
ΥΕΕΙ ΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΤ ΕΚΚΛΗΙΑ 
ΠΡΟ ΣΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΜΟΝ 

1. Ἡ ξζφδνμνο θθιεζία, νὖζα  Μία, Ἁγία, Καζνιηθή θαί Ἀπνζηνιηθή 

θθιεζία, ἐλ ηῇ βαζείᾳ ἐθθιεζηαζηηθῇ αηνζπλεηδεζίᾳ αηῆο πηζηεχεη 

ἀθξαδάλησο ὅηη θαηέρεη θπξίαλ ζέζηλ εἰο ηήλ πφζεζηλ ηῆο πξνσζήζεσο ηῆο 

ρξηζηηαληθῆο ἑλφηεηνο ἐληφο ηνῦ ζπγρξφλνπ θφζκνπ. 

2. Ἡ ξζφδνμνο θθιεζία ζεκειηνῖ ηήλ ἑλφηεηα ηῆο θθιεζίαο ἐπί ηνῦ 

γεγνλφηνο ηῆο ἱδξχζεσο αηῆο πφ ηνῦ Κπξίνπ κῶλ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ θαί ἐπί 

ηῆο θνηλσλίαο ἐλ ηῇ Ἁγίᾳ Σξηάδη θαί ηνῖο κπζηεξίνηο. Ἡ ἑλφηεο αὕηε 

ἐθθξάδεηαη δηά ηῆο ἀπνζηνιηθῆο δηαδνρῆο θαί ηῆο παηεξηθῆο παξαδφζεσο θαί 

βηνῦηαη κέρξη ζήκεξνλ ἐλ αηῇ. Ἡ ξζφδνμνο θθιεζία ἔρεη ηήλ ἀπνζηνιήλ 

θαί πνρξέσζηλ ἵλα κεηαδίδῃ θαί θεξχηηῃ πᾶζαλ ηήλ ἐλ ηῇ Ἁγίᾳ Γξαθῇ θαί 

ηῇ Ἱεξᾷ Παξαδφζεη ἀιήζεηαλ, ἥηηο θαί πξνζδίδεη ηῇ θθιεζίᾳ ηφλ θαζνιηθφλ 

αηῆο ραξαθηῆξα. 

3. Ἡ εζχλε ηῆο ξζνδφμνπ θθιεζίαο δηά ηήλ ἑλφηεηα, ὡο θαί  νἰθνπκεληθή 

αηῆο ἀπνζηνιή ἐμεθξάζζεζαλ πφ ηῶλ Οἰθνπκεληθῶλ πλφδσλ. Αὗηαη 

ἰδηαηηέξσο πξνέβαινλ ηφλ κεηαμχ ηῆο ὀξζῆο πίζηεσο θαί ηῆο κπζηεξηαθῆο 

θνηλσλίαο θηζηάκελνλ ἄξξεθηνλ δεζκφλ. 

4. Ἡ ξζφδνμνο θθιεζία, ἀδηαιείπησο πξνζεπρνκέλε «πέξ ηῆο ηῶλ πάλησλ 

ἑλψζεσο», ἐθαιιηέξγεη πάληνηε δηάινγνλ κεηά ηῶλ ἐμ αηῆο δηεζηψησλ, 

ηῶλ ἐγγχο θαί ηῶλ καθξάλ, ἐπξσηνζηάηεζε κάιηζηα εἰο ηήλ ζχγρξνλνλ 

ἀλαδήηεζηλ ὁδῶλ θαί ηξφπσλ ηῆο ἀπνθαηαζηάζεσο ηῆο ἑλφηεηνο ηῶλ εἰο 

Υξηζηφλ πηζηεπφλησλ, κεηέζρε ηῆο Οἰθνπκεληθῆο Κηλήζεσο ἀπφ ηῆο 

ἐκθαλίζεσο αηῆο θαί ζπλεηέιεζελ εἰο ηήλ δηακφξθσζηλ θαί πεξαηηέξσ 

ἐμέιημηλ αηῆο. Ἄιισζηε,  ξζφδνμνο θθιεζία ράξηο εἰο ηφ δηαθξῖλνλ 

αηήλ νἰθνπκεληθφλ θαί θηιάλζξσπνλ πλεῦκα, ζενθειεχζησο αἰηνχκελνλ 

«πάληαο ἀλζξψπνπο ζσζῆλαη θαί εἰο ἐπίγλσζηλ ἀιεζείαο ἐιζεῖλ» (Α’ Σηκ. 

2, 4), ἀείπνηε γσλίζζε πέξ ἀπνθαηαζηάζεσο ηῆο ρξηζηηαληθῆο ἑλφηεηνο. 

Γηφ, ἡ Ὀπθόδοξορ ζςμμεηοσή εἰρ ηήν κίνηζιν ππόρ ἀποκαηάζηαζιν ηῆρ 

ἑνόηηηορ μεηά ηῶν ἄλλων Χπιζηιανῶν ἐν ηῇ Μιᾷ, Ἁγίᾳ, Καθολικῇ καί 

Ἀποζηολικῇ Ἐκκληζίᾳ νδφισο ηπγράλεη μέλε πξφο ηήλ θχζηλ θαί ηήλ 

ἱζηνξίαλ ηῆο ξζνδφμνπ θθιεζίαο, ἀιι’ ἀπνηειεῖ ζπλεπῆ ἔθθξαζηλ ηῆο 

ἀπνζηνιηθῆο πίζηεσο θαί παξαδφζεσο, ἐληφο λέσλ ἱζηνξηθῶλ ζπλζεθῶλ. 

5. Οἱ ζχγρξνλνη δηκεξεῖο ζενινγηθνί δηάινγνη ηῆο ξζνδφμνπ θθιεζίαο, ὡο 

θαί  ζπκκεηνρή αηῆο εἰο ηήλ Οἰθνπκεληθήλ Κίλεζηλ ἐξείδνληαη ἐπί ηῆο 

ζπλεηδήζεσο ηαχηεο ηῆο ξζνδνμίαο θαί ηνῦ νἰθνπκεληθνῦ αηῆο πλεχκαηνο 

ἐπί ηῷ ηέιεη ηῆο ἀλαδεηήζεσο, βάζεη ηῆο ἀιεζείαο ηῆο πίζηεσο θαί ηῆο 

παξαδφζεσο ηῆο ἀξραίαο θθιεζίαο ηῶλ ἑπηά Οἰθνπκεληθῶλ πλφδσλ, ηῆο 

ἑλφηεηνο ὅισλ ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

6. Καηά ηήλ ὀληνινγηθήλ θχζηλ ηῆο θθιεζίαο,  ἑλφηεο αηῆο εἶλαη ἀδχλαηνλ 

λά δηαηαξαρζῇ. Παξά ηαῦηα,  ξζφδνμνο θθιεζία ἀπνδέρεηαη ηήλ 



ἱζηνξηθήλ ὀλνκαζίαλ ηῶλ κή εξηζθνκέλσλ ἐλ θνηλσλίᾳ κεη’ αηῆο ἄιισλ 

ἑηεξνδφμσλ ρξηζηηαληθῶλ θθιεζηῶλ θαί κνινγηῶλ, ἀιιά πηζηεχεη ὅηη αἱ 

πξφο ηαχηαο ζρέζεηο αηῆο πξέπεη λά ζηεξίδσληαη ἐπί ηῆο π’ αηῶλ ὅζνλ 

ἔλεζηη ηαρπηέξαο θαί ἀληηθεηκεληθσηέξαο ἀπνζαθελίζεσο ηνῦ ὅινπ 

ἐθθιεζηνινγηθνῦ ζέκαηνο θαί ἰδηαηηέξσο ηῆο γεληθσηέξαο παξ’ αηαῖο 

δηδαζθαιίαο πεξί κπζηεξίσλ, ράξηηνο, ἱεξσζχλεο θαί ἀπνζηνιηθῆο δηαδνρῆο. 

Οὕησ, ἦην εὔλνπο θαί ζεηηθῶο δηαηεζεηκέλε ηφζνλ δηά ζενινγηθνχο, ὅζνλ 

θαί δηά πνηκαληηθνχο ιφγνπο, πξφο ζενινγηθφλ δηάινγνλ κεηά ηῶλ ινηπῶλ 

ρξηζηηαλῶλ εἰο δηκεξέο θαί πνιπκεξέο ἐπίπεδνλ θαί πξφο ηήλ ζπκκεηνρήλ 

γεληθψηεξνλ εἰο ηήλ Οἰθνπκεληθήλ Κίλεζηλ ηῶλ λεσηέξσλ ρξφλσλ, ἐλ ηῇ 

πεπνηζήζεη ὅηη δηά ηνῦ δηαιφγνπ δίδεη δπλακηθήλ καξηπξίαλ ηνῦ 

πιεξψκαηνο ηῆο ἐλ Υξηζηῷ ἀιεζείαο θαί ηῶλ πλεπκαηηθῶλ αηῆο ζεζαπξῶλ 

πξφο ηνχο ἐθηφο αηῆο, κέ ἀληηθεηκεληθφλ ζθνπφλ ηήλ πξνιείαλζηλ ηῆο ὁδνῦ 

ηῆο ὁδεγνχζεο πξφο ηήλ ἑλφηεηα. 

7. πφ ηφ ἀλσηέξσ πλεῦκα, ἃπαζαη αἱ θαηά ηφπνπο Ἁγηψηαηαη ξζφδνμνη 

θθιεζίαη ζπκκεηέρνπλ ζήκεξνλ ἐλεξγῶο εἰο ἐπηζήκνπο ζενινγηθνχο 

δηαιφγνπο,  δέ πιεηνλφηεο ἐμ αηῶλ θαί εἰο δηαθφξνπο ἐζληθνχο, 

πεξηθεξεηαθνχο θαί δηεζλεῖο δηαρξηζηηαληθνχο ὀξγαληζκνχο, παξά ηήλ 

πξνθχςαζαλ βαζεῖαλ θξίζηλ εἰο ηήλ Οἰθνπκεληθήλ Kίλεζηλ. Ἡ πνιπζρηδήο 

αὕηε δξαζηεξηφηεο ηῆο ξζνδφμνπ θθιεζίαο πεγάδεη ἐθ ηνῦ αἰζζήκαηνο 

πεπζπλφηεηνο θαί ἐθ ηῆο πεπνηζήζεσο ὅηη  ἀκνηβαία θαηαλφεζηο θαί  

ζπλεξγαζία ηπγράλνπλ νζηψδεηο, «ἵλα κή ἐγθνπήλ ηηλα δῶκελ ηῷ 

Δαγγειίῳ ηνῦ Υξηζηνῦ» (Α’ Κνξ. 9, 12). 

8. Βεβαίσο,  ξζφδνμνο θθιεζία, δηαιεγνκέλε κεηά ηῶλ ινηπῶλ 

Υξηζηηαλῶλ, δέλ παξαγλσξίδεη ηάο δπζθνιίαο ηνῦ ηνηνχηνπ ἐγρεηξήκαηνο, 

θαηαλνεῖ ὅκσο ηαχηαο ἐλ ηῇ πνξείᾳ πξφο ηήλ θνηλήλ θαηαλφεζηλ ηῆο 

παξαδφζεσο ηῆο ἀξραίαο θθιεζίαο θαί ἐπί ηῇ ἐιπίδη ὅηη ηφ Ἅγηνλ Πλεῦκα, 

ὅπεξ «ὅινλ ζπγθξνηεῖ ηφλ ζεζκφλ ηῆο θθιεζίαο» (ζηηρεξφλ ἑζπεξηλνῦ 

πεληεθνζηῆο), ζά «ἀλαπιεξψζῃ ηά ἐιιείπνληα» (ερή ρεηξνηνλίαο). λ ηῇ 

ἐλλνίᾳ ηαχηῃ,  ξζφδνμνο θθιεζία εἰο ηάο ζρέζεηο αηῆο πξφο ηφλ ινηπφλ 

ρξηζηηαληθφλ θφζκνλ δέλ ζηεξίδεηαη κφλνλ εἰο ηάο ἀλζξσπίλνπο δπλάκεηο 

ηῶλ δηεμαγφλησλ ηνχο δηαιφγνπο, ἀιι’ ἀπεθδέρεηαη πξσηίζησο ηήλ 

ἐπηζηαζίαλ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο ἐλ ηῇ ράξηηη ηνῦ Κπξίνπ, ερεζέληνο «ἵλα 

πάληεο ἕλ ὦζηλ» (Ἰσ. 17, 21). 

9. Οἱ ζχγρξνλνη δηκεξεῖο ζενινγηθνί δηάινγνη, θεξπρζέληεο πφ 

Παλνξζνδφμσλ Γηαζθέςεσλ, ἐθθξάδνπλ ηήλ ὁκφζπκνλ ἀπφθαζηλ παζῶλ 

ηῶλ θαηά ηφπνπο ἁγησηάησλ ξζνδφμσλ θθιεζηῶλ, αἱ ὁπνῖαη θαινῦληαη λά 

ζπκκεηέρνπλ ἐλεξγῶο θαί ζπλερῶο εἰο ηήλ δηεμαγσγήλ αηῶλ, ἵλα κή 

παξαθσιχεηαη  ὁκφθσλνο καξηπξία ηῆο ξζνδνμίαο πξφο δφμαλ ηνῦ ἐλ 

Σξηάδη Θενῦ. λ ᾗ πεξηπηψζεη ηνπηθή ηηο θθιεζία ἤζειελ ἀπνθαζίζεη λά κή 

ὁξίζῃ ἐθπξνζψπνπο αηῆο εἴο ηηλα δηάινγνλ ἤ ζπλέιεπζηλ δηαιφγνπ, ἐάλ  

ἀπφθαζηο αὕηε δέλ εἶλαη παλνξζφδνμνο, ὁ δηάινγνο ζπλερίδεηαη. Πξφ ηῆο 

ἐλάξμεσο ηνῦ δηαιφγνπ ἤ ηῆο ζπλειεχζεσο ἀληηζηνίρσο,  ἀπνπζία ηνπηθῆο 

θθιεζίαο ηηλφο δένλ ὅπσο ζπδεηεζῇ ὁπσζδήπνηε πφ ηῆο ξζνδφμνπ 



πηηξνπῆο ηνῦ δηαιφγνπ πξφο ἔθθξαζηλ ηῆο ἀιιειεγγχεο θαί ηῆο ἑλφηεηνο 

ηῆο ξζνδφμνπ θθιεζίαο. Οἱ δηκεξεῖο θαί πνιπκεξεῖο ζενινγηθνί δηάινγνη 

δένλ ὅπσο πφθεηληαη εἰο παλνξζνδφμνπο πεξηνδηθάο ἀμηνινγήζεηο. 

10. Σά πξνβιήκαηα, ηά ὁπνῖα ἀλαθχπηνπλ θαηά ηάο ζενινγηθάο ζπδεηήζεηο ηῶλ 

Μεηθηῶλ Θενινγηθῶλ πηηξνπῶλ δέλ ζπληζηνῦλ πάληνηε ἐπαξθῆ 

αἰηηνιφγεζηλ κνλνκεξνῦο ἀλαθιήζεσο ηῶλ ἀληηπξνζψπσλ αηῆο ἤ θαί 

ὁξηζηηθῆο δηαθνπῆο ηῆο ζπκκεηνρῆο αηῆο πφ ηηλνο θαηά ηφπνλ ξζνδφμνπ 

θθιεζίαο. Ἡ ἀπνρψξεζηο ἐθ ηνῦ δηαιφγνπ θθιεζίαο ηηλφο δένλ ὅπσο 

θαηά θαλφλα ἀπνθεχγεηαη, θαηαβαιινκέλσλ ηῶλ δενπζῶλ δηνξζνδφμσλ 

πξνζπαζεηῶλ δηά ηήλ ἀπνθαηάζηαζηλ ηῆο ἀληηπξνζσπεπηηθῆο ὁινθιεξίαο 

ηῆο ἐλ ηῷ δηαιφγῳ ηνχηῳ ὀξζνδφμνπ Θενινγηθῆο πηηξνπῆο. άλ ηνπηθή ηηο 

θθιεζία ἤ θαί ἄιιαη ηηλέο ξζφδνμνη θθιεζίαη ἀξλῶληαη λά 

ζπκκεηάζρνπλ εἰο ηάο ζπλειεχζεηο ηῆο Μεηθηῆο Θενινγηθῆο πηηξνπῆο 

ὡξηζκέλνπ δηαιφγνπ, ἐπηθαινχκελαη ζνβαξνχο ἐθθιεζηνινγηθνχο, 

θαλνληθνχο, πνηκαληηθνχο ἤ ζηθῆο θχζεσο ιφγνπο,  θθιεζία ἤ αἱ 

θθιεζίαη αὗηαη θνηλνπνηνῦλ ἐγγξάθσο ηήλ ἄξλεζηλ αηῶλ εἰο ηφλ 

Οἰθνπκεληθὸλ Παηξηάξρελ θαί εἰο πάζαο ηάο ξζνδφμνπο θθιεζίαο θαηά 

ηά παλνξζνδφμσο ἰζρχνληα. Καηά ηήλ παλνξζφδνμνλ δηαβνχιεπζηλ ὁ 

Οἰθνπκεληθὸο Παηξηάξρεο ἀλαδεηεῖ ηὴλ ὁκφθσλνλ ζπλαίλεζηλ ηῶλ ινηπῶλ 

ξζνδφμσλ θθιεζηῶλ δηὰ ηά ἐθεμῆο δένληα γελέζζαη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαὶ ηῆο ἐπαλαμηνινγήζεσο ηῆο πνξείαο ηνῦ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζενινγηθνῦ δηαιφγνπ, ἐθ’ ὅζνλ ηνῦην θξηζῇ ὁκνθψλσο 

ἀλαγθαῖνλ. 

11. Ἡ θαηά ηήλ δηεμαγσγήλ ηῶλ ζενινγηθῶλ δηαιφγσλ ἀθνινπζνπκέλε 

κεζνδνινγία ἀπνζθνπεῖ εἴο ηε ηήλ ιχζηλ ηῶλ παξαδεδνκέλσλ ζενινγηθῶλ 

δηαθνξῶλ ἤ ηῶλ ηπρφλ λέσλ δηαθνξνπνηήζεσλ θαί εἰο ηήλ ἀλαδήηεζηλ ηῶλ 

θνηλῶλ ζηνηρείσλ ηῆο ρξηζηηαληθῆο πίζηεσο, πξνυπνζέηεη δέ ηήλ ζρεηηθήλ 

πιεξνθφξεζηλ ηνῦ πιεξψκαηνο ηῆο θθιεζίαο ἐπί ηῶλ δηαθφξσλ ἐμειίμεσλ 

ηῶλ δηαιφγσλ. λ πεξηπηψζεη ἀδπλακίαο πεξβάζεσο ζπγθεθξηκέλεο ηηλφο 

ζενινγηθῆο δηαθνξᾶο ὁ ζενινγηθφο δηάινγνο δχλαηαη λά ζπλερίδεηαη, 

θαηαγξαθνκέλεο ηῆο δηαπηζησζείζεο ἐπί ηνῦ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο 

ζενινγηθῆο δηαθσλίαο θαί ἀλαθνηλνπκέλεο ηῆο δηαθσλίαο ηαχηεο πξφο 

πάζαο ηάο θαηά ηφπνπο ξζνδφμνπο θθιεζίαο δηά ηά ἐθεμῆο δένληα 

γελέζζαη. 

12. Δἶλαη ελφεηνλ ὅηη θαηά ηήλ δηεμαγσγήλ ηῶλ ζενινγηθῶλ δηαιφγσλ θνηλφο 

πάλησλ ζθνπφο εἶλαη  ηειηθή ἀπνθαηάζηαζηο ηῆο ἐλ ηῇ ὀξζῇ πίζηεη θαί ηῇ 

ἀγάπῃ ἑλφηεηνο. πσζδήπνηε ὅκσο αἱ θηζηάκελαη ζενινγηθαί θαί 

ἐθθιεζηνινγηθαί δηαθνξαί ἐπηηξέπνπλ πνηάλ ηηλα ἱεξάξρεζηλ ὡο πξφο ηάο 

θηζηακέλαο δπζρεξείαο δηά ηήλ πξαγκάησζηλ ηνῦ παλνξζνδφμσο 

δηαπηζηνπκέλνπ ζθνπνῦ. Ἡ ἑηεξφηεο ηῶλ πξνβιεκάησλ ἑθάζηνπ δηκεξνῦο 

δηαιφγνπ πξνυπνζέηεη δηαθνξνπνίεζηλ κέλ ηῆο ηεξεζεζνκέλεο ἐλ αηῷ 

κεζνδνινγίαο, ἀιι’ νρί θαί δηαθνξνπνίεζηλ ζθνπνῦ, δηφηη ὁ ζθνπφο εἶλαη 

ἑληαῖνο εἰο πάληαο ηνχο δηαιφγνπο. 



13. λ ηνχηνηο, ἐπηβάιιεηαη, ἐλ πεξηπηψζεη ἀλάγθεο, ὅπσο ἀλαιεθζῇ 

πξνζπάζεηα ζπληνληζκνῦ ηνῦ ἔξγνπ ηῶλ δηαθφξσλ Γηνξζνδφμσλ 

Θενινγηθῶλ πηηξνπῶλ, ηνζνχηῳ κᾶιινλ ὅζῳ  πάξρνπζα ἑλφηεο ηῆο 

ξζνδφμνπ θθιεζίαο πξέπεη λά ἀπνθαιχπηεηαη θαί ἐθδεινῦηαη θαί ἐλ ηῷ 

ρψξῳ ηῶλ δηαιφγσλ ηνχησλ. 

14. Ἡ πεξάησζηο νἱνπδήπνηε ἐπηζήκσο θεξπρζέληνο ζενινγηθνῦ δηαιφγνπ 

ζπληειεῖηαη δηά ηῆο ὁινθιεξψζεσο ηνῦ ἔξγνπ ηῆο ἀληηζηνίρνπ Μεηθηῆο 

Θενινγηθῆο πηηξνπῆο, ὁπφηε ὁ Πξφεδξνο ηῆο Γηνξζνδφμνπ πηηξνπῆο 

πνβάιιεη ἔθζεζηλ πξφο ηφλ Οἰθνπκεληθφλ Παηξηάξρελ, ὁ ὁπνῖνο, ἐλ 

ζπκθσλίᾳ θαί κεηά ηῶλ Πξνθαζεκέλσλ ηῶλ θαηά ηφπνπο ξζνδφμσλ 

θθιεζηῶλ, θεξχζζεη ηήλ ιῆμηλ ηνῦ δηαιφγνπ. Οδείο δηάινγνο ζεσξεῖηαη 

πεξαησζείο πξίλ ἤ θεξπρζῇ ιήμαο δηά ηνηαχηεο παλνξζνδφμνπ 

ἀπνθάλζεσο. 

15. Ἡ κεηά ηήλ ηπρφλ ἐπηηπρῆ ὁινθιήξσζηλ ηνῦ ἔξγνπ ζενινγηθνῦ ηηλνο 

δηαιφγνπ παλνξζφδνμνο ἀπφθαζηο δηά ηήλ ἀπνθαηάζηαζηλ ηῆο 

ἐθθιεζηαζηηθῆο θνηλσλίαο δένλ ὅπσο ἐξείδεηαη ἐπί ηῆο ὁκνθσλίαο παζῶλ 

ηῶλ θαηά ηφπνπο ξζνδφμσλ θθιεζηῶλ. 

16. Ἕλ ἐθ ηῶλ θπξίσλ ὀξγάλσλ ἐλ ηῇ ἱζηνξίᾳ ηῆο Οἰθνπκεληθῆο Κηλήζεσο εἶλαη 

ηφ Παγθφζκηνλ πκβνχιηνλ θθιεζηῶλ (Π..Δ.). Ὡξηζκέλαη ξζφδνμνη 

θθιεζίαη πῆξμαλ ἱδξπηηθά κέιε θαί ἐλ ζπλερείᾳ ἅπαζαη ἀπέβεζαλ κέιε 

αηνῦ. Σφ Π..Δ. εἶλαη ἕλ ζπγθεθξνηεκέλνλ δηαρξηζηηαληθφλ ζῶκα, παξά ηφ 

γεγνλφο ὅηη ηνῦην δέλ ζπκπεξηιακβάλεη ἁπάζαο ηάο ἑηεξνδφμνπο 

Υξηζηηαληθάο θθιεζίαο θαί κνινγίαο. Παξαιιήισο, θίζηαληαη θαί ἄιινη 

δηαρξηζηηαληθνί ὀξγαληζκνί θαί πεξηθεξεηαθά ὄξγαλα, ὡο  Γηάζθεςηο ηῶλ 

Δξσπατθῶλ θθιεζηῶλ (Κ.Δ.Κ.), ηφ πκβνχιηνλ θθιεζηῶλ Μέζεο 

Ἀλαηνιῆο (.Δ.Μ.A.) θαί ηφ Παλαθξηθαληθφλ πκβνχιηνλ θθιεζηῶλ. Σαῦηα 

κεηά ηνῦ Π..Δ. ηεξνῦλ ζεκαληηθήλ ἀπνζηνιήλ δηά ηήλ πξνψζεζηλ ηῆο 

ἑλφηεηνο ηνῦ ρξηζηηαληθνῦ θφζκνπ. Αἱ ξζφδνμνη θθιεζίαη Γεσξγίαο θαί 

Βνπιγαξίαο ἀπερψξεζαλ ἐθ ηνῦ Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ θθιεζηῶλ,  κέλ 

πξψηε ἐλ ἔηεη 1997,  δέ δεπηέξα ἐλ ἔηεη 1998, ὡο ἔρνπζαη αηῶλ ἰδίαλ 

γλψκελ πεξί ηνῦ ἔξγνπ ηνῦ Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ θθιεζηῶλ θαί νὕησ 

δέλ ζπκκεηέρνπλ εἰο ηάο π᾽ αηνῦ θαί ηῶλ ἄιισλ δηαρξηζηηαληθῶλ 

ὀξγαληζκῶλ δξαζηεξηφηεηαο. 

17. Αἱ ξζφδνμνη θαηά ηφπνπο θθιεζίαη–κέιε ηνῦ Π..Δ., κεηέρνπλ πιήξσο 

θαί ἰζνηίκσο ἐλ ηῷ ὀξγαληζκῷ ηνῦ Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ θθιεζηῶλ θαί 

ζπκβάιινπλ δη’ ὅισλ ηῶλ εἰο ηήλ δηάζεζηλ αηῶλ κέζσλ δηά ηήλ πξνψζεζηλ 

ηῆο εἰξεληθῆο ζπλππάξμεσο θαί ηῆο ζπλεξγαζίαο ἐπί ηῶλ κεηδφλσλ 

θνηλσληθνπνιηηηθῶλ πξνθιήζεσλ. Ἡ ξζφδνμνο θθιεζία ἀπεδέρζε 

πξνζχκσο ηήλ ἀπφθαζηλ ηνῦ Π..Δ. λά ἀληαπνθξηζῇ εἰο ηφ αἴηεκά ηεο πεξί 

ζπζηάζεσο Δἰδηθῆο πηηξνπῆο δηά ηήλ ξζφδνμνλ ζπκκεηνρήλ εἰο ηφ 

Π..Δ., ζπκθψλσο πξφο ηήλ ἐληνιήλ ηῆο Γηνξζνδφμνπ πλαληήζεσο ηῆο 

Θεζζαινλίθεο (1998). Σά πφ ηῆο Δἰδηθῆο πηηξνπῆο θαζηεξσζέληα 

θξηηήξηα, ηά ὁπνῖα πξνεηάζεζαλ πφ ηῶλ ξζνδφμσλ θαί ἐγέλνλην δεθηά 



πφ ηνῦ Π..Δ., ὡδήγεζαλ εἰο ηήλ ζχζηαζηλ ηῆο Μνλίκνπ πηηξνπῆο 

πλεξγαζίαο θαί πλαηλέζεσο, ἐπεθπξψζεζαλ δε θαί ἐλεηάρζεζαλ εἰο ηφ 

Καηαζηαηηθφλ θαί εἰο ηφλ Καλνληζκφλ ιεηηνπξγίαο ηνῦ Π..Δ. 

18. Ἡ ξζφδνμνο θθιεζία πηζηή εἰο ηήλ ἐθθιεζηνινγίαλ αηῆο, εἰο ηήλ 

ηαπηφηεηα ηῆο ἐζσηεξηθῆο αηῆο δνκῆο θαί εἰο ηήλ δηδαζθαιίαλ ηῆο ἀξραίαο 

θθιεζίαο ηῶλ ἑπηά Οἰθνπκεληθῶλ πλφδσλ, ζπκκεηέρνπζα ἐλ ηῷ 

ὀξγαληζκῷ ηνῦ Π..Δ., νδφισο ἀπνδέρεηαη ηήλ ἰδέαλ ηῆο «ἰζφηεηνο ηῶλ 

κνινγηῶλ» θαί νδφισο δχλαηαη λά δερζῇ ηήλ ἑλφηεηα ηῆο θθιεζίαο ὥο 

ηηλα δηνκνινγηαθήλ πξνζαξκνγήλ. λ ηῷ πλεχκαηη ηνχηῳ,  ἑλφηεο  ὁπνία 

ἀλαδεηεῖηαη ἐλ ηῷ Π..Δ. δέλ δχλαηαη λά εἶλαη πξντφλ κφλνλ ζενινγηθῶλ 

ζπκθσληῶλ, ἀιιά θαί ηῆο ἐλ ηνῖο κπζηεξίνηο ηεξνπκέλεο θαί βηνπκέλεο ἐλ 

ηῇ ξζνδφμῳ θθιεζίᾳ ἑλφηεηνο ηῆο πίζηεσο. 

19. Αἱ ξζφδνμνη θθιεζίαη–κέιε ζεσξνῦλ ὡο ἀπαξαίηεηνλ ὅξνλ ηῆο 

ζπκκεηνρῆο εἰο ηφ Π..Δ ηφ ἄξζξνλ-βάζηλ ηνῦ Καηαζηαηηθνῦ αηνῦ, 

ζπκθψλσο ηῷ ὁπνίῳ, κέιε αηνῦ δχλαληαη λά εἶλαη ὅζνη πηζηεχνπλ εἰο ηφλ 

Κχξηνλ Ἰεζνῦλ Υξηζηφλ ὡο Θεφλ θαί σηῆξα θαηά ηάο Γξαθάο θαί 

ὁκνινγνῦλ θαηά ηφ χκβνινλ Νηθαίαο-Κσλζηαληηλνππφιεσο ηφλ ἐλ Σξηάδη 

Θεφλ, Παηέξα, Τἱφλ θαί Ἅγηνλ Πλεῦκα. Ἔρνπλ δέ βαζεῖαλ ηήλ πεπνίζεζηλ 

ὅηη αἱ ἐθθιεζηνινγηθαί πξνυπνζέζεηο ηῆο Γειψζεσο ηνῦ Toronto (1950), 

ηηηινθνξνπκέλεο «Ἡ θθιεζία, αἱ θθιεζίαη θαί ηφ Παγθφζκηνλ 

πκβνχιηνλ θθιεζηῶλ», εἶλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο δηά ηήλ ξζφδνμνλ 

ζπκκεηνρήλ εἰο ηφ πκβνχιηνλ. Ὅζελ, αηνλφεηνλ, ὅηη ηφ Π..Δ. δέλ εἶλαη 

θαί ἐλ νδεκηᾷ πεξηπηψζεη ἐπηηξέπεηαη λά θαηαζηῇ πέξ-θθιεζία. «θνπφο 

ηνῦ Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ θθιεζηῶλ δέλ εἶλαη λά δηαπξαγκαηεχεηαη 

ἑλψζεηο κεηαμχ ηῶλ θθιεζηῶλ, ὅπεξ δχλαηαη λά γίλῃ κφλνλ πφ ηῶλ 

θθιεζηῶλ, ἐλεξγνπζῶλ ἐμ ἰδίαο πξσηνβνπιίαο, ἀιιά λά θέξῃ ηάο 

θθιεζίαο εἰο δῶζαλ ἐπαθήλ πξφο ἀιιήιαο θαί λά πξναγάγῃ ηήλ κειέηελ 

θαί ζπδήηεζηλ ηῶλ δεηεκάησλ ηῆο ρξηζηηαληθῆο ἑλφηεηνο. Οδεκία θθιεζία 

πνρξενῦηαη λά ἀιιάμῃ ηήλ ἐθθιεζηνινγίαλ αηῆο θαηά ηήλ εἴζνδφλ ηεο εἰο 

ηφ πκβνχιηνλ [...] λ ηνχηνηο, ηφ γεγνλφο ηῆο ἐληάμεσο αηῆο εἰο ηφ 

πκβνχιηνλ δέλ ζπλεπάγεηαη ὅηη ἑθάζηε θθιεζία ὀθείιεη λά ζεσξῇ ηάο 

ἄιιαο ὡο θθιεζίαο πφ ηήλ ἀιεζῆ θαί πιήξε ἔλλνηαλ ηνῦ ὅξνπ» (Γήισζηο 

ηνῦ Toronto, § 2, 3.3, 4.4). 

20. Αἱ πξννπηηθαί ηῶλ ζενινγηθῶλ δηαιφγσλ ηῆο ξζνδφμνπ θθιεζίαο κεηά 

ηνῦ ινηπνῦ ρξηζηηαληθνῦ θφζκνπ πξνζδηνξίδνληαη πάληνηε ἐπί ηῇ βάζεη ηῶλ 

ἀξρῶλ ηῆο ὀξζνδφμνπ ἐθθιεζηνινγίαο θαί ηῶλ θαλνληθῶλ θξηηεξίσλ ηῆο ἤδε 

δηακεκνξθσκέλεο ἐθθιεζηαζηηθῆο παξαδφζεσο. 

21. Ἡ ξζφδνμνο θθιεζία ἐπηζπκεῖ ηήλ ἐλίζρπζηλ ηνῦ ἔξγνπ ηῆο πηηξνπῆο 

«Πίζηηο θαί Σάμηο» θαί κεη’ ἰδηαηηέξνπ ἐλδηαθέξνληνο παξαθνινπζεῖ ηήλ 

κέρξη ηνῦδε ζενινγηθήλ αηῆο πξνζθνξάλ. θηηκᾷ ζεηηθῶο ηά π’ αηῆο 

ἐθδνζέληα ζενινγηθά θείκελα, ηῇ ζπνπδαίᾳ ζπλεξγίᾳ θαί ὀξζνδφμσλ 

ζενιφγσλ, ηά ὁπνῖα ἀπνηεινῦλ ἀμηφινγνλ βῆκα εἰο ηήλ Οἰθνπκεληθήλ 

Κίλεζηλ δηά ηήλ πξνζέγγηζηλ ηῶλ ρξηζηηαλῶλ. λ ηνχηνηο  ξζφδνμνο 



θθιεζία δηαηεξεῖ ἐπηθπιάμεηο δηά θεθαιαηψδε δεηήκαηα πίζηεσο θαί 

ηάμεσο, δηφηη αἱ κή ξζφδνμνη θθιεζίαη θαί κνινγίαη παξεμέθιηλαλ ἐθ 

ηῆο ἀιεζνῦο πίζηεσο ηῆο κηᾶο, ἁγίαο, θαζνιηθῆο θαί ἀπνζηνιηθῆο θθιεζίαο. 

22. Ἡ ξζφδνμνο θθιεζία ζεσξεῖ θαηαδηθαζηέαλ πᾶζαλ δηάζπαζηλ ηῆο 

ἑλφηεηνο ηῆο θθιεζίαο, πφ ἀηφκσλ ἤ ὁκάδσλ, ἐπί πξνθάζεη ηεξήζεσο ἤ 

δῆζελ πξναζπίζεσο ηῆο γλεζίαο ξζνδνμίαο. Ὡο καξηπξεῖ  ὅιε δσή ηῆο 

ξζνδφμνπ θθιεζίαο,  δηαηήξεζηο ηῆο γλεζίαο ὀξζνδφμνπ πίζηεσο 

δηαζθαιίδεηαη κφλνλ δηά ηνῦ ζπλνδηθνῦ ζπζηήκαηνο, ηφ ὁπνῖνλ ἀλέθαζελ ἐλ 

ηῇ θθιεζίᾳ ἀπεηέιεη ηήλ ἀλσηάηελ αζεληίαλ ἐπί ζεκάησλ πίζηεσο θαί 

θαλνληθῶλ δηαηάμεσλ (θαλψλ 6 ηῆο Β’ Οἰθνπκεληθῆο πλφδνπ). 

23. Ἡ ξζφδνμνο θθιεζία ἔρεη θνηλήλ ηήλ ζπλείδεζηλ πεξί ηῆο ἀλαγθαηφηεηνο 

ηνῦ δηαρξηζηηαληθνῦ ζενινγηθνῦ δηαιφγνπ, δηφ θαί θξίλεη ἀλαγθαῖνλ λά 

ζπλνδεχεηαη νὗηνο πάληνηε πφ ηῆο ἐλ ηῷ θφζκῳ καξηπξίαο δηά πξάμεσλ 

ἀκνηβαίαο θαηαλνήζεσο θαί ἀγάπεο, αἱ ὁπνῖαη ἐθθξάδνπλ ηήλ «ἀλεθιάιεηνλ 

ραξάλ» ηνῦ Δαγγειίνπ (Α’ Πέηξ. 1, 8), ἀπνθιεηνκέλεο πάζεο πξάμεσο 

πξνζειπηηζκνῦ, νλίαο ἤ ἄιιεο πξνθιεηηθῆο ἐλεξγείαο ὁκνινγηαθνῦ 

ἀληαγσληζκνῦ. πφ ηφ πλεῦκα αηφ,  ξζφδνμνο θθιεζία ζεσξεῖ 

ζεκαληηθφλ ὅπσο ὅινη νἱ Υξηζηηαλνί, ἐκπλεφκελνη πφ ηῶλ θνηλῶλ 

ζεκειησδῶλ ἀξρῶλ ηνῦ Δαγγειίνπ, πξνζπαζήζσκελ λά δψζσκελ εἰο ηά 

ἀθαλζψδε πξνβιήκαηα ηνῦ ζπγρξφλνπ θφζκνπ, κίαλ ὁινπξφζπκνλ θαί 

ἀιιειέγγπνλ ἀπάληεζηλ, βαζηδνκέλελ εἰο ηφ πξφηππνλ ηνῦ ἐλ Υξηζηῷ 

θαηλνῦ ἀλζξψπνπ. 

24. Ἡ ξζφδνμνο θθιεζία ἔρεη ζπλείδεζηλ ηνῦ γεγνλφηνο, ὅηη  θίλεζηο πξφο 

ἀπνθαηάζηαζηλ ηῆο ἑλφηεηνο ηῶλ Υξηζηηαλῶλ ιακβάλεη λέαο κνξθάο, ἵλα 

ἀληαπνθξηζῇ εἰο ηάο λέαο ζπλζήθαο θαί ἀληηκεησπίζῃ ηάο λέαο πξνθιήζεηο 

ηνῦ ζπγρξφλνπ θφζκνπ. Δἶλαη ἀπαξαίηεηνο  ζπλέρηζηο ηῆο καξηπξίαο ηῆο 

ξζνδφμνπ θθιεζίαο εἰο ηφλ δηῃξεκέλνλ ρξηζηηαληθφλ θφζκνλ ἐπί ηῇ βάζεη 

ηῆο ἀπνζηνιηθῆο παξαδφζεσο θαί πίζηεψο ηεο. 

Γεφκεζα ὅπσο νἱ Υξηζηηαλνί ἐξγαζζῶζηλ ἀπφ θνηλνῦ, ὥζηε λά ἀπνβῇ ἐγγχο  

κέξα, θαζ’ ἥλ ὁ Κχξηνο ζά ἐθπιεξψζῃ ηήλ ἐιπίδα ηῶλ ξζνδφμσλ θθιεζηῶλ 
θαί «γελήζεηαη κία πνίκλε, εἷο πνηκήλ» (Ἰσ. 10,16). 

† 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 

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 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 

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 Υξπζφζηνκνο 

† 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 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 



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 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 

Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ Κύππος 

† 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 

Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ Ἑλλάδορ 

† 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 

Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ Πολωνίαρ 

† ὁ Λνχηδ θαί Πφδλαλ ίκσλ 

† ὁ Λνχκπιηλ θαί Υέικ 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 

 


