
ΣΟ ΜΤΣΗΡΙΟΝ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ 
ΚΑΙ ΣΑ ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΑΤΣΟΤ  

I. Ὁ Ὀπθόδοξορ Γάμορ 

1.  ζεζκφο ηῆο νἰθνγελείαο εὑξίζθεηαη ζήκεξνλ ὑπφ ηήλ ἀπεηιήλ ηῆο 

ἐθθνζκηθεχζεσο ὡο ἐπίζεο θαί ηνῦ ἠζηθνῦ ζρεηηθηζκνῦ. Ἡ ξζφδνμνο 

θθιεζία δηδάζθεη ηήλ ἱεξφηεηα ηνῦ γάκνπ ὡο κίαλ ζεκειηψδε θαί 

ἀδηακθηζβήηεηνλ δηδαζθαιίαλ ηῆο θθιεζίαο. Ἡ ἐλ ἐιεπζεξίᾳ ἕλσζηο 

κεηαμχ ἀλδξφο θαί γπλαηθφο εἶλαη κία ἀπαξαίηεηνο πξνυπφζεζηο. 

2.  γάκνο ζεσξεῖηαη εἰο ηήλ ξζφδνμνλ θθιεζίαλ ὡο ὁ ἀξραηφηεξνο ζεζκφο 

ζείνπ δηθαίνπ, δηφηη εἰζήρζε ζπγρξφλσο πξφο ηήλ δεκηνπξγίαλ ηῶλ πξψησλ 

ἀλζξψπσλ, ηνῦ Ἀδάκ θαί ηῆο Δὔαο (Γελ. β’, 23). Ἡ ἕλσζηο αὕηε ζπλεδέζε 

ἀπ’ ἀξρῆο ὄρη κφλνλ πξφο ηήλ πλεπκαηηθήλ θνηλσλίαλ ηνῦ δεχγνπο, ηνῦ 

ἀλδξφο θαί ηῆο γπλαηθφο, ἀιιά θαί πξφο ηήλ δπλαηφηεηα ἐμαζθαιίζεσο ηῆο 

ζπλερείαο ηῆο δσῆο ηνῦ ἀλζξσπίλνπ γέλνπο. Οὕησο, ὁ γάκνο ἀλδξφο θαί 

γπλαηθφο εὐινγεζείο ἐλ ηῷ παξαδείζῳ θαηέζηε ἕλ ἱεξφλ κπζηήξηνλ, ηφ 

ὁπνῖνλ ἀλαθέξεηαη εἰο ηήλ Καηλήλ Γηαζήθελ, ὅηε ὁ Χξηζηφο ἐηέιεζε ηφ 

«πρῶηον ζημεῖον» δηά ηῆο κεηαβνιῆο ηνῦ ὕδαηνο εἰο νἶλνλ εἰο ηφλ ἐλ Καλᾷ 

ηῆο Γαιηιαίαο γάκνλ, ἀπνθαιχπησλ νὕησ ηήλ δφμαλ αὐηνῦ (Ἰσάλ. β’, 11). 

Σφ κπζηήξηνλ ηνῦ ἀθαηαιχηνπ δεζκνῦ κεηαμχ ἀλδξφο θαί γπλαηθφο εἶλαη 

εἰθψλ ηῆο ἑλψζεσο Χξηζηνῦ θαί θθιεζίαο (θεζ. ε’, 32). 

3. Ἡ ρξηζηνθεληξηθή ινηπφλ ηππνινγία ηνῦ κπζηεξίνπ ηνῦ γάκνπ ἐμεγεῖ ηήλ 

ὑπφ ηνῦ ἐπηζθφπνπ ἤ πξεζβπηέξνπ εὐινγίαλ ηνῦ ἱεξνῦ δεζκνῦ δη’ εἰδηθῆο 

εὐρῆο (ἱερολογίας), δηφ θαί ὁ ἅγηνο Ἰγλάηηνο ὁ Θενθφξνο, εἰο ηήλ πξφο ηφλ 

Πνιχθαξπνλ κχξλεο πηζηνιήλ αὐηνῦ, ἐηφληδελ, ὅηη νἱ πξνζεξρφκελνη εἰο 

γάκνπ θνηλσλίαλ πξέπεη «μεηὰ γνώμης ηοῦ ἐπιζκόποσ ηὴν ἕνωζιν ποιεῖζθαι, 

ἵνα ὁ γάμος ᾖ καηὰ Κύριον καὶ μὴ καη’ ἐπιθσμίαν (= ἀνθρωπίνην). Πάνηα εἰς 

ηιμὴν Θεοῦ γινέζθω» (V, 2). Οὕησ, ηφζνλ ἡ ἱεξφηεο ηνῦ ζενζπζηάηνπ 

δεζκνῦ, ὅζνλ θαί ηφ ὑςειφλ πλεπκαηηθφλ πεξηερφκελνλ ηῆο ἐγγάκνπ 

ζπδπγίαο ἐμεγνῦλ ηήλ ἀμίσζηλ, ὥζηε λά ἀλαδεηρζῇ «ηίμιος ὁ γάμος καὶ ἡ 

κοίηη ἀμίανηος» (βξ. ηγ’, 4), δηφ θαί ἀπεδνθηκάδεην νἱαδήηηο πξνζβνιή ηῆο 

θαζαξφηεηνο αὐηνῦ (θεζ. ε’, 2-5. Α’ Θεζζ. δ’, 4. βξ. ηγ’, 4 θ.ἄ.). 

4. Ἡ ἐλ Χξηζηῷ ἕλσζηο ἀλδξφο θαί γπλαηθφο ζπληζηᾷ κίαλ κηθξάλ ἐθθιεζίαλ ἤ 

κίαλ εἰθφλα ηῆο θθιεζίαο. Ἡ ἕλσζηο αὕηε δηά ηῆο εὐινγίαο ηνῦ Θενῦ 

ὑςνῦηαη εἰο ὑςειφηεξνλ βαζκφλ, δηφηη ἡ θνηλσλία εἶλαη ὑπεξνρσηέξα ηῆο 

ἀηνκηθῆο ὑπάξμεσο, ἀθνῦ ηνχο εἰζάγεη εἰο ηήλ ηάμηλ ηῆο Βαζηιείαο ηῆο 

παλαγίαο Σξηάδνο. Ἀπαξαίηεηνο πξνυπφζεζηο δηά ηφλ γάκνλ εἶλαη ἡ πίζηηο 

εἰο ηφλ Ἰεζνῦλ Χξηζηφλ, κία πίζηηο, ηήλ ὁπνίαλ ὀθείινπλ λά ἀπνδέρσληαη ὁ 

λπκθίνο θαί ἡ λχκθε, ὁ ἀλήξ θαί ἡ γπλή. Ἄιισζηε, ηφ ζεκέιηνλ ηῆο 

ἑλφηεηνο ηνῦ γάκνπ εἶλαη ἡ ἐλ Χξηζηῷ ἑλφηεο, ἵλα, δηά ηῆο ὑπφ ηνῦ ἁγίνπ 

Πλεχκαηνο εὐινγίαο ηῆο ζπδπγηθῆο ἀγάπεο, δπλεζῇ ηφ δεῦγνο λά ἀληαλαθιᾷ 

ηήλ ἀγάπελ Χξηζηνῦ θαί θθιεζίαο ὡο κπζηεξίνπ ηῆο Βαζηιείαο ηνῦ Θενῦ, 

ηῆο αἰσλίνπ δσῆο ηνῦ ἀλζξψπνπ ἐλ ηῇ ἀγάπῃ ηνῦ Θενῦ. 



5. Ἡ πξνζηαζία ηῆο ἱεξφηεηνο ηνῦ κπζηεξίνπ ηνῦ γάκνπ ὑπῆξμε πάληνηε 

ἰδηαδφλησο ζεκαληηθή δηά ηήλ πξνζηαζίαλ ηῆο Οἰθνγελείαο, ἡ ὁπνία 

ἀθηηλνβνιεῖ ηήλ θνηλσλίαλ ηῶλ ζπδεπγλπκέλσλ πξνζψπσλ ηφζνλ εἰο ηήλ 

θθιεζίαλ, ὅζνλ θαί εἰο ηήλ ὅιελ θνηλσλίαλ. Οὕησο, ἡ δηά ηνῦ κπζηεξίνπ 

ηνῦ γάκνπ ἐπηηπγραλνκέλε θνηλσλία πξνζψπσλ ιεηηνπξγεῖ ὄρη ἁπιῶο ὡο 

κία ζπκβαηηθή θπζηθή ζρέζηο, ἀιιά θαί ὡο κία νὐζηαζηηθή θαί δεκηνπξγηθή 

πλεπκαηηθή δχλακηο δηά ηνῦ ἱεξνῦ ζεζκνῦ ηῆο Οἰθνγελείαο. Aὕηε βεβαηψλεη 

ηήλ πξνζηαζίαλ θαί ηήλ παηδείαλ ηῶλ ηέθλσλ ηφζνλ εἰο ηήλ πλεπκαηηθήλ 

ἀπνζηνιήλ ηῆο θθιεζίαο, ὅζνλ θαί εἰο ηήλ ιεηηνπξγίαλ ηῆο θνηλσλίαο. 

6. Ἡ θθιεζία ἀληηκεηψπηδε πάληνηε κεηά ηῆο ἀλαγθαίαο αὐζηεξφηεηνο θαί ηῆο 

δενχζεο πνηκαληηθῆο εὐαηζζεζίαο, θαηά ηφ ὑπφδεηγκα ηῆο ἐπηεηθείαο ηνῦ 

ἀπνζηφινπ ηῶλ ἐζλῶλ Παχινπ (Ρσκ. δ’, 2-3. Α’ Κνξ. δ’, 12-15, 39 

θ.ἄ.), ηφζνλ ηάο θεηικάς προϋποθέζεις (δηαθνξά θχινπ, λφκηκνο ἡιηθία 

θ.ἄ.), ὅζνλ θαί ηάο ἀρνηηικάς προϋποθέζεις (ζπγγέλεηα ἐμ αἵκαηνο θαί ἐμ 

ἀγρηζηείαο, πλεπκαηηθή ζπγγέλεηα, ὑπάξρσλ γάκνο, ἑηεξνζξεζθεία θ.ἄ.) δηά 

ηήλ ζχλαςηλ γάκνπ. Ἡ πνηκαληηθή εὐαηζζεζία ἦην ἀλαγθαία ὄρη κφλνλ δηφηη 

ἡ βηβιηθή παξάδνζηο θαζνξίδεη ηήλ ζρέζηλ ηνῦ θπζηθνῦ δεζκνῦ ηνῦ γάκνπ 

κεηά ηνῦ κπζηεξίνπ ηῆο θθιεζίαο, ἀιιά θαί δηφηη ἡ ἐθθιεζηαζηηθή πξᾶμηο 

δέλ ἀπνθιείεη ηήλ πξφζιεςηλ ὡξηζκέλσλ πεξί γάκνπ ἀξρῶλ ηνῦ 

ἑιιελνξσκατθνῦ θπζηθνῦ Γηθαίνπ, αἱ ὁπνῖαη πξνβάιινπλ ηφλ δεζκφλ ηνῦ 

γάκνπ ἀλδξφο θαί γπλαηθφο ὡο «θείοσ ηε καὶ ἀνθρωπίνοσ δικαίοσ 

κοινωνίαν»(Μνδεζηῖλνο) θαί εἶλαη ζπκβαηαί πξφο ηήλ ἀπνδηδνκέλελ ὑπφ ηῆο 

θθιεζίαο ἱεξφηεηα εἰο ηφ κπζηήξηνλ ηνῦ γάκνπ. 

7. Ὑπφ ηάο ηνζνῦηνλ δπζρεξεῖο ζπγρξφλνπο ζπλζήθαο δηά ηφ κπζηήξηνλ ηνῦ 

γάκνπ θαί δηά ηφλ ἱεξφλ ζεζκφλ ηῆο Οἰθνγελείαο, νἱ ἐπίζθνπνη θαί νἱ 

πνηκέλεο ὀθείινπλ λά ἀλαπηχμνπλ ζχληνλνλ ἐξγαζίαλ εἰο ηφλ πνηκαληηθφλ 

ηνκέα δηά λά πξνζηαηεχζνπλ ηνχο πηζηνχο παηξηθῶο, ζπκπαξηζηάκελνη εἰο 

αὐηνχο, δηά λά ἐληζρχζνπλ ηήλ θινληζζεῖζαλ ἐιπίδα αὐηῶλ ἐθ ηῶλ πνηθίισλ 

δπζρεξεηῶλ, ζεκειηνῦληεο ηφλ ζεζκφλ ηῆο Οἰθνγελείαο ἐπί ἀθινλήησλ 

ζεκειίσλ, ηά ὁπνῖα νὔηε ἡ βξνρή, νὔηε νἱ πνηακνί, νὔηε νἱ ἄλεκνη δχλαληαη 

λά θαηαζηξέςνπλ, ἀθνῦ ηά ζεκέιηα ηαῦηα εἶλαη ἡ πέηξα, ἡ δέ πέηξα εἶλαη ὁ 

Χξηζηφο (Μαηζ. δ’,25). 

8. Σφ ηηζέκελνλ ζήκεξνλ ἐλ ηῇ θνηλσλίᾳ δήηεκα εἶλαη ὁ γάκνο, ὁ ὁπνῖνο εἶλαη 

ηφ θέληξνλ ηῆο Οἰθνγελείαο θαί ἡ Οἰθνγέλεηα δηθαηψλεη ηφλ γάκνλ. Ἡ 

ἀζθνπκέλε εἰο ηφλ ζχγρξνλνλ θφζκνλ πίεζηο δηά ηήλ ἀλαγλψξηζηλ λέσλ 

κνξθῶλ ζπκβηψζεσο ἀπνηειεῖ κίαλ πξαγκαηηθήλ ἀπεηιήλ δηά ηνχο 

ὀξζνδφμνπο ρξηζηηαλνχο. Ἡ θξίζηο ηνῦ ζεζκνῦ ηνῦ γάκνπ θαί ηῆο 

Οἰθνγελείαο εἰο δηαθφξνπο κνξθάο ἀλεζπρεῖ βαζέσο ηήλ ξζφδνμνλ 

θθιεζίαλ ὄρη κφλνλ ἕλεθα ηῶλ ἀξλεηηθῶλ ζπλεπεηῶλ εἰο ηήλ δνκήλ ηῆο 

θνηλσλίαο, ἀιιά θαί ἕλεθα ηῆο ἀπεηιῆο δηά ηάο εἰδηθσηέξαο ζρέζεηο εἰο ηνχο 

θφιπνπο ηῆο παξαδνζηαθῆο Οἰθνγελείαο. Κχξηα ζχκαηα ηῶλ ηάζεσλ αὐηῶλ 

εἶλαη ηφ δεῦγνο θαί ἰδηαηηέξσο ηά ηέθλα, δηφηη δπζηπρῶο αὐηά ὑθίζηαληαη 

ζπλήζσο ἐθ ηῆο παηδηθῆο ἤδε ἡιηθίαο αὐηῶλ ηφ καξηχξηνλ, θαίηνη νὐδεκίαλ 

ἔρνπλ εὐζχλελ δη’ αὐηφ. 



9.  λνκίκσο θαηαγεγξακκέλνο πολιηικός γάμος κεηαμχ ἀλδξφο θαί γπλαηθφο 

δέλ ἔρεη κπζηεξηαθφλ ραξαθηῆξα, ἀπνηειεῖ ἁπιῆλ πξᾶμηλ ζπκβηψζεσο 

θπξσζεῖζαλ ὑπφ ηνῦ θξάηνπο, δηάθνξνλ πξφο ηφλ εὐινγνχκελνλ ὑπφ ηνῦ 

Θενῦ θαί ηῆο θθιεζίαο γάκνλ. Σά ζπλάπηνληα πολιηικόν γάμον κέιε ηῆο 

θθιεζίαο πξέπεη λά ἀληηκεησπίδσληαη κεηά πνηκαληηθῆο εὐζχλεο, ἡ ὁπνία 

ἐπηβάιιεηαη δηά λά θαηαλνήζνπλ ηήλ ἀμίαλ ηνῦ κπζηεξίνπ ηνῦ γάκνπ θαί 

ηῶλ ἐμ αὐηνῦ ἀπνξξενπζῶλ εὐινγηῶλ δη’ αὐηνχο. 

10. Ἡ θθιεζία δέλ ἀπνδέρεηαη δηά ηά κέιε αὐηῆο ζύμθωνα ζσμβιώζεως ηνῦ 

αὐηνῦ ἤ ἑηέξνπ θχινπ θαί πᾶζαλ ἄιιελ κνξθήλ ζπκβηψζεσο, δηαθφξνπ ηνῦ 

γάκνπ. Ἡ θθιεζία πξέπεη λά θαηαβάιιῃ πάζαο ηάο δπλαηάο πνηκαληηθάο 

πξνζπαζείαο, ὥζηε ηά παξεθθιίλνληα κέιε αὐηῆο εἰο ηνηαχηαο κνξθάο 

ζπκβηψζεσο λά δπλεζνῦλ λά θαηαλνήζνπλ ηήλ πξαγκαηηθήλ ἔλλνηαλ ηῆο 

κεηαλνίαο θαί ηῆο εὐινγεκέλεο ὑπφ ηῆο θθιεζίαο ἀγάπεο. 

11. Αἱ βαξχηαηαη ζπλέπεηαη ηῆο θξίζεσο ηαχηεο ἐθθξάδνληαη δηά ηῆο ἐπηθηλδχλνπ 

αὐμήζεσο ηνῦ ἀξηζκνῦ ηῶλ δηαδπγίσλ, ηῶλ ἀκβιψζεσλ θαί πνιιῶλ ἄιισλ 

ἐζσηεξηθῶλ πξνβιεκάησλ εἰο ηήλ νἰθνγελεηαθήλ δσήλ. Αἱ ζπλέπεηαη αὗηαη 

εἶλαη κία κεγάιε πξφθιεζηο δηά ηήλ ἀπνζηνιήλ ηῆο θθιεζίαο εἰο ηφλ 

ζχγρξνλνλ θφζκνλ, δηφ θαί νἱ πνηκέλεο ηῆο θθιεζίαο ὀθείινπλ λά 

θαηαβάιινπλ πᾶζαλ δπλαηήλ πξνζπάζεηαλ δηά ηήλ ἀληηκεηψπηζηλ ηῶλ 

πξνβιεκάησλ αὐηῶλ. Ἡ ξζφδνμνο θθιεζία θαιεῖ ἐλ ἀγάπῃ ηά ηέθλα 

αὐηῆο θαί ὅινπο ηνχο ἀλζξψπνπο θαιῆο ζειήζεσο λά ὑπεξαζπηζζνῦλ ηήλ 

πηζηφηεηα εἰο ηήλ ἱεξφηεηα ηῆο Οἰθνγελείαο. 

II. Κωλύματα Γάμος καί ἐφαπμογή τῆρ Οἰκονομίαρ  

1. ρεηηθῶο κέ ηά θσιχκαηα γάκνπ ιφγῳ ἐμ αἵκαηνο, ἐμ ἀγρηζηείαο, ἐμ 

πἱνζεζίαο θαί πλεπκαηηθῆο ζπγγελείαο ἰζρχεη ὅ,ηη πξνβιέπεηαη ὑπφ ηῶλ 

ἱεξῶλ θαλφλσλ (53 θαί 54 ηῆο Πελζέθηεο Οἰθνπκεληθῆο πλφδνπ) θαί ηῆο 

ζπλῳδά ηνχηνηο ἐθθιεζηαζηηθῆο πξάμεσο, ὡο αὕηε ἐθαξκφδεηαη ζήκεξνλ εἰο 

ηάο θαηά ηφπνπο αὐηνθεθάινπο ξζνδφμνπο θθιεζίαο, θαζνξίδεηαη δέ θαί 

πεξηγξάθεηαη ἐλ ηνῖο Καηαζηαηηθνῖο Χάξηαηο αὐηῶλ θαί ηαῖο ζρεηηθαῖο 

ζπλνδηθαῖο ἀπνθάζεζηλ αὐηῶλ. 

2. Πεξί ηνῦ κή ἀκεηαθιήησο ιπζέληνο ἤ ἀθπξσζέληνο γάκνπ θαί ηνῦ 

πξνυπάξμαληνο ηξίηνπ, ἰζρχεη ὅηη ζπληζηνῦλ ἀπφιπηα θσιχκαηα πξφο 

ζχλαςηλ γάκνπ, ζπκθψλσο πξφο ηήλ θαηεγνξεκαηηθῶο θαηαδηθάδνπζαλ 

ηήλ δηγακίαλ θαί ηφλ ηέηαξηνλ γάκνλ ξζνδφμνλ θαλνληθήλ παξάδνζηλ. 

3. πκθψλσο πξφο ηνχο ἱεξνχο θαλφλαο θσιχεηαη θαη’ ἀθξίβεηαλ ἡ 

ἱεξνιφγεζηο γάκνπ κεηά ηήλ κνλαρηθήλ θνπξάλ (θαλ. 16 ηῆο Γ’ 

Οἰθνπκεληθῆο πλφδνπ θαί 44 ηῆο Πελζέθηεο ἐλ Σξνχιιῳ πλφδνπ). 

4. Ἡ ἱεξσζχλε αὐηή θαζ’ αὑηήλ δέλ ἀπνηειεῖ θψιπκα γάκνπ, ἀιι’ ὅκσο, 

ζπκθψλσο πξφο ηήλ ἰζρχνπζαλ θαλνληθήλ παξάδνζηλ (θαλψλ 3 ηῆο 

Πελζέθηεο ἐλ Σξνχιιῳ πλφδνπ) κεηά ηήλ ρεηξνηνλίαλ θσιχεηαη ἡ ζχλαςηο 

γάκνπ. 



5. Πεξί ηῶλ κηθηῶλ γάκσλ ξζνδφμσλ κεζ’ ἑηεξνδφμσλ θαί κή Χξηζηηαλῶλ 

ἤρζε εἰο ηήλ ἀπφθαζηλ, ὅπσο 

i. ὁ γάκνο ξζνδφμσλ κεζ’ ἑηεξνδφμσλ θσιχεηαη θαηά θαλνληθήλ 

ἀθξίβεηαλ (θαλψλ 72 ηῆο Πελζέθηεο ἐλ Σξνχιιῳ πλφδνπ). 

ii. Ἡ δπλαηφηεο ἐθαξκνγῆο ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο νἰθνλνκίαο ὡο πξφο ηά 

θσιχκαηα γάκνπ δένλ ὅπσο λά ἀληηκεησπίδεηαη ὑπφ ηῆο Ἱεξᾶο πλφδνπ 

ἑθάζηεο αὐηνθεθάινπ ξζνδφμνπ θθιεζίαο, ζπκθψλσο πξφο ηάο 

ἀξράο ηῶλ ἱεξῶλ θαλφλσλ, ἐλ πλεχκαηη πνηκαληηθῆο δηαθξίζεσο, ἐπί ηῷ 

ζθνπῷ ηῆο ζσηεξίαο ηνῦ ἀλζξψπνπ. 

iii. ὁ γάκνο ξζνδφμσλ κεηά κή ρξηζηηαλῶλ θσιχεηαη ἀπνιχησο θαηά 

θαλνληθήλ ἀθξίβεηαλ. 

6. Ἡ θαηά ηήλ ἐθαξκνγήλ ηῆο πεξί θσιπκάησλ γάκνπ ἐθθιεζηαζηηθῆο 

παξαδφζεσο πξᾶμηο δένλ λά ιακβάλῃ ὑπ’ ὄςηλ θαί ηάο δηαηάμεηο ηῆο 

ἑθαζηαρνῦ ζρεηηθῆο θξαηηθῆο λνκνζεζίαο, ἄλεπ ὑπεξβάζεσο ηῶλ ὁξίσλ ηῆο 

ἐθθιεζηαζηηθῆο νἰθνλνκίαο. 

† ὁ Κσλζηαληηλνππφιεσο Βαξζνινκαῖνο, Πξφεδξνο 

† ὁ Ἀιεμαλδξείαο Θεφδσξνο 

† ὁ Ἱεξνζνιχκσλ Θεφθηινο 

† ὁ εξβίαο Δἰξελαῖνο 

† ὁ Ρνπκαλίαο Γαληήι 

† ὁ Νέαο Ἰνπζηηληαλῆο θαί πάζεο Κχπξνπ Χξπζφζηνκνο 

† ὁ Ἀζελῶλ θαί πάζεο ιιάδνο Ἱεξψλπκνο 

† ὁ Βαξζνβίαο θαί πάζεο Πνισλίαο άββαο 

† ὁ Σηξάλσλ θαί πάζεο Ἀιβαλίαο Ἀλαζηάζηνο 

† ὁ Πξέζνβ θαί πάζεο Σζερίαο θαί ινβαθίαο Ραζηηζιάβ 

Ἀνηιπποζωπεία Οἰκοςμενικοῦ Παηπιαπσείος 

† ὁ Καξειίαο θαί πάζεο Φηιιαλδίαο Λέσλ 

† ὁ Σαιιίλεο θαί πάζεο ζζνλίαο ηέθαλνο 

† ὁ Γέξσλ Πεξγάκνπ Ἰσάλλεο 

† ὁ Γέξσλ Ἀκεξηθῆο Γεκήηξηνο 

† ὁ Γεξκαλίαο Αὐγνπζηῖλνο 

† ὁ Κξήηεο Δἰξελαῖνο 



† ὁ Νηέλβεξ Ἠζαΐαο 

† ὁ Ἀηιάληαο Ἀιέμηνο 

† ὁ Πξηγθεπνλλήζσλ Ἰάθσβνο 

† ὁ Πξνηθνλλήζνπ Ἰσζήθ 

† ὁ Φηιαδειθείαο Μειίησλ 

† ὁ Γαιιίαο κκαλνπήι 

† ὁ Γαξδαλειιίσλ Νηθήηαο 

† ὁ Νηεηξφτη Νηθφιανο 

† ὁ Ἁγίνπ Φξαγθίζθνπ Γεξάζηκνο 

† ὁ Κηζάκνπ θαί ειίλνπ Ἀκθηιφρηνο 

† ὁ Κνξέαο Ἀκβξφζηνο 

† ὁ ειπβξίαο Μάμηκνο 

† ὁ Ἀδξηαλνππφιεσο Ἀκθηιφρηνο 

† ὁ Γηνθιείαο Κάιιηζηνο 

† ὁ Ἱεξαπφιεσο Ἀληψληνο, ἐπί θεθαιῆο ηῶλ Οὐθξαλῶλ ξζνδφμσλ ἐλ 

ΖΠΑ 

† ὁ Σεικεζζνῦ Ἰψβ 

† ὁ Χαξηνππφιεσο Ἰσάλλεο, ἐπί θεθαιῆο ηῆο Παηξηαξρηθῆο μαξρίαο ηῶλ 
ἐλ ηῇ Γπηηθῇ Δὐξψπῃ ξζνδφμσλ Παξνηθηῶλ Ρσζζηθῆο Παξαδφζεσο 

† ὁ Νχζζεο Γξεγφξηνο, ἐπί θεθαιῆο ηῶλ Καξπαζνξξψζζσλ ξζνδφμσλ 
ἐλ ΖΠΑ 

Ἀνηιπποζωπεία Παηπιαπσείος Ἀλεξανδπείαρ 

† ὁ Γέξσλ Λενληνπφιεσο Γαβξηήι 

† ὁ Νατξφκπη Μαθάξηνο 

† ὁ Κακπάιαο Ἰσλᾶο 

† ὁ Εηκπάκπνπε θαί Ἀγθφιαο εξαθείκ 

† ὁ Νηγεξίαο Ἀιέμαλδξνο 

† ὁ Σξηπφιεσο Θενθχιαθηνο 

† ὁ Καιῆο ιπίδνο έξγηνο 

† ὁ Κπξήλεο Ἀζαλάζηνο 



† ὁ Καξζαγέλεο Ἀιέμηνο 

† ὁ Μνπάλδαο Ἱεξψλπκνο 

† ὁ Γνπτλέαο Γεψξγηνο 

† ὁ ξκνππφιεσο Νηθφιανο 

† ὁ Δἰξελνππφιεσο Γεκήηξηνο 

† ὁ Ἰσαλλνππφιεσο θαί Πξεηνξίαο Γακαζθελφο 

† ὁ Ἄθθξαο Νάξθηζζνο 

† ὁ Πηνιεκαΐδνο κκαλνπήι 

† ὁ Κακεξνχλ Γξεγφξηνο 

† ὁ Μέκθηδνο Νηθφδεκνο 

† ὁ Καηάγθαο Μειέηηνο 

† ὁ Μπξαδαβίι θαί Γθακπφλ Παληειεήκσλ 

† ὁ Μπνπξνχληη θαί Ρνπάληαο Ἰλλνθέληηνο 

† ὁ Μνδακβίθεο Χξπζφζηνκνο 

† ὁ Νηέξη θαί Ὄξνπο Κέλπαο Νεφθπηνο 

Ἀνηιπποζωπεία Παηπιαπσείος Ἱεποζολύμων 

† ὁ Φηιαδειθείαο Βελέδηθηνο 

† ὁ Κσλζηαληίλεο Ἀξίζηαξρνο 

† ὁ Ἰνξδάλνπ Θενθχιαθηνο 

† ὁ Ἀλζεδῶλνο Νεθηάξηνο 

† ὁ Πέιιεο Φηινχκελνο 

Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ επβίαρ 

† ὁ Ἀρξίδνο θαί θνπίσλ Ἰσάλλεο 

† ὁ Μαπξνβνπλίνπ θαί Παξαζαιαζζίαο Ἀκθηιφρηνο 

† ὁ Εάγθξεκπ θαί Ληνπκπιηάλαο Πνξθχξηνο 

† ὁ ηξκίνπ Βαζίιεηνο 

† ὁ Βνπδηκίνπ Λνπθηαλóο 

† ὁ Νέαο Γθξαηζάληηζαο Λνγγῖλνο 



† ὁ Μπάηζθαο Δἰξελαῖνο 

† ὁ βνξληθίνπ θαί Σνχδιαο Χξπζφζηνκνο 

† ὁ Είηζεο Ἰνπζηῖλνο 

† ὁ Βξαλίσλ Παρψκηνο 

† ὁ νπκαδίαο Ἰσάλλεο 

† ὁ Μπξαληηζέβνπ Ἰγλάηηνο 

† ὁ Γαικαηίαο Φψηηνο 

† ὁ Μπίραηο θαί Πέηξνβαηο Ἀζαλάζηνο 

† ὁ Νίθζηηο θαί Βνπδίκιηε Ἰσαλλίθηνο 

† ὁ Εαρνπκίνπ θαί ξδεγνβίλεο Γξεγφξηνο 

† ὁ Βαιηέβνπ Μηινχηηλ 

† ὁ ἐλ Γπηηθῇ Ἀκεξηθῇ Μάμηκνο 

† ὁ ἐλ Αὐζηξαιίᾳ θαί Νέᾳ Εειαλδίᾳ Δἰξελαῖνο 

† ὁ Κξνχζεβαηο Γαπΐδ 

† ὁ ιαπνλίαο Ἰσάλλεο 

† ὁ ἐλ Αὐζηξίᾳ θαί ιβεηίᾳ Ἀλδξέαο 

† ὁ Φξαγθθνχξηεο θαί ἐλ Γεξκαλίᾳ έξγηνο 

† ὁ Σηκνθίνπ Ἱιαξίσλ 

Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ Ροςμανίαρ 

† ὁ Ἰαζίνπ θαί Μνιδαβίαο θαί Μπνπθνβίλεο Θενθάλεο 

† ὁ ηκπίνπ θαί Σξαλζπιβαλίαο Λαπξέληηνο 

† ὁ Βάλη, Φειεάθ θαί Κινχδ θαί Κινχδ, Ἄικπαο, Κξηζάλαο θαί 
Μαξακνῦξεο Ἀλδξέαο 

† ὁ Κξατφβαο θαί ιηελίαο Δἰξελαῖνο 

† ὁ Σηκηζνάξαο θαί Βαλάηνπ Ἰσάλλεο 

† ὁ ἐλ Γπηηθῇ θαί Ννηίῳ Δὐξψπῃ Ἰσζήθ 

† ὁ ἐλ Γεξκαλίᾳ θαί Κεληξηθῇ Δὐξψπῃ εξαθείκ 

† ὁ Σηξγνβηζηίνπ Νήθσλ 

† ὁ Ἄικπα Ἰνχιηα Δἰξελαῖνο 



† ὁ Ρψκαλ θαί Μπαθάνπ Ἰσαθείκ 

† ὁ Κάησ Γνπλάβεσο Καζζηαλφο 

† ὁ Ἀξάλη Σηκφζενο 

† ὁ ἐλ Ἀκεξηθῇ Νηθφιανο 

† ὁ ξάληεα σθξφληνο 

† ὁ ηξεραΐαο θαί εβεξίλνπ Νηθφδεκνο 

† ὁ Σνπιζέαο Βεζζαξίσλ 

† ὁ αιάδεο Πεηξψληνο 

† ὁ ἐλ Οὑγγαξίᾳ ηινπαλφο 

† ὁ ἐλ Ἰηαιίᾳ ηινπαλφο 

† ὁ ἐλ Ἱζπαλίᾳ θαί Πνξηνγαιίᾳ Σηκφζενο 

† ὁ ἐλ Βνξείῳ Δὐξψπῃ Μαθάξηνο 

† ὁ Πινεζηίνπ Βαξιαάκ, Βνεζφο παξά ηῷ Παηξηάξρῃ 

† ὁ Λνβηζηένπ Αἰκηιηαλφο, Βνεζφο παξά ηῷ Ἀξρηεπηζθφπῳ Ρηκληθίνπ 

† ὁ Βηθίλεο Ἰσάλλεο Καζζηαλφο, Βνεζφο παξά ηῷ Ἀξρηεπηζθφπῳ ἐλ 

Ἀκεξηθῇ 

Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ Κύππος 

† ὁ Πάθνπ Γεψξγηνο 

† ὁ Κηηίνπ Χξπζφζηνκνο 

† ὁ Κπξελείαο Χξπζφζηνκνο 

† ὁ Λεκεζνῦ Ἀζαλάζηνο 

† ὁ Μφξθνπ Νεφθπηνο 

† ὁ Κσλζηαληίαο - Ἀκκνρψζηνπ Βαζίιεηνο 

† ὁ Κχθθνπ θαί Σειιπξίαο Νηθεθφξνο 

† ὁ Σακαζνῦ θαί ξεηλῆο Ἠζαΐαο 

† ὁ Σξηκπζνῦληνο θαί Λεπθάξσλ Βαξλάβαο 

† ὁ Καξπαζίαο Χξηζηνθφξνο 

† ὁ Ἀξζηλφεο Νεθηάξηνο 

† ὁ Ἀκαζνῦληνο Νηθφιανο 



† ὁ Λήδξαο πηθάληνο 

† ὁ Χχηξσλ Λεφληηνο 

† ὁ Νεαπφιεσο Πνξθχξηνο 

† ὁ Μεζανξίαο Γξεγφξηνο 

Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ Ἑλλάδορ 

† ὁ Φηιίππσλ, Νεαπφιεσο θαί Θάζνπ Πξνθφπηνο 

† ὁ Πεξηζηεξίνπ Χξπζφζηνκνο 

† ὁ Ἠιείαο Γεξκαλφο 

† ὁ Μαληηλείαο θαί Κπλνπξίαο Ἀιέμαλδξνο 

† ὁ Ἄξηεο Ἰγλάηηνο 

† ὁ Γηδπκνηείρνπ, ξεζηηάδνο θαί νπθιίνπ Γακαζθελφο 

† ὁ Νηθαίαο Ἀιέμηνο 

† ὁ Ναππάθηνπ θαί Ἁγίνπ Βιαζίνπ Ἱεξφζενο 

† ὁ άκνπ θαί Ἰθαξίαο Δὐζέβηνο 

† ὁ Καζηνξίαο εξαθείκ 

† ὁ Γεκεηξηάδνο θαί Ἁικπξνῦ Ἰγλάηηνο 

† ὁ Καζζαλδξείαο Νηθφδεκνο 

† ὁ Ὕδξαο, πεηζῶλ θαί Αἰγίλεο θξαίκ 

† ὁ εξξῶλ θαί Νηγξίηεο Θενιφγνο 

† ὁ ηδεξνθάζηξνπ Μαθάξηνο 

† ὁ Ἀιεμαλδξνππφιεσο Ἄλζηκνο 

† ὁ Νεαπφιεσο θαί ηαπξνππφιεσο Βαξλάβαο 

† ὁ Μεζζελίαο Χξπζφζηνκνο 

† ὁ Ἰιίνπ, Ἀραξλῶλ θαί Πεηξνππφιεσο Ἀζελαγφξαο 

† ὁ Λαγθαδᾶ, Λεηῆο θαί Ρεληίλεο Ἰσάλλεο 

† ὁ Νέαο Ἰσλίαο θαί Φηιαδειθείαο Γαβξηήι 

† ὁ Νηθνπφιεσο θαί Πξεβέδεο Χξπζφζηνκνο 

† ὁ Ἱεξηζζνῦ, Ἁγίνπ Ὄξνπο θαί Ἀξδακεξίνπ Θεφθιεηνο 



Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ Πολωνίαρ 

† ὁ Λνχηδ θαί Πφδλαλ ίκσλ 

† ὁ Λνχκπιηλ θαί Χέικ Ἄβει 

† ὁ Μπηαιχζηνθ θαί Γθληάλζθ Ἰάθσβνο 

† ὁ ηεκηαηίηζε Γεψξγηνο 

† ὁ Γθνξιίηζε Παΐζηνο 

Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ Ἀλβανίαρ 

† ὁ Κνξπηζᾶο Ἰσάλλεο 

† ὁ Ἀξγπξνθάζηξνπ Γεκήηξηνο 

† ὁ Ἀπνιισλίαο θαί Φίεξ Νηθφιανο 

† ὁ ικπαζάλ Ἀληψληνο 

† ὁ Ἀκαληίαο Ναζαλαήι 

† ὁ Βχιηδνο Ἄζηηνο 

Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ Σζεσίαρ καί λοβακίαρ 

† ὁ Πξάγαο Μηραήι 

† ὁ νχκπεξθ Ἠζαΐαο 

 


