ΕΓΚΤΚΛΙΟ
ηῆο Ἁγίαο θαη Μεγάιεο πλόδνπ ηῆο Ὀξζνδόμνπ Ἐθθιεζίαο
(Κξήηε, 2016)
Εἰς ηό ὄνομα ηοῦ Παηρός καί ηοῦ Υἱοῦ καί ηοῦ Ἁγίοσ Πνεύμαηος
Ὕκλνλ εραξηζηίαο ἀλαπέκπνκελ ηῷ ἐλ Σξηάδη πξνζθπλνπκέλῳ Θεῷ, ηῷ
ἀμηψζαληη ἡκᾶο ζπλειζεῖλ θαηά ηάο ἡκέξαο ηῆο Πεληεθνζηῆο ἐπί ηφ αηφ ἐλ ηῇ
λήζῳ Κξήηῃ, ηῇ ἁγηαζζείζῃ πφ ηνῦ Ἀπνζηφινπ ηῶλ ζλῶλ Παχινπ θαί ηνῦ
καζεηνῦ αηνῦ Σίηνπ, ηνῦ «γλεζίνπ ηέθλνπ θαηά θνηλήλ πίζηηλ» (Σίη. α’, 4),
θαί, Ἁγίνπ Πλεχκαηνο ἐπηλεχζεη, πεξαηῶζαη ηάο ἐξγαζίαο ηῆο Ἁγίαο θαί Μεγάιεο
πλφδνπ ηῆο ξζνδφμνπ ἡκῶλ θθιεζίαο, ζπγθιεζείζεο πφ ηῆο
Α. Θ Παλαγηφηεηνο ηνῦ Οἰθνπκεληθνῦ Παηξηάξρνπ θ. θ. Βαξζνινκαίνπ,
ζπκθξνλνχλησλ ηῶλ Μαθαξησηάησλ Πξνθαζεκέλσλ ηῶλ Ἁγησηάησλ
ξζνδφμσλ θθιεζηῶλ, εἰο δφμαλ ηνῦ εινγεκέλνπ ὀλφκαηνο Αηνῦ θαί ἐπ’
ἀγαζῷ ηνῦ ιανῦ ηνῦ Θενῦ θαί ηνῦ θφζκνπ παληφο, ζπλνκνινγνῦληεο κεηά ηνῦ
ζείνπ Παχινπ «νὕησο ἡκᾶο ινγηδέζζσ ἄλζξσπνο, ὡο πεξέηαο Υξηζηνῦ θαὶ
νἰθνλφκνπο κπζηεξίσλ Θενῦ» (Α’ Κνξ. δ´, 1).
Ἡ Ἁγία θαί Μεγάιε χλνδνο ηῆο κηᾶο, ἁγίαο, θαζνιηθῆο θαί ἀπνζηνιηθῆο
θθιεζίαο ἀπνηειεῖ αζεληηθήλ καξηπξίαλ ηῆο πίζηεσο εἰο ηφλ Θεάλζξσπνλ
Υξηζηφλ, ηφλ Μνλνγελῆ Τἱφλ θαί Λφγνλ ηνῦ Θενῦ, ηφλ θαλεξψζαληα, δηά ηῆο
ἐλαλζξσπήζεσο, ηνῦ ὅινπ ἐπηγείνπ ἔξγνπ, ηῆο ζηαπξηθῆο ζπζίαο θαί ηῆο
ἀλαζηάζεψο Αηνῦ, ηφλ Σξηαδηθφλ Θεφλ ὡο ἄπεηξνλ Ἀγάπελ. Ὅζελ, ἐλ ἑλί
ζηφκαηη θαί κηᾷ θαξδίᾳ ἀπεπζχλνκελ ηφλ ιφγνλ ηῆο «ἐλ ἡκῖλ ἐιπίδνο» (Α’ Πέηξ.
γ’, 15) ν κφλνλ πξφο ηά ηέθλα ηῆο Ἁγησηάηεο ἡκῶλ θθιεζίαο, ἀιιά θαί πξφο
πάληα ἄλζξσπνλ, «ηφλ καθξάλ θαί ηφλ ἐγγχο» (θεζ. β’, 17). Ἡ «ἐιπὶο ἡκῶλ»
(Α’ Σηκ. α’, 1), ὁ σηήξ ηνῦ θφζκνπ, ἀπεθαιχθζε ὡο «Θεφο κεζ’ ἡκῶλ» (Μαηζ.
α’, 23) θαί ὡο Θεφο «πὲξ ἡκῶλ» (Ρσκ. ε’, 32), «ὅο πάληαο ἀλζξψπνπο ζέιεη
ζσζῆλαη θαί εἰο ἐπίγλσζηλ ἀιεζείαο ἐιζεῖλ» (Α’ Σηκ. β’, 4). Σφλ ἔιενλ
θεξχηηνληεο θαί ηήλ εεξγεζίαλ ν θξχπηνληεο, ἐλ ἐπηγλψζεη ηῶλ ιφγσλ ηνῦ
Κπξίνπ «ὁ νξαλφο θαί ἡ γῆ παξειεχζνληαη, νἱ δέ ιφγνη κνπ ν κή
παξέιζσζηλ» (Μαηζ. θδ’, 35), ἐλ «ραξᾷ πεπιεξσκέλῃ» (Α’ Ἰσάλ. α’, 4)
εαγγειηδφκεζα ηφλ ιφγνλ ηῆο πίζηεσο, ηῆο ἐιπίδνο θαί ηῆο ἀγάπεο,
πξνζβιέπνληεο πξφο ηήλ «ἀλέζπεξνλ θαὶ ἀδηάδνρνλ θαὶ ἀηειεχηεηνλ ἡκέξαλ»
(Μ. Βαζηιείνπ, Δἰο ηήλ Ἑμαήκεξνλ Β’. PG 29, 52). Σφ γεγνλφο ὅηη «ηφ
πνιίηεπκα ἡκῶλ ἐλ νξαλνῖο πάξρεη» (Φηιηπ. γ’, 20), δέλ ἀλαηξεῖ, ἀιι’
ἐλδπλακψλεη ηήλ καξηπξίαλ ἡκῶλ ἐλ ηῷ θφζκῳ.
λ ηνχηῳ ζηνηρνῦκελ ηῇ παξαδφζεη ηῶλ Ἀπνζηφισλ θαί Παηέξσλ ἡκῶλ, νἵηηλεο
εεγγειίδνλην ηφλ Υξηζηφλ θαί ηήλ δη’ αηνῦ ζσζηηθήλ ἐκπεηξίαλ ηῆο πίζηεσο
ηῆο θθιεζίαο, ζενινγνῦληεο «ἁιηεπηηθῶο», ἤγνπλ ἀπνζηνιηθῶο πξφο ηνχο
ἀλζξψπνπο ἑθάζηεο ἐπνρῆο δηά λά κεηαδψζνπλ εἰο αηνχο ηφ Δαγγέιηνλ ηῆο
ἐιεπζεξίαο «ᾗ Υξηζηφο ἡκᾶο ἠιεπζέξσζελ» (Γαι. ε´, 1). Ἡ θθιεζία δέλ δῇ δηά
ηφλ ἑαπηφλ ηεο. Πξνζθέξεηαη δη’ ὁιφθιεξνλ ηήλ ἀλζξσπφηεηα, δηά ηήλ
ἀλχςσζηλ θαί ηήλ ἀλαθαίληζηλ ηνῦ θφζκνπ εἰο θαηλνχο νξαλνχο θαί θαηλήλ γῆλ
(πξβι. Ἀπνθ. θα’, 21). Ὅζελ δίδεη ηήλ εαγγειηθήλ καξηπξίαλ θαί δηαλέκεη ἐλ
ηῇ νἰθνπκέλῃ ηά δῶξα ηνῦ Θενῦ: ηήλ ἀγάπελ Σνπ, ηήλ εἰξήλελ, ηήλ
δηθαηνζχλελ, ηήλ θαηαιιαγήλ, ηήλ δχλακηλ ηῆο Ἀλαζηάζεσο θαί ηήλ
πξνζδνθίαλ ηῆο αἰσληφηεηνο.
***
I. Ἡ Ἐκκληζία: Σῶμα Φριζηοῦ, εἰκών ηῆς Ἁγίας Τριάδος

1. Ἡ κία, ἁγία, θαζνιηθή θαί ἀπνζηνιηθή θθιεζία εἶλαη ζεαλζξωπίλε θνηλωλία
θαη’ εἰθόλα ηῆο Ἁγίαο Τξηάδνο, πξφγεπζηο θαί βίσζηο ηῶλ ζράησλ ἐλ ηῇ ζείᾳ
Δραξηζηίᾳ θαί ἀπνθάιπςηο ηῆο δφμεο ηῶλ κειιφλησλ, θαί ὡο δηαξθήο
Πεληεθνζηή, κία ἀζίγαζηνο πξνθεηηθή θσλή ἐλ ηῷ θφζκῳ, ἡ παξνπζία θαί
καξηπξία «ηῆο Βαζηιείαο ηνῦ Θενῦ ἐιειπζπΐαο ἐλ δπλάκεη» (Μάξθ. ζ’, 1). Ἡ
θθιεζία, ὡο ζῶκα Υξηζηνῦ, «ἐπηζπλάγεη» (Μαηζ. θγ´, 37) ἐπ’ Αηφλ,
κεηακνξθψλεη θαί ἐκπνηίδεη ηφλ θφζκνλ κέ «ηφ ὕδσξ, ηφ ἁιιφκελνλ εἰο δσήλ
αἰψληνλ» (Ἰσάλ. δ’, 14).
2. Ἡ ἀπνζηνιηθή θαί παηεξηθή παξάδνζηο, ζηνηρνῦζα ηνῖο ζπζηαηηθνῖο ιφγνηο
ηνῦ Κπξίνπ θαί ἱδξπηνῦ ηῆο θθιεζίαο θαηά ηφλ Μπζηηθφλ Γεῖπλνλ κεηά ηῶλ
καζεηῶλ αηνῦ δηά ηφ κπζηήξηνλ ηῆο ζείαο Δραξηζηίαο, πξνέβαιε ηφλ
ραξαθηεξηζκφλ ηῆο θθιεζίαο ὡο «ζψκαηνο Υξηζηνῦ» (Μαηζ. θζη´, 26· Μάξθ.
ηδ´, 22· Λνπθ. θβ´, 19· Α´Κνξ. η´, 16-17· ηα´, 23-29) θαί ηφλ ζπλέδεζε
πάληνηε πξφο ηφ κπζηήξηνλ ηῆο ἐλαλζξσπήζεσο ηνῦ Τἱνῦ θαί Λφγνπ ηνῦ Θενῦ
ἐθ Πλεχκαηνο Ἁγίνπ θαί Μαξίαο ηῆο Παξζέλνπ. πφ ηφ πλεῦκα αηφ, ἐηνλίζζε
πάληνηε ἡ ἄξξεθηνο ζρέζηο ηφζνλ ηνῦ ὅινπ κπζηεξίνπ ηῆο ἐλ Υξηζηῷ ζείαο
Οἰθνλνκίαο πξφο ηφ κπζηήξηνλ ηῆο θθιεζίαο, ὅζνλ θαί ηνῦ κπζηεξίνπ ηῆο
θθιεζίαο πξφο ηφ κπζηήξηνλ ηῆο ζείαο Δραξηζηίαο, ἡ ὁπνία βεβαηνῦηαη
ζπλερῶο εἰο ηήλ κπζηεξηαθήλ δσήλ ηῆο θθιεζίαο δηά ηῆο ἐλεξγείαο ηνῦ Ἁγίνπ
Πλεχκαηνο.
Ἡ ξζόδνμνο Ἐθθιεζία, πηζηή εἰο ηήλ ὁκφθσλνλ ηαχηελ ἀπνζηνιηθήλ
παξάδνζηλ θαί κπζηεξηαθήλ ἐκπεηξίαλ, ἀπνηειεῖ ηήλ αὐζεληηθήλ ζπλέρεηαλ ηῆο
κηᾶο, ἁγίαο, θαζνιηθῆο θαί ἀπνζηνιηθῆο Ἐθθιεζίαο, ὡο αὕηε ὁκνινγεῖηαη εἰο ηφ
χκβνινλ ηῆο πίζηεσο θαί βεβαηνῦηαη δηά ηῆο δηδαζθαιίαο ηῶλ Παηέξσλ ηῆο
θθιεζίαο. Οὕησο, αἰζζάλεηαη κείδνλα ηήλ εζχλελ αηῆο ὄρη κφλνλ δηά ηήλ
αζεληηθήλ βίσζηλ ηῆο ἐκπεηξίαο αηῆο πφ ηνῦ ἐθθιεζηαζηηθνῦ ζψκαηνο, ἀιιά
θαί δηά ηήλ ἀμηφπηζηνλ καξηπξίαλ ηῆο ἀιεζείαο πξφο πάληαο ηνχο ἀλζξψπνπο.
3. Ἡ ξζφδνμνο θθιεζία ἐλ ηῇ ἑλφηεηη θαί θαζνιηθφηεηη αηῆο, εἶλαη
ἡ Ἐθθιεζία ηῶλ Σπλόδωλ, ἀπφ ηήλ Ἀπνζηνιηθήλ ἐλ Ἱεξνζνιχκνηο ζχλνδνλ
(Πξάμ. ηε´, 5-29) ἕσο ηῆο ζήκεξνλ. Ἡ θθιεζία αηή θαζ’ αηήλ εἶλαη χλνδνο
πφ ηνῦ Υξηζηνῦ ζπλεζηεκέλε θαί πφ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο θαζνδεγνπκέλε,
ζπκθψλσο πξφο ηφ ἀπνζηνιηθφλ «ἔδνμε ηῷ Ἁγίῳ Πλεχκαηη θαί ἡκῖλ » (Πξάμ.
ηε’, 28). Γηά ηῶλ Οἰθνπκεληθῶλ θαί ηῶλ Σνπηθῶλ ζπλφδσλ, ἡ θθιεζία
εεγγειίζαην θαί εαγγειίδεηαη ηφ κπζηήξηνλ ηῆο Ἁγίαο Σξηάδνο, ηφ ὁπνῖνλ
ἐθαλεξψζε δηά ηῆο ἐλαλζξσπήζεσο ηνῦ Τἱνῦ θαί Λφγνπ ηνῦ Θενῦ. Σφ
ζπλνδηθφλ ἔξγνλ ζπλερίδεηαη ἐλ ηῇ ἱζηνξίᾳ ἀδηαθφπσο δηά ηῶλ κεηαγελεζηέξσλ,
θαζνιηθνῦ θχξνπο, ζπλφδσλ – ὡο ι.ρ. ηῆο ἐπί Μεγάινπ Φσηίνπ, Παηξηάξρνπ
Κσλζηαληηλνππφιεσο, Μεγάιεο ζπλφδνπ (879-880) θαί ηῶλ ἐπί ἁγίνπ
Γξεγνξίνπ ηνῦ Παιακᾶ ζπγθιεζεηζῶλ Μεγάισλ ζπλφδσλ (1341, 1351, 1368),
δηά ηῶλ ὁπνίσλ ἐβεβαηψζε ἡ αηή ἀιήζεηα ηῆο πίζηεσο, ἐμαηξέησο δέ πεξί ηῆο
ἐθπνξεχζεσο ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο θαί πεξί ηῆο κεζέμεσο ηνῦ ἀλζξψπνπ εἰο ηάο
ἀθηίζηνπο ζείαο ἐλεξγείαο. Πξνζέηη δέ θαί δηά ηῶλ ἐλ Κσζηαληηλνππφιεη Ἁγίσλ
θαί Μεγάισλ ζπλφδσλ ηῶλ ἐηῶλ 1484 δηά ηήλ ἀπνθήξπμηλ ηῆο ἑλσηηθῆο
ζπλφδνπ ηῆο Φισξεληίαο (1438-1439), ηῶλ ἐηῶλ 1638, 1642, 1672 θαί 1691
δηά ηήλ ἀπνθήξπμηλ πξνηεζηαληηθῶλ δνμαζηῶλ, ὡο θαί ηνῦ ἔηνπο 1872 δηά ηήλ
θαηαδίθελ ηνῦ ἐζλνθπιεηηζκνῦ ὡο ἐθθιεζηνινγηθῆο αἱξέζεσο.
4. Γέλ λνεῖηαη ἁγηφηεο ηνῦ ἀλζξψπνπ ἐθηφο ηνῦ ζψκαηνο ηνῦ Υξηζηνῦ, «ὅ ἐζηηλ
ἡ θθιεζία» (θεζ. α’, 23). Ἡ ἁγηόηεο πεγάδεη ἀπό ηόλ κόλνλ Ἅγηνλ. Δἶλαη
κεηνρή ηνῦ ἀλζξψπνπ εἰο ηήλ ἁγηφηεηα ηνῦ Θενῦ ἐλ ηῇ «θνηλσλίᾳ ηῶλ ἁγίσλ»,
ὡο δηαθεξχζζεηαη εἰο ηήλ ἐθθψλεζηλ ηνῦ ἱεξέσο θαηά ηήλ ζείαλ Λεηηνπξγίαλ:

«Σά Ἅγηα ηνῖο ἁγίνηο» θαί εἰο ηήλ ἀπάληεζηλ ηῶλ πηζηῶλ «Δἷο Ἅγηνο, εἷο Κχξηνο,
Ἰεζνῦο Υξηζηφο, εἰο δφμαλ Θενῦ Παηξφο. Ἀκήλ». πφ ηφ πλεῦκα αηφ, ὁ ἅγηνο
Κχξηιινο Ἀιεμαλδξείαο ηνλίδεη ὅηη ὁ Υξηζηφο, «ἅγηνο πάιηλ πάξρσλ θαηὰ
θχζηλ, ὡο Θεφο, (…) ἁγηάδεηαη δη’ ἡκᾶο ἐλ ἁγίῳ Πλεχκαηη (…). Ἔδξα δὲ ηνῦην (ὁ
Υξηζηφο) δη’ ἡκᾶο, ν δη’ ἑαπηφλ, ἵλα ἐμ αηνῦ θαὶ ἐλ αηῷ δή, πξψηῳ δεμακέλνπ
ηνῦ πξάγκαηνο (= ἁγηαζκνῦ) ηὴλ ἀξρήλ, εἰο ἅπαλ νὕησ ηὸ γέλνο ἡ ηνῦ
ἁγηάδεζζαη ινηπὸλ δηαβαίλνη ράξηο» (Ὑπόκλεκα εἰο ηό θαηά Ἰωάλλελ
Δὐαγγέιηνλ, ΙΑ’. PG 74, 548).
πλεπῶο, θαηά ηφλ ἅγηνλ Κχξηιινλ, ὁ Υξηζηφο εἶλαη ηφ «θνηλόλ πξόζωπνλ»
ἡκῶλ, δηά ηῆο ἀλαθεθαιαηψζεσο εἰο ηήλ ἰδηθήλ ηνπ ἀλζξσπφηεηα ὁινθιήξνπ
ηνῦ ἀλζξσπίλνπ γέλνπο, «πάληεο γάξ ἦκελ ἐλ Υξηζηῷ, θαί ηφ θνηλφλ ηῆο
ἀλζξσπφηεηνο εἰο αηφλ ἀλαβηνῖ πξφζσπνλ» (Ὑπόκλεκα εἰο ηό θαηά Ἰωάλλελ
Δὐαγγέιηνλ, ΙΑ’. PG 73, 157-161), δηφ θαί εἶλαη ἡ κφλε πεγή ηνῦ ἐλ Ἁγίῳ
Πλεχκαηη ἁγηαζκνῦ ηνῦ ἀλζξψπνπ. πφ ηφ πλεῦκα αηφ, ἡ ἁγηφηεο εἶλαη κεηνρή
ηνῦ ἀλζξψπνπ ηφζνλ εἰο ηφ κπζηήξηνλ ηῆο θθιεζίαο, ὅζνλ θαί εἰο ηά ἱεξά
αηῆο κπζηήξηα, κέ ἐπίθεληξνλ ηήλ ζείαλ Δραξηζηίαλ, ἥηηο ἐζηί «ζπζία δῶζα,
ἁγία, εάξεζηνο ηῷ Θεῷ» (Ρσκ. ηβ’, 1). «Σίο ἡκᾶο ρσξίζεη ἀπφ ηῆο ἀγάπεο ηνῦ
Υξηζηνῦ; Θιῖςηο ἤ ζηελνρσξία ἤ δησγκφο ἤ ιηκφο ἤ γπκλφηεο ἤ θίλδπλνο ἤ
κάραηξα; θαζὼο γέγξαπηαη ὅηη ἕλεθά ζνπ ζαλαηνχκεζα ὅιελ ηήλ ἡκέξαλ·
ἐινγίζζεκελ ὡο πξφβαηα ζθαγῆο. Ἀιι’ ἐλ ηνχηνηο πᾶζηλ πεξληθῶκελ δηά ηνῦ
ἀγαπήζαληνο ἡκᾶο» (Ρσκ. ε’, 35-37). Οἱ ἅγηνη ἐλζαξθψλνπλ ηήλ
ἐζραηνινγηθήλ ηαπηφηεηα ηῆο θθιεζίαο ὡο ἀέλανλ δνμνινγίαλ ἐλψπηνλ ηνῦ
ἐπηγείνπ θαί ηνῦ ἐπνπξαλίνπ ζξφλνπ «ηνῦ Βαζηιέσο ηῆο δφμεο» (Φαικ. θγ’, 7),
εἰθνλίδνληεο ηήλ Βαζηιείαλ ηνῦ Θενῦ.
5. Ἡ ξζφδνμνο Καζνιηθή θθιεζία ἀπνηειεῖηαη ἐθ δεθαηεζζάξσλ θαηά
ηφπνπο Αηνθεθάισλ θθιεζηῶλ, παλνξζνδφμσο ἀλεγλσξηζκέλσλ. Ἡ ἀξρή ηῆο
αηνθεθαιίαο δέλ εἶλαη δπλαηφλ λά ιεηηνπξγῇ εἰο βάξνο ηῆο ἀξρῆο ηῆο
θαζνιηθφηεηνο θαί ηῆο ἑλφηεηνο ηῆο θθιεζίαο. Θεσξνῦκελ ινηπφλ ὅηη ἡ
δεκηνπξγία ηῶλ Ἐπηζθνπηθῶλ Σπλειεύζεωλ ἐλ ηῇ ξζνδόμῳ Γηαζπνξᾷ,
ἀπαξηηδνκέλσλ ἐθ πάλησλ ηῶλ ἐλ ἑθάζηῃ ἐθ ηῶλ ὁξηζζεηζῶλ πεξηνρῶλ ὡο
θαλνληθῶλ ἀλαγλσξηδνκέλσλ ἐπηζθφπσλ, νἵηηλεο ἐμαθνινπζνῦλ λά πάγσληαη
εἰο ηάο θαλνληθάο δηθαηνδνζίαο, εἰο ἅο πάγνληαη ζήκεξνλ, ἀπνηειεῖ ἕλ ζεηηθφλ
βῆκα πξφο ηήλ θαηεχζπλζηλ ηῆο θαλνληθῆο ὀξγαλψζεσο αηῶλ, ἡ δέ ζπλεπήο
ιεηηνπξγία αηῶλ ἐγγπᾶηαη ηφλ ζεβαζκφλ ηῆο ἐθθιεζηνινγηθῆο ἀξρῆο ηῆο
ζπλνδηθφηεηνο.
ΙΙ. Ἡ ἀποζηολή ηῆς Ἐκκληζίας ἐν ηῷ κόζμῳ
6. Τό ἀπνζηνιηθόλ ἔξγνλ θαί ἡ ἐμαγγειία ηνῦ Δαγγειίνπ, γλσζηή
ὡο ἱεξαπνζηνιή, ἀλήθνπλ εἰο ηφλ ππξῆλα ηῆο ηαπηφηεηνο ηῆο θθιεζίαο, ὡο
δηαθχιαμηο θαί ηήξεζηο ηῆο ἐληνιῆο ηνῦ Κπξίνπ «Πνξεπζέληεο καζεηεχζαηε
πάληα ηά ἔζλε» (Μαηζ. θε’, 19). Δἶλαη ἡ πλνή δσῆο, ηήλ ὁπνίαλ ἐκθπζᾷ ἡ
θθιεζία εἰο ηήλ θνηλσλίαλ ηῶλ ἀλζξψπσλ θαί ἐθθιεζηνπνηεῖ ηφλ θφζκνλ δηά
ηῶλ ἑθαζηαρνῦ λενπαγῶλ ηνπηθῶλ θθιεζηῶλ. πφ ηφ πλεῦκα αηφ, νἱ
ὀξζφδνμνη πηζηνί εἶλαη θαί ὀθείινπλ λά εἶλαη ἀπφζηνινη ηνῦ Υξηζηνῦ ἐλ ηῷ
θφζκῳ. Ἡ ἀπνζηνιή αηή πξέπεη λά ἐθπιεξνῦηαη ὄρη ἐπηζεηηθῶο, ἀιι’
ἐιεπζέξσο, ἐλ ἀγάπῃ θαί ἐλ ζεβαζκῷ πξφο ηήλ πνιηηηζηηθήλ ηαπηφηεηα ἀηφκσλ
θαί ιαῶλ. Δἰο ηήλ πξνζπάζεηαλ αηήλ ὀθείινπλ λά ζπκκεηέρνπλ πᾶζαη αἱ
ξζφδνμνη θθιεζίαη κέ ηφλ δένληα ζεβαζκφλ εἰο ηήλ θαλνληθήλ ηάμηλ.
Ἡ κεηνρή εἰο ηήλ ζείαλ Δραξηζηίαλ εἶλαη πεγή ἀπνζηνιηθνῦ δήινπ πξφο
εαγγειηζκφλ ηνῦ θφζκνπ. Μεηέρνληεο ηῆο ζείαο Δραξηζηίαο θαί

πξνζεπρφκελνη ἐλ ηῇ ἱεξᾷ πλάμεη πέξ ηῆο Οἰθνπκέλεο, θαινχκεζα λά
ζπλερίζσκελ ηήλ «ιεηηνπξγίαλ κεηά ηήλ Λεηηνπξγίαλ» θαί λά δίδσκελ ηήλ
καξηπξίαλ πεξί ηῆο ἀιεζείαο ηῆο πίζηεσο ἡκῶλ ἐλψπηνλ Θενῦ θαί ἀλζξψπσλ,
κνηξαδφκελνη ηάο δσξεάο ηνῦ Θενῦ κεζ’ ὁινθιήξνπ ηῆο ἀλζξσπφηεηνο,
πήθννη πξφο ηήλ ζαθῆ ἐληνιήλ ηνῦ Κπξίνπ πξφ ηῆο Ἀλαιήςεψο Σνπ: «θαί
ἔζεζζέ κνη κάξηπξεο ἔλ ηε Ἰεξνπζαιὴκ θαί ἐλ πάζῃ ηῇ Ἰνπδαίᾳ θαί ακαξείᾳ θαί
ἕσο ἐζράηνπ ηῆο γῆο» (Πξάμ. α’, 8). Σά ιφγηα πξφ ηῆο ζείαο θνηλσλίαο
«κειίδεηαη θαί δηακεξίδεηαη ὁ Ἀκλφο ηνῦ Θενῦ, ὁ κειηδφκελνο θαί κή
δηαηξνχκελνο, ὁ πάληνηε ἐζζηφκελνο θαί κεδέπνηε δαπαλψκελνο»,
πνδεηθλχνπλ ὅηη ὁ Υξηζηφο ὡο «ὁ Ἀκλφο ηνῦ Θενῦ» (Ἰσάλ. α’, 29) θαί ὡο
«Ἄξηνο Zσῆο» (Ἰσάλ. ζη’, 48) πξνζθέξεηαη εἰο ἡκᾶο ὡο ἡ αἰσλία Ἀγάπε,
ἑλψλσλ ἡκᾶο κέ ηφλ Θεφλ θαί πξφο ἀιιήινπο. Μᾶο δηδάζθεη λά δηαλέκσκελ ηά
δῶξα ηνῦ Θενῦ θαί λά πξνζθέξσκελ ηφλ ἑαπηφλ καο πξφο πάληαο κέ
ρξηζηνεηδῆ ηξφπνλ.
Ἡ δσή ηῶλ ρξηζηηαλῶλ εἶλαη ἀςεπδήο καξηπξία ηῆο ἐλ Υξηζηῷ ἀλαθαηλίζεσο
ηῶλ πάλησλ – «εἴ ηηο ἐλ Υξηζηῷ, θαηλή θηίζηο· ηά ἀξραῖα παξῆιζελ, ἰδνχ γέγνλε
θαηλά ηά πάληα» (Β’ Κνξ. ε’, 17) θαί θιῆζηο πξφο πάληαο ηνχο ἀλζξψπνπο
πξνζσπηθῆο κεηνρῆο ἐλ ἐιεπζεξίᾳ εἰο ηήλ αἰψληνλ δσήλ, εἰο ηήλ ράξηλ ηνῦ
Κπξίνπ ἡκῶλ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ θαὶ εἰο ηήλ ἀγάπελ ηνῦ Θενῦ θαὶ Παηξφο, δηά λά
βηψζνπλ ἐλ ηῇ θθιεζίᾳ ηήλ θνηλσλίαλ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο. «Βνπινκέλσλ
γὰξ ν ηπξαλλνπκέλσλ ηὸ ηῆο ζσηεξίαο κπζηήξηνλ» (Μαμίκνπ ηνῦ
κνινγεηνῦ, Δἰο ηήλ πξνζεπρήλ ηνῦ Πάηεξ ἡκῶλ. PG 90, 880). 
ἐπαλεπαγγειηζκφο ηνῦ ιανῦ ηνῦ Θενῦ εἰο ηάο ζπγρξφλνπο ἐθθνζκηθεπκέλαο
θνηλσλίαο, ὡο ἐπίζεο θαί ὁ εαγγειηζκφο ὅζσλ εἰζέηη δέλ ἐγλψξηζαλ ηφλ
Υξηζηφλ, ἀπνηεινῦλ ἀδηάιεηπηνλ ρξένο ηῆο θθιεζίαο.
ΙΙI. Ἡ Οἰκογένεια - εἰκών ηῆς ἀγάπης ηοῦ Φριζηοῦ πρός ηήν
Ἐκκληζίαν
7. Ἡ ξζφδνμνο θθιεζία ζεσξεῖ ηήλ ἀθαηάιπηνλ ἀγαπεηηθήλ ἕλσζηλ ἀλδξφο
θαί γπλαηθφο «κπζηήξηνλ κέγα... εἰο Υξηζηφλ θαί εἰο ηήλ θθιεζίαλ», (θεζ.
ε’, 32) θαί ηήλ πξνθχπηνπζαλ ἐμ αηνῦ νἰθνγέλεηαλ, ἡ ὁπνία ἀπνηειεῖ ηήλ
κφλελ ἐγγχεζηλ ηῆο γελλήζεσο θαί ηῆο ἀλαηξνθῆο ηῶλ ηέθλσλ, ζπκθψλσο
πξφο ηφ ζρέδηνλ ηῆο ζείαο Οἰθνλνκίαο, «Ἐθθιεζίαλ κηθξάλ» (Ἰσάλλνπ
Υξπζνζηφκνπ, Ὑπόκλεκα εἰο ηήλ πξόο Ἐθεζίνπο ἐπηζηνιήλ, Κ’. PG 62, 143),
παξέρνπζα εἰο αηήλ ηήλ θαηάιιεινλ πνηκαληηθήλ ζηήξημηλ.
Ἡ ζχγρξνλνο θξίζηο ηνῦ γάκνπ θαί ηῆο νἰθνγελείαο εἶλαη ἀπφηνθνο ηῆο θξίζεσο
ηῆο ἐιεπζεξίαο ὡο εζχλεο, ηῆο ζπξξηθλψζεσο αηῆο εἰο εδαηκνληζηηθήλ
αηνπξαγκάησζηλ, ηῆο ηαπηίζεψο ηεο κέ ἀηνκηθήλ αηαξέζθεηαλ, αηάξθεηαλ
θαί αηνλνκίαλ, θαί ηῆο ἀπσιείαο ηνῦ κπζηεξηαθνῦ ραξαθηῆξνο ηῆο ἑλψζεσο
ἀλδξφο θαί γπλαηθφο, ὡο θαί ηῆο ιήζεο ηνῦ ζπζηαζηηθνῦ ἤζνπο ηῆο ἀγάπεο. Ἡ
ζχγρξνλνο ἐθθνζκηθεπκέλε θνηλσλία πξνζεγγίδεη ηφλ γάκνλ κέ ἀκηγῶο
θνηλσληνινγηθά θαί πξαγκαηηζηηθά θξηηήξηα, ζεσξνῦζα αηφλ ὡο κίαλ ἁπιῆλ
κνξθήλ ζρέζεσο, κεηαμχ ὅισλ ηῶλ ἄιισλ, αἱ ὁπνῖαη δηθαηνῦληαη ἐμ ἴζνπ
ζεζκηθῆο θαηνρπξψζεσο.
 γάκνο εἶλαη ἐθθιεζηνηξαθέο ἐξγαζηήξηνλ δσῆο ἐλ ἀγάπῃ θαί ἀλππέξβιεηνο
δσξεά ηῆο ράξηηνο ηνῦ Θενῦ. Ἡ «ςειή ρείξ» ηνῦ «ζπλδέηνπ» Θενῦ «ἀνξάησο
πάξεζηη, ηνχο ζπλαπηνκέλνπο ἁξκφδνπζα» κεηά ηνῦ Υξηζηνῦ θαί κεη’ ἀιιήισλ.
Οἱ ζηέθαλνη, νἱ ὁπνῖνη ηνπνζεηνῦληαη ἐπί ηῆο θεθαιῆο ηνῦ λπκθίνπ θαί ηῆο
λχκθεο θαηά ηήλ ηέιεζηλ ηνῦ κπζηεξίνπ, παξαπέκπνπλ εἰο ηήλ δηάζηαζηλ ηῆο
ζπζίαο θαί ηῆο πιήξνπο ἀθηεξψζεσο εἰο ηφλ Θεφλ θαί εἰο ἀιιήινπο,

ἀλαθέξνληαη δέ ἐπίζεο θαί εἰο ηήλ δσήλ ηῆο Βαζηιείαο ηνῦ Θενῦ,
ἀπνθαιχπηνληεο ηήλ ἐζραηνινγηθήλ ἀλαθνξάλ ηνῦ κπζηεξίνπ ηῆο ἀγάπεο.
8. Ἡ Ἁγία θαί Μεγάιε Σύλνδνο ἀπεπζύλεηαη κεη’ ἰδηαηηέξαο ἀγάπεο θαί
ζηνξγῆο πξόο ηά παηδία θαί ὅινπο ηνύο λένπο. Μέζα εἰο ηφλ θπθεῶλα ηῶλ
ἀιιειναλαηξνπκέλσλ ὁξηζκῶλ ηῆο ηαπηφηεηνο ηῆο παηδηθῆο ἡιηθίαο, ἡ ἁγησηάηε
ἡκῶλ θθιεζία πξνβάιιεη ηά Κπξηαθά ιφγηα, «ἐάλ κή ζηξαθῆηε θαί γέλεζζε
ὡο ηά παηδία, ν κή εἰζέιζεηε εἰο ηήλ Βαζηιείαλ ηῶλ Οξαλῶλ» (Μαηζ. ηε´, 3)
θαί ηφ «ὅο ἄλ κή δέμεηαη ηήλ Βαζηιείαλ ηνῦ Θενῦ ὡο παηδίνλ ν κή εἰζέιζῃ εἰο
αηήλ» (Λνπθ. ηε´, 17), ὡο θαί ὅζα ἀλαθέξεη ὁ σηήξ ἡκῶλ δη’ ἐθείλνπο, νἱ
ὁπνῖνη «θσιχνπλ» (Λνπθ. ηε´, 16) ηά παηδία λά Σφλ πιεζηάζνπλ θαί δη’ ὅζνπο
ηά «ζθαλδαιίδνπλ» (Μαηζ. ηε´, 6).
Ἡ θθιεζία πξνζθέξεη εἰο ηνχο λένπο ὄρη ἁπιῶο «βνήζεηαλ», ἀιιά ηήλ
«ἀιήζεηαλ» ηῆο ζεαλζξσπίλεο θαηλῆο ἐλ Υξηζηῷ δσῆο. Οἱ ὀξζφδνμνη λένη
ὀθείινπλ λά ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ὅηη εἶλαη θνξεῖο ηῆο καθξαίσλνο θαί
εινγεκέλεο παξαδφζεσο ηῆο ξζνδφμνπ θθιεζίαο, ηαπηνρξφλσο δέ θαί νἱ
ζπλερηζηαί αηῆο, νἱ ὁπνῖνη ζά δηαθπιάζζνπλ ζαξξαιέσο θαί ζά θαιιηεξγνῦλ
κέ δπλακηζκφλ ηάο αἰσλίνπο ἀμίαο ηῆο ξζνδνμίαο δηά λά δίδνπλ ηήλ δείδσξνλ
ρξηζηηαληθήλ καξηπξίαλ. μ αηῶλ ζά ἀλαδεηρζνῦλ νἱ κειινληηθνί δηάθνλνη ηῆο
θθιεζίαο ηνῦ Υξηζηνῦ. Οἱ λένη, ινηπφλ, εἶλαη ὄρη ἁπιῶο ηφ «κέιινλ» ηῆο
θθιεζίαο, ἀιιά θαί ἡ ἐλεξγφο ἔθθξαζηο ηῆο θηινζένπ θαί θηιαλζξψπνπ δσῆο
αηῆο ἐλ ηῷ παξφληη.
ΙV. Ἡ καηά Φριζηόν παιδεία
9. Δἰο ηήλ ἐπνρήλ καο, παξαηεξνῦληαη εἰο ηφλ ρῶξνλ ηῆο ἀγσγῆο θαί ηῆο
παηδείαο λέαη ηάζεηο ἀλαθνξηθῶο πξφο ηφ πεξηερφκελνλ θαί ηνχο ζθνπνχο ηῆο
παηδείαο, ὅπσο θαί ὡο πξφο ηφ ζέκα ηῆο ζεσξήζεσο ηῆο παηδηθῆο ἡιηθίαο, ηνῦ
ξφινπ ηφζνλ ηνῦ δηδαζθάινπ θαί ηνῦ καζεηνῦ, ὅζνλ θαί ηνῦ ζπγρξφλνπ
ζρνιείνπ. θ’ ὅζνλ ἡ παηδεία ἀλαθέξεηαη ὄρη ἁπιῶο εἰο ὅ,ηη εἶλαη, ἀιι’ εἰο αὐηό
ηό ὁπνῖνλ ὀθείιεη λά εἶλαη ὁ ἄλζξωπνο θαί εἰο ηφ πεξηερφκελνλ ηῆο εζχλεο
ηνπ, εἶλαη αηνλφεηνλ ὅηη ἡ εἰθψλ, ηήλ ὁπνίαλ ἔρνκελ δηά ηφλ ἄλζξσπνλ θαί δηά
ηφ λφεκα ηῆο πάξμεψο ηνπ, θαζνξίδεη ηήλ ἄπνςίλ καο θαί δηά ηήλ παηδείαλ
ηνπ. Σφ θπξίαξρνλ ζήκεξνλ ἐθθνζκηθεπκέλνλ ἀηνκνθεληξηθφλ ἐθπαηδεπηηθφλ
ζχζηεκα, ηφ ὁπνῖνλ ηαιαλίδεη ηήλ λέαλ γελεάλ, πξνβιεκαηίδεη θαί ηήλ
ξζφδνμνλ θθιεζίαλ.
Δἰο ηφ θέληξνλ ηῆο πνηκαληηθῆο κεξίκλεο ηῆο θθιεζίαο εξίζθεηαη κία παηδεία,
ἡ ὁπνία ἀπνβιέπεη ὄρη κφλνλ εἰο ηήλ λνεηηθήλ θαιιηέξγεηαλ, ἀιιά θαί εἰο ηήλ
νἰθνδνκήλ θαί ηήλ ἀλάπηπμηλ ηνῦ ζπλφινπ ἀλζξψπνπ ὡο ςπρνζσκαηηθῆο θαί
πλεπκαηηθῆο ὀληφηεηνο, ζπκθψλσο πξφο ηήλ ηξίπηπρνλ ἀξρήλ Θεόο,
ἄλζξωπνο, θόζκνο. Δἰο ηφλ θαηερεηηθφλ αηῆο ιφγνλ, ἡ ξζφδνμνο θθιεζία
θαιεῖ θηινζηφξγσο ηφλ ιαφλ ηνῦ Θενῦ, ἰδίᾳ δέ ηνχο λένπο, εἰο ἐλζπλείδεηνλ θαί
ἐλεξγφλ ζπκκεηνρήλ εἰο ηήλ δσήλ ηῆο θθιεζίαο, θαιιηεξγνῦζα εἰο αηνχο ηφλ
«ἄξηζηνλ πφζνλ» ηῆο ἐλ Υξηζηῷ δσῆο. Οὕησ, ηφ ρξηζηεπψλπκνλ πιήξσκα
εξίζθεη ἐλ ηῇ ζεαλζξσπίλῃ θνηλσλίᾳ ηῆο θθιεζίαο παξμηαθφλ ζηήξηγκα θαί
βηψλεη ἐλ αηῇ ηήλ ἀλαζηάζηκνλ πξννπηηθήλ ηῆο θαηά ράξηλ ζεψζεσο.
V. Ἡ Ἐκκληζία ἐνώπιον ηῶν ζσγτρόνων προκλήζεων
10. Ἡ θθιεζία ηνῦ Υξηζηνῦ εξίζθεηαη ζήκεξνλ ἀληηκέησπνο ἀθξαίσλ ἤ θαί
πξνθιεηηθῶλ ἐθθξάζεσλ ηῆο ἰδενινγίαο ηῆο ἐθθνζκηθεχζεσο, ἐλδηαζέησλ εἰο
ηάο πνιηηηθάο, πνιηηηζκηθάο θαί θνηλσληθάο ἐμειίμεηο. Βαζηθφλ ζηνηρεῖνλ ηῆο
ἰδενινγίαο ηῆο ἐθθνζκηθεχζεσο πῆξμε πάληνηε θαί παξακέλεη κέρξη ζήκεξνλ ἡ

πιήξεο αηνλφκεζηο ηνῦ ἀλζξψπνπ ἀπφ ηφλ Υξηζηφλ θαί ἀπφ ηήλ πλεπκαηηθήλ
ἐπηξξνήλ ηῆο θθιεζίαο, δηά ηῆο αζαηξέηνπ κάιηζηα ηαπηίζεσο ηῆο θθιεζίαο
πξφο ηφλ ζπληεξεηηζκφλ, ὡο ἐπίζεο θαί δηά ηνῦ ἀληζηνξήηνπ ραξαθηεξηζκνῦ
αηῆο ὡο δῆζελ ἐκπνδίνπ εἰο πᾶζαλ πξφνδνλ θαί ἐμέιημηλ. Δἰο ηάο
ἐθθνζκηθεπκέλαο ζπγρξφλνπο θνηλσλίαο ὁ ἄλζξσπνο, ἀπνθεθνκκέλνο ἀπὸ ηφλ
Θεφλ, ηαπηίδεη ηήλ ἐιεπζεξίαλ ηνπ θαί ηφ λφεκα ηῆο δσῆο ηνπ κέ ἀπφιπηνλ
αηνλνκίαλ θαί κέ ἀπνδέζκεπζηλ ἀπφ ηφλ αἰψληνλ πξννξηζκφλ ηνπ, κέ
ἀπνηέιεζκα ζεηξάλ παξαλνήζεσλ θαί ζθνπίκσλ παξεξκελεηῶλ ηῆο ρξηζηηαληθῆο
παξαδφζεσο. Οὕησο, ἡ ἄλσζελ ρνξήγεζηο ηῆο ἐλ Υξηζηῷ ἐιεπζεξίαο θαί ἡ
πξφνδνο εἰο ηφ «κέηξνλ ἡιηθίαο ηνῦ πιεξψκαηνο ηνῦ Υξηζηνῦ» (θεζ. δ´, 13)
ζεσξεῖηαη ὅηη ἀληηζηξαηεχεηαη ηάο αηνζσηεξηθάο ηάζεηο ηνῦ ἀλζξψπνπ. Ἡ
ζπζηαζηηθή ἀγάπε ἀμηνινγεῖηαη ὡο ἀζχκβαηνο κέ ηφλ ἀηνκνθεληξηζκφλ, ἐλῶ ὁ
ἀζθεηηθφο ραξαθηήξ ηνῦ ρξηζηηαληθνῦ ἤζνπο θξίλεηαη ὡο ἀθφξεηνο πξφθιεζηο
δηά ηφλ εδαηκνληζκφλ ηνῦ ἀηφκνπ.
Ἡ ηαχηηζηο ηῆο θθιεζίαο κέ ζπληεξεηηζκφλ, ἀζπκβίβαζηνλ πξφο ηήλ πξνφδνλ
ηνῦ πνιηηηζκνῦ, εἶλαη αζαίξεηνο θαί θαηαρξεζηηθή, ἐθ’ ὅζνλ ἡ ζπλείδεζηο ηῆο
ηαπηφηεηνο ηῶλ ρξηζηηαληθῶλ ιαῶλ θέξεη ἀλεμίηεινλ ηήλ ζθξαγῖδα ηῆο
δηαρξνληθῆο ζπκβνιῆο ηῆο θθιεζίαο ὄρη κφλνλ εἰο ηήλ πνιηηηζηηθήλ
θιεξνλνκίαλ αηῶλ, ἀιιά θαί εἰο ηήλ γηᾶ ἀλάπηπμηλ ηνῦ ζχξαζελ πνιηηηζκνῦ
γεληθψηεξνλ, ἀθνῦ ὁ Θεφο ἔζεζε ηφλ ἄλζξσπνλ νἰθνλφκνλ ηῆο ζείαο
δεκηνπξγίαο θαί ζπλεξγφλ Αηνῦ ἐλ ηῷ θφζκῳ. Ἡ ξζόδνμνο Ἐθθιεζία, ἔλαληη
ηνῦ ζπγρξόλνπ «ἀλζξωπνζενῦ», πξνβάιιεη ηόλ «Θεάλζξωπνλ» ὡο ἔζραηνλ
κέηξνλ ηῶλ πάληωλ: «Οθ ἄλζξσπνλ ἀπνζεσζέληα ιέγνκελ, ἀιιὰ Θεφλ
ἐλαλζξσπήζαληα» (Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβήο ηῆο ὀξζνδόμνπ
πίζηεωο, Γ’, 2. PG 94, 988). Ἀλαδεηθλχεη δέ ηήλ ζσηεξηψδε ἀιήζεηαλ ηνῦ
Θεαλζξψπνπ θαί ηφ ῶκά Σνπ, ηήλ θθιεζίαλ, ὡο ηφπνλ θαί ηξφπνλ ηῆο ἐλ
ἐιεπζεξίᾳ δσῆο, ὡο «ἀιεζεχεηλ ἐλ ἀγάπῃ» (πξβι. θεζ. δ’, 15) θαί ὡο
κεηνρήλ, ἤδε ἐπί ηῆο γῆο, εἰο ηήλ δσήλ ηνῦ ἀλαζηάληνο Υξηζηνῦ. 
ζεαλζξψπηλνο, «νθ ἐθ ηνῦ θφζκνπ» (Ἰσάλ. ηε’, 36) ραξαθηήξ ηῆο θθιεζίαο,
ὁ ὁπνῖνο ηξέθεη θαί θαηεπζχλεη ηήλ «ἐλ ηῷ θφζκῳ» παξνπζίαλ θαί καξηπξίαλ
αηῆο, εἶλαη ἀζπκβίβαζηνο κέ θάζε κνξθήλ ζπζρεκαηηζκνῦ ηῆο θθιεζίαο κέ
ηφλ θφζκνλ (πξβι. Ρσκ. ηβ’, 2).
11. Γηά ηῆο ζπγρξφλνπ ἀλαπηχμεσο ηῶλ ἐπηζηεκῶλ θαί ηῆο ηερλνινγίαο, ἡ δσή
καο ἀιιάδεη ξηδηθῶο. Καί ὅ,ηη ἐπηθέξεη ἀιιαγήλ εἰο ηφλ ηξφπνλ δσῆο ηνῦ
ἀλζξψπνπ, ἀπαηηεῖ ἀπφ κέξνπο ηνπ δηάθξηζηλ, ἐθ’ ὅζνλ, ἐθηφο ηῶλ ζεκαληηθῶλ
εεξγεζηῶλ, ὅπσο ι.ρ. ἡ δηεπθφιπλζηο ηῆο θαζεκεξηλφηεηνο, ἡ ἐπηηπρήο
ἀληηκεηψπηζηο ζνβαξῶλ ἀζζελεηῶλ θαί ἡ ἔξεπλα ηνῦ δηαζηήκαηνο, εἴκεζα ἐπίζεο
ἀληηκέησπνη θαί κέ ηάο ἀξλεηηθάο ἐπηπηψζεηο ηῆο ἐπηζηεκνληθῆο πξνφδνπ.
πάξρεη ὁ θίλδπλνο ρεηξαγσγήζεσο ηῆο ἀλζξσπίλεο ἐιεπζεξίαο, ρξήζεσο ηνῦ
ἀλζξψπνπ ὡο ἁπινῦ κέζνπ, ζηαδηαθῆο ἀπσιείαο πνιπηίκσλ παξαδφζεσλ,
ἀπεηιῆο ἤ θαί θαηαζηξνθῆο ηνῦ θπζηθνῦ πεξηβάιινληνο.
Ἡ ἐπηζηήκε, ἀπφ ηήλ ἰδίαλ ηήλ θχζηλ ηεο, δέλ δηαζέηεη δπζηπρῶο ηά ἀλαγθαῖα
κέζα δηά ηήλ πξφιεςηλ θαί ηήλ ζεξαπείαλ πνιιῶλ ἐθ ηῶλ πξνβιεκάησλ, ηά
ὁπνῖα πξνθαιεῖ ἀκέζσο ἤ ἐκκέζσο. Ἡ ἐπηζηεκνληθή γλῶζηο δέλ θηλεηνπνηεῖ ηήλ
ἠζηθήλ βνύιεζηλ ηνῦ ἀλζξώπνπ, ὁ ὁπνῖνο, θαίηνη γλσξίδεη ηνχο θηλδχλνπο,
ζπλερίδεη λά δξᾷ ὡο ἐάλ δέλ ἐγλψξηδελ. Ἡ ἀπάληεζηο εἰο ηά ζνβαξά παξμηαθά
θαί ἠζηθά πξνβιήκαηα ηνῦ ἀλζξψπνπ θαί εἰο ηφ αἰψληνλ λφεκα ηῆο δσῆο αηνῦ
θαί ηνῦ θφζκνπ, δέλ εἶλαη δπλαηφλ λά δνζῇ ρσξίο κίαλ πλεπκαηηθήλ
πξνζέγγηζηλ.

12. Γηάρπηνο εἶλαη εἰο ηήλ ἐπνρήλ καο ὁ ἐλζνπζηαζκφο δηά ηάο ἐληππσζηαθάο
ἐμειίμεηο εἰο ηφλ ρῶξνλ ηῆο Βηνινγίαο, ηῆο Γελεηηθῆο θαί ηῆο Νεπξνθπζηνινγίαο
ηνῦ ἐγθεθάινπ. Πξφθεηηαη δη’ ἐπηζηεκνληθάο θαηαθηήζεηο, ηφ εὖξνο ηῶλ
ἐθαξκνγῶλ ηῶλ ὁπνίσλ ἐλδέρεηαη λά πξνθαιέζῃ ζνβαξψηαηα ἀλζξσπνινγηθά
θαί ἠζηθά δηιήκκαηα. Ἡ ἀλεμέιεγθηνο ρξῆζηο ηῆο Βηνηερλνινγίαο εἰο ηήλ ἀξρήλ,
ηήλ δηάξθεηαλ θαί ηό ηέινο ηῆο δωῆο, ζέηεη εἰο θίλδπλνλ ηήλ αὐζεληηθήλ
πιεξόηεηα αὐηῆο.  ἄλζξσπνο πεηξακαηίδεηαη ἐληνλψηεξνλ κέ ηήλ ἰδίαλ ηνπ
θχζηλ θαηά ἀθξαῖνλ θαί ἐπηθίλδπλνλ ηξφπνλ. Κηλδπλεχεη λά κεηαηξαπῇ εἰο κίαλ
βηνινγηθήλ κεραλήλ, εἰο κίαλ ἀπξφζσπνλ θνηλσληθήλ κνλάδα ἤ εἰο κίαλ
ζπζθεπήλ ἐιεγρνκέλεο ζθέςεσο.
Ἡ ξζφδνμνο θθιεζία δέλ εἶλαη δπλαηφλ λά παξακείλῃ εἰο ηφ πεξηζψξηνλ ηῆο
ζπδεηήζεσο ηφζνλ ζπνπδαίσλ ἀλζξσπνινγηθῶλ, ἠζηθῶλ θαί παξμηαθῶλ
δεηεκάησλ. ηεξίδεηαη εἰο ζενδίδαθηα θξηηήξηα, ἀλαδεηθλχνπζα ηήλ
ἐπηθαηξφηεηα ηῆο ὀξζνδφμνπ ἀλζξσπνινγίαο ἀπέλαληη εἰο ηήλ ζχγρξνλνλ
ἀλαηξνπήλ ηῶλ ἀμηῶλ.Ἡ θθιεζία ἡκῶλ δχλαηαη θαί ὀθείιεη λά ἐθθξάζῃ ἐλ ηῷ
θφζκῳ ηήλ πξνθεηηθήλ αηῆο ζπλείδεζηλ ἐλ Ἰεζνῦ Υξηζηῷ, ὁ ὁπνῖνο ἐλ ηῇ
λαλζξσπήζεη πξνζέιαβελ ὅινλ ηφλ ἄλζξσπνλ θαί εἶλαη ηφ ἀπφιπηνλ
πξφηππνλ ηῆο ἀλαθαηλίζεσο ηνῦ ἀλζξσπίλνπ γέλνπο. Πξνβάιιεη ηήλ ἱεξφηεηα
ηῆο δσῆο θαί ηφλ ραξαθηῆξα ηνῦ ἀλζξψπνπ ὡο πξνζψπνπ ἐμ αηῆο ηαχηεο ηῆο
ἀξρῆο ηῆο ζπιιήςεσο. Σφ δηθαίσκα εἰο ηήλ γέλλεζηλ εἶλαη ηφ πξῶηνλ κεηαμχ
ηῶλ ἀλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ἡ θθιεζία ὡο ζεαλζξσπίλε θνηλσλία, εἰο ηήλ
ὁπνίαλ ἕθαζηνο ἄλζξσπνο ἀπνηειεῖ κνλαδηθήλ ὀληφηεηα, πξνσξηζκέλελ εἰο
πξνζσπηθήλ θνηλσλίαλ κεηά ηνῦ Θενῦ, ἀληηζηέθεηαη εἰο πᾶζαλ πξνζπάζεηαλ
ἀληηθεηκελνπνηήζεσο ηνῦ ἀλζξψπνπ, κεηαηξνπῆο ηνπ εἰο κεηξήζηκνλ κέγεζνο.
Οδέλ ἐπηζηεκνληθφλ ἐπίηεπγκα ἐπηηξέπεηαη λά ζίγῃ ηήλ ἀμηνπξέπεηαλ ηνῦ
ἀλζξψπνπ θαί ηφλ ζεῖνλ πξννξηζκφλ αηνῦ.  ἄλζξσπνο δέλ πξνζδηνξίδεηαη
κφλνλ ἀπφ ηά γνλίδηά ηνπ.
πί ηῆο βάζεσο αηῆο ζεκειηνῦηαη ἡ Βηνεζηθή ἐμ ἐπφςεσο ὀξζνδφμνπ. Δἰο κίαλ
ἐπνρήλ ἀιιεινζπγθξνπνκέλσλ εἰθφλσλ πεξί ηνῦ ἀλζξψπνπ, ἡ ὀξζφδνμνο
Βηνεζηθή πξνβάιιεη, ἀπέλαληη εἰο ζχξαζελ αηνλφκνπο θαί ζπξξηθλσηηθάο
ἀλζξσπνινγηθάο ζεσξήζεηο, ηήλ θαη’ εἰθφλα θαί θαζ’ ὁκνίσζηλ Θενῦ
δεκηνπξγίαλ ηνῦ ἀλζξψπνπ θαί ηφλ αἰψληνλ πξννξηζκφλ αηνῦ. πκβάιιεη
νὕησο εἰο ηφλ ἐκπινπηηζκφλ ηῆο θηινζνθηθῆο θαί ἐπηζηεκνληθῆο ζπδεηήζεσο
ηῶλ βηνεζηθῶλ ζεκάησλ δηά ηῆο βηβιηθῆο ἀλζξσπνινγίαο θαί ηῆο πλεπκαηηθῆο
ἐκπεηξίαο ηῆο ξζνδνμίαο.
13. Δἰο κίαλ παγθφζκηνλ θνηλσλίαλ, πξνζαλαηνιηζκέλελ εἰο ηφ «ἔρεηλ» θαί ηφλ
ἀηνκνθεληξηζκφλ, ἡ ξζφδνμνο Καζνιηθή θθιεζία πξνβάιιεη ηήλ ἀιήζεηαλ
ηῆο ἐλ Υξηζηῷ θαί ηῆο θαηά Υξηζηφλ δσῆο, ηήλ ἐιεπζέξσο ζαξθνπκέλελ εἰο ηήλ
θαζεκεξηλήλ δσήλ ἑθάζηνπ ἀλζξψπνπ δηά ηῶλ ἔξγσλ αηνῦ «ἕσο ἑζπέξαο»
(Φαικ. ξγ’, 23), δηά ηῶλ ὁπνίσλ νὗηνο θαζίζηαηαη ζπλεξγφο ηνῦ αἰσλίνπ
Παηξφο – «Θενῦ ἐζκελ ζπλεξγνί» (Α’ Κνξ. γ‘, 9) – θαί ηνῦ Τἱνῦ Αηνῦ, «ὁ
Παηήξ κνπ ἕσο ἄξηη ἐξγάδεηαη θἀγψ ἐξγάδνκαη» (Ἰσάλ. ε´, 17). Ἡ ράξηο ηνῦ
Θενῦ ἁγηάδεη δηά ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο ηά ἔξγα ηῶλ ρεηξῶλ ηνῦ ζπλεξγνῦληνο
ηῷ Θεῷ ἀλζξψπνπ, ἀλαδεηθλχνληαο ηήλ ἐλ αηνῖο θαηάθαζηλ ηῆο δσῆο θαί ηῆο
ἀλζξσπίλεο θνηλσλίαο. ληφο αηνῦ ηνῦ πιαηζίνπ ηνπνζεηεῖηαη θαί ἡ
ρξηζηηαληθή ἄζθεζηο, δηαθέξνπζα ξηδηθῶο ἀπφ θάζε δπτζηηθφλ ἀζθεηηζκφλ, ὁ
ὁπνῖνο ἀπνθφπηεη ηφλ ἄλζξσπνλ ἀπφ ηήλ δσήλ θαί ἀπφ ηφλ ζπλάλζξσπνλ. Ἡ
ρξηζηηαληθή ἄζθεζηο θαί ἡ ἐγθξάηεηα, αἱ ὁπνῖαη ζπλδένπλ ηφλ ἄλζξσπνλ κέ ηήλ
κπζηεξηαθήλ δσήλ ηῆο θθιεζίαο, δέλ ἀθνξνῦλ κφλνλ εἰο ηφλ κνλαρηθφλ βίνλ,
ἀιιά εἶλαη ραξαθηεξηζηηθφλ ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο δσῆο εἰο ὅιαο ηάο ἐθθάλζεηο

αηῆο, ἁπηή καξηπξία ηῆο παξνπζίαο ηνῦ ἐζραηνινγηθνῦ πλεχκαηνο εἰο ηήλ
εινγεκέλελ βηνηήλ ηῶλ πηζηῶλ.
14. Αἱ ξίδαη ηῆο νἰθνινγηθῆο θξίζεωο εἶλαη πλεπκαηηθαί θαί ἠζηθαί, ἐλδηάζεηνη εἰο
ηήλ θαξδίαλ ἑθάζηνπ ἀλζξψπνπ. Αηή ἡ θξίζηο ἐπηδεηλνῦηαη θαηά ηνχο
ηειεπηαίνπο αἰῶλαο ἐμ αἰηίαο ηῶλ πνηθίισλ δηραζκῶλ πξνθαινπκέλσλ ἀπφ
ἀλζξψπηλα πάζε, ὅπσο ἡ πιενλεμία, ἡ ἀπιεζηία, ὁ ἐγσηζκφο, ἡ ἁξπαθηηθή
δηάζεζηο θαί ἀπφ ηάο ἐπηπηψζεηο αηῶλ ἐπί ηνῦ πιαλήηνπ, ὡο ἡ θιηκαηηθή
ἀιιαγή, ἡ ὁπνία πιένλ ἀπεηιεῖ εἰο κεγάινλ βαζκφλ ηφ θπζηθφλ πεξηβάιινλ, ηφλ
θνηλφλ ἡκῶλ «νἶθνλ». Ἡ ξῆμηο ηῆο ζρέζεσο ἀλζξψπνπ θαί θηίζεσο εἶλαη
δηαζηξέβισζηο ηῆο αζεληηθῆο ρξήζεσο ηῆο δεκηνπξγίαο ηνῦ Θενῦ. Ἡ
ἀληηκεηψπηζηο ηνῦ νἰθνινγηθνῦ πξνβιήκαηνο ἐπί ηῇ βάζεη ηῶλ ἀξρῶλ ηῆο
ρξηζηηαληθῆο παξαδφζεσο ἀπαηηεῖ ὄρη κφλνλ κεηάλνηαλ δηά ηήλ ἁκαξηίαλ ηῆο
ἐθκεηαιιεχζεσο ηῶλ θπζηθῶλ πφξσλ ηνῦ πιαλήηνπ, ἤηνη ξηδηθήλ ἀιιαγήλ
λννηξνπίαο θαί ζπκπεξηθνξᾶο, ἀιιά θαί ἀζθεηηζκφλ, ὡο ἀληίδνηνλ εἰο ηφλ
θαηαλαισηηζκφλ, εἰο ηήλ ζενπνίεζηλ ηῶλ ἀλαγθῶλ θαί εἰο ηήλ θηεηηθήλ ζηάζηλ.
Πξνυπνζέηεη ἐπίζεο θαί ηήλ κεγίζηελ εζχλελ ἡκῶλ λά παξαδψζσκελ εἰο ηάο
ἐπεξρνκέλαο γελεάο βηψζηκνλ θπζηθφλ πεξηβάιινλ θαί ηήλ ρξῆζηλ αηνῦ θαηά
ζείαλ βνχιεζηλ θαί εινγίαλ. Δἰο ηά κπζηήξηα ηῆο θθιεζίαο θαηαθάζθεηαη ἡ
δεκηνπξγία θαί ὁ ἄλζξσπνο ἐλδπλακψλεηαη δηά λά ιεηηνπξγῇ ὡο νἰθνλφκνο,
θχιαμ θαί «ἱεξεχο» αηῆο, πξνζάγσλ ηαχηελ δνμνινγηθῶο ηῷ Γεκηνπξγῷ –
«Σά ά ἐθ ηῶλ ῶλ, νί πξνζθέξνκελ θαηά πάληα θαί δηά πάληα» – θαί
θαιιηεξγῶλ εραξηζηηαθήλ ζρέζηλ κέ ηήλ θηίζηλ. Ἡ ὀξζφδνμνο αηή εαγγειηθή
θαί παηεξηθή πξνζέγγηζηο ζηξέθεη ἐπίζεο ηήλ πξνζνρήλ καο εἰο ηάο θνηλσληθάο
δηαζηάζεηο θαί ηάο ηξαγηθάο ἐπηπηψζεηο ηῆο θαηαζηξνθῆο ηνῦ θπζηθνῦ
πεξηβάιινληνο.
VI. Ἡ Ἐκκληζία ἐνώπιον ηῆς παγκοζμιοποιήζεως, ἀκραίων
θαινομένων βίας και ηῆς μεηαναζηεύζεως
15. Ἡ ζχγρξνλνο ἰδενινγία ηῆο παγθνζκηνπνηήζεωο, ἡ ὁπνία ἐπηβάιιεηαη
ἀζνξχβσο θαί ἐμαπινῦηαη ξαγδαίσο, πξνθαιεῖ ἤδε ἰζρπξνχο θιπδσληζκνχο εἰο
ηήλ νἰθνλνκίαλ θαί ηήλ θνηλσλίαλ εἰο παγθφζκηνλ θιίκαθα. Ἡ ἐπηβνιή ηεο ἔρεη
δεκηνπξγήζεη λέαο κνξθάο ζπζηεκαηηθῆο ἐθκεηαιιεχζεσο θαί θνηλσληθῆο
ἀδηθίαο, ἔρεη ζρεδηάζεη ηήλ ζηαδηαθήλ ἐμνπδεηέξσζηλ ηῶλ ἐκπνδίσλ ηῶλ
ἀληηηηζεκέλσλ ἐζληθῶλ, ζξεζθεπηηθῶλ, ἰδενινγηθῶλ ἤ ἄιισλ παξαδφζεσλ θαί
ἔρεη ἤδε ὁδεγήζεη εἰο ηήλ ἀπνδπλάκσζηλ ἤ θαί εἰο ηήλ ηειηθήλ ἀπνδφκεζηλ ηῶλ
θνηλσληθῶλ θαηαθηήζεσλ, πφ ηφ πξφζρεκα κάιηζηα ηῆο δῆζελ ἀλαγθαίαο
ἀλαζπγθξνηήζεσο ηῆο παγθνζκίνπ νἰθνλνκίαο, δηεπξχλνπζα νὕησ ηφ ράζκα
κεηαμχ πινπζίσλ θαί πησρῶλ, δπλακηηίδνπζα ηήλ θνηλσληθήλ ζπλνρήλ ηῶλ
ιαῶλ θαί ἀλαξξηπίδνπζα λέαο ἑζηίαο παγθνζκίσλ ἐληάζεσλ.
Ἡ ξζφδνμνο θθιεζία, ἔλαληη ηῆο ἰζνπεδσηηθῆο θαί ἀπξνζψπνπ
ὁκνγελνπνηήζεσο, ηήλ ὁπνίαλ πξνσζεῖ ἡ παγθνζκηνπνίεζηο, ἀιιά θαί ηῶλ
ἀθξνηήησλ ηνῦ ἐζλνθπιεηηζκνῦ, εἰζεγεῖηαη ηήλ πξνζηαζίαλ ηῆο ηαπηφηεηνο ηῶλ
ιαῶλ θαί ηήλ ἐλίζρπζηλ ηῆο ἐληνπηφηεηνο. Ὡο ἐλαιιαθηηθφλ πφδεηγκα δηά ηήλ
ἑλφηεηα ηῆο ἀλζξσπφηεηνο πξνβάιιεη ηήλ ἀξζξσηήλ ὀξγάλσζηλ ηῆο
θθιεζίαο, ἐπί ηῇ βάζεη ηῆο ἰζνηηκίαο ηῶλ θαηά ηφπνπο θθιεζηῶλ. Ἡ
Ἐθθιεζία ἀληηηίζεηαη εἰο ηήλ πξνθιεηηθήλ ἀπεηιήλ δηά ηφλ ζχγρξνλνλ
ἄλζξσπνλ θαί ηάο πνιηηηζηηθάο παξαδφζεηο ηῶλ ιαῶλ, ηήλ ὁπνίαλ ἐκπεξηθιείεη
ἡ παγθνζκηνπνίεζηο θαί ἡ ἀξρή ηῆο «ἰδηνλνκίαο ηῆο νἰθνλνκίαο» ἤ ηνῦ
νἰθνλνκηζκνῦ, ἡ αηνλφκεζηο δειαδή ηῆο νἰθνλνκίαο ἀπφ ηάο δσηηθάο ἀλάγθαο
ηνῦ ἀλζξψπνπ θαί ἡ κεηαηξνπή ηεο εἰο αηνζθνπφλ, πξνηείλεη δέ κίαλ βηώζηκνλ
νἰθνλνκίαλ, ηεζεκειηωκέλελ εἰο ηάο ἀξράο ηνῦ Δὐαγγειίνπ. Οὕησ, κέ ππμίδα

ηφλ Κπξηαθφλ ιφγνλ «νθ ἐπ’ ἄξηῳ κφλῳ δήζεηαη ἄλζξσπνο» (Λνπθ. δ’, 4), ἡ
θθιεζία δέλ ζπλδέεη ηήλ πξφνδνλ ηνῦ ἀλζξσπίλνπ γέλνπο κέ κφλελ ηήλ
ἄλνδνλ ηνῦ βηνηηθνῦ ἐπηπέδνπ ἤ κέ ηήλ νἰθνλνκηθήλ ἀλάπηπμηλ εἰο βάξνο ηῶλ
πλεπκαηηθῶλ ἀμηῶλ.
16. Ἡ θθιεζία δέλ ἀλακηγλχεηαη εἰο ηήλ πνιηηηθήλ, ἐλ ηῇ ζηελῇ ζεκαζίᾳ ηνῦ
ὅξνπ, ἀιι’ ὅκσο ἡ καξηπξία αηῆο εἶλαη νζηαζηηθῶο πνιηηηθή, ὡο κέξηκλα δηά
ηφλ ἄλζξσπνλ θαί ηήλ πλεπκαηηθήλ ἐιεπζεξίαλ ηνπ.  ιόγνο ηῆο
Ἐθθιεζίαο πῆξμε πάληνηε δηαθξηηφο θαί ζά παξακείλῃ εἰο ηφ δηελεθὲο
κία ὀθεηιεηηθή παξέκβαζηο ὑπὲξ ηνῦ ἀλζξώπνπ. Αἱ θαηά ηφπνπο ξζφδνμνη
θθιεζίαη θαινῦληαη ζήκεξνλ λά νἰθνδνκήζνπλ κίαλ λέαλ ἐπνηθνδνκεηηθήλ
ζπλαιιειίαλ κέ ηφ θνζκηθφλ θξάηνο δηθαίνπ εἰο ηφ λένλ πιαίζηνλ ηῶλ δηεζλῶλ
ζρέζεσλ, ζπκθψλσο πξφο ηφ βηβιηθφλ «Ἀπφδνηε ηά ηνῦ Καίζαξνο ηῷ Καίζαξη
θαί ηά ηνῦ Θενῦ ηῷ Θεῷ» (Μαηζ. θβ’, 21). Ἡ ζπλαιιειία αὕηε δένλ ὅπσο
δηαζψδῃ ηήλ ἰδηνπξνζσπίαλ θθιεζίαο θαί θξάηνπο θαί δηαζθαιίδῃ ηήλ
εἰιηθξηλῆ ζπλεξγαζίαλ αηῶλ ἐπ’ ὠθειείᾳ ηῆο πξνζηαζίαο ηῆο κνλαδηθῆο ἀμίαο
ηνῦ ἀλζξψπνπ θαί ηῶλ ἐληεῦζελ ἀπνξξεφλησλ δηθαησκάησλ αηνῦ, ὡο θαί ηῆο
θνηλσληθῆο δηθαηνζχλεο.
Τά δηθαηώκαηα ηνῦ ἀλζξώπνπ εξίζθνληαη ζήκεξνλ εἰο ηφ θέληξνλ ηῆο πνιηηηθῆο
ὡο ἀπάληεζηο εἰο ηάο ζπγρξφλνπο θνηλσληθάο θαί πνιηηηθάο θξίζεηο θαί
ἀλαηξνπάο θαί δηά ηήλ πξνζηαζίαλ ηῆο ἐιεπζεξίαο ηνῦ ἀηφκνπ. Ἡ πξνζέγγηζηο
ηῶλ δηθαησκάησλ ηνῦ ἀλζξψπνπ πφ ηῆο ξζνδφμνπ θθιεζίαο ἐπηθεληξψλεηαη
εἰο ηφλ θίλδπλνλ ἐθπηψζεσο ηνῦ ἀηνκηθνῦ δηθαηψκαηνο εἰο ἀηνκνθεληξηζκφλ θαί
δηθαησκαηηζκφλ. Μία ηνηαχηε ἐθηξνπή ιεηηνπξγεῖ εἰο βάξνο ηνῦ θνηλνηηθνῦ
πεξηερνκέλνπ ηῆο ἐιεπζεξίαο, ὁδεγεῖ εἰο ηήλ αζαίξεηνλ κεηαηξνπήλ ηῶλ
δηθαησκάησλ εἰο εδαηκνληζηηθάο δηεθδηθήζεηο θαί εἰο ηήλ ἀλαγσγήλ ηῆο
ἐπηζθαινῦο ηαπηίζεσο ηῆο ἐιεπζεξίαο κέ ηήλ ἀζπδνζίαλ ηνῦ ἀηφκνπ εἰο
«νἰθνπκεληθήλ ἀμίαλ», ἡ ὁπνία πνζθάπηεη ηά ζεκέιηα ηῶλ θνηλσληθῶλ ἀμηῶλ,
ηῆο νἰθνγελείαο, ηῆο ζξεζθείαο, ηνῦ ἔζλνπο θαί ἀπεηιεῖ ζεκειηψδεηο ἠζηθάο
ἀμίαο.
Ἡ ὀξζφδνμνο ινηπφλ θαηαλφεζηο ηνῦ ἀλζξψπνπ ἀληηηίζεηαη ηφζνλ εἰο ηήλ
ἀιαδνληθήλ ἀπνζέσζηλ ηνῦ ἀηφκνπ θαί ηῶλ δηθαησκάησλ ηνπ, ὅζνλ θαί εἰο ηήλ
ηαπεηλσηηθήλ θαηαξξάθσζηλ ηνῦ ἀλζξσπίλνπ πξνζψπνπ εἰο ηάο ζπγρξφλνπο
γηγαληηαίαο νἰθνλνκηθάο, θνηλσληθάο, πνιηηηθάο θαί ἐπηθνηλσληαθάο δνκάο. Ἡ
παξάδνζηο ηῆο ξζνδνμίαο εἶλαη ἀλεμάληιεηνο πεγή δσηηθῶλ ἀιεζεηῶλ δηά ηφλ
ἄλζξσπνλ. Οδείο ἐηίκεζε ηφλ ἄλζξσπνλ θαί ἐκεξίκλεζε δη’ αηφλ ηφζνλ, ὅζνλ
ὁ Θεάλζξσπνο Υξηζηφο θαί ἡ θθιεζία Σνπ. Θεκειηῶδεο ἀλζξψπηλνλ δηθαίσκα
εἶλαη ἡ πξνζηαζία ηῆο ἀξρῆο ηῆο ζξεζθεπηηθῆο ἐιεπζεξίαο πφ πάζαο ηάο
πξννπηηθάο αηῆο, ἤηνη ηῆο ἐιεπζεξίαο ηῆο ζπλεηδήζεσο, ηῆο πίζηεσο, ηῆο
ιαηξείαο θαί ὅισλ ηῶλ ἀηνκηθῶλ θαί ζπιινγηθῶλ ἐθθξάζεσλ ζξεζθεπηηθῆο
ἐιεπζεξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαί ηνῦ δηθαηψκαηνο ἑθάζηνπ πηζηνῦ λά ηειῇ
ἀθσιχησο ἀπφ νἱαλδήπνηε θξαηηθήλ παξέκβαζηλ ηά ζξεζθεπηηθά ηνπ
θαζήθνληα, θαζψο θαί ηῆο ἐιεπζεξίαο δεκνζίαο δηδαζθαιίαο ηῆο ζξεζθείαο θαί
ηῶλ πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ηῶλ ζξεζθεπηηθῶλ θνηλνηήησλ.
17. Βηνῦκελ ζήκεξνλ ἔμαξζηλ λνζεξῶλ θαηλνκέλσλ βίαο ἐλ ὀλφκαηη ηνῦ Θενῦ.
Αἱ ἐθξήμεηο θνληακεληαιηζκνῦ εἰο ηνχο θφιπνπο ηῶλ ζξεζθεηῶλ θηλδπλεχνπλ
λά ὁδεγήζνπλ εἰο ηήλ ἐπηθξάηεζηλ ηῆο ἀπφςεσο ὅηη ὁ θνληακεληαιηζκφο ἀλήθεη
εἰο ηήλ νζίαλ ηνῦ ζξεζθεπηηθνῦ θαηλνκέλνπ. Ἡ ἀιήζεηα ὅκσο εἶλαη ὅηη ὁ
θνληακεληαιηζκόο, ὡο «δῆινο ν θαη’ ἐπίγλσζηλ» (Ρσκ. η’, 2), ἀπνηειεῖ
ἔθθξαζηλ λνζεξᾶο ζξεζθεπηηθόηεηνο.  ἀιεζήο ρξηζηηαλφο, θαηά ηφ πξφηππνλ
ηνῦ ζηαπξσζέληνο Κπξίνπ, ζπζηάδεηαη θαί δέλ ζπζηάδεη, θαί δηά ηφλ ιφγνλ

αηφλ εἶλαη ὁ αζηεξφηεξνο θξηηήο ηνῦ ὁπνζελδήπνηε πξνεξρνκέλνπ
θνληακεληαιηζκνῦ.  εἰιηθξηλήο δηαζξεζθεηαθφο δηάινγνο ζπκβάιιεη εἰο ηήλ
ἀλάπηπμηλ ἀκνηβαίαο ἐκπηζηνζχλεο, εἰο ηήλ πξνψζεζηλ ηῆο εἰξήλεο θαί ηῆο
θαηαιιαγῆο. Ἡ θθιεζία ἀγσλίδεηαη δηά λά θαηαζηήζῃ αἰζζεηνηέξαλ ηήλ
«ἄλσζελ εἰξήλελ» ἐπί ηῆο γῆο. Ἡ ἀιεζηλή εἰξήλε δέλ ἐπηηπγράλεηαη κέ ηήλ
δχλακηλ ηῶλ ὅπισλ, ἀιιά κφλνλ δηά κέζνπ ηῆο ἀγάπεο, ἥηηο «ν δεηεῖ ηά
ἑαπηῆο» (Α’ Κνξ. ηγ´, 5). Σφ ἔιαηνλ ηῆο πίζηεσο πξέπεη λά ρξεζηκνπνηῆηαη δηά
λά ἁπαιχλῃ θαί λά ζεξαπεχῃ ηάο παιαηάο πιεγάο ηῶλ ἄιισλ θαί ὄρη λά
ἀλαξξηπίδῃ λέαο ἑζηίαο κίζνπο.
18. Ἡ ξζόδνμνο Ἐθθιεζία παξαθνινπζεῖ κέ πόλνλ θαί πξνζεπρήλ θαί
θαηαγξάθεη ηήλ κεγάιελ ζύγρξνλνλ ἀλζξωπηζηηθήλ θξίζηλ, ηήλ ἐπέθηαζηλ ηῆο
βίαο θαί ηῶλ ἐλφπισλ ζπξξάμεσλ, ηφλ δησγκφλ, ηήλ ἐθδίσμηλ θαί ηάο
δνινθνλίαο κειῶλ ζξεζθεπηηθῶλ κεηνλνηήησλ, ηήλ βηαίαλ ἀπνκάθξπλζηλ
νἰθνγελεηῶλ ἀπφ ηάο ἑζηίαο ησλ, ηήλ ηξαγσδίαλ ηῆο ἐκπνξίαο ἀλζξψπσλ, ηήλ
παξαβίαζηλ ηῶλ βαζηθῶλ δηθαησκάησλ ἀηφκσλ θαί ιαῶλ θαί ηφλ ἐμαλαγθαζκφλ
εἰο ἀιιαγήλ πίζηεσο. Καηαδηθάδεη ἀπεξηθξάζησο ηάο ἀπαγσγάο, ηά
βαζαληζηήξηα, ηάο εἰδερζεῖο ἐθηειέζεηο. Καηαγγέιιεη ηήλ θαηαζηξνθήλ λαῶλ,
ζξεζθεπηηθῶλ ζπκβφισλ θαί κλεκείσλ πνιηηηζκνῦ.
Ἡ ξζφδνμνο θθιεζία ἀλεζπρεῖ ἰδηαηηέξσο δηά ηήλ θαηάζηαζηλ ηῶλ
ρξηζηηαλῶλ θαί ηῶλ ἄιισλ δησθνκέλσλ ἐζληθῶλ θαί ζξεζθεπηηθῶλ κεηνλνηήησλ
ηῆο Μέζεο Ἀλαηνιῆο. Δἰδηθψηεξνλ, ἀπεπζχλεη ἔθθιεζηλ πξφο ηάο θπβεξλήζεηο
ἐλ ηῇ πεξηνρῇ, λά πξνζηαηεχζνπλ ηνχο ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο, ηνχο
ξζνδφμνπο, ηνχο Ἀξραίνπο Ἀλαηνιηθνχο θαί ηνχο ινηπνχο ρξηζηηαλνχο, νἱ
ὁπνῖνη ἐπεβίσζαλ εἰο ηφ ιίθλνλ ηνῦ Υξηζηηαληζκνῦ. Οἱ γεγελεῖο ρξηζηηαληθνί θαί
νἱ ἄιινη πιεζπζκνί ἔρνπλ ἀπαξάγξαπηνλ δηθαίσκα λά παξακείλνπλ εἰο ηάο
ρψξαο αηῶλ ὡο πνιῖηαη κέ ἴζα δηθαηψκαηα.
Πξνηξέπνκελ ινηπφλ ὅινπο ηνχο ἐκπιεθνκέλνπο, ἀλεμαξηήησο ζξεζθεπηηθῶλ
πεπνηζήζεσλ, λά ἐξγάδσληαη δηά ηήλ θαηαιιαγήλ θαί δηά ηφλ ζεβαζκφλ ηῶλ
ἀλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, πξσηίζησο δέ δηά ηήλ πξνζηαζίαλ ηνῦ ζείνπ δψξνπ
ηῆο δσῆο. Πξέπεη ὁ πφιεκνο θαί ἡ αἱκαηνρπζία λά ηεξκαηηζζνῦλ, λά ἐπηθξαηήζῃ
ἡ δηθαηνζχλε, ὥζηε λά ἐπαλέιζῃ ἡ εἰξήλε θαί λά θαηαζηῇ ἐθηθηή ἡ ἐπηζηξνθή
ηῶλ ἐθδησρζέλησλ εἰο ηάο παηξνγνληθάο αηῶλ ἑζηίαο. Πξνζεπρφκεζα δηά ηήλ
εἰξήλελ θαί ηήλ δηθαηνζχλελ εἰο ηάο δνθηκαδνκέλαο ρψξαο ηῆο Ἀθξηθῆο, ὡο θαί
εἰο ηήλ ρεηκαδνκέλελ Οθξαλίαλ. παλαιακβάλνκελ ἐλ πλφδῳ κεη’ ἐκθάζεσο
ηήλ ἔθθιεζηλ πξφο ηνχο πεπζχλνπο, λά ἀπειεπζεξψζνπλ ηνχο δχν
ἀπαρζέληαο ἀξρηεξεῖο εἰο ηήλ πξίαλ, Παῦινλ Yazigi θαί Ἰσάλλελ İbrahim.
Πξνζεπεπρφκεζα δηά ηήλ ἀπειεπζέξσζηλ πάλησλ ηῶλ ἐλ ὁκεξίᾳ θαί αἰρκαισζίᾳ
ζπλαλζξψπσλ καο.
19. Τό ζχγρξνλνλ θαί ζπλερῶο ἐληεηλφκελνλ πξνζθπγηθόλ θαί
κεηαλαζηεπηηθόλ πξόβιεκα, ὀθεηιφκελνλ εἰο πνιηηηθνχο, νἰθνλνκηθνχο θαί
θιηκαηνινγηθνχο ιφγνπο, εξίζθεηαη εἰο ηφ θέληξνλ ηνῦ παγθνζκίνπ
ἐλδηαθέξνληνο. Ἡ ξζφδνμνο θθιεζία ἀληηκεηψπηζε πάληνηε θαί
ἀληηκεησπίδεη ζπλερῶο ηνχο δεδησγκέλνπο, ηνχο ἐλ θηλδχλῳ θαί ἐλ ἀλάγθαηο,
ἐπί ηῇ βάζεη ηῶλ ιφγσλ ηνῦ Κπξίνπ «ἐπείλαζα γάξ, θαί ἐδώθαηέ κνη θαγεῖλ,
ἐδίςεζα, θαί ἐπνηίζαηέ κε, μέλνο ἤκελ, θαί ζπλεγάγεηέ κε, γπκλόο, θαί
πεξηεβάιεηέ κε, ἠζζέλεζα, θαί ἐπεζθέςαζζέ κε, ἐλ θπιαθῇ ἤκελ, θαί ἤιζεηε
πξόο κε» (Μαηζ. θε’, 35-36) θαί «ἀκήλ ιέγσ κῖλ, ἐθ’ ὅζνλ ἐπνηήζαηε ἑλί
ηνχησλ ηῶλ ἀδειθῶλ κνπ ηῶλ ἐιαρίζησλ ἐκνί ἐπνηήζαηε» (Μαηζ. θε’, 40). Καζ’
ὅιελ ηήλ ἱζηνξηθήλ αηῆο πνξείαλ ἡ θθιεζία εξίζθεην εἰο ηφ πιεπξφλ ηῶλ
«θνπηψλησλ θαί πεθνξηηζκέλσλ» (Μαηζ. ηα’, 28). Ἀείπνηε ἡ ἐθθιεζηαζηηθή

θηιαλζξσπία δέλ πεξησξίδεην ἁπιῶο εἰο ηήλ πεξηζηαζηαθήλ ἀγαζνεξγίαλ πξφο
ηφλ ἐλδεῆ θαί ηφλ πάζρνληα, ἀιιά ἀπέβιεπε θαί εἰο ηήλ ἀπάιεηςηλ ηῶλ αἰηίσλ,
ηά ὁπνῖα δεκηνπξγνῦλ ηά θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Σφ «ἔξγνλ δηαθνλίαο» ηῆο
θθιεζίαο (θεζ. δ’, 12) ἀλαγλσξίδεηαη πφ πάλησλ.
Ἀπεπζχλνκελ ινηπφλ ἔθθιεζηλ πξσηίζησο πξφο ηνχο δπλακέλνπο λά ἄξνπλ ηάο
αἰηίαο ηῆο δεκηνπξγίαο ηῆο πξνζθπγηθῆο θξίζεσο λά ιάβνπλ ηάο δενχζαο
ζεηηθάο ἀπνθάζεηο. Καινῦκελ ηάο πνιηηηθάο ἀξράο, ηνχο ξζνδφμνπο πηζηνχο
θαί ηνχο ινηπνχο πνιίηαο ηῶλ ρσξῶλ, εἰο ηάο ὁπνίαο θαηέθπγνλ θαί ζπλερίδνπλ
λά θαηαθεχγνπλ νἱ πξφζθπγεο, λά παξάζρνπλ εἰο αηνχο πᾶζαλ δπλαηήλ
βνήζεηαλ, ἀθφκε θαί ἐθ ηνῦ ἰδίνπ ζηεξήκαηνο.
VII. Ἡ Ἐκκληζία: μαρησρία ἐν διαλόγῳ
20. Ἡ θθιεζία ἐπηδεηθλχεη εαηζζεζίαλ ἔλαληη ἐθείλσλ, νἱ ὁπνῖνη δηέθνςαλ ηήλ
κεη’ αηῆο θνηλσλίαλ θαί ἐλδηαθέξεηαη δη’ ὅζνπο δέλ θαηαλννῦλ ηήλ θσλήλ
ηεο. λ ηῇ ζπλεηδήζεη αηῆο ὅηη ἀπνηειεῖ ηήλ δῶζαλ παξνπζίαλ ηνῦ Υξηζηνῦ ἐλ
ηῷ θφζκῳ, κεηαηξέπεη εἰο ζπγθεθξηκέλαο πξάμεηο ηήλ ζείαλ Οἰθνλνκίαλ δη’
ὅισλ ηῶλ εἰο ηήλ δηάζεζηλ αηῆο κέζσλ, δηά ηήλ ἀμηφπηζηνλ καξηπξίαλ ηῆο
ἀιεζείαο, ἐλ ηῇ ἀθξηβείᾳ ηῆο ἀπνζηνιηθῆο πίζηεσο. πφ ηφ πλεῦκα αηφ ηῆο
θαηαλνήζεσο ηνῦ ρξένπο καξηπξίαο θαί πξνζθνξᾶο, ἡ ξζόδνμνο Ἐθθιεζία
ἀλέθαζελ πξνζέδηδε κεγάιελ ζεκαζίαλ εἰο ηόλ δηάινγνλ, ἰδηαηηέξσο δέ εἰο
ἐθεῖλνλ κέ ηνχο ἑηεξνδφμνπο ρξηζηηαλνχο. Γηά κέζνπ ηνῦ δηαιφγνπ αηνῦ, ὁ
ινηπφο ρξηζηηαληθφο θφζκνο γλσξίδεη πιένλ θαιχηεξα ηήλ ξζνδνμίαλ θαί ηήλ
γλεζηφηεηα ηῆο παξαδφζεσο αηῆο. πίζεο γλσξίδεη ὅηη ἡ ξζφδνμνο θθιεζία
νδέπνηε ἀπεδέρζε ηφλ ζενινγηθφλ κηληκαιηζκφλ ἤ ηήλ ἀκθηζβήηεζηλ ηῆο
δνγκαηηθῆο παξαδφζεσο θαί ηνῦ εαγγειηθνῦ ἤζνπο ηεο. Οἱ δηαρξηζηηαληθνί
δηάινγνη ἐιεηηνχξγεζαλ ὡο εθαηξία δηά ηήλ ξζνδνμίαλ, δηά λά ἀλαδείμῃ ηφ
ζέβαο πξφο ηήλ δηδαζθαιίαλ ηῶλ Παηέξσλ θαί δηά λά δψζῃ ηήλ ἀμηφπηζηνλ
καξηπξίαλ ηῆο γλεζίαο παξαδφζεσο ηῆο κηᾶο, ἁγίαο, θαζνιηθῆο θαί ἀπνζηνιηθῆο
θθιεζίαο. Οἱ πφ ηῆο ξζνδφμνπ θθιεζίαο δηεμαγφκελνη δηάινγνη νδέπνηε
ἐζήκαηλαλ, νὔηε ζεκαίλνπλ θαί δέλ πξφθεηηαη λά ζεκάλνπλ πνηέ νἱνλδήπνηε
ζπκβηβαζκφλ εἰο δεηήκαηα πίζηεσο. Οἱ δηάινγνη αηνί εἶλαη καξηπξία πεξί ηῆο
ξζνδνμίαο, ἑδξαδνκέλε ἐπί ηνῦ εαγγειηθνῦ κελχκαηνο «Ἔξρνπ θαί ἴδε»
(Ἰσάλ. α’, 46), ὅηη «ὁ Θεφο ἀγάπε ἐζηίλ» (Α’ Ἰσάλ. δ’, 8).
***
πφ ηφ πλεῦκα αηφ, ἡ ἀλά ηήλ νἰθνπκέλελ ξζφδνμνο θθιεζία, νὖζα ἡ ἐλ
Υξηζηῷ θαλέξσζηο ηῆο Βαζηιείαο ηνῦ Θενῦ, βηνῖ ηφ ὅινλ κπζηήξηνλ ηῆο ζείαο
Οἰθνλνκίαο εἰο ηήλ κπζηεξηαθήλ δσήλ αηῆο, κέ ἐπίθεληξνλ πάληνηε ηήλ ζείαλ
Δραξηζηίαλ, ἐλ ηῇ ὁπνίᾳ πξνζθέξεη εἰο ἡκᾶο νρί ηξνθήλ ἐπίθεξνλ θαί
θζαξηήλ, ἀιι’ αηφ ηφ δσήξξπηνλ Γεζπνηηθφλ ῶκα, «ηφλ νξάληνλ Ἄξηνλ»,
«ὅο ἐζηί θάξκαθνλ ἀζαλαζίαο, ἀληίδνηνο ηνῦ κή ἀπνζαλεῖλ, ἀιιά δῆλ ἐλ Θεῷ
δηά Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ, θαζαξηήξηνλ ἀιεμίθαθνλ» (Ἰγλαηίνπ Ἀληηνρείαο, Πξόο
Ἐθεζίνπο, Κ’. PG 5, 756). Ἡ ζεία Δὐραξηζηία ἀπνηειεῖ ηόλ ἐζώηαηνλ ππξῆλα
θαί ηῆο ζπλνδηθῆο ιεηηνπξγίαο ηνῦ ἐθθιεζηαζηηθνῦ ζώκαηνο, θαζψο θαί ηήλ
αζεληηθήλ βεβαίσζηλ ηῆο ξζνδνμίαο ηῆο πίζηεσο ηῆο θθιεζίαο, ὡο
δηαθεξχηηεη θαί ὁ ἅγηνο Δἰξελαῖνο Λπῶλνο: «Ἡκῶλ δέ ζχκθσλνο ἡ γλψκε (=
δηδαζθαιία) ηῇ Δραξηζηίᾳ, ἡ δέ Δραξηζηία βεβαηνῖ ηήλ γλψκελ» (Καηά
αἱξέζεωλΓ’, 18. PG 7, 1028).
Δαγγειηδφκελνη, ινηπφλ, θαηά ηήλ ἐληνιήλ ηνῦ Κπξίνπ ὅινλ ηφλ θφζκνλ θαί
«θεξχηηνληεο ἐπί ηῷ ὀλφκαηη αηνῦ κεηάλνηαλ θαί ἄθεζηλ ἁκαξηηῶλ εἰο πάληα

ηά ἔζλε» (Λνπθ. θβ’, 47), ἔρνκελ ρξένο λά παξαζέησκελ ἑαπηνχο θαί ἀιιήινπο
θαί πᾶζαλ ηήλ δσήλ ἡκῶλ Υξηζηῷ ηῷ Θεῷ θαί λά ἀγαπῶκελ ἀιιήινπο,
ὁκνινγνῦληεο ἐλ ὁκνλνίᾳ «Παηέξα, Τἱφλ θαί Ἅγηνλ Πλεῦκα, Σξηάδα ὁκννχζηνλ
θαί ἀρψξηζηνλ». Σαῦηα ἀπεπζχλνληεο ἐλ πλφδῳ πξφο ηά ἀλά ηφλ θφζκνλ
ηέθλα ηῆο Ἁγησηάηεο ξζνδφμνπ ἡκῶλ θθιεζίαο θαί πξφο ηήλ νἰθνπκέλελ
πᾶζαλ, ἑπφκελνη ηνῖο ἁγίνηο Παηξάζη θαί ηνῖο ζπλνδηθνῖο ζεζπίζκαζη πξφο
δηαθχιαμηλ ηῆο παηξνπαξαδφηνπ πίζηεσο θαί πξφο «ἀλάιεςηλ ρξεζηνεζείαο»
εἰο ηήλ θαζ’ ἡκέξαλ δσήλ ἡκῶλ, ἐπ’ ἐιπίδη ηῆο «θνηλῆο ἀλαζηάζεσο»,
δνμνινγνῦκελ ηήλ ηξηζππφζηαηνλ Θεφηεηα ᾄζκαζηλ ἐλζένηο:
«Πάηεξ Παληνθξάηνξ θαί Λόγε θαί Πλεῦκα, ηξηζίλ ἑληδνκέλε ἐλ
ὑπνζηάζεζη θύζηο. Ὑπεξνύζηε θαί Ὑπέξζεε, εἰο ζέ βεβαπηίζκεζα θαί ζέ
εὐινγνῦκελ εἰο πάληαο ηνύο αἰῶλαο» (Καλώλ ηνῦ Πάζρα, ᾠδή Ζ’).
† ὁ Κσλζηαληηλνππφιεσο Βαξζνινκαῖνο, Πξφεδξνο
† ὁ Ἀιεμαλδξείαο Θεφδσξνο
† ὁ Ἱεξνζνιχκσλ Θεφθηινο
† ὁ εξβίαο Δἰξελαῖνο
† ὁ Ρνπκαλίαο Γαληήι
† ὁ Νέαο Ἰνπζηηληαλῆο θαί πάζεο Κχπξνπ Υξπζφζηνκνο
† 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
Ἀληηπξνζωπεία Οἰθνπκεληθνῦ Παηξηαξρείνπ
† ὁ Καξειίαο θαί πάζεο Φηιιαλδίαο Λέσλ
† ὁ Σαιιίλεο θαί πάζεο ζζνλίαο ηέθαλνο
† ὁ Γέξσλ Πεξγάκνπ Ἰσάλλεο
† ὁ Γέξσλ Ἀκεξηθῆο Γεκήηξηνο
† ὁ Γεξκαλίαο Αγνπζηῖλνο
† 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 Οθξαλῶλ ξζνδφμσλ ἐλ
ΖΠΑ
† ὁ Σεικεζζνῦ Ἰψβ
† ὁ Υαξηνππφιεσο Ἰσάλλεο, ἐπί θεθαιῆο ηῆο Παηξηαξρηθῆο μαξρίαο
ηῶλ ἐλ ηῇ Γπηηθῇ Δξψπῃ ξζνδφμσλ Παξνηθηῶλ Ρσζζηθῆο
Παξαδφζεσο
† ὁ Νχζζεο Γξεγφξηνο, ἐπί θεθαιῆο ηῶλ Καξπαζνξξψζζσλ ξζνδφμσλ
ἐλ ΖΠΑ
Ἀληηπξνζωπεία Παηξηαξρείνπ Ἀιεμαλδξείαο
† 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 Υξπζφζηνκνο
† ὁ Νηέξη θαί Ὄξνπο Κέλπαο Νεφθπηνο
Ἀληηπξνζωπεία Παηξηαξρείνπ Ἱεξνζνιύκωλ
† ὁ Φηιαδειθείαο Βελέδηθηνο
† ὁ Κσλζηαληίλεο Ἀξίζηαξρνο
† ὁ Ἰνξδάλνπ Θενθχιαθηνο
† ὁ Ἀλζεδῶλνο Νεθηάξηνο
† ὁ Πέιιεο Φηινχκελνο
Ἀληηπξνζωπεία Ἐθθιεζίαο εξβίαο
† 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 Υξπζφζηνκνο
† 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 Αζηξαιίᾳ θαί Νέᾳ Εειαλδίᾳ Δἰξελαῖνο
† ὁ Κξνχζεβαηο Γαπΐδ
† ὁ ιαπνλίαο Ἰσάλλεο
† ὁ ἐλ Αζηξίᾳ θαί ιβεηίᾳ Ἀλδξέαο
† ὁ Φξαγθθνχξηεο θαί ἐλ Γεξκαλίᾳ έξγηνο
† ὁ Σηκνθίνπ Ἱιαξίσλ
Ἀληηπξνζωπεία Ἐθθιεζίαο Ρνπκαλίαο
† 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 Δξψπῃ Ἰσζήθ
† ὁ ἐλ Γεξκαλίᾳ θαί Κεληξηθῇ Δξψπῃ 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 Ογγαξίᾳ ηινπαλφο
† ὁ ἐλ Ἰηαιίᾳ ηινπαλφο
† ὁ ἐλ Ἱζπαλίᾳ θαί Πνξηνγαιίᾳ Σηκφζενο
† ὁ ἐλ Βνξείῳ Δξψπῃ 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
Ἀληηπξνζωπεία Ἐθθιεζίαο Κύπξνπ
† ὁ Πάθνπ Γεψξγηνο
† ὁ Κηηίνπ Υξπζφζηνκνο
† ὁ Κπξελείαο Υξπζφζηνκνο
† 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 Υξηζηνθφξνο
† ὁ Ἀξζηλφεο Νεθηάξηνο
† ὁ Ἀκαζνῦληνο Νηθφιανο
† ὁ Λήδξαο πηθάληνο
† ὁ Υχηξσλ Λεφληηνο
† ὁ Νεαπφιεσο Πνξθχξηνο

† ὁ Μεζανξίαο Γξεγφξηνο
Ἀληηπξνζωπεία Ἐθθιεζίαο Ἑιιάδνο
† ὁ Φηιίππσλ, Νεαπφιεσο θαί Θάζνπ Πξνθφπηνο
† ὁ Πεξηζηεξίνπ Υξπζφζηνκνο
† 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 Δζέβηνο
† 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 Υξπζφζηνκνο
† ὁ Ἰιίνπ, Ἀραξλῶλ θαί Πεηξνππφιεσο Ἀζελαγφξαο
† ὁ Λαγθαδᾶ, Λεηῆο θαί Ρεληίλεο Ἰσάλλεο
† ὁ Νέαο Ἰσλίαο θαί Φηιαδειθείαο Γαβξηήι
† ὁ Νηθνπφιεσο θαί Πξεβέδεο Υξπζφζηνκνο
† ὁ Ἱεξηζζνῦ, Ἁγίνπ Ὄξνπο θαί Ἀξδακεξίνπ Θεφθιεηνο
Ἀληηπξνζωπεία Ἐθθιεζίαο Πνιωλίαο
† ὁ Λνχηδ θαί Πφδλαλ ίκσλ
† ὁ Λνχκπιηλ θαί Υέικ Ἄβει

† ὁ Μπηαιχζηνθ θαί Γθληάλζθ Ἰάθσβνο
† ὁ ηεκηαηίηζε Γεψξγηνο
† ὁ Γθνξιίηζε Παΐζηνο
Ἀληηπξνζωπεία Ἐθθιεζίαο Ἀιβαλίαο
† ὁ Κνξπηζᾶο Ἰσάλλεο
† ὁ Ἀξγπξνθάζηξνπ Γεκήηξηνο
† ὁ Ἀπνιισλίαο θαί Φίεξ Νηθφιανο
† ὁ ικπαζάλ Ἀληψληνο
† ὁ Ἀκαληίαο Ναζαλαήι
† ὁ Βχιηδνο Ἄζηηνο
Ἀληηπξνζωπεία Ἐθθιεζίαο Σζερίαο θαί ινβαθίαο
† ὁ Πξάγαο Μηραήι
† ὁ νχκπεξθ Ἠζαΐαο
† ὁ ιβεηίαο Ἱεξεκίαο, ἐπί θεθαιῆο ηῆο Παλνξζνδφμνπ Γξακκαηείαο ηῆο Ἁγίαο
θαη Μεγάιεο πλφδνπ

