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Πρός 
τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον 
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Μακαρ ιώτατε  Πρόεδρε ,  

Ἡ Σύναξη τῶν Προκαθηµένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (6-9 

Μαρτίου 2014) ἀπεφάσισε νά συγκροτηθῆ Εἰδική ∆ιορθόδοξη Ἐπιτροπή, ἡ 

ὁποία θά ἀποτελῆται ἀπό ἕναν Ἐπίσκοπο καί ἕναν Σύµβουλο ἀπό κάθε 

Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία Ἐπιτροπή, µεταξύ τῶν ἄλλων, θά 

ἀναθεωρήση τά κείµενα: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί ἡ Οἰκουµενική 

κίνησις», «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν 

κόσµον» καί «Συµβολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν προώθησιν τῆς 

Εἰρήνης, τῆς ∆ικαιοσύνης καί τῆς Ἀγάπης µεταξύ τῶν λαῶν καί τήν ἐξαφάνισιν 

τῶν φυλετικῶν καί ἄλλων διακρίσεων». Τό ἔργο αὐτό θά ἄρχιζε τόν 

Σεπτέµβριο τοῦ 2014 καί θά ὁλοκληρωνόταν µέχρι τό Ἅγιον Πάσχα τοῦ ἔτους 

2015. 

Ἐπειδή στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κάθε 

Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία θά «διαθέτη µίαν φωνήν», ἤτοι µία ψῆφο, ἔµεινα µέ 

τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ ἀναθεώρηση τῶν κειµένων θά γινόταν ἀπό τούς 

ἀντιπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας µας, οἱ ὁποῖοι θά λάµβαναν ὁδηγίες καί 

κατευθύνσεις ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας. 

Ὅµως, τελευταῖα πληροφορήθηκα ὅτι τά κείµενα τῶν θεµάτων αὐτῶν 

ὁλοκληρώθηκαν ἀπό τήν Εἰδική ∆ιορθόδοξη Ἐπιτροπή καί παραπέµφθηκαν 

ἤδη στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, χωρίς νά τά γνωρίζη ἡ Ἱεραρχία τῆς 

Ἐκκλησίας µας καί δέν γνωρίζω ἄν ἐτέθησαν ὑπ' ὄψη τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς 

Συνόδου. 

Εὐσεβάστως ἐπισηµαίνω ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Ἱερεµίας, 

Γραµµατεύς ἐπί τῆς Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, 

ὑπέβαλε σέ Σᾶς, Μακαριώτατε, τά ἐπεξεργασθέντα κείµενα «Περί τῆς 
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Ἀποστολῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς µαρτυρίας ἀγάπης ἐν διακονίᾳ» καί 

«Περί τῆς σπουδαιότητος τῆς νηστείας καί τῆς τηρήσεως αὐτῆς σήµερον» καί 

ὑπέβαλε τήν παράκληση νά ἀποσταλοῦν µέχρι τά τέλη τοῦ µηνός Ἰουλίου 

(2015) στήν Γραµµατεία οἱ «τυχόν παρατηρήσεις καί προτάσεις τῆς Ὑµετέρας 

ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας πρός σχηµατισµόν τοῦ φακέλλου καί ὑποβολήν αὐτοῦ 

εἰς τήν προσαρµοζοµένην ἵνα προσεχῶς συνέλθη Ε΄ Προσυνοδικήν 

Πανορθόδοξον ∆ιάσκεψιν, ἥτις καί θά ἐγκρίνῃ καί θά παραπέµψῃ αὐτά εἰς τήν 

τελικήν µορφήν τῇ Ἁγίᾳ καί Μεγάλῃ Συνόδῳ». Ὅµως, ἀπό ὅ,τι 

ἐνηµερωθήκαµε στήν Σύνοδο, ἡ προλαβοῦσα Ἱερά Σύνοδος δέν ἀπέστειλε τίς 

παρατηρήσεις της. 

Ὡς µέλος τῆς ∆.Ι.Σ. ἐζήτησα τόν ∆εκέµβριο τοῦ 2015 νά µᾶς δοθοῦν τά 

κείµενα καί µᾶς ἐδόθησαν τόν Ἰανουάριο τοῦ 2016. Στήν συνέχεια ἐµελέτησα 

τά τελικά κείµενα σέ συνδυασµό µέ τά κείµενα πού εἶχαν καταρτισθῆ ἀπό τίς 

τέσσερεις Προσυνοδικές Πανορθόδοξες ∆ιασκέψεις καί διεπίστωσα ὅτι 

ὑπάρχουν διαφορές, λόγῳ τῶν ἀναθεωρήσεων τῶν κειµένων καί τῶν 

συµπτήξεων. 

Κατόπιν τούτων ἀναφύονται διάφορα ἐρωτήµατα: 

1. 1. 1. 1. Ποιά ∆.Ι.Σ. ἐνέκρινε τίς ἀναθεωρήσεις τῶν συγκεκριµένων κειµένων 

τῶν Προσυνοδικῶν Πανορθοδόξων ∆ιασκέψεων; 

2. 2. 2. 2. Ποιά ∆.Ι.Σ. ἀσχολήθηκε µέ τά θέµατα αὐτά καί τί παρατηρήσεις 

ἔκαναν; 

3.3.3.3. Ποιοί καί πόσοι Ἀρχιερεῖς ἐγνώριζαν τά σηµεῖα πού ἀναθεωρήθηκαν; 

4.4.4.4. Γιατί δέν ἐτέθησαν πρός ἔγκριση ἀπό τήν Ἱεραρχία τά κείµενα αὐτά 

καί παραπέµφθηκαν στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, ἐν ἀγνοίᾳ τῶν Ἱεραρχῶν; 

5.5.5.5. Πόσοι Ἀρχιερεῖς γνώριζαν τά ἀναθεωρηµένα κείµενα, ἐκτός ἀπό µᾶς 

τούς Συνοδικούς Μητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι πρόσφατα λάβαµε γνώση αὐτῶν, 

ἀφοῦ ἐν τῷ µεταξύ ἐγκρίθηκαν ἀπό τούς ἀντιπροσώπους τῶν Αὐτοκεφάλων 

Ἐκκλησιῶν καί ἐστάλησαν στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο; 

Μακαρ ιώτατε , 

Τά ἐρωτήµατα πού θέτω εἶναι σοβαρά καί χρήζουν ἀπαντήσεων, οἱ ὁποῖες 

ἀπαντήσεις πρέπει νά ἀποσταλοῦν σέ ὅλους τούς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας 

µας, γιατί δέν µπορεῖ ἡ παροῦσα ∆ιαρκής Σύνοδος νά ἀναλάβη µιά τέτοια 

µεγάλη εὐθύνη. Ὅπως γνωρίζω ἐπαρκῶς, διακρίνεσθε ἀπό ὑψίστη συνείδηση 

ἐκκλησιαστικότητας καί «δηµοκρατικότητας» καί δέν ἐπιθυµεῖτε νά περάσουν 

τέτοια σοβαρά θέµατα «ἐν κρυπτῷ καί παραβύστῳ». 
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Ἰδαιτέρως, αὐτό ἔχει σηµασία γιατί σέ ἕνα σηµεῖο γράφεται: «Ἡ 

Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ καταδικαστέαν πᾶσαν διάσπασιν τῆς ἑνότητος 

τῆς Ἐκκλησίας, ὑπό ἀτόµων ἤ ὁµάδων, ἐπί προφάσει τηρήσεως ἤ δῆθεν 

προασπίσεως τῆς γνήσιας Ὀρθοδοξίας» (Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 

πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν κόσµον, σελ. 22). ∆ηλαδή, ἄν τελικῶς ληφθοῦν 

ἀπό τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀποφάσεις, τίς 

ὁποῖες οἱ Ἀρχιερεῖς, οἱ µοναχοί καί θεολόγοι τίς ἀγνοοῦν, καί οἱ ὁποῖες 

ἀντιβαίνουν σέ πατερικές θέσεις, θά ἔχουν εὐθύνη καί θά ὑπόκεινται σέ κρίσεις 

καί κατακρίσεις ἄν ἀρνηθοῦν νά τίς ἐφαρµόσουν; 

Θέτοντας αὐτά ὑπ’ ὄψιν σέ Σᾶς, Μακαριώτατε, καί στούς Σεβασµιω-

τάτους Ἀρχιερεῖς, διατελῶ. 

 

ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός 

+ Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος 

 

 


