ΜΗΝΤΜΑ
Σῆο Ἁγίαο θαί Μεγάιεο πλόδνπ
ηῆο Ὀξζνδόμνπ Ἐθθιεζίαο
Ππόρ ηόν Ὀπθόδοξο λαό
καί κάθε ἄνθπωπο καλῆρ θελήζεωρ
Ὑκλνῦκε θαί δνμνινγνῦκε ηόλ Θεό ηῶλ «νἰθηηξκῶλ θαὶ πάζεο παξαθιήζεσο»,
δηόηη κᾶο ἀμίσζε λά ζπλέιζνπκε ηήλ ἑβδνκάδα ηῆο Πεληεθνζηῆο (18-26
Ἰνπλίνπ 2016) ζηήλ Θξήηε, ὅπνπ ὁ Ἀπόζηνινο Παῦινο θαί ὁ καζεηήο ηνπ Σίηνο
θήξπμαλ ηό Δαγγέιην ζηά πξῶηα ρξόληα ηῆο δσῆο ηῆο θθιεζίαο.
Δραξηζηνῦκε ηόλ ἐλ Σξηάδη Θεό, δηόηη εδόθεζε λά πεξαηώζνπκε κέ ὁκνςπρία
ηίο ἐξγαζίεο ηῆο Ἁγίαο θαί Κεγάιεο πλόδνπ ηῆο ξζνδνμίαο, ηήλ ὁπνία
ζπγθάιεζε ὁ Οἰθνπκεληθόο Παηξηάξρεο θ. Βαξζνινκαῖνο, κέ ηήλ ὁκόθξνλε
γλώκε ηῶλ Πξνθαζεκέλσλ ηῶλ θαηά ηόπνπο ξζνδόμσλ Αηνθεθάισλ
θθιεζηῶλ.
Ἀθνινπζώληαο πηζηά ηό παξάδεηγκα ηῶλ Ἀπνζηόισλ θαί ηῶλ ζενθόξσλ
Παηέξσλ κειεηήζακε θαί πάιηλ ηό Δαγγέιην ηῆο ἐιεπζεξίαο «ᾗ Χξηζηὸο ἡκᾶο
ἠιεπζέξσζε» (Γαι. 5:1). Θεκέιην ηῶλ ζενινγηθῶλ καο ἀλαδεηήζεσλ πῆξμε ἡ
βεβαηόηεηα ὅηη ἡ θθιεζία δέλ δεῖ γηά ηόλ ἑαπηό ηεο. Κεηαδίδεη ηή καξηπξία
ηνῦ Δαγγειίνπ ηῆο ράξηηνο θαί ηῆο ἀιεζείαο θαί πξνζθέξεη ζέ ὅιε ηήλ
νἰθνπκέλε ηά δῶξα ηνῦ Θενῦ: ηήλ ἀγάπε, ηήλ εἰξήλε, ηήλ δηθαηνζύλε, ηήλ
θαηαιιαγή, ηήλ δύλακε ηνῦ ηαπξνῦ θαί ηῆο Ἀλαζηάζεσο θαί ηήλ πξνζδνθία
ηῆο αἰσληόηεηνο.
1) Βαζηθή πξνηεξαηόηεηα ηῆο Ἁγίαο θαί Κεγάιεο πλόδνπ
πῆξμε ἡ δηαθήξπμε ηῆο ἑλόηεηνο ηῆο ξζνδόμνπ θθιεζίαο. ηεξηγκέλε
ζηή ζεία Δραξηζηία θαί ηήλ Ἀπνζηνιηθή Γηαδνρή ηῶλ πηζθόπσλ, ἡ
θηζηακέλε ἑλόηεηα εἶλαη ἀλάγθε λά ἐληζρύεηαη θαί λά θέξλεη λένπο θαξπνύο.
Ἡ Κία, Ἁγία, Θαζνιηθή θαί Ἀπνζηνιηθή θθιεζία εἶλαη Θεαλζξώπηλε θνηλσλία,
πξόγεπζε θαί βίσζε ηῶλ ζράησλ ἐληόο ηῆο Θείαο Δραξηζηίαο. Ὡο κία δηαξθήο
Πεληεθνζηή εἶλαη ἀζίγαζηε πξνθεηηθή θσλή, παξνπζία θαί καξηπξία ηῆο
Βαζηιείαο ηνῦ Θενῦ ηῆο ἀγάπεο. Πηζηή ζηήλ ὁκόθσλε Ἀπνζηνιηθή Παξάδνζε
θαί κπζηεξηαθή ἐκπεηξία ἡ ξζόδνμνο θθιεζία ἀπνηειεῖ ηήλ αζεληηθή
ζπλέρεηα ηῆο Κηᾶο, Ἁγίαο, Θαζνιηθῆο θαί Ἀπνζηνιηθῆο θθιεζίαο, ὅπσο
ὁκνινγεῖηαη ζηό ύκβνιν ηῆο Πίζηεσο θαί ἐπηβεβαηώλεηαη ἀπό ηή δηδαζθαιία
ηῶλ Παηέξσλ ηῆο θθιεζίαο. Ἡ θθιεζία καο βηώλεη ηό κπζηήξην ηῆο ζείαο
Οἰθνλνκίαο ζηή κπζηεξηαθή ηεο δσή κέ ἐπίθεληξν ηή ζεία Δραξηζηία.
Ἡ ξζόδνμνο θθιεζία ἐθθξάδεη ηήλ ἑλόηεηα θαί θαζνιηθόηεηά ηεο ἐλ
πλόδῳ. Ἡ ζπλνδηθόηεηα δηαπλέεη ηήλ ὀξγάλσζε, ηόλ ηξόπν πνύ
ιακβάλνληαη νἱ ἀπνθάζεηο θαί θαζνξίδεηαη ἡ πνξεία ηεο. Οἱ ξζόδνμεο
Αηνθέθαιεο θθιεζίεο δέλ ἀπνηεινῦλ ζπλνκνζπνλδία θθιεζηῶλ ἀιιά ηήλ
Κία, Ἁγία, Θαζνιηθή θαί Ἀπνζηνιηθή θθιεζία. Θάζε ηνπηθή θθιεζία,
πξνζθέξνπζα ηήλ ζεία Δραξηζηία, εἶλαη ἡ ἐλ ηόπῳ παξνπζία θαί θαλέξσζε
ηῆο Κηᾶο, Ἁγίαο, Θαζνιηθῆο θαί Ἀπνζηνιηθῆο θθιεζίαο. Ὡο πξόο ηήλ ξζόδνμν
Γηαζπνξά ζηίο δηάθνξεο ρῶξεο ηῆο θειίνπ, ἀπεθαζίζζε λά ζπλερηζζεῖ ἡ
ιεηηνπξγία πηζθνπηθῶλ πλειεύζεσλ κέρξη ηήλ ἐθαξκνγή ηῆο θαλνληθῆο
ἀθξηβείαο. Αηέο ἀπαξηίδνληαη ἀπό ηνύο θαλνληθνύο ἐπηζθόπνπο, πνύ ὁξίδνληαη
ἀπό ηήλ θάζε Αηνθέθαιν θθιεζία, νἱ ὁπνῖνη ἐμαθνινπζνῦλ λά πάγνληαη ζ’
αηήλ. Ἡ ζπλεπήο ιεηηνπξγία ηῶλ πηζθνπηθῶλ πλειεύζεσλ ἐγγπᾶηαη ηόλ
ζεβαζκό ηῆο ξζνδόμνπ ἀξρῆο ηῆο ζπλνδηθόηεηνο.

Θαηά ηίο ἐξγαζίεο ηῆο Ἁγίαο θαί Κεγάιεο πλόδνπ ἐηνλίζζε ἡ ζεκαζία ηῶλ
πλάμεσλ ηῶλ Πξνθαζεκέλσλ πνύ ἔρνπλ πξαγκαηνπνηεζεῖ θαί δηαηππώζεθε ἡ
πξόηαζε ἡ Ἁγία θαη Κεγάιε ύλνδνο λά θαηαζηεῖ ἐπαλαιακβαλόκελνο Θεζκόο.
2) Κεηέρνληεο ζηή Θεία Δραξηζηία θαί δεόκελνη πέξ ηῆο νἰθνπκέλεο
ὀθείινπκε λά ζπλερίζνπκε ηή ιεηηνπξγία κεηά ηή Θεία Ιεηηνπξγία θαί λά
δίδνπκε ηή καξηπξία ηῆο πίζηεωο πξόο ηνύο ἐγγύο θαί ηνύο καθξάλ,
ζπκθώλσο πξόο ηή ζαθή ἐληνιή ηνῦ Θπξίνπ πξό ηῆο Ἀλαιήςεώο Σνπ: «θαί
ἔζεζζέ κνη κάξηπξεο ἔλ ηε Ἰεξνπζαιήκ θαί ἐλ πάζῃ ηῇ Ἰνπδαίᾳ θαί ακαξείᾳ θαί
ἕσο ἐζράηνπ ηῆο γῆο» (Πξάμ. 1:8).  ἐπαλεπαγγειηζκόο ηνῦ ιανῦ ηνῦ Θενῦ
ζηίο ζύγρξνλεο ἐθθνζκηθεπκέλεο θνηλσλίεο θαί ὁ εαγγειηζκόο ἐθείλσλ πνύ
ἀθόκε δέλ ἔρνπλ γλσξίζεη ηόλ Χξηζηό ἀπνηεινῦλ ἀδηάιεηπην ρξένο ηῆο
θθιεζίαο.
3) Ἡ θθιεζία καο ἀληαπνθξηλνκέλε ζηό ρξένο λά καξηπξεῖ ηήλ ἀιήζεηα θαί
ηήλ ἀπνζηνιηθή ηεο πίζηε, ἀπνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηόλ δηάινγν θπξίσο κέ
ηνύο ἑηεξνδόμνπο Χξηζηηαλνύο. Κέ ηόλ ηξόπν αηό θαί ὁ ινηπόο ρξηζηηαληθόο
θόζκνο γλσξίδεη ἀθξηβέζηεξα ηή γλεζηόηεηα ηῆο ξζνδόμνπ Παξαδόζεσο, ηήλ
ἀμία ηῆο παηεξηθῆο δηδαζθαιίαο, ηή ιεηηνπξγηθή ἐκπεηξία θαί ηήλ πίζηε ηῶλ
ξζνδόμσλ. Οἱ δηάινγνη πνύ δηεμάγεη ἡ ξζόδνμνο θθιεζία δέλ ζεκαίλνπλ
πνηέ ζπκβηβαζκό ζέ δεηήκαηα πίζηεσο.
4) Οἱ ἐθξήμεηο θνληακεληαιηζκνῦ πνύ παξαηεξνῦληαη ζηνύο θόιπνπο
δηαθόξσλ ζξεζθεηῶλ ἀπνηεινῦλ ἔθθξαζε λνζεξῆο ζξεζθεπηηθόηεηνο. 
λεθάιηνο δηαζξεζθεηαθόο δηάινγνο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηήλ πξνώζεζε
ηῆο ἀκνηβαίαο ἐκπηζηνζύλεο, ηῆο εηξήλεο θαί ηῆο θαηαιιαγῆο. Σό ιάδη ηνῦ
ζξεζθεπηηθνῦ βηώκαηνο πξέπεη λά ρξεζηκνπνηεῖηαη γηά λά ἐπνπιώλεη πιεγέο θαί
ὄρη γηά λά ἀλαδσππξώλεη ηή θσηηά ηῶλ πνιεκηθῶλ ζπξξάμεσλ. Ἡ ξζόδνμνο
θθιεζία θαηαδηθάδεη ἀπεξηθξάζησο ηήλ ἐπέθηαζε ηῆο πνιεκηθῆο βίαο, ηνύο
δησγκνύο, ηήλ ἐθδίσμε θαί δνινθνλία κειῶλ ζξεζθεπηηθῶλ θνηλνηήησλ, ηόλ
ἐμαλαγθαζκό γηά ηήλ ἀιιαγή ηῆο ζξεζθεπηηθῆο πίζηεσο, ηήλ ἐκπνξία
πξνζθύγσλ, ηίο ἀπαγσγέο, ηά βαζαληζηήξηα, ηίο εἰδερζεῖο ἐθηειέζεηο.
Θαηαγγέιιεη ηήλ θαηαζηξνθή λαῶλ, ζξεζθεπηηθῶλ ζπκβόισλ θαί κλεκείσλ
πνιηηηζκνῦ. Ὅισο ἰδηαηηέξσο ἐθθξάδεη ηήλ ἀγσλία ηεο γηά ηήλ θαηάζηαζε ηῶλ
Χξηζηηαλῶλ θαί ὅισλ ηῶλ δησθνκέλσλ κεηνλνηήησλ ζηή Κέζε Ἀλαηνιή θαί
ἀιιαρνῦ. Ἀπεπζύλεη ἔθθιεζε πξόο ηήλ παγθόζκηα θνηλόηεηα γηά ηήλ πξνζηαζία
ηῶλ γεγελῶλ ξζνδόμσλ θαί ηῶλ ἄιισλ Χξηζηηαλῶλ, θαζώο θαί ὅισλ ηῶλ
πιεζπζκῶλ ηῆο πεξηνρῆο, πνύ ἔρνπλ ἀπαξάβαην δηθαίσκα λά παξακείλνπλ
ζηήλ παηξίδα ηνπο ὡο ἰζόηηκνη πνιίηεο. Ἡ ύλνδόο καο θαιεῖ ὅινπο ηνύο
ἐκπιεθνκέλνπο λά θαηαβάινπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο
γηά ηήλ θαηάπαπζε ηῶλ πνιεκηθῶλ ζπξξάμεσλ ζηή Κέζε Ἀλαηνιή θαί ὅπνπ
ἐμαθνινπζνῦλ νἱ πνιεκηθέο ζπγθξνύζεηο, θαί ηόλ ἐπαλαπαηξηζκό ηῶλ
ἐθδησρζέλησλ.
Ὅισο ἰδηαηηέξσο ἀπεπζύλνπκε ἔθθιεζε ζηνύο ἰζρπξνύο ηῆο γῆο γηά ηήλ
ἐπηθξάηεζε ηῆο εἰξήλεο θαί ηῆο δηθαηνζύλεο ζηίο ρῶξεο πξνειεύζεσο ηῶλ
πξνζθύγσλ. Πξνηξέπνπκε ηίο πνιηηηθέο ἀξρέο, ηνύο πνιίηεο θαί ηνύο
ξζνδόμνπο Χξηζηηαλνύο ζηίο ρῶξεο πνύ θαηαθεύγνπλ νἱ ἐμνπζελσκέλνη
πξόζθπγεο, λά ζπλερίζνπλ λά πξνζθέξνπλ ἀπό ηό πεξίζζεπκα θαί ἀπό ηό
ζηέξεκα ηῶλ δπλαηνηήησλ ηνπο.
5) Ἡ ζύγρξνλε ἐθθνζκίθεπζε ἐπηδηώθεη ηήλ αηνλόκεζε ηνῦ ἀλζξώπνπ ἀπό
ηόλ Χξηζηό θαί ηήλ πλεπκαηηθή ἐπηξξνή ηεο θθιεζίαο, ηήλ ὁπνία ηαπηίδεη
αζαηξέησο κέ ηόλ ζπληεξεηηζκό.  Γπηηθόο ὅκσο πνιηηηζκόο θέξεη ἀλεμίηειε

ηή ζθξαγίδα ηῆο δηαρξνληθῆο ζπκβνιῆο ηνῦ Χξηζηηαληζκνῦ. πηπιένλ, ἡ
θθιεζία ἀλαδεηθλύεη ηή ζσηεξηώδε ζεκαζία ηνῦ Θεαλζξώπνπ θαί ηνῦ
ώκαηόο Σνπ, ὡο ηόπν θαί ηξόπν ηῆο δσῆο ἐλ ἐιεπζεξίᾳ.
6) ηή ζύγρξνλε πξνζέγγηζε ηνῦ γάκνπ, ἡ ξζόδνμνο θθιεζία ζεσξεῖ ηήλ
ἀθαηάιπηε ἀγαπεηηθή ζρέζε ἀλδξόο θαί γπλαηθόο «κπζηήξηνλ κέγα … εἰο
Χξηζηόλ θαί εἰο ηήλ ἐθθιεζίαλ». κνίσο ἀπνθαιεῖ «ἐθθιεζίαλ κηθξάλ» ηήλ
νἰθνγέλεηα, ἡ ὁπνία πξνθύπηεη ἀπό ηόλ γάκν θαί ἀπνηειεῖ ηή κόλε ἐγγύεζε γηά
ηήλ ἀλαηξνθή ηῶλ παηδηῶλ.
Ἡ θθιεζία δηαξθῶο ηνλίδεη ηήλ ἀμία ηῆο ἐγθξαηείαο. Ἡ ρξηζηηαληθή ἄζθεζε
δηαθέξεη ξηδηθά ἀπό νἱνλδήπνηε δπαξρηθό ἀζθεηηζκό, ὁ ὁπνῖνο ἀπνθόπηεη ηόλ
ἄλζξσπν ἀπό ηή δσή θαί ηόλ ζπλάλζξσπν. Ἀληηζέησο, ηόλ ζπλδέεη κέ ηή
κπζηεξηαθή δσή ηῆο θθιεζίαο. Ἡ ἐγθξάηεηα δέλ ἀθνξᾶ κόλν ζηόλ κνλαρηθό
βίν. Σό ἀζθεηηθό ἦζνο εἶλαη ραξαθηεξηζηηθό ηῆο ρξηζηηαληθῆο δσῆο ζέ ὅιεο ηίο
ἐθθάλζεηο ηεο.
**
Ἡ Ἁγία θαί Κεγάιε ύλνδνο ἐθηόο ηῶλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ γηά ηά ὁπνῖα
ἀπνθάζηζε, ἐπηζεκαίλεη ἐπηγξακκαηηθά θαί ηά ἑμῆο ὀληνινγηθά θαί θαίξηα
ζύγρξνλα δεηήκαηα:
7) Ὡο πξόο ηό ζέκα ηῶλ ζρέζεσλ ηῆο ρξηζηηαληθῆο πίζηεσο θαί ηῶλ ζεηηθῶλ
ἐπηζηεκῶλ, ἡ ξζόδνμνο θθιεζία ἀπνθεύγεη ηήλ θεδεκνλία ηῆο ἐπηζηεκνληθῆο
ἀλαδεηήζεσο θαί δέλ ιακβάλεη ζέζε πάλσ ζέ θάζε ἐπηζηεκνληθό ἐξώηεκα.
Δραξηζηεῖ ηόλ Θεό πνύ δσξίδεη ζηνύο ἐπηζηήκνλεο ηό ράξηζκα λά
ἀπνθαιύπηνπλ ἄγλσζηεο πηπρέο ηῆο ζείαο Γεκηνπξγίαο. Ἡ ζύγρξνλε
ἀλάπηπμε ηῶλ ζεηηθῶλ ἐπηζηεκῶλ θαί ηῆο ηερλνινγίαο ἐπηθέξεη ξηδηθέο
ἀιιαγέο ζηή δσή καο. Πξνζθέξεη ζεκαληηθέο εεξγεζίεο ὅπσο εἶλαη ἡ
δηεπθόιπλζε ηνῦ θαζεκεξηλνῦ βίνπ, ἡ ἀληηκεηώπηζε ζνβαξῶλ ἀζζελεηῶλ, ἡ
ερεξέζηεξε ἐπηθνηλσλία ηῶλ ἀλζξώπσλ, ἡ ἔξεπλα ηνῦ δηαζηήκαηνο θ.ιπ.
Παξ΄ὅια αηά, ἔρεη θαί πνηθίιεο ἀξλεηηθέο ἐπηπηώζεηο, ὅπσο εἶλαη ἡ
ρεηξαγώγεζε ηῆο ἐιεπζεξίαο, ἡ ζηαδηαθή ἀπώιεηα πνιπηίκσλ παξαδόζεσλ, ἡ
θαηαζηξνθή ηνῦ θπζηθνῦ πεξηβάιινληνο, ἡ ἀκθηζβήηεζε ηῶλ ἠζηθῶλ ἀμηῶλ. Ἡ
ἐπηζηεκνληθή γλώζε, ὅζν θη ἄλ ἐμειίζζεηαη κέ ηαρύηαηνπο ξπζκνύο, δέλ
θηλεηνπνηεῖ ηήλ βνύιεζε ηνῦ ἀλζξώπνπ, νὔηε δίλεη απάληεζε ζηά ζνβαξά
ἠζηθά θαί παξμηαθά πξνβιήκαηα, ζηήλ ἀλαδήηεζε γηά ηό λόεκα ηῆο δσῆο θαί
ηνῦ θόζκνπ. Αηά ἀπαηηνῦλ πλεπκαηηθή πξνζέγγηζε, ηήλ ὁπνία ἡ ξζόδνμνο
θθιεζία ἐπηρεηξεῖ κέ ηήλ Βηνεζηθή πνύ βαζίδεηαη ζηήλ ρξηζηηαληθή ἠζηθή θαί
ζηήλ παηεξηθή δηδαζθαιία. Σαπηόρξνλα κέ ηόλ ζεβαζκό ηῆο ἐιεπζεξίαο ηῆο
ἐπηζηεκνληθῆο ἔξεπλαο ἡ ξζόδνμνο θθιεζία ἐπηζεκαίλεη ηνύο θηλδύλνπο, νἱ
ὁπνῖνη πνθξύπηνληαη ζέ ὁξηζκέλα ἐπηζηεκνληθά ἐπηηεύγκαηα θαί ηνλίδεη ηήλ
ἀμηνπξέπεηα ηνῦ ἀλζξώπνπ θαί ηόλ ζεῖν ηνπ πξννξηζκό.
8) Ἡ ζεκεξηλή νἰθνινγηθή θξίζε εἶλαη πξνθαλέο ὅηη ὀθείιεηαη ζέ πλεπκαηηθά
θαί ἠζηθά αἴηηα. Οἱ ξίδεο ηεο ζπλδένληαη κέ ηήλ πιενλεμία, ηήλ ἀπιεζηία θαί ηόλ
ἐγσηζκό, πνύ ὁδεγνῦλ ζηήλ ἀιόγηζηε ρξήζε ηῶλ θπζηθῶλ πόξσλ, ηήλ
ἐπηβάξπλζε ηῆο ἀηκόζθαηξαο κέ δεκηνγόλνπο ξύπνπο θαί ηήλ θιηκαηηθή
ἀιιαγή. Ἡ ρξηζηηαληθή ἀληηκεηώπηζε ηνῦ πξνβιήκαηνο ἀπαηηεῖ κεηάλνηα γηά ηίο
θαηαρξήζεηο, ἐγθξάηεηα θαί ἀζθεηηθό ἦζνο, πνύ ἀπνηεινῦλ ἀληίδνην ζηήλ
πεξθαηαλάισζε, ζπγρξόλσο δέ, θαιιηέξγεηα ζηόλ ἄλζξσπν ηῆο ζπλεηδήζεσο
ὅηη εἶλαη «νἰθνλόκνο», θαί ὄρη θάηνρνο ηῆο δεκηνπξγίαο. Γέλ παύεη λά ηνλίδεη ὅηη
θαί νἱ κειινληηθέο γελεέο ἔρνπλ δηθαίσκα πάλσ ζηά θπζηθά ἀγαζά, πνύ κᾶο

ἐκπηζηεύζεθε ὁ Γεκηνπξγόο. Γηά αηό ηό ιόγν θαί ἡ ξζόδνμνο θθιεζία
ζπκκεηέρεη ἐλεξγῶο ζηίο δηάθνξεο δηεζλεῖο νἰθνινγηθέο πξνζπάζεηεο. Ὅξηζε δέ
ηήλ 1ε επηεκβξίνπ ὡο ἡκέξα πξνζεπρῆο γηά ηήλ πξνζηαζία ηνῦ θπζηθνῦ
πεξηβάιινληνο.
9) Ἀπέλαληη ζηήλ ἰζνπεδσηηθή θαί ἀπξόζσπε ὁκνγελνπνίεζε, ἡ ὁπνία
πξνσζεῖηαη κέ πνηθίινπο ηξόπνπο, ἡ ξζνδνμία δηαθεξύηηεη ηόλ ζεβαζκό
ζηήλ ἰδηνπξνζωπία ἀλζξώπσλ θαί ιαῶλ. Ἀληηηίζεηαη ζηήλ αηνλόκεζε ηῆο
νἰθνλνκίαο ἀπό ηίο βαζηθέο ἀλάγθεο ηνῦ ἀλζξώπνπ θαί ζηήλ κεηαηξνπή ηεο ζέ
αηνζθνπό. Ἡ πξόνδνο ηνῦ ἀλζξσπίλνπ γέλνπο δέλ ζπλδέεηαη κόλν κέ ηήλ
ἀλάπηπμε ηνῦ βηνηηθνῦ ἐπηπέδνπ ἤ κέ ηήλ πξόνδν ηῆο νἰθνλνκίαο εἰο βάξνο ηῶλ
πλεπκαηηθῶλ ἀμηῶλ.
10) Ἡ ξζόδνμνο θθιεζία δέλ ἀλακεηγλύεηαη ζηήλ πνιηηηθή.  ιόγνο ηεο
παξακέλεη δηαθξηηόο ἀιιά θαί πξνθεηηθόο, ὡο ὀθεηιεηηθή παξέκβαζε πέξ ηνῦ
ἀλζξώπνπ. Σά ἀλζξώπηλα δηθαηώκαηα βξίζθνληαη ζήκεξα ζηό θέληξν ηῆο
πνιηηηθῆο ὡο ἀπάληεζε ζηίο ζύγρξνλεο θνηλσληθέο θαί πνιηηηθέο θξίζεηο θαί
ἀλαηξνπέο, ἀπνβιέπνληαο ζηήλ πξνζηαζία ηνῦ πνιίηε ἀπό ηήλ αζαηξεζία ηνῦ
θξάηνπο. Ἡ θθιεζία καο πξνζζέηεη ἐπίζεο ηίο πνρξεώζεηο θαί εζύλεο ηῶλ
πνιηηῶλ θαί ηήλ ἀλάγθε ζπλερνῦο αηνθξηηηθῆο πνιηηηθῶλ θαί πνιηηῶλ πξόο
νζηαζηηθή βειηίσζε ηῆο θνηλσλίαο. Θαί θπξίσο ηνλίδεη, ὅηη ηό
ὀξζόδνμν δένλ πεξί ἀλζξώπνπ πεξβαίλεη ηόλ ὁξίδνληα ηῶλ θαζηεξσκέλσλ
ἀλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ὅηη «κείδσλ πάλησλ» εἶλαη ἡ ἀγάπε, ὅπσο ηήλ
ἀπνθάιπςε ὁ Χξηζηόο θαί ηήλ βίσζαλ ὅζνη πηζηά Σόλ ἀθνινύζεζαλ. πηκέλεη
ἀθόκε ὅηη ζεκειηῶδεο δηθαίσκα εἶλαη θαί ἡ πξνζηαζία ηῆο ζξεζθεπηηθῆο
ἐιεπζεξίαο, δειαδή ηῆο ἐιεπζεξίαο ηῆο ζπλεηδήζεσο, ηῆο πίζηεσο, ηῆο ιαηξείαο
θαί ὅισλ ηῶλ ἀηνκηθῶλ θαί ζπιινγηθῶλ ἐθθξάζεσλ αηῆο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαί ηνῦ δηθαηώκαηνο θάζε πηζηνῦ θαί θάζε ζξεζθεπηηθῆο
θνηλόηεηαο λά ηεινῦλ ἐιεύζεξα ἀπό θάζε θξαηηθή παξέκβαζε ηά ζξεζθεπηηθά
ηνπο θαζήθνληα, ὡο θαί ηό δηθαίσκα ηῆο δεκόζηαο δηδαζθαιίαο ηῆο ζξεζθείαο.
11) Ἡ ξζόδνμνο θθιεζία ἀπεπζύλεηαη ζηνύο λένπο, νἱ ὁπνῖνη ἀλαδεηνῦλ
πιεξόηεηα δσῆο γεκάηε ἐιεπζεξία, δηθαηνζύλε, δεκηνπξγία ἀιιά θαί ἀγάπε.
Σνύο θαιεῖ λά ζπλδεζνῦλ ζπλεηδεηά κέ ηήλ θθιεζία θείλνπ πνύ εἶλαη ἡ
Ἀιήζεηα θαί ἡ Εσή. Λά πξνζέιζνπλ πξνζθέξνληαο ζηό ἐθθιεζηαζηηθό ζῶκα ηή
δσηηθόηεηα, ηίο ἀλεζπρίεο, ηνύο πξνβιεκαηηζκνύο θαί ηίο πξνζδνθίεο ηνπο. Οἱ
λένη δέλ ἀπνηεινῦλ ἁπιῶο ηό κέιινλ ηῆο θθιεζίαο ἀιιά ηό δπλακηθό θαί
δεκηνπξγηθό παξόλ ἐπί ηνπηθνῦ θαί νἰθνπκεληθνῦ ἐπηπέδνπ.
12) Ἡ Ἁγία θαί Κεγάιε ύλνδνο ἄλνημε ηόλ ὁξίδνληά καο ζηή ζύγρξνλε
πνιύκνξθε νἰθνπκέλε. Σόληζε ηήλ εζύλε καο κέζα ζηόλ ρῶξν θαί ηόλ ρξόλν,
πάληνηε κέ πξννπηηθή ηήλ αἰσληόηεηα. Ἡ ξζόδνμνο θθιεζία, δηαηεξώληαο
ἀιώβεην ηόλ Κπζηεξηαθό θαί σηεξηνινγηθό ηεο ραξαθηήξα, εἶλαη εαίζζεηε
ζηόλ πόλν, ζηίο ἀγσλίεο θαί ζηήλ θξαπγή γηά δηθαηνζύλε θαί εἰξήλε ηῶλ ιαῶλ.
Δαγγειίδεηαη «ἡκέξαλ ἐμ ἡκέξαο ηὸ ζσηήξηνλ αηνῦ· ἀλαγγέινπζα ἐλ ηνῖο
ἔζλεζη ηὴλ δόμαλ αηνῦ, ἐλ πᾶζη ηνῖο ιανῖο ηὰ ζαπκάζηα αηνῦ» (Ψαικ. 95).
Ἀο δεεζνῦκε «ὁ Θεὸο πάζεο ράξηηνο, ὁ θαιέζαο κᾶο εἰο ηὴλ αἰώληνλ αηνῦ
δόμαλ ἐλ Χξηζηῷ ᾿Ηεζνῦ ὀιίγνλ παζόληαο, αηὸο θαηαξηίζεη κᾶο, ζηεξίμεη,
ζζελώζεη, ζεκειηώζεη· αηῷ ἡ δόμα θαὶ ηὸ θξάηνο εἰο ηνὺο αἰῶλαο ηῶλ αἰώλσλ·
ἀκήλ» (Α΄ Πεηξ. 5:10,11).
† ὁ Θσλζηαληηλνππόιεσο Βαξζνινκαῖνο, Πξόεδξνο
† ὁ Ἀιεμαλδξείαο Θεόδσξνο

† ὁ Ἱεξνζνιύκσλ Θεόθηινο
† ὁ εξβίαο Δἰξελαῖνο
† ὁ Ρνπκαλίαο Γαληήι
† ὁ Λέαο Ἰνπζηηληαλῆο θαί πάζεο Θύπξνπ Χξπζόζηνκνο
† ὁ Ἀζελῶλ θαί πάζεο ιιάδνο Ἱεξώλπκνο
† ὁ Βαξζνβίαο θαί πάζεο Πνισλίαο άββαο
† ὁ Σηξάλσλ θαί πάζεο Ἀιβαλίαο Ἀλαζηάζηνο
† ὁ Πξέζνβ θαί πάζεο Σζερίαο θαί ινβαθίαο Ραζηηζιάβ
Ἀληηπξνζωπεία Οἰθνπκεληθνῦ Παηξηαξρείνπ
† ὁ Θαξειίαο θαί πάζεο Φηιιαλδίαο Ιέσλ
† ὁ Σαιιίλεο θαί πάζεο ζζνλίαο ηέθαλνο
† ὁ Γέξσλ Πεξγάκνπ Ἰσάλλεο
† ὁ Γέξσλ Ἀκεξηθῆο Γεκήηξηνο
† ὁ Γεξκαλίαο Αγνπζηῖλνο
† ὁ Θξήηεο Δἰξελαῖνο
† ὁ Ληέλβεξ Ἠζαΐαο
† ὁ Ἀηιάληαο Ἀιέμηνο
† ὁ Πξηγθεπνλλήζσλ Ἰάθσβνο
† ὁ Πξνηθνλλήζνπ Ἰσζήθ
† ὁ Φηιαδειθείαο Κειίησλ
† ὁ Γαιιίαο κκαλνπήι
† ὁ Γαξδαλειιίσλ Ληθήηαο
† ὁ Ληεηξότη Ληθόιανο
† ὁ Ἁγίνπ Φξαγθίζθνπ Γεξάζηκνο
† ὁ Θηζάκνπ θαί ειίλνπ Ἀκθηιόρηνο
† ὁ Θνξέαο Ἀκβξόζηνο
† ὁ ειπβξίαο Κάμηκνο
† ὁ Ἀδξηαλνππόιεσο Ἀκθηιόρηνο

† ὁ Γηνθιείαο Θάιιηζηνο
† ὁ Ἱεξαπόιεσο Ἀληώληνο, ἐπί θεθαιῆο ηῶλ Οθξαλῶλ ξζνδόμσλ ἐλ
ΖΠΑ
† ὁ Σεικεζζνῦ Ἰώβ
† ὁ Χαξηνππόιεσο Ἰσάλλεο, ἐπί θεθαιῆο ηῆο Παηξηαξρηθῆο μαξρίαο ηῶλ
ἐλ ηῇ Γπηηθῇ Δξώπῃ ξζνδόμσλ Παξνηθηῶλ Ρσζζηθῆο Παξαδόζεσο
† ὁ Λύζζεο Γξεγόξηνο, ἐπί θεθαιῆο ηῶλ Θαξπαζνξξώζζσλ ξζνδόμσλ
ἐλ ΖΠΑ
Ἀληηπξνζωπεία Παηξηαξρείνπ Ἀιεμαλδξείαο
† ὁ Γέξσλ Ιενληνπόιεσο Γαβξηήι
† ὁ Λατξόκπη Καθάξηνο
† ὁ Θακπάιαο Ἰσλᾶο
† ὁ Εηκπάκπνπε θαί Ἀγθόιαο εξαθείκ
† ὁ Ληγεξίαο Ἀιέμαλδξνο
† ὁ Σξηπόιεσο Θενθύιαθηνο
† ὁ Θαιῆο ιπίδνο έξγηνο
† ὁ Θπξήλεο Ἀζαλάζηνο
† ὁ Θαξζαγέλεο Ἀιέμηνο
† ὁ Κνπάλδαο Ἱεξώλπκνο
† ὁ Γνπτλέαο Γεώξγηνο
† ὁ ξκνππόιεσο Ληθόιανο
† ὁ Δἰξελνππόιεσο Γεκήηξηνο
† ὁ Ἰσαλλνππόιεσο θαί Πξεηνξίαο Γακαζθελόο
† ὁ Ἄθθξαο Λάξθηζζνο
† ὁ Πηνιεκαΐδνο κκαλνπήι
† ὁ Θακεξνύλ Γξεγόξηνο
† ὁ Κέκθηδνο Ληθόδεκνο
† ὁ Θαηάγθαο Κειέηηνο
† ὁ Κπξαδαβίι θαί Γθακπόλ Παληειεήκσλ
† ὁ Κπνπξνύληη θαί Ρνπάληαο Ἰλλνθέληηνο

† ὁ Κνδακβίθεο Χξπζόζηνκνο
† ὁ Ληέξη θαί Ὄξνπο Θέλπαο Λεόθπηνο
Ἀληηπξνζωπεία Παηξηαξρείνπ Ἱεξνζνιύκωλ
† ὁ Φηιαδειθείαο Βελέδηθηνο
† ὁ Θσλζηαληίλεο Ἀξίζηαξρνο
† ὁ Ἰνξδάλνπ Θενθύιαθηνο
† ὁ Ἀλζεδῶλνο Λεθηάξηνο
† ὁ Πέιιεο Φηινύκελνο
Ἀληηπξνζωπεία Ἐθθιεζίαο εξβίαο
† ὁ Ἀρξίδνο θαί θνπίσλ Ἰσάλλεο
† ὁ Καπξνβνπλίνπ θαί Παξαζαιαζζίαο Ἀκθηιόρηνο
† ὁ Εάγθξεκπ θαί Ιηνπκπιηάλαο Πνξθύξηνο
† ὁ ηξκίνπ Βαζίιεηνο
† ὁ Βνπδηκίνπ Ινπθηαλóο
† ὁ Λέαο Γθξαηζάληηζαο Ινγγῖλνο
† ὁ Κπάηζθαο Δἰξελαῖνο
† ὁ βνξληθίνπ θαί Σνύδιαο Χξπζόζηνκνο
† ὁ Είηζεο Ἰνπζηῖλνο
† ὁ Βξαλίσλ Παρώκηνο
† ὁ νπκαδίαο Ἰσάλλεο
† ὁ Κπξαληηζέβνπ Ἰγλάηηνο
† ὁ Γαικαηίαο Φώηηνο
† ὁ Κπίραηο θαί Πέηξνβαηο Ἀζαλάζηνο
† ὁ Λίθζηηο θαί Βνπδίκιηε Ἰσαλλίθηνο
† ὁ Εαρνπκίνπ θαί ξδεγνβίλεο Γξεγόξηνο
† ὁ Βαιηέβνπ Κηινύηηλ
† ὁ ἐλ Γπηηθῇ Ἀκεξηθῇ Κάμηκνο
† ὁ ἐλ Αζηξαιίᾳ θαί Λέᾳ Εειαλδίᾳ Δἰξελαῖνο

† ὁ Θξνύζεβαηο Γαπΐδ
† ὁ ιαπνλίαο Ἰσάλλεο
† ὁ ἐλ Αζηξίᾳ θαί ιβεηίᾳ Ἀλδξέαο
† ὁ Φξαγθθνύξηεο θαί ἐλ Γεξκαλίᾳ έξγηνο
† ὁ Σηκνθίνπ Ἱιαξίσλ
Ἀληηπξνζωπεία Ἐθθιεζίαο Ρνπκαλίαο
† ὁ Ἰαζίνπ θαί Κνιδαβίαο θαί Κπνπθνβίλεο Θενθάλεο
† ὁ ηκπίνπ θαί Σξαλζπιβαλίαο Ιαπξέληηνο
† ὁ Βάλη, Φειεάθ θαί Θινύδ θαί Θινύδ, Ἄικπαο, Θξηζάλαο θαί
Καξακνῦξεο Ἀλδξέαο
† ὁ Θξατόβαο θαί ιηελίαο Δἰξελαῖνο
† ὁ Σηκηζνάξαο θαί Βαλάηνπ Ἰσάλλεο
† ὁ ἐλ Γπηηθῇ θαί Λνηίῳ Δξώπῃ Ἰσζήθ
† ὁ ἐλ Γεξκαλίᾳ θαί Θεληξηθῇ Δξώπῃ εξαθείκ
† ὁ Σηξγνβηζηίνπ Λήθσλ
† ὁ Ἄικπα Ἰνύιηα Δἰξελαῖνο
† ὁ Ρώκαλ θαί Κπαθάνπ Ἰσαθείκ
† ὁ Θάησ Γνπλάβεσο Θαζζηαλόο
† ὁ Ἀξάλη Σηκόζενο
† ὁ ἐλ Ἀκεξηθῇ Ληθόιανο
† ὁ ξάληεα σθξόληνο
† ὁ ηξεραΐαο θαί εβεξίλνπ Ληθόδεκνο
† ὁ Σνπιζέαο Βεζζαξίσλ
† ὁ αιάδεο Πεηξώληνο
† ὁ ἐλ Ογγαξίᾳ ηινπαλόο
† ὁ ἐλ Ἰηαιίᾳ ηινπαλόο
† ὁ ἐλ Ἱζπαλίᾳ θαί Πνξηνγαιίᾳ Σηκόζενο
† ὁ ἐλ Βνξείῳ Δξώπῃ Καθάξηνο
† ὁ Πινεζηίνπ Βαξιαάκ, Βνεζόο παξά ηῷ Παηξηάξρῃ

† ὁ Ινβηζηένπ Αἰκηιηαλόο, Βνεζόο παξά ηῷ Ἀξρηεπηζθόπῳ Ρηκληθίνπ
† ὁ Βηθίλεο Ἰσάλλεο Θαζζηαλόο, Βνεζόο παξά ηῷ Ἀξρηεπηζθόπῳ ἐλ
Ἀκεξηθῇ
Ἀληηπξνζωπεία Ἐθθιεζίαο Κύπξνπ
† ὁ Πάθνπ Γεώξγηνο
† ὁ Θηηίνπ Χξπζόζηνκνο
† ὁ Θπξελείαο Χξπζόζηνκνο
† ὁ Ιεκεζνῦ Ἀζαλάζηνο
† ὁ Κόξθνπ Λεόθπηνο
† ὁ Θσλζηαληίαο - Ἀκκνρώζηνπ Βαζίιεηνο
† ὁ Θύθθνπ θαί Σειιπξίαο Ληθεθόξνο
† ὁ Σακαζνῦ θαί ξεηλῆο Ἠζαΐαο
† ὁ Σξηκπζνῦληνο θαί Ιεπθάξσλ Βαξλάβαο
† ὁ Θαξπαζίαο Χξηζηνθόξνο
† ὁ Ἀξζηλόεο Λεθηάξηνο
† ὁ Ἀκαζνῦληνο Ληθόιανο
† ὁ Ιήδξαο πηθάληνο
† ὁ Χύηξσλ Ιεόληηνο
† ὁ Λεαπόιεσο Πνξθύξηνο
† ὁ Κεζανξίαο Γξεγόξηνο
Ἀληηπξνζωπεία Ἐθθιεζίαο Ἑιιάδνο
† ὁ Φηιίππσλ, Λεαπόιεσο θαί Θάζνπ Πξνθόπηνο
† ὁ Πεξηζηεξίνπ Χξπζόζηνκνο
† ὁ Ἠιείαο Γεξκαλόο
† ὁ Καληηλείαο θαί Θπλνπξίαο Ἀιέμαλδξνο
† ὁ Ἄξηεο Ἰγλάηηνο
† ὁ Γηδπκνηείρνπ, ξεζηηάδνο θαί νπθιίνπ Γακαζθελόο
† ὁ Ληθαίαο Ἀιέμηνο
† ὁ Λαππάθηνπ θαί Ἁγίνπ Βιαζίνπ Ἱεξόζενο

† ὁ άκνπ θαί Ἰθαξίαο Δζέβηνο
† ὁ Θαζηνξίαο εξαθείκ
† ὁ Γεκεηξηάδνο θαί Ἁικπξνῦ Ἰγλάηηνο
† ὁ Θαζζαλδξείαο Ληθόδεκνο
† ὁ Ὕδξαο, πεηζῶλ θαί Αἰγίλεο θξαίκ
† ὁ εξξῶλ θαί Ληγξίηεο Θενιόγνο
† ὁ ηδεξνθάζηξνπ Καθάξηνο
† ὁ Ἀιεμαλδξνππόιεσο Ἄλζηκνο
† ὁ Λεαπόιεσο θαί ηαπξνππόιεσο Βαξλάβαο
† ὁ Κεζζελίαο Χξπζόζηνκνο
† ὁ Ἰιίνπ, Ἀραξλῶλ θαί Πεηξνππόιεσο Ἀζελαγόξαο
† ὁ Ιαγθαδᾶ, Ιεηῆο θαί Ρεληίλεο Ἰσάλλεο
† ὁ Λέαο Ἰσλίαο θαί Φηιαδειθείαο Γαβξηήι
† ὁ Ληθνπόιεσο θαί Πξεβέδεο Χξπζόζηνκνο
† ὁ Ἱεξηζζνῦ, Ἁγίνπ Ὄξνπο θαί Ἀξδακεξίνπ Θεόθιεηνο
Ἀληηπξνζωπεία Ἐθθιεζίαο Πνιωλίαο
† ὁ Ινύηδ θαί Πόδλαλ ίκσλ
† ὁ Ινύκπιηλ θαί Χέικ Ἄβει
† ὁ Κπηαιύζηνθ θαί Γθληάλζθ Ἰάθσβνο
† ὁ ηεκηαηίηζε Γεώξγηνο
† ὁ Γθνξιίηζε Παΐζηνο
Ἀληηπξνζωπεία Ἐθθιεζίαο Ἀιβαλίαο
† ὁ Θνξπηζᾶο Ἰσάλλεο
† ὁ Ἀξγπξνθάζηξνπ Γεκήηξηνο
† ὁ Ἀπνιισλίαο θαί Φίεξ Ληθόιανο
† ὁ ικπαζάλ Ἀληώληνο
† ὁ Ἀκαληίαο Λαζαλαήι
† ὁ Βύιηδνο Ἄζηηνο

Ἀληηπξνζωπεία Ἐθθιεζίαο Σζερίαο θαί ινβαθίαο
† ὁ Πξάγαο Κηραήι
† ὁ νύκπεξθ Ἠζαΐαο
† ὁ ιβεηίαο Ἱεξεκίαο, ἐπί θεθαιῆο ηῆο Παλνξζνδόμνπ Γξακκαηείαο ηῆο Ἁγίαο
θαη Κεγάιεο πλόδνπ

