερα, Κυριακή τῶν Βαΐων, πού
ὑποδεχόμαστε ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί «μετά βαΐων καί κλάδων» τόν
Κύριο τῆς Δόξης, τόν Ἐρχόμενο πρός
τό ἑκούσιο Πάθος Του, ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἀπευθύνεται στό Πλήρωμα τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης γιά νά ἐνημερώσει ὑπεύθυνα τούς Κρῆτες γιά τήν
ἐπικείμενη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θά
συγκληθεῖ στήν Κρήτη, ἀπό 17ης ἕως
27ης προσεχοῦς Ἰουνίου.
Ἡ σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ αὐθεντική προέκταση
τοῦ τρόπου ὕπαρξης τῆς Ἐκκλησίας.
«Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς
συνοδικότητος», ἀναφέρει ἡ πρόσφατη σχετική Πατριαρχική καί Συνοδική
Ἐγκύκλιος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Τό
Συνοδικό Πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας
θεμελιώθηκε κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ὅταν οἱ Ἀπόστολοι σύμφωνα μέ τήν προτροπή τοῦ Κυρίου
«ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδόν ἐπί τό
αὐτό» (Πράξ. 2, 1), ἀναμένοντες τήν

ἔλευση τοῦ Παναγίου Πνεύματος.
Αὐτή ἡ παρακαταθήκη ἐπιβεβαιώθηκε
καί ἀναδείχθηκε κατά τήν Ἀποστολική
Σύνοδο στά τέλη τοῦ ἔτους 48 μ.Χ. καί
στή συνέχεια ἀναπτύχθηκε καί καθιερώθηκε μέ τίς ἑπτά μεγάλες Οἰκουμενικές Συνόδους.
Ἐάν μελετήσουμε ὁποιαδήποτε
πτυχή τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς θά διαπιστώσουμε ὅτι ὁ συνοδικός θεσμός
εἶναι συνυφασμένος μέ τήν ἴδια τήν
Ἐκκλησία μέσα στήν ὁποία, ὀρθοτομεῖται ἡ πίστη, λαμβάνονται κρίσιμες
Ἀποφάσεις, ἀνακεφαλαιώνεται ἡ Ἱερή
Παράδοση καί ἐν τέλει μαρτυρεῖται ὅτι
τό Ἅγιο Πνεῦμα «ὅλον συγκροτεῖ τόν
θεσμό τῆς Ἐκκλησίας» (Ἰδιόμελο τῆς
Πεντηκοστῆς).
Στίς Συνόδους τῆς Ἐκκλησίας μετέχουν καί λαμβάνουν τίς Ἀποφάσεις
οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας, ὡς προεστῶτες τῆς Θείας Λειτουργίας καί
τῆς θείας Λατρείας, ὡς ἐπί κεφαλῆς
καί ἐκφραστές τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κοινοτήτων. Τήν ὀρθότητα τῶν
Ἀποφάσεων τῶν ἑκάστοτε Συνόδων
ἐπικυρώνει κατά τόν Ἅγιο Μάξιμο τόν
Ὁμολογητή «ἡ εὐσεβής πίστις» καί «ἡ
ὀρθότης τῶν δογμάτων», μέ κριτήριο
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τή διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί
τήν Ἱερή Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.
Θεματοφύλακας τῆς Ὀρθοδοξίας καί
τῆς ὀρθοπραξίας, δηλαδή τῆς ὀρθῆς
Πίστης καί τοῦ ὀρθοῦ τρόπου λειτουργίας τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ὁλόκληρο τό
πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἔχουν περάσει πολλοί αἰῶνες ἀπό
τήν τελευταία φορά πού συγκλήθηκε
Σύνοδος μέ πανορθόδοξο χαρακτῆρα.
Τό στοιχεῖο αὐτό αὐξάνει ἀκόμη περισσότερο τήν Ἐκκλησιαστική καί Ἱστορική σημασία τῆς ἀναμενόμενης Συνόδου, πού θά πραγματοποιηθεῖ στήν
Κρήτη. Γιά τήν προετοιμασία της ἐργάστηκαν, ἐπί πολλές δεκαετίες, κυρίως
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἡ Μητέρα μας Ἐκκλησία, σέ συνεργασία καί
συνοδοιπορία μέ τά ἀνά τόν κόσμον
Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα καί τίς Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.
Πρόσφατη Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἔλαβε
τίς τελικές Ἀποφάσεις γύρω ἀπό τίς διαδικασίες τῆς σύγκλησης τῆς Συνόδου, οἱ
ὁποῖες στή συνέχεια ἐγκρίθηκαν ἀπό τίς
κατά τόπους Συνόδους τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἡ Σεπτή Κορυφή τῆς Πρωτόθρονης
Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ἔχει
τό προνόμιο καί ταυτόχρονα τήν ὑψηλή
ἀποστολή νά προεδρεύσει στίς ἐργασίες
τῆς Συνόδου, στίς ὁποῖες θά λάβουν μέρος ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀπό
ὁλόκληρο τόν κόσμο. Ἡ Ἀντιπροσωπία
κάθε Ἐκκλησίας θά ἀπαρτίζεται ἀπό
εἰκοσιπέντε Ἱεράρχες-Μέλη, καθώς ἐπίσης θά μετέχουν ἐπικουρικά ὁρισμένοι
εἰδικοί Σύμβουλοι, κληρικοί ἤ λαϊκοί.
Συνολικά, οἱ μετέχοντες στίς ἐργασίες
τῆς Συνόδου, ἀναμένεται νά ὑπερβοῦν
τά πεντακόσια πρόσωπα. Στό σημεῖο

αὐτό διευκρινίζεται ὅτι κάθε Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ἔχει ἀναλάβει τό κόστος τῆς
διαμονῆς τῶν Μελῶν της στήν Κρήτη καί δέν ἐπιβαρύνεται οἰκονομικά ἡ
Ἐκκλησία τῆς Κρήτης.
Τά θέματα, τά ὁποῖα θά ἐξετάσει ἡ
Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος εἶναι τά ἑξῆς:
α) Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
πρός τόν λοιπό χριστιανικό κόσμο, β)
Τό μυστήριο τοῦ Γάμου καί τά κωλύματα του, γ) Τό αὐτόνομο καί ὁ τρόπος
ἀνακηρύξεώς του, δ) Ἡ σπουδαιότητα
τῆς νηστείας καί ἡ τήρησή της σήμερα,
ε) Ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας στό σύγχρονο κόσμο, στ) Ἡ Ὀρθόδοξη διασπορά. Ἀσφαλῶς, ὑπάρχουν καί ἄλλα θέματα καί σύγχρονα προβλήματα, τά ὁποῖα
ἐνῶ εἶναι σοβαρά δέν περιλαμβάνονται
στόν κατάλογο πρός συζήτηση, ἐπειδή
ἀπαιτοῦνται περαιτέρω προσπάθειες,
μέσα ἀπό πανορθόδοξη συνεργασία καί
διάλογο, ὥστε νά γίνει ἐφικτή ἡ ἀντιμετώπισή τους στό μέλλον.
Οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τά Μέλη τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου θά ἀφιχθοῦν
στό Ἡράκλειο, τήν ἕδρα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τό Σάββατο 18 Ἰουνίου,
ὅπου θά τελεσθεῖ ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τοῦ
Ἁγίου Τίτου Ἡρακλείου καί τήν ἐπαύριον, Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, θά τελεσθεῖ τό Πατριαρχικό Συλλείτουργο
τῶν Προκαθημένων στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου.
Στή συνέχεια, οἱ ἐργασίες τῆς Συνόδου
θά πραγματοποιηθοῦν στήν Ὀρθόδοξο
Ἀκαδημία Κρήτης, στό Κολυμπάρι Χανίων, καί θά καταλήξουν πανηγυρικά
κατά τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων,
μέ συλλείτουργο τῶν Προκαθημένων
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στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου Χανίων.

Μετά τά παραπάνω, καλοῦμε ὅλο
τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἐ
 κκλησίας
Κρήτης σέ προσευχή «πρός τόν ἐν Τριάδι Θεόν ὅπως στέψῃ διά τῶν εὐλογιῶν Του τό γεγονός τοῦτο, διά νά
οἰκοδομηθῇ δι’ Αὐτοῦ ἡ Ἐκκλησία Του
καί δοξασθῇ τό Πανάγιον Ὄνομά Του»,
ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει ἡ Πατριαρχική καί Συνοδική Ἐγκύκλιος τοῦ
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου γιά τή
σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Τέλος, ἐν ὄψει τῆς ἐπερχομένης
Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδας τῶν
Παθῶν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,
πατρικῶς εὐχόμαστε νά διέλθετε αὐτή
μέ ἐσωτερική πνευματική εὐφροσύνη
καί κατάνυξη, νά ἑορτάσετε δέ τό Ἅγιο
Πάσχα μέ ἀληθινή χαρά καί Ὀρθόδοξο
βίωμα.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἀπό τά παραπάνω γίνεται φανερό
ὅτι ἡ σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης
Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
εἶναι γεγονός ὕψιστης ἱστορικῆς σημασίας καί σπουδαιότητας. Ἡ σύγκλησή
της περιποιεῖ ἰδιαίτερη τιμή καί εὐλογία γιά τή Μεγαλόνησο Κρήτη, τήν
Ἱεραρχία, τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ
καί πιστό Λαό της καί ὅλοι ἐκφράζομε
τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός τήν Αυτοῦ
Θειοτάτη Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο,
τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καί
πρός ὅλα τά Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα
καί τίς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες.

Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη
† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, Πρόεδρος
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος
† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος
† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Δαμασκηνός
† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος
† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγένιος
† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος
† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος
† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας
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ΜΗΝΥΜΑ
Τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
Πρός τόν Ὀρθόδοξο λαό καί κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως

Ὑ

μνοῦμε καί δοξολογοῦμε τόν
Θεό τῶν «οἰκτιρμῶν καὶ πάσης
παρακλήσεως», διότι μᾶς ἀξίωσε νά
συνέλθουμε τήν ἑβδομάδα τῆς Πεντηκοστῆς (18-26 Ἰουνίου 2016)
στήν Κρήτη, ὅπου ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος καί ὁ μαθητής του Τίτος
κήρυξαν τό Εὐαγγέλιο στά πρῶτα
χρόνια τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.
Εὐχαριστοῦμε τόν ἐν Τριάδι Θεό,
διότι εὐδόκησε νά περατώσουμε μέ
ὁμοψυχία τίς ἐργασίες τῆς Ἁγίας καί
Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας,
τήν ὁποία συγκάλεσε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, μέ
τήν ὁμόφρονη γνώμη τῶν Προκαθημένων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων
Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.
Ἀκολουθώντας πιστά τό παράδειγμα τῶν Ἀποστόλων καί τῶν θεοφόρων Πατέρων μελετήσαμε καί
πάλιν τό Εὐαγγέλιο τῆς ἐλευθερίας «ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε»
(Γαλ. 5:1). Θεμέλιο τῶν θεολογικῶν
μας ἀναζητήσεων ὑπῆρξε ἡ βεβαιότητα ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν ζεῖ γιά τόν
ἑαυτό της. Μεταδίδει τή μαρτυρία
τοῦ Εὐαγγελίου τῆς χάριτος καί τῆς
ἀληθείας καί προσφέρει σέ ὅλη τήν
οἰκουμένη τά δῶρα τοῦ Θεοῦ: τήν
ἀγάπη, τήν εἰρήνη, τήν δικαιοσύ-

νη, τήν καταλλαγή, τήν δύναμη τοῦ
Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως καί
τήν προσδοκία τῆς αἰωνιότητος.
1) Βασική προτεραιότητα τῆς
Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ὑπῆρ
ξε ἡ διακήρυξη τῆς ἑνότητος τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Στηριγμένη
στή θεία Εὐχαριστία καί τήν Ἀποστολική Διαδοχή τῶν Ἐπισκόπων, ἡ
ὑφισταμένη ἑνότητα εἶναι ἀνάγκη
νά ἐνισχύεται καί νά φέρνει νέους
καρπούς. Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική
καί Ἀποστολική Ἐκκλησία εἶναι Θεανθρώπινη κοινωνία, πρόγευση καί
βίωση τῶν Ἐσχάτων ἐντός τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ὡς μία διαρκής Πεντηκοστή εἶναι ἀσίγαστη προφητική
φωνή, παρουσία καί μαρτυρία τῆς
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης. Πιστή στήν ὁμόφωνη Ἀποστολική Παράδοση καί μυστηριακή ἐμπειρία ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τήν
αὐθεντική συνέχεια τῆς Μιᾶς, Ἁγίας,
Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ὁμολογεῖται στό Σύμβολο τῆς Πίστεως καί ἐπιβεβαιώνεται
ἀπό τή διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία μας βιώνει
τό μυστήριο τῆς θείας Οἰκονομίας
στή μυστηριακή της ζωή μέ ἐπίκεντρο τή θεία Εὐχαριστία.
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πίστεως πρός τούς ἐγγύς καί τούς
μακράν, συμφώνως πρός τή σαφή
ἐντολή τοῦ Κυρίου πρό τῆς Ἀναλήψεώς Του: «καί ἔσεσθέ μοι μάρτυρες
ἔν τε Ἰερουσαλήμ καί ἐν πάσῃ τῇ
Ἰουδαίᾳ καί Σαμαρείᾳ καί ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξ. 1:8). Ὁ ἐπανευαγγελισμός τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ στίς
σύγχρονες ἐκκοσμικευμένες κοινωνίες καί ὁ εὐαγγελισμός ἐκείνων πού
ἀκόμη δέν ἔχουν γνωρίσει τόν Χριστό ἀποτελοῦν ἀδιάλειπτο χρέος τῆς
Ἐκκλησίας.
3) Ἡ Ἐκκλησία μας ἀνταποκρινομένη στό χρέος νά μαρτυρεῖ τήν ἀλήθεια καί τήν ἀποστολική της πίστη,
ἀποδίδει μεγάλη σημασία στόν διάλογο κυρίως μέ τούς ἑτεροδόξους
Χριστιανούς. Μέ τόν τρόπο αὐτό καί
ὁ λοιπός χριστιανικός κόσμος γνωρίζει ἀκριβέστερα τή γνησιότητα
τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, τήν
ἀξία τῆς πατερικῆς διδασκαλίας, τή
λειτουργική ἐμπειρία καί τήν πίστη
τῶν Ὀρθοδόξων. Οἱ διάλογοι πού
διεξάγει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν
σημαίνουν ποτέ συμβιβασμό σέ ζητήματα πίστεως.
4) Οἱ ἐκρήξεις φονταμενταλισμοῦ πού παρατηροῦνται στούς
κόλπους διαφόρων θρησκειῶν ἀποτελοῦν ἔκφραση νοσηρῆς θρησκευτικότητος. Ὁ νηφάλιος διαθρησκειακός διάλογος συμβάλλει σημαντικά στήν προώθηση τῆς ἀμοιβαίας
ἐμπιστοσύνης, τῆς ειρήνης καί τῆς
καταλλαγῆς. Τό λάδι τοῦ θρησκευτικοῦ βιώματος πρέπει νά χρησιμοποιεῖται γιά νά ἐπουλώνει πληγές
καί ὄχι γιά νά ἀναζωπυρώνει τή

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐκφράζει τήν ἑνότητα καί καθολικότητά
της ἐν Συνόδῳ. Ἡ συνοδικότηταδιαπνέει τήν ὀργάνωση, τόν τρόπο
πού λαμβάνονται οἱ ἀποφάσεις καί
καθορίζεται ἡ πορεία της. Οἱ Ὀρθόδοξες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες δέν
ἀποτελοῦν συνομοσπονδία Ἐκκλησιῶν ἀλλά τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία. Κάθε
τοπική Ἐκκλησία, προσφέρουσα τήν
θεία Εὐχαριστία, εἶναι ἡ ἐν τόπῳ
παρουσία καί φανέρωση τῆς Μιᾶς,
Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας. Ὡς πρός τήν Ὀρθόδοξο
Διασπορά στίς διάφορες χῶρες τῆς
ὑφηλίου, ἀπεφασίσθη νά συνεχισθεῖ
ἡ λειτουργία Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων μέχρι τήν ἐφαρμογή τῆς κανονικῆς ἀκριβείας. Αὐτές ἀπαρτίζονται
ἀπό τούς κανονικούς ἐπισκόπους,
πού ὁρίζονται ἀπό τήν κάθε Αὐτοκέφαλο Ἐκκλησία, οἱ ὁποῖοι ἐξακολουθοῦν νά ὑπάγονται σ’ αὐτήν. Ἡ συνεπής λειτουργία τῶν Ἐπισκοπικῶν
Συνελεύσεων ἐγγυᾶται τόν σεβασμό
τῆς Ὀρθοδόξου ἀρχῆς τῆς συνοδικότητος.
Κατά τίς ἐργασίες τῆς Ἁγίας καί
Μεγάλης Συνόδου ἐτονίσθη ἡ σημασία τῶν Συνάξεων τῶν Προκαθημένων πού ἔχουν πραγματοποιηθεῖ καί
διατυπώθηκε ἡ πρόταση ἡ Ἁγία και
Μεγάλη Σύνοδος νά καταστεῖ ἐπαναλαμβανόμενος Θεσμός.
2) Μετέχοντες στή Θεία Εὐχαριστία καί δεόμενοι ὑπέρ τῆς οἰκουμένης ὀφείλουμε νά συνεχίσουμε τή
λειτουργία μετά τή Θεία Λειτουργία καί νά δίδουμε τή μαρτυρία τῆς
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φωτιά τῶν πολεμικῶν συρράξεων.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καταδικάζει ἀπεριφράστως τήν ἐπέκταση
τῆς πολεμικῆς βίας, τούς διωγμούς,
τήν ἐκδίωξη καί δολοφονία μελῶν
θρησκευτικῶν κοινοτήτων, τόν ἐξαναγκασμό γιά τήν ἀλλαγή τῆς θρησκευτικῆς πίστεως, τήν ἐμπορία
προσφύγων, τίς ἀπαγωγές, τά βασανιστήρια, τίς εἰδεχθεῖς ἐκτελέσεις.
Καταγγέλλει τήν καταστροφή ναῶν,
θρησκευτικῶν συμβόλων καί μνημείων πολιτισμοῦ. Ὅλως ἰδιαιτέρως
ἐκφράζει τήν ἀγωνία της γιά τήν κατάσταση τῶν Χριστιανῶν καί ὅλων
τῶν διωκομένων μειονοτήτων στή
Μέση Ἀνατολή καί ἀλλαχοῦ. Ἀπευθύνει ἔκκληση πρός τήν παγκόσμια
κοινότητα γιά τήν προστασία τῶν
γηγενῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν ἄλλων
Χριστιανῶν, καθώς καί ὅλων τῶν
πληθυσμῶν τῆς περιοχῆς, πού ἔχουν
ἀπαράβατο δικαίωμα νά παραμείνουν στήν πατρίδα τους ὡς ἰσότιμοι
πολίτες. Ἡ Σύνοδός μας καλεῖ ὅλους
τούς ἐμπλεκομένους νά καταβάλουν
χωρίς καθυστέρηση συστηματικές
προσπάθειες γιά τήν κατάπαυση τῶν
πολεμικῶν συρράξεων στή Μέση
Ἀνατολή καί ὅπου ἐξακολουθοῦν οἱ
πολεμικές συγκρούσεις, καί τόν ἐπαναπατρισμό τῶν ἐκδιωχθέντων.
Ὅλως ἰδιαιτέρως ἀπευθύνουμε
ἔκκληση στούς ἰσχυρούς τῆς γῆς γιά
τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης καί τῆς
δικαιοσύνης στίς χῶρες προελεύσεως τῶν προσφύγων. Προτρέπουμε
τίς πολιτικές ἀρχές, τούς πολίτες καί
τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς στίς
χῶρες πού καταφεύγουν οἱ ἐξουθε-

νωμένοι πρόσφυγες, νά συνεχίσουν
νά προσφέρουν ἀπό τό περίσσευμα
καί ἀπό τό ὑστέρημα τῶν δυνατοτήτων τους.
5) Ἡ σύγχρονη ἐκκοσμίκευση ἐπιδιώκει τήν αὐτονόμηση τοῦ
ἀνθρώπου ἀπό τόν Χριστό καί τήν
πνευματική ἐπιρροή της Ἐκκλησίας,
τήν ὁποία ταυτίζει αὐθαιρέτως μέ
τόν συντηρητισμό. Ὁ Δυτικός ὅμως
πολιτισμός φέρει ἀνεξίτηλη τή σφραγίδα τῆς διαχρονικῆς συμβολῆς τοῦ
Χριστιανισμοῦ. Ἐπιπλέον, ἡ Ἐκκλησία ἀναδεικνύει τή σωτηριώδη σημασία τοῦ Θεανθρώπου καί τοῦ Σώματός Του, ὡς τόπο καί τρόπο τῆς
ζωῆς ἐν ἐλευθερίᾳ.
6) Στή σύγχρονη προσέγγιση τοῦ
γάμου, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ τήν ἀκατάλυτη ἀγαπητική
σχέση ἀνδρός καί γυναικός «μυστήριον μέγα … εἰς Χριστόν καί εἰς
τήν ἐκκλησίαν». Ὁμοίως ἀποκαλεῖ
«ἐκκλησίαν μικράν» τήν οἰκογένεια,
ἡ ὁποία προκύπτει ἀπό τόν γάμο καί
ἀποτελεῖ τή μόνη ἐγγύηση γιά τήν
ἀνατροφή τῶν παιδιῶν.
Ἡ Ἐκκλησία διαρκῶς τονίζει τήν
ἀξία τῆς ἐγκρατείας. Ἡ χριστιανική
ἄσκηση διαφέρει ριζικά ἀπό οἱονδήποτε δυαρχικό ἀσκητισμό, ὁ ὁποῖος
ἀποκόπτει τόν ἄνθρωπο ἀπό τή ζωή
καί τόν συνάνθρωπο. Ἀντιθέτως, τόν
συνδέει μέ τή μυστηριακή ζωή τῆς
Ἐκκλησίας. Ἡ ἐγκράτεια δέν ἀφορᾶ
μόνο στόν μοναχικό βίο. Τό ἀσκητικό
ἦθος εἶναι χαρακτηριστικό τῆς χριστιανικῆς ζωῆς σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις
της.
✴✴✴
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Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος
ἐκτός τῶν συγκεκριμένων θεμάτων
γιά τά ὁποῖα ἀποφάσισε, ἐπισημαίνει
ἐπιγραμματικά καί τά ἑξῆς ὀντολογικά καί καίρια σύγχρονα ζητήματα:
7) Ὡς πρός τό θέμα τῶν σχέσεων
τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί τῶν
θετικῶν ἐπιστημῶν, ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία ἀποφεύγει τήν κηδεμονία
τῆς ἐπιστημονικῆς ἀναζητήσεως καί
δέν λαμβάνει θέση πάνω σέ κάθε ἐπιστημονικό ἐρώτημα. Εὐχαριστεῖ τόν
Θεό πού δωρίζει στούς ἐπιστήμονες
τό χάρισμα νά ἀποκαλύπτουν ἄγνωστες πτυχές τῆς θείας Δημιουργίας.
Ἡ σύγχρονη ἀνάπτυξη τῶν θετικῶν
ἐπιστημῶν καί τῆς τεχνολογίας ἐπιφέρει ριζικές ἀλλαγές στή ζωή μας.
Προσφέρει σημαντικές εὐεργεσίες
ὅπως εἶναι ἡ διευκόλυνση τοῦ καθημερινοῦ βίου, ἡ ἀντιμετώπιση σοβαρῶν ἀσθενειῶν, ἡ εὐχερέστερη
ἐπικοινωνία τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἔρευνα τοῦ διαστήματος κ.λπ. Παρ΄ὅλα
αὐτά, ἔχει καί ποικίλες ἀρνητικές ἐπιπτώσεις, ὅπως εἶναι ἡ χειραγώγηση
τῆς ἐλευθερίας, ἡ σταδιακή ἀπώλεια
πολυτίμων παραδόσεων, ἡ καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος,
ἡ ἀμφισβήτηση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν. Ἡ
ἐπιστημονική γνώση, ὅσο κι ἄν ἐξελίσσεται μέ ταχύτατους ρυθμούς, δέν
κινητοποιεῖ τήν βούληση τοῦ ἀνθρώπου, οὔτε δίνει απάντηση στά σοβαρά ἠθικά καί ὑπαρξιακά προβλήματα,
στήν ἀναζήτηση γιά τό νόημα τῆς
ζωῆς καί τοῦ κόσμου. Αὐτά ἀπαιτοῦν
πνευματική προσέγγιση, τήν ὁποία
ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐπιχειρεῖ μέ
τήν Βιοηθική πού βασίζεται στήν

χριστιανική ἠθική καί στήν πατερική
διδασκαλία. Ταυτόχρονα μέ τόν σεβασμό τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐπισημαίνει τούς κινδύνους, οἱ
ὁποῖοι ὑποκρύπτονται σέ ὁρισμένα
ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματα καί τονίζει τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου
καί τόν θεῖο του προορισμό.
8) Ἡ σημερινή οἰκολογική κρίση εἶναι προφανές ὅτι ὀφείλεται σέ
πνευματικά καί ἠθικά αἴτια. Οἱ ρίζες της συνδέονται μέ τήν πλεονεξία, τήν ἀπληστία καί τόν ἐγωισμό,
πού ὁδηγοῦν στήν ἀλόγιστη χρήση
τῶν φυσικῶν πόρων, τήν ἐπιβάρυνση τῆς ἀτμόσφαιρας μέ ζημιογόνους
ρύπους καί τήν κλιματική ἀλλαγή. Ἡ
χριστιανική ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος ἀπαιτεῖ μετάνοια γιά τίς
καταχρήσεις, ἐγκράτεια καί ἀσκητικό ἦθος, πού ἀποτελοῦν ἀντίδοτο
στήν ὑπερκατανάλωση, συγχρόνως
δέ, καλλιέργεια στόν ἄνθρωπο τῆς
συνειδήσεως ὅτι εἶναι «οἰκονόμος»,
καί ὄχι κάτοχος τῆς δημιουργίας. Δέν
παύει νά τονίζει ὅτι καί οἱ μελλοντικές γενεές ἔχουν δικαίωμα πάνω στά
φυσικά ἀγαθά, πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Δημιουργός. Γιά αὐτό τό λόγο
καί ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία συμμετέχει ἐνεργῶς στίς διάφορες διεθνεῖς
οἰκολογικές προσπάθειες. Ὅρισε δέ
τήν 1η Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέρα προσευχῆς γιά τήν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.
9) Ἀπέναντι στήν ἰσοπεδωτική καί
ἀπρόσωπη ὁμογενοποίηση, ἡ ὁποία
προωθεῖται μέ ποικίλους τρόπους,
ἡ Ὀρθοδοξία διακηρύττει τόν σεβα16

σμό στήν ἰδιοπροσωπία ἀνθρώπων
καί λαῶν. Ἀντιτίθεται στήν αὐτονόμηση τῆς οἰκονομίας ἀπό τίς βασικές
ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου καί στήν μετατροπή της σέ αὐτοσκοπό. Ἡ πρόοδος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους δέν
συνδέεται μόνο μέ τήν ἀνάπτυξη τοῦ
βιοτικοῦ ἐπιπέδου ἤ μέ τήν πρόοδο
τῆς οἰκονομίας εἰς βάρος τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν.
10) Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν
ἀναμειγνύεται στήν πολιτική. Ὁ λόγος της παραμένει διακριτός ἀλλά
καί προφητικός, ὡς ὀφειλετική παρέμβαση ὑπέρ τοῦ ἀνθρώπου. Τά
ἀνθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται
σήμερα στό κέντρο τῆς πολιτικῆς ὡς
ἀπάντηση στίς σύγχρονες κοινωνικές καί πολιτικές κρίσεις καί ἀνατροπές, ἀποβλέποντας στήν προστασία
τοῦ πολίτη ἀπό τήν αὐθαιρεσία τοῦ
κράτους. Ἡ Ἐκκλησία μας προσθέτει
ἐπίσης τίς ὑποχρεώσεις καί εὐθύνες
τῶν πολιτῶν καί τήν ἀνάγκη συνεχοῦς αὐτοκριτικῆς πολιτικῶν καί
πολιτῶν πρός οὐσιαστική βελτίωση
τῆς κοινωνίας. Καί κυρίως τονίζει,
ὅτι τό ὀρθόδοξοδέον περί ἀνθρώπου
ὑπερβαίνει τόν ὁρίζοντα τῶν καθιερωμένων ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων,
ὅτι «μείζων πάντων» εἶναι ἡ ἀγάπη,
ὅπως τήν ἀποκάλυψε ὁ Χριστός καί
τήν βίωσαν ὅσοι πιστά Τόν ἀκολούθησαν. Ἐπιμένει ἀκόμη ὅτι θεμελιῶδες δικαίωμα εἶναι καί ἡ προστασία τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας,
δηλαδή τῆς ἐλευθερίας τῆς συνειδήσεως, τῆς πίστεως, τῆς λατρείας καί
ὅλων τῶν ἀτομικῶν καί συλλογικῶν
ἐκφράσεων αὐτῆς, συμπεριλαμβα-

νομένου καί τοῦ δικαιώματος κάθε
πιστοῦ καί κάθε θρησκευτικῆς κοινότητας νά τελοῦν ἐλεύθερα ἀπό κάθε
κρατική παρέμβαση τά θρησκευτικά
τους καθήκοντα, ὡς καί τό δικαίωμα
τῆς δημόσιας διδασκαλίας τῆς θρησκείας.
11) Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
ἀπευθ ύνεται στούς νέους, οἱ ὁποῖοι
ἀναζητοῦν πληρότητα ζωῆς γεμάτη
ἐλευθερία, δικαιοσύνη, δημιουργία
ἀλλά καί ἀγάπη. Τούς καλεῖ νά συνδεθοῦν συνειδητά μέ τήν Ἐκκλησία
Ἐκείνου πού εἶναι ἡ Ἀλήθεια καί ἡ
Ζωή. Νά προσέλθουν προσφέροντας
στό ἐκκλησιαστικό σῶμα τή ζωτικότητα, τίς ἀνησυχίες, τούς προβληματισμούς καί τίς προσδοκίες τους. Οἱ
νέοι δέν ἀποτελοῦν ἁπλῶς τό μέλλον
τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά τό δυναμικό καί
δημιουργικό παρόν ἐπί τοπικοῦ καί
οἰκουμενικοῦ ἐπιπέδου.
12) Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος ἄνοιξε τόν ὁρίζοντά μας στή
σύγχρονη πολύμορφη οἰκουμένη.
Τόνισε τήν εὐθύνη μας μέσα στόν
χῶρο καί τόν χρόνο, πάντοτε μέ προοπτική τήν αἰωνιότητα. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, διατηρώντας ἀλώβητο
τόν Μυστηριακό καί Σωτηριολογικό
της χαρακτήρα, εἶναι εὐαίσθητη στόν
πόνο, στίς ἀγωνίες καί στήν κραυγή
γιά δικαιοσύνη καί εἰρήνη τῶν λαῶν.
Εὐαγγελίζεται «ἡμέραν ἐξ ἡμέρας
τὸ σωτήριον αὐτοῦ· ἀναγγέλουσα
ἐν τοῖς ἔθνεσι τὴν δόξαν αὐτοῦ, ἐν
πᾶσι τοῖς λαοῖς τὰ θαυμάσια αὐτοῦ»
(Ψαλμ. 95).
Ἀς δεηθοῦμε «ὁ Θεὸς πάσης χάριτος, ὁ καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον
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αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ
ὀλίγον παθόντας, αὐτὸς καταρτίσει
ὑμᾶς, στηρίξει, σθενώσει, θεμε-

λιώσει· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν»
(Α΄ Πετρ. 5:10,11).

† ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος, Πρόεδρος
† ὁ Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος
† ὁ Ἱεροσολύμων Θεόφιλος
† ὁ Σερβίας Εἰρηναῖος
† ὁ Ρουμανίας Δανιήλ
† ὁ Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου Χρυσόστομος
† ὁ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος
† ὁ Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας Σάββας
† ὁ Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας Ἀναστάσιος
† ὁ Πρέσοβ καί πάσης Τσεχίας καί Σλοβακίας Ραστισλάβ
Ἀντιπροσωπεία
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
† ὁ Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας Λέων
† ὁ Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας Στέφανος
† ὁ Γέρων Περγάμου Ἰωάννης
† ὁ Γέρων Ἀμερικῆς Δημήτριος
† ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος
† ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος
† ὁ Ντένβερ Ἠσαΐας
† ὁ Ἀτλάντας Ἀλέξιος
† ὁ Πριγκηποννήσων Ἰάκωβος
† ὁ Προικοννήσου Ἰωσήφ
† ὁ Φιλαδελφείας Μελίτων
† ὁ Γαλλίας Ἐμμανουήλ
† ὁ Δαρδανελλίων Νικήτας
† ὁ Ντητρόϊτ Νικόλαος
† ὁ Ἁγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος
† ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος
† ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος
† ὁ Σηλυβρίας Μάξιμος
† ὁ Ἀδριανουπόλεως Ἀμφιλόχιος
† ὁ Διοκλείας Κάλλιστος
† ὁ Ἱεραπόλεως Ἀντώνιος, ἐπί κεφαλῆς τῶν
Οὐκρανῶν Ὀρθοδόξων ἐν ΗΠΑ
† ὁ Τελμησσοῦ Ἰώβ
† ὁ Χαριουπόλεως Ἰωάννης, ἐπί κεφαλῆς τῆς
Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν τῇ Δυτικῇ
Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς
Παραδόσεως
† ὁ Νύσσης Γρηγόριος, ἐπί κεφαλῆς τῶν
Καρπαθορρώσσων Ὀρθοδόξων ἐν ΗΠΑ

† ὁ Καλῆς Ἐλπίδος Σέργιος
† ὁ Κυρήνης Ἀθανάσιος
† ὁ Καρθαγένης Ἀλέξιος
† ὁ Μουάνζας Ἱερώνυμος
† ὁ Γουϊνέας Γεώργιος
† ὁ Ἑρμουπόλεως Νικόλαος
† ὁ Εἰρηνουπόλεως Δημήτριος
† ὁ Ἰωαννουπόλεως καί Πρετορίας Δαμασκηνός
† ὁ Ἄκκρας Νάρκισσος
† ὁ Πτολεμαΐδος Ἐμμανουήλ
† ὁ Καμερούν Γρηγόριος
† ὁ Μέμφιδος Νικόδημος
† ὁ Κατάγκας Μελέτιος
† ὁ Μπραζαβίλ καί Γκαμπόν Παντελεήμων
† ὁ Μπουρούντι καί Ρουάντας Ἰννοκέντιος
† ὁ Μοζαμβίκης Χρυσόστομος
† ὁ Νιέρι καί Ὄρους Κένυας Νεόφυτος
Ἀντιπροσωπεία
Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων
† ὁ Φιλαδελφείας Βενέδικτος
† ὁ Κωνσταντίνης Ἀρίσταρχος
† ὁ Ἰορδάνου Θεοφύλακτος
† ὁ Ἀνθηδῶνος Νεκτάριος
† ὁ Πέλλης Φιλούμενος
Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Σερβίας
† ὁ Ἀχρίδος καί Σκοπίων Ἰωάννης
† ὁ Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας
Ἀμφιλόχιος
† ὁ Ζάγκρεμπ καί Λιουμπλιάνας Πορφύριος
† ὁ Σιρμίου Βασίλειος
† ὁ Βουδιμίου Λουκιανóς
† ὁ Νέας Γκρατσάνιτσας Λογγῖνος
† ὁ Μπάτσκας Εἰρηναῖος
† ὁ Σβορνικίου καί Τούζλας Χρυσόστομος
† ὁ Ζίτσης Ἰουστῖνος
† ὁ Βρανίων Παχώμιος
† ὁ Σουμαδίας Ἰωάννης
† ὁ Μπρανιτσέβου Ἰγνάτιος

Ἀντιπροσωπεία
Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας
† ὁ Γέρων Λεοντοπόλεως Γαβριήλ
† ὁ Ναϊρόμπι Μακάριος
† ὁ Καμπάλας Ἰωνᾶς
† ὁ Ζιμπάμπουε καί Ἀγκόλας Σεραφείμ
† ὁ Νιγηρίας Ἀλέξανδρος
† ὁ Τριπόλεως Θεοφύλακτος
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† ὁ Λήδρας Ἐπιφάνιος
† ὁ Χύτρων Λεόντιος
† ὁ Νεαπόλεως Πορφύριος
† ὁ Μεσαορίας Γρηγόριος

† ὁ Δαλματίας Φώτιος
† ὁ Μπίχατς καί Πέτροβατς Ἀθανάσιος
† ὁ Νίκσιτς καί Βουδίμλιε Ἰωαννίκιος
† ὁ Ζαχουμίου καί Ἑρζεγοβίνης Γρηγόριος
† ὁ Βαλιέβου Μιλούτιν
† ὁ ἐν Δυτικῇ Ἀμερικῇ Μάξιμος
† ὁ ἐν Αὐστραλίᾳ καί Νέᾳ Ζηλανδίᾳ Εἰρηναῖος
† ὁ Κρούσεβατς Δαυΐδ
† ὁ Σλαυονίας Ἰωάννης
† ὁ ἐν Αὐστρίᾳ καί Ἑλβετίᾳ Ἀνδρέας
† ὁ Φραγκφούρτης καί ἐν Γερμανίᾳ Σέργιος
† ὁ Τιμοκίου Ἱλαρίων

Ἀντιπροσωπεία
Ἐκκλησίας Ἑλλάδος
† ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Προκόπιος
† ὁ Περιστερίου Χρυσόστομος
† ὁ Ἠλείας Γερμανός
† ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος
† ὁ Ἄρτης Ἰγνάτιος
† ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου
Δαμασκηνός
† ὁ Νικαίας Ἀλέξιος
† ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος
† ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος
† ὁ Καστορίας Σεραφείμ
† ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ Ἰγνάτιος
† ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος
† ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἐφραίμ
† ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος
† ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος
† ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος
† ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας
† ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως
Ἀθηναγόρας
† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης
† ὁ Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας Γαβριήλ
† ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος
† ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου
Θεόκλητος

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ρουμανίας
† ὁ Ἰασίου καί Μολδαβίας καί Μπουκοβίνης
Θεοφάνης
† ὁ Σιμπίου καί Τρανσυλβανίας Λαυρέντιος
† ὁ Βάντ, Φελεάκ καί Κλούζ καί Κλούζ, Ἄλμπας,
Κρισάνας καί Μαραμοῦρες Ἀνδρέας
† ὁ Κραϊόβας καί Ὀλτενίας Εἰρηναῖος
† ὁ Τιμισοάρας καί Βανάτου Ἰωάννης
† ὁ ἐν Δυτικῇ καί Νοτίῳ Εὐρώπῃ Ἰωσήφ
† ὁ ἐν Γερμανίᾳ καί Κεντρικῇ Εὐρώπῃ Σεραφείμ
† ὁ Τιργοβιστίου Νήφων
† ὁ Ἄλμπα Ἰούλια Εἰρηναῖος
† ὁ Ρώμαν καί Μπακάου Ἰωακείμ
† ὁ Κάτω Δουνάβεως Κασσιανός
† ὁ Ἀράντ Τιμόθεος
† ὁ ἐν Ἀμερικῇ Νικόλαος
† ὁ Ὀράντεα Σωφρόνιος
† ὁ Στρεχαΐας καί Σεβερίνου Νικόδημος
† ὁ Τουλσέας Βησσαρίων
† ὁ Σαλάζης Πετρώνιος
† ὁ ἐν Οὑγγαρίᾳ Σιλουανός
† ὁ ἐν Ἰταλίᾳ Σιλουανός
† ὁ ἐν Ἱσπανίᾳ καί Πορτογαλίᾳ Τιμόθεος
† ὁ ἐν Βορείῳ Εὐρώπῃ Μακάριος
† ὁ Πλοεστίου Βαρλαάμ, Βοηθός παρά τῷ
Πατριάρχῃ
† ὁ Λοβιστέου Αἰμιλιανός, Βοηθός παρά τῷ
Ἀρχιεπισκόπῳ Ριμνικίου
† ὁ Βικίνης Ἰωάννης Κασσιανός, Βοηθός παρά
τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ ἐν Ἀμερικῇ

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Πολωνίας
† ὁ Λούτζ καί Πόζναν Σίμων
† ὁ Λούμπλιν καί Χέλμ Ἄβελ
† ὁ Μπιαλύστοκ καί Γκντάνσκ Ἰάκωβος
† ὁ Σιεμιατίτσε Γεώργιος
† ὁ Γκορλίτσε Παΐσιος
Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ἀλβανίας
† ὁ Κορυτσᾶς Ἰωάννης
† ὁ Ἀργυροκάστρου Δημήτριος
† ὁ Ἀπολλωνίας καί Φίερ Νικόλαος
† ὁ Ἐλμπασάν Ἀντώνιος
† ὁ Ἀμαντίας Ναθαναήλ
† ὁ Βύλιδος Ἄστιος

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Κύπρου
† ὁ Πάφου Γεώργιος
† ὁ Κιτίου Χρυσόστομος
† ὁ Κυρηνείας Χρυσόστομος
† ὁ Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος
† ὁ Μόρφου Νεόφυτος
† ὁ Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Βασίλειος
† ὁ Κύκκου καί Τηλλυρίας Νικηφόρος
† ὁ Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς Ἠσαΐας
† ὁ Τριμυθοῦντος καί Λευκάρων Βαρνάβας
† ὁ Καρπασίας Χριστοφόρος
† ὁ Ἀρσινόης Νεκτάριος
† ὁ Ἀμαθοῦντος Νικόλαος

Ἀντιπροσωπεία
Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας
† ὁ Πράγας Μιχαήλ
† ὁ Σούμπερκ Ἠσαΐας
† ὁ Ἑλβετίας Ἱερεμίας, ἐπί κεφαλῆς τῆς
Πανορθοδόξου Γραμματείας τῆς Ἁγίας και
Μεγάλης Συνόδου
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Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΤΗΡΗΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
1. Ἡ νηστεία εἶναι θεία ἐντολή
(Γεν. β’, 16-17). Κατά τόν Μ. Βασίλειον, «συνηλικιῶτίς ἐστι τῆς ἀνθρωπότητος· νηστεία γάρ ἐν τῷ παραδείσῳ
ἐνομοθετήθη» (Περί νηστείας, 1, 3. PG
31, 168A). Εἶναι μέγα πνευματικόν
ἀγώνισμα καί ἡ κατ’ ἐξοχήν ἔκφρασις
τοῦ ἀσκητικοῦ ἰδεώδους τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀπαρεγκλίτως στοιχοῦσα εἴς τε τά ἀποστολικά θεσπίσματα καί τούς συνοδικούς
κανόνας καί εἰς τήν καθ’ ὅλου πατερικήν παράδοσιν, διεκήρυξε πάντοτε
τήν ὑψίστην ἀξίαν τῆς νηστείας διά
τόν πνευματικόν βίον τοῦ ἀνθρώπου
καί τήν σωτηρίαν αὐτοῦ. Εἰς τόν κύκλον τῆς λατρείας τοῦ ἐνιαυτοῦ τοῦ
Κυρίου προβάλλεται ἡ ὅλη περί τῆς
νηστείας πατερική παράδοσις καί διδασκαλία διά τήν συνεχῆ καί ἀδιάπτωτον ἐγρήγορσιν τοῦ ἀνθρώπου
καί τήν ἐπίδοσιν αὐτοῦ εἰς τούς πνευματικούς ἀγῶνας. Διό καί ὑμνεῖται
εἰς τό Τριῴδιον ὡς χάρις πολύφωτος,
ὡς ὅπλον ἀκαταμάχητον, ὡς πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ὡς καλλίστη τρίβος ἀρετῶν, ὡς τροφή ψυχῆς, ὡς πηγή
φιλοσοφίας ἁπάσης, ὡς ἀφθάρτου
διαγωγῆς καί ἰσαγγέλου πολιτείας τό
μίμημα, ὡς μήτηρ τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων καί πασῶν τῶν ἀρετῶν.
2. Ἡ νηστεία ὡς ἀρχαιότατος
θεσμός ἀπαντᾷ ἤδη εἰς τήν Παλαιάν
Διαθήκην (Δευτ. θ’, 18. Ἠσ. νη’, 4-10.
Ἰωήλ β’, 15. Ἰωνᾶς γ’, 5-7), βεβαιοῦται

δέ ὑπό τῆς Καινῆς. Αὐτός ὁ Κύριος
ἐνήστευσεν ἐπί τεσσαράκοντα ἡμέρας
πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς δημοσίας δράσεως αὐτοῦ (Λουκ. δ’, 1-2) καί ἔδωκεν
ὁδηγίας ὡς πρός τόν τρόπον ἀσκήσεως τῆς νηστείας (Ματθ. στ’, 16-18).
Εἰς τήν Καινήν Διαθήκην γενικώτερον συνιστᾶται ἡ νηστεία ὡς μέσον
ἐγκρατείας, μετανοίας καί πνευματικῆς ἀνατάσεως (Μάρκ. α’, 6. Πράξ.
ιγ’, 2. ιδ’, 23. Ρωμ. ιδ’, 21). Ἡ Ἐκκλησία, ἀπό τῆς ἀποστολικῆς ἐποχῆς,
διεκήρυξε τήν ὑψίστην σημασίαν τῆς
νηστείας καί ὥρισε τήν Τετάρτην καί
τήν Παρασκευήν ὡς ἡμέρας νηστείας
(Διδαχή η’, 1), ὡς ἐπίσης καί τήν πρό
τοῦ Πάσχα νηστείαν (Εἰρηναῖος Λουγδούνου, ἐν: Εὐσεβίου, Ἐκκλησιαστική
Ἱστορία ε’, 24. PG 20, 497B-508AB).
Βεβαίως, εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν
πρᾶξιν, τήν ἀνά τούς αἰῶνας μαρτυρουμένην, ὑπῆρξε ποικιλία οὐχί μόνον εἰς τήν ἔκτασιν τῆς νηστείας πρό
τοῦ Πάσχα (Διονυσίου Ἀλεξανδρείας, Ἐπιστολή πρός Βασιλείδην ἐπίσκοπον, ΡG 10, 1277), ἀλλά καί ὡς πρός
τόν ἀριθμόν καί τό περιεχόμενον τῶν
ὑπολοίπων περιόδων νηστείας, αἵτινες διεμορφώθησαν ὑπό τήν ἐπιρροήν
ποικίλων παραγόντων, πρωτίστως λειτουργικῶν καί μοναστικῶν, προκειμένου νά συντελῆται μεταξύ ἄλλων καί
ἡ κατάλληλος προετοιμασία πρό τῶν
μεγάλων ἑορτῶν. Οὕτως, ὁ ἄρρηκτος
δεσμός νηστείας καί λατρείας παρέχει
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σωμεν νηστείαν δεκτήν, εὐάρεστον
τῷ Θεῷ. Ἀληθὴς νηστεία ἡ τοῦ κακοῦ ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης,
θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός,
καταλαλιᾶς, ψεύδους, ἐπιορκίας. Ἡ
τούτων ἔνδεια νηστεία ἐστὶν ἀληθής.
Ἐν τούτοις μὲν ἡ νηστεία καλόν» (Μ.
Βασιλείου, Περί νηστείας 2, 7. PG
31, 196D). Ἡ κατά τήν νηστείαν ἀποχή
ἔκ τινων καθωρισμένων τροφῶν καί ἡ
κατ’ αὐτήν ὀλιγάρκεια, οὐ μόνον κατά
τό εἶδος, ἀλλά καί κατά τήν ποσότητα τῶν μεταλαμβανομένων τροφῶν,
ἀποτελοῦν τό αἰσθητόν στοιχεῖον
τοῦ πνευματικοῦ ἀγωνίσματος. «Ἡ
νηστεία ἀποχὴ τροφῆς ἐστι κατὰ τὸ
σημαινόμενον. Τροφὴ δὲ οὐδὲν δικαιοτέρους ἡμᾶς ἢ ἀδικωτέρους ἀπεργάζεται· κατὰ δὲ τὸ μυστικὸν δηλοῖ ὅτι,
ὥσπερ τοῖς καθ’ ἕνα ἐκ τροφῆς ἡ ζωή,
ἡ δὲ ἀτροφία θανάτου σύμβολον, οὕτω
καὶ ἡμᾶς τῶν κοσμικῶν νηστεύειν χρή,
ἵνα τῷ κόσμῳ ἀποθάνωμεν, καὶ μετὰ
τοῦτο, τροφῆς θείας μεταλαβόντες,
Θεῷ ζήσωμεν» (Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως, Ἐκ τῶν Προφητικῶν Ἐκλογαί.
ΡG 9, 704D-705A). Oὕτως, ἡ ἀληθής
νηστεία ἀναφέρεται εἰς τήν καθ’ ὅλου
ἐν Χριστῷ ζωήν τῶν πιστῶν καί κορυφοῦται διά τῆς συμμετοχῆς αὐτῶν εἰς
τήν θείαν λατρείαν καί ἰδίᾳ εἰς τό μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας.
4. Ἡ τεσσαρακονθήμερος νηστεία τοῦ Κυρίου κατέστη ὑπόδειγμα τῆς νηστείας τῶν πιστῶν, ἡ ὁποία
ἐνεργοποιεῖ τήν μετοχήν αὐτῶν εἰς
τήν ὑπακοήν τοῦ Κυρίου, ἵνα δι’
αὐτῆς, «ὃ μὴ φυλάξαντες ἀποβεβλήκαμεν, φυλάξαντες ἀπολάβωμεν» (Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος ΜΕ’, Εἰς τό

τό μέτρον καί τόν σκοπόν τῆς νηστείας καί ἀναδεικνύει τόν πνευματικόν
χαρακτῆρα αὐτῆς, διό καί ἅπαντες οἱ
πιστοί καλοῦνται νά ἀνταποκριθοῦν,
ἕκαστος κατά τήν ἰδίαν αὐτοῦ δύναμιν
καί δυνατότητα, χωρίς ὅμως νά παρέχηται καί ἐλευθερία καταφρονήσεως
τοῦ ἱεροῦ τούτου θεσμοῦ: «ὅρα μὴ τις
σὲ πλανήσῃ ἀπὸ ταύτης τῆς ὁδοῦ τῆς
διδαχῆς... Εἰ μὲν γὰρ δύνασαι βαστάσαι ὅλον τὸν ζυγόν τοῦ Κυρίου, τέλειος ἔσει· εἰ δὲ οὐ δύνασαι, ὃ δύνῃ τοῦτο
ποίει. Περὶ δὲ τῆς βρώσεως, ὃ δύνασαι,
βάστασον» (Διδαχή στ’, 1-3).
3. Ἡ ἀληθής νηστεία, ὡς πνευματικόν ἀγώνισμα, συνδέεται πρός
τήν ἀδιάλειπτον προσευχήν καί τήν
εἰλικρινῆ μετάνοιαν. «Μετάνοια χωρὶς
νηστείας ἀργή» (Μ. Βασιλείου, Περί
νηστείας 1, 3. PG 31, 168A), ὡς ἐπίσης
καί νηστεία ἄνευ ἔργων εὐποιΐας εἶναι
νεκρά, ἰδίᾳ δέ κατά τήν σύγχρονον
ἐποχήν, καθ’ ἥν ἡ ἄνισος καί ἄδικος κατανομή τῶν ἀγαθῶν στερεῖ καί αὐτοῦ
τοῦ ἐπιουσίου ἄρτου ὁλοκλήρους
λαούς. «Νηστεύοντες ἀδελφοί σωματικῶς, νηστεύσωμεν καὶ πνευματικῶς·
λύσωμεν πάντα σύνδεσμον ἀδικίας·
διαρρήξωμεν στραγγαλιάς βιαίων συναλλαγμάτων· πᾶσαν συγγραφὴν ἄδικον διασπάσωμεν· δώσωμεν πεινῶσιν
ἄρτον, καὶ πτωχοὺς ἀστέγους εἰσαγάγωμεν εἰς οἴκους»(Στιχηρόν, Ἰδιόμελον
Τετάρτης, Α’ Ἑβδομάδος Νηστειῶν.
Πρβλ. Ἠσαΐου νη’, 6-7). Ἡ νηστεία
δέν ἐξαντλεῖται εἰς ἁπλῆν καί τυπικήν ἀποχήν ἔκ τινων μόνον καθωρισμένων τροφῶν. «Οὐ μέντοι ἐξαρκεῖ
καθ’ ἑαυτήν ἡ ἀποχὴ βρωμάτων πρὸς
τὴν ἐπαινετὴν νηστείαν, ἀλλὰ νηστεύ21

Ἅγιον Πάσχα,28. PG 36, 661C). Ἡ χριστοκεντρική κατανόησις τοῦ πνευματικοῦ χαρακτῆρος τῆς νηστείας, ἰδίᾳ
τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, κανών εἰς
τήν καθ’ ὅλου πατερικήν παράδοσιν,
συγκεφαλαιοῦται χαρακτηριστικῶς
ὑπό τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ: «Ἐάν οὕτω νηστεύῃς, οὐ μόνον
συμπάσχων ἔσῃ καὶ συννεκρούμενος,
ἀλλὰ καὶ συνανιστάμενος καὶ συμβασιλεύων Χριστῷ εἰς αἰῶνας τοὺς ἀπεράντους· σύμφυτος γὰρ γεγονὼς διὰ
τῆς τοιαύτης νηστείας τῷ ὁμοιώματι
τοῦ θανάτου αὐτοῦ, καὶ τῆς ἀναστάσεως κοινωνὸς ἔσῃ καὶ τῆς ἐν αὐτῷ ζωῆς
κληρονόμος» (Ὁμιλία ΙΓ’, τῇ Ε’ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν. ΡG 151, 161AB).
5. Κατά τήν ὀρθόδοξον παράδοσιν, τό μέτρον τῆς πνευματικῆς
τελειώσεως εἶναι τό «μέτρον ἡλικίας
τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφεσ.
δ’, 13) καί ἕκαστος ὀφείλει, ἄν θέλῃ
νά φθάσῃ εἰς αὐτό, νά ἀγωνισθῇ καί
ὑψωθῇ ἀναλόγως. Ἀκριβῶς δέ διά
τοῦτο, ἡ ἄσκησις καί ὁ πνευματικός
ἀγών δέν ἔχουν τέλος ἐν τῷ παρόντι
βίῳ, ὅπως καί ἡ τελειότης τῶν τελείων.
Πάντες καλοῦνται νά ἀνταποκρίνωνται, ὅση δύναμις αὐτοῖς, εἰς τάς ἐπιταγάς τοῦ ὀρθοδόξου ὑψηλοῦ μέτρου
μέ σκοπόν τήν κατά χάριν θέωσιν.
Καί αὐτοί, παρ’ ὅτι πράττουν πάντα
τά διατεταγμένα, οὐδέποτε ὑψηλοφρονοῦν, ἀλλ’ ὁμολογοῦν ὅτι «δοῦλοι
ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὃ ὀφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν» (Λουκ. ιζ’17, 10). Πάντες
ἔχουν – κατά τήν ὀρθόδοξον περί
πνευματικῆς ζωῆς ἀντίληψιν – χρέος
νά μή ἐγκαταλείπουν τόν καλόν τῆς
νηστείας ἀγῶνα, ἀλλ’ ἐν αὐτομεμψίᾳ

καί συναισθήσει τῆς ταπεινότητος τῆς
καταστάσεως αὐτῶν, νά ἐπαφίενται
διά τάς παραλείψεις των εἰς τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, καθ’ ὅσον Ὀρθόδοξος
πνευματική ζωή εἶναι ἀνεπίτευκτος
χωρίς τόν πνευματικόν ἀγῶνα τῆς νηστείας.
6. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ὡς
φιλόστοργος μήτηρ, ὥρισε τά εἰς σωτηρίαν συμφέροντα καί προέταξε τούς
ἱερούς καιρούς τῆς νηστείας ὡς θεοδώρητον «φυλακτήριον» τῆς καινῆς ἐν
Χριστῷ ζωῆς τῶν πιστῶν κατά πάσης
ἐπιβουλῆς τοῦ ἀλλοτρίου. Στοιχοῦσα
τοῖς θείοις Πατράσι, φυλάσσει, ὡς καί
πρότερον, τά ἱερά ἀποστολικά θεσπίσματα, τούς συνοδικούς κανόνας καί
τάς ἱεράς παραδόσεις, προβάλλει πάντοτε τάς ἱεράς νηστείας ὡς ἀρίστην
ἐν τῇ ἀσκήσει τρίβον πνευματικῆς
τελειώσεως καί σωτηρίας τῶν πιστῶν
καί κηρύσσει τήν ἀνάγκην τηρήσεως
ὑπ’ αὐτῶν τῶν τεταγμένων νηστειῶν
τοῦ ἐνιαυτοῦ τοῦ Κυρίου, ἤτοι τῆς Μ.
Τεσσαρακοστῆς, τῆς Τετάρτης καί τῆς
Παρασκευῆς, αἵτινες μαρτυροῦνται
ὑπό τῶν ἱερῶν κανόνων, ὡς καί τῶν
νηστειῶν τῶν Χριστουγέννων, τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων, τῆς Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου, καί τῶν μονοημέρων
τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ,
τῆς παραμονῆς τῶν Θεοφανείων καί
τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, πρός τούτοις
δέ καί πασῶν τῶν κατά ποιμαντικήν
μέριμναν ὁριζομένων ἑκάστοτε νηστειῶν ἤ τῶν κατά τήν προαίρεσιν
τῶν πιστῶν τηρουμένων.
7. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως ἔθετο ἅμα,
κατά ποιμαντικήν διάκρισιν, καί ὅρια
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φιλανθρώπου οἰκονομίας τοῦ καθεστῶτος τῆς νηστείας. Διό καί προέβλεψε τήν δι’ ἀσθένειαν τοῦ σώματος
ἤ δι’ ἀδήριτον ἀνάγκην ἤ καί διά τήν
χαλεπότητα τῶν καιρῶν ἀνάλογον
ἐφαρμογήν τῆς ἀρχῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας κατά τήν ὑπεύθυνον κρίσιν καί ποιμαντικήν μέριμναν
τοῦ σώματος τῶν ἐπισκόπων τῶν
κατά τόπους Ἐκκλησιῶν.
8. Εἶναι γεγονός, ὅτι σήμερον
πολλοί πιστοί δέν τηροῦν ἁπάσας τάς
περί νηστείας διατάξεις, εἴτε ἐξ ὀλιγωρίας εἴτε λόγῳ τῶν ὑπαρχουσῶν
συνθηκῶν ζωῆς, οἱαιδήποτε κἄν ὦσιν
αὗται. Ἅπασαι ὅμως αἱ περιπτώσεις
αὗται τῆς χαλαρώσεως τῶν περί νηστείας ἱερῶν διατάξεων, εἴτε εἶναι γενικώτεραι, εἴτε ἀτομικαί, δέον ὅπως
τυγχάνουν τῆς ποιμαντικῆς μερίμνης ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας, διότι ὁ Θεός «οὐ θέλει τόν θάνατον τοῦ
ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν
αὐτόν» (πρβλ. Ἰεζ. λγ’, 11), χωρίς ὅμως
νά περιφρονῆται ἡ ἀξία τῆς νηστείας. Ὅθεν διά τούς ἔχοντας δυσκολίαν εἰς τήν τήρησιν τῶν ἰσχυουσῶν
περί νηστείας διατάξεων εἴτε ἐκ λόγων ἀτομικῶν (ἀσθένεια, στράτευσις,
συνθῆκαι ἐργασίας κ.λπ.) εἴτε γενικωτέρων (εἰδικαί συνθῆκαι ἐπικρατοῦσαι
εἴς τινας χώρας ἀπό πλευρᾶς κλίματος, καθώς καί κοινωνικο-οἰκονομικαί
ἰδιαιτερότητες τινῶν χωρῶν λ.χ. ἀδυναμία εὑρέσεως νηστησίμων τροφῶν)
ἐπαφίεται εἰς τήν διάκρισιν τῶν κατὰ
τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν νά καθορίσουν τήν φιλάνθρωπον οἰκονομίαν καί ἐπιείκειαν, ἀπαλύνουσαι, κατά
τάς εἰδικὰς ταύτας περιπτώσεις, τὸ

τυχὸν «στυφόν» τῶν ἱερῶν νηστειῶν.
Πάντα δέ ταῦτα ἐντός τῶν πλαισίων τῶν ὡς ἄνω λεχθέντων καί ἐπί τῷ
σκοπῷ νά μή ἀτονήσῃ ποσῶς ὁ ἱερός
θεσμός τῆς νηστείας. Ἡ φιλάνθρωπος
αὕτη συγκατάβασις πρέπει νά ἀσκηθῇ
ὑπό τῆς Ἐκκλησίας μετά πάσης φειδοῦς, ὁπωσδήποτε δέ ἐπί τό ἐπιεικέστερον διά τάς νηστείας ἐκείνας, δι’
ἅς δέν ὑπάρχει ὁμοιόμορφος πάντοτε
καί εἰς ἁπάσας τάς περιπτώσεις παράδοσις καί πρᾶξις ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. «...
Καλόν τὸ νηστεύειν πᾶσαν ἡμέραν,
ἀλλ’ ὁ μή ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω. Ἐν τοῖς τοιούτοις οὐ νομοθετεῖν,
οὐ βιάζεσθαι, οὐκ ἀναγκαστικῶς ἄγειν
τὸ ἐγχειρισθὲν προσήκει ποίμνιον, πειθοῖ δὲ μᾶλλον, καὶ ἠπιότητι, καὶ λόγῳ
ἅλατι ἠρτυμένῳ..»(Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Περί τῶν ἁγίων νηστειῶν, 3.
PG 95, 68B).
9. Ἡ πρό τῆς θείας κοινωνίας νηστεία τριῶν ἤ περισσοτέρων ἡμερῶν
ἐπαφίεται εἰς τήν εὐλάβειαν τῶν
πιστῶν, συμφώνως καί πρός τά λόγια
τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου «… μ’ ὅλον ὁποῦ ἀπὸ τοὺς θείους
Κανόνας νηστεία πρὸ τῆς Μεταλήψεως
οὐ διορίζεται· οἱ δυνάμενοι δὲ νηστεύειν πρὸ αὐτῆς καὶ ὁλόκληρον ἑβδομάδα, καλῶς ποιοῦσι» (Ἑρμηνεία εἰς τὸν
κανόνα ιγ’ τῆς Στ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου,Πηδάλιον, 191). Ὅμως, τό σύνολον τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας ὀφείλει νά τηρῇ τάς ἱεράς νηστείας καί τήν
ἀπό μεσονυκτίου ἀσιτίαν προκειμένου
νά προσέρχηται τακτικῶς εἰς τήν θείαν Μετάληψιν, ἥτις εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχήν
ἔκφρασις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὀντότητος, νά ἐθισθῇ δέ ὥστε νά νηστεύῃ
23

εἰς ἔνδειξιν μετανοίας, εἰς ἐκπλήρωσιν
πνευματικῆς ὑποσχέσεως, πρός ἐπίτευξιν ἱεροῦ τινος σκοποῦ, εἰς καιρούς
πειρασμοῦ, ἐν συνδυασμῷ πρός αἰτήματα αὐτοῦ παρά τοῦ Θεοῦ, πρό τοῦ

βαπτίσματος (διά τούς προσερχομένους εἰς τό βάπτισμα ἐνηλίκους), πρό
τῆς χειροτονίας, εἰς περιπτώσεις ἐπιτιμίων, κατά τάς ἱεράς ἀποδημίας καί εἰς
ἄλλας παρομοίας περιστάσεις.

† ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος, Πρόεδρος
† ὁ Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος
† ὁ Ἱεροσολύμων Θεόφιλος
† ὁ Σερβίας Εἰρηναῖος
† ὁ Ρουμανίας Δανιήλ
† ὁ Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου Χρυσόστομος
† ὁ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος
† ὁ Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας Σάββας
† ὁ Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας Ἀναστάσιος
† ὁ Πρέσοβ καί πάσης Τσεχίας καί Σλοβακίας Ραστισλάβ
Ἀντιπροσωπεία Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
† ὁ Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας Λέων
† ὁ Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας Στέφανος
† ὁ Γέρων Περγάμου Ἰωάννης
† ὁ Γέρων Ἀμερικῆς Δημήτριος
† ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος
† ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος
† ὁ Ντένβερ Ἠσαΐας
† ὁ Ἀτλάντας Ἀλέξιος
† ὁ Πριγκηποννήσων Ἰάκωβος
† ὁ Προικοννήσου Ἰωσήφ
† ὁ Φιλαδελφείας Μελίτων
† ὁ Γαλλίας Ἐμμανουήλ
† ὁ Δαρδανελλίων Νικήτας
† ὁ Ντητρόϊτ Νικόλαος
† ὁ Ἁγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος
† ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος
† ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος
† ὁ Σηλυβρίας Μάξιμος
† ὁ Ἀδριανουπόλεως Ἀμφιλόχιος
† ὁ Διοκλείας Κάλλιστος
† ὁ Ἱεραπόλεως Ἀντώνιος, ἐπί κεφαλῆς τῶν
Οὐκρανῶν Ὀρθοδόξων ἐν ΗΠΑ
† ὁ Τελμησσοῦ Ἰώβ
† ὁ Χαριουπόλεως Ἰωάννης, ἐπί κεφαλῆς τῆς
Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν τῇ Δυτικῇ
Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς
Παραδόσεως
† ὁ Νύσσης Γρηγόριος, ἐπί κεφαλῆς τῶν
Καρπαθορρώσσων Ὀρθοδόξων ἐν ΗΠΑ

† ὁ Τριπόλεως Θεοφύλακτος
† ὁ Καλῆς Ἐλπίδος Σέργιος
† ὁ Κυρήνης Ἀθανάσιος
† ὁ Καρθαγένης Ἀλέξιος
† ὁ Μουάνζας Ἱερώνυμος
† ὁ Γουϊνέας Γεώργιος
† ὁ Ἑρμουπόλεως Νικόλαος
† ὁ Εἰρηνουπόλεως Δημήτριος
† ὁ Ἰωαννουπόλεως καί Πρετορίας Δαμασκηνός
† ὁ Ἄκκρας Νάρκισσος
† ὁ Πτολεμαΐδος Ἐμμανουήλ
† ὁ Καμερούν Γρηγόριος
† ὁ Μέμφιδος Νικόδημος
† ὁ Κατάγκας Μελέτιος
† ὁ Μπραζαβίλ καί Γκαμπόν Παντελεήμων
† ὁ Μπουρούντι καί Ρουάντας Ἰννοκέντιος
† ὁ Μοζαμβίκης Χρυσόστομος
† ὁ Νιέρι καί Ὄρους Κένυας Νεόφυτος
Ἀντιπροσωπεία Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων
† ὁ Φιλαδελφείας Βενέδικτος
† ὁ Κωνσταντίνης Ἀρίσταρχος
† ὁ Ἰορδάνου Θεοφύλακτος
† ὁ Ἀνθηδῶνος Νεκτάριος
† ὁ Πέλλης Φιλούμενος
Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Σερβίας
† ὁ Ἀχρίδος καί Σκοπίων Ἰωάννης
† ὁ Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας
Ἀμφιλόχιος
† ὁ Ζάγκρεμπ καί Λιουμπλιάνας Πορφύριος
† ὁ Σιρμίου Βασίλειος
† ὁ Βουδιμίου Λουκιανóς
† ὁ Νέας Γκρατσάνιτσας Λογγῖνος
† ὁ Μπάτσκας Εἰρηναῖος
† ὁ Σβορνικίου καί Τούζλας Χρυσόστομος
† ὁ Ζίτσης Ἰουστῖνος

Ἀντιπροσωπεία Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας
† ὁ Γέρων Λεοντοπόλεως Γαβριήλ
† ὁ Ναϊρόμπι Μακάριος
† ὁ Καμπάλας Ἰωνᾶς
† ὁ Ζιμπάμπουε καί Ἀγκόλας Σεραφείμ
† ὁ Νιγηρίας Ἀλέξανδρος
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† ὁ Καρπασίας Χριστοφόρος
† ὁ Ἀρσινόης Νεκτάριος
† ὁ Ἀμαθοῦντος Νικόλαος
† ὁ Λήδρας Ἐπιφάνιος
† ὁ Χύτρων Λεόντιος
† ὁ Νεαπόλεως Πορφύριος
† ὁ Μεσαορίας Γρηγόριος

† ὁ Βρανίων Παχώμιος
† ὁ Σουμαδίας Ἰωάννης
† ὁ Μπρανιτσέβου Ἰγνάτιος
† ὁ Δαλματίας Φώτιος
† ὁ Μπίχατς καί Πέτροβατς Ἀθανάσιος
† ὁ Νίκσιτς καί Βουδίμλιε Ἰωαννίκιος
† ὁ Ζαχουμίου καί Ἑρζεγοβίνης Γρηγόριος
† ὁ Βαλιέβου Μιλούτιν
† ὁ ἐν Δυτικῇ Ἀμερικῇ Μάξιμος
† ὁ ἐν Αὐστραλίᾳ καί Νέᾳ Ζηλανδίᾳ Εἰρηναῖος
† ὁ Κρούσεβατς Δαυΐδ
† ὁ Σλαυονίας Ἰωάννης
† ὁ ἐν Αὐστρίᾳ καί Ἑλβετίᾳ Ἀνδρέας
† ὁ Φραγκφούρτης καί ἐν Γερμανίᾳ Σέργιος
† ὁ Τιμοκίου Ἱλαρίων

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ἑλλάδος
† ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Προκόπιος
† ὁ Περιστερίου Χρυσόστομος
† ὁ Ἠλείας Γερμανός
† ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος
† ὁ Ἄρτης Ἰγνάτιος
† ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου
Δαμασκηνός
† ὁ Νικαίας Ἀλέξιος
† ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος
† ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος
† ὁ Καστορίας Σεραφείμ
† ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ Ἰγνάτιος
† ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος
† ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἐφραίμ
† ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος
† ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος
† ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος
† ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας
† ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως
Ἀθηναγόρας
† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης
† ὁ Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας Γαβριήλ
† ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος
† ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου
Θεόκλητος

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ρουμανίας
† ὁ Ἰασίου καί Μολδαβίας καί Μπουκοβίνης
Θεοφάνης
† ὁ Σιμπίου καί Τρανσυλβανίας Λαυρέντιος
† ὁ Βάντ, Φελεάκ καί Κλούζ καί Κλούζ, Ἄλμπας,
Κρισάνας καί Μαραμοῦρες Ἀνδρέας
† ὁ Κραϊόβας καί Ὀλτενίας Εἰρηναῖος
† ὁ Τιμισοάρας καί Βανάτου Ἰωάννης
† ὁ ἐν Δυτικῇ καί Νοτίῳ Εὐρώπῃ Ἰωσήφ
† ὁ ἐν Γερμανίᾳ καί Κεντρικῇ Εὐρώπῃ Σεραφείμ
† ὁ Τιργοβιστίου Νήφων
† ὁ Ἄλμπα Ἰούλια Εἰρηναῖος
† ὁ Ρώμαν καί Μπακάου Ἰωακείμ
† ὁ Κάτω Δουνάβεως Κασσιανός
† ὁ Ἀράντ Τιμόθεος
† ὁ ἐν Ἀμερικῇ Νικόλαος
† ὁ Ὀράντεα Σωφρόνιος
† ὁ Στρεχαΐας καί Σεβερίνου Νικόδημος
† ὁ Τουλσέας Βησσαρίων
† ὁ Σαλάζης Πετρώνιος
† ὁ ἐν Οὑγγαρίᾳ Σιλουανός
† ὁ ἐν Ἰταλίᾳ Σιλουανός
† ὁ ἐν Ἱσπανίᾳ καί Πορτογαλίᾳ Τιμόθεος
† ὁ ἐν Βορείῳ Εὐρώπῃ Μακάριος
† ὁ Πλοεστίου Βαρλαάμ, Βοηθός παρά τῷ
Πατριάρχῃ
† ὁ Λοβιστέου Αἰμιλιανός, Βοηθός παρά τῷ
Ἀρχιεπισκόπῳ Ριμνικίου
† ὁ Βικίνης Ἰωάννης Κασσιανός, Βοηθός παρά
τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ ἐν Ἀμερικῇ

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Πολωνίας
† ὁ Λούτζ καί Πόζναν Σίμων
† ὁ Λούμπλιν καί Χέλμ Ἄβελ
† ὁ Μπιαλύστοκ καί Γκντάνσκ Ἰάκωβος
† ὁ Σιεμιατίτσε Γεώργιος
† ὁ Γκορλίτσε Παΐσιος
Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ἀλβανίας
† ὁ Κορυτσᾶς Ἰωάννης
† ὁ Ἀργυροκάστρου Δημήτριος
† ὁ Ἀπολλωνίας καί Φίερ Νικόλαος
† ὁ Ἐλμπασάν Ἀντώνιος
† ὁ Ἀμαντίας Ναθαναήλ
† ὁ Βύλιδος Ἄστιος

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Κύπρου
† ὁ Πάφου Γεώργιος
† ὁ Κιτίου Χρυσόστομος
† ὁ Κυρηνείας Χρυσόστομος
† ὁ Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος
† ὁ Μόρφου Νεόφυτος
† ὁ Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Βασίλειος
† ὁ Κύκκου καί Τηλλυρίας Νικηφόρος
† ὁ Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς Ἠσαΐας
† ὁ Τριμυθοῦντος καί Λευκάρων Βαρνάβας

Ἀντιπροσωπεία
Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας
† ὁ Πράγας Μιχαήλ
† ὁ Σούμπερκ Ἠσαΐας
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
1. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, οὖσα
ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ἐν τῇ βαθείᾳ ἐκκλησιαστικῇ αὐτοσυνειδησίᾳ αὐτῆς πιστεύει
ἀκραδάντως ὅτι κατέχει κυρίαν θέσιν
εἰς τήν ὑπόθεσιν τῆς προωθήσεως
τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος ἐντός τοῦ
συγχρόνου κόσμου.
2. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεμελιοῖ τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ἐπί
τοῦ γεγονότος τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς
ὑπό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
καί ἐπί τῆς κοινωνίας ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι καί τοῖς μυστηρίοις. Ἡ ἑνότης αὕτη
ἐκφράζεται διά τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς καί τῆς πατερικῆς παραδόσεως
καί βιοῦται μέχρι σήμερον ἐν αὐτῇ. Ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔχει τήν ἀποστολήν καί ὑποχρέωσιν ἵνα μεταδίδῃ
καί κηρύττῃ πᾶσαν τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ
Γραφῇ καί τῇ Ἱερᾷ Παραδόσει ἀλήθειαν, ἥτις καί προσδίδει τῇ Ἐκκλησίᾳ
τόν καθολικόν αὐτῆς χαρακτῆρα.
3. Ἡ εὐθύνη τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας διά τήν ἑνότητα, ὡς καί ἡ
οἰκουμενική αὐτῆς ἀποστολή ἐξεφράσθησαν ὑπό τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Αὗται ἰδιαιτέρως προέβαλον
τόν μεταξύ τῆς ὀρθῆς πίστεως καί τῆς
μυστηριακῆς κοινωνίας ὑφιστάμενον
ἄρρηκτον δεσμόν.
4. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀδιαλείπτως προσευχομένη «ὑπέρ τῆς
τῶν πάντων ἑνώσεως», ἐκαλλιέργει
πάντοτε διάλογον μετά τῶν ἐξ αὐτῆς
διεστώτων, τῶν ἐγγύς καί τῶν μα-

κράν, ἐπρωτοστάτησε μάλιστα εἰς
τήν σύγχρονον ἀναζήτησιν ὁδῶν καί
τρόπων τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς
ἑνότητος τῶν εἰς Χριστόν πιστευόντων, μετέσχε τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως ἀπό τῆς ἐμφανίσεως αὐτῆς
καί συνετέλεσεν εἰς τήν διαμόρφωσιν
καί περαιτέρω ἐξέλιξιν αὐτῆς. Ἄλλωστε, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία χάρις
εἰς τό διακρῖνον αὐτήν οἰκουμενικόν
καί φιλάνθρωπον πνεῦμα, θεοκελεύστως αἰτούμενον «πάντας ἀνθρώπους
σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας
ἐλθεῖν» (Α’ Τιμ. 2, 4), ἀείποτε ἠγωνίσθη ὑπέρ ἀποκαταστάσεως τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος. Διό, ἡ Ὀρθόδοξος
συμμετοχή εἰς τήν κίνησιν πρός ἀποκατάστασιν τῆς ἑνότητος μετά τῶν
ἄλλων Χριστιανῶν ἐν τῇ Μιᾷ, Ἁγίᾳ,
Καθολικῇ καί Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ οὐδόλως τυγχάνει ξένη πρός τήν
φύσιν καί τήν ἱστορίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλ’ ἀποτελεῖ συνεπῆ
ἔκφρασιν τῆς ἀποστολικῆς πίστεως
καί παραδόσεως, ἐντός νέων ἱστορικῶν συνθηκῶν.
5. Οἱ σύγχρονοι διμερεῖς θεολογικοί διάλογοι τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, ὡς καί ἡ συμμετοχή αὐτῆς
εἰς τήν Οἰκουμενικήν Κίνησιν ἐρείδονται ἐπί τῆς συνειδήσεως ταύτης
τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ οἰκουμενικοῦ αὐτῆς πνεύματος ἐπί τῷ τέλει
τῆς ἀναζητήσεως, βάσει τῆς ἀληθείας
τῆς πίστεως καί τῆς παραδόσεως τῆς
ἀρχαίας Ἐκκλησίας τῶν ἑπτά Οἰκου26

μενικῶν Συνόδων, τῆς ἑνότητος ὅλων
τῶν Χριστιανῶν.
6. Κατά τήν ὀντολογικήν φύσιν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἑνότης αὐτῆς
εἶναι ἀδύνατον νά διαταραχθῇ. Παρά
ταῦτα, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν
μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’
αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν,
ἀλλά πιστεύει ὅτι αἱ πρός ταύτας σχέσεις αὐτῆς πρέπει νά στηρίζωνται ἐπί
τῆς ὑπ’ αὐτῶν ὅσον ἔνεστι ταχυτέρας
καί ἀντικειμενικωτέρας ἀποσαφηνίσεως τοῦ ὅλου ἐκκλησιολογικοῦ θέματος καί ἰδιαιτέρως τῆς γενικωτέρας
παρ’ αὐταῖς διδασκαλίας περί μυστηρίων, χάριτος, ἱερωσύνης καί ἀποστολικῆς διαδοχῆς. Οὕτω, ἦτο εὔνους καί
θετικῶς διατεθειμένη τόσον διά θεολογικούς, ὅσον καί διά ποιμαντικούς
λόγους, πρός θεολογικόν διάλογον
μετά τῶν λοιπῶν χριστιανῶν εἰς διμερές καί πολυμερές ἐπίπεδον καί πρός
τήν συμμετοχήν γενικώτερον εἰς τήν
Οἰκουμενικήν Κίνησιν τῶν νεωτέρων
χρόνων, ἐν τῇ πεποιθήσει ὅτι διά τοῦ
διαλόγου δίδει δυναμικήν μαρτυρίαν τοῦ πληρώματος τῆς ἐν Χριστῷ
ἀληθείας καί τῶν πνευματικῶν αὐτῆς
θησαυρῶν πρός τούς ἐκτός αὐτῆς, μέ
ἀντικειμενικόν σκοπόν τήν προλείανσιν τῆς ὁδοῦ τῆς ὁδηγούσης πρός τήν
ἑνότητα.
7. Ὑπό τό ἀνωτέρω πνεῦμα,
ἃπασαι αἱ κατά τόπους Ἁγιώταται
Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι συμμετέχουν
σήμερον ἐνεργῶς εἰς ἐπισήμους θεολογικούς διαλόγους, ἡ δέ πλειονότης
ἐξ αὐτῶν καί εἰς διαφόρους ἐθνικούς,

περιφερειακούς καί διεθνεῖς διαχριστιανικούς ὀργανισμούς, παρά τήν
προκύψασαν βαθεῖαν κρίσιν εἰς τήν
Οἰκουμενικήν Kίνησιν. Ἡ πολυσχιδής
αὕτη δραστηριότης τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας πηγάζει ἐκ τοῦ αἰσθήματος ὑπευθυνότητος καί ἐκ τῆς πεποιθήσεως ὅτι ἡ ἀμοιβαία κατανόησις
καί ἡ συνεργασία τυγχάνουν οὐσιώδεις, «ἵνα μή ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ
Εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ» (Α’ Κορ. 9,
12).
8. Βεβαίως, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκ
κλησία, διαλεγομένη μετά τῶν
λοιπῶν Χριστιανῶν, δέν παραγνωρίζει τάς δυσκολίας τοῦ τοιούτου
ἐγχειρήματος, κατανοεῖ ὅμως ταύτας
ἐν τῇ πορείᾳ πρός τήν κοινήν κατανόησιν τῆς παραδόσεως τῆς ἀρχαίας
Ἐκκλησίας καί ἐπί τῇ ἐλπίδι ὅτι τό
Ἅγιον Πνεῦμα, ὅπερ «ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας» (στιχηρόν ἑσπερινοῦ πεντηκοστῆς), θά
«ἀναπληρώσῃ τά ἐλλείποντα» (εὐχή
χειροτονίας). Ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ, ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τάς σχέσεις
αὐτῆς πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν
κόσμον δέν στηρίζεται μόνον εἰς τάς
ἀνθρωπίνους δυνάμεις τῶν διεξαγόντων τούς διαλόγους, ἀλλ’ ἀπεκδέχεται πρωτίστως τήν ἐπιστασίαν τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος ἐν τῇ χάριτι τοῦ
Κυρίου, εὐχηθέντος «ἵνα πάντες ἕν
ὦσιν» (Ἰω. 17, 21).
9. Οἱ σύγχρονοι διμερεῖς θεολογικοί διάλογοι, κηρυχθέντες ὑπό Πανορθοδόξων Διασκέψεων, ἐκφράζουν
τήν ὁμόθυμον ἀπόφασιν πασῶν τῶν
κατά τόπους ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν, αἱ ὁποῖαι καλοῦνται νά
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συμμετέχουν ἐνεργῶς καί συνεχῶς εἰς
τήν διεξαγωγήν αὐτῶν, ἵνα μή παρακωλύηται ἡ ὁμόφωνος μαρτυρία τῆς
Ὀρθοδοξίας πρός δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ. Ἐν ᾗ περιπτώσει τοπική τις
Ἐκκλησία ἤθελεν ἀποφασίσει νά μή
ὁρίσῃ ἐκπροσώπους αὐτῆς εἴς τινα διάλογον ἤ συνέλευσιν διαλόγου, ἐάν ἡ
ἀπόφασις αὕτη δέν εἶναι πανορθόδοξος, ὁ διάλογος συνεχίζεται. Πρό τῆς
ἐνάρξεως τοῦ διαλόγου ἤ τῆς συνελεύσεως ἀντιστοίχως, ἡ ἀπουσία τοπικῆς Ἐκκλησίας τινός δέον ὅπως συζητηθῇ ὁπωσδήποτε ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπιτροπῆς τοῦ διαλόγου πρός
ἔκφρασιν τῆς ἀλληλεγγύης καί τῆς
ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Οἱ διμερεῖς καί πολυμερεῖς θεολογικοί
διάλογοι δέον ὅπως ὑπόκεινται εἰς
πανορθοδόξους περιοδικάς ἀξιολογήσεις.
10. Τά προβλήματα, τά ὁποῖα
ἀνακύπτουν κατά τάς θεολογικάς συζητήσεις τῶν Μεικτῶν Θεολογικῶν
Ἐπιτροπῶν δέν συνιστοῦν πάντοτε
ἐπαρκῆ αἰτιολόγησιν μονομεροῦς
ἀνακλήσεως τῶν ἀντιπροσώπων
αὐτῆς ἤ καί ὁριστικῆς διακοπῆς τῆς
συμμετοχῆς αὐτῆς ὑπό τινος κατά
τόπον Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ
ἀποχώρησις ἐκ τοῦ διαλόγου Ἐκκλησίας τινός δέον ὅπως κατά κανόνα
ἀποφεύγηται, καταβαλλομένων τῶν
δεουσῶν διορθοδόξων προσπαθειῶν
διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἀντιπροσωπευτικῆς ὁλοκληρίας τῆς ἐν τῷ διαλόγῳ τούτῳ ὀρθοδόξου Θεολογικῆς
Ἐπιτροπῆς. Ἐάν τοπική τις Ἐκκλησία
ἤ καί ἄλλαι τινές Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι ἀρνῶνται νά συμμετάσχουν εἰς

τάς συνελεύσεις τῆς Μεικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς ὡρισμένου διαλόγου, ἐπικαλούμεναι σοβαρούς
ἐκκλησιολογικούς, κανονικούς, ποιμαντικούς ἤ ἠθικῆς φύσεως λόγους, ἡ
Ἐκκλησία ἤ αἱ Ἐκκλησίαι αὗται κοινοποιοῦν ἐγγράφως τήν ἄρνησιν αὐτῶν
εἰς τόν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην καί
εἰς πάσας τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας κατά τά πανορθοδόξως ἰσχύοντα.
Κατά τήν πανορθόδοξον διαβούλευσιν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀναζητεῖ τὴν ὁμόφωνον συναίνεσιν τῶν
λοιπῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν διὰ
τά ἐφεξῆς δέοντα γενέσθαι, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς ἐπαναξιολογήσεως τῆς πορείας τοῦ συγκεκριμένου
θεολογικοῦ διαλόγου, ἐφ’ ὅσον τοῦτο
κριθῇ ὁμοφώνως ἀναγκαῖον.
11. Ἡ κατά τήν διεξαγωγήν τῶν
θεολογικῶν διαλόγων ἀκολουθουμένη μεθοδολογία ἀποσκοπεῖ εἴς τε
τήν λύσιν τῶν παραδεδομένων θεολογικῶν διαφορῶν ἤ τῶν τυχόν νέων
διαφοροποιήσεων καί εἰς τήν ἀναζήτησιν τῶν κοινῶν στοιχείων τῆς χριστιανικῆς πίστεως, προϋποθέτει δέ
τήν σχετικήν πληροφόρησιν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ἐπί τῶν διαφόρων ἐξελίξεων τῶν διαλόγων. Ἐν
περιπτώσει ἀδυναμίας ὑπερβάσεως
συγκεκριμένης τινός θεολογικῆς διαφορᾶς ὁ θεολογικός διάλογος δύναται νά συνεχίζηται, καταγραφομένης
τῆς διαπιστωθείσης ἐπί τοῦ συγκεκριμένου θέματος θεολογικῆς διαφωνίας
καί ἀνακοινουμένης τῆς διαφωνίας
ταύτης πρός πάσας τάς κατά τόπους
Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας διά τά ἐφεξῆς
δέοντα γενέσθαι.
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12. Εἶναι εὐνόητον ὅτι κατά τήν
διεξαγωγήν τῶν θεολογικῶν διαλόγων κοινός πάντων σκοπός εἶναι ἡ
τελική ἀποκατάστασις τῆς ἐν τῇ ὀρθῇ
πίστει καί τῇ ἀγάπῃ ἑνότητος. Ὁπωσδήποτε ὅμως αἱ ὑφιστάμεναι θεολογικαί καί ἐκκλησιολογικαί διαφοραί
ἐπιτρέπουν ποιάν τινα ἱεράρχησιν ὡς
πρός τάς ὑφισταμένας δυσχερείας διά
τήν πραγμάτωσιν τοῦ πανορθοδόξως
διαπιστουμένου σκοποῦ. Ἡ ἑτερότης
τῶν προβλημάτων ἑκάστου διμεροῦς
διαλόγου προϋποθέτει διαφοροποίησιν μέν τῆς τηρηθησομένης ἐν αὐτῷ
μεθοδολογίας, ἀλλ’ οὐχί καί διαφοροποίησιν σκοποῦ, διότι ὁ σκοπός εἶναι
ἑνιαῖος εἰς πάντας τούς διαλόγους.
13. Ἐν τούτοις, ἐπιβάλλεται, ἐν
περιπτώσει ἀνάγκης, ὅπως ἀναληφθῇ
προσπάθεια συντονισμοῦ τοῦ ἔργου
τῶν διαφόρων Διορθοδόξων Θεολογικῶν Ἐπιτροπῶν, τοσούτῳ μᾶλλον
ὅσῳ ἡ ὑπάρχουσα ἑνότης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρέπει νά ἀποκαλύπτηται καί ἐκδηλοῦται καί ἐν τῷ
χώρῳ τῶν διαλόγων τούτων.
14. Ἡ περάτωσις οἱουδήποτε ἐπισήμως κηρυχθέντος θεολογικοῦ διαλόγου συντελεῖται διά τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ ἔργου τῆς ἀντιστοίχου
Μεικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁπότε ὁ Πρόεδρος τῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς ὑποβάλλει ἔκθεσιν πρός τόν
Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, ὁ ὁποῖος,
ἐν συμφωνίᾳ καί μετά τῶν Προκαθημένων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν, κηρύσσει τήν λῆξιν τοῦ
διαλόγου. Οὐδείς διάλογος θεωρεῖται
περατωθείς πρίν ἤ κηρυχθῇ λήξας διά
τοιαύτης πανορθοδόξου ἀποφάνσεως.

15. Ἡ μετά τήν τυχόν ἐπιτυχῆ
ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἔργου θεολογικοῦ
τινος διαλόγου πανορθόδοξος ἀπόφασις διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς
ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας δέον ὅπως
ἐρείδηται ἐπί τῆς ὁμοφωνίας πασῶν
τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
16. Ἕν ἐκ τῶν κυρίων ὀργάνων ἐν
τῇ ἱστορίᾳ τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως εἶναι τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.). Ὡρισμέναι
Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι ὑπῆρξαν ἱδρυτικά μέλη καί ἐν συνεχείᾳ ἅπασαι
ἀπέβησαν μέλη αὐτοῦ. Τό Π.Σ.Ε. εἶναι
ἕν συγκεκροτημένον διαχριστιανικόν
σῶμα, παρά τό γεγονός ὅτι τοῦτο δέν
συμπεριλαμβάνει ἁπάσας τάς ἑτεροδόξους Χριστιανικάς Ἐκκλησίας καί
Ὁμολογίας. Παραλλήλως, ὑφίστανται
καί ἄλλοι διαχριστιανικοί ὀργανισμοί
καί περιφερειακά ὄργανα, ὡς ἡ Διάσκεψις τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν
(Κ.Ε.Κ.), τό Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν
Μέσης Ἀνατολῆς (Σ.Ε.Μ.A.) καί τό
Παναφρικανικόν Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν. Ταῦτα μετά τοῦ Π.Σ.Ε. τηροῦν
σημαντικήν ἀποστολήν διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου. Αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι
Γεωργίας καί Βουλγαρίας ἀπεχώρησαν ἐκ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ἐκκλησιῶν, ἡ μέν πρώτη ἐν ἔτει 1997,
ἡ δέ δευτέρα ἐν ἔτει 1998, ὡς ἔχουσαι
αὐτῶν ἰδίαν γνώμην περί τοῦ ἔργου
τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν καί οὕτω δέν συμμετέχουν εἰς
τάς ὑπ᾽ αὐτοῦ καί τῶν ἄλλων διαχριστιανικῶν ὀργανισμῶν δραστηριότητας.
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17. Αἱ Ὀρθόδοξοι κατά τόπους
Ἐκκλησίαι–μέλη τοῦ Π.Σ.Ε., μετέχουν
πλήρως καί ἰσοτίμως ἐν τῷ ὀργανισμῷ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ἐκκλησιῶν καί συμβάλλουν δι’ ὅλων
τῶν εἰς τήν διάθεσιν αὐτῶν μέσων
διά τήν προώθησιν τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως καί τῆς συνεργασίας ἐπί
τῶν μειζόνων κοινωνικοπολιτικῶν
προκλήσεων. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀπεδέχθη προθύμως τήν ἀπόφασιν τοῦ Π.Σ.Ε. νά ἀνταποκριθῇ εἰς τό
αἴτημά της περί συστάσεως Εἰδικῆς
Ἐπιτροπῆς διά τήν Ὀρθόδοξον συμμετοχήν εἰς τό Π.Σ.Ε., συμφώνως
πρός τήν ἐντολήν τῆς Διορθοδόξου
Συναντήσεως τῆς Θεσσαλονίκης
(1998). Τά ὑπό τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς
καθιερωθέντα κριτήρια, τά ὁποῖα
προετάθησαν ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων
καί ἐγένοντο δεκτά ὑπό τοῦ Π.Σ.Ε.,
ὡδήγησαν εἰς τήν σύστασιν τῆς Μονίμου Ἐπιτροπῆς Συνεργασίας καί
Συναινέσεως, ἐπεκυρώθησαν δε καί
ἐνετάχθησαν εἰς τό Καταστατικόν καί
εἰς τόν Κανονισμόν λειτουργίας τοῦ
Π.Σ.Ε.
18. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία πιστή εἰς τήν ἐκκλησιολογίαν αὐτῆς, εἰς
τήν ταυτότητα τῆς ἐσωτερικῆς αὐτῆς
δομῆς καί εἰς τήν διδασκαλίαν τῆς
ἀρχαίας Ἐκκλησίας τῶν ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων, συμμετέχουσα ἐν
τῷ ὀργανισμῷ τοῦ Π.Σ.Ε., οὐδόλως
ἀποδέχεται τήν ἰδέαν τῆς «ἰσότητος
τῶν Ὁμολογιῶν» καί οὐδόλως δύναται νά δεχθῇ τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ὥς τινα διομολογιακήν προσαρμογήν. Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἡ ἑνότης ἡ ὁποία ἀναζητεῖται ἐν τῷ Π.Σ.Ε.

δέν δύναται νά εἶναι προϊόν μόνον
θεολογικῶν συμφωνιῶν, ἀλλά καί τῆς
ἐν τοῖς μυστηρίοις τηρουμένης καί
βιουμένης ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ
ἑνότητος τῆς πίστεως.
19. Αἱ Ὀρθ όδοξοι Ἐκκ λησίαι–μέλη θεωροῦν ὡς ἀπαραίτητον
ὅρον τῆς συμμετοχῆς εἰς τό Π.Σ.Ε
τό ἄρθρον-βάσιν τοῦ Καταστατικοῦ
αὐτοῦ, συμφώνως τῷ ὁποίῳ, μέλη
αὐτοῦ δύνανται νά εἶναι ὅσοι πιστεύουν εἰς τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν
ὡς Θεόν καί Σωτῆρα κατά τάς Γραφάς
καί ὁμολογοῦν κατά τό Σύμβολον Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως τόν ἐν
Τριάδι Θεόν, Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον
Πνεῦμα. Ἔχουν δέ βαθεῖαν τήν πεποίθησιν ὅτι αἱ ἐκκλησιολογικαί προϋποθέσεις τῆς Δηλώσεως τοῦ Toronto
(1950), τιτλοφορουμένης «Ἡ Ἐκκλησία, αἱ Ἐκκλησίαι καί τό Παγκόσμιον
Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν», εἶναι κεφαλαιώδους σημασίας διά τήν Ὀρθόδοξον συμμετοχήν εἰς τό Συμβούλιον.
Ὅθεν, αὐτονόητον, ὅτι τό Π.Σ.Ε. δέν
εἶναι καί ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει ἐπιτρέπεται νά καταστῇ ὑπέρ-Ἐκκλησία.
«Σκοπός τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν δέν εἶναι νά διαπραγματεύεται ἑνώσεις μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν, ὅπερ δύναται νά γίνῃ μόνον ὑπό
τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐνεργουσῶν ἐξ ἰδίας
πρωτοβουλίας, ἀλλά νά φέρῃ τάς
Ἐκκλησίας εἰς ζῶσαν ἐπαφήν πρός
ἀλλήλας καί νά προαγάγῃ τήν μελέτην καί συζήτησιν τῶν ζητημάτων
τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος. Οὐδεμία
Ἐκκλησία ὑποχρεοῦται νά ἀλλάξῃ
τήν ἐκκλησιολογίαν αὐτῆς κατά τήν
εἴσοδόν της εἰς τό Συμβούλιον [...]
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Ἐν τούτοις, τό γεγονός τῆς ἐντάξεως
αὐτῆς εἰς τό Συμβούλιον δέν συνεπάγεται ὅτι ἑκάστη Ἐκκλησία ὀφείλει
νά θεωρῇ τάς ἄλλας ὡς Ἐκκλησίας
ὑπό τήν ἀληθῆ καί πλήρη ἔννοιαν τοῦ
ὅρου» (Δήλωσις τοῦ Toronto, § 2, 3.3,
4.4).
20. Αἱ προοπτικαί τῶν θεολογικῶν διαλόγων τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μετά τοῦ λοιποῦ χριστιανικοῦ κόσμου προσδιορίζονται πάντοτε ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν τῆς
ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας καί τῶν
κανονικῶν κριτηρίων τῆς ἤδη διαμεμορφωμένης ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως.
21. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐπιθυμεῖ τήν ἐνίσχυσιν τοῦ ἔργου τῆς
Ἐπιτροπῆς «Πίστις καί Τάξις» καί μετ’
ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος παρακολουθεῖ τήν μέχρι τοῦδε θεολογικήν
αὐτῆς προσφοράν. Ἐκτιμᾷ θετικῶς
τά ὑπ’ αὐτῆς ἐκδοθέντα θεολογικά κείμενα, τῇ σπουδαίᾳ συνεργίᾳ
καί ὀρθοδόξων θεολόγων, τά ὁποῖα
ἀποτελοῦν ἀξιόλογον βῆμα εἰς τήν
Οἰκουμενικήν Κίνησιν διά τήν προσέγγισιν τῶν χριστιανῶν. Ἐν τούτοις
ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διατηρεῖ ἐπιφυλάξεις διά κεφαλαιώδη ζητήματα
πίστεως καί τάξεως, διότι αἱ μή Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι καί Ὁμολογίαι παρεξέκλιναν ἐκ τῆς ἀληθοῦς πίστεως τῆς
μιᾶς, ἁγίας, καθολικῆς καί ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.
22. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ καταδικαστέαν πᾶσαν διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας,
ὑπό ἀτόμων ἤ ὁμάδων, ἐπί προφάσει
τηρήσεως ἤ δῆθεν προασπίσεως τῆς

γνησίας Ὀρθοδοξίας. Ὡς μαρτυρεῖ ἡ
ὅλη ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
ἡ διατήρησις τῆς γνησίας ὀρθοδόξου
πίστεως διασφαλίζεται μόνον διά τοῦ
συνοδικοῦ συστήματος, τό ὁποῖον
ἀνέκαθεν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀπετέλει
τήν ἀνωτάτην αὐθεντίαν ἐπί θεμάτων
πίστεως καί κανονικῶν διατάξεων
(κανών 6 τῆς Β’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου).
23. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔχει
κοινήν τήν συνείδησιν περί τῆς ἀναγκαιότητος τοῦ διαχριστιανικοῦ θεολογικοῦ διαλόγου, διό καί κρίνει ἀναγκαῖον νά συνοδεύηται οὗτος πάντοτε ὑπό τῆς ἐν τῷ κόσμῳ μαρτυρίας
διά πράξεων ἀμοιβαίας κατανοήσεως
καί ἀγάπης, αἱ ὁποῖαι ἐκφράζουν τήν
«ἀνεκλάλητον χαράν» τοῦ Εὐαγγελίου (Α’ Πέτρ. 1, 8), ἀποκλειομένης
πάσης πράξεως προσηλυτισμοῦ, οὐνίας ἤ ἄλλης προκλητικῆς ἐνεργείας
ὁμολογιακοῦ ἀνταγωνισμοῦ. Ὑπό τό
πνεῦμα αὐτό, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
θεωρεῖ σημαντικόν ὅπως ὅλοι οἱ Χριστιανοί, ἐμπνεόμενοι ὑπό τῶν κοινῶν
θεμελιωδῶν ἀρχῶν τοῦ Εὐαγγελίου,
προσπαθήσωμεν νά δώσωμεν εἰς τά
ἀκανθώδη προβλήματα τοῦ συγχρόνου κόσμου, μίαν ὁλοπρόθυμον καί
ἀλληλέγγυον ἀπάντησιν, βασιζομένην εἰς τό πρότυπον τοῦ ἐν Χριστῷ
καινοῦ ἀνθρώπου.
24. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔχει
συνείδησιν τοῦ γεγονότος, ὅτι ἡ κίνησις πρός ἀποκατάστασιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν λαμβάνει νέας
μορφάς, ἵνα ἀνταποκριθῇ εἰς τάς νέας
συνθήκας καί ἀντιμετωπίσῃ τάς νέας
προκλήσεις τοῦ συγχρόνου κόσμου.
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Εἶναι ἀπαραίτητος ἡ συνέχισις τῆς
μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν διῃρημένον χριστιανικόν
κόσμον ἐπί τῇ βάσει τῆς ἀποστολικῆς
παραδόσεως καί πίστεώς της.
Δεόμεθα ὅπως οἱ Χριστιανοί ἐρ

γασθῶσιν ἀπό κοινοῦ, ὥστε νά ἀποβῇ
ἐγγύς ἡ ἡμέρα, καθ’ ἥν ὁ Κύριος θά
ἐκπληρώσῃ τήν ἐλπίδα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί «γενήσεται μία
ποίμνη, εἷς ποιμήν» (Ἰω. 10,16).

† ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος, Πρόεδρος
† ὁ Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος
† ὁ Ἱεροσολύμων Θεόφιλος
† ὁ Σερβίας Εἰρηναῖος
† ὁ Ρουμανίας Δανιήλ
† ὁ Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου Χρυσόστομος
† ὁ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος
† ὁ Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας Σάββας
† ὁ Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας Ἀναστάσιος
† ὁ Πρέσοβ καί πάσης Τσεχίας καί Σλοβακίας Ραστισλάβ
Ἀντιπροσωπεία Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
† ὁ Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας Λέων
† ὁ Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας Στέφανος
† ὁ Γέρων Περγάμου Ἰωάννης
† ὁ Γέρων Ἀμερικῆς Δημήτριος
† ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος
† ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος
† ὁ Ντένβερ Ἠσαΐας
† ὁ Ἀτλάντας Ἀλέξιος
† ὁ Πριγκηποννήσων Ἰάκωβος
† ὁ Προικοννήσου Ἰωσήφ
† ὁ Φιλαδελφείας Μελίτων
† ὁ Γαλλίας Ἐμμανουήλ
† ὁ Δαρδανελλίων Νικήτας
† ὁ Ντητρόϊτ Νικόλαος
† ὁ Ἁγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος
† ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος
† ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος
† ὁ Σηλυβρίας Μάξιμος
† ὁ Ἀδριανουπόλεως Ἀμφιλόχιος
† ὁ Διοκλείας Κάλλιστος
† ὁ Ἱεραπόλεως Ἀντώνιος, ἐπί κεφαλῆς τῶν
Οὐκρανῶν Ὀρθοδόξων ἐν ΗΠΑ
† ὁ Τελμησσοῦ Ἰώβ
† ὁ Χαριουπόλεως Ἰωάννης,
ἐπί κεφαλῆς τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν
ἐν τῇ Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων
Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως
† ὁ Νύσσης Γρηγόριος, ἐπί κεφαλῆς τῶν
Καρπαθορρώσσων Ὀρθοδόξων ἐν ΗΠΑ

† ὁ Νιγηρίας Ἀλέξανδρος
† ὁ Τριπόλεως Θεοφύλακτος
† ὁ Καλῆς Ἐλπίδος Σέργιος
† ὁ Κυρήνης Ἀθανάσιος
† ὁ Καρθαγένης Ἀλέξιος
† ὁ Μουάνζας Ἱερώνυμος
† ὁ Γουϊνέας Γεώργιος
† ὁ Ἑρμουπόλεως Νικόλαος
† ὁ Εἰρηνουπόλεως Δημήτριος
† ὁ Ἰωαννουπόλεως καί Πρετορίας Δαμασκηνός
† ὁ Ἄκκρας Νάρκισσος
† ὁ Πτολεμαΐδος Ἐμμανουήλ
† ὁ Καμερούν Γρηγόριος
† ὁ Μέμφιδος Νικόδημος
† ὁ Κατάγκας Μελέτιος
† ὁ Μπραζαβίλ καί Γκαμπόν Παντελεήμων
† ὁ Μπουρούντι καί Ρουάντας Ἰννοκέντιος
† ὁ Μοζαμβίκης Χρυσόστομος
† ὁ Νιέρι καί Ὄρους Κένυας Νεόφυτος
Ἀντιπροσωπεία Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων
† ὁ Φιλαδελφείας Βενέδικτος
† ὁ Κωνσταντίνης Ἀρίσταρχος
† ὁ Ἰορδάνου Θεοφύλακτος
† ὁ Ἀνθηδῶνος Νεκτάριος
† ὁ Πέλλης Φιλούμενος
Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Σερβίας
† ὁ Ἀχρίδος καί Σκοπίων Ἰωάννης
† ὁ Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας
Ἀμφιλόχιος
† ὁ Ζάγκρεμπ καί Λιουμπλιάνας Πορφύριος
† ὁ Σιρμίου Βασίλειος
† ὁ Βουδιμίου Λουκιανóς
† ὁ Νέας Γκρατσάνιτσας Λογγῖνος
† ὁ Μπάτσκας Εἰρηναῖος

Ἀντιπροσωπεία Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας
† ὁ Γέρων Λεοντοπόλεως Γαβριήλ
† ὁ Ναϊρόμπι Μακάριος
† ὁ Καμπάλας Ἰωνᾶς
† ὁ Ζιμπάμπουε καί Ἀγκόλας Σεραφείμ
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† ὁ Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς Ἠσαΐας
† ὁ Τριμυθοῦντος καί Λευκάρων Βαρνάβας
† ὁ Καρπασίας Χριστοφόρος
† ὁ Ἀρσινόης Νεκτάριος
† ὁ Ἀμαθοῦντος Νικόλαος
† ὁ Λήδρας Ἐπιφάνιος
† ὁ Χύτρων Λεόντιος
† ὁ Νεαπόλεως Πορφύριος
† ὁ Μεσαορίας Γρηγόριος

† ὁ Σβορνικίου καί Τούζλας Χρυσόστομος
† ὁ Ζίτσης Ἰουστῖνος
† ὁ Βρανίων Παχώμιος
† ὁ Σουμαδίας Ἰωάννης
† ὁ Μπρανιτσέβου Ἰγνάτιος
† ὁ Δαλματίας Φώτιος
† ὁ Μπίχατς καί Πέτροβατς Ἀθανάσιος
† ὁ Νίκσιτς καί Βουδίμλιε Ἰωαννίκιος
† ὁ Ζαχουμίου καί Ἑρζεγοβίνης Γρηγόριος
† ὁ Βαλιέβου Μιλούτιν
† ὁ ἐν Δυτικῇ Ἀμερικῇ Μάξιμος
† ὁ ἐν Αὐστραλίᾳ καί Νέᾳ Ζηλανδίᾳ Εἰρηναῖος
† ὁ Κρούσεβατς Δαυΐδ
† ὁ Σλαυονίας Ἰωάννης
† ὁ ἐν Αὐστρίᾳ καί Ἑλβετίᾳ Ἀνδρέας
† ὁ Φραγκφούρτης καί ἐν Γερμανίᾳ Σέργιος
† ὁ Τιμοκίου Ἱλαρίων

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ἑλλάδος
† ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Προκόπιος
† ὁ Περιστερίου Χρυσόστομος
† ὁ Ἠλείας Γερμανός
† ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος
† ὁ Ἄρτης Ἰγνάτιος
† ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου
Δαμασκηνός
† ὁ Νικαίας Ἀλέξιος
† ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος
† ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος
† ὁ Καστορίας Σεραφείμ
† ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ Ἰγνάτιος
† ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος
† ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἐφραίμ
† ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος
† ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος
† ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος
† ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας
† ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως
Ἀθηναγόρας
† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης
† ὁ Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας Γαβριήλ
† ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος
† ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου
Θεόκλητος

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ρουμανίας
† ὁ Ἰασίου καί Μολδαβίας καί Μπουκοβίνης
Θεοφάνης
† ὁ Σιμπίου καί Τρανσυλβανίας Λαυρέντιος
† ὁ Βάντ, Φελεάκ καί Κλούζ καί Κλούζ, Ἄλμπας,
Κρισάνας καί Μαραμοῦρες Ἀνδρέας
† ὁ Κραϊόβας καί Ὀλτενίας Εἰρηναῖος
† ὁ Τιμισοάρας καί Βανάτου Ἰωάννης
† ὁ ἐν Δυτικῇ καί Νοτίῳ Εὐρώπῃ Ἰωσήφ
† ὁ ἐν Γερμανίᾳ καί Κεντρικῇ Εὐρώπῃ Σεραφείμ
† ὁ Τιργοβιστίου Νήφων
† ὁ Ἄλμπα Ἰούλια Εἰρηναῖος
† ὁ Ρώμαν καί Μπακάου Ἰωακείμ
† ὁ Κάτω Δουνάβεως Κασσιανός
† ὁ Ἀράντ Τιμόθεος
† ὁ ἐν Ἀμερικῇ Νικόλαος
† ὁ Ὀράντεα Σωφρόνιος
† ὁ Στρεχαΐας καί Σεβερίνου Νικόδημος
† ὁ Τουλσέας Βησσαρίων
† ὁ Σαλάζης Πετρώνιος
† ὁ ἐν Οὑγγαρίᾳ Σιλουανός
† ὁ ἐν Ἰταλίᾳ Σιλουανός
† ὁ ἐν Ἱσπανίᾳ καί Πορτογαλίᾳ Τιμόθεος
† ὁ ἐν Βορείῳ Εὐρώπῃ Μακάριος
† ὁ Πλοεστίου Βαρλαάμ, Βοηθός παρά τῷ
Πατριάρχῃ
† ὁ Λοβιστέου Αἰμιλιανός, Βοηθός παρά τῷ
Ἀρχιεπισκόπῳ Ριμνικίου
† ὁ Βικίνης Ἰωάννης Κασσιανός, Βοηθός παρά
τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ ἐν Ἀμερικῇ

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Πολωνίας
† ὁ Λούτζ καί Πόζναν Σίμων
† ὁ Λούμπλιν καί Χέλμ Ἄβελ
† ὁ Μπιαλύστοκ καί Γκντάνσκ Ἰάκωβος
† ὁ Σιεμιατίτσε Γεώργιος
† ὁ Γκορλίτσε Παΐσιος
Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ἀλβανίας
† ὁ Κορυτσᾶς Ἰωάννης
† ὁ Ἀργυροκάστρου Δημήτριος
† ὁ Ἀπολλωνίας καί Φίερ Νικόλαος
† ὁ Ἐλμπασάν Ἀντώνιος
† ὁ Ἀμαντίας Ναθαναήλ
† ὁ Βύλιδος Ἄστιος

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Κύπρου
† ὁ Πάφου Γεώργιος
† ὁ Κιτίου Χρυσόστομος
† ὁ Κυρηνείας Χρυσόστομος
† ὁ Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος
† ὁ Μόρφου Νεόφυτος
† ὁ Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Βασίλειος
† ὁ Κύκκου καί Τηλλυρίας Νικηφόρος

Ἀντιπροσωπεία
Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας
† ὁ Πράγας Μιχαήλ
† ὁ Σούμπερκ Ἠσαΐας
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Ἡ

ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ
ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΑΥΤΟΥ

Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἠσχολήθη περί τό θέμα «Τό Αὐτόνομον
καί ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ».
Οὕτω, συνεζήτησε τά ὑπό τῆς E’
Προσυνοδικῆς Πανορθόδοξου Διασκέψεως (Σαμπεζύ, 10-17 Ὀκτώβριος
2015) παραπεμφθέντα αὐτῇ σχετικά
κείμενα, ἐγκρίνασα αὐτά μετά τινων
μικρῶν τροπολογιῶν, ὡς ἀκολούθως.
Τά ἀπασχολήσαντα τήν Σύνοδον
θέματα τοῦ κειμένου ἀνεφέρονται:
α) εἰς τήν ἔννοιαν, τό περιεχόμενον
καί τά ποικίλα σχήματα τοῦ θεσμοῦ
τοῦ Αὐτονόμου, β) εἰς τάς προϋποθέσεις τοπικῆς τινος Ἐκκλησίας διά
νά ζητήσῃ τήν Αὐτονομίαν αὐτῆς
ἐκ τῆς εἰς ἥν ὑπάγεται Aὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας, γ) εἰς τήν ἀποκλειστικήν ἁρμοδιότητα τῆς Aὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας νά κινήσῃ καί νά
ὁλοκληρώσῃ τήν διαδικασίαν ἀποδόσεως τῆς Αὐτονομίας εἰς τμῆμα
τῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας αὐτῆς,
Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν μή ἱδρυομένων εἰς τόν γεωγραφικόν χῶρον τῆς
Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς, καί δ) εἰς
τάς συνεπείας τῆς ἐκκλησιαστικῆς
αὐτῆς πράξεως διά τάς σχέσεις τῆς
ἀνακηρυχθείσης Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τόσον πρός τήν εἰς ἥν ἀναφέρεται Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν, ὅσον
καί πρός τάς ἄλλας Aὐτοκεφάλους
Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας.
1. Ὁ θεσμός τοῦ Αὐτονόμου
ἐκφράζει κατά κανονικόν τρόπον

τό καθεστώς τῆς σχετικῆς ἤ μερικῆς
ἀνεξαρτησίας ἑνός συγκεκριμένου
ἐκκλησιαστικοῦ τμήματος ἐκ τῆς
κανονικῆς δικαιοδοσίας τῆς Aὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας, εἰς τήν ὁποίαν
κανονικῶς ἀναφέρεται.
1. Κατά τήν ἐφαρμογήν τοῦ θεσμοῦ τούτου εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν
πρᾶξιν διεμορφώθησαν βαθμίδες
ἐξαρτήσεως, ἀφορῶσαι εἰς τάς σχέσεις τῆς Αὐτονόμου πρός τήν Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν, εἰς τήν ὁποίαν
αὕτη ἀναφέρεται.
2. Ἡ ἐκλογή τοῦ Πρώτου τῆς
Αὐτονόμου Ἐκκλησίας ἐγκρίνεται
ἤ διενεργεῖται ὑπό τοῦ ἁρμοδίου
ἐκκλησιαστικοῦ ὀργάνου τῆς Aὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας, τόν Προκαθημένον τῆς ὁποίας οὗτος μνημονεύει
καί εἰς τόν ὁποῖον κανονικῶς ἀναφέρεται.
3. Εἰς τήν λειτουργίαν τοῦ θεσμοῦ τοῦ Αὐτονόμου ὑφίστανται
διάφορα σχήματα κατά τήν ἐφαρμογήν αὐτοῦ εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν
πρᾶξιν, τά ὁποῖα προσδιορίζονται ἐκ
τῆς ἐκτάσεως τῆς ἐξαρτήσεως τῆς
Αὐτονόμου ἀπό τήν Αὐτοκέφαλον
Ἐκκλησίαν.
4. Εἰς σχήματά τινα ὁ βαθμός
ἐξαρτήσεως τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας ἐκφράζεται καί διά τῆς συμμετοχῆς τοῦ Πρώτου αὐτῆς εἰς τήν Σύνοδον τῆς Aὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας.
2. Ἡ κίνησις καί ἡ ὁλοκλήρωσις
τῆς διαδικασίας διά τήν ἀπόδοσιν
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τοῦ Αὐτονόμου εἰς τμῆμα τῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας τῆς Aὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας ἀνήκει εἰς τήν κανονικήν ἁρμοδιότητα αὐτῆς, πρός τήν
ὁποίαν ἀναφέρεται ἡ ἀνακηρυσσομένη Αὐτόνομος Ἐκκλησία. Oὕτως:
1. Ἡ ζητοῦσα τήν Αὐτονομίαν
αὐτῆς τοπική Ἐκκλησία, ἐάν διαθέτῃ
τάς ἀναγκαίας ἐκκλησιαστικάς, κανονικάς καί ποιμαντικάς προϋποθέσεις, ὑποβάλλει τό σχετικόν αἴτημα
εἰς τήν πρός ἥν ἔχει τήν ἀναφοράν
αὐτῆς Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν, ἐξηγοῦσα καί τούς σοβαρούς λόγους, οἱ
ὁποῖοι ὑπαγορεύουν τήν ὑποβολήν
τοῦ αἰτήματος αὐτῆς.
2. Ἡ Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία,
δεχομένη τό αἴτημα αὐτῆς, ἀξιολογεῖ ἐν Συνόδῳ τάς προϋποθέσεις
καί τούς λόγους τῆς ὑποβολῆς τοῦ
αἰτήματος καί ἀποφασίζει διά τήν
ἀπόδοσιν ἤ μή τοῦ Αὐτονόμου. Εἰς
περίπτωσιν θετικῆς ἀποφάσεως ἐκδίδει τόν σχετικόν Τόμον, ὁ ὁποῖος καθορίζει τά γεωγραφικά ὅρια καί τάς
σχέσεις τῆς Αὐτονόμου πρός τήν εἰς
ἥν ἀναφέρεται Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν, συμφώνως πρός τά καθιερωμένα κριτήρια τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως.
3. Ὁ Προκαθήμενος τῆς Aὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας ἀνακοινοῖ πρός
τό Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καί
τάς ἄλλας Aὐτοκεφάλους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας τήν ἀνακήρυξιν τῆς
Αὐτονόμου Ἐκκλησίας.
4. Ἡ Αὐτόνομος Ἐκκλησία ἐκ
φράζεται διά τῆς ἐξ ἧς ἔλαβε τήν
αὐτονομίαν αὐτῆς Aὐτοκεφάλου
Ἐκκλησίας εἰς τάς διορθοδόξους, δι-

αχριστιανικάς καί διαθρησκειακάς
σχέσεις αὐτῆς.
5. Ἑκάστη Αὐτοκέφαλος Ἐκ
κλησία δύναται νά παραχωρῇ αὐτόνομον καθεστώς μόνον ἐντός τῶν
ὁρίων τῆς κανονικῆς γεωγραφικῆς
περιφερείας αὐτῆς. Εἰς τόν χῶρον
τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς δέν
ἱδρύονται Αὐτόνομοι Ἐκκλησίαι, εἰ
μή μόνον μετά πανoρθόδοξον συναίνεσιν, ἐξασφαλιζομένην ὑπό τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κατά τά
πανορθοδόξως ἰσχύοντα.
6. Εἰς περιπτώσεις ἀπονομῆς
αὐτονόμου καθεστῶτος εἰς τήν ἰδίαν
γεωγραφικήν ἐκκλησιαστικήν περιοχήν ὑπό δύο Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, καί, ὡς ἐκ τούτου, ἐγειρομένης
ἀμφισβητήσεως ἑκατέρου Αὐτονόμου, αἱ ἐμπλεκόμεναι πλευραί ἀναφέρονται, ὁμοῦ ἤ κεχωρισμένως, εἰς
τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἵνα
οὗτος ἐξεύρῃ τήν κανονικήν λύσιν
ἐπί τοῦ θέματος κατά τά πανορθοδόξως ἰσχύοντα.
3. Αἱ ἐκ τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ
Αὐτονόμου προκύπτουσαι διά τήν
Aὐτόνομον Ἐκκλησίαν καί τήν σχέσιν αὐτῆς πρός τήν Αὐτοκέφαλον
Ἐκκλησίαν συνέπειαι εἶναι αἱ κάτωθι:
1. Ὁ Πρῶτος τῆς Αὐτονόμου
Ἐκκλησίας μνημονεύει μόνον τοῦ
ὀνόματος τοῦ Προκαθημένου τῆς
Aὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας.
2. Τό ὄνομα τοῦ Πρώτου τῆς
Αὐτονόμου Ἐκκλησίας δέν ἀναγράφεται εἰς τά Δίπτυχα.
3. Ἡ Αὐτόνομος Ἐκκλησία παραλαμβάνει τό Ἅγιον Μύρον ἐκ τῆς
Aὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας.
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4. Οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας ἐκλέγονται, καθίστανται καί κρίνονται ὑπό τοῦ ἁρμοδίου
ἐκκλησιαστικοῦ ὀργάνου αὐτῆς. Εἰς

περίπτωσιν βεβαίας πρός τοῦτο ἀδυναμίας τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας,
ἐπικουρεῖται αὕτη ὑπό τῆς Aὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας εἰς ἥν ἀναφέρεται.

† ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος, Πρόεδρος
† ὁ Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος
† ὁ Ἱεροσολύμων Θεόφιλος
† ὁ Σερβίας Εἰρηναῖος
† ὁ Ρουμανίας Δανιήλ
† ὁ Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου Χρυσόστομος
† ὁ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος
† ὁ Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας Σάββας
† ὁ Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας Ἀναστάσιος
† ὁ Πρέσοβ καί πάσης Τσεχίας καί Σλοβακίας Ραστισλάβ
Ἀντιπροσωπεία Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
† ὁ Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας Λέων
† ὁ Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας Στέφανος
† ὁ Γέρων Περγάμου Ἰωάννης
† ὁ Γέρων Ἀμερικῆς Δημήτριος
† ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος
† ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος
† ὁ Ντένβερ Ἠσαΐας
† ὁ Ἀτλάντας Ἀλέξιος
† ὁ Πριγκηποννήσων Ἰάκωβος
† ὁ Προικοννήσου Ἰωσήφ
† ὁ Φιλαδελφείας Μελίτων
† ὁ Γαλλίας Ἐμμανουήλ
† ὁ Δαρδανελλίων Νικήτας
† ὁ Ντητρόϊτ Νικόλαος
† ὁ Ἁγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος
† ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος
† ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος
† ὁ Σηλυβρίας Μάξιμος
† ὁ Ἀδριανουπόλεως Ἀμφιλόχιος
† ὁ Διοκλείας Κάλλιστος
† ὁ Ἱεραπόλεως Ἀντώνιος, ἐπί κεφαλῆς τῶν
Οὐκρανῶν Ὀρθοδόξων ἐν ΗΠΑ
† ὁ Τελμησσοῦ Ἰώβ
† ὁ Χαριουπόλεως Ἰωάννης, ἐπί κεφαλῆς τῆς
Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν τῇ Δυτικῇ
Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς
Παραδόσεως
† ὁ Νύσσης Γρηγόριος, ἐπί κεφαλῆς τῶν
Καρπαθορρώσσων Ὀρθοδόξων ἐν ΗΠΑ

† ὁ Καλῆς Ἐλπίδος Σέργιος
† ὁ Κυρήνης Ἀθανάσιος
† ὁ Καρθαγένης Ἀλέξιος
† ὁ Μουάνζας Ἱερώνυμος
† ὁ Γουϊνέας Γεώργιος
† ὁ Ἑρμουπόλεως Νικόλαος
† ὁ Εἰρηνουπόλεως Δημήτριος
† ὁ Ἰωαννουπόλεως καί Πρετορίας Δαμασκηνός
† ὁ Ἄκκρας Νάρκισσος
† ὁ Πτολεμαΐδος Ἐμμανουήλ
† ὁ Καμερούν Γρηγόριος
† ὁ Μέμφιδος Νικόδημος
† ὁ Κατάγκας Μελέτιος
† ὁ Μπραζαβίλ καί Γκαμπόν Παντελεήμων
† ὁ Μπουρούντι καί Ρουάντας Ἰννοκέντιος
† ὁ Μοζαμβίκης Χρυσόστομος
† ὁ Νιέρι καί Ὄρους Κένυας Νεόφυτος
Ἀντιπροσωπεία
Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων
† ὁ Φιλαδελφείας Βενέδικτος
† ὁ Κωνσταντίνης Ἀρίσταρχος
† ὁ Ἰορδάνου Θεοφύλακτος
† ὁ Ἀνθηδῶνος Νεκτάριος
† ὁ Πέλλης Φιλούμενος
Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Σερβίας
† ὁ Ἀχρίδος καί Σκοπίων Ἰωάννης
† ὁ Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας
Ἀμφιλόχιος
† ὁ Ζάγκρεμπ καί Λιουμπλιάνας Πορφύριος
† ὁ Σιρμίου Βασίλειος
† ὁ Βουδιμίου Λουκιανóς
† ὁ Νέας Γκρατσάνιτσας Λογγῖνος
† ὁ Μπάτσκας Εἰρηναῖος
† ὁ Σβορνικίου καί Τούζλας Χρυσόστομος
† ὁ Ζίτσης Ἰουστῖνος
† ὁ Βρανίων Παχώμιος

Ἀντιπροσωπεία Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας
† ὁ Γέρων Λεοντοπόλεως Γαβριήλ
† ὁ Ναϊρόμπι Μακάριος
† ὁ Καμπάλας Ἰωνᾶς
† ὁ Ζιμπάμπουε καί Ἀγκόλας Σεραφείμ
† ὁ Νιγηρίας Ἀλέξανδρος
† ὁ Τριπόλεως Θεοφύλακτος
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† ὁ Ἀρσινόης Νεκτάριος
† ὁ Ἀμαθοῦντος Νικόλαος
† ὁ Λήδρας Ἐπιφάνιος
† ὁ Χύτρων Λεόντιος
† ὁ Νεαπόλεως Πορφύριος
† ὁ Μεσαορίας Γρηγόριος

† ὁ Σουμαδίας Ἰωάννης
† ὁ Μπρανιτσέβου Ἰγνάτιος
† ὁ Δαλματίας Φώτιος
† ὁ Μπίχατς καί Πέτροβατς Ἀθανάσιος
† ὁ Νίκσιτς καί Βουδίμλιε Ἰωαννίκιος
† ὁ Ζαχουμίου καί Ἑρζεγοβίνης Γρηγόριος
† ὁ Βαλιέβου Μιλούτιν
† ὁ ἐν Δυτικῇ Ἀμερικῇ Μάξιμος
† ὁ ἐν Αὐστραλίᾳ καί Νέᾳ Ζηλανδίᾳ Εἰρηναῖος
† ὁ Κρούσεβατς Δαυΐδ
† ὁ Σλαυονίας Ἰωάννης
† ὁ ἐν Αὐστρίᾳ καί Ἑλβετίᾳ Ἀνδρέας
† ὁ Φραγκφούρτης καί ἐν Γερμανίᾳ Σέργιος
† ὁ Τιμοκίου Ἱλαρίων

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ἑλλάδος
† ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Προκόπιος
† ὁ Περιστερίου Χρυσόστομος
† ὁ Ἠλείας Γερμανός
† ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος
† ὁ Ἄρτης Ἰγνάτιος
† ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου
Δαμασκηνός
† ὁ Νικαίας Ἀλέξιος
† ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος
† ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος
† ὁ Καστορίας Σεραφείμ
† ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ Ἰγνάτιος
† ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος
† ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἐφραίμ
† ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος
† ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος
† ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος
† ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας
† ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως
Ἀθηναγόρας
† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης
† ὁ Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας Γαβριήλ
† ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος
† ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου
Θεόκλητος

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ρουμανίας
† ὁ Ἰασίου καί Μολδαβίας καί Μπουκοβίνης
Θεοφάνης
† ὁ Σιμπίου καί Τρανσυλβανίας Λαυρέντιος
† ὁ Βάντ, Φελεάκ καί Κλούζ καί Κλούζ, Ἄλμπας,
Κρισάνας καί Μαραμοῦρες Ἀνδρέας
† ὁ Κραϊόβας καί Ὀλτενίας Εἰρηναῖος
† ὁ Τιμισοάρας καί Βανάτου Ἰωάννης
† ὁ ἐν Δυτικῇ καί Νοτίῳ Εὐρώπῃ Ἰωσήφ
† ὁ ἐν Γερμανίᾳ καί Κεντρικῇ Εὐρώπῃ Σεραφείμ
† ὁ Τιργοβιστίου Νήφων
† ὁ Ἄλμπα Ἰούλια Εἰρηναῖος
† ὁ Ρώμαν καί Μπακάου Ἰωακείμ
† ὁ Κάτω Δουνάβεως Κασσιανός
† ὁ Ἀράντ Τιμόθεος
† ὁ ἐν Ἀμερικῇ Νικόλαος
† ὁ Ὀράντεα Σωφρόνιος
† ὁ Στρεχαΐας καί Σεβερίνου Νικόδημος
† ὁ Τουλσέας Βησσαρίων
† ὁ Σαλάζης Πετρώνιος
† ὁ ἐν Οὑγγαρίᾳ Σιλουανός
† ὁ ἐν Ἰταλίᾳ Σιλουανός
† ὁ ἐν Ἱσπανίᾳ καί Πορτογαλίᾳ Τιμόθεος
† ὁ ἐν Βορείῳ Εὐρώπῃ Μακάριος
† ὁ Πλοεστίου Βαρλαάμ, Βοηθός παρά τῷ
Πατριάρχῃ
† ὁ Λοβιστέου Αἰμιλιανός,
Βοηθός παρά τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Ριμνικίου
† ὁ Βικίνης Ἰωάννης Κασσιανός, Βοηθός παρά
τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ ἐν Ἀμερικῇ

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Πολωνίας
† ὁ Λούτζ καί Πόζναν Σίμων
† ὁ Λούμπλιν καί Χέλμ Ἄβελ
† ὁ Μπιαλύστοκ καί Γκντάνσκ Ἰάκωβος
† ὁ Σιεμιατίτσε Γεώργιος
† ὁ Γκορλίτσε Παΐσιος
Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ἀλβανίας
† ὁ Κορυτσᾶς Ἰωάννης
† ὁ Ἀργυροκάστρου Δημήτριος
† ὁ Ἀπολλωνίας καί Φίερ Νικόλαος
† ὁ Ἐλμπασάν Ἀντώνιος
† ὁ Ἀμαντίας Ναθαναήλ
† ὁ Βύλιδος Ἄστιος

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Κύπρου
† ὁ Πάφου Γεώργιος
† ὁ Κιτίου Χρυσόστομος
† ὁ Κυρηνείας Χρυσόστομος
† ὁ Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος
† ὁ Μόρφου Νεόφυτος
† ὁ Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Βασίλειος
† ὁ Κύκκου καί Τηλλυρίας Νικηφόρος
† ὁ Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς Ἠσαΐας
† ὁ Τριμυθοῦντος καί Λευκάρων Βαρνάβας
† ὁ Καρπασίας Χριστοφόρος

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας
Τσεχίας καί Σλοβακίας
† ὁ Πράγας Μιχαήλ
† ὁ Σούμπερκ Ἠσαΐας
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Ἡ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
2.
1. Αἱ Ἐπισκοπικαί Συνελεύσεις τῶν
κατωτέρω μνημονευομένων περιοχῶν
συγκρτοῦνται ὑπό πάντων τῶν ἐν τῇ περιοχῇ ἐκείνῃ ὡς κανονικῶν ἀναγνωριζομένων ἐπισκόπων, οἵτινες θά ἐξακολουθοῦν νά ὑπάγωνται εἰς τάς κανονικάς
δικαιοδοσίας, εἰς ἅς ὑπάγονται σήμερον.
2. Αἱ Συνελεύσεις αὗται θά συνίστανται ἐκ πάντων τῶν ἐν ἑκάστῃ περιοχῇ ἐπισκόπων, οἵτινες εὑρίσκονται
ἐν κανονικῇ κοινωνίᾳ μετά πασῶν τῶν
ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί
θά προεδρεύωνται ὑπό τοῦ πρώτου ἐκ
τῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως ὑπαγομένων ἀρχιερέων, ἐλλείψει δέ τούτου συμφώνως πρός τήν τάξιν
τῶν Διπτύχων. Αὗται θά ἔχουν ἐκτελεστικήν Ἐπιτροπήν, ἀποτελουμένην ἐκ
τῶν πρώτων ἱεραρχῶν τῶν διαφόρων δικαιοδοσιῶν, αἱ ὁποῖαι ὑπάρχουν εἰς τήν
περιοχήν.
3. Ἔργον καί εὐθύνη τῶν ἐπισκοπικῶν τούτων Συνελεύσεων θά εἶναι ἡ
μέριμνα διά τήν φανέρωσιν τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδοξίας καί τήν ἀνάπτυξιν
κοινῆς δράσεως ὅλων τῶν ὀρθοδόξων
ἑκάστης περιοχῆς πρός θεραπείαν τῶν
ποιμαντικῶν ἀναγκῶν τῶν ἐκεῖ διαβιούντων ὀρθοδόξων, κοινήν ἐκπροσώπησιν πάντων τῶν ὀρθοδόξων ἔναντι τῶν
ἑτεροδόξων καί τῆς ὅλης κοινωνίας τῆς
περιοχῆς, καλλιέργειαν τῶν θεολογικῶν
γραμμάτων καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς παιδείας κ.λπ. Αἱ ἐπί τῶν θεμάτων τούτων
ἀποφάσεις θά λαμβάνωνται καθ’ ὁμοφωνίαν τῶν Ἐκκλησιῶν αἱ ὁποῖαι ἐκπροσωποῦνται εἰς τήν συγκεκριμένην Συνέλευσιν.

Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἠσχολήθη
περί τό θέμα τῆς κανονικῆς ὀργανώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς. Οὕτω,
συνεζήτησε τά ὑπό τῆς Δ’ Προσυνοδικῆς Πανορθόδοξου Διασκέψεως (Σαμπεζύ, 2009) καί ὑπό τῆς Συνάξεως τῶν
Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν (21-28 Ἰαν. 2016)
παραπεμφθέντα αὐτῇ σχετικά κείμενα
περί τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς καί περί
τοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας τῶν Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων ἐν αὐτῇ, ἐγκρίνασα αὐτά μετά τινων μικρῶν τροπολογιῶν, ἔχουν δέ ὡς ἀκολούθως:
1.
1. Διεπιστώθη ὅτι ἀποτελεῖ κοινήν βούλησιν πασῶν τῶν ἁγιωτάτων
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὅπως ἐπιλυθῇ
τό ζήτημα τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς
τό ταχύτερον δυνατόν καί ὅπως ὀργανωθῇ αὕτη κατά τρόπον σύμφωνον πρός
τήν ὀρθόδοξον ἐκκλησιολογίαν καί τήν
κανονικήν παράδοσιν καί πρᾶξιν τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
2. Διεπιστώθη ὡσαύτως ὅτι κατά
τήν παροῦσαν φάσιν δέν εἶναι ἐφικτή δι’
ἱστορικούς καί ποιμαντικούς λόγους ἡ
ἄμεσος μετάβασις εἰς τήν αὐστηρῶς κανονικήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας ὡς πρός τό
ζήτημα τοῦτο, τοὐτέστιν εἰς τήν ὕπαρξιν
ἑνός μόνου Ἐπισκόπου εἰς τόν αὐτόν
τόπον. Ὅθεν, ἀποφασίζεται ὅπως διατηρηθοῦν αἱ θεσμοθετηθεῖσαι ὑπό τῆς Δ’
Προσυνοδικῆς Πανορθόδοξου Διασκέψεως αἱ Ἐπισκοπικαί Συνελεύσεις, ἄχρις
οὗ ἐπιστῇ ὁ καιρός, κατόπιν ὡριμάνσεως
τῶν συνθηκῶν, πρός ἐφαρμογήν τῆς κανονικῆς ἀκριβείας.
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3.
Αἱ περιοχαί, εἰς τάς ὁποίας θά δημιουργηθοῦν εἰς ἕν πρῶτον στάδιον Ἐπισκοπικαί συνελεύσεις, ὁρίζονται ὡς ἑξῆς:
0. Καναδᾶς
i. Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι Ἀμερικῆς
ii. Λατινική Ἀμερική
iii. Αὐστραλία, Νέα Ζηλανδία καί
Ὠκεανία
iv. Μεγάλη Βρεταννία καί Ἰρλανδία
v. Γαλλία
vi. Βέλγιον, Ὁλλανδία καί Λουξεμβοῦργον
vii. Αὐστρία
viii. Ἰταλία καί Μάλτα
ix. Ἑλβετία καί Λιχτενστάιν
x. Γερμανία
xi. Σκανδιναυϊκαί Χῶραι (ἐκτός τῆς
Φιλλανδίας)
xii. Ἱσπανία καί Πορτογαλία
1. Οἱ ἐπίσκοποι τῆς Διασπορᾶς, οἱ
ὁποῖοι κατοικοῦν εἰς τήν Διασποράν καί
ἔχουν ἐνορίας εἰς περισσοτέρας περιοχάς, θά εἶναι μέλη τῶν Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων καί τῶν περιοχῶν αὐτῶν.
2. Αἱ Ἐπισκοπικαί Συνελεύσεις δέν
ἀποστεροῦν ἀπό τούς Ἐπισκόπους μέλη
αὐτῶν ἁρμοδιότητας διοικητικοῦ καί κανονικοῦ χαρακτῆρος οὔτε περιορίζουν
τά δικαιώματα αὐτῶν εἰς τήν Διασποράν.
Αἱ Ἐπισκοπικαί Συνελεύσεις ἀποβλέπουν
εἰς τήν διαμόρφωσιν κοινῆς θέσεως τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπί διαφόρων
θεμάτων, τοῦτο οὐδόλως ἐμποδίζει τούς
Ἐπισκόπους μέλη, οἱ ὁποῖοι μένουν ὑπόλογοι εἰς τάς ἰδικάς των Ἐκκλησίας, νά
ἐκφράσουν τάς ἀπόψεις τῶν ἰδικῶν των
Ἐκκλησιῶν ἐνώπιον τοῦ ἔξω κόσμου.
3. Οἱ Πρόεδροι τῶν Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων συγκαλοῦν καί προεδρεύουν
πασῶν τῶν κοινῶν συνάξεων τῶν ἐπισκόπων τῆς περιοχῆς αὐτῶν (λειτουρ-

γικῶν, ποιμαντικῶν, διοικητικῶν κ.λπ.).
Εἰς ζητήματα γενικωτέρου ἐνδιαφέροντος, ἀπαιτοῦντα, κατ’ ἀπόφασιν τῆς
Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως, πανορθόδοξον ἀντιμετώπισιν ὁ πρόεδρος αὐτῆς ἔχει
τήν ἀναφοράν αὐτοῦ εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην διά τά περαιτέρω κατά
τά πανορθοδόξως ἰσχύοντα.
4. Αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι δεσμεύονται, ὅπως μή προβαίνουν εἰς ἐνεργείας
δυναμένας νά παραβλάψουν τήν ὡς ἄνω
διαγραφομένην πορείαν πρός κανονικήν
ἐπίλυσιν τοῦ θέματος τῆς Διασπορᾶς, ὡς
ἡ ἀπόδοσις τίτλων ὑφισταμένων ἤδη εἰς
Ἀρχιερεῖς, θά πράττουν δέ πᾶν τό δυνατόν πρός διευκόλυνσιν τοῦ ἔργου τῶν
Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων καί ἀποκατάστασιν τῆς ὁμαλῆς κανονικῆς τάξεως
ἐν τῇ Διασπορᾷ.
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Κανονισμός Λειτουργίας τῶν Ἐπισκοπικῶν
Συνελεύσεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Διασπορᾷ
Ἄρθρον 1.
1. Πάντες οἱ ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι ἑκάστης Περιοχῆς, ἐκ τῶν ὑπό
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καθορισθεισῶν,
οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται ἐν κανονικῇ κοινωνίᾳ μετά πασῶν τῶν κατά τόπους
Ὀρθοδόξων αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν,
συγκροτοῦν ἰδίαν Ἐπισκοπικήν Συνέλευσιν.
2. Μέλη τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως εἶναι καί ὅσοι ὑπερόριοι ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι ἀσκοῦν ποιμαντικήν
διακονίαν ἐνοριῶν τῆς Περιοχῆς.
3. Οἱ ἐφησυχάζοντες καί οἱ ἐπισκεπτόμενοι τήν Περιοχήν ἐπίσκοποι,
ἐφ’ ὅσον πληροῦν τάς προϋποθέσεις
τῆς παραγράφου (1), δύνανται νά προσκληθοῦν ὅπως συμμετάσχουν εἰς τήν
Συνέλευσιν, ἀλλά ἄνευ δικαιώματος
ψήφου.

Ἐκτελεστικήν Ἐπιτροπήν ἀπαρτιζομένην ἐκ τῶν πρώτων ἐπισκόπων ἑκάστης τῶν κανονικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς
Περιοχῆς.
Ἄρθρον 4.
1. Ἡ Ἐπισκοπική Συνέλευσις
καί ἡ Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή αὐτῆς θά
ἔχουν ἕνα Πρόεδρον, ἕνα ἤ δύο Ἀντιπροέδρους, ἕνα Γραμματέα καί ἕνα
Ταμία, ὡς καί ἄλλους ὑπευθύνους ὁρισθησομένους ὑπό τῆς Συνελεύσεως.
2. Πρόεδρος εἶναι ex officio ὁ
πρῶτος τῶν ἐπισκόπων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί, ἀπόντος τούτου, κατά τήν τάξιν τῶν Διπτύχων. Ὁ
Πρόεδρος τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως συγκαλεῖ τάς συνεδρίας αὐτῆς,
διευθύνει τάς ἐργασίας αὐτῶν καί προεξάρχει τῶν συλλειτούργων. Ἐπί τῶν
ζητημάτων, τά ὁποῖα συνεζητήθησαν
εἰς τήν συνεδρίαν τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως καί ἐπί τῶν ὁποίων ἐπετεύχθη ὁμόφωνος ἀπόφασις, ὁ Πρόεδρος
(ἤ κατ’ ἀνάθεσιν αὐτοῦ ἄλλο μέλος τῆς
Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως) προβάλλει
ἐνώπιον τοῦ κράτους, τῆς κοινωνίας
καί τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν ὀργανισμῶν τήν κοινήν θέσιν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς περιοχῆς.
3. Ὁ ἤ οἱ Ἀντιπρόεδροι ὁρίζονται ex officio ἐκ τῶν ἐπισκόπων-μελῶν
τῶν Συνελεύσεων ἐκ τῶν ἀμέσως ἑπομένων Ἐκκλησιῶν συμφώνως πρός τήν
τάξιν τῶν Διπτύχων τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν. Ὁ Γραμματεύς, ὁ Ταμίας

Ἄρθρον 2.
Σκοπός τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως εἶναι νά φανερώνῃ τήν ἑνότητα
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, νά προωθῇ
τήν συνεργασίαν μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς πάντας τούς τομεῖς τῆς ποιμαντικῆς διακονίας καί νά διατηρῇ, διαφυλάσσῃ καί ἀναπτύσσῃ τά συμφέροντα τῶν κοινοτήτων, αἱ ὁποῖαι ὑπάγονται εἰς τούς ὀρθοδόξους κανονικούς
ἐπισκόπους τῆς Περιοχῆς.
Ἄρθρον 3.
Ἡ Ἐπισκοπική Συνέλευσις θά ἔχῃ
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καί οἱ λοιποί ὑπεύθυνοι ἐκλέγονται
ὑπό τῆς Συνελεύσεως, δύνανται δέ νά
μή προέρχωνται ἐκ τοῦ βαθμοῦ τῶν
ἐπισκόπων.

σων μαζικῆς ἐνημερώσεως, τῶν ἄλλων
ὁμολογιῶν, τῶν κρατικῶν καί διομολογιακῶν ὀργανισμῶν, ὡς ἐπίσης καί τῶν
ἄλλων θρησκειῶν.
Ἐπί εἰδικῶν γλωσσικῶν, ἐκπαιδευτικῶν ἤ καί ποιμαντικῶν ζητημάτων
Ἐκκλησίας τινός ἡ Ἐπισκοπική Συνέλευσις δύναται νά συνεργάζεται καί
μετά τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς τῆς ἐν
λόγῳ Ἐκκλησίας, ὥστε ἡ ποικιλία τῶν
ἐθνικῶν παραδόσεων νά ἐπιβεβαιοῖ
τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν
κοινωνίαν τῆς πίστεως καί τόν σύνδεσμον τῆς ἀγάπης.

Ἄρθρον 5.
1. Αἱ ἁρμοδιότητες τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως εἶναι:
1. νά μεριμνᾷ καί νά συμβάλῃ
διά τήν διατήρησιν τῆς ἑνότητος τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Περιοχῆς
εἰς τάς θεολογικάς, ἐκκλησιολογικάς,
κανονικάς, πνευματικάς, φιλανθρωπικάς, ἐκπαιδευτικάς καί ἱεραποστολικάς
ὑποχρεώσεις αὐτῆς.
2. Ὁ συντονισμός καί ἡ προώθησις τῶν κοινοῦ ἐνδιαφέροντος δραστηριοτήτων εἰς τούς τομεῖς τῆς διαποιμάνεως, τῆς κατηχήσεως, τῆς λειτουργικῆς ζωῆς, τῶν θρησκευτικῶν ἐκδόσεων, τῶν μέσων μαζικῆς ἐπικοινωνίας,
τῆς ἐκκλησιαστικῆς παιδείας κ.λπ..
3. Αἱ σχέσεις μετά τῶν ἑτεροδόξων καί μετά τῶν ἑτεροθρήσκων.
4. Πᾶν ὅ,τι ἀποτελεῖ ὑποχρέωσιν
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τάς σχέσεις αὐτῆς μετά τῆς κοινωνίας καί τῶν
κρατικῶν Ἀρχῶν.
5. Ἡ προετοιμασία σχεδίου ὀργανώσεως τῶν ὀρθοδόξων τῆς Περιοχῆς
ἐπί κανονικῆς βάσεως.
2. Ὁ καθορισμός τοῦ πεδίου τῶν
ἁρμοδιοτήτων δέν θά ἔδει ἐπ’ οὐδενί
νά παρεμβαίνῃ εἰς τήν ἐπαρχιακήν δικαιοδοσίαν ἑκάστου Ἐπισκόπου καί νά
περιορίζῃ τά δικαιώματα τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ, συμπεριλαμβανομένων καί
τῶν σχέσεων αὐτῆς μετά τῶν διεθνῶν
ὀργανισμῶν, τῆς κρατικῆς ἐξουσίας,
τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν, τῶν μέ-

Ἄρθρον 6.
1. Ἡ Ἐπισκοπική 
Συνέλευσις
ἀποδέχεται καί καταγράφει τήν ἐκλογήν τῶν ἐπισκόπων τῆς Περιοχῆς, ὡς
καί τήν ἀναφοράν αὐτῶν εἰς τάς ἁγιωτάτας αὐτοκεφάλους Ὀρθοδόξους
Ἐκκλησίας.
2. Ἐξετάζει καί καθορίζει τό κανονικόν καθεστώς τῶν ἐν τῇ Περιοχῇ τοπικῶν κοινοτήτων, αἱ ὁποῖαι δέν ἔχουν
ἀναφοράν εἰς τάς ἁγιωτάτας αὐτοκεφάλους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας.
3. Ὀφείλει νά καταγράφῃ πᾶσαν
κρίσιν κληρικῶν ἐκφωνηθεῖσαν ὑπό
τῶν ἐπισκόπων αὐτῶν, ἵνα ἡ κρίσις
αὕτη ἐφαρμοσθῇ μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Περιοχῆς.
Ἄρθρον 7.
1. Ἡ Ἐπισκοπική Συνέλευσις συνέρχεται τουλάχιστον ἅπαξ τοῦ ἔτους,
τῇ προσκλήσει τοῦ Προέδρου. Δύναται
νά συνέλθῃ ὁσάκις ἤθελε τοῦτο κριθῇ
ἀναγκαῖον ὑπό τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς ἤ τῇ ἐγγράφῳ καί ᾐτιολογη41

Ἄρθρον 10.
1. Αἱ ἀποφάσεις τῆς Ἐπισκοπικῆς
Συνελεύσεως λαμβάνονται καθ’ ὁμοφωνίαν.
2. Εἰς ζητήματα γενικωτέρου ἐνδιαφέροντος, τά ὁποῖα ἀπαιτοῦν, κατά τήν
κρίσιν τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως,
πανoρθόδοξον ἀντιμετώπισιν, ὁ πρόεδρος αὐτῆς ἔχει τήν ἀναφοράν αὐτοῦ
εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην διά
τά περαιτέρω, κατά τά πανορθοδόξως
ἰσχύοντα.
Ἄρθρον 11.
1. Μετ’ ἀπόφασιν τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως δύναται νά συγκροτοῦνται ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς Ἐπιτροπαί
Ἱεραποστολῆς, Λειτουργικῶν, Ποιμαντικῶν, Οἰκονομικῶν, Ἐκπαιδευτικῶν,
Οἰκουμενικῶν καί ἄλλων θεμάτων,
προεδρευόμεναι ὑφ’ ἑνός ἐπισκόπουμέλους τῆς Συνελεύσεως.
2. Τά μέλη τῶν Ἐπιτροπῶν αὐτῶν,
κληρικοί ἤ λαϊκοί, ὁρίζονται ὑπό τῆς
Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς. Σύμβουλοι
ἐπίσης καί εἰδικοί δύνανται νά προσκαλῶνται ὅπως συμμετάσχουν εἰς
τήν Ἐπισκοπικήν Συνέλευσιν ἤ εἰς τήν
Ἐκτελεστικήν Ἐπιτροπήν, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Ἄρθρον 12.
1. Ἡ Ἐπισκοπική Συνέλευσις δύναται νά συντάξῃ καί νά τροποποιήσῃ
τόν ἴδιον αὐτῆς Ἐσωτερικόν Κανονισμόν πρός συμπλήρωσιν καί προσαρμογήν τῶν ἀνωτέρω διατάξεων συμφώνως πρός τάς ἀνάγκας τῆς Περιοχῆς
καί ἐν σεβασμῷ πρός τό κανονικόν δίκαιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
2. Πάντα τά ἀφορῶντα εἰς τήν
λειτουργίαν τῆς Συνελεύσεως νομικά

μένῃ αἰτήσει τοῦ 1/3 τῶν μελῶν τῆς
Συνελεύσεως.
2. Ἡ Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή συνέρχεται μίαν φοράν ἀνά τρίμηνον καί
ὁσάκις ἤθελε τοῦτο κριθῇ ἀναγκαῖον,
τῇ προσκλήσει τοῦ Προέδρου ἤ τῇ
γραπτῇ καί ᾐτιολογημένῃ αἰτήσει τοῦ
1/3 τῶν μελῶν αὐτῆς.
3. Αἱ προσκλήσεις διά τήν σύγκλησιν τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως, ἐάν δέν συντρέχουν ἐξαιρετικοί
λόγοι, ἀποστέλλονται πρό δύο μηνῶν,
ἐνῶ διά τήν σύγκλησιν τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς πρό μιᾶς ἑβδομάδος,
συναποστέλλονται δέ τά θέματα τῆς
ἡμερησίας διατάξεως καί τά πρός αὐτά
σχετικά στοιχεῖα.
4. Ἡ ἡμερησία διάταξις πρέπει νά
ἐγκρίνεται κατά τήν πρώτην συνεδρίαν
τῆς Συνελεύσεως καί δέν δύναται νά
τροποποιηθῇ εἰ μή δι’ ἀποφάσεως τῶν
παρόντων μελῶν, λαμβανομένης δι’
ἀπολύτου πλειονοψηφίας.
Ἄρθρον 8.
Ἡ Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ διά τῆς παρουσίας τῶν
2/3 τῶν μελῶν αὐτῆς, ἡ δέ Συνέλευσις
διά τῆς παρουσίας τῆς ἀπολύτου πλειονοψηφίας τῶν μελῶν αὐτῆς, συμπεριλαμβανομένου τοῦ Προέδρου αὐτῆς.
Ἄρθρον 9.
Αἱ ἐργασίαι τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως διεξάγονται συμφώνως πρός
τάς ἀρχάς τῆς ὀρθοδόξου συνοδικῆς
παραδόσεως καί διευθύνονται ὑπό τοῦ
Προέδρου αὐτῆς, ὁ ὁποῖος ἔχει καί τήν
εὐθύνην ἐποπτείας ἐπί τῆς ἐκτελέσεως
τῶν ἀποφάσεων αὐτῆς.
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καί οἰκονομικά θέματα ἀποφασίζονται ὑπό τό φῶς τῆς νομοθεσίας τῶν
κρατῶν τῆς Περιοχῆς, εἰς τήν ὁποίαν
τά μέλη τῆς Συνελεύσως ἀσκοῦν τήν
δικαιοδοσίαν αὐτῶν.

γησις ὑφισταμένης Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως ἤ συγχώνευσις δύο ἤ περισσοτέρων τοιούτων γίνεται μετ’ ἀπόφασιν
τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν κατόπιν αἰτήσεως Ἐκκλησίας τινός ἤ τοῦ Προέδρου
Ἐπισκοπικῆς τινος Συνελεύσεως πρός
τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην.

Ἄρθρον 13.
Σύστασις νέας, κατάτμησις ἤ κατάρ-

† ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος, Πρόεδρος
† ὁ Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος
† ὁ Ἱεροσολύμων Θεόφιλος
† ὁ Σερβίας Εἰρηναῖος
† ὁ Ρουμανίας Δανιήλ
† ὁ Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου Χρυσόστομος
† ὁ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος
† ὁ Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας Σάββας
† ὁ Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας Ἀναστάσιος
† ὁ Πρέσοβ καί πάσης Τσεχίας καί Σλοβακίας Ραστισλάβ
Ἀντιπροσωπεία Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
† ὁ Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας Λέων
† ὁ Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας Στέφανος
† ὁ Γέρων Περγάμου Ἰωάννης
† ὁ Γέρων Ἀμερικῆς Δημήτριος
† ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος
† ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος
† ὁ Ντένβερ Ἠσαΐας
† ὁ Ἀτλάντας Ἀλέξιος
† ὁ Πριγκηποννήσων Ἰάκωβος
† ὁ Προικοννήσου Ἰωσήφ
† ὁ Φιλαδελφείας Μελίτων
† ὁ Γαλλίας Ἐμμανουήλ
† ὁ Δαρδανελλίων Νικήτας
† ὁ Ντητρόϊτ Νικόλαος
† ὁ Ἁγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος
† ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος
† ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος
† ὁ Σηλυβρίας Μάξιμος
† ὁ Ἀδριανουπόλεως Ἀμφιλόχιος
† ὁ Διοκλείας Κάλλιστος
† ὁ Ἱεραπόλεως Ἀντώνιος, ἐπί κεφαλῆς τῶν
Οὐκρανῶν Ὀρθοδόξων ἐν ΗΠΑ
† ὁ Τελμησσοῦ Ἰώβ
† ὁ Χαριουπόλεως Ἰωάννης, ἐπί κεφαλῆς τῆς
Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν τῇ Δυτικῇ
Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς
Παραδόσεως
† ὁ Νύσσης Γρηγόριος, ἐπί κεφαλῆς τῶν
Καρπαθορρώσσων Ὀρθοδόξων ἐν ΗΠΑ

† ὁ Ναϊρόμπι Μακάριος
† ὁ Καμπάλας Ἰωνᾶς
† ὁ Ζιμπάμπουε καί Ἀγκόλας Σεραφείμ
† ὁ Νιγηρίας Ἀλέξανδρος
† ὁ Τριπόλεως Θεοφύλακτος
† ὁ Καλῆς Ἐλπίδος Σέργιος
† ὁ Κυρήνης Ἀθανάσιος
† ὁ Καρθαγένης Ἀλέξιος
† ὁ Μουάνζας Ἱερώνυμος
† ὁ Γουϊνέας Γεώργιος
† ὁ Ἑρμουπόλεως Νικόλαος
† ὁ Εἰρηνουπόλεως Δημήτριος
† ὁ Ἰωαννουπόλεως καί Πρετορίας Δαμασκηνός
† ὁ Ἄκκρας Νάρκισσος
† ὁ Πτολεμαΐδος Ἐμμανουήλ
† ὁ Καμερούν Γρηγόριος
† ὁ Μέμφιδος Νικόδημος
† ὁ Κατάγκας Μελέτιος
† ὁ Μπραζαβίλ καί Γκαμπόν Παντελεήμων
† ὁ Μπουρούντι καί Ρουάντας Ἰννοκέντιος
† ὁ Μοζαμβίκης Χρυσόστομος
† ὁ Νιέρι καί Ὄρους Κένυας Νεόφυτος
Ἀντιπροσωπεία Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων
† ὁ Φιλαδελφείας Βενέδικτος
† ὁ Κωνσταντίνης Ἀρίσταρχος
† ὁ Ἰορδάνου Θεοφύλακτος
† ὁ Ἀνθηδῶνος Νεκτάριος
† ὁ Πέλλης Φιλούμενος
Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Σερβίας
† ὁ Ἀχρίδος καί Σκοπίων Ἰωάννης
† ὁ Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας
Ἀμφιλόχιος

Ἀντιπροσωπεία Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας
† ὁ Γέρων Λεοντοπόλεως Γαβριήλ
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† ὁ Μόρφου Νεόφυτος
† ὁ Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Βασίλειος
† ὁ Κύκκου καί Τηλλυρίας Νικηφόρος
† ὁ Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς Ἠσαΐας
† ὁ Τριμυθοῦντος καί Λευκάρων Βαρνάβας
† ὁ Καρπασίας Χριστοφόρος
† ὁ Ἀρσινόης Νεκτάριος
† ὁ Ἀμαθοῦντος Νικόλαος
† ὁ Λήδρας Ἐπιφάνιος
† ὁ Χύτρων Λεόντιος
† ὁ Νεαπόλεως Πορφύριος
† ὁ Μεσαορίας Γρηγόριος

† ὁ Ζάγκρεμπ καί Λιουμπλιάνας Πορφύριος
† ὁ Σιρμίου Βασίλειος
† ὁ Βουδιμίου Λουκιανóς
† ὁ Νέας Γκρατσάνιτσας Λογγῖνος
† ὁ Μπάτσκας Εἰρηναῖος
† ὁ Σβορνικίου καί Τούζλας Χρυσόστομος
† ὁ Ζίτσης Ἰουστῖνος
† ὁ Βρανίων Παχώμιος
† ὁ Σουμαδίας Ἰωάννης
† ὁ Μπρανιτσέβου Ἰγνάτιος
† ὁ Δαλματίας Φώτιος
† ὁ Μπίχατς καί Πέτροβατς Ἀθανάσιος
† ὁ Νίκσιτς καί Βουδίμλιε Ἰωαννίκιος
† ὁ Ζαχουμίου καί Ἑρζεγοβίνης Γρηγόριος
† ὁ Βαλιέβου Μιλούτιν
† ὁ ἐν Δυτικῇ Ἀμερικῇ Μάξιμος
† ὁ ἐν Αὐστραλίᾳ καί Νέᾳ Ζηλανδίᾳ Εἰρηναῖος
† ὁ Κρούσεβατς Δαυΐδ
† ὁ Σλαυονίας Ἰωάννης
† ὁ ἐν Αὐστρίᾳ καί Ἑλβετίᾳ Ἀνδρέας
† ὁ Φραγκφούρτης καί ἐν Γερμανίᾳ Σέργιος
† ὁ Τιμοκίου Ἱλαρίων

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ἑλλάδος
† ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Προκόπιος
† ὁ Περιστερίου Χρυσόστομος
† ὁ Ἠλείας Γερμανός
† ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος
† ὁ Ἄρτης Ἰγνάτιος
† ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου
Δαμασκηνός
† ὁ Νικαίας Ἀλέξιος
† ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος
† ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος
† ὁ Καστορίας Σεραφείμ
† ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ Ἰγνάτιος
† ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος
† ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἐφραίμ
† ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος
† ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος
† ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος
† ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας
† ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν & Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας
† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης
† ὁ Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας Γαβριήλ
† ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος
† ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου
Θεόκλητος

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ρουμανίας
† ὁ Ἰασίου καί Μολδαβίας καί Μπουκοβίνης
Θεοφάνης
† ὁ Σιμπίου καί Τρανσυλβανίας Λαυρέντιος
† ὁ Βάντ, Φελεάκ καί Κλούζ καί Κλούζ, Ἄλμπας,
Κρισάνας καί Μαραμοῦρες Ἀνδρέας
† ὁ Κραϊόβας καί Ὀλτενίας Εἰρηναῖος
† ὁ Τιμισοάρας καί Βανάτου Ἰωάννης
† ὁ ἐν Δυτικῇ καί Νοτίῳ Εὐρώπῃ Ἰωσήφ
† ὁ ἐν Γερμανίᾳ καί Κεντρικῇ Εὐρώπῃ Σεραφείμ
† ὁ Τιργοβιστίου Νήφων
† ὁ Ἄλμπα Ἰούλια Εἰρηναῖος
† ὁ Ρώμαν καί Μπακάου Ἰωακείμ
† ὁ Κάτω Δουνάβεως Κασσιανός
† ὁ Ἀράντ Τιμόθεος
† ὁ ἐν Ἀμερικῇ Νικόλαος
† ὁ Ὀράντεα Σωφρόνιος
† ὁ Στρεχαΐας καί Σεβερίνου Νικόδημος
† ὁ Τουλσέας Βησσαρίων
† ὁ Σαλάζης Πετρώνιος
† ὁ ἐν Οὑγγαρίᾳ Σιλουανός
† ὁ ἐν Ἰταλίᾳ Σιλουανός
† ὁ ἐν Ἱσπανίᾳ καί Πορτογαλίᾳ Τιμόθεος
† ὁ ἐν Βορείῳ Εὐρώπῃ Μακάριος
† ὁ Πλοεστίου Βαρλαάμ, Βοηθός παρά τῷ Πατριάρχῃ
† ὁ Λοβιστέου Αἰμιλιανός,
Βοηθός παρά τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Ριμνικίου
† ὁ Βικίνης Ἰωάννης Κασσιανός, Βοηθός παρά
τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ ἐν Ἀμερικῇ

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Πολωνίας
† ὁ Λούτζ καί Πόζναν Σίμων
† ὁ Λούμπλιν καί Χέλμ Ἄβελ
† ὁ Μπιαλύστοκ καί Γκντάνσκ Ἰάκωβος
† ὁ Σιεμιατίτσε Γεώργιος
† ὁ Γκορλίτσε Παΐσιος
Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ἀλβανίας
† ὁ Κορυτσᾶς Ἰωάννης
† ὁ Ἀργυροκάστρου Δημήτριος
† ὁ Ἀπολλωνίας καί Φίερ Νικόλαος
† ὁ Ἐλμπασάν Ἀντώνιος
† ὁ Ἀμαντίας Ναθαναήλ
† ὁ Βύλιδος Ἄστιος

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Κύπρου
† ὁ Πάφου Γεώργιος
† ὁ Κιτίου Χρυσόστομος
† ὁ Κυρηνείας Χρυσόστομος
† ὁ Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας
Τσεχίας καί Σλοβακίας
† ὁ Πράγας Μιχαήλ
† ὁ Σούμπερκ Ἠσαΐας
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ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ
I. Ὁ Ὀρθόδοξος Γάμος
1. Ὁ θεσμός τῆς οἰκογενείας
εὑρίσκεται σήμερον ὑπό τήν ἀπειλήν
τῆς ἐκκοσμικεύσεως ὡς ἐπίσης καί
τοῦ ἠθικοῦ σχετικισμοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία διδάσκει τήν ἱερότητα τοῦ
γάμου ὡς μίαν θεμελιώδη καί ἀδιαμφισβήτητον διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ ἐν ἐλευθερίᾳ ἕνωσις μεταξύ ἀνδρός
καί γυναικός εἶναι μία ἀπαραίτητος
προϋπόθεσις.
2. Ὁ γάμος θεωρεῖται εἰς τήν
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ὡς ὁ ἀρχαιότερος θεσμός θείου δικαίου, διότι εἰσήχθη συγχρόνως πρός τήν δημιουργίαν
τῶν πρώτων ἀνθρώπων, τοῦ Ἀδάμ καί
τῆς Εὔας (Γεν. β’, 23). Ἡ ἕνωσις αὕτη
συνεδέθη ἀπ’ ἀρχῆς ὄχι μόνον πρός τήν
πνευματικήν κοινωνίαν τοῦ ζεύγους,
τοῦ ἀνδρός καί τῆς γυναικός, ἀλλά καί
πρός τήν δυνατότητα ἐξασφαλίσεως
τῆς συνεχείας τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Οὕτως, ὁ γάμος ἀνδρός
καί γυναικός εὐλογηθείς ἐν τῷ παραδείσῳ κατέστη ἕν ἱερόν μυστήριον,
τό ὁποῖον ἀναφέρεται εἰς τήν Καινήν
Διαθήκην, ὅτε ὁ Χριστός ἐτέλεσε τό
«πρῶτον σημεῖον» διά τῆς μεταβολῆς
τοῦ ὕδατος εἰς οἶνον εἰς τόν ἐν Κανᾷ
τῆς Γαλιλαίας γάμον, ἀποκαλύπτων
οὕτω τήν δόξαν αὐτοῦ (Ἰωάν. β’, 11). Τό
μυστήριον τοῦ ἀκαταλύτου δεσμοῦ μεταξύ ἀνδρός καί γυναικός εἶναι εἰκών
τῆς ἑνώσεως Χριστοῦ καί Ἐκκλησίας
(Ἐφεσ. ε’, 32).
3. Ἡ χριστοκεντρική λοιπόν
τυπολογία τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου ἐξηγεῖ τήν ὑπό τοῦ ἐπισκόπου ἤ
πρεσβυτέρου εὐλογίαν τοῦ ἱεροῦ δε-

σμοῦ δι’ εἰδικῆς εὐχῆς (ἱερολογίας),
διό καί ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος,
εἰς τήν πρός τόν Πολύκαρπον Σμύρνης Ἐπιστολήν αὐτοῦ, ἐτόνιζεν, ὅτι οἱ
προσερχόμενοι εἰς γάμου κοινωνίαν
πρέπει «μετὰ γνώμης τοῦ ἐπισκόπου
τὴν ἕνωσιν ποιεῖσθαι, ἵνα ὁ γάμος ᾖ
κατὰ Κύριον καὶ μὴ κατ’ ἐπιθυμίαν (=
ἀνθρωπίνην). Πάντα εἰς τιμὴν Θεοῦ γινέσθω» (V, 2). Οὕτω, τόσον ἡ ἱερότης
τοῦ θεοσυστάτου δεσμοῦ, ὅσον καί τό
ὑψηλόν πνευματικόν περιεχόμενον τῆς
ἐγγάμου συζυγίας ἐξηγοῦν τήν ἀξίωσιν, ὥστε νά ἀναδειχθῇ «τίμιος ὁ γάμος
καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος» (Ἑβρ. ιγ’, 4), διό
καί ἀπεδοκιμάζετο οἱαδήτις προσβολή
τῆς καθαρότητος αὐτοῦ (Ἐφεσ. ε’, 2-5.
Α’ Θεσσ. δ’, 4. Ἑβρ. ιγ’, 4 κ.ἄ.).
4. Ἡ ἐν Χριστῷ ἕνωσις ἀνδρός
καί γυναικός συνιστᾷ μίαν μικράν
ἐκκλησίαν ἤ μίαν εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἕνωσις αὕτη διά τῆς εὐλογίας τοῦ
Θεοῦ ὑψοῦται εἰς ὑψηλότερον βαθμόν,
διότι ἡ κοινωνία εἶναι ὑπεροχωτέρα τῆς
ἀτομικῆς ὑπάρξεως, ἀφοῦ τούς εἰσάγει
εἰς τήν τάξιν τῆς Βασιλείας τῆς παναγίας Τριάδος. Ἀπαραίτητος προϋπόθεσις διά τόν γάμον εἶναι ἡ πίστις εἰς τόν
Ἰησοῦν Χριστόν, μία πίστις, τήν ὁποίαν
ὀφείλουν νά ἀποδέχωνται ὁ νυμφίος
καί ἡ νύμφη, ὁ ἀνήρ καί ἡ γυνή. Ἄλλωστε, τό θεμέλιον τῆς ἑνότητος τοῦ γάμου εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ ἑνότης, ἵνα, διά
τῆς ὑπό τοῦ ἁγίου Πνεύματος εὐλογίας τῆς συζυγικῆς ἀγάπης, δυνηθῇ τό
ζεῦγος νά ἀντανακλᾷ τήν ἀγάπην Χριστοῦ καί Ἐκκλησίας ὡς μυστηρίου τῆς
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τῆς αἰωνίου ζωῆς
τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ.
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ταί πρός τήν ἀποδιδομένην ὑπό τῆς
Ἐκκλησίας ἱερότητα εἰς τό μυστήριον
τοῦ γάμου.
7. Ὑπό τάς τοσοῦτον δυσχερεῖς
συγχρόνους συνθήκας διά τό μυστήριον τοῦ γάμου καί διά τόν ἱερόν θεσμόν
τῆς Οἰκογενείας, οἱ ἐπίσκοποι καί οἱ
ποιμένες ὀφείλουν νά ἀναπτύξουν σύντονον ἐργασίαν εἰς τόν ποιμαντικόν
τομέα διά νά προστατεύσουν τούς πιστούς πατρικῶς, συμπαριστάμενοι εἰς
αὐτούς, διά νά ἐνισχύσουν τήν κλονισθεῖσαν ἐλπίδα αὐτῶν ἐκ τῶν ποικίλων
δυσχερειῶν, θεμελιοῦντες τόν θεσμόν
τῆς Οἰκογενείας ἐπί ἀκλονήτων θεμελίων, τά ὁποῖα οὔτε ἡ βροχή, οὔτε οἱ
ποταμοί, οὔτε οἱ ἄνεμοι δύνανται νά
καταστρέψουν, ἀφοῦ τά θεμέλια ταῦτα
εἶναι ἡ πέτρα, ἡ δέ πέτρα εἶναι ὁ Χριστός (Ματθ. ζ’,25).
8. Τό τιθέμενον σήμερον ἐν τῇ
κοινωνίᾳ ζήτημα εἶναι ὁ γάμος, ὁ
ὁποῖος εἶναι τό κέντρον τῆς Οἰκογενείας καί ἡ Οἰκογένεια δικαιώνει τόν
γάμον. Ἡ ἀσκουμένη εἰς τόν σύγχρονον κόσμον πίεσις διά τήν ἀναγνώρισιν νέων μορφῶν συμβιώσεως ἀποτελεῖ μίαν πραγματικήν ἀπειλήν διά τούς
ὀρθοδόξους χριστιανούς. Ἡ κρίσις τοῦ
θεσμοῦ τοῦ γάμου καί τῆς Οἰκογενείας
εἰς διαφόρους μορφάς ἀνησυχεῖ βαθέως τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ὄχι μόνον ἕνεκα τῶν ἀρνητικῶν συνεπειῶν
εἰς τήν δομήν τῆς κοινωνίας, ἀλλά καί
ἕνεκα τῆς ἀπειλῆς διά τάς εἰδικωτέρας
σχέσεις εἰς τούς κόλπους τῆς παραδοσιακῆς Οἰκογενείας. Κύρια θύματα τῶν
τάσεων αὐτῶν εἶναι τό ζεῦγος καί ἰδιαιτέρως τά τέκνα, διότι δυστυχῶς αὐτά
ὑφίστανται συνήθως ἐκ τῆς παιδικῆς
ἤδη ἡλικίας αὐτῶν τό μαρτύριον, καίτοι οὐδεμίαν ἔχουν εὐθύνην δι’ αὐτό.
9. Ὁ νομίμως καταγεγραμμέ-

5. Ἡ προστασία τῆς ἱερότητος
τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου ὑπῆρξε πάντοτε ἰδιαζόντως σημαντική διά τήν
προστασίαν τῆς Οἰκογενείας, ἡ ὁποία
ἀκτινοβολεῖ τήν κοινωνίαν τῶν συζευγνυμένων προσώπων τόσον εἰς τήν
Ἐκκλησίαν, ὅσον καί εἰς τήν ὅλην κοινωνίαν. Οὕτως, ἡ διά τοῦ μυστηρίου
τοῦ γάμου ἐπιτυγχανομένη κοινωνία
προσώπων λειτουργεῖ ὄχι ἁπλῶς ὡς
μία συμβατική φυσική σχέσις, ἀλλά
καί ὡς μία οὐσιαστική καί δημιουργική πνευματική δύναμις διά τοῦ ἱεροῦ
θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας. Aὕτη βεβαιώνει τήν προστασίαν καί τήν παιδείαν
τῶν τέκνων τόσον εἰς τήν πνευματικήν
ἀποστολήν τῆς Ἐκκλησίας, ὅσον καί
εἰς τήν λειτουργίαν τῆς κοινωνίας.
6. Ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετώπιζε πάντοτε μετά τῆς ἀναγκαίας αὐστηρότητος καί τῆς δεούσης ποιμαντικῆς
εὐαισθησίας, κατά τό ὑπόδειγμα τῆς
ἐπιεικείας τοῦ ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν
Παύλου (Ρωμ. ζ’, 2-3. Α’ Κορ. ζ’, 12-15,
39 κ.ἄ.), τόσον τάς θετικάς προϋποθέσεις (διαφορά φύλου, νόμιμος ἡλικία
κ.ἄ.), ὅσον καί τάς ἀρνητικάς προϋποθέσεις (συγγένεια ἐξ αἵματος καί
ἐξ ἀγχιστείας, πνευματική συγγένεια,
ὑπάρχων γάμος, ἑτεροθρησκεία κ.ἄ.)
διά τήν σύναψιν γάμου. Ἡ ποιμαντική
εὐαισθησία ἦτο ἀναγκαία ὄχι μόνον
διότι ἡ βιβλική παράδοσις καθορίζει
τήν σχέσιν τοῦ φυσικοῦ δεσμοῦ τοῦ
γάμου μετά τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί διότι ἡ ἐκκλησιαστική
πρᾶξις δέν ἀποκλείει τήν πρόσληψιν
ὡρισμένων περί γάμου ἀρχῶν τοῦ
ἑλληνορωμαϊκοῦ φυσικοῦ Δικαίου, αἱ
ὁποῖαι προβάλλουν τόν δεσμόν τοῦ
γάμου ἀνδρός καί γυναικός ὡς «θείου τε καὶ ἀνθρωπίνου δικαίου κοινωνίαν»(Μοδεστῖνος) καί εἶναι συμβα46

II. Κωλύματα Γάμου καί ἐφαρμογή
τῆς Οἰκονομίας
1. Σχετικῶς μέ τά κωλύματα γάμου λόγῳ ἐξ αἵματος, ἐξ ἀγχιστείας,
ἐξ υἱοθεσίας καί πνευματικῆς συγγενείας ἰσχύει ὅ,τι προβλέπεται ὑπό τῶν
ἱερῶν κανόνων (53 καί 54 τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου) καί τῆς
συνῳδά τούτοις ἐκκλησιαστικῆς πράξεως, ὡς αὕτη ἐφαρμόζεται σήμερον
εἰς τάς κατά τόπους αὐτοκεφάλους
Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, καθορίζεται
δέ καί περιγράφεται ἐν τοῖς Καταστατικοῖς Χάρταις αὐτῶν καί ταῖς σχετικαῖς συνοδικαῖς ἀποφάσεσιν αὐτῶν.
2. Περί τοῦ μή ἀμετακλήτως
λυθέν τος ἤ ἀκυρωθέντος γάμου καί
τοῦ προϋπάρξαντος τρίτου, ἰσχύει ὅτι
συνιστοῦν ἀπόλυτα κωλύματα πρός
σύναψιν γάμου, συμφώνως πρός τήν
κατηγορηματικῶς καταδικάζουσαν
τήν διγαμίαν καί τόν τέταρτον γάμον
Ὀρθοδόξον κανονικήν παράδοσιν.
3. Συμφώνως πρός τούς ἱερούς
κανόνας κωλύεται κατ’ ἀκρίβειαν ἡ ἱερολόγησις γάμου μετά τήν μοναχικήν
κουράν (καν. 16 τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου καί 44 τῆς Πενθέκτης ἐν
Τρούλλῳ Συνόδου).
4. Ἡ ἱερωσύνη αὐτή καθ’ αὑτήν
δέν ἀποτελεῖ κώλυμα γάμου, ἀλλ’
ὅμως, συμφώνως πρός τήν ἰσχύουσαν
κανονικήν παράδοσιν (κανών 3 τῆς
Πενθέκτης ἐν Τρούλλῳ Συνόδου) μετά
τήν χειροτονίαν κωλύεται ἡ σύναψις
γάμου.
5. Περί τῶν μικτῶν γάμων Ὀρ
θοδόξων μεθ’ ἑτεροδόξων καί μή Χριστιανῶν ἤχθη εἰς τήν ἀπόφασιν, ὅπως
i. ὁ γάμος Ὀρθοδόξων μεθ’ ἑτεροδόξων κωλύεται κατά κανονικήν
ἀκρίβειαν (κανών 72 τῆς Πενθέκτης ἐν Τρούλλῳ Συνόδου).

νος πολιτικός γάμος μεταξύ ἀνδρός
καί γυναικός δέν ἔχει μυστηριακόν χαρακτῆρα, ἀποτελεῖ ἁπλῆν πρᾶξιν συμβιώσεως κυρωθεῖσαν ὑπό τοῦ κράτους,
διάφορον πρός τόν εὐλογούμενον ὑπό
τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας γάμον. Τά
συνάπτοντα πολιτικόν γάμον μέλη τῆς
Ἐκκλησίας πρέπει νά ἀντιμετωπίζωνται
μετά ποιμαντικῆς εὐθύνης, ἡ ὁποία
ἐπιβάλλεται διά νά κατανοήσουν τήν
ἀξίαν τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου καί
τῶν ἐξ αὐτοῦ ἀπορρεουσῶν εὐλογιῶν
δι’ αὐτούς.
10. Ἡ Ἐκκλησία δέν ἀποδέχεται
διά τά μέλη αὐτῆς σύμφωνα συμβιώσεως τοῦ αὐτοῦ ἤ ἑτέρου φύλου καί
πᾶσαν ἄλλην μορφήν συμβιώσεως,
διαφόρου τοῦ γάμου. Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά καταβάλλῃ πάσας τάς δυνατάς
ποιμαντικάς προσπαθείας, ὥστε τά παρεκκλίνοντα μέλη αὐτῆς εἰς τοιαύτας
μορφάς συμβιώσεως νά δυνηθοῦν νά
κατανοήσουν τήν πραγματικήν ἔννοιαν τῆς μετανοίας καί τῆς εὐλογημένης
ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ἀγάπης.
11. Αἱ βαρύταται συνέπειαι τῆς
κρίσεως ταύτης ἐκφράζονται διά τῆς
ἐπικινδύνου αὐξήσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν
διαζυγίων, τῶν ἀμβλώσεων καί πολλῶν
ἄλλων ἐσωτερικῶν προβλημάτων εἰς
τήν οἰκογενειακήν ζωήν. Αἱ συνέπειαι
αὗται εἶναι μία μεγάλη πρόκλησις διά
τήν ἀποστολήν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τόν
σύγχρονον κόσμον, διό καί οἱ ποιμένες
τῆς Ἐκκλησίας ὀφείλουν νά καταβάλλουν πᾶσαν δυνατήν προσπάθειαν διά
τήν ἀντιμετώπισιν τῶν προβλημάτων
αὐτῶν. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καλεῖ
ἐν ἀγάπῃ τά τέκνα αὐτῆς καί ὅλους
τούς ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως νά
ὑπερασπισθοῦν τήν πιστότητα εἰς τήν
ἱερότητα τῆς Οἰκογενείας.
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iii. ὁ γάμος Ὀρθοδόξων μετά μή χριστιανῶν κωλύεται ἀπολύτως
κατά κανονικήν ἀκρίβειαν.
6. Ἡ κατά τήν ἐφαρμογήν τῆς
περί κωλυμάτων γάμου ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως πρᾶξις δέον νά
λαμβάνῃ ὑπ’ ὄψιν καί τάς διατάξεις τῆς
ἑκασταχοῦ σχετικῆς κρατικῆς νομοθεσίας, ἄνευ ὑπερβάσεως τῶν ὁρίων τῆς
ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας.

ii. Ἡ δυνατότης ἐφαρμογῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας ὡς πρός τά
κωλύματα γάμου δέον ὅπως νά
ἀντιμετωπίζεται ὑπό τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου ἑκάστης αὐτοκεφάλου
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, συμφώνως πρός τάς ἀρχάς τῶν ἱερῶν
κανόνων, ἐν πνεύματι ποιμαντικῆς
διακρίσεως, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.

† ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος, Πρόεδρος
† ὁ Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος
† ὁ Ἱεροσολύμων Θεόφιλος
† ὁ Σερβίας Εἰρηναῖος
† ὁ Ρουμανίας Δανιήλ
† ὁ Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου Χρυσόστομος
† ὁ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος
† ὁ Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας Σάββας
† ὁ Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας Ἀναστάσιος
† ὁ Πρέσοβ καί πάσης Τσεχίας καί Σλοβακίας Ραστισλάβ
Ἀντιπροσωπεία Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
† ὁ Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας Λέων
† ὁ Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας Στέφανος
† ὁ Γέρων Περγάμου Ἰωάννης
† ὁ Γέρων Ἀμερικῆς Δημήτριος
† ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος
† ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος
† ὁ Ντένβερ Ἠσαΐας
† ὁ Ἀτλάντας Ἀλέξιος
† ὁ Πριγκηποννήσων Ἰάκωβος
† ὁ Προικοννήσου Ἰωσήφ
† ὁ Φιλαδελφείας Μελίτων
† ὁ Γαλλίας Ἐμμανουήλ
† ὁ Δαρδανελλίων Νικήτας
† ὁ Ντητρόϊτ Νικόλαος
† ὁ Ἁγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος
† ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος
† ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος
† ὁ Σηλυβρίας Μάξιμος
† ὁ Ἀδριανουπόλεως Ἀμφιλόχιος
† ὁ Διοκλείας Κάλλιστος
† ὁ Ἱεραπόλεως Ἀντώνιος, ἐπί κεφαλῆς τῶν
Οὐκρανῶν Ὀρθοδόξων ἐν ΗΠΑ
† ὁ Τελμησσοῦ Ἰώβ
† ὁ Χαριουπόλεως Ἰωάννης, ἐπί κεφαλῆς τῆς
Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν τῇ Δυτικῇ
Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς
Παραδόσεως
† ὁ Νύσσης Γρηγόριος, ἐπί κεφαλῆς τῶν
Καρπαθορρώσσων Ὀρθοδόξων ἐν ΗΠΑ

Ἀντιπροσωπεία Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας
† ὁ Γέρων Λεοντοπόλεως Γαβριήλ
† ὁ Ναϊρόμπι Μακάριος
† ὁ Καμπάλας Ἰωνᾶς
† ὁ Ζιμπάμπουε καί Ἀγκόλας Σεραφείμ
† ὁ Νιγηρίας Ἀλέξανδρος
† ὁ Τριπόλεως Θεοφύλακτος
† ὁ Καλῆς Ἐλπίδος Σέργιος
† ὁ Κυρήνης Ἀθανάσιος
† ὁ Καρθαγένης Ἀλέξιος
† ὁ Μουάνζας Ἱερώνυμος
† ὁ Γουϊνέας Γεώργιος
† ὁ Ἑρμουπόλεως Νικόλαος
† ὁ Εἰρηνουπόλεως Δημήτριος
† ὁ Ἰωαννουπόλεως καί Πρετορίας Δαμασκηνός
† ὁ Ἄκκρας Νάρκισσος
† ὁ Πτολεμαΐδος Ἐμμανουήλ
† ὁ Καμερούν Γρηγόριος
† ὁ Μέμφιδος Νικόδημος
† ὁ Κατάγκας Μελέτιος
† ὁ Μπραζαβίλ καί Γκαμπόν Παντελεήμων
† ὁ Μπουρούντι καί Ρουάντας Ἰννοκέντιος
† ὁ Μοζαμβίκης Χρυσόστομος
† ὁ Νιέρι καί Ὄρους Κένυας Νεόφυτος
Ἀντιπροσωπεία Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων
† ὁ Φιλαδελφείας Βενέδικτος
† ὁ Κωνσταντίνης Ἀρίσταρχος
† ὁ Ἰορδάνου Θεοφύλακτος
† ὁ Ἀνθηδῶνος Νεκτάριος
† ὁ Πέλλης Φιλούμενος
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Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Σερβίας
† ὁ Ἀχρίδος καί Σκοπίων Ἰωάννης
† ὁ Μαυροβουνίου & Παραθαλασσίας Ἀμφιλόχιος
† ὁ Ζάγκρεμπ καί Λιουμπλιάνας Πορφύριος
† ὁ Σιρμίου Βασίλειος
† ὁ Βουδιμίου Λουκιανóς
† ὁ Νέας Γκρατσάνιτσας Λογγῖνος
† ὁ Μπάτσκας Εἰρηναῖος
† ὁ Σβορνικίου καί Τούζλας Χρυσόστομος
† ὁ Ζίτσης Ἰουστῖνος
† ὁ Βρανίων Παχώμιος
† ὁ Σουμαδίας Ἰωάννης
† ὁ Μπρανιτσέβου Ἰγνάτιος
† ὁ Δαλματίας Φώτιος
† ὁ Μπίχατς καί Πέτροβατς Ἀθανάσιος
† ὁ Νίκσιτς καί Βουδίμλιε Ἰωαννίκιος
† ὁ Ζαχουμίου καί Ἑρζεγοβίνης Γρηγόριος
† ὁ Βαλιέβου Μιλούτιν
† ὁ ἐν Δυτικῇ Ἀμερικῇ Μάξιμος
† ὁ ἐν Αὐστραλίᾳ καί Νέᾳ Ζηλανδίᾳ Εἰρηναῖος
† ὁ Κρούσεβατς Δαυΐδ
† ὁ Σλαυονίας Ἰωάννης
† ὁ ἐν Αὐστρίᾳ καί Ἑλβετίᾳ Ἀνδρέας
† ὁ Φραγκφούρτης καί ἐν Γερμανίᾳ Σέργιος
† ὁ Τιμοκίου Ἱλαρίων

† ὁ Μόρφου Νεόφυτος
† ὁ Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Βασίλειος
† ὁ Κύκκου καί Τηλλυρίας Νικηφόρος
† ὁ Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς Ἠσαΐας
† ὁ Τριμυθοῦντος καί Λευκάρων Βαρνάβας
† ὁ Καρπασίας Χριστοφόρος
† ὁ Ἀρσινόης Νεκτάριος
† ὁ Ἀμαθοῦντος Νικόλαος
† ὁ Λήδρας Ἐπιφάνιος
† ὁ Χύτρων Λεόντιος
† ὁ Νεαπόλεως Πορφύριος
† ὁ Μεσαορίας Γρηγόριος
Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ἑλλάδος
† ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Προκόπιος
† ὁ Περιστερίου Χρυσόστομος
† ὁ Ἠλείας Γερμανός
† ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος
† ὁ Ἄρτης Ἰγνάτιος
† ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου
Δαμασκηνός
† ὁ Νικαίας Ἀλέξιος
† ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος
† ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος
† ὁ Καστορίας Σεραφείμ
† ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ Ἰγνάτιος
† ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος
† ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἐφραίμ
† ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος
† ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος
† ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος
† ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας
† ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας
† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης
† ὁ Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας Γαβριήλ
† ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος
† ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου
Θεόκλητος

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ρουμανίας
† ὁ Ἰασίου & Μολδαβίας καί Μπουκοβίνης Θεοφάνης
† ὁ Σιμπίου καί Τρανσυλβανίας Λαυρέντιος
† ὁ Βάντ, Φελεάκ καί Κλούζ καί Κλούζ, Ἄλμπας,
Κρισάνας καί Μαραμοῦρες Ἀνδρέας
† ὁ Κραϊόβας καί Ὀλτενίας Εἰρηναῖος
† ὁ Τιμισοάρας καί Βανάτου Ἰωάννης
† ὁ ἐν Δυτικῇ καί Νοτίῳ Εὐρώπῃ Ἰωσήφ
† ὁ ἐν Γερμανίᾳ καί Κεντρικῇ Εὐρώπῃ Σεραφείμ
† ὁ Τιργοβιστίου Νήφων
† ὁ Ἄλμπα Ἰούλια Εἰρηναῖος
† ὁ Ρώμαν καί Μπακάου Ἰωακείμ
† ὁ Κάτω Δουνάβεως Κασσιανός
† ὁ Ἀράντ Τιμόθεος
† ὁ ἐν Ἀμερικῇ Νικόλαος
† ὁ Ὀράντεα Σωφρόνιος
† ὁ Στρεχαΐας καί Σεβερίνου Νικόδημος
† ὁ Τουλσέας Βησσαρίων
† ὁ Σαλάζης Πετρώνιος
† ὁ ἐν Οὑγγαρίᾳ Σιλουανός
† ὁ ἐν Ἰταλίᾳ Σιλουανός
† ὁ ἐν Ἱσπανίᾳ καί Πορτογαλίᾳ Τιμόθεος
† ὁ ἐν Βορείῳ Εὐρώπῃ Μακάριος
† ὁ Πλοεστίου Βαρλαάμ, Βοηθός παρά τῷ Πατριάρχῃ
† ὁ Λοβιστέου Αἰμιλιανός, Βοηθός παρά τῷ
Ἀρχιεπισκόπῳ Ριμνικίου
† ὁ Βικίνης Ἰωάννης Κασσιανός, Βοηθός παρά τῷ
Ἀρχιεπισκόπῳ ἐν Ἀμερικῇ

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Πολωνίας
† ὁ Λούτζ καί Πόζναν Σίμων
† ὁ Λούμπλιν καί Χέλμ Ἄβελ
† ὁ Μπιαλύστοκ καί Γκντάνσκ Ἰάκωβος
† ὁ Σιεμιατίτσε Γεώργιος
† ὁ Γκορλίτσε Παΐσιος
Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ἀλβανίας
† ὁ Κορυτσᾶς Ἰωάννης
† ὁ Ἀργυροκάστρου Δημήτριος
† ὁ Ἀπολλωνίας καί Φίερ Νικόλαος
† ὁ Ἐλμπασάν Ἀντώνιος
† ὁ Ἀμαντίας Ναθαναήλ
† ὁ Βύλιδος Ἄστιος

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Κύπρου
† ὁ Πάφου Γεώργιος
† ὁ Κιτίου Χρυσόστομος
† ὁ Κυρηνείας Χρυσόστομος
† ὁ Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας
Τσεχίας καί Σλοβακίας
† ὁ Πράγας Μιχαήλ
† ὁ Σούμπερκ Ἠσαΐας
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H AΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
Ἡ συμβολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης,τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν λαῶν, καί
ἄρσιν τῶν φυλετικῶν καί λοιπῶν διακρίσεων.
οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι
ἄρσεν καὶ θῆλυ» (Γαλ. γ’, 28, πρβλ. Κολ.
γ’, 11), εἰς ἕνα κόσμον καταλλαγῆς,
εἰρήνης καί ἀγάπης.
Τήν πρόγευσιν αὐτήν τῆς «καινῆς
κτίσεως», τοῦ μεταμορφωμένου κόσμου, βιώνει ἐπίσης ἡ Ἐκκλησία εἰς
τά πρόσωπα τῶν Ἁγίων της, οἱ ὁποῖοι
διά τῆς ἀσκήσεως καί τῆς ἀρετῆς των
κατέστησαν ἤδη εἰς τήν ζωήν αὐτήν
εἰκόνες τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀποδεικνύοντες καί βεβαιοῦντες τοιουτοτρόπως ὅτι ἡ προσδοκία ἑνός κόσμου
εἰρήνης, δικαιοσύνης καί ἀγάπης δέν
εἶναι οὐτοπία, ἀλλά «ἐλπιζομένων ὑπόστασις» (Ἑβρ. ια’, 1), δυνατή μέ τήν
χάριν τοῦ Θεοῦ καί τόν πνευματικόν
ἀγῶνα τοῦ ἀνθρώπου.
Ἐμπνεομένη διαρκῶς ἀπό τήν
προσδοκίαν καί τήν πρόγευσιν αὐτήν
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἐκκλησία
δέν ἀδιαφορεῖ διά τά προβλήματα τοῦ
ἀνθρώπου τῆς ἑκάστοτε ἐποχῆς, ἀλλά,
ἀντιθέτως, συμμετέχει εἰς τήν ἀγωνίαν καί τά ὑπαρξιακά προβλήματά του,
αἴρουσα, ὅπως ὁ Κύριός της, τήν ὀδύνην καί τάς πληγάς, τάς ὁποίας προκαλεῖ τό κακόν εἰς τόν κόσμον καί ἐπιχέουσα, ὡς ὁ καλός Σαμαρείτης, ἔλαιον
καί οἶνον εἰς τά τραύματα αὐτοῦ (Λουκ.
ι’, 34) διά τοῦ λόγου «τῆς ὑπομονῆς καὶ

«Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τὸν
κόσμον, ὥστε τὸν Υἱόν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς
αὐτὸν μὴ ἀπόλυται, ἀλλ’ ἔχει ζωὴν αἰώνιον» (Ἰωάν. γ’, 16). Ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ ζῇ «ἐν τῷ κόσμῳ», ἀλλά δέν
εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου» (Ἰωάν. ιζ’, 11 καί
14-15). Ὁ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου (Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία πρό τῆς ἐξορίας, β’,
PG 52, 429) εἶναι ἡ ζῶσα «παρουσία»,
τό σημεῖον καί ἡ εἰκών τῆς Βασιλείας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ἱστορίᾳ,
εὐαγγελιζομένη «καινὴν κτίσιν» (Β’
Κορ. ε’, 17), «καινούς οὐρανούς καὶ γῆν
καινήν... ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ»
(Β’ Πέτρ. γ’, 13). Ἕνα κόσμον, εἰς τόν
ὁποῖον ὁ Θεός «ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον
ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν (τῶν ἀνθρώπων), καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε
πένθος οὔτε κραυγή οὔτε πόνος οὐκ
ἔσται ἔτι» (Ἀποκ. κα’, 4-5).
Τήν προσδοκίαν αὐτήν βιώνει ἤδη
καί προγεύεται ἡ Ἐκκλησία, κατ’ ἐξοχήν ὁσάκις τελεῖ τήν θείαν Εὐχαριστίαν, συνάγουσα «ἐπὶ τὸ αὐτό» (Α’ Κορ.
ια’ 11, 20) τά διεσκορπισμένα τέκνα
τοῦ Θεοῦ (Ἰωάν. ια’, 52) εἰς ἕν σῶμα
ἄνευ διακρίσεως φυλῆς, φύλου, ἡλικίας, κοινωνικῆς ἤ ἄλλης καταστάσεως,
ὅπου «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος, οὐδέ Ἕλλην,
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παρακλήσεως» (Ρωμ. ιε’, 4, Ἑβρ. ιγ’, 22)
καί διά τῆς ἐμπράκτου ἀγάπης. Ὁ λόγος της πρός τόν κόσμον ἀποβλέπει
πρωτίστως ὄχι εἰς τό νά κρίνῃ καί καταδικάσῃ τόν κόσμον (πρβλ. Ἰωάν.
γ’, 17 καί ιβ’, 47), ἀλλά εἰς τό νά προσφέρῃ εἰς αὐτόν ὡς ὁδηγόν τό Εὐαγγέλιον τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τήν
ἐλπίδα καί βεβαιότητα ὅτι τό κακόν,
ὑπό οἱανδήποτε μορφήν, δέν ἔχει τόν
τελευταῖον λόγον εἰς τήν ἱστορίαν καί
δέν πρέπει νά ἀφεθῇ νά κατευθύνῃ τήν
πορείαν της.
Ἡ μεταφορά τοῦ μηνύματος
τοῦ Εὐαγγελίου συμφώνως πρός
τήν τελευταίαν ἐντολήν τοῦ Χριστοῦ«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς
τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες
αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην
ὑμῖν» (Ματθ. κη’, 19), ἀποτελεῖ διαχρονικήν ἀποστολήν τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ
ἀποστολή αὐτή πρέπει νά ἐκπληροῦται
ὄχι ἐπιθετικῶς ἤ διά διαφόρων μορφῶν
προσηλυτισμοῦ, ἀλλά ἐν ἀγάπῃ, ταπεινοφροσύνῃ καί σεβασμῷ πρός τήν
ταυτότητα ἑκάστου ἀνθρώπου καί τήν
πολιτιστικήν ἰδιαιτερότητα ἑκάστου
λαοῦ. Εἰς τήν ἱεραποστολικήν αὐτήν
προσπάθειαν ὀφείλουν νά συμβάλλουν πᾶσαι αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι.
Ἀντλοῦσα ἀπό τάς ἀρχάς αὐτάς καί
ἀπό τήν ὅλην ἐμπειρίαν καί διδασκαλίαν τῆς πατερικῆς, λειτουργικῆς καί
ἀσκητικῆς της παραδόσεως, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία συμμετέχει εἰς τόν
προβληματισμόν καί τήν ἀγωνίαν τοῦ
συγχρόνου ἀνθρώπου ὡς πρός θεμελιώδη ὑπαρξιακά ζητήματα, τά ὁποῖα

ἀπασχολοῦν τόν σύγχρονον κόσμον,
ἐπιθυμοῦσα νά συμβάλῃ εἰς τήν ἀντιμετώπισίν των, ὥστε νά ἐπικρατήσῃ
εἰς τόν κόσμον ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, «ἡ
πάντα νοῦν ὑπερέχουσα» (Φιλ. δ’, 7), ἡ
καταλλαγή καί ἡ ἀγάπη.
Α. Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου
1. Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἀπορρέουσα ἐκ τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καί
καθ’ ὁμοίωσιν καί ἐκ τῆς ἀποστολῆς
αὐτοῦ εἰς τό σχέδιον τοῦ Θεοῦ διά
τόν ἄνθρωπον καί τόν κόσμον, ὑπῆρξε
πηγή ἐμπνεύσεως διά τούς Πατέρας
τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἐνεβάθυναν
εἰς τό μυστήριον τῆς θείας Οἰκονομίας.
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος τονίζει
χαρακτηριστικῶς διά τόν ἄνθρωπον
ὅτι ὁ Δημιουργός «οἷόν τινα κόσμον
ἕτερον, ἐν μικρῷ μέγαν, ἐπὶ τῆς γῆς
ἵστησιν, ἄγγελον ἄλλον, προσκυνητὴν
μικτόν, ἐπόπτην τῆς ὁρατῆς κτίσεως,
μύστην τῆς νοουμένης, βασιλέα τῶν ἐπί
γῆς, ... ζῶον ἐνταῦθα οἰκονομούμενον,
καὶ ἀλλαχοῦ μεθιστάμενον, καὶ πέρας
τοῦ μυστηρίου, τῇ πρὸς Θεόν νεύσει θεούμενον» (Λόγος ΜΕ’, Εἰς τό Ἅγιον Πάσχα, 7. ΡG 36, 632AB). Ὁ σκοπός τῆς
ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου Θεοῦ εἶναι
ἡ θέωσις τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Χριστός,
ἀνακαινίσας ἐν Ἑαυτῷ τόν παλαιόν
Ἀδάμ (πρβλ. Ἐφ. β’, 15), «συναπεθέου
γε τὸν ἄνθρωπον, ἀπαρχὴν τῆς ἡμῶν
ἐλπίδος»(Εὐσεβίου, Εὐαγγελική Ἀπόδειξις, 4, 14. ΡG 22, 289Α). Τοῦτο διότι,
ὅπως εἰς τόν παλαιόν Ἀδάμ ἐνυπῆρχεν
ἤδη ὁλόκληρον τό ἀνθρώπινον γένος,
οὕτω καί εἰς τόν νέον Ἀδάμ συνεκεφαλαιώθη ὁλόκληρον ἐπίσης τό ἀνθρώπι51

νον γένος. «Ἄνθρωπος γέγονεν ὁ Μονογενής, ...ἀνακεφαλαιώσασθαι πάλιν
καὶ εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀναλαβεῖν τὸ διολισθῆσαν γένος, τουτέστι, τὸ ἀνθρώπινον» (Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ἑρμηνεία ἤ ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην
Εὐαγγέλιον, Θ´. PG 74, 273D-275A).
Ἡ διδασκαλία αὐτή τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι ἀνεξάντλητος πηγή πάσης χριστιανικῆς προσπαθείας διά τήν περιφρούρησιν τῆς ἀξίας καί τοῦ μεγαλείου τοῦ ἀνθρώπου.
2. Ἐπ’ αὐτῆς τῆς βάσεως εἶναι
ἀπαραίτητον νά ἀναπτυχθῇ πρός ὅλας
τάς κατευθύνσεις ἡ διαχριστιανική συνεργασία διά τήν προστασίαν τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου, αὐτονοήτως δέ καί
τοῦ ἀγαθοῦ τῆς εἰρήνης, οὕτως ὥστε
αἱ εἰρηνευτικαί προσπάθειαι ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν Χριστιανῶν νά ἀποκτοῦν
μεγαλύτερον βάρος καί δύναμιν.
3. Ὡς προϋπόθεσις μιᾶς εὐρυτέρας ἐν προκειμένῳ συνεργασίας δύναται νά χρησιμεύσῃ ἡ κοινή ἀποδοχή τῆς ὑψίστης ἀξίας τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου. Αἱ κατά τόπους Ὀρθόδοξοι
Ἐκκλησίαι εἶναι δυνατόν νά συμβάλουν εἰς τήν διαθρησκειακήν συνεννόησιν καί συνεργασίαν διά τήν εἰρηνικήν
συνύπαρξιν καί κοινωνικήν συμβίωσιν
τῶν λαῶν, χωρίς τοῦτο νά συνεπάγεται
οἱονδήποτε θρησκευτικόν συγκρητισμόν.
4. Ἔχομεν τήν πεποίθησιν ὅτι
ὡς «Θεοῦ συνεργοί» (Α’ Κορ. γ’, 9), δυνάμεθα νά προχωρήσωμεν εἰς τήν διακονίαν ταύτην ἀπό κοινοῦ μεθ’ ὅλων
τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσεως, τῶν
ἀγαπώντων τήν κατά Θεόν εἰρήνην,
ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας

ἐπί τοπικοῦ, ἐθνικοῦ καί διεθνοῦς ἐπιπέδου. Ἡ διακονία αὐτή εἶναι ἐντολή
Θεοῦ (Ματθ. ε’, 9).
Β. Περί ἐλευθερίας καί εὐθύνης
1. Ἡ ἐλευθερία εἶναι ἕν ἐκ τῶν
ὑψίστων δώρων τοῦ Θεοῦ πρός τόν
ἄνθρωπον. «Ὁ πλάσας ἀπ’ ἀρχῆς τὸν
ἄνθρωπον ἐλεύθερον ἀφῆκε καὶ αὐτεξούσιον, νόμῳ τῷ τῆς ἐντολῆς μόνον
κρατούμενον» (Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος ΙΔ’, Περί φιλοπτωχίας, 25.
PG 35, 892Α). Ἡ ἐλευθερία καθιστᾷ
μέν τόν ἄνθρωπον ἱκανόν νά προοδεύῃ πρός τήν πνευματικήν τελειότητα, ἀλλά, συγχρόνως, ἐμπερικλείει τόν
κίνδυνον τῆς παρακοῆς, τῆς ἀπό τοῦ
Θεοῦ αὐτονομήσεως καί, δι’ αὐτῆς, τῆς
πτώσεως, ἐξ οὗ καί αἱ τραγικαί συνέπειαι τοῦ κακοῦ ἐν τῷ κόσμῳ.
2. Συνέπεια τοῦ κακοῦ τούτου
εἶναι αἱ ἐπικρατοῦσαι σήμερον ἐν τῇ
ζωῇ ἀτέλειαι καί ἐλλείψεις, ὡς ἡ ἐκκοσμίκευσις, ἡ βία, ἡ ἔκλυσις τῶν ἠθῶν,
τά παρατηρούμενα νοσηρά φαινόμενα τῆς λήψης ἐξαρτησιογόνων οὐσιῶν
καί τῆς ὑποταγῆς εἰς ἄλλους ἐθισμούς,
ἰδίᾳ δέ εἰς μερίδα τῆς συγχρόνου νεότητος, ὁ φυλετισμός, οἱ ἐξοπλισμοί, οἱ
πόλεμοι καί τά τούτων ἀπότοκα κοινωνικά κακά, ἡ καταπίεσις κοινωνικῶν
ὁμάδων, θρησκευτικῶν κοινοτήτων καί
λαῶν ὁλοκλήρων, ἡ κοινωνική ἀνισότης, ὁ περιορισμός τῶν ἀνθρωπίνων
δικαιωμάτων εἰς τόν χῶρον τῆς ἐλευθερίας τῶν συνειδήσεων καί τῆς θρησκευτικῆς εἰδικώτερον ἐλευθερίας, ἡ
παραπληροφόρησις καί ἡ χειραγώγησις τῆς κοινῆς γνώμης, ἡ οἰκονομική
ἀθλιότης, ἡ ἄνισος κατανομή ἤ καί
52

στός, «εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος
τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ» τά πάντα (Κολ.
α’, 20), «εὐηγγελίσατο εἰρήνην τοῖς
μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς» (Ἐφ. β’, 17) καί
κατέστη «ἡ εἰρήνη ἡμῶν» (Ἐφ. β’, 14).
Ἡ εἰρήνη αὕτη, ἡ «ὑπερέχουσα πάντα
νοῦν» (Φιλ. δ’, 7) εἶναι, ὡς εἶπεν ὁ ἴδιος
ὁ Κύριος εἰς τούς μαθητάς Του πρό τοῦ
Πάθους, εὐρυτέρα καί οὐσιαστικωτέρα
τῆς εἰρήνης, τήν ὁποίαν ἐπαγγέλλεται
ὁ κόσμος: «Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ
κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν» (Ἰωάν.
ιδ’, 27). Καί τοῦτο, διότι ἡ εἰρήνη τοῦ
Χριστοῦ εἶναι ὁ ὥριμος καρπός τῆς ἐν
Αὐτῷ ἀνακεφαλαιώσεως τῶν πάντων,
τῆς ἀναδείξεως τῆς ἀξίας καί τοῦ μεγαλείου τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου
ὡς εἰκόνος Θεοῦ· τῆς προβολῆς τῆς ἐν
Αὐτῷ ὀργανικῆς ἑνότητος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί τοῦ κόσμου· τῆς καθολικότητος τῶν ἀρχῶν τῆς εἰρήνης,
τῆς ἐλευθερίας καί τῆς κοινωνικῆς
δικαιοσύνης καί, τέλος, τῆς καρποφορίας τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν τοῦ
κόσμου. Ἡ πραγματική εἰρήνη εἶναι ὁ
καρπός τῆς ἐπί τῆς γῆς ἐπικρατήσεως
ὅλων αὐτῶν τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν.
Εἶναι ἡ ἄνωθεν εἰρήνη, περί τῆς ὁποίας
πάντοτε εὔχεται ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τάς καθημερινάς της δεήσεις,
ἐξαιτουμένη ταύτην παρά τοῦ Θεοῦ,
τοῦ τά πάντα δυναμένου καί εἰσακούοντος τάς προσευχάς τῶν μετά πίστεως
Αὐτῷ προσερχομένων.
2. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω καθίσταται
δῆλον διατί ἡ Ἐκκλησία, ὡς «Σῶμα
Χριστοῦ» (Α’ Κορ. ιβ’, 27), δέεται πάντοτε ὑπέρ εἰρήνης τοῦ σύμπαντος

ἡ παντελής στέρησις τῶν ἀπολύτως
ἀναγκαίων πρός τό ζῇν ἀγαθῶν, ἡ
πεῖνα τῶν ὑποσιτιζομένων ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, αἱ βίαιαι μετακινήσεις
πληθυσμῶν καί ἡ ἀθέμιτος διακίνησις ἀνθρώπων, τό προσφυγικόν χάος,
ἡ καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος, ἡ
ἀνεξέλεγκτος χρῆσις τῆς γενετικῆς βιοτεχνολογίας καί βιοϊατρικῆς ἀναφορικῶς πρός τήν ἀρχήν, τήν διάρκειαν
καί τό τέλος τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου.
Πάντα ταῦτα ὑφαίνουν τό ἀπέραντον
ἄγχος τῆς ἀγωνιώδους συγχρόνου
ἀνθρωπότητος.
3. Ἔναντι τῆς καταστάσεως
αὐτῆς, ἡ ὁποία ὡδήγησεν εἰς τήν ἀποδυνάμωσιν τῆς θεωρήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, καθῆκον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι, ὅπως προβάλῃ
σήμερον, διά τοῦ κηρύγματος, τῆς
θεολογίας, τῆς λατρείας καί τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου της, τήν ἀλήθειαν τῆς
ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας. «Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα
μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ.
Μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ
ἑτέρου ἕκαστος... Ἵνα τὶ γὰρ ἡ ἐλευθερία
μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως;»
(Α’ Κορ. ι’, 23-24 καί ι’, 29). Ἐλευθερία
ἄνευ εὐθύνης καί ἀγάπης ὁδηγεῖ τελικῶς εἰς τήν ἀπώλειαν τῆς ἐλευθερίας.
Γ. Περί εἰρήνης καί δικαιοσύνης
1. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει καί ἀναδεικνύει διαχρονικῶς
τήν κεντρικήν θέσιν τῆς εἰρήνης καί τῆς
δικαιοσύνης εἰς τήν ζωήν τῶν ἀνθρώπων. Αὐτή αὕτη ἡ ἐν Χριστῷ ἀποκάλυψις χαρακτηρίζεται«εὐαγγέλιον
τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. ς’, 15), διότι ὁ Χρι53

κόσμου, ἡ ὁποία εἰρήνη, κατά τόν Κλήμεντα Ἀλεξανδρέα, εἶναι συνώνυμον
τῆς δικαιοσύνης (Στρωματεῖς, 4, 25.
ΡG 8, 1369B-72A). Ὁ δέ Μέγας Βασίλειος προσθέτει: «οὐ δύναμαι πεῖσαι
ἐμαυτόν, ὅτι ἄνευ τῆς εἰς ἀλλήλους
ἀγάπης καὶ ἄνευ τοῦ, τὸ εἰς ἐμὲ ἧκον,
εἰρηνεύειν πρὸς πάντας δύναμαι ἄξιος
κληθῆναι δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ἐπιστολή 203, 1. PG 32, 737B). Τοῦτο
εἶναι, ὡς σημειώνει ὁ αὐτός Πατήρ, τόσον αὐτονόητον διά τόν Χριστιανόν,
ὥστε«οὐδὲν οὕτως ἴδιόν ἐστι Χριστιανοῦ ὡς τὸ εἰρηνοποιεῖν» (Ἐπιστολή 114.
ΡG 32, 528B). Ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ
εἶναι ἡ μυστική δύναμις, ἡ ὁποία πηγάζει ἀπό τήν καταλλαγήν τοῦ ἀνθρώπου
πρός τόν οὐράνιον Πατέρα Του, «κατά
πρόνοιαν Ἰησοῦ, τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν
ἐνεργοῦντος, καὶ ποιοῦντος εἰρήνην
ἄρρητον καὶ ἐξ αἰῶνος προωρισμένην
καὶ ἀποκαταλλάσσοντος ἡμᾶς ἑαυτῷ
καὶ ἐν ἑαυτῷ τῷ Πατρί» (Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Περί θείων ὀνομάτων, 11, 5. ΡG 3, 953AB).
3. Ὀφείλομεν συγχρόνως νά
ὑπογραμμίσωμεν ὅτι τά δῶρα τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης ἐξαρτῶνται
καί ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης συνεργίας. Τό
Ἅγιον Πνεῦμα χορηγεῖ πνευματικά
δῶρα, ὅταν ἐν μετανοίᾳ ἐπιζητῶμεν
τήν εἰρήνην καί τήν δικαιοσύνην τοῦ
Θεοῦ. Τά δῶρα ταῦτα τῆς εἰρήνης καί
δικαιοσύνης ἐμφανίζονται ἐκεῖ ἔνθα οἱ
Χριστιανοί καταβάλλουν προσπαθείας
εἰς τό ἔργον τῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης
καί τῆς ἐλπίδος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ
Κυρίῳ ἡμῶν (Α’ Θεσ. α’, 3).
4. Ἡ ἁμαρτία εἶναι πνευματική
ἀσθένεια, τῆς ὁποίας τά ἐξωτερικά συ-

μπτώματα εἶναι αἱ ταραχαί, αἱ ἔριδες,
τά ἐγκλήματα καί οἱ πόλεμοι, μετά τῶν
τραγικῶν αὐτῶν συνεπειῶν. Ἡ Ἐκκλησία ἐπιδιώκει νά ἐξαλείψῃ οὐ μόνον
τά ἐξωτερικά συμπτώματα αὐτῆς τῆς
ἀσθενείας, ἀλλά καί αὐτήν ταύτην τήν
ἀσθένειαν, τήν ἁμαρτίαν.
5. Συγχρόνως, ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία θεωρεῖ καθῆκον αὐτῆς νά
ἐπικροτῇ πᾶν ὅ,τι ἐξυπηρετεῖ πράγματι τήν εἰρήνην (Ρωμ. ιδ’, 19) καί ἀνοίγει
τήν ὁδόν πρός τήν δικαιοσύνην, τήν
ἀδελφοσύνην, τήν ἀληθῆ ἐλευθερίαν καί τήν ἀμοιβαίαν ἀγάπην μεταξύ
ὅλων τῶν τέκνων τοῦ ἑνός οὐρανίου Πατρός, ὡς καί μεταξύ ὅλων τῶν
λαῶν τῶν ἀποτελούντων τήν ἑνιαίαν
ἀνθρωπίνην οἰκογένειαν. Συμπάσχει δέ
μεθ’ ὅλων τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι εἰς
διάφορα μέρη τοῦ κόσμου στεροῦνται
τῶν ἀγαθῶν τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης.
Δ. Ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀποτροπή
τοῦ πολέμου
1. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καταδικάζει γενικῶς τόν πόλεμον, τόν
ὁποῖον θεωρεῖ ἀπόρροιαν τοῦ ἐν τῷ
κόσμῳ κακοῦ καί τῆς ἁμαρτίας. «Πόθεν πόλεμοι καὶ μάχαι ἐν ὑμῖν; Οὐκ
ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν
στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν;»
(Ἰακ. δ’, 1). Ἕκαστος πόλεμος ἀποτελεῖ
ἀπειλήν καταστροφῆς τῆς δημιουργίας
καί τῆς ζωῆς.
Ὅλως ἰδιαιτέρως, εἰς περιπτώσεις
πολέμων δι’ ὅπλων μαζικῆς καταστροφῆς, αἱ συνέπειαι θά εἶναι τρομακτικαί, ὄχι μόνον διότι θά ἐπέλθῃ
ὁ θάνατος εἰς ἀπρόβλεπτον ἀριθμόν
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ἀνθρώπων, ἀλλά καί διότι δι’ ὅσους θά
ἐπιζήσουν ὁ βίος θά καταστῇ ἀβίωτος.
Θά ἐμφανισθοῦν ἀνίατοι ἀσθένειαι,
θά προκληθοῦν γενετικαί ἀλλαγαί καί
ἄλλα δεινά, τά ὁποῖα θά ἐπηρεάζουν
καταστρεπτικῶς καί τάς ἑπομένας γενεάς.
Λίαν ἐπικίνδυνος δέν εἶναι μόνον ὁ
πυρηνικός ἐξοπλισμός, ἀλλά καί οἱ χημικοί, οἱ βιολογικοί καί πάσης μορφῆς
ἐξοπλισμοί, οἱ ὁποῖοι δημιουργοῦν τήν
ψευδαίσθησιν τῆς ὑπεροχῆς καί κυριαρχίας ἐπί τοῦ περιβάλλοντος κόσμου.
Τοιοῦτοι ἐξοπλισμοί καλλιεργοῦν
ἀτμόσφαιραν φόβου καί ἐλλείψεως
ἐμπιστοσύνης καί καθίστανται αἰτία
ἑνός νέου ἀνταγωνισμοῦ ἐξοπλισμῶν.
2. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, θεωροῦσα κατ’ ἀρχήν τόν πόλεμον ἀπόρροιαν τοῦ ἐν τῷ κόσμῳ κακοῦ καί τῆς
ἁμαρτίας, ἐνθαρρύνει πᾶσαν πρωτοβουλίαν καί προσπάθειαν πρός πρόληψιν ἤ ἀποτροπήν αὐτοῦ διά τοῦ διαλόγου καί διά παντός ἄλλου προσφόρου
μέσου. Εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν
ὁ πόλεμος καταστῇ ἀναπόφευκτος, ἡ
Ἐκκλησία συνεχίζει προσευχομένη καί
μεριμνῶσα ποιμαντικῶς διά τά τέκνα
αὐτῆς, τά ὁποῖα ἐμπλέκονται εἰς τάς
πολεμικάς συγκρούσεις διά τήν ὑπεράσπισιν τῆς ζωῆς καί τῆς ἐλευθερίας
αὐτῶν, καταβάλλουσα πᾶσαν προσπάθειαν διά τήν ταχυτέραν ἀποκατάστασιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἐλευθερίας.
3. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καταδικάζει ἐντόνως τάς ποικιλομόρφους
συγκρούσεις καί τούς πολέμους, τούς
ὀφειλομένους εἰς φανατισμόν, προερχόμενον ἐκ θρησκευτικῶν ἀρχῶν. Βαθεῖαν ἀνησυχίαν προκαλεῖ ἡ μόνιμος

τάσις αὐξήσεως τῶν καταπιέσεων καί
διώξεων τῶν χριστιανῶν καί ἄλλων κοινοτήτων, ἐξ αἰτίας τῆς πίστεως αὐτῶν,
εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καί ἀλλαχοῦ,
καθώς καί αἱ ἀπόπειραι ἐκριζώσεως τοῦ
Χριστιανισμοῦ ἐκ τῶν παραδοσιακῶν
κοιτίδων αὐτοῦ. Τοιουτοτρόπως, ἀπειλοῦνται αἱ ὑφιστάμεναι διαθρησκειακαί
καί διεθνεῖς σχέσεις, ἐνῷ πολλοί χριστιανοί ἀναγκάζονται νά ἐγκαταλείψουν τάς ἑστίας αὑτῶν. Οἱ ἀνά τόν κόσμον Ὀρθόδοξοι συμπάσχουν μετά τῶν
ἀδελφῶν αὐτῶν χριστιανῶν καί ὅλων
τῶν ἄλλων διωκομένων ἐν τῇ περιοχῇ
καί καλοῦν εἰς ἐξεύρεσιν δικαίας καί
μονίμου λύσεως τῶν προβλημάτων τῆς
περιοχῆς.
Καταδικάζονται ἐπίσης πόλεμοι,
ἐμπνεόμενοι ὑπό ἐθνικισμοῦ, προκαλοῦντες ἐθνοκαθάρσεις, μεταβολάς κρατικῶν ὁρίων καί κατάληψιν
ἐδαφῶν.
Ε. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι
τῶν διακρίσεων
1. Ὁ Κύριος, ὡς Βασιλεύς τῆς δικαιοσύνης (Ἑβρ. ζ’, 2-3), ἀποδοκιμάζει
τήν βίαν καί τήν ἀδικίαν (Ψαλμ. ι’, 5)
καί καταδικάζει τήν ἀπάνθρωπον στάσιν πρός τόν πλησίον (Μάρκ. κε’, 4146. Ἰακ. β’, 15-16). Εἰς τήν Βασιλείαν
Aὐτοῦ, ἡ ὁποία εἰκονίζεται καί εἶναι
παροῦσα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Του ἤδη ἐδῶ
εἰς τήν γῆν, δέν ὑπάρχει τόπος οὔτε διά
τό μῖσος, οὔτε δι’ ἔχθραν καί μισαλλοδοξίαν (Ἠσ. ια’, 6. Ρωμ. ιβ’, 10).
2. Ἡ θέσις τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας εἶναι ἐν προκειμένῳ σαφής. Ἡ Ἐκκλησία πιστεύει ὅτι ὁ Θεός«ἐποίησεν ἐξ ἑνὸς αἵματος πᾶν ἔθνος
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ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς» (Πράξ. ιζ’, 26) καί ὅτι ἐν
Χριστῷ «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην,
οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι
ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ εἷς ἐστε ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ. γ’, 28). Εἰς τό ἐρώτημα «καὶ τὶς ἐστί μου πλησίον;» ὁ Χριστός ἀπήντησε διά τῆς παραβολῆς τοῦ
καλοῦ Σαμαρείτου (Λουκ. ι’, 25-37).
Καί οὕτως ἐδίδαξε τήν κατάλυσιν παντός μεσοτοίχου ἔχθρας καί προκαταλήψεως. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὁμολογεῖ ὅτι ἕκαστος ἄνθρωπος, ἀνεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, φυλῆς,
φύλου, ἐθνικότητος, γλώσσης, ἔχει δημιουργηθῆ κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ καί ἀπολαμβάνει ἴσα δικαιώματα ἐν τῇ κοινωνίᾳ. Συνεπής πρός τήν
πίστιν αὐτήν, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
δέν δέχεται τάς διακρίσεις δι’ ἕκαστον
ἐκ τῶν προαναφερθέντων λόγων, ἐφ’
ὅσον αὗται προϋποθέτουν ἀξιολογικήν
διαφοράν μεταξύ τῶν ἀνθρώπων.
3. Ἡ Ἐκκλησία, ἐν τῷ πνεύματι
τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τῆς ἴσης μεταχειρίσεως
τῶν ἀνθρώπων, ἀξιολογεῖ τήν ἐφαρμογήν τῶν ἀρχῶν αὐτῶν ὑπό τό φῶς τῆς
διδασκαλίας της περί τῶν μυστηρίων,
τῆς οἰκογενείας, τῆς θέσεως τῶν δύο
φύλων ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καί τῶν ἐν γένει
ἀξιῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει δικαίωμα ἵνα διακηρύττῃ τήν μαρτυρίαν τῆς διδασκαλίας της εἰς τόν δημόσιον χῶρον.

λοῦσα τήν σωτήριον αὐτῆς ἀποστολήν
ἐν τῷ κόσμῳ, μεριμνᾷ ἐμπράκτως διά
πάντας τούς ἀνθρώπους χρῄζοντας
βοηθείας, τούς πεινῶντας, τούς ἀπόρους, τούς ἀσθενεῖς, τούς ἀναπήρους,
τούς ὑπερήλικας, τούς διωκομένους,
τούς αἰχμαλώτους, τούς φυλακισμένους, τούς ἀστέγους, τά ὀρφανά, τά
θύματα τῶν καταστροφῶν καί τῶν
πολεμικῶν συγκρούσεων, τῆς ἐμπορίας ἀνθρώπων καί τῶν συγχρόνων
μορφῶν δουλείας. Αἱ καταβαλλόμεναι ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
προσπάθειαι διά τήν καταπολέμησιν
τῆς ἐνδείας καί τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας ἀποτελοῦν ἔκφρασιν τῆς πίστεως
αὐτῆς καί διακονίαν Αὐτοῦ τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος ἐταύτισεν Ἑαυτόν πρός
πάντα ἄνθρωπον, ἰδίως πρός τούς ἐν
ἀνάγκαις εὑρισκομένους: «Ἐφ’ ὅσον
ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου
τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ.
κε’, 40). Ἐν τῇ πολυπτύχῳ ταύτῃ κοινωνικῇ διακονίᾳ, ἡ Ἐκκλησία δύναται νά
συνεργάζηται μετά τῶν διαφόρων σχετικῶν κοινωνικῶν φορέων.
2. Οἱ ἀνταγωνισμοί καί αἱ ἐχθρότητες ἐν τῷ κόσμῳ εἰσάγουν ἀδικίαν
καί ἀνισότητα εἰς τήν συμμετοχήν τῶν
ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν εἰς τά ἀγαθά τῆς θείας δημιουργίας. Στεροῦν
ἀπό ἑκατομμύρια ἀνθρώπων τά βασικά ἀγαθά καί ὁδηγοῦν εἰς ἐξαθλίωσιν
τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, προκαλοῦν
μαζικάς μεταναστεύσεις πληθυσμῶν,
διεγείρουν ἐθνικάς, θρησκευτικάς καί
κοινωνικάς συγκρούσεις, αἱ ὁποῖαι
ἀπειλοῦν τήν ἐσωτερικήν συνοχήν τῶν
κοινωνιῶν.
3. Ἡ Ἐκκλησία δέν δύναται νά

ΣΤ. Ἡ ἀποστολή
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
ὡς μαρτυρία ἀγάπης ἐν διακονίᾳ.
1. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἐπιτε56

μείνῃ ἀδιάφορος ἔναντι τῶν οἰκονομικῶν καταστάσεων, αἱ ὁποῖαι ἐπηρεάζουν ἀρνητικῶς ὁλόκληρον τήν
ἀνθρωπότητα. Ἐπιμένει εἰς τήν ἀνάγκην, οὐχί μόνον ἡ οἰκονομία νά ἐρείδηται ἐπί ἠθικῶν ἀρχῶν, ἀλλά καί
ἐμπράκτως νά διακονῆται δι’ αὐτῆς
ὁ ἄνθρωπος, συμφώνως καί πρός τήν
διδασκαλίαν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, «κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν
τε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ, ὅτι
αὐτὸς εἶπε· μακάριόν ἐστι μᾶλλον
διδόναι ἢ λαμβάνειν» (Πράξ. κ’, 35). Ὁ
Μ. Βασίλειος γράφει ὅτι «σκοπός οὖν
ἑκάστῳ προκεῖσθαι ὀφείλει ἐν τῷ ἔργῳ
ἡ ὑπηρεσία τῶν δεομένων, οὐχὶ ἡ ἰδία
αὐτοῦ χρεία» (Ὅροι κατά πλάτος ΜΒ’.
PG 31, 1025A).
4. Τό χάσμα μεταξύ πλουσίων
καί πτωχῶν διευρύνεται δραματικῶς
ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως,
ἡ ὁποία εἶναι συνήθως ἀποτέλεσμα
κερδοσκοπίας χωρίς φραγμούς ἐκ μέρους οἰκονομικῶν παραγόντων, συγκεντρώσεως τοῦ πλούτου εἰς χεῖρας
ὀλίγων καί στρεβλῆς οἰκονομικῆς
δραστηριότητος, ἡ ὁποία, στερουμένη
δικαιοσύνης καί ἀνθρωπιστικῆς εὐαισθησίας, δέν ἐξυπηρετεῖ, τελικῶς, τάς
πραγματικάς ἀνάγκας τῆς ἀνθρωπότητος. Βιώσιμος οἰκονομία εἶναι ἐκείνη, ἡ
ὁποία συνδυάζει τήν ἀποτελεσματικότητα μετά δικαιοσύνης καί κοινωνικῆς
ἀλληλεγγύης.
5. Ὑπό τάς τραγικάς ταύτας καταστάσεις, κατανοεῖται ἡ τεραστία εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας διά τήν καταπολέμησιν τῆς πείνης καί πάσης ἄλλης μορφῆς
ἐνδείας ἐν τῷ κόσμῳ.Ἕν τοιοῦτον φαι-

νόμενον εἰς τήν ἐποχήν μας, κατά τήν
ὁποίαν αἱ χῶραι ζοῦν ὑπό καθεστώς
παγκοσμιοποιημένης οἰκονομίας, ὑποδηλοῖ τήν σοβαράν κρίσιν ταυτότητος
τοῦ συγχρόνου κόσμου, διότι ἡ πεῖνα
οὐχί μόνον ἀπειλεῖ τό θεῖον δῶρον τῆς
ζωῆς ὁλοκλήρων λαῶν, ἀλλά καί θίγει τό μεγαλεῖον καί τήν ἱερότητα τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου, συγχρόνως δέ
προσβάλλει καί τόν ἴδιον τόν Θεόν. Διά
τοῦτο, ἄν ἡ μέριμνα διά τήν ἰδικήν μας
τροφήν εἶναι θέμα ὑλικόν, ἡ μέριμνα
διά τήν τροφήν τοῦ συνανθρώπου μας
εἶναι θέμα πνευματικόν (Ἰακ. β’, 14-18).
Ἀποτελεῖ, ἑπομένως, ἀποστολήν ὅλων
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν νά ἐπιδεικνύουν ἀλληλεγγύην καί νά ὀργανώνουν ἀποτελεσματικῶς τήν βοήθειάν
των πρός τούς ἐνδεεῖς ἀδελφούς.
6. Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία
ἐν τῷ καθολικῷ σώματι αὐτῆς, περικλείουσα εἰς τούς κόλπους αὐτῆς πολλούς λαούς τῆς γῆς, ἀναδεικνύει τήν
ἀρχήν τῆς πανανθρωπίνου ἀλληλεγγύης καί ὑποστηρίζει τήν στενοτέραν
συνεργασίαν λαῶν καί κρατῶν πρός
εἰρηνικήν ἐπίλυσιν τῶν διαφορῶν.
7. Ἀνησυχίαν προκαλεῖ εἰς τήν
Ἐκκλησίαν ἡ διαρκῶς αὐξανομένη ἐπιβολή εἰς τήν ἀνθρωπότητα ἑνός καταναλωτικοῦ τρόπου ζωῆς, ὁ ὁποῖος στερεῖται τῶν χριστιανικῶν ἠθικῶν ἀξιῶν.
Ὑπό τήν ἔννοιαν αὐτήν, ὁ καταναλωτισμός οὗτος, ἐν συνδυασμῷ μετά τῆς
ἐκκοσμικευμένης παγκοσμιοποιήσεως, τείνει νά ὁδηγήσῃ τούς λαούς εἰς
τήν ἀπώλειαν τῶν πνευματικῶν καταβολῶν αὐτῶν, εἰς τήν ἱστορικήν ἀμνησίαν καί εἰς τήν λήθην τῶν παραδόσεων.
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8. Τά μέσα γενικῆς ἐνημερώσεως
οὐχί σπανίως τελοῦν ὑπό τόν ἔλεγχον
μιᾶς ἰδεολογίας φιλελευθέρας παγκοσμιοποιήσεως καί οὕτω καθίστανται
δίαυλοι διαδόσεως τοῦ καταναλωτισμοῦ καί τῆς ἀνηθικότητος. Ἰδιαιτέραν ἀνησυχίαν προκαλοῦν περιστατικά, καθ’ ἅ ἡ στάσις ἔναντι τῶν θρησκευτικῶν ἀξιῶν χαρακτηρίζεται ἀπό
ἔλλειψιν σεβασμοῦ, ἐνίοτε δέ καί διά
βλασφημίαν, προξενοῦντα διχασμούς
καί ἐξεγέρσεις ἐντός τῆς κοινωνίας. Ἡ
Ἐκκλησία προειδοποιεῖ τά τέκνα αὐτῆς
διά τόν κίνδυνον τοῦ ἐπηρεασμοῦ τῶν
συνειδήσεων διά τῶν μέσων ἐνημερώσεως καί τῆς χρήσεως αὐτῶν οὐχί διά
τήν προσέγγισιν τῶν ἀνθρώπων καί
τῶν λαῶν, ἀλλά διά τήν χειραγώγησίν
των.
9. Εἰς τήν πορείαν, ἥν διανύει ἡ
Ἐκκλησία, κηρύττουσα καί ἀσκοῦσα
τήν σωτήριον ἀποστολήν αὐτῆς διά
τήν ἀνθρωπότητα, ὁλοέν καί τακτικώτερον ἔρχεται ἀντιμέτωπος μετά
τῶν ἐκφάνσεων τῆς ἐκκοσμικεύσεως.
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καλεῖται νά
ἐπαναδιατυπώσῃ καί φανερώσῃ τήν
προφητικήν μαρτυρίαν της εἰς τόν κόσμον, στηριζομένη εἰς τήν ἐμπειρίαν
τῆς πίστεως, ὑπενθυμίζουσα ἐν ταὐτῷ
καί τήν πραγματικήν ἀποστολήν
αὐτῆς, διά τῆς καταγγελίας τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί τῆς καλλιεργείας
συνειδήσεως ἑνότητος εἰς τό ποίμνιον
αὐτῆς. Οὕτω, διανοίγεται εὐρύ πεδίον
δι’ αὐτήν, δεδομένου ὅτι ὡς οὐσιαστικόν στοιχεῖον τῆς ἐκκλησιολογικῆς της
διδασκαλίας προβάλλει εἰς τόν διεσπασμένον κόσμον τήν εὐχαριστιακήν
κοινωνίαν καί ἑνότητα.

10. Ὁ πόθος τῆς συνεχοῦς αὐξήσεως τῆς εὐημερίας καί ἡ ἄμετρος κατανάλωσις ἀναποφεύκτως ὁδηγοῦν
εἰς τήν δυσανάλογον χρῆσιν καί τήν
ἐξάντλησιν τῶν φυσικῶν πόρων. Ἡ
δημιουργηθεῖσα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κτίσις, ἡ ὁποία ἐδόθη εἰς τόν ἄνθρωπον «ἐργάζεσθαι καὶ φυλάσσειν» αὐτήν
(πρβλ. Γεν. β’, 15), ὑφίσταται τάς συνεπείας τῆς ἁμαρτίας τοῦ ἀνθρώπου: «Τῇ
γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ
ἑκοῦσα, ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα,
ἐπ’ ἐλπίδι ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς
φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης
τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. Οἴδαμεν γὰρ ὅτι
πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει
ἄχρι τοῦ νῦν» (Ρωμ. η’, 20-22).
Ἡ οἰκολογική κρίσις, ἡ ὁποία συνδέεται πρός τάς κλιματολογικάς ἀλλαγάς καί τήν ὑπερθέρμανσιν τοῦ πλανήτου, καθιστᾷ ἐπιτακτικόν τό χρέος
τῆς Ἐκκλησίας ὅπως συμβάλῃ, διά τῶν
εἰς τήν διάθεσιν αὐτῆς πνευματικῶν
μέσων, εἰς τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν συνεπειῶν
τῆς ἀνθρωπίνης ἀπληστίας. Ἡ ἀπληστία διά τήν ἱκανοποίησιν τῶν ὑλικῶν
ἀναγκῶν ὁδηγεῖ εἰς τήν πνευματικήν
πτώχευσιν τοῦ ἀνθρώπου καί εἰς τήν
καταστροφήν τοῦ περιβάλλοντος. Δέν
πρέπει νά λησμονῆται ὅτι ὁ φυσικός
πλοῦτος τῆς γῆς δέν εἶναι περιουσία
τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά τοῦ Δημιουργοῦ: «Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ
κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. κγ’ ,1).
Οὕτως, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τονίζει
τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας τοῦ
Θεοῦ διά τῆς καλλιεργείας τῆς εὐθύνης
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τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ θεοσδότου
περιβάλλοντος καί διά τῆς προβολῆς
τῶν ἀρετῶν τῆς ὀλιγαρκείας καί τῆς
ἐγκρατείας. Ὀφείλομεν νά ἐνθυμώμεθα ὅτι ὄχι μόνον αἱ σημεριναί, ἀλλά καί
αἱ μελλοντικαί γενεαί ἔχουν δικαίωμα
ἐπί τῶν φυσικῶν ἀγαθῶν, τά ὁποῖα μᾶς
ἐχάρισεν ὁ Δημιουργός.
11. Διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ἡ ἱκανότης πρός ἐπιστημονικήν
ἔρευναν τοῦ κόσμου ἀποτελεῖ θεόσδοτον δῶρον εἰς τόν ἄνθρωπον. Συγχρόνως ὅμως πρός αὐτήν τήν κατάφασιν, ἡ
Ἐκκλησία ἐπισημαίνει τούς κινδύνους,
οἱ ὁποῖοι ὑποκρύπτονται εἰς τήν χρῆσιν
ὡρισμένων ἐπιστημονικῶν ἐπιτευγμάτων. Θεωρεῖ ὅτι ὁ ἐπιστήμων εἶναι
μέν ἐλεύθερος νά ἐρευνᾷ, ἀλλά καί ὅτι
ὀφείλει νά διακόπτῃ τήν ἔρευνάν του,
ὅταν παραβιάζωνται βασικαί χριστιανικαί καί ἀνθρωπιστικαί ἀρχαί:«Πάντα
μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει»
(A’ Κορ. 6, 12) καί «Τὸ καλὸν οὐ καλόν,
ὅταν μὴ καλῶς γίνηται» (Γρηγορίου
Θεολόγου, Λόγος Θεολογικός Α’, 4. PG
36, 16C). Ἡ θέσις αὕτη τῆς Ἐκκλησίας
ἀποδεικνύεται πολλαπλῶς ἀπαραίτητος διά τήν ὀρθήν ὁριοθέτησιν τῆς
ἐλευθερίας καί τήν ἀξιοποίησιν τῶν
καρπῶν τῆς ἐπιστήμης, εἰς πάντας σχεδόν τούς τομεῖς τῆς ὁποίας, ἰδίᾳ δέ τῆς
βιολογίας, ἀναμένονται νέα ἐπιτεύγματα, ἀλλά καί κίνδυνοι. Ἐν ταὐτῷ,
ὑπογραμμίζομεν τήν ἀναμφισβήτητον
ἱερότητα τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς ἀπό
αὐτῆς ταύτης ἀρχῆς τῆς συλλήψεως.
12. Κατά τά τελευταῖα ἔτη, παρατηρεῖται ἁλματώδης ἀνάπτυξις εἰς τάς
βιοεπιστήμας καί εἰς τήν συνδεδεμένην μέ αὐτάς βιοτεχνολογίαν, πολλά

ἐπιτεύγματα τῶν ὁποίων θεωροῦνται
εὐεργετικά διά τόν ἄνθρωπον, ἄλλα
δημιουργοῦν ἠθικά διλήμματα, ἐνῷ
ἄλλα κρίνονται ἀπορριπτέα. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία πιστεύει ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι ἁπλοῦν σύνολον κυττάρων, ἱστῶν καί ὀργάνων, οὔτε καί
προσδιορίζεται μόνον ἀπό βιολογικούς
παράγοντας. Ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ
δημιούργημα «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» (Γεν.
1, 27) καί θά πρέπει ἡ ἀναφορά εἰς
αὐτόν νά γίνηται μέ τόν δέοντα σεβασμόν. Ἡ ἀναγνώρισις τῆς θεμελιώδους
αὐτῆς ἀρχῆς ὁδηγεῖ εἰς τό συμπέρασμα ὅτι τόσον κατά τήν ἐπιστημονικήν
ἔρευναν, ὅσον καί κατά τήν πρακτικήν
ἐφαρμογήν τῶν νέων ἀνακαλύψεων
καί ἐφευρέσεων, δέον ὅπως διαφυλάσσηται τό ἀπόλυτον δικαίωμα κάθε
ἀνθρώπου νά ἀπολαύῃ σεβασμοῦ καί
τιμῆς εἰς πᾶν στάδιον τῆς ζωῆς του, καθώς καί ἡ βούλησις τοῦ Θεοῦ, ὡς αὕτη
ἐφανερώθη κατά τήν δημιουργίαν. Ἡ
ἔρευνα πρέπει νά λαμβάνῃ ὑπ’ ὄψιν
της τάς ἠθικάς καί πνευματικάς ἀρχάς
καί τά χριστιανικά θέσμια. Ἀπαραίτητος σεβασμός δέον νά ἐπιδεικνύηται
καί εἰς ὅλην τήν Δημιουργίαν τοῦ Θεοῦ
τόσον κατά τήν χρῆσιν αὐτῆς ὑπό τοῦ
ἀνθρώπου, ὅσον καί κατά τήν ἔρευναν,
συμφώνως πρός τήν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ
πρός αὐτόν (Γεν. β’, 15).
13. Κατά τούς χρόνους τούτους
τῆς ἐκκοσμικεύσεως, ἰδιαιτέρως προβάλλει ἡ ἀνάγκη, ὅπως ἐξαρθῇ ἡ σημασία τῆς ἁγιότητος τοῦ βίου, ἐν ὄψει
τῆς πνευματικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία χαρακτηρίζει τόν σύγχρονον πολιτισμόν.
Ἡ παρανόησις τῆς ἐλευθερίας ὡς ἐλευθεριότητος ὁδηγεῖ εἰς τήν αὔξησιν τῆς
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ἐγκληματικότητος, τήν καταστροφήν
καί τήν βεβήλωσιν τῶν σεβασμάτων,
τήν ἐξάλειψιν τοῦ σεβασμοῦ πρός τήν
ἐλευθερίαν τοῦ πλησίον καί τήν ἱερότητα τῆς ζωῆς. Ἡ Ὀρθόδοξος Παράδοσις, διαμορφωθεῖσα διά τῆς βιώσεως
ἐν τῇ πράξει τῶν χριστιανικῶν ἀληθειῶν, εἶναι φορεύς πνευματικότητος
καί ἀσκητικοῦ ἤθους, τό ὁποῖον δέον
νά ἐξαρθῇ καί προβληθῇ ὅλως ἰδιαιτέρως κατά τήν ἐποχήν ἡμῶν.
14. Ἡ εἰδική ποιμαντική μέριμνα
τῆς Ἐκκλησίας πρός τούς νέους διά
τήν ἐν Χριστῷ διαπαιδαγώγησίν των
τυγχάνει διαρκής καί ἀμετάπτωτος.
Αὐτονόητος τυγχάνει ἡ προέκτασις
τῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης τῆς Ἐκκλησίας καί εἰς τόν θεόσδοτον θεσμόν τῆς
οἰκογενείας, ἥτις ἀείποτε καί ἀπαραιτήτως ἐστηρίχθη εἰς τό ἱερόν μυστήριον
τοῦ χριστιανικοῦ γάμου, ὡς ἑνώσεως
ἀνδρός καί γυναικός, ἡ ὁποία εἰκονίζει τήν ἕνωσιν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς
Ἐκκλησίας Του (Ἐφ. ε’, 32). Τοῦτο καθίσταται ἐπίκαιρον, ἐν ὄψει μάλιστα
καί ἀποπειρῶν νομιμοποιήσεως εἰς χώρας τινάς καί θεολογικῆς θεμελιώσεως εἰς χριστιανικάς τινάς κοινότητας,
μορφῶν συμβιώσεως, ἀντιτιθεμένων
εἰς τήν χριστιανικήν παράδοσιν καί διδασκαλίαν. Ἡ Ἐκκλησία προσδοκῶσα

τήν ἀνακεφαλαίωσιν τῶν πάντων εἰς τό
ἕν Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὑπενθυμίζει εἰς
πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον, ὅτι ὁ Χριστός πάλιν θά ἔλθῃ κατά
τήν Δευτέραν Παρουσίαν Του «κρῖναι
ζῶντας καὶ νεκρούς» (Α’ Πέτρ. δ’, 5) καί
ὅτι «τῆς Βασιλείας Αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος» (Λουκ. α’, 33).
15. Εἰς τήν σύγχρονον ἐποχήν καί
ἀείποτε, ἡ προφητική καί ποιμαντική
φωνή τῆς Ἐκκλησίας, ὁ λυτρωτικός
λόγος τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως, ἀπευθύνεται εἰς τήν καρδίαν τοῦ
ἀνθρώπου καί καλεῖ αὐτόν, μετά τοῦ
ἀποστόλου Παύλου, ἵνα ἐνστερνισθῇ
καί βιώσῃ «ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα» (Φιλιπ. δ’, 8). Ἡ
Ἐκκλησία προβάλλει τήν θυσιαστικήν
ἀγάπην τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου της
ὡς τήν μόνην ὁδόν πρός ἕνα κόσμον
εἰρήνης, δικαιοσύνης, ἐλευθερίας καί
ἀλληλεγγύης μεταξύ τῶν ἀνθρώπων
καί τῶν λαῶν, τῶν ὁποίων μόνον καί
ἔσχατον μέτρον εἶναι πάντοτε ὁ ὑπέρ
τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς θυσιασθείς Κύριος (προβλ. Ἀποκ. ε’, 12), ἤτοι ἡ ἄπειρος
Ἀγάπη τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, τοῦ Πατρός
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ᾧ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

† ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος, Πρόεδρος
† ὁ Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος
† ὁ Ἱεροσολύμων Θεόφιλος
† ὁ Σερβίας Εἰρηναῖος
† ὁ Ρουμανίας Δανιήλ
† ὁ Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου Χρυσόστομος
† ὁ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος
† ὁ Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας Σάββας
† ὁ Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας Ἀναστάσιος
† ὁ Πρέσοβ καί πάσης Τσεχίας καί Σλοβακίας Ραστισλάβ
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Ἀντιπροσωπεία Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
† ὁ Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας Λέων
† ὁ Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας Στέφανος
† ὁ Γέρων Περγάμου Ἰωάννης
† ὁ Γέρων Ἀμερικῆς Δημήτριος
† ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος
† ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος
† ὁ Ντένβερ Ἠσαΐας
† ὁ Ἀτλάντας Ἀλέξιος
† ὁ Πριγκηποννήσων Ἰάκωβος
† ὁ Προικοννήσου Ἰωσήφ
† ὁ Φιλαδελφείας Μελίτων
† ὁ Γαλλίας Ἐμμανουήλ
† ὁ Δαρδανελλίων Νικήτας
† ὁ Ντητρόϊτ Νικόλαος
† ὁ Ἁγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος
† ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος
† ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος
† ὁ Σηλυβρίας Μάξιμος
† ὁ Ἀδριανουπόλεως Ἀμφιλόχιος
† ὁ Διοκλείας Κάλλιστος
† ὁ Ἱεραπόλεως Ἀντώνιος, ἐπί κεφαλῆς τῶν
Οὐκρανῶν Ὀρθοδόξων ἐν ΗΠΑ
† ὁ Τελμησσοῦ Ἰώβ
† ὁ Χαριουπόλεως Ἰωάννης, ἐπί κεφαλῆς τῆς
Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν τῇ Δυτικῇ
Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς
Παραδόσεως
† ὁ Νύσσης Γρηγόριος, ἐπί κεφαλῆς τῶν
Καρπαθορρώσσων Ὀρθοδόξων ἐν ΗΠΑ

† ὁ Μπουρούντι καί Ρουάντας Ἰννοκέντιος
† ὁ Μοζαμβίκης Χρυσόστομος
† ὁ Νιέρι καί Ὄρους Κένυας Νεόφυτος
Ἀντιπροσωπεία Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων
† ὁ Φιλαδελφείας Βενέδικτος
† ὁ Κωνσταντίνης Ἀρίσταρχος
† ὁ Ἰορδάνου Θεοφύλακτος
† ὁ Ἀνθηδῶνος Νεκτάριος
† ὁ Πέλλης Φιλούμενος
Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Σερβίας
† ὁ Ἀχρίδος καί Σκοπίων Ἰωάννης
† ὁ Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας
Ἀμφιλόχιος
† ὁ Ζάγκρεμπ καί Λιουμπλιάνας Πορφύριος
† ὁ Σιρμίου Βασίλειος
† ὁ Βουδιμίου Λουκιανóς
† ὁ Νέας Γκρατσάνιτσας Λογγῖνος
† ὁ Μπάτσκας Εἰρηναῖος
† ὁ Σβορνικίου καί Τούζλας Χρυσόστομος
† ὁ Ζίτσης Ἰουστῖνος
† ὁ Βρανίων Παχώμιος
† ὁ Σουμαδίας Ἰωάννης
† ὁ Μπρανιτσέβου Ἰγνάτιος
† ὁ Δαλματίας Φώτιος
† ὁ Μπίχατς καί Πέτροβατς Ἀθανάσιος
† ὁ Νίκσιτς καί Βουδίμλιε Ἰωαννίκιος
† ὁ Ζαχουμίου καί Ἑρζεγοβίνης Γρηγόριος
† ὁ Βαλιέβου Μιλούτιν
† ὁ ἐν Δυτικῇ Ἀμερικῇ Μάξιμος
† ὁ ἐν Αὐστραλίᾳ καί Νέᾳ Ζηλανδίᾳ Εἰρηναῖος
† ὁ Κρούσεβατς Δαυΐδ
† ὁ Σλαυονίας Ἰωάννης
† ὁ ἐν Αὐστρίᾳ καί Ἑλβετίᾳ Ἀνδρέας
† ὁ Φραγκφούρτης καί ἐν Γερμανίᾳ Σέργιος
† ὁ Τιμοκίου Ἱλαρίων

Ἀντιπροσωπεία Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας
† ὁ Γέρων Λεοντοπόλεως Γαβριήλ
† ὁ Ναϊρόμπι Μακάριος
† ὁ Καμπάλας Ἰωνᾶς
† ὁ Ζιμπάμπουε καί Ἀγκόλας Σεραφείμ
† ὁ Νιγηρίας Ἀλέξανδρος
† ὁ Τριπόλεως Θεοφύλακτος
† ὁ Καλῆς Ἐλπίδος Σέργιος
† ὁ Κυρήνης Ἀθανάσιος
† ὁ Καρθαγένης Ἀλέξιος
† ὁ Μουάνζας Ἱερώνυμος
† ὁ Γουϊνέας Γεώργιος
† ὁ Ἑρμουπόλεως Νικόλαος
† ὁ Εἰρηνουπόλεως Δημήτριος
† ὁ Ἰωαννουπόλεως καί Πρετορίας Δαμασκηνός
† ὁ Ἄκκρας Νάρκισσος
† ὁ Πτολεμαΐδος Ἐμμανουήλ
† ὁ Καμερούν Γρηγόριος
† ὁ Μέμφιδος Νικόδημος
† ὁ Κατάγκας Μελέτιος
† ὁ Μπραζαβίλ καί Γκαμπόν Παντελεήμων

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ρουμανίας
† ὁ Ἰασίου καί Μολδαβίας καί Μπουκοβίνης
Θεοφάνης
† ὁ Σιμπίου καί Τρανσυλβανίας Λαυρέντιος
† ὁ Βάντ, Φελεάκ καί Κλούζ καί Κλούζ, Ἄλμπας,
Κρισάνας καί Μαραμοῦρες Ἀνδρέας
† ὁ Κραϊόβας καί Ὀλτενίας Εἰρηναῖος
† ὁ Τιμισοάρας καί Βανάτου Ἰωάννης
† ὁ ἐν Δυτικῇ καί Νοτίῳ Εὐρώπῃ Ἰωσήφ
† ὁ ἐν Γερμανίᾳ καί Κεντρικῇ Εὐρώπῃ Σεραφείμ
† ὁ Τιργοβιστίου Νήφων
† ὁ Ἄλμπα Ἰούλια Εἰρηναῖος
† ὁ Ρώμαν καί Μπακάου Ἰωακείμ
† ὁ Κάτω Δουνάβεως Κασσιανός
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† ὁ Ἀράντ Τιμόθεος
† ὁ ἐν Ἀμερικῇ Νικόλαος
† ὁ Ὀράντεα Σωφρόνιος
† ὁ Στρεχαΐας καί Σεβερίνου Νικόδημος
† ὁ Τουλσέας Βησσαρίων
† ὁ Σαλάζης Πετρώνιος
† ὁ ἐν Οὑγγαρίᾳ Σιλουανός
† ὁ ἐν Ἰταλίᾳ Σιλουανός
† ὁ ἐν Ἱσπανίᾳ καί Πορτογαλίᾳ Τιμόθεος
† ὁ ἐν Βορείῳ Εὐρώπῃ Μακάριος
† ὁ Πλοεστίου Βαρλαάμ, Βοηθός παρά τῷ
Πατριάρχῃ
† ὁ Λοβιστέου Αἰμιλιανός, Βοηθός παρά τῷ
Ἀρχιεπισκόπῳ Ριμνικίου
† ὁ Βικίνης Ἰωάννης Κασσιανός, Βοηθός παρά
τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ ἐν Ἀμερικῇ

† ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου
Δαμασκηνός
† ὁ Νικαίας Ἀλέξιος
† ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος
† ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος
† ὁ Καστορίας Σεραφείμ
† ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ Ἰγνάτιος
† ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος
† ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἐφραίμ
† ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος
† ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος
† ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος
† ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας
† ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως
Ἀθηναγόρας
† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης
† ὁ Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας Γαβριήλ
† ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος
† ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου
Θεόκλητος

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Κύπρου
† ὁ Πάφου Γεώργιος
† ὁ Κιτίου Χρυσόστομος
† ὁ Κυρηνείας Χρυσόστομος
† ὁ Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος
† ὁ Μόρφου Νεόφυτος
† ὁ Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Βασίλειος
† ὁ Κύκκου καί Τηλλυρίας Νικηφόρος
† ὁ Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς Ἠσαΐας
† ὁ Τριμυθοῦντος καί Λευκάρων Βαρνάβας
† ὁ Καρπασίας Χριστοφόρος
† ὁ Ἀρσινόης Νεκτάριος
† ὁ Ἀμαθοῦντος Νικόλαος
† ὁ Λήδρας Ἐπιφάνιος
† ὁ Χύτρων Λεόντιος
† ὁ Νεαπόλεως Πορφύριος
† ὁ Μεσαορίας Γρηγόριος

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Πολωνίας
† ὁ Λούτζ καί Πόζναν Σίμων
† ὁ Λούμπλιν καί Χέλμ Ἄβελ
† ὁ Μπιαλύστοκ καί Γκντάνσκ Ἰάκωβος
† ὁ Σιεμιατίτσε Γεώργιος
† ὁ Γκορλίτσε Παΐσιος
Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ἀλβανίας
† ὁ Κορυτσᾶς Ἰωάννης
† ὁ Ἀργυροκάστρου Δημήτριος
† ὁ Ἀπολλωνίας καί Φίερ Νικόλαος
† ὁ Ἐλμπασάν Ἀντώνιος
† ὁ Ἀμαντίας Ναθαναήλ
† ὁ Βύλιδος Ἄστιος

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ἑλλάδος
† ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου Προκόπιος
† ὁ Περιστερίου Χρυσόστομος
† ὁ Ἠλείας Γερμανός
† ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος
† ὁ Ἄρτης Ἰγνάτιος

Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας
Τσεχίας καί Σλοβακίας
† ὁ Πράγας Μιχαήλ
† ὁ Σούμπερκ Ἠσαΐας
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«Προσφώνησις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνοῦ στίς
ἀντιπροσωπεῖες τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν κατά τό
ἐπίσημον γεῦμα λήξεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου».
Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως
Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικέ Πατριάρχα, Σεπτέ Πρόεδρε τῆς Ἁγίας καί
Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας,
Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι
τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, μετά τῶν τιμίων Συνοδειῶν
Ὑμῶν,
Σεβασμία χορεία τῶν ἀπό περάτων τῆς γῆς Ἱεραρχῶν,
Σεβασμία τῶν Ἱεραρχῶν ὁμήγυρις
τῆς κατά Κρήτην Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς
Συνόδου.
Ὁσιολογιώτατοι καί Αἰδεσιμολογιώτατοι Πατέρες,
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες καί
Ὀφφικίαλοι,
Ἐλλογιμώτατοι Καθηγητές,
Ἐκλεκτοί συνδαιτυμόνες,

θα ἀλλήλων μέλη, κύτταρα ζῶντα
τοῦ παναγίου ἐμψύχου καὶ ἐλλόγου
Σώματος, τοῦ ἐκ νεκρῶν ἀναστάντος
καὶ αἰωνίως ζῶντος Θεανθρώπου!
Ἤδη, μὲ τὴν ψυχήν, τὸν νοῦν καὶ
τὸ σῶμα ἡμῶν πλήρη Χριστοῦ καί
τῆς, ὡς ἐκ τῆς Ὑμετέρας μεθ` ἡμῶν
συντυχίας, χαρᾶς τε καί ὑψίστης
τιμῆς, μεταλαμβάνομεν καὶ τροφῆς
ὑλικῆς, πρὸς δόξαν Αὐτοῦ, παρακαθήμενοι εἰς τράπεζαν ἀγάπης, ἵνα
ἀποδώσωμεν ἰσορρόπως καὶ τῷ σώματι τὰ εἰς αὐτὸ ἀναγκαῖα.
Παναγιώτατε καί Θεοτίμητε Δέσποτα,
Πανηγυρίζει εὐφραινομένη σήμερον ἡ πόλις τῶν Χανίων, συνεορτάζουσα μετά συμπάσης τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀγάλλεται καί χαίρει ὁ πιστός
λαός τοῦ Θεοῦ.
Κλῆρος καί λαός, ἄρχοντες καί
ἀρχόμενοι, συμφώνως δοξάζομεν τό
Πανάγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖον ἐκ περάτων τῆς Οἰκουμένης συνήθροισεν
ἐνθάδε, εἰς τήν Μεγαλόνησόν μας
Κρήτην, πάντας Ὑμᾶς τούς τήν Ἁγίαν
καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας συγκροτήσαντας!
Ἡ πανήγυρις τῶν Ὀρθοδόξων
εὐφραίνεται καί ἡ Ἀποστολική
Ἐκκλησία τῆς Κρήτης φαιδρύνεται.
Εἴμεθα εὐγνώμονες διά τήν εὐεργεσίαν καί ὑπερήφανοι διά τήν μέθε-

Ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας
ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ Ἐκκλησία «σημαίνεται ἐν μυστηρίοις»!
Τελέσαντες πρὸ ὀλίγου τὸ κύριον,
κεντρικὸν καὶ κορυφαῖον μυστήριον
τῆς Θείας Εὐχαριστίας, «ἐσημάναμεν» καὶ ἐφανερώσαμεν ἀπὸ κοινοῦ
τὴν ἀλήθειαν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν
ἀρραγῆ ἑνότητα αὐτῆς ἐν τῷ Θεανθρωπίνῳ προσώπῳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἐβιώσαμεν καὶ πάλιν ἐμπειρικῶς τὴν ἀλήθειαν ὅτι εἴμε63

ξιν εἰς τό χαρμόσυνον τοῦτο γεγονός.
Ὁ τόπος μας, ἕλκων ἀποστολικήν
τήν προέλευσιν, κατά τό φώτισμα,
καί ἁγιασθείς ἀπό πλειάδα μαρτύρων, ὁσίων, πατέρων καί ὁμολογητῶν, σεμνυθήσεται εἰς τόν αἰῶνα,
καί διά τοῦ πανευφήμου γεγονότος
τῆς εἰς αὐτόν συγκλήσεως τῆς Ἁγίας
καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καί τό ὄνομα αὐτοῦ
καταγραφήσεται ἀνεξάλειπτον εἰς
τάς δέλτους τῆς Ἱστορίας.
Σήμερον, συναγάλλονται ὁ ἔνδοξος ἀπόστολος Τίτος, πάτρων καί
προστάτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, οἱ ἀπό Κρήτης μετασχόντες
πατέρες εἰς τάς Ἁγίας Οἰκουμενικάς
Συνόδους τῆς Ἐκκλησίας καί ἐξαιρέτως οἱ ἐν ἁγίοις Ἐπίσκοποι Κρήτης,
Μύρων, Ἀνδρέας ὁ Ἱεροσολυμίτης,
καί Ἀθανάσιος ὁ Πατελλάρος. Σύν
αὐτοῖς δέ καί οἱ ἐν τῇ καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾷ
Μητροπόλει διαλάμψαντες Ὁσιοι
Ἱωάννης ὁ Ἐρημίτης καί οἱ σύν αὐτῷ
98 θεοφόροι Πατέρες, οἱ Γεράσιμος
καί Ἀκάκιος οἱ νέοι ἀσκηταί, ὁ ἐκ τῶν
δέκα Μαρτύρων Βασιλείδης καί ὁ
Νεομάρτυς Γεώργιος ὁ Διβόλης ὁ ἐξ
Ἀλικιανοῦ Κυδωνίας.
Μετά περισσῆς χαρᾶς, ἐξαιρέτου
εὐγνωμοσύνης, ἰδιαζούσης τιμῆς
καί ἀπείρου σεβασμοῦ ὑποδεχόμεθα ὅλους εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν
ἡμῶν καί τήν ἱστορικήν πόλιν τῶν
Χανίων, ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου,
ὡς βεβαίως καί εἰς τήν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς (Χρυσοπηγῆς)

τῆς ὁποίας Μετόχιον καί παρηγορία
πολλῶν πιστῶν τυγχάνει τοῦτο τό
σεμνεῖον τῆς Μοναστικῆς τέχνης καί
βιοτῆς.
Ἐξαιρέτως, ὑποδεχόμεθα Ὑμᾶς
Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, τόν Σεπτόν Πρόεδρον πάντων
ἡμῶν καί Προκαθήμενον τῆς Ἁγίας
τοῦ Θεοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦ
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου
καί ὑπεροχικῶς Προϊστάμενον καί
Καθηγούμενον τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κρήτης· τόν πρωτεύθυνον διάκονον
τῆς ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων, τόν
εὐαγγελιστήν τῆς εἰρήνης καί τῆς
καταλλαγῆς, τόν σώφρονα ὁραματιστήν καί ἄοκνον πατέρα, τόν φιλόστοργον ἐκκλησιαστήν τῶν καρδιῶν
ἡμῶν.
Μετά πλείστου σεβασμοῦ ὑποδεχόμεθα καί Ὑμᾶς Μακαριώτατοι
ἅγιοι Προκαθήμενοι, τῶν τε παλαιφάτων Πατριαρχείων τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἁπασῶν τῶν ἁγιωτάτων
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἐκφράζομεν
ἐκ μέσης καρδίας τήν χαράν πάντων
ἡμῶν. Ὡς εὖ παρέστητε εἰς τήν πόλιν
μας. Εὐχόμεθα τά ἔτη Σας νά εἶναι
πλεῖστα καί καλλίκαρπα, ὀρθοτομοῦντες τόν λόγον τῆς ἀληθείας.
Χαιρετίζομεν μετ’ αἰσθημάτων
ἀγάπης καί ἀπείρου σεβασμοῦ τούς
Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους ἁγίους συνοδικούς Ἱεράρχας,
τούς μετασχόντας εἰς τήν Ἁγίαν καί
Μεγάλην Σύνοδον. Εὐχόμεθα τά
ἔργα σας νά ἀναβαίνουν, ὡς «κυπάρισσος» καί ὡς «μυρσίνη», ἕως τοῦ
θρόνου τοῦ Θεοῦ, κατά τόν λόγον
τοῦ Προφήτου.
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Θερμόν, τέλος, ἀπευθύνομεν χαιρετισμόν πρός τάς τιμίας συνοδείας
Ὑμῶν, τούς ἐλλογιμωτάτους Καθηγητάς καί Συμβούλους καί λοιπούς
συνεργάτας Ὑμῶν.
Σᾶς καλωσορίζομεν ἅπαντας εἰς
τήν ἡρωϊκήν καί ἱστορικήν ἐπαρχίαν μας, μέ τά κατακεκοσμημένα μέ
μύρτα, πικροδάφνες καί ἄνθη μυρίπνοα «ἀετόμορφα βουνά της”, τήν
ἀποπνέουσαν μύρον ἡδύπνοον, ἀπό
τούς ἁγίους της καί τούς ἡρωϊκούς
ἀγῶνες της.
Ὑποσχόμεθα νά φυλλάτομεν ὡς
ἱεράν καί πολύτιμον παρακαταθήκην τῆς ἱστορίας καί τῆς παραδόσεως ἡμῶν τό ἱστορικόν γεγονός τῆς
συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης
Συνόδου εἰς τήν Κρήτην, ἐπιπροσθέτως δέ καί τήν παροῦσαν ἑορταστικήν σύναξιν.
Πιστεύομεν στερῶς, ὅτι ὁ ὕμνος τῆς
Μεγάλης Ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς:
«Μετά τήν ἔγερσιν Χριστέ, τήν ἐκ τοῦ
τάφου, καί τήν πρός ὗψος οὐρανοῦ,
θείαν Ἀνάληψιν, τοῖς θεόπταις τήν δόξαν σου κατέπεμψας οἰκτίρμον (ὕμνος
Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς, κάθισμα
τοῦ Ὄρθρου). Πνεῦμα εὐθές ἐγκαινίσας τοῖς Μαθηταῖς, ὅθεν, ὥσπερ
κιθάρα μουσουργική, πάσιν ἐτρανολόγησαν, τῷ θείῳ πλήκτρῳ μυστικῶς,
Σῶτερ, τά ἀπηχήματα, καί τήν οἰκονομίαν σου», οὐχί μόνον ἀναφέρεται
εἰς τούς Δώδεκα ἁγίους Ἀποστόλους,
ἀλλ΄ ἐπεκτείνεται καί πρός Ὑμᾶς, τούς
παναξίους Διαδόχους των, οἱ ὁποῖοι
τήν σήμερον, διά τῶν αὐτῶν ἀπηχημάτων, τρανολογεῖτε συμφωνικῶς, θεία
δόγματα καί διδαχάς.

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα.
Παρακαλοῦμεν, εὐλογήσατε ἔτι
καί ἔτι τά τέκνα Ὑμῶν εἰς τήν θεόσωστον Ἱεράν Μητρόπολιν Κυδωνίας
καί Ἀποκορώνου.
Σεβασμία ὁμήγυρις τῶν ἁγιωτάτων Ἱεραρχῶν,
Παρακαλοῦμεν, μνημονεύητε τοῦ
ἀγωνιζομένου λαοῦ τοῦ Θεοῦ τῆς
ἐπαρχίας ταύτης, τόν ὁποῖον μοί ἐνεπιστεύθη ὁ Θεός, καθώς καί τῆς ἐμῆς
ἐλαχιστότητος.
Προσευχόμεθα ταπεινῶς ὑπέρ
εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ
Ἐκκλησιῶν καί ὑπέρ ὑγείας καί εὐοδώσεως πάντων ἡμῶν εἰς πᾶν ἔργον
ἀγαθόν, εἰς ἔτη πολλά.
Ἐν χαρᾷ παραθέτοντες τό ἀποχαιρετιστήριον τοῦτο γεῦμα ὁμοῦ μετά
τῆς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς
καί μετά τῆς Ἀντιπεριφερείας Χανίων, ὡς ἐλάχιστον ἀντίδωρον, ἔναντι τῶν πλουσίων καί ἀνεκτιμήτων
δωρεῶν Ὑμῶν, ὑψώνομεν, μετά τοῦ
ποτηρίου τούτου, τοῦ ἐκ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου πεπληρωμένου,
ὁμόθυμον καί τήν εὐχήν, ὅπως ὁ
Θεῖος Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν
χαρίζηται εἱς Ὑμᾶς ὑγείαν μακροχρόνιον καί ἀμφιλαφῆ, διακονίαν πολύκαρπον καί θεοφιλῆ, πρός ὕμνον
τοῦ Ὀνόματος Αὑτοῦ καί δόξαν τῆς
Ἐκκλησίας, ἥν περιεποιήσατο διά τοῦ
τιμίου Αἵματος Αὑτοῦ. ΑΜΗΝ!
Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Δαμασκηνός
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ΕΚ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ ΦΩΣ!…
Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.

Ἡ

Κρήτη
εἶναι τό
νησί πού γέννησε τόν πρῶτο
Εὐρωπαϊκό Πολιτισμό, κάτοικοι τοῦ ὁποίου
παρακολούθη
σαν τό πρῶτο κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων τή μέρα τῆς Πεντηκοστῆς.
Εἶναι τό νησί, πού ὁ Ἀπόστολος τῶν
Ἐθνῶν Παῦλος στήν γ’ περιοδεία του
ἐπισκέφθηκε καί τήν Ἐκκλησία του
ὀργάνωσε. Εἶναι τό νησί, πού ὁ Ἀπόστολος Τίτος ἐποίμανε καί τούς Δέκα
Καλλινίκους Μάρτυρες, ὡς ἀπαρχές
τῆς νέας πίστεως προσέφερε. Εἶναι
τό νησί τοῦ μυθικοῦ Μίνωα, τοῦ
Ὁμηρικοῦ Ἰδομενέα, τοῦ σοφοῦ Ἐπιμενίδη, τοῦ Ὀλυμπιονίκη Ἐργοτέλη,
τοῦ ναύαρχου τοῦ Μ.Αλεξάνδρου
Νέαρχου, τοῦ Βιτζέντου Κορνάρου
καί τοῦ Δομήνικου Θεοτοκόπουλου,
τοῦ ἥρωα Δασκαλογιάννη, τοῦ δημιουργοῦ τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας
Ἐλευθερίου Βενιζέλου, τοῦ ἀνήσυχου
ἀναζητητῆ Νίκου Καζαντζάκη. Εἶναι
τό νησί τοῦ Νίκου Ξυλούρη, τοῦ Μάνου Κατράκη καί τοῦ Μάνου Χατζηδάκη. Εἶναι τό νησί, πού στό διάβα
τῆς ἱστορίας “χίλιους καπεταναίους ἄλλαξε, κατακλυσμούς ποτέ του
δέ λογάριασε, μπῆκε μέσα στά ὅλα
καί τά πέρασε”. Ἡ Κρήτη, ἡ μεγαλό-

νησος καί μεγαλώνυμος,
βρίσκεται στό
προσκήνιο τοῦ
πανορθοδόξου,
ἄν ὄχι παγχρι
στιανικοῦ, ἐν
διαφέροντος.
Τά νοτισμένα ἀπό τόν ἱδρῶτα τοῦ
καθ` ἡμέραν μόχθου καί ἁγιασμένα
ἀπό τό αἷμα ἀναρίθμητων μαρτύρων τῆς πίστεως καί τῆς ἐλευθερίας
χώματα, φιλοξενοῦν τήν Ἁγία καί
Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Πλῆθος ἐκπροσώπων
τῆς ἀνά τήν Οἰκουμένη Ὀρθοδοξίας ἐπισκέπτονται τούς Ναούς καί τά
Μοναστήρια στήν Κίσαμο καί τά Χανιά, τό εὐλογημένο ράσο τῶν ὁποίων
σκορπίζει τήν αὔρα τῆς ὀρθόδοξης
πίστης καί πνευματικότητας. Στόν
μεγαλοπρεπῆ Ναό τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλου Πέτρου καί Παύλου τῶν Χανίων, μέ τήν πανορθόδοξη Λειτουργία τῆς 26ης Ἰουνίου, θά
χτυπήσει ἡ καρδιά τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἡ σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας σίγουρα θά ἀποτελέσει σημεῖο
ἀναφορᾶς γιά τούς ἱστορικούς τοῦ
μέλλοντος καί θά ἀποδειχθεῖ κομβικῆς σημασίας γιά τήν ἐπί γῆς παρουσία, δράση καί μαρτυρία τῆς
Ὀρθόδοξης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.
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Ἄν ἀναλογιστεῖ κανείς ὅτι πὲρασαν 1229 χρόνια ἀπό τή σύγκληση
τῆς Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, χρόνια, πού ἐπέφεραν ριζικές γεωπολιτικές, κοινωνικές καί ἐκκλησιαστικές
ἐξελίξεις καί ἀλλαγές, ἡ σύγκληση
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι άπό
μόνη της ἕνα τιτὰνειο ἐπίτευγμα, πού
πιστώνεται στόν Οἰκουμενικό μας
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο!
Ὁ Παναγιώτατος, βιγλάτορας τῆς
Ὀρθοδοξίας, μέ τόλμη, ἀποφασιστικότητα καί σύνεση, ὑπερέβη φόβους,
ἀναστολές, καχυποψίες ἤ καί “ἀδελφικές” τρικλοποδιές καί, μέσα σέ δύσκολες καί δυσχείμερες συνθῆκες,
ἀνέλαβε τό ἔργο, πού ἐπιτελοῦσαν οἱ
Βυζαντινοί Αὐτοκράτορες.
Τό θρόνο τῆς Βασιλεύουσας
δέν περικοσμεῖ πλέον ὁ Μ. Κωνσταντῖνος πού συνεκάλεσε τήν Α’
Οἰκουμενική Σύνοδο, οὔτε ὁ Μ.
Θεοδόσιος, πού συνεκάλεσε τήν Β’,
οὔτε ὁ Θεοδόσιος ὁ μικρός τήν Γ’,
οὔτε ὁ Μαρκιανός καί ἡ Πουλχερία
τήν Δ’, οὔτε ὁ Ἰουστινιανός ὁ Α’ τήν
Ε’, οὔτε ὁ Κωνσταντίνος Πωγωνάτος
τήν ΣΤ’, οὔτε ὁ Ἰουστινιανός Β’ τήν
Πενθέκτην, οὔτε ὁ Κωνσταντῖνος
ΣΤ’ μετά τῆς Εἰρήνης τῆς Ἀθηναῖας
τήν Ζ’ Οἰκουμενική Σύνοδο….
Τό Γένος τῶν Ὀρθοδόξων, μολυσμένο ἀπό τόν ἰό τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ, διεσπάσθη σέ ἐθνικές Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες συχνά κατέστησαν
κρατικές ὑπηρεσίες καί ἐνίοτε ταυτίστηκαν μέ ἐθνικές ἐπιδιώξεις, νοθεύοντας, κατά κάποιο τρόπο, ἤ παραποιώντας τό σωτηριῶδες μήνυμα τῆς

Ἐκκλησίας, πού εἶναι ἡ ἐν Χριστῶ
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ “καθολικοῦ” ἀνθρώπου, ὄχι τοῦ μεμερισμένου σέ ἔθνη, φυλές , γλῶσσες καί
πολιτισμούς.
Οἱ κατά τόπους καί Κράτη παροικοῦσες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες,
παρά τήν κοινή πίστη, σταδιακά
ἀποξενώθηκαν μεταξύ τους, διαφοροποιήθηκαν ὡς πρός τά μέσα καί
τούς σκοπούς τους καί ἐνίοτε ἔδειξαν
ἀδελφοκτόνες ἤ καί μητροκτόνες διαθέσεις…
Ἀλλά ὁ σύγχρονος, τραγικά διαιρεμένος, κατακερματισμένος καί
ἀποπροσανατολισμένος κόσμος δέν
συγχωρεῖ πλέον τέτοιες νοοτροπίες
καί πρακτικές! Ἡ ἀνά τήν Οἰκουμένη
Ὀρθοδοξία, μέ πλήρη συνείδηση τῆς
ἀποστολικότητας καί καθολικότητάς Της ἐπιβάλλεται νά ἀρθεῖ πάνω
ἀπό ἀνθρώπινες μικροψυχίες καί
ἐπιδιώξεις, οἱ ὁποῖες, ἄν καί πάντοτε
ὑπῆρχαν καί θά ὑπάρχουν, Τήν ἐμποδίζουν νά ἐκπληρώσει τήν οἰκουμενική ἀποστολή Της…
Οἱ καιροί οὐ μενετοί!
Τοῦτο διεῖδε καί ὁ Παναγιώτατος
τῆς τοῦ Κωνσταντίνου Πόλεως Πρωθιεράρχης καί Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορος ἀναλαβών τάξιν συνεκάλεσε
τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Κρήτη,
στίς ἐγκαταστάσεις τῆς Ὀρθοδόξου
Ἀκαδημίας στό Κολυμπάρι, γιά τήν
ἐπιλογή τῆς ὁποίας ἡ τοπική μας
Ἐκκλησία καταθέτει στό Ὠμοφόριό
Του τίς ἀνέκφραστες λόγω εὐχαριστίες καί εὐγνωμοσύνη της…….
Πολλά τά προβλήματα, πολλές οἱ
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μερα καί δίνει τή μαρτυρία της μέ
αὐτοπεποίθηση καί αὐτεπίγνωση!
Καί τό ὄνομα τῆς Κρήτης στό
ἑξῆς θά μνημονεύεται στίς δέλτους
τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί θύραθεν
ἱστορίας δίπλα σ` αὐτό τῆς Νίκαιας, τῆς Κωνσταντινούπολης, τῆς
Ἐφέσου καί τῆς Χαλκηδόνας, προσθέτοντας στούς Κρητικούς καί τήν
Ἐκκλησία τους ἕνα σπάνιο προνόμιο
τιμῆς, ἀλλά καί ἕνα βαρύ σταυρό
εὐθύνης, τό ὁποῖο καλούμεθα ὅλοι
νά ἀναλάβουμε ἀπό τά τίμια χέρια
τοῦ Παναγιωτάτου τῆς Ὀρθοδοξίας
Ἀρχιθύτου, τό πρωί τῆς Κυριακῆς
26ης Ἰουνίου, στόν Ἱερό Ναό τῶν
Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου Χανίων,
μέ τήν ἀθρόα συμπροσευχητική παρουσία μας!

ἀπογοητεύσεις, πολλές οἱ ἀμφισβητήσεις ἀλλά καί πολλές οἱ ἐλπίδες!
Ἤταν καί εἶναι φυσικό ἡ ἐξασθένιση τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκουμενικῆς
Συνοδικότητας τούς τελευταίους
αἰῶνες, γιά λόγους, κυρίως, ἱστορικούς καί πάντως σίγουρα ἐξωεκκλησιαστικούς, νά ἔχει ὀξύνει τίς ὅποιες
καχυποψίες καί ἀντιθέσεις, χωρίς,
εὐτυχώς, νά ἔχει ἀμβλύνει τήν συμφωνία στήν πατρώα Ὀρθοδοξία …
Ἀλλά, καί σ`αὐτό τό σημεῖο ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δείχνει τό δρόμο: Κάθε ἀντίθεση καί διαφωνία,
ἀκόμα καί ἀδελφική, ἐπιλύεται μόνο
μέ προσευχή, ταπείνωση καί πνεῦμα
διαλόγου καί καταλλαγῆς!
Τό πρῶτο βήμα ἔγινε!
Ἡ Ὀρθοδοξία πορεύεται στό σή-
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Μήνυμα τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχη Χανίων,
κ. Ἀπόστολου Βουλγαράκη,
γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο
πού πραγματοποιήθηκε στά Χανιά, ἀπό τίς 16 ἕως τίς 26 Ἰουνίου 2016,
στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης

Τ

ό ἱστορικό γεγονός τῆς Συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου στά Χανιά, ὅπου συμμετεῖχα
– ὅπως καί ἄλλοι ἐκπρόσωποι τῶν
φορέων τοῦ τόπου – ὡς Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων, ἀνέδειξε ἕνα μήνυμα
στό ὁποῖο πρέπει ὅλοι νά σταθοῦμε,
ἐκεῖνο τῆς ἑνότητας τῶν λαῶν καί τῶν
Ἐκκλησιῶν τῆς Χριστιανοσύνης.
Κατά τή διάρκεια τοῦ σημαντικοῦ
αὐτοῦ θρησκευτικοῦ γεγονότος, καί
μέ τήν καθοδήγηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐλήφθησαν ἀποφάσεις γιά τό μέλλον τῆς
Ὀρθοδοξίας, οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς κοινό
παρονομαστή τήν ἑνότητα. Τήν ἑνότητα τῶν ἀνθρώπων, τῶν κοινωνιῶν, τῶν
λαῶν, τῶν Ἐκκλησιῶν.
Στούς δύσκολους καιρούς πού διανύουμε, ὅπου ἐπικρατοῦν ἡ βία καί ὁ
ἀλόγιστος καταναλωτισμός, ἡ ἀγάπη, ἡ
ταπεινότητα, ἡ συνεργασία, ἡ ἀλληλεγγύη, ἡ προσφορά, εἶναι ἀξίες τῆς Χριστιανοσύνης, πού ἐπιβάλλεται σήμερα
νά διαφυλάξουμε καί νά προβάλλουμε

ὡς καθοδηγήτριες γιά ἕνα καλύτερο
αὔριο, στό ὁποῖο μποροῦμε νά ἐλπίζουμε μόνο ἐφόσον ἀφεθοῦμε στήν πνευματική καθοδήγηση καί στά διδάγματα
τοῦ Χριστοῦ καί ἀφουγκραστοῦμε τίς
ἄυλες ἀξίες τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Ὁ Θεός εἶναι Ἀγάπη, καί ἡ Ἀγάπη
ὁ μόνος ἐγγυητής τῆς ἑνότητας τῶν
ἀνθρώπων. Ὁ μόνος ἐγγυητής τῆς
εἰρήνης καί τῆς ἀσφάλειας σ’ ὅλο τόν
κόσμο:
«Ἐντολήν καί νῦν σᾶς δίδω, νά
ἀγαπᾶτε ἀλλήλους· καθώς ἐγώ σᾶς
ἠγάπησα, καί σεῖς νά ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Ἐκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ὅτι εἶσθε μαθηταί μου, ἐάν ἔχητε
ἀγάπην πρός ἀλλήλους»
Ἐλπίζουμε οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου νά σηματοδοτήσουν μία κοινή πορεία γιά τήν Ὀρθοδοξία σέ ὅλο
τόν κόσμο καί νά ἀποτελέσουν ἕνα
ἀκόμα βῆμα πρός τήν συνένωση ὅλων
τῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ,
ἀλλά καί πρός τήν ἑνότητα ὁλόκληρης
τῆς Ἀνθρωπότητας.
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ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ
τοῦ Δημάρχου Χανίων, Τ. Βάμβουκα

Ὡ

ς Δήμαρχος Χανίων εἶχα τήν
εὐκαιρία νά ἐκφράσω τά
αἰσθήματα βαθύτατου σεβασμοῦ ἐκ
μέρους τόσο τῶν μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Χανίων ὅσο καί
τῶν συνδημοτῶν μου, καθώς καί τίς
εὐχαριστίες μας γιά τή μεγάλη τιμή
τῆς ἐπιλογῆς τοῦ νησιοῦ μας γιά τή
διεξαγωγή τῆς ἱστορικῆς πλέον Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἔπειτα ἀπό προσμονή δεκαετιῶν.
Ἡ διεξαγωγή τῶν ἐργασιῶν τῆς
Συνόδου ἀπετέλεσε κατά κοινή ὁμο-

λογία εὐλογία γιά τήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, τόν χριστιανικό κόσμο καί
τήν πορεία τῆς ἀνθρωπότητας, ἐνῶ
προέβαλε μέ τόν καλύτερο δυνατό
τρόπο τίς ἀξίες τοῦ χρέους καί τῆς
διευρυμένης ἀποστολῆς τῆς Ὀρθοδοξίας στόν σύγχρονο ταραγμένο
κόσμο.
Στό σημεῖο αὐτό θά πρέπει νά ἐπισημανθεῖ καί ἡ χαρισματική μορφή
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας,
κ.κ. Βαρθολομαίου, ἡ ἀγάπη καί ἡ
ἀγωνία τοῦ ὁποίου γιά τό πλήρωμα
τῶν πιστῶν συνετέλεσε στήν πραγ-

70

ματοποίηση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης
Συνόδου.
Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος δυνάμωσε τή φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας,
ἐκπέμποντας πρός πάσα κατεύθυνση
τά ἰσχυρά μηνύματα τῆς ἀγάπης πρός
τόν συνάνθρωπο καί τοῦ σεβασμοῦ
τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί ἀξιοπρέπειας. Κάτι τό ὁποῖο ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη
σημασία στό σημερινό κόσμο ἐπικράτησης τῶν συμφερόντων, τῶν πολέμων, τῆς βίας, τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας,
τῶν διαιρέσεων καί τῶν διακρίσεων.
Στό πλαίσιο τῶν ἐργασιῶν ἀναδείχτηκε μεταξύ ἄλλων ὅτι κλῆρος
καί λαός εἴμαστε ἕνα, σέ μιά κοινή
προσπάθεια γιά τήν ἀντιμετώπιση
τῶν πολλαπλῶν προβλημάτων, πού
ἀντιμετωπίζουν οἱ σύγχρονες κοινωνίες μας. Σύμμαχός μας στήν κοινή

αὐτή προσπάθεια πρέπει νά εἶναι ἡ
ἐπιδίωξη τῆς ἑνότητας καί τῆς συνεργασίας, ἀνεξάρτητα ἀπό πολιτικές καί θρησκευτικές πεποιθήσεις,
προσφέροντας ἔτσι τό ἀντίδοτο
στόν φανατισμό καί τό “ἀντίδωρο”
στήν κοινωνία.
Τέλος, τίς εὐχαριστίες μας γιά
τήν προετοιμασία καί γιά τήν ἄψογη ὀργάνωση ὀφείλουμε νά ἐκφράσουμε τόσο στό Οἰκουμενικό μας
Πατριαρχεῖο καί στά μέλη τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς ὅσο καί στήν
Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κρήτης καί τίς κατά τόπους Μητροπόλεις.
Εἴθε τά μηνύματα, πού ἐξέπεμψε
ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος ἀπό τήν
Κρήτη, νά ὁδηγοῦν τούς λαούς σέ
ἔργα εἰρήνης καί ἀγάπης.
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Ἁγία καί Μεγάλη Ἱερά Σύνοδος
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, στήν Κρήτη
τοῦ Ταξιάρχου Ἀλεξάνδρου Ἀλεξίου, Διοικητῆ V ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ

Μ

Ἡ ὀρθόδοξη πίστη γιά τόν Ἑλληνικό λαό ἀποτελεῖ βασικό συστατικό
ὕπαρξης. Ὁ Παῦλος Βρέλης ἀπό τό
μουσεῖο κέρινων ὁμοιωμάτων μᾶς
δίδασκε: «Εὐχαριστῶ αὐτούς πού
κράτησαν τήν Θρησκεία μου, τήν
γλῶσσα μου καί τήν Ἐθνικότητά
μου, γιά νά εἶμαι Χριστιανός καί νά
λέγομαι Ἕλληνας». Εἶναι λοιπόν ἕνα
κομμάτι τῆς ὕπαρξής μας, ὡς λαός,
ἡ ὀρθόδοξη θρησκεία καί βασικός
συνεκτικός κρίκος κυρίως μέ τήν
ὁμογένεια καθώς καί μέ τούς ὑπόλοιπους ὁμόθρησκους.
Ἡ σοβαρότητα τῶν μελῶν τῆς συνόδου καί ἡ ἠρεμία τήν ὁποία ἐξέπεμπαν οἱ προκαθήμενοι καί τό σύνολο
τῶν μελῶν, παρά τά σοβαρά θέματα τά ὁποῖα ἐπεξεργάζονταν καί τίς
ἀντικειμενικές δυσχέρειες ἀπό τήν
καθολική συμμετοχή, ἔδωσαν τό μήνυμα στόν ὀρθόδοξο κόσμο γιά τήν
συνέχεια καί τό μέλλον τῆς πίστης
μας καί κυρίως ἐπαναπροσδιόρισαν
τήν θέση τῶν ὀρθοδόξων στό παγκόσμιο χάρτη καθώς ἀποτελοῦν βασικό
πυλῶνα στό γεωπολιτικό περιβάλλον
πού συνεχῶς μεταβάλλεται. Σέ αὐτό
τό γεωπολιτικό- γεωενεργειακό χάρτη καίρια σημεῖα κατοικοῦνται καί
ἐλέγχονται ἀπό ὀρθόδοξο ποίμνιο ὁ
δέ ἱερέας εἶναι πηγή τοπικοῦ κύρους
καί καταφυγίου τῶν πιστῶν. Παράλ-

έ μεγάλη χαρά εἶχα τήν τιμή νά
λάβω μέρος στό ἱστορικό γεγονός τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἱερᾶς
Συνόδου τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
στήν Κρήτη, ὡς Διοικητής τῆς V ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ. Ἡ συμμετοχή μου ἀφορᾶ τήν συνεργασία στήν
ὀργάνωση ὅσον ἀφορᾶ τό στρατιωτικό μέρος ἀπόδοσης τιμῶν κατά τήν
ὑποδοχή καί ἀναχώρηση τῶν προκαθημένων, τίς τέσσερεις κύριες Πατριαρχικές συλλειτουργίες, διάθεση
Στρατιωτικῆς Μουσικῆς Μεραρχίας
στό ΦΙΡΚΑ καί μέσων ὑποστήριξης
ΜΜΕ, καθώς καί προσωπική ἐμπλοκή σέ πλῆθος ἄλλων ἐκδηλώσεων
κατά τήν διάρκεια τῆς συνόδου.
Ἡ ὀργάνωση τῆς Συνόδου στήν
Κρήτη ἀποτελεῖ ἰδιαίτερο γεγονός,
πλέον τῆς θρησκευτικῆς σημασίας,
ὅσον καί ἀπό κοσμικῆς καί οἰκονομικῆς πλευρᾶς μέ πολλαπλά ὠφέλη
στήν τοπική κοινωνία ἄμεσα καί μελλοντικά, χάριν στήν μεγάλη προβολή τοῦ γεγονότος σέ παγκόσμια κλίμακα ἐπί μακρόν χρονικό διάστημα.
Καταρχήν ὀφείλω νά ἀναγνωρίσω
ὅτι ἡ προετοιμασία καί ἡ συνεργασία
ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων (πολιτικῶν,
στρατιωτικῶν, ἀσφαλείας καί θρησκευτικῶν ἀρχῶν) ὑπῆρξε ἄριστη, ἡ
δέ ὀργάνωση μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ ὡς ἐπιτυχής.
72

οδο τοῦ ὀρθόδοξου ποιμνίου σέ ὅλο
τόν κόσμο.
Ἀποτελεῖ τιμή ἡ διεξαγωγῆ τῆς
Συνόδου στήν Κρήτη, στήν Περιοχή
Εὐθύνης τῆς ἱστορικῆς V ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ, ἡ ὁποία ἔχει λάβει
τίς εὐλογίες τοῦ συνόλου τῶν προκαθημένων.
Τελειώνοντας θεωρῶ ὑποχρέωση νά εὐχαριστήσω γιά τήν τιμή τῆς
συμμετοχῆς στήν σύνοδο καί συναναστροφῆς μέ κορυφαίους καί ἐξέχοντες
Ἱεράρχες τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη καί τούς συνεργάτες
τοῦ καθώς καί τούς ἐπί τόπου ὀργανωτές τῆς συνόδου. Εἰδικά τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη καί
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνό, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί νά
εὐχηθῶ κάθε ἐπιτυχία στό ἔργο τους.

ληλα δέ μεγάλα τμήματα ὀρθοδοξίας
σέ αὐτό τό χάρτη ὑφίστανται διώξεις
καί στεροῦνται ἀκόμα καί τῆς ζωῆς
τούς χάριν τῆς πίστης τους. Τό μήνυμα τῆς Συνόδου ἀναφέρει πώς δέν
ἔχει πολιτική ὑφή καί τονίζει τίς ἀξίες τῆς ὀρθοδοξίας στήν οἰκουμένη.
Μέσα σέ αὐτό τόν κόσμο φάρος σωτηρίας παραμένει ὁ ὀρθόδοξος ἱεράρχης καί ὁ ἱεραπόστολος, τοῦ ὁποίου
τό ἔργο εἶναι ἀφανές, διότι σύμφωνα
μέ τό Σεφέρη «οἱ ἥρωες προχωροῦν
στά σκοτεινά».
Κύριο μήνυμα εἶναι πώς ἡ ἑνωμένη φωνή τοῦ ὀρθοδόξου κόσμου
εἶναι τό κύριο μήνυμα πού ἐπιθυμεῖ
τό ποίμνιο καί ἐξέπεμψε ἡ πραγματοποιηθεῖσα σύνοδος.
Πεπεισμένος πλέον σύμφωνα μέ
τό μήνυμα τῆς Συνόδου γιά τήν ἑνότητα καί ὁμοφωνία τῆς ὀρθόδοξης
ἐκκλησίας, εὐελπιστῶ γιά τήν πρό73

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ
τοῦ Ἀρχιπλοιάρχου ΛΣ ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Δημοσθένη,
Διευθυντοῦ Προσωπικοῦ Ἀρχηγείου ΛΣ -ΕΛ-ΑΚΤ. ὡς Συντονιστοῦ μέτρων
ἀσφάλειας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν

Μ

αβήματα καί διανοήματά τους στή
λήψη ὀρθῶν ἀποφάσεων γιά τό μέλλον τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἡ χαρισματική μορφή τοῦ μεγάλου ὁραματιστῆ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου, ἡ
ἀγάπη καί ἡ ἀγωνία του γιά τήν ἑνότητα τοῦ πληρώματος τῶν πιστῶν
συνετέλεσε στήν πραγματοποίηση
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου
μετά ἀπό 13 αἰῶνες καί ὅπως καί ὁ
ἴδιος δήλωσε “Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη
Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
συγκαλεῖται διά νά ἐπιβεβαιώσει καί
ἐνισχύσει τήν ἑνότητα... διά νά διακηρύξει τήν μοναδικότητα τῆς Μιᾶς,
Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας, διά νά δώσει τήν μαρτυρίαν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τόν σύγχρονο κόσμο”.
Αὐτό τό πνεῦμα τῆς ἀγάπης καί
τῆς ἑνότητος ἔζησα ὅταν συμμετεῖχα συμπροσευχόμενος κι ἐγώ
μέσα στούς λατρευτικούς χώρους,
ὅπου ἀνεπέμπετο ἡ προσευχή καί
τελοῦνταν τό μυστήριο τῆς Θείας
Εὐχαριστίας ἀπό τούς Προκαθημένους τῶν κατά τόπους Ἁγίων Ἐκκλησιῶν. Ἀπό τό καθεδρικό Ναό τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στό
Καστέλι Κισάμου, ὅπου ἀναπέμφθηκε δέηση γιά τούς κεκοιμημένους

έ τή χάρη τοῦ Τριαδικοῦ θεοῦ
εἶχα τή μεγάλη εὐλογία νά
συμμετάσχω στό ἱστορικό γεγονός
τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου στό Κολυμπάρι τῶν
Χανίων. Μέ ἀπόφαση τοῦ Ἀρχηγοῦ
ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. ὁρίστηκα ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος στήν
Ὀργανωτική Ἐπιτροπή τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν μέ τήν ἰδιότητα
τοῦ συντονιστῆ τῶν μέτρων ἀστυνόμευσης καί ἀσφάλειας στό χῶρο
ἁρμοδιότητος τοῦ ΛΣ. Τόσο κατά
τή διάρκεια τῆς προετοιμασίας ὅσο
καί κατά τή διάρκεια τῆς Ἁγίας καί
Μεγάλης Συνόδου αἰσθάνθηκα τή
μεγάλη σημασία τῆς συνοδικότητος
καί ἑνότητος τῆς Ὀρθοδοξίας.
Βίωσα τή κοινωνία τῆς ἀγάπης
καί συνεργασίας μεταξύ τῆς Μητρός
Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας
καί τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Εὑρισκόμενος ἀνάμεσα στούς
χώρους πού συνεδρίαζαν οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
ἡ σκέψη μου ταξίδευε στό μακρινό
παρελθόν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας
ἱστορίας καί ἔβλεπα τούς Πατέρες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων νά
στέλνουν τήν εὐλογία καί τήν χάρη
τους στούς σύγχρονους Συνοδικούς
Πατέρες καί νά καθοδηγοῦν τά δι74

καί νά μᾶς εὐλογοῦν στέλνοντας τήν
εὐλογία τους καί νά μᾶς διδάσκουν
ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει στίς δύσκολες μέρες πού
περνᾶμε ἐνδυναμώνοντάς μας μέ
ἐλπίδα ὅτι ἡ πίστη μας εἶναι δυνατή
καί ἔχουμε τήν ὑποχρέωση νά τή διαφυλάττουμε ὡς κειμήλιο ἀνεκτίμητο.
Ἡ καθημερινή ἀναστροφή μας μέ
κληρικούς ὅλων τῶν βαθμίδων, μέ
ἀνθρώπους πιστούς μέ ἐθελοντική
προσφορά, ἄπ΄ ὅλο τόν Ὀρθόδοξο
Χριστιανικό κόσμο διατράνωσε μέ
τό πιό ὑποδειγματικό τρόπο τήν ἑνότητα, τή δημιουργία, τή συνεργασία
καί τήν ἀλληλεγγύη μέσα στό χῶρο
τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἀναμφισβήτητα ὅμως ὅλα αὐτά
δέν θά μποροῦσαν νά συντελεστοῦν
χωρίς τή προετοιμασία καί ὀργάνωση τόσο τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πα-

ἀδελφούς πού κοπίασαν γιά τή προετοιμασία τῆς Συνόδου, τό Ναό τοῦ
Ἀποστόλου Τίτου στό Ἡράκλειο,
ὅπου ἐψάλη εὐχαριστήριος δοξολογία καί ἔγινε ἡ ἐπίσημη Ὑποδοχή,
τό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου
Μηνᾶ, ὅπου ζήσαμε μοναδικές στιγμές ἑνότητας τῶν Ὀρθοδόξων κατά
τή Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, τό ταπεινό καθολικό τῆς Μονῆς Γωνιᾶς,
ὅπου καθημερινά προσευχητικᾶ καί
ταπεινά τελεῖτο ἡ Θεία Λειτουργία
ὡς τόν μεγαλοπρεπῆ Ναό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στά Χανιά, ὅπου
τελέστηκε ἡ εὐχαριστήριος θεία λειτουργία γιά τή λήξη τῆς Συνόδου,
αἰσθάνθηκα καί βίωσα τό μεγαλεῖο
καί τή ταπείνωση τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἔβλεπα μπροστά μου νά περνοῦν οἱ
Ἅγιες μορφές τῶν Ἀποστόλων, τῶν
Ἱεραρχῶν καί τῶν Ὁσίων Πατέρων
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ντρώνει τό ἐνδιαφέρον της εἰς τήν
ἐγκόσμιον εὐημερίαν τοῦ πολίτου
καί ἡ Ἐκκλησία παραλλήλως πρός
τό ἐνδιαφέρον της διά τήν ἐπίγειον ζωήν, ἔχει ἐπαγγελίαν, κατά τήν
ἐκκλησιαστικήν γλῶσσαν ζωῆς τῆς
νῦν καί τῆς μελλούσης”.
Δοξάζουμε τόν Πανάγαθο Θεό
πού μᾶς ἀξίωσε νά στεφθεῖ μέ ἐπιτυχία καί ἀσφάλεια ἡ ὀργάνωση καί ἡ
διαβίωση ὅλων τῶν συμμετεχόντων
στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο.
Εἴθε τό μήνυμα πού ἐξέπεμψε ἡ
Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος ἀπό τή
Κρήτη νά ἀναπτερώσει τίς καρδιές
ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
σέ ὅλη τήν Οἰκουμένη καί τό Ἅγιον
Πνεῦμα νά φωτίσει τούς ἰσχυρούς
τῆς Γῆς νά ὁδηγοῦν τούς λαούς σέ
ἔργα εἰρηνικά καί εὐάρεστα στόν
Θεό.
Νά ἐπικρατήσει ἡ ἀγάπη, ἡ εἰρήνη
καί ἡ ἀσφάλεια καί νά μείνουμε στερεωμένοι στήν πίστη τῶν Πατέρων
μας.

τριαρχείου καί τῶν ἀποτελούντων
τήν Ὀργανωτική Ἐπιτροπή ὅσο καί
τή ἄρτια ὀργάνωση ἀπό μέρους τῆς
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καί τῶν κατά τόπους
Μητροπόλεων. Ἀπολαύσαμε τήν
ἀρχοντική φιλοξενία τῆς Κρήτης,
γευθήκαμε τίς κρητικές λιχουδιές,
εὐφρανθήκαμε μέ τό τραγούδι καί
τό χορό τῆς κρητικῆς λεβεντιᾶς καί
δεχθήκαμε τά πλούσια δῶρα τῆς
καρδιᾶς των. Αὐτό σημαίνει ὅτι στήν
Ὀρθοδοξία ὅλα χωροῦν, ὅλα εἶναι
ἀλληλένδετα καί ὅλα προσφέρονται
γιά τόν ἄνθρωπο.
Ὡς Ἀξιωματικός, ὑπεύθυνος τῶν
μέτρων ἀσφάλειας βίωσα αὐτές τίς
ἡμέρες τό μεγαλεῖο τῆς πίστης μας,
τήν κορύφωση τῆς ἑνότητος τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πού εἶναι
ἡ συνοδικότης καί τή σημασία τῆς
συνεργασίας τῆς Πολιτείας καί τῆς
Ἐκκλησίας πού ὅπως ὀρθῶς ἐτόνισε ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους μας κ.κ
Βαρθολομαῖος “ἡ Πολιτεία ἐπικε-
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Ἡ Γενική Περιφερειακή Ἀστυνομική Διεύθυνση Κρήτης
ὑποδέχτηκε στήν Κρήτη μέ εὐλάβεια καί σεβασμό
τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη καί τούς Προκαθημένους
τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν
κατά τήν Σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου,
στήν Κρήτη.
Ἐκ τοῦ Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων τῆς Γενικῆς Περιφερειακῆς
Ἀστυνομικῆς Διεύθυνσης Κρήτης
Μέ αἰσθήματα ἱστορικῆς συγκινήσεως, βαθειᾶς θεσμικῆς τιμῆς, εὐλάβειας,
σεβασμοῦ καί πνευματικῆς χαρᾶς, ἡ Γενική Περιφερειακή Ἀστυνομική Διεύθυνση Κρήτης καί ὅλες οἱ ὑφιστάμενες ὑπηρεσίες της ὑποδέχτηκαν τήν Σεπτή
Κορυφή τῆς Ὀρθοδοξίας καί τούς Προκαθημένους τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν στόν εὐλογημένο καί περίδοξο τόπο τῆς Κρήτης, ὅπου ἐπιλέχθηκε νά συγκληθεῖ ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
ἀπό τήν 15η ἕως τήν 27η Ἰουνίου, ἔτους 2016.
Ἐνόψει τῆς σύγκλησης τῆς Ἁγίας
Ἡ Ὀρθόδοξη χριστιανικαί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς ἐπίσκεψης, τοῦ
κή πίστη ἐκφράζει στόν
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῶν ΠροἈστυνομικό λειτουργό, τόν
καθημένων τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκληἀκριβῆ λόγο τοῦ Θεοῦ καί
σιῶν, στήν περιφέρεια Κρήτης, ἡ Γενική
διδάσκει τίς τέλειες ἀρετές
Περιφερειακή Ἀστυνομική Διεύθυνσις
τῆς Ὀρθόδοξης χριστιαΚρήτης ἐκπόνησε εἰδικό σχεδιασμό μέτρων ἀσφαλείας καί προστασίας τοῦ
νικῆς πίστης καί ζωῆς πού,
ἱστορικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος.
συγκλονίζουν καί δίνουν τό
Σύμφωνα μέ τίς ἐντολές καί τίς κανοἠθικό παράδειγμα νά στενιστικές διαταγές τοῦ Ἀρχηγείου τῆς
κόμαστε καί νά τελοῦμε μέ
Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ὁ εἰδικός σχεδιἀξιοσύνη δίπλα στόν συασμός βασίστηκε στήν λήψη μέτρων πού
νάνθρωπό μας.
προβλέπονται γιά τούς ἐπίσημους Ἀρχηγούς Κρατῶν. Οἱ ἐπιχειρησιακές δράσεις
τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας διαρθρώθηκαν σέ ἕξι ἐπιμέρους διαφορετικές δομές, πού εἶχαν στόχο τήν διασφάλιση τῆς ἀπρόσκοπτης διεξαγωγῆς τῆς Ἁγίας
καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς προστασίας τῆς ἄφιξης καί
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ἀναχώρησης, τῆς μετακίνησης, τῆς διαμονῆς καί τῆς παραμονῆς στήν περιφέρεια Κρήτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῶν Προκαθημένων τῶν
Ὀρθοδόξων Πατριαρχειῶν καί Ἐκκλησιῶν, τῶν συνοδειῶν καί ἀντιπροσωπειῶν τους, τῶν ἐπισήμων παρατηρητῶν, τῶν διπλωματικῶν καί πολιτικῶν
ἀρχῶν καί πλήθους ἐκπροσώπων τῶν
Μέσων Μαζικῆς Ἐπικοινωνίας.
Τό ἔργο τοῦ ἈστυνομιἘπιπλέον, καταρτίστηκαν ἐπιπρόσθεκοῦ ἦταν ἀνέκαθεν δύσκοτα μέτρα ἀσφαλείας, τάξης καί τροχαίας
λο, ἐπίμοχθο καί ἐπικίνδυπροκειμένου νά ἀποφευχθοῦν κρίσιμες
νο γι’ αὐτό καί ἔχει ἀνάγκη
ἤ ὑψηλοῦ κινδύνου καταστάσεις. Παἀπό πνευματική καί ἠθική
ράλληλα, ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία διέθεσε τόν ἀπαραίτητο ἐξοπλισμό διεθνῶν
συμπαράσταση.
προδιαγραφῶν γιά τήν παροχή ἀποτελεἌλλωστε ὁ ἄνθρωπος
σματικῆς ἀσφάλειας καί προστασίας τῶν
πού ἀγωνίζεται νά ἐφαρμόἐπισήμων προσώπων καί συμμετεχόντων
σει τό νόμο καί τήν τάξη
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.
στήν κοινωνία, πρέπει ὁ ἴδιΜέ ἀφορμή τόν ἐπιτυχῆ σχεδιασμό,
ος νά γνωρίζει καί νά τηρεῖ
τήν ὀρθή ὑλοποίηση καί τήν εὐδόκιμη
περάτωση τῆς εὐρείας ἀστυνομικῆς ἐπιτόν αἰώνιο νόμο τοῦ Θεοῦ.
χείρησης πού ἔλαβε χώρα στήν περιφέρεια δικαιοδοσίας τῆς ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης ἀπό τήν 15 ἕως τήν 27 Ἰουνίου 2016,
ἐνόψει τῆς Σύγκλησης τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ
Γενική Περιφερειακή Ἀστυνομική Διεύθυνσις Κρήτης ἐπιθυμεῖ νά ἐκφράσει
τίς θερμές εὐχαριστίες σέ ὅλο τό προσωπικό της Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας πού
συμμετεῖχε μέ ὁποιονδήποτε τρόπο σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ἀστυνομικῆς,
ἐπιχειρησιακῆς καί διοικητικῆς ὑποστήριξης τοῦ γεγονότος.
Σέ αὐτό τό σημεῖο, ὑπερθεματίζεται ἡ ἐπαγγελματική συνέπεια, ἡ ἐπίκαιρη ἀνταπόκριση, ἡ προσηνής καί εὐγενική διάθεση, ἡ ἄψογη ἐμφάνιση καί
παράσταση ὅλων τῶν γυναικῶν καί ἀνδρῶν Ἀστυνομικῶν πού πέτυχαν τήν
εὐμένεια τῆς πανελλήνιας καί διεθνοῦς κοινῆς γνώμης. Ἐπιπρόσθετα, ἡ ἀστυνομική ἀποτελεσματικότητα καί ἡ συλλογική ἑνότητα ἀνέδειξαν τήν ἠθική
πληρότητα, τόν σεβασμό, τήν προσωπική ἱκανότητα καθεμίας καί καθενός
ξεχωριστά καί παράλληλα, ἐκθειάστηκαν μέ τόν πλέον ἐμφατικό τρόπο ἀπό
τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη, τούς Προκαθημένους τῶν Ἁγίων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν πού προσέφεραν τίς πατερικές εὐχές καί εὐλογίες τους σέ ὅλο τό
προσωπικό δικαιοδοσίας τῆς ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης. Ἡ συμμετοχή καί ἡ δραστηριοποίηση τῶν Ἀστυνομικῶν τῆς Κρήτης σέ αὐτό τό μεγαλειῶδες ἱστορικό
γιά τήν Χώρα, γεγονός ἀποτελεῖ πρότυπο εὐσυνειδησίας, γενναιοδωρίας καί
ἐπαγγελματισμοῦ πού πάντοτε θά ἐμπνέει καί θά ἀκολουθεῖ τήν σταδιοδρομία καί τά βιώματά μας.
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Φωτογραφικό στιγμιότυπο τῆς Α. Θ. Π. Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως,
Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο κατά τήν ἀναχώρηση
ἀπό τόν Διεθνῆ Κρατικό Ἀερολιμένα Χανίων Ἰ. Δασκαλογιάννης’’

Ἐπιπρόσθετα, ἡ Γενική Περιφερειακή Ἀστυνομική Διεύθυνσις Κρήτης συγχαίρει κι εὐχαριστεῖ γιά τήν εὐγενική ἔκφραση, τήν συνεργασία καί τήν ὑπομονή πού ἐπέδειξαν ὅλες καί ὅλοι οἱ συμπολίτες μας, Ἀρχές, Φορεῖς καί τοπικοί ἐπιχειρηματίες πρός τό ἔργο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καθ’ ὅλη τήν
διάρκεια τῆς Σύγκλησης τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, στήν Κρήτη. Ἡ
συμβολή ὅλων ἦταν καθοριστική στήν ἐπίλυση καί διευθέτηση ζητημάτων καί
αἰτημάτων μας, ἐκδηλώνοντας ἔμπρακτα καί μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο
τήν ὑποστήριξή σας στά μεγάλα ζητήματα τοῦ Τόπου μας.
Ἡ Γενική Περιφερειακή Ἀστυνομική Διεύθυνσις Κρήτης ἀποτιμώντας
εὐλαβῶς τό μεγάλο καί ἱερό γεγονός τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἐκφράζει τήν αὐτοσυνείδητη συμπόρευση ὅλου τοῦ ἀστυνομικοῦ καί πολιτικοῦ
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προσωπικοῦ μέ τήν Μεγάλη τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησία, καθώς αὐτή μᾶς
γέννησε, μᾶς κατήχησε, μᾶς ἀνέθρεψε καί παράλληλα μᾶς εὐλόγησε ὡς
θεσμικούς λειτουργούς τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας. Τό Σῶμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας τιμᾶ διαχρονικά
τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέ εὐσεβῆ
καί τηλαυγῆ τρόπο, καθώς εἶναι
ἐκείνη πού προσφέρει ἀμετάπτωτα
καί ἀφειδῶς τήν ψυχική τόνωση καί
τήν ἠθική ἐνίσχυση πρός ὅλες καί
ὅλους μας.

Ἡ Ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη
ἐμπνέει μέ γνήσιο τρόπο, τό
ἰσχυρό καί ἄκαμπτο ψυχικό σθένος τῶν Ἑλλήνων Ἀστυνομικῶν
καί ἐκπορεύει τό ἔργο τους, μέ
τίς ἀξίες τῆς ἀγάπης, τοῦ σεβασμοῦ, τῆς εὐθύνης καί τῆς ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς πρός τούς
συνάνθρωπούς μας, γιά τήν
προστασία τῶν δικαιωμάτων
τους στόν καθημερινό βίο.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο τῆς Α. Θ. Π.
Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως,
Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικό
κ.κ. Βαρθολομαῖο
μέ τόν κ. Γενικό Ἐπιθεωρητή Ἀστυνομίας
Νοτίου Ἑλλάδας Ἀντιστράτηγο
κ. Ἀριστείδη Ἀνδρικόπουλο καί
τόν κ. Γενικό Περιφερειακό Ἀστυνομικό
Διευθυντή Κρήτης, Ὑποστράτηγο
κ. Ἀνδρέα Δασκαλάκη.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο τῆς Α. Θ. Π.
Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως,
Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικό Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαῖο
μέ τόν κ. Γενικό Περιφερειακό Ἀστυνομικό
Διευθυντή Κρήτης, Ὑποστράτηγο
κ. Ἀνδρέα Δασκαλάκη.
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Σέ σχέση μέ τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
κ. Γρηγορίου Λαρεντζάκη
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Graz

Ο

ἱ πολλαπλές ἀρνητικές ἀντιδράσεις
ὁρισμένων κατά τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου γενικά ἤ κατά συγκεριμένων θέσεων πού ἀνευρίσκονται στά
κείμενα ἔχουν καί ἕνα θετικό στοιχεῖο.
Δίδουν ἀφορμή ἤ μᾶλλον προκαλοῦν
ἀπαντήσεις, οἱ ὁποῖες δέν φανερώνουν
μόνο τό ἀβάσιμο τῶν ἐπιχειρημάτων
τους καί τό φανατισμένο κίνητρό τους,
ἀλλά δίδουν καί τήν εὐκαιρία γιά τήν
ὀρθόδοξη δατύπωση τῆς πίστεώς μας
χωρίς προκαταλήψεις καί πολεμικές.
Οἱ ποικίλες ἀρνητικές ἀντιδράσεις για τήν ἀπόδοση τοῦ ὅρου «έκκλησία» στίς ἑτεροδόξες Ἐκκλησίες
ἀποδεικνύει πράγματι, ὅτι οἱ ὑποστηρικτές αὐτῆς τῆς ἀπολογητικῆς στάσεως ἀγνοοῦν τελείως τίς συνέπειες τῆς
ἀπαιτήσεώς των. Ἰσχυρίζονται μάλιστα
ὅτι αὐτή εἶναι ἡ Θεολογία τῶν ἁγίων
καί ἱερῶν Πατέρων καί τῶν ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας μας!
Καί εἶναι λυπηρόν τό γεγονός, διότι οἱ μειοψηφοῦντες ἐπέβαλαν στήν
Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
αὐτές τίς νεωτερίζουσες ἀπόψεις, οἱ
ὁποῖες βέβαια εἶναι ἀνεφάρμοστες καί
πολύ ἐπιζήμιες γιά τήν Ὀρθοδοξία γενικώτερα.

τικῆς πού ἀσχολεῖται σήμερα μέ τό τί
εἶναι ἡ Ἐκκλησία, δηλαδή ἡ «Ἐκκλησιολογία» εἶναι νεώτατος σέ σύγκριση μέ
τό ὅλο οἰκοδόμημα τῆς Θεολογίας.[1]
Μάλιστα ἀκόμη καί στή δεκαετία τοῦ
1960 δέν ἐγνώριζαν, ἐάν ἀνήκει στόν
εὐρύτερο κλάδο τῆς Δογματικῆς.[2]
Στή Δύση ἄρχισαν νά σχολοῦνται
μέ τόν ὁρισμό τῆς Ἐκκλησίας τόν 16ο
αἰῶνα μετά τήν Μεταρρύθμιση γιά
ἀπολογητικούς καί πολεμικούς λόγους
κατά τῆς Μεταρρυθμίσεως. Ἡ συστηματική ἔρευνα γιά τό τί εἶναι Ἐκκλησία, δηλαδή ἡ Ἐκκλησιολογία, ἄρχισε
νά ἐξελίσσεται μετά ταῦτα πρῶτα στή
Δύση ἀπό τήν Σχολαστική Θεολογία(!)
[3]. Μόλις τόν 20ο αἰῶνα ἀναπτύσσεται συστηματικά πάλι στή Δύση
και στη συνέχεια στήν Ἀνατολή καί
ἀσφαλῶς καί στήν Ὀρθόδοξη Θεολογία. Γιά τόν λόγο αὐτό χαρακτηρίζεται
ὁ 20ός αἰῶνας ἀπό ὀρθοδόξους[4],
καθολικούς καί προτεστάντες [5] καί
ὡς «αἰῶνας τῆς Ἐκκλησιολογίας».
[6] Ἡ συστηματικώτερη ἐνασχόληση
στήν ὀρθόδοξη Θεολογία προωθήθηκε ἀπό τόν καθηγητή τῆς Δογματικῆς
στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Ἰωάννη
Καρμίρη, γνώστη καί θιασώτη καί τῆς
πατερικῆς Θεολογίας, μέ τούς μαθητές του, οἱ ὁποῖοι ἄρχισαν νά δημοσιεύουν καί διδακτορικές ἐργασίες,
ἐρευνῶντας κυρίως ἔργα τῶν ἱερῶν

Ἡ ἐξέλιξη τῆς Ἐκκλησιολογίας
Κατ’ ἀρχήν εἶναι ἀνάγκη να ὑπογραμμίσουμε ὅτι ὁ κλάδος τῆς Δογμα81

Πατέρων. Ἐξάλλου ὁ ίδιος χαρακτηρίζει τό μνημειῶδες ἔργο του ὡς «πρώτη
παρ’ ἡμῖν τοιαύτη προσπάθεια,» «ἐπί
τῇ ἐλπίδι ὅτι θέλει ἀποβῇ χρήσιμον εἴς
τε τούς ὀρθοδόξους θεολόγους καί εἰς
τούς ἐπιθυμοῦντας νά γνωρίσωσι τήν
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν καί ἀναζητοῦντας βάσιν τοῦ θεολογικοῦ μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν διαλόγου ἑτεροδόξους θεολόγους.»[7]
Ἀπό όρθοδόξου πλευρᾶς δέν νοεῖται βέβαια Ἐκκλησιολογία χωρίς τήν
Τραδολογία, τήν Χριστολογία, τήν
Πνευματολογία καί τήν Σωτηριολογία.
Ὅλες αὐτές οἱ πτυχές εὑρίσκονται μεταξύ των σέ μία περιχωρητική σχέση,
χωρίς τή δυνατότητα ἀπομονώσεως
καί ἀποκλειστικότητος.

ότι ἡ Ἐκκλησία ἔχει θείαν τήν προέλευση καί ἀποτελεῖ βίωμα, ἀποτελεῖ ζωή.
Καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας Στυλιανός τονίζει, ὅτι «πλήρης ὁρισμός καί
σαφής προσδιορισμός τῆς Ἐκκλησίας
τυγχάνει πάντη ἀδύνατος.»[11] Ἤδη ὁ
Ὠριγένης χαρακτηρίζει τήν Ἐκκλησία
Μυστήριον.[12] Τά αὐτά ἀναφέρει ὁ Ἰ.
Καρμίρης, ὁ ὁποῖος μάλιστα τονίζει,
ὅτι τό Μυστήριον αὐτό «εἶναι ἀκατάληπτον ὑπό τοῦ ἀνθρωπίνου νοῦ!» [13]
Τό ὅτι, ἐξάλλου, δέν εἶναι δυνατόν νά
ὁρισθεῖ καί νά καθορισθεῖ ἀποτελεῖ
τήν ἰσχυρότερη ἀπόδειξη τοῦ μυστηριακοῦ καί ὑπερφυσικοῦ της χαρακτῆρα.
Ἡ Ἁγία Τριάς ἀρχή καί
πηγή τῆς Ἐκκλησίας
Συνεπῶς ἡ Ἐκκλησία ὡς Μυστήριο, πού ἔχει οὐράνια τήν προέλευσή
της στόν Τριαδικό Θεό, «πρό χρόνων
αἰωνίων», ὑπερέχει κάθε ὁρισμοῦ. Ἡ
Ἐκκλησία ἔχει τήν πηγή καί τήν ἀρχή
της στόν ἴδιο τόν Τριαδικό Θεό πρό
χρόνων αἰωνίων. «Καί ἔτι τά βιβλία
τῶν προφητῶν καί οἱ ἀπόστολοι τήν
ἐκκλησίαν οὐ νῦν εἶναι, ἀλλά ἄνωθεν.ἦν γάρ πνευματική…ἐφανερώθη
δέ ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, ἵνα ἡμᾶς
σώσῃ.»[14]
Ὁ Παράδεισος ἐπίγεια ἀρχή τῆς
Ἐκκλησίας ἀπό τήν δημιουργία τοῦ
ἀνθρώπινου γένους
Αὐτή ἡ.Ἐκκλησία ἡ πνευματική εἶχε
τήν ἀρχήν της ἐπί γῆς στόν Παράδεισο ἀπό τή Δημιουργία τῶν πρωτοπλάστων, δηλαδή τῶν γονέων τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ὅπως τονίζουν καί οἱ
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκεῖ ὑπῆρχε
πλήρης κοινωνία Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ὅπου ὁ Θεός πρός τόν ἄνθρωπον

Τό Μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας
Καί μέ τίς ἔρευνες αὐτές διαπιστώθηκε, ὅτι στήν μακραίωνη ἱστορία τῆς
Ἐκκλησίας μας δέν ὑπάρχει ἀκριβής
ὁρισμός τῆς Ἐκκλησίας. Οὕτε ἡ Ἁγία
Γραφή[8] οὔτε οἱ Ἐκκλησιαστικοί Πατέρες προσπάθησαν ποτέ νά δώσουν
ἕναν ἀκριβῆ καί συστηματικό ὁρισμό
γιά τό τί εἶναι ἡ οὐσία τῆς Ἐκκλησίας!
Οἱ ἴδιοι ὁμιλοῦσαν γιά τήν Ἐκκλησία
πάντα μεταφορικῶς μέ σύμβολα καί
εἰκόνες κυρίως ἀπό τήν καθημερινή
ζωή.[9] «Ὡς ἐν εἰκόνι τήν Ἐκκλησίαν
ὑπογράφοντες, μεταφορικῶς χρώμενοι τόν λόγον.»[10] Ἐπίσης καμμία Σύνοδος, οὔτε Τοπική οὔτε Οἰκουμενική
ἐδογμάτισε τό τί εἶναι Ἐκκλησία!
Συνεπῶς, συνείδηση ὅλων τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἦταν καί πρέπει
νά εἶναι καί μέχρι σήμερον στή Θεολογία μας ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μυστήριον μή ὁριζόμενο καί περιοριζόμενο, δι82

ὡς «φίλος φίλῳ διελέγετο,» κατά τόν
Ἰωάννη Χρυσόστομον.[15] Ἔτσι χαρακτηρίζεται ἡ ζωή στόν Παράδεισο, ὡς
Ἐκκλησία τῶν πρωτοτόκων, εἶναι ἡ
κοινωνία τῶν δικαίων καί ὁ ἱερός τόπος, στόν ὁποῖον ἐφυτεύθη ἡ Ἐκκλησία. Καί ὁ Τερτυλλιανός λέγει, ὅτι ὁ
Ἀδαμ εἶναι „translatus in paradisum
jam tunc de mundo in ecclesiam.“[16]
Ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, παραπέμπων
καί εἰς τόν Ὠριγένην τονίζει: «Ἡ πνευματική Ἐκκλησία μετεφυτεύθη ἐπί τῆς
γῆς κατά τήν δημιουργίαν τῶν πρώτων
ἀνθρώπων καί ἠκολούθησεν ἔκτοτε
τήν ἱστορίαν τοῦ περί ἀνθρώπου σχεδίου τοῦ Θεοῦ.»[17]
Ἀκόμη καί μετά τήν πτώση τῶν
πρωτοπλάστων ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία
ἔστω καί «μεμελανωμένη», ἡ ὁποία
«διετηρήθη διά τῆς χάριτος καί τῆς
προνοίας τοῦ Θεοῦ…»[18]Πατερική καί ὀρθόδοξη διδασκαλία εἶναι τό
γεγονός, ὅτι μέ τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων δέν κατεστράφη ἡ εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ στόν πεπτωκότα ἄνθρωπο,
ἀλλά ἠμαυρώθη. Ὁ Μέγας Άθανάσιος
τονίζει, ὅτι τό κατ’ εἰκόνα ἐσκοτίσθη
καί ἐκρύβη, ὅπως συμβαίνει καί στόν
καθρέπτη «ἡ ἐπιθόλωσις τοῦ κατόπτρου»,[19] χωρίς ὅμως νά χάσει ὅλες
τίς ἱκανότητες τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως
καί τῆς θείας χάριτος καί στήν μετά
ταῦτα ἱστορική του πορεία.
Γιά τήν ἱστορική αὐτή πορεία τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους καί τῆς Ἐκκλησίας τονίζει ὁ ἱ. αὐτός πατήρ ἐπίσης τό
συνεχές καί ἀδιάκοπον τῆς Θείας Χάριτος: «Καί γάρ Ἀδάμ προλαμβάνων
τήν χάριν καί ἅμα τῷ γενέσθαι τιθείς
ἐν τῷ παραδείσῳ οὐδέν διήνεγκεν οὔτε
τοῦ Ἐνώχ, ὅς μετά χρόνον τῆς γενέσε-

ως εὐαρεστήσας μετετέθη, οὔτε τοῦ
ἀποστόλου καί αὐτοῦ μετά τάς πράξεις ἁρπαγέντος εἰς τόν παράδεισον,
ἀλλ’ οὐδέ τοῦ ποτε ληστοῦ, ὅς διά τήν
ὁμολογίαν ἐπαγγελίαν ἔλαβεν εὐθύς
εἰς τόν παράδεισον ἔσεσθαι.»[20] Καί
ὁ Εὐσέβειος Καισαρείας ἀναφέρεται
σέ αὐτήν τήν ἂδιάκοπη συνέχεια τῆς
Ἐκκλησίας ἀπό τῆς δημιουργίας τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους στόν Παράδεισο.
Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ παρατήρησή
του, ὅτι ὑπάρχει μία ἀδιάκοπη συνέχεια
δικαίων ἀνθρώπων, ἀπό τόν Ἀβραάμ
μέχρι τούς πρωτοπλάστους. Καί ἐάν,
συνεχίζει ὁ ἴδιος, ἀποκαλοῦσε κάποιος
τούς ἀνθρώπους αὐτούς, τούς δικαίους, χριστιανούς ὄχι κατ’ ὄνομα, ἀλλά
κατά τήν ζωή των, δέν θά εὑρίσκετο
μακρυά ἀπό τήν ἀλήθεια.[21]
Γιά τό ἑνιαῖον ἄλλωστε σῶμα τῆς
Ἐκκλησίας ἀναφέρει ὁ ἅγιος Ἰωάννης
Χρυσόστομος: «Τί δέ ἔστιν σῶμα: Οἱ
πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης πιστοί ὄντες
καί γενόμενοι καί ἐσόμενοι. Πάλιν δέ
οἱ πρό τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας
εὐαρεστηκότες ἕν σῶμα ἐστίν, πῶς;
Ὅτι κἀκεῖνοι τόν Χριστόν ἤδεσαν.»[22]
Ὁ λόγος σπερματικός τοῦ φιλοσόφου
καί μάρτυρος Ἰουστίνου γιά τήν περίοδο πρό Χριστοῦ εἶναι ἀσφαλῶς γνωστός. Γιά τήν εὐρύτητα τοῦ πνεύματος
καί τῆς σωτηριολογικῆς του διαστάσεως ἀναφέρει ὁ καθηγητής Γεώργιος
Μαρτζέλος ὅτι ὁ Ἰουστίνος διατυπώνει
τήν ἰωάννεια ἀντίληψη, σύμφωνα μέ
τήν ὁποία ἡ φωτιστική ἐνέργεια τοῦ
Λόγου στόν κόσμο δέν περιορίζεται
ἀποκλειστικά καί μόνο στούς Χριστιανούς, ἀλλά ἐπεκτείνεται σέ ὅλους τούς
ἀνθρώπους, ἐφόσον ὁ Λόγος κατά τόν
Ἰωάννη ὡς «τό φῶς τό ἀληθινόν… φω83

τίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς
τόν κόσμον» (Ιω. 1, 9) καί ὄχι βέβαια
μόνο τούς Χριστιανούς.»[23] Καί ὁ
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, «ὁ συγκεφαλαιώσας βραδύτερον τήν πατερικήν
διδασκαλίαν» ὥρισε τήν Ἐκκλησίαν
ὡς «τό σύστημα τῶν ἀπ’ αἰῶνος ἁγίων
πατέρων, πατριαρχῶν, προφητῶν, ἀποστόλων, εὐαγγελιστῶν, μαρτύρων, οἷς
προσετέθη πιστεύσαντα ὁμοθυμαδόν
πάντα τά ἔθνη».[24] Σχεδόν ἐπί λέξει
ἀναφέρεται τό ἴδιο καί στό κέντρον τῆς
Θείας Λειτουργίας μετά τήν μεταβολήν τῶν Τιμίων Δώρων: «Ἔτι προσφέρομέν σοι τὴν λογικὴν ταύτην λατρείαν, ὑπὲρ τῶν ἐν πίστει ἀναπαυσαμένων
Προπατόρων, Πατέρων, Πατριαρχῶν,
Προφητῶν, Ἀποστόλων, Κηρύκων,
Εὐαγγελιστῶν, Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν, Ἐγκρατευτῶν καὶ παντὸς πνεύματος δικαίου ἐν πίστει τετελειωμένου.
Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας, ἀχράντου,
ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης
ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.» Σέ μία μόνον πρόταση ἀναφέρεται ἡ καθολικότητα τῆς σωτηρίας γιά
ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος. Τήν
ἴδια πεποίθηση ἐκφράζει καί ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως, δηλαδή ἡ
εἰς Ἅδου Κάθοδος τοῦ Κυρίου, ὅπου ὁ
ἀνιστάμενος Κύριος κρατεῖ τό χέρι τοῦ
Ἀδάμ καί τῆς Εὔας καί συνανασταίνει
ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος.

Δηλαδή δέν ἱδρύθηκε ἡ Ἐκκλησία ἀπό
τόν Ἰησοῦ Χριστό μετά τήν ἐνανθρώπισή του ἐκ τοῦ μηδενός, ὡσάν προηγουμένως νά μήν ὑπῆρχε διόλου. Καί
ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐτόνιζε, «Μὴ
νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν
νόμον, ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον
καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι»(Ματθ.
5,17). Καί αὐτό τό «πληρῶσαι» δέν σημαίνει ἁπλῶς καί μόνον «ἐκπληρῶσαι»
τήν προφητεία, ἀλλά, ὅπως ἀναφέρει
καί ὁ Καρμίρης «τελειῶσαι», δηλ.αδή
συμπληρῶσαι. Αὐτήν τήν ἄποψη ἔχουν
καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, μεταξύ ἄλλων καί ὁ Ἰωάννης Χρυσόστομος,[26] ἀλλά καί οἱ ἑρμηνευτές τῆς
Ἁγίας Γραφῆς, μεταξύ ἄλλων ὁ Ζιγαβηνός[27] κλπ..
Ὁ Σωτήρ ἐνανθρωπήσας δέν προσέλαβε μόνον ἀτομικήν ἀνθρωπίνην φύσιν, ἀλλ ἠνώθη μεθ’ ὅλου τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους, ἵνα ὅλον ἀπολυτρώσῃ, ὡς ἐδίδαξαν οἱ ἀρχαῖοι Πατέρες καί μάλιστα ὁ Εἰρηναῖος, ὁ Μέγας
Ἀθανάσιος, ὁ Μεθόδιος, ὁ Γρηγόριος
Νύσσης, ὁ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας ὁ
Ἱλάριος, ὁ Μ. Λέων, ὁ Αὐγουστῖνος καί
ἄλλοι.[28] Πρόκειται, λοιπόν, κατά τήν
Πατερικήν Θεολογίαν, περί τῆς καθολικότητος τῆς σωτηρίας.
Κατά τήν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς
ἡ Ἐκκλησία ἔλαβε Πνεῦμα Ἅγιον, ἐφωτίσθη, ἐνισχύθη καί ἀναζωοποιήθη γιά
τήν ἔναρξη τῆς ἱεραποστολικῆς καί
ποιμαντικῆς της δράσεως. Τό πρῶτον
δημόσιον κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου καί
ἡ ἵδρυση τῆς πρώτης κοινότητος στά
Ἱεροσόλυμα ἔγινε ἡ ἀπαρχή τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μεταφυτεύτηκε στά πέρατα τοῦ κόσμου, μέ τή δραστηριότητα τῶν ἀποστόλων καί κηρύκων τῆς

Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Λόγου
τοῦ Θεοῦ – τελειοποίηση
τῆς Ἐκκλησίας
Ἡ Ἐκκλησία συνεχίζει να ὑπάρχει
καί μάλιστα, «ἀναγεννήθη καί ἀνεπλάσθη καί ἐτελειώθη διά τῆς ἐνανθρωπήσεως»[25] τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
84

πίστεως καί ἀσφαλῶς μέ τή βοήθεια
καί συμπαράσταση τοῦ Θεοῦ.

λίαν τῆς χριστιανικῆς θρησκείας.»[30]
Καί γιά τούς ἱ. Πατέρες καί πολλούς
Θεολόγους[31] καί σήμερα δέν εἶναι
δυνατόν νά ταυτίζονται τά κανονικά
μέ τά χαρισματικά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας μας, νά ἀγνοεῖται ἡ μεγίστη σημασία πού ἔχει ἡ ἀπεριόριστη διάσταση
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἐκ Πατρός, δι’
Υἱοῦ, ἐν Πνεῦματι Ἁγίῳ, γιά τή σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ὅπως λοιπόν
ὑπάρχει εἷς Θεός-Πατήρ καί εἷς Χριστός καί ἕν Πνεῦμα Ἅγιον, τοιουτοτρόπως, δυνάμει τῆς ἑνότητος ταύτης, καί
ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία καί μοναδική καί
ἡνωμένη ἐνώπιον τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ,
εἰς τό ὄνομα τοῦ ὁποίου βαπτίζονται
πάντα τά μέλη αὐτῆς, ἀποκτῶντα οὕτω
τήν δικαίωσιν αὐτῶν, ἀνεξαρτήτως
εἰς ποίαν Ὁμολογίαν ἀνήκουσιν,[32]
ἑνούμενα μετά τοῦ Χριστοῦ καί μετ’
ἀλλήλων εἰς ἕν σῶμα, τό ὁποῖον δέν
δύναται νά μερίζηται εἰς πλείονα σώματα.»[33]
Αὐτή εἶναι ἡ βαθύτερη σημασία
τῆς μυστικῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας ἄνωθεν, δηλαδή ἐκ τοῦ Τριαδικοῦ
Θεοῦ, ἡ ὁποία ἔχει συνέπειες καί γιά
τή συγκεκριμένη σύγχρονη κατάσταση τῶν διηρημένων χριστιανῶν: «Τούτων οὕτως ἐχόντων, ἡ ὑφισταμένη νῦν
ἐκκλησιαστική διαίρεσις προέρχεται
ἐκ τῶν ἔξω καί τῶν κάτω καί οὐχί ἐκ
τῶν ἔσω καί τῶν ἄνω, προέρχεται ἐκ
τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τῶν ἀτελειῶν καί
τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν, περιοριζομένη
πρός τά ἄνω καί σχεδόν ἐξαφανιζομένη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ ὁποίου ἀντιθέτως προέρχεται ἡ ἐσωτερική
μυστική ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας.»[34]
Ὁ Καρμίρης παραπέμπει καί στόν Μητροπολίτη Κιέβου Πλάτωνα, ὁ ὁποῖος

Ποιά εἶναι λοιπόν τά ὅρια-σύνορα
αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας;
Καί γιά τον καθορισμό τῶν «ὁρίων»
τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει ἐπίσημη
ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας.[29] Τό πρόβλημα γίνεται ἀκόμη μεγαλύτερο, ὅταν
όρισμένοι ἰσχυρίζονται ὅτι τά κανονικά ὅρια ταυτίζονται μέ τά χαρισματικά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας. Καί τό θέμα
ὀξύνεται περισσότερο, ὅταν ταυτίζουν
τά κανονικά καί τά χαρισματικά ὅρια,
ἀποκλειστικά καί μόνο μέ τά ὅρια τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τοῦτο ἔχει ὡς
συνέπεια να ἁρνοῦνται τόν χαρακτήρα
τῆς ἐκκλησίας, ἀλλά καί τήν ἐνέργεια
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τῆς Θείας
Χάριτος ἐκτός τῶν κανονικῶν ὁρίων
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Συνεπῶς
καί σέ ὅλες τίς ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες,
πού δέν εὑρίσκονται σέ πλήρη κοινωνία μέ τήν Ὀρθοδοξία καί γενικώτερα
σέ ὅλο τόν κόσμο! Κατ’ ἀκολουθίαν
ὑποστηρίζεται ἡ ἔννοια τῆς ἀποκλειστικότητος ὄχι μόνον γιά τά δικαιοδοσιακά κανονικά ὅρια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλά ἀπορρίπτεται
καί ἡ δυνατότητα ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ,
ὁ ὁποῖος θέλει τήν καθολική σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Διδασκαλία
ὁλοκληρωτικοῦ ἀποκλεισμοῦ ἀπό τῆς
σωτηρίας τῶν ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας ζώντων ἀνθρώπων δέν διδάσκεται ἀπό
τήν Καινή Διαθήκη «καί ἑπομένως στερεῖται τοῦ κυριωτάτου τούτου γνωρίσματος καί ἐρείσματος παντός Ὀρθοδόξου δόγματος, ἀντιστρατευομένη
πρός αὐτήν τήν οὐσίαν καί ἀποστολήν
καί θεμελιώδη περί σωτηρίας διδασκα85

θεωρεῖ τήν «Παγκόσμια Ἐκκλησία»
(Universalkirche) ὡς ἕνα τεράστιο
Ναό μέ πολλά ἐσωτερικά παρεκκλήσια, τά ὁποῖα εἶναι μεταξύ των εἴτε
μέ μεσότοιχους εἴτε μέ κιγκλιδώματα
χωρισμένα, χωρίς ὅμως ὁ χωρισμός
αὐτός νά φθάνει μέχρι τήν ὀροφή, ἀπό
ὅπου ὅλοι ἔχουν πρόσβαση πρός τόν
οὐρανό.[35] Βάσει αὐτῆς τῆς πραγματικότητος, διαπιστώνει στή συνέχεια
ὁ Καρμίρης, «δέν ἐδίστασε τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον νά ἀπευθύνῃ τό
περίφημον διάγγελμα αὐτοῦ τοῦ ἔτους
1920 «πρός τάς ἁπανταχοῦ Ἐκκλησίας
τοῦ Χριστοῦ, χαρακτηρίσαν τάς χριστιανικάς Ὁμολογίας ὡς «Ἐκκλησίας»
καί τονίσαν «ὅτι ἐπιβάλλεται ἵνα ἀναζωπυρωθῇ καί ἐνισχυθῇ πρό παντός ἡ
ἀγάπη μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν, μή λογιζομένων ἀλλήλας ὡς ξένας καί ἀλλοτρίας, ἀλλ’ ὡς συγγενεῖς καί οἰκείας
ἐν Χριστῷ καί «συγκληρονόμους καί
συσσώμους τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ
ἐν τῷ Χριστῷ (Ἐφεσ. 3,6).»[36] Ἡ
Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία ἐμμένει μέχρι σήμερον εἰς τήν «ἀρχαιοπαράδοτον ἁγιοπατερικήν διδασκαλίαν»,
«ἐπαφιεμένη εἰς τήν εὐσπλαγχνίαν,
τήν πανσοφίαν καἰ τήν παντοδυναμίαν τοῦ πάντας ἀνθρώπους θέλοντος
σωθῆναι Θεοῦ» ὅτι καί οἱ εὑρισκόμενοι
ἐκτός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί
βαπτισθέντες εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας
Τριάδος «καί οὕτω τῆν δικαίωσιν ἀποκτήσαντες», ἐσωτερικῶς ζοῦν ἐν τῇ
καταστάσει τῆς χάριτος, ὅπως καί οἱ
μή βαπτισθέντες, ἀλλ’ ἐν πίστει ἀναζητοῦντες τόν ἀληθινόν Θεόν.[37]
Ὁ Μητροπολίτης Ἰλαρίων Ἀλφέγεφ
Βολοκολάμσκ, ὁ Πρόεδρος τῆς ὑπηρεσίας ἐπί τῶν ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων

τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, τονίζει, μέ
ἀναφορά στόν ἅγιο Φιλάρετο Μόσχας,
ὅτι «όφείλει ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός
νά εἶναι εἰς θέσιν νά διακρίνῃ μεταξύ
τῶν ἑτεροδόξων καί τῶν αἱρετικῶν.
Εῖναι ἀκόμη ὀλιγώτερον εὔλογον νά
ἐφαρμόζωνται εἰς τούς σημερινούς ἑτεροδόξους χριστιανούς ὅσα ἀνέφεραν
οἱ Πατέρες τῆς ἐποχῆς τῶν μεγάλων
Οἰκουμενικῶν Συνόδων σχετικά μέ τήν
ἀποκοπήν τῶν αἱρετικῶν καί μέ τήν
ἀπαγόρευσιν τῆς κοινωνίας μετ’αὐτῶν.
Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός δέν ἐπιτρέπεται νά λησμονήσῃ ὅτι ἀποκλειστικῶς καί μόνον ὁ Θεός γνωρίζει ποῦ
εὑρίσκονται τά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας. …
Ἐάν ὑποτεθῇ ὅτι ἐκτός τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει ἤ δέν δύναται
νά ὑπάρχει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, τοῦτο θά
ἐσήμαινεν ὅτι περιορίζεται ὁ Θεός εἰς
τήν παντοδυναμίαν αὐτοῦ, ὅτι τοποθετοῦνται εἰς τόν Θεόν φραγμοί, ἐκτός
τῶν ὁποίων δέν θά εἶχεν τό δικαίωμα
νά ἐνεργῇ. Διά τόν λόγον αὐτόν δέν
ἐπιτρέπεται ἡ ἀφοσίωσις εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν καί ἡ πιστότης εἰς τά δόγματα
αὐτῆς νά μετατρέπωνται εἰς ἀχαλίνωτον θριαμβολογίαν, βάσει τῆς ὁποίας
νά θεωροῦνται ἅπασαι αἱ ἕτεροι χριστιανικαί Ἐκκλησίαι μόνον ὡς κακότυχον συνονθύλευμα, κατασκευασμένον
ἐκ τῆς δολιότητος ἀνθρώπων καί εἰς
τό ὁποῖον ὅλος ὁ κόσμος γενικῶς καί
τό ἐνεννήκοντα ἑνέα τοῖς ἑκατόν τῆς
ἀνθρωπότητος εἶναι καταδικασμένον
εἰς τήν ἀπώλειαν.»[38] Μέ αὐτά ἀπήντησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰλαρίων
καί στίς γνωστές ἀπόψεις τοῦ π. Ἰουστίνου Πόποβιτς! ὅπως τονίζει ὁ ἴδιος.
Κατόπιν τούτων διερωτᾶται κανείς πῶς εἶναι δυνατόν θεολόγοι καί
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Ἱεράρχες νά θέτουν τόσο εὔκολα τόσους ἀνθρώπους ἐκτός τῆς δυνατότητος συμμετοχῆς στή Θεία Χάρη καί νά
ἐπικαλοῦνται μάλιστα τήν πατερική
Θεολογία; Πῶς εἶναι δυνατόν νά περιορίζουν τήν ἐλευθέρα δραστηριότητα τοῦ Θεοῦ καί συγκεκριμένα τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος; Κανείς ὀρθόδοξος
πιστός ἀπό οἱανδήποτε θέση θεολογίας ἤ ἐκκλησιαστικοῦ ἀξιώματος μπορεῖ νά ὁριοθετήσει μόνος του, χωρίς
συνοδική ἀπόφαση, τάκανονικά ὅρια
τῆς Ἐκκλησίας. Πολύ δέ ὀλιγώτερο
μπορεῖ κάποιος ἤ πολλοί ἤ ἀκόμη καί
ἐν συνόδω νά ὁριοθετήσει τά χαρισματικά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας, δηλ. μέχρι
ποῦ δύναται ἤ ἐπιτρέπεται νά ἐνεργεῖ
ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ!! Αὐτοί οἱ αὐθαίρετοι ἰσχυρισμοί ἀποτελοῦν βλασφημία
κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ὡς ἐκ τούτου ἀπορρίπτομε τά στενά καί παρερμηνευμένα ὅρια-σύνορα τῆς Ἐκκλησίας τῆς ταμιούχου τῆς
Θείας Χάριτος, καί τοῦ ἀποκλεισμοῦ
ἑκατομμυρίων ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανῶν καί γενικώτερα τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν δυνατότητα σωτηρίας.
Μιά τέτοια ἄποψη εἶναι κατά τοῦ σχεδίου καί τῆς βουλήσεως τοῦ Θεοῦ διά
τήν καθολική σωτηρία ὁλοκλήρου τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους, κατά τῆς Πατερικῆς Θεολογίας καί κατά τῆς γνησίας
Ὀρθοδόξου διδασκαλίας. Ἡ Ὀρθοδοξία δέν εἶναι περιχαρακωμένη οὔτε δημιουργεῖ Γκέττο!
Κατά συνέπειαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς κιβωτός τῆς σωτηρίας ἔχει μέν τά ἐπίγεια
καί συγκεκριμένα κανονικά καί διοικητικά ὅριά της, ὅμως καί τίς ἀπεριόριστες διαστάσεις τῆς ἐπενεργείας τῆς
Θείας Χάριτος, οἱ ὁποῖες ξεπερνοῦν

τόσον τά γεωγραφικά ὅσον καί τά χρονικά, ὅρια. Αὐτή εἶναι ἡ Πατερική Θεολογία περί Ἐκκλησίας τῶν ἀνοικτῶν
διαστάσεων καί ὁριζόντων, βασισμένη στήν ἀνιδιοτελή καί ἀπεριόριστη
ἀγάπη καί εὐσπλαχνία τοῦ Τριαδικοῦ
Θεοῦ.
Πρέπει ὅμως νά γνωρίζομε καί νά
συνειδητοποιήσουν καί οἱ ζηλωτές
τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅτι μόνον μία τυπική
ἐνσωμάτωση στήν Ἐκκλησία διά τοῦ
βαπτίσματος, χωρίς τό γνήσιο φρόνημα καί βίωμα δέν ὑπάρχει ἐγγύηση
οὔτε τῆς οὐσιαστικῆς ἐνσωματώσεως
οὔτε τῆς σωτηρίας, διότι τά μυστήρια
δέν ἐνεργοῦν κατά μαγικόν τρόπον.
Τήν πατερική ἄποψη διατυπώνει πολύ
παραστατικά ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: «Ὥσπερ πολλοί τῶν ἡμετέρων
οὐ μεθ’ ἡμῶν εἰσίν, οὕς ὁ βίος ἀλλοτριοῖ τοῦ κοινοῦ σώματος, οὕτω πολλοί
τῶν ἔξωθεν πρός ἡμῶν, ὅσοι τῷ τρόπῳ
τήν πίστιν φθάνουσι καί δέονται τοῦ
ὀνόματος, τό ἔργον ἔχοντες.»[39] Τό
τελικόν ἀποτέλεσμα τό κρίνει ὁ παντογνώστης καί φιλάνθρωπος Θεός.
Ἐκκλησία καί Ἐκκλησίες;
Οἱ ἀντιδρῶντες ἀναφέρονται καί
ἐπικαλοῦνται τό Σύμβολο τῆς Πίστεως
καί ἰσχυρίζονται ὅτι μέ τήν ἔκφραση
«Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν» ἐννοεῖται ἀποκλειστικῶς καί μόνον ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία.
Τήν ἀπάντηση θά τή δώσει καί πάλιν ὁ καθηγητής τῆς Δογματικῆς Ἰωάννης Καρμίρης. Ἑρμηνεύοντας τό
Σύμβολο τῆς Πίστεως, τονίζει γιά τό
συγκεκριμένο ἀπόσπασμα: «Εἰς Μίαν,
Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν
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Ἐκκλησίαν,» τά ἑξῆς: «Τοιουτοτρόπως
πάντες οἱ χριστιανοί λογίζονται ὅτι
ἀνήκουσιν εἰς τήν ἐν εὐρυτάτῃ ἐννοίᾳ
Ἐκκλησίαν, νοουμένην καί οὖσαν τό
σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖον εἶναι ἕν,
ἄρα δέ καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία, ὡς
ὁρίζει αὐτήν τό ἱερόν Σύμβολον τῆς
πίστεως Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως. Τῷ ὄντι…εἶναι προφανές, ὅτι καί
οἱ ἑτερόδοξοι ἀνήκουσιν εἰς τήν μίαν
ἡνωμένην οὐσιωδῶς Ἐκκλησίαν του,
ἐν ᾗ δύνανται νά τύχωσι τῆς σωτηρίας»[40]
Καί ὁ γνωστός Ὀρθόδοξος θεολόγος Stefan Zankov[41], διευκρινίζει σαφέστατα ὅτι τό ἀξίωμα “extra ecclesiam
nulla salus” «δέν ἐδιδάχθη ποτέ εἰς τήν
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν οὔτε ἀπό τῆς
ἕδρας οὔτε ἀπό τοῦ ἄμβωνος. Καί ἐάν
ἀκόμη ἐχρησιμοποιήθη μία παρομοία
ἔκφρασις καί ὑπό Ὀρθοδόξων θεολόγων, ἐσκόπευεν ἁπλῶς νά λεχθῇ, ὅτι
ὁ χριστιανός εὑρίσκει μετά βεβαιότητος ἐντός τῶν κόλπων τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τά ἀναγκαῖα μέσα τῆς θείας
Χάριτος, χωρίς νά ἀποκλείεται, ὅτι καί
ἐκτός τῶν κόλπων αὐτῶν εἶναι δυνατή
ἡ σωτηρία…»[42] Ἑπομένως, συμπεραίνει καί ὁ Καρμίρης, ὅτι τό ἀξίωμα
extra ecclesiam nulla salus δέν ἀποκλείει «τήν παράλληλον ἰσχύν καί τῆς
γενικωτέρας χριστιανικῆς διδασκαλίας περί ὑπάρξεως “Ἐκκλησίας ἔξω τῆς
Ἐκκλησίας” καί δυνατότητος σωτηρίας
ἐν αὐτῇ θείᾳ χάριτι»[43].
Ἐπειδή δέ ἐπικαλοῦνται οἱ ἀντιφρονοῦντες συνεχῶς τόν Ἅγιον Μᾶρκον
τό Εὐγενικόν, Μητροπολίτην Ἐφέσου,
εἶναι σκόπιμο νά ἀναφέρουμε ὀλίγα
τινά καί ἀπό τίς ἀπόψεις καί τή στάση
του πρός τή Δυτική Ἐκκλησία, δηλαδή

τή σημερινή ἀποκαλουμένη Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία.
Καί πρῶτ’ ἀπ’ όλα πρέπει νά τεθεῖ τό ἐρώτημα: Ἀνεγνώριζεν ὁ Ἅγιος
Μᾶρκος ἐκκλησιαστικό χαρακτῆρα
στη Δυτική Ἐκκλησία ἤ ὄχι; Ἐχαρακτήριζε αὐτήν εὐθέωςἘκκλησίαν ἤ
ὄχι; Ἡ ἀπάντηση δέν μπορεῖ νά εἶναι
παρά μόνο θετική. Τήν ἐχαρακτήριζε
ὄχι μόνον Ἐκκλησία, ἀλλά, παρά τίς
σοβαρές διαφορές τίς ὁποῖες ἀσφαλῶς
καί ἐγνώριζε, μάλιστα καί «ἀδελφή
Ἐκκλησία».[44] Πρέπει ἐπίσης νά
ἐνθυμίσομε, ὅτι οἱ Δυτικοί, οἱ Λατῖνοι,
καί οἱ Ἀνατολικοί, οἱ Ἕλληνες[45] συνοδικοί ἐπίσκοποι ἔλαβαν μέρος στή
Σύνοδο τῆς Φερράρας Φλωρεντίας τό
1438/39, δηλ. τόν 15ο αἰῶνα(!) ὡς ἰσότιμα μέλη τῆς Συνόδου, γιά νά λύσουν
τά κοινά προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν ἀμφισβητοῦσε
κανείς τἠν ἐκκλησιαστική ταὐτότητα τοῦ ἄλλου! Οὔτε τήν ἐγκυρότητα
τῶν Μυστηρίων του, Βαπτίσματος ἤ
καί χειροτονίας, ἀνεξαρτήτως ἐκκλησιαστικοῦ ἀξιώματος καί ἱερατικοῦ
βαθμοῦ.[46] Γνωρίζομε, βέβαια, ὅτι δυστυχῶς ἀπέτυχαν. Ὅμως παρόλα ταῦτα
ἐκεῖ συνεργάσθηκαν καί συμπροσευχήθηκαν.
Καί τί σημαίνουν τά λόγια τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ἀπευθυνόμενου πρός τόν Πάπα Ρώμης, ὅταν
γιά τήν ἔναρξη τῶν σηζητήσεων στήν
Σύνοδο βροντοφωνοῦσε: «Σήμερα τῆς
παγκοσμίου χαρᾶς τά προοίμια. … Σήμερα τά τοῦ Δεσποτικοῦ σώματος μέλη,
πολλοῖς πρότερον χρόνοις διεσπασμένα τε καί διερρηγμένα, πρός τήν ἀλλήλων ἐπείγεται ἕνωσιν. Οὐ γάρ ἀνέχεται
ἡ κεφαλή Χριστός ὁ Θεός ἐφεστάναι
88

διῃρημένῳ τῷ σώματι…»[47] Ὅ Ἅγιος
Μᾶρκος ὁμιλεῖ γιά «διεσπασμένα» καί
«διερρηγμένα μέλη τοῦ σώματος» καί
γιά «διῃρεμένο σῶμα» τῆς Ἐκκλησίας.
Καί συνεχίζει ἀπευθυνόμενος προσωπικά στόν Πάπα Ρώμης: «Διά τοῦτο
ἐξήγηρε σέ τόν τῶν ἱερέων αὐτοῦ πρωτεύοντα πρός τήν ἡμετέραν ταυτηνί κλῆσιν… Ἄρ’ οὐ προφανῶς ταῦτα
Θεοῦ δυνάμει καί κρίσει γεγένηται,
καί τό πέρας ὁποῖον ἔσται καλόν καί
Θεῷ φίλον, ἐντεῦθεν ἤδη προοιμιάζεται;»[48] Ὄχι μόνον δέν ἀπορρίπτει τήν ἐκκλησιαστική ταυτότητα
καί τήν ἱερωσύνη (ἀρχιερωσύνη) τοῦ
Πάπα, ἀλλά τόν ἀποκαλεῖ «τῶν ἱερέων
αὐτοῦ (τοῦ Χριστοῦ) πρωτεύοντα» καί
«ἁγιώτατον πάτερ» καί τόν προτρέπτει
καί παρακαλεῖ «ὑπόδεξαι τά σά τέκνα
μακρόθεν ἐξ ἀνατολῶν ἥκοντα. περίπτυξαι τούς ἐκ μακροῦ διεστώτας τοῦ
χρόνου, πρός τάς σάς καταφυγόντας
ἀγκάλας.»[49] Τί θά συνέβαινε σήμερα
ἐάν κάποιος Μητροπολίτης ἐπαναλάμβανε στόν σημερινό Πάπα Ρώμης ὅσα
εἶπε ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός τότε
στόν τότε Πάπα Ρώμης;
Στή συνέχεια ἔθεσε ὁ Ἅγιος Μᾶρκος
τό ἐρώτημα ἐνώπιον τοῦ Πάπα καί τό
θέτει καί σέ μᾶς σήμερα καί στήν μέλλουσα νά συνέλθει Ἁγία καί Μεγάλη
Σύνοδο, ἀλλά καί σέ ὅλους ἐκείνους,
οἱ ὁποῖοι μέ μαχητικότητα καί φανατισμό ἀντιφρονοῦν: Ἐρωτᾶ, λοιπόν,
ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός: «Μέχρι
τίνος οἱ τοῦ αὐτοῦ Χριστοῦ καί τῆς
αὐτῆς πίστεως βάλλομεν ἀλλήλους
καί κατατέμνομεν; Μέχρι τίνος οἱ τῆς
αὐτῆς Τριάδος προσκυνηταί δάκνομεν ἀλλήλους καί κατεσθίομεν, ἕως ἄν
ὑπ’ ἀλλήλων ἀναλωθῶμεν καί ὑπό τῶν

ἔξωθεν ἐχθρῶν εἰς τό μή εἶναι χωρήσωμεν;»[50] Αὐτή εἶναι ἡ πεποίθηση καί ἡ
ἀγωνία τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, γι’αυτό πῆγε στήν Σύνοδο ἐκείνη,
παρά τό ὅτι ἐγνώριζε τίς ταλαιπωρεῖες
καί τήν κούραση, γιά νά διαλεχθεῖ καί
νά προωθήσει τό ἱερόν αἴτημα τῆς καταλλαγῆς τῶν Ἐκκλησιῶν Ἀνατολῆς
καί Δύσεως.
Αὐτή εἶναι ἡ πεποίθηση καί ἀγωνία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου
μέ τό ὑπό συζήτηση κείμενο, παρά τό
ὅτι γνωρίζομε ὅλοι, πρῶτος ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί
ὅλοι οἱ Πατριάρχες καί Ἀρχιεπίσκοποι,
ὅτι ὑπάρχουν δυσκολίες καί προβλήματα, τά ὁποῖα πρέπει νά λύσομε. Κανείς
δέν ἰσχυρίζεται ὅτι δέν ὑπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Κανείς δέν ἐθελοτυφλεῖ, ὅμως ἔχομε ἀδήριτο καθῆκον
νά προσπαθήσομε καί νά διαλεχθοῦμε
γιά νά συμφωνήσομε μέ βάση τήν ὀρθή
πίστη καί μέ καλή διάθεση καί ἀγάπη γιά νά πραγματοποιηθεῖ πλήρως ἡ
ποθουμένη ἐκκλησιαστική κοινωνία..
Ἔτσι ἐγνώριζε καί ὁ Ἅγιος Μᾶρκος τίς
δυσκολίες καί τά προβλήματα. Ὅμως
μέ πεποίθηση ἐτόνιζε: «Καταφρονήσαντες καί κόπων καί κινδύνων πρός τό
διαπραγματεύσασθαι τό θεῖον ἔργον
τῆς ἑνώσεως, ἐάν ὁ Θεός εὐδοκήσῃ,
πρόδηλόν ἐστι, καί πρόθυμοί ἐσμεν
καί ἡμεῖς τήν δυνατήν ἐπιμέλειαν καί
σπουδήν Θεοῦ χάριτι πρός τοῦτο συνεινεγκεῖν, ἐπεί καί τούτου χάριν ἀφίγμεθα.»[51]
Κανείς, λοιπόν, δέν πρέπει νά ἀγνοεῖ, ὅτι ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός
πῆγε αὐτοπροσώπως στήν Σύνοδο
ἐκείνη καί ἔλαβε ἐνεργό μέρος στόν
Οἰκουμενικό Διάλογο μέ τούς Δυτι89

κούς χριστιανούς. Δέν παρέμεινε μακρυά καί ἀπό θέση, τρόπον τινά, ἀσφαλείας καί ἀνέσεων, νά βάζει πυρά κατά
τόν ἀδελφῶν του, οἱ ὁποῖοι πῆγαν μέ
ἐντολή τῆς Ἐκκλησίας των, γιά νά σηκώσουν τό βάρος τοῦ Διαλόγου. Ὁ
Ἅγιος Μᾶρκος προσῆλθε στόν Διάλογο, διότι ἦταν πεπεισμένος ὅτι πῆγε νά
συνομιλήσει μέ τήν Δυτική Ἐκκλησία,
τήν ὁποία χαρακτήριζε ἀπεριφράστως
«ἀδελφή Ἐκκλησία» καί τούς συνομιλητές του «φίλους» καί «ἀδελφούς»,
ὅπως ἐχαρακτήριζε καί ὁ Πατριάρχης
Ἰωσήφ ὁ Β΄τόν Πάπα Εὐγένιο ἀδελφό
του.[52]
Πότε καί γιά ποιό λόγο καί τί συνέβη μετά ταῦτα, ὥστε νά ἀπορριφθεῖ
ὁ χαρακτηρισμός τῶν Δυτικῶν ὡς
Ἐκκλησία;
Ἡ Ὀρθοδοξία δέν φοβήθηκε ποτέ
τόν Διάλογο μέ κανένα. Καί ὅταν διεξήγαγε τούς Διαλόγους, ποτέ δέν
ἔκανε ἔκπτωση στό περιεχόμενο τῆς
πίστεώς της. Ὅσοι ἀρνοῦνται τόν Διάλογο εἴτε τόν φοβοῦνται εἴτε ἀμφιβάλλουν γιά τήν ἀντοχή, τίς δυνάμεις καί
τίς γνώσεις των καί δέν τόν ἀποτολμοῦν «ἒπί ἴσοις ὅροις», ἀλλά προσπαθοῦν νά καλυφθοῦν, εὐτελίζουν τούς
ἄλλους, αὐτοαναιροῦνται καί ζημιώνουν τήν Ἐκκλησία μας!

Θείας Χάριτος, χωρίς περιχαρακώματα, ἀποκλεισμούς καί καταδίκες.
Μέ τά λίγα παραδείγματα πατερικῶν ἀπόψεων καί μέ τίς ὀλίγες θεολογικές καί ἐκκλησιαστικές μαρτυρίες,
πού ἀναφέρθηκαν ἐδῶ καί πού μποροῦν ἀσφαλῶς νά πολλαπλασιασθοῦν,
καταφαίνεται, ὅτι αὐτή εἶναι ἡ Ἐκκλησιολογία τῶν Ἁγίων καί Ἱερῶν Πατέρων[53] τῆς Ἐκκλησίας μας, αὐτή
εἶναι ἡ Ἐκκλησιολογία τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Ἐάν ἀρνηθοῦμε ὅλα αὐτά,
σημαίνει ἐγκατάλειψη τοῦ γνησίου
ὀρθοδόξου πνεύματος καί αὐτουποβιβασμό τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Συνεπῶς,
ἡ θεωρία περί ἀποκλειστικότητος τῆς
Ἐκκλησίας μας καί ἡ ὁλοσχερής ἀπόρριψη τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν, κανονικῶς καί χαρισματικῶς, ἀκόμη καί
τῆς ὀνομασίας των ὡς «Ἐκκλησίες»,
εἶναι νεωτερισμός καί δέν ἔχει σχέση μέ τήν Ἐκκλησιολογία τῆς Ἁγίας
Γραφῆς καί τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας μας.
Τό Κείμενο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης
Συνόδου «Σχέσεις τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον».
Τό προβλεπόμενο Κείμενο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου «Σχέσεις
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρὸς τὸν
λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον» πρέπει νά ἀντιμετωπισθεῖ μέ τό πνεῦμα
τοῦ καθήκοντος τῆς Ὀρθοδοξίας γιά
καταλλαγή καί ἑνότητα μεταξύ τῶν
Ἐκκλησιῶν.[54] Αὐτό εἶναι ἐντολή τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ, χωρίς καμμία συζήτηση, χωρίς καμμία ἀμφιβολία. Τό Κείμενο τῆς Συνόδου εἶναι σαφές. Ἐάν συγκρίνει κανείς τήν μεγαλοψυχία τῶν
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τήν μι-

Συμπέρασμα
Οἱ διαστάσεις τῆς πίστεως καί πεποιθήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι τά
ἀπεριόριστα ὅρια τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ
γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀνεξαιρέτως, τά ἀπεριόριστα ὅρια τῆς «φωτιστικῆς ἐνέργειας τοῦ Λόγου στόν κόσμο» καί τῆς φωτιστικῆς καί σωστικῆς
δράσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τῆς
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κροψυχία καί στενοκαρδία τῶν ὑπερασπιστῶν καί ζηλωτῶν τῆς Ὀρθοδοξίας,
τότε θά διαπιστώσει ὅτι ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος πρέπει νά προχωρήσει
ἀνενόχλητη στίς βασικές ἀρχές τοῦ
Κειμένου «Σχέσεις τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον», ἐμπλουτισμένο ἴσως
καί μέ περισσότερες θετικές προτάσεις.
Ὅμως θά εἶναι καταστροφικό, ἐάν ἀπαλειφθεῖ καί ἡ λέξη «Ἐκκλησία» γιά τίς
ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες, ἐπειδή ὑπάρχουν ὁρισμένοι, οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦν τήν
ἐκκλησιαστική ἀποκλειστικότητα καί
τόν χαρισματικό ἀποκλεισμό καί δέν
ἀντέχουν τήν εὐρύτητα τῆς χάριτος τοῦ
Θεοῦ καί γιά ἄλλους. Δέν κερδίζουν τίποτα, ἐάν θελήσουν νά ὑποβιβάσουν
καί νά εὐτελίσουν τούς ἄλλους, νομίζοντας ὅτι ἔτσι θά ἀνυψωθοῦν ἐκεῖνοι.
Εἶναι ἀπόλυτα ἀναγκαῖο, ἐάν θέλομε
νά εἴμεθα καί εἰλικρινεῖς μέ τόν ἑαυτό μας καί ἐνώπιον τοῦ Φιλανθρώπου
Θεοῦ, νά φροντίσομε πρῶτα τά τοῦ
οἴκου μας! Κανείς δέν ἀμφιβάλλει ὅτι
ἔχομε μπροστά μας ἀρκετά καί κραυγαλέα προβλήματα, ἄρα καί ἀρκετή
ἔργασία καταλλαγῆς καί ἑνότητος.
Καί αὐτό δέν ἐπιτρέπεται νά παρερμηνευθεῖ, ὅτι δῆθεν ἐμεῖς ἀπεμπολοῦμε
κάτι. Ἐπαναλαμβάνω καί ἐδῶ καί τονίζω, ὅτι εἴμαστε ἀπόλυτα πεπεισμένοι,
ὅτι ἀνήκομε στή «Μία, Ἁγία, Καθολική
καί Ἀποστολική Ἐκκλησία», μέ ὅλες τίς
συνέπειες, γεγονός τό ὁποῖο δέν διαπραγματευόμεθα. Δέν μποροῦμε ὅμως
νά ἀγνοήσομε καί τήν ὕπαρξη τῶν
ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν καί τήν σκανδαλώδη κατάσταση τῆς ἀκοινωνησίας. Καί δέν ἔχομε κανένα δικαίωμα νά
ἐπεμβαίνομε στήν ἐλευθέρα βούληση

τοῦ Θεοῦ καί νά τολμοῦμε νά περιορίσομε καί τά ὅρια τῆς ἐνεργείας τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος καί τῆς Χάριτος τοῦ
Θεοῦ γιά ὅλον τόν κόσμον.
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Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος
«εὔχομαι τό Πανάγιο Πνεῦμα νά μᾶς φωτίσει
ὅλους νά πράξουμε εἰς τό ἀκέραιον τό χρέον μας»
Μέ μεγάλη χαρά ὑποδέχτηκαν τά Χανιά τήν Α.Θ.Π. καί
Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος
ἔφθασε περί τίς 13.30 μεσημβρινή ὥρα στό ἀεροδρόμιο
Χανίων.
Τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο ὑποδέχθηκαν τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
μέ ἐπικεφαλῆ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός ὡς οἰκεῖος Ἀρχιερεύς, Μητροπολίτες ἄλλων
Ὀρθοδόξων Μητροπόλεων τοῦ ἐξωτερικοῦ, πλῆθος ἱερέων, ὁ Ὑφυπουργός
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Ἐξωτερικῶν κ. Γιάννης Ἀμανατίδης, ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος
Ἀρναουτάκης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Τάσος Βάμβουκας καί ἀξιωματοῦχοι τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων
καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας.
Στήν τελετή τῆς ὑποδοχῆς παρίστατο τιμητικό ἄγημα καθώς καί μπάντες
τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.
Στόν χαιρετισμό του ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους μας ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων
«Πάτησα τό πόδι μου στήν ἠρωοτόκο Κρήτη καί μεταφέρω σέ ὅλους σας μέ
πολύ χαρά καί συγκίνηση, τήν εὐλογία καί τόν ἀσπασμό τῆς μητρός ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου.
Ἀσπάζομαι ἕναν ἕκαστον προσωπικά ἀπό τούς εὐλογημένους Κρήτας, οἱ
ὁποῖοι διά μέσου τῶν αἰώνων, ἀνέκαθεν ἀποτελοῦν καύχημα διά τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο.
Ἐάν κάθε φορά ἔρχομαι στήν Κρήτη μέ χαρά καί συγκίνηση, καί ἦρθα πολλές φορές, αὐτή τήν φορά εἶναι αὐτονόητον ὅτι διακατέχομαι ἀπό αἰσθήματα μεγαλυτέρας χαρᾶς καί συγκινήσεως καί ἐνθουσιασμοῦ. Δία τήν ἱερότητα τοῦ ἐγχειρήματος τό ὁποῖο εὑρίσκεται ἐνώπιόν μας καί ἐννοῶ τήν Ἁγίαν
καί Μεγάλην Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλά καί γιά τό αἴσθημα
τῆς εὐθύνης ἡ ὁποία βαρύνει τούς ὤμους ἠμῶν τῶν προκαθημένων, ἀλλά καί
ὅλων τῶν Ἁγίων ἀδελφῶν ἱεραρχῶν, διά τήν ἐκπλήρωση αὐτῆς τῆς ἱερᾶς ἀποστολῆς μας. Βεβαίως, τήν χαρά τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ γεγονότος ἐπισκιάζει
ἡ ἀπόφαση ὁρισμένων ἀδελφῶν ἐκκλησιῶν, νά μήν προσέλθουν καί νά μήν
συμμετάσχουν εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδο.
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Ἡ εὐθύνη γιά τήν ἀπόφασή τους βαρύνει τάς ἰδίας τάς ἐκκλησίας αὐτάς
καί τούς προκαθημένους των, διότι μόλις πρό πενταμήνου εἰς τήν Γενεύη κατά
τήν σύναξη τῶν Ὀρθοδόξων προκαθημένων ἀποφασίσαμε καί ὑπογράψαμε
νά ἔρθουμε τόν Ἰούνιο στήν Κρήτη καί νά πραγματοποιήσουμε αὐτό τό πολυχρόνιο ὅραμα πού ἔχουμε ὅλες οἱ Ἐκκλησίες εἰς διακήρυξην καί διαδήλωση
τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καί εἰς ἐξέτασιν καί ἀπόφαση
ἀπό κοινοῦ διά τά προβλήματα τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν σήμερα τόν Ὀρθόδοξον
κόσμον.
Εὔχομαι οἱ Ἐκκλησίες αὐτές, ἔστω καί ἐκ τῶν ὑστέρων, ἔστω καί τήν ὕστατη στιγμή νά ἀναθεωρήσουν τήν ἀπόφασην των, νά σεβαστοῦν τάς ὑπογραφάς των καί νά βρεθοῦν ἐδῶ εἰς τήν Κρήτη, ὅπου μαζί μέ τήν χαρά τῆς ἐκπληρώσεως τῆς ἱστορικῆς ἀποστολῆς μας, νά ἔχουμε καί τήν χαρά νά γευθοῦμε
τήν φιλοξενία καί τήν ἀρχοντιά ὅλων τῶν Κρητῶν, ἀπό τούς μεγαλυτέρους,
μέχρι καί τοῦ μικροτέρου παιδιοῦ.
Καί τό λέγω αὐτό διότι ἔχω προσωπικήν πείραν ἀπό τάς πολλάς ἐδῶ ἐπισκέψεις μου….
Εὔχομαι εἰς ὅλους σας ὅλα τά καλά τοῦ Θεοῦ.
Εὔχομαι ὁ Θεός νά εὐλογήσει τάς ἐργασίας μας.
Εὔχομαι τό Πανάγιον Πνεῦμα τοῦ ὁποίου τήν κάθοδο εἰς τόν κόσμον ἑορτάζομε τάς ἡμέρας αὐτάς τῆς Πεντηκοστῆς νά μᾶς φωτίσει ὅλους νά πράξουμε εἰς τό ἀκέραιον τό χρέος μας καί τό καθῆκον μας καί νά ἀναχωρήσουμε
ἀπό τήν Κρήτην εἰς τό τέλος τῶν ἐργασιῶν μας, ἔχοντας δώσει τό μήνυμα τό
ὁποῖο περιμένει ἀπό ἡμᾶς ὅλος ὁ κόσμος…».
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Ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας στά Χανιά!
Τό μεσημέρι τῆς Πέμπτης
16 Ἰουνίου ἀφίχθη στά Χανιά ὁ
Πατριάρχης τῆς Ρουμανίας κ.κ.
Δανιήλ, ὁ ὁποῖος ἔτυχε θερμῆς
ὑποδοχῆς ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ.
Εἰρηναῖο, τόν Σεβασμιώτατο
Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιο.

Λαμπρή ὑποδοχή Προκαθημένων στά Χανιά!
Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 16 Ἰουνίου, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός,
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιος, Ἱεράρχες ἄλλων Ἐκκλησιῶν, πλῆθος Κληρικῶν, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας καθώς καί ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν, στρατιωτικῶν ἀρχῶν
καί σωμάτων ἀσφαλείας, ὑποδέχτηκαν μέ κάθε λαμπρότητα τούς τελευταίους
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Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πού συμμετέχουν στήν Ἁγία καί
Μεγάλη Σύνοδο.
Συγκεκριμένα, ἀφίχθησαν ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ
Πατριάρχης Σερβίας κ.κ. Εἰρηναῖος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ.κ. Ἀναστάσιος, συνοδευόμενοι ἀπό τόν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν κ. Νικόλαο Κοτζιά.
Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, δήλωσε τό ἀπόγευμα στό ἀεροδρόμιο τῶν Χανίων ὅτι ὁ Μακαριώτατος
Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Σερβίας κ. Εἰρηναῖος καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος
ἀφίχθησαν ὅλοι προκειμένου νά συμμετάσχουν στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο ἐκπληρώνοντας μιά μεγάλη ἀποστολή. Συγκεκριμένα, δήλωσε ὅτι «θά
καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια νά δοῦμε τά προβλήματα, νά τά προσεγγίσουμε, τά προβλήματα ὅλου τοῦ κόσμου, τῆς ἐνορίας καί τῆς Ἐκκλησίας μας
καί νά σταθοῦμε στό ὕψος, ὅπως πρέπει καί ἁρμόζει στήν ἐποχή μας καί στόν
Χριστιανικό λαό.
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Κων/πόλεως κ.κ. Βαρθολομαῖος:
«ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ μεγάλη
ἐλπίς τοῦ κόσμου»!
Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ μεγάλη ἐλπίς τοῦ κόσμου, τόνισε ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος,
κατά τήν διάρκεια τοῦ ἐπισήμου δείπνου πού παράθεσε ὁ
Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Νικόλαος Κοτζιᾶς στόν Πρῶτο
τῆς Ὀρθοδοξίας καθώς καί σέ
ὅλους τούς Προκαθημένους,
στό παλιό Λιμάνι Χανίων
καί συγκεκριμένα στό Νεώριο Μόρο, στήν αἴθουσα τοῦ Ναυτικοῦ Μουσείου
Κρήτης.
Σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ἀντιφωνήσεώς του, πρός τόν χαιρετισμό τοῦ Ὑπουργοῦ
Ἐξωτερικῶν, ὁ Παναγιώτατος ἀνέφερε ὅτι:«…ὁ κόσμος στρέφει τήν προσοχή
του, μετά μεγάλης προσδοκίας εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τήν κιβωτόν
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τῆς ἀκραιφνοῦς Χριστιανικῆς παραδόσεως, γιά νά εὕρη στήριγμα καί παραμυθία, διότι ἡ Ὀρθοδοξία κατόρθωσε νά διατηρήσει μέχρι σήμερα, παρά τήν
ραγδαίαν τεχνολογικήν καί ἐπιστημονικήν ἐξέλιξη, τό μυστικόν βίωμα καί τήν
ἐμπειρίαν τῆς προσωπικῆς κοινωνίας, μέ τόν προσωπικόν Θεόν. Ὡς ἐκ τούτου
ἡ ἀρχομένη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος ἔχει μεγάλη σημασία, διότι προσφέρει
τήν δυνατότητα, τῆς ἐκφράσεως τῆς φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, μέ ἕνα μήνυμα
ἀληθινῆς πίστεως, γνησίας ἐλπίδος καί εἰρηνικῆς καταλλαγῆς πρός τόν ἀλληλοσπαρασόμενον κόσμον…».
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Μικρή Σύναξη τῶν Προκαθημένων
στό Κολυμβάρι Χανίων!

Ὁ Οἰκουμενικός μας
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος προεδρεύει στή
Μικρή Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν Αὐτοκέφαλων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν πού διεξάγεται ἀπό τήν Παρασκευή
17 Ἰουνίου, στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης
στό Κολυμπάρι Χανίων.
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Νωρίτερα οἱ Προκαθήμενοι συμπροσευχήθηκαν στήν Ἱερά Πατριαρχική
καί Σταυροπηγιακή Μονή τῆς Παναγίας Γωνιᾶς.
Παρόντες ἦταν οἱ Πατριάρχες Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος, Ἱεροσολύμων
κ.κ. Θεόφιλος, Σερβίας κ.κ. Εἰρηναῖος, Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ καί οἱ Ἀρχιεπίσκοποι Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος, Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμος, Ἀλβανίας κ.κ.
Ἀναστάσιος, Πολωνίας κ.κ. Σάββας καί Τσεχίας καί Σλοβακίας κ.κ. Ραστισλάβ.
Στή Μικρή Σύναξη συμμετέχουν ἐπίσης δυό Ἐπίσκοποι ἀπό κάθε Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
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Ὑποδοχή τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου
καί τῶν Προκαθημένων στό Ἡράκλειο!

Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος καί οἱ
Προκαθήμενοι τῶν Ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἔτυχαν θερμῆς ὑποδοχῆς,
τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 18 Ἰουνίου, ἀπό πλῆθος κόσμου, ἐκπροσώπους
τῆς Ἑλληνικῆς κυβέρνησης καί τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, καθώς ἀφίχθησαν στήν
πλατεία τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Τίτου στό Ἡράκλειο.
Ὁ Παναγιώτατος, ἐξέφρασε τή χαρά αὐτοῦ καί τῶν Προκαθημένων τῶν
Ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν γιά τήν ἐνθουσιώδη ὑποδοχή ἀπό τόν λαό
τῆς ἔνδοξης Κρήτης. Ἐπίσης, συμπλήρωσε ὅτι «ἡ ἀρχομένη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος καλεῖται νά δώσει λύσεις εἰς προβλήματα τῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς
τῆς Ὀρθοδοξίας καί νά μεταδώσει τόν λόγον τῆς ἀληθείας αὐτῆς πρός τόν
σύγχρονον ἀλληλοσπαρασσόμενον κόσμον. Διάπυρος πόθος ὅλων ἡμῶν τῶν
ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν εἶναι ἡ φωνή τῆς Συνόδου νά εἶναι ὄντως φωνή τοῦ
ἀοράτου Θεοῦ. Μόνον τότε θά δυνηθεῖ νά στηρίξει τόν λαόν».
Στήν προσφώνησή του πρός τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαῖο καί τούς Προκαθημένους τῶν Ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὁ Δήμαρχος Ἡρακλείου, κ. Βασίλειος Λαμπρινός, ἀνέφερε ὅτι ἡ Ἁγία καί
Μεγάλη Σύνοδος, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται στήν Κρήτη, ἀποτελεῖ τήν κορύφωση προετοιμασίας δεκαετιῶν καί ἀναμένεται νά «δώσει τή δυνατότητα νά
καταδειχθοῦν οἱ ἀκατάλυτες ἀξίες τῆς πίστεως, τοῦ χρέους καί τῆς διευρυμένης ἀποστολῆς τῆς Ὀρθοδοξίας στόν σύγχρονο κόσμο».
Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί Πάσης Ἀφρικῆς, κ.κ. Θεόδωρος, προσερχόμενος στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Τίτου δήλωσε:
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«Παιδιά μου, ἐγώ εἶμαι ἕνας δικός σας ἄνθρωπος, εἶμαι ἕνα κομμάτι ἀπό ἐσᾶς,
εἶμαι πάλι στήν Κρήτη τήν ἀγαπημένη. Ἔρχομαι ἀπό τήν Ἀφρική νά δώσω καί
ἐγώ ἕνα μήνυμα ἑνότητας καί ἀγάπῆς, καί γυρίζω ὅλο τόν κόσμο γιά νά κηρύξω τήν δικαιοσύνη καί τήν εἰρήνη. Εἶμαι εὐτυχισμένος πού εἶμαι στόν τόπο
μου, καί ἀπό τήν Δευτέρα πού ἀρχίζει αὐτή ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος, ἡ
φωνή μου θά εἶναι φωνή ἀγάπης καί ἑνότητος γιά ὅλες τίς ἐκκλησίες, γιά νά
βροῦν στόν κόσμο κουράγιο στίς δυσκολίες».
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Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στό Κολυμβάρι Χανίων!

Τό Σάββατο 18 Ἰουνίου, τελέσθηκε στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν Κίσαμο, λαμπρή Πατριαρχική Θεία
Λειτουργία ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης
Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου, συμπροσευχομένων τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῶν λοιπῶν Προκαθημένων
τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μνημονεύει τίς
ψυχές τῶν κεκοιμημένων (Ψυχοσάββατο Πεντηκοστῆς), συνεπῶς στή Θεία
Λειτουργία μνημονεύθηκαν τά ὀνόματα ὅσων, κεκοιμημένων, ἐργάστηκαν γιά
τήν προπαρασκευή καί σύγκληση τῆς Ἁγίας
καί Μεγάλης Συνόδου.
Τήν Ἑλληνική κυβέρνηση ἐκπροσώπησαν ὁ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν καί Διοικητικῆς
Ἀνασυγκρότησης, κ. Παναγώτης Κουρουμπλής καί ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, οἱ ὁποῖοι τόνισαν τήν σημαντικότητα τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ γεγονότος
καί τήν ἀνάγκη γιά ἑνότητα στήν Ἐκκλησία.
Συγκεκριμένα, ὁ κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής ἀνέφερε ὅτι οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλληνικῆς κυβέρνησης βρίσκονται στήν Κρήτη,
«συμμετέχοντας σέ αὐτό τό ἱστορικό γεγονός τῆς Ἁγίας Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, πού
ὀργανώνεται σέ ἕνα νησί (τήν Κρήτη), πού
ἀποτελεῖ τόν ἱστορικό θεματοφύλακα τῆς
Ὀρθοδοξίας.»
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Ὁ κ. Ἀμανατίδης ἀνέφερε, ὅτι εἶναι «τιμή καί προνόμιο νά φιλοξενοῦμε ἕνα
τέτοιο μεγάλο γεγονός γιά ὅλη τήν Ὀρθοδοξία. Εἶναι ἕνα ἱστορικό γεγονός
πού συνήθως τήν σημασία τοῦ ἀντιλαμβανόμαστε μετά καί ὄχι τήν στιγμή
πού γίνεται.»
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Πατριαρχικό Συλλείτουργο
στό Ἡράκλειο Κρήτης!
Πατριαρχικό Συλλείτουργο τελέστηκε
τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, ἀπό τόν
Παναγιώτατο Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, μέ συλλειτουργούς
τούς Προκαθημένους τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκέφαλων Ἐκκλησιῶν, στόν
Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ,
Ἡρακλείου, παρουσία τοῦ Προέδρου τῆς
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου,
ἐκπροσώπων τῆς κυβέρνησης καθώς καί
τῶν τοπικῶν ἀρχῶν.
Ὁ Παναγιώτατος ἀνέφερε στήν Ὁμιλία
του ὅτι ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἡμέρα ἑνότητας, καθώς εἴμαστε ὅλοι ἑνωμένοι μέσω
τῆς πίστης καί τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, συμπληρώνοντας ὅτι «ἡ ἑνότης τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῶν πιστῶν της ἀποτελεῖ τὴν ἀποστολήν μας. Ἡ
ἐκκλησιαστικὴ ἑνότης μας δὲν ἀποτελεῖ ὁμοσπονδιακήν τινά μορφήν, οὔτε
πηγάζει ἀπὸ τὴν συσπείρωσιν πέριξ κάποιου ἀνθρωπίνου προσώπου. Πηγάζει
καὶ ὁλοκληροῦται ἀπὸ τὴν κοινὴν πίστιν μας, ἡ ὁποία ταυτίζεται μὲ τὴν σωτηρίαν, μὲ τὴν αἰώνιον ζωήν.»
Μετά τή Θεία Λειτουργία καί τόν Ἑσπερινό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ Πα-
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ναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, οἱ Προκαθήμενοι τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκέφαλων Ἐκκλησιῶν καί ὁ Πρόεδρος τῆς
Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, κ. Προκόπης Παυλόπουλος, μετέβησαν στά γραφεῖα
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Κρήτης, κ.κ. Εἰρηναῖος, παρέθεσε δεξίωση πρός τιμήν τους.

107

Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος:
«ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ πραγματικήν καί
μόνιμον ἐστίαν εἰρηνικῆς συνυπάρξεως»
Τόν προσφιλῆ Ἑλληνικό λαό γιά τήν
προσευχητική συμπαράστασή τους πρός
τό ἔργο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου,
εὐχαρίστησε ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης, κ.κ. Βαρθολομαῖος, κατά
τό πρός τιμήν αὐτοῦ καί τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκέφαλων Ἐκκλησιῶν, ἐπίσημο γεῦμα, πού παρατέθηκε ἀπό τόν Πρόεδρο
τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο, ὑποσχόμενος ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία θά ἐκπληρώσει εἰς τό ἀκέραιο τήν εὐθύνη πού τῆς ἔχει ἀνατεθεῖ.
Ὁ Παναγιώτατος συμπλήρωσε ὅτι «ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ πραγματικήν καί
μόνιμον ἐστίαν εἰρηνικῆς συνυπάρξεως καί σταθερότητος εἰς τόν σύγχρονον
ἀλληλοσπαρασσόμενον κόσμον, ἀληθῆ πηγήν εἰρήνης διά πάντας τούς λαούς. Ὁ
λόγος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι ἀπαραίτητος, διότι διακηρύσσει τήν ἀναγκαιότητα τῆς φιλανθρωπίας, τῆς ἀγάπης, τῆς ἑνότητος τῆς ἀνθρωπότητος καί
τῆς ἀνάγκης τῆς εἰρηνικῆς συνεργασίας τῶν λαῶν τῆς γῆς, ἀνεξαρτήτως τῆς θρησκευτικῆς πίστεως ἑκάστου».
Ὁ Παναγιώτατος σημείωσε ἐπίσης ὅτι, ὅπως καί ἡ Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος
πού πραγματοποιήθηκε στή Νίκαια τό 325 μ.Χ. ἄρχισε στίς 19 Ἰουνίου, τοιουτοτρόπως ἡ Θεῖα Πρόνοια ἐπέτρεψε ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τοῦ 2016 μ.Χ., νά
ἀρχίσει, ἐπίσής, στίς 19 Ἰουνίου μέ τήν Πατριαρχική Θεία Λειτουργία τῆς Πεντηκοστῆς – καλώντας ὅλους σέ ἑνότητα.
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, κ. Προκόπης Παυλόπουλος, χαιρέτησε τήν σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου στήν Κρήτη, κάνοντας ἀναφορά στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, καί τήν ἀξία τοῦ Συνοδικοῦ Σύστηματός της, «ὡς
ἀναντικατάστατης ἐγγύησης τῆς ἑνότητας τῆς Ὀρθοδόξου Ἔκκλησίας». Ὁ Πρόεδρος
τῆς Δημοκρατίας, ἀνέφερε ἐπίσής ὅτι ἡ ἀποστολή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου
ἀποκτᾶ πανανθρώπινες διαστάσεις, «ἀφοῦ ἡ Χριστιανοσύνη, μέ ἐπίκεντρο τήν Ὀρθοδοξία, καλεῖται νά ὑπερασπισθεῖ,
πέραν τῶν ἄλλων, τίς ἀρχές καί
τίς ἀξίες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ καί ἐν
γένει τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, μέ
ἔμφαση σέ ἐκεῖνες τῆς Εἰρήνης,
τῆς Δημοκρατίας, τῆς Ἐλευθε
ρίας καί τῆς Δικαιοσύνης.
108

Ἔναρξη ἐργασιῶν
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης συνόδου!
Στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης, στό Κολυμβάρι Χανίων, ἄρχισε τήν
Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 20 Ἰουνίου, τίς ἐργασίες της ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος ὑπό τήν προεδρία τῆς Α.Θ.Π. καί Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαῖο.
Στήν ἐναρκτήρια ὁμιλία του ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης τόνισε ὅτι,
«ἑκάστη Ἐκκλησία καί ἕκαστος ἐξ’ ἠμῶν καλούμεθα νά καταθέσουμε, ἀλλά
οὐχί νά ἐπιβάλλομεν, τά ἰδίας ἡμῶν θέσεις. Καλούμεθα οὐχί μόνο νά ὁμιλήσουμεν ἀλλά καί νά ἀκούσομεν. Καλούμεθα νά οἰκοδομήσομεν τήν ἑνότητα
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ…».
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Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός:
«Δέν νοεῖται Θεία Λειτουργία χωρίς
τήν παρουσία πιστῶν»
Δέν νοεῖται Θεία Λειτουργία χωρίς τήν παρουσία πιστῶν, τόνισε κατά
τήν διάρκεια τῆς συνέντευξης τύπου γιά τήν
Διορθόδοξη καί Συνοδική
Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, πού παραχώρησε
σέ τοπικά Μ.Μ.Ε. ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.
Καλοῦμε ὅλο τόν κόσμο
νά ἔρθει καί νά προσευχηθεῖ
στήν Διορθόδοξη καί Συνοδική Θεία Λειτουργία τῆς
Κυριακῆς 26 Ἰουνίου 2016 καί
ὥρα 7:00, πού θά τελεσθεῖ
ἱερουργοῦντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ.
Βαρθολομαίου καί Συλλειτουργούντων τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν. Τά εὐλογημένα γεγονότα αὐτά πού συμβαίνουν στήν πόλη θά
γραφοῦν μέ χρυσά γράμματα στή νεότερη Ἐκκλησιαστική ἱστορία, τόνισε μεταξύ ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας.
Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος, δέν παρέλειψε νά εὐχαριστήσει ὅλους ὅσους συνέδραμαν γιά τήν καλύτερη διοργάνωση ἀπό τήν πλευρά τῆς Μητροπόλεώς
μας τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ γεγονότος μέ πρῶτο τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Έπίτροπο πρωτ. Γεώργιο Περάκη, τόν ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Πέτρου καί Παύλου
π. Ἰωάννη Μαστοράκη, τήν Γερόντισσα τῆς Ἱεράς Μονῆς Χρυσοπηγῆς καί
τούς συνεργάτες του, καθώς καί ὅλους τούς εὐεργέτες καί τόν κόσμο πού βοήθησε σέ αὐτόν τόν εὐλογημένο σκοπό.
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Μεγαλειώδης ὑποδοχή τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου
καί τῶν Προκαθημένων στά Χανιά!
Μέ κάθε λαμπρότητα καί ἐκκλησιαστική τάξη τελέσθηκε τήν Κυριακή τῶν
Ἁγίων Πάντων στόν λαμπροστόλιστο καί πλημμυρισμένο ἀπό κόσμο Ἱερό Ναό
Πέτρου καί Παύλου Χανίων, ἡ Διορθόδοξη καί Συνοδική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου μέ συλλειτουργούς τούς Προκαθημένους τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκέφαλων Ἐκκλησιῶν.
Τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη, τούς Προκαθημένους, τήν Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ὅλους τούς Μητροπολίτες, τούς ἱερεῖς καί τό σεβαστό ποίμνιο
ὑποδέχτηκε στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός μαζί μέ ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας.
Συμβολικά προσεφέρθη σέ κάθε ἕναν ἐκ τῶν Προκαθημένων ἕνα λευκό περιστέρι τό ὁποῖο ἄφησαν πρίν τήν εἴσοδο τους στό Ναό.
Τό παρών ἔδωσαν ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Γιάννης Ἀμανατίδης, Ἄρχοντες τοῦ τόπου μας, ἐκπρόσωποι τῶν σωμάτων Ἀσφαλείας καί τῶν Στρατιωτικῶν
Ἀρχῶν.
Στήν ὁμιλία τοῦ ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος τόνισε
μεταξύ ἄλλων ὅτι ἐάν δέν κατανοήσουμε τήν Ἐκκλησίαν ὡς ”οὐσιαστικῶς συνοδικήν”, ἐάν δέν δεχθῶμεν ὅτι ὁλόκληρος ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ζωή ”ἐν
συνόδω”, ὅτι κάθε ἐκκλησιαστική πράξις, ἡ μυστηριακή καί λατρευτική ζωή, τό
κήρυγμα καί ἡ διδαχή, ἡ ποιμαντική διακονία καί ἡ ἐν τῷ κόσμῳ μαρτυρία τῆς
Ἐκκλησίας μας εἶναι διαστάσεις τῆς οὐσιαστικῆς συνοδικότητος αὐτῆς, δέν δυνάμεθα νά προσεγγίσωμεν ὀρθῶς τήν λειτουργίαν τῶν συνόδων ἐν τή στενοτέρα
σημασία τοῦ ὄρου…
…Ἡ Ἁγιωτάτη Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία, ἑορτάζει κατά τήν Κυριακή μετά
τήν Πεντηκοστήν, τήν τελευταίαν ἡμέραν τῆς περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου, τήν
ἱερά μνήμην τῶν Ἁγίων Πάντων, τούς Ἁγίους αὐτῆς «ὁμοῦ πάντα συναγαγοῦσα
καί κοινόν αὐτοίς ὕμνον ἀναπέμπουσα, ὅτι πάντες ἀλλήλοις ἤνωνται καί, κατά
τήν δεσποτικήν εὐχήν, ἐν εἴσιν» (Συναξάριον Κυριακῆς Ἁγίων Πάντων), ἤτοι τά
τάγματα τῶν Ἀγγέλων, τούς Προπάτορας καί τούς Προφήτας, τούς Ἀπστόλους,
τούς Μάρτυρας καί τούς Ἱεράρχας, τούς Ὁσίους καί τούς Δικαίους, τᾶς χορείας
τῶν Ἁγίων Γυναικῶν, τούς «ἀνωνύμους Ἁγίους», πάντας τούς ἀπ’ αἰῶνος Ἁγίους
καί «τούς ἐπιγενησομένους» καί «πρό πάντων καί ἐν πάσι καί μετά πάντων» τήν
Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, διά νά καταδείξηι, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, «πόσους καί οἴους καρπούς συνήγαγε πρός ζωήν αἰώνιον ἡ τοῦ Κυρίου καί
Θεοῦ καί Σωτῆρος ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρουσία, καί ἡ τοῦ Παναγίου Πνεύματος δύναμις»…
Τέλος, ὁ Παναγιώτατος ἀνέφερε ὅτι ἐάν ὡς προσφυῶς ἐλέχθη, ὁ 21ος αἰών
δύναται καί ὀφείλει νά ἀναδειχθήι εἰς «αἰῶνα τῆς Ὀρθοδοξίας», ἡ Ἁγία καί Μεγά111

λη Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας ἔθεσε, χάριτι τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνούμενου Θεοῦ καί Κυρίου τῶν Ὅλων, τόν θεμέλιον λίθον διά τήν πραγμάτωσιν
αὐτοῦ τοῦ θεάρεστου ὁράματος.
Νά σημειωθεῖ ὅτι πρίν τήν Μεγάλη Εἴσοδο ἀναγνώσθη ἀπό ἐκπρόσωπο τῆς
Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τό Μήνυμα τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου.
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Ἐπίσκεψη Προκαθημένων στό Κάστρο καί
Θεμελίωση Ἱ. Ναοῦ ἀπό τόν Οἰκ. μας Πατριάρχη!

Στό Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς στήν Μεταμόρφωση στό Κάστρο μετέβη μετά τῆς Διορθόδοξης Θείας
Λειτουργίας ὁ Παναγιώτατος καί Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος μαζί μέ τούς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Στό Καθολικό τῆς Μεταμορφώσεως στό Κάστρο ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης ἀπηύθυνε σύντομο εὐχαριστιακό χαιρετισμό πρός τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό καί πρός ὅλους τούς συνεργάτες του.
Κατόπιν, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας καί ἡ Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς παρέθεσε
γεῦμα στόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη καί στούς Προκαθημένους, πού προετοίμασε ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς.
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Κατόπιν, χορευτικοί
σύλλογοι χόρεψαν στόν
αὔλειο χῶρο τῆς Τραπεζαρίας παραδοσιακά κρητικά
τραγούδια.

Ἔπειτα, ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης μαζί μέ τούς Προκαθημένους ὑπέγραψαν τά ἔγγραφα τῆς Συνόδου.

117

Ἡ γεμάτη ἱστορικές στιγμές ἡμέρα ὁλοκληρώθηκε μέ τήν θεμελίωση τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ἀπό τά χέρια τοῦ Παναγιωτάτου, πού ὅπως εἶπε στήν ἀντιφώνησή του ἡ Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς
εἶχε δυνατό πνευματικό δεσμό μέ τόν Ἅγιο Πορφύριο.
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Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος:
«τό γεγονός τῆς συνόδου ἦταν εὐλογία Θεοῦ»!
Τό μεσημέρι τῆς Δευτέρας 27
Ἰουνίου, ἀναχώρησε ἡ Α.Θ.Π. καί
Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ.
Βαρθολομαῖος, ἀπό τό ἀεροδρόμιο
Χανίων.
Τόν Παναγιώτατο συνόδευσαν
ὡς τό ἀεροπλάνο τά μέλη τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης μέ ἐπικεφαλῆ
τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο, πλῆθος Ἱερέων καί κόσμου, ἐνῶ στρατιωτικό
ἄγημα ἀπένειμε τίς δέουσες τιμές.
Ἀπό νωρίς τό μεσημέρι ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός ὑποδεχόταν τά μέλη τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καί τούς
πολιτικούς καί στρατιωτικούς ἄρχοντες μοιράζοντας ἀναμνηστικά δῶρα τῆς
Μητροπόλεώς μας.
Κατά τήν ἀναχώρησή του ὁ Παναγιώτατος ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων ὅτι:
«Φεύγω ἀπό τήν Κρήτη συγκινημένος καί ἐνθουσιασμένος. Ἔχω πάει ὡς Μητροπολίτης καί ὡς Πατριάρχης σέ πολλές Πανορθόδοξες συναντήσεις ὅμως
ἡ Σύνοδος διέφερε κατά πολύ, ὄχι μόνο θεσμικά γιατί ἦταν σέ πολύ ὑψηλό
ἐπίπεδο ἀλλά καί βιωματικά.Ἡ φιλοξενία τῆς Κρήτης μᾶς βοήθησε νά τό βιώσουμε αὐτό τό γεγονός ἐντονότερα. Γι’ αὐτό φεύγω καί ὅλη ἡ ἀντιπροσωπεία
τοῦ Πατριαρχείου μέ εὐγνωμοσύνη πρός τόν Θεό καί μέ θερμότατες εὐχαριστίες πρός τό λαό τῆς Κρήτης, ὁ ὁποῖος ἀγκάλιασε τίς ἐργασίες τῆς Συνόδου.
Εὐχαριστοῦμε ὅλους ἀπό τόν μεγαλύτερο ὡς τόν μικρότερο καί ἀπό τόν
μικρότερο ὡς τόν μεγαλύτερο».
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Ἀντιμήνσια καί Εἰλητά τῆς Κρή της
Χανιά ΒΕ΄
Κεφάλαιον Δ`
Ἔντυπα εἰλητά καί ἀντιμήνσια
Διπλωματική ἐργασία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ
ΙΔ΄ μέρος
4.1.4. Εἰλητό ἐνορίας Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως Ν. Λασιθίου. Εἰκ. 23.
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Εἰλητό, κτῆμα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μεγάλης Παναγίας, Νεαπόλεως, Νομοῦ Λασιθίου, τοῦ Κ` αἰῶνος (1991), διαστάσεων 0,70 ἐπί 0,60, καθιερωθέν ἀπό τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πέτρας κ.κ. Νεκτάριο (1990-σήμερα), «τήν 24ην 4ου 1993 ἐν τῷ παρεκκλησίῳ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου Πάντων τῶν
Κρητῶν Ἁγίων» στούς ὁποίους εἶναι ἀφιερωμένος ὁ ναός. Τό ἔργο ἐφιλοτέχνησε ἡ
ἀδελφότης Κυρίλλου Ἱερομονάχου, Μπουραζέρι, στό Ἅγιο Ὅρος, τό ἔτος 1991.
Οἱ παραστάσεις τοῦ ἀμφίου σέ βυζαντινή τέχνη περιλαμβάνουν: Κύριον θέμα
τόν Ἐπιτάφιο Θρῆνο, ἐπάνω στόν ὁποῖον ἵσταται ὁ Τίμιος Σταυρός, τούς τέσσερις
Εὐαγγελιστές στή σειρά Ματθαῖος, Ἰωάννης, Μάρκος, Λουκᾶς καί στό ἀνατολικό μέρος τῆς ὀθόνης τόν Ἰησοῦ Χριστό Παντοκράτορα. Ἐπί μέρους θέματα ἀπεικονίζονται: Ὁ ἥλιος καί ἡ σελήνη, ἡ πορεία τῶν Μυροφόρων πρός τό τάφο τοῦ
Χριστοῦ, τά ὀθόνια, οἱ δύο Ἄγγελοι νά κρατοῦν στά χέρια τους, ὁ μέν τή λόγχη
καί τό σπόγγο, ἐπί ράβδου, ὁ δέ ἐπί μάκτρου τούς ἥλους, τό ἀκάνθινο στεφάνι
καί ἀμφορεῖς προφανῶς τοῦ ὄξους καί τῆς χολῆς. Ἕτεροι δύο Ἄγγελοι κρατοῦν
ἀνοικτό εἰλητάριον, τό ὁποῖο, ἀναγράφει σέ βυζαντινή κεφαλαιογράμματη σημειογραφία, τονισμένη: «ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤαΝΤιΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ. ΕΚ
ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ ΕΝ ΕΤΕΙ αϠϞα` ΜΗΝΙ ΟΚΤΩΒΡΙΩι ΚΒ`». Ἐπίσης, στίς
παρυφές πού περικλείουν τό ὅλο θέμα ἀναφέρεται: «ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ
ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΘΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΝ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΝ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑΝ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΤΟΠΩ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ».
Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι στό μέσο τοῦ εἰληταρίου ὑπάρχει ὁ δικέφαλος ἀετός,
σύμβολο τοῦ Βυζαντίου καί τώρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μέ τά ἀρχικά
Β. Π. Κ. Π., πού σημαίνει: Βαρθολομαῖος, Πατριάρχης, Κωνσταντίνου, Πόλεως.
Ἑτέρα ἔκδοση ἀναφέρουσα τό ὄνομα τοῦ ἰδίου Πατριάρχου ὑπάρχει στόν ἴδιο
γεωγραφικόν καί θρησκευτικόν τόπον καί ἔχει καθιερωθεῖ ὁμοίως, μέ μόνην διαφορά τήν ἀπουσία τοῦ εἰληταρίου, στήν θέση τοῦ ὁποίου ἀπεικονίζεται ὁ Μυστικός Δεῖπνος, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο γίνεται ἐπιστροφή στό ἀρχαιότερο
ἔντυπο λειτουργικό ἄμφιο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖο μελετᾶται
στήν παροῦσα ἔρευνα.
4.1.5. Εἰλητό Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Παπαγιαννάκη Χανιά. Εἰκ.24.
Εἰλητό, κτῆμα τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Δαμασκηνοῦ Παπαγιαννάκη, Ἱεροκύρηκος τοῦ ἱεροῦ ναοῦ ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Νέας Χώρας
Χανίων, τοῦ Κ` αἰῶνος (1991), διαστάσεων 0,49 ἐπί 0,40.
Βυζαντινῆς τέχνης, περιλαμβάνει ὡς κύριο θέμα τόν Ἐπιτάφιο Θρῆνο, στόν
ὁποῖο παραστέκονται δύο Ἄγγελοι κρατώντας στά χέρια τους τόν Τίμιο Σταυρό,
τήν λόγχην καί τό σπόγγον ἐπί καλάμου. Ἐπίσης, ἀπεικονίζει τόν Ἰησοῦ Χριστό
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Παντοκράτορα, τόν ὁποῖο στηρίζουν Πολυόμματα καί Χερουβείμ, δύο Ἀγγέλους
ἔκθαμβους μπροστά στό γεγονός τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου, τούς τέσσερις Εὐαγγελιστές στή σειρά Ματθαῖος, Ἰωάννης, Μάρκος, Λουκᾶς καί ἐπί μάκτρου τό δοχεῖον τοῦ ὄξους, τούς ἥλους καί τόν ἀκάνθινο στέφανο.
Χαρακτηριστικά εἶναι: Ὁ Χριστός εἰκονίζεται δύο φορές, ἡ ἀπόμάκρυνση ἀπό
τήν παραδοσιακή σύνθεση τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, οἱ Εὐαγγελιστές μέ τά ζωόμορφα σύμβολά τους καί ἡ λιτότητα τοῦ διακόσμου. Μεταξύ τῶν
τεσσάρων εὐαγγελιστῶν συνδέονται εἰλητάρια, στά ὁποῖα ἀναγράφεται μέ βυζαντινή σημειογραφία: «ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΘΕΝ ΕΙΣ ΤΟ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΝ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΝ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑΝ ΕΝ ΠΑΝΤΙ
ΤΟΠΩ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» καί στό
κάτω εἰλητάριον, «ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ.
ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ ΕΝ ΕΤΕΙ ΑϠϞΑ` ΜΗΝΙ ΟΚΤΩΒΡΙΩ, ΚΒ`». Κάτω
δέ τοῦ πλαισίου σέ πολυσταύριο πληροφορεῖ: «ΕΡΓΟΝ ΣΥΝΟΔΙΑΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙ ΑΓ. ΟΡΟΣ ΑϠϞΑ`». Τό παρόν εἶναι ἀχρησιμοποίητο καί δέν ἔχει καθιερωθεῖ. Προορίζεται γιά Ἀντιμήνσιο. Ἡ πληροφορία τοῦ
τελευταίου Εἰληταρίου μᾶς πληροφορεῖ γιά τήν ἡμερομηνίαν καί τήν χρονολογίαν τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου (1991- σήμερα).
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ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ
τοῦ πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη,
ἐφημερίου ἐνορίας Καλυβῶν Ἀποκορώνου
Β΄ ΜΕΡΟΣ
3. Ὁ φιλοσοφικός προβληματισμός.
Ὁ θάνατος ἐπαληθεύεται ἀπό τή
διαπίστωση τῆς σήψης καί ἀπό τήν μή
ἀναστρέψιμη παύση τῶν λειτουργιῶν
ὅλων τῶν κυττάρων τοῦ σώματος, ἄν
καί τά νύχια καί οἱ τρίχες συνεχίζουν
νά μεγαλώνουν. Ὁ κερατοειδής, τό
δέρμα, ὀστικά ἤ μή ὀστικά μοσχεύματα (τένοντες, μηνίσκοι, καρδιακές
βαλβίδες κ.λπ.), μποροῦν νά ἀφαιρεθοῦν καί μετά τόν καρδιακό θάνατο.
Οἱ διαφοροποιήσεις σχετικά μέ τήν
κατάσταση θανάτου, παρήγαγαν φιλοσοφικές ἀμφισβητήσεις:
α) Ὁ ἐγκεφαλικός θάνατος ὡς
ἰατρογενής ἔννοια καί συνέπεια τῆς
ἐξέλιξης τῆς τεχνολογίας μήπως ἐπινοήθηκε ἀπό τήν σκοπιμότητα τῶν
μεταμοσχεύσεων;
β) Ἡ χρησιμοθηρία καί ὁ εὐδαιμονισμός ὁδηγοῦν σέ ἀσέβεια ἀπέναντι
στό νεκρό καί στό θάνατο ὡς γεγονός.
γ) Ὁ ἐγκεφαλικός θάνατος συγχέεται μέ τό κῶμα ἤ τή χρόνια φυτική
κατάσταση.

δ) Ἐφόσον τά κριτήρια τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου δέν εἶναι ἀκριβή
μία διάγνωση μπορεῖ νά εἶναι ἐσφαλμένη. Καί,
ε) Τά ἐγκεφαλονωτιαῖα ἀντανακλαστικά ἀποτελοῦν ἀποδείξεις μή
ὁριστικοῦ θανάτου, ἄν οἱ ἐγκεφαλικά νεκροί διατηροῦν κάποιες λειτουργίες.
Ἀπό αὐτές τίς ἀμφισβητήσεις
προῆλθαν κι ἄλλες ὅπως:
α) Ὁ βιολογικός θάνατος εἶναι
ἕνα συμβάν καί ὄχι μιά διαδικασία.
β) Κάποιος δέν μπορεῖ νά εἶναι
καί ζωντανός καί νεκρός.
γ) Ὁ νεκρός δέν ἔχει ἐνδείξεις
ζωντανοῦ (ὅπως ὄργανα καί καρδιά
πού λειτουργοῦν).
δ) Ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν ἀντιλαμβάνεται (δέν πονᾶ καί δέν ἀντιδρᾶ),
ποιός μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὅταν λειτουργοῦν κάπως κάποια ὄργανά
του, ἐκτός τοῦ ἐγκεφάλου, δέν ὑφίστανται ψυχικές λειτουργίες πού δέν
μποροῦμε νά ἀντιληφθοῦμε;
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4. Ἡ συναίνεση.
Ἡ «συνειδητή συναίνεση» γιά τή
διάθεση τοῦ σώματος μετά θάνατον, ἀποτελεῖ πράξη αὐταπάρνησης
καί ἀγάπης. Ὁ δότης ἔχει τό περιθώριο νά συνειδητοποιήσει τό γεγονός
τοῦ θανάτου του, σέ στιγμές ὑγείας
καί εὐημερίας. Ἔχει τήν εὐκαιρία νά
φανταστεῖ ὅτι ὁ θάνατός του μπορεῖ νά ἐπέλθει μέ βίαιο τρόπο καί σέ
νεαρή ἡλικία. Μπορεῖ νά σκεφθεῖ
ὅτι μέ τόν θάνατό του, κάποιοι θά
χαίρονται καί θά ἀνακουφίζονται.
Ἡ προσφορά του θά εἶναι ἀνιδιοτελής καί ἀνυπολόγιστη, ἄν καί ὁ ἴδιος
δέν θά ἀπολαύσει τήν εὐγνωμοσύνη
τῶν ληπτῶν. Ἔτσι ἐκχωρεῖ τό δικαίωμα καί τήν ἐμπιστοσύνη, στούς γιατρούς καί τούς οἰκείους του, νά τοῦ
σταματήσουν τήν καρδιά τή στιγμή
πού αὐτοί θά κρίνουν.
Ὅταν ὅμως κάποιος δέν ἔχει
ρητά ἐκφρασθεῖ γιά τή διάθεση τῶν
ὀργάνων του, δικαιοῦνται νά ἀποφανθοῦν οἱ συγγενεῖς του; Οἱ συγγενικοί δεσμοί προσδίδουν δικαιώματα καί ὑποχρεώσεις στό στενό
περιβάλλον τοῦ δότη. Οἱ συγγενεῖς ἀναλαμβάνουν τίς φροντίδες,
τά ἔξοδα, τίς συνεννοήσεις μέ τούς
γιατρούς καί τήν λήψη κρίσιμων
καί δύσκολων ἀποφάσεων. Βιώνουν
τήν ἔλλειψη τῆς παρουσίας του,
τόν πόνο τοῦ χωρισμοῦ, τήν στέρηση τῆς ἀγάπης του, τήν ἔκφραση
τῆς δικῆς του ἀγάπης καί τό τίμη-

μα τῆς εὐθύνης τους ἀπέναντί του.
Οἱ δεσμοί αὐτοί ἔχουν μία ἰδιάζουσα βαρύτητα καί γιά τήν Ἐκκλησία:
«εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν
οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων» 1. Οἱ
συγγενικοί δεσμοί στόν τόπο μας
εἶναι πολύ ἰσχυροί καί, μέ βάση στατιστικές, εἴμαστε ὁ μόνος λαός στήν
Εὐρώπη πού δίνουμε πιό εὔκολα τά
μοσχεύματά μας σέ συγγενῆ μας,
παρά τό μόσχευμα ἑνός συγγενοῦς
μας σέ κάποιο ἄγνωστο. Ἡ ζωή τοῦ
δότη καί ἡ τιμή τοῦ σώματος, ἔχουν
ἴσως μεγαλύτερη ἀξία γιά τούς συγγενεῖς ἀπ’ ὅτι γιά τόν ἴδιο. Ἔτσι ἡ
ἀπόφαση δωρεᾶς τοῦ σώματος τοῦ
συγγενοῦς μας εἶναι δυσκολότερη
ἀπό τήν ἀπόφαση δωρεᾶς τοῦ δικοῦ
μας σώματος.
Ἡ ἔλλειψη μοσχευμάτων καί ἡ
ἀπροθυμία δωρεᾶς ὀργάνων ὁδήγησαν στήν ἐπινόηση τῶν ὅρων
«εἰκαζόμενη συναίνεση» και «τεκμαιρόμενη συναίνεση». Δότης ὀργάνων θεωρεῖται ὅποιος δέν ἔχει ρητά
ἀρνηθεῖ, ἔστω καί ἄν δέν ἔχει ρητά
συναινέσει γιά τήν μετά θάνατον
προσφορά του. Ὁ ΑΝ. 3984/2011
«περί εἰκαζόμενης συναίνεσης», προέβλεπε ὅτι κάθε ἄνθρωπος θεωρεῖται
δωρητής ὀργάνων ἄν δέν ἔχει ὑπογράψει ἔγγραφη ἄρνηση. Ἐπειδή
προκάλεσε ἀντιδράσεις ἀκολούθησε
1. Α’ Τιμ. ε, 8.
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ὁ Ν. 4075/2012, πού ἔθεσε τήν προϋπόθεση τῆς συγκατάθεσης τῶν συγγενῶν, χωρίς ὅμως νά προσδιορίζει
ποιοί δικαιοῦνται νά συναινέσουν
στήν δωρεά. Οἱ νόμοι αὐτοί θίγουν
τόν πυρήνα τῆς ἀξίας τοῦ προσώπου
καί ἐκβιάζουν τήν ἀνθρώπινη βούληση. Τά βασικά σημεῖα τοῦ ἀντιλόγου
εἶναι τά ἑξῆς:
α) Ἡ «συναίνεση» ή «συγκατάθεση» συνδέεται μέ τό αὐτεξούσιο τοῦ
ἀνθρώπου καί ἑπομένως ποτέ δέν
εἰκάζεται.
β) Συγκατάθεση σημαίνει ρητή,
ἐκφρασμένη καί σαφῶς διατυπωμένη συναίνεση.
γ) Ἡ «εἰκαζόμενη συναίνεση»
ἑστιάζεται στόν λήπτη, καταργεῖ τόν
ρόλο τοῦ δότη καί τόν ἀδικεῖ, ἀφοῦ
δέν προσφέρεται τό μόσχευμα συνειδητά.
δ) Ἡ βούληση τῆς πολιτείας ἤ τῆς
κοινωνίας δέν μπορεῖ νά ὑποκαθιστᾶ
ὡς ἀγαθό τήν ἔκφραση τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας.
ε) Ἡ «εἰκαζομένη συναίνεση» ἀποτελεῖ αὐθαίρετη κατάλυση τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου, βρίσκεται σέ
ἀπόλυτη ἀντίθεση μέ τήν δωρεά,
ἡ ὁποία εἶναι πράξη αὐτόβουλη. Γι’
αὐτό θεωρεῖται δόλιο ἐφεύρημα γιά
νά ἐξασφαλισθοῦν μοσχεύματα.
Γενικά γιά τήν συναίνεση ἐκφράζονται οἱ παρακάτω ἀντιρρήσεις:
1. Στήν ἰατρική πιθανόν νά μήν

τηροῦνται ἀκριβῶς τά κριτήρια τοῦ
ἐγκεφαλικοῦ θανάτου. Ἑπομένως,
πῶς θά προστατευθεῖ ὁ δότης ἀπό
αὐθαιρεσίες ἤ ἐγκληματικές πράξεις;
2. Ἄν οἱ συγγενεῖς κάποιου δότη
ἀρνοῦνται νά δεχθοῦν τόν ἐγκεφαλικό θάνατο, τίνος ἡ ἐπιθυμία θά εἰσακουσθεῖ;
3. Τό ἀρνητικό παρελθόν τῶν
μεταμοσχεύσεων (ἐμπορευματοποίηση, λανθασμένη διάγνωση, παραβίαση τῆς λίστας τῶν ληπτῶν κ.λπ.),
μᾶς ἐπιτρέπει ἄραγε νά δεχθοῦμε τίς
μεταμοσχεύσεις ἀπερίφραστα, ἀφοῦ
ἡ ἐκστρατεία ὑπέρ τῶν μεταμοσχεύσεων ἐξυπηρετεῖ περισσότερο
σκοπιμότητες παρά τόν ἱερό σκοπό
τους;
4. Οἱ μεταμοσχεύσεις, ἀφοροῦν
ἐλάχιστα ἄτομα καί τό κόστος τους
εἶναι δυσανάλογα ὑψηλό.
5. Τά θέματα τῶν μεταμοσχεύσεων μποροῦν νά τεθοῦν ὑπό τόν
ἔλεγχο νομοθετικῶν ρυθμίσεων. Θά
ἐφαρμοσθοῦν ἄραγε στήν πράξη
αὐτές οἱ ρυθμίσεις;
6. Τά μεταμοσχευτικά κέντρα
ἐξασφαλίζουν τό μέγιστο τῆς ἐπιβίωσης μοσχευμάτων καί ἀσθενῶν;
Ἐπιτρέπεται νά πάρουμε ὄργανα
ἀπό νεογέννητα βρέφη μέ συγγενεῖς
ἀναπηρίες (π.χ. ἀνεγκεφαλία), οἱ
ὁποῖες τά καθιστοῦν μή βιώσιμα, γιά
νά ὠφελήσουμε ἀσθενεῖς πού ἔχουν
ἀπόλυτη ἀνάγκη;
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5. Ἄλλα προβλήματα περί τῶν
μεταμοσχεύσεων.
α) Ἡ σύγχρονη χρησιμοθηρική
ἀντίληψη συνδέει συχνά τίς μεταμοσχεύσεις μέ τήν εὐθανασία. Ἡ ἐπίσπευση τοῦ θανάτου ἴσως νά ἐπιλέγεται γιά νά προσφερθοῦν ὄργανα.
Ἔτσι ἡ εὐθανασία ὑπηρετεῖ τίς μεταμοσχεύσεις.
β) Γιά τήν συγκρότηση τῆς λίστας
καλοῦνται ἐπιτροπές δεοντολογίας
νά ἀντιμετωπίσουν τόν κάθε λήπτη
ἀδιάβλητα καί ἀξιοκρατικά.
γ) Ὁ περιορισμένος ἀριθμός διαθέσιμων μοσχευμάτων ὁδηγεῖ στόν
πειρασμό τῆς οἰκονομικῆς ἐκμετάλλευσης. Ἄν καί οἱ μεταμοσχεύσεις
προστατεύονται ἀπό τό διεθνές δίκαιο, σέ χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου,
ἄνθρωποι ἐνδεεῖς ἀναγκάζονται νά

πουλήσουν ἕνα ἀπό τά διπλά ὄργανά
τους.
δ) Οἱ κίνδυνοι ἀπό τήν κατασκευή
τεχνητῶν ὀργάνων ἤ ζωικῶν μοσχευμάτων δέν εἶναι πάντα γνωστοί.
ε) Ἡ παραγωγή κλωνοποιημένων
ὀργάνων συνοδεύεται ἀπό παράλληλη καταστροφή ἀνθρώπινων ἐμβρύων.
στ) Σημαντική εἶναι ἡ σωστή ἐνημέρωση τοῦ λήπτη καί τοῦ δότη, γιά
τή διαδικασία, τούς κινδύνους καί τίς
ἐπιπλοκές.
ζ) Ἀδιάβλητη δωρεά ὀργάνων
εἶναι μόνο ἡ προσφορά ἀπό ὑγιεῖς
δότες, ἱστῶν ἤ ἑνός ἀπό τά διπλά
ὄργανα ἤ μυελοῦ τῶν ὀστῶν. Ἐπίσης,
εἶναι ἀδιάβλητη ἡ λήψη ὀργάνων
μετά τήν μόνιμη παύση τῆς καρδιοαναπνευστικῆς λειτουργίας ἀσθενῶν
ἤ τραυματιῶν.
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Προσκυνηματική ἐκδρομή

σέ Βόλο καί Πήλιο
ἀπό 25 Φεβρουαρίου ἕως 1 Μαρτίου τοῦ 2016
τῆς Γεωργίας Ματσαμάκη
Ἐθελόντριας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.

Ε

ἶναι γεγονός πώς ὅταν πρόκειται
νά πραγματοποιηθεῖ μία προσκυνηματική ἐκδρομή ὁπουδήποτε αὐτή
καί ἄν γίνει, γιά ὅσους συμμετέχουν
εἶναι μεγάλη χαρά γιά διάφορους λόγους ἀλλά καί γιατί δίνεται ἡ εὐκαιρία
γιά πνευματική τροφή καί διδαχή. Μέ
τό πλοῖο φτάσαμε στόν Πειραιᾶ. Τό
πρῶτο προσκύνημα πού κάναμε ἦταν
στόν Ὅσιο Λουκᾶ τόν Στειριώτη.
Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ ἔχει γραφεῖ μέ κάθε λεπτομέρεια ἀπό ἀνώνυμο
καλόγερο, ὁ ὁποῖος ἦταν γνώστης τῶν
γεγονότων τῆς ἐποχῆς, ἱκανότατος
θεολόγος καί ἄριστος λόγιος. Τό μοναστήρι εἶναι κτίσμα τοῦ 10ου αἰῶνα.
Εὐλογημένος ὁ τόπος ἀπό τήν φύση,
ἁγιασμένος ἀπό τή ζωή ἑνός ἐξαίρετου
Ὁσίου τῆς χριστιανοσύνης καί στολισμένος μέ ἕνα ἀνεπανάληπτο βυζαντινό μεγαλούργημα πού μέχρι καί σήμερα ἀσκεῖ ἀπερίγραπτη γοητεία.
Ἡ ἐξωτερική πλατεῖα μέ τό κωδονοστάσι πού στή μέση της σκιάζει γιγαντόσωμος πλάτανος καί στίς ἄκριες τήν στολίζουν φουντωτά ὁλοπράσινα πεῦκα. Ὑπάρχουν δύο ἐκκλησίες
ὅπου ἡ μεγαλύτερη εἶναι τό καθολικό,
ὁ Ὅσιος Λουκᾶς, καί ἡ δεύτερη λίγο
μικρότερη στή βορεινή πλευρά εἶναι
τῆς Θεοτόκου.

Ὑπάρχει ἄλλη μιά ὑπόγεια ἐκκλησία, τῆς Ἁγίας Βαρβάρας κάτω ἀπό
τό καθολικό. Αὐτοί οἱ δυό Ναοί μέ τά
ψηφιδωτά καί οἱ τοιχογραφίες προκαλοῦν τόν θαυμασμό τῶν προσκυνητῶν. Ἡ παράδοση τοῦ μοναστηριοῦ
λέει ὅτι τά Ἱερά Λείψανα τοῦ Ὁσίου
εἶχαν ἁρπαγεῖ κατά τόν 13ο αἰῶνα
ἀπό τούς Σταυροφόρους. Ἀργότερα,
ὅταν οἱ Τοῦρκοι κατέλαβαν τή Βοιωτία στά 1460, μιά ὁμάδα μοναχῶν
διέφυγε μέ τό σκήνωμα τοῦ Ὁσίου
στή Λευκάδα. Μετά τήν κατάκτηση
καί τῆς Λευκάδας, τά Ἅγια Λείψανα
μεταφέρθηκαν στή Βοσνία, ὅπου τό
1463 καί ἡ Βοσνία κατακτήθηκε ἀπό
τούς Τούρκους.
Φραγκισκανοί μοναχοί πῆγαν τά
Ἱερά Λείψανα στή Βενετία. Ἡ ἐπαναφορά τῶν Ἱερῶν Λειψάνων ἔγινε μετά
ἀπό 526 ὁλόκληρα χρόνια. Τοποθετήθηκαν στίς 13 Δεκεμβρίου 1986 στή
λειψανοθήκη τοῦ καθολικοῦ. Ὁ Ὅσιος Λουκᾶς, τρίτος στή σειρά ἀνάμεσα
σέ ἑπτά ἀδέλφια, γεννήθηκε στίς 29
Ἰουλίου τοῦ 896. Σέ ἕνα ταπεινό κελί
δίπλα στή μισοτελειωμένη ἐκκλησία
τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, ἑπτά χρόνια
ἀπό τήν ἀρχική του ἐγκατάσταση στό
Στείρι καί σέ ἡλικία 56 ἐτῶν ὁ Ὅσιος
ἔκλεισε γιά πάντα τά μάτια του στίς
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29 Ἰουλίου τοῦ 953 καί ἔτσι ἀπετέλεσε τόν τελευταῖο σταθμό τῆς ἐπίγειας
ζωῆς του.
Συνεχίζοντας θά βρεθοῦμε στήν
Ἱερά Μονή Ἱερουσαλήμ. Εἶναι ἀφιερωμένη στή Κοίμηση τῆς Θεοτόκου
μέ 9 μοναχές καί τήν γερόντισσα Χριστοδούλη. Ἡ μονή κτίστηκε τό 1040
καί ἡ ὀνομασία τῆς ὅπως λέει ἡ παράδοση παραπέμπει σέ μοναχούς πού
ἦρθαν ἀπό τά Ἱεροσόλυμα. Ἡ Ἁγία
Ἱερουσαλήμ μέ τούς τρεῖς γιούς τῆς
πέρασε ἀπό ἐδῶ. Τόν Σέκενδον, τόν
Σεκένδικο καί τόν Κήγορον. Ἡ Ἁγία
ἔζησε καί μαρτύρησε τότε πού αὐτοκράτορας στή Ρώμη ἦταν ὁ Μάρκος
Αὐρήλιος – Πρόβος τό 276-282 μ.Χ.
Γεννήθηκε καί μεγάλωσε στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου ἀπό πλούσια
οἰκογένεια καί εἶχε μεγάλο ζῆλο γιά
τόν Χριστό. Τόν πιό μικρό γιό τοῦ Κήγορου τόν ἔκαψαν ζωντανό μετά ἀπό
φρικτά βασανιστήρια ἐπειδή ἀρνήθηκε νά προσκυνήσει τά εἴδωλα καί
ἔμεινε πιστός στόν Χριστό.
Κατόπιν, σειρά εἶχε καί ὁ Σέκενδος. Τά βασανιστήρια ἦταν ἀπό τά
πιό φρικτά καί ἀπάνθρωπα. Ἀρνούμενος νά ἀλλαξοπιστήσει, ἄφησε τήν
Ἁγία του ψυχή στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Ὁ

τρίτος ἀδελφός του Σεκένδικος, ἐπειδή καί αὐτός ἀρνήθηκε νά θυσιάσει
στά εἴδωλα, ὑποβλήθηκε σέ φρικτά
βασανιστήρια, ὅπου καί αὐτός παρέδωσε τήν Ἁγία ψυχή του στό Θεό. Ἡ
Ἁγία Ἱερουσαλήμ πῆρε τό στέφανο
τοῦ μαρτυρίου μετά πού δοκιμάστηκε καί αὐτή ἀπό τά πιό φρικτά βασανιστήρια, ἀφού τῆς ἔκοψαν τήν Ἁγία
Κεφαλή της.
Ἀναρίθμητα εἶναι τά θαύματα πού
πραγματοποίησε ἡ Ἁγία ἐνῶ ἦταν ἐν
ζωῇ ἀλλά καί μετά θάνατο. Τιμᾶται
στά μέρη τῶν Θηβῶν καί Λειβαδιᾶς.
Ἔχει κτιστεῖ γυναικεῖο μοναστήρι στή
τιμή της. Σέ ἕνα σπήλαιο πιό πάνω
ἀπό τήν πόλη τῆς Ὑπάτης ὑπάρχει
ναός τῆς Ἁγίας Ἱερουσαλήμ.
Δέν ξεφύγαμε ὅμως ἀπό τά μπλόκα τῶν ἀγροτῶν. Σέ ἕνα σημεῖο σταματήσαμε ὑποχρεωτικά ἀφοῦ τά
τρακτέρ εἶχαν κλείσει τό δρόμο. Ἡ
καθυστέρηση ἦταν γιά 15 λεπτά περίπου καί μετά ἀπό διαπραγματεύσεις
πού εἶχε ὁ π. Γεώργιος Περάκης καί ἐν
μέσῳ χειροκροτημάτων μᾶς ἄφησαν
νά περάσουμε. Προχωρᾶμε πρός τήν
Ἀράχωβα, ὅπου ἐκεῖ θά γίνει στάση
γιά νά φᾶμε. Σειρά ἔχει τό μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἠλία. Τό τοπίο πού
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ἁπλώνεται μπροστά μου μέ τίς ἀνθισμένες ἀμυγδαλιές νά στέκονται σά
νυφοῦλες, τά καταπράσινα δέντρα,
οἱ ἀγροί μέ τίς ἀναρίθμητες παπαροῦνες, εἶναι μαγευτικό. Περνᾶμε ἀπό
τούς Δελφούς μέ τά ἀρχαῖα καί μπροστά μας προβάλλει ἡ Ἄμφισσα.
Μητρόπολη Φωκίδος.
Ἱερά Μονή Προφήτη Ἠλιοῦ.
Τό μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἠλιοῦ εἶναι γνωστό καί ὡς θρησκευτικό
καί ἱστορικό μνημεῖο τῆς περιοχῆς.
Ἡ Μονή εἶναι ὀρεινή καί καλύπτεται
ἀπό τόν ἱστορικό Παρνασσό ἐπί τῆς
νοτιοδυτικῆς πλευρᾶς, ὅπως ἐπίσης
ἀπό τήν Κίρφη καί τίς δυτικές διακλαδώσεις τοῦ Ἑλικῶνα.
Πρωτοϊδρύθηκε περί τό 1019-20.
Εἶναι ἕνα ἱστορικό μοναστήρι ἀνάμεσα σέ ἱστορικούς τόπους. Ἡ ματιά
μας χάνεται στό γαλάζιο τοῦ οὐρανοῦ
καί τῆς θάλασσας. Ἡ εἰκόνα ἀπό τό
φυσικό περιβάλλον μᾶς κάνουν νά
τό θαυμάσουμε καί σίγουρα δέν θά
τό ξεχάσουμε. Ὅταν φτάσαμε στόν
Βόλο εἶχε πιά νυχτώσει καί ἔτσι δέν
μπορούσαμε νά διακρίνουμε ἀλλά
καί νά θαυμάσουμε τήν πόλη. Παίρνουμε λοιπόν τόν δρόμο πού θά μᾶς
ὁδηγήσει στήν περιοχή Πορταριά στό
Πήλιο, ὅπου ἐκεῖ βρίσκεται καί τό ξενοδοχεῖο πού θά μείνουμε.
Ἀφοῦ τακτοποιούμαστε στά δωμάτια, κατεβαίνουμε γιά βραδινό φαγητό. Ἀπό τά δωμάτιά μας ἀντικρίζουμε
σκαρφαλωμένο τό Πήλιο καί τά φῶτα
νά φαντάζουν λαμπερά. Ἀλήθεια,
ἔχετε ποτέ ξυπνήσει μέ τό γλυκοχάραμα στήν Πορταριά; Δέν βρίσκω τά

λόγια νά περιγράψω αὐτό πού βλέπω! Εἶναι μαγεία! Εἶναι ἕνας ἐπίγειος
παράδεισος! Τελικά ὑπάρχουν τόσες
ὀμορφιές στήν Ἑλλάδα μας!
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου
Ἀναχωροῦμε μέ κατεύθυνση γιά
τήν Ἱερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Πηλίου. Γιά νά φτάσουμε ἐκεῖ
περνᾶμε ἀρχικά ἀπό τήν Ἀγριά καί τά
Ἄνω καί Κάτω Λεχώνια.
Εἶναι βυζαντινό μνημεῖο τοῦ 12ου
αἰῶνα. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση
καταστράφηκε 2 φορές ἀπό ἐπιδρομεῖς καί ἐπανιδρύεται γιά τρίτη φορά
στή σημερινή της θέση τόν 14ο αἰῶνα.
Στό ἀπόγειο τῆς ἀκμῆς τῆς φτάνει
κατά τόν 19ο αἰῶνα, ἐπί ἡγουμενίας
τοῦ Ἁγιορείτου Ἱερομονάχου ΓαβριήλἸωάσαφ τοῦ ἐξ Ἁγίου Γεωργίου Νηλείας. Εἶναι πλουτισμένη μέ τήν θαυματουργό εἰκόνα τοῦ Ἀρχιστράτηγου
Μιχαήλ, κειμήλιο τοῦ 11ου ἥ 12ου
αἰῶνα, ὅπου ἀναδεικνύεται σέ πόλο
ἕλξης τῶν πιστῶν. Μετά τήν κοίμηση
τοῦ Γέροντος ἡ Μονή ἐρημώνεται. Ἡ
Ἱερά εἰκόνα τοῦ Ἀρχαγγέλου πέφτει
θύμα κλοπῆς ἀπό ἀρχαιοκάπηλους.
Ἡ σημερινή γυναικεία ἀδελφότητα
μέ 30 μοναχές καί δόκιμες, ἀρχίζει νά
συγκροτεῖται τό 1988 ὑπό τήν ἡγουμενία τῆς γερόντισσας Νικοδήμης
καί τήν πατρική συμπαράσταση τοῦ
πνευματικοῦ της πατρός γέροντος
Ἀντωνίου. Ἐπίσης, συμπαραστάτης
της εἶναι ὁ Ποιμενάρχης τῆς Θεοσώστου ἐπαρχίας Δημητριάδος καί
Ἁλμυροῦ κ.κ. Ἰγνάτιος. Ἡ Μονή εἶναι
στή πόλη τοῦ Βόλου, περίπου μισή
ὥρα μέ τό αὐτοκίνητο καί τό σημεῖο
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πού βρίσκεται ὀνομάζεται Ἅγιος Γεώργιος Νηλείας.
Μᾶς φιλοξένησαν στό ἀρχονταρίκι
καί ἐντύπωση μᾶς ἔκαναν τά ὑφαντά
χαλιά, τά κεντημένα τραπεζομάντηλα
μέ τίς δαντέλες ὅπως καί οἱ δαντελένιες κουρτίνες πού ἦταν στά παράθυρα. Ἀριστούργημα! Ἐξαιρετικά
ἐντυπωσιακό ἦταν τό ξύλινο ταβάνι
μέ ζωγραφιστά μοτίβα δουλεμένα μέ
ἀπαλά χρώματα σέ μικρά τετράγωνα
ξύλινα κομμάτια πού ἑνώνονταν μεταξύ τους. Ἕνα πραγματικά ἀληθινό
ἔργο τέχνης!
Μᾶς καλωσορίζει ὁ π. Ἀντώνιος μέ
πολύ ἀγάπη καί ψυχωφελῆ λόγια. Ὁ
π. Δαμασκηνός ἀνταποδίδει τόν χαιρετισμό. Στή Μονή τελοῦνται καθημερινά ὅλες οἱ Ἱερές ἀκολουθίες. Τίς
Κυριακές καί τίς μεγάλες ἑορτές τελεῖται ἀνελλιπῶς ἡ Θεία Λειτουργία.
Οἱ ἀκολουθίες μεταδίδονται ζωντανά
ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό «Μοναχική Διακονία» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Ἡ Μονή πανηγυρίζει στίς 6 Σεπτεμβρίου τό θαῦμα τοῦ Ἀρχιστράτηγου
Μιχαήλ, στίς 8 Νοεμβρίου τή Σύναξη
τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, στίς 21
Ἰανουαρίου τό θαῦμα τῆς Παναγίας
Παραμυθίας, τήν τελευταία Κυριακή

τοῦ Μαΐου τήν ἔλευση τῆς εἰκόνας
τῆς Παναγίας Παραμυθίας στή Μονή,
στίς 1 Αὐγούστου τήν Πρόοδο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί στίς 29 Ὀκτωβρίου
γιορτάζεται ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας.
Συνεχίζοντας τό ὁδοιπορικό μας
θά βρεθοῦμε στή Τσαγκαράδα πού
εἶναι ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα χωριά
τοῦ Βόλου. Στή πλατεῖα τοῦ χωριοῦ
βρίσκεται ὁ Ναός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Στόν αὔλειο χῶρο στέκει ὑπεραιωνόβιος πλάτανος πού μεγαλύτερο σέ ὕψος καί περίμετρο δέν ἔχω
ξαναδεῖ καί ὅπως λένε οἱ πληροφορίες εἶναι ἀγνώστου ἡλικίας. Προχωρώντας θά περάσουμε ἀπό τά ἑπόμενα χωριά πού λέγονται Μουρίσι καί
Ἅγιος Δημήτριος. Ἔκπληξη μᾶς κάνει
τό γεγονός ὅτι ἐδῶ εὐδοκιμοῦν ἡ καμέλια καί τό γκί καί γίνονται μεγάλα
σάν δέντρα ὅπου οἱ ἄνθρωποι τά παράγουν καί τά πουλοῦν καί ἔτσι ζοῦν
ἀπό αὐτά.
Προχωρᾶμε γιά νά βρεθοῦμε στόν
Ἅγ. Ἰωάννη. Ἕνα παραθαλάσσιο τουριστικό χωριό μέ ὑπέροχες παραλίες. Ἑπόμενος σταθμός μας εἶναι τά
Χάνια ὅπου καί θά φᾶμε. Βρίσκονται
σέ ὑψόμετρο 1.200μ.. Περνᾶμε μέσα
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ἀπό τό χιονοδρομικό κέντρο καί βλέπουμε τίς πίστες χωρίς χιόνι. Λέγεται
ὅτι εἶναι τό μοναδικό χιονοδρομικό
κέντρο πού μπορεῖ κανείς νά κάνει
σκί καί νά βλέπει συγχρόνως τήν θάλασσα. Σέ αὐτό τό σημεῖο ἔκανε καί
ἡ Βασιλική οἰκογένεια χειμερινές διακοπές ἀπ’ ὅ,τι μᾶς εἶπε ὁ ξεναγός καί
κρέμονται ἀκόμα τά λίφτ πού χρησιμοποιοῦσαν.
Φεύγοντας ἀπό τά Χάνια παίρνουμε τόν δρόμο γιά τόν Βόλο ὅπου
ἔχουμε συνάντηση μέ τόν Σεβασμιώτατο κ.κ. Ἰγνάτιο στό Συνεδριακό
κέντρο Δημητριάδος στήν Ἱερά Μητρόπολη Δημητριάδος-Ἁλμυροῦ. Ἐδῶ
ἔχουμε τήν χαρά νά συναντήσουμε
τόν π. Ἐπιφάνειο καί τόν Πρωτοσύγκελο π. Δαμασκηνό.
Ὁ π. Δαμασκηνός Λιονάκης χαιρετᾶ μέ πολύ θερμά λόγια τόν Σεβασμιώτατο κ.κ. Ἰγνάτιο θυμίζοντάς
του πώς ἀπό πολύ παλιά τόν θυμᾶται
καί τόν θαύμαζε καί βέβαια ὁ Σεβασμιώτατος ἀνταποδίδει καί εὐχαριστεῖ θερμά τόν χαιρετισμό. Ἐπίσης,
μεταφέρει τίς προσπάθειες καί τήν
ἀγωνία του γιά τά πολλά προβλήματα πού ὑπάρχουν στήν περιοχή, ὅπως
γιά παράδειγμα μέ τούς φτωχούς καί
τούς ξένους πού βρίσκονται ἐκεῖ καί
ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη γιά σίτιση καί
γιά ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη,
ρουχισμό καί πολλά ἄλλα.
Ἔχει σουρουπώσει καί εἴμαστε στόν
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου
καί Ἁγίας Ἑλένης. Ὁ Ναός κτίστηκε
τό 1934 ἀπό μάρμαρο. Στούς τοίχους
οἱ Ἅγιοι εἶναι μόνο σέ ψηφιδωτά καί
γενικά οἱ εἰκόνες πού βλέπουμε ἔγι-

ναν ἀπό τό 1974 καί μετά καί εἶναι
καί αὐτές ψηφιδωτές. Ἐπιπλέον, ὁ
Ναός αὐτός εἶναι μοναδικός ἀφοῦ δέν
ὑπάρχει πουθενά ἀλλοῦ νά βρίσκεται
πάνω σέ πασσάλους καί οἱ πάσσαλοι
νά βρίσκονται μέσα στή θάλασσα.
Ἕνας μεγάλος Σταυρός κρέμεται ἀπό
τήν ὀροφή στό μέσον τοῦ Ναοῦ πού
ἐντυπωσιάζει καί δένει ἁρμονικά.
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου
Σήμερα θά ἐκκλησιαστοῦμε στόν
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου στήν
Πορταριά.
Ἦταν τό 1855 ὅταν σχηματίστηκε
μία ἐπιτροπή ἡ ὁποία ἐπισκέφτηκε
τόν Τοῦρκο Βοεβόδα, διοικητή τοῦ
Πηλίου, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν ἕδρα του
στήν Ἀργαλαστή. Ὁ Βόλος ἦταν τότε
μιά πόλη μέ 4.000 κατοίκους. Ὁ Βοεβόδας ἀφοῦ ἄκουσε τό αἴτημα τῆς
ἐπιτροπῆς γιά νά τούς δώσει ἄδεια
νά κτιστεῖ Ναός, τούς εἶπε νά κτίσετε τόν Ναό, ὅπως ἐσεῖς θέλετε ἀλλά
μέσα σέ διάστημα 8 μηνῶν. Ἐκεῖ πού
θά βρεθεῖ στούς 8 μῆνες, ἐκεῖ καί θά
παραμείνει.
Ἡ ἐπιτροπή μετέφερε στό χωριό
τά λόγια τοῦ Βοεβόδα καί ἔτσι ξεσηκώθηκε σύσσωμο τό χωριό. Ἄνδρες,
γυναῖκες καί παιδιά ἔπιασαν δουλειά
καί τόν τελείωσαν σέ 8 μῆνες, ἀφήνοντας ἄφωνο τόν Βοεβόδα, ὁ ὁποῖος
δέν περίμενε νά τόν τελειώσουν. Κόστισε 70.000 γρόσια ἤ 4.000 Ὀθωμανικές λίρες. Τό σχέδιο τοῦ Ναοῦ εἶναι
ἀντίγραφο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Μηνᾶ Θεσσαλονίκης. Ἐκείνη τήν ἐποχή ὁ Ἅγ.
Μηνᾶς ἦταν Μητρόπολη Θεσσαλονίκης καθ’ ὅτι ἦταν Τουρκοκρατούμε136

νη. Αὐτό πού κάνει τόν συγκεκριμένο
Ναό μοναδικό εἶναι ἡ ὑπερυψωμένη
του Ἁγία Τράπεζα, ἡ ὁποία εἶναι τοποθετημένη πάνω σέ μαρμάρινο βάθρο,
πράγμα πού δίνει μία ἰδιαίτερη μεγαλοπρέπεια καί αἴγλη στίς ἀκολουθίες.
Σήμερα ὅμως θά μποῦμε καί στό
τρενάκι. Παλαιό καί γραφικό, κινεῖται
μέ τά δυό βαγόνια τοῦ «Μουτζούρη»,
ὅπως λέγονταν κάποτε. Ἀπό τά Ἄνω
Λεχώνια ξεκινήσαμε σέ μία ὀρεινή διαδρομή διασχίζοντας 15 χλμ. μέσα σέ
κατάφυτες πλαγιές πυκνῆς βλάστησης ἀπό πλατάνια, πουρνάρια, ἐλιές.
Ὁ ἀγρός καλύπτεται ἀπό ἀναρίθμητες
παπαροῦνες. Ἡ μοναδική στάση τοῦ
τρένου γίνεται γιά 15 λεπτά στήν Ἄνω
Γατζέα γιά νά συνεχίσει ξεφυσώντας
καί λικνίζοντας τά βαγόνια του. Ὁ
σταθμός Μηλέων εἶναι καί τό τέρμα
τῆς διαδρομῆς. Ἀπό ἐδῶ ξεκινάει τό
γραφικό ἀλλά καί συνάμα κουραστικό καλντερίμι τό ὁποῖο μέ πολύ κόπο
καί πολύ ἀνηφόρα θά μᾶς βγάλει στό
κέντρο τοῦ χωριοῦ. Πρέπει ὅμως νά
ὁμολογήσω ὅτι ἤτανε ἡ πιό ὄμορφη
ἐμπειρία πού ἔχω ζήσει στή ζωή μου
μέχρι σήμερα.
Στίς Μηλιές τοῦ Πηλίου καί στήν
κεντρική πλατεῖα, βρίσκεται ἡ ἐκκλη-

σία τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν πού
χρονολογεῖται ἀπό τό 1741. Οἱ ἰδιαιτερότητες πού παρουσιάζει ὁ Ναός
εἶναι πολλές. Τό εἰκονογραφημένο
πρόγραμμα τοῦ Ναοῦ παρουσιάζει
ὁρισμένες ἀπεικονίσεις σπάνιες ὅπως
π.χ. ὁ Μάταιος Βίος τοῦ Πλάνου Κόσμου, ὁ Ἅγιος Χριστόφορος ὁ κυνοκέφαλος, ὁ Ἅγιος Σισώης, οἱ 24 οἶκοι
τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου, ὁ
Ζωδιακός Κύκλος.
Ἡ κήρυξη τῆς ἐπανάστασης τόν
Μάιο τοῦ 1821 ἐναντίων τῶν Τούρκων, καθιέρωσε τό Ναό τῶν Ταξιαρχῶν σάν τήν Ἁγία Λαύρα τοῦ Πηλίου. Ὁ Ναός τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν μαζί μέ τήν βιβλιοθήκη, τό
Λαογραφικό Μουσεῖο, τήν περιοχή
τῆς παλιᾶς Μηλιώτικης Σχολῆς καί τό
τρενάκι τοῦ Πηλίου, ἀποτελοῦν σήμερα τά κύρια σημεῖα ἀναφορᾶς γιά
τίς Μηλιές. Ἡ λειψανοθήκη φιλοξενεῖ
τά ἱερά λείψανα ἑπτά Ἁγίων, τῆς Ἁγ.
Παρασκευῆς, τῶν τριῶν ἰαματικῶν
Ἁγίων Κοσμᾶ, Δαμιανοῦ καί Παντελεήμονος, τῆς Ἁγίας Μαυροειδῆς,
τοῦ Νεομάρτυρος Μάρκου καί ἑνός
ἀνώνυμου Ἁγίου.
Φεύγουμε ἀπό τόν Ἱ. Ναό τῶν Ταξιαρχῶν γεμάτοι ἀπό θαυμασμό γιά
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αὐτά πού εἴδαμε καί ἀκούσαμε καί ρίχνοντας μία τελευταία ματιά στό πανέμορφο τοπίο πού ἁπλώνεται μπροστά μας, θά συνεχίσουμε γιά τό μοναστήρι τοῦ Τιμίου Προδρόμου Συκῆς
Πηλίου.
Τό γραφικό μοναστήρι τοῦ Τιμίου
Προδρόμου ὑψώνεται ἐπιβλητικό στή
Ν.Δ. πλευρά τοῦ Πηλίου. Γιά νά φτάσουμε ὡς ἐκεῖ διασχίζουμε ἀπόσταση
38 χλμ.
Ἱδρύθηκε τό 1795 καί στήν ἀρχή
ὑπῆρξε ἀνδρική. Ἐδῶ καί 22 χρόνια
ἀγωνίζονται οἱ μοναχές μαζί μέ τήν
γερόντισσα Ἀγαθοφύμη. Πολλοί φίλοι τῆς Μονῆς προσέφεραν μέ ἀγάπη, ἀφοσίωση καί ἀφιλοκερδῶς στίς
ποικίλες ἀνάγκες καί ἐργασίες της καί
προέβησαν σέ πολλές δωρεές, σχετικῶς μέ τόν ἐξοπλισμό τῆς Μονῆς.
Ἑπόμενος σταθμός μας εἶναι ἡ
Μακρινίτσα καί ἡ Μονή τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Νέου τοῦ ἐκ Λεονταρίου
Τριπόλεως. Ὁ Ἅγ. Γεράσιμος ἀρχικά
ἔκτισε κάτω ἀπό τεράστιους βράχους
ἕνα φτωχικό κελί καί ἀφοσιώθηκε
στήν προσευχή καί τήν ἄσκηση. Μετά
τήν Ὁσιακή κοίμησή του στίς 149-1740 ἐτάφη στόν πρόναο τῆς Ἁγ.
Τριάδος «Καθολικό τῆς Μονῆς Σουρβιᾶς». Οἱ ἀδελφές ἀσχολοῦνται μέ τό
κέντημα, τό πλέξιμο, τήν κατασκευή
εἰκόνων ἐπί ξύλου ἀλλά καί Ἁγιογραφία. Ἡ ἡγουμένη εἶναι ἡ γερόντισσα
Εὐπραξία καί οἱ μοναχές εἶναι 15.
Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου
Τελευταία μέρα τῆς ἐκδρομῆς καί
ὁ δρόμος μᾶς ὁδηγεῖ στήν Ἱ.Μ. Παναγίας ὁδηγητρίας πού δέν ἀνήκει

στή Μητρόπολη καί ἔχει τό τυπικό
τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Εἶναι γυναικεῖο
μοναστήρι μέ τήν γερόντισσα Θεοφανῶ καί 15 μοναχές. Ἡ προηγούμενη γερόντισσα Μακρίνα κοιμήθηκε
τό 1995. Ὅπως μᾶς πληροφόρησε ὁ
γέροντας Ἐφραίμ ἀπό τό μετόχι τῆς
Ἱ.Μ. Φιλοθέου Ἁγ. Ὄρους, πῆρε μαζί
του 15-20 μοναχούς καί ἄλλες τόσες
μοναχές καί πῆγε στήν Ἀριζόνα, ὅπου
καί ἐπάνδρωσε πολλά μοναστήρια.
Μεγάλη ἐντύπωση καί ἔκπληξη ζήσαμε στήν Ἁγιά Λαρίσης. Ἐκεῖ ἐπισκεφτήκαμε ἕνα γυναικεῖο πολυεθνικό
μοναστήρι.
Μᾶς ὑποδέχτηκαν 15 μοναχές ἀπό
13 χῶρες. Ἄξιο ἀπορίας εἶναι πόσο
εἰρηνικά δεμένες καί μέ ἀγάπη εἶναι
μεταξύ τους παρόλο πού μιλᾶνε 13
διαφορετικές γλῶσσες. Συνυπάρχουν
ἁρμονικά μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
Τό τζάκι ἀνάβει καί ἡ γερόντισσα Θεοδέκτη μᾶς καλωσορίζει. Ἀναφέρει
ὅτι γνωρίζει τόν π. Δαμασκηνό πολλά χρόνια, ὅταν ἀκόμα ἐκεῖνος ἦταν
μαθητής. Μᾶς ἀνέφερε ἐπίσης ὅτι
ἔχει ἄριστους πνευματικούς δεσμούς
μέ τά Χανιά γιατί ἐργάστηκε στήν
Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία στό Κολυμπάρι
γιά 3 χρόνια. Ἀκόμα καί μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο ἔχει
μέχρι καί σήμερα πνευματική σχέση.
Ἀπό τό 1980 δημιουργήθηκε καί
λειτουργεῖ ἡ Μονή. Ἐντυπωσιάζει ἡ
ἡσυχία. Στό τοπίο γύρω ὑπάρχουν
δέντρα, θάμνοι καί πάρα πολλά λουλούδια. Ἀναχωροῦμε μέ ἄριστες ἐντυπώσεις. Φθάνοντας στή Λαμία θά
σταματήσουμε γιά φαγητό. Παίρνουμε μέ βαριά καρδιά τό δρόμο τῆς ἐπι138

στροφῆς. Πρίν μποῦμε στό πλοῖο θά
κάνουμε μία πολύ σύντομη ἐπίσκεψη
στό Μήλεσι. Θά προσκυνήσουμε τό
κελί τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, ὅπου ἔζησε τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του.
Ἐκεῖ συναντήσαμε καί τήν ἀνιψιά τοῦ
Ἁγίου. Τό κελί ἦταν κατανυκτικό καί
λιτό καί ἡ εὐλογία ἁπλωνόταν διάχυτη στό χῶρο. Μᾶς κατέκλισαν ρίγη
συγκινήσεως.
Οἱ πέντε μέρες πέρασαν πολύ γρήγορα. Θά μέ συντροφεύουν σέ ὅλη τή
ζωή μου αὐτά πού εἴδαμε καί ζήσαμε.
Ὁ Βόλος καί τό Πήλιο εἶναι πανέμορφα. Σίγουρα θά μείνουν γιά πάντα
μέσα στή καρδιά μας, ὅπως σίγουρα
θά μείνουν ἀνεξίτηλες οἱ ἐμπειρίες καί
οἱ γνωριμίες μέ τά ποικιλόμορφα μοναστήρια πού ἐπισκεφτήκαμε. Ἀπό τή
θέση αὐτή θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω
θερμά τόν Μητροπολίτη μας κ.κ. Δαμασκηνό. Χωρίς τή δική του εὐλογία
δέν θά μποροῦσε νά πραγματοποιηθεῖ

αὐτή ἡ προσκυνηματική ἐκδρομή. Τόν
Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελο
Ἀρχιμανδρίτη Δαμασκηνό Λιονάκη,
πού ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες μᾶς περιέβαλλε μέ πολύ ἀγάπη καί κατανόηση.
Τούς ἱερεῖς π. Γεώργιο Περάκη, π.
Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη, π. Ἐμμανουήλ Βαλσαμάκη, π. Ἀντώνιο Τζανουδάκη καί τίς πρεσβυτέρες τους πού
μᾶς ἀνέχτηκαν καί ἔκαναν ὅ,τι μποροῦσαν γιά νά περάσουμε καλά.
Εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ τό γραφεῖο IO TOURS τοῦ κ. Ἀλέξη Παπαμιχελάκη καί τούς συνεργάτες του γιά
τήν ἄξια διοργάνωση καί αὐτῆς τῆς
ἐκδρομῆς. Ἦταν ὅλα ἄψογα. Εὐχαριστῶ καί τήν παρέα τοῦ πούλμαν
πού κράτησε ἀμείωτο τό κέφι καθ’
ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἐκδρομῆς.
Εὔχομαι ὁ καλός Θεός νά μᾶς
ἀξιώσει νά πραγματοποιήσουμε καί
ἄλλες ψυχωφελεῖς προσκυνηματικές
ἐκδρομές.
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ΔΙΑΒΑΣΗ (Ζωῆς καί Σωτηρίας)
Γράφει ὁ Βασίλης Γ. Χαρωνίτης

Ὁ

διάσημος Γάλλος διανοούμενος, μυθιστοριογράφος, ποιητής καί μέλος τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας, ὁ Pierre Henri
Simon, ἔγραψε σ’
ἕνα ἄρθρο του μέ
τίτλο “Ἑσπερινός
Στοχασμός” καί τά
παρακάτω: «Πρέπει
νά ξέρουμε νά διαβαίνουμε κ’ ἔπειτα νά πεθαίνουμε.
Εἴθε, Θεέ μου, αὐτό
νά συμβεῖ μέσα στή
γαλήνη Σου καί στή
Χάρη τοῦ Χριστοῦ
Σου, εὐλογημένος
ἀπό τήν Ἐκκλησία
Σου, μέσα σέ ἀπόλυτη πνευματική
διαύγεια, σέ ταπεινή γνώση τοῦ ἐαυτοῦ μου μέσα στήν
ἀγάπη γιά τούς ἀνθρώπους καί σέ
δοξολογίες γιά τή ζωή…».
Τά παραπάνω λόγια τοῦ διακεκριμένου Γάλλου διανοητῆ ἔρχονται
στόν νοῦ μου καθώς μελετῶ τό τελευταῖο, πολυσέλιδο, βιβλίο τοῦ πρωτοπρεσβύτερου Στυλιανοῦ Ἐμμαν.
Θεοδωρογλάκη, ἱερατικοῦ προϊσταμένου Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν

Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Χανίων, μέ
τόν ὡραῖο καί ἐπίκαιρο τίτλο “ΔΙΑΒΑΣΗ Ζωῆς καί σωτηρίας”.
Βέβαια ὁ Γάλλος
Σιμόν ἦταν λαϊκός, ἐνῶ ὁ πατέρας
Στυλιανός, ὡς κληρικός δέν ἐνδιαφέρεται μόνο γιά τόν
ἑαυτό του, ἀλλά
κυρίως καί προπαντός γιά τό ποίμνιό του, γιά τούς
ἀν θρ ώπου ς πού
τοῦ ἐμπιστεύτηκαν
ἡ Ἐκκλησία καί ὁ
Θεός.
Γι’ αὐτό καί ὄχι
μόνο ἱ ερουργεῖ,
ἀλλά ὁμιλεῖ ἀπό
τόν ἄμβωνα καί
ἀπό τό Ραδιόφωνο, γράφει στόν τοπικό Τύπο, συγγράφει βιβλία καί ὅλα
αὐτά γιά νά μᾶς γνωρίσει καλύτερα
τήν «Ὀρθόδοξη παράδοση» μέσα
ἀπό τή «Θεία Λειτουργία», νά μᾶς
φανερώσει «Λόγο Κυρίου» καί νά
μᾶς προβληματίσει μέσα ἀπό ἐκλεκτά «Δοκίμια Εὐθύνης».
Μέ τό νέο πυκνογραμμένο βιβλίο τῶν 248 σελίδων, ἔρχεται νά
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μᾶς ἀποκαλύψει τή «ΔΙΑΒΑΣΗ»
δηλαδή τό πέρασμα, «γιά τήν εἴσοδό μας στόν δρόμο τῆς ἁγιολογίας
καί στή διάβασή μας ἐν συνεχείᾳ
στήν ὁδό τῆς ταπείνωσης γιά νά
καταλήξουμε καί νά ἀξιωθοῦμε τήν
ἑνότητα στό θεανθρώπινο ὕψος καί
μεγαλεῖο της, τόν ἁγιασμό καί τή
σωτηρία μας…».
Ἡ «Διάβαση» πού μας προτείνει
ὁ συγγραφέας περνᾶ μέσα ἀπό 30
μικρούς ἀναβαθμούς (τόσα εἶναι τά
κύρια κεφάλαια τοῦ βιβλίου) τούς
ὁποίους ὁ ἀναγνώστης χωρίς μεγάλο
κόπο μπορεῖ νά περάσει, φυσικά ἐφ’
ὅσον διαθέτει τήν ἀπαραίτητη βούληση, γιά νά φτάσει «στό τέλος τῆς
διάβασης, ὄχι τῆς «καθ’ ὑπερβολήν
ὁδοῦ» τῆς οὐράνιας λεωφόρου τῆς
σωτηρίας».
Πότε καί γιά ποιόν λόγο ὅμως
πρέπει νά ὑποστοῦμε τή «δοκιμασία
τῆς διάβασης, δηλαδή τῆς μετακίνησής μας ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό»;
«Δέ χρησιμοποιοῦμε τή διάβαση ὅταν βρισκόμαστε σέ κατάσταση
ἀπόγνωσης καί ἀπελπισίας, ἀλλά τή
χρησιμοποιοῦμε γιά νά μή φτάσουμε
ποτέ στήν ἀπόγνωση καί τά ἀπονενοημένα διαβήματα, τήν αὐτοκτονία», λέει ὁ συγγραφέας καί συνεχίζει: «Ἡ δοκιμασία τῆς διάβασης εἶναι
μία πράξη λογικῆς καί ἐξωστρέφειας.
Εἶναι λογικό νά ἀναζητοῦμε τό καλύτερο ἀπ’ αὐτό πού ἔχουμε… Μέ
τή διάβαση ξεκινοῦμε ἀπ’ αὐτό πού
εἴμαστε, ἁπλοί ἄνθρωποι μέ τίς δικαιοσύνες καί τίς ἁμαρτίες μας καί
καθώς κινούμαστε στή διάβαση, διαβαίνουμε καί κυριαρχοῦμε στήν ἄνω

Ἱερουσαλήμ, στήν ἴδια τή Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ».
«Μ’ αὐτή τήν πεποίθηση ἐπιχειροῦμε τή διάβαση πού δέν εἶναι ἄλλη
ἀπό τήν ἐλπίδα γιά τό μέλλον, τήν
ἀγάπη πρός τούς ἐχθρούς καί τούς
φίλους, τή δυναμική λειτουργία τῆς
κοινωνίας μέ προοπτική τήν καταξίωση κάθε ἀνθρώπου πού βρίσκεται,
κινεῖται στή διάβαση…».
«Μέ τή διάβαση ἐπιχειροῦμε νά
ἀνοίξουμε τίς πόρτες καί τά παράθυρα τῆς ὕπαρξής μας, νά φυσήξει
μέσα ὁ ἀέρας τῆς ἐλευθερίας τοῦ
πνεύματος τοῦ Θεοῦ, νά νοιώσουμε
τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ μέσα μας, νά
χαροῦμε τή χαρά του, νά ζήσουμε τή
ζωή καί νά λειτουργήσουμε τό Ἅγιο
θέλημά Του…».
Ὅπως φαίνεται ἀπό τά παραπάνω
ἐλάχιστα ἀποσπάσματα ἀπό τό πολύ
ἐνδιαφέρον βιβλίο, ὁ πατέρας Στυλιανός ἐπιβεβαιώνει μέ τόν καλύτερο λόγο αὐτό πού ἔχει πιστοποιηθεῖ
καί ἀπό τά προηγούμενα ἔργα του:
Ὁ λόγος του εἶναι μεστός, φωτεινός,
χαρούμενος, ἀναστάσιμος, χριστιανικός. Διαβάζεται εὐχάριστα, δέν
κουράζει, γεννᾶ γόνιμους προβληματισμούς καί βοηθᾶ τόν ἀναγνώστη νά πάρει μέρος στή «Διάβαση»
τῆς «Ζωῆς καί Σωτηρίας μας».
Τό βιβλίο καθώς ἦρθε στήν πιό
καλή ὥρα, δηλαδή στήν ἀρχή τῆς
«Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς» ἀποτελεῖ μία πρόκληση γιά
νά τό μελετήσουμε καί νά πάρομε τίς
ἀπαραίτητες ὁδηγίες γιά νά «συζήσωμεν, συμπορευθῶμεν καί συναναστηθῶμεν» μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό.
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Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Απ. ΠΑΥΛΟ
Γεωργίου Παπατζανάκη, Δρ. Θεολογίας - ἐπ. Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε.

Ἡ

Κατανόηση τῆς
ἀνάστασης τοῦ
Κυρίου, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τοῦ ἀπ.
Παύλου, προϋποθέτει, τήν
κατανόηση τῆς
χριστολογίας τῆς πρώτης χριστιανικῆς
κοινότητας. Ἀναφέρουμε λοιπόν τίς βασικές γι’ αὐτήν ἀλήθειες.
Οἱ πρῶτοι χριστιανοί πίστεψαν στό
πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἀναγνώρισαν αὐτόν, ὡς ἀληθινό Υἱό τοῦ
Θεοῦ, βασιζόμενοι στό γεγονός τῆς ἀνάστασης. Ἡ μαρτυρία τῆς ἀνάστασης τοῦ
Κυρίου ἔφθανε παντοῦ καί ἡ πίστη στόν
ἀναστάντα Ἰησοῦ γινότανε τό θεμέλιο
τῆς πρώτης χριστιανικῆς κοινότητας (Α΄
Κορ. 15, 4. Πράξ. 4, 33. Ρωμ. 4, 25. 10,
9). Οἱ πρῶτοι χριστιανοί πίστεψαν ὅτι ὁ
ἀναστάς Κύριος πέθανε γιά τίς ἁμαρτίες
τῶν ἀνθρώπων καί ὅτι ἔδωσε τήν ψυχήν
Του «λύτρον ἀντί πολλῶν» (Μάρκ. 10,
45. Α΄ Κορ. 15, 3). Ὁ ἐξιλεωτικός θάνατος τοῦ Χριστοῦ κατανοήθηκε ἀπό τούς
πρώτους χριστιανούς καί θεωρήθηκε
τό μέσο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων
(Ρωμ. 3, 25). Ὁ πυρήνας τοῦ κηρύγματος τῶν ἀποστόλων ἦταν ὁ σταυρός καί
ἡ ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (Πράξ.
2, 22-25. 3, 15. 4, 10. 5, 30. 10, 39-40).
Ἐποικοδομητική ὅμως σημασία εἶχε ὁ
σταυρός καί ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί
στό περιεχόμενο τῆς λατρείας τῶν πρώτων χριστιανῶν, καθώς αὐτό φαίνεται
μέσα ἀπό τά μυστήρια τοῦ Βαπτίσμα-

τος καί τῆς θείας
Εὐχαριστίας. Τό
Βάπτισμα καί ἡ
θεία Εὐχαριστία
εἶχαν κεντρική
θέση στή λατρεία τῶν πρώτων χριστιανῶν,
διότι μέσω τῶν
μυστηρίων αὐτῶν πραγματοποιήθηκε ἡ
ἑνότητα τῶν πιστῶν στό πρόσωπο τοῦ
Χριστοῦ. Ἀγαθά καί καρποί τῆς ἑνότητας αὐτῆς ἦταν ἡ κοινωνική ἀλληλεγγύη
καί ἡ φιλανθρωπία τῆς χριστιανικῆς κοινότητας πρός ὅλα τά μέλη της (Πράξ. 2,
38-47. Ρωμ. 15, 25-26). Μπορεῖ κανείς νά
παρατηρήσει ὅτι τά πάντα στή ζωή τῶν
πρώτων χριστιανῶν ἀναφέρονταν στό
πρόσωπο τοῦ θεανθρώπου, στό ὁποῖο
ἐπαληθεύονταν οἱ προφητεῖες τῆς Π. Διαθήκης, καθώς ἐπίσης βασίζονταν καί οἱ
ἐλπίδες τοῦ μέλλοντος. Ἔτσι ἐξηγοῦνται
καί οἱ χριστολογικοί τίτλοι οἱ ἀναφερόμενοι στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ, οἱ ὁποῖοι
εἶχαν γίνει ὁμολογίες πίστεως στή ζωή
τῶν πρώτων χριστιανῶν (Ρωμ. 10, 9. Α΄
Κορ. 12, 3. Φιλιπ. 2, 11. Α΄Θεσ. 3, 11. Β΄
Θεσ. 3, 6).
Ἔχοντας ὑπόψη τίς χριστολογικές
αὐτές πεποιθήσεις τῶν πρώτων χριστιανῶν ὁ ἀπ. Παῦλος, καθώς καί τίς
προσωπικές του ἐμπειρίες, ἑρμηνεύει τό
ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Βλέπουμε λοιπόν ὅτι ὁ ἀπ. Παῦλος παρουσιάζει στίς ἐπιστολές του τόν Ἰησοῦ
σάν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶχε ἀϊδίως τήν «ταυτότητα» καί ἰσότητα τοῦ
Θεοῦ Πατρός καί μέσω τῆς ἐπιγείου ζωῆς
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του πραγματοποίησε τό ἔργο τῆς θείας
Οἰκονομίας (Β΄ Κορ. 4, 4. Φιλιπ. 2, 6-11).
Ὁ ἱστορικός Χριστός στή συνείδηση τοῦ
ἀπ. Παύλου ἐπέδρασε παραδοσιακά, ἐνῶ
πρωταρχική ἀξία καί σημασία εἶχε ἡ διδασκαλία του περί τῆς καινῆς κτίσης
καί ἀναδημιουργίας τοῦ σύμπαντος (Β΄
Κορ. 5, 17). Ὁ ἀπ. Παῦλος βλέποντας
τό γεγονός τῆς ἀνάστασης τοῦ Κυρίου περιγράφει τά ἀπό τό γεγονός αὐτό
προκύψαντα στήν ἀνθρωπότητα ἀγαθά.
Γι’ αὐτό ἡ χριστολογία τοῦ ἀπ. Παύλου
θεμελιώνεται στό κήρυγμα τῆς πρώτης
χριστιανικῆς κοινότητας, ἡ ὁποία εἶχε
πιστεύσει στό σταυρό καί στήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί εἶχε καθιερώσει τήν
πίστη αὐτή σάν ὁμολογία καί σάν τρόπο
κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς (Α΄ Κορ. 15,
3-5. Ρωμ. 1, 3. 3, 25. 4, 25).
Τήν πίστη αὐτή στό σταυρωθέντα καί
ἀναστάντα Ἰησοῦ ἐκφράζουν ὅλοι οἱ χριστολογικοί ὕμνοι ἤ οἱ ὁμολογίες τῆς πίστεως τῶν πρώτων χριστιανῶν. Προπαντός ἡ πίστη αὐτή ἐκφράζεται στό χριστολογικό ὕμνο τοῦ ἀπ. Παύλου (Φιλιπ.
2, 5-11), ὁ ὁποῖος παρουσιάζει τόν Ἰησοῦ
καί στά τρία στάδια τῆς ὕπαρξής Του.
Πρῶτα ἀναφέρει τήν αἰώνια Αὐτοῦ προΰπαρξη «ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων», δεύτερο τήν ἐνανθρώπησή Του «ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος» καί τρίτο τή
σταύρωση καί ἀνάστασή Του «ὁ Θεός
αὐτόν ὑπερύψωσε». Στά τρία αὐτά στάδια φανερώνεται ἡ δύναμη τῆς θεότητας
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἀποδίδεται αὐτή
μέσω τοῦ χριστολογικοῦ τίτλου ΚΥΡΙΟΣ. Ἔτσι τό ὄνομα «Κύριος» ἐκφράζει
τή θεία ἐξουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ
ὁποία τόν ἀνέδειξε νικητή τοῦ θανάτου
καί ὅλων τῶν ἐπουρανίων, ἐπιγείων καί
καταχθονίων δυνάμεων (Φιλ. 2, 11).
Γι’ αὐτό ὁ σταυρός καί ἡ ἀνάσταση

τοῦ Ἰησοῦ εἶναι τό κεντρικό σημεῖο τῆς
χριστολογίας τοῦ ἀπ. Παύλου. Ὁ σταυρός τοῦ Κυρίου ἔφερε τή λύτρωση καί
σωτηρία τοῦ κόσμου. Τό περιεχόμενο
τῆς πίστεως αὐτῆς τῶν πρώτων χριστιανῶν ἑρμηνεύει καί παραδίδει μέσω
τοῦ κηρύγματός του ὁ ἀπ. Παῦλος: «παρέδωκα γάρ ὑμῖν ἐν πρώτοις ὅ καί παρέλαβον, ὅτι Χριστός ἀπέθανεν ὑπέρ τῶν
ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατά τάς γραφάς, καί ὅτι
ἐτάφη καί ὅτι ἐγήγερται τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
κατά τάς γραφάς» (Α΄ Κορ. 15, 3).
Ὁ ἀπ. Παῦλος δέν ἐπιδιώκει νά ἀποδείξει τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, γιατί
τό γεγονός αὐτό εἶχε ἤδη πιστευθεῖ, καί
στή συνείδηση τῶν πρώτων χριστιανῶν
ἐπιβεβαιωθεῖ, ἀλλά ἐνδιαφέρεται νά
ἀποδείξει ὅτι ὅλοι οἱ ἀπόστολοι κήρυτταν τό ἴδιο εὐαγγέλιο, δηλαδή τήν πίστη
στόν ἀναστάντα Κύριον, καί τό εὐαγγέλιο αὐτό ἦταν «δύναμις Θεοῦ εἰς σωτηρίαν παντί τῷ πιστεύοντι» (Α΄ Κορ. 15,
3. Ρωμ. 1, 16. Πρβλ. Πράξ. 4, 33). Ἄξιο
παρατήρησις εἶναι ὅτι ὁ ἀπ. Παῦλος
ἀναφέρεται εἰδικά στό γεγονός τῆς ἀνάστασης τοῦ Κυρίου μόνο στήν Α΄ πρός
Κορινθίους ἐπιστολή του, γιατί πολλοί
ἀπό τούς Κορινθίους ἀμφέβαλαν γιά
τήν καθολική ἀνάσταση τῶν νεκρῶν
(Α΄ Κορ. 15, 12). Τό πρόβλημα λοιπόν τό
ὁποῖο ἀντιμετώπισε ὁ ἀπ. Παῦλος ἦταν ἡ
καθολική ἀνάσταση τῶν νεκρῶν γιά τήν
ὁποία ὑπῆρχαν ἀμφιβολίες.
Αἴτιοι τῆς κατάστασης αὐτῆς ἦταν
οἱ ψευδοδιδάσκαλοι Ἰουδαῖοι, οἱ ὁποῖοι
κήρυτταν ὅτι ἡ ἀνάσταση ἤδη ἔχει γίνει.
Οἱ ψευδοδιδάσκαλοι αὐτοί βασίζονταν
στήν ἀνθρώπινη γνώση καί δέν περίμεναν τήν καθολική ἀνάσταση τῶν νεκρῶν
(Α΄ Κορ. 15, 12. Β΄ Τιμ. 2, 18). Γι’ αὐτό
ὁ ἀπ. Παῦλος ἐπιδιώκει νά ἐπιβεβαιώσει
τό κῦρος τῆς χριστιανικῆς γιά τήν καθο-
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λική ἀνάσταση τῶν νεκρῶν ἀλήθειας καί
ἀναφέρει σάν ἀπόδειξη τήν ἤδη πραγματοποιηθεῖσα ἀνάσταση τοῦ Κυρίου (Α΄
Κορ. κεφ. 15). Ἡ ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἐξασφαλίζει καί τή μελλοντική ἀνάσταση ὅλων τῶν νεκρῶν, ἀφοῦ ὁ
Χριστός ἀναστήθηκε καί ἔγινε ἡ ἀπαρχή
τῆς ἀνάστασης ὅλων τῶν κεκοιμημέων
(Α΄ Κορ. 15, 12-20). Τήν ἀλήθεια αὐτή
παρουσιάζει ἡ ἐπιχειρηματολογία τοῦ
περιεχομένου τοῦ κεφ. 15 τῆς Α΄ πρός
Κορινθίους ἐπιστολῆς.
Ἡ ἀνάσταση ὅμως τοῦ Κυρίου κατά
τόν ἀπ. Παῦλο δέν δίνει ἀπάντηση μόνο
στό θέμα τῆς μελλοντικῆς ἀνάστασης
τῶν νεκρῶν, ἀλλά ἔχει καί ἀνθρωπολογικές συνέπειες γιά τήν παροῦσα πραγματικότητα.
Ἡ πραγματικότητα αὐτή φαίνεται
στίς ἐπιστολές τοῦ ἀπ. Παύλου, ὅπου
ὁ ἐρευνητής καί μελετητής αὐτῶν διαπιστώνει ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀνήγειρε
τόν Ἰησοῦ ἀπό τούς νεκρούς καί αὐτό
καθιστᾶ ὅλους τούς πιστούς «υἱούς τοῦ
Θεοῦ» καί «ζωοποιεῖ» τό σύμπαν (Ρωμ.
8, 9-20. 10, 9. Ἐφ. 1, 20). Τό Ἅγιο Πνεῦμα
ὅμως κατά τόν ἀπ. Παῦλο, εἶναι τό τρίτο
πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος καί ἑπομένως μέσω αὐτοῦ ἐνεργεῖ ὅλη ἡ θεότητα.
Τό πλήρωμα τῆς θεότητας παρέμεινε
ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ δύναμη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος προσφέρει σέ ὅλους
τούς πιστούς τήν πνευματική ἐλευθερία.
Κυρίως, κατά τόν ἀπ. Παῦλο, τό Ἅγιο
Πνεῦμα, εἶναι ὁ ἀρραβώνας τῆς μελλοντικῆς σωτηρίας κάθε πιστοῦ (Β΄ Κορ. 1,
22. 3, 17. Ἐφ. 1, 14).
Ἄξιο ἰδιαιτέρας σημασίας εἶναι, ὅτι τό
ὑπόβαθρο τῆς ἀνθρωπολογίας τοῦ ἀπ.
Παύλου εἶναι χριστοκεντρικό καί ὅποιος
ζεῖ καί μιμεῖται τή ζωή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐλευθερώνεται ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀπό

τόν πνευματικό θάνατο καί προγεύεται
ἤδη μέσω τῆς ἀνάστασης τοῦ Κυρίου τά
ἀγαθά τῆς αἰωνίου ζωῆς.
Ἔτσι γίνεται ὁ πιστός «σύμμορφος»
τῆς εἰκόνας τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί ζεῖ
τήν πραγματικότητα τῆς «καινῆς κτίσης» καί τοῦ «καινοῦ ἀνθρώπου» (Ρωμ.
8, 29. Β΄ Κορ. 5, 17. Γαλ. 6, 15. Ἐφ. 2, 15.
4, 24).
Ἡ προσωπική αὐτή συνάντηση κάθε
πιστοῦ μετά τοῦ Χριστοῦ πραγματοποιεῖται μέσῳ τῆς πίστεως καί τῶν δωρεῶν
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γι’ αὐτό τονίζεται
στίς ἐπιστολές τοῦ ἀπ. Παύλου ὁ παράγοντας τῆς προσωπικῆς πίστεως καί θεωρεῖται ἀπαραίτητος γιά τήν οἰκειοποίηση τῶν ἀγαθῶν τῆς ἀνάστασης. Ἡ πίστη
ὅμως, κατά τόν ἀπ. Παῦλο, δέν ἐξαρτᾶται
μόνο ἀπό τά ἔργα, ἀλλά καί ἀπό τήν ἐσωτερική διάθεση καί ἀγάπη κάθε πιστοῦ
πρός τόν πλησίον (Γαλ. 5, 6).
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ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
τῆς κ. Ἑλένης Βασσάλου, Θεολόγου

Η ΓΙΟΓΚΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ…
Περίληψη προηγουμένων:
Ἡ ἰνδική φιλοσοφία καί ἡ πρακτική τῆς γιόγκα διαδόθηκε στή Δύση ἀπό
τά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα. Οἱ Δυτικοί γοητεύθηκαν καί ἀναζήτησαν σ’ αὐτήν
νόημα ζωῆς. Αὐτή τή γοητεία ἐκμεταλλεύτηκαν, ὡς μεσσίες, ἑκατοντάδες
γκουρού, μέ σκοπό ἡ ἰνδουιστική κοσμοθεωρία καί λατρεία νά κυριαρχήσει σέ
κάθε πτυχή τῆς ζωῆς. Ἔτσι, προχώρησαν στή θρησκευτική μύηση τοῦ δυτικοῦ
ἀνθρώπου, μέσα ἀπό τήν ἄρρηκτη σύνδεση τῆς φιλοσοφίας μέ τίς προσευχές
πρός τό ἰνδουιστικό πάνθεο, τούς τελετουργικούς καθαρμούς, τά μαγικά σύμβολα, τόν διαλογισμό μέ ἐπανάληψη μαγικῶν συλλαβῶν «μάντρα», καθώς καί
τίς σωματικές στάσεις γιόγκα γιά τήν ἕνωση - ταύτιση τοῦ ἀσκουμένου μέ τόν
λατρευόμενο θεό, συνήθως τόν Κρίσνα, τό Σίβα ἤ τήν Κάλι. Ἀπό τά χαρακτηριστικά τῆς γιόγκα ἐπιλέγονται ἐκεῖνα τά ὁποῖα, κατά τήν ἐκτίμηση τῶν ἑκάστοτε γκουρού, θά εἶναι πιό σαγηνευτικά στό κοινό πρός τό ὁποῖο ἀπευθύνονται. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού ἡ γιόγκα ἐμφανίζεται μέ πολλά πρόσωπα, γιά
νά καλύπτει ὅλα τά ἐνδιαφέροντα. Ὁ περισσότερος κόσμος, μή διαθέτοντας
ἐξειδικευμένες γνώσεις, νομίζει πώς ἡ γιόγκα εἶναι ἀποκλειστικά γυμναστική,
χωρίς θρησκευτική χροιά.

4. Ὁ διαλογισμός καί οἱ διδασκαλίες
τῶν γκουρού - δασκάλων γιόγκα
α) Ὁ ρόλος τοῦ διαλογισμοῦ στή γιόγκα
Ὁ διαλογισμός εἶναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό της ἰνδικῆς πνευματικότητας. Οἱ θεοί Κρίσνα καί Σίβα εἰκονίζονται διαλογιζόμενοι. Ὁ Κρίσνα
διδάσκει τόν διαλογισμό τῆς γιόγκα

στόν Ἀρτζούνα, ὁ δέ Σίβα λατρεύεται ὡς ὁ Κύριος τῆς γιόγκα. Ἡ τέλεια
λατρεία τῶν ἰνδουιστικῶν θεῶν θεωρεῖται πώς πραγματώνεται μέ τόν
διαλογισμό.
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Ὁ θεός Κρίσνα, ὁ Διδάσκαλος τῆς γιόγκα

Ὁ θεός Σίβα, ὁ Κύριος τῆς γιόγκα

Ὁ Swami Yatiswarananda γκουρού
- δάσκαλος τῆς γιόγκα τοῦ τάγματος Ραμακρίσνα γράφει: «Ἡ ἁγνότητα πού χαρίζει ἡ ἄσκηση τῆς ἀρετῆς
δέν εἶναι ἀρκετή. Ἔχουμε ἀνάγκη
ἀπό ἕνα ἀνώτερο εἶδος ἁγνότητας,
μιά ἁγνότητα πού καθιστᾶ τήν ψυχή
ἱκανή ν’ ἀποκολληθεῖ ὄχι μόνο ἀπό
τό σῶμα, τίς αἰσθήσεις καί τό νοῦ,
ἀλλά καί ἀπό τό μικρό “ἐγώ” εἶναι τό
τελευταῖο ἐμπόδιο πού πρέπει νά ξεπεράσει ἡ ψυχή - κι αὐτό τό καθιστᾶ
δυνατό μόνο ὁ ἀνώτερος τρόπος λατρείας καί διαλογισμοῦ» 1.

Ὁ γκουρού Σρι Ραμακρίσνα (1836-1886)

Ὁ Μπακτιβεντάντα Σουάμι Πραμπουπάντα ἑρμηνεύοντας τή Μπαγκαβάτ γκιτά, διδάσκει: «Τό μυστικό
ἔγκειται στήν τεχνική τοῦ νά ἀπορροφᾶ κανείς τόν νοῦ καί τήν ἐξυπνάδα του, συλλογιζόμενος τόν Κύριο,
νά κατευθύνει πρός Αὐτόν ὅλες τίς
σκέψεις. Αὐτός εἶναι ὁ μοναδικός
1. Σουάμι Γιατισβαράναντα, Ἀπαραίτητες
γνώσεις γιά τήν ἄσκηση τοῦ διαλογισμοῦ, Κύκλος μελέτης τῆς Βεδάντα, Ἀθήνα 2003, σελ.22.

Ὁ γκουρού Μπακτιβεντάντα Σουάμι
Πραμπουπάντα (1896-1977)
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τρόπος γιά νά μπορέσουμε νά εἰσέλθουμε στό ὑπέρτατο βασίλειο»2. «Ὁ
τέλειος γιόγκι συγκεντρώνει τό νοῦ
του πάνω στόν Κρίσνα»3. «Ὅσο περισσότερο ὁ νοῦς προσηλώνεται
στόν Κρίσνα, τόσο ἐπιτυγχάνεται
ἡ τελειοποίηση, ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ
γιόγκα»4. «Στή Δύση εἶναι διαδεδομένη ἡ ἀντίληψη ὅτι τό γιόγκα δέν
εἶναι τίποτε ἄλλο παρά διαλογισμός
στό κενό. Οἱ Βεδικές Γραφές, ὅμως,
δέν περιγράφουν πουθενά τέτοιου
εἴδους διαλογισμό καί διδάσκουν
ὅτι γιόγκα σημαίνει νά συγκεντρώνει κανείς τό νοῦ πάνω στόν Βισνού,
ὅπως διδάσκεται καί στήν Μπαγκαβάτ γκιτά»5.
Ὁ Swami Dayatmananda προχωρᾶ
ἀκόμη περισσότερο τή διδασκαλία
του, ἐξηγώντας ποιό ἀκριβῶς εἶναι
τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου «διαλογισμός» καί ἀπαντᾶ σέ ὅσους ἐξασκοῦν τό διαλογισμό, χωρίς ν’ ἀναφέρονται στόν κεντρικό ἄξονα πού
εἶναι ἡ αὐτοαναγνώριση τῆς θεότητάς τους: “Ὁ διαλογισμός δέν εἶναι
ὕπνος σέ στάση γιόγκα, οὔτε εἶναι
ἁπλή συγκέντρωση… Εἶναι ἡ τελευταία βαθμίδα ἀκριβῶς πρίν ἀπό
τό σαμάντχι6, καί ὁ σκοπός τοῦ σα2. Μπακτιβεντάντα Σουάμι Πραμπουπάντα, Μπαγκαβάτ γκιτά, ἐκδ. Bhaktivedanta
Book Trust, 1980, σελ. 29-30.
3. Ὅ.π. σελ. 188.
4. Μπακτιβεντάντα Σουάμι Πραμπουπάντα, Τό τέλειο γιόγκα, ἐκδ. Bhaktivedanta Book
Trust, 1980, σελ.11.
5. Ὅ.π. σελ. 20.
6. σαμάντχι ἤ σαμάντι: «1. Ἔκσταση, Κοινωνία μέ τό Θεό, κατά τό ὁποῖο ὁ ἀναζητητής εἶναι
σταθερά ἑδραιωμένος στή θεϊκή Συνείδηση. 2.
Ἀπορρόφηση στό νόημα, ἀπόλυτη συγκέντρω-

μάντχι εἶναι νά μάθουμε ποιοί πραγματικά εἴμαστε… Εἴμαστε τμήματα
τοῦ Θεοῦ, εἴμαστε ὁ Θεός. Ἡ φύση
μας εἶναι θεϊκή, ἀλλά τήν ἔχουμε ξεχάσει. Νομίζουμε ὅτι δέν εἴμαστε θεϊκοί. Νομίζουμε ὅτι εἴμαστε θνητές,
περιορισμένες ὀντότητες, ἀνθρώπινα ὄντα, δυστυχισμένα ὄντα καί ὁ
διαλογισμός εἶναι ἡ διαδικασία πού
μᾶς ὁδηγεῖ στή συνειδητοποίηση ὅτι
εἴμαστε θεϊκοί. Ἡ ἄσκηση τοῦ διαλογισμοῦ ὀφείλει νά μᾶς ὁδηγήσει
τελικά σ’ αὐτήν τή συνειδητοποίηση… Θά βρεῖτε ὅτι πολλοί ἄνθρωποι
ἔχουν πολύ ἀσαφεῖς ἰδέες γιά τό διαλογισμό. Ἄν τούς ρωτήσουμε, γιατί
ἀσκοῦν διαλογισμό, αὐτοί λένε: “Ὤ,
μοῦ χαρίζει λίγη νοητική ἠσυχία” ἤ “Ὁ
διαλογισμός μέ χαλαρώνει” ἤ “Θέλω
νά ἀπαλλαγῶ ἀπό νευρολογικά μου
προβλήματα” ἤ “Θέλω νά ἀπαλλαγῶ
ἀπό τίς ψυχικές συγκρούσεις μου”.
Ὅλα αὐτά εἶναι καλά, ἀλλά δέν εἶναι
καθόλου ὁ πραγματικός σκοπός τοῦ
διαλογισμοῦ… ὁ διαλογισμός ἀφορᾶ
ὁλόκληρη τή ζωή. Λέγοντας “ὁλόκληρη τή ζωή” δέν ἐννοῶ μόνο, ὅτι
σέ ὅλη τή ζωή μας θά εἴμαστε ἀφιερωμένοι στό σκοπό τοῦ διαλογισμοῦ, ἀλλά, ἐπίσης, ἐννοῶ ὅτι δέν
ὑπάρχουν στεγανά, ὅπως: “τούτη
εἶναι ἡ ζωή στό γραφεῖο μου”, “τούτη
εἶναι ἡ ζωή τῆς οἰκογένειάς μου” καί
“τούτη εἶναι ἡ πνευματική μου ζωή”.
Δέν ὑπάρχουν τέτοια στεγανά. Ὁ
διαλογισμός καλύπτει ὁλόκληρη τή
ζωή, 24 ὧρες τήν ἡμέρα, 365 ἡμέρες
τό χρόνο, ὅσο εἴμαστε ζωντανοί…
ση. Ἡ ὄγδοη βαθμίδα τῆς Ὀκταμεροῦς Γιόγκα
τοῦ Πατάντζαλι (Γιόγκα Σούτρα 3.3)». http://
esvterismos.pblogs.gr/2008/08/glwssario-s.html
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Αὐτό λοιπόν εἶναι τό πρῶτο σημεῖο
καί θά πρέπει νά μᾶς εἶναι ἐντελῶς
σαφές: «Ὁ διαλογισμός περιλαμβάνει
ὁλόκληρη τή ζωή»7.
Ἐκ τῶν ἀνωτέρω διαπιστώνεται πώς
ὁ διαλογισμός
εἶναι ὁ χῶρος
τοῦ ἀπόλυτου ψεύδους.
Ὑπ ό σ χ ε τ α ι
πώς ὁ ἀσκούμενος θά ταυτιστεῖ μέ τό
Βράχμαν, ὅτι θά γίνει Θεός. Ἔτσι ἐξηγοῦνται οἱ φράσεις - μάντρα πού ἐπαναλαμβάνουν ἀσταμάτητα οἱ ἀσκούμενοι στό διαλογισμό:
– «ὤμ» σημαίνει: Κρίσνα, τόν
Ὑπέρτατο Κύριο, μέ τόν ὁποῖο ἐπιδιώκει νά ταυτιστεῖ ὁ ἀσκούμενος
στή γιόγκα. Ἐπαναλαμβάνοντας
«ὤμ» βεβαιώνει τόν ἑαυτό του: «εἶμαι
ἁγνός, τέλειος αἰώνιος, ἐλεύθερος.
Εἶμαι ἡ ἀπόλυτη συνείδηση καί τό
ἄπειρο. Κάθε μέρος τοῦ σώματός μου
νιώθει τή δύναμη τῆς δόνησης αὐτῆς
τῆς ἰδέας.
– «Ἄχαμ Βραχμάσι» σημαίνει:
εἶμαι Βράχμα. Εἶμαι ὁ Θεός.
– «ὤμ τάτ σάτ» σημαίνει: ἡ ἀπόλυτη, ἡ αἰώνια ἀλήθεια εἶναι τό
Βράχμαν, ὁ Σρί Κρίσνα, καί γι’ αὐτόν
ὑπάρχω κι ἐνεργῶ.
– «Χάρε Κρίσνα, Χάρε Κρίσνα,
Κρίσνα Κρίσνα, Χάρε Χάρε / Χάρε
7. Swami Dayatmananda, Ὁ σκοπός καί ἡ
ἄσκηση τοῦ διαλογισμοῦ, Κύκλος μελέτης τῆς
Βεδάντα, Ἀθήνα 1996, σελ. 6-9.

Ράμα, Χάρε Ράμα, Ράμα Ράμα, Χάρε
Χάρε» σημαίνει: δέν ὑπάρχει ἄλλος
ἀπό τόν ὑπέρτατο Κύριο, τόν Κρίσνα, πού εἶναι ὁ ἄπειρα ἑλκυστικός, ἡ
ἀνεξάντλητη πηγή εὐτυχίας. «Χάρε»
σημαίνει ἐνέργεια τοῦ Κυρίου. Ἑπομένως ψάλλοντας τό Χάρε Κρίσνα
ἐννοοῦν «ὤ θεία ἐνέργεια τοῦ Κυρίου, ὤ Κύριε, Σᾶς παρακαλῶ δεχτεῖτε
τήν ὑπηρεσία μου».
Πραγματικά, ἑωσφορική διδασκαλία. Μ’ αὐτή τήν ψευδή ὑπόσχεση
ἐγκλωβίζονται οἱ ἀσκούμενοι στή
γιόγκα καί τόν διαλογισμό. Ὁ ἰνδουιστής νομίζει ὅτι δέν ἔχει κάτι καλύτερο καί ὑψηλότερο νά πράξει, ἀπό τό
νά ἑνωθεῖ μέ τούς θεούς του. Γι’ αὐτό
τόν στόχο εἶναι ἱκανός νά ἐγκαταλείψει τά πάντα καί νά ἀφιερώσει ὁλόκληρη τή ζωή του. Εἶναι συνήθης ἡ
εἰκόνα τῶν σκελετωμένων ἀσκητῶν
πού παραμένουν ἀκίνητοι διαλογιζόμενοι γιά χρόνια στήν ἴδια θέση,
συντηρούμενοι στή ζωή ἀπό τά λίγα
σπυριά ρύζι πού οἱ περαστικοί ὡς
ἐλεημοσύνη τούς βάζουν στό στόμα8.
Ὁ Rabindranath R. Maharaj, στό
βιβλίο του «ὁ θάνατος ἑνός γκουρού»9, περιγράφει, μέ πόνο ψυχῆς,
τήν προσωπική του ἐμπειρία ἀπό τήν
ἐξάσκηση τοῦ πατέρα του, ὁ ὁποῖος,
λίγο καιρό μετά τό γάμο του, ἀποφάσισε νά ἀφοσιωθεῖ ὁλοκληρωτικά
στή γιόγκα καί τόν διαλογισμό. Γράφει: «Χωρίς καμιά προειδοποίηση καί
ἐντελῶς ξαφνικά, κλείστηκε σ’ ἕναν
8. Ἰφιγένεια Λιούλια - Φακάρου, Ταξίδι σ’
ἕναν ἀλλιώτικο κόσμο, Ἰνδία, Λαντάκ, Νεπάλ,
ἐκδ. Μαυρίδης, Ἀθήνα 1986, σελ. 170.
9. Rabindranath R. Maharaj, Ὁ θάνατος
ἑνός ΓΚΟΥΡΟΥ, ἐκδ. Πέργαμος, Ἀθήνα, 1986.
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κόσμο βουβῆς αὐτοσυγκέντρωσης.
Ἀκόμα καί τά μάτια του δέν ἐπικοινωνοῦσαν μέ τούς γύρω του»10. Ἡ νεαρή μητέρα τοῦ μικροῦ Rabindranath
φρόντιζε «γιά τόν σύζυγό της, ὅπως
ἀκριβῶς θά φρόντιζε γιά ἕνα παιδί γεννημένο κουφό, βουβό καί τυφλό» 11. «Ποτέ δέν μοιραστήκαμε
τίποτα στή ζωή μου. Ἐξαιτίας τῶν
ὅρκων πού εἶχε κάνει πρίν ἐγώ γεννηθῶ, οὔτε μία φορά δέν μοῦ μίλησε,
οὔτε μοῦ ἔδωσε τήν παραμικρή προσοχή. Μόνο δυό λέξεις ἀπό κεῖνον
θά μέ εἶχαν κάνει τόσο εὐτυχισμένο.
Περισσότερο ἀπό ὁτιδήποτε ἄλλο
στόν κόσμο, ἤθελα νά τόν ἀκούσω
νά λέει: “Ράμπι, γιέ μου”. Ἔστω μόνο
μιά φορά! Ἀλλά, ποτέ δέν τό εἶπε. Γιά
ὀκτώ ὁλόκληρα χρόνια12 δέν μουρμούρισε οὔτε μία λέξη, οὔτε κάν ἕνα
ψίθυρο κουράγιου στή μητέρα μου.
Ἡ ἐκστατική κατάσταση στήν ὁποία
εἶχε φθάσει, λέγεται, στήν Ἀνατολή,
“κατάσταση ἀνώτερης συναίσθησης”
καί μπορεῖ ν’ ἀποκτηθεῖ μόνο μέ βαθιά αὐτοσυγκέντρωση»13.

10. Ὅ.π. σελ. 19.
11. Ὅ.π. σελ. 19.
12. Ὅ.π. σελ. 27-32. Μετά τήν ὀκτάχρονη
διαλογιστική ἄσκηση, ὁ πατέρας τοῦ Ράμπι πέθανε.
13. Ὅ.π. σελ. 11-12.

Ἡ ἀπόλυτη αὐτοσυγκέντρωση καί
ὁ φραγμός τῶν αἰσθήσεων ἀπό τούς
περισπασμούς τοῦ κόσμου ἀποκαλύπτουν, ἀφενός τή βαθιά εὐσέβεια
τῶν ἰνδῶν ἀσκουμένων στή γιόγκα,
καί ἀφετέρου, τή σωτηριολογική σημασία πού προσδίδουν στόν διαλογισμό. Ἡ ἀπομόνωση καί ὁ ἀσκητισμός
θεωροῦνται οἱ βάσεις γιά τήν καλλιέργεια τοῦ διαλογισμοῦ, πού αὐτό
συνίσταται στήν αὐτοάρνηση τῶν
δυνατοτήτων τῆς ζωῆς, στήν κατάπνιξη τῶν ἐπιθυμιῶν, στή σωματική
καί νοητική αὐτονέκρωση, μέ σκοπό
τήν ταύτιση μέ τόν χῶρο τῶν «θεῶν»,
δήλ. τῶν δαιμονικῶν ὀντοτήτων.
Πραγματικά, μόνο δαιμονικῆς
ἔμπνευσης ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι
ἡ δοξασία τοῦ τερματισμοῦ τοῦ
“κύκλου τῶν μετενσαρκώσεων”. Μέ
βάση τήν ἀνυπόστατη αὐτή πεποίθηση, ὁ ἰνδουιστής στερεῖται κάθε
χαρά, τήν ἐλευθερία στή σκέψη καί
τίς ἐπιλογές, ὑποβάλλει τόν ἑαυτό
του σέ ἀφόρητες στερήσεις, προκειμένου νά ἀποφύγει τίς ἑπόμενες μετενσαρκώσεις, πού ὅμως δέν ὑπάρχουν.
Τελικά, ὁ διαλογισμός, τό μέσο
ἔκφρασης τῆς τέλειας ἀγάπης πρός
τούς ἰνδικούς θεούς, ἀντί νά ὁδηγεῖ
στή σωτηρία, γίνεται τό ἐργαλεῖο μέ
τό ὁποῖο ὁ ἰνδουιστής «θάπτει» τή
μοναδική ζωή του. Αὐτή ἡ τραγικότητα συναντᾶται στόν προχριστιανικό κόσμο, ὡς σύμφυτη τῆς ἀποστασίας του ἀπό τόν ἀληθινό Θεό τῆς
ἀγάπης καί Δημιουργό του.
Ἑπόμενο θέμα: β) Ὁ ρόλος τῶν γκουρού
- Διαλογισμός καί μαγικές πρακτικές
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Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος
τοῦ π. Ἰωάννου Κουκουράκη
ἐφημερίου Ἐνορίας Μάλεμε Κυδωνίας
Συνέντευξη τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακάριο στόν
Ραδιοφωνικό Σταθμό «Μαρτυρία» σχετικά μέ τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο,
ἀπό τόν π. Ἰωάννη Κουκουράκη ἐφημέριο Ἐνορίας Μάλεμε Κυδωνίας.

Στήν ἀποψινή μας συνέντευξη θά συζητήσουμε μέ τόν Θεοφιλέστατο
ἐπίσκοπο Χριστουπόλεως κύριο Μακάριο γιά τό θέμα τῆς συνόδου!
Ἄς ξεκινήσουμε μέ τήν πρώτη
μας ἐρώτηση. Νά μᾶς πεῖτε γιατί
ὀνομάστηκε Ἁγία καί μεγάλη σύνοδος καί γιατί ὑπάρχουν διάφορες
ἀπόψεις καί θεωρεῖες πού κυκλοφοροῦν;
Καταρχάς νά ποῦμε ὅτι εἶναι ἕνα
μεγάλο γεγονός, αὐτό τό ὁποῖο σέ
μερικές ἡμέρες θά λάβει χώρα στόν
τόπο μας. Ἐπειδή καί ἐγώ γεννήθηκα
καί μεγάλωσα στήν Κρήτη καί ἔμεινα
έκεῖ ὅλα τά χρόνια τῆς διακονίας μου
μέχρι εἰς τήν ἐπίσκοπο χειροτονία
μου πρέπει νά νιώθουμε πολύ μεγάλη

περηφάνια πού ὁ θεός μας εὐλόγησε
καί ἡ Χάρις του οἰκονόμησε καί τό
ἅγιο πνεῦμα εὐδόκησε αὐτό τό μεγάλο τό γεγονός νά πραγματοποιηθεῖ
στό δικό μας τόπο, στόν τόπο τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου, στόν τόπο τοῦ
Ἀποστόλου Τίτου, στόν τόπο αὐτό
πού ἔβγαλε πολλούς Ἁγίους, πού
δημιούργησε πολλά μοναστήρια καί
ἔδωσε πάρα πολλά στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία! Γιατί ὀνομάστηκε Ἁγία
καί Μεγάλη Σύνοδος; Εἶναι μία ἀπόφαση πού ἔλαβαν ἀπό κοινοῦ ἐκείνη
πού προετοίμασαν αὐτό τό μεγάλο
γεγονός. Νά σᾶς πῶ μόνο γιά τήν
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ἱστορία ὅτι ἡ σύγκληση τῆς Ἁγίας
καί Μεγάλης Συνόδου ξεκίνησε ὡς
ὁραματισμός περίπου στίς ἀρχές τοῦ
προηγούμενου αἰῶνα. Πάλι ἕνας
κρητικός ὁ συντοπίτης μας, ὁ Μελέτιος Μεταξάκης, Πατριάρχης Κωσταντινουπόλεως ξεκίνησε αὐτό τό
ὅραμα. Ὑπῆρχε βέβαια ὁραματισμός
πιό πρίν, τοῦ Ἰωακείμ τοῦ τρίτου καί
σιγά-σιγά ἔθεσαν τίς βάσεις καί τίς
προϋποθέσεις νά φτάσουμε στό σημεῖο τό ὁποῖο θά ζήσουμε ἐμεῖς, Θεοῦ
θέλοντος, σήμερα! Ἡ πρώτη συνάντηση ἔγινε γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη
Σύνοδο τό 1930 στό Ἅγιο Ὅρος καί
συγκεκριμένα στή μονή Βατοπεδίου.
Ἀπό τότε ξεκίνησε καί ἀπό τότε ἔλαβε αὐτήν τήν ὀνομασία. Ἔχουμε πολλές μορφές συνόδων στήν ἱστορία
τῆς ἐκκλησίας, τίς οἰκουμενικές, τήν
ἐνδημοῦσα σύνοδο πού συγκαλεῖται
μόνο ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη, τήν ἐπαρχιακή σύνοδο, ὅπως
τήν γνωρίζουμε στήν ἐκκλησία τῆς
Κρήτης, τήν μείζονα σύνοδο καί αὐτή
τή σύνοδο πού ὀνομάστηκε Ἁγία καί
Μεγάλη Σύνοδος. Εἶναι Ἁγία γιατί
εἶναι ἱερή καί εἶναι καί μεγάλη γιατί
ξεπερνᾶ τά τοπικά ὅρια τῆς τοπικῆς
ἐκκλησίας καί γι’ αὐτό ὀνομάστηκε
καί μεγάλη. Ἀφετέρου, αὐτό καθεαυτό τό γεγονός ἀλλά καί τά θέματα
τά ὁποῖα καί θά συζητηθοῦν, ἄν δέν
ὑπῆρχε ἡ Χάρις τοῦ θεοῦ, ἡ εὐλογία
καί ἡ εὐδοκία τοῦ Παναγίου Πνεύματος δέν θά μπορούσαμε νά φτάσουμε
στήν ὑλοποίηση αὐτῆς τῆς συνόδου!
Στό ἐρώτημα γιατί δέν ὀνομάστηκε
Οἰκουμενική Σύνοδος ἡ ἀπάντηση
εἶναι ὅτι καμιά Οἰκουμενική Σύνοδος
δέν συνεκλήθη ὡς Οἰκουμενική. Δη-

λαδή, ὅταν ἔγινε ἡ πρώτη Οἰκουμενική Σύνοδος ὁ αὐτοκράτορας πού τήν
συνεκάλεσε, δέν κάλεσε τούς ἐπισκόπους καί τούς πατριάρχες καί τούς
εἶπε νά συμμετέχουν. Ἦταν μία σύνοδος πού ξεπερνοῦσε τά ὅρια τῆς Κωσταντινουπόλεως. Ἡ δεύτερη Οἰκουμενική Σύνοδος ἀποδέχθηκε τίς ἀποφάσεις τῆς πρώτης Οἰκουμενικῆς καί
ἔτσι ὀνομάστηκε πρώτη Οἰκουμενική
Σύνοδος. Διότι εἶχε ἕνα οἰκουμενικό
κύρος καί μία οἰκουμενική ἀποδοχή.
Ἀλλά οὔτε καί ἡ δεύτερη συνεκλήθη
ὡς Οἰκουμενική ἀλλά ἡ τρίτη Οἰκουμενική ὀνόμασε τήν δεύτερη Οἰκουμενική. Αὐτό ἔγινε μέ ὅλες τίς Οἰκουμενικές Συνόδους. Ἑπομένως, ἀκόμα
καί ἄν ἐπιθυμούσαμε νά συγκαλέσουμε οἰκουμενική αὐτό θά ὑπερέβαινε τίς δυνάμεις μας, ἑπομένως ἡ
ἑπόμενη σύνοδος ἀξιολογώντας τίς
ἀποφάσεις αὐτῆς τῆς συνόδου θά τήν
ὀνόμαζε οἰκουμενική.
Ἡ θεματολογία τῆς Ἁγίας καί μεγάλης συνόδου θά λέγαμε ὅτι ξεκίνησε μέ περισσότερες καί μεγαλύτερες προσδοκίες ὅσον ἀφορᾶ
τά θέματά της, ἀλλά στήν πορεία
ἡ θεματολογία της συρρικνώθηκε.
Ἐνῶ ξεκίνησε μέ 110 περίπου θέματα ἡ προπαρασκευαστική, φτάσαμε
σήμερα νά ἔχουμε ἕξι θέματα ἀπό
τά ὁποία τά πέντε ἔχουν ὁμοφώνως
ἀποφασιστεῖ. Ὁπότε εἶναι σά νά λέμε
ὅτι ἔχουμε πέντε θέματα τά ὁποία
θά συζητηθοῦν στή σύνοδο καί ἕνα
θέμα τό ὁποῖο ἐκκρεμεῖ. Οἱ ὀργανωτές προσπάθησαν νά συμπεριλάβουν στά θέματα τους πράγματα πού
ἀγγίζουν τόν ἄνθρωπο καθώς καί
κάποια πρακτικά προβλήματα πού
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ἡ ἐκκλησία ἔπρεπε νά ἀντιμετωπίσει
ὅπως τό θέμα τοῦ γάμου πού ὅμως
δέν συμφωνήθηκε νά συζητηθεῖ σέ
αὐτήν τήν σύνοδο.
Τό πρῶτο θέμα ἦταν ἡ ἀποστολή
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στό σύγχρονο κόσμο, στό ὁποῖο θέμα μελετᾶται ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου. Ἡ ἐκκλησία στό θέμα αὐτό
ἐπισημαίνει ὅτι δέν κάνει διακρίσεις
ἀνάμεσα στά πρόσωπα, στό γένος,
στήν φυλή, στό χρῶμα. Στή συνέχεια, μιλάει γιά τήν εἰρήνη στόν κόσμο, πού γνωρίζουμε πόσο σημαντική εἶναι καί πώς κάποιες χῶρες αὐτό
τό ἀγαθό τό στεροῦνται!
Τό δεύτερο θέμα εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία τῆς διασπορᾶς. Εἶναι ἕνα δύσκολο θέμα γιατί, ὅπως καταλαβαίνουμε, ἡ διασπορά ἔχει νά κάνει μέ
τό γεωγραφικό μῆκος καί πλάτος
στό ὁποῖο ἀνήκει ἡ κάθε ἐκκλησία.
Γιά παράδειγμα, ὅταν ὁμιλοῦμε γιά
ἐκκλησία τῆς Ρωσίας τό μυαλό μας
πάει στό γεωγραφικό μῆκος καί
πλάτος τῆς Ρωσίας. Ὅταν ὁμιλοῦμε
γιά παράδειγμα γιά τήν Μητρόπολη
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου τό μυαλό μας δέν πάει οὔτε στό Ρέθυμνο
οὔτε στό Ἡράκλειο. Ὁπότε ἐγείρεται
τό πρόβλημα ὅταν κάποιος δραστηριοποιεῖται στά γεωγραφικά πλαίσια μιᾶς ἄλλης Μητροπόλεως, ἑνός
ἄλλου Πατριαρχείου, τό ὁποῖο πρόβλημα βεβαίως χρήζει λύσεως!
Τό ἑπόμενο θέμα ἦταν ἡ σπουδαιότητα τῆς νηστείας, ἡ τήρησή της
καί πῶς αὐτή μπορεῖ νά ἐφαρμοστεῖ
σέ μέρη σύμφωνα μέ τίς παραδόσεις
τά ἤθη καί τά ἔθιμα τῆς κάθε περιοχῆς.

Τό ἑπόμενο θέμα ἦταν τό αὐτόνομο καί ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ!
Ὁ θεσμός τοῦ αὐτόνομου ἐκφράζει τό καθεστώς τῆς σχετικῆς ἤ μερικῆς ἀνεξαρτησίας ἑνός συγκεκριμένου ἐκκλησιαστικοῦ τμήματος
ἐκ τῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας τῆς
αὐτοκέφαλου ἐκκλησίας. Ὁ ὁποῖος
θεσμός εἶναι πάρα πολύ σημαντικός
γιά τίς σχέσεις μεταξύ τῶν ἐκκλησιῶν!
Τέλος, συζητήθηκε τό θέμα τῶν
σχέσεων τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας
πρός τό λοιπό χριστιανικό κόσμο!
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία οὗσα μία
Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική πιστεύει ἀκράδαντα ὅτι κατέχει κύρια
θέση στήν ὑπόθεση τῆς προωθήσεως
τῆς χριστιανικῆς ἑνότητας ἐντός τοῦ
σύγχρονου κόσμου. Αὐτή ἡ εὐθύνη
ἐκφράζεται μέσω τῶν οἰκουμενικῶν
συνόδων πού προέβαλαν τήν ὀρθή
πίστη καί τήν μυστηριακή κοινωνία!
Ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία ἔχει συνείδηση τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητος τῶν χριστιανῶν
εἶναι ὄμορφη καί πρέπει νά ἀνταποκριθεῖ στίς νέες συνθῆκες καί τίς νέες
προκλήσεις τοῦ σύγχρονου κόσμου!
Αὐτά εἶναι τά θέματα τά ὁποῖα
συζητήθηκαν στό πλαίσιο τῆς Ἁγίας
καί Μεγάλης Συνόδου καί εὐχόμαστε ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος νά σκεπάσει ὅλη αὐτή τήν σπουδαία προσπάθεια!
Ὑπεύθυνοι τῆς ἐκπομπῆς
Πατήρ Ἰωάννης Κουκουράκης
Ἀντώνης Τζατζάνης καί συνεργάτες
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Ἐπιμέλεια: Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

Τά Χανιά ὑποδέχτηκαν τό Ἅγιο Φῶς!

Μέ τίς πρέπουσες τιμές πραγματοποιήθηκε ἡ ὑποδοχή τοῦ Ἁγίου Φωτός
στό Ἀεροδρόμιο Χανίων ”Ἰωάννης Δασκαλογιάννης” πού ἔφτασε γύρω στίς
22:45 μέ πτήση τῆς Aegean καί συνοδευόμενο ἀπό τόν Πρωτ. Κων/νό Θωμαδάκη, (Τεχνικό Διευθυντή Ρ/Σ Μαρτυρία).
Τό Ἅγιο Φῶς παρέλαβε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, συνοδευόμενος ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ.
Δαμασκηνό Λιονάκη καί ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως καί μετά συντόμου δεήσεως
παρελήφθη ἀπό ἀντιπροσωπεῖες Ἐνοριῶν καί ἑκατοντάδων πιστῶν πού εἶχαν
σπεύσει στό ἀεροδρόμιο.
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Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας στά Χανιά!

Μέ κάθε μεγαλοπρέπεια καί τιμή ἑορτάσθηκε ἡ λαμπρή ἑορτή τῶν ἑορτῶν,
ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας στήν Ἱερά Μητρόπολή μας!
Στό Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τελέσθηκε μέ κάθε λαμπρότητα ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Ἑκατοντάδες πιστῶν παρακολούθησαν τήν τελετή τῆς Ἀναστάσεως λαμβάνοντας τό ἀνέσπερο Ἅγιο Φῶς, ἐνῶ ἔδωσαν τό παρών ὁ Ὑπουργός Οἰκονομίας, Ὑποδομῶν, Ναυτιλίας καί Τουρισμοῦ κ. Γεώργιος Σταθάκης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος
Βάμβουκας, ὁ τέως Ὑπουργός κ. Χρῆστος Μαρκογιαννάκης, πολιτικοί παράγοντες τοῦ τόπου μας καθώς καί ἐκπρόσωποι τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων
καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας κ.κ. Δαμασκηνός ἀπηύθυνε Ἀναστάσιμο χαιρετισμό πρός τούς εὐσεβεῖς
πιστούς, εὐχόμενος τό Ἅγιο Φῶς τῆς Ἀνάστασης νά γεμίσει μέ ἀναστάσιμη
ἐλπίδα καί ἀγάπη τίς ψυχές ὄλου τοῦ κόσμου.
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Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης στήν Ἱερά Μονή
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων!

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα
τελεῖται ὁ ” Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης” ὅπου σέ
πολλές γλῶσσες διαβάζεται τό Ἱερό Εὐαγγέλιο ὥστε νά ἀκουστεῖ σέ ὅλο τόν κόσμο
τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσιμης ἐλπίδας.
Στήν Ἱστορική καί σεβάσμια Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῆς Ἁγίας
Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων τελέσθηκε μέ
λαμπρότητα ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης”, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέγνωσε ἀρχικά τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐκ τοῦ πρωτοτύπου καί στήν συνέχεια κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας
ἀνέγνωσαν τό ἴδιο Εὐαγγέλιο στά Γαλλικά, στά Λατινικά, στά Ρουμανικά, στά
Ἰταλικά καί στά Ἀγγλικά.
Μετά τήν ἀπόλυση τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ ἀνέγνωσε τήν
Πατριαρχική Ἀπόδειξη ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα τῆς Α.Θ.Π. καί Οἰκουμενικοῦ μας
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, διένειμε σέ ὅλους τά πατροπαράδοτα κόκκινα αὐγά, μεταφέροντας τίς Πασχάλιες Ἑόρτιες εὐχές του.
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Προσκυνηματική ἐκδρομή
στή Δρακώνα Κεραμειῶν!
Ὁ Ἱερός Προσκυνηματικός Ναός Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς πραγματοποίησε ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου καί Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ
Τροπαιοφόρου προσκυνηματική ἐκδρομή στήν Δρακώνα Κεραμειῶν.
Τήν ἐκδρομή πού ἔγινε μέ τό ταξιδιωτικό γραφεῖο io tours, συνόδευσε ὁ
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ
ὁποῖος τέλεσε καί πανηγυρική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου συλλειτουργοῦντος τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρεσβ. Κυριάκου Κουρνιδάκη.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς
Ἱερᾶς εἰκόνος καί κατόπιν προσφέρθηκε παραδοσιακό κέρασμα σέ ὅλο τόν
κόσμο.
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Λαμπρός ἑορτασμός
στόν Ἅγιο Γεώργιο Ἀσή Γωνιᾶς!
Μέ κάθε λαμπρότητα
ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος
καί Τροπαιοφόρου Γεωργίου στά Χανιά, στούς
Ἱερούς Ναούς πού εἶναι
ἀφιερωμένοι στήν μνήμη
του.
Στό ὀρεινό καί γραφικό χωριό τοῦ Ἀποκόρωνα, στήν Ἀσή Γωνιά τελέσθηκε τήν Δευτέρα 2 Μαΐου
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
στό Ἅγιο Γεώργιο ” τόν Γαλατά”, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταντάκη,
τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρεσβ.
Βασιλείου Χατζηδάκη καί τοῦ
διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη.
Ἡ ὀνομασία αὐτή, ”Γαλατάς”, ἔχει δωθεῖ γιατί κάθε χρόνο οἱ κτηνοτρόφοι τῆς περιοχῆς φέρνουν τά
αἰγοπρόβατά τους στόν εἰδικά διαμορφωμένο χῶρο, ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί ἀφοῦ τά εὐλογήσει ὁ ἱερέας, τά ἀρμέγουν καί μοιράζουν τό γάλα στόν κόσμο.
Στίς 30.000 περίπου ὑπολογίζονται τά ζῶα τῆς περιοχῆς
καί κάθε χρόνο αὐτή τήν ἡμέρα
κάθε Ἀσηγωνιώτης κτηνοτρόφος τά φέρνει στήν Ἐκκλησία
γιά νά εὐλογηθοῦν.
Πλῆθος κόσμου παρευρέθηκε στή Θεία Λειτουργία ἀνάμεσά τους ἐκπρόσωποι τῆς Περιφέρειας, τῶν Δήμων καί τῶν
στρατιωτικῶν ἀρχῶν.
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Λαμπρός ἑορτασμός
τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης!
Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα ἑόρτασθηκαν οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καί
Εἰρήνη οἱ ὁποῖοι συγκαταλέγονται στή χορεία τῶν Νεοφανῶν Ἁγίων καί μάλιστα ἐκείνων πού μαρτύρησαν σχεδόν ἀμέσως μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός τέλεσε μέγα πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Προσκυνηματικό Ναό τοῦ
Ἁγίου Ραφαήλ πού βρίσκεται στήν Ἐθνική Ὁδό Χανίων – Ρεθύμνου.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
στόν φερώνυμο Ἱερό Ναό στά Περιβόλια Χανίων ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας καί συλλειτουργούντων πλήθους Κληρικῶν τῆς
Μητροπόλεώς μας.
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Χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον,
ἀπό τόν Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνό!
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 5 Μαΐου, ἠ εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ διακόνου
π. Ἀλεξάνδρου Ξηρουχάκη στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου
Χανίων, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό, κατά τήν διάρκεια τῆς τελέσεως Ἀρχιερατικῆς Θείας
Λειτουργίας.
Μέ λόγια συγκινητικά ὁ νεοχειροτονηθεῖς τόνισε ὅτι
αἰσθάνεται ἔντονα τήν μεγάλη εὐθύνη πού τοῦ ἐμπιστεύεται σήμερα ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας καί ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία.
Ἐν συνεχείᾳ ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες τοῦ πρός ὅλους
ἐκείνους πού στάθηκαν δίπλα του καί τόν βοήθησαν σέ
κάθε τοῦ βῆμα.
Ἰδιαιτέρως εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
μας κ.κ. Δαμασκηνό, τόν Πνευματικό του Πατέρα π. Ἐμμανουήλ Τζατζάνη, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό
μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, τόν Πανοσιολογιώτατο
Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιο Οἰκονόμου, τόν Πρωτ. Χαρίλαο Παπαγεωργίου καί τόν Ἀρχιδιάκονο π. Ἰωήλ Ποδαρόπουλο ἀπό
τήν Ἱερά Μητρόπολη Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, ὅπου τούς
γνώρισε καί τόν στήριξαν, ὅταν φοιτοῦσε στήν Παιδαγωγική Σχολή τοῦ Βόλου, τόν Πρωτ. Μιχαήλ Μπακατσάκη, τόν
Πρεσβ. Ἀργύριο Τερζή, καθώς καί ὅλους τούς Κληρικούς
καί διακόνους τῆς Μητροπόλεώς μας πού ὑπῆρξαν δάσκαλοι στήν πνευματική του πορεία. Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ
ἀπέδωσε στήν ἀγαπημένη τοῦ πρεσβυτέρα Παναγιώτα,
στούς γονεῖς καί στούς συγγενεῖς του καί στούς φίλους του.
Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ἀντιφώνησή του ἐξῆρε τήν προσωπικότητα καί τήν ἀφοσίωση τοῦ διακόνου Ἀλεξάνδρου,
λέγοντας μεταξύ ἄλλων ὅτι σήμερα πού ἡ Ἐκκλησία μας
καί ἰδιαίτερα ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χανίων βιώνει
τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί τῆς καταπατήσεως τοῦ θανάτου, σήμερα εὐδόκησε ὁ Θεός νά σέ καλέσει νά λάβεις τό
β΄βαθμό Ἱεροσύνης.
Τό ἔργο τοῦ ἱερέως εἶναι σταυρός καί ἀνάσταση. Δικαίωση καί ἀπαξίωση. Δόξα καί ταπείνωση. Θά γίνεις σημεῖο
ἀντιλεγόμενο ἀλλά καί δέκτης δόξας καί ἀτιμίας, σύμφωνα
μέ τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία παρακολουθεῖ καί χαίρεται γιά τήν πρόοδό σου, γιαυτό καί σέ ἐμπιστεύεται, σέ χαριτώνει διά τῆς χάριτος τοῦ
Παναγίου Πνεύματος καί σέ παραδίδει στό λαό τόν ὁποῖο
ἀγάπησες καί σέ ἀγάπησε, τόν ὁποῖο θά τόν δοξάσεις καί
θά σέ δοξάσει.
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Ἡ ἑορτή τῆς Ζωοδόχου πηγῆς στά Χανιά!

Πλημμύρισε ἀπό προσκυνητές ἡ Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή
Μονή Χρυσοπηγῆς στήν λαμπρή πανήγυρή της, προκειμένου νά προσκυνήσουν τήν χαριτόβλητη εἰκόνα τῆς Παναγίας.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς
κ.κ. Ἰουστίνου καί συμπροσευχούμενου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε λαμπρό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί
συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ
καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ.κ.
Ἰουστίνου.
Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβε μέρος πλῆθος Ἱερέων ἀνάμεσά τους, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός
Λιονάκης, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Βερυκάκης, ὁ Πανοσιολογιὠτατος Ἀρχιμ. καί Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης Νικηφόρος
Κουνάλης, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἱερομόναχος Πορφύριος Μπικουβαράκης,
ὀ Πρωτ. Μιχαήλ Μπακατσάκης, ὁ Πρωτ. Νικόλαος Μαυροματάκης, ὁ Πρωτ.
Δημήτριος Λαμπαθάκης, ὁ Πρωτ. Δημήτριος Καταπίδης, ὁ Πρωτ. Κων/νος
Θωμαδάκης, ὁ Πρωτ. Βασίλειος Φραγκιαδάκης, ὁ Πρωτ. καί στατιωτικός
Ἱερέας Μαρίνος Πατεράκης, ὁ Πρωτ. Σταῦρος Κατσιγαράκης, ὁ Πρεσβ.
Βασίλειος Γκάτσης, ὁ Πρεσβ. Ἰωάννης Κουκουράκης, οἱ διάκονοι π. Δημήτριος Δερμιτζάκης καί π. Θεοδόσιος Διακουλάκης καί συμπροσευχούμενης
τῆς Ὁσιολογιωτάτης Γερόντισσας τῆς Μονῆς, Θεοξένης Μοναχῆς μετά τῆς
ἀδελφότητος αὐτῆς.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός εὐχαρίστησε ἐγκάρδια τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο πού πάρα τό βεβαρυμμένο πρόγραμμά του κάθε χρόνο ἔρχεται στή Μονή πού ἀγάπησε καί τελεῖ
τήν Θεία Λειτουργία. Παράλληλα, εὐχαρίστησε ἐγκάρδια τόν Σεβασμιώτατο
Νέας Κρήνης καί Καλαμαριάς κ.κ. Ἰουστίνο, γιά τήν λαμπρή παρουσία του
στήν πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Ἰδιαιτέρως εὐχαρίστησε τούς Ἱερεῖς πού
ἔλαβαν μέρος, τήν Καθηγουμένη τῆς Μονῆς Θεοξένη Μοναχή μέ τήν ἀδελφότητα καθώς καί ὅλο τόν κόσμο γιά τήν ἀγάπη πού δείχνει στό πρόσωπο τῆς
Παναγίας μας.
Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Μονῆς καί στήν συνέχεια τό μοίρασμα τῶν κόκκινων αὐγῶν ὡς εὐλογία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας.

162

Πρώτη Συνάντηση τῶν Στελεχῶν γιά
τίς Κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεώς μας!
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Χρυσοπηγῆς, πραγματοποιήθηκε, ὅπως συνηθίζεται ἐδῶ καί τόσα χρόνια, ἡ πρώτη συνάντηση τῶν Στελεχῶν τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας ” ὁ Ἅγιος Παῦλος” γιά τήν καλοκαιρινή
περίοδο 2016.
Στή συνάντηση πού συμμετεῖχαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ.
Δαμασκηνός, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς
κ.κ. Ἰουστίνος, ὀ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Πρεσβ. Ἰωάννης Κουκουράκης, ὁ διάκονος καί Δ/ντής
τοῦ Γραφείου Νεότητος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης, ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Θεοξένη Μοναχή, καθώς καί τά Στελέχη τῶν Κατασκηνωτικῶν περιόδων, συζήτησαν διάφορα θέματα, λειτουργικά καί ὀργανωτικά, πρίν τήν ἔναρξη τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου.
Μέ λόγια συμβουλευτικά μίλησε πρός τούς νέους καί Στελέχη τῆς Κατασκήνωσης ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς.
Στό τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ἀφοῦ πρῶτα εὐχαρίστησε
ὅλους τούς παρευρισκομένους καί τούς ἐθελοντές, εὐχήθηκε καί αὐτή ἡ κατασκηνωτική περίοδος νά εἶναι μία περίοδος ὅπου παράλληλα μέ τήν ψυχαγωγία νά γαλουχήσει τούς νέους μας καί μέ χρηστές παιδαγωγικές ἀξίες.
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Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Ἱ.Ν.
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στόν Καλαθά!
Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στόν Καλαθά Ἀκρωτηρίου τέλεσε τόν μέγα πανηγυρικό Ἑσπερινό ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ
Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ.

Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός γιά τόν Ἅγιο Ἰωάννη
τόν Θεολόγο στά Περιβόλια!
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ καί Ἀποστόλου Ἰωάννου στόν φερώνυμο Ἱερό Ναό στά Περιβόλια Χανίων.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
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Τά Χανιά τίμησαν τόν Ἅγιο Χριστοφόρο!
Στόν ὄμορφο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου στήν περιοχή ”Καμίνι”
στή λεωφόρο Σούδας τελέσθηκε τήν Κυριακή 8 Μαΐου, Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ
καί συμπροσευχούμενων κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἑκατοντάδων
πιστῶν πού ἦρθαν νά προσκυνήσουν τόν Ἅγιο Προστάτη τῶν ὁδηγῶν.
Γιά τόν βίο τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου μίλησε ἐπίκαιρα ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας, ἐνῶ τό ἀναλόγιο τοῦ Ναοῦ κόσμησαν μέ τήν παρουσία
τούς καλλικέλαδοι ψάλτες.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
καί Χειροθεσία Ἀναγνώστου!
Τήν ἱερά μνήμη τῆς ἑορτῆς τοῦ
Ἁγίου Χριστοφόρου ἑόρτασε πανηγυρικῶς ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας τήν Δευτέρα 9 Μαΐου.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας κ.κ. Δαμασκηνός ἱερούργησε κατά
τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία πού
τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου
Χριστοφόρου Χανίων, ὅπου διακονεῖ ὁ

Πρωτ. Βασίλειος Φραγκιαδάκης.
Κατά τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος πλῆθος ἱερέων τῆς
Μητροπόλεώς μας ἐνῶ ἑκατοντάδες πιστῶν ἦλθαν νά προσκυνήσουν τήν
χάρη τοῦ Ἁγίου.
Λίγο πρίν τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας
ὁ Σεβασμιώτατος προέβη σέ Χειροθεσία Ἀναγνώστου τοῦ ἱεροψάλτου τοῦ Ναοῦ κ. Ἀντωνίου Φραγκιαδάκη, υἱοῦ τοῦ π. Βασιλείου.
Στή συνέχεια, τελέσθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς
εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου στόν αὔλειο
χῶρο τοῦ Ναοῦ συλλιτανευόντων εὐσεβῶν προσκυνητῶν.
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Ἐπετειακές ἐκδηλώσεις γιά τήν ἡμέρα
λήξης τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου!
Ξεκίνησαν τήν Δευτέρα 9 Μαΐου οἱ ἐκδηλώσεις γιά τήν 75η Ἐπέτειο τῆς
Μάχης τῆς Κρήτης.Στό Μνημεῖο τῶν Πεσόντων τελέσθηκε προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ ἐπιμνημόσυνη δέηση
γιά τούς πεσόντες κατά τήν διάρκεια τοῦ Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.
Στή συνέχεια, πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνου ἀπό τόν Ἀντιπεριφερειάρχη κ. Ἀπόστολο Βουλγαράκη καί ἀπό τόν βοηθό ΑΚΑΜ τῆς Ρωσικῆς
Πρεσβείας στήν Ἀθήνα Συνταγματάρχη Prokopenko Yurii.
Κατόπιν, ἀκολούθησε ἐνός λεπτοῦ σιγῆ καί ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ μας
Ὕμνου.
Στή συνέχεια, μετέβησαν στό Κοιμητήριο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, ὅπου ἐκεῖ ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση στά μνημεῖα
πεσόντων Ρώσων στρατιωτικῶν. Ἀκολούθησε Κατάθεση στεφάνων, ἑνός λεπτοῦ σιγῆ καί ἀνάκρουση τῶν Ἐθνικῶν Ὕμνων Ἑλλάδος καί Ρωσίας ἀπό τήν
μπάντα τοῦ Ναυτικοῦ.
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Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
γιά πνευματική ἐνίσχυση τῶν μαθητῶν
πού δίνουν Πανελλήνιες!
Νυχτερινή Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία γιά τούς
μαθητές πού διαγωνίζονται στίς
Πανελλήνιες ἐξετάσεις τέλεσθηκε μέ
πρωτοβουλία τοῦ
Γραφείου Νεότητας
τήν Παρασκευή 13
Μαΐου στόν Ἱερό
Ναό τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Λίγο πρίν τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος προέβη σέ μία
ἀκόμη Χειροθεσία Ἀναγνώστου τοῦ κ. Δημητρίου Διαμαντάκη.
Ὁ Σεβασμιώτατος τέλος, εὐχήθηκε στά παιδιά τῶν σχολείων μας, πολλά ἐκ
τῶν ὁποίων συμμετεῖχαν καί στή Θεία Μετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων,
νά ἔχουν τό Χριστό βοηθό καί συνοδοιπόρο στίς δοκιμασίες τους καί νά ἐκζητοῦν τήν μεσιτεία τῆς Παναγίας μας σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς τους.
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Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη
ἀπό τόν Δ/ντή Προσωπικοῦ Λ.Σ.
στόν Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνό!
Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη πραγματοποίησε στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
μας κ.κ. Δαμασκηνό, ὁ Δ/ντής Προσωπικοῦ τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος Ἀρχιπλοίαρχος Λ.Σ. κ. Δημοσθένης Παπαλεονάρδος συνοδευόμενος ἀπό τόν Κεντρικό Λιμενάρχη Χανίων, Ἀντιπλοίαρχο Λ.Σ. κ. Ἰωάννη Ὀρφανό.
Στό πλαίσιο τῆς συζήτησης ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε καλή δύναμη καί
συνέχεια στό δύκολο ἔργο τους, καθώς καί στήν ἐπικείμενη συνεργασία πού
θά ὑπάρξει σχετικά μέ τίς ἐργασίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου , γιά τήν
ὁποία ὁ κ. Παπαλεονάρδος ἔχει ὁριστεῖ ὡς ὑπεύθυνος ἀπό τήν πλευρά τοῦ
Λιμενικοῦ Σώματος.
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Ἡ ἑορτή τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Λειψάνων τοῦ
Ἁγ. Νικολάου στόν προμαχώνα τοῦ Μώλου!
Στούς ἀλμυρολουσμένους προμαχῶνες καί στό
δρόμο πού ὁδηγεῖ πρός τόν
Φάρο, τό στολίδι τοῦ παλιοῦ λιμανιοῦ τῆς πόλης,
βρίσκεται ὁ πέτρινος Ἱερός
Ναός πού εἶναι ἀφιερωμένος στόν Ἅγιο Νικόλαο,
προστάτη τῶν ναυτικῶν.
Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία πού τελέστηκε τήν Παρασκευή 20 Μαΐου, γιά τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων,
ἱερούργησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός
Λιονάκης, συλλειτουργούντος τοῦ π. Δημητρίου Λιόλιου καί συμπροσευχούμενου πλήθους Χριστεπώνυμου πληρώματος.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καταστηματάρχες τῆς περιοχῆς
προσέφεραν ψητές σαρδέλες στούς προσκυνητές, ἕνα ἔθιμο πού ξεκίνησε ἀπό
τότε πού ἀποκαλύφθηκε αὐτός ὁ ὄμορφος ναός στόν προμαχώνα τοῦ Μώλου.
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Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας τίμησε ΑΓΕΕΘΑ καί ΑΓΕΝ
Σέ μία ὄμορφη ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε στό Φρούριο τοῦ Φιρκᾶ
ἐνόψει τῶν ἐκδηλώσεων γιά τήν 75η επέτειο γιά τήν Μάχη τῆς Κρήτης, ἡ Ἱερά
Μητρόπολή μας ἀπέδωσε εὐαρέσκειες τιμῆς σέ δυό Ἀνώτατους Ἀξιωματικούς
πού ὑπηρετοῦν στό Πολεμικό Ναυτικό καί πού ἀμφότεροι κατάγονται ἀπό
τήν Κρήτη.Τίς εὐαρέσκειες τῆς Μητροπόλεώς μας ἀπένειμε ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός στόν Ἀρχηγό ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο Εὐάγγελο
Ἀποστολάκη καί στόν Ἀρχηγό ΓΕΝ Ἀντιναύαρχο Γεώργιο Γιακουμάκη.
Τό κείμενο τῶν εὐαρεσκειῶν ἀνέγνωσε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ἐνῶ μέ τήν σειρά τους οἱ δυό Ἀξιωματικοί προσέφεραν στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας Θυρεούς τοῦ Π.Ν..
Τήν διοργάνωση τῆς ἐκδήλωσης εἶχε ἀναλάβει τό Ναυτικό Μουσεῖο Κρήτης σέ συνεργασία μέ τήν Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακή Ἑνότητα Χανίων), τόν Δῆμο Χανίων καί τήν μπάντα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ πού ταξίδεψε
τό ἀκροατήριο σέ ἕνα μελωδικό ταξίδι μέ παλαιά ἀγαπημένα τραγούδια.
Τό παρών στήν ἐκδήλωση πλήν τῶν προαναφερομένων, ἔδωσαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιος, ἡ Βουλευτής
Χανίων κ. Βάλια Βαγιωνάκη, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, πολιτικοί καί στρατιωτικοί παράγοντες τοῦ τόπου μας, Βετεράνοι τῆς Μάχης τῆς Κρήτης καί ἀντιπροσωπεῖες ἀπό τίς συμμαχικές χῶρες.
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Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης στά Χανιά!
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κων/νου καί Ἑλένης
στά Χανιά τήν παραμονή καί τήν
κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς στήν
Μητρόπολή μας.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ.
Δαμασκηνός ἱερούργησε στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης
τελώντας Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στή Νέα Χώρα Χανίων συλλειτουργούντων πλήθους κληρικῶν καί συμπροσευχούμενων ἑκατοντάδων πιστῶν.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν
ἴδιο Ναό προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί συμπροσευχουμένων τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη καί πλήθους ἱερέων καί κόσμου.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία στήν Ἐνορία
Ἀγυιᾶς ἱερουργούντως τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας.
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Ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τούς ἐκτελεσθέντες
στόν Κερίτη ποταμό!
Ἐπιμνημόσυνη δέηση προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Πομενάρχου μας κ.κ.
Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, πολιτικῶν
καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν, τελέσθηκε στή γέφυρα τοῦ Ποταμοῦ Κερίτη στόν Ἁλικιανό,
γιά τούς 118 ἐκτελεσθέντες
τήν περίοδο τῆς Γερμανικῆς
Κατοχῆς.
Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε στό πλαίσιο τῆς 75ης ἐπετείου ἀπό τήν
Μάχη τῆς Κρήτης, καί ὁλοκληρώθηκε μέ τήν κατάθεση στεφάνων στό ἐκεῖ
μνημεῖο ἐκτελεσθέντων πατριωτῶν, τήν τήρηση ἐνός λεπτοῦ σιγῆς, τήν ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου, ὁμιλίες καί παραδοσιακούς χορούς.
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Κορύφωση τῶν ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων
μνήμης καί τιμῆς γιά τήν Μάχη τῆς Κρήτης
στό Μάλεμε!
Τήν Κυριακή 22 Μαΐου
κορυφώθηκαν στό Μάλεμε Κυδωνίας, οἱ ἐκδηλώσεις γιά τήν ἐπέτειο ἀπό
τήν 75η ἐπέτειο τῆς Μάχης τῆς Κρήτης.
Οἱ ἐκδηλώσεις μνήμης
καί τιμῆς ξεκίνησαν μέ τήν
τέλεση Ἐπιμνημόσυνης
Δεήσεως προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου καί συμπροσευχουμένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, κληρικῶν καί πλῆθος κόσμου.
Στή συνέχεια, ἀκολούθησαν κατάθεση στεφάνων στό Μνημεῖο Μάχης
Κρήτης καί χαιρετισμοί ἀπό φορεῖς καί ἀπό τόν ἐκπρόσωπο τῆς κυβέρνησης,
κ. Τέρενς Κουίκ, ἐνῶ δέν ἔλειψε ἡ ἐκπληκτική ἐπίδειξη ἀεροσκάφους τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας ἀπό τήν ὁμάδα ΖΕΥΣ.
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Ἀρχιερατικό Τρισάγιο γιά τά δέκα χρόνια
ἀπό τήν μοιραία πτήση τοῦ ἥρωα Κ. Ἡλιάκη!
Σέ κλίμα συγκίνησης τελέσθηκε τήν Δευτέρα 23 Μαΐου στό κοιμητήριο τοῦ
Ἁγίου Λουκᾶ Χανίων, Ἀρχιερατικό Τρισάγιο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων τοῦ Πρωτ.
Δημητρίου Λαμπαθάκη, τοῦ Πρωτ. Κων/νου Θωμαδάκη, συγγενῶν καί φίλων,
γιά τά δέκα χρόνια ἀπό τήν θυσία τοῦ ἡρωικοῦ Σμηναγοῦ Κων/νου Ἡλιάκη.
Σάν σήμερα στίς 23 Μαΐου 2006 καί ἔπειτα ἀπό θερμό ἐπεισόδιο ἑλληνικῶν
μέ τουρκικά μαχητικά, τό ἀεροσκάφος τοῦ Κωνσταντίνου Ἡλιάκη κατέπεσε
κοντά στήν Κάρπαθο, ἔπειτα ἀπό προσπάθεια ἀναχαίτισης τουρκικοῦ F-16.
Τά συντρίμμια τοῦ ἀεροπλάνου βρέθηκαν λίγο ἀργότερα ἐπιβεβαιώνοντας τό
τραγικό αὐτό συμβάν. (wikipedia)

Βιβλιοπωλεῖο «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

Τό βιβλιοπωλεῖο ‘‘ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ’’ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας, βρίσκεται στήν ὁδό Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, στό ἰσόγειο τῶν γραφείων τῆς Μητροπόλεως.
Σέ ἕνα ὄμορφο διαμορφωμένο χῶρο πού ἐπιμελεῖται
ὁ ὑπεύθυνος βιβλιοπωλείου π. Ἰωάννης Μαλεφάκης μποροῦμε νά βροῦμε ἀπό θυμιάματα, εἰκόνες, ἱερατικά σκεύη καί μία πλούσια συλλογή
ἀπό ἐπιλεγμένα βιβλία Πατέρων καί συγγραφέων πού πραγματεύονται τήν ὀρθόδοξη
Μαρτυρία.
Τό βιβλιοπωλεῖο εἶναι ἀνοιχτό καθημερινά καί λειτουργεῖ ὧρες καταστημάτων.
Τηλέφωνο Ἐπικοινωνίας: 28210-27819
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Ἑσπερίδα γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο!
Μέ προσέλευση πολλῶν πιστῶν ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας πραγματοποίησε
πνευματική Ἑσπερίδα ἀνοικτῆς ἐνημέρωσης, προβληματισμοῦ καί διαλόγου
τήν Παρασκευή 27 Μαΐου, γιά τήν ἐπερχόμενη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο πού
θά λάβει χώρα στόν τόπο μας καί συγκεκριμένα στή Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία στό
Κολυμβάρι Χανίων.
Ἔγκυροι ὁμιλιτές, ὅπως ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Βασίλειος Γοντικάκης, Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων Ἁγίου Ὅρους, ὁ Καθηγητής τοῦ
Α.Π.Θ. Ἀνέστης Κεσελόπουλος καί ὁ Διευθυντής τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης κ. Κωνσταντῖνος Ζορμπάς με θεμελιωμένη ἄποψη καί ἀπαντήσεις
στούς προβληματισμούς ἐνημέρωσαν κλῆρο καί λαό πού εἶχε ἀσφικτικά γεμίσει τήν αἴθουσα τοῦ Πολιτιστικοῦ κέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας.
Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ.
Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος ἔκανε τήν εἰσαγωγή καί εὐλόγησε τήν πνευματική
αὐτή Ἑσπερίδα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ.κ.
Ἀμφιλόχιος, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ συντονιστής τῶν ὁμιλιῶν καί τῶν διαλόγων, ὁ
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ἡ Ὁσιολογιωτάτη Γερόντισσα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς
Θεοξένη Μοναχή καί πλῆθος κόσμου.
Ἡ Ἑσπερίδα ἀναμεταδόθηκε ζωντανά ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς
Μητροπόλεώς μας, Ράδιο Μαρτυρία 95,5 FM.
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Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός:
“ἡ Γερόντισσα Θεοσέμνη πρῶτα βρῆκε τό Θεό
καί μετά ἀπῆλθε ἀπό αὐτόν τόν κόσμο”!
Στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Χρυσοπηγῆς τελέσθηκε
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τό Σάββατο 28 Μαΐου 2016.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε τό μνημόσυνο τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας τῆς Μονῆς Θεοσέμνης Μοναχῆς, ἡ ὁποία κοιμήθηκε πρίν
16 χρόνια, τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τῆς μακαριστῆς Ἄννας, κόρης
Ἱερέως Νικολάου Νικολουδάκη καί εὐεργέτηδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
καί τά μνημόσυνα ἄλλων μακαριστῶν ἀδελφῶν μας.
Κατόπιν μετέβησαν στό μνῆμα τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας Θεοσέμνης
Μοναχῆς, ὅπου τελέσθηκε τρισάγιο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
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Γέροντας Πατάπιος: «Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες
τοῦ Γένους, φῶς στό σκοτάδι μετά
τήν Ἅλωση τῆς Πόλης» !
Μ΄ἀφορμή τήν ἀνάμνηση τῆς θλιβερῆς ἐπετείου τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλεύουσας Πόλεως ἀπό τούς σκληρούς Ὀθωμανούς τήν ἀποφράδα ἡμέρα τῆς
29ης Μαΐου 1453 πού ἀποτελεῖ τήν «Μεγάλη Παρασκευή» τοῦ Γένους μας,
οἱ συνέπειες τῆς ὁποίας ἐπηρέασαν στήν διαμόρφωση τῆς νεοελληνικῆς ταυτότητας καί συνείδησης καί τῶν ἐπίκαιρων διδαγμάτων πού ἀπορρέουν ἀπό
αὐτήν, πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας, ἐπετειακή ἐκδήλωση τήν Κυριακή 29 Μαΐου στό Πνευματικό Κέντρο «Κωνσταντινουπολειάδα»
τῆς ἐνορίας Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης Νέας Χώρας.
Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ τήν τέλεση ἐπιμνημόσυνης δεήσεως «ὑπέρ τοῦ
Ἀειμνήστου Βασιλέως Κωνσταντίνου τοῦ Παλαιολόγου καί τῶν γενναίων
ὑπερασπιστῶν τῆς Βασιλεύουσας πόλεως τῶν ἡρωικῶς πεσόντων κατά τήν
ὑπό τῶν Ὀθωμανῶν ἅλωσιν αὐτῆς» προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Κατόπιν, ἀκολούθησε ὁμιλία ὑπό τοῦ Ὁσιολογιωτάτου
Ἁγιορείτου Γέροντος π. Παταπίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου μέ
θέμα: «Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες τοῦ Γένους, φῶς στό σκοτάδι
μετά τήν Ἅλωση τῆς Πόλης» καί μουσική διάνθιση μέ μικρασιάτικα τραγούδια καί θρήνους ὑπό τοῦ μουσικοῦ κ. Εὐάγγελου Βαϊγκούση.
Γιά τόν Γέροντα Πατάπιο καί γιά τό ἔργο του μίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
Εὐχαριστήριο χαιρετισμό πρός τόν Σεβασμιώτατο, πρός τό Γέροντα Πατάπιο καί πρός ὅλους τούς
παρευρισκομένους ἀπηύθηνε ὁ Πρωτ. Ἀντώνιος
Σαπουνάκης ἱερατικός προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ,
ἐνῶ τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν ὁμιλητή γιά τό θέμα πού πραγματεύθηκε, καθώς καί ὅλους ὅσους
παρευρέθηκαν στήν ἐπετειακή αὐτή ἐκδήλωση γιά τήν Ἅλωση τῆς Πόλης!
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Τιμήθηκε στήν Κάρπαθο ὁ ἥρωας Σμηναγός
Κωνσταντῖνος Ἡλιάκης
Δέκα χρόνια πέρασαν ἀπό τίς 23
Μαΐου 2006 τότε πού ὁ Σμηναγός
Κωνσταντῖνος Ἡλιάκης ὑπερασπίστηκε σέ ἀερομαχία, κοντά στήν
Κάρπαθο, τήν πατρίδα του μέχρι τελευταίας ρανίδος τοῦ αἵματός του,
συγκατελεγόμενος καί αὐτός στή
χορεία τῶν ἡρώων.
Τή μνήμη τοῦ ἥρωα σμηναγοῦ τίμησαν τήν 30η Μαΐου οἱ κάτοικοι τῆς Καρπάθου στό πλαίσιο ἐκδηλώσεων
τιμῆς καί μνήμης πού συνδιοργάνωσαν ἡ Πολεμική Ἀεροπορία καί οἱ Δῆμοι
Καρπάθου καί Χανίων. Τήν Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
ἐκπροσώπησαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης καί ὁ πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Θωμαδάκης, ὅπου ἔλαβαν
μέρος στήν ἐπιμνημόσυνη δέηση πού τελέσθηκε στό χῶρο τοῦ μνημείου μαζί
μέ Ἱερεῖς ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Καρπάθου & Κάσου.
Τό παρών στίς ἐκδηλώσεις ἔδωσαν ἡ ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων,
ἐκπρόσωποι τῶν κομμάτων, ἐκπρόσωποι ἀπό τήν Ἀντιπεριφέρεια Χανίων καί
τόν Δῆμο Χανίων, συνάδελφοί του ἀπό τήν 115 ΠΜ, συγγενεῖς, ἐκπρόσωποι
ἀπό τήν τοπική ἡγεσία καί πλῆθος κόσμου.
Ὁμιλίες ἐκφώνησαν ὁ Ἀρχηγός ΓΕΑ, Ἀντιπτέραρχος (Ι) Χρῆστος Βαΐτσης,
ὁ Δήμαρχος Καρπάθου, κ. Ἠλίας Λάμπρος καί ἐκ μέρους τῆς οἰκογένειας ὁ
ἀδελφός τοῦ ἡρωικοῦ Σμηναγοῦ κ. Φίλιππος Ἡλιάκης.
Στήν ὁμιλία του ὁ Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ἠλίας Λάμπρος τόνισε: «Κώστα
Ἡλιάκη, λεβέντη Κρητικέ, περήφανε Ἕλληνα, μαχητή τοῦ Αἰγαίου, ἐμεῖς οἱ
Καρπάθιοι ἔχουμε τό προνόμιο νά τιμοῦμε ξεχωριστά τήν θυσία σου πού ὅταν
τό καθῆκον σέ κάλεσε ἤσουν ἐκεῖ……. Σήμερα πού ὅλοι μας ἀπολαμβάνουμε ἐλεύθερη πατρίδα καί ἐλεύθερους οὐρανούς θά πρέπει νά θυμόμαστε πώς
ἐδῶ σέ αὐτές τίς θάλασσες, σέ αὐτά τά νησιά γεννήθηκε καί μεγαλούργησε τό
ἑλληνικό πνεῦμα..…».
Στήν ὁμιλία του ὁ Ἀρχηγός ΓΕΑ Ἀντιπτέραρχος (Ι) Χρῆστος Βαΐτσης, ὁ
ὁποῖος ἐκπροσώπησε καί τόν Ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἄμυνας, κ. Πάνο Καμμένο,
τόνισε: «23 Μαΐου 2006, μία ἡμερομηνία πού δέ θά ξεχάσουμε ποτέ. Σέ αὐτή
τήν περιοχή, κοντά στό ἡρωικό νησί τῆς Καρπάθου, πρίν περίπου 10 χρόνια,
ἔπεσε στό βωμό τοῦ καθήκοντος ὁ Σμηναγός (Ι) Κωνσταντῖνος Ἡλιάκης.
Τήν ἡμέρα ἐκείνη, τροφή στόν ἀκήρυχτο πόλεμο πού καθημερινά διεξάγεται στόν οὐρανό τοῦ Αἰγαίου, τά τελευταία σαράντα καί πλέον χρόνια, δό179

θηκε ἐντολή στόν Σμηναγό Ἡλιάκη, ἀρχηγό τοῦ ζεύγους ἀεροσκαφῶν ἐπιφυλακῆς, νά ἀναχαιτίσει 3άδα τούρκικων Α/Φ πού εἰσῆλθαν χωρίς ἄδεια στό
FIR Ἀθηνῶν καί νά μεταφέρει γιά ἀκόμη μία φορᾶ τό μήνυμα τῆς διεθνοῦς
νομιμότητας στούς γνωστούς ἀποδέκτες.
Τό μήνυμα ὅτι εἴμαστε ἐδῶ, τό Αἰγαῖο, τά νησιά του καί οἱ οὐρανοί του ἦταν
καί θά εἶναι πάντοτε ἑλληνικό. Θά μᾶς βρίσκετε μπροστά σας κάθε φορά πού
προσπαθεῖτε νά κατοχυρώσετε τίς παράλογες καί ἄνομες ἐπιδιώξεις σας.
… Ὁ Κώστας Ἡλιάκης ἀποτελεῖ πρότυπο ἡρωισμοῦ, λεβεντιᾶς καί αὐταπάρνησης, γιατί καθόλη τή διάρκεια τῆς σταδιοδρομίας του ὑπηρέτησε ἀξίες
καί ἰδανικά, ἔχοντας βαθιά χαραγμένη μέσα τοῦ τήν αἴσθηση τοῦ καθήκοντος, «ταγμένος νά φυλάει Θερμοπύλες».
Οἱ ἕλληνες ἀεροπόροι, ὑπερασπίζοντας καθημερινά τούς οὐρανούς τοῦ
ἀρχιπελάγους, ἐνισχύουν τό αἴσθημα ἀσφαλείας πού ἔχουν ἀνάγκη οἱ πολίτες. Οἱ νησιῶτες μας, ὅπως ὁ φιλόξενος λαός τῆς Καρπάθου, γνωρίζουν πολύ
καλά καί τό ἀποδεικνύουν ἔμπρακτα μέ τίς ἐκδηλώσεις τιμῆς καί μνήμης στό
πρόσωπο τοῦ Σμηναγοῦ Ἡλιάκη.”…
Στήν ὁμιλία του καί ὁ ἀδελφός τοῦ ἀδικοχαμένου Σμηναγοῦ κ. Φίλιππος
Ἡλιάκης, τόνισε: «….. Σήμερα ἐδῶ στήν Κάρπαθο τιμοῦμε τόν Σμηναγό μά
καί ὅλους τούς πιλότους πού ἔχουν πέσει στήν ἐκτέλεση τοῦ καθήκοντός
τους. Ἡ σημερινή ἐκδήλωση τιμῆς ἀφορᾶ καί τούς ἐν ζωῇ συναδέρφους του,
ἄγρυπνους φύλακες, προστάτες κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τῆς πατρίδος μας
….Ἐμεῖς δέν καταθέσαμε ἀγωγές κατά τοῦ δολοφόνου τοῦ ἀδελφοῦ μου, γιατί
γιά μᾶς ἡ ἀξία τοῦ Κώστα ἦταν καί εἶναι ἀνεκτίμητη. Δέν κοστολογεῖται.»
Ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων καί ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου.
Μέ τό πέρας τῆς τελετῆς, πραγματοποιήθηκε θεαματική ἐπίδειξη ἀεροσκάφους τῆς Ὁμάδας Ἀεροπορικῶν Ἐπιδείξεων Μεμονωμένου Ἀεροσκάφους F16
Block 52+.
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Χειροτονία Ἱεροδιακόνου ἀπό τόν Κυδωνίας
καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνό!
Μεγαλοπρεπῶς καί ἱεροπρεπῶς τελέστηκε τό Σάββατο 4 Ἰουνίου Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή
τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων Κληρικῶν, ἐνῶ
παρέστη ἡ Καθηγουμένη ἀπό τήν Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς Θεοξένη Μοναχή,
ἀντιπροσωπεία ἀπό τήν Ἱερά Μονή Κορακιῶν καί πλῆθος κόσμου.
Ἀφορμή ἦταν ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ καλοσυνάτου Μοναχοῦ Νικηφόρου Εἰκοσιδέκα, καταγόμενου ἀπό τό Ζευγολατιό Κορινθίας. Μέσα σέ
κλίμα συγκίνησης τελέστηκε ἡ χειροτονία τοῦ νέου Ἱεροδιακόνου, τοῦ ὁποίου
ἡ γιαγιά λίγες ὧρες νωρίτερα κοιμήθηκε καί δέν πρόλαβε νά τήν χαιρετίσει.
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Ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως
στά Χανιά!
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως
τοῦ Κυρίου μας στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στό Δαράτσο Χανίων. Στήν πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός συλλειτουργούντων ἱερέων καί συμπροσευχούμενων εὐσεβῶν Χριστιανῶν.
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Τό «παρόν» συνάντησε τό «παρελθόν»
δίνοντας ραντεβού ...στό μέλλον!
Μέσα σέ ἕνα ἰδιαίτερα χαρούμενο κλίμα μέ διάχυτη μία γλυκιά
συγκίνηση, πραγματοποιήθηκε
στίς ἐγκαταστάσεις τῆς Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς
Κρήτης, τήν Τρίτη 7 Ἰουνίου 2016,
παραμονή τῆς Ἀπόδοσης τῆς
Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, ἡ τελετή βράβευσης τῶν συνταξιούχων ἐκπαιδευτικῶν τοῦ σχολείου.
Παρόντες – ἀνταποκρινόμενοι μέ ἰδιαίτερη χαρά ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού
προσκλήθηκαν – συνταξιοῦχοι καθηγητές καί καθηγήτριες, πού μέ τήν εὐκαιρία
αὐτή ὁ Θεός κατηύθυνε τά βήματά τους πίσω στόν εὐλογημένο τόπο τοῦ Ἁγίου
Ματθαίου, μετά ἀπό πολλά πολλά χρόνια…
Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τούς ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνός, πλῆθος ἱερέων ἀπό ὅλη τή Μεγαλόνησο, ὁ Διευθυντής τῆς
Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης κ. Κωνσταντῖνος Ζορμπάς καί ὁ πρώην Διευθυντής της κ. Ἀλέξανδρος Παπαδερός, ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ι. Ν. Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ν. Χώρας καί Πρόεδρος τῶν Ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς π. Ἀντώνιος
Σαπουνάκης, σύσσωμος ὁ Σύλλογος τῶν διδασκόντων τοῦ σχολείου, οἱ ἱεροσπουδαστές τῆς Σχολῆς ἀλλά καί δεκάδες ἄνθρωποι πού συνέδεσαν κατά τό παρελθόν
τή ζωή τους μέ τή σημερινή Πατριαρχική Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης.
Χαιρετισμό ἀπέστειλαν ὁ Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος Καλαντζής, ὁ πρώην Διευθυντής π. Γεώργιος Μαρνέλλος καί ὁ σχολικός Σύμβουλος
Θεολόγων Κρήτης κ. Γεώργιος Στριλιγκᾶς.
Ὅλοι μαζί, ἰδιαίτερα συγκινημένοι καί μετά τήν ἀπονομή τιμητικοῦ διπλώματος σέ κάθε ἕναν ξεχωριστά ἀπό τό Διευθυντή τῆς Σχολῆς κ. Θωμά Παναγιώτου,
εἶχαν νά θυμηθοῦν καί νά «καταθέσουν» στιγμές ἀπό τό παρελθόν, ἀναπολώντας
τίς μέρες πού ἔζησαν καί ἐργάστηκαν στόν Ἅγιο Ματθαῖο. Δέν παρέλειψαν νά τονίσουν τούς δεσμούς πού μέχρι σήμερα τούς ἑνώνουν καθώς νιώθουν τή ζεστασιά
«μιᾶς μεγάλης οἰκογένειας» νά ἀποτελεῖ ἀκόμα τόν συνεκτικό δεσμό μεταξύ τους.
Στό πλαίσιο τῆς ἐκδήλωσης καί μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση τριῶν χρόνων ἀπό
τήν κοίμησή του, παρουσιάστηκε ἀπό μαθητές καί καθηγητές τοῦ σχολείου ἕνα
σύντομο ἀφιέρωμα στό μακαριστό Εἰρηναῖο Γαλανάκη, πρώην Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε μαθητής τοῦ Ἱεροδιδασκαλείου καί ἀργότερα
ὑπηρέτησε τή Σχολή ἀπό τή θέση τοῦ Ὑποδιευθυντῆ.
Μίλησαν γιά τόν «δάσκαλο» Εἰρηναῖο, τονίζοντας ὅτι «ὁ χρόνος δέν θά ἔφτανε
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γιά νά ἀναλύσει κανείς τίς πτυχές τῆς πολυσχιδοῦς προσωπικότητάς του. Τό ἔργο
του ἦταν καί εἶναι πάντα μία ἀστείρευτη πηγή ἔμπνευσης καί δημιουργίας. Ἡ διδασκαλία του δέν ἔμεινε ποτέ κλεισμένη στούς τοίχους τῆς σχολικῆς τάξης. Καί
πώς θά μποροῦσε ἄλλωστε μία σχολική τάξη νά χωρέσει τή φλόγα καί τήν ἀγάπη
πού τόν διαπερνοῦσε γιά ὅ,τι ἔκανε…»
Θυμήθηκαν πώς συχνά μέ τή συνοδεία Ἱεροσπουδαστῶν, ἀνέβαινε στίς κορφές
τοῦ Ἀκρωτηρίου, ὕψωνε τό Σταυρό καί τελοῦσε ὑπαίθριες Λειτουργίες.
Ἰδιαίτερη ἀναφορά μάλιστα μέσα ἀπό σχετικό φωτογραφικό ὑλικό, ἔγινε στούς
τελειόφοιτους μαθητές τῆς σχολικῆς χρονιᾶς 2014-15, οἱ ὁποῖοι βρέθηκαν στίς
15 Ὀκτωβρίου 2014, σέ μία ἀπό τίς ἁγιασμένες κορφές τοῦ Ἀκρωτηρίου, πλάι στό
Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Τριάδας, γιά νά ὑψώσουν ἕνα μεγάλο Σταυρό ἐκεῖ, μιμούμενοι τόν μακαριστό Γέροντα, ἑξήντα χρόνια ἀπό τότε πού ὁ ἴδιος, ὡς Ὑποδιευθυντής τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς Κρήτης ὁδηγοῦσε ἐκεῖ τούς τελειόφοιτους μαθητές του
καί ὅλοι μαζί ὕψωναν Σταυρούς καί τελοῦσαν τή Θεία Λειτουργία.
Ἐπισημάνθηκε ἐπίσης πώς καί οἱ φετινοί μαθητές – στό πλαίσιο τῆς ἐκπόνησης
πρωτότυπων Ἐκπαιδευτικῶν Προγραμμάτων Μουσειακῆς Ἀγωγῆς τῆς Ὀρθόδοξης Ἀκαδημίας Κρήτης – ἀσχολήθηκαν μέ τό συγγραφικό ἔργο τοῦ μακαριστοῦ
Εἰρηναίου Γαλανάκη ἐνῶ μέ τήν ἀρωγή τῆς ΟΑΚ βρέθηκαν στίς 26/2/2016, στόν
χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἀκαδημίας Κρήτης, στό Κολυμπάρι, γιά νά παρουσιάσουν
τούς «καρπούς» τῆς δουλειᾶς τους, ἀνάμεσα σέ ἄλλα σχολεῖα ἀπό τή Ρόδο καί τό
Ἡράκλειο.
Πολλοί μάλιστα ἀπό τούς παρευρισκομένους, μέ ἀφορμή τήν ἀνάγνωση ἐπιστολῆς τοῦ Εἰρηναίου πρός τούς τότε μαθητές του, θυμήθηκαν μέ νοσταλγία τή
σπουδαία αὐτή μορφή, τόν «παππού τῆς Κρήτης» ὅπως τόν ἀποκάλεσαν, πού μέ
τό πέρασμά του «σημάδεψε» καθοριστικά τή ζωή καί τήν πορεία τόσο τῶν δασκάλων ὅσο καί τῶν μαθητῶν.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ πώς ἡ ἐκδήλωση αὐτή ἀνταποκρίθηκε σέ μία πολύ σημαντική ἀρχή τῆς ἐκπαίδευσης: τήν καλλιέργεια ἤθους στούς μαθητές, διδάσκοντάς
τους ταυτόχρονα ὅτι ἡ εὐγνωμοσύνη ὀμορφαίνει τή ζωή καί δίνει ἀξία σέ αὐτόν
πού τήν ἐκφράζει.
Ἡ συγκινητική αὐτή συνάντηση ὁλοκληρώθηκε μέ τήν εὐχή καί τήν ἐλπίδα ὁ
Πανάγαθος Θεός νά χαρίζει ὑγεία καί εὐημερία στή μεγάλη «οἰκογένεια» τοῦ Ἁγίου Ματθαίου καί νά δώσει τήν εὐκαιρία μιᾶς νέας συνάντησης στό μέλλον!
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Μητροπολίτης κ.κ. Δαμασκηνός:
“ὁ Ἅγιος Ὀνούφριος ἔδειξε ἐμπιστοσύνη
στήν Ἐκκλησία”!
Στό ὄμορφο καί γραφικό λιμανάκι, ὅπου βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ὀνουφρίου, ἑορτάσθηκε πανηγυρικά ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου, τήν Κυριακή 12
Ἰουνίου.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συλλειτουργούντων ἱερέων καί συμπροσευχούμενων εὐλαβῶν προσκυνητῶν.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς
τελέσθηκε μέγας πανηγυρικός
Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, συμπροσευχούμενων ἱερέων καί κόσμου.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός τῶν Ἁγίων Θεοδώρων
στό ὁμώνυμο νησί!

Μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Θεοδώρων στό νησί
”Θοδωρού” πού βρίσκεται ἀπέναντι ἀπό τήν περιοχή τῆς Ἁγίας Μαρίνας, τήν
Δευτέρα 13 Ἰουνίου 2016.
Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἱερούργησε ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός
Ἐπίτροπος καί οἰκεῖος ἐφημέριος τῆς περιοχῆς, Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, συμπροσευχούμενων ἑκατοντάδων πιστῶν πού ἦρθαν νά προσκυνήσουν καί νά
γνωρίσουν παράλληλα τό ὑπέροχο νησάκι, μέ τή μεγάλη οἰκολογική σημασία
καί τόν σημαντικό ρόλο του στήν διάσωση τοῦ προστατευόμενου κρητικοῦ
αἰγάγρου.
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Ἡ λαμπρή ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς
στήν Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων!

Μέ κάθε λαμπρότητα καί ἱεροπρέπεια ἑορτάσθηκε ἡ λαμπρή ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος
τῶν Τζαγκαρόλων, στό Ἀκρωτήρι Χανίων.
Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Προικονήσου κ.κ. Ἰωσήφ, πλαισιούμενος ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κατάνγκας κ.κ. Μελέτιο καί πλῆθος κληρικῶν καί μοναχῶν.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς
τελέσθηκε λαμπρή πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία ἱερουργοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Προικονήσου κ.κ.
Ἰωσήφ καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Καστορίας
κ.κ. Σεραφείμ καί πλήθους
ἱερέων συμπροσευχούμενων
ἑκατοντάδων πιστῶν.
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Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, τελέσθηκε πανηγυρικά ὁ Ἑσπερινός
τῆς Γονυκλισίας καί ἐν συνεχείᾳ πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς Θείας
Εἰκόνος καί τῶν Ἁγίων Λειψάνων τῆς Μονῆς.
Τοῦς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, κληρικούς καί κόσμο εὐχαρίστησε ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος εὑρισκόταν στό Ἡράκλειο ἕνεκεν τῆς Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος
μετέφερε τίς εὐχές καί τίς εὐλογίες του.

Ἐκδημία Ἱερέως (21/6/2016)

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυδωνίας & Ἀποκορώνου μέ θλίψη, ἀναγγέλλει τήν
πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ καί σεβάσμιου συνταξιούχου Πρωτ.
Ἰωάννου Καπετανάκη ἐφημερίου τῆς ἐνορίας Πεμονίων Ἀποκορώνου, ὁ
ὁποῖος ὑπηρετοῦσε ἐπί σειρά ἐτῶν κι ὡς ἀρχιερατικός ἐπίτροπος Ἀποκορώνου. Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά κατατάξει τήν ψυχή αὐτοῦ ἐν σκηναίς δικαίων.
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Ἡ ἑορτή τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων
Πέτρου καί Παύλου στά Χανιά!

Μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ
ἑορτή τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου στά Χανιά.
Στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων στό Βατόλακκο Κυδωνίας,
τελέσθηκε μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός, τήν Τρίτη 28 Ἰουλίου προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί συμπροσευχούμενων πλήθους ἱερέων καί εὐσεβῶν προσκυνητῶν.
Ἀνήμερα τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου
καί Παύλου Χανίων, ὅπου τήν Κυριακή τελέσθηκε ἡ ἱστορική Διορθόδοξος
καί Συνοδική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί συλλειτουργούντων τῶν Προκαθημένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Τό Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ π. Σταῦρος Μπόζος ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Μεσογαίας καί Λαυρεωτικής, ὁ ὁποῖος διατελεῖ ὠς Προϊστάμενος Δ/νσης Θρησκ/κῆς
Ἐκπαίδευσης καθώς καί ὡς Γέν. Γράμμ. Θρησκ./των τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.
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Στό τέλος τῆς λαμπρῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ.
Δαμασκηνοῦ πού σήμερα τό πρωί ἀναχώρησε γιά τήν Ἀμερική, καί εὐχαρίστησε στόν ἀπόηχο τῆς Συνόδου καί τῆς Θείας Λειτουργίας πού τελέσθηκε
τήν Κυριακή 26 Ἰουνίου ὅπως συγκεκριμένα εἶπε, τούς Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας, τούς συνεργάτες καί τούς χορηγούς πού βοήθησαν στήν ὑλοποίηση
αὐτοῦ τοῦ μεγάλου γεγονότος ἀπό τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης τους, καθώς
καί ὅλον τόν κόσμο πού στήριξε μέ θέρμη τό γεγονός αὐτό.
Παράλληλα, εὐχαρίστησε καί τούς καλλικέλαδους ψαλμωδούς στά Ἱερά
Ἀναλόγια πού αὐτές τίς δυό ἡμέρες ἔψαλλαν στίς λαμπρές πανηγύρεις καί
ἀποτελοῦνταν ἀπό χορωδίες ὅλων τῶν Καθηγητῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολῶν Ἑλλάδος.

Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης:
”οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἔκαναν τά προξενιά
τῆς γῆς μέ τόν οὐρανό”!
Ἑκατοντάδες ἦταν οἱ πιστοί πού πλημμύρισαν τόν
Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στήν περιοχή Κουμπέ, στά Χανιά, τήν Τετάρτη 29 Ἰουλίου, παραμονή
τῆς ἑορτῆς των.
Ἡ πανηγυρική Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τελέσθηκε προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ.
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί συμπροσευχούμενων πλήθους Ἱερέων.
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Ἡ Σύναξη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
στόν γραφικό παραθαλάσσιο Ἱερό Ναό!
Στόν γραφικό Ἱερό Ναό τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων ἀπό τούς
ὁποίους ἔχει πάρει καί τό ὄνομά της ἡ παραθαλάσσια περιοχή καί στόν ὁποῖο διακονεῖ
ὁ π. Παῦλος Κλαράκης, τελέσθηκε ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς
Συνάξεως τῶν Ἁγίων Δώδεκα
Ἀποστόλων πανηγυρική Θεία
Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας καί συλλειτουργούντων πλήθους κληρικῶν.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε λιτάνευσις τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ συλλειτανευόντων κλήρου καί
λαοῦ.

191

