
H AΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΟΡΘΟΓΟΞΟΤ ΔΚΚΛΗΙΑ 
ΔΙ ΣΟΝ ΤΓΥΡΟΝΟΝ ΚΟΜΟΝ 

Ἡ ζπκβνιή ηῆο ξζνδόμνπ θθιεζίαο εἰο ἐπηθξάηεζηλ ηῆο εἰξήλεο, ηῆο 
δηθαηνζύλεο,ηῆο ἐιεπζεξίαο, ηῆο ἀδειθνζύλεο θαί ηῆο ἀγάπεο κεηαμύ ηῶλ 

ιαῶλ, θαί ἄξζηλ ηῶλ θπιεηηθῶλ θαί ινηπῶλ δηαθξίζεσλ. 

«Οὕησ γὰξ ἠγάπεζελ ὁ Θεόο ηὸλ θόζκνλ, ὥζηε ηὸλ Υἱόλ αὐηνῦ ηὸλ κνλνγελῆ 

ἔδσθελ, ἵλα πᾶο ὁ πηζηεύσλ εἰο αὐηὸλ κὴ ἀπόιπηαη, ἀιι’ ἔρεη δσὴλ αἰώληνλ» 
(Ἰσάλ. γ’, 16). Ἡ θθιεζία ηνῦ Υξηζηνῦ δῆ «ἐλ ηῷ θόζκῳ», ἀιιά δέλ εἶλαη «ἐθ 

ηνῦ θόζκνπ» (Ἰσάλ. ηδ’, 11 θαί 14-15).  θθιεζία ὡο ῶκα ηνῦ ζαξθσζέληνο 
Θενῦ Λφγνπ (Ἰσάλλνπ Υξπζνζηφκνπ, κηιία πξό ηῆο ἐμνξίαο, β’, PG 52, 429) 

εἶλαη  δῶζα «παξνπζία», ηφ ζεκεῖνλ θαί  εἰθψλ ηο Βαζηιείαο ηνῦ Σξηαδηθνῦ 
Θενῦ ἐλ ηῆ ἱζηνξίᾳ, εαγγειηδνκέλε «θαηλὴλ θηίζηλ» (Β’ Κνξ. ε’, 17), 

«θαηλνύο νὐξαλνύο θαὶ γῆλ θαηλήλ... ἐλ νἷο δηθαηνζύλε θαηνηθεῖ» (Β’ Πέηξ. 
γ’, 13). Ἕλα θφζκνλ, εἰο ηφλ ὁπνῖνλ ὁ Θεφο «ἐμαιείςεη πᾶλ δάθξπνλ ἐθ ηῶλ 

ὀθζαικῶλ αὐηῶλ (ηῶλ ἀλζξψπσλ), θαὶ ὁ ζάλαηνο νὐθ ἔζηαη ἔηη, νὔηε πέλζνο 
νὔηε θξαπγή νὔηε πόλνο νὐθ ἔζηαη ἔηη» (Ἀπνθ. θα’, 4-5). 

Σήλ πξνζδνθίαλ αηήλ βηψλεη ἤδε θαί πξνγεχεηαη  θθιεζία, θαη’ ἐμνρήλ 
ὁζάθηο ηειεῖ ηήλ ζείαλ Δραξηζηίαλ, ζπλάγνπζα «ἐπὶ ηὸ αὐηό» (Α’ Κνξ. ηα’ 

11, 20) ηά δηεζθνξπηζκέλα ηέθλα ηνῦ Θενῦ (Ἰσάλ. ηα’, 52) εἰο ἕλ ζῶκα ἄλεπ 
δηαθξίζεσο θπιο, θχινπ, ιηθίαο, θνηλσληθο ἤ ἄιιεο θαηαζηάζεσο, 

ὅπνπ «νὐθ ἔλη Ἰνπδαῖνο, νὐδέ Ἕιιελ, νὐθ ἔλη δνῦινο νὐδὲ ἐιεύζεξνο, νὐθ ἔλη 
ἄξζελ θαὶ ζῆιπ» (Γαι. γ’, 28, πξβι. Κνι. γ’, 11), εἰο ἕλα θφζκνλ θαηαιιαγο, 

εἰξήλεο θαί ἀγάπεο. 

Σήλ πξφγεπζηλ αηήλ ηο «θαηλῆο θηίζεσο», ηνῦ κεηακνξθσκέλνπ θφζκνπ, 

βηψλεη ἐπίζεο  θθιεζία εἰο ηά πξφζσπα ηῶλ Ἁγίσλ ηεο, νἱ ὁπνῖνη δηά ηο 
ἀζθήζεσο θαί ηο ἀξεηο ησλ θαηέζηεζαλ ἤδε εἰο ηήλ δσήλ αηήλ εἰθφλεο ηο 

Βαζηιείαο ηνῦ Θενῦ, ἀπνδεηθλχνληεο θαί βεβαηνῦληεο ηνηνπηνηξφπσο ὅηη  
πξνζδνθία ἑλφο θφζκνπ εἰξήλεο, δηθαηνζχλεο θαί ἀγάπεο δέλ εἶλαη νηνπία, 

ἀιιά «ἐιπηδνκέλσλ ὑπόζηαζηο» (βξ. ηα’, 1), δπλαηή κέ ηήλ ράξηλ ηνῦ Θενῦ 

θαί ηφλ πλεπκαηηθφλ ἀγῶλα ηνῦ ἀλζξψπνπ. 

κπλενκέλε δηαξθῶο ἀπφ ηήλ πξνζδνθίαλ θαί ηήλ πξφγεπζηλ αηήλ ηο 

Βαζηιείαο ηνῦ Θενῦ,  θθιεζία δέλ ἀδηαθνξεῖ δηά ηά πξνβιήκαηα ηνῦ 
ἀλζξψπνπ ηο ἑθάζηνηε ἐπνρο, ἀιιά, ἀληηζέησο, ζπκκεηέρεη εἰο ηήλ ἀγσλίαλ 

θαί ηά παξμηαθά πξνβιήκαηά ηνπ, αἴξνπζα, ὅπσο ὁ Κχξηφο ηεο, ηήλ ὀδχλελ 
θαί ηάο πιεγάο, ηάο ὁπνίαο πξνθαιεῖ ηφ θαθφλ εἰο ηφλ θφζκνλ θαί ἐπηρένπζα, 

ὡο ὁ θαιφο ακαξείηεο, ἔιαηνλ θαί νἶλνλ εἰο ηά ηξαχκαηα αηνῦ (Λνπθ. η’, 34) 
δηά ηνῦ ιφγνπ «ηῆο ὑπνκνλῆο θαὶ παξαθιήζεσο» (Ρσκ. ηε’, 4, βξ. ηγ’, 22) θαί 

δηά ηο ἐκπξάθηνπ ἀγάπεο.  ιφγνο ηεο πξφο ηφλ θφζκνλ ἀπνβιέπεη πξσηίζησο 
ὄρη εἰο ηφ λά θξίλῃ θαί θαηαδηθάζῃ ηφλ θφζκνλ (πξβι. Ἰσάλ. γ’, 17 θαί ηβ’, 47), 

ἀιιά εἰο ηφ λά πξνζθέξῃ εἰο αηφλ ὡο ὁδεγφλ ηφ Δαγγέιηνλ ηο Βαζηιείαο ηνῦ 
Θενῦ, ηήλ ἐιπίδα θαί βεβαηφηεηα ὅηη ηφ θαθφλ, πφ νἱαλδήπνηε κνξθήλ, δέλ 

ἔρεη ηφλ ηειεπηαῖνλ ιφγνλ εἰο ηήλ ἱζηνξίαλ θαί δέλ πξέπεη λά ἀθεζῆ λά 
θαηεπζχλῃ ηήλ πνξείαλ ηεο. 

Ἡ κεηαθνξά ηνῦ κελχκαηνο ηνῦ Δαγγειίνπ ζπκθψλσο πξφο ηήλ ηειεπηαίαλ 
ἐληνιήλ ηνῦ Υξηζηνῦ «Πνξεπζέληεο καζεηεύζαηε πάληα ηὰ ἔζλε, βαπηίδνληεο 

αὐηνὺο εἰο ηὸ ὄλνκα ηνῦ Παηξόο θαὶ ηνῦ Υἱνῦ θαὶ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο, 
δηδάζθνληεο αὐηνὺο ηεξεῖλ πάληα ὅζα ἐλεηεηιάκελ ὑκῖλ» (Μαηζ. θε’, 19), 

ἀπνηειεῖ δηαρξνληθήλ ἀπνζηνιήλ ηο θθιεζίαο. Ἡ ἀπνζηνιή αηή πξέπεη λά 



ἐθπιεξνῦηαη ὄρη ἐπηζεηηθῶο ἤ δηά δηαθφξσλ κνξθῶλ πξνζειπηηζκνῦ, ἀιιά ἐλ 

ἀγάπῃ, ηαπεηλνθξνζχλῃ θαί ζεβαζκῷ πξφο ηήλ ηαπηφηεηα ἑθάζηνπ ἀλζξψπνπ 
θαί ηήλ πνιηηηζηηθήλ ἰδηαηηεξφηεηα ἑθάζηνπ ιανῦ. Δἰο ηήλ ἱεξαπνζηνιηθήλ αηήλ 

πξνζπάζεηαλ ὀθείινπλ λά ζπκβάιινπλ πᾶζαη αἱ ξζφδνμνη θθιεζίαη. 

Ἀληινῦζα ἀπφ ηάο ἀξράο αηάο θαί ἀπφ ηήλ ὅιελ ἐκπεηξίαλ θαί δηδαζθαιίαλ ηο 

παηεξηθο, ιεηηνπξγηθο θαί ἀζθεηηθο ηεο παξαδφζεσο,  ξζφδνμνο 
θθιεζία ζπκκεηέρεη εἰο ηφλ πξνβιεκαηηζκφλ θαί ηήλ ἀγσλίαλ ηνῦ ζπγρξφλνπ 

ἀλζξψπνπ ὡο πξφο ζεκειηψδε παξμηαθά δεηήκαηα, ηά ὁπνῖα ἀπαζρνινῦλ ηφλ 
ζχγρξνλνλ θφζκνλ, ἐπηζπκνῦζα λά ζπκβάιῃ εἰο ηήλ ἀληηκεηψπηζίλ ησλ, ὥζηε 

λά ἐπηθξαηήζῃ εἰο ηφλ θφζκνλ  εἰξήλε ηνῦ Θενῦ, «ἡ πάληα λνῦλ ὑπεξέρνπζα» 
(Φηι. δ’, 7),  θαηαιιαγή θαί  ἀγάπε. 

Α. Ἡ ἀξία ηοῦ ἀνθπωπίνος πποζώπος 

1. Ἡ ἀμία ηνῦ ἀλζξσπίλνπ πξνζψπνπ, ἀπνξξένπζα ἐθ ηο δεκηνπξγίαο ηνῦ 

ἀλζξψπνπ θαη’ εἰθφλα Θενῦ θαί θαζ’ ὁκνίσζηλ θαί ἐθ ηο ἀπνζηνιο αηνῦ 

εἰο ηφ ζρέδηνλ ηνῦ Θενῦ δηά ηφλ ἄλζξσπνλ θαί ηφλ θφζκνλ, πξμε πεγέ 

ἐκπλεχζεσο δηά ηνχο Παηέξαο ηο θθιεζίαο, νἱ ὁπνῖνη ἐλεβάζπλαλ εἰο ην́ 

κπζηήξηνλ ηο ζεήαο Οἰθνλνκίαο.  ἅγηνο Γξεγφξηνο ὁ Θενιφγνο ηνλίδεη 

ραξαθηεξηζηηθῶο δηά ηφλ ἄλζξσπνλ ὅηη ὁ Γεκηνπξγφο «νἷόλ ηηλα θόζκνλ 

ἕηεξνλ, ἐλ κηθξῷ κέγαλ, ἐπὶ ηῆο γῆο ἵζηεζηλ, ἄγγεινλ ἄιινλ, πξνζθπλεηὴλ 

κηθηόλ, ἐπόπηελ ηῆο ὁξαηῆο θηίζεσο, κύζηελ ηῆο λννπκέλεο, βαζηιέα ηῶλ 

ἐπί γῆο, ... δῶνλ ἐληαῦζα νἰθνλνκνύκελνλ, θαὶ ἀιιαρνῦ κεζηζηάκελνλ, θαὶ 

πέξαο ηνῦ κπζηεξίνπ, ηῇ πξὸο Θεόλ λεύζεη ζενύκελνλ» (Λόγνο ΜΔ’, Δἰο ηό 

Ἅγηνλ Πάζρα, 7. ΡG 36, 632AB).  ζθνπφο ηο ἐλαλζξσπήζεσο ηνῦ Λφγνπ 

Θενῦ εἶλαη  ζέσζηο ηνῦ ἀλζξψπνπ.  Υξηζηφο, ἀλαθαηλίζαο ἐλ απηῷ ηφλ 

παιαηφλ Ἀδάκ (πξβι. θ. β’, 15), «ζπλαπεζένπ γε ηὸλ ἄλζξσπνλ, ἀπαξρὴλ 

ηῆο ἡκῶλ ἐιπίδνο» (Δζεβίνπ, Δὐαγγειηθή Ἀπόδεημηο, 4, 14. ΡG 22, 289Α). 

Σνῦην δηφηη, ὅπσο εἰο ηφλ παιαηφλ Ἀδάκ ἐλππξρελ ἤδε ὁιφθιεξνλ ηφ 

ἀλζξψπηλνλ γέλνο, νὕησ θαί εἰο ηφλ λένλ Ἀδάκ ζπλεθεθαιαηψζε 

ὁιφθιεξνλ ἐπίζεο ηφ ἀλζξψπηλνλ γέλνο. «Ἄλζξσπνο γέγνλελ ὁ 

Μνλνγελήο, ...ἀλαθεθαιαηώζαζζαη πάιηλ θαὶ εἰο ηὸ ἀξραῖνλ ἀλαιαβεῖλ ηὸ 

δηνιηζζῆζαλ γέλνο, ηνπηέζηη, ηὸ ἀλζξώπηλνλ» (Κπξίιινπ 

Ἀιεμαλδξείαο, ξκελεία ἤ ὑπόκλεκα εἰο ηὸ θαηὰ Ἰσάλλελ Δὐαγγέιηνλ, Θ´. 

PG 74, 273D-275A). Ἡ δηδαζθαιία αηή ηο θθιεζίαο εἶλαη ἀλεμάληιεηνο 

πεγή πάζεο ρξηζηηαληθο πξνζπαζείαο δηά ηήλ πεξηθξνχξεζηλ ηο ἀμίαο θαί 

ηνῦ κεγαιείνπ ηνῦ ἀλζξψπνπ. 

2. π’ αηο ηο βάζεσο εἶλαη ἀπαξαίηεηνλ λά ἀλαπηπρζῆ πξφο ὅιαο ηάο 

θαηεπζχλζεηο  δηαρξηζηηαληθή ζπλεξγαζία δηά ηήλ πξνζηαζίαλ ηο ἀμίαο 

ηνῦ ἀλζξψπνπ, αηνλνήησο δέ θαί ηνῦ ἀγαζνῦ ηο εἰξήλεο, νὕησο ὥζηε αἱ 

εἰξελεπηηθαί πξνζπάζεηαη ὅισλ ἀλεμαηξέησο ηῶλ Υξηζηηαλῶλ λά ἀπνθηνῦλ 

κεγαιχηεξνλ βάξνο θαί δχλακηλ. 

3. Ὡο πξνυπφζεζηο κηᾶο εξπηέξαο ἐλ πξνθεηκέλῳ ζπλεξγαζίαο δχλαηαη λά 

ρξεζηκεχζῃ  θνηλή ἀπνδνρή ηο ςίζηεο ἀμίαο ηνῦ ἀλζξσπίλνπ πξνζψπνπ. 

Αἱ θαηά ηφπνπο ξζφδνμνη θθιεζίαη εἶλαη δπλαηφλ λά ζπκβάινπλ εἰο ηήλ 

δηαζξεζθεηαθήλ ζπλελλφεζηλ θαί ζπλεξγαζίαλ δηά ηήλ εἰξεληθήλ 



ζπλχπαξμηλ θαί θνηλσληθήλ ζπκβίσζηλ ηῶλ ιαῶλ, ρσξίο ηνῦην λά 

ζπλεπάγεηαη νἱνλδήπνηε ζξεζθεπηηθφλ ζπγθξεηηζκφλ. 

4. Ἔρνκελ ηήλ πεπνίζεζηλ ὅηη ὡο «Θενῦ ζπλεξγνί» (Α’ Κνξ. γ’, 9), δπλάκεζα 

λά πξνρσξήζσκελ εἰο ηήλ δηαθνλίαλ ηαχηελ ἀπφ θνηλνῦ κεζ’ ὅισλ ηῶλ 

ἀλζξψπσλ θαιο ζειήζεσο, ηῶλ ἀγαπψλησλ ηήλ θαηά Θεφλ εἰξήλελ, ἐπ’ 

ἀγαζῷ ηο ἀλζξσπίλεο θνηλσλίαο ἐπί ηνπηθνῦ, ἐζληθνῦ θαί δηεζλνῦο 

ἐπηπέδνπ. Ἡ δηαθνλία αηή εἶλαη ἐληνιή Θενῦ (Μαηζ. ε’, 9). 

Β. Πεπί ἐλεςθεπίαρ καί εὐθύνηρ 

1. Ἡ ἐιεπζεξία εἶλαη ἕλ ἐθ ηῶλ ςίζησλ δψξσλ ηνῦ Θενῦ πξφο ηφλ 

ἄλζξσπνλ. « πιάζαο ἀπ’ ἀξρῆο ηὸλ ἄλζξσπνλ ἐιεύζεξνλ ἀθῆθε θαὶ 

αὐηεμνύζηνλ, λόκῳ ηῷ ηῆο ἐληνιῆο κόλνλ θξαηνύκελνλ» (Γξεγνξίνπ 

Θενιφγνπ, Λόγνο ΙΓ’, Πεξί θηινπησρίαο, 25. PG 35, 892Α). Ἡ ἐιεπζεξία 

θαζηζηᾷ κέλ ηφλ ἄλζξσπνλ ἱθαλφλ λά πξννδεχῃ πξφο ηήλ πλεπκαηηθήλ 

ηειεηφηεηα, ἀιιά, ζπγρξφλσο, ἐκπεξηθιείεη ηφλ θίλδπλνλ ηο παξαθνο, ηο 

ἀπφ ηνῦ Θενῦ αηνλνκήζεσο θαί, δη’ αηο, ηο πηψζεσο, ἐμ νὗ θαί αἱ 

ηξαγηθαί ζπλέπεηαη ηνῦ θαθνῦ ἐλ ηῷ θφζκῳ. 

2. πλέπεηα ηνῦ θαθνῦ ηνχηνπ εἶλαη αἱ ἐπηθξαηνῦζαη ζήκεξνλ ἐλ ηῆ δσῆ 

ἀηέιεηαη θαί ἐιιείςεηο, ὡο  ἐθθνζκίθεπζηο,  βία,  ἔθιπζηο ηῶλ ζῶλ, ηά 

παξαηεξνχκελα λνζεξά θαηλφκελα ηο ιήςεο ἐμαξηεζηνγφλσλ νζηῶλ θαί 

ηο πνηαγο εἰο ἄιινπο ἐζηζκνχο, ἰδίᾳ δέ εἰο κεξίδα ηο ζπγρξφλνπ 

λεφηεηνο, ὁ θπιεηηζκφο, νἱ ἐμνπιηζκνί, νἱ πφιεκνη θαί ηά ηνχησλ ἀπφηνθα 

θνηλσληθά θαθά,  θαηαπίεζηο θνηλσληθῶλ ὁκάδσλ, ζξεζθεπηηθῶλ 

θνηλνηήησλ θαί ιαῶλ ὁινθιήξσλ,  θνηλσληθή ἀληζφηεο, ὁ πεξηνξηζκφο ηῶλ 

ἀλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ εἰο ηφλ ρῶξνλ ηο ἐιεπζεξίαο ηῶλ ζπλεηδήζεσλ 

θαί ηο ζξεζθεπηηθο εἰδηθψηεξνλ ἐιεπζεξίαο,  παξαπιεξνθφξεζηο θαί  

ρεηξαγψγεζηο ηο θνηλο γλψκεο,  νἰθνλνκηθή ἀζιηφηεο,  ἄληζνο 

θαηαλνκή ἤ θαί  παληειήο ζηέξεζηο ηῶλ ἀπνιχησο ἀλαγθαίσλ πξφο ηφ δῆλ 

ἀγαζῶλ,  πεῖλα ηῶλ πνζηηηδνκέλσλ ἑθαηνκκπξίσλ ἀλζξψπσλ, αἱ βίαηαη 

κεηαθηλήζεηο πιεζπζκῶλ θαί  ἀζέκηηνο δηαθίλεζηο ἀλζξψπσλ, ηφ 

πξνζθπγηθφλ ράνο,  θαηαζηξνθή ηνῦ πεξηβάιινληνο,  ἀλεμέιεγθηνο 

ρξζηο ηο γελεηηθο βηνηερλνινγίαο θαί βηνταηξηθο ἀλαθνξηθῶο πξφο ηήλ 

ἀξρήλ, ηήλ δηάξθεηαλ θαί ηφ ηέινο ηο δσο ηνῦ ἀλζξψπνπ. Πάληα ηαῦηα 

θαίλνπλ ηφ ἀπέξαληνλ ἄγρνο ηο ἀγσληψδνπο ζπγρξφλνπ ἀλζξσπφηεηνο. 

3. Ἔλαληη ηο θαηαζηάζεσο αηο,  ὁπνία ὡδήγεζελ εἰο ηήλ ἀπνδπλάκσζηλ 

ηο ζεσξήζεσο ηνῦ ἀλζξσπίλνπ πξνζψπνπ, θαζθνλ ηο ξζνδφμνπ 

θθιεζίαο εἶλαη, ὅπσο πξνβάιῃ ζήκεξνλ, δηά ηνῦ θεξχγκαηνο, ηο 

ζενινγίαο, ηο ιαηξείαο θαί ηνῦ πνηκαληηθνῦ ἔξγνπ ηεο, ηήλ ἀιήζεηαλ ηο ἐλ 

Υξηζηῷ ἐιεπζεξίαο. «Πάληα κνη ἔμεζηηλ, ἀιι’ νὐ πάληα ζπκθέξεη· πάληα κνη 

ἔμεζηηλ, ἀιι’ νὐ πάληα νἰθνδνκεῖ. Μεδεὶο ηὸ ἑαπηνῦ δεηείησ, ἀιιὰ ηὸ ηνῦ 

ἑηέξνπ ἕθαζηνο... Ἵλα ηὶ γὰξ ἡ ἐιεπζεξία κνπ θξίλεηαη ὑπὸ ἄιιεο 

ζπλεηδήζεσο;» (Α’ Κνξ. η’, 23-24 θαί η’, 29). ιεπζεξία ἄλεπ εζχλεο θαί 

ἀγάπεο ὁδεγεῖ ηειηθῶο εἰο ηήλ ἀπψιεηαλ ηο ἐιεπζεξίαο. 



Γ. Πεπί εἰπήνηρ καί δικαιοζύνηρ 

1. Ἡ ξζφδνμνο θθιεζία ἀλαγλσξίδεη θαί ἀλαδεηθλχεη δηαρξνληθῶο ηήλ 

θεληξηθήλ ζέζηλ ηο εἰξήλεο θαί ηο δηθαηνζχλεο εἰο ηήλ δσήλ ηῶλ 

ἀλζξψπσλ. Αηή αὕηε  ἐλ Υξηζηῷ ἀπνθάιπςηο ραξαθηεξίδεηαη «εὐαγγέιηνλ 

ηῆο εἰξήλεο» (θ. ο’, 15), δηφηη ὁ Υξηζηφο, «εἰξελνπνηήζαο δηὰ ηνῦ αἵκαηνο 

ηνῦ ζηαπξνῦ αὐηνῦ» ηά πάληα (Κνι. α’, 20), «εὐεγγειίζαην εἰξήλελ ηνῖο 

καθξὰλ θαὶ ηνῖο ἐγγύο» (θ. β’, 17) θαί θαηέζηε «ἡ εἰξήλε ἡκῶλ» (θ. 

β’, 14). Ἡ εἰξήλε αὕηε,  «ὑπεξέρνπζα πάληα λνῦλ» (Φηι. δ’, 7) εἶλαη, ὡο 

εἶπελ ὁ ἴδηνο ὁ Κχξηνο εἰο ηνχο καζεηάο Σνπ πξφ ηνῦ Πάζνπο, εξπηέξα θαί 

νζηαζηηθσηέξα ηο εἰξήλεο, ηήλ ὁπνίαλ ἐπαγγέιιεηαη ὁ θφζκνο: «Δἰξήλελ 

ἀθίεκη ὑκῖλ, εἰξήλελ ηὴλ ἐκὴλ δίδσκη ὑκῖλ· νὐ θαζὼο ὁ θόζκνο δίδσζηλ, ἐγὼ 

δίδσκη ὑκῖλ» (Ἰσάλ. ηδ’, 27). Καί ηνῦην, δηφηη  εἰξήλε ηνῦ Υξηζηνῦ εἶλαη ὁ 

ὥξηκνο θαξπφο ηο ἐλ Αηῷ ἀλαθεθαιαηψζεσο ηῶλ πάλησλ, ηο ἀλαδείμεσο 

ηο ἀμίαο θαί ηνῦ κεγαιείνπ ηνῦ ἀλζξσπίλνπ πξνζψπνπ ὡο εἰθφλνο Θενῦ· 

ηο πξνβνιο ηο ἐλ Αηῷ ὀξγαληθο ἑλφηεηνο ηνῦ ἀλζξσπίλνπ γέλνπο θαί 

ηνῦ θφζκνπ· ηο θαζνιηθφηεηνο ηῶλ ἀξρῶλ ηο εἰξήλεο, ηο ἐιεπζεξίαο θαί 

ηο θνηλσληθο δηθαηνζχλεο θαί, ηέινο, ηο θαξπνθνξίαο ηο ρξηζηηαληθο 

ἀγάπεο κεηαμχ ηῶλ ἀλζξψπσλ θαί ηῶλ ιαῶλ ηνῦ θφζκνπ. Ἡ πξαγκαηηθή 

εἰξήλε εἶλαη ὁ θαξπφο ηο ἐπί ηο γο ἐπηθξαηήζεσο ὅισλ αηῶλ ηῶλ 

ρξηζηηαληθῶλ ἀξρῶλ. Δἶλαη  ἄλσζελ εἰξήλε, πεξί ηο ὁπνίαο πάληνηε 

εὔρεηαη  ξζφδνμνο θθιεζία εἰο ηάο θαζεκεξηλάο ηεο δεήζεηο, 

ἐμαηηνπκέλε ηαχηελ παξά ηνῦ Θενῦ, ηνῦ ηά πάληα δπλακέλνπ θαί 

εἰζαθνχνληνο ηάο πξνζεπράο ηῶλ κεηά πίζηεσο Αηῷ πξνζεξρνκέλσλ. 

2. θ ηῶλ ἀλσηέξσ θαζίζηαηαη δινλ δηαηί  θθιεζία, ὡο «Σῶκα 

Φξηζηνῦ» (Α’ Κνξ. ηβ’, 27), δέεηαη πάληνηε πέξ εἰξήλεο ηνῦ ζχκπαληνο 

θφζκνπ,  ὁπνία εἰξήλε, θαηά ηφλ Κιήκεληα Ἀιεμαλδξέα, εἶλαη ζπλψλπκνλ 

ηο δηθαηνζχλεο (Σηξσκαηεῖο, 4, 25. ΡG 8, 1369B-72A).  δέ Μέγαο 

Βαζίιεηνο πξνζζέηεη: «νὐ δύλακαη πεῖζαη ἐκαπηόλ, ὅηη ἄλεπ ηῆο εἰο 

ἀιιήινπο ἀγάπεο θαὶ ἄλεπ ηνῦ, ηὸ εἰο ἐκὲ ἧθνλ, εἰξελεύεηλ πξὸο πάληαο 

δύλακαη ἄμηνο θιεζῆλαη δνῦινο Ἰεζνῦ Φξηζηνῦ» (πηζηνιή 203, 1. PG 

32, 737B). Σνῦην εἶλαη, ὡο ζεκεηψλεη ὁ αηφο Παηήξ, ηφζνλ αηνλφεηνλ δηά 

ηφλ Υξηζηηαλφλ, ὥζηε «νὐδὲλ νὕησο ἴδηόλ ἐζηη Φξηζηηαλνῦ ὡο ηὸ 

εἰξελνπνηεῖλ» (πηζηνιή 114. ΡG 32, 528B). Ἡ εἰξήλε ηνῦ Υξηζηνῦ εἶλαη  

κπζηηθή δχλακηο,  ὁπνία πεγάδεη ἀπφ ηήλ θαηαιιαγήλ ηνῦ ἀλζξψπνπ πξφο 

ηφλ νξάληνλ Παηέξα Σνπ, «θαηά πξόλνηαλ Ἰεζνῦ, ηνῦ ηὰ πάληα ἐλ πᾶζηλ 

ἐλεξγνῦληνο, θαὶ πνηνῦληνο εἰξήλελ ἄξξεηνλ θαὶ ἐμ αἰῶλνο πξνσξηζκέλελ 

θαὶ ἀπνθαηαιιάζζνληνο ἡκᾶο ἑαπηῷ θαὶ ἐλ ἑαπηῷ ηῷ Παηξί» (Γηνλπζίνπ 

Ἀξενπαγίηνπ, Πεξί ζείσλ ὀλνκάησλ, 11, 5. ΡG 3, 953AB). 

3. θείινκελ ζπγρξφλσο λά πνγξακκίζσκελ ὅηη ηά δῶξα ηο εἰξήλεο θαί ηο 

δηθαηνζχλεο ἐμαξηῶληαη θαί ἐθ ηο ἀλζξσπίλεο ζπλεξγίαο. Σφ Ἅγηνλ Πλεῦκα 

ρνξεγεῖ πλεπκαηηθά δῶξα, ὅηαλ ἐλ κεηαλνίᾳ ἐπηδεηῶκελ ηήλ εἰξήλελ θαί ηήλ 

δηθαηνζχλελ ηνῦ Θενῦ. Σά δῶξα ηαῦηα ηο εἰξήλεο θαί δηθαηνζχλεο 

ἐκθαλίδνληαη ἐθεῖ ἔλζα νἱ Υξηζηηαλνί θαηαβάιινπλ πξνζπαζείαο εἰο ηφ ἔξγνλ 



ηο πίζηεσο, ηο ἀγάπεο θαί ηο ἐιπίδνο ἐλ Υξηζηῷ Ἰεζνῦ ηῷ Κπξίῳ κῶλ 

(Α’ Θεζ. α’, 3). 

4. Ἡ ἁκαξηία εἶλαη πλεπκαηηθή ἀζζέλεηα, ηο ὁπνίαο ηά ἐμσηεξηθά ζπκπηψκαηα 

εἶλαη αἱ ηαξαραί, αἱ ἔξηδεο, ηά ἐγθιήκαηα θαί νἱ πφιεκνη, κεηά ηῶλ ηξαγηθῶλ 

αηῶλ ζπλεπεηῶλ. Ἡ θθιεζία ἐπηδηψθεη λά ἐμαιείςῃ ν κφλνλ ηά 

ἐμσηεξηθά ζπκπηψκαηα αηο ηο ἀζζελείαο, ἀιιά θαί αηήλ ηαχηελ ηήλ 

ἀζζέλεηαλ, ηήλ ἁκαξηίαλ. 

5. πγρξφλσο,  ξζφδνμνο θθιεζία ζεσξεῖ θαζθνλ αηο λά ἐπηθξνηῆ πᾶλ 

ὅ,ηη ἐμππεξεηεῖ πξάγκαηη ηήλ εἰξήλελ (Ρσκ. ηδ’, 19) θαί ἀλνίγεη ηήλ ὁδφλ 

πξφο ηήλ δηθαηνζχλελ, ηήλ ἀδειθνζχλελ, ηήλ ἀιεζ ἐιεπζεξίαλ θαί ηήλ 

ἀκνηβαίαλ ἀγάπελ κεηαμχ ὅισλ ηῶλ ηέθλσλ ηνῦ ἑλφο νξαλίνπ Παηξφο, ὡο 

θαί κεηαμχ ὅισλ ηῶλ ιαῶλ ηῶλ ἀπνηεινχλησλ ηήλ ἑληαίαλ ἀλζξσπίλελ 

νἰθνγέλεηαλ. πκπάζρεη δέ κεζ’ ὅισλ ηῶλ ἀλζξψπσλ, νἱ ὁπνῖνη εἰο δηάθνξα 

κέξε ηνῦ θφζκνπ ζηεξνῦληαη ηῶλ ἀγαζῶλ ηο εἰξήλεο θαί ηο δηθαηνζχλεο. 

Γ. Ἡ εἰπήνη καί ἡ ἀποηποπή ηοῦ πολέμος 

1. Ἡ θθιεζία ηνῦ Υξηζηνῦ θαηαδηθάδεη γεληθῶο ηφλ πφιεκνλ, ηφλ ὁπνῖνλ 

ζεσξεῖ ἀπφξξνηαλ ηνῦ ἐλ ηῷ θφζκῳ θαθνῦ θαί ηο ἁκαξηίαο. «Πόζελ 

πόιεκνη θαὶ κάραη ἐλ ὑκῖλ; Οὐθ ἐληεῦζελ, ἐθ ηῶλ ἡδνλῶλ ὑκῶλ ηῶλ 

ζηξαηεπνκέλσλ ἐλ ηνῖο κέιεζηλ ὑκῶλ;» (Ἰαθ. δ’, 1). Ἕθαζηνο πφιεκνο 

ἀπνηειεῖ ἀπεηιήλ θαηαζηξνθο ηο δεκηνπξγίαο θαί ηο δσο. 

Ὅισο ἰδηαηηέξσο, εἰο πεξηπηψζεηο πνιέκσλ δη’ ὅπισλ καδηθο θαηαζηξνθο, 

αἱ ζπλέπεηαη ζά εἶλαη ηξνκαθηηθαί, ὄρη κφλνλ δηφηη ζά ἐπέιζῃ ὁ ζάλαηνο εἰο 

ἀπξφβιεπηνλ ἀξηζκφλ ἀλζξψπσλ, ἀιιά θαί δηφηη δη’ ὅζνπο ζά ἐπηδήζνπλ ὁ 

βίνο ζά θαηαζηῆ ἀβίσηνο. Θά ἐκθαληζζνῦλ ἀλίαηνη ἀζζέλεηαη, ζά 

πξνθιεζνῦλ γελεηηθαί ἀιιαγαί θαί ἄιια δεηλά, ηά ὁπνῖα ζά ἐπεξεάδνπλ 

θαηαζηξεπηηθῶο θαί ηάο ἑπνκέλαο γελεάο. 

Λίαλ ἐπηθίλδπλνο δέλ εἶλαη κφλνλ ὁ ππξεληθφο ἐμνπιηζκφο, ἀιιά θαί νἱ 

ρεκηθνί, νἱ βηνινγηθνί θαί πάζεο κνξθο ἐμνπιηζκνί, νἱ ὁπνῖνη δεκηνπξγνῦλ 

ηήλ ςεπδαίζζεζηλ ηο πεξνρο θαί θπξηαξρίαο ἐπί ηνῦ πεξηβάιινληνο 

θφζκνπ. Σνηνῦηνη ἐμνπιηζκνί θαιιηεξγνῦλ ἀηκφζθαηξαλ θφβνπ θαί 

ἐιιείςεσο ἐκπηζηνζχλεο θαί θαζίζηαληαη αἰηία ἑλφο λένπ ἀληαγσληζκνῦ 

ἐμνπιηζκῶλ. 

2. Ἡ θθιεζία ηνῦ Υξηζηνῦ, ζεσξνῦζα θαη’ ἀξρήλ ηφλ πφιεκνλ ἀπφξξνηαλ ηνῦ 

ἐλ ηῷ θφζκῳ θαθνῦ θαί ηο ἁκαξηίαο, ἐλζαξξχλεη πᾶζαλ πξσηνβνπιίαλ θαί 

πξνζπάζεηαλ πξφο πξφιεςηλ ἤ ἀπνηξνπήλ αηνῦ δηά ηνῦ δηαιφγνπ θαί δηά 

παληφο ἄιινπ πξνζθφξνπ κέζνπ. Δἰο πεξίπησζηλ θαηά ηήλ ὁπνίαλ ὁ 

πφιεκνο θαηαζηῆ ἀλαπφθεπθηνο,  θθιεζία ζπλερίδεη πξνζεπρνκέλε θαί 

κεξηκλῶζα πνηκαληηθῶο δηά ηά ηέθλα αηο, ηά ὁπνῖα ἐκπιέθνληαη εἰο ηάο 

πνιεκηθάο ζπγθξνχζεηο δηά ηήλ πεξάζπηζηλ ηο δσο θαί ηο ἐιεπζεξίαο 

αηῶλ, θαηαβάιινπζα πᾶζαλ πξνζπάζεηαλ δηά ηήλ ηαρπηέξαλ 

ἀπνθαηάζηαζηλ ηο εἰξήλεο θαί ηο ἐιεπζεξίαο. 



3. Ἡ ξζφδνμνο θθιεζία θαηαδηθάδεη ἐληφλσο ηάο πνηθηινκφξθνπο 

ζπγθξνχζεηο θαί ηνχο πνιέκνπο, ηνχο ὀθεηινκέλνπο εἰο θαλαηηζκφλ, 

πξνεξρφκελνλ ἐθ ζξεζθεπηηθῶλ ἀξρῶλ. Βαζεῖαλ ἀλεζπρίαλ πξνθαιεῖ  

κφληκνο ηάζηο αμήζεσο ηῶλ θαηαπηέζεσλ θαί δηψμεσλ ηῶλ ρξηζηηαλῶλ θαί 

ἄιισλ θνηλνηήησλ, ἐμ αἰηίαο ηο πίζηεσο αηῶλ, εἰο ηήλ Μέζελ Ἀλαηνιήλ 

θαί ἀιιαρνῦ, θαζψο θαί αἱ ἀπφπεηξαη ἐθξηδψζεσο ηνῦ Υξηζηηαληζκνῦ ἐθ ηῶλ 

παξαδνζηαθῶλ θνηηίδσλ αηνῦ. Σνηνπηνηξφπσο, ἀπεηινῦληαη αἱ θηζηάκελαη 

δηαζξεζθεηαθαί θαί δηεζλεῖο ζρέζεηο, ἐλῷ πνιινί ρξηζηηαλνί ἀλαγθάδνληαη λά 

ἐγθαηαιείςνπλ ηάο ἑζηίαο αηῶλ. Οἱ ἀλά ηφλ θφζκνλ ξζφδνμνη 

ζπκπάζρνπλ κεηά ηῶλ ἀδειθῶλ αηῶλ ρξηζηηαλῶλ θαί ὅισλ ηῶλ ἄιισλ 

δησθνκέλσλ ἐλ ηῆ πεξηνρῆ θαί θαινῦλ εἰο ἐμεχξεζηλ δηθαίαο θαί κνλίκνπ 

ιχζεσο ηῶλ πξνβιεκάησλ ηο πεξηνρο. 

Καηαδηθάδνληαη ἐπίζεο πφιεκνη, ἐκπλεφκελνη πφ ἐζληθηζκνῦ, πξνθαινῦληεο 

ἐζλνθαζάξζεηο, κεηαβνιάο θξαηηθῶλ ὁξίσλ θαί θαηάιεςηλ ἐδαθῶλ. 

Δ. Ἡ Ὀπθόδοξορ Ἐκκληζία ἔνανηι ηῶν διακπίζεων 

1.  Κχξηνο, ὡο Βαζηιεχο ηο δηθαηνζχλεο (βξ. δ’, 2-3), ἀπνδνθηκάδεη ηήλ 

βίαλ θαί ηήλ ἀδηθίαλ (Φαικ. η’, 5) θαί θαηαδηθάδεη ηήλ ἀπάλζξσπνλ ζηάζηλ 

πξφο ηφλ πιεζίνλ (Μάξθ. θε’, 41-46. Ἰαθ. β’, 15-16). Δἰο ηήλ Βαζηιείαλ 

Aηνῦ,  ὁπνία εἰθνλίδεηαη θαί εἶλαη παξνῦζα ἐλ ηῆ θθιεζίᾳ Σνπ ἤδε ἐδῶ εἰο 

ηήλ γλ, δέλ πάξρεη ηφπνο νὔηε δηά ηφ κῖζνο, νὔηε δη’ ἔρζξαλ θαί 

κηζαιινδνμίαλ (Ἠζ. ηα’, 6. Ρσκ. ηβ’, 10). 

2. Ἡ ζέζηο ηο ξζνδφμνπ θθιεζίαο εἶλαη ἐλ πξνθεηκέλῳ ζαθήο. Ἡ θθιεζία 

πηζηεχεη ὅηη ὁ Θεφο «ἐπνίεζελ ἐμ ἑλὸο αἵκαηνο πᾶλ ἔζλνο ἀλζξώπσλ 

θαηνηθεῖλ ἐπὶ πᾶλ ηὸ πξόζσπνλ ηῆο γῆο» (Πξάμ. ηδ’, 26) θαί ὅηη ἐλ 

Υξηζηῷ «νὐθ ἔλη Ἰνπδαῖνο νὐδὲ Ἕιιελ, νὐθ ἔλη δνῦινο νὐδὲ ἐιεύζεξνο, νὐθ 

ἔλη ἄξζελ θαὶ ζῆιπ· πάληεο γὰξ εἷο ἐζηε ἐλ Φξηζηῷ Ἰεζνῦ» (Γαι. γ’, 28). Δἰο 

ηφ ἐξψηεκα «θαὶ ηὶο ἐζηί κνπ πιεζίνλ;» ὁ Υξηζηφο ἀπήληεζε δηά ηο 

παξαβνιο ηνῦ θαινῦ ακαξείηνπ (Λνπθ. η’, 25-37). Καί νὕησο ἐδίδαμε ηήλ 

θαηάιπζηλ παληφο κεζνηνίρνπ ἔρζξαο θαί πξνθαηαιήςεσο. Ἡ ξζφδνμνο 

θθιεζία ὁκνινγεῖ ὅηη ἕθαζηνο ἄλζξσπνο, ἀλεμαξηήησο ρξψκαηνο, 

ζξεζθείαο, θπιο, θχινπ, ἐζληθφηεηνο, γιψζζεο, ἔρεη δεκηνπξγεζ θαη’ 

εἰθφλα θαί θαζ’ ὁκνίσζηλ Θενῦ θαί ἀπνιακβάλεη ἴζα δηθαηψκαηα ἐλ ηῆ 

θνηλσλίᾳ. πλεπήο πξφο ηήλ πίζηηλ αηήλ,  ξζφδνμνο θθιεζία δέλ 

δέρεηαη ηάο δηαθξίζεηο δη’ ἕθαζηνλ ἐθ ηῶλ πξναλαθεξζέλησλ ιφγσλ, ἐθ’ 

ὅζνλ αὗηαη πξνυπνζέηνπλ ἀμηνινγηθήλ δηαθνξάλ κεηαμχ ηῶλ ἀλζξψπσλ. 

3. Ἡ θθιεζία, ἐλ ηῷ πλεχκαηη ηνῦ ζεβαζκνῦ ηῶλ ἀλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

θαί ηο ἴζεο κεηαρεηξίζεσο ηῶλ ἀλζξψπσλ, ἀμηνινγεῖ ηήλ ἐθαξκνγήλ ηῶλ 

ἀξρῶλ αηῶλ πφ ηφ θῶο ηο δηδαζθαιίαο ηεο πεξί ηῶλ κπζηεξίσλ, ηο 

νἰθνγελείαο, ηο ζέζεσο ηῶλ δχν θχισλ ἐλ ηῆ θθιεζίᾳ θαί ηῶλ ἐλ γέλεη 

ἀμηῶλ ηο ἐθθιεζηαζηηθο παξαδφζεσο. Ἡ θθιεζία ἔρεη δηθαίσκα ἵλα 

δηαθεξχηηῃ ηήλ καξηπξίαλ ηο δηδαζθαιίαο ηεο εἰο ηφλ δεκφζηνλ ρῶξνλ. 



Σ. Ἡ ἀποζηολή ηῆρ Ὀπθοδόξος Ἐκκληζίαρ 

ὡρ μαπηςπία ἀγάπηρ ἐν διακονίᾳ. 

1. Ἡ ξζφδνμνο θθιεζία, ἐπηηεινῦζα ηήλ ζσηήξηνλ αηο ἀπνζηνιήλ ἐλ ηῷ 

θφζκῳ, κεξηκλᾷ ἐκπξάθησο δηά πάληαο ηνχο ἀλζξψπνπο ρξῄδνληαο 

βνεζείαο, ηνχο πεηλῶληαο, ηνχο ἀπφξνπο, ηνχο ἀζζελεῖο, ηνχο ἀλαπήξνπο, 

ηνχο πεξήιηθαο, ηνχο δησθνκέλνπο, ηνχο αἰρκαιψηνπο, ηνχο 

θπιαθηζκέλνπο, ηνχο ἀζηέγνπο, ηά ὀξθαλά, ηά ζχκαηα ηῶλ θαηαζηξνθῶλ 

θαί ηῶλ πνιεκηθῶλ ζπγθξνχζεσλ, ηο ἐκπνξίαο ἀλζξψπσλ θαί ηῶλ 

ζπγρξφλσλ κνξθῶλ δνπιείαο. Αἱ θαηαβαιιφκελαη πφ ηο ξζνδφμνπ 

θθιεζίαο πξνζπάζεηαη δηά ηήλ θαηαπνιέκεζηλ ηο ἐλδείαο θαί ηο 

θνηλσληθο ἀδηθίαο ἀπνηεινῦλ ἔθθξαζηλ ηο πίζηεσο αηο θαί δηαθνλίαλ 

Αηνῦ ηνῦ Κπξίνπ, ὁ ὁπνῖνο ἐηαχηηζελ απηφλ πξφο πάληα ἄλζξσπνλ, ἰδίσο 

πξφο ηνχο ἐλ ἀλάγθαηο εξηζθνκέλνπο: «θ’ ὅζνλ ἐπνηήζαηε ἑλὶ ηνύησλ ηῶλ 

ἀδειθῶλ κνπ ηῶλ ἐιαρίζησλ, ἐκνὶ ἐπνηήζαηε» (Μαηζ. θε’, 40). λ ηῆ 

πνιππηχρῳ ηαχηῃ θνηλσληθῆ δηαθνλίᾳ,  θθιεζία δχλαηαη λά ζπλεξγάδεηαη 

κεηά ηῶλ δηαθφξσλ ζρεηηθῶλ θνηλσληθῶλ θνξέσλ. 

2. Οἱ ἀληαγσληζκνί θαί αἱ ἐρζξφηεηεο ἐλ ηῷ θφζκῳ εἰζάγνπλ ἀδηθίαλ θαί 

ἀληζφηεηα εἰο ηήλ ζπκκεηνρήλ ηῶλ ἀλζξψπσλ θαί ηῶλ ιαῶλ εἰο ηά ἀγαζά 

ηο ζείαο δεκηνπξγίαο. ηεξνῦλ ἀπφ ἑθαηνκκχξηα ἀλζξψπσλ ηά βαζηθά 

ἀγαζά θαί ὁδεγνῦλ εἰο ἐμαζιίσζηλ ηο ἀλζξσπίλεο πάξμεσο, πξνθαινῦλ 

καδηθάο κεηαλαζηεχζεηο πιεζπζκῶλ, δηεγείξνπλ ἐζληθάο, ζξεζθεπηηθάο θαί 

θνηλσληθάο ζπγθξνχζεηο, αἱ ὁπνῖαη ἀπεηινῦλ ηήλ ἐζσηεξηθήλ ζπλνρήλ ηῶλ 

θνηλσληῶλ. 

3. Ἡ θθιεζία δέλ δχλαηαη λά κείλῃ ἀδηάθνξνο ἔλαληη ηῶλ νἰθνλνκηθῶλ 

θαηαζηάζεσλ, αἱ ὁπνῖαη ἐπεξεάδνπλ ἀξλεηηθῶο ὁιφθιεξνλ ηήλ 

ἀλζξσπφηεηα. πηκέλεη εἰο ηήλ ἀλάγθελ, νρί κφλνλ  νἰθνλνκία λά 

ἐξείδεηαη ἐπί ζηθῶλ ἀξρῶλ, ἀιιά θαί ἐκπξάθησο λά δηαθνληαη δη’ αηο ὁ 

ἄλζξσπνο, ζπκθψλσο θαί πξφο ηήλ δηδαζθαιίαλ ηνῦ Ἀπνζηφινπ 

Παχινπ, «θνπηῶληαο δεῖ ἀληηιακβάλεζζαη ηῶλ ἀζζελνύλησλ, κλεκνλεύεηλ 

ηε ηῶλ ιόγσλ ηνῦ Κπξίνπ ᾿Ιεζνῦ, ὅηη αὐηὸο εἶπε· καθάξηόλ ἐζηη κᾶιινλ 

δηδόλαη ἢ ιακβάλεηλ» (Πξάμ. θ’, 35).  Μ. Βαζίιεηνο γξάθεη ὅηη «ζθνπόο 

νὖλ ἑθάζηῳ πξνθεῖζζαη ὀθείιεη ἐλ ηῷ ἔξγῳ ἡ ὑπεξεζία ηῶλ δενκέλσλ, νὐρὶ 

ἡ ἰδία αὐηνῦ ρξεία» (Ὅξνη θαηά πιάηνο ΜΒ’. PG 31, 1025A). 

4. Σφ ράζκα κεηαμχ πινπζίσλ θαί πησρῶλ δηεπξχλεηαη δξακαηηθῶο ἐμ αἰηίαο 

ηο νἰθνλνκηθο θξίζεσο,  ὁπνία εἶλαη ζπλήζσο ἀπνηέιεζκα θεξδνζθνπίαο 

ρσξίο θξαγκνχο ἐθ κέξνπο νἰθνλνκηθῶλ παξαγφλησλ, ζπγθεληξψζεσο ηνῦ 

πινχηνπ εἰο ρεῖξαο ὀιίγσλ θαί ζηξεβιο νἰθνλνκηθο δξαζηεξηφηεηνο,  

ὁπνία, ζηεξνπκέλε δηθαηνζχλεο θαί ἀλζξσπηζηηθο εαηζζεζίαο, δέλ 

ἐμππεξεηεῖ, ηειηθῶο, ηάο πξαγκαηηθάο ἀλάγθαο ηο ἀλζξσπφηεηνο. Βηψζηκνο 

νἰθνλνκία εἶλαη ἐθείλε,  ὁπνία ζπλδπάδεη ηήλ ἀπνηειεζκαηηθφηεηα κεηά 

δηθαηνζχλεο θαί θνηλσληθο ἀιιειεγγχεο. 



5. Ὑπφ ηάο ηξαγηθάο ηαχηαο θαηαζηάζεηο, θαηαλνεῖηαη  ηεξαζηία εζχλε ηο 

θθιεζίαο δηά ηήλ θαηαπνιέκεζηλ ηο πείλεο θαί πάζεο ἄιιεο κνξθο 

ἐλδείαο ἐλ ηῷ θφζκῳ.Ἕλ ηνηνῦηνλ θαηλφκελνλ εἰο ηήλ ἐπνρήλ καο, θαηά ηήλ 

ὁπνίαλ αἱ ρῶξαη δνῦλ πφ θαζεζηψο παγθνζκηνπνηεκέλεο νἰθνλνκίαο, 

πνδεινῖ ηήλ ζνβαξάλ θξίζηλ ηαπηφηεηνο ηνῦ ζπγρξφλνπ θφζκνπ, δηφηη  

πεῖλα νρί κφλνλ ἀπεηιεῖ ηφ ζεῖνλ δῶξνλ ηο δσο ὁινθιήξσλ ιαῶλ, ἀιιά 

θαί ζίγεη ηφ κεγαιεῖνλ θαί ηήλ ἱεξφηεηα ηνῦ ἀλζξσπίλνπ πξνζψπνπ, 

ζπγρξφλσο δέ πξνζβάιιεη θαί ηφλ ἴδηνλ ηφλ Θεφλ. Γηά ηνῦην, ἄλ  κέξηκλα 

δηά ηήλ ἰδηθήλ καο ηξνθήλ εἶλαη ζέκα ιηθφλ,  κέξηκλα δηά ηήλ ηξνθήλ ηνῦ 

ζπλαλζξψπνπ καο εἶλαη ζέκα πλεπκαηηθφλ (Ἰαθ. β’, 14-18). Ἀπνηειεῖ, 

ἑπνκέλσο, ἀπνζηνιήλ ὅισλ ηῶλ ξζνδφμσλ θθιεζηῶλ λά ἐπηδεηθλχνπλ 

ἀιιειεγγχελ θαί λά ὀξγαλψλνπλ ἀπνηειεζκαηηθῶο ηήλ βνήζεηάλ ησλ πξφο 

ηνχο ἐλδεεῖο ἀδειθνχο. 

6. Ἡ Ἁγία ηνῦ Υξηζηνῦ θθιεζία ἐλ ηῷ θαζνιηθῷ ζψκαηη αηο, πεξηθιείνπζα 

εἰο ηνχο θφιπνπο αηο πνιινχο ιανχο ηο γο, ἀλαδεηθλχεη ηήλ ἀξρήλ ηο 

παλαλζξσπίλνπ ἀιιειεγγχεο θαί πνζηεξίδεη ηήλ ζηελνηέξαλ ζπλεξγαζίαλ 

ιαῶλ θαί θξαηῶλ πξφο εἰξεληθήλ ἐπίιπζηλ ηῶλ δηαθνξῶλ. 

7. Ἀλεζπρίαλ πξνθαιεῖ εἰο ηήλ θθιεζίαλ  δηαξθῶο αμαλνκέλε ἐπηβνιή εἰο 

ηήλ ἀλζξσπφηεηα ἑλφο θαηαλαισηηθνῦ ηξφπνπ δσο, ὁ ὁπνῖνο ζηεξεῖηαη ηῶλ 

ρξηζηηαληθῶλ ζηθῶλ ἀμηῶλ. Ὑπφ ηήλ ἔλλνηαλ αηήλ, ὁ θαηαλαισηηζκφο 

νὗηνο, ἐλ ζπλδπαζκῷ κεηά ηο ἐθθνζκηθεπκέλεο παγθνζκηνπνηήζεσο, ηείλεη 

λά ὁδεγήζῃ ηνχο ιανχο εἰο ηήλ ἀπψιεηαλ ηῶλ πλεπκαηηθῶλ θαηαβνιῶλ 

αηῶλ, εἰο ηήλ ἱζηνξηθήλ ἀκλεζίαλ θαί εἰο ηήλ ιήζελ ηῶλ παξαδφζεσλ. 

8. Σά κέζα γεληθο ἐλεκεξψζεσο νρί ζπαλίσο ηεινῦλ πφ ηφλ ἔιεγρνλ κηᾶο 

ἰδενινγίαο θηιειεπζέξαο παγθνζκηνπνηήζεσο θαί νὕησ θαζίζηαληαη δίαπινη 

δηαδφζεσο ηνῦ θαηαλαισηηζκνῦ θαί ηο ἀλεζηθφηεηνο. Ἰδηαηηέξαλ ἀλεζπρίαλ 

πξνθαινῦλ πεξηζηαηηθά, θαζ’ ἅ  ζηάζηο ἔλαληη ηῶλ ζξεζθεπηηθῶλ ἀμηῶλ 

ραξαθηεξίδεηαη ἀπφ ἔιιεηςηλ ζεβαζκνῦ, ἐλίνηε δέ θαί δηά βιαζθεκίαλ, 

πξνμελνῦληα δηραζκνχο θαί ἐμεγέξζεηο ἐληφο ηο θνηλσλίαο. Ἡ θθιεζία 

πξνεηδνπνηεῖ ηά ηέθλα αηο δηά ηφλ θίλδπλνλ ηνῦ ἐπεξεαζκνῦ ηῶλ 

ζπλεηδήζεσλ δηά ηῶλ κέζσλ ἐλεκεξψζεσο θαί ηο ρξήζεσο αηῶλ νρί δηά 

ηήλ πξνζέγγηζηλ ηῶλ ἀλζξψπσλ θαί ηῶλ ιαῶλ, ἀιιά δηά ηήλ ρεηξαγψγεζίλ 

ησλ. 

9. Δἰο ηήλ πνξείαλ, ἥλ δηαλχεη  θθιεζία, θεξχηηνπζα θαί ἀζθνῦζα ηήλ 

ζσηήξηνλ ἀπνζηνιήλ αηο δηά ηήλ ἀλζξσπφηεηα, ὁινέλ θαί ηαθηηθψηεξνλ 

ἔξρεηαη ἀληηκέησπνο κεηά ηῶλ ἐθθάλζεσλ ηο ἐθθνζκηθεχζεσο. Ἡ θθιεζία 

ηνῦ Υξηζηνῦ θαιεῖηαη λά ἐπαλαδηαηππψζῃ θαί θαλεξψζῃ ηήλ πξνθεηηθήλ 

καξηπξίαλ ηεο εἰο ηφλ θφζκνλ, ζηεξηδνκέλε εἰο ηήλ ἐκπεηξίαλ ηο πίζηεσο, 

πελζπκίδνπζα ἐλ ηαηῷ θαί ηήλ πξαγκαηηθήλ ἀπνζηνιήλ αηο, δηά ηο 

θαηαγγειίαο ηο Βαζηιείαο ηνῦ Θενῦ θαί ηο θαιιηεξγείαο ζπλεηδήζεσο 

ἑλφηεηνο εἰο ηφ πνίκληνλ αηο. Οὕησ, δηαλνίγεηαη εξχ πεδίνλ δη’ αηήλ, 

δεδνκέλνπ ὅηη ὡο νζηαζηηθφλ ζηνηρεῖνλ ηο ἐθθιεζηνινγηθο ηεο 



δηδαζθαιίαο πξνβάιιεη εἰο ηφλ δηεζπαζκέλνλ θφζκνλ ηήλ εραξηζηηαθήλ 

θνηλσλίαλ θαί ἑλφηεηα. 

10.  πφζνο ηο ζπλερνῦο αμήζεσο ηο εεκεξίαο θαί  ἄκεηξνο θαηαλάισζηο 

ἀλαπνθεχθησο ὁδεγνῦλ εἰο ηήλ δπζαλάινγνλ ρξζηλ θαί ηήλ ἐμάληιεζηλ 

ηῶλ θπζηθῶλ πφξσλ. Ἡ δεκηνπξγεζεῖζα πὸ ηνῦ Θενῦ θηίζηο,  ὁπνία ἐδφζε 

εἰο ηφλ ἄλζξσπνλ «ἐξγάδεζζαη θαὶ θπιάζζεηλ» αηήλ (πξβι. Γελ. β’, 15), 

θίζηαηαη ηάο ζπλεπείαο ηο ἁκαξηίαο ηνῦ ἀλζξψπνπ: «Τῇ γὰξ καηαηόηεηη ἡ 

θηίζηο ὑπεηάγε, νὐρ ἑθνῦζα, ἀιιὰ δηὰ ηὸλ ὑπνηάμαληα, ἐπ’ ἐιπίδη ὅηη θαὶ αὐηὴ 

ἡ θηίζηο ἐιεπζεξσζήζεηαη ἀπὸ ηῆο δνπιείαο ηῆο θζνξᾶο εἰο ηὴλ ἐιεπζεξίαλ 

ηῆο δόμεο ηῶλ ηέθλσλ ηνῦ Θενῦ. Οἴδακελ γὰξ ὅηη πᾶζα ἡ θηίζηο ζπζηελάδεη 

θαὶ ζπλσδίλεη ἄρξη ηνῦ λῦλ» (Ρσκ. ε’, 20-22). 

Ἡ νἰθνινγηθή θξίζηο,  ὁπνία ζπλδέεηαη πξφο ηάο θιηκαηνινγηθάο ἀιιαγάο 

θαί ηήλ πεξζέξκαλζηλ ηνῦ πιαλήηνπ, θαζηζηᾷ ἐπηηαθηηθφλ ηφ ρξένο ηο 

θθιεζίαο ὅπσο ζπκβάιῃ, δηά ηῶλ εἰο ηήλ δηάζεζηλ αηο πλεπκαηηθῶλ 

κέζσλ, εἰο ηήλ πξνζηαζίαλ ηο δεκηνπξγίαο ηνῦ Θενῦ ἐθ ηῶλ ζπλεπεηῶλ ηο 

ἀλζξσπίλεο ἀπιεζηίαο. Ἡ ἀπιεζηία δηά ηήλ ἱθαλνπνίεζηλ ηῶλ ιηθῶλ 

ἀλαγθῶλ ὁδεγεῖ εἰο ηήλ πλεπκαηηθήλ πηψρεπζηλ ηνῦ ἀλζξψπνπ θαί εἰο ηήλ 

θαηαζηξνθήλ ηνῦ πεξηβάιινληνο. Γέλ πξέπεη λά ιεζκνληαη ὅηη ὁ θπζηθφο 

πινῦηνο ηο γο δέλ εἶλαη πεξηνπζία ηνῦ ἀλζξψπνπ, ἀιιά ηνῦ Γεκηνπξγνῦ: 

«Τνῦ Κπξίνπ ἡ γῆ θαὶ ηὸ πιήξσκα αὐηῆο, ἡ νἰθνπκέλε θαὶ πάληεο νἱ 

θαηνηθνῦληεο ἐλ αὐηῇ» (Φαικ. θγ’ ,1). Οὕησο,  ξζφδνμνο θθιεζία 

ηνλίδεη ηήλ πξνζηαζίαλ ηο δεκηνπξγίαο ηνῦ Θενῦ δηά ηο θαιιηεξγείαο ηο 

εζχλεο ηνῦ ἀλζξψπνπ ἔλαληη ηνῦ ζενζδφηνπ πεξηβάιινληνο θαί δηά ηο 

πξνβνιο ηῶλ ἀξεηῶλ ηο ὀιηγαξθείαο θαί ηο ἐγθξαηείαο. θείινκελ λά 

ἐλζπκψκεζα ὅηη ὄρη κφλνλ αἱ ζεκεξηλαί, ἀιιά θαί αἱ κειινληηθαί γελεαί 

ἔρνπλ δηθαίσκα ἐπί ηῶλ θπζηθῶλ ἀγαζῶλ, ηά ὁπνῖα κᾶο ἐράξηζελ ὁ 

Γεκηνπξγφο. 

11. Γηά ηήλ ξζφδνμνλ θθιεζίαλ,  ἱθαλφηεο πξφο ἐπηζηεκνληθήλ ἔξεπλαλ ηνῦ 

θφζκνπ ἀπνηειεῖ ζεφζδνηνλ δῶξνλ εἰο ηφλ ἄλζξσπνλ. πγρξφλσο ὅκσο 

πξφο αηήλ ηήλ θαηάθαζηλ,  θθιεζία ἐπηζεκαίλεη ηνχο θηλδχλνπο, νἱ 

ὁπνῖνη πνθξχπηνληαη εἰο ηήλ ρξζηλ ὡξηζκέλσλ ἐπηζηεκνληθῶλ 

ἐπηηεπγκάησλ. Θεσξεῖ ὅηη ὁ ἐπηζηήκσλ εἶλαη κέλ ἐιεχζεξνο λά ἐξεπλᾷ, ἀιιά 

θαί ὅηη ὀθείιεη λά δηαθφπηῃ ηήλ ἔξεπλάλ ηνπ, ὅηαλ παξαβηάδσληαη βαζηθαί 

ρξηζηηαληθαί θαί ἀλζξσπηζηηθαί ἀξραί: «Πάληα κνη ἔμεζηηλ, ἀιι’ νὐ πάληα 

ζπκθέξεη» (A’ Κνξ. 6, 12) θαί «Τὸ θαιὸλ νὐ θαιόλ, ὅηαλ κὴ θαιῶο 

γίλεηαη» (Γξεγνξίνπ Θενιφγνπ, Λόγνο Θενινγηθόο Α’, 4. PG 36, 16C). Ἡ 

ζέζηο αὕηε ηο θθιεζίαο ἀπνδεηθλχεηαη πνιιαπιῶο ἀπαξαίηεηνο δηά ηήλ 

ὀξζήλ ὁξηνζέηεζηλ ηο ἐιεπζεξίαο θαί ηήλ ἀμηνπνίεζηλ ηῶλ θαξπῶλ ηο 

ἐπηζηήκεο, εἰο πάληαο ζρεδφλ ηνχο ηνκεῖο ηο ὁπνίαο, ἰδίᾳ δέ ηο βηνινγίαο, 

ἀλακέλνληαη λέα ἐπηηεχγκαηα, ἀιιά θαί θίλδπλνη. λ ηαηῷ, 

πνγξακκίδνκελ ηήλ ἀλακθηζβήηεηνλ ἱεξφηεηα ηο ἀλζξσπίλεο δσο ἀπφ 

αηο ηαχηεο ἀξρο ηο ζπιιήςεσο. 



12. Καηά ηά ηειεπηαῖα ἔηε, παξαηεξεῖηαη ἁικαηψδεο ἀλάπηπμηο εἰο ηάο 

βηνεπηζηήκαο θαί εἰο ηήλ ζπλδεδεκέλελ κέ αηάο βηνηερλνινγίαλ, πνιιά 

ἐπηηεχγκαηα ηῶλ ὁπνίσλ ζεσξνῦληαη εεξγεηηθά δηά ηφλ ἄλζξσπνλ, ἄιια 

δεκηνπξγνῦλ ζηθά δηιήκκαηα, ἐλῷ ἄιια θξίλνληαη ἀπνξξηπηέα. Ἡ 

ξζφδνμνο θθιεζία πηζηεχεη ὅηη ὁ ἄλζξσπνο δέλ εἶλαη ἁπινῦλ ζχλνινλ 

θπηηάξσλ, ἱζηῶλ θαί ὀξγάλσλ, νὔηε θαί πξνζδηνξίδεηαη κφλνλ ἀπφ 

βηνινγηθνχο παξάγνληαο.  ἄλζξσπνο ἀπνηειεῖ δεκηνχξγεκα «θαη’ εἰθόλα 

Θενῦ» (Γελ. 1, 27) θαί ζά πξέπεη  ἀλαθνξά εἰο αηφλ λά γίλεηαη κέ ηφλ 

δένληα ζεβαζκφλ. Ἡ ἀλαγλψξηζηο ηο ζεκειηψδνπο αηο ἀξρο ὁδεγεῖ εἰο 

ηφ ζπκπέξαζκα ὅηη ηφζνλ θαηά ηήλ ἐπηζηεκνληθήλ ἔξεπλαλ, ὅζνλ θαί θαηά 

ηήλ πξαθηηθήλ ἐθαξκνγήλ ηῶλ λέσλ ἀλαθαιχςεσλ θαί ἐθεπξέζεσλ, δένλ 

ὅπσο δηαθπιάζζεηαη ηφ ἀπφιπηνλ δηθαίσκα θάζε ἀλζξψπνπ λά ἀπνιαχῃ 

ζεβαζκνῦ θαί ηηκο εἰο πᾶλ ζηάδηνλ ηο δσο ηνπ, θαζψο θαί  βνχιεζηο ηνῦ 

Θενῦ, ὡο αὕηε ἐθαλεξψζε θαηά ηήλ δεκηνπξγίαλ. Ἡ ἔξεπλα πξέπεη λά 

ιακβάλῃ π’ ὄςηλ ηεο ηάο ζηθάο θαί πλεπκαηηθάο ἀξράο θαί ηά ρξηζηηαληθά 

ζέζκηα. Ἀπαξαίηεηνο ζεβαζκφο δένλ λά ἐπηδεηθλχεηαη θαί εἰο ὅιελ ηήλ 

Γεκηνπξγίαλ ηνῦ Θενῦ ηφζνλ θαηά ηήλ ρξζηλ αηο πφ ηνῦ ἀλζξψπνπ, 

ὅζνλ θαί θαηά ηήλ ἔξεπλαλ, ζπκθψλσο πξφο ηήλ ἐληνιήλ ηνῦ Θενῦ πξφο 

αηφλ (Γελ. β’, 15). 

13. Καηά ηνχο ρξφλνπο ηνχηνπο ηο ἐθθνζκηθεχζεσο, ἰδηαηηέξσο πξνβάιιεη  

ἀλάγθε, ὅπσο ἐμαξζῆ  ζεκαζία ηο ἁγηφηεηνο ηνῦ βίνπ, ἐλ ὄςεη ηο 

πλεπκαηηθο θξίζεσο,  ὁπνία ραξαθηεξίδεη ηφλ ζχγρξνλνλ πνιηηηζκφλ. Ἡ 

παξαλφεζηο ηο ἐιεπζεξίαο ὡο ἐιεπζεξηφηεηνο ὁδεγεῖ εἰο ηήλ αὔμεζηλ ηο 

ἐγθιεκαηηθφηεηνο, ηήλ θαηαζηξνθήλ θαί ηήλ βεβήισζηλ ηῶλ ζεβαζκάησλ, 

ηήλ ἐμάιεηςηλ ηνῦ ζεβαζκνῦ πξφο ηήλ ἐιεπζεξίαλ ηνῦ πιεζίνλ θαί ηήλ 

ἱεξφηεηα ηο δσο. Ἡ ξζφδνμνο Παξάδνζηο, δηακνξθσζεῖζα δηά ηο 

βηψζεσο ἐλ ηῆ πξάμεη ηῶλ ρξηζηηαληθῶλ ἀιεζεηῶλ, εἶλαη θνξεχο 

πλεπκαηηθφηεηνο θαί ἀζθεηηθνῦ ἤζνπο, ηφ ὁπνῖνλ δένλ λά ἐμαξζῆ θαί 

πξνβιεζῆ ὅισο ἰδηαηηέξσο θαηά ηήλ ἐπνρήλ κῶλ. 

14. Ἡ εἰδηθή πνηκαληηθή κέξηκλα ηο θθιεζίαο πξφο ηνχο λένπο δηά ηήλ ἐλ 

Υξηζηῷ δηαπαηδαγψγεζίλ ησλ ηπγράλεη δηαξθήο θαί ἀκεηάπησηνο. 

Αηνλφεηνο ηπγράλεη  πξνέθηαζηο ηο πνηκαληηθο εζχλεο ηο θθιεζίαο 

θαί εἰο ηφλ ζεφζδνηνλ ζεζκφλ ηο νἰθνγελείαο, ἥηηο ἀείπνηε θαί ἀπαξαηηήησο 

ἐζηεξίρζε εἰο ηφ ἱεξφλ κπζηήξηνλ ηνῦ ρξηζηηαληθνῦ γάκνπ, ὡο ἑλψζεσο 

ἀλδξφο θαί γπλαηθφο,  ὁπνία εἰθνλίδεη ηήλ ἕλσζηλ ηνῦ Υξηζηνῦ θαί ηο 

θθιεζίαο Σνπ (θ. ε’, 32). Σνῦην θαζίζηαηαη ἐπίθαηξνλ, ἐλ ὄςεη κάιηζηα 

θαί ἀπνπεηξῶλ λνκηκνπνηήζεσο εἰο ρψξαο ηηλάο θαί ζενινγηθο 

ζεκειηψζεσο εἰο ρξηζηηαληθάο ηηλάο θνηλφηεηαο, κνξθῶλ ζπκβηψζεσο, 

ἀληηηηζεκέλσλ εἰο ηήλ ρξηζηηαληθήλ παξάδνζηλ θαί δηδαζθαιίαλ. Ἡ θθιεζία 

πξνζδνθῶζα ηήλ ἀλαθεθαιαίσζηλ ηῶλ πάλησλ εἰο ηφ ἕλ ῶκα ηνῦ Υξηζηνῦ, 

πελζπκίδεη εἰο πάληα ἄλζξσπνλ ἐξρφκελνλ εἰο ηφλ θφζκνλ, ὅηη ὁ Υξηζηφο 

πάιηλ ζά ἔιζῃ θαηά ηήλ Γεπηέξαλ Παξνπζίαλ Σνπ «θξῖλαη δῶληαο θαὶ 

λεθξνύο» (Α’ Πέηξ. δ’, 5) θαί ὅηη «ηῆο Βαζηιείαο Αὐηνῦ νὐθ ἔζηαη ηέινο» 

(Λνπθ. α’, 33). 



15. Δἰο ηήλ ζχγρξνλνλ ἐπνρήλ θαί ἀείπνηε,  πξνθεηηθή θαί πνηκαληηθή θσλή 

ηο θθιεζίαο, ὁ ιπηξσηηθφο ιφγνο ηνῦ ηαπξνῦ θαί ηο Ἀλαζηάζεσο, 

ἀπεπζχλεηαη εἰο ηήλ θαξδίαλ ηνῦ ἀλζξψπνπ θαί θαιεῖ αηφλ, κεηά ηνῦ 

ἀπνζηφινπ Παχινπ, ἵλα ἐλζηεξληζζῆ θαί βηψζῃ «ὅζα ἐζηὶλ ἀιεζῆ, ὅζα 

ζεκλά, ὅζα δίθαηα, ὅζα ἁγλά, ὅζα πξνζθηιῆ, ὅζα εὔθεκα» (Φηιηπ. δ’, 8). Ἡ 

θθιεζία πξνβάιιεη ηήλ ζπζηαζηηθήλ ἀγάπελ ηνῦ ζηαπξσκέλνπ Κπξίνπ 

ηεο ὡο ηήλ κφλελ ὁδφλ πξφο ἕλα θφζκνλ εἰξήλεο, δηθαηνζχλεο, ἐιεπζεξίαο 

θαί ἀιιειεγγχεο κεηαμχ ηῶλ ἀλζξψπσλ θαί ηῶλ ιαῶλ, ηῶλ ὁπνίσλ κφλνλ 

θαί ἔζραηνλ κέηξνλ εἶλαη πάληνηε ὁ πέξ ηο ηνῦ θφζκνπ δσο ζπζηαζζείο 

Κχξηνο (πξνβι. Ἀπνθ. ε’, 12), ἤηνη  ἄπεηξνο Ἀγάπε ηνῦ ἐλ Σξηάδη Θενῦ, ηνῦ 

Παηξφο θαί ηνῦ Τἱνῦ θαί ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο, ᾧ  δφμα θαί ηφ θξάηνο εἰο 

ηνχο αἰῶλαο ηῶλ αἰψλσλ. Ἀκήλ.  

† ὁ Κσλζηαληηλνππφιεσο Βαξζνινκαῖνο, Πξφεδξνο 

† ὁ Ἀιεμαλδξείαο Θεφδσξνο 

† ὁ Ἱεξνζνιχκσλ Θεφθηινο 

† ὁ εξβίαο Δἰξελαῖνο 

† ὁ Ρνπκαλίαο Γαληήι 

† ὁ Νέαο Ἰνπζηηληαλο 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 Ἀκεξηθο 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 θεθαιο ηῶλ Οθξαλῶλ ξζνδφμσλ ἐλ 

ΖΠΑ 

† ὁ Σεικεζζνῦ Ἰψβ 

† ὁ Υαξηνππφιεσο Ἰσάλλεο, ἐπί θεθαιο ηο Παηξηαξρηθο μαξρίαο ηῶλ 

ἐλ ηῆ Γπηηθῆ Δξψπῃ ξζνδφμσλ Παξνηθηῶλ Ρσζζηθο Παξαδφζεσο 

† ὁ Νχζζεο Γξεγφξηνο, ἐπί θεθαιο 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 Καιο 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 Γπηηθῆ Ἀκεξηθῆ 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 Γπηηθῆ θαί Ννηίῳ Δξψπῃ Ἰσζήθ 

† ὁ ἐλ Γεξκαλίᾳ θαί Κεληξηθῆ Δξψπῃ εξαθείκ 

† ὁ Σηξγνβηζηίνπ Νήθσλ 

† ὁ Ἄικπα Ἰνχιηα Δἰξελαῖνο 

† ὁ Ρψκαλ θαί Μπαθάνπ Ἰσαθείκ 

† ὁ Κάησ Γνπλάβεσο Καζζηαλφο 

† ὁ Ἀξάλη Σηκφζενο 



† ὁ ἐλ Ἀκεξηθῆ 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 
Ἀκεξηθῆ 

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 ξεηλο 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, Λεηο 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 

 


