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«Ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, 
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καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ Πανάγιον Πνεῦμα».
(Κοντάκιον Πεντηκοστής)

Ημερολόγιο 
Αγίας & Μεγάλης Συνόδου 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας
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Αντί Προλόγου

Με το ανά χείρας έκτακτο ηλεκτρονικό Tεύχος επιθυμούμε να μοιραστού-
με τη χαρά μας με τους χιλιάδες φίλους του Ιδρύματος, για το μεγάλο ι-
στορικό γεγονός του οποίου υπήρξαμε αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες.

Το παρόν Tεύχος είναι ένα σύντομο Ημερολόγιο όλων των εργασιών της προε-
τοιμασίας, αλλά και των επίσημων εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ). Περιγράφονται 
τα γεγονότα, μικρά και μεγάλα, που έλαβαν χώρα στις εγκαταστάσεις του Ιδρύμα-
τος.

Γευθήκαμε τους καρπούς της καθόλου Ορθοδοξίας, η οποία μετά από μακριά 
και κοπιώδη προετοιμασία συνήλθε «ἐπί τό αὐτό», δηλαδή με το αυτό φρόνημα της 
αυτής πίστεως και της αυτής διαθέσεως, όπως το εννοούσαν και το ερμήνευσαν οι 
Πατέρες της Εκκλησίας μας, μεταφράζοντας το του Υμνωδού «Ἰδού δή τί καλόν, ἤ 
τί τερπνόν, ἀλλ᾿ ἤ τό κατοικεῖν ἀδελφούς ἐπί τό αὐτό» (Ψαλμ., 132:1).

Μοιραζόμαστε μαζί σας το δάκρυ της χαράς και τον ιδρώτα της κούρασης. Ανι-
στορούμε όλες τις ευχάριστες στιγμές που ζήσαμε κοντά στον Παναγιώτατο, τους 
Προκαθημένους, τους Σεβασμιωτάτους, τους κληρικούς και λαϊκούς, τους απλούς 
ανθρώπους και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία του.

Πρωτίστως ευχαριστούμε τον Παναγιώτατο, ο οποίος εξέφρασε την αγάπη του 
και τη στοργή του προς το Ίδρυμα και μάλιστα με την ύψιστη τιμή να αναδείξει την 
Ακαδημία σε σταθμό και τόπο αναφοράς της εκκλησιαστικής μας Ιστορίας!

ΔΟΞΑ Τῷ ΘΕῷ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ…
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ΠΕΜΠΤΗ, 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Η Επιτροπή Μηνύματος 
της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου

στην ΟΑΚ

Την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016, λαμβάνουν χώρα οι αφί-
ξεις των Προκαθημένων για την προετοιμασία της Επιτρο-
πής Μηνύματος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθο-
δόξου Εκκλησίας στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. 

Οι εργασίες αρχίζουν με την τέλεση Αρχιερατικής Θείας 
Λειτουργίας στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Οδηγητρίας Γω-
νιάς, για την εορτή της Αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού και 
την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής Μηνύματος, προε-
ξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας Εμ-
μανουήλ και με τη συμμετοχή των συμπροσευχομένων εκ-
προσώπων των κατά τόπους Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλη-
σιών.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ αναφέρεται στην εορτή της 
Αναλήψεως ως εορτή «φωτός και χαράς», σημειώνοντας, 
μεταξύ άλλων, πως «η Αγία και 
Μεγάλη Σύνοδος η οποία, με την 
Χάρη του Θεού, θα συνέλθει εις 
την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης 
τις επόμενες ημέρες μαρτυρεί την 
ενότητα της Αγίας μας Εκκλησίας 
και υπογραμμίζει το χρέος και την 
ευθύνη της Ορθοδοξίας έναντι του 
ανθρώπου και του κόσμου στους 
δύσκολους καιρούς μας. Είναι ελ-
πίδα και φως», καταλήγει ο Σεβα-
σμιώτατος, εκφράζοντας τις ευχα-
ριστίες του προς τον Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη Κισάμου και 
Σελίνου Αμφιλόχιο, Πρόεδρο της 
ΟΑΚ, για τη φροντίδα και τη μέ-
ριμνα των οργανωτικών και πρα-
κτικών θεμάτων στους χώρους 
που θα πραγματοποιηθεί η Σύνο-
δος.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφι-
λόχιος χαιρετίζει και καλωσορί-
ζει τον Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη Γαλλίας Εμμανουήλ, καθώς 
και όλους τους εκπροσώπους των 
κατά τόπους Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών σημειώνο-
ντας ότι, «σύμπασα η Εκκλησία της Κρήτης, οι Αρχιερείς, ο Ιε-
ρός Κλήρος και ο λαός Της, μετά πλησμονής χαράς αναμένουν 
το μέγα και ιστορικό αυτό γεγονός της συγκλήσεως της Αγίας 
και Μεγάλης Συνόδου εις την Μεγαλόνησο Κρήτη».

Μετά το κέρασμα στο Αρχονταρίκι της Μονής, ακολου-
θούν οι εργασίες και η σύνταξη του Μηνύματος. Συμμετέ-
χουν εκπρόσωποι από κάθε Αντιπροσωπεία, καθώς και οι Ο-
μότιμοι Καθηγητές Βλάσιος Φειδάς και Κωνσταντίνος Δελη-
κωνσταντής. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Συνεχίζονται οι εργασίες της Επιτροπής για την προετοι-
μασία του Μηνύματος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Εορτή των Αποστόλων
Βαρθολομαίου και Βαρνάβα

στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Γωνιάς

Στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Οδηγητρίας Γωνιάς τελεί-
ται Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μη-
τροπολίτου Πάφου Γεωργίου και συμπροσευχομένων των 
Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων, εκπροσώπων των Αγιωτάτων 
Ορθοδόξων Εκκλησιών, των μελών της Επιτροπής Μηνύμα-
τος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ως και άλλων κληρικών 
και λαϊκών, μελών της ιδίας Επιτροπής.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Μητροπολίτης Πάφου 
Γεώργιος αναφέρεται στην εορτή των Αγίων Αποστόλων, ευ-
χόμενος στον εορτάζοντα Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρ-

θολομαίο Α΄, ο Κύριος να τον ε-
νισχύει και να τον φωτίζει για την 
επιτυχία της Αγίας και Μεγάλης 
Συνόδου.

Ακολούθως ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Γαλλίας Εμ-
μανουήλ, αφού ευχαρίστησε τον 
προεξάρχοντα της Λατρευτικής 
Συνάξεως, Μητροπολίτη Πά-
φου Γεώργιο, ως και τον επιχώρι-
ο Μητροπολίτη Κισάμου και Σε-
λίνου Αμφιλόχιο, σημείωσε πως, 
«ζούμε και μοιραζόμαστε κατα-
στάσεις αγωνίας, προσευχής και 
ευθύνης. Η Πρωτόθρονη Εκκλη-
σία της Κωνσταντινουπόλεως δι-
ακονεί και συντονίζει, δεν ηγε-
μονεύει, ο δε ρόλος και ο λόγος 
Της είναι προφητικός και μαρτυ-
ρικός». 

Αναφερόμενος δε στο πρό-
σωπο του εορτάζοντος Οικουμε-
νικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο-
λομαίου Α΄, εκφράζει την ευχή 
και την προσευχή όπως «ο Θεός 
να Τον στηρίζει και ενισχύει στις 

ώρες αυτές που η Ορθόδοξος Εκκλησία διέρχεται». 
Μετά τη Θεία Λειτουργία προσφέρεται στην ΟΑΚ επί-

σημο Γεύμα προς τιμήν του εορτάζοντος Οικουμενικού Πα-
τριάρχου και συνεχίζονται οι εργασίες της Επιτροπής για την 
προετοιμασία του Μηνύματος.

12 -14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Συνέχεια των εργασιών για τη συγγραφή του Μηνύματος. 
Παράλληλα, όλο το προσωπικό της ΟΑΚ βρίσκεται σε ετοι-
μότητα, ετοιμάζοντας τους χώρους του Ιδρύματος, ώστε να 
υποδεχθούν τους εκλεκτούς φιλοξενούμενους.
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Τ ΤΕΤΑΡΤΗ, 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ΕΤΑΡΤΗ, 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Άφιξη Οικουμενικού Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ στην Κρήτη

Άφιξη Οικουμενικού Πατριάρχου και της τιμίας συνοδεί-
ας του στο αεροδρόμιο των Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάν-
νης». Τον υποδέχεται σύσσωμος η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος 
της Εκκλησίας της Κρήτης, με επικεφαλής τον Σεβ. Αρχιεπί-
σκοπο Κρήτης Ειρηναίο, η Ελληνική Πολιτεία, εκπρόσωποι 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο ιερός κλήρος και ο λαός της 
Κρήτης. Η χαρά όλων εκδηλώνεται με ποικίλα συναισθήμα-
τα.

Το απόγευμα ο Παναγιώτατος επισκέπτεται την Ακαδη-
μία, για τη διευθέτηση των τελευταίων λεπτομερειών πριν 
από τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορ-
θοδόξου Εκκλησίας. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχε-
ται ο Πρόεδρος της ΟΑΚ, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κι-
σάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος και ο Γενικός Διευθυντής της 
ΟΑΚ Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς. 

Ο Παναγιώτατος αφού επιθεώρησε τη μεγάλη συνεδρια-
κή αίθουσα της ΟΑΚ, καθώς και το χώρο υποδοχής των δη-
μοσιογράφων, συνεχάρη τον Γενι-
κό Διευθυντή, καθώς και τους συ-
νεργάτες του, για την επιμέλεια και 
την τεχνική υποστήριξη, ως προς τη 
διοργάνωση της Αγίας και Μεγάλης 
Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
και ευχήθηκε για την επιτυχή έκβα-
σή της. 

Σε δηλώσεις του εντός της αι-
θούσης, όπου θα λάβουν χώρα οι ερ-
γασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνό-
δου, τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής: 
«Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή, μία 
ξεχωριστή στιγμή και για αυτό χαί-
ρομαι που με αξίωσε ο Θεός στα 25 
χρόνια της ταπεινής Πατριαρχίας 
μου να προεδρεύω αυτής της Αγίας 
και Μεγάλης Συνόδου εκ μέρους του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ήλθα-
με με πολλές ελπίδες και με αισιόδο-
ξη προοπτική στην Κρήτη και αυτή τη 
στιγμή στην Ακαδημία της Κρήτης, η 
οποία και θα φιλοξενήσει τη Σύνοδό 
μας και επιλαμβάνομαι της ευκαιρίας 
για να συγχαρώ και να ευχαριστήσω 
θερμότατα τους υπευθύνους της Ακαδημίας, με επιφανέστερο 
τον ιερώτατο αδελφό άγιο Κισάμου και Σελίνου, τον και Πρό-
εδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας, τον Γενικό 
Διευθυντή Κωνσταντίνο Ζορμπά, συνοδοιπόρου του καθιδρύ-
ματος τούτου και όλους τους συνεργάτας των, αλλά επιπλέον 
και όλους εσάς που ήλθατε από την Αμερική, από Αθήνα, από 
Κύπρο, από διάφορα μέρη για να συμβάλετε εις το έργο προε-
τοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Γνωρίζω ότι υπάρ-
χουν πολλές λεπτομέρειες, πολλά τεχνικά προβλήματα και όλες 
αυτές τις τελευταίες εβδομάδες δουλέψατε σκληρά όλοι σας. 
Και ως Οικουμενικό Πατριαρχείο σας είμεθα ευγνώμονες, ε-
παινούμε τον ζήλο σας, ευχαριστούμε για τους κόπους σας και 

ευχόμεθα οι κόποι αυτοί να μην πάνε χαμένοι, αλλά να απο-
δώσουν καρπούς και οι καρποί θα είναι η επιτυχία της Συνό-
δου μας και το μήνυμα αγάπης και ενότητος και ελπίδος, το ο-
ποίον καλείται αυτή η Σύνοδος να εκπέμψει προς όλο τον κό-
σμο. Σας ευχαριστώ και πάλι».

Την ίδια ημέρα φθάνουν και οι λοιποί Προκαθήμενοι των 
κατά τόπους Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών, τους οποί-
ος υποδέχεται η Εκκλησία της Κρήτης, με εκπροσώπους Αρ-
χών και Φορέων.

ΠΕΜΠΤΗ, 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Ολοκλήρωση του Μηνύματος της Αγίας και Μεγάλης Συ-
νόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 

Προετοιμασία της Παλαιάς Αίθουσας Συνεδριάσεων της 
ΟΑΚ για τη Σύναξη των Προκαθημένων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Σύναξη Προκαθημένων στην ΟΑΚ

Πριν από την επεξεργασία του Μηνύματος της Αγίας και 
Μεγάλης Συνόδου, η Α.Θ.Π. ο Οι-
κουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρ-
θολομαίος Α΄ και οι λοιποί Προκα-
θήμενοι των Αγιωτάτων Ορθοδόξων 
Εκκλησιών προσκυνούν στην Ιερά 
Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή 
Μονή Οδηγητρίας Γωνιάς και ψάλ-
λουν το Απολυτίκιο της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου, στην Οποία είναι α-
φιερωμένη η ιστορική αυτή Ιερά 
Μονή. Τον Παναγιώτατο και τους 
Μακαριώτατους Προκαθημένους υ-
ποδέχεται ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφι-
λόχιος. 

Έναρξη εργασιών της Συνάξε-
ως των Προκαθημένων στην ΟΑΚ 
προς θεώρηση του σχεδίου Μηνύ-
ματος της Αγίας και Μεγάλης Συνό-
δου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, υπό 
την Προεδρία του Οικουμενικού 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄.

Η απουσία των τεσσάρων Εκ-
κλησιών από την Αγία και Μεγά-
λη Σύνοδο δημιουργεί ερωτήματα. 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Εισηγητική Ομιλία του, 
κατά την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, δηλώνει 
τα εξής: «Εκφράζομεν την λύπην ημών, πεποίθαμεν δε και ο-
λοκλήρου του ιερού τούτου σώματος, διά την απουσίαν εκ του 
μέσου ημών των αδελφών Εκκλησιών Αντιοχείας, Ρωσσίας, 
Βουλγαρίας και Γεωργίας, αι οποίαι εγνώρισαν ημίν ταύτην 
την τελευταίαν στιγμήν, ενώ αι πλείσται είχον ήδη κοινοποιή-
σει ημίν την συμμετοχήν αυτών και δη και τον κατάλογον των 
ονομάτων των Αντιπροσωπειών των. Διό και όντως αιφνιδία-
σεν ημάς δυσαρέστως η την δωδεκάτην ώραν απόφασις περί 
αποχής αυτών, τοσούτω μάλλον όσω αι Εκκλησίαι αύται μετέ-
σχον όλων των φάσεων της προετοιμασίας της Αγίας και Με-
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γάλης Συνόδου, μέχρι και της Ιεράς Συνάξεως των Προκαθη-
μένων του παρελθόντος Ιανουαρίου, και επομένως είχον όλας 
τας ευκαιρίας να θέσουν τα άπερ επικαλούνται νυν εις δικαι-
ολογίαν της αποχής αυτών θέματα πριν ή αποφασίσουν μεθ᾿ 
ημών και συνυπογράψουν την σύγκλησιν της Αγίας και Μεγά-
λης Συνόδου. Την πρωτοφανή ταύτην συμπεριφοράν των δυ-
σκολευόμεθα να κατανοήσωμεν, επαφιέμενοι την επ᾿ αυτής 
κρίσιν εις τας λοιπάς αδελφάς Εκκλησίας και εις την Ιστορί-
αν. Ατυχώς, αδελφοί, δεν αναλογιζόμεθα πάντοτε τας συνεπεί-
ας των αποφάσεων και ενεργειών ημών διά την ενότητα της 
Εκκλησίας, και ότι πλήττοντες την ενότητα ημών πλήττομεν ε-
αυτούς. Ουδείς εξ ημών και ουδεμία εκ των Εκκλησιών ημών 
δύναται να υπάρξη εν απομονώσει εκ των λοιπών αδελφών 
Εκκλησιών. Δεν είμεθα οι Ορθόδοξοι χριστιανοί, και δεν πρέ-
πει να συμπεριφερώμεθα ως Ομοσπονδία Εκκλησιών. Είμε-
θα μία Εκκλησία, εν σώμα, και πάσας 
τας τυχόν διαφοράς ημών μόνον ἐν Συ-
νόδῳ δέον να επιλύωμεν. Τούτο παρε-
λάβομεν εκ της ιεράς Παραδόσεως των 
Πατέρων ημών, και τούτο δέον να τη-
ρώμεν. Παν πλήγμα κατά της Συνόδου 
πλήττει αυτήν ταύτην την υπόστασιν της 
Εκκλησίας ημών και αυτούς τούτους 
τους πλήττοντας. “Σκληρόν πρός κέ-
ντρα λακτίζειν” (Πράξ., κς΄ 14). Όταν 
μάλιστα η αποχή εκ της Συνόδου γίνε-
ται αφού έχει ήδη συμφωνηθή, και δη 
και ενυπογράφως, υπό πάντων ημών 
η σύγκλησις αυτής, τότε τίθεται εν αμ-
φιβόλω και η συνέπεια και σοβαρότης 
ημών, επί ζημία της όλης εικόνος της α-
γίας ημών Εκκλησίας προς τους εντός 
και τους εκτός αυτής».

Μετά το πέρας των εργασιών ακο-
λουθεί επίσημο Γεύμα στην Τραπεζα-
ρία του Ιδρύματος.

Το απόγευμα ο Εξοχ. Υπουργός Ε-
ξωτερικών Νίκος Κοτζιάς παραθέτει ε-
πίσημο Δείπνο στο Νεόριο, προς τιμή της Α.Θ.Π., Οικουμενι-
κού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄και των Προκαθημέ-
νων των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Στην Τράπεζα 
παρεκάθονται ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και 
Σελίνου Αμφιλόχιος και ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύμα-
τος, Κωνσταντίνος Ζορμπάς, καθώς και άλλοι επίσημοι προ-
σκεκλημένοι του Υπουργείου.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ, 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Πατριαρχική Θεία Λειτουργία 
στην Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου 

Όρθρος και Πατριαρχική Θεία Λειτουργία τελούνται 
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
στην Κίσαμο, υπό του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αλεξαν-
δρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου Β΄ και παρουσία της 
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου 
Α΄, όπως και όλων των Μακαριωτάτων Προκαθημένων των 
κατά τόπους Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών. 

Ακολούθως, γίνεται τέλεση Μνημοσύνου υπέρ αναπαύ-

σεως των υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως αγωνισαμένων και 
τελειωθέντων εν αυτή και πάντων των κεκοιμημένων Ιεραρ-
χών και λοιπών κληρικών και λαϊκών στελεχών των κατά τό-
πους Ορθοδόξων Εκκλησιών, οι οποίοι εργάστηκαν για την 
προπαρασκευή και σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνό-
δου της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Την Κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Υπουργός Εσωτερικών 
Παναγιώτης Κουρουμπλής. Μετέχει επίσης ο Υφυπουργός Ε-
ξωτερικών Ιωάννης Αμανατίδης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, 
οι Δήμαρχοι Κισάμου, Καντάνου Σελίνου και Πλατανιά, εκ-
πρόσωποι των Στρατιωτικών και άλλων Αρχών και Φορέων. 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τελεί Τρισάγιο στον παρα-
κείμενο τάφο του μακαριστού Μητροπολίτου Κισάμου και 
Σελίνου κυρού Ειρηναίου, ο οποίος βρίσκεται στον αύλει-
ο χώρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου στην Κίσαμο. Στο Τρισάγι-
ο συμπροσεύχονται και οι λοιποί Προ-
καθήμενοι των Αγιωτάτων Ορθοδό-
ξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών. Ο Πα-
ναγιώτατος εναποθέτει ένα λουλούδι 
εις μνήμην του μακαριστού Ιεράρχου 
της Κρήτης.

Ακολουθεί φιλοξενία στους όμορ-
φους χώρους του Τσατσαρωνάκειου 
Πολύκεντρου της Μητροπόλεως, στο 
οποίο προσφέρονται παραδοσιακά κε-
ράσματα προς τον Οικουμενικό Πα-
τριάρχη, καθώς και τους Προκαθημέ-
νους των κατά τόπους Αγιωτάτων Ορ-
θοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών 
και των Συνοδών τους. Στην Πρόπο-
σή του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
κ.κ. Βαρθολμαίος Α΄, τονίζει πως, «η 
Εκκλησία της Κρήτης παρέλαβεν από 
το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, συναι-
νούντων και των αδελφών Προκαθημέ-
νων των Ορθοδόξων τοπικών Εκκλη-
σιών, το υψηλόν και μοναδικόν προνό-

μιον, αλλά και την μεγάλην και συγχρόνως πολύτιμον ευθύνην, 
της διοργανώσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου εν τη Ορ-
θοδόξω Ακαδημία Κρήτης».

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος Κισάμου και Σελίνου 
Αμφιλόχιος στον Χαιρετισμό του προς τους Προκαθημένους 
σημειώνει ότι: «για πρώτη φορά η νήσος μας και μάλιστα η 
Μητροπολιτική μας περιφέρεια, περιποιείται διά αυτής της με-
γίστης τιμής, να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει στην ανοιχτή α-
γκαλιά της, την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκ-
κλησίας». Κατά τον Σεβασμιώτατο, «αξιωθήκαμε να ζήσουμε 
γεγονότα κοσμοϊστορικά» και «έχουμε χρέος να μεταφέρουμε 
στον καθημερινό μας βίο εμπειρία ζωής και συνεχείας της ενό-
τητος της Εκκλησίας του Χριστού, στο πέρασμα των αιώνων».

Στον Χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αμ-
φιλοχίου, απαντά ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρουμανίας κ. 
Δανιήλ, ο οποίος, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Δοξάζουμε τον 
Θεό για όλες αυτές τις ευλογίες και ευχαριστούμε τον Σεβασμι-
ώτατο Μητροπολίτη Αμφιλόχιο και τους συνεργάτες αυτού για 
την αδελφική αγάπη και την αβραμιαία φιλοξενία που μας έ-
δειξαν». 

Ακολούθως, χαιρετίζει και καλωσορίζει τους φιλοξενού-
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μενους ο Δήμαρχος Κισάμου Θεόδωρος Σταθάκης, ο οποίος 
σημειώνει ότι «με πολλή χαρά και σεβασμό και εκπροσωπώ-
ντας όλους τους Δημότες του ιστορικού Δήμου μας σας υπο-
δεχόμαστε εδώ στην Κίσαμο, στην έδρα του Δήμου και της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, της οποίας η ιστορί-
α λαμπρύνεται από την ποιμαντορία άξιων και φωτισμένων Ι-
εραρχών». 

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Κισάμου αναγινώσκει την α-
πόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κισάμου κατά την οποία, «ως ε-
λάχιστο δείγμα σεβασμού καί αναγνώρισης του πολυσήμαντου 
και παγκοσμίως αναγνωρισμένου έργου Σας για τη διαφύλα-
ξη της Ορθόδοξης παράδοσης, της ενότητας, της ειρήνης και 
της αρμονικής συνύπαρξης των λαών, για την ανάδειξη της α-
νάγκης προστασίας του περιβάλλοντος ως κυρίαρχο πρόβλη-
μα της ανθρωπότητας, αλλά και για την εξαιρετική τιμή πραγ-
ματοποίησης της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στον τόπο μας και την ευλογητική έλευσή Σας στην 
έδρα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Κισσάμου και 
Σελίνου και του Δή-
μου μας». Με τον τρό-
πο αυτό, ανακήρυξε ε-
πίτιμους Δημότες Κι-
σάμου τους Προκαθη-
μένους, απονέμοντάς 
τους το χρυσό κλειδί 
της πόλης.

Οι Προκαθήμενοι 
αναχωρούν οδικώς για 
το Ηράκλειο.  Κατά 
την άφιξη του Οικου-
μενικού Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ 
και των Προκαθήμε-
νων των Ορθοδόξων 
Εκκλησιών στον Άγιο 
Τίτο, για τη Δοξολογία, ο κόσμος εκδηλώνει την αγάπη του 
με θερμότατα χειροκροτήματα και ο ίδιος ο Πατριάρχης πλη-
σιάζει τους πιστούς, οι οποίοι τον ασπάζονται. 

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, 
στην Προσφώνησή του, κατά την υποδοχή των Προκαθημέ-
νων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, τονίζει ότι, «η επιλογή της 
Μεγαλονήσου Κρήτης, ενός τόπου Αποστολικού, ιστορικού, 
μαρτυρικού και γενναίου, για τη φιλοξενία των εργασιών της 
αναμενομένης από αιώνων Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, αποτελεί δι’ ημάς ύψιστη ευλογία και 
τιμή. Η σύγκλησις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθο-
δόξου Εκκλησίας αποτελεί ήδη κορυφαίο Εκκλησιαστικό Γε-
γονός, το οποίο θα σηματοδοτεί πλέον την Ιστορία της Εκκλη-
σίας ημών, ως και σύμπασης της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δο-
ξολογούμε και ευλογούμε το πάντιμο και μεγαλοπρεπές Όνο-
μα Του Τρισαγίου Θεού, δι’ όσα επεφύλαξε διά τη Μεγαλόνησο 
Κρήτη, το λαό και την Παράδοση αυτής». Και καταλήγοντας 
ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης καλωσορίζει όλους τους Προκαθη-
μένους λέγοντας, «Καλώς ήλθατε στη Μεγαλόνησο ημών, την 
Αγιοτόκο και Ηρωοτόκο Κρήτη, τη Νήσο και τη “φυτείαν” του 
Αγίου Αποστόλου Τίτου!».

Έπειτα και από την Προσφώνηση του Δημάρχου Ηρα-
κλείου Βασίλη Λαμπρινού, ακολουθεί ο Μέγας Εσπερινός 

της Πεντηκοστής στον οποίο χοροστατεί ο Οικουμενικός Πα-
τριάρχης, συγχοροστατούντων των Προκαθημένων των Ορ-
θοδόξων Εκκλησιών. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδό-
ξου Εκκλησίας την Κυριακή της Πεντηκοστής, με το Πανορ-
θόδοξο Συλλείτουργο όλων των Προκαθημένων των Ορθο-
δόξων Εκκλησιών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγί-
ου Μηνά, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ομοίως, τελείται Θεία 
Λειτουργία και στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή 
Μονή Γωνιάς.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α΄ στην ο-
μιλία του, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, διακηρύτ-
τει πως, «ημέρα χαρμόσυνη ανέτειλε σήμερα κατά την οποί-
α εορτάζομε την ιστορική φανέρωση του θεσμού της Εκκλη-

σίας, τον οποίο συγκρο-
τεί το Πάναγνο Πνεύ-
μα και συναντώμεθα οι 
Ορθόδοξοι αδελφοί εκ-
πρόσωποι των κατά τό-
πους Ορθοδόξων Αυ-
τοκεφάλων Εκκλησιών 
εν λειτουργική συνάξει 
και για να εκπληρώσου-
με το χρέος και την ευ-
θύνη της ενιαίας Ορθο-
δόξου Εκκλησίας προς 
τον κόσμο και προς το 
σύγχρονο άνθρωπο, συ-
γκαλώντας την ημετέ-
ραν Αγία και Μεγάλη 
Σύνοδο. Η σημερινή η-
μέρα, είναι μέρα ενότη-
τος, καθώς είμαστε όλοι 

ενωμένοι εν τη πίστη και εν τοις μυστηρίοις, διά της επί τω 
αυτώ λειτουργικής συνάξεως πάντων ημών και της συναντή-
σεως εν τη κλάση του άρτου». Επειδή, όπως υπογραμμίζει ο ί-
διος, «η Θεία Ευχαριστία επιβεβαιώνει την ενότητα και καθο-
λικότητα της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας» και πως το γεγο-
νός της Πεντηκοστής, το οποίο συνέβη στα Ιεροσόλυμα, ση-
ματοδότησε την πορεία της ιστορικής Εκκλησίας και έθεσε 
τις βάσεις ολόκληρης της ανθρώπινης ιστορίας. 

Κατά τον Οικουμενικό Πατριάρχη, «η στρατευόμενη εν 
τω κόσμω Ορθόδοξη Εκκλησία με την έμπνευση των πύρινων 
γλωσσών από το Πανάγιο Πνεύμα, συνεχίζει αενάως το υπε-
ρώον της Πεντηκοστής. Αποτελούμε το μυστικό Σώμα του Χρι-
στού, παρατεινόμενο εις τον αιώνα. Η σημερινή ημέρα, είναι 
ημέρα κραυγής προς τον Αγαθό Παράκλητο. Η Εκκλησία απο-
τελεί μαρτυρία αγάπης και ενότητος και έχει σκοπό να αποκα-
λύψει την εν αυτή κεκρυμμένη ελπίδα μέσα σε έναν διαιρεμένο 
και αλληλοσπαρασόμενο κόσμο. Ο Κύριος της Ορθοδόξου Εκ-
κλησίας συνήργησε, ώστε να φθάσωμεν στην ιστορική στιγμή 
της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου σήμερα. Μοναδική οδός της 
πορείας εν τω κόσμω».

Ο Εξοχώτατος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας 
Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος παρίσταται στο Πατριαρ-
χικό συλλείτουργο, στην ομιλία του τονίζει πως, «η ενότη-
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τα της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθε-
ση για την αποστολή της». Στη συνέχεια του λόγου του ο Πρό-
εδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας υπογράμμισε πως, «ύστε-
ρα από την τραυματική εμπειρία του Σχίσματος του 1054, η 
σημερινή Σύνοδος καλείται να διαδραματίσει ένα σημαντικό 
ρόλο σε ό,τι αφορά την πορεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο 
δύσκολο κόσμο στον οποίο ζούμε. Η χριστιανοσύνη με ηγέτι-
δα δύναμη την Ορθόδοξη Εκκλησία, ηγέτιδα όχι λόγω του πλή-
θους, αλλά λόγω δόγματος και της ουσίας της, αποτελεί βασικό 
πυλώνα του δυτικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού, ο οποίος κιν-
δυνεύει. Η Σύνοδος καλείται να υπερασπίσει τις βασικές αρχές 
και αξίες του δυτικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού: την ειρήνη, 
τη δημοκρατία, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη».

Στη Θεία Λειτουργία στην Μονή Γωνιάς, προεξήρχε ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου Ιωάννης, 
εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με τη συμμετοχή και άλ-
λων Αρχιερέων εκ των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών, 
μελών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. 

Το Εσπέρας της ίδιας ημέρας οι Προκαθήμενοι με τις συ-
νοδείες τους επιστρέφουν στα Χανιά.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Έναρξη των εργασιών της Συνόδου

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος 
Γ΄ χοροστατεί στην 
Ιερά Μονή Γωνι-
άς, τη Δευτέρα του 
Αγίου Πνεύματος, 
συμπροσευχομένου 
του Παναγιωτάτου 
Οικουμενικού Πα-
τριάρχου κ.κ. Βαρ-
θολομαίου Α΄ ως 
και των Προκαθη-
μένων των κατά τό-
πους Αγιωτάτων 
Ορθοδόξων Αυτο-
κεφάλων Εκκλη-
σιών και πλήθους 
Αρχιερέων. 

Μετά τη Θεία 
Λειτουργία πραγ-
ματοποιείται η έναρξη της Συνόδου διά της καθιερωμένης 
προσευχής, υπό την προεδρία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ και με τη συμμετοχή των 
Μακαριωτάτων Προκαθημένων των συμμετεχουσών στη Σύ-
νοδο Ορθοδόξων Εκκλησιών και των αντιπροσωπειών τους, 
όπως επίσης και των συμβούλων και των βοηθητικών στελε-
χών αυτών.

Μετά το Απολυτίκιον της Πεντηκοστής, αναγνώστηκε 
περικοπή από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Ο Παναγιώτατος 
ερμήνευσε με σοφό τρόπο το ευαγγελικό χωρίο «…οὐχ οὕτω 
δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται 
ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται 
πάντων δοῦλος˙ καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακο-
νηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον 
ἀντὶ πολλῶν» (Μκ., 10:32-45), υποσχόμενος ότι θα πράξει το 

ίδιο κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου.
Η ανάγνωση της παρούσης ευαγγελικής περικοπής δεν έ-

γινε τυχαία εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριάρχου, καθώς 
μέσα από αυτή εκφράζεται και το πνεύμα της διακονίας που 
θα πρέπει να διέπει τα εκκλησιαστικά πράγματα και το ήθος 
της ταπεινώσεως που οφείλει να έχει ο κάθε πιστός. 

Στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο παρίστανται και Παρα-
τηρητές άλλων δογμάτων, χωρίς δικαίωμα λόγου ή ψήφου, 
τους οποίους  συνοδεύει ο Ομότιμος Καθηγητής Γρηγόριος 
Λαρεντζάκης.

Μήνυμα ενότητας
από τον Οικουμενικό Πατριάρχη 

κ.κ. Βαρθολομαίο Α΄

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄, 
στην Εισηγητική Ομιλία του, κατά την έναρξη της Συνόδου, 
τονίζει πως, «άνευ της συνοδικότητος, η ενότης της Εκκλησίας 
διασπάται, η αγιότης των μελών της καθίσταται απλή ατομική 
ηθική και αρετολογία». Ανέλυσε τους λόγους που επέβαλλαν 
τη σύγκληση της Συνόδου και τη μη περαιτέρω αναβολή της, 
αναφέροντας τα προς συζήτηση θέματα. Όπως, είπε χαρα-
κτηριστικά, το «συνέρχεσθαι επί το αυτό», συνιστά ιδιαίτερο 
γνώρισμα της φύσεως της ίδιας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκφράζει τη χαρά του για 
την πρόθυμη ανταπόκριση των δέκα Εκκλησιών, αλλά και 

την πικρία του για 
τη μη συμμετοχή 
των υπόλοιπων τεσ-
σάρων, τη στιγμή 
μάλιστα που είχαν 
συμφωνήσει και υ-
πογράψει σε όλα τα 
κείμενα της Συνό-
δου στην πρόσφα-
τη Σύναξη των Ορ-
θοδόξων Προκαθη-
μένων, στο Σαμπε-
ζύ της Γενεύης. 

Ο Παναγιώτα-
τος τονίζει τη με-
γάλη σπουδαιότη-
τα της συγκλήσε-
ως της Αγίας και 

Μεγάλης Συνόδου και αντιμετώπισε με ατράνταχτα επιχει-
ρήματα τις κατηγορίες των αντιφρονούντων σε αυτή, κάνο-
ντας ταυτοχρόνως αυστηρή κριτική στους αυτοονομαζόμε-
νους «αποκλειστικούς θεματοφύλακες της Ορθοδοξίας». Αντι-
θέτως, η Σύνοδος αυτή εκφράζει τη συνοδική ταυτότητα της 
Εκκλησίας, η οποία υπάρχει μόνο «ἐν Συνόδῳ», καθώς η συ-
νοδικότητα αποτελεί υπέρβαση της ατομικότητας, ενώ υπο-
γράμμισε πως η αθέτηση της συγκλήσεως της Συνόδου απο-
τελεί αθέτηση της ίδιας της πατερικής παραδόσεως της Εκ-
κλησίας μας. 

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, κατά τον Οικουμενικό Πα-
τριάρχη, αποτελεί «αυθεντική έκφραση της συνοδικής συνει-
δήσεως της Εκκλησίας» και τη σύγκλησή της επέβαλλαν νέα 
ζητήματα που προέκυψαν τις τελευταίες δεκαετίες και τα ο-
ποία επέβαλλαν μία συνοδική λύση (π.χ. σχέση της Ορθο-
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δόξου Εκκλησίας με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και προ-
σπάθειες αποκαταστάσεως της ενότητας του χριστιανικού 
κόσμου, ποιμαντικά ζητήματα ή ζητήματα διοικητικής φύσε-
ως, βιοηθικά διλήμματα κ.ά.).

Τέλος, ο Παναγιώτατος κάνει αναφορά στον τρόπο λει-
τουργίας της Συνόδου, ο οποίος βασίζεται στην αρχή της ο-
μοφωνίας όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών και για τα ψη-
φισθέντα και υπογραφέντα κείμενα, μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Στη συνέχεια ακολουθεί η αντιφώνηση του Πάπα και 
Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεό-
δωρου Β΄, ο οποίος τονίζει πως, «σήμερον η καρδία της Πα-
νορθοδόξου ημών Οικογενείας πάλλεται εν τη Μεγαλονήσω 
και Αγιοτόκω Κρήτη». Και τούτο διότι, «η Εκκλησία συνέρχε-
ται. Και αυτό τούτο το γεγονός αποτελεί επιτυχίαν και κέρδος. 
Διότι η Ορθόδοξος Εκκλησία ουδόλως φοβείται τον διάλογον. 
Πορεύεται ιστορικώς διαρκώς διαλεγόμενη, εν ελευθερία, εν 
αληθεία και εν αγάπη». Στον Χαιρετισμό του ο Πατριάρχης 
Αλεξανδρείας υπογράμμισε πως η παρούσα Σύνοδος αποτε-
λεί νίκη για την ενότητα της Εκκλησίας και τόνισε τόσο την 
αναγκαιότητά της, όσο και τη δυνατότητα που της παρέχει το 
πλαίσιο της αρχής της 
ομοφωνίας.

Ακολούθως, ο 
Μακαριώτατος Πα-
τριάρχης Ιεροσολύ-
μων κ. Θεόφιλος Γ΄ 
μίλησε για την ατα-
λάντευτη στάση της 
Ορθοδόξου Εκκλη-
σίας, σχετικά με την 
προσπάθεια άμεσης 
συγκλήσεως της Αγί-
ας και Μεγάλης Συ-
νόδου, ενώ ο Μακα-
ριώτατος Πατριάρ-
χης Σερβίας κ. Ειρη-
ναίος χαιρέτισε όλες 
τις συμμετέχουσες 
Εκκλησίες εκ μέρους 
του σερβικού ποιμνί-
ου, τονίζοντας ότι α-
ποτελεί μεγάλη χαρά 
η συμμετοχή της Εκ-
κλησίας της Σερβίας 
στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, η οποία αποδεικνύει την ενό-
τητα της Ορθοδοξίας. 

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ 
χαιρέτισε όλους τους παρευρισκομένους και ευχαρίστησε τον 
Άγιο Θεό με τη χάρη του Οποίου λαμβάνει χώρα σήμερα η 
πολυαναμενομένη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, δεόμενος για 
τον φωτισμό και την καθοδήγηση των συμμετεχόντων από 
το Άγιο Πνεύμα.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσό-
στομος χαρακτήρισε την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο ως εξαι-
ρετικό και μεγάλο γεγονός για την ιστορία της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας και εκθείασε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, για την 
επίσπευση των διαδικασιών της συγκλήσεώς της. Ταυτοχρό-
νως, επεσήμανε τα μεγάλα σύγχρονα προβλήματα που μα-
στίζουν την Ορθόδοξο Εκκλησία, με κύρια πηγή τον εθνο-

φυλετισμό και έκανε επίσης αναφορά στον θρησκευτικό φο-
νταμενταλισμό.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερώνυμος δήλωσε πως, «καλούμεθα με ένα σύγ-
χρονο λεξιλόγιο να αποτυπώσουμε την εκκλησιαστική αυτο-
συνειδησία της Εκκλησίας και να επιβεβαιώσουμε ό,τι εκφρά-
ζουμε το Πνεύμα της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής 
Εκκλησίας, αλλά και να κηρύξουμε ιεραποστολικά τη διακο-
νία μας, σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες της κάθε τοπικής Ορθο-
δόξου Εκκλησίας». Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελ-
λάδος υπογράμμισε πως, «η παρούσα Σύνοδος αγωνίζεται να 
τονίσει την ανάγκη της ενότητος όλων "ἐν Χριστῷ" σε ένα κό-
σμο διασπασμένο και κατακερματισμένο» και πως «αγωνιά 
και προβληματίζεται με τα του κόσμου πράγματα και ανταπο-
κρίνεται φιλάνθρωπα στα αιτήματα των κατοίκων του πλανή-
του, ώστε να δώση σ᾽ αυτούς ελπίδα για ένα καλύτερο, ουσια-
στικότερο και δυναμικότερο μέλλον και να τους θυμίση ότι τί-
ποτε δεν έχει χαθεί, αλλά χρειάζεται περισσότερος αγώνας, ά-
σκηση και θυσίες».

Ο Μακαριωτατος Αρχιεπίσκοπος Βαρσοβίας και Πο-
λωνίας κ. Σάββας 
ευχαρίστησε όλες τις 
μετέχουσες στη Σύ-
νοδο Ορθόδοξες Εκ-
κλησίες για την ανά-
δειξη του πνεύματος 
της εν Χριστώ ενότη-
τος και για την τήρη-
ση του κανονικού κα-
θεστώτος της Ορθο-
δόξου Εκκλησίας.

Ο Μακαριώτα-
τος Αρχιεπίσκοπος 
Αλβανίας κ. Αναστά-
σιος εξήρε την ιστο-
ρική και θεολογική 
πληρότητα της ομιλί-
ας του Οικουμενικού 
Πατριάρχου και σχο-
λίασε κριτικά τη στά-
ση των μη μετεχου-
σών στη Σύνοδο Εκ-
κλησιών. Υπογράμμι-
σε δε ότι η αρχή της 

ομοφωνίας –consensus– για τη λήψη αποφάσεων έθεσε πολ-
λά προβλήματα σε πανορθόδοξη κλίμακα και πρότεινε την 
εισαγωγή της αρχής της ψήφου των περισσοτέρων, όπως ήδη 
ίσχυε από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλ-
βανίας τόνισε πως έχουμε χρέος να αντιμετωπίσουμε τη μία 
και μεγάλη σύγχρονη αίρεση του εγωκεντρισμού και του α-
τομικισμού, η οποία αποτελεί «διχαστική νόσο» στο σώμα 
της Εκκλησίας.

Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος Τσεχίας και Σλοβακίας κ. Ρω-
στισλάβ, εκφράζει τη χαρά του για τη σύγκληση της Συνό-
δου και ευχήθηκε η χάρη του Αγίου Πνεύματος να φωτίσει 
τις εργασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.

Κατά την απογευματινή συνεδρία έρχεται προς συζήτηση 
το πρώτο κείμενο, με θέμα «Η αποστολή της Εκκλησίας στο 
σύγχρονο κόσμο».
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Συναυλία «Ναοί στο σχήμα του Ουρανού»
στο υπαίθριο Θέατρο της ΟΑΚ (Νωπήγεια) 

υπό τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη

Η πρώτη ημέρα των εργασιών της Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου ολοκληρώνεται με συναυλία στο υπαίθριο Θέα-
τρο του Ευρωμεσογειακού Κέντρου Νεότητας, Παραρτήμα-
τος της ΟΑΚ, στα Νωπήγεια, στην οποία ερμηνεύθηκαν α-
ποσπάσματα από το ο-
ρατόριο «Το Άξιον Εστί» 
των Οδυσσέα Ελύτη και 
Μίκη Θεοδωράκη. Έλα-
βαν μέρος οι καλλιτέ-
χνες Μαρία Φαραντού-
ρη, Δημήτρης Καβάκος 
και Τατιάνα Παπαγεωρ-
γίου, το μουσικό σύνολο 
της λαϊκής Ορχήστρας 
«Μίκης Θεοδωράκης», 
με την ευγενική συμμε-
τοχή της Χορωδίας ΔΕ-
Η-ΔΕΔΔΗΕ, υπό τη Δι-
εύθυνση του Μαέστρου 
Κωστή Κωνσταντάρα 
και την τιμητική εμφά-
νιση του Ομίλου Βρακο-
φόρων Κρήτης. 

Τη συναυλία τιμούν 
με την παρουσία τους 
οι Προκαθήμενοι, Αρ-
χιερείς, σύμβουλοι και 
συνεργάτες των Αντι-
προσωπειών των συμ-
μετεχόντων στην Αγία 
και Μεγάλη Σύνοδο και 
πολλοί εκλεκτοί προ-
σκεκλημένοι. 

Χαιρετισμό εκ μέ-
ρους της ΟΑΚ απευθύ-
νει ο Γενικός Διευθυ-
ντής Δρ Κωνσταντίνος 
Ζορμπάς, ο οποίος κά-
νοντας αναφορά στην ι-
στορία του Κέντρου και 
στην πολιτιστική αξία 
του Θεάτρου τόνισε πως «στις ημέρες μας, το υπαίθριο Θέα-
τρο είναι σημείο αναφοράς όλων των πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων του καλοκαιριού στην περιοχή μας. Θεατρικές και μουσικές 
παραστάσεις, διάφορα πολιτιστικά δρώμενα, καθώς και θέα-
τρο σκιών, είναι μερικές μόνο δράσεις που εμπλουτίζουν τον 
τόπο μας και βοηθούν στην προώθηση της κρητικής παράδο-
σης και του πολιτισμού μας. “Αντιστεκόμαστε στην κρίση μέσα 
από τον πολιτισμό” είναι το μήνυμά μας!».

Αμέσως μετά, σε μία κίνηση γεμάτη συμβολισμούς και α-
πευθυνόμενος προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη υπογράμμι-
σε πως, «ενθυμούμαι, Παναγιώτατε, όταν στις 20 Νοεμβρίου 
του 1992 φυτεύατε στο χώρο αυτό το πρώτο δένδρο. Μία ελιά˙ 
μία ελιά που σήμερα έχει δυναμώσει και έχει δώσει πολλούς 
καρπούς. Ας μας επιτραπεί να προσφέρουμε στους φιλοξενού-

μενούς μας, ένα μικρό κλαδί ελιάς, από την ελιά του Πατριάρ-
χη μας, μαζί με άλλα αρωματικά βότανα της περιοχής! Με το 
σύμβολο αυτό της ειρήνης και της καταλλαγής ευχόμεθα οι ερ-
γασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου να είναι ειρηνικές και 
καρποφόρες. Ελπίζουμε, στο όνομα όλων των νέων που ήλθαν 
και όλων όσων θα έλθουν στο μέλλον, η σύναξη αυτή να είναι 
μία καινούργια εμπειρία και μία νέα μαρτυρία της Πεντηκο-
στής εδώ στην Κρήτη. Καλώς Ορίσατε!».

Ολοκληρώνοντας 
τον Χαιρετισμό του ο κ. 
Ζορμπάς και κάνοντας 
αναφορά στον Μίκη Θε-
οδωράκη δήλωσε πως, 
«χαιρετίζουμε την επι-
λογή του αφιερώματος 
για την αποψινή βραδιά 
στον κορυφαίο Έλληνα 
μουσικοσυνθέτη Μίκη 
Θεοδωράκη. Ο Μίκης 
μας, ο “ουρανομήκης” 
μας, όπως τον ονόμασε ο 
μακαριστός Κισάμου και 
Σελίνου κυρός Ειρηναί-
ος, “έχει αυτή την ευτυ-
χία, ζωντανός, νέος, χα-
ρούμενος, να νιώσει την 
αγάπη του λαού μας και 
του τόπου μας…”. Ευ-
χόμαστε ολόψυχα κι ε-
μείς, να συνεχίσει τούτος 
ο περήφανος τόπος να 
γεννά και άλλους “ουρα-
νομήκεις” ανθρώπους! 
Κι’ έτσι, “Λίγο ακόμα, 
να σηκωθούμε λίγο ψη-
λότερα!”, γιατί το έχου-
με σήμερα όλοι ανάγκη. 
Έφερε πιο κοντά τον Ελ-
ληνικό λαό και με τον 
πιο σημαντικό ποιητικό 
του λόγο, με την ποιητι-
κή του παράδοση ο ίδιος 
δεν παράγει απλώς ήχο, 
αλλά λόγο».

Νέοι και νέες από 
την περιοχή, ντυμένοι με την παραδοσιακή κρητική ενδυμα-
σία προσέφεραν στον Παναγιώτατο και στους Προκαθημέ-
νους ένα κλαδί ελιάς ως σύμβολο ειρήνης, καταλλαγής και 
συμφιλίωσης.

Στον Χαιρετισμό που απέστειλε ο Μίκης Θεοδωράκης 
τονίζει πως «η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης κατέχει ένα ξε-
χωριστό μέρος στη ψυχή μου. Την έχω επισκεφθεί πολλές φο-
ρές. Με τον μακαριστό Ειρηναίο Γαλανάκη μάς συνέδεαν δε-
σμοί βαθιάς φιλίας. Συνομιλούσαμε ώρες για τα ιδανικά του 
Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας. Η αναζήτηση του Θείου 
ήταν για μένα υπέρτατος σκοπός από τα νεανικά μου χρόνια».

Την εκδήλωση χαιρετίζει ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκο-
πος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, κάνοντας ι-
διαίτερη αναφορά στη σχέση της Τέχνης με την Ορθοδοξία. 
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ΤΡΙΤΗ, 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Αγίας και Μεγάλης 
Συνόδου στην ΟΑΚ, τελείται καθημερινά Θεία Λειτουργία 
στην παρακείμενη Ιερά Μονή Οδηγητρίας Γωνιάς.

Την Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016, η Θεία Λειτουργία τελείται 
χοροστατούντος του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου 
Γ΄.

Κατά την πρώτη συνεδρία ο Οικουμενικός Πατριάρχης α-
ποδοκιμάζει τις υποκινούμενες διαδηλώσεις ορισμένων ορ-
γανωμένων ομάδων κατά της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου 
και ακολούθως, ανακοινώνει την αποστολή τηλεγραφήμα-
τος προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, καθώς και ευχετηρίου 
Μηνύματος για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας από επίσημους εκπροσώπους της Ρωμαιοκαθολι-
κής Εκκλησίας και άλλους.

Τέλος, με ορισμένες τροποποιήσεις, εγκρίνεται ομοφώ-
νως το κείμενο για την 
αποστολή της Ορθοδό-
ξου Εκκλησίας στο σύγ-
χρονο κόσμο.

Ορθόδοξος
Διασπορά

Μετά την αποδοχή 
των τροποποιήσεων, γί-
νεται η ανάγνωση του 
κειμένου περί της Ορ-
θοδόξου Διασποράς, κα-
θώς και ο σχετικός Κα-
νονισμός οργανώσεως 
και λειτουργίας των Ε-
πισκοπικών Συνελεύσε-
ων. Ακολούθως, ο Οι-
κουμενικός Πατριάρχης επεσημαίνει ότι, αν και δεν κατέστη 
ακόμη δυνατή η επιθυμητή κανονική οργάνωση των Επισκο-
πικών Συνελεύσεων, εν τούτοις σημειώθηκαν σημαντικά βή-
ματα και οι κοινές προσπάθειες απέδωσαν σημαντικούς καρ-
πούς για την αρμονική λειτουργία αυτών, παρά την αρνητική 
στάση μίας ή δύο Εκκλησιών. Στη συνέχεια, γίνεται αναφο-
ρά στα θετικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και 
στα αίτια των υφιστάμενων δυσλειτουργιών.

Συζητήσεις και Προτάσεις
επί του θέματος

Οι συζητηθείσες προτάσεις διατυπώνονται προφορικώς 
και επικεντρώνονται αφ’ ενός στη διατήρηση του υφισταμέ-
νου κειμένου, αφ’ ετέρου δε στην αξιοποίηση της αυθεντίας 
της Συνόδου για την άρση ορισμένων αντικανονικών πρακτι-
κών και δυσλειτουργιών, με σκοπό να εκπληρωθεί το σημα-
ντικό έργο των Επισκοπικών Συνελεύσεων.

Οι δευτερολογίες των Μακαριωτάτων Προκαθημένων α-
ξιολογούν κατά τρόπο εποικοδομητικό τις διαφορετικές προ-
τάσεις των δύο ανωτέρω τάσεων, με αναφορά στην απουσί-
α των μη συμμετεχουσών στη Σύνοδο τεσσάρων Ορθοδόξων 
Εκκλησιών, προς πρόληψη και αποτροπή παρανοήσεων. 

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ως Πρόεδρος της 

Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, υπερασπίζεται το κανονικό δι-
καίωμα, καθώς και την αυθεντία της Συνόδου να προστατεύ-
ει την κανονική τάξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας και να εγ-
γυάται την αρμονική λειτουργία των διορθοδόξων σχέσεων. 
Ταυτοχρόνως, κρίνει αναγκαία την αποδοχή ορισμένων τρο-
πολογιών για πρακτικά κυρίως ζητήματα κανονικής τάξεως. 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Ο Πατριάρχης Σερβίας 
στην Ιερά Πατριαρχική Μονή

Οδηγητρίας Γωνιάς

Στο καθολικό της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Οδηγητρίας 
Γωνιάς, τελείται Πατριαρχική Θεία Λειτουργία από τον Πα-
τριάρχη Σερβίας κ. Ειρηναίο, μετά του Σεβασμιωτάτου Αρχι-
επισκόπου Αχρίδος Ιωάννου ως και Αρχιερέων και Κληρικών 

της Αγιωτάτης Εκκλη-
σίας της Σερβίας. Στη 
Θεία Λειτουργία συ-
μπροσεύχονται ο Πανα-
γιώτατος Οικουμενικός 
Πατριάρχης κ.κ. Βαρ-
θολομαίος Α΄, καθώς 
και οι Προκαθήμενοι 
εκ των Αγιωτάτων Ορ-
θοδόξων Αυτοκεφάλων 
Εκκλησιών και πολλοί 
Αρχιερείς, εκ των Αντι-
προσωπειών που λαμ-
βάνουν μέρος στην Αγία 
και Μεγάλη Σύνοδο. Ο 
Μακαριώτατος Πατρι-
άρχης Σερβίας κ. Ειρη-
ναίος εκφράζει τις ευχα-

ριστίες του προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη 
κ.κ. Βαρθολομαίο Α΄, ευχόμενος ευόδωση των εργασιών, α-
ναφερόμενος και στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου, ως τοπικού Επι-
σκόπου.

Κατά την πρωϊνή συνεδρία της Τετάρτης, 22 Ιουνίου 
2016, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄ α-
νακοινώνει τη μη τελική έγκριση και υπογραφή των κειμένων 
περί της «Αποστολής της Ορθοδόξου Εκκλησίας στον σύγχρο-
νο κόσμο» και περί της «Ορθοδόξου Διασποράς», λόγω μη ο-
λοκληρώσεως της ρωσσικής μεταφράσεως αυτών και εισάγει 
προς συζήτηση το κείμενο περί του «Αυτονόμου και του τρό-
που ανακηρύξεως αυτού».

Συζητήσεις Προκαθημένων
και μελών της Συνόδου

Επί του θέματος λαμβάνουν τον λόγο οι περισσότεροι 
εκ των Προκαθημένων και άλλοι Αρχιερείς για να υποστη-
ρίξουν ότι οι διατάξεις του κειμένου αποδυναμώνουν τα κα-
νονικώς κατωχυρωμένα εξαιρετικά προνόμια του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου και ανοίγουν μία επικίνδυνη ατραπό για τη 
διοικητική πολυδιάσπαση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, με α-
πρόβλεπτες αρνητικές συνέπειες για την ενότητά της. 
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Κάποιοι εκ των Αριχιερέων υποστηρίζουν ότι συρρικνώ-
νεται το καθιερωμένο καθεστώς της Ορθοδόξου κανονικής 
παραδόσεως περί Αυτονόμου, καθώς κάθε Αυτοκέφαλη Εκ-
κλησία μπορεί να επιβάλει διαφορετικό τύπο Αυτονόμου και 
εξαρτήσεως από την Αυτοκέφαλο Εκκλησία στην οποία α-
ναφέρεται. 

Τελικώς, το κείμενο γίνεται αποδεκτό, έπειτα από φρα-
στικές βελτιώσεις και διευκρινίσεις. 

Περί Νηστείας

Κατά την απογευματινή Συνεδρία της ίδιας ημέρας εισά-
γεται προς συζήτηση το κείμενο, με θέμα: «Η σπουδαιότη-
τα της νηστείας και η τήρηση αυτής σήμερα». Το κείμενο θε-
ωρείται γενικώς ως μία άρτια και περιεκτική έκφραση του 
γράμματος και του πνεύματος όλης της μακραίωνης εκκλη-
σιαστικής παράδοσης, για 
αυτό και υπέστη ελάχιστες 
τροποποιήσεις μετά την ο-
μόφωνη αποδοχή του από 
την Γ΄ Προσυνοδική Πα-
νορθόδοξο Διάσκεψη (Σα-
μπεζύ, 1986). 

Κατά τη συζήτηση επί 
του θέματος εκφράζεται η 
πλήρης ικανοποίηση των 
Μακαριωτάτων Προκαθη-
μένων, τόσο προς την πλη-
ρότητα, όσο και προς την 
ευρύτητα των προοπτικών 
του κειμένου για την ποι-
μαντική διάκριση μεταξύ 
της κανονικής ακρίβειας 
και της εκκλησιαστικής οι-
κονομίας κατά την εφαρμογή των θέσεων αυτών από τις κατά 
τόπους Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Το κείμενο γίνε-
ται ομοφώνως δεκτό ως έχει. 

ΠΕΜΠΤΗ, 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Θεία Λειτουργία ρουμανιστί
στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Γωνιάς

Η Θεία Λειτουργία τελείται από την Αγιωτάτη Εκκλησί-
α της Ρουμανίας, λειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρ-
χιεπισκόπου Άλμπα Ιούλια Ειρηναίου. Συμπροσεύχονται η 
Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄, 
ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ και άλλοι 
Προκαθήμενοι καθώς και μέλη των Αντιπροσωπειών.

Περί της Εγκυκλίου
της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου

Κατά την πρωινή συνεδρία, αναγινώσκεται και εγκρίνε-
ται η Εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου μετά προ-
σθηκών ή τροπολογιών. Στην Εγκύκλιο υπογραμμίζεται πως 
η Εκκλησία ως Σώμα Χριστού είναι εικόνα της Αγίας Τριά-
δος και αποτελεί «μαρτυρία εν διαλόγω» και τονίζεται η αξία 
του ανθρωπίνου προσώπου. 

Πιο αναλυτικά, οι άξονες γύρω από τους οποίους κινείται 
η Εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου είναι οι εξής: 

 α)  Η Εκκλησία ως Σώμα Χριστού είναι εικόνα της Αγί-
ας Τριάδος,

β)  Η αποστολή της Εκκλησίας στον κόσμο,
 γ)  Η οικογένεια είναι εικόνα της αγάπης του Χριστού 

προς την Εκκλησία,
δ) Η κατά Χριστόν παιδεία,
ε)  Η Εκκλησία ενώπιον των σύγχρονων προκλήσεων,
 στ)  Η Εκκλησία ενώπιον της παγκοσμιοποιήσεως, α-

κραίων φαινομένων βίας και της μεταναστεύσεως,
ζ) Η Εκκλησία αποτελεί συνεχή διαλογική μαρτυρία.

Περί Γάμου

Στη συνέχεια, έρχεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια 
το κείμενο «Περί του Μυ-
στηρίου του Γάμου και των 
κωλυμάτων αυτού», όπως 
αυτό ανεπτύχθη και συνε-
πληρώθη από τη Σύναξη 
των Μακαριωτάτων Προ-
καθημένων των Αυτοκε-
φάλων Ορθοδόξων Εκ-
κλησιών (Σαμπεζύ, Ιανου-
άριος 2016). Οι συζητή-
σεις και οι προτάσεις περί 
τροπολογιών και προσθη-
κών επιβεβαιώνουν τόσο 
την αρτιότητα του κειμέ-
νου, όσο και την αναγκαιό-
τητα των προβαλλομένων 
σε αυτό θέσεων για την 
προστασία όχι μόνο του 

μυστηρίου του Γάμου, αλλά και του ιερού θεσμού της Οικο-
γενείας. Υπό την έννοια αυτή, η συζήτηση περιστρέφεται κυ-
ρίως στην τροποίηση της διατυπώσεως της παραγράφου του 
κειμένου περί των μικτών γάμων, για την οποία είχε προβά-
λει έντονες αντιρρήσεις η μη υπογράψασα το σχετικό κεί-
μενο Εκκλησία της Γεωργίας. Για αυτόν τον λόγο οι προτα-
θείσες τροπολογίες, που αποσκοπούν κυρίως στη διευκρίνι-
ση του γράμματος και του πνεύματος της συγκεκριμένης πα-
ραγράφου, υποστηρίζονται από όλους τους Προκαθημένους 
των Ορθοδόξων Εκκλησιών και με αυτόν τον τρόπο αντιμε-
τωπίζονται ουσιαστικά οι επιφυλάξεις της Εκκλησίας της Γε-
ωργίας, που αφορούν τα όρια της εφαρμογής της εκκλησια-
στικής οικονομίας στους μικτούς γάμους.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2106

Θεία Λειτουργία πολωνιστί
στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Γωνιάς 

Τελείται Θεία Λειτουργία από την Αγιωτάτη Εκκλησία 
της Πολωνίας, λειτουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκό-
που Σιεμιατίτσε Γεωργίου. Συμπροσεύχονται η Α.Θ.Π., ο Οι-
κουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄, ο Μακαριώ-
τατος Αρχιεπίσκοπος Πολωνίας κ. Σάββας και άλλοι Προκα-
θήμενοι και μέλη των Αντιπροσωπειών.
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Οι εργασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου συνεχίζο-
νται «κεκλεισμένων των θυρών» με την ολοκλήρωση των κει-
μένων και με τους Προκαθημένους μετά δύο συνεργατών έ-
καστος, καθώς και τη Γραμματεία της Συνόδου.

Στην παρούσα Συνεδρία γίνεται και η ανάγνωση της Συ-
νοδικής Εγκυκλίου και η βελτίωση του κειμένου μέσω των 
παρατηρήσεων των Προκαθημένων.

Ανακήρυξη Εταίρων

Το απόγευμα της Παρασκευής και μετά το πέρας των ερ-
γασιών, πραγματοποιείται μέσα σε λαμπρό κλίμα, η τελετή 
αναγόρευσης των 
Π ρ ο κα θ η μ έ ν ω ν 
των Ορθοδόξων 
Εκκλησιών σε Ε-
ταίρους της ΟΑΚ. 

Ο Γενικός Δι-
ευθυντής του Ιδρύ-
ματος Δρ Κωνστα-
ντίνος Ζορμπάς 
χαιρετίζει την εκ-
δήλωση και καλω-
σορίζει τους πα-
ρευρισκομένους ο-
μολογώντας πως, 
«πλησιάζοντας τα 
πενήντα χρόνια 
λειτουργίας του Ι-
δρύματος, γευό-
μεθα από σήμε-
ρα τους καρπούς 
της αποστολής του 
στον κόσμο, μιας 
αποστολής βασι-
σμένης στις παρα-
δόσεις της Εκκλη-
σίας, του λαού και 
του έθνους μας, 
βαθιάς ριζωμένης 
στην πνευματικό-
τητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και κυρίως αντιμετωπίζοντας 
τα “όποια προβλήματα” εν διαλόγω, καταλλαγή και συνέσει˙ 
μιας αποστολής ιερής, γι’ αυτό και ιεραποστολής!». 

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ τονίζει πως, «οι βασικές 
αρχές της αποστολής του Ιδρύματος εκφράζονται πλήρως μέσα 
στο σημαντικό και λίαν επίκαιρο κείμενο που εγκρίθηκε τις η-
μέρες αυτές, με τίτλο “Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
εν τω συγχρόνω κόσμω”. Κι αυτό επιτυγχάνεται με τον διάλο-
γο, διότι η άρνηση του διαλέγεσθαι, αποτελεί εμπόδιο και απει-
λή για τη μαρτυρία της Εκκλησίας σήμερα. Το σημαντικό αυτό 
έργο της ΟΑΚ πέρα από την άριστη συνεργασία με τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, επικουρείται και από το θεσμό των 
Εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Οργανισμού διοικήσε-
ως, διαχειρίσεως και λειτουργίας του Ιδρύματος».

Επίσης, κατά τον κ. Ζορμπά, «η σημερινή εκδήλωση, ε-
νταγμένη στα πλαίσια της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορ-
θοδόξου Εκκλησίας, οφείλεται πρωτίστως στην αγάπη του Οι-
κουμενικού Πατριάρχου και των λοιπών σεπτών Προκαθη-

μένων, οι περισσότεροι εκ των παρευρισκομένων, γνωρίζουν 
προσωπικά και τιμούν την Ακαδημία».

Ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, μετά το τέλος της ομιλίας 
του εκφράζει τις ευχαριστίες του λέγοντας: «Σας ευχαριστού-
με, Παναγιώτατε, εκ βάθους καρδίας, διότι μέσα από την ομι-
λία σας επαναβεβαιώνεται περίτρανα η αγάπη σας και η στορ-
γή σας προς το Ίδρυμα και μάλιστα με την ύψιστη τιμή να α-
ναδείξετε την Ακαδημία σε σταθμό και τόπο αναφοράς της εκ-
κλησιαστικής μας Ιστορίας!».

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος Κισάμου και Σελίνου 
Αμφιλόχιος, στην ομιλία του αναφέρεται στο έργο και την 
πεντηκονταετή προσφορά της Ακαδημίας και ευχαριστεί ό-

λους εκείνους που 
τη στηρίζουν πο-
λυποίκιλα, με ιδι-
αίτερη μνεία στον 
μακαριστό Μητρο-
πολίτη Κισάμου 
και Σελίνου κυρό 
Ειρηναίο, τον ε-
μπνευστή και ιδρυ-
τή της Ακαδημί-
ας. Σημειώνει χα-
ρακτηριστικά: «Η 
μνήμη μας, εν πρώ-
τοις, οικεία αυτής 
βουλήσει, ανατρέ-
χει, εις τον εν χώρα 
ζώντων αναπαυό-
μενον μακαριστόν 
προκάτοχον μας, 
Μητροπολίτην Κι-
σάμου και Σελίνου 
κυρόν Ειρηναίον. 
Τολμώμεν να εί-
πωμεν, ότι η υπο-
δοχή και φιλοξενί-
α του μεγάλου αυ-
τού ιστορικού γεγο-
νότος, της πραγμα-
τοποιήσεως, δηλο-

νότι, της Αγίας και Μεγάλη Συνόδου, εις τους χώρους της Ορ-
θοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, πληροί τας προσδοκίας και αντι-
δωρίζει δαψίλειαν αναπαύσεως, ευλογίας και χάριτος εις τους 
κόπους και τους αγώνας του προσφιλούς Αρχιερέως. Ας είναι 
η μνήμη του αιωνία! Αξιοχρέως μνημονεύομεν μετά λόγων ζω-
ηρών και επαινετικών τον πλέον επίλεκτον συνεργάτην του α-
οιδίμου Μητροπολίτου, τον πρώτον και επί πολλάς δεκαετί-
ας Γενικόν Διευθυντήν του Καθιδρύματος αυτού, Δρα Αλέξαν-
δρον Παπαδερόν, ο οποίος και εβάστασεν εις τους ώμους του 
το πολυεύθυνον έργον της Ακαδημίας, πολλάκις εις χρόνους ε-
ξόχως δισέκτους…». 

Ακολουθεί η ανάγνωση των Πρακτικών και η απόφαση 
ανακήρυξης των Προκαθημένων σε Εταίρους της Ακαδημί-
ας από τον Γενικό Διευθυντή Δρ Κωνσταντίνο Ζορμπά. Α-
κολούθως, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. 
Βαρθολομαίος Α΄, ως ο πνευματικός προστάτης του Ιδρύμα-
τος, αλλά και από πολλών ετών Εταίρος, αποδίδει το χρυσό 
έμβλημα του Ιδρύματος σε κάθε Προκαθήμενο.



14

διάλογοι καταλλαγής OΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ • ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Α-
φρικής κ. Θεόδωρος Β΄, εμφανώς συγκινημένος, δηλώνει, 
μεταξύ άλλων, τα εξής: «Παναγιώτατε, “τούτο το χώμα είναι 
δικό σας και δικό μου”. Επιτρέψτε μου να μην ευχαριστήσω 
ως Πάπας και ως Πατριάρχης, αλλά σαν ένας απλός κληρικός 
που γεννήθηκε, ανατράφηκε, χειροτονήθηκε σ’ αυτό τον τόπο. 
Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σ’ αυτόν τον τόπο 
που με γέννησε, σ’ αυτή την Εκκλησία που με χειροτόνησε, σ’ 
αυτή τη θάλασσα που χαιρέτισα και έφυγα για τη ξενιτειά. Ευ-
χαριστώ, λοιπόν, μέσα από την καρδιά μου, την Ακαδημία, που 
όπως έλεγα προχθές, γνώρισα τα σκονισμένα ράσα, τα ροζια-
σμένα χέρια του Γέροντα Ειρηναίου που οραματίστηκε αυτό 
το θαύμα που λέγεται Ορθόδοξος Ακαδημία της Κρήτης. Επι-
τρέψατέ μου, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις ευχα-
ριστίες μου και να ζει αυτό το Καθίδρυμα εις αιώνας αιώνων 
και να δίδει από αυτό τον ευλογημένο τόπο της Κρήτης και του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου το κέντρο, το μήνυμα ότι, όλοι σ’ 

αυτόν τον κόσμο είμαστε μια γειτονιά και αξίζει να αγαπάμε, ο 
ένας τον άλλον, αξίζει να συγχωράμε, αξίζει να σκορπάμε την 
ειρήνη και την ελπίδα». 

Στη συνέχεια, οι λοιποί τιμώμενοι Προκαθημένοι εκφρά-
ζουν λόγους ευχαριστίας προς το Ίδρυμα. 

Η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ’ 
δηλώνει πως, «θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστί-
ες μου στο Ίδρυμα τούτο, το οποίο σήμερα μας τιμά και εγώ 
με τη σειρά μου είχα την ευλογημένη ευκαιρία να συμμετάσχω 
στις εργασίες και στις δραστηριότητες της Ορθοδόξου Ακαδη-
μίας Κρήτης».

Η Α.Μ. ο Πατριάρχης των Σέρβων κ. Ειρηναίος ευχα-
ριστεί με τη σειρά του το Ίδρυμα και κάνει λόγο «για τους δε-
σμούς φιλίας των δύο λαών Ελλάδας και Σερβίας, που ξεκι-
νούν από πολύ παλιά». 

Η Α.Μ. ο Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ ευχαριστεί 
για την τιμή και δηλώνει πως, «εκτιμούμε πάρα πολύ τη δρα-
στηριότητα σας και σας συγχαίρω για την ανακαίνιση και επέ-

κταση της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, που επέτρεψαν τη 
διεξαγωγή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Ευχόμεθα χρόνια 
πολλά και καλά και κάλλιστα και άριστα».

Η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης 
Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β΄ υπογραμμίζει πως, «οι δεσμοί 
του πνεύματος είναι πιο ισχυροί από τους δεσμούς αίματος. 
Δεχόμεθα την τιμή της αγάπης σας και οι σχέσεις της Εκκλησί-
ας της Κύπρου με την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης θα παρα-
μείνουν δυνατές».

Η Α. Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
κ. Ιερώνυμος Β΄ περιγράφει στους παρευρισκομένους τις ι-
διαίτερες σχέσεις φιλίας με τον ιδρυτή της ΟΑΚ, μακαριστό 
Κισάμου και Σελίνου κυρό Ειρηναίο Γαλανάκη, ενθυμούμε-
νος ταυτοχρόνως τις νεανικές του αναμνήσεις και τις στιγμές 
που έζησε κοντά στο μεγάλο Ιεράρχη της Κρήτης και εύχε-
ται ο Θεός να αναπαύσει τη ψυχή του, ενώ η Α.Μ. ο Μητρο-
πολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας παρο-

τρύνει τους παρευρισκομένους «να εύχεστε και να στηρίζετε 
το λαό της Πολωνίας».

Η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Πράγας και πάσης Τσεχί-
ας και Σλοβακίας κ. Ρωστισλάβ, μιλώντας στην ελληνική 
γλώσσα, εκφράζει τη συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη του 
για τη μεγάλη τιμή που γίνεται στο πρόσωπό του εκ μέρους 
του Ιδρύματος, ευχόμενος, «ο Θεός να ευλογεί το Καθίδρυμα 
της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης και το έργο της».

Στη συνέχεια και μετά την προτροπή του Γενικού Διευ-
θυντού της ΟΑΚ προς τους παρευρισκομένους, αναφωνούν 
όλοι «Άξιοι!» για τους τιμώμενους Ιεράρχες. Ο κ. Ζορμπάς 
τονίζει πως, «σε όλα τα συνέδρια που διοργανώνονται στην 
ΟΑΚ μέχρι σήμερα –περίπου 2.500 συνέδρια– επίκεντρο του 
προβληματισμού είναι ο άνθρωπος και η ιερότητα του ανθρω-
πίνου προσώπου, η αξία του και η αξιοπρέπειά του, αλλά και 
το γεγονός πως η ανθρώπινη υπόσταση στο σύνολό της, δεν 
πρέπει να υποτιμάται και να ευτελίζεται» και δίδει τον λόγο 
στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α΄.
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Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης τονίζει πως 
η ΟΑΚ είναι «Ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου παγκο-
σμίου κύρους και εμβέλειας και διά τον λόγο αυτό επελέχθη 
διά να πραγματοποιηθεί στους χώρους της η Αγία και Μεγά-
λη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας». Στη συνέχεια, ευχα-
ριστεί τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, Σεβασμιώτατο Κισάμου 
και Σελίνου Αμφιλόχιο, καθώς και τον Γενικό Διευθυντή της 
ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνο Ζορμπά, για την ακαταπόνητη φρο-
ντίδα προετοιμασίας του Ιδρύματος, ώστε να υποδεχθεί και 
να φιλοξενήσει το κορυφαίο αυτό ιστορικό γεγονός της Ορ-
θοδοξίας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τονίζει πως, «μετά ιδιαιτέ-
ρας χαράς και συγκινήσεως χαιρετίζομεν την απόφαση του Δ. 
Σ. της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης να αποδώσει εις έκαστο 
προς ημών τιμητική διάκριση του εταίρου αυτής, διότι πρόκει-
ται περί μιας διακρίσεως η οποία αποδίδεται εκάστου αδελφού 
εκκλησιαστικού ηγέτη, υπό ενός Ιδρύματος ταχθέντος εις τη δι-
ακονία του διαλόγου και της χριστιανικής καταλλαγής». 

Στη συνέχεια, ο ίδιος συγχαίρει τους τιμώμενους Προκα-
θημένους, καθώς η αναγόρευσή τους σε Εταίρους της Ακα-
δημίας αποτελεί, «ένδει-
ξη αναγνωρίσεως της πο-
λυτίμου προσφοράς εκά-
στου αδελφού Προκαθη-
μένου εις την Εκκλησίαν 
του, αλλά και στον διάλο-
γο προς καταλλαγήν και 
συμφιλίωσην μεταξύ των 
Χριστιανών και των αν-
θρώπων όλου του κόσμου. 
Εις εποχήν μάλιστα εξάρ-
σεως του θρησκευτικού 
φανατισμού και της δεδη-
λωμένης εις ψευδή θρη-
σκευτική βαση τρομοκρα-
τίας, χωρίς βέβαια υποχώ-
ρηση από τας ορθοδόξους 
θέσεις μας».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κάνει εκτενή αναφορά στο 
σημαίνοντα ρόλο και τη μεγάλη προσφορά της ΟΑΚ καθώς, 
«η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης λειτουργεί υπό την πνευματι-
κήν προστασίαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την άμε-
σον επίβλεψιν της υμετέρας αγαπητής ιερότητος, Αδελφέ Άγιε 
Κισάμου και Σελίνου, ως χώρος διαλόγου και συμπνευματι-
σμού μεταξύ των Ορθοδόξων, για την κατά το εφικτό διαμόρ-
φωση ενιαίας θέσεως επί των συγχρόνων προβλημάτων του 
ανθρώπου και του κόσμου. Μέχρι σήμερα η Ακαδημία έχει δώ-
σει πολλά δείγματα τοιούτου διαλόγου. Επίσης, έχει δώσει α-
ξιόλογα δείγματα προβολής των ορθοδόξων θέσεων προς τους 
ετεροδόξους και ετεροχρίστους αδελφούς μας, κατά τη διάρ-
κεια διαλόγου μετ’ αυτών, μεταξύ της πίστεως, της Επιστήμης 
και του Πολιτισμού. Η ίδρυση αυτής, άλλωστε, εις το εξαιρέ-
του κάλλους φυσικόν τούτο περιβάλλον, το οποίον διέθεσεν η 
παρακειμένην ιστορικήν Ιεράν Πατριαρχικήν και Σταυροπηγι-
ακήν Μονήν Παναγίας Οδηγητρίας Γωνιάς, είναι συνυφασμέ-
νη με το πνεύμα τούτου του διαλόγου και της καταλλαγής, κα-
θώς η ανέγερση των πρώτων εγκαταστάσεων της Ακαδημίας 
επραγματοποιήθη με την οικονομικήν βοήθειαν της αρμοδίας 
υπηρεσίας της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας, ως ση-

μείον μετανοίας και συμφιλίωσης εις τόπον εντόνως συνδεδε-
μένον με τη Μάχη της Κρήτης το 1945, μίαν ηρωικήν μάχην 
διά την ελευθερίαν και την ανθρωπίνην αξιοπρεπείαν, με βα-
ρείας και αιματηράς θυσίας για τον ευσεβή Ορθόδοξον Κρη-
τικόν λαόν». Και συνεχίζει: «Η λειτουργία της Ακαδημίας εις 
την Μεγαλόνησον Κρήτην, όπως την οραματίστηκε ο αείμνη-
στος Μητροπολίτης κυρός Ειρηναίος Γαλανάκης με τον στενόν 
συνεργάτην του, εντιμολογιώτατον και φίλτατον Αλέξανδρον 
Παπαδερόν, αποτελεί μία ακόμα απόδειξη για το πώς η πολι-
τεία των χριστιανών, η κοινωνία των πιστών, με τον σπόρο της 
πίστεως και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μεταμορφώνει τους 
θεσμούς, τη ζωή, τους ανθρώπους ενός τόπου, ενός κράτους 
και όλου του κόσμου [...] διότι η Εκκλησία δίδει την μήτραν η 
οποία αναγεννά τον άνθρωπον και τον κόσμον, μέσα από την 
ειρηνική και μυστηριακή ζωή της, την αδιάλειπτον λατρείαν 
και τα παραδείγματα των αγίων της. Διάφορος θα ήτο η κατά-
σταση εις τον κόσμον μας, εάν τα έθνη ενεπτέροντο από τα χρι-
στιανικά ιδεώδη της ανοχής προς εταίρους, της ταπεινώσεως 
και της αλληλοκατανοήσεως και της συνεργασίας, της αγάπης 
προς κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτου φύλου, γένους και γλώσ-

σας και θρησκείας. Διάφο-
ρος θα ήτο η κατάστασις 
εάν ο κόσμος ευθυγράμμι-
ζε την ζωήν του προς το μο-
ναδικόν κανόναν αληθινής 
ζωής, το Ευαγγέλιον. Τότε 
ασφαλώς θα ήτο δυνατό να 
κατευθύνει προς μερικάς 
λύσεις τα μεγάλα δυσεπί-
λυτα προβλήματα του πλα-
νήτου μας, τα οποία πολ-
λάκις έχουν συζητηθεί και 
εις τους χώρους της Ακαδη-
μίας ταύτης, όπως το φλέ-
γον πρόβλημα του περιβάλ-
λοντος, για το οποίο ασφα-
λώς άπαντες ημείς οι Προ-
καθήμενοι των Αγιωτάτων 

Ορθοδόξων Εκκλησιών, ιδιαιτέραν επιδεικνύουμεν ευαισθη-
σίαν».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τονίζει ακόμη πως, «η Εκ-
κλησία δίδει ζωήν εις τον κόσμον, προσανατολισμόν εις τον 
Πολιτισμόν και εις την Ιστορίαν, επιδρά στους ανθρώπους, 
τους εναγκαλίζεται, τους ενώνει, τους χριστοποιεί και τους θε-
ώνει. Με τας γενικάς αυτάς σκέψεις συγχαίρωμεν εκάστω τι-
μωμένο αδελφό εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
και προσωπικώς, ως ανθρώπου και πνευματικού ηγέτη συμ-
βαλόντι εις τον διάλογον και εις την διαφύλαξιν της ενότητος 
της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίαν και ευχαριστούμεν τω εντί-
μω Δ.Σ. της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, διότι εξαρχής ε-
ναγκαλίσθη με θέρμη και αγάπη το γεγονός της Αγίας και Με-
γάλης Συνόδου και κατενόησεν τη σημασία αυτής διά την ενό-
τητα των Ορθοδόξων και την ενίσχυσιν της φωνής της Ορθο-
δοξίας εις τον σύγχρονον κόσμον. Σημειούμεν δε ιδιαιτέρως, 
ότι διά της αποφάσεως ταύτης, αλλά και της συνολικής πολυ-
τίμου συμβολής εις την διοργάνωσιν της Συνόδου ημών, η Ορ-
θόδοξος Ακαδημία Κρήτης, αποδεικνύει ότι η μέριμνα αυτής 
δεν περιορίζεται εις την προσφοράν ακαδημαϊκών γνώσεων, 
αλλά συμβάλλει εμπράκτως στο κέντρον της ζωής της Εκκλη-
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σίας μας και εις την ενότηταν των Ορθοδόξων, η οποία αποτε-
λεί και το πολυτιμότερον αγαθόν αυτής».

Στη συνέχεια, ο κ. Ζορμπάς κλείνει την τιμητική εκδή-
λωση της αναγόρευσης των Προκαθημένων σε Εταίρων της 
ΟΑΚ, καλώντας σε επίσημο Δείπνο στον προαύλιο χώρο του 
Ιδρύματος, όπου ακολουθεί δεξίωση με τη συμμετοχή των 
Αρχών της Κρήτης και πλαισιωμένη από την παραδοσιακή 
και βυζαντινή Χορωδία του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως 
Κισάμου και Σελίνου. 

Κατά τη διάρκεια της εκδηλώσεως ο Δήμαρχος Πλατα-
νιά, Ιωάννης Μαλανδράκης, προσφέρει στους Προκαθημέ-
νους σε γραβούρα τον παλαιοχριστιανικό Ναό Μιχαήλ Αρ-
χαγγέλου Ροτόντας (6ος 
αιώνας), φιλοτεχνημένη 
από τη ζωγράφο-εικαστι-
κό Βασιλική Κάππα. Το 
κάθε έργο είναι μοναδικό, 
καθώς είναι ξεχωριστά 
ζωγραφισμένο για κάθε 
Προκαθήμενο.

Ο κ. Μαλανδράκης 
στην Προσφώνησή του 
τονίζει πως, «η παρουσί-
α της Ορθοδόξου Ακαδη-
μίας Κρήτης στον Δήμο 
Πλατανιά, ένα πραγματι-
κό “στολίδι” για τον Δήμο 
μας, τον τόπο μας και την 
Ορθοδοξία γενικότερα, 
καθιστά την περιοχή κέ-
ντρο έντονης πνευματικό-
τητας και θρησκευτικότη-
τας, καθώς το έργο της εί-
ναι αφιερωμένο στην καλ-
λιέργεια του πνεύματος 
και του διαλόγου ανάμεσα 
στην πίστη, την επιστήμη 
και τον πολιτισμό, με απο-
κορύφωμα την φιλοξενία 
στους χώρους αυτής την ι-
στορικήν Αγία και Μεγάλη 
Σύνοδο». 

Αναμφισβήτητα, ο 
Δήμος Πλατανιά καθ’ όλη 
τη διάρκεια της Συνόδου 
παρέχει κάθε δυνατή στή-
ριξη στην ΟΑΚ, η οποία 
έχει επωμισθεί το τεράστιο φορτίο για τη διεξαγωγή της Α-
γίας και Μεγάλης Συνόδου. Ως γνωστόν, η ΟΑΚ προσφέρει 
όχι μόνο ένα πολύ σημαντικό θεολογικό έργο, αλλά αποτε-
λεί και ένα πνευματικό κέντρο για την Κρήτη και ολόκληρη 
την Ορθοδοξία.

Επίσης, στην τελετή παρίσταται η Ευφροσύνη Σταυρά-
κη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), η οποία απονέμει στην Α.Θ.Π. τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Α΄, ειδικές συλ-
λεκτικές εκδόσεις των δύο Σειρών Γραμματοσήμων που κυ-
κλοφόρησαν τα ΕΛΤΑ, την πρώτη με αφορμή την Αγία και 
Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας και τη δεύτερη 

με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την ανάρρηση 
της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαί-
ου Α΄ στον Πατριαρχικό Θρόνο. 

Στην Πρόποσή του ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς αναφέ-
ρεται στον Ερωτόκριτο, το θρυλικό κρητικό έπος του 17ου αι-
ώνα στο οποίο, «περιγράφεται, με έξοχη ποιητική δύναμη, η α-
κόλουθη σκηνή: ένας άνθρωπος βρίσκεται ξαφνικά βαθιά στο 
πέλαγος. Ύστερα από σκληρό πάλεμα με τα μανιασμένα κύμα-
τα, φτάνει επιτέλους στην ξηρά. Σύρεται κατάκοπος στο βράχο 
και, ξαναβλέποντας την άγρια θάλασσα, αισθάνεται ανείπωτη 
ικανοποίηση για τον αγώνα και την αίσια έκβασή του. Φωνά-
ζει στο πέλαγος, για να ακουστεί παντού, σε όλα τα πέρατα της 

Οικουμένης, η παντοδύνα-
μη, πανανθρώπινη κραυγή 
του, που πάλεψε και νίκη-
σε όλα τα θεριά της θάλασ-
σας».

“Σ’ βάθη πελάγ’ αρμένιζα 
μα δὰ ’ρθα

στο λιμιώνα,
μπλιό δε φοβούμαι
ταραχές, μάνιτες
και χειμώνα”.

Ο Δρ Κωνσταντίνος 
Ζορμπάς εκφράζει την 
προσωπική του χαρά και 
συγκίνηση, «καθώς, με τη 
βοήθεια του Θεού, ένας ω-
ραίος αγώνας φθάνει με ε-
πιτυχία στο τέρμα του. Ο-
μολογώ, πως όταν διάβα-
σα το Ανακοινωθέν της Ι-
εράς Σύναξης των Προκα-
θημένων των Ορθοδόξων 
Εκκλησιών (Ιανουάριος 
2016), δεν υποψιαζόμουν 
την έκταση των ευθυνών, 
που αναλαμβάναμε. Θα ή-
θελα, λοιπόν, σήμερα να υ-
μνήσω την άγνοια, που δί-
νει συχνά φτερά στην τόλ-
μη. Ή μάλλον, να δοξολο-
γήσω την πίστη, που, κατά 
τη ρήση ενός σοφού, δίδει 
το κουράγιο να κάμνομεν 

άλματα με εμπιστοσύνη στο χάος και να μπορούμε να νικήσο-
μεν κατά κράτος τα στοιχειά της Αβύσσου».

“Μ’ αν είν’ ο ναύκλερος καλός, κ’ οι ναύτες δε φοβούνται,
μα στο τιμόνι στέκουσι, κ’ εις τ’ άρμενα βουηθούνται,

τη θάλασσα, τον άνεμο, την ταραχή νικούσι”.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ ευχαριστεί «όλους όσοι 
συνέβαλαν σε αυτό το ταξίδι» και τόνισε πως καταβλήθηκε 
«κάθε δυνατή προσπάθεια για να προετοιμαστεί και να διευ-
κολυνθεί το έργο της Συνόδου». Ταυτοχρόνως, κάνει χρονι-
κή αναδρομή στο απόγευμα που το Ανακοινωθέν των Προ-
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καθημένων για τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνό-
δου, εστάλη στην ΟΑΚ καθώς, «σε μια στιγμή το παρελθόν 
έγινε παρόν και ζωντάνεψε τα ιερά πρόσωπα των Πατέρων 
της Εκκλησίας μας. Τους συναντούμε απόψε στις σεβάσμιες 
μορφές σας, να κινούνται και να υφίστανται ανάμεσά μας, να 
ζουν μέσα από εμάς και να μας δείχνουν το δρόμο της αληθι-
νής ζωής». 

Ολοκληρώνοντας την Πρόποσή του, ο Δρ Κωνσταντίνος 
Ζορμπάς, τόνισε πως, «όλοι εμείς στην Ορθόδοξο Ακαδημία 
Κρήτης, μαζί με εκείνους που εμόχθησαν μέχρι σήμερα, μπο-
ρούμε να επαναλάβουμε, με αίσθηση ευθύνης, τα λόγια του Α-
ποστόλου τω Εθνών Παύλου: “Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνι-
σμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα...” (Β΄ Τιμ., 
4:7)». 

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Σερβίας κ. Ειρηναίος α-
παντά εκ μέρους 
όλων των Προ-
καθημένων, το-
νίζοντας τη χαρά 
του που γνώρι-
σε από κοντά το 
έργο του Ιδρύ-
ματος.

Στη συνέ-
χεια, ακολου-
θεί καλλιτεχνικό 
Παραδοσ ιακό 
Πρόγραμμα με 
χορούς και τρα-
γούδια της Κρή-
της. 

Στο τέλος 
της τιμητικής 
δεξίωσης ο Οι-
κουμενικός Πα-
τριάρχης κ.κ. 
Βαρθολομαίος 
Α΄ συγχαίρει τον Δρα Κωνσταντίνο Ζορμπά και τους συνερ-
γάτες του, με τα λόγια του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα Νί-
κου Καζαντζάκη από το ιστορικό μυθιστόρημά του «Καπετὰν 
Μιχάλης. Ελευτερία ή Θάνατος», λέγοντας πως, «οι κουζουλοί 
εκάνανε αθάνατη την Κρήτη!».

ΣΑΒΒΑΤΟ, 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Θεία Λειτουργία αλβανιστί
στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Γωνιάς

Την τελευταία ημέρα των εργασιών η Θεία Λειτουργία 
τελείται από την Αγιωτάτη Εκκλησία της Αλβανίας. Συμπρο-
σεύχονται η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθο-
λομαίος Α΄, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Α-
ναστάσιος ως και άλλοι Προκαθήμενοι και μέλη των Αντι-
προσωπειών.

Συνεχίζονται οι εργασίες της Συνόδου και η υπογραφή 
των κειμένων, ενώ σε ειδική τελετή ολοκληρώνονται οι ερ-
γασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.

Ακολουθεί Διορθόδοξος Πολιτιστική Εκδήλωση και επί-
σημο Δείπνο παρατιθέμενο από το Τάγμα του «Αγίου Ανδρέ-

ου» των Αρχόντων Οφφικιαλίων του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου στην Αμερική, στο Ναυτικό Μουσείο Χανίων.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό 
Αγίων Πέτρου και Παύλου στα Χανιά

από τον Οικουμενικό Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίο Α΄ 

και τους Μακαριωτάτους Προκαθημένους

Μεγαλειώδης υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχου και 
των Προκαθημένων λαμβάνει χώρα στα Χανιά. Με λαμπρό-
τητα τελείται την Κυριακή των Αγίων Πάντων, στον Ιερό 
Ναό Πέτρου και Παύλου Χανίων, η Διορθόδοξη και Συνο-

δική Θεία Λει-
τουργία, Προε-
ξάρχοντος του 
Οικουμενικού 
Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου 
Α΄, με συλλει-
τουργούς τους 
Προκαθημένους 
των Τοπικών 
Ορθοδόξων Αυ-
τοκέφαλων Εκ-
κλησιών. 

Συμβολικά 
προσφέρεται σε 
κάθε Προκαθή-
μενο ένα λευκό 
περιστέρι˙ σύμ-
βολο ειρήνης, το 
οποίο αφήνουν 
ελεύθερο να πε-
τάξει στο γαλά-

ζιο ουρανό της Κρήτης, πριν από την είσοδο τους στο Ναό.
Στη Θεία Λειτουργία παρευρίσκεται και ο Υφυπουργός 

Εξωτερικών Ιωάννης Αμανατίδης, Άρχοντες του τόπου, εκ-
πρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Στρατιωτικών 
και άλλων Αρχών.

Στην ομιλία του, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄ τονίζει ότι, 
«εάν δεν κατανοήσουμε την Εκκλησία ως “ουσιαστικώς συνο-
δική”, εάν δεν δεχθούμε ότι ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας 
είναι ζωή “ἐν Συνόδῳ”, ότι κάθε εκκλησιαστική πράξη, η μυ-
στηριακή και λατρευτική ζωή, το κήρυγμα και η διδαχή, η ποι-
μαντική διακονία και η εν τω κόσμω μαρτυρία της Εκκλησί-
ας μας είναι διαστάσεις της ουσιαστικής συνοδικότητος αυτής, 
δεν δυνάμεθα να προσεγγίσουμε ορθώς τη λειτουργία των Συ-
νόδων με τη στενότερη σημασία του όρου».

Τέλος, ο Παναγιώτατος αναφέρει ότι, «εάν ως προσφυώς 
ελέχθη, ο 21ος αιών δύναται και οφείλει να αναδειχθεί εις “αι-
ώνα της Ορθοδοξίας”, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Αγιω-
τάτης ημών Εκκλησίας έθεσε, χάριτι του εν Τριάδι προσκυνού-
μενου Θεού και Κυρίου των Όλων, τον θεμέλιον λίθον για την 
πραγμάτωση αυτού του θεάρεστου οράματος».
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Επίσκεψη Προκαθημένων
στο Κάστρο και Θεμελίωση Ιερού Ναού

από τον Οικουμενικό Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίο Α΄

Στο Μετόχι της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής 
Μονής Χρυσοπηγής στη Μεταμόρφωση στο Κάστρο μετα-
βαίνει μετά τη Διορθόδοξη Θεία Λειτουργία, ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄ μαζί με τους Προκαθημέ-
νους των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Στο Καθολικό της Μετα-
μορφώσεως στο Κάστρο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απεύ-
θυνει σύντομο ευχαριστιακό Χαιρετισμό προς το Σεβασμιώ-
τατο Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνό και προς όλους 
τους συνεργάτες του. 

Κατόπιν η 
Ιερά Μητρόπο-
λη και η Ιερά 
Μονή Χρυσο-
πηγής παραθέ-
τει Γεύμα στον 
Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό 
Πατριάρχη και 
στους Προκα-
θημένους. Κατά 
τη διάρκεια του 
Γεύματος ακο-
λουθεί Χαιρετι-
σμός και Πρόπο-
ση από τον Σε-
βασμιώτατο Κυ-
δωνίας και Απο-
κορώνου Δαμα-
σκηνό, κατά τον 
οποίο: «Κλήρος 
και λαός, άρχο-
ντες και αρχόμε-
νοι, συμφώνως 
δοξάζουμε το 
Πανάγιο Πνεύ-
μα, το οποίο εκ περάτων της Οικουμένης συνήθροισε ενθά-
δε, στη Μεγαλόνησό μας Κρήτη, πάντας Υμάς τους την Αγία 
και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας συγκροτήσα-
ντας!», ενώ απήντησε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιρά-
νων και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος. 

Κατόπιν, χορευτικοί σύλλογοι χορεύουν στον αύλειο 
χώρο της Τραπεζαρίας. 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Αναχώρηση
της Α.Θ.Π. Οικουμενικού Πατριάρχου 

κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄
από το αεροδρόμιο των Χανίων

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίσσονται κατά την αναχώ-
ρηση του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου 
Α΄, το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουνίου, στο αεροδρόμιο 
των Χανίων. Τον Παναγιώτατο συνοδεύουν ως το αεροπλά-
νο τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας 

της Κρήτης με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Κρήτης κ. Ειρηναίο, πλήθος κληρικών και λαϊκών, ενώ στρα-
τιωτικό άγημα απονέμει τις δέουσες τιμές.

Σύσσωμος ο λαός του νησιού -μετά των ποιμένων αυτού- 
αγάλλεται και ευχαριστεί τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πα-
τριάρχη και τους λοιπούς σεπτούς Προκαθημένους, για τη 
μεγάλη ευλογία που πηγάζει από την τιμή της επιλογής.

Κατά την αναχώρησή του ο Παναγιώτατος αναφέρει, μετα-
ξύ άλλων ότι, «Υπήρξαν κάποιες ανησυχίες λόγω της απουσίας  
των τεσσάρων Εκκλησιών, όμως τελικά η Σύνοδος  
στο Κολυμπάρι ήταν ευλογία Θεού [...] φεύγω από την Κρήτη 
συγκινημένος και ενθουσιασμένος. Έχω πάει ως Μητροπολί-
της και ως Πατριάρχης σε πολλές Πανορθόδοξες συναντήσεις 
όμως η Σύνοδος διέφερε κατά πολύ, όχι μόνο θεσμικά γιατί 

ήταν σε πολύ υ-
ψηλό επίπεδο 
αλλά και βιω-
ματικά. Η φιλο-
ξενία της Κρή-
της μάς βοήθη-
σε να το βιώσου-
με αυτό το γεγο-
νός εντονότερα. 
Γι’ αυτό φεύγω 
και όλη η Αντι-
προσωπεία του 
Πατρ ιαρχε ίου 
με ευγνωμοσύ-
νη προς τον Θεό 
και με θερμότα-
τες ευχαριστίες 
προς το λαό της 
Κρήτης, ο οποί-
ος αγκάλιασε τις 
εργασίες της Συ-
νόδου. Ευχαρι-
στούμε όλους 
από τον μεγαλύ-
τερο ως τον μι-

κρότερο και από τον μικρότερο ως τον μεγαλύτερο».
Ο Παναγιώτατος κρατώντας σφιχτά το χέρι του Γενικού 

Διευθυντού της ΟΑΚ, Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά, με τη 
φαναριώτικη σοφία του και ευγένεια, εκφράζει όλα τα συναι-
σθήματά του με μία φράση:

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ!



19

διάλογοι καταλλαγήςOΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ • ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Έπειτα από πολλά χρόνια η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι πλέον πραγματικότητα και 
θέτει τις βάσεις για έναν ουσιαστικό θεολογικό διάλογο, α-
ποτελώντας σταθμό στην εξέλιξη των εκκλησιαστικών πραγ-
μάτων και στη μετέπειτα ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας ανά 
την Οικουμένη. 

Τα θέματα που τίθενται υπό συζήτηση αφορούν την απο-
στολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο, την 
Ορθόδοξο Διασπορά, το Αυτόνομο και τον τρόπο διακηρύξε-
ως αυτού, το μυστήριο του Γάμου και τα κωλύματα αυτού, τη 
σπουδαιότητα της Νηστείας και την τήρησή της στις ημέρες 
μας, καθώς και τη σχέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον 
λοιπό χριστιανικό κόσμο. 

Οι Προκαθήμενοι αποστέλουν μήνυμα ενότητας, κατα-
δικάζοντας κάθε μορφή εγωκεντρισμού και εθνοφυλετισμού 
και αντιμετωπίζοντας ταυτοχρόνως τα πολυποίκιλα προβλή-
ματα που ταλανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο σε όλα τα επί-
πεδα. Επίσης, τονίζεται ιδιαιτέρως, πως η Ορθόδοξος Εκκλη-
σία καταδικάζει απερίφραστα την πολεμική βία και τον θρη-
σκευτικό φονταμενταλισμό και απευθύνει έκκληση προς την 
παγκόσμια κοινότητα για την επικράτηση της ειρήνης και της 
δικαιοσύνης σε όλες τις Χώρες του κόσμου και προτείνει τη 
φιλάνθρωπη στήριξη προς όλους ανεξαιρέτως τους δοκιμα-
ζόμενους ανθρώπους (π.χ. πρόσφυγες). 

Σύμφωνα με το Μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνό-
δου της Ορθοδόξου Εκκλησίας «Προς τον Ορθόδοξο λαό και 
κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως», «η Αγία και Μεγάλη Σύνο-
δος άνοιξε τον ορίζοντά μας στη σύγχρονη πολύμορφη Οικου-
μένη. Τόνισε την ευθύνη μας μέσα στον χώρο και τον χρόνο, 
πάντοτε με προοπτική την αιωνιότητα. Η Ορθόδοξος Εκκλη-
σία, διατηρώντας αλώβητο τον Μυστηριακό και Σωτηριολο-
γικό της χαρακτήρα, είναι ευαίσθητη στον πόνο, στις αγωνίες 
και στην κραυγή για δικαιοσύνη και ειρήνη των λαών. Ευαγ-
γελίζεται “ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον αὐτοῦ· ἀναγγείλατε 
ἐν τοῖς ἔθνεσι τὴν δόξαν αὐτοῦ, ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τὰ θαυμάσι-
α αὐτοῦ” (Ψαλμ., 95)».

Οι Προκαθήμενοι κάνουν έκκληση προς τους ισχυρούς 
της γης, όπως «όλως ιδιαιτέρως απευθύνουμε έκκληση στους 
ισχυρούς της γης για την επικράτηση της ειρήνης και της δικαι-
οσύνης στις Χώρες προελεύσεως των προσφύγων. Προτρέπου-
με τις πολιτικές αρχές, τους πολίτες και τους Ορθοδόξους Χρι-
στιανούς στις Χώρες που καταφεύγουν οι εξουθενωμένοι πρό-
σφυγες, να συνεχίσουν να προσφέρουν από το περίσσευμα και 
από το υστέρημα των δυνατοτήτων τους».

Ταυτοχρόνως, «η Εκκλησία μας ανταποκρινομένη στο χρέ-
ος να μαρτυρεί την αλήθεια και την αποστολική της πίστη, α-
ποδίδει μεγάλη σημασία στον διάλογο κυρίως με τους ετεροδό-
ξους Χριστιανούς». Για αυτό τον λόγο, «οι εκρήξεις φονταμε-

νταλισμού που παρατηρούνται στους κόλπους διαφόρων θρη-
σκειών αποτελούν έκφραση νοσηρής θρησκευτικότητος. Ο νη-
φάλιος διαθρησκειακός διάλογος συμβάλλει σημαντικά στην 
προώθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της ειρήνης και της 
καταλλαγής». 

Οι Προκαθήμενοι δεν λησμονούν να αναφερθούν επί-
σης στις σχέσεις της χριστιανικής πίστεως και των θετικών 
επιστημών, την επιστημονική γνώση, η οποία όσο κι αν εξε-
λίσσεται με «ταχύτατους ρυθμούς, δεν κινητοποιεί την βού-
ληση του ανθρώπου, ούτε δίνει απάντηση στα σοβαρά ηθικά 
και υπαρξιακά προβλήματα, στην αναζήτηση για το νόημα της 
ζωής και του κόσμου», την οικολογική κρίση και την αλόγι-
στη χρήση των φυσικών πόρων, την επιβάρυνση της ατμό-
σφαιρας με ζημιογόνους ρύπους και την κλιματική αλλαγή, 
την απρόσωπη ομογενοποίηση, η οποία προωθείται με ποικί-
λους τρόπους, την απρόσωπη οικονομική αγορά, τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα και τις ευθύνες των πολιτών και την ανάγκη 
συνεχούς αυτοκριτικής πολιτικών και πολιτών προς ουσια-
στική βελτίωση της κοινωνίας. 



Μία άλλη ιδιαίτερη και ξεχωριστή πτυχή της Αγίας και 
Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας, είναι και εκείνη του αν-
θρώπινου δυναμικού. Όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που εργά-
στηκαν αθόρυβα και ακαταπόνητα και που χάρη σ’ αυτούς 
πραγματώθηκε το μοναδικό αυτό γεγονός της Ορθοδοξίας.

Αναμφισβήτητα, η επιτυχής διοργάνωση και διεξαγωγή 
της Συνόδου, δεν στηρίζεται μόνο στις σύγχρονες εγκατα-
στάσεις του Ιδρύματος, το οποίο διαθέτει άριστη υλικοτεχνι-
κή υποδομή με μεγάλες δυνατότητες και ευελιξία ανάλογα 
με τις εκάστοτε ανάγκες, αλλά ταυτοχρόνως, στην πολυετή 
εμπειρία των εργαζομένων σ' αυτό, οι οποίοι επέδειξαν υπευ-
θυνότητα και μέγιστη αίσθηση της ευθύνης, απέναντι στη δύ-
σκολη αυτή ιστορική πρόκληση. Επιπλεόν η επιτυχία αυτή 
διασφαλίστηκε και από όλους όσους συμπορεύθηκαν μαζί 
μας στην ιστορική αυτή στιγμή της Εκκλησίας μας.

Σε άρθρο ημερήσιας εφημερίδας σημειώνεται ότι οι «φοι-
τητές που ήρθαν μέσω κάποιου πανεπιστημιακού προγράμμα-
τος ή οι μόνιμοι υπάλληλοι και το διοικητικό προσωπικό της 
Ακαδημίας, από τον πρώτο και έχοντα το γενικό πρόσταγμα 
της Ακαδημίας εξαίρετο επιστήμονα και “ψυχή ζώσα και δρώ-
σα” της ΟΑΚ, Δρ. Κωνσταντίνο Ζορμπά και τους βοηθούς και 
μόνιμους επιστημονικούς συνεργάτες του, της Ακαδημίας ως 
τον τελευταίο φοιτητή (ή όχι αλλά) εθελοντή που ήρθε από μα-
κριά από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Αφρική και άλλα μέρη 
προκειμένου να ζήσει τη μοναδική και συγκλονιστική εμπειρί-
α, ώστε κάποτε να μπορεί να διηγείται και να αφηγείται στις ε-

Αντί Επιλόγου
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πόμενες γενιές, τα παιδιά και τα εγγόνια του λέγοντας “ήμουν 
και εγώ εκεί”!». 

Γιατί, όλοι οι “ανώνυμοι” και ταυτόχρονα “επώνυμοι” 
στα μάτια του Θεού και της Εκκλησίας είναι που πραγμα-
τώνουν τον Πανίερο Θεοΐδρυτο και Θεοσύστατο, Θεόσδοτο 
Θεσμό της Εκκλησίας μας. 



Η Σύνοδος της Κρήτης είχε να αντιμετωπίσει μία σειρά 
από προκλήσεις-προσκλήσεις, που αντιμετωπίζει και η ίδια η 
Ορθοδοξία σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, η Σύνοδος απο-
τέλεσε μία πρόκληση για την Ορθοδοξία. H αυτόβουλη και 
η ετερόνομη απουσία των τεσσάρων Εκκλησιών, όντως αι-
σθητή, μετέτρεψε τη χαρά σε λύπη, η οποία ως τραυματική 
εμπειρία θεραπεύεται μόνον σε σταυροαναστάσιμη χαρμολύ-
πη με τη χάρη του Παρακλήτου. 

Ακόμη και μέσα από τις ηχηρές απουσίες, τελικά η Σύνο-
δος εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό γεγονός συνοδικότητας, 
παρά τις διαφορετικές απόψεις. Κι αυτό γιατί το θαύμα της 
συνοδικότητας μετέτρεψε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Έτσι, 
η Σύνοδος κατέληξε να είναι διαφορετική και πέρα από κάθε 
προσδοκία –αισιόδοξων ή απαισιόδοξων. Υπήρξε μία Σύνο-

δος γεμάτη από πόνο και αγωνία εν τη γενέσει της, όπως αυτό 
συνέβη με όλες τις Οικουμενικές Συνόδους. 

Τώρα που η Σύνοδος έλαβε τέλος, ο πόνος και η αγωνία 
έχουν δώσει τη θέση τους στην ελπίδα, μία ελπίδα που φανε-
ρώνει πως η Ορθοδοξία μπορεί και έχει τη δύναμη, αλλά και 
τη βούληση να ξεπεράσει τις αντιπαραθέσεις και την υπαρ-
ξιακή παράλυση που προκαλεί ο μονόλογος. Απέδειξε ότι η 
σύγχρονη Ορθοδοξία είναι πολυσύνθετη και πολυδιάστατη, 
καθώς η ίδια αποτελεί πρόκληση και πρόσκληση κοινωνίας 
προς τον σύγχρονο κόσμο. Με την ολοκλήρωση των εργασι-
ών της Συνόδου συνειδητοποιήσαμε περισσότερο από ποτέ, 
τι σημαίνει να είμαστε Ορθόδοξοι στην τεχνοκρατούμενη ε-
ποχή μας και κατανοήσαμε τους περιορισμούς μας, ανοίγο-
ντας ταυτόχρονα, και τον δρόμο της αντιμετώπισής τους. 

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
στην Κρήτη, αποφεύγοντας «μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ ἔρεις καὶ 
μάχας ἀνωφελεῖς» (Τίτ., 3:9), όχι μόνο το -από όλους τους 
Προκαθημένους- προγραμματισμένο έργο, επιτέλεσε, αλλά 
και την τροχιά της Πανορθοδόξου Συνοδικής Πράξης διάνοι-
ξε, προς δόξαν Του εν Τριάδι προσκυνούμενου Θεού, ακατά-
γνωστη διδαχή του Ευαγγελίου της σωτηρίας και διακονίας 
παντός ανθρώπου αδιακρίτως. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ, ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΑ!
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Ηράκλειο

Καστέλι
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Προσωπικό και Εθελοντές
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