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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ή  όφειλετική πρωτοβουλία καί ή συνεπής πρός αυτήν μέριμνα τού 
Οικουμενικοί Πατριαρχείου διά τήν σύγπλησιν της Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου της ’Ορθοδόξου Εκκλησίας υπήρξαν αναγκαίαι, αφ’ ένός μέν διά 
τήν κατάλληλον προετοιμασίαν των έπιλεγέντων τελικώς δέκα θεμάτων έκ 
του καταρτισθέντος ευρυτέρου καταλόγου, διά τής ένεργού συμμετοχής εις 
αυτήν των κατά τόπους αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, αφ’ έτέρου 
δέ εις τόν συντονισμόν τών πολυπλόκων διαδικασιών προετοιμασίας έκάστου 
θέματος, τή συνδρομή τής Γραμματείας έπί της Προπαρασκευης τής Αγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου. Ή  διαδικασία αυτή καλύπτεται διά τών τακτικών 
συνελεύσεων εις τό έν Σαμπεζύ- Γενεύης Ορθόδοξον Κέντρον τόσον τής 
Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής ’Επιτροπής (1971, 1986, 1990, 1993, 1999, 
2009), όσον καί τών Προσυνοδικων Πανορθοδόξων Διασκέψεων (1976, 
1982, 1986, 2009). Ή  απόφασις λοιπόν τής Γ  Προσυνοδικής Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως (1986) νά άναθέση εις τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν 
Επιτροπήν τήν προετοιμασίαν διά τής συνελεύσεως αύτής εις πλείονας τής 
μιας έπανειλημμένας συνεδρίας, τών ύπολειπομένων τεσσάρων θεμάτων τής 
ήμερησίας διατάξεως τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου (Ορθόδοξος Διασπορά, 
Αυτοκέφαλον, Αυττόνομον, Δίπτυχα), ώστε νά καθίστατο ουτω έφικτή ή 
έπιθυμητή σύγκλησις αυτής κατά τό έπαιώνιον έτος 2000, τό οποίον είσήγεν 
εις τήν τρίτην χιλιετίαν του ιστορικού βίου τής Εκκλησίας.

Ουτως, ή Γραμματεία έπί τής προπαρασκευής τής Αγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου προητοίμασε, διά τής συστηματικής συμβολής τών 
έμπείρων συνεργατών αυτής, πλήρεις καί συγκεκροτημένους φακέλους 
όλων τών Συμβολών τών κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, τής 
προβολής των συγκλινουσων καί άποκλινουσων θέσεων αυτών καί, τέλος, 
τής έμπεριστατωμένης Είσηγήσεως τον Προϊσταμένου τής Γραμματείας, 
μετά τών συγκεκριμένων μάλιστα προτάσεων διά τό περιεχόμενον τών 
κειμένων έπί ένός έκάστου τών ανωτέρω θεμάτων. Οϊ τέσσαρες φάκελοι 
τών θεμάτων παρεπέμφθησαν είς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν 
Επιτροπήν, ή οποία συνήλθεν είς δύο Συνελεύσεις έν τφ Ορθοδόξω Κέντρω 
τού Οικουμενικού Πατριαρχείου (Σαμπεζύ- Γενεύης, 1990, 1993) καί έπέλεξεν 
ώς πρώτον θέμα τήν κανονικήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν τής άνά τήν 
Οικουμένην Ορθοδόξου Διασπορας.

Βεβαίως, ή πρόταξις τού θέματος τής Ορθοδόξου Διασπορας ητο όχι 
μόνον εύλογος, άλλά καί αναγκαία, άφ’ ένός μέν διότι είχον ήδη διαπιστωθή 
έπικίνδυνοι αποκλίσεις έκ τής όρθοδόξου κανονικής παραδόσεως, αφ’ έτέρου 
δέ διότι ητο πλέον αναγκαία μία πανορθόδοξος απόφασις διά τήν έστω κατ’ 
οικονομίαν αντιμετώπισιν τού ζητήματος τής συνυπάρξεως είς τήν αυτήν 
πόλιν πλειόνων όρθοδόξων έπισκόπων διά τήν ποιμαντικήν έξυπηρέτησιν τών 
έθνικών κοινοτήτων όρθοδόξων μεταναστών. Κατά τήν πρώτην Συνέλευσιν τής



Διορθοδόξου Επιτροπής (1990) διεπιστώθησαν αί αντικειμενικαί δυσχέρειαι 
διά τήν άμεσον έφαρμογήν τής κανονικής παραδόσεως είς τήν διοικητικήν 
όργάνωσιν τής Ορθοδόξου Διασπορας, ήτοι έπί τή βάσει τής αυστηρας 
κανονικής αρχής τής έδαφικής περιγραφής τών έκκλησιαστικών δικαιοδοσιών. 
Ουτως, απεφασίσθη ή έφαρμογή τής αρχής τής έκκλησιαστικής οικονομίας 
διά τήν ανάδειξιν τής συνοδικής ένότητος τών όρθοδόξων έπισκόπων τών 
έθνικών κοινοτήτων τής Διασπορας είς έκάστην ευρυτέραν περιφέρειαν, ήτοι 
τόσον διά τόν καθορισμόν των ορίων των μειζόνων έδαφικων περιφερειών, 
οσον καί διά τήν δημιουργίαν τον έκκλησιαστικού θεσμού των Επισκοπικων 
συνελεύσεων, ώς πρώτου σταδίου διά τήν μετάβασιν είς τήν έπιθυμητήν 
κανονικήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν αυτών.

Κατά τήν δευτέραν Συνέλευσιν τής Διορθοδόξου Επιτροπής (1993) 
συνεχίσθη ή συζήτησις διά τήν όνομασίαν καί τήν έδαφικήν περιγραφήν τών 
ορίων έκάστης περιοχής τής Διασπορας καί καθωρίσθησαν αί βασικαίκανονικαί 
άρχαί διά τήν ϊδρυσιν, τήν συγκρότησιν καί τήν λειτουργίαν τών Επισκοπικων 
συνελεύσεων. Ουτως, απεφασίσθη ή ύπό τής Γραμματείας σύγκλησις ένός 
Διορθοδόξου Συνεδρίου Κανονολόγων (1995), τό οποίον συνέταξεν, έπί τή 
βάσει των άρχων τού ένιαίου κειμένου των δύο Συνελεύσεων τής Διορθοδόξου 
Επιτροπής, εν πρότυπον σχέδιον Κανονισμού όργανώσεως καί λειτουργίας 
των Επισκοπικων συνελεύσεων, αφού ή Διορθόδοξος Επιτροπή έκρινεν 
αναγκαίαν τήν άμεσον προώθησιν τής έφαρμογής τού έγκριθέντος κειμένου. 
Κατά τήν αυτήν Συνέλευσιν τής Διορθοδόξου Επιτροπής (1993) έξεπονήθη 
έπί τή βάσει τού σχετικού φακέλου τής Γραμματείας καί έγένετο ομοφώνως 
άποδεκτόν εν περιεκτικόν κείμενον καί έπί τού σημαντικού θέματος «Τό 
Αύτοκέφαλον έν τή Ορθοδόξω ’Εκκλησία καί τρόπος άνακηρύξεως αυτού», 
αλλ’ όμως ή διαφωνία ώς πρός μόνην τήν ύπογραφήν τού Πατριαρχικού 
Τόμου (παράγρ. 3γ τού κειμένου) δέν έπέτρεψε τήν παραπομπήν τού κειμένου 
είς τήν Δ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν.

Βεβαίως, αί συγκλονιστικαί μεταβολαί είς τάς αυτοκεφάλους 
Ορθοδόξους Εκκλησίας, μετά τήν διάλυσιν τής Σοβιετικής Ενώσεως (25 Δεκ. 
1991) καί τήν κατάλυσιν τών ολοκληρωτικώνν καθεστώτων τού ύπαρκτού 
σοσιαλισμού, έξηγούν όχι μόνον τήν άναγκαίαν ποιμαντικήν έσωστρέφειαν 
διά τήν ανασυγκρότησιν τού έκκλησιαστικού σώματος αυτών, αλλά καί τήν 
εύνόητον άποδυνάμωσιν τού ένδιαφέροντος αυτών διά τήν άμεσον προώθησιν 
τής συγκλήσεως τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Ουτω, δέν ευωδώθησαν αί 
έργασίαι τής συγκληθείσης τρίτης Συνελεύσεως τής Διορθοδόξου Επιτροπής 
(1999) διά τήν έπεξεργασίαν τών κειμένων έπί τών ύπολειπομένων θεμάτων διά 
τό Αύτοκέφαλον (παράγρ. 3 γ'), τό Αυτόνομον καί τά Δίπτυχα, διό καί ήτόνησε 
πρός καιρόν ο ένθουσιασμός διά τήν έπίσπευσιν τής συγκλήσεως τής Αγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου, λόγω καί τής σοβαρας ασθενείας τού Προϊσταμένου 
τής Γραμματείας αειμνήστου Μητροπολίτου Ελβετίας κυρού Δαμασκηνού.

Συνεπώς, ή έν Φαναρίω συγκληθείσα ύπό τής Α. Θ. Παναγιότητος, τού 
Οίκουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Σύναξις των Μακαριωτάτων 
Προκαθημένων τών άγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών (Οκτ. 2008) 
απεφάσισεν αφ’ ένός μέν τήν άμεσον κίνησιν των καθιερωμένων προσυνοδικων



διαδικασιων διά τήν προετοιμασίαν τών ύπολειπομένων θεμάτων, αφ’ έτέρου 
δέ τήν σύγκλησιν τής Δ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως (2009) 
διά τήν αποδοχήν τών κειμένων περί τής Ορθοδόξου Διασπορας καί τού 
Αυτοκεφάλου, λόγω καί τών σοβαρών συγχύσεων έν τή Ορθοδόξω Διασπορα 
κατά τήν έφαρμογήν τών αρχών τού έγκριθέντος σχετικού κειμένου καί 
τού Κανονισμού λειτουργίας τών Επισκοπικών συνελεύσεων. Ουτως, είς 
τό Μήνυμα τής Συνάξεως έτονίσθη μετά τής δεούσης έμφάσεως, ότι «οί 
Προκαθήμενοι καί οί άντιπρόσωποι των άγιωτάτων Οκρθοδόξων Εκκλησιων... 
έπαναβεβαιούμεν τήν βούλησιν ημων διά τήν ταχείαν θεραπείαν πάσης 
κανονικής άνωμαλίας, προελθούσης έξ ίστορικων συγκυριων καίποιμαντικων 
άναγκων, ώς έν τήλεγομένy Ορθοδόξω Διασπορα, έπίτω τέλει τής ύπερβάσεως 
πάσης τυχόν ξένης πρός τήν όρθόδοξον έκκλησιολογίαν έπιρροής. Πρός τούτο 
χαιρετίζομεν τήν πρότασιν τού Οικουμενικού Πατριαρχείου νά συγκαλέσy 
διά τό θέμα τούτο, ώς καί διά τήν συνέχισιν τής προετοιμασίας τής Αγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου, Πανορθοδόξους Διασκέψεις έντός τού προσεχούς έτους 
2009...».

Ύπό τό πνεύμα αυτό, ή Α. Θ. Παναγιότης, ο Οίκουμενικός Πατριάρχης 
κ.κ. Βαρθολομαίος συνεκάλεσε τήν Δ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον 
Διάσκεψιν (Σαμπεζύ, 6-12 Ιουνίου 2009), ή οποία παρέλαβε τούς ήδη 
συμπεπληρωμένους ύπό τής Γραμματείας σχετικούς φακέλους δι’ εν έκαστον 
έκ τών ύπολειπομένων τεσσάρων θεμάτων, αλλ’ όμως απεφάσισε τελικώς νά 
έξετάση τό ζήτημα τής κανονικής όργανώσεως τής Ορθοδόξου Διασπορας. 
Ουτω, κατά τό έγκριθέν υπ’ αυτής Ανακοινωθέν, «η Διάσκεψις έξήτασε τά ύπό 
τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής προετοιμασθέντα κείμενα 
είς τάς έν Σαμπεζύ Συνελεύσεις αυτής, ήτοι: α) άπό 10ης εως 17ης Νοεμβρίου 
1990 καίβ) άπό 7ης εως 13ης Νοεμβρίου 1993, ώς έπίσης καί τό κείμενον τού έν 
Σαμπεζύ συγκληθέντος Συνεδρίου Κανονολόγων άπό 9ης εως 14ης Απριλίου 
1995. Τά κείμενα ταύτα, είς τά οποία έγένοντο διευκρινήσεις, συμπληρώσεις, 
διορθώσεις καί προτάσεις, έγένοντο ομοφώνως άποδεκτά...».

Συνεπώς, ή απόφασις τής Συνάξεως των Μακαριωτάτων Προκα
θημένων «διά τήν συνέχισιν τής προετοιμασίας τής Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου», ώς έπίσης καί ή πρόσφατος απόφασις αυτών (2014) διά τήν 
σύγκλησιν τής Συνόδου κατά τό έτος 2016 κατέστησαν έπιτακτικωτέραν 
τήν ύπό τής Γραμματείας έπί τής Προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου έκδοσιν τών Πρακτικων είς τήν σειράν τών ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ τής Δ' 
Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως (2009) είς τήν έλληνικήν καί τήν 
γαλλικήν γλώσσαν, κατά τά καθιερωμένα, αφ’ ένός μέν διά τήν όφειλετικήν 
προβολήν τού όλου έπιτελεσθέντος έργου ύπό τών Πανορθοδόξων Διασκέψεων, 
αφ’ έτέρου δέ διά τήν πληρεστέραν ένημέρωσιν τών έπιλεχθησομένων ύπό 
τών αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών ώς έκπροσώπων αυτών είς τήν 
μέλλουσαν νά συγκληθή Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον.

Ιερεμίας, Μητροπολίτης Ελβετίας,
Προϊστάμενος τής Γραμματείας έπί τής Προπαρασκευής 

τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου
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* * *

Σαμπεζύ, 6 -  13 Ιουνίου 2009

Από της 6ης έως της 13ης Ιουνίου 2009, συνηλθεν έν Σαμπεζύ 
Γενεύης έν τφ αύτόθι Όρθοδόξφ Κέντρφ τού Οικουμενικού Πατρι
αρχείου ή Δ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις πρός τόν σκο
πόν όπως έγκρίνη τό ύπό της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Επιτροπής (1990, 1993) ομοφώνως Έγκριθέν Κείμενον έπί τού θέ
ματος της Ορθοδόξου Διασπορας, ώς καί τό σχέδιον Κανονισμού 
λειτουργίας τών Επισκοπικών Συνελεύσεων, τό όποιον συνετάχθη 
ύπό τού μερίμνη της Γραμματείας έπί της Προπαρασκευης της 
Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου συγκληθέντος Διορθοδόξου Συνεδρίου 
Κανονολόγων (1995).

Αί έργασίαι της Δ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ
ψεως διεξήχθησαν τή συμμετοχή Αντιπροσωπιών τών κατά τό
πους Όρθοδόξων Εκκλησιών, συγκροτηθεισών, είδικώτερον, ώς 
ακολούθως:

Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον
Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης, πρόεδρος της Δια
σκέψεως.
Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, μέλος.
Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Βαρθολομαίος Σαμαράς, γραμματεύς της 
Πατριαρχικης Αντιπροσωπίας.
Αίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης, σύμ
βουλος.
Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς, σύμβουλος.
Πατριαρχεϊον Αλεξανδρείας
Σεβ. Μητροπολίτης Καλης Έλπίδος κ. Σέργιος, μέλος. 
Πατριαρχεϊον Αντιοχείας
Σεβ. Μητροπολίτης έν Δυτική καί Κεντρφ^ Εύρώπη κ. Ιωάννης, 
μέλος.
Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ, μέλος.
Πατριαρχεϊον Ιεροσολύμων
Σεβ. Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος, μέλος. 
Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ίννοκέντιος Έξαρχος, μέλος.
Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης, σύμβουλος.
Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου, σύμβουλος.
Εκκλησία Ρωσσίας
Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων, μέλος.
Σεβ. Αρχιεπίσκοπος έν Βερολίνψ, Γερμανίά καί Μ. Βρεταννί^ 
κ. Μάρκος, μέλος.
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Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Μπαλασώφ, 
σύμβουλος.
Έλλογιμ. κ. Ανατόλιος Τσουριάκωφ, σύμβουλος.
Εκκλησία Σερβίας
Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Ειρηναίος, μέλος.
Θεοφιλ. Έπίσκοπος πρ. Έρζεγοβίνης κ. Αθανάσιος, μέλος. 
Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γάιος Γκατζίκ, σύμβουλος. 
Αίδεσιμολ. Πρεσβύτερος κ. Βουκάσιν Μιλίτσεβιτς, σύμβουλος. 
Εκκλησία Ρουμανίας
Σεβ. Μητροπολίτης Όλτενίας κ. Είρηναίος, μέλος.
Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός, μέλος. 
Αίδεσιμολ. Καθηγητής κ. Βιορέλ Ίονίτα, σύμβουλος.
Εκκλησία Βουλγαρίας
Σεβ. Μητροπολίτης Ρούσσης κ. Νεόφυτος, μέλος.
Έλλογιμ. κ. Ίβάν Δημητρώφ, μέλος.
Εκκλησία Γεωργίας
Σεβ. Μητροπολίτης Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ. Γεράσιμος, μέλος. 
Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Ζβιαντάτζε, μέλος. 
Εκκλησία Κύπρου
Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, μέλος.
Θεοφιλ. Χωρεπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, μέλος. 
Εκκλησία Ελλάδος
Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, μέλος.
Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, μέλος. 
Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος, σύμβουλος.
Εκκλησία Πολωνίας
Θεοφιλ. Έπίσκοπος Σιεματίτσε κ. Γεώργιος, μέλος.
Αίδεσιμολ. Πρεσβύτερος Δρ Ανδρέας Κούζμα, μέλος.
Εκκλησία Αλβανίας
Σεβ. Μητροπολίτης Κορυτσάς κ. Ίωάννης, μέλος.
Θεοφιλ. Έπίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ήλίας, μέλος.
Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ιουστίνος Ανθιμιάδης, σύμβουλος. 
Έλλογιμ. κ. Δημήτριος Κιόσιας, σύμβουλος.
Εκκλησία Τσεχίας καί Σλοβακίας
Θεοφιλ. Έπίσκοπος Κομάρνο κ. Τύχων, μέλος.
Αίδεσιμολ. Δρ. ’Ίαν Ζοζούλακ, μέλος.
Γραμματεύς έπί τής Προπαρασκευής
τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής Ορθοδόξου Εκκλησίας
Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας
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Αί έργασίαι διεξήχθησαν ύπό τήν Προεδρίαν τού Σεβ. Μη
τροπολίτου Περγάμου κ. Ίωάννου, αντιπροσώπου τού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. Γραμματεύς ητο ό Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ. 
Ιερεμίας, Γραμματεύς έπί της προπαρασκευης της Αγίας καί Με
γάλης Συνόδου.

Τήν Κυριακήν της Πεντηκοστης, 7ης Ίουνίου, έγένετο ή τέ- 
λεσις της Θ. Λειτουργίας έν τφ Ίερφ Ναφ τού Αγίου Αποστόλου 
τών Έθνών Παύλου, προεξάρχοντος τού Προέδρου της Διασκέ
ψεως Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ίωάννου καί συλλειτουρ- 
γούντων κατά σειράν διπτύχων τών Σεβ. Μητροπολιτών Καλης 
Έλπίδος κ. Σεργίου, έν Δυτική καί Κεντρφ^ Εύρώπη κ. Ίωάννου, 
Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, Έπισκόπου Μπάτσκας κ. Είρηναίου, 
Μητροπολιτών Ρούσσης κ. Νεοφύτου, Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ. Γερα
σίμου, Πάφου κ. Γεωργίου, Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ίγνατίου, 
Θεοφιλ. Έπισκόπου Σιεματίτσε κ. Γεωργίου, Σεβ. Μητροπολίτου 
Κορυτσάς κ. Ίωάννου καί Θεοφιλ. Έπισκόπου Κομάρνο κ. Τύχωνος 
(Συνημμένον 1: Τάξις Πανορθοδόξου Θ. Λειτουργίας).

Περί ώραν 20ήν, ό Πρόεδρος της Διασκέψεως εσχε διαδο- 
χικάς συναντήσεις μετά τών αρχηγών τών αντιπροσωπιών τών 
άγιωτάτων Όρθοδόξων Έκκλησιών έπί ρυθμίσει τών συναφών 
πρός τήν διεξαγωγήν τού όλου εργου της Διασκέψεως καί δή, 
είδικώτερον, έπί καταρτισμφ τού προγράμματος έργασιών αύτης. 
Τό έγκριθέν πρόγραμμα εχει ώς ακολούθως:
Κυριακή, 7 Ιουνίου
09.15 Όρθρος
10.00 Θ.Λειτουργία προεξάρχοντος τού Σεβ. Μητροπολίτου 

Περγάμου κ. Ίωάννου, Προέδρου της Διασκέψεως
13.30 Γεύμα
20.00 Δείπνον

Δευτέρί-, 8 Ιουνίου
08.30 -  09.30 Θ.Λειτουργία
09.30 Πρόγευμια είς κό Ορθόδοξον Κέντρον
11.00 -  11.30 Έπίσημοςεναρξις τών έργασιών της Διασκέψεως

• Εισηγητική (Ομιλία του Σεβ. Προέδρου Μητροπολίτου 
Περγάμου κ. Ίωάννου
• Χαιρετισμοί Έκπροσώπων Έκκλησιών

11.30 Διάλειμμα
11.00 -  13.45 Είσήγησις Σεβ.Γραμματέως Μητροπολίτου Ελβετίας

κ.Ίερεμίου έπί τής ’Ορθοδόξου Διασπορας 
1°.00 Γεύμα
15.30 -  17.00 Συνεδρία της Όλομελείας
HT̂.OO Διάλειμμα
10.15- 18.30 Συνεδρία της Όλομελείαίς
11.30 Εσπερινός
19.15 Δείπνον
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Τρίτ3, 9 h υνίου 
01.00
01.30
09.00 -  11.00
10.00
10.30 -13.45 
10.00
10.30 -  17.00 
10.00
11.15 -  -8.30
11.30
11.15

Όρθρος
Πρόγευμα 
Συνετρία της 
ΔLγ;λειμμα
Συνεδρία της; Όλο μελείας 
Γεύμα
Συνεδρία της 'Ολομελείας 
Διάλειμμα
Σ7νεδρίατης Ολομελε/μς
'̂ Εσπερινότς
Δείπνον

Τ17άρτη, 10 Ιουνίου
01.00
08.30
00.00 -  Π.00
10.00
10.30 -  :-3.4,'5
11.00
11.30 -  17.00
11.00
11.15 -  18.30
11.30
11.15

Όρθ ρος 
Πρόγευμα
Σύστασις Συντακτικης Έπιτροπης 
Διάλειμμα
Έργμςίν Σ7νμακτικης Έπιτροπης 
Γεύμα
Έργασία Συντακτικης Έπιτροπης 
Διάλειμμα
Έργασία Συντακτικης Έπιτροπης
Έσπεςινός
Δείπνον

Πέμπ0η, 11 Ιουνίου
00.00
01.30
01.00 -  11.00
11.00
11.30 -  13.45
11.00
11.30 -  17.00
17.00
17.15 -  18.30
18.30
19.15

Όρθρος
Πρόγευμα
Έργασία Συν^κτικης Έπιτροπης
/διάλειμμα
Συνεδρία
Γεύμα
Έργασία Συντακτικης Έπιτροπης 
Διάλειμμα
Παρουσίασις τού σχεδίου κειμένου
Εσπερινός
Δείπνον

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 
08.00
08.30
09.00 -  11.00
11.00
11.30 -  13.45
13.00
15.30 -  17.00
17.00
17.15 -  18.30
18.30
19.15

Όρθρος
Πρόγευμα
Παρουσίασις τελικού κειμένου 
Διάλειμμα
Συνεδρία της Όλομελείας 
Γεύμα
Συνεδρία της Όλομελείας 
Διάλειμμα
Ληξις τών τακτικών έργασιών της Διασκέψεως
Εσπερινός
Δείπνον



Πρακτικά Δ ' Π ροσυνοδικής Π ανορθοδόξου Διασκέψεως/2009 13

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
* * *

ΔΕΥΤΕΡΑ, 8^ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Κατόπιν της είδικης ακολουθίας διά τήν έπίοημον εναρξιν 
τών έργασιών (Συνημμένον 2), ή συνεδρία ηρξατο ύπό τήν προεδρί
αν τού Αντιπροσώπου τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου, Σεβ. Μη
τροπολίτου Περγάμου κ. Ίωάννου, τή συνδρομή τού Σεβ. Μητροπο
λίτου Ελβετίας κ. Ίερεμίου, Γραννατέως έπί της προπαρασκευης 
της Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου της Όρθοδόξου Έκκλησίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ώς γνωρίζετε, εΐθισται κατά τήν αρχήν τών 
συνεδριάσεων τούτων νά αποστέλλωνται εύλαβώς τηλεγραφήμα
τα πρός τούς σεπτούς Προκαθημένους τών άγιωτάτων Όρθοδόξων 
Έκκλησιών, διά νά ζητήσωμεν τάς εύχάς καί τάς εύλογίας των διά 
τήν πρόοδον τού εργου μας. Έάν συμφωνητε όλοι, θά ύπέβαλα 
σχέδιον μηνύματος, τό όποίον, έάν τό έγκρίνωμεν, θά αποσταλή 
αμέσως είς τούς Προκαθημένους τών Όρθοδόξων Έκκλησιών. Τό 
κείμενον της τηλετυπίας εχει ώς έξης:

Θεία Χάριτι καί όμοφώνω άποφάσει τής Αγίας ήμών 
Ορθοδόξου Εκκλησίας ήμεϊς οί έκπροσωπούντες τάς κατά τόπους 
Εκκλησίας ίερουργήσαντες τήν θείαν λειτουργίαν συνήλθομεν είς 
τήν τετάρτην Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν.

Τούτο άγγέλλοντες τή Ύμετέρα Παναγίότητι/Μακαρώτητί 
έκζητούμεν τάς προσευχάς καί τάς εύλογίας Αύτής πρός εύόδωσιν 
τού άνατεθέντος ήμϊν έργου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έάν δέν ύπάρχη αντίρρησις, θά θεωρή
σω ότι τό σχέδιον μηνύματος έγκρίνεται ύπό της Ολομελείας καί ή 
Γραμματεία θά αναλάβη τήν αποστολήν του.

Ώς εΐθισται έπίσης, αγαπητοί αδελφοί, ό προεδρεύων της 
Διασκέψεως αναγινώσκει τήν έναρκτήριον αύτού Ομιλίαν, τό κεί
μενον της όποίας εχετε ένώπιόν σας. Έν συνεχείς, ό Γραμματεύς 
θά αναγνώση τήν ίδικήν του Είσήγησιν.
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Όμιλία
τού Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ίωάννου, 

Προέδρου τής Δ'Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, 
κατά τήν εναρξιν τών έργασιών αύτής 

(Σαμπεζύ Γενεύης, 8 Ίουνίου 2009)

ΣεβάσμιοικαίάγαπητοίΠατέρεςκαίάδελφοί,οίσυγκροτούντες 
τήν παρούσαν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν,

Θεία συνάρσει καί όμοφώνω άποφάσει τών σεπτών Προκα
θημένων τών άγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών, προσκλήσει δέ τής 
Α.Θ. Παναγιότητος τού Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαί
ου ώς κατά τήν κανονικήν τάξιν έκφραστού τής όμοφώνου ταύτης 
άποφάσεως, συνήλθομεν ένταύθα, ϊνα ώς έντεταλμένοι έκπρόσωποι 
τών κατά τόπους Εκκλησιών ήμών συγκροτήσωμεν τήν Δ' κατά σει
ράν Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν είς προετοιμασίαν τής 
Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Άπό μέρους τής Α.Θ. Παναγιότητος τού Οικουμενικού Πατρι- 
άρχου χαιρετίζομεν τήν παρουσίαν πάντων υμών έν τώ οίκω τούτω 
τού Πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, ώς φιλοξενουμένων τής Μη- 
τρός Εκκλησίας τής Κωνσταντινουπόλεως, καί εύχόμεθα υμϊν καλήν 
διαμονήν καί καρποφόρον συνεργασίαν πάντων ήμών έπ' άγαθώ τής 
άγιωτάτης Ορθοδόξου ήμών Εκκλησίας.

Εύδοκία καί χάριτι τού έν Τριάδι Θεού, ή σύναξις ήμών 
πραγματοποιεϊται καθ' ον χρόνον «Πεντηκοστήν έορτάζομεν καί 
Πνεύματος έπιδημίαν», ϊνα καί διά τού τρόπου τούτου δηλωθή οτι ή 
υπό τής Αγίας ήμών Ορθοδόξου Εκκλησίας δοθεϊσα είς ήμας έντολή 
είναι ίερά καί άποτελεϊ έντολήν Αύτού τούτου τού Παρακλήτου. Διό 
καί τελέσαντες χθές, κυριώνυμον ήμέραν τής Πεντηκοστής, διορ- 
θόδοξον Συλλείτουργον έν τώ ίερώ ναώ τούτω, συμμετασχόντες δέ 
είς τήν πρός τιμήν τού Παναγίου Πνεύματος τελεσθεϊσαν σήμερον 
Θείαν Λειτουργίαν, έπικαλούμεθα ήδη τήν χάριν τού Παρακλήτου, 
ϊνα έφορεύση Ούτος τής Διασκέψεως ήμών, καί όδηγήση τάς σκέψεις 
ήμών καί τάς καρδίας είς άποφάσεις συμφώνους πρός τό Άγιον θέ
λημα τού έν Τριάδι Θεού διά τήν ένότητα καί οίκοδομήν τής Αγίας 
Αύτού Εκκλησίας.

Όντως, άγαπητοί έν Κυρίω άδελφοί, κατά τήν παρούσαν σύν- 
αξιν καλούμεθα, παρά τήν έλαχιστότητα ήμών, νά γίνωμεν όργανα 
τού Παρακλήτου, καί έπόμενοι Αύτώ, Όστις «ολον συγκροτεϊ τόν θε
σμόν τής Εκκλησίας», νά συμβάλωμεν καί ήμεϊς είς τήν έδραίωσιν 
καί περαιτέρω έμβάθυνσιν τής ένότητος τής Μιας, Αγίας, Καθολικής 
καί Αποστολικής Εκκλησίας, είς ήν ήξιώθημεν υπό τού έλέους τού 
Θεού νά άνήκωμεν. Ή ένότης αυτη, αν καί δεδομένη υπό τής χάρι-



Πρακτικά Δ ' Π ροσυνοδικής Π ανορθοδόξου Διασκέψεως/2009 15

τος τού Θεού, χρήζει πάντοτε μερίμνης καί καλλιεργείας, καθότι ό 
«άντίδικος ήμών διάβολος» (Α' Πέτρου 5, 8) δέν παύει, σπείρων ζι
ζάνια καί διχονοίας, νά άπειλή αύτήν, αλλοτε άνεπιτυχώς, ένίοτε 
δέ καί λίαν σοβαρώς καί έπικινδύνως. Εύθύνη πάντων ήμών, ίδία 
δέ τών τό έπισκοπικόν λειτούργημα έμπεπιστευμένων, δέν παύ
ει νά είναι ή προστασία τής ένότητος ταύτης καί ή παντί τρόπω 
έπιβεβαίωσις αύτής. Τούτο καθίσταται ίδιαιτέρως άναγκαϊον 
δι' ήμας τούς Ορθοδόξους, καθότι, ώς έκ τής συγκροτήσεως τής 
Εκκλησίας ήμών έξ αύτοκεφάλων Εκκλησιών, πολλάκις θεωρού- 
μεθα ώς αθροισμα Εκκλησιών καί ούχί ώς μία Εκκλησία. Καί είναι 
μέν άληθές οτι ή Ορθόδοξος Έκκλησιολογία αντιλαμβάνεται τήν 
ένότητα τής Εκκλησίας ώς ένότητα αύτοκεφάλων Εκκλησιών, κατ' 
ούδένα ομως τρόπον δέν πρέπει τούτο νά έρμηνευθή ώς υποδηλούν 
οτι άποτελούμεν «Έκκλησίας» καί ούχί «Έκκλησίαν». Ύπάρχει μό
νον μία καί ένιαία Ορθόδοξος Έκκλησία, καί τούτο δηλούται τόσον 
έν τή κοινή πίστει καί λατρεία οσον καί έν τή κανονική διαρθρώσει 
αύτής. Ώς έτόνισεν ό Παναγιώτατος Οίκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. 
Βαρθολομαϊος έν τή προσφωνήσει αύτού πρός τούς Προκαθημένους 
τών Ορθοδόξων Εκκλησιών κατά τήν Σύναξιν αύτών έν Φαναρίω τόν 
παρελθόντα Οκτώβριον, ή αύτοκεφαλία δέν πρέπει νά έκτραπή είς 
«αύτοκεφαλισμόν». Έν ταϊς πρός άλλήλας καί πρός τούς έξω σχέ- 
σεσιν αί αυτοκέφαλοι Ορθόδοξοι Έκκλησίαι δέον νά ένεργούν ώς εν 
σώμα, ώς μία καί ένιαία Έκκλησία.

Έν τώ πνεύματι άκριβώς τούτω άπεφασίσθη υπό πασών 
τών Ορθοδόξων Εκκλησιών, ένεργουσών έν όμοφωνία ώς μία καί 
άδιαίρετος Εκκλησία, καί ή πραγματοποίησις τής Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου τής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Διότι κατά τήν μακραίωνα παρά- 
δοσιν τής Εκκλησίας, άναγομένην είς αύτάς τάς πρώταςΆποστολικάς 
Κοινότητας, ώς μαρτυρούν αί Πράξεις τών Αποστόλων (κεφ. 15), τό 
συνοδικόν σύστημα άποτελεϊ τήν πλέον αύθεντικήν έπιβεβαίωσιν, δι- 
ασφάλισιν καί διακήρυξιν τής ένότητος τής Εκκλησίας. Καί έπ' αύτού, 
ή Αγία ήμών Ορθόδοξος Εκκλησία δέν ήτο δυνατόν είμή νά ένεργήση 
συμφώνως πρός τήν παράδοσιν ταύτην καί τήν υπαγορεύουσαν αύτήν 
Έκκλησιολογίαν.

Άλλ'ή τελική πραγματοποίησις τής Συνόδου ταύτης βραδύνει 
ήδη τόσον πολύ, ώστε νά προκαλή τόν σκανδαλισμόν τών όμοδόξων 
καί ένίοτε καί τήν χλεύην τών έκτός, οϊτινες διερωτώνται έάν όντως 
ή Ορθόδοξος Εκκλησία είναι ηνωμένη, καί έάν πράγματι δύναται 
νά πραγματοποιήση τήν έξαγγελθεϊσαν σύνοδον. Ή εύθύνη τών 
Εκκλησιών ήμών είναι έν προκειμένω πελωρία. Δέν άρκεϊ νά λέγω- 
μεν οτι είμεθα ήνωμένοι έν τή πίστει καί τή λατρεία. Οφείλομεν νά 
άποδείξωμεν έν τή πράξει οτι είμεθα μία καί άδιαίρετος Έκκλησία,
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δυναμένη νά συνέλθη έπί τό αύτό έν Συνόδω. Ή σύγκλησις καί 
πραγμάτωσις τής έξαγγελθείσης Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου 
τής Ορθοδόξου Έκκλησίας δέν δύναται νά βραδύνη αλλο χωρίς νά 
τραυματισθή καιρίως τό κύρος καί ή άξιοπιστία τής Εκκλησίας 
ήμών.

Τήν εύθύνην ταύτην συναισθανόμενος ό Οίκουμενικός Πατρι
άρχης προέτεινεν είς τούς λοιπούς Προκαθημένους τών Ορθοδόξων 
Έκκλησιών κατά τήν έν Φαναρίω Σύναξιν αύτών τόν παρελθόντα 
Οκτώβριον, όπως έπισπευθή ή διαδικασία προπαρασκευής τής Αγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου διά τής συγκλήσεως έντός τού ένεστώτος 
έτους τών σχετικών Επιτροπών καί Διασκέψεων πρός έξέτασιν τών 
υπολοίπων έκ τού πανορθοδόξως έγκριθέντος Καταλόγου θεμάτων, 
έπί τών όποίων θέλει άποφανθή ή μέλλουσα νά συνέλθη Αγία καί 
Μεγάλη Σύνοδος. Τήν πρότασιν ταύτην τού Οίκουμενικού Πατριάρ- 
χου όμοφώνως καί άσμένως άπεδέχθησαν πάντες οί σεπτοί Προκαθή
μενοι τών Ορθοδόξων Εκκλησιών, έν συνεχεία δέ, κατά τόν ίσχύοντα 
Κανονισμόν τής προετοιμασίας τής Συνόδου καί τήν κανονικήν τάξιν 
τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, συνεκάλεσεν ούτος διά Πατριαρχικών 
Γραμμάτων τά σχετικά πρός τήν προετοιμασίαν τής Συνόδου σώμα
τα.

Ουτω, διά μέν τό θέμα τής Ορθοδόξου Διασπορας, τού όποίου 
ή προπαρασκευή είχεν ήδη ώριμάσει, συνεκλήθη ή παρούσα Δ' Προ- 
συνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, διά δέ τά υπολοιπόμενα τρία θέ
ματα, ήτοι τού τρόπου άνακηρύξεως τού Αύτοκεφάλου, τού τρόπου 
άνακηρύξεως τού Αύτονόμου, καί τών Διπτύχων, τών όποίων θεμά
των ή προπαρασκευή δέν έχει είσέτι όλοκληρωθή, συνεκλήθη διά 
τών αύτών Πατριαρχικών Γραμμάτων ή Διορθόδοξος Προπαρασκευ
αστική Επιτροπή κατά τόν προσεχή μήνα Δεκέμβριον.

Καλούμεθα ουτω, πεφιλημένοι έν Κυρίω άδελφοί, ώς πλη
ρεξούσιοι Αντιπρόσωποι τών Εκκλησιών ήμών νά διασκεφθώμεν 
ένταύθα καί νά άποφασίσωμεν, έπ' άναφορα πρός τήν μέλλου- 
σαν νά συνέλθη Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, έπί τού θέματος, τό 
όποϊον έτυχεν ήδη μακρας καί έμπεριστατωμένης μελέτης καί 
προπαρασκευής δι' έπανειλημμένων συναντήσεων τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής, ήτις καί κατέληξεν όμοφώνως είς 
διορθοδόξως συμπεφωνημένα κείμενα, ατινα καί κεϊνται ένώπιον 
ήμών πρός έγκρισιν, καθώς προβλέπει ό Κανονισμός. Δέν πρόκει
ται, συνεπώς, νά συζητήσωμεν τό θέμα τής Διασπορας έξ υπαρχής, 
καταργούντες ουτω τήν ήδη έπιτευχθεϊσαν διορθόδοξον συναίνε- 
σιν, άλλά νά έστιάσωμεν τάς παρατηρήσεις ήμών έπί τών ένώπιον 
ήμών διορθοδόξως άποδεκτών γενομένων κειμένων, έπιφέροντες 
ένδεχομένως μεταβολάς τινάς καί τελικώς, Θεού θέλοντος,
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έγκρίνοντες αύτά έπ' άναφορα, ώς είπομεν, είς τήν Αγίαν καί Μεγά- 
λην Σύνοδον.

Γνωρίζομεν πάντες, άγαπητοί άδελφοί, οτι τό θέμα τής κα- 
λουμένης Ορθοδόξου Διασπορας άποτελεϊ εν έκ τών πλέον σοβαρών 
προβλημάτων, τά όποϊα άντιμετωπίζει ή Ορθόδοξος Εκκλησία κατά 
τήν έποχήν μας. Ή σοβαρότης, άλλά καί τό έπεϊγον τού προβλήματος 
τούτου, άνεγνωρίσθησαν καί υπό τών Προκαθημένων τών Εκκλησιών 
ήμών κατά τήν πρόσφατον Σύναξιν αύτών έν Φαναρίω, οπως κα
θίσταται φανερόν έκ τού Μηνύματος, τό όποϊον έξαπέλυσαν ούτοι 
κατά τό πέρας τής Συνάξεως ταύτης. Έν τώ Μηνύματι τούτω οί Προ
καθήμενοι τονίζουν, μεταξύ αλλων καί τά έξής:

«Οί Προκαθήμενοι καί οί Αντιπρόσωποι τών άγιωτάτων 
Ορθοδόξων Έκκλησιών... έπαναβεβαιούμεν τήν βούλησιν ήμών διά 
τήν ταχεϊαν θεραπείαν πάσης κανονικής άνωμαλίας προελθούσης έξ 
ίστορικών συγκυριών καί ποιμαντικών άναγκών, ώς έν τή λεγομένη 
Ορθοδόξω Διασπορα, έπί τώ τέλει τής υπερβάσεως πάσης τυχόν 
ξένης πρός τήν Ορθόδοξον έκκλησιολογίαν έπιρροής. Πρός τούτο, 
χαιρετίζομεν τήν πρότασιν τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου νά 
συγκαλέση διά τό θέμα τούτο, ώς καί διά τήν συνέχισιν τής προετοι
μασίας τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, Πανορθοδόξους Διασκέψεις 
έντός τού προσεχούς έτους 2009...».

Έκ τών λόγων τούτων τών σεπτών Προκαθημένων, είς δύο 
σημεϊα δέον νά στρέψωμεν τήν προσοχήν ήμών:

α) Ή θεραπεία, τούτέστιν ή διευθέτησις, τού θέματος τής 
Ορθοδόξου Διασποράς δέον νά είναι «ταχεϊα». Διά τόν λόγον 
άκριβώς τούτον ή Α.Θ. Παναγιότης, ό Οίκουμενικός Πατριάρχης, 
έκφράζων τήν βούλησιν τών Προκαθημένων, έδωκε προτεραιότητα 
είς τό θέμα τούτο, δοθέντος αλλωστε, οτι, έν άντιθέσει πρός τά λοιπά 
έναπομείναντα θέματα τής Συνόδου, τό θέμα τούτο διήλθε δι' ολων 
τών προβλεπομένων υπό τού Κανονισμού σταδίων προπαρασκευής, 
καί είναι ετοιμον πρός έγκρισιν υπό τής Προσυνοδικής Πανορθοδό- 
ξου Διασκέψεως.

β) Οί Προκαθήμενοι τών Έκκλησιών ήμών άναγνωρίζουν οτι 
υφίσταται άνάγκη θεραπείας «πάσης κανονικής άνωμαλίας προελ- 
θούσης έξ ίστορικών συγκυριών καί ποιμαντικών άναγκών, ώς έν τή 
λεγομένη Ορθοδόξω Διασπορα, έπί τώ τέλει τής υπερβάσεως πάσης 
τυχόν ξένης πρός τήν Ορθόδοξον έκκλησιολογίαν έπιρροής». Τούς λό
γους τούτους τών Προκαθημένων, ακρως βαρυσημάντους, όφείλομεν 
νά λάβωμεν σοβαρώς υπ' οψιν έν τή έκπληρώσει τής άνατεθείσης 
ήμϊν εύθύνης.

Δυσκόλως θά ήδύνατό τις νά άμφισβητήση τό οτι, ώς έχει 
σήμερον ό τρόπος διοργανώσεως τής Ορθοδόξου Διασπορας, πά
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σχει σοβαρώς έξ έπόψεως κανονικής καί έκκλησιολογικής. Ώς ολοι 
γνωρίζομεν, ό 8ος κανών τής Α' Οίκουμενικής Συνόδου ρητώς όρίζει 
οτι έν μια καί τή αύτή πόλει δέν δύναται νά υπάρχουν πλείονες τού 
ένός έπίσκοποι. Ό κανών ούτος είναι θεμελιώδης, διότι έκφράζει τήν 
Ορθόδοξον Έκκλησιολογίαν κατά τρόπον σαφή. Συμφώνως πρός θε
μελιώδη έκκλησιολογικήν άρχήν, μαρτυρουμένην ήδη άπό τών χρό
νων τού Αγίου Ιγνατίου Άντιοχείας καί γενομένην άπολύτως σεβα
στήν υπό τής άρχαίας άδιαιρέτου Έκκλησίας, ό έπίσκοπος ένώνει έν 
τώ προσώπω αύτού ώς κεφαλή αύτής τήν ολην τοπικήν Έκκλησίαν 
άνεξαρτήτως φυσικών, φυλετικών, έθνικών, κοινωνικών καί αλλων 
διαφορών. Έν τώ προσώπω τού έπισκόπου υπερβαίνονται αί διαφοραί 
αύταί, ώς άκριβώς έν τώ Χριστώ, τόν Όποϊον ό έπίσκοπος είκονίζει, 
«ούκ ένι Ελλην, ή Ίουδαϊος, περιτομή καί άκροβυστία, βάρβαρος, 
Σκύθης, δούλος, έλεύθερος» (Κολ. 3,11). Είς τήν άρχαίαν Έκκλησίαν 
θά ήτο έντελώς άδιανόητον νά υφίσταται έν τή αύτή πόλει αλλος 
έπίσκοπος διά τούς Ελληνας καί αλλος διά τούς Σύρους ή τούς Λατί
νους ή αλλης τινος πολιτιστικής ή έθνικής ταυτότητος.

Ή άρχή αυτη έτηρήθη μετ' εύλαβείας υπό τής Ορθοδόξου 
Έκκλησίας μέχρι περίπου τών άρχών τού 20ου αίώνος, όπότε καί 
παρατηρούνται όλίγον κατ' όλίγον, καί ούχί ανευ διστακτικότητος 
έν άρχή, αί παράλληλοι δικαιοδοσίαι έν τή Διασπορα. Πρόκειται, 
συνεπώς, περί σχετικώς νεωτέρου ίστορικού φαινομένου παραβιάσε- 
ως τής θεμελιώδους έκκλησιολογικής άρχής, τήν όποίαν έκφράζει ό 
μνημονευθείς κανών τής Α' Οίκουμενικής Συνόδου.

Κατά τήν έμφάνισιν τού φαινομένου τούτου τό Οίκουμενικόν 
Πατριαρχεϊον άντέδρασε διά τής προβολής τού 28ου κανόνος τής 
Δ' Οίκουμενικής Συνόδου, κατά τόν όποϊον «έν τοϊς βαρβαρικοϊς», 
ήτοι έκτός τών καθωρισμένων δι' έκάστην αύτοκέφαλον Έκκλησίαν 
γεωγραφικών όρίων, αί χειροτονίαι έπισκόπων άνατίθενται είς τόν 
Κωνσταντινουπόλεως. Άλλ' ή έρμηνεία αυτη τού κανόνος τούτου 
ήμφεσβητήθη υπό τινων Ορθοδόξων μέ άποτέλεσμα νά μή γίνεται 
σεβαστή υπό μερίδος έξ αύτών. Δέν είναι τού παρόντος ή συζήτησις 
τού θέματος τούτου, ούτε δύναται νά άπασχολήση τήν Διάσκεψιν 
ήμών, τοσούτω μαλλον καθ' οσον ή διαμορφωθεϊσα ήδη κατάστασις 
έχει μετατοπίσει τήν ολην προβληματικήν έπί αλλης βάσεως. Τό 
Οίκουμενικόν Πατριαρχεϊον, χωρίς νά άποστή τής υπ' αύτού διδομέ- 
νης έρμηνείας τού έν λόγω ίερού κανόνος καί χάριν τής ένότητος τής 
Ορθοδόξου Έκκλησίας, ήν καί θεωρεϊ υπέρτατον άγαθόν, άπεδέχθη 
τήν παρουσίαν έν τώ χώρω τής Διασπορας έπισκόπων έτέρων 
όρθοδόξων έκκλησιαστικών δικαιοδοσιών αχρις ού έξευρεθή τρόπος 
διευθετήσεως τών πραγμάτων, συμφώνως πρός τήν κανονικήν τάξιν, 
τήν έκφραζομένην υπό τού 8ου κανόνος τής Α' Οίκουμενικής Συνόδου
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καί τάς θεμελιώδεις έκκλησιολογικάς άρχάς τής Ορθοδόξου πίστε- 
ως καί παραδόσεως.

Καί ίδού, οτι ευρισκόμεθα ένώπιον τού κρισίμου τούτου ση
μείου. Είμεθα έτοιμοι αί Ορθόδοξοι Έκκλησίαι νά έπανέλθωμεν είς 
τήν άρχαίαν κανονικήν τάξιν, τήν προβλέπουσαν ένα έπίσκοπον έν 
έκάστη τοπική Έκκλησία; Αί Προπαρασκευαστικαί Έπιτροπαί, αί 
όποϊαι ήσχολήθησαν μέ τό έρώτημα τούτο καί παρήγαγον τά πρό 
ήμών πρός έγκρισιν κείμενα, έκριναν οτι αί Ορθόδοξοι Έκκλησίαι δέν 
είναι τό γε νύν έχον έτοιμαι νά έπανέλθουν είς τήν άκριβή κανονι
κήν τάξιν διά διαφόρους λόγους. Προτείνουν ομως τήν σταδιακήν με- 
τάβασιν είς τήν τάξιν ταύτην, άρχής γενομένης έκ τής λειτουργίας 
Έπισκοπικών συνελεύσεων έν έκάστη περιοχή τών έν αύτή διακονούν- 
των «κανονικών» έπισκόπων, άναθέσασαι τήν έπεξεργασίαν τών 
λεπτομερειών τής λειτουργίας τών συνελεύσεων τούτων είς είδικήν 
έπιτροπήν Ορθοδόξων κανονολόγων, ήτις καί παρήγαγε τό πρό ήμών 
ώσαύτως ευρισκόμενον κείμενον.

Αυτη είναι ένγενικαϊςγραμμαϊςήυπό τώνΠροπαρσκευαστικών 
Έπιτροπών γενομένη έργασία, ήτις καί έθεωρήθη υπό τών Έκκλησιών 
ήμών ώς έξαντλήσασα τό στάδιον τής προπαρασκευής τού θέμα
τος τής Ορθοδόξου Διασπορας καί δυναμένη, κατά τόν Κανονισμόν, 
νά υποβληθή είς τήν παρούσαν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν πρός 
έγκρισιν καί άναφοράν είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Έξ οσων 
έξετέθησαν άνωτέρω, καταφαίνεται συμπερασματικώς οτι δύο είναι 
οί βασικοί άξονες, πέριξ τών όποίων καλούμεθα νά οίκοδομήσωμεν 
τήν ήμετέραν συμφωνίαν έν τή Διασκέψει ταύτη:

Πρώτον, οτι ή Ορθόδοξος Έκκλησία έπαναβεβαιοϊ καί δια
κηρύσσει τήν προσήλωσιν αύτής είς τούς ίερούς Κανόνας καί τήν 
Έκκλησιολογίαν αύτής, ατινα προβλέπουν καί έπιβάλλουν τήν 
υπαρξιν ένός καί μόνου έπισκόπου έν έκάστη τοπική Έκκλησία.

Δεύτερον, οτι ένεκα τής διαμορφωθείσης ίστορικής συγκυρί
ας καί τών σχετικών πρός αύτήν ποιμαντικών άναγκών, μεταβατικόν 
πρός τήν ώς ανω κανονικήν τάξιν στάδιον δέον νά άποτελέση ή λει
τουργία τών Έπισκοπικών συνελεύσεων, ώς αυτη προβλέπεται υπό 
τών διορθοδόξως έκπονηθέντων κειμένων τών Προπαρασκευαστικών 
Έπιτροπών.

Περί τούς δύο τούτους βασικούς αξονας θά ήδύνατο νά 
διατυπωθή κατόπιν συζητήσεως καί τό τελικόν κείμενον τής 
ήμετέρας συμφωνίας, ήτις καί θέλει υποβληθή είς τήν μέλλουσαν 
νά συνέλθη, σύν Θεώ, Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τής μιας καί 
ήνωμένης Ορθοδόξου Έκκλησίας.
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Προσφιλέστατοι καί σεβαστοί έν Χριστώ άδελφοί,
Ή εύθύνη, τήν όποίαν έπωμιζόμεθα κατά τήν παρούσαν Διά

σκεψιν πάντες ήμεϊς οί μετέχοντες αύτής είναι οντως πελωρία. Είναι 
εύθύνη έναντι τού Θεού, τού λαού τού Θεού καί τής Ιστορίας. Τό 
έρώτημα, τό όποϊον τίθεται ένώπιον ήμών είναι, έάν θά έπισπευθή 
ή θά βραδύνη έτι μαλλον ή σύγκλησις τής Αγίας καί Μεγάλης Συ
νόδου τής Ορθοδόξου ήμών Έκκλησίας. Άπό τάς άποφάσεις ήμών θά 
έξαρτηθή τούτο. Τί θά είπωμεν είς τόν άγωνιώντα νά πληροφορηθή τό 
άποτέλεσμα τής Διασκέψεως ήμών λαόν τού Θεού; Ότι άπετύχαμεν 
νά συμφωνήσωμεν; Άλλά ποϊος έξ ήμών θά είχε τήν τόλμην νά 
άναλάβη μίαν τοιαύτην εύθύνην; Ποϊος θά ήδύνατο νά προτάξη τά 
στενά συμφέροντα τής ίδικής του Έκκλησίας έναντι τού γενικωτέρου 
συμφέροντος τής ολης Ορθοδοξίας καί τής πιστότητος αύτής είς τήν 
κανονικήν παράδοσιν καί τήν έκκλησιολογίαν;

Τό θέμα τής κανονικής διευθετήσεως τής Ορθοδόξου 
Διασπορας είναι, πράγματι, πολύπλοκον καί δέν δύναται νά λάβη 
τήν όριστικήν αύτού κανονικήν μορφήν εύθύς άμέσως. Είναι ομως 
συγχρόνως καί έπεϊγον, καί έάν δέν λάβωμεν τήν στιγμήν αύτήν 
μέτρα πρός τήν κατεύθυνσιν τής κανονικής διευθετήσεώς του, θά 
παγιωθή μία κατάστασις, ή όποία θά έμφανίζη τήν Ορθοδοξίαν έσαεί 
διηρημένην. ’Ήδη οί σκανδαλιζόμενοι έκ τής υφισταμένης καταστά- 
σεως είναι πολλοί καί διαρκώς μας ψέγουν. Δέν δυνάμεθα πλέον νά 
παραμένωμεν άδρανεϊς.

Τό όλιγώτερον, τό όποϊον θά ήδυνάμεθα νά πράξωμεν είναι, 
τούτο μέν νά διακηρύξωμεν τήν πιστότητα ήμών πρός τάς άρχάς τής 
Έκκλησιολογίας καί τούς ίερούς Κανόνας, έπί τών όποίων έρείδεται 
ή Έκκλησία ήμών, ϊνα μή κατηγορηθώμεν οτι άπεμπολήσαμεν τήν πί- 
στιν τών Πατέρων ήμών, τούτο δέ, όμολογούντες τάς υφισταμένας 
δυσκολίας πρός αμεσον έπάνοδον είς τήν άκριβή κανονικήν τάξιν, νά 
προτείνωμεν μέτρα πρός βαθμιαίαν μετάβασιν είς αύτήν. Τοιαύτα 
άκριβώς μέτρα περιλαμβάνονται είς τά πρό ήμών ευρισκόμενα πρός 
έγκρισιν κείμενα τών Προπαρασκευαστικών Έπιτροπών, τά προ- 
βλέποντα τόν τρόπον λειτουργίας τών κατά τόπους Έπισκοπικών 
συνελεύσεων. Άρξώμεθα ούν τών έργασιών τής Διασκέψεως ήμών 
έν πνεύματι άγάπης καί είλικρινούς διαλόγου, ό δέ Παράκλητος, τό 
Πνεύμα τής άληθείας, είη όδηγός ήμών, ϊνα διά τής όμοφωνίας ήμών 
δοξασθή καί αύθις τό Πανάγιον ονομα τού έν Τριάδι Θεού. Άμήν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καλώ τώρα τόν Γραμματέα έπί της 
προπαρασκευης της Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, Σεβ. Μητροπο
λίτην Ελβετίας κ. Ιερεμίαν, νά παρουσιάση τήν Είσήγησιν αύτοΰ 
πρός πληρεστέραν πληροφορίαν έπί τοΰ θέματος.

Ό Σεβ. Γραμματεύς: Ευχαριστώ, Σεβ. άγιε Πρόεδρε.
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Ε ίσήγησις  
τού Σεβ. Μητροπολίτου Ελβετίας Ιερεμίου, 

Γραμματέως έπί της Προπαρασκευης 
τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής Ορθοδόξου Εκκλησίας

Σεβαμιώτατε αγιε Πρόεδρε, άγαπητοί έκπρόσωποι τών
άγιωτάτων Ορθοδόξων Έκκλησιών,
Έπιτρέψατέ μου μέ τήν σειράν μου νά σας καλωσορίσω 

είς τό Πατριαρχικόν Ιδρυμά μας τού Σαμπεζύ, γνωστόν είς ολους 
σας άπό τών παλαιών χρόνων καί κυρίως άπό τάς συνεχεϊς Συνά
ξεις Ορθοδόξων Έκπροσώπων τών Έκκλησιών μας, έκ τών όποίων 
ώρισμένοι έγκατέλειψαν τόν κόσμον αύτόν, χωρίς νά ίδουν «τήν 
νέαν γήν, τήν Νέαν Ιερουσαλήμ». Ή μνήμη των παραμένει μαζί 
μας. Ώς νέος είς αύτήν τήν θέσιν, όφείλω έν πρώτοις νά έκφράσω 
εύχαριστίας είς τόν προκάτοχον τής θέσεως τού Γραμματέως έπί 
τής προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής Ορθοδόξου 
Έκκλησίας, Μητροπολίτην Άδριανουπόλεως κ. Δαμασκηνόν, διά τάς 
πολυτίμους υπηρεσίας του πρός τό Οίκουμενικόν Πατριαρχεϊον, άλλά 
καί άπό τής θέσεως αύτής πρός ολας τάς κατά τόπους Ορθοδόξους 
Έκκλησίας. Άσφαλώς θά χαίρη παρακολουθών μετ' ένδιαφέροντος 
τάς έργασίας τής Διασκέψεως αύτής.

Συμμετέχω μετ' ίδιαιτέρας συγκινήσεως είς τήν Δ' Προσυν- 
οδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν υπό τήν ίδιότητα τού Γραμματέως 
έπί τής Προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, άφ' ένός 
μέν διότι τό θέμα τής Ορθοδόξου Διασπορας κατέστη κατά τούς νεω- 
τέρους χρόνους μεϊζον ζήτημα είς τήν λειτουργίαν τών διορθοδόξων 
σχέσεων, άφ' έτέρου δέ διότι έπί μίαν πεντηκονταετίαν υπηρέτησα 
καί υπηρετώ τήν Ορθόδοξον Διασποράν έν τή Δυτική Εύρώπη, υπό 
δυσχερεϊς ή καί άντιξόους ένίοτε συνθήκας. Ή μακρά αυτη προσωπι
κή έμπειρία είς πάντας σχεδόν τούς τομεϊς τής έκκλησιαστικής δια
κονίας, τήν όποίαν ένεπιστεύθη είς τό ταπεινόν πρόσωπόν μου ή Μή- 
τηρ Έκκλησία, κατέστησε σαφεστέρας οχι μόνον τάς πραγματικάς 
ποιμαντικάς διαστάσεις τού ζητήματος, άλλά καί τήν έπιτακτικήν 
άνάγκην διά τήν αμεσον έξοικονόμησιν μιας κοινή άποδεκτής λύ- 
σεως, ή όποία θά έκφράζη τήν ένότητα τής Ορθοδόξου Έκκλησίας, 
χωρίς νά παραθεωρή τάς ίδιαιτέρας ποιμαντικάς άνάγκας έκάστης 
έθνικής διασπορας.

Ή διαπίστωσις αύτή έκφράζεται τόσον άπό τήν όμόφωνον, σχε
δόν είπεϊν, ένταξιν τού ζητήματος τής Ορθοδόξου Διασπορας είς τόν 
καταρτισθέντα σύντομον κατάλογον τού θεματολογίου τής Αγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου τής Ορθοδόξου Έκκλησίας άπό τής Α' Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως (Σαμπεζύ 1976), οσον καί άπό τάς Συμ-
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βολάς τών κατά τόπους άγιωτάτων Ορθοδόξων Έκκλησιών, τών 
είσηγήσεων τής Γραμματείας έπί τής Προπαρασκευής τής Αγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου τής Ορθοδόξου Έκκλησίας καί τών Πρακτικών τών 
δύο συνελεύσεων τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής 
(Σαμπεζύ 1990, 1993).

Είναι νομίζω άναγκαία ή ένημέρωσις τής όμηγύρεως διά μιας 
έν συντόμω άναφορας τής ολης πορείας τών έργασιών έπί τού θέμα
τος τούτου.

Ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Έπιτροπή ήξιολόγησεν 
είς τάς δύο συνελεύσεις αύτής (1990, 1993) πάσας σχεδόν τάς 
έκκλησιολογικάς, τάς κανονικάς καί τάς ποιμαντικάς προεκτά
σεις τών διατυπωθεισών είσηγήσεων ή προτάσεων καί κατέληξεν 
όμοφώνως είς ώρισμένας άντικειμενικάς διαπιστώσεις ώς πρός τάς 
υφισταμένας πραγματικάς δυσχερείας διά μίαν αμεσον καί συνεπή 
πρός τήν όρθόδοξον έκκλησιολογίαν κανονικήν άντιμετώπισιν τού 
ζητήματος. Ουτως, ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Έπιτροπή 
(1990) διετύπωσεν οτι, παρά τήν έκπεφρασμένην «κοινήν βούλησιν 
πασών τών άγιωτάτων Ορθοδόξων Έκκλησιών οπως έπιλυθή τό ζή
τημα... κατά τρόπον σύμφωνον πρός τήν όρθόδοξον έκκλησιολογίαν 
καί τήν κανονικήν παράδοσιν καί πραξιν τής Ορθοδόξου Έκκλησίας», 
«κατά τήν παρούσαν φάσιν δέν είναι έφικτή δι' ίστορικούς καί ποι
μαντικούς λόγους ή αμεσος μετάβασις είς τήν αύστηρώς κανονικήν 
τάξιν τής Έκκλησίας», διό καί άπεφάσισεν «οπως προτείνη τήν δη
μιουργίαν μεταβατικής τινός καταστάσεως, ήτις θά προετοιμάση τό 
έδαφος διά τήν κανονικήν λύσιν τού προβλήματος...» (Έγκριθέν Κεί
μενον 1990,1α' - β').

Ή μεταβατική αύτή κατάστασις ώρίσθη διά τής ίδρύσεως 
τών «Έπισκοπικών συνελεύσεων» κατά σαφώς περιγεγραμμένας 
έδαφικάς περιφερείας καί διά τού καθορισμού τών βασικών άρχών συγ- 
κροτήσεως καί λειτουργίας αύτών, ώστε δι' αύτών νά προετοιμασθή 
τό έδαφος μέχρι τής συγκλήσεως τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου 
διά «μίαν κανονικήν λύσιν τού προβλήματος» (Διορθόδοξος Προπα
ρασκευαστική Έπιτροπή, 1993). Επομένως, τό «μεταβατικόν στάδιον» 
έχει ώς χρονικόν όρίζοντα τήν σύγκλησιν τής Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου καί συγκεκριμένην άποστολήν νά προετοιμάση διά τής λει
τουργίας τών «Έπισκοπικών συνελεύσεων» τήν «κανονικήν λύσιν» 
υπό τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, διό καί ή Διορθόδοξος Προπα
ρασκευαστική Έπιτροπή έκρινεν άναγκαίαν τήν αμεσον έφαρμογήν 
τών προτάσεων αύτής κατά περιοχάς, κατ' άναφοράν καί πρός τά 
ήδη υφιστάμενα πρότυπα Έπισκοπικών συνελεύσεων έν Β. Άμερική 
καί Δ. Εύρώπη.

Ύπό τό πνεύμα αύτό, ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική
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Έπιτροπή κατά τήν δευτέραν συνέλευσιν αύτής έπί τού θέματος 
(Σαμπεζύ 1993) άπεφάσισεν οπως τό Σχέδιον Κανονισμού, τό όποϊον 
θά έτοιμασθή υπό τής Γραμματείας έπί τής Προπαρασκευής τής 
Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής Ορθοδόξου Έκκλησίας, κατά τήν 
έγκριθεϊσαν υπό τής όλομελείας διαδικασίαν, θά συνταχθή έπί τή 
βάσει τού έγκριθέντος κειμένου, υπό τής έπομένης συνελεύσεως τής 
Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής (Διορθόδοξος Προπα
ρασκευαστική Έπιτροπή, Σαμπεζύ 1993, παράγραφος 2 γ'). Έπ' αύτού 
τού Κανονισμού θά άποφασίση ή συνερχομένη τώρα Δ' Προσυνοδική 
Πανορθόδοξος Διάσκεψις.

1. Σχέδιον Κανονισμού
συμφώνως Όθεν, πρός τήν έντολήν τής Διορθοδόξου Προπα

ρασκευαστικής Έπιτροπής (Σαμπεζύ 1993), ή Γραμματεία διωργάνω- 
σε Διορθόδοξον Συνέδριον είδικών περί τό Κανονικόν Δίκαιον (Σα
μπεζύ 1995), τό όποϊον είργάσθη έπί τή βάσει τών έπί τού θέματος 
έκτενών συζητήσεων καί τών όμοφώνων άποφάσεων τής Διορθοδό- 
ξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής είς τάς δύο συνελεύσεις αύτής 
(Σαμπεζύ 1990, 1993) καί συνέταξε «Σχέδιον Κανονισμού λειτουργί
ας τών Έπισκοπικών συνελεύσεων έν τή Ορθοδόξω Διασπορα». Είναι 
ομως εύνόητον οτι τό συγκεκριμένον Σχέδιον Κανονισμού άναφέρεται 
είς μόνην τήν μεταβατικήν περίοδον καί είς μόνην τήν κατά τήν περί
οδον αύτήν λειτουργίαν τών Έπισκοπικών συνελεύσεων διά τήν συμ
βολήν αύτών καί είς τήν προετοιμασίαν τής «κανονικής λύσεως» τού 
προβλήματος υπό τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής Ορθοδόξου 
Έκκλησίας.

Τό Σχέδιον τούτο, έγκρινόμενον υπό τής παρούσης Δ' 
Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, θά έδει νά χρησιμοποιηθή 
ώς κοινός όδηγός γενικών άρχών κατά τήν σύνταξιν τού ίδιαιτέρου 
Κανονισμού λειτουργίας έκάστης Έπισκοπικής συνελεύσεως.

Ή συμμετοχή είς τό Διορθόδοξον Συνέδριον πολλών 
έκπροσώπων έκ τής Ορθοδόξου Διασπορας διηυκόλυνε τήν σαφε- 
στέραν ή καί πληρεστέραν άναφοράν τών γενικών άρχών είς τάς 
όργανωτικάς ή λειτουργικάς άνάγκας τών Έπισκοπικών συνελεύ
σεων, άλλά πάντοτε έντός τών πλαισίων τού γράμματος καί τού 
πνεύματος τών άποφάσεων τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Έπιτροπής.

2. Έργον τής Δ'Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως
Κατά ταύτα, ή υπό τής Αύτού Θειοτάτης Παναγιότητος τού 

Οίκουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου συγκληθεϊσα Δ' 
Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, τή όμοφώνω συναινέσει 
τών Μακαριωτάτων Προκαθημένων τών κατά τόπους άγιωτάτων 
Ορθοδόξων Έκκλησιών, έχει ώς άποστολήν άφ' ένός μέν νά
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άξιολογήση καί νά έγκρίνη τό όμοφώνως άποδεκτόν κείμενον τής 
Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής περί τής Ορθοδόξου 
Διασπορας, κατ' άναφοράν πάντοτε πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην 
Σύνοδον τής Ορθοδόξου Έκκλησίας, άφ' έτέρου δέ νά άξιολογήση 
καί νά έγκρίνη τό συνταχθέν Σχέδιον Κανονισμού λειτουργίας τών 
Έπισκοπικών συνελεύσεων έν τή Ορθοδόξω Διασπορα. Ουτως, ό Κα
νονισμός θά ήδύνατο νά άξιοποιηθή, μετά τήν έγκρισιν αύτού καί μέ
χρι τής συγκλήσεως τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής Ορθοδόξου 
Έκκλησίας, τόσον διά σύνταξιν τών Κανονισμών όργανώσεως καί λει
τουργίας τών έν τή Ορθοδόξω Διασπορα Έπισκοπικών συνελεύσεων, 
οσον καί διά τήν προετοιμασίαν τού έδάφους, κατ' άναφοράν πρός τήν 
συνοδικήν άντιμετώπισιν τού ζητήματος τής κανονικής όργανώσεως 
τής Ορθοδόξου Διασπορας. Οίαδήποτε τροποποίησις βασικής 
άρχής ή κατευθύνσεως τού καταρτισθέντος περί τής Ορθοδόξου 
Διασπορας κειμένου, συνεπάγεται άναλόγους τροποποιήσεις καί είς 
τό Σχέδιον Κανονισμού. Άκριβώς ή παραμονή αυτη είς ο,τι έγένετο 
όμοφώνως δεκτόν, καθιστα εύχερεστέραν καί τήν άποδοχήν τού Σχε
δίου Κανονισμού λειτουργίας τών Έπισκοπικών συνελεύσεων, μετά ή 
ανευ έπί μέρους τροπολογιών. Ένώ, έάν είσαχθούν συναινετικώς είς 
βασικάς άρχάς τού κειμένου τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Έπιτροπής σημαντικαί τροπολογίαι, τότε είναι άναγκαία ή αμεσος 
προσαρμογή είς αύτάς καί τών άντιστοίχων προτάσεων τού Σχεδίου 
Κανονισμού, πρίν ή τούτο γίνη δεκτόν υπό τής παρούσης Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

3. Γενικαί παρατηρήσεις
Αί ραγδαϊαι καί άπρόβλεπτοι πολιτικαί, ίδεολογικαί καί κοι- 

νωνικαί μεταβολαί είς τήν Εύρώπην καί τόν κόσμον, κατά τάς δύο 
τελευταίας δεκαετίας, είχον, ώς γνωστόν, έπαχθεϊς ή καί όδυνηράς 
προεκτάσεις είς τήν ζωήν τής πλειονότητος τών όρθοδόξων λαών 
τής Άνατολικής Εύρώπης, αί όποϊαι έπεσώρευσαν νέα ποιμαντικά 
προβλήματα είς τάς κατά τόπους Ορθοδόξους Έκκλησίας καί προε- 
κάλεσαν μαζικάς μεταναστεύσεις Ορθοδόξων πιστών πρός τάς χώ
ρας τής Δύσεως.

Ή μακρά προσωπική μου έμπειρία έν τή Ορθοδόξω Διασπορα 
μού έπιτρέπει νά έκφράσω τήν γνώμην, οτι έάν είχον τεθή είς λει
τουργίαν αί συνιστώμεναι Έπισκοπικαί συνελεύσεις υπό τού κειμέ
νου τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής, τότε θά ήτο 
περισσότερον συντονισμένη καί άποτελεσματική οχι μόνον ή υποδοχή 
τών νέων μεταναστών είς έκάστην περιοχήν, άλλά καί ή άμεσωτέρα 
άντιμετώπισις τών βασικών, τούλάχιστον, ποιμαντικών προβλημά
των αύτών.

Ή καθυστέρησις ομως τής συγκροτήσεως τών κατά περιοχάς
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Έπισκοπικών συνελεύσεων, διά τήν μέχρι τήν σύγκλησιν τής Αγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου τής Ορθοδόξου Έκκλησίας μεταβατικήν πε
ρίοδον, άποδυναμώνει ή άκυρώνει συγχρόνως καί τήν δι' όμοφώνου 
πανορθοδόξου άποφάσεως άνατεθεϊσαν είς αύτάς άποστολήν διά 
τήν προετοιμασίαν τού έδάφους πρός έξοικονόμησιν κοινή άποδεκτής 
κανονικής λύσεως υπό τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής 
Ορθοδόξου Έκκλησίας καί συντηρεϊ τάς γνωστάς τάσεις διακριτικής 
ή καί άποκλειστικής έσωστρεφείας τής έκκλησιαστικής ήγεσίας τών 
είς έκάστην περιοχήν έθνικών διασπορών, ή όποία διαχέεται καί είς 
τό όρθόδοξον πλήρωμα τής περιοχής έπί προφανεϊ ζημία ολων τών 
έθνικών διασπορών.

Τό κείμενον τήςΔιορθοδόξου ΠροπαρασκευαστικήςΈπιτροπής 
προέτεινε μίαν σημαντικήν μεταβατικήν ρύθμισιν οχι μόνον διά τήν 
υπέρβασιν τής έσωστρεφείας, άλλά καί διά τήν έποικοδομητικήν συμ
βολήν τών έθνικών διασπορών είς τήν κανονικήν άντιμετώπισιν τού 
ζητήματος, διό καί έγένετο δεκτόν μετ' εύλόγου ίκανοποιήσεως έν τή 
Ορθοδόξω Διασπορα. Οφείλω νά όμολογήσω, ώς είς τών άποδεκτών 
αύτού, οτι τρέφω μυχίους έλπίδας διά τήν όριστικήν διευθέτη- 
σιν αύτού υπό τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Αί έλπίδες αύται 
ένισχύθησαν κατά τήν συμμετοχήν μου είς τό Διορθόδοξον Συνέδριον 
κανονολόγων (1995) διά τήν σύνταξιν τού Σχεδίου Κανονισμού λει
τουργίας τών Έπισκοπικών συνελεύσεων έν τή Ορθοδόξω Διασπορα, 
άλλά δυστυχώς ή συνέχεια δέν ήτο άνάλογος τών προσδοκιών.

Σήμερον, άπό τής θέσεως τού Γραμματέως έπί τής 
Προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής Ορθοδόξου 
Έκκλησίας, έχω σαφεστέραν είκόνα όχι μόνον τών παλαιών καί τών 
νέων δυσχερειών, άλλά καί τής έξαιρετικής σημασίας τής πανορ- 
θοδόξου συμφωνίας διά τάς βασικάς άρχάς τής προτεινομένης υπό 
τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής μεταβατικής 
ρυθμίσεως, ήτοι μέχρι τήν λύσιν τού προβλήματος τής κανονικής 
όργανώσεως τής Ορθοδόξου Διασπορας υπό τής Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου τής Ορθοδόξου Έκκλησίας. Ύπό τό πνεύμα τούτο, πρέπει 
νά έρμηνευθή ή συναίνεσις τών Μακαριωτάτων Προκαθημένων τών 
άγιωτάτων Ορθοδόξων Έκκλησιών είς τήν πρωτοβουλίαν τής Αύτού 
Θειοτάτης Παναγιότητος τού Οίκουμενικού Πατριάρχου, διά τήν 
έπίσπευσιν τής συγκλήσεως τής Δ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως, πρός άξιολόγησιν καί έγκρισιν, κατ' άναφοράν πρός 
τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τής Ορθοδόξου Έκκλησίας, τού κει
μένου τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής περί τής 
Ορθοδόξου Διασπορας, ήτοι πρό τής όλοκληρώσεως υπ' αύτής τής 
προετοιμασίας καί τών υπολειπομένων θεμάτων τού καταλόγου καί 
κατά παρέκκλισιν έκ τής σχετικής άποφάσεως τής Γ' Προσυνοδικής
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Πανορθοδόξου Διασκέψεως (1986).
Συνεπώς, ή συναίνεσις τών Μακαριωτάτων Προκαθημένων 

τών άγιωτάτων Ορθοδόξων Έκκλησιών διά τήν αμεσον όλοκλήρωσιν 
τής προσυνοδικής διαδικασίας έπί τού θέματος τής Ορθοδόξου 
Διασπορας δέν είναι ασχετος πρός τήν κοινήν βούλησιν αύτών διά 
τήν πρόληψιν ή άποτροπήν νέων άνεπιθυμήτων ή καί άνεξελέγκτων 
συγχύσεων έν τή Ορθοδόξω Διασπορα έκ τής συνεχούς διογκουμέ- 
νης μαζικής μεταναστεύσεως Ορθοδόξων είς χώρας τής Δύσεως, 
διό καί έπεσπεύθη εύλόγως ή υπό τής Αύτού Θειοτάτης Παναγι- 
ότητος τού Οίκουμενικού Πατριάρχου σύγκλησις τής παρούσης Δ' 
Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Είναι, λοιπόν, προφανές 
οτι ή άποστολή τής Διασκέψεως άναφέρεται είς τήν άξιολόγησιν καί 
άποδοχήν, κατ' άναφοράν πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τής 
Ορθοδόξου Έκκλησίας, άφ' ένός μέν τού κειμένου τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής περί τής Ορθοδόξου Διασπορας, 
άφ' έτέρου δέ τού Σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας τών Έπισκοπικών 
συνελεύσεων, μετά ή καί ανευ τροπολογιών ή προσθηκών. Αί προτά
σεις, ομως, τροπολογιών ή προσθηκών προϋποθέτουν, κατά τά καθι
ερωμένα, τήν όμόφωνον άποδοχήν αύτών υπό τών έκπροσώπων τών 
κατά τόπους Ορθοδόξων Έκκλησιών.

Τά ώς ανω καθηκόντως καί όφειλετικώς έκθέτω είς τήν 
άγάπην πάντων τών συνέδρων τής Δ' ταύτης Προσυνοδικής Πανορ
θοδόξου Διασκέψεως, προσευχόμενος οπως τό Πανάγιον καί Τελε
ταρχικόν Άγιον Πνεύμα καθοδηγήση πάντας ήμας είς τήν όρθήν 
έκφρασιν τών άπόψεων ήμών πρός δόξαν καί άληθή μαρτυρίαν τής 
Μιας Ορθοδόξου Έκκλησίας έν καιρώ τώ παρόντι καί έπ' ώφελεία 
τού εύσεβούς καί πιστού λαού αύτής καί σύμπαντος τού κόσμου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ τόν Σεβ. Γραμματέα διά τήν 
είσήγησίν του. Βεβαίως, αί δύο άναγνωσθεΐσαι εισηγήσεις θά 
άποτελέσουν άντικείμενον συζητήσεως, έάν κρίνετε οτι θά είχατε 
νά τάς σχολιάσετε έπί της ουσίας. Θά παρεκάλουν ομως, πρίν φθά- 
σομεν είς τήν ουσιαστικήν συζήτησιν έπί τών θεμάτων, τά όποια θί
γουν αί εισηγήσεις αύται, νά δοθή η ευκαιρία είς τάς Αντιπροσωπίας 
τών Εκκλησιών οπως χαιρετίσουν, ώς εΐθισται, τήν Διάσκεψιν. 
Επομένως, η ουσιαστική συζήτησις, η όποία τυχόν θά προκύψη καί 
έκ τών εισηγήσεων τούτων, θά διεξαχθή άργότερον, προκειμένου 
νά δοθή ή ευκαιρία νά έκφράσωμεν γενικώτερον τάς σκέψεις μας 
έπί της συγκλήσεως της παρούσης Διασκέψεως. Παρακαλώ, τόν 
έκπρόσωπον τοΰ Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Σεβ. Μητροπολίτην 
Καλης Έλπίδος κ. Σέργιον, νά λάβη τόν λόγον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Καλής Έλπίδος κ. Σέργιος: Σεβασμι- 
ώτατε άγιε Πρόεδρε, έν Χριστφ άδελφοί, ή πνευματική μέριμνα
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καί ή άκατάπαυστος προσπάθεια της Έκκλησίας, έκφραζομένη 
διά της πρωτοβουλίας συγκλήσεως της παρούσης Διασκέψεως ύπό 
τού Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, 
ώδήγησαν τά ταπεινά βήματα ήμών είς τόν πνευματικόν φάρον 
της Ορθοδοξίας, τό Ορθόδοξον Κέντρον τού Οικουμενικού Πατρι
αρχείου, έδώ είς τήν καρδίαν της Εύρώπης.

Είναι διά τήν ταπεινότητά μου, ή πρώτη φορά πού συμμε
τέχω είς τάς έργασίας της προετοιμασίας της Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου καί είς τήν διαδικασίαν τών Διασκέψεων, έκπροσωπών 
τό Πατριαρχεϊον Αλεξανδρείας καί πάσης Αφρικης. Μεταφέρω 
τάς πατρικάς ευλογίας καί τούς όλοθέρμους χαιρετισμούς τού 
Μακαριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου μας κ. Θεοδώρου, ό όποϊος, 
εύρισκόμενος είς πολυήμερον ιεραποστολικήν πορείαν είς τήν Κέ
νυαν, έχει τήν προσοχήν του έστραμμένην πρός τόν χώρον τούτον 
καί έναγωνίως άναμένει, οπως άκούση καί πληροφορηθή τήν 
έπιτυχη έκβασιν τών προσπαθειών μας. Ενώνει τήν προσευχήν 
του μέ αυτάς τών λοιπών έν Χριστφ άδελφών μας ιεραποστόλων 
Έπισκόπων είς τήν Μαύρην Ήπειρον πρός τό Πνεύμα τό Άγιον, 
ώστε νά πνεύση ή χάρις Του είς ολους ήμάς.

Ή συνάντησις αυτή γίνεται, οπως άναφέρεται είς τό πρό
γραμμα, έπί τού φλέγοντος θέματος της έν διασπορά δικαιοδοσίας. 
Αποσκοπεϊ είς τήν συνέχισιν της διαδικασίας τών παρελθουσών 
έργασιών τών Προπαρασκευαστικών Επιτροπών, μέ τήν άνάλυσιν 
τών έπί μέρους θεμάτων, τά όποϊα άπτονται τού διακανονισμού 
της δικαιοδοσίας είς τάς περιοχάς, οπου δέν έχει άκόμη ή Έκκλησία 
άποφασίσει άρμοδίως. Αί προτάσεις διά τήν έπίλυσιν τού θέμα
τος καί τήν άποκατάστασιν της ένότητος, περί της δημιουργίας 
τών Έπισκοπικών συνελεύσεων, είναι άποτέλεσμα ύπευθύνου 
συμπεριφοράς τών έκπροσώπων τών Έκκλησιών. Ή προεργασία, 
άλλά καί τό πλαίσιον είς τό όποϊον έχει τεθη ή διαδικασία διά τήν 
όριστικήν λύσιν, δέν άφήνουν άμφιβολίας ώς πρός τήν βεβαίαν 
έπίτευξιν τού άντικειμενικού στόχου ήμών.

Ή μέχρι σήμερον άδυναμία έπιλύσεως τού ζητήματος, ή 
έλλειψις δηλαδή άποφάσεως ή όποία ώφειλε νά ρυθμίζη ξεκάθαρα 
τήν έπισκοπικήν δικαιοδοσίαν έπί τών συγκεκριμένων περιοχών, 
έχει ώς έπίπτωσιν τόν διαμελισμόν της Έκκλησίας είς όμάδας, αί 
όποϊαι διακρίνονται μεταξύ των, όχι διά τό διάφορον της πίστεώς 
των, άλλά διά τήν διαφορετικήν έθνικήν καταγωγήν των. Φαινόμε- 
νον, τό όποϊον σαφώς άντίκειται είς τούς ιερούς κανόνας άφ' ένός 
καί άφ' έτέρου είς τήν πράξιν της Έκκλησίας.

Ή Έκκλησία έχει σήμερον τήν ευκαιρίαν νά δώση, είς τούς 
χώρους αυτούς της λεγομένης Διασποράς, τήν πρότασιν ζωης καί
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σωτηρίας. Θά είναι έτοίμη νά έπιτελέση τό φυσικόν έργον της, οταν 
παύση νά παρουσιάζεται ώς κατακερματισμένη καί πολυκέφαλος 
λέσχη. Ή ένότης, διά τήν όποίαν ό Κύριος ήμών Ιησούς Χριστός 
παρεκάλεσε τόν Πατέρα είς τήν πρό τού Πάθους έναγώνιον προ
σευχήν Του, θά καταστή καί πάλιν έφικτή καί θά δώση καρπούς, 
οί όποϊοι θά θρέψουν τούς πεινασμένους πνευματικώς πιστούς. 
Ή δημιουργική ένέργεια τών μελών της Έκκλησίας, κληρικών καί 
λαϊκών, άντί νά άναλίσκεται είς πεδία άντιπαραθέσεων καί διεκ
δικήσεων περισσοτέρων έρεισμάτων είς τάς έν λόγφ περιοχάς, θά 
άφιερωθή είς τήν ίεραποστολικήν δράσιν πρός άνθρώπους καί λα
ούς, οί όποϊοι ζούν είς τό περιβάλλον των.

Έπιτέλους, μετά άπό καθυστέρησιν τόσων έτών άπό τήν τε- 
λευταίαν άπόπειραν έπιλύσεως τού ζητήματος, εύρισκόμεθα σήμε
ρον, διασκεπτόμενοι έν πνεύματι άλληλοκατανοήσεως καί συνα- 
ντιλήψεως, πρός έπίλυσιν τού ζέοντος τούτου θέματος. Ή έπιτυχής 
έκβασις της προσπαθείας προϋποθέτει άποστασιοποίησιν άπό 
κάθε ίδιοτέλειαν καί προκλητικήν συμπεριφοράν. Ή ευόδωσις τών 
άγαθών προσδοκιών τών τότε πρωτεργατών τών Διασκέψεων καί 
τών μελών τών Προπαρασκευαστικών Έπιτροπών, άλλά καί τών 
νύν σκληρώς καί έπιπόνως έργαζομένων έπί τού ζητήματος, θά 
άποτελέση κέρδος διά τήν Έκκλησίαν καί τό χριστεπώνυμον πλή
ρωμά Της.

Ήμεϊς, έρχόμενοι έκ τού παλαιφάτου ίεραποστολικού Πατρι
αρχείου της Αλεξανδρείας καί πάσης Αφρικης, προσκομίζομεν τήν 
άγαθήν βούλησίν μας διά ουσιαστικήν συμβολήν πρός έπίλυσιν τού 
ζητήματος. Θεωρούμεν οτι δέν έχομεν τήν πολυτέλειαν άπωλείας 
άλλου χρησίμου χρόνου δι' έπάνοδον είς τήν συζήτησιν έπί τών 
οσων έχουν κατατεθή είς τάς προηγηθείσας περιόδους καί τάχι
στα πρέπει νά σπεύσωμεν πρός διασφάλισιν της άποδοτικης συνε
χείας έπί της προηγουμένης προσπαθείας. Διά της έπιμόνου ήμών 
προσευχης, ή όποία μάς ένδυναμώνει κατά τάς χαλεπάς στιγμάς 
της ίεραποστολικης διακονίας μας είς τήν δύσκολον ήπειρον της 
Αφρικης, φιλοδοξούμεν νά ίδωμεν τά θετικά άποτελέσματα καί τό 
ποθούμενον είς τό προσεχές έγγύς μέλλον.

Λοιπόν, Αδελφοί, άς προχωρήσωμεν μέ βεβαίαν τήν έλπίδα 
μας καί μέ ύποδειγματικήν αΐσθησιν ευθύνης πρός συμπλήρω- 
σιν τών ύπολοίπων διά τήν τελικήν πρότασιν πρός τήν Αγίαν καί 
Μεγάλην Σύνοδον, ή όποία άρμοδίως θά δώση τήν τελεσίδικον 
άπόφασίν Της πρός όριστικήν έπίλυσιν τού ζήτηματος. Ευχόμεθα 
κάθε έπιτυχίαν είς τό έργον μας, προσευχόμενοι είς τόν Τριαδικόν 
Θεόν, οπως έπιβλέψη έφ' ήμάς καί χαρίση «σωφροσύνην, ταπεινο
φροσύνην, ύπομονήν καί άγάπην».
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ θερμότατα τόν Σεβ. άγιον 
Καλης Έλπίδος, διότι ό χαιρετισμός του δέν ητο είς άπλός τυπικός 
χαιρετισμός, άλλά περιεϊχε καί τήν φωνήν της ίεραποστολικης 
Έκκλησίας Αλεξανδρείας, ύπεγράμμισε δέ ίδιαιτέρως τάς 
έπιπτώσεις τάς όποίας έχει ή συντήρησις καί ή συνέχισις της κα- 
ταστάσεως της Διασποράς διά τήν ίεραποστολήν. Παρακαλώ τόν 
έκπρόσωπον τού Πατριαρχείου Αντιοχείας, Σεβ. Μητροπολίτην έν 
Δυτική καί Κεντρώ^ Ευρώπη κ. Ίωάννην, νά άπευθύνη πρός τήν 
Διάσκεψιν τόν χαιρετισμόν της Έκκλησίας του.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης έν Δυτική καί Κεντρώα Ευρώπη κ. 
Ιωάννης: Ευχαριστώ άγιε Πρόεδρε. Θά άναγνώσω τό μήνυμα τού 
Μακ. Πατριάρχου Αντιοχείας κ. Ιγνατίου, τό όποϊον έχει ώς έξης: 

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Περγάμου κύριε Ιωάννη, 
Πρόεδρε τής Δ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, 
Σεβασμιώτατοι Άρχιερεϊς, έκπρόσωποι τών άγιωτάτων 
Ορθοδόξων Αύτοκεφάλων Έκκλησιών,
Σεβαστοί Πατέρες, Άγαπητοί Άδελφοί, μέλη τής 
Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, Χαίρετε έν 
Χριστώ
Σήμερον άρχίζουν αί έργασίαι τής τετάρτης Προσυνοδικής 

Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Συνήλθομεν κύκλω τής τραπέζης διά νά 
συζητήσωμεν καί νά άνταλλάξωμεν γνώμας καί έμπειρίας, πραγμα 
τό όποϊον, άπό μόνον του, άποτελεϊ δεϊγμα άγάπης καί ένότητος. 
Συμβάλλει είς αύτό ή σημερινή ήμέρα, ή όποία δέν είναι μία άπλή 
ήμέρα διά τήν Ορθοδοξίαν, διότι «έν αύτή», οπως λέγει ό υμνογράφος, 
«έορτάζομεν τήν τελευταίαν έορτήν, δηλαδή τήν Πεντηκοστήν, κατά 
τήν όποίαν ή χάρις τού Παναγίου Πνεύματος κατέβηκε έπί τής 
γής, καί έφώτισε τούς Μαθητάς». Αύτήν τήν χάριν έπικαλούμεθα 
διά νά μας φωτίση διασφαλίζουσα τόν δεσμόν τής ένότητος καί τής 
συνεννοήσεως, ώστε αί άποφάσεις τής συνάξεως αύτής νά είναι 
άποτελεσματικαί πρός δόξαν Θεού.

Ή Ορθόδοξος Έκκλησία μας, ώς κιβωτός τής άληθείας, 
καλεϊται σήμερον νά βοηθήση τόν ανθρωπον νά έπαναπροσδιορισθή. 
Ή ένότης ομως είναι αύτή, ή όποία καθιστα τήν Έκκλησίαν έτοίμην νά 
σταθή είς τό υψος τών περιστάσεων καί νά άντιμετώπιση τάς πρός 
τήν όρθόδοξον πίστιν κατευθυνομένας άπειλάς καί τά προβλήματα 
τού συγχρόνου άνθρώπου. Έκτιμώντες, λοιπόν, τήν έξαιρετικήν ση
μασίαν τής ένότητος τής όρθοδόξου μαρτυρίας έπιβεβαιώνομεν τήν 
άνάγκην νά ευρεθούν λύσεις δι' ολα τά θέματα, τά όποϊα άπασχολούν 
τό όρθόδοξον πλήρωμα άπανταχού τής γής, πραγμα τό όποϊον θά 
βοηθήση είς τήν στροφήν πρός μίαν περισσότερον άποτελεσματικήν 
άπόδοσιν τής όρθοδόξου παρουσίας.
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Κλείνομεν δεόμενοι πρός τόν τρισάγιον καί πάνσοφον Θεόν, 
ή παρούσα Διάσκεψις νά έχη έπιτυχίαν είς τάς έργασίας της, καί 
νά φθάση είς τά προσδοκώμενα πρός τό συμφέρον τής Έκκλησίας 
άποτελέσματα, Άμήν.

f  Ιγνάτιος Δ'
Πατριάρχης Άντιοχείας καί πάσης Άνατολής

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ, Σεβασμιώτατε, διά τό 
μήνυμα τού Μακ. Πατριάρχου Αντιοχείας, τό όποϊον καί αυτό 
ύπογραμμίζει τήν σπουδαιότητα της παρούσης Διασκέψεως. 
Έκτιμώμεν βαθύτατα τάς προσευχάς τού Μακαριωτάτου διά τήν 
ευόδωσιν τών έργασιών μας. Παρακαλώ, τόν έκπρόσωπον τού 
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, Σεβ. Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. 
Ήσύχιον, νά άπευθύνη τόν χαιρετισμόν της Έκκλησίας του πρός 
τήν Διάσκεψιν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος:
Τώ ίερωτάτω Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ιωάννη, 

άντιπροσώπω τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου, Προέδρω τής έν 
Γενεύη Δ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Έπιτροπής καί τοϊς λοιποϊς 
άντιπροσώποις τών Ορθοδόξων Αύτοκεφάλων Έκκλησιών, άδελφοϊς 
έν Κυρίω άγαπητοϊς τής Ήμών Μετριότητος, άσπασμόν άγιον έν 
Χριστώ Ιησού.

Παροικούντες είς Ιερουσαλήμ, τήν πόλιν τήν Αγίαν, τήν πό- 
λιν τού Βασιλέως τού Μεγάλου, έμπλεοι οντες άναστασίμου χαρας 
πεπληρωμένης, άναμένομεν έπί τή έπί θύραις οϋση μεγάλη έορτή 
τής Αγίας Πεντηκοστής, άνελθεϊν είς τό Ύπερώον τής Αγίας Σιών 
καί έν άναγνώσει τών εύχών τής γονυκλισίας καί τελέσει τής θεί
ας Εύχαριστίας έκζητήσαι έλθεϊν πρός ήμας καί πάλιν τό Πνεύμα 
Χριστού τό Άγιον, Ό Έκεϊνος παρά Πατρός άπέστειλε τοϊς Άγίοις 
Αύτού μαθηταϊς καί Άποστόλοις, «ούσι πασιν όμού έπί τό αύτό έν τώ 
συμπληρούσθαι τήν ήμέραν τής Πεντηκοστής» (Πράξ. 2,1).

Ταύτα λειτουργικώς βιούντες έπί τών τόπων, έν οίς ταύτα 
ίστορικώς άπαξ συνέβησαν, άναμιμνησκόμεθα υμών τών Ίερωτάτων 
Μητροπολιτών, Σεβασμιωτάτων Άρχιερέων καί Έλλογιμωτάτων 
Καθηγητών, άντιπροσώπων τών άγιωτάτων Αύτοκεφάλων 
Ορθοδόξων τού Χριστού Έκκλησιών, συνηγμένων είς τήν έν τώ 
Ορθοδόξω Κέντρω τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου έν Chambesy 
τής Γενεύης, Δ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, μέλλουσαν 
νά άποφασίση έπί τού έγκριθέντος υπό τής Προπαρασκευαστικής 
Έπιτροπής τού έτους 1993 θέματος τής Ορθοδόξου Διασπορας, καί 
διακαώς προσευχόμεθα υπέρ υμών, οπως τό Παράκλητον Πνεύμα, 
τό συγκροτούν ολον τόν θεσμόν τής Έκκλησίας καί όδηγούν αύτήν είς



Πρακτικά Δ ' Π ροσυνοδικής Π ανορθοδόξου Διασκέψεως/2009 31

πασαν τήν άλήθειαν, όδηγήση καί υμας είς πασαν τήν άλήθειαν έπί 
τού θέματος τής Ορθοδόξου Διασπορας, τού έμπεπιστευμένου υμϊν 
πρός συζήτησιν καί άπόφασιν, ϊνα έν τή έφαρμογή ταύτης συνεχίση ή 
άδελφική έν Χριστώ πλήρης κοινωνία καί συνεργασία τών Έκκλησιών 
ήμών πρός πρόοδον καί αϋξησιν καί οίκοδομήν καί σωτηρίαν τών 
ψυχών τών τιμίων μελών αύτής καί στερέωσιν καί διασφάλισιν τής 
ένότητος αύτής καί δόξαν τού έν Τριάδι Θεού ήμών.

Έφ' οίς, κατασπαζόμενοι υμας άπό τού Παναγίου καί Ζωοδό- 
χου Τάφου έν φιλήματι άγίω, διατελούμεν.

Έν τή Άγία Πόλει Ιερουσαλήμ, τή 24η Μαίου 2009.
Άγαπητός έν Χριστώ Άδελφός καί Διάπυρος πρός Κύριον Εύχέτης 

f  Θεόφιλος Γ' Πατριάρχης Ιεροσολύμων.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ, Σεβασμιώτατε, διά τό μήνυμα 
τού Μακ. Πατριάρχου Ιεροσολύμων, πρός τόν όποϊον παρακαλώ νά 
διαβιβάσετε τόν σεβασμόν καί τάς ευχαριστίας ήμών διά τάς ευχάς 
του. Παρακαλώ τόν έκπρόσωπον της άγιωτάτης Έκκλησίας Ρωσ- 
σίας, Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίωνα, νά μεταφέρη 
τόν χαιρετισμόν της Έκκλησίας του. Μέ τήν ευκαιρίαν ταύτην, 
έκφράζω πρός αυτόν προσωπικώς τά συγχαρητήρια ολων μας διά 
τήν πρόσφατον προαγωγήν του είς τό άξίωμα τού Αρχιεπισκόπου 
καί είς τήν ύπεύθυνον θέσιν τού Διευθυντού τού τμήματος 
έξωτερικών ύποθέσεων. Σεβασμιώτατε, έχετε τόν λόγον.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, άγαπητοί άδελφοί, θά ήθελα έγκαρδίως νά χαιρετίσω 
ύμάς έξ ονόματος της άγιωτάτης Ορθοδόξου Έκκλησίας Ρωσσί- 
ας καί έκ μέρους τού Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης 
Ρωσσίας κ. Κυρίλλου. Πιστεύω οτι ή πλειονότητα έξ ύμών γνωρίζει 
προσωπικώς τόν έξαιρετικόν αυτόν ίεράρχην, ό όποϊος συμμετεϊχεν 
είς τάς διορθοδόξους συνελεύσεις, συγκεκριμένως είς αυτήν τού 
1993 έπί τού θέματος της Διασποράς, γνωρίζει πολύ καλώς τό θέμα 
αυτό καί άποδίδει μεγάλην σημασίαν είς τήν σημερινήν Διάσκεψιν. 
Αποστέλλων τήν ήμετέραν άντιπροσωπίαν είς τήν παρούσαν Διά
σκεψιν, ό Αγιώτατος Πατριάρχης καί ή περί αυτόν Ιερά Σύνοδος, 
μάς έπεφόρτισαν νά ύποστηρίξωμεν τήν άποψιν της Ορθοδόξου 
Έκκλησίας Ρωσσίας έπί τού ζητήματος τούτου, παραλλήλως δέ νά 
συμβάλωμεν είς τήν διατύπωσιν όμοφώνου άποφάσεως έπί τού δυ- 
σκόλου ζητήματος τούτου.

Διά τήν ήμετέραν Έκκλησίαν, τό θέμα της Διασποράς έχει 
ίδιαιτέραν σημασίαν. Έχομεν Διασποράν πολλών έκατομμυρίων 
είς Δ. Ευρώπην, Αμερικήν, Αυστραλίαν. Ακόμη καί είς τήν 
Ανταρκτικήν ύπάρχει σήμερον Ναός της ρωσσικης Ορθοδόξου
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Έκκλησίας. Ή διασπορά αυτη ένεφανίσθη ώς άποτέλεσμα δυσκό- 
λων καί έν πολλοϊς τραγικών συγκυριών, αί όποϊαι συνδέονται μέ 
τήν έπανάστασιν τού 1917 καί τόν διωγμόν, ό όποϊος ήκολούθησεν 
έκατομμυρίων άνθρώπων άπό τά ορια της πατρίδος των. Καί οταν 
όμιλώμεν περί της Διασποράς, δέν έπιλύομεν εν άπλούν τυπι
κόν ζήτημα, δηλαδή είς ποϊον πρέπει νά άνήκη τοιαύτη ή τοιαύ- 
τη ένορία, δηλαδή πώς πρέπει αύται νά διοικούνται. Έπιλύομεν 
πρωτίστως τό ζήτημα της διαποιμάνσεως τών πατριωτών μας, οί 
όποϊοι, λόγφ τών συγκυριών ή της βουλήσεως τού Θεού, εύρέθησαν 
έκτός τών όρίων της κανονικής αυτών Έκκλησίας. Καί ήμεϊς, άπό 
τήν πλευράν μας, ήδη έργαζόμεθα διά τήν ρύθμισιν της ρωσσικης 
διασποράς. Έπανηλειμμένως, ό μακαριστός Πατριάρχης Αλέξιος 
είχε λάβει πρωτοβουλίας πρός διευθέτησιν τού ζητήματος της 
Διασποράς.

Τό έτος 2007 συνέβη εν ίστορικόν διά τήν Έκκλησίαν ήμών γε
γονός, οτε έπηλθεν ή έπανένωσις μεταξύ της λεγομένης ύπερορίου 
Ρωσσικης Έκκλησίας καί τού Πατριαρχείου Μόσχας, ή μεταξύ τών 
όποίων κοινωνία είχε διακοπεϊ έπί περίπου ογδοήκοντα έτη. Σήμερον 
μετέχει της Αντιπροσωπίας της ρωσσικης Ορθοδόξου Έκκλησίας 
καί είναι παρών ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος έν Βερολίνφ, Γερμανίά 
καί Μ. Βρεταννί^ κ. Μάρκος, έκπροσωπών τήν ύπερόριον ρωσσι- 
κήν Ορθόδοξον Έκκλησίαν, καί συμμετέχει τών έργασιών ήμών. 
Οφείλομεν νά ρυθμίσωμεν άπό κοινού τό ζήτημα της Διασποράς, 
ένθυμούμενοι οτι ή ύπαρξις πολλών έπισκόπων είς τήν αυτήν 
χώραν άντιτίθεται πρός τούς κανόνας της άρχαίας Έκκλησίας. 
Οφείλει ομως τούτο νά διευθετηθή κατά τοιούτον τρόπον, ώστε νά 
μή καταστραφή έκεϊνο τό όποϊον ήδη ύπάρχει. Δέν δυνάμεθα, σή
μερον, νά μεταφέρωμεν αυτομάτως τήν κατάστασιν καί τήν κατανό- 
ησιν τού κόσμου της άρχαίας Έκκλησίας είς τήν σύγχρονον πραγμα
τικότητα. Ή πραγματικότης αύτη, ή όποία έδημιουργήθη είς τήν 
Διασποράν, ύπηρξεν άποτέλεσμα πολλών τραγικών συγκυριών 
καί γεγονότων τού Κ' αίώνος. Τούτο δέν άφορΑι μόνον είς τήν ρωσ- 
σικήν, άλλά καί είς τήν έλληνικήν, τήν ρουμανικήν, τήν σερβικήν, 
καί άλλας έθνικάς ορθοδόξους διασποράς. Ήμεϊς όρμώμεθα έκ τού 
γεγονότος οτι είς τήν Ορθόδοξον Έκκλησίαν ύπάρχουν σήμερον 
διαφορετικαί άπόψεις περί τού τρόπου διαχειρίσεως της ορθοδόξου 
διασποράς. Ώρισμέναι Έκκλησίαι έρμηνεύουν τόν 28ον κανόνα ώς 
δίδοντα είς τό Πατριαρχεϊον της Κωνσταντινουπόλεως δικαίωμα 
διαποιμάνσεως συνόλης της ορθοδόξου Διασποράς. Ώρισμέναι 
άλλαι, μεταξύ τών όποίων καί ή ίδική μας Έκκλησία, ή όποία δέν 
συμφωνεϊ μέ τήν διηυρυμένην ταύτην έρμηνείαν τού 28ου κανόνος 
της έν Χαλκηδόνι Δ' Οίκουμενικης Συνόδου. Θεωρώ οτι σήμερον
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δέν θά δυνηθώμεν πλήρως νά συζητήσωμεν τό θέμα τούτο κατά 
τήν διάρκειαν τών έργασιών μας, άλλά θά πρέπει νά κατανοήσω- 
μεν οτι ύπάρχουν διάφοροι προσεγγίσεις, νά προσπαθήσωμεν νά 
σεβασθώμεν τάς θέσεις ό εις τού άλλου καί νά λάβωμεν άποφάσεις. 
αί όποϊαι δέν θά είναι άντίθετοι είς τήν έκκλησιολογικήν κατανό- 
ησιν ήμών.

Ή ήμετέρα Έκκλησία χαιρετίζει τήν ίδέαν δημιουργί
ας Έπισκοπικών συνελεύσεων είς τάς διαφόρους περιοχάς της 
Διασποράς. Θεωρούμεν οτι πρόκειται περί σημαντικης πρωτοβου
λίας, ή όποία θά συμβάλη είς τήν συσπείρωσιν τών έπισκόπων, τών 
κληρικών καί τών πιστών τών διαφόρων Ορθοδόξων Έκκλησιών. 
Αλλά, ώς έπανειλημμένως έχει τονισθη, είς τάς προηγουμένας συ
ναντήσεις της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης, ή 
ϊδρυσις Έπισκοπικών συνελεύσεων άποτελεϊ προσωρινόν μέτρον, 
τό όποϊον σκοπόν έχει τήν διευθέτησιν της ορθοδόξου Διασποράς 
εως οτου εύρεθη όριστική λύσις τού προβλήματος. Καί ώς πρός 
τήν όριστικήν έπίλυσιν ύπάρχουν διαφορετικαί άπόψεις. Άλλαι 
Έκκλησίαι θεωρούν οτι είς τό τέλος της διαδικασίας συσπειρώ- 
σεως της Διασποράς ολη ή Διασπορά θά πρέπει νά είσέλθη είς 
τήν δικαιοδοσίαν τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, άλλαι 
δέ, μεταξύ τών όποίων καί ή ήμετέρα Έκκλησία, θεωρούν οτι τό 
τελικόν άποτέλεσμα της διαδικασίας της συσπειρώσεως της 
Διασποράς δύναται νά άποτελέση ή δημιουργία είς τήν Διασποράν 
αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Έκκλησιών. Ή θεώρησις αύτη ώθησε τήν 
ρωσσικήν Έκκλησίαν, τό έτος 1970, νά χορηγήση τό αυτοκέφαλον 
είς τήν Ορθόδοξον Έκκλησίαν Αμερικης. Ώς γνωστόν, ώρισμέναι 
Έκκλησίαι άναγνωρίζουν τό έν λόγφ αυτοκέφαλον, ώρισμέναι δέ 
όχι. Σήμερον, ή Έκκλησία αύτη είναι μία σημαντική Ορθόδοξος 
Έκκλησία, ή όποία δυστυχώς άπουσιάζει άπό τήν παρούσαν Διά
σκεψιν. Θεωρούμεν οτι θά έδει νά έχωμεν ύπ' όψιν τό γεγονός οτι 
οί έν τή Διασπορά εύρισκόμενοι έπίσκοποι έχουν κατά πρώτον τήν 
άναφοράν αυτών είς τάς Συνόδους καί τούς Πατριάρχας αυτών. 
Δέν δύνανται νά έχουν τήν άναφοράν αυτών ή νά είναι κανονικώς 
έξαρτώμενοι έκ τινος ίεράρχου έτέρας Έκκλησίας.

Στηριζόμενοι έπ' αυτού βλέπομεν τάς Έπισκοπικάς συνε
λεύσεις, κυρίως ώς συμβουλευτικόν όργανον, τό όποϊον δύναται νά 
βοηθήση τούς άρχιερεϊς της Διασποράς νά άνεύρουν κοινήν λύσιν, 
κοινάς προσεγγίσεις. Δέν δύναται ομως ή Έπισκοπική σύνελευσις 
νά έχη κανονικήν έξουσίαν έπί τών άρχιερέων τούτων. Θεωρούμεν 
έπίσης οτι αί Έπισκοπικαί συνελεύσεις θά πρέπει νά έργάζωνται 
έπί τή βάσει της όμοφωνίας, ούτως ώστε αί άποφάσεις τών 
Έπισκοπικών συνελεύσεων νά μή ζημιώνουν τήν μίαν ή τήν άλλην
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τοπικήν Έκκλησίαν. Έπιθυμούμεν νά τονίσωμεν τό γεγονός οτι έπί 
τού θέματος της Διασποράς έλέχθησαν πολλά είς τάς συνελεύσεις 
της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης, τού 1990 καί 
τού 1993. Όλα δέ οσα έλέχθησαν έκτοτε δέν άντεξαν είς τήν δοκι
μασίαν τού χρόνου, της ζωης. Διαβάζοντας τά Πρακτικά τού 1993, 
έπρόσεξα οτι ό Πρόεδρος της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης 
Έπιτροπης, ό Μητροπολίτης Έφέσου κυρός Χρυσόστομος, ύπεσχέθη 
νά μήν ίδρυθούν νέαι έπαρχίαι καί νά μήν όρισθούν νέοι έπίσκοποι 
είς τήν Διασποράν, εως οτου τό ζήτημα έπιλυθή είς πανορθόδοξον 
έπίπεδον, έν τφ πλαισίφ Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Όμως κατά 
τόν διαρρεύσαντα χρόνον, ίδρύθησαν νέαι έπαρχίαι τού Πατρι
αρχείου Κωνσταντινουπόλεως, έχειροτονήθησαν νέοι έπίσκοποι. 
Ήθετήθη ούτως ή ύπόσχεσις, διότι, θεωρούμεν οτι έτσι ύπηγόρευεν 
ή ζωή. Πρέπει λοιπόν νά λάβωμεν ύπ' όψιν τόν παράγοντα τούτον, 
δηλαδή οτι αί άποφάσεις, αί όποϊαι λαμβάνονται έδώ θά πρέπει νά 
άνθέξουν τήν δοκιμασίαν της ζωης. Δέν πρέπει νά δημιουργήσω- 
μεν μή ρεαλιστικά μοντέλα, τά όποία έν συνεχείς θά άποδειχθούν 
άνίκανα νά λειτουργήσουν.

Τό τελευταϊον ζήτημα είς τό όποϊον θά ήθελα νά άναφερθώ 
είς τόν παρόντα χαιρετισμόν, είναι έκεϊνο τού Κανονισμού (της πα- 
ρούσης Διασκέψεως). Τό 1986, είς τήν Γ' Προσυνοδικήν Πανορθόδο
ξον Διάσκεψιν, έψηφίσθησαν καί ύπεγράφησαν ύπό τών άρχηγών 
πασών τών άντιπροσωπιών ό Κανονισμός τών Πανορθοδόξων 
Διασκέψεων, ώς έπίσης καί ή ήμερησία διάταξις της παρούσης Δ' 
Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Συγκεκριμένως, είχε 
τότε λεχθη οτι είς τήν Δ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν 
θά έδει οπως συζητηθούν τέσσαρα θέματα, ήτοι η Διασπορά, τό 
Αυτοκέφαλον καί ό τρόπος άνακηρύξεως αύτού, τό Αυτόνομον καί 
ό τρόπος άνακηρύξεως αύτού, καί τά Δίπτυχα, τά θέματα αυτά συν- 
εξεταζόμενα ώς στενώς συνδεδεμένα μεταξύ των. Ή Γ' Προσυνοδι- 
κή Πανορθόδοξος Διάσκεψις άπεφάνθη οτι, λόγφ της έξαιρετικης 
λεπτότητος είς τήν προσέγγισιν τών θεμάτων τούτων, ή Δ' Προσυν- 
οδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις θά έδει νά συγκληθή μόνον τότε, 
οταν ύπάρξη πανορθόδοξος συγκλίνουσα άποψις. Τούτο περιλαμ
βάνεται είς τάς άποφάσεις τού 1986. Ουσιαστικώς, μέχρι σήμερον, 
εύρισκόμεθα είς στάδιον προετοιμασίας, άλλά ή Πανορθόδοξος Διά
σκεψις συνεκλήθη. Νομίζω οτι θά πρέπει νά λάβωμεν μίαν τυπι
κήν άπόφασιν, ή όποία θά τροποποιή τήν έν λόγφ προβλεπομένην 
τό 1986 διαδικασίαν, ούτως ώστε ήμεϊς σήμερον νά δυνηθώμεν νά 
συζητήσωμεν τό θέμα της Διασποράς άνεξαρτήτως τών θεμάτων 
τού Αυτοκεφάλου, τού Αυτονόμου καί τών Διπτύχων.

Έν κατακλεϊδι, θά ήθελον, διά μίαν είσέτι φοράν, νά χαιρετί
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σω έγκαρδίως ύμάς, Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ώς καί τούς άντιπροσώπους 
τών κατά τόπους Ορθοδόξων Έκκλησιών καί νά έκφράσω τήν 
έλπίδα, οτι κατά τήν διάρκειαν της Διασκέψεώς μας, τάς έπομένας 
ήμέρας, θά έπιτύχωμεν τήν όμοφωνίαν έπί τού ζητήματος της 
Διασποράς, τό όποϊον άποτελεϊ εν τών σημαντικωτέρων ζητημά
των τού σημερινού διορθοδόξου διαλόγου. Σάς ευχαριστώ διά τήν 
προσοχήν σας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ, Σεβασμιώτατε, διά 
τό μήνυμά σας. Βεβαίως, κατά τό μήνυμα αυτό, ύπεισήλθατε 
καί είς τήν ουσίαν πολλών πραγμάτων, τά όποϊα άσφαλώς θά 
άποτελέσουν άντικείμενον τών συζητήσεών μας, καί οταν έλθη ή 
κατάλληλος στιγμή θά τεθούν πρός συζήτησιν. Έκτιμώ τό γεγο
νός οτι καί σεϊς συμφωνεϊτε καί εϋχεσθε ή παρούσα Διάσκεψις νά 
στεφθή άπό έπιτυχίαν, διότι πράγματι τοιαύτη είναι ή βουλή τού 
Θεού καί τών Έκκλησιών ήμών. Ώς πρός τό θέμα της ήμερησίας δια- 
τάξεως, τό όποϊον πιθανόν αυτήν τήν στιγμήν νά είναι έπίκαιρον, 
θά παρεκάλουν, μετά τόν χαιρετισμόν τών άλλων άντιπροσώπων 
τών Έκκλησιών, νά έπιτρέψετε νά δώσω ώρισμένας έξηγήσεις καί 
νά λάβωμεν ύπ' όψιν τήν παρατήρησιν τού Σεβ. Αρχιεπισκόπου 
Βολοκολάμσκ ώς πρός τό θέμα τούτο της ήμερησίας διατάξεως. 
Επομένως, έπ' αυτού θά έπανέλθωμεν άργότερον. Παρακαλώ τόν 
έκπρόσωπον της άγιωτάτης Έκκλησίας Σερβίας, Σεβ. Έπίσκοπον 
Μπάτσκας κ. Είρηναϊον, νά χαιρετίση τήν Διάσκεψιν έκ μέρους της 
Έκκλησίας του.

Ό Σεβ. Επίσκοπος Μπάτσκας κ. Ειρηναίος: Πανιερώτατε 
Μητροπολϊτα Περγάμου, άξιοσέβαστε Πρόεδρε της Πανορθοδό
ξου ταύτης Διασκέψεως, καί πάντες οί σεβαστοί σύνεδροι, άμα καί 
άγαπητοί άδελφοί, έκπρόσωποι τών κατά τόπους άγίων τού Θεού 
Έκκλησιών, λόγφ της γνωστης καταστάσεως της ύγείας τού Μακα- 
ριωτάτου Πατριάρχου Σερβίας κ. Παύλου, άδυνατώ νά μεταφέρω 
είς τήν άγάπην ύμών τάς προσρήσεις καί τάς πατρικάς του ευχάς 
διά τήν ευόδωσιν της Διασκέψεως, διό καί μεταφέρω τάς άναλόγους 
προσρήσεις καί ευχάς τού άναπληρούντος αυτόν είς τά πρωθιεραρ- 
χικά αυτού καθήκοντα καί προεδρεύοντος της Ίεράς ήμών Συνόδου 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας 
κ. Αμφιλοχίου καί τών λοιπών ίερωτάτων συνοδικών άρχιερέων, 
οις συντίθεμαι καί αυτός, χαιρετίζων ύμάς έν άγάπη τού Χριστού 
καί έπευχόμενος αίσίαν έκβασιν καί πλουσίους τούς πνευματικούς 
καρπούς τών διεξαχθησομένων τή έφ' ήμάς έπιφοιτήσει τού Παρα
κλήτου Πνεύματος έν τφ πανσέπτφ τούτφ ναφ έργασιών της Δια
σκέψεως ήμών.

Τό μέν οραμα μιάς μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου
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Καθολικης Έκκλησίας έκφράζει άνάγκην, άπό μακρού χρόνου 
ύφισταμένην, τό δέ θέμα της ρυθμίσεως, οσον ένεστι, τών πρα
γμάτων της ορθοδόξου διασποράς συνιστά όμολογουμένως τήν 
πλέον έργώδη καί άκανθώδη διάστασιν της ολης διαδικασίας της 
προπαρασκευης της μελλούσης νά συνέλθη Μεγάλης Συνόδου. 
Όθεν, μεγίστη ένώπιον Θεού, Έκκλησίας καί κόσμου ή ευθύνη πά
ντων ήμών. Δέν έπιτρέπεται είς ήμάς νά διαψεύσωμεν τάς χρηστάς 
έλπίδας τού λαού τού Θεού, άλλά, τουναντίον ολως, έπιβάλλεται 
νά έπαληθεύσωμεν αυτάς, τή θεί^ χάριτι καί ευδοκί^. Γένοιτο!

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ, Σεβ. άγιε Μπάτσκας, διά 
τό μήνυμά σας. Έκφράζω καί έκ μέρους ολων τών παρόντων τάς 
ταπεινάς ευχάς ήμών, οπως ό Κύριος δώση καί πάλιν τήν ύγείαν 
είς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Σερβίας κ. Παύλον, ό όποϊος 
προσέφερε τόσα πολλά είς τήν Έκκλησίαν του, άλλά καί γενικώ- 
τερον είς τήν Ορθόδοξον Έκκλησίαν. Παρακαλώ, έν συνεχείς, τόν 
Σεβ. Μητροπολίτην Ολτενίας κ. Είρηναϊον, άντιπρόσωπον της 
άγιωτάτης Έκκλησίας Ρουμανίας, νά λάβη τόν λόγον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Όλτενίας κ. Ειρηναίος: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, άγαπητοί έν Χριστφ άδελφοί, ό Μακαριώτατος Πατριάρχης 
Ρουμανίας κ. Δανιήλ μάς άνέθεσε νά μεταφέρωμεν τήν χαράν 
καί τήν άγάπην αυτού διά τήν παρούσαν Διάσκεψιν. Προσφάτως, 
έπεσκέφθη τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οίκουμενικόν Πατριάρχην 
καί συνεζήτησαν περί της παρούσης συνελεύσεως, έμοιράσθησαν 
τάς σκέψεις αυτών διά τήν Ορθοδοξίαν, τό μέλλον αυτης καί της 
Έκκλησίας. Ή Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Έκκλησίας 
είναι άπολύτως άπαραίτητη, άκριβώς διά νά δυνάμεθα νά συν- 
αντώμεθα συχνότερον, μοιραζόμενοι ολα τά προβλήματα της 
Έκκλησίας, τών άνά τόν κόσμον πιστών. Τήν παρούσαν ήμέραν, 
έορτήν της Πεντηκοστης, οπου τό Πνεύμα τό Άγιον έπεσκέφθη 
τούς Αποστόλους καί έκτοτε είναι πάντοτε μαζί μας, έπιτρέπει 
τήν διεξαγωγήν τών έργασιών ήμών καί τήν ύπέρβασιν ολων τών 
έμποδίων, έν ένότητι καί άγάπη, αί όποϊαι πάντοτε ησαν στοιχεϊα 
της Έκκλησίας ήμών. Όθεν, ή Ορθόδοξος Ρουμανική Έκκλησία, 
ό Προκαθήμενος καί ή Ίερά Σύνοδος αυτης, προσεύχονται, οπως 
ή παρούσα Διάσκεψις έχη τά καλλίτερα δυνατά άποτελέσματα. 
Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστούμε, Σεβασμιώτατε, διά τό μή
νυμα της ύμετέρας Έκκλησίας. Παρακαλώ τόν Σεβ. Μητροπολίτην 
Ρούσσης κ. Νεόφυτον νά χαιρετίση τήν Διάσκεψιν, έκ μέρους της 
άγιωτάτης Έκκλησίας Βουλγαρίας.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Ρούσσης κ. Νεόφυτος: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, άξιότιμοι άντιπρόσωποι τών κατά τόπους άγιωτάτων
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Ορθοδόξων Έκκλησιών, αίσθανόμεθα πνευματικήν ίκανοποίησιν 
ώς έκ της συγκλήσεως της παρούσης Δ' Προσυνοδικης Πανορθο
δόξου Διασκέψεως. Εΐμεθα ευγνώμονες είς τό Πνεύμα τό Άγιον, 
τήν έπιφοίτησιν τού όποίου ησθάνθημεν κατά τόν έορτασμόν της 
Πεντηκοστης, χθές καί σήμερον. Μεταφέρομεν είς πάντας τούς 
άδελφικούς χαιρετισμούς τού Μακ. Πατριάρχου κ. Μαξίμου καί της 
ίεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Έκκλησίας Βουλγαρίας. Ό Μακαρι- 
ώτατος συμμετεϊχεν είς τάς Πανορθοδόξους Διασκέψεις της Ρόδου. 
Έπί πεντήκοντα έτη παρακολουθεϊ μετά μεγίστης προσοχης τήν 
διαδικασίαν προετοιμασίας της Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, προσ
εύχεται δέ διά τήν πραγματοποίησιν αυτης, τήν όποίαν θεωρεί 
άναγκαίαν. Θεωρούμεν καθηκον ήμών νά ευχαριστήσωμεν διά 
μίαν είσέτι φοράν ολους ύμάς διά τήν άδελφικήν ύμών ύποστήριξιν 
διά τήν ύπέρβασιν τού σχίσματος έντός της ήμετέρας Έκκλησίας, 
κατά τήν Πανορθόδοξον συνέλευσιν της Σόφιας τού έτους 1998, καί 
κατά τήν συνάντησιν έργασίας τόν Μάρτιον τού τρέχοντος έτους. 
Σήμερον συνήλθομεν διά μίαν είσέτι φοράν πρός συζήτησιν τού 
σημαντικού ζητήματος της Ορθοδόξου Διασποράς, άκολουθούντες 
τήν όδόν τού άμοιβαίου σεβασμού καί άγάπης, άκολουθούντες τούς 
λόγους τού Αποστόλου, λέγοντος οτι ή έπίτευξις τών έπιθυμητών 
άποτελεσμάτων διακονεϊ τήν είρήνην. Οφείλομεν νά καταβάλω- 
μεν πάσαν δυνατήν προσπάθειαν διά νά άκολουθήσωμεν τήν όδόν 
της πνευματικης άναπτύξεως έν Κυρίφ πρός έπίτευξιν της κοινης 
ορθοδόξου μαρτυρίας ένώπιον όλοκλήρου τού κόσμου.

Ή Ίερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Έκκλησίας Βουλγα
ρίας ύποστηρίζει είς τό θέμα της Διασποράς τήν άποψιν, τήν 
όποίαν ήδη έξέφρασε κατά τάς έργασίας της Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης τών έτών 1990 καί 1993. Δέον 
νά σημειωθή οτι, έν συνεργασία μετά τού Κράτους, ή ήμετέρα 
Έκκλησία μονίμως μεριμνά διά τούς συμπατριώτας μας, οί όποϊοι 
κατοικούν μακράν της πατρίδος μας, καί έπιτελεϊ διαφωτιστικόν 
καί ποιμαντικόν έργον. Οί Βούλγαροι Αρχιερεϊς είς τό έξωτερικόν 
ζούν καί έργάζονται έν άδελφική κατανοήσει καί συνεργασία μετά 
τών λοιπών ορθοδόξων Αρχιερέων, καί τούτο άποτελεϊ πλέον πα- 
ράδοσιν. Κατά τήν σημερινήν συζήτησιν τού θέματος, έλπίζομεν 
νά φθάσωμεν είς κοινήν θέσιν μέσφ της όμοφωνίας πρός τό κοινόν 
συμφέρον. Είθε ό Θεός της άγάπης καί της είρήνης νά μάς φωτίζη 
διά της ένεργείας τού Αγίου Πνεύματος, κατά τήν διάρκειαν τών 
έργασιών μας, πρός έπίτευξιν καλών καρπών. Σάς ευχαριστώ διά 
τήν προσοχήν σας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ, Σεβασμιώτατε, διά τό μήνυ
μα της ύμετέρας Έκκλησίας. Παρακαλώ έν συνεχεία, τόν Σεβ. Μη
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τροπολίτην Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ. Γεράσιμον, άντιπρόσωπον της 
άγιωτάτης Έκκλησίας Γεωργίας, νά λάβη τόν λόγον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ. Γεράσιμος: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, όμού μετά τού Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου 
κ. Γεωργίου Ζβιαντάτσε μετέχομεν είς τήν Διάσκεψιν έξ ονόματος 
της άγιωτάτης Έκκλησίας Γεωργίας, μέ θέμα τήν προετοιμασί
αν της Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Έκκλησίας. 
Έπιτρέψατέ μοι νά σάς διαδιβάσω τόν χαιρετισμόν τού Μακ. Πα
τριάρχου Καθολικού πάσης Γεωργίας κ. Ήλιού τού Β', μέ τήν ευχήν 
διά τήν ύπαρξιν έποικοδομητικης προσεγγίσεως τού ζητήματος 
τούτου. Ή χθεσινή Θ. Λειτουργία, είς τήν όποίαν συμμετεϊχον οί 
άντιπρόσωποι τών Ορθοδόξων Έκκλησιών, άποτελεϊ τήν μαρτυρί
αν καί τήν έκφρασιν της ένότητος της Ορθοδόξου Έκκλησίας. Είς 
τήν σύντομον όμιλίαν μου δέν πρόκειται νά όμιλήσω διά τήν ση
μασίαν της ορθοδόξου Διασποράς. Τό ζήτημα αυτό είναι σοβαρόν, 
πολύπλοκον καί άπαιτεϊ έκ μέρους ολων μας προσεκτικήν προσέγ- 
γισιν. Θέλομεν ομως νά ύπογραμμίσωμεν οτι θά πρέπει νά έχωμεν 
κοινήν άποψιν έπί τού τόσον σημαντικού διά τήν Ορθοδοξίαν ζη
τήματος. Μέ τήν βοήθειαν τού Θεού, θά πρέπει νά έπιλύσωμεν 
πάν πρόβλημα, τό όποϊον συνδέεται μέ τό ζήτημα τούτο πρός τό 
συμφέρον της μιάς, άγίας, καθολικης καί άποστολικης Ορθοδόξου 
Έκκλησίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ, Σεβασμιώτατε, διά τό 
μήνυμα της άγιωτάτης Έκκλησίας Γεωργίας. Παρακαλώ τόν Σεβ. 
Μητροπολίτην Πάφου κ. Γεώργιον, άντιπρόσωπον της άγιωτάτης 
Έκκλησίας Κύπρου, νά λάβη τόν λόγον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος: Σεβασμιώτα
τε Άγιε Πρόεδρε, Σεβασμιώτατοι άγιοι Αδελφοί, έκπρόσωποι τών 
κατά τόπους άγιωτάτων Ορθοδόξων Έκκλησιών, μεταφέρω μέ 
ίδιαίτερη χαρά τίς ευχές τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύ
πρου κ. Χρυσοστόμου γιά ευόδωση τών έργασιών της παρούσης 
Δ' Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Έκφράζουμε κι 
έμεϊς, ό Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Μεσαορίας καί έγώ, πού 
παρελάβαμε άπό τόν Μακαριώτατο τή σκυτάλη της συμμετοχης 
σ' αυτές τίς Διασκέψεις, τή συγκίνησή μας γιά τήν παρουσία μας 
σήμερα στό χώρο τούτο, άνάμεσα σέ έμπείρους καί διακεκριμένους 
έκπροσώπους τών άγιωτάτων Ορθοδόξων Έκκλησιών. Οί στιγμές 
πού ζούμε είναι, όντως, ίστορικές. Καί τό έργο πού καλούμαστε νά 
έπιτελέσουμε ξεπερνά τήν πεζότητα της καθημερινότητας.

Όταν τό 1961 συνηλθε ή Α' Πανορθόδοξος Διάσκεψις στή 
Ρόδο, ό Ορθόδοξος κόσμος γέμισε μέ έλπίδες, προσδοκώντας 
τή Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας. Όντας τότε μαθητής τού
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Δημοτικού, θυμάμαι καί άναπολώ τή συγκίνηση τών μεγαλυτέρων, 
πού δόξαζαν τό Θεό γιατί στίς μέρες τους θά έπραγματοποιεϊτο 
ή σύγκληση της Μεγάλης Συνόδου. Έμακάριζαν τούς έαυτούς 
τους γιατί θά έβλεπαν έκεϊνο πού πολλοί άλλοι, προηγουμένως, 
«έπεθύμησαν ίδείν καί ονκ εϊδον». Τά χρόνια καί οί δεκαετίες έκτοτε 
παρηλθαν, τόν ένθουσιασμό διαδέχθηκε ή περίσκεψη καί οί ταχύ
τητες έναλλαγης τών γεγονότων καί έμφάνισης νέων προβλημά
των, πού έγκαινίασε ό νέος τρόπος ζωης, σπρώχνουν, άν όχι στή 
λήθη, τουλάχιστον σέ βάθος χρόνου, έκεϊνο τό ευγενές οραμα, πού 
είναι καί άναγκαιότητα γιά τήν Ορθόδοξη Έκκλησία.

Στούς ώμους μας πέφτει ή ευθύνη γιά έπιτάχυνση τών 
ρυθμών προπαρασκευης. Ή σημερινή μέρα τού Αγίου Πνεύματος 
μάς καλεϊ ολους είς ένότητα καί διαγραφή τών οσων μάς χωρίζουν. 
Άν τότε, «οτε του πυρός τάς γλώσσας διένειμεν» ό Ύψιστος, «είς 
ενότητα πάντας έκάλεσε», πολύ περισσότερο καλούμαστε σήμε
ρα νά δείξουμε, σ' ενα κόσμο διηρημένο καί έπιρρεπη σέ ποικίλες 
έξαρτήσεις οτι όχι μόνο παρελάβαμε διά της Έκκλησίας τό Άγιο 
Πνεύμα άλλά καί τούτο «έσκήνωσεν έν ήμίν». Καί οτι φανερώνει 
τούς καρπούς του, τήν είρήνην, τήν άγάπην, τήν πραότητα, τήν 
άγαθοσύνην, τήν ένότητα, μέ τά έργα καί τή συμπεριφορά μας. 
Καλούμαστε, λοιπόν, νά γίνουμε δεκτικοί της χάριτος τού Αγίου 
Πνεύματος ώστε νά ύπερβούμε τίς οποιες δυσκολίες καί νά κατα
λήξουμε σέ μία όμόφωνη άπόφαση.

Το θέμα της Διασποράς θά'έπρεπε ίσως νά είχε τύχει άλλης 
άντιμετώπισης. Άλλα θά έπρεπε νά ηταν τά κριτήρια προσέγγι
σής του. Οί κανόνες της Έκκλησίας καί όχι τά στενά έθνοφυλετικά 
μας γνωρίσματα. Έστω ομως καί αυτή ή κατ' οίκονομίαν μετα
βατική λύση πού μάς προτείνει όμόφωνα ή Διορθόδοξη Προπα
ρασκευαστική Έπιτροπή, άς έγκριθη χωρίς νέες ύπαναχωρήσεις 
πού θά καθυστερούσαν καί πάλιν τή σύγκληση της Μεγάλης Συν
όδου της Ορθοδόξου Έκκλησίας. Ό Ορθόδοξος κόσμος περιμένει 
άπό μάς τό παράδειγμα της άγάπης καί της ένότητος. Άς μήν τόν 
άπογοητεύσουμε. Καταλήγοντας, μεταφέρω καί πάλιν τίς ευχές 
τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου καί 
της περί Αυτόν Ίεράς Συνόδου γιά ευόδωση τών έργασιών της Δια- 
σκέψεώς μας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Σάς ευχαριστώ πολύ, Σεβασμιώτατε, διά 
τό συγκινητικόν μήνυμά σας, διότι ύπεγραμμίσατε τάς προσδοκί
ας της Έκκλησίας μας, τό έτος 1961, οτε άπεφάσισε τήν σύγκλη
σιν της Συνόδου, καί συνεκρίνατε τάς προσδοκίας ταύτας μέ τήν 
κατάστασιν είς τήν όποίαν εύρισκόμεθα σήμερον, 48 έτη μετά, νά 
μήν έχωμεν είσέτι φθάσει είς τήν έπίτευξιν τού όράματος έκείνου.



40 Πρακτικά Δ ' Π ροσυνοδικής Π ανορθοδόξου Διασκέψεως/2009

Έλπίζω ομως, μέ τήν χάριν τού Θεού καί μέ τήν προσπάθειαν 
ολων μας, νά μήν άργήση πλέον τό οραμα τούτο. Όντως ό Μακ. 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου συνέβαλε τά μέγιστα είς τήν προπαρασκευ- 
ήν τού έργου τούτου, τό όποϊον καλούμεθα σήμερον νά συζητήσω- 
μεν καί νά έγκρίνωμεν, καί διά τούτο, παρακαλώ νά διαβιβάσετε 
τάς ευχαριστίας ήμών. Παρακαλώ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περι- 
στερίου κ. Χρυσόστομον, άντιπρόσωπον της άγιωτάτης Έκκλησίας 
Ελλάδος νά λάβη τόν λόγον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβα
σμιώτατε άγιε Πρόεδρε της Δ' Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Δια- 
σκέψεως, Σεβασμιώτατοι Έκπρόσωποι τών άγιωτάτων Ορθοδόξων 
αυτοκεφάλων Έκκλησιών, Αγαπητοί έν Χριστφ άδελφοί, ή 
Έκκλησία της Ελλάδος, άντιπροσωπευομένη ύπό τού Σεβ. Μητρο
πολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, λίαν μοι άγαπητού έν Χριστφ 
άδελφού, τού έλλογιμ. Καθηγητού κ. Γεωργίου Μαρτζέλου καί τού 
έλλογιμ. Καθηγητού κ. Κωνσταντίνου Σκουτέρη, ό όποϊος διά λό
γους έκτάκτου άνάγκης δέν θά παραστή τελικώς είς τάς έργασίας 
της παρούσης Διασκέψεως, καί της έμης ταπεινότητος, έχει μίαν 
ολως ίδιαιτέραν είδικήν άποστολήν είς τήν συμμετοχήν αυτης είς 
τήν παρούσαν Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν.

Ή είδική αυτης άποστολή συνίσταται, κατά τήν γνώμην καί 
άπόφασιν της Ιεραρχίας καί τού Προέδρου αυτης Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, όχι είς 
τήν συμμετοχήν είς μίαν Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, 
ή όποία θά είσέλθη τυχόν είς άτέρμονας κανονικάς, θεολογικάς καί 
έκκλησιολογικάς συζητήσεις, γεγονός τό όποϊον άλλωστε συνέβη 
είς τάς δύο συνελεύσεις της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης 
Έπιτροπης, τό 1990 καί τό 1993, όχι διά νά έλθη είς άμέσους ή έμμέσους 
άντιπαλότητας καί άντιθέσεις πρός τούς τυχόν διαφωνούντας πρός 
τάς άποφάσεις τών δύο ώς άνω μνημονευθεισών Έπιτροπών, άλλά 
άποκλειστικώς καί μόνον νά διά συμβάλη κατά τό δυνατόν είς τήν 
έπίσπευσιν της προπαρασκευαστικης διαδικασίας πρός ταχυτέραν 
σύγκλησιν της Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Αύτη άποτελεϊ τόν άντικειμενικόν στόχον της παρουσίας 
της άντιπροσωπίας ήμών ένταύθα. Αύτη άποτελεϊ καί τό διηνεκές 
αίτημα τού ευσεβούς ποιμνίου της Έκκλησίας Ελλάδος, τό όποϊον 
όχι άπλώς έπιθυμεϊ, άλλά άπαιτεϊ άπό ήμάς τούς πνευματικούς 
του πατέρας, έδώ καί τώρα, νά πράξωμεν πάν ο,τι δυνατόν, ώστε 
τό ταχύτερον δυνατόν νά πραγματοποιηθή αυτό τό μέγα οραμα 
τών άειμνήστων Οίκουμενικών Πατριαρχών Ιωακείμ Γ', Μελε
τίου Μεταξάκη, Αθηναγόρου καί Δημητρίου, προσέτι δέ καί τού 
νύν ευκλεώς πατριαρχεύοντος Οίκουμενικού Πατριάρχου Βαρ
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θολομαίου τού Α', ό όποϊος καλεϊ πάντας ήμάς, οπως φανώμεν 
άνώτεροι τών περιστάσεων καί άναλάβωμεν, ώς έκπρόσωποι τών 
Έκκλησιών μας, τήν ευθύνην έναντι της ίστορίας, έναντι τού ποι
μνίου μας, έναντι τού λοιπού χριστιανικού κόσμου, άλλά συγχρό
νως καί έναντι όλοκλήρου της άνθρωπότητος, οί όποϊοι άπό έτών 
έναγωνίως άναμένουν τήν σύγκλησιν της Αγίας καί Μεγάλης Συν
όδου, καί τά άποτελέσματα αυτης.

Ή Ορθόδοξος Διασπορά σήμερον κλονίζεται ποικιλοτρό- 
πως καί παρουσιάζει πλείστας οσας άδυναμίας, ώστε οί άνθρωποι 
οί άνήκοντες είς διάφορα χριστιανικά δόγματα καί θρησκείας τα
λαντεύονται νά μεταστραφούν καί γίνουν συνειδητά μέλη της 
Ορθοδόξου Έκκλησίας, διότι άκριβώς δέν γνωρίζουν είς ποίαν 
τελικώς Ορθόδοξον Έκκλησίαν θά ένταχθούν: είς τήν έλληνόφωνον, 
είς τήν άραβόφωνον ή είς τήν σλαβόφωνον. Τό δίλημμα τούτο 
άποτελεϊ σκάνδαλον πρωτοφανές καί παράδοξον δι' ήμάς τούς 
Ορθοδόξους, οί όποϊοι είς μέν τήν λατρείαν καί τό θυσιαστήριον 
έμφανιζόμεθα ήνωμένοι έν τή πίστει, τή λατρεία καί τοϊς μυστη- 
ρίοις, ένφ είς τήν διοίκησιν, ή όποία, κατά τήν ορθόδοξον θεολογί
αν καί έκκλησιολογίαν, άπορρέει έκ τού μυστηρίου της ίερωσύνης 
-  της χειροτονίας, έμφανιζόμεθα διηρημένοι, έμφανιζόμεθα ώς ποι
μένες δίδοντες τήν έντύπωσιν πρός τά έξω οτι δέν άνήκομεν είς τήν 
μίαν, άγίαν, καθολικήν καί άποστολικήν Έκκλησίαν. Ούτω, δίδομεν 
τήν έντύπωσιν οτι έργαζόμεθα όχι ώς πνευματικοί πατέρες, άλλά 
ώς έκπρόσωποι, έπιτρέψατέ μοι νά εϊπω σωματείων, πολιτικών 
κομμάτων, τά όποϊα σκέπτονται, άποφασίζουν καί τελικώς δρούν 
άνταγωνιστικώς καί ουχί έν άδελφική άγάπη καί έν Πνεύματι άγίφ, 
τό όποϊον ένώνει καί καλεϊ ήμάς είς ύπέρβασιν τών τυχόν διαφορών 
καί τήν διαχάραξιν κοινης πορείας πρός όφελος όλοκλήρου της 
Ορθοδοξίας, της χριστιανοσύνης καί της άνθρωπότητος.

Αποστολή λοιπόν της παρούσης Προσυνοδικης Πανορθο
δόξου Διασκέψεως είναι νά βεβαιώση τήν έκπεφρασμένην βούλη- 
σιν τών Ορθοδόξων Έκκλησιών διά τήν κοινήν άντιμετώπισιν τού 
ζητήματος της Διασποράς, οπως αύτη έξεφράσθη είς τάς δύο συν
ελεύσεις της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης, τού 
1990 καί 1993, καί διά τήν ένθάρρυνσιν της ίδρύσεως καί λειτουρ
γίας τών Έπισκοπικών συνελεύσεων πρός τήν κατεύθυνσιν αυτήν, 
προκειμένου νά διευκολυνθή τό έργον της μελλούσης νά συνέλθη 
Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Είς τάς συζητήσεις, αί όποϊαι θά λάβουν χώραν κατά τήν 
διάρκειαν της παρούσης Διασκέψεως, πρέπει νά ληφθή ύπ' όψιν 
οτι οίαιδήτινες τυχόν παρεκκλίσεις έκ της έκπεφρασμένης ήδη 
πανορθοδόξου συναινέσεως δι' οίονδήποτε λόγον ή μέ οίονδήποτε
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πρόσχημα θά είναι έκτός τών όμοφώνως καθιερωμένων πλαισί
ων καί διαδικασιών προετοιμασίας της Αγίας καί Μεγάλης Συνό
δου, τά όποϊα έχουν όμοφώνως καθορισθή είς τόν γνωστόν είς τάς 
Έκκλησίας ήμών «Κανονισμόν λειτουργίας τών Πανορθοδόξων Δια
σκέψεων» (1986). Ή λύσις λοιπόν τού θέματος της Διασποράς πρέπει 
άπαραιτήτως νά κινηθή έντός τών πλαισίων τού σεβασμού καί της 
άποδοχης τών κειμένων τών Διορθοδόξων Προπαρασκευαστικών 
Έπιτροπών (1990, 1993), τά όποϊα όχι μόνον δέν άμφισβητούνται, 
άλλ' άντιθέτως προβάλλονται ώς σοβαρά καί ρεαλιστικά κανονικά 
καί έκκλησιολογικά κριτήρια διά τήν άξιολόγησιν τών έκατέρωθεν 
μονομερών ένεργειών. Έν τούτοις, αί διαβουλεύσεις, αί όποϊαι 
έγιναν μετά τό 1995, διά τήν όλοκλήρωσιν της διαδικασίας τών 
ύπολειπομένων θεμάτων ουδόλως συνεδέθησαν μέ τά κείμενα της 
Διασποράς, άλλ' ή άναστολή της συνελεύσεως της Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης τού 1999, διά τό γνωστόν ζήτημα 
της έκπροσωπήσεως ή μή της αυτονόμου Έκκλησίας της Έσθονίας, 
ένέταξε καί τό ζήτημα της Ορθοδόξου Διασποράς είς τήν έντασιν 
τών διμερών σχέσεων τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου μετά της 
Έκκλησίας της Ρωσσίας.

Ή σεβασμία Ίεραρχία της Έκκλησίας της Ελλάδος ουδόλως 
είναι διατεθειμένη νά άποδεχθή τήν ύπό τινος άδελφης Έκκλησίας 
προβαλομένηνάμφισβήτησιντώνάπαραγράπτωνκαίάναφαιρέτων 
ίστορικών, κανονικών καί έκκλησιολογικών δικαίων καί προνομί
ων τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου, τά όποϊα άπορρέουν έκ τού 
28ου κανόνος της Α' έν Χαλκηδόνι Οίκουμενικης Συνόδου είς ο,τι 
άφορά είς τήν δικαιοδοσίαν αυτού είς τήν Ορθόδοξον Διασποράν. 
Ή δικαιοδοσία αύτη έκφράζεται διά της de facto καί de jure άσκήσεως 
της προεδρίας είς έκάστην Έπισκοπικήν συνέλευσιν ύπό τού 
έκπροσώπου τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου. Άλλως τε ουδέποτε 
πρέπει νά λησμονώμεν οτι τό θέμα της προεδρίας τών Έπισκοπικών 
συνελεύσεων ύπό τού έκπροσώπου τού Οίκουμενικού Πατριαρχεί
ου άποκλειστικώς καί μόνον καί ουχί έναλλακτικώς ή αίρετώς έχει 
πλήρως καλυφθή ύπό τών δύο ώς άνω συνελεύσεων της Διορθοδό- 
ξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης τών έτών 1990 καί 1993, οτε 
έλήφθησαν ύπ' όψιν αί θέσεις πασών τών Ορθοδόξων Έκκλησιών 
καί τελικώς έγένετο ή σύνθεσις τών άποκλινουσών προτάσεων, ή 
όποία κατέληξεν είς τήν όμόφωνον άπόφασιν διά τήν πιστήν καί 
άπαρέγκλιτον έφαρμογήν της κανονικης άρχης τών Διπτύχων είς 
τήν άσκησιν της προεδρίας τών Έπισκοπικών συνελεύσεων.

Έν κατακλεϊδι, Σεβ. άγιε Πρόεδρε καί άγαπητοί έν Χριστφ 
Αδελφοί, ή άντιπροσωπία της Έκκλησίας Ελλάδος έπιθυμεϊ διά 
μίαν είσέτι φοράν όχι άπλώς νά δηλώση οτι είναι διατεθειμένη,
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άλλά καί οτι είναι άποφασισμένη νά συμβάλη διά παντός τρό
που καί μέσου είς τήν άμεσον έπίλυσιν τού τόσον ζωτικού καί 
έπικαίρου προβλήματος της Διασποράς, έννοεϊται ad referendum 
πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Τό πρόβλημα αυτό 
άπησχόλησε καί άπασχολεϊ τήν Ορθόδοξον ήμών Έκκλησίαν καί 
άποτελεϊ πρωτοφανές σκάνδαλον διά τήν πρός τά έξω δυναμικήν, 
ένιαίαν, άδιαίρετον, κοινήν καί όμόφωνον παρουσίαν καί μαρτυρί
αν, ίκανήν νά έκφράση τό μεγαλεϊον της Έκκλησίας ήμών καί νά 
διευκολύνη όχι μόνον τήν άποστολήν καί διακονίαν αυτης είς τούς 
διμερεϊς καί πολυμερεϊς θεολογικούς καί διαθρησκειακούς Διαλό
γους, άλλά καί τήν άμεσον έπίλυσιν τών πολλών καί περιπλόκων 
άμέσου ένδιαφέροντος καθαρώς ποιμαντικών, ηθικών, κοινωνικών 
καί λοιπών έκκλησιαστικών προβλημάτων τού άνά τάς ηπείρους 
διασκορπισμένου ορθοδόξου πληρώματος.

Έκάστη Ορθόδοξος Έκκλησία δύναται, έν τφ πλαισίφ της 
πολυφωνίας της Ορθοδόξου Έκκλησίας, νά έχη καί νά διατηρή 
δι' έαυτήν τάς ίδικάς της άπόψεις, ίδέας καί γνώμας είς καθαρώς 
δευτερευούσης σημασίας καί άξίας έπί μέρους ζητήματα, άλλά είς 
βασικά καί θεμελιώδη θέματα, ώς έπίσης καί τήν κοινήν πρός τά 
έξω πορείαν της Ορθοδόξου Έκκλησίας καλούμεθα νά ύπερβώμεν 
τά τυχόν λάθη καί παραλείψεις τού παρελθόντος, νά ύπερβώμεν 
τό τόσον, ώς άπεδείχθη έκ τών ύστέρων, άλυσιτελές σύνδρομον 
τού έθνοφυλετισμού. Ούτως, άπασαι όμού αί Έκκλησίαι, μηδεμιάς 
άπολύτως έξαιρουμένης, καλούμεθα νά δώσωμεν μίαν καί μόνον 
κοινήν παρουσίαν καί μαρτυρίαν πρός άνάδειξιν καί προαγω
γήν της έσωτερικης ένότητος καί συνοχης της Έκκλησίας ήμών 
ύπό τήν καθαρώς καί άδιαμφισβήτητον οίκουμενικήν, πανορ- 
θοδόξον, ύπερεθνικήν καθοδήγησιν τού Οίκουμενικού Πατριαρ
χείου, τό όποϊον άποτελεϊ τό κατ' έξοχήν σταθερόν διαχρονικόν 
άρμόδιον όργανον έγγυήσεως της διατηρήσεως καί της πρός τά έξω 
έκφράσεως της ένότητος της Αγίας ήμών Ορθοδόξου Έκκλησίας, 
της κατ' άκρίβειαν διασφαλίσεως καί έφαρμογης της κανονικης 
τάξεως, προσέτι δέ καί της έξασφαλίσεως της μεταξύ τών 
άδελφών Αυτοκεφάλων καί Αυτονόμων Ορθοδόξων Έκκλησιών 
έπικοινωνίας καί λειτουργίας αυτών.

Τό έν εϊδει πυρίνων γλωσσών κατελθόν έπί τάς κεφαλάς 
τών άγίων Αυτού Μαθητών καί Αποστόλων Παράκλητον Πνεύμα 
άς μάς φωτίζη καί άς μάς ένισχύη καί άς μάς όδηγή πρός αυτήν 
άκριβώς τήν άπό πολλών έτών κατόπιν πολλών άγώνων καί 
θυσιών προγραμματισθεϊσαν κοινήν πορείαν πρός τήν Αγίαν καί 
Μεγάλην Σύνοδον πρός δόξαν τού ονόματος τού Τριαδικού Θεού, 
πρός δόξαν καί ένίσχυσιν της θέσεως της Ορθοδόξου Έκκλησίας
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είς τόν σύγχρονον καί ταραχώδη κόσμον, άλλά καί πρός πνευ
ματικήν, ηθικήν καί κοινωνικήν χαράν καί άνακούφισιν τού 
χριστεπωνύμου ορθοδόξου πληρώματος, τό όποϊον έναγωνίως 
άναμένει, εύχεται καί προσεύχεται πρός οσον τό δυνατόν ταχυ- 
τέραν ύλοποίησιν της συγκλήσεως της Αγίας καί Μεγάλης Συνό
δου. Αύτη άναμφισβήτως θά άποτελέση σταθμόν ίστορικόν διά 
τήν Ορθόδοξον ήμών Έκκλησίαν καί σταθερόν ευοίωνον σημεϊον 
έκκινήσεως διά τόν έγκαινιασμόν μιάς νέας καθοριστικης σημα
σίας περιόδου πρός πολλαπλούν όφελος αυτης, τού ποιμνίου της, 
της διηρημένης χριστιανοσύνης καί όλοκλήρου γενικώτερον της 
άνθρωπότητος. Παράκλητε άγαθέ έλθέ καί σκήνωσον έν ήμϊν καί 
καθάρισον ήμάς άπό πάσης τυχόν προκαταλήψεως, ένδοιασμού 
καί καχυποψίας καί όδήγησον ήμάς πρός μίαν καί ένιαίαν πορείαν, 
πρός τήν πορείαν της Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου πρός δόξαν τού 
ονόματός Σου καί πρός σωτηρίαν τού άνθρώπου δι' ον κατηλθες 
έπί της γης, παραμένων έκτοτε έν τή Έκκλησία καί κυβερνών καί 
όδηγών αυτήν είς νομάς σωτηρίας.

Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος νά συμφωνήσωμεν είς τά βα
σικά καί καίρια σημεϊα έπιλύσεως τού θέματος της Διασποράς, 
έχοντες ώς βάσιν ουχί κοσμικά καί έθνοφυλετικά κριτήρια, τά 
όποϊα έκυριάρχησαν είς τό παρελθόν καί διηρεσαν τήν Ορθόδοξον 
ήμών Έκκλησίαν, διά της ίδρύσεως περισσοτέρων έθνικών 
Έκκλησιών. Ό κίνδυνος ούτος συνεχώς έλλοχεύει έάν όχι είς τό 
άμεσον τουλάχιστον είς τό άπώτερον καί άπώτατον μέλλον διά 
της δημιουργίας έτι περισσοτέρων νέων έθνικών Έκκλησιών μέσψ 
της έξελίξεως τών Έπισκοπικών συνελεύσεων καί της άνατροπης 
της σήμερον ύπαρχούσης έκκλησιαστικης ίσορροπίας. Διό καί πρέ
πει νά ίσχύσουν κριτήρια έρειδόμενα: α) έπί τών άποφάσεων τών 
Αγίων Οίκουμενικών καί τοπικών Συνόδων καί τών ίερών κανό
νων, β) έπί της ορθοδόξου γενικώς θεολογίας καί έκκλησιολογίας 
καί γ) έπί τού έθιμικού δικαίου, τ.έ. έπί της άπό άρχαιοτάτων 
χρόνων έπικρατούσης καί κατά τό μάλλον ή ηττον αυστηρώς 
έφαρμοζομένης έκκλησιαστικης πράξεως καί παραδόσεως, ζωης 
καί διοικήσεως της Αγίας ήμών Ορθοδόξου Έκκλησίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστούμε, Σεβασμιώτατε. Βεβαίως, 
πολλά άπό οσα εϊπατε, θά άποτελέσουν καί άντικείμενον τών 
συζητήσεών μας, άλλ' έπειδή ό χρόνος παρέρχεται ταχέως, θά 
παρακαλέσω τόν Θεοφιλ. Έπίσκοπον Σιεμιατίτσε κ. Γεώργιον, 
άντιπρόσωπον της άγιωτάτης Έκκλησίας Πολωνίας, νά λάβη τόν 
λόγον.

Ό Θεοφιλ. Επίσκοπος Σιεμιατίτσε κ. Γεώργιος: Σεβασμιώτα
τε Άγιε Πρόεδρε της Δ' Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως
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κ. Ιωάννη, Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι Έκπρόσωποι τών 
τοπικών Αυτοκεφάλων Έκκλησιών, Σεβαστοί Πατέρες, κύριοι Κα- 
θηγηταί καί ολοι οί συμμετέχοντες είς τήν Διάσκεψιν ταύτην, μέ 
πολλήν χαράν καί ίκανοποίησιν ή Αυτοκέφαλος Έκκλησία Πολω
νίας έδέχθη τήν πρόσκλησιν νά συμμετάσχη είς τήν Δ' Προσυνοδι
κήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν τών έκπροσώπων τών κατά τόπους 
Ορθοδόξων Έκκλησιών διά τό τόσον σημαντικόν καί φλέγον θέμα 
της Ορθοδόξου Διασποράς. Έχομεν τήν τιμήν νά έκπροσωπούμεν 
ένταύθα τόν Μακαριώτατον Μητροπολίτην Βαρσοβίας καί πάσης 
Πολωνίας κ. Σάββα καί τήν Ίεράν ήμών Σύνοδον.

Σήμερον ζώμεν είς τήν έποχήν της ραγδαίας μεταναστεύ- 
σεως τών άνθρώπων, ή όποία έχει ώς άποτέλεσμα νά έμφανισθή 
ή Ορθοδοξία έκεϊ οπου δέν ύπηρχεν ένωρίτερον ή ύπηρχεν ώς 
ολιγοστόν ποσοστόν. Είς δέ τήν έποχήν της παγκοσμιοποιήσε- 
ως προκύπτει τό πρόβλημα της άναμίξεως τών πολιτισμών, τών 
έθίμων, άλλά ταυτοχρόνως καί της έξαφανίσεως τών έθνικών πα
ραδόσεων. Ή Ορθόδοξος Έκκλησία δέν δύναται νά άδιαφορή διά 
τό γεγονός αυτό, διότι ώς Μήτηρ πάντοτε παρέμενε κοντά είς τούς 
πιστούς της. Τό καθηκον της Έκκλησίας, ίδιαιτέρως σήμερον, είναι 
νά φροντίζη τά μέλη τών κατά τόπους Ορθοδόξων Έκκλησιών, τά 
όποϊα εύρέθησαν μακράν τών χωρών, τών μητρικών, έθνικών καί 
έκκλησιαστικών παραδόσεων αυτών, διά νά διαφυλάξουν αυτό τό 
όποϊον είναι τό πολυτιμότερον δι' ένα Ορθόδοξον άνθρωπον, δη
λαδή τήν πίστιν καί τήν έθνικότητά του.

Σήμερον είς τήν Ευρώπην, τήν Αμερικήν, τήν Αυστραλίαν, 
καί είς άλλας ηπείρους, έχομεν Ορθοδόξους πιστούς έλληνικης, 
ρωσσικης, ρουμανικης, σερβικης, βουλγαρικης, πολωνικης καί 
άλλων έθνικοτήτων. Στεκόμεθα λοιπόν ένώπιον διλήμματος διά τό 
πώς δυνάμεθα νά ίκανοποιήσωμεν τάς πνευματικάς καί έθνικάς 
άνάγκας τών πιστών μας, διαφυλάττοντες πάντοτε τά κανονικά 
καί τά έκκλησιαστικά κριτήρια. Πάντες ήμεϊς έχομεν τήν συνεί- 
δησιν οτι ή σημερινή Διασπορά δέν σημαίνει τήν διασποράν τού Ι' 
αίώνος ή καί τών μεταγενεστέρων αίώνων. Ή σημερινή Διασπορά 
είναι άπολύτως διαφορετικού εϊδους.

Σήμερον, τό πρόβλημα αυτό τίθεται ένώπιον πάντων ήμών, 
τό όποϊον καί καλούμεθα νά λύσωμεν έν όμονοία κατά τοιούτον 
τρόπον, ώστε νά διαφυλάξωμεν άνάμεσά μας τό κυριώτερον, δη
λαδή τήν ένότητα. Διά τούτο, έκ μέρους της άγιωτάτης Έκκλησίας 
Πολωνίας καί τού Προκαθημένου αυτης, τού Μακαριωτάτου Μη
τροπολίτου Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ. Σάββα, ευχόμεθα 
ή παρούσα Προσυνοδική Διάσκεψις νά είναι πεπληρωμένη της 
Χάριτος τού Αγίου Πνεύματος, της μοναδικης πηγης σοφίας καί
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ένότητος. Ευχόμεθα έπίσης καλήν έπιτυχίαν είς ολους ήμάς καί 
ευόδωσιν τών προσυνοδικών έργασιών ήμών. Ευχαριστούμεν διά 
τήν προσοχήν Σας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ, Θεοφιλέστατε, διά τό 
μήνυμά σας καί παρακαλώ τόν άντιπρόσωπον της άγιωτάτης 
Έκκλησίας Αλβανίας, Σεβ. Μητροπολίτην Κορυτσάς κ. Ίωάννην, 
νά λάβη τόν λόγον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κορυτσάς κ. Ιωάννης: Σεβασμιώτα
τε άγιε Πρόεδρε της Δ' Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως, 
Αγαπητοί έν Χριστφ άδελφοί, ή Έκκλησία μας, διά τούς γνωστούς 
λόγους, δέν είχε λάβει μέρος είς προηγουμένας συναντήσεις. Αλλά 
άπό τού έτους 1993 καί έξης συμμετέχει είς συζητήσεις καί διεργα
σίας άκρως σημαντικάς διά σύνολον τήν Ορθόδοξον Έκκλησίαν. 
Διά τούτο εύρισκόμεθα είς τήν παρούσαν Διάσκεψιν, διά νά προσ- 
φέρωμεν τήν ταπεινήν συμβολήν μας. Ή σπουδαιότης της Διασκέ
ψεως καί βεβαίως, έν συνεχεία, της Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, 
είναι διττή: καί οσον άφορά είς τά έσωτερικά της Έκκλησίας καί 
οσον άφορά είς τάς έξωτερικάς σχέσεις αυτης.

Πρώτον, δηλαδή, ζητεϊται ή έξεύρεσις λύσεων είς τά μεγά
λα προβλήματα, τά όποϊα συναντά τόν τελευταϊον καιρόν, πρός 
διευκόλυνσιν ούτω της άποστολης της διά τήν σωτηρίαν ψυχών. 
Δεύτερον, ή Έκκλησία οφείλει νά δώση ίσχυράν μαρτυρίαν είς τόν 
κόσμον, σχετικώς πρός τήν ένότητα αυτης. Έλπίζομεν ταπεινώς οτι 
αί Έκκλησίαι ήμών θά θέσουν ώς κύριον μέλημά των τό ευρύτερον 
μέγα συμφέρον της Έκκλησίας, ύπεράνω τών έλασσόνων συμφε
ρόντων τών τοπικών Έκκλησιών.

Κατά τόν παρόντα χρόνον της Πεντηκοστης, προσευχόμεθα 
νά άνοίξωμεν τάς καρδίας καί τάς ψυχάς ήμών είς τό Άγιον Πνεύμα, 
διά νά καταστήσωμεν πραγματικότητα έκεϊνο, τό όποϊον διακη- 
ρύσσομεν: «Πιστεύω... είς Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν καί Άποστολικήν 
Εκκλησίαν». Νά κάμωμεν, δηλαδή, τό λεγόμενον lex orandi όχι μό
νον lex credendi, άλλά καί lex vivendi.

Έξ ονόματος της Έκκλησίας Αλβανίας καί έκ μέρους τού 
Μακ. Αρχιεπισκόπου κ. Αναστασίου έκφράζομεν τάς θερμάς 
ευχαριστίας ήμών είς οσους έκοπίασαν, ώστε νά πραγματοποιθή 
ή συνάντησίς μας, καί ευχαριστούμεν ίδιαιτέρως τό σεπτόν 
Οίκουμενικόν Πατριαρχεϊον διά τήν άβραμιαίαν φιλοξενίαν καί 
μάλιστα διά τήν παρούσαν πρωτοβουλίαν, ή όποία ύποστηρίζεται 
ύφ' ολων τών Προκαθημένων τών κατά τόπους Ορθοδόξων 
Έκκλησιών. Σάς ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ, Σεβασμιώτατε, διά τό 
μήνυμα της άγιωτάτης Έκκλησίας Αλβανίας. Καθώς γνωρίζω, ό
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άντιπρόσωπος της άγιωτάτης Έκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας, 
Θεοφιλ. Έπίσκοπος Κομάρνο κ. Τύχων, θά άφιχθή άπόψε τό βράδυ. 
Προτείνω λοιπόν, έπειδή ή ώρα τού γεύματος πλησιάζει, νά διακό- 
ψωμεν τήν συνεδρίαν καί, έπανερχόμενοι τό άπόγευμα, νά συζητή- 
σωμεν τό θέμα της ήμερησίας διατάξεως, τό όποϊον έθεσεν ό Σεβ. 
Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων καί γενικώς της διαδικα
σίας, βάσει της όποίας θά κινηθή ή Διάσκεψις ήμών. Ευχαριστώ 
ολους διά τήν παρουσίαν καί τήν συμμετοχήν σας.

Λύεται ή Συνεδρία.
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ΔΕΥΤΕΡΑ, 8^ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Αγαπητοί Αδελφοί, έχομεν ένώπιον 
μας τήν παράκλησιν τού Σεβ. Αρχιεπισκόπου Βολοκολάμσκ κ. 
Ίλαρίωνος, έκ μέρους της Έκκλησίας του, νά κατατεθή είς τήν άρχήν 
της συνεδρίας μία δήλωσις, οτι ή ήμερησία διάταξις της παρούσης 
Διασκέψεως περιλαμβάνει άποκλειστικώς τό θέμα της Διασποράς. 
Καί τούτο διότι, οπως ούτος έξήγησε, τά θέματα της ήμερησίας 
Διατάξεως όρίζονται ύπό της προηγουμένης Προσυνοδικης Πα
νορθοδόξου Διασκέψεως καί, ώς είχεν αύτη όρισθη, περιελάμ- 
βανε τά ύπολειπόμενα τέσσαρα θέματα, τά όποϊα θά έξήταζεν 
όμού ή παρούσα Διάσκεψις, ήτοι τά θέματα της Διασποράς, τού 
Αυτοκεφάλου, τού Αυτονόμου καί τών Διπτύχων. Έν τούτοις, έπειδή, 
οί σεπτοί Προκαθήμενοι τών Ορθοδόξων Έκκλησιών, κατά τήν Σύν- 
αξιν αυτών έν Φαναρίφ τόν παρελθόντα Οκτώβριον, έξέφρασαν 
τήν βούλησιν αυτών νά έξετασθή έπειγόντως, έν τφ πλαισίφ της 
προπαρασκευης της Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, τό θέμα της 
Διασποράς, τού όποίου ή προετοιμασία έχει ήδη όλοκληρωθη, ή 
Α.Θ. Παναγιότης ό Οίκουμενικός Πατριάρχης συνεκάλεσε διά 
Πατριαρχικών γραμμάτων τήν παρούσαν Διάσκεψιν μέ μοναδι
κόν θέμα τό θέμα της Διασποράς. Προηγήθη άλληλογραφία με
ταξύ τού Οίκουμενικού Πατριάρχου καί τού Μακ. Πατριάρχου Μό
σχας, ώς πρός τό θέμα τούτο, κατέστη δέ σαφές οτι ή άπόσπασις 
τού θέματος της Διασποράς έκ τών ύπολοίπων θεμάτων έγένετο 
έν συμφωνία ολων τών Προκαθημένων καί συνεπώς δέν ύφίσταται 
θέμα παραβάσεως τού Κανονισμού τών Πανορθοδόξων Διασκέψε
ων. Έπειδή ομως ύπάρχει ή έπιθυμία της Αντιπροσωπίας τού Πα
τριαρχείου Μόσχας, προτείνω είς τήν Όλομέλειαν, είς τήν άρχήν 
τών έργασιών μας, νά δηλώσωμεν τούς λόγους, διά τούς όποίους ή 
παρούσα Διάσκεψις έξετάζει μόνον τό θέμα της Διασποράς. Προ
τείνω λοιπόν τήν έξης διατύπωσιν:

«Ή Διάσκεψις, λαβούσα ύπ' οψιν τήν έκφρασθεϊσαν ύπό τών 
σεπτών Προκαθημένων τών άγιωτάτων Όρθοδόξων Εκκλησιών 
βούλησιν, κατά τήν έν Φαναρίω Σύναξιν αύτών, τόν Όκτώβριον τού 
2008, ώς καί τό έν συνεχεία άποσταλέν γράμμα τού Οικουμενικού 
Πατριάρχου διά τήν σύγκλησιν τής παρούσης Διασκέψεως, κατά 
τάς έργασίας αύτής θέλει άσχοληθή άποκλειστικώς μέ τό θέμα τής 
Διασποράς».

Νομίζω οτι ή διατύπωσις αύτη καλύπτει τό σημεϊον τούτο, 
τό όποϊον ήγειρεν ό άδελφός Αρχιεπίσκοπος Ίλαρίων. Επομένως
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κατατίθεται είς τά Πρακτικά, είς τήν έναρξιν τών έργασιών μας, ή 
δήλωσις αύτη της παρούσης Διασκέψεως.

Καί τώρα, άγαπητοί Αδελφοί, προχωρούμεν είς τήν διαδι
κασίαν, τήν όποιαν θά άκολουθήσωμεν. Θά ήθελα νά διαγράψω 
τήν διαδικασίαν ταύτην έν συντομία, ώστε νά εϊμεθα ολοι ένήμεροι 
διά τήν μέθοδον, τήν όποίαν θά άκολουθήσωμεν. Ώς γνωρίζετε, ή 
διαδικασία είναι έκ τών πλέον άπαραιτήτων προϋποθέσεων διά 
νά έχωμεν καρποφόρον συνεργασίαν. Ασφαλώς, ό Κανονισμός 
τών Πανορθοδόξων Διασκέψεων ύπαγορεύει τήν διαδικασίαν. 
Διά τούτο, άναφερόμενος είς τήν διαδικασίαν, θά άναφέρομαι 
συγχρόνως καί είς τόν Κανονισμόν, ό όποϊος μάς ύποχρεώνει νά 
άκολουθήσωμεν τήν διαδικασίαν ταύτην.

Τό πρώτον σημεϊον, τό όποϊον πρέπει νά λάβωμεν ύπ' όψιν 
είναι οτι τό θέμα της παρούσης Διασκέψεως είναι σαφώς καθωρι- 
σμένον καί είναι τό θέμα της Διασποράς, ώς έδηλώσαμεν άλλωστε 
καί προηγουμένως. Επομένως, δέν θά έπεκταθώμεν είς ε'τερα θέ
ματα. Δέν θά έπιτρέψω παρεκτροπήν είς ε'τερα θέματα. Τό δεύτε
ρον σημεϊον, τό όποϊον πρέπει νά έχωμεν ύπ' όψιν, είναι οτι καί 
αυτό τούτο τό θέμα της Διασποράς δέν θά τό έπανεξετάσωμεν έξ 
ύπαρχης, διότι έχει ήδη συζητηθη είς τάς Διορθοδόξους Προπαρα- 
σκευαστικάς Έπιτροπάς. Δέν δυνάμεθα δηλαδή νά άρχίσωμεν τήν 
συζήτησιν τού θέματος έξ ύπαρχης καί νά καταργήσωμεν ολην 
τήν έργασίαν της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης. 
Καί τούτο, διότι ό Κανονισμός, είς τό άρθρον 12, σαφώς όρίζει, οτι 
αί Έπιτροπαί της Διασκέψεως (ή ή Όλομέλεια, δέν έχει σημασίαν), 
έργάζονται έπί τή βάσει τών σχετικών είσηγήσεων της Διορθοδό- 
ξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης.

Συνεπώς, εϊμεθα ύποχρεωμένοι νά έργασθώμεν έπί τή βά
σει τών είσηγήσεων τούτων, δηλαδή, έχομεν ένώπιόν μας τά κεί
μενα, τά όποϊα παρήγαγεν ή Διορθοδόξος Προπαρασκευαστική 
Έπιτροπή είς τάς δύο αυτης συνελεύσεις, τό 1990 καί τό 1993, καί έπ' 
αυτών καί μόνον θά συζητήσωμεν τό θέμα της Διασποράς. Συμφώ- 
νως πρός τόν Κανονισμόν, καλούμεθα νά έγκρίνωμεν τά κείμενα 
ταύτα. Έγκρίνομεν σημαίνει οτι δυνάμεθα νά τά τροποποιήσωμεν, 
όχι βεβαίως ριζικώς, διότι άν τά τροποποιήσωμεν ριζικώς είναι 
ώσάν νά άρχίζωμεν καί πάλιν τήν προπαρασκευήν. Δυνάμεθα 
νά τά έγκρίνωμεν είς τό σύνολον αυτών. Δυνάμεθα, άν θέλωμεν, 
καί νά τά άπορρίψωμεν, εϊτε έν ολφ εϊτε έν μέρει. Είς περίπτωσιν 
τροποποιήσεων, αύται θά πρέπει νά έχουν μορφήν συγκεκριμέ
νων προτάσεων, έπί συγκεκριμένων σημείων τών κειμένων. Δέν 
ώφελεϊ δηλαδή νά εϊπωμεν άπλώς οτι τούτο ή τό άλλο σημεϊον δέν 
μάς άρέσει. Δυνάμεθα νά προτείνωμεν τήν άπάλειψίν του ή τήν
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τροποποίησίν του ύπό νέαν συγκεκριμένην μορφήν. Επομένως, 
αί προτάσεις θά έδει νά είναι έποιδοκομητικαί καί ήτιολογημέναι. 
Δέν είναι πρός όφελος της έργασίας μας νά έκφέρωμεν άπλώς 
μίαν γνώμην, ή όποία περιλαμβάνει ή άπλώς όδηγεϊ είς μίαν τρο- 
ποποίησιν, χωρίς νά λέγωμεν διά ποϊον λόγον γίνεται τούτο. Διότι, 
άπασαι αί προτάσεις ήμών τίθενται πρός συζήτησιν, προκειμένου 
δέ νά έχωμεν έποικοδομητικήν συζήτησιν, πρέπει νά γνωρίζωμεν 
τούς λόγους διά τούς όποίους γίνεται μία πρότασις. Επομένως ή 
αίτιολόγησις είναι άπαραίτητος.

Συμφώνως πρός τόν Κανονισμόν, αί προτάσεις αύται προ
ϋποθέτουν όμόφωνον άποδοχήν προκειμένου νά άποτελέσουν μέ
ρος τού κειμένου. Επομένως, έάν μία πρότασις δέν συγκεντρώνει 
όμόφωνον άποδοχήν, δέν δύναται νά περιληφθή είς τό κείμενον 
της άποφάσεως. Έν τοιαύτη περιπτώσει, τό κείμενον δέν δύναται 
νά γίνη άποδεκτόν καί συνεπώς εύρισκόμεθα πρό άδιεξόδου καί 
τά κείμενα αυτά δέν θεωρούνται πλέον έγκεκριμένα. Συμφώνως 
πρός τόν Κανονισμόν, άναπέμπονται είς τήν έπομένην Διορθόδο- 
ξον Προπαρασκευαστικήν Έπιτροπήν, ήτοι ή ολη προετοιμασία της 
Συνόδου άναβάλλεται έπ' άόριστον. Θά πρέπει, έπομένως, οταν 
καταθέτωμεν μίαν πρότασιν, νά εϊμεθα ετοιμοι νά άπαντήσωμεν 
είς τό έρώτημα κατά πόσον έπιμένομεν είς τήν πρότασιν ταύτην, 
έάν ύπάρξη διαφωνία, λαμβανομένου ύπ' όψιν τού γεγονότος 
οτι ή έπιμονή μας είς μίαν πρότασιν, έφ' οσον ύπάρχη διαφωνία, 
όδηγεϊ είς άδιέξοδον. Δηλαδή, οφείλομεν νά ζυγίζωμεν τάς προτά
σεις ήμών ώς πρός τάς συνεπείας τάς όποίας έχουν διά τήν ολην 
έκβασιν τών έργασιών μας. Νομίζω οτι αί παρατηρήσεις αύται 
είναι άναγκαϊαι, προτείνω δέ νά λαμβάνωνται ύπ' όψιν, οταν κα- 
ταθέτωμεν τάς προτάσεις ήμών. Κατά τό παρελθόν, οταν ύπηρχαν 
πλέον τού ένός θέματα είς τήν ήμερησίαν διάταξιν Προσυνοδικης 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως, αύτη ώριζεν έπιτροπάς πρός έξέτασιν 
τών θεμάτων τούτων. Είς τήν περίπτωσίν μας, ομως, έπειδή έχομεν 
ε'ν μόνον θέμα πρός έξέτασιν, δέν συντρέχει λόγος συστάσεως τοι- 
ούτων έπιτροπών.

Ένώπιόν μας έχομεν τά ύπό της Διορθοδόξου Προπα
ρασκευαστικης Έπιτροπης έγκριθέντα κείμενα, τού 1990 καί τού 
1993, ώς καί τό ύπό τού Συνεδρίου ορθοδόξων κανονολόγων συ- 
γκληθέντος τό 1995 συνταχθέν Σχέδιον Κανονισμού λειτουργίας 
τών Έπισκοπικών συνελεύσεων. Τά κείμενα ταύτα θά άποτελέσουν 
τήν βάσιν τών έργασιών μας, τά όποϊα, έγκρινόμενα, εϊτε ώς έχουν 
εϊτε κατόπιν τροποποιήσεων, θά άποτελέσουν τό κείμενον της 
άποφάσεως, τό όποϊον θά ύπογράψωμεν έπ' άναφορά πρός τήν 
Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Επομένως, προτείνω νά μελετήσωμεν
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ολοι τά δύο αυτά κείμενα καί άν έχωμεν καταλήξει είς ώρισμένας 
προτάσεις άλλαγών, νά τάς ύποβάλωμεν είς τήν Όλομέλειαν καί 
έπί τόπου νά τροποποιήσωμεν τά κείμενα, πρός έξοικονόμησιν 
χρόνου, διότι ώρισμένοι έκ τών άδελφών έχουν ήδη δηλώσει οτι 
πρέπει νά άναχωρήσουν τό πρωί της Παρασκευης. Ό χρόνος μας, 
έπαναλαμβάνω, είναι περιωρισμένος, άλλά έάν εϊμεθα ετοιμοι νά 
παρουσιάσωμεν τάς προτάσεις μας, δυνάμεθα νά όλοκληρώσωμεν 
τήν έργασίαν μας συντόμως, πράγμα τό όποϊον θά ίκανοποιούσεν 
άπαντας. Ή διαδικασία είναι άπλη καί έρωτώ, έάν έχετε μελετήσει 
τά δύο αυτά κείμενα, καί τό κείμενον τών κανονολόγων, άλλά κυ
ρίως τά δύο αυτά κείμενα, δυνάμεθα ήδη νά άκούσωμεν τάς προ
τάσεις, τάς όποίας νομίζετε ώς πρός τήν τελικήν διαμόρφωσιν τών 
κειμένων τούτων. Έάν δέν τά έχετε μελετήσει άπαντες, τότε ϊσως 
θά πρέπει νά δοθή χρόνος πρός μελέτην σήμερον καί νά άρχίσωμεν 
τήν συζήτησιν τών παρατηρήσεων έπί τών κειμένων, αϋριον τό 
πρωί. Παρακαλώ οσους έπιθυμούν νά έχουν περισσότερον χρό
νον πρός μελέτην τών κειμένων, νά τό δηλώσουν τώρα, ώστε νά 
γνωρίζωμεν πώς θά πορευθώμεν. Απουσία τοιαύτης δηλώσεως, θά 
θεωρήσω οτι άπαντες έχετε μελετήσει τά κείμενα καί, έπομένως, 
δυνάμεθα νά προχωρήσωμεν, παρουσιάζοντες τάς παρατηρήσεις 
μας έπί τών κειμένων.

Έχομεν λοιπόν, πρώτον, τό κείμενον της Διορθοδόξου Προ
παρασκευαστικης Έπιτροπης τού 1990 καί δυνάμεθα νά συζητήσω- 
μεν έπί τού κειμένου τούτου, έάν έχωμεν τροποποιήσεις νά προτεί- 
νωμεν. Θά ήθελέ τις τών άδελφών νά προτείνη κάτι;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Έπί της διαδικα
σίας, άγιε Πρόεδρε, θά ήθελα νά εϊπω οτι έάν θά όμιλήσωμεν καί 
θά έκφέρωμεν παρατηρήσεις έπί ολου τού κειμένου, θά ύπάρξη πι
θανόν άνωμαλία. Μήπως θά ητο προτιμότερον νά άναγινώσκεται 
κάθε μία παράγραφος, νά γίνεται συζήτησις έπί της παραγράφου 
αυτης καί έφ' οσον έγκρίνεται νά προχωρώμεν είς τήν έπομένην; 
Ό τρόπος ούτος θά είναι χρήσιμος κατά τήν έξέτασιν τού πρώτου 
κειμένου, πολύ δέ περισσότερον τού δευτέρου κειμένου, έπί τών 
άρθρων τού όποίου θά όλοκληρώνεται ή συζήτησις.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ, κύριε Καθηγητά. Αυτό 
έσκέφθην καί έγώ. Ή διαδικασία τήν όποίαν προτείνετε είναι συνή
θης. Ή πεϊρα ομως λέει οτι, οταν διαβάζεται ε'ν κείμενον παράγρα
φος πρός παράγραφον, ένδέχεται νά είσέλθωμεν είς μίαν διαδικα
σίαν διορθώσεων, αί όποϊαι είναι σχολαστικαί, εϊτε διότι θέλομεν 
νά βελτιώσωμεν τήν σύνταξιν τού κειμένου, εϊτε διότι ύπάρχει μία 
λέξις, ή όποία δέν μάς ένδιαφέρει. Επομένως, αί διορθώσεις αύται 
δέν θά είναι ουσιαστικαί. Υπάρχει κίνδυνος νά ύπεισέλθωμεν είς
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μή ουσιαστικάς συζητήσεις. Διά τόν λόγον τούτον, κατόπιν σκέψε- 
ως, προτιμώ νά παρουσιάσωμεν τάς παρατηρήσεις ήμών μέ τήν 
σειράν. Βεβαίως αυτό δέν άποκλείει τήν έξέτασιν τού κειμένου 
κατά σειράν παραγράφων, άλλά όχι άνάγνωσιν, διότι άνάγνωσις 
σημαίνει έμπλοκήν είς πολλάς διαδικασίας, αί όποϊαι ένδεχομένως 
θά μάς όδηγήσουν είς σύγχυσιν.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Ευχαριστώ, άγιε 
Πρόεδρε, διά τήν διευκρίνησιν. Επομένως, οπως κατάλαβα, θά γίνη 
συζήτησις κατά παράγραφον, άλλά χωρίς νά διαβάζεται. Προσεθέ- 
σατε δέ κάτι πολύ σημαντικόν: θά πρέπει αί παρατηρήσεις νά περι- 
ορίζωνται είς θέματα ουσίας. Αυτό κατάλαβα.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Λοιπόν, έπί της βάσεως ταύτης, δυνάμεθα 
νά άρχίσωμεν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος:
Ήθελα άκριβώς, άγιε Πρόεδρε, νά συμφωνήσω μαζί σας ώς πρός 
τήν διαδικασίαν, οπως τήν προετείνατε κατ' άρχήν, διότι ή διεξοδι
κή συζήτησις παράγραφος πρός παράγραφον καί πρότασις πρός 
πρότασιν έχει ήδη γίνει είς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν 
Έπιτροπήν. Δέν καλούμεθα νά έπανέλθωμεν είς μίαν συζήτησιν, ή 
όποία είναι καταγεγραμμένη είς τά Πρακτικά. Καλούμεθα νά πα- 
ρατηρήσωμεν μόνον, έάν ύπάρχη κάτι συγκεκριμένον, είς συγκε- 
κριμένον σημεϊον, καί έπ' αυτού μόνον νά συζητήσωμεν. Νομίζω 
λοιπόν, άγιε Πρόεδρε, οτι έκεϊνο τό όποϊον προετείνατε κατ' άρχήν 
είναι αυτό διά τό όποϊον καλούμεθα σήμερον νά έργασθώμεν 
έδώ. Άλλως, καί τό τονίζω, θά είσέλθωμεν, οπως εϊπατε, είς μίαν 
διαδικασίαν, ή όποία έχει όλοκληρωθη ύπό της Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ, άγιε Δημητριάδος.
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Μπάτσκας κ. Ειρηναίος: Σεβ. άγιε 

Πρόεδρε, θέλω νά έρωτήσω μέ τήν άδειάν σας, ποία είναι, παραλ- 
λήλως πρός τά δύο κείμενα της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης 
Έπιτροπης τού 1990 καί τού 1993, ή θέσις τού Σχεδίου Κανονισμού 
Λειτουργίας τών Έπισκοπικών συνελεύσεων, τού συνταχθέντος 
ύπό τού Συνεδρίου τών κανονολόγων. Έρωτώ, διότι είς τό Συνέδριον 
έκεϊνο, δέν συμμετεϊχε, διά λόγους πού δέν γνωρίζω, ϊσως λόγφ της 
δυσκολίας τών ήμερών έκείνων, ή Αντιπροσωπία της Έκκλησίας της 
Σερβίας καί τό κείμενον τούτο μάς είναι άγνωστον. Έάν τό κείμενον 
τούτο άνήκη οργανικώς είς τά ύπό συζήτησιν εύρισκόμενα, τότε θά 
ητο ϊσως καλόν, νά μάς δώσητε τό άπόγευμα έλεύθερον νά μελετή- 
σωμεν. Πολλφ δέ μάλλον, διότι είς τήν ήμετέραν Αντιπροσωπίαν, 
μόνον έγώ είμαι ό παλαίμαχος, τρόπος τού λέγειν. Άπαντα τά ε'τερα 
μέλη είναι νέα, βλέπω δέ οτι ύπάρχουν άλλαγαί είς τήν σύνθεσιν
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καί έτέρων Αντιπροσωπιών. Έάν λοιπόν, έκτός τών δύο βασικών 
κειμένων, έχωμεν καί τρίτον, δηλαδή τό Σχέδιον Κανονισμού, τότε 
ϊσως θά ητο εύλογον νά ευλογήσητε ε'ν έλεύθερον άπόγευμα, διά 
νά μελετήσωμεν ολίγον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ, άγιε Μπάτσκας, τό κείμενον 
τών κανονολόγων είναι ύποβοηθητικόν, άλλά δέν παύει νά είναι 
ουσιαστικόν, μέ τήν έννοιαν οτι πολλά άπό τά προτεινόμενα ύπό 
τών δύο κειμένων τού 1990 καί τού 1993 έπεξηγούνται, άναλύονται 
καί δίδονται όδηγίαι ώς πρός τήν έφαρμογήν των, ύπό της Έπιτροπης 
τών κανονολόγων. Δηλαδή, τό ύπό τού Συνεδρίου κανονολόγων 
έκπονηθέν Σχέδιον Κανονισμού δύναται νά μάς δώση στοιχεϊα, μέ 
τά όποϊα θά κρίνωμεν τά κείμενα τούτα. Έάν, π.χ., εν σημεϊον τού 
κειμένου τού 1990 καί τού 1993 προβλέπει κάτι, πιθανόν τό κείμενον 
τών κανονολόγων νά έχη φθάσει, κατόπιν μελέτης, είς προτάσεις, 
αί όποϊαι δύνανται νά διαφωτίσουν περισσότερον τό σημεϊον τούτο. 
Καλόν θά είναι λοιπόν, νά μελετηθή καί τό κείμενον τού 1995. Νο
μίζω οτι θά βοηθήση. Επομένως, έάν άκούσω καί μερικάς άλλας 
παρατηρήσεις, θά άποφασίσωμεν τελικώς έάν θά συνεχίσωμεν ή 
θά δοθή ό χρόνος, τόν όποϊον έζήτησεν ό άγιος Μπάτσκας.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
μία διευκρίνησις. Ό άγιος Μπάτσκας ητο προσκεκλημένος είς τό 
Συνέδριον κανονολόγων, όμού μετά τού Μίοντραγκ Πέτροβιτς, 
άλλά δέν ήδυνήθητε νά έλθετε λόγφ τών γεγονότων. Πάντως 
ησθε παρόντες. Μέ τήν ίδίαν ευαισθησίαν ήργάσθημεν έπί τού 
Κανονισμού, ώστε νά καλύψωμεν καί τήν ύμετέραν άπουσίαν. Νο
μίζω οτι ό άγιος Μπάτσκας έχει δίκαιον νά θέλη νά τό μελετήση, 
διότι οί κανονολόγοι δέν είχον ίδικήν των γνώμην. Ήργάσθησαν 
έπί τή βάσει τού κειμένου της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης 
Έπιτροπης καί κρίνονται διά τήν πιστότητα έφαρμογης πάσης συγ
κεκριμένης λεπτομερείας. Όπου ήδύναντο, έκαναν περισσοτέρας 
διευκρινήσεις. Θά σάς εϊπει σχετικώς καί ό Δρ Λαχάμ, ό όποϊος έχει 
ήδη ζητήσει τόν λόγον. Ευχαριστώ, άγιε Πρόεδρε.

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Θά ήθελα, έν πρώτοις, νά 
έπιστήσω τήν προσοχήν σας είς τό γεγονός οτι έχομεν συνέλθει 
ώς προπαρασκευαστική Έπιτροπή καί όχι ώς Προσυνοδική. Τό 
έργον ήμών δέν ύποβάλλεται είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνο
δον, άλλά είς τήν Προσυνοδικήν Διάσκεψιν, ή όποία θά έργασθή 
έπί τών έκθέσεων, τάς όποίας έχομεν συντάξει. Αφού δέ τάς τρο
ποποιήσει ένδεχομένως καί τάς έγκρίνει, θά τάς ύποβάλη είς τήν 
Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, συμφώνως πρός τόν Κανονισμόν 
λειτουργίας τών Πανορθοδόξων Διασκέψεων. Έάν θέλωμεν νά 
όμιλήσωμεν κατά γράμμα, ή Προπαρασκευαστική Έπιτροπή



54 Πρακτικά Δ ' Π ροσυνοδικής Π ανορθοδόξου Διασκέψεως/2009

έχει ήδη όμοφώνως έκπονήσει τάς έκθέσεις τού 1990 καί τού 
1993. Κατ' άρχήν, αί έκθέσεις αύται θά ήδύναντο καί δύνανται 
νά άποσταλούν είς τήν Προσυνοδικήν Διάσκεψιν, ή όποία θά τάς 
συζητήση καί ή όποία δέν δεσμεύεται άπό τό ίδικόν μας έργον. 
Βεβαίως, έργον μας είναι νά φθάσωμεν είς όμοφωνίαν. Όμως τό 
έργον τών κανονολόγων δέν έχει συζητηθη είς τά πλαίσια Διορθο
δόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης. Ώς έκ τούτου, δέν έχει τήν 
αυτήν άξίαν μέ τά άλλα κείμενα. Πρόκειται περί Σχεδίου κειμένου, 
πολύ σημαντικού, τό όποϊον έχει ύποβληθη είς τήν παρούσαν Προ
παρασκευαστικήν Έπιτροπήν. Δέν δυνάμεθα νά εϊμεθα Προσυνο- 
δική, διότι χρειάζονται τρία μέλη καί όχι ε'να. Έάν λοιπόν εϊμεθα 
Προσυνοδική, τότε δέν έχομεν συνέλθει νομίμως, διότι συμφώνως 
πρός τόν Κανονισμόν, είς τήν Προσυνοδικήν Διάσκεψιν δέν είναι 
μόνον ε'ν μέλος. Έάν ομως εϊμεθα Προσυνοδική, δυνάμεθα βεβαί
ως νά έργασθώμεν έπί τών έκθέσεων τούτων, έτσι ώστε τό έργον 
τών κανονολόγων νά έξετασθή είς βάθος, διότι αυτό δέν έγινεν 
ύπό Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης. Τό σχέδιον 
Κανονισμού τών Έπισκοπικών συνελεύσεων έρχεται κατ' ευθεϊαν 
έκ τών κανονολόγων χωρίς νά έξετασθή προηγουμένως ύπό της 
Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης. Άρα, έάν θεωρή- 
σωμεν οτι εϊμεθα Προσυνοδική Διάσκεψις, τότε δυνάμεθα νά μελε- 
τήσωμεν σοβαρώς καί είς βάθος τά δύο κείμενα, διότι τό 1990 καί τό 
1993, εϊδομεν ώρισμένας έλλείψεις καί άνεπαρκείας είς τά κείμενα. 
Κυρίως δέ τό σχέδιον Κανονισμού πρέπει νά έξετασθή είς βάθος, 
παράγραφος πρός παράγραφον, καί φράσις πρός φράσιν, διότι θά 
άποτελέση τό πρότυπον αυτού πού θά άκολουθήση. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έπιτρέψατέ μοι νά διευκρινήσω ώρισμένα 
πράγματα, διότι βλέπω οτι ύπάρχει όποία τις παρανόησις. 
Πρώτον, εϊμεθα Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις. Όταν ό 
Οίκουμενικός Πατριάρχης έξαπέλυσε τά πατριαρχικά γράμματα, 
ρητώς έγραφεν οτι έκάστη Έκκλησία θά πρέπει νά άποστείλη δύο 
μέλη καί τουλάχιστον ίσαρίθμους συμβούλους. Έάν ώρισμέναι 
Έκκλησίαι, διά διαφόρους λόγους, δέν άπέστειλαν αυτόν τόν 
άριθμόν, δέν σημαίνει οτι παύομεν νά εϊμεθα Προσυνοδική Παν
ορθόδοξος Διάσκεψις. Εϊμεθα λοιπόν ή Δ' Προσυνοδική Πανορθό
δοξος Διάσκεψις καί διά τούτο, αί περισσότεραι τών Έκκλησιών 
έχουν άποστείλει τόν κατάλληλον άριθμόν άντιπροσώπων. Τό 
δεύτερον σημεϊον, τό όποϊον θά ήθελον νά διευκρινήσω είναι 
οτι τό κείμενον τών κανονολόγων δέν είναι κείμενον Διορθοδό
ξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης. Επομένως δέν ύπάγεται 
είς έκεϊνο, τό όποϊον ό Κανονισμός Λειτουργίας τών Πανορθο- 
δόξων Διασκέψεων ονομάζει «προπαρασκευήν τού θέματος», έξ
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έπόψεως Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης, άλλά 
κείμενον, τό όποϊον άποσκοπεϊ είς τήν διευκόλυνσιν, είς τήν πρα
κτικήν έφαρμογήν τών ύπό τών συνελεύσεων της Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης όμοφώνως έγκριθέντων κειμέ
νων. Επομένως, δέν θά άσχοληθώμεν μέ τό κείμενον αυτό μέ τόν 
ϊδιον τρόπον μέ τόν όποϊον θά άσχοληθώμεν μέ τά δύο άλλα κείμε
να, τά όποϊα είναι ή βάσις της έργασίας μας. Ή άποστολή μας δέν 
είναι νά έγκρίνωμεν τό κείμενον τών κανονολόγων, άλλά τά ύπό 
της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης (1990 καί 1993) 
έγκριθέντα κείμενα. Τό έργον τών κανονολόγων έγινε κατόπιν 
έντολης της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης. Έχει 
δίκαιον ό κ. Λαχάμ. Δέν είναι τού ίδίου έπιπέδου μέ τά κείμενα της 
Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης. Επομένως, δέν 
άνήκει είς τήν κατηγορίαν ταύτην, άλλά είναι κείμενον ουσιαστικης 
σημασίας διά νά δυνηθώμεν νά έγκρίνωμεν τελικώς τά δύο κείμε
να της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης. Προτείνω 
νά δοθή χρόνος νά μελετήσωμεν τό κείμενον τών κανονολόγων, τό 
όποϊον δύναται νά διαφωτίση ώρισμένα σημεϊα τών δύο κειμένων 
της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης. Μέ τήν βοήθει
αν λοιπόν τού κειμένου τών κανονολόγων θά έξετάσωμεν τά δύο 
κείμενα της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης. Είναι 
σαφές οπως τό άνέλυσα ή ύπάρχουν άκόμη σκοτεινά σημεϊα;

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος πρώην Έρζεγοβίνης κ. Αθανάσιος: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, θά ήθελα άπλώς νά κάμω μίαν διευκρινιστικήν 
έρώτησιν είς τόν κ. Φειδάν. Δέν ήννόησα, έάν ό Πέτροβιτς μετεϊχε 
κατά πρόσκλησιν ή καθ' όρισμόν της Έκκλησίας. Προσωπικώς, δέν 
γνωρίζω τό θέμα.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Είς τό συνέδριον τών 
κανονολόγων, μάς είπον οτι κανονολόγος είς τήν Σερβίαν είναι ό 
Μ. Πέτροβιτς καί οτι θά ήρχετο μαζί μέ τόν άγιον Μπάτσκας. Ήτο 
συνεπής πρωτοβουλία νά καλέσωμεν κανονολόγους έξ ολων τών 
Όρθοδόξων Έκκλησιών καί οταν ήρωτήσαμεν διά τήν Σερβίαν, μάς 
είπον οτι είς τήν Σερβίαν κανονολόγος είναι ό Μ. Πέτροβιτς.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος πρώην Έρζεγοβίνης κ. Αθανάσιος: 
Ποϊος τό είπεν;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Δέν ένθυμούμαι μετά 
τήν πάροδον τόσων έτών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Αυτό σημαίνει καί είναι πολύ διαφωτιστι- 
κόν, οτι τά μέλη της έπιτροπης κανονολόγων δέν ώρίσθησαν ύπό 
τών Έκκλησιών. Ώς είπον προηγουμένως, τό κείμενον τών κανονο
λόγων διαφέρει, έξ έπόψεως αυθεντίας, άπό τά κείμενα της Διορθο
δόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης, τά όποϊα έξεπονήθησαν,
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συνεφωνήθησαν καί ένεκρίθησαν ύπό τών έπισήμως όρισθέντων 
έκπροσώπων τών Έκκλησιών.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος πρώην Έρζεγοβίνης κ. Αθανάσιος: Τό 
έρώτησα, διότι ό έν λόγφ Πέτροβιτς είναι μεταξύ τών άρχηγών, οί 
όποϊοι δημιουργούν σχίσμα είς τήν Σερβικήν Έκκλησίαν. Τό γεγο
νός οτι είναι πτυχιούχος κανονικού δικαίου μέ διδακτορικόν είναι 
άλλο θέμα. Άν ητο άπεσταλμένος της Έκκλησίας, τούτο είναι με- 
γαλύτερον πρόβλημα. Άν δέν ητο άπεσταλμένος της Έκκλησίας, οί 
κύριοι κανονολόγοι θά έπρεπε τουλάχιστον νά έρωτήσουν. Αυτός 
καί μία όμάδα άλλων δημιουργούν σχίσματα είς τήν Σερβικήν 
Έκκλησίαν, άπό πολλών έτών. Διά τούτο έζήτησα τήν πληροφο
ρίαν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τούτο δέν είναι θέμα, τό όποϊον δυνάμεθα 
νά λύσωμεν ήμεϊς. Σημασία έχει οτι τούτο σημαίνει, έπαναλαμβάνω, 
οτι πρόκειται περί κειμένου, τό όποϊον δέν είναι τών Έκκλησιών, 
άλλά είδικών, οί όποϊοι έκλήθησαν νά δώσουν τήν γνώμην των.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, νομίζω οτι ήδη διευκρινήθησαν ώρισμένα πράγ
ματα ώς πρός τήν διαφοράν μεταξύ τού σχεδίου Κανονισμού λει
τουργίας τών Έπισκοπικών συνελεύσεων καί τών δύο βασικών 
κειμένων, τά όποϊα καλούμεθα νά έγκρίνωμεν. Άν κατάλαβα 
καλώς, τό σχέδιον Κανονισμού βασίζεται είς τά δύο αυτά κείμε
να. Τούτο σημαίνει οτι έάν δέν έγκρίνωμεν τά δύο κείμενα ταύτα, 
δέν χρησιμεύει νά άφιερώσωμεν χρόνον είς τήν μελέτην τού σχε
δίου Κανονισμού, διότι ό Κανονισμός μπορεϊ νά μήν ίσχύη έάν 
τροποποιήσωμέν τι είς τά κείμενα, τά όποϊα άποτελούν τήν βά- 
σιν της συζητήσεώς μας. Άρα, άγιε Πρόεδρε, έκεϊνο τό όποϊον 
προέχει καί πρέπει νά γίνη είναι νά άκούσωμεν τάς άπόψεις τών 
Αντιπροσωπιών έπί τών βασικών κειμένων. Έφόσον καταλήξωμεν 
είς τά δύο αυτά κείμενα καί έγκρίνωμεν αυτά, έάν ύπάρχη χρόνος, 
δυνάμεθα νά έξετάσωμεν καί τόν Κανονισμόν, ύπό τό πρϊσμα τών 
έγκεκριμένων κειμένων. Άλλως, φοβούμαι οτι είναι χάσιμον χρό
νου νά άσχοληθώμεν τώρα μέ τόν Κανονισμόν. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έπιτρέψατέ μοι νά έχω κάπως διαφορετι
κήν άποψιν. Τό κείμενον τών κανονολόγων ένδέχεται νά περιέχη 
στοιχεϊα, τά όποϊα θά μάς βοηθήσουν είς τήν διαμόρφωσιν γνώμης 
περί τών σημείων, τά όποϊα περιλαμβάνονται είς τά κείμενα τού 
1990 καί 1993. Ένδέχεται, π.χ., μία παρατήρησις έπί τών κειμένων 
τούτων της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης νά έχη 
τήν άπάντησίν της είς τό κείμενον τών κανονολόγων. Όπότε περιτ
τεύει νά κάνωμεν τήν παρατήρησιν αυτήν ή δυνάμεθα νά τήν κά- 
νωμεν ύπό τό φώς τών προτάσεων τών κανονολόγων, αί όποϊαι δέν
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μάς δεσμεύουν, άλλά μάς παρέχουν ϊσως χρησίμους πληροφορίας. 
Έάν ύπάρχη τι χρήσιμον, διευκολύνεται ή διαδικασία της συζητή- 
σεως έπί τών κειμένων τού 1990 καί 1993. Ύπό τήν έννοιαν αυτήν, 
θά ητο καλόν νά έχωμεν ήδη ύπ' όψιν μας καί τό κείμενον τούτο. 
Διότι, έάν κάνωμεν μίαν παρατήρησιν έπί τών κειμένων τού 1990 
καί 1993 καί έκ τών ύστέρων άνακαλύψωμεν οτι κάτι τό όποϊον συ- 
νεζητήσαμεν έχει ήδη τήν άπάντησίν του ή καί τήν λύσιν του είς τό 
κείμενον τών κανονολόγων, θά είναι κρίμα νά έπανέλθωμεν έπί 
τού σημείου τούτου.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Μπάτσκας κ. Ειρηναίος: Ευχα- 
ριστούμεν, άγιε Πρόεδρε, διά τάς ώραίας διευκρινήσεις σας. 
Έχομεν κατανοήσει τήν φύσιν καί τήν θέσιν τού κειμένου τών 
κανονολόγων. Δέν είναι έπίσημον κείμενον της Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης, άλλά κείμενον άκαδημαϊκών 
διδασκάλων καί έγκρίτων θεολόγων, τό όποϊον είναι χρήσιμον νά 
μελετηθή. Διά τούτο, ή ταπεινή πρότασις καί παράκλησίς μου θά 
ητο νά δοθή χρόνος είς τάς Αντιπροσωπίας νά μελετήσουν άπόψε 
καί τό έν λόγφ κείμενον, διότι, ώς προεϊπον, ή σύνθεσις πολλών 
Αντιπροσωπιών έχει άλλάξει καί δέν είχον ϊσως τόν χρόνον 
έπαρκούς προετοιμασίας. Ώς άλλωστε εϊπατε, θά άποφευχθούν 
ουτω περιτταί συζητήσεις έπί θεμάτων, τά όποϊα ϊσως είναι ήδη 
σαφη είς τό κείμενον τού κανονισμού. Θά ήμουν προσωπικώς 
ευγνώμων, ώς καί ολη ή ήμετέρα Αντιπροσωπία, άν μάς παράσχε
τε τήν έσπέραν πρός ολίγην μελέτην καί μεταξύ μας συζήτησιν 
τών κειμένων αυτών. Ευχαριστώ.

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Θά ήθελα κατ' άρχήν νά 
άπολογηθώ διά τό γεγονός οτι δέν έγνώριζα οτι έχομεν συνέλθη 
έδώ ώς Προσυνοδική Διάσκεψις. Ώς πρός τό Συνέδριον τών κανο
νολόγων, θά ήθελα νά εϊπω οτι συμμετεϊχα είς τήν έκπόνησιν τού 
κειμένου. Υπενθυμίζω ομως οτι είς τό έγκριθέν τό 1993 κείμενον, ή 
§ 3 λέγει: «Είς τάς συνελεύσεις ταύτας, αί όποίαι θά συγκροτηθούν 
μετ' άπόφασιν της Δ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, θέ
λει άνατεθή ή εύθύνη, όπως όλοκληρώσουν έν ταίς λεπτομερείαις 
σχέδιον Κανονισμού λειτουργίας αύτών καί έφαρμόσουν αύτόν πρό 
τής συγκλήσεως τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου...». Τούτο σημαί
νει οτι τό σχέδιον Κανονισμού πρέπει νά μελετηθή. Διά τούτο, θά 
ήθελα νά προτείνω, Σεβ. άγιε Πρόεδρε, νά άρχίσωμεν σήμερον 
έξετάζοντες τό κείμενον τού 1990, κατόπιν τό κείμενον τού 1993. 
Τούτο θά δώση χρόνον είς τάς Αντιπροσωπίας, κατά τόν μετα
ξύ τών συνεδριών χρόνον, νά όλοκληρώσουν τήν άνάγνωσιν τού 
κειμένου τού κανονισμού. Νά έξετασθή δέ τό κείμενον μετά τήν 
έξέτασιν τών κειμένων τού 1990 καί τού 1993. Έν πάση περιπτώ-
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σει, οφείλομεν νά έξετάσωμεν τό κείμενον τού 1995, διότι τούτο 
άναφέρεται είς τό έγκριθέν κείμενον τού 1993.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ύπάρχουν λοιπόν δύο προτάσεις: ή μία 
είναι νά δοθή χρόνος διά τήν μελέτην τού κανονισμού καί ή άλλη, 
τού κ. Λαχάμ, νά άρχίσωμεν τήν έξέτασιν τών κειμένων τού 1990 
καί τού 1993, καί οσοι έπιθυμούν, οταν μελετήσουν τό κείμενον τών 
κανονολόγων, συμπληρωματικώς νά κάνουν τάς παρατηρήσεις 
των. Θεωρώ καί τάς δύο λύσεις ίκανοποιητικάς. Έάν, έπομένως, ό 
άγιος Μπάτσκας δέν έχει σοβαράς δυσκολίας είς τήν περίπτωσιν 
κατά τήν όποίαν θά άρχίσωμεν τήν έργασίαν μας χωρίς νά έχη 
προηγουμένως μελετήσει τό κείμενον τού 1995, τότε δυνάμεθα νά 
άρχίσωμεν. Έάν ομως, έστω καί εις τών συνέδρων, έν προκειμένψ 
ό άγιος Μπάτσκας, έχει σοβαράς δυσκολίας καί άδυνατεϊ νά 
έργασθή έπί τών κειμένων τού 1990 καί τού 1993, χωρίς προηγου
μένως νά έχη μελετήσει τό κείμενον τού κανονισμού, νομίζω οτι 
πρέπει νά σεβασθώμεν τήν έπιθυμίαν του. Έρωτώ, έπομένως, τόν 
άγιον Μπάτσκας έάν νομίζη οτι δύναται νά έργασθή ύπό τάς προ
ϋποθέσεις της προτάσεως τού κ. Λαχάμ, τότε νά συνεχίσωμεν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Μπάτσκας κ. Ειρηναίος: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, δέν ώμίλησα μόνον προσωπικώς. Είπον οτι τό κείμενον 
τού 1995 είναι άγνωστον είς τήν ήμετέραν Αντιπροσωπίαν, διότι 
τότε δέν συμμετείχομεν. Δεύτερον, ύποθέτω οτι καί είς ώρισμένους 
τουλάχιστον άδελφούς τό κείμενον τούτο είναι άγνωστον. Διά τούτο 
καί έτόλμησα νά προβώ είς τήν παράκλησίν μου, άλλά άν δύναται 
τό θέμα νά ρυθμισθή καί έτσι, νά τό μελετήσωμεν άργότερον, μετά 
τήν συνεδρίαν, είς τόν έλεύθερον χρόνον, ουδέν πρόβλημα. Έγώ θά 
εϊπω, ώς δόξει τφ Προεστώτι καί νά είναι ευλογημένον!

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ, άγιε Μπάτσκας. Κατόπιν της 
δηλώσεώς σας, νομίζω οτι δυνάμεθα νά άρχίσωμεν τήν συζήτησιν 
τού κειμένου τού 1990, λαμβάνοντες βεβαίως ύπ' όψιν τήν ώραν, ή 
όποία βλέπω οτι έχει προχωρήσει άρκετά. Διαθέτομεν περίπου 40 
λεπτά της ώρας διά νά άρχίσωμεν τήν έξέτασιν τού κειμένου τού 
1990.

Ή  Διάσκεψις αρχίζει τήν έξέτασιν τού ύπό τής 
Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής 

κατά τήν συνέλευσιν αύτής από 10ης μέχρι 17ης Νοεμβρίου 
1990 έγκριθέντος κειμένου, τό οποίον έχει ώς έξής:
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H  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 
Έγκριθέν Κείμενον

Πρόλογος
Ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Επιτροπή συνήλθεν έν 

τω έν Σαμπεζύ Όρθοδόξω Κέντρω τού Οικουμενικού Πατριαρχείου 
άπό 10ης έως 17ης Νοεμβρίου 1990 ύπό τήν προεδρίαν τού Σεβ. Μητρο
πολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Βαρθολομαίου καί τή συμμετοχή 
έκπροσώπων όλων τών Όρθοδόξων Εκκλησιών μετά τών συμβούλων 
αύτών, έπί τω τέλει όπως άναζητήση τήν ένιαίαν ορθόδοξον θέσιν έπί 
τού θέματος τής «Όρθοδόξου Διασπορας».

Ή Επιτροπή, κατόπιν τής Έναρκτηρίου Όμιλίας τού Σεβ. Προ
έδρου καί τής έπί τή βάσει τών συμβολών τών άγιωτάτων Όρθοδόξων 
Εκκλησιών Εισηγητικής παρουσιάσεως καί άξιολογήσεως τού όλου 
θέματος ύπό τού Γραμματέως έπί τής προπαρασκευής τής Αγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου, Σεβ. Μητροπολίτου Ελβετίας κ. Δαμασκηνού, συ- 
νεζήτησε δίεξοδίκώς καί κατέληξεν είς τήν άπόφασιν, όπως ύποβάλη 
τήν έπί τού θέματος είσήγησιν αύτής είς τήν έπομένην Δ' Προσυνοδι- 
κήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν.

1. α) Ή Επιτροπή διεπίστωσεν ότι άποτελεί κοινήν βούλη- 
σιν πασών τών άγιωτάτων Όρθοδόξων Έκκλησιών, όπως έπιλυθή 
τό ζήτημα τής Όρθοδόξου Διασποράς τό ταχύτερον δυνατόν καί 
όπως οργανωθή αύτη κατά τρόπον σύμφωνον πρός τήν ορθόδοξον 
έκκλησιολογίαν καί τήν κανονικήν παράδοσιν καί πράξιν τής 
Όρθοδόξου Έκκλησίας.

β) Ή Επιτροπή διεπίστωσεν ώσαύτως ότι κατά τήν 
παρούσαν φάσιν δέν είναι έφικτή δι' ιστορικούς καί ποιμαντικούς 
λόγους ή άμεσος μετάβασις είς τήν αύστηρώς κανονικήν τάξιν τής 
Έκκλησίας ώς πρός τό ζήτημα τούτο. Διά τόν λόγον τούτον ήχθη είς 
τήν άπόφασιν, όπως προτείνη τήν δημιουργίαν μεταβατικής τινος κα- 
ταστάσεως, ήτις καί θά προετοιμάση τό έδαφος διά τήν αύστηρώς κα
νονικήν λύσιν τού προβλήματος έπί τή βάσει άρχών καί κατευθύνσε
ων, αί όποίαι διαγράφονται κατωτέρω. Ή τοιαύτη προετοιμασία δέν 
θά πρέπει νά βραδύνη πέραν τής μελλούσης νά συνέλθη Αγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου τής Όρθοδόξου Έκκλησίας, ώστε νά δυνηθή αύτη 
νά προβή είς μίαν κανονικήν λύσιν τού προβλήματος.

2. α) Ή Έπιτροπή προτείνει, όπως κατά τό μεταβατικόν στάδι- 
ον, κατά τό όποίον θά προετοιμασθή ή κανονική λύσις τού ζητήματος 
δημιουργηθούν (ή ίδρυθούν) είς έκάστην έκ τών κατωτέρω μνημο- 
νευομένων περιοχών «Έπισκοπικαί συνελεύσεις» πάντων τών έν τή 
περιοχή έκείνη ώς κανονικών άναγνωριζομένων έπισκόπων, οίτινες 
θά έξακολουθούν νά ύπάγωνται είς τάς κανονικάς δικαιοδοσίας, είς
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ας ύπάγονται σήμερον.
β) Αί συνελεύσεις αύται θά συνίστανται έκ πάντων τών 

έν έκάστη περιοχή έπισκόπων, οίτινες εύρίσκονται έν κανονική 
κοινωνία μετά πασών τών άγιωτάτων Όρθοδόξων Έκκλησιών καί 
θά προεδρεύωνται ύπό τού πρώτου έκ τών είς τήν Έκκλησίαν Κων
σταντινουπόλεως ύπαγομένων άρχιερέων, έλλείψει δέ τούτου συμ- 
φώνως πρός τήν τάξιν τών Διπτύχων. Αύται θά έχουν έκτελεστικήν 
Έπιτροπήν, άποτελουμένην έκ τών πρώτων ιεραρχών τών διαφόρων 
δικαιοδοσιών, αί όποίαι ύπάρχουν είς τήν περιοχήν.

γ) "Εργον καί εύθύνη τών έπισκοπικών τούτων συνελεύσεων 
θά είναι ή μέριμνα διά τήν φανέρωσιν τής ένότητος τής Όρθοδοξίας 
καί τήν άνάπτυξιν κοινής δράσεως όλων τών ορθοδόξων έκάστης 
περιοχής πρός θεραπείαν τών ποιμαντικών άναγκών τών έκεί δια- 
βιούντων ορθοδόξων, κοινήν έκπροσώπησιν πάντων τών ορθοδόξων 
έναντι τών έτεροδόξων καί τής όλης κοινωνίας τής περιοχής, καλ
λιέργειαν τών θεολογικών γραμμάτων καί τής έκκλησιαστικής παι
δείας κ.λπ. Αί έπί τών θεμάτων τούτων άποφάσεις θά λαμβάνωνται 
κατά πλειοψηφίαν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έρωτώ έάν ύπάρχη παρατήρησις, ώς πρός 
τήν πρώτην παράγραφον, ή όποία νομίζω δέν είναι ουσιαστική, 
λέγουσα άπλώς οτι συνηλθον ύπό τήν προεδρίαν κ.λπ. Ή δευτέ
ρα παράγραφος έπίσης είναι πληροφοριακή καί όχι ουσιαστική. 
Ύποθέτω οτι δέν θά έχετε κάποιαν παρατήρησιν καί έπ' αυτης. 
Τώρα, είς τήν § 1 α), καί αυτή, νομίζω, δέν έχει κάτι, τό όποϊον δυ
νάμεθα νά συζητήσωμεν.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων: Ή ήμετέρα 
Αντιπροσωπία προτείνει είς τήν παράγραφον ταύτην, έκεϊ οπου 
λέγει: «καί πράξιν τής Όρθοδόξου Έκκλησίας», τήν προσθήκην 
μιας λέξεως: «κοινώς ανεγνωρισμένην πράξιν τής Όρθοδόξου 
Έκκλησίας».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ώς προεϊπον, νομίζω οτι θά διηυκολύνετο 
ή συζήτησις, έάν έκάστη παρατήρησίς μας ήτιολογεϊτο. Θά παρε- 
κάλουν τόν άγιον Βολοκολάμσκ νά μάς άναπτύξη τούς λόγους διά 
τούς όποίους προτείνει τήν διαφοροποίησιν ταύτην.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων: Ύπάρχουν 
διάφοροι πρακτικαί είς διαφόρους Όρθοδόξους Έκκλησίας. Δύνα
ται νά ύπάρξουν διαφορετικαί έρμηνεϊαι της μιάς καί της αυτης 
πράξεως είς διαφόρους Όρθοδόξους Έκκλησίας. Διά τούτο προτεί- 
νομεν νά όμιλώμεν περί της κοινώς άνεγνωρισμένης πράξεως της 
Όρθοδόξου Έκκλησίας, δηλαδή οπου δέν ύπάρχει διαφορά μεταξύ 
τών Όρθοδόξων Έκκλησιών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Μάλιστα. Τί φρονούν έπ' αυτού, οί άλλοι
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Αδελφοί; Υπάρχει κάποιος ό όποϊος θά ήθελε νά ύποστηρίξη τήν 
άλλαγήν αυτήν της διατυπώσεως τού κειμένου ή κάποιος ό όποϊος 
θά είχε λόγους νά μή τήν άποδεχθή;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Ώς 
πρός τήν πρότασιν τού άγίου Βολοκολάμσκ, είχα προτείνει, οπως 
ή Έπιτροπή καθορίζη ολα τά θέματα, βάσει της έκκλησιολογίας, 
της κανονικης παραδόσεως καί τού έθιμικού δικαίου, διότι ο,τι 
άπετέλεσε πράξιν διά μέσου τών αίώνων είς τήν Έκκλησίαν, τούτο 
άποτελεϊ έθιμικόν δίκαιον. Επομένως, είναι ίσχυρόν δίκαιον, διά νά 
τό έφαρμόσωμεν σήμερον είς τήν ζωήν της Έκκλησίας καί είς τήν 
νέαν αυτήν προοπτικήν της έπιλύσεως τού θέματος της Διασποράς, 
κάτι τό όποϊον άκριβώς ίσχύει καί είς τούς άλλους οργανισμούς.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ, άγιε Περιστερίου. Έχομεν λοι
πόν ένώπιόν μας δύο προτάσεις. Ή μία είναι νά προσθέσωμεν τήν 
κοινήν ή  κοινώς αποδεκτήν πράξιν της Όρθοδόξου Έκκλησίας· ή 
άλλη είναι νά προσθέσωμεν, κατά τό έθιμικόν δίκαιον, δέν ξέρω πώς 
νά τό διατυπώσω. Πώς θά τό λέγατε, άγιε Περιστερίου; Επομένως, 
πρέπει νά σκεφθώμεν άν χρειάζεται πράγματι προσθήκη ή όχι, έν 
όψει τού γεγονότος οτι έχομεν όντως δύο προσθήκας.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, ήθελα νά εϊπω οτι είς τήν παράγραφον 1 α), ό έπιθετικός 
προσδιορισμός «κανονικήν παράδοσιν καί πράξιν», θεωρώ οτι 
άναφέρεται καί είς τά δύο ουσιαστικά. Καί ή παράδοσις καί ή πράξις 
είναι κανονικαί. Επομένως, πάσα διευκρίνησις θά προσθέση, κατά 
τήν γνώμην μου, πρόβλημα, ύπό τήν έννοιαν οτι θά περιορίση 
τό έπίθετον «κανονικήν» μόνον είς τήν παράδοσιν καί όχι είς τήν 
πράξιν. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ, κύριε Καθηγητά. Νομίζω οτι ή 
παρατήρησίς σας ύπηρξε πολύ διαφωτιστική. Όντως, τό έπίθετον 
«κανονική» άναφέρεται καί είς τήν παράδοσιν καί είς τήν πράξιν. 
Επομένως, καλόν είναι νά μή τά διαχωρίσωμεν. Ακριβέστερον θά 
ητο νά εϊπωμεν, «τήν κανονικήν παράδοσιν καί κανονικήν πράξιν». 
Είναι τό ϊδιον πράγμα, άναφέρεται καί είς τά δύο. Επομένως, δέν 
δυνάμεθα νά άρνηθώμεν οτι βάσις είναι ή κανονική πράξις καί ή 
κανονική παράδοσις. Ή διατύπωσις, νομίζω, καλύπτει άπαντας.

Ό Έλλογιμ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, θά 
συμφωνήσω μέ τήν παρατήρησιν τού συναδέλφου κ. Μαρτζέ- 
λου καί δι' ένα έπί πλέον λόγον: Έάν προσθέσωμεν «τήν κοινώς 
άποδεκτήν πράξιν» ένδεχομένως τινές νά θεωρήσουν, νά εϊπουν 
οτι αυτή ή συγκεκριμένη δέν είναι κοινώς άποδεκτή πράξις. Ύπό 
τήν «κανονικήν παράδοσιν καί πράξιν» ύπονοεϊται ή σταθερά καί 
άστασίαστος ένιαία πράξις της Έκκλησίας, ή όποία καθορίζεται
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ύπό της έκκλησιολογίας έπί τού προκειμένου θέματος.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ. Αντιλαμβάνομαι καί έγώ οτι 

τό σημεϊον αυτό δύναται νά δημιουργήση προβλήματα, ένώ οταν 
χαρακτηρίσωμεν τήν παράδοσιν καί τήν πράξιν ώς κανονικάς, 
ουδένα έχομεν, νομίζω, κίνδυνον παρεξηγήσεως.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Σιεματίτσε κ. Γεώργιος: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, είς τό ρωσσικόν κείμενον ύπάρχει λάθος, έξ ού ϊσως καί 
ή παρατήρησις τού Σεβ. Αρχιεπισκόπου Βολοκολάμσκ. Τό «κανονι
κή» άναφέρεται μόνον είς τήν παράδοσιν καί όχι είς τήν πράξιν. Έξ 
ού ϊσως προκύπτει ή παράκλησις αυτή. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστούμεν πολύ διά τήν παρέμβα
σιν ταύτην, διότι πράγματι συμβαίνουν πολλάκις τοιούτου εϊδους 
παρερμηνεϊαι λόγφ της μεταφράσεως. Έρωτώ τόν άγιον Βολοκο
λάμσκ, έάν ύπάρχη τρόπος είς τό ρωσσικόν κείμενον νά άναφερθή 
τό έπίθετον «κανονική» καί είς τά δύο ουσιαστικά, καί είς τήν παρά
δοσιν καί είς τήν πράξιν. Έάν ύπάρχη, παρακαλώ, άς γίνη ή διόρθω- 
σις αυτη τού ρωσσικού κειμένου, ώστε νά λυθή τό θέμα. Δυστυχώς, 
δέν γνωρίζω τήν ρωσσικήν, ώστε νά προτείνω τροποποίησιν της 
διατυπώσεως.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Σιεματίτσε κ. Γεώργιος: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, προτείνω νά γράψωμεν συμφώνως πρός τήν κανονικήν 
παράδοσιν καί πράξιν, διότι είς τό έλληνικόν κείμενον άναφέρεται 
«κανονικήν παράδοσιν καί πράξιν», ένώ είς τό ρωσσικόν κείμενον, ή 
λέξις «κανονική παράδοσις» είναι είς τόν πληθυντικόν -  «κανονικαί 
παραδόσεις». Είς τό έλληνικόν, έπαναλαμβάνω, αί λέξεις «παράδο
σις» καί «πράξις» είναι είς τόν ένικόν, ένώ είς τό ρωσσικόν, ή λέξις 
«κανονική παράδοσις» εύρίσκεται είς τόν πληθυντικόν καί ή λέξις 
«πράξις» είς τόν ένικόν. Επομένως, λόγφ της κακης μεταφράσεως, 
άλλοιώνεται τό νόημα τού κειμένου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, δέν δύναται νά διορθωθή ή μετάφρα-
σις;

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Σιεματίτσε κ. Γεώργιος: Θά διορθώ- 
σωμεν τήν μετάφρασιν καί ουτω θά διορθωθή καί τό κείμενον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τό άφήνωμεν λοιπόν είς τήν ευχέρειάν 
σας, άγιε Αδελφέ, νά τό διορθώσετε είς τήν ρωσσικήν οπως νομίζε
τε οτι είναι τό καλλίτερον. Επομένως, τό θέμα αυτό λήγει. Έρωτώ 
έάν ύπάρχουν είς τήν § 1 α) έτεραι παρατηρήσεις.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ίβάν Δημητρώφ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
είς τό κείμενον τούτο ύπάρχει πρόλογος, οπου άναφέρονται τά τε
χνικά ζητήματα, πότε καί πώς έγινε, δέν ύπάρχει ομως είσήγησις. 
Έπειδή, τό κείμενον τούτο, θά σταλή -  σύν Θεφ -  είς τήν Αγίαν καί 
Μεγάλην Σύνοδον καί θά άποτελέση κείμενον διά τούς έπομένους
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αίώνας καί γενεάς, δέν είναι σαφές έκ τού κειμένου, ποϊον είναι 
άκριβώς τό ζήτημα της Όρθοδόξου Διασποράς. Δέν ένθυμούμαι 
έάν είς προηγούμενα κείμενα ύπάρχη τοιαύτη έπεξήγησις, άλλά 
τουλάχιστον έδώ δέν καθίσταται σαφές ποϊον είναι τό ζήτημα καί 
διατί χρήζει αυτης της λύσεως. Ισως θά ητο δυνατόν, μέ μίαν πρό
τασιν, νά γίνη σαφές ποϊον είναι τό ζήτημα καί τί προσπαθεϊ νά 
έπιλύση ή παρούσα Προσυνοδική Διάσκεψις καί, έν συνεχείς, ή 
Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ, κύριε Καθηγητά. Είναι άληθές 
οτι θεωρεϊται δεδομένον καί αυτονόητον καί ύπό της Έπιτροπης 
καί ύφ' ολων, τί έννοούμεν λέγοντες «Διασπορά». Έάν ομως ό κύ
ριος Καθηγητής έχη νά προτείνη κάποιαν τροποποίησιν, ή όποία 
νά κάμη τό κείμενον σαφέστερον, ευχαρίστως νά τήν λάβωμεν ύπ' 
όψιν.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ίβάν Δημητρώφ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
δέν έννοούσα νά έπεξηγήσωμεν τόν ορον Διασποράν, άλλά τί κατα- 
λαβαίνομεν μέ τήν λέξιν «τό ζήτημα, τό πρόβλημα της Διασποράς», 
διότι σαφώς ύπάρχουν προβλήματα είς τήν Διασποράν. Δυνάμεθα 
νά άναφερθώμεν, μέ μίαν πρότασιν, είς τά προβλήματα, τά όποϊα 
ύπάρχουν καί χρήζουν λύσεως. Ευχαριστώ.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
ό κ. Δημητρώφ έχει πολύ δίκαιον, διότι θά χρειασθούν τεχνικαί 
έπεξεργασίαι τού κειμένου καί είς έτερα σημεϊα. Ό κ. Δημητρώφ 
θεωρεϊ οτι ή είσαγωγή τού κειμένου είναι ύπερβολικώς φορτισμένη 
μέ ίστορικά στοιχεϊα, τά όποϊα δέν θά πρέπει νά τό συνοδεύουν, 
οταν φύγη άπό ήμάς. Πιθανόν αυτό έννοεϊ ό κ. Δημητρώφ. Όπότε 
μέ μίαν φράσιν ίδικήν σας δύο-τριών γραμμών, νά καλύψωμεν τάς 
δύο αυτάς παραγράφους, αί όποϊαι προβληματίζουν τόν κ. Δημη
τρώφ. Φαντάζομαι οτι αυτό έννοεϊ, άλλά καί είς τήν συνέχειαν τού 
κειμένου. Αί δύο παράγραφοι δύνανται νά γίνουν μία ή δύο φράσεις, 
αί όποϊαι θά άπαλλάξουν τό κείμενον άπό τό ίστορικόν βάρος, τό 
όποϊον φέρει. Δέν είναι πλέον κείμενον της Διορθοδόξου Προπαρα- 
σκευαστικης Έπιτροπης, άλλά γίνεται κείμενον της Προσυνοδικης 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Αυτό έννοεϊ ό κύριος Δημητρώφ, άν 
κατάλαβα καλώς.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω οτι δέν έννοεϊ αυτό, κ. Καθηγητά. 
Ασφαλώς δύναται νά μάς έξηγήση ό ϊδιος.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ίβάν Δημητρώφ: Όχι, Σεβ. άγιε Πρό
εδρε. Αί δύο πρώται παράγραφοι είναι έν τάξει. Ανέφερα τόν πρό
λογον, άλλά μάλλον έχρησιμοποίησα λάθος ορον καί ζητώ συγ
γνώμην. Απουσιάζει μία πολύ σύντομος είσαγωγή, μία φράσις έπί 
τού θέματος της Διασποράς, δηλαδή ποϊον είναι τό πρόβλημα της
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Διασποράς καί διατί χρειάζεται νά δοθή λύσις.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Παρακαλώ καί πάλιν, ώς είπον καί 

προηγουμένως, νά γίνωνται συγκεκριμέναι προτάσεις, ώστε νά 
έξετάσωμεν άν δυνάμεθα ή όχι νά τό δεχθώμεν. Δέν δυνάμεθα νά 
συζητώμεν γενικώς καί άορίστως. Πάσα πρότασις οφείλει νά συνο
δεύεται άπό συγκεκριμένην διατύπωσιν.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος: Σεβ. Άγιε 
Πρόεδρε, έχω τήν έντύπωσιν οτι, έπειδή πρόκειται περί κειμένου 
κατά τό δυνατόν περιεκτικού, μέ οσα λέγονται είς τήν δευτέραν 
είσαγωγικήν παράγραφον, άπαντάται έμμέσως πλήν σαφώς τό 
θέμα, τό όποϊον θίγει ό άγαπητός συνάδελφος κ. Δημητρώφ. Δηλα
δή, οταν λέγεται οτι «ή Έπιτροπή, κατόπιν τής Έναρκτηρίου Όμιλίας 
τού Σεβ. Προέδρου καί τής έπί τή βάσει τών Συμβολών τών άγιωτάτων 
Όρθοδόξων Έκκλησιών», τόσον ή έναρκτήριος Όμιλία, οσον καί αί 
Συμβολαί τών Έκκλησιών, άναπτύσσουν άκριβώς τό πρόβλημα 
αυτό της Διασποράς. Δηλαδή, θεωρεϊται, έπιτρέψατέ μου νά εϊπω, 
αυτονόητον, ύπό ποίαν έννοιαν νοεϊται τό πρόβλημα, δεδομένου 
οτι τό κείμενον παραπέμπει ήδη είς τόν Πρόλογον, είς οσους έχουν 
κάμει είσηγήσεις καί έχουν διαφωτίσει τήν όλομέλειαν έπί τού 
προβλήματος. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ. Καί έγώ νομίζω οτι, έάν ό κ. 
Δημητρώφ άναγνώση έπίσης τήν δευτέραν παράγραφον, θά ϊδη οτι 
δίδεται έξήγησις περί τού ποϊον είναι τό πρόβλημα γενικώτερον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος: 
Ευχαριστώ, Σεβ. άγιε Πρόεδρε. Νομίζω οτι πρέπει νά έπανέλθωμεν 
είς τήν σκέψιν καί τήν πρότασιν τού Καθηγ. κ. Φειδά, διότι όντως 
ό Πρόλογος, τό όποϊον έχομεν ένώπιόν μας, ουσιαστικώς παρα
πέμπει καί ύποβάλλει τήν έπί τού θέματος είσήγησιν της Διορθο
δόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης είς τήν έπομένην, δηλα
δή είς τήν παρούσαν Δ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. 
Ήμεϊς, δέν θά πρέπει, μέ άνάλογον Πρόλογον, νά παραμπέμψω- 
μεν έκεϊνο, τό όποϊον θά έγκρίνωμεν πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην 
Σύνοδον; Άρα ό Πρόλογος ούτος δέν δύναται νά ίσχύση. Θεωρώ 
δεδομένην τήν υπαρξιν Προλόγου, ό όποϊος θά άναφέρη τά σημε
ρινά ίστορικά στοιχεία καί είς αυτόν θά ήδυνάμεθα όντως, διά μιάς 
φράσεως τυχόν, νά διασώσωμεν άκριβώς τί σημαίνει Διασπορά διά 
τήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν. Διότι δέν δύναται νά σταλή τό κείμενον 
μαζί μέ τόν Πρόλογον τούτον, ό όποϊος άποτελεϊ τήν είσήγησιν της 
Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης είς τήν παρούσαν 
Δ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. Ήμεϊς, ώς Προσυνο
δική Διάσκεψις, θά είσηγηθώμεν καί θά παραπέμψωμεν πλέον 
ώλοκληρωμένον καί έγκεκριμένον τό κείμενον είς τήν Αγίαν καί
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Μεγάλην Σύνοδον. Δέν δύναται νά μήν ύπάρξη νέος Πρόλογος.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άγιε Δημητριάδος, ύπάρχουν δύο τρό

ποι χειρισμού τού θέματος. Εϊτε θά δημιουργήσωμεν νέον κείμε
νον, τό όποϊον θά ύποβληθή είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνο
δον, εϊτε άπλώς θά έγκρίνωμεν τό κείμενον, τό όποϊον έχει ήδη 
έκπονηθή ύπό τών δύο συνελεύσεων (1990, 1993) της Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης. Είς περίπτωσιν, κατά τήν όποίαν 
θά δεχθώμεν οτι έγκρίνομεν τό κείμενον ώς έχει, βεβαίως μετά τών 
τροποποιήσεων τάς όποίας θά κάμωμεν, τότε δέν χρειάζεται εί μή 
έν είδος -  οπως θά έλέγομεν είς τήν γραφειοκρατίαν -  συνοδευτικού 
γράμματος, λέγοντος οτι ή Διάσκεψις έγκρίνει τά κείμενα αυτά ώς 
έχουν. Έάν ομως θέλωμεν νά δημιουργήσωμεν έν νέον κείμενον, 
συμφωνώ οτι ό έν λόγφ Πρόλογος δέν είναι ό κατάλληλος, διότι 
όμιλεϊ περί τού τί έγένετο είς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστι
κήν Έπιτροπήν, ένώ ήμεϊς πρέπει νά εϊπωμεν πώς ήργάσθημεν είς 
τήν Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. Έχομεν λοιπόν τήν 
έπιλογήν, έάν θεωρεϊτε οτι τό θέμα είναι σοβαρόν καί πρέπει νά 
εύρεθή λύσις, τότε νά συνεχίσωμεν τήν συζήτησιν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος: 
Έπιτρέψατέ μου, κατ' άναλογίαν πρός τό ένώπιον ήμών κείμε
νον τού 1993, έχω τήν αϊσθησιν οτι έκεϊνο τό όποϊον ονομάζεται 
Έγκριθέν Κείμενον, δέν είναι ό πρόλογος, άλλά τό κείμενον, τό 
όποϊον έπεξεργαζόμεθα τώρα κατά παράγραφον. Έάν ϊδητε τό 
κείμενον τού 1993, ουδένα έχει Πρόλογον. Είναι πράγματι τό κεί
μενον. Άρα δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν, καί ούτως έχει κατά βά- 
σιν, οτι τό κείμενον τού 1990 δέν είναι ό Πρόλογος, άλλά άρχίζει 
άπό τήν § 1 α). Από έκεϊ άρχίζει τό κείμενον, τό όποϊον καλούμεθα 
νά έπεξεργασθώμεν καί όχι τόν Πρόλογον, ό όποϊος είναι άπλώς 
έν ίστορικόν γεγονός διασώζον τό τί έγινε τότε. Τό κείμενον, τό 
όποϊον προτείνεται πρός έγκρισιν είς τήν Προσυνοδικήν άρχίζει 
ουσιαστικώς άπό τήν § 1 α), ολα τά προηγούμενα είναι άπλώς δελ- 
τίον άναφοράς τού τί έγινε.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συμφωνώ άπολύτως έπ' αυτού. Ή συζή
τησις ήμών άρχίζει όντως έκ τού σημείου 1 α). Νομίζω οτι αυτό δέν 
είναι θέμα πρός συνέχισιν της συζητήσεως. Έάν καταλήξωμεν είς 
κείμενον ίδικόν μας, τότε δέν θά περιληφθή ό Πρόλογος τού κειμέ
νου τού 1990 καί θά άρχίζη άπό τό 1 α). Τό έρώτημα ομως παραμέ
νει είς τήν σκέψιν μου, έάν τούτο είναι τό ζητούμενον. Έάν όντως 
θέλωμεν νά κάμωμεν άλλον κείμενον ή άπλώς νά δηλώσωμεν 
οτι άποδεχόμεθα τά κείμενα, τά όποϊα έχουν ήδη προετοιμασθη. 
Ύπ' αυτήν τήν έννοιαν, είναι κάπως καί θέμα ουσίας. Έάν κάμω
μεν ίδικόν μας κείμενον, θά πρέπει νά είσέλθωμεν είς διαδικασίαν
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συντάξεως νέου κειμένου. Βεβαίως, δυνάμεθα νά τό περιορίσωμεν 
μόνον είς τό θέμα τού Προλόγου, άλλά πάντως θά είναι νέον κεί
μενον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος:
Τό κείμενον, τό όποϊον καλούμεθα νά έγκρίνωμεν, εϊθε αυτούσιον 
καί ώς έχει, είναι τό κείμενον έκ τού σημείου 1 α). Δέν έχει νόη
μα νά έγκρίνωμεν ποϊοι μετεϊχον καί ποϊοι προήδρευσαν είς τήν 
Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Έπιτροπήν. Όπως εϊπατε καί 
ύμεϊς, ή συζήτησις είναι άνευ άντικειμένου. Τό ουσιαστικόν κείμε
νον άρχίζει έκ τού σημείου 1 α). Έφ' οσον έγκρίνωμεν τό κείμενον 
αυτούσιον καί ώς έχει, δέν θά πρέπει νά εϊπωμεν πότε ένεκρίθη 
καί ύπό ποίων; Τούτο θά είναι ό Πρόλογος τού κειμένου, καί έκεϊ 
δυνάμεθα, έάν καί έφ' οσον κριθή άναγκαϊον, νά έντάξωμεν μίαν 
φράσιν, άν καί δέν είναι ϊσως άναγκαϊον, διότι ολοι γνωρίζομεν τί 
σημαίνει Διασπορά. Ώς ομως είπεν ό Καθηγ. κ. Δημητρώφ, διά κά
ποιον τρίτον, ό όποϊος θά διαβάση τό κείμενον καί θά διερωτηθή 
τί σημαίνει Διασπορά, έχει νόημα νά καταλάβη τί έννοούν οί 
Όρθόδοξοι όμιλούντες περί Διασποράς.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Θά δώσω τόν λόγον είς τόν άγιον Περι
στερίου, ό όποϊος τόν έζήτησεν, άλλά προηγουμένως θέλω νά εϊπω 
οτι καταναλώνομεν πολύ χρόνον διά κάτι, τό όποϊον είναι άπλούν. 
Δυνάμεθα πράγματι νά παραλείψωμεν τόν Πρόλογον τού κειμέ
νου καί νά άρχίσωμεν έκ τού σημείου 1 α). Έάν ό άγιος Περιστερίου 
νομίζει οτι πρέπει νά προσθέση κάτι, ευχαριστώς, άλλά νομίζω οτι 
τό θέμα πρέπει νά λήξη έκεϊ.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, έπιτρέψατέ μοι νά εϊπω οτι δέν είναι άπαραίτητον 
νά γίνη είδική είσήγησις, δεδομένου οτι έκαστον κείμενον δέν θά 
ύποβληθή μεμονωμένον είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, άλλά 
όλόκληρος ό φάκελος έπί έκάστου θέματος, τό όποϊον συνεζητήθη, 
είς τρόπον ώστε τά μέλη της Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου νά έχουν 
τήν ευχέρειαν έξετάσεως όλοκλήρου τού φακέλου, προκειμένου νά 
λάβουν τήν τελικήν άπόφασιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Παρακαλώ νά μή παραταθή ή συζήτησις 
έπί τού σημείου τούτου. Τό θέμα είναι σαφές. Ό έν λόγφ Πρόλογος 
δέν άφορΑι είς τήν ίδικήν μας έργασίαν, ούτε άποτελεϊ ουσιαστικόν 
μέρος τού κειμένου. Όπως λέγει καί ό άγιος Περιστερίου, τό κεί
μενον της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης, ώς έχει, 
άποτελεϊ μέρος τού πλήρους φακέλου, ό όποϊος θά ύποβληθή έν 
καιρφ είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνδον, συμπεριλαμβανομένου 
καί τού ίδικού μας κειμένου, της Δ' Προσυνοδικης Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως, τό όποϊον δέν θά περιέχη τόν πρόλογον τούτον. Δια-
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θέτομεν άκόμη 15 λεπτά της ώρας. Παρακαλώ νά προχωρήσωμεν 
είς τό σημεϊον 1 β). Ακούω έάν ύπάρχουν παρατηρήσεις.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, φρονώ οτι είς τήν άρχήν της § 1 β), πρέπει νά τεθή ή 
δεοντολογία τού προβλήματος, δηλαδή ποία είναι ή κανονική τάξις 
της Όρθοδόξου Έκκλησίας, κατόπιν δέ νά λεχθή οτι δι' ίστορικούς 
καί ποιμαντικούς λόγους δέν είναι έφικτή ή άμεσος μετάβα- 
σις είς τήν αυστηρώς κανονικήν τάξιν καί διά τούτο ή Έπιτροπή 
έκαμεν έκεϊνο, τό όποϊον προτείνει. Πρέπει ομως πλέον νά τεθή 
είς τήν άρχήν ή αυστηρώς κανονική πράξις της Έκκλησίας, ώς 
δέον γενέσθαι, διά νά φαίνεται ή διάκρισις. Έχομεν τήν κανονι
κήν τάξιν, άλλά διά τούς λόγους αυτούς δέν δυνάμεθα σήμερον 
νά έφαρμόσωμεν ταύτην, άλλά έμμένομεν είς τήν προοπτικήν 
έπανόδου είς τήν αυστηρώς κανονικήν τάξιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τό πρωί, είς τήν είσήγησίν μου, έτόνισα 
έπίσης οτι πρέπει, τρόπον τινά, νά όμολογήσωμεν, ποία είναι ή 
κανονική πράξις, ποία ή έκκλησιολογική τάξις. Νά λεχθή δέ κα
τόπιν, οτι άδυνατούμεν νά έφαρμόσωμεν ταύτην. Θεωρώ θετικήν 
τήν πρότασιν τού άγίου Περιστερίου, ύπό τήν προϋπόθεσιν νά 
μάς δώση συγκεκριμένην διατύπωσιν, τήν όποίαν θά έξετάσωμεν. 
Άλλη παρατήρησις;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Νομίζω, Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, οτι ό καλλίτερος τρόπος διατυπώσεως είναι οσα εϊπατε τό 
πρωί. Έχω σημειώσει δύο σημεϊα, έν είς τήν άρχήν καί έν είς τό τέ
λος τού κειμένου της Είσηγητικης σας Όμιλίας. Τό άπόσπασμα είς 
τήν άρχήν της Όμιλίας σας, τό όποϊον είναι 7-8 σειρές, θά ήδύνατο 
κάλλιστα νά περιληφθή αυτούσιον έδώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έάν γίνη άποδεκτόν, ευχαρίστως. Θέλετε 
νά τό άναγνώσωμεν καί νά ϊδωμεν έάν συμφωνούμεν, όπότε λήγει 
τό θέμα;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: «Δυσκόλως θά 
ήδύνατό τις νά άμφισβητήση τό ότι, ώς έχει σήμερον ό τρόπος διορ- 
γανώσεως τής Όρθοδόξου Διασποράς, πάσχει σοβαρώς έξ έπόψεως 
κανονικής καί έκκλησιολογικής. Ώς όλοι γνωρίζομεν, ό 8ος κανών τής 
Α' Οικουμενικής Συνόδου ρητώς όρίζει ότι έν μια καί τή αύτή πόλει 
δέν δύναται νά ύπάρχουν πλείονες τού ένός έπίσκοποι. Ό κανών ούτος 
είναι θεμελιώδης, διότι έκφράζει τήν Όρθόδοξον Έκκλησιολογίαν 
κατά τρόπον σαφή». Καί ϊσως δύναται νά συμπληρωθή, έκ τού τέλους 
της ύμετέρας Όμιλίας, οταν λέγετε οτι δύο είναι οί βασικοί άξονες, 
πέριξ τών όποίων καλούμεθα νά οίκοδομήσωμεν τήν ήμετέραν συμ
φωνίαν έν τή Διασκέψει ταύτη, συνδέοντες τούτο μέ τό προηγού- 
μενον, νά εϊπωμεν: «Πρώτον, ή Όρθόδοξος Έκκλησία έπαναβεβαιοί
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καί διακηρύσσει τήν προσήλωσιν αυτής εις τούς ιερούς Κανόνας καί 
τήν Έκκλησιολογίαν αυτής, άτινα προβλέπουν καί επιβάλλουν τήν 
υπαρξιν ενός καί μόνου επισκόπου εν έκάστη τοπική Εκκλησία. Δεύ
τερον, οτι ένεκα τής διαμορφωθείσης ιστορικής συγκυρίας καί των 
σχετικών πρός αυτήν ποιμαντικών αναγκών, μεταβατικόν πρός τήν 
ώς άνω κανονικήν τάξιν στάδιον δέον νά άποτελέση ή λειτουργία τών 
Επισκοπικών συνελεύσεων, ώς αυτη προβλέπεται υπό τών διορθοδό- 
ξως εκπονηθέντων κειμένων τών Προπαρασκευαστικών Επιτροπών». 
Νομίζω ότι διατυπώνει ό,τι θά ήδυνάμεθα νά εΐπωμεν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ, κύριε Καθηγητά. Νομίζω ότι 
η § 1 β) δύναται νά παραμείνη ώς διετυπώθη υπό της Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Επιτροπής. Νά μή τροποποιήσωμεν πολύ 
τό κείμενον τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής. Άν 
θέλωμεν νά προσθέσωμέν τι εις τήν § 1 α), ναί. Τό σημεΐον όμως 
1 β), δηλαδή ότι δέν είναι εφικτή η άμεσος μετάβασις, τό λέγει ήδη 
τό κείμενον τοΰ 1990. Καλόν είναι νά σεβασθώμεν τό κείμενον του 
1990, όσον περισσότερον γίνεται. Προτιμώ πιστότητα εις τό κείμε
νον του 1990 καί όχι εισαγωγήν νέων στοιχείων. Νομίζω όμως ότι 
πρέπει νά προστεθή μία δήλωσις περί τής κανονικής τάξεως.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Συμφωνείτε νά 
προστεθή μόνον τό πρώτον μέρος του άποσπάσματος, τό όποΐον 
άνέγνωσα;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νά όλοκληρώσωμεν πρώτον με τήν 
πρότασιν του κ. Γαλίτη καί κατόπιν νά όμιλήσουν καί όσοι άλλοι 
επιθυμούν. Κύριε Καθηγητά, πώς θά άρχίζη τό 1 β), κατά τήν πρό- 
τασίν σας;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: «Δυσκόλως θά 
ήδύνατό τις νά άμφισβητήση τό οτι...», έτσι νά άρχίζη.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Αύτό είναι πολύ ρητορικόν, ήτο διά μίαν 
είσήγησιν. Δέν νομίζω ότι πρέπει νά εΐπωμεν: «Δυσκόλως θά 
ήδύνατό τις νά άμφ ισβητήση.». Νά είσέλθωμεν είς τήν ούσίαν τού 
πράγματος.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: «Ώς έχει σήμερον, 
ό τρόπος διοργανώσεως τής ’Ορθοδόξου Διασποράς πάσχει σοβαρώς 
έξ επόψεως κανονικής καί έκκλησιολογικής (...) Ό 8ος κανών τής Α' 
Οικουμενικής Συνόδου ρητώς όρίζει οτι έν μια καί τή αυτή πόλει δέν 
δύναται νά υπάρχουν πλείονες του ένός επίσκοποι. Ό κανών ούτος 
είναι θεμελιώδης, διότι εκφράζει τήν Ορθόδοξον Έκκλησιολογίαν 
κατά τρόπον σαφή». Καί εν συνεχείς ή § 1 β), ώς έχει: «Ή Επιτροπή 
διεπίστωσεν ώσαύτως...»

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, έχω τήν εντύπωσιν, ότι ή § 1 β) έχει διαπιστωτικόν χαρακτήρα
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σχετικώς πρός τήν προβληματικήν τού θέματος της Διασπορας. 
Ή παράγραφος, ή όποία άναφέρεται εις τήν δεοντολογίαν της 
’Ορθοδόξου Εκκλησίας, επί τη βάσει της έκκλησιολογίας της, είναι 
ή § 1 α). Συνεπώς, αν τυχόν γίνη έπίκλησις τού 8ου κανόνος της Α' 
Οικουμενικής Συνόδου, τούτο πρέπει νά σχετισθη μέ τήν § 1 α) 
καί όχι μέ τήν § 1 β), ή όποία, έπαναλαμβάνω, έχει διαπιστωτικόν 
χαρακτήρα της ύπαρχούσης προβληματικής σχετικώς πρός τό θέμα 
της Διασπορας. Κατά τήν αποψίν μου, μία φράσις θά ήρκει, δηλα
δή, όπου λέγεται, εις τήν § 1 α), «καί όπως όργανωθή αντη κατά τρό
πον σύμφωνον πρός τήν όρθόδοξον έκκλησιολογίαν καί τήν κανονι
κήν παράδοσιν καί πραξιν τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας», νά προστεθη 
απλώς: «ώς ορίζεται υπό τον 8ου κανόνος τής Α ' Οικουμενικής Συνό
δου» καί κλείνει. Κατόπιν, διαπιστούται ότι, λόγφ της ύπαρχούσης 
καταστάσεως, δέν δύναται νά έφαρμοσθη πλήρως ό κανών καί 
έπομένως άναζητούμεν τήν λύσιν. Έχω τήν αΐσθησιν ότι οΰτως 
είναι καλή ή δομή, όπως έχει.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή παρατήρησις τού Καθηγ. κ. Μαρτζέ- 
λου είναι ορθή. Εκείνο, τό όποιον δέν μέ ικανοποιεί είναι ότι μέ 
τήν διατύπωσιν τήν όποίαν προτείνει, τό θέμα της κανονικότητος, 
της έκκλησιολογικης άρχης θάπτεται, τρόπον τινά, εις μίαν δευτε- 
ρεύουσαν πρότασιν. Νομίζω ότι πρέπει νά γίνη μία χωριστή πρό- 
τασις, ή όποία, όπως ορθώς έπεσήμανε, νά ένταχθη στο 1 α) καί 
όχι στο 1 β) ή νά γίνη χωριστή παράγραφος. Όπως είπεν ό Καθηγ. 
κ. Γαλίτης, πρέπει νά ύπάρχη μία δήλωσις της Διασκέψεως, ότι 
δέν άγνοεί τό κανονικόν μέρος τού προβλήματος, διότι κάποτε θά 
κατηγορηθώμεν ότι άμπεμπολήσαμεν τό κανονικόν μέρος, λόγψ 
της ύπάρξεως τών προβλημάτων τούτων, ότι έλησμονήσαμεν καί 
τήν κανονικήν τάξιν. Συγχρόνως οφείλομεν νά εΐπωμεν ότι λυπού- 
μεθα, διότι άδυνατούμεν νά έφαρμόσωμεν τήν κανονικήν τάξιν. 
Επομένως, ή πρότασις τού κ. Γαλίτη μέ εύρίσκει σύμφωνον, ύπό 
τόν όρον νά ένταχθη εις τήν § 1 α).

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Επιτρέψατέ μοι νά 
τροποποιήσω τήν πρότασίν μου. Τό άπόσπασμα άπό τήν όμιλίαν, 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, θά ήδύνατο νά άποτελέση τήν § 1 α), ή όποία θά 
γίνη 1 β), καί αύτή μέ τήν σειράν της 1 γ). Νομίζω ότι είναι ορθόν 
νά τεθη τό θέμα εις τήν άρχήν τού κειμένου, κατόπιν ή § 1 α), ώς 
1 β), έκφράζει τήν βούλησιν τών Εκκλησιών, καί ή 1 β), ώς 1 γ), 
έκφράζει τήν σημερινήν κατάστασιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή παρούσα όμως διατύπωσις δέν πρέπει 
νά άλλάξη. Νά προστεθη άπλώς, χωρίς νά τήν άντικαταστήση.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Νά προταχθη τό 
άπόσπασμα της όμιλίας σας.
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όχι, νομίζω οτι πρέπει νά προταχθή ή 
βούλησις τών Έκκλησιών, ώς έχει είς τό κείμενον, καί κατόπιν νά 
έπεξηγηθή είς τό συνίσταται ή βούλησις αύτη.

Ό Έλλογιμ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, συγ
γνώμην διά τήν παρέμβασιν, άλλά έπειδή ό 8ος κανών άναφέρεται 
καί έξ άφορμης τού σχίσματος τών Νοβατιανών, ϊσως θά ητο καλ- 
λίτερον νά έντάξωμεν τό δεύτερον άπόσπασμα της όμιλίας σας, τό 
όποϊον προέτεινεν ό κ. Γαλίτης, οπου ουσιαστικώς άναφέρετε τό 
περιεχόμενον τού 8ου κανόνος της Α' Οίκουμενικης Συνόδου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, άλλά πρέπει νά άναφερθή ό κανών, 
όχι μόνον τό πνεύμα τού κανόνος.

Ό Έλλογιμ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου: Αφού γίνεται παρα
πομπή είς τούς κανόνας της Έκκλησίας, έννοεϊται οτι, πλήν τού 
8ου, ύπάρχουν καί έτεροι κανόνες, οί όποϊοι άναφέρονται είς τήν 
ύπαρξιν ένός έπισκόπου είς έκάστην έπαρχίαν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν έχω άντίρρησιν. Νά μήν ύποπέσωμεν 
ομως είς τόν πειρασμόν της άναζητήσεως τού καλλιτέρου, τό 
όποϊον, ώς γνωρίζομεν, είναι έχθρός τού καλού. Νά παραμείνωμεν 
είς τήν ουσίαν τού πράγματος, άνεξαρτήτως της διατυπώσεως. Ση
μαντικόν είναι νά συμφωνήσωμεν οτι πρέπει νά λεχθή. Παρακαλώ 
νά μήν έπεκταθώμεν πολύ έπί τού σημείου τούτου.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, προτείνω τήν έξης διατύπωσιν: «Είναι κοινή συν- 
είδησις τών Όρθοδόξων ότι ή διοργάνωσις τής Όρθοδόξου Διασποράς 
πάσχει σοβαρώς έκ έπόψεως κανονικής καί έκκλησιολογικής, διότι ό 
8ος κανών τής Α' Οικουμενικής Συνόδου ρητώς όρίζει ότι έν μια καί τή 
αύτή πόλει δέν δύνανται νά ύπάρχουν πλείονες τού ένός έπίσκοποι. 
Διό καί κατά τήν παρούσαν φάσιν...», έρχόμεθα τώρα είς τό κείμε
νον της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης, «δέν είναι 
έφικτή δι' ιστορικούς καί ποιμαντικούς λόγους.» . Απλώς γίνεται ή 
σύνδεσις, άφαιρούμεν μόνον τήν λέξιν «Ή Έπιτροπή».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω οτι δέν διαφωνούμεν έπί της 
ουσίας. Άπασαι αί μέχρι τούδε παρατηρήσεις λέγουν τό ϊδιον 
πράγμα, έκάστη ολίγον διαφορετικώς.

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, τό πρώτον 
ζήτημα, τό όποϊον πρέπει νά έπιλυθή, είναι ή ύπαρξις ή μή συντόμου 
Είσαγωγης, ό όποία νά όρίζη τό πρόβλημα της Διασποράς. Κατά τήν 
άποψίν μου, ή Είσαγωγή δέν είναι άπαραίτητος, διότι ή Αγία καί Με
γάλη Σύνοδος θά έπιληφθή τού προβλήματος. Άν ομως ή όλομέλεια 
θεωρή άναγκαίαν τήν ύπαρξιν Είσαγωγης, οπου θά λέγεται οτι ή 
κατάστασις είς τήν Διασποράν δέν είναι σύμφωνος πρός τούς κα
νόνας, τότε θά άντικαταστήσωμεν τάς δύο πρώτας παραγράφους.
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Είναι σημαντικόν όμως ή § 1 α) νά παραμείνη, δηλαδή, ότι άποτελεί 
βούλησιν τών Εκκλησιών ή ταχίστη διευθέτησις τού προβλήματος 
συμφώνως πρός τήν ορθόδοξον έκκλησιολογίαν, τήν κανονικήν 
παράδοσιν καί πραξιν. Άρα ή παράγραφος αΰτη νά παραμείνη. Ή § 
1 β) όμιλεί περί της αύστηρας κανονικης τάξεως. Δέν πρέπει νά δια- 
χωρήσωμεν τόν 8ον κανόνα της Α' Οίκουμενικης Συνόδου. Βεβαίως, 
ύπηρξαν σύνοδοι, αί όποίαι είχον μοιράσει μίαν πόλιν είς δύο, διά 
νά διευθετήσουν εν σχίσμα. Σήμερον, ή πόλις είναι μεγαλούπολις 
καί είναι κατά πασαν πιθανότητα διηρημένη είς πολλούς τομείς. 
Δέν πρέπει νά χρησιμοποιούνται παλαιοί όροι, έφ' όσον γνωρίζο- 
μεν ποίον είναι τό πνεύμα τού κανόνος. Άπαντες συμφωνούν είς 
τί συνίστανται ή ορθόδοξος έκκλησιολογία, ή κανονική παράδο- 
σις καί πραξις της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όταν δέ όμιλώμεν περί 
της άκριβούς κανονικης τάξεως, άναφερόμεθα είς τάς άποφάσεις 
τών Οικουμενικών συνόδων, καί Συνόδων αί όποίαι είναι κοινώς 
άποδεκταί ύπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μία Είσαγωγή είναι 
δυνατή. Δυνάμεθα, άντί νά όμιλώμεν περί τού προβλήματος, νά 
εΐπωμεν έξ άρχης ότι ή βούλησις τών Εκκλησιών είναι ή οργάνωσις 
της Διασπορας: 1 α): «Ή Επιτροπή διεπίστωσεν ότι αποτελεί κοινήν 
βούλησιν πασών τών άγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών...», νά μή 
όμιλώμεν περί τού προβλήματος, δηλαδή νά παραλείψωμεν «όπως 
έπιλυθή τό ζήτημα τής Ορθοδόξου Διασπορας», καί νά εΐπωμεν: 
«όπως όργανωθή ή Ορθόδοξος Διασπορά τό ταχύτατον δυνατόν κατά 
τρόπον σύμφωνον πρός τήν όρθόδοξον έκκλησιολογίαν καί τήν κα
νονικήν παράδοσιν καί πραξιν τής Ορθοδόξου Εκκλησίας». Ώς πρός 
τήν § 1 β), « ... ή άμεσος μετάβασις είς τήν αυστηρώς κανονικήν τά
ξιν τής Εκκλησίας ώς πρός τό ζήτημα τοντο»: Αντί νά εΐπωμεν «ώς 
πρός τό ζήτημα τοντο», καλλίτερον νά εΐπωμεν «είς τήν Ορθόδοξον 
Διασποράν». Αύτό είναι πλέον σαφές. Δέν είναι άνάγκη νά δημι- 
ουργήσωμεν νέον κείμενον, έκτός έάν θεωρήσωμεν άναγκαίον νά 
όμιλήσωμεν περί της άφύσικης καταστάσεως της Διασπορας σή
μερον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Βλέπω ότι ούδεμίαν έχομεν ούσιαστικήν 
διαφωνίαν. Εκείνο τό όποίον κρίνεται κατά τήν παρούσαν στιγμήν 
της συζητήσεως είναι έάν τό κείμενον, ώς έχει, είναι έπαρκές διά νά 
δηλώση τήν κανονικήν τάξιν, ή έάν πρέπει νά εΐπωμεν ποία είναι 
ή κανονική αΰτη τάξις. Δηλαδή, έάν θέλωμεν νά τό άφήσωμεν ώς 
έχει ή θέλωμεν νά διευκρινήσωμεν ποία είναι ή κανονική τάξις; 
Κατά τήν προσωπικήν γνώμην μου, καλόν θά είναι νά τό διευκρι
νήσωμεν, διότι μία γενική δήλωσις περί κανονικης τάξεως δύνα- 
ται νά έκληφθη διαφόρως. Δύναταί τις νά εΐπη: «δι' έμέ, κανονικόν 
είναι τούτο», άλλ' οί κανόνες είναι σαφείς. Επομένως, δέν δυνά-
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μεθα νά τούς άγνοήσωμεν. Καλόν είναι λοιπόν νά προστεθή μία 
διευκρίνησις είς τί συνίσταται ή κανονική τάξις καί, βεβαίως, εάν 
δέν θέλωμεν νά άναφέρωμεν τόν 8ον κανόνα τής Α' Οικουμενικής 
Συνόδου, άς μή τόν άναφέρομεν, άλλά νά άναφερθώμεν είς τήν 
ούσίαν, είς τό περιεχόμενον τού κανόνος. Τό πρόβλημα δέν είναι 
εάν θά άναφέρωμεν ή όχι τόν κανόνα. Νομίζω ότι πρέπει νά συμ- 
φωνήσωμεν τώρα ώς πρός τούτο, δηλαδή εάν θά ύπάρξη διατύπω- 
σις περί τού τί άναγνωρίζεται ώς κανονική τάξις, δηλαδή νά μήν 
ύπάρχουν πολλοί επίσκοποι είς μίαν πόλιν. Θά τό εΐπωμεν αύτό ή 
όχι; Κατά τήν γνώμην μου, θά ήτο ούσιαστική παράλειψις νά μή τό 
εΐπωμεν, έστω καί διά συντόμου προτάσεως, εΐτε ώς τό άναφέρω 
είς τήν Είσηγητικήν μου όμιλίαν, εΐτε κατ' άλλον τρόπον. Ή ώρα 
παρήλθεν... Πρέπει κατ' άρχήν νά καταλήξωμεν είς συμφωνί
αν ώς πρός τήν ύπαρξιν ή μή τοιαύτης διευκρινήσεως. Άς άφεθή 
ή διατύπωσις, είς τήν προεδρίαν, π.χ. μέ τήν βοήθειαν καί άλλων 
άδελφών, καί αύριον τό πρωί νά φέρωμεν τήν διατύπωσιν πρός 
έγκρισιν ύπό τής όλομελείας. Θά επανέλθωμεν αύριον τό πρωί. 
Εύχαριστώ, άδελφοί.

Λύεται ή συνεδρία.
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ΤΡΙΤΗ , 9η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
* * *

A' ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ή  Συνεδρία αρχεται διά προσευχής.
ΟίΣύνεδροι: Ευλογητός ό Θεός ήμών ό πανσόφους τούς άλιεϊς 

άναδείξας, καταπέμψας αυτοϊς τό Πνεύμα τό Άγιον καί δι' αυτών τήν 
Οικουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα Σοι.

Ό Πρόεδρος: Δόξα Σοι, ό Θεός ήμών, δόξα Σοι, Βασιλεύ 
Ουράνιε, Παράκλητε, τό Πνεύμα τής Άληθεία, ό πανταχού παρών 
καί τά πάντα πληρών, ό Θησαυρός τών άγαθών καί ζωής Χορηγός, 
ελθέ καί σκήνωσον εν ήμϊν, καί καθάρισον ήμάς άπό πάσης κηλϊδος 
καί σώσον, Άγαθέ, τάς ψυχάς ήμών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καλημέρα, άγαπητοί Αδελφοί.
Εύρισκόμεθα είς τήν δευτέραν ήμέραν τών εργασιών τής Διασκέ- 
ψεώς μας. Είς τήν άρχήν, θά ήθελον νά καλωσορίσω εν μέσφ ήμών 
τόν άντιπρόσωπον τής άγιωτάτης Εκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβα
κίας, Θεοφιλ. Επίσκοπον Κομάρνο κ. Τύχωνα, ό όποιος άφίχθη 
χθές τό βράδυ καί τόν όποΐον θά παρακαλέσω νά χαιρετίση τήν 
Διάσκεψιν.

Ό Θεοφιλ. Επίσκοπος Κομάρνο κ. Τύχων: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
Σεβ. άγιοι Αδελφοί, εγκαρδίως χαιρετίζω ύμάς καί ζητώ συγγνώ
μην διά τήν καθυστερημένην άφιξίν μου, άλλά εΐχομεν μίαν πολύ 
σοβαράν εργασίαν, τήν ήμέραν τής Πεντηκοστής. Όπως έκαστον 
έτος, εΐχομεν συνεργασίαν μέ τήν κρατικήν ραδιοτηλεόρασιν, ή 
όποία μετέδιδε τήν Θ. Λειτουργίαν. Διά τούτο έπρεπε νά λειτουρ
γήσω. Ή τηλεόρασις μετέδωσε είς όλην τήν Σλοβακίαν τήν είς τόν 
ήμέτερον ί. Ναόν τελεσθεΐσαν Θ. Λειτουργίαν κατά τήν ήμέραν 
τής Πεντηκοστής. Θά ήθελον επίσης νά σάς διαβιβάσω τάς εύχάς 
τού Μακ. Αρχιεπισκόπου Πράγας καί Μητροπολίτου Τσεχίας καί 
Σλοβακίας κ. Χριστοφόρου, ό όποιος εύχεται είς τούς Συνέδρους 
επιτυχή συνεργασίαν, καρποφόρον εργασίαν, εν είρήνη επί τών 
θεμάτων, τά όποΐα επελέξαμεν τά τελευταία έτη, ούτως ώστε άπό 
κοινού νά προχωρήσωμεν είς τήν επιτυχή κατάληξιν τών εργασιών 
μας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ πολύ, Θεοφιλέστατε. Ώς γνω
ρίζετε, άγιοι Αδελφοί, εΐχομεν χθές άποστείλει τηλετυπίας πρός 
τούς Προκαθημένους τών άγιωτάτων ’Ορθοδόξων Εκκλησιών καί 
ήδη σήμερον έχομεν άπαντήσεις δύο εξ αύτών. Σάς διαβάζω τό μή
νυμα τής Α.Θ. Παναγιότητος τού Οικουμενικού Πατριάρχου:

Τω Ίερωτάτω Μητροπολίτη Περγάμου κυρίω Ιωάννη, 
Προέδρω τής Δ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως,
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Είς Γενεύην
Έν εύγνωμοσύνη πρός τόν Παράκλητον, τόν συγκροτούντα 

όλον τόν θεσμόν τής Έκκλησίας, καί έν εύχαριστίαις πρός τάς κατά 
τόπους άδελφάς Όρθοδόξους Έκκλησίας, ένωτισθέντες χαρμόσυ- 
νον άγγελμα ένάρξεως ύμετέρας Διασκέψεως, εύχόμεθα άπό τού 
Οίκουμενικού Πατριαρχείου πλήρη έπιτυχίαν αύτών είς διατράνω- 
σιν ένότητος άγίας ήμών Όρθοδόξου Έκκλησίας, κοινήν μαρτυρίαν 
Αύτής τω κόσμω παντί καί δόξαν τού ονόματος τού Δομήτορος αύτής 
Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού. Άσπαζόμεθα έν αύτω ένα έκαστον τιμίων 
συνέδρων, μέ έπικεφαλής Ύμετέραν περισπούδαστον ήμίν Ίερότητι. 

f  Πατριάρχης Βαρθολομαίος 
Φανάριον, τή 8η Ιουνίου 2009

Έχομεν έπίσης άπάντησιν άπό τόν Μακ. Αρχιεπίσκοπον 
Κύπρου κ. Χρυσόστομον, ή όποία έχει ώς έξης:

Τω Σεβασμιωτάτω Μητροπολίτη Περγάμου κυρίω Ιωάννη,
Προέδρω τής Δ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως,
Είς Όρθόδοξον Κέντρον τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου 
Σαμπεζύ
Σεβασμιώτατε άγιε Άδελφέ,

Μετά πολλής χαράς έλάβομεν τήν έπιστολήν τής Ύμετέρας 
άγαπητής Σεβασμιότητος, δι' ής Αύτή πληροφορεί ήμάς περί τής 
ένάρξεως τών έργασιών τής τετάρτης Προσυνοδικής Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως, καί θερμώς εύχαριστούμεν.

Εύχόμεθα πλουσίας τάς εύλογίας, τόν φωτισμόν καί τήν 
ένίσχυσιν τού Κυρίου έπί πάντας τούς συμμετέχοντας είς τήν Δι
άσκεψιν σεβασμίους καί τιμίους έκπροσώπους τών κατά τόπους 
άδελφών Όρθοδόξων Έκκλησιών πρός εύόδωσιν τού άνατεθέντος 
αύτοίς έργου, έπ' άγαθω τής καθόλου Όρθοδοξίας.

Μετά τής έν Κυρίω άγάπης 
f  ό Κύπρου Χρυσόστομος

Έν τή Ίερα Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 
τή 9η Ιουνίου 2009.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστούμεν τόν Παναγιώτατον καί 
τόν Μακαριώτατον διά τήν ευγενη άπάντησίν των καί διά τάς 
ευχάς των.

Καί τώρα, άγαπητοί Αδελφοί, συνεχίζομεν τό έργον, τό 
όποϊον άφήσαμεν χθές ήμιτελές, δηλαδή τήν συζήτησιν τού ύπό της 
Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης έγκριθέντος κειμέ
νου, τό 1990. Χθές, ολίγον πρό της διακοπης τών έργασιών μας, είχε 
ζητήσει τόν λόγον ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος έν Βερολίνφ, Γερμανίά
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καί Μ. Βρεταννί^ κ. Μαρκος, καί θά ήθελον νά δώσω τόν λόγον 
πρώτον είς αύτόν σήμερον. Νά σημειώσω άκόμη ότι πολλάκις άπό 
τήν θέσιν μου δέν μπορώ νά διακρίνω εύκόλως τά πρόσωπα, τά 
όποία ζητούν τόν λόγον. Καλόν θά είναι λοιπόν νά έπανέρχεσθε μέ 
κατανόησιν. Ούδεμία ύπάρχει πρόθεσις παρακάμψεως οίουδήτινος 
τών άγαπητών άδελφών.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος έν Βερολίνω, Γερμανία καί Μ. 
Βρεταννία κ. Μάρκος: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, συγγνώμην, διότι πρώτον 
θά ήθελον νά θίξω εν διαδικαστικόν ζήτημα. Πρώτον, διά νά βοη
θήσω, διότι χθές τέσσαρας φοράς έσήκωσα τό χέρι μου δι' εν με- 
γάλον χρονικόν διάστημα. Ισως θά έπρεπε νά σας βοηθήσουν οί 
γραμματείς, ύποδεικνύοντες ποίος ζητεί τόν λόγον. Ήκουσα ότι 
καί άλλοι άδελφοί έζήτησαν τόν λόγον, άλλά δέν είσηκούσθησαν. 
Θά ήθελον λοιπόν, έπί της ούσίας, νά εΐπω ότι άφιερώσαμεν χθές 
πάρα πολύ χρόνον διά τήν συζήτησιν της Εισαγωγής τού κειμένου 
τού 1990. Πιστεύω ότι έχάσαμε πάρα πολύ χρόνον άδίκως καί οί 
προκάτοχοι ήμών είχον τήν ίδικήν των σκέψιν καί συνέταξαν εν 
γενικευμένον κείμενον. Πιστεύω ότι δέν χρειάζεται νά άλλάξωμεν 
τό κείμενον, νά χάσωμεν τόσον χρόνον μέ τήν είσαγωγήν, ή όποία 
ούδεμία έχει ούσίαν. Τό σημαντικώτερον δι' ήμας είναι νά συζητή- 
σωμεν έπί τών ούσιαστικών θεμάτων. Χθές προετάθη νά κάνωμεν 
άναφοράν είς τούς κανόνας. Τούτο δέν είναι ορθόν, διότι ούδείς 
κανών συνετάχθη διά νά άντιμετωπίση τήν κατάστασιν, είς τήν 
όποίαν εύρισκόμεθα σήμερον. Ή Εκκλησία δέν συνεκάλεσε μείζο- 
νας συνόδους, άφ' ότου ήρχισεν ή διασπορά τών λαών, βασικώς τόν 
19ον καί τόν 20όν αίώνα. Αί μετακινήσεις αύταί τών πληθυσμών ήσαν 
τεράστιαι καί δημιουργούν άπολύτως νέας συνθήκας. Χρειάζονται 
έπομένως καί νέοι τρόποι έπιλύσεως τών ζητημάτων τούτων. Οί κα
νόνες, τό πνεύμα τών κανόνων, δύνανται νά μας καθοδηγούν. Δέν 
δυνάμεθα όμως νά άναφερόμεθα είς ενα κανόνα, διότι δέν συνετά
χθη διά τήν παρούσαν κατάστασιν. Διά τούτο, θά σας παρεκάλουν 
νά είσέλθωμεν είς τήν συζήτησιν τών ούσιαστικών ζητημάτων, 
άφήνοντες τήν είσαγωγήν ώς έχει. Ζητώ καί πάλιν συγγνώμην.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ. Έχει κανείς νά παρατηρήση 
κάτι έφ' όσων άνέφερεν ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Μαρκος;

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, είς τό κεί
μενον της § 1 β), τό όποίον ήτο χθές ύπό έξέτασιν καί συμφωνών 
βεβαίως μέ όσα είπεν ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Μαρκος προηγουμέ
νως, ότι δέν πρέπει νά τροποποιήσωμεν πολύ τό κείμενον, ύπάρχει 
εν πρόβλημα ώς πρός τήν τελευταίαν φράσιν (σελ. 1 τού γαλλικού 
κειμένου): «διά τήν αυστηρώς κανονικήν λύσιν τον προβλήματος, έπί 
τή βάσει αρχών καί κατευθύνσεων, αί όποίαι διαγράφονται κατωτέ
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ρω ». Ουδέποτε προσδιωρίσθησαν αί βασικαί άρχαί καί κατευθύν
σεις, άρα ή φράσις αύτη είναι ήμιτελής. Προτείνω τήν έξης τροπο- 
ποίησιν: «μεταβατικής τινος καταστάσεως, ήτις θά προετοιμάση τό 
έδαφος διά τήν αύστηρώς κανονικήν λύσιν τού προβλήματος, ούτως 
ώστε είς έκάστην περιοχήν νά ύπάρχη μία τοπική Ορθόδοξος 
Έκκλησία, ή όποία θά έχη μόνον ένα επίσκοπον είς ένα καί τόν 
αύτόν τόπον». Ή διατύπωσις αύτη θά άντικαταστήση τήν φράσιν 
περί άρχών καί κατευθύνσεων, τάς όποίας ουδέποτε άνεφέραμεν 
έδώ. (Ό όμιλητής έπαναλαμβάνει τήν διατύπωσιν τήν όποίαν προ
τείνει). Νά άφήσωμεν δέ τό ύπόλοιπον κείμενον ώς έχει.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή § 1 β) είς τήν όποίαν άναφέρεσθε, όμιλεϊ 
σαφώς περί μεταβατικης τινος καταστάσεως. Θέλετε νά τό προσδι
ορίσετε περισσότερον, διά της προσθήκης «ένα έπίσκοπον»;

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Μάλιστα, Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, ή § 1 β) άναφέρει οτι πρέπει νά φθάσωμεν είς τήν αυστηρώς 
κανονικήν τάξιν έπί τή βάσει άρχών καί κατευθύνσεων, αί όποϊαι 
ουδέποτε προσδιωρίσθησαν. Μέ τήν διατύπωσιν, τήν όποίαν 
προτείνω, όρίζομεν ποϊος είναι ό σκοπός ήμών. Καί ούτος είναι ή 
έπίτευξις της κανονικης τάξεως, ήτοι ή ύπαρξις ένός μητροπολίτου 
είς έκαστον τόπον, μία τοπική Όρθόδοξος Έκκλησία είς έκάστην 
περιοχήν. Σκοπός είναι ή άποκατάστασις της αυστηρώς κανονικης 
τάξεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Θά τό συζητήσωμεν αυτό.
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. άγιε 

Πρόεδρε, δέν συμφωνώ μέ τήν πρότασιν τού Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. 
Μάρκου νά μή γίνη μνεία τού 8ου κανόνος της Α' Οίκουμενικης Συ
νόδου, διότι ύπάρχουν παραδείγματα είς τήν άρχαίαν Έκκλησίαν, 
κυρίως έπί της βυζαντινης αυτοκρατορίας, έτέθη τό θέμα έάν καί 
κατά πόσον είναι δυνατόν νά ύπάρχη μία κανονική δικαιοδοσία 
καί έντός αυτης νά ύπάρχη καί δικαιοδοσία έτέρου έπισκόπου. 
Ό κ. Φειδάς νομίζω μπορεϊ νά άναφέρη τήν περίπτωσιν τού 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου, ό όποϊος, οταν έξωρίσθη καί μετέβη είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν, ό Οίκουμενικός Πατριάρχης δέν τόν άφησε 
νά πήξη μόνος του, ώς ήθελε, μίαν δικαιοδοσίαν, άλλά τού παρε- 
χώρησε μίαν είδικήν περιοχήν, ή όποία θά άνηκεν είς αυτόν. Όχι 
ομως αυθαιρέτως. Ό κ. Φειδάς, ώς ίστορικός, δύναται νά άναπτύξη 
τήν περίπτωσιν αυτήν.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, ευχαριστώ διά τήν μνείαν τού ονόματός μου. Πρόκειται περί 
τού 39ου κανόνος της έν Τρούλλφ Οίκουμενικης συνόδου. Όταν 
ή ίεραρχία, ό κληρος καί μέγα μέρος τού λαού της Κύπρου, λόγψ 
της άραβικης κατακτήσεως, ύπεχρεώθησαν νά φύγουν έκ της
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νήσου καί νά εύρουν καταφύγιον είς τήν Κωνσταντινούπολιν, ό 
Οίκουμενικός Πατριάρχης παρεχώρησε μίαν επαρχίαν αύτού, τήν 
επαρχίαν τού Ελλησπόντου, είς τόν Αρχιεπίσκοπον Κύπρου, διά νά 
διασώση τό αύτοκέφαλον τής δικαιοδοσίας του. Τού παρεχώρησε 
πατριαρχικόν προνόμιον, δηλαδή έκανε δώρον καί τήν ίδικήν του 
δικαιοδοσίαν είς τόν Κύπρου, όρίζων τήν επαρχίαν Ελλησπόντου 
ώς αύτοκέφαλον Εκκλησίαν. Τούτο άποτελεΐ παράδειγμα τού 
τρόπου άντιμετωπίσεως ύπό τού Οικουμενικού Πατριαρχείου 
εμπεριστάτων Εκκλησιών. Δέν γνωρίζω όμως εάν τούτο άποτελεΐ 
λύσιν καί διά τό θέμα τής Διασποράς. Πάντως, είς τήν εδαφικήν 
συνέχειαν τών δικαιοδοσιών άποτελεΐ μίαν ρωγμήν, τήν όποίαν ό 
39ος κανών τής Πενθέκτης Οίκουμενικής Συνόδου παρέχει ώς δυ
νατότητα.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Θά ήθελον καί εγώ νά παρατηρήσω ότι 
τό θεωρώ ολίγον τολμηρόν εκ μέρους μας νά εΐπωμεν ότι οί κανό
νες τής Εκκλησίας δέν ίσχύουν σήμερον ή δέν έχουν εφαρμογήν, 
δεδομένου ότι ό 8ος κανών τής Α' Οίκουμενικής Συνόδου σαφώς 
άναφέρεται είς τήν περίπτωσιν επισκόπων, οί όποΐοι θά ύπάρχουν 
παραλλήλως πρός έτέρους επισκόπους, καί άπαγορεύει τούτο. 
Δέν πρόκειται λοιπόν περί νέας καταστάσεως. Πρόκειται περί τής 
ίδίας άρχής, ότι δέν δύνανται νά ύπάρχουν δύο επίσκοποι είς μίαν 
επισκοπήν. Ώς άνέφερον καί είς τήν είσηγητικήν όμιλίαν μου, οί 
λόγοι είναι εκκλησιολογικοί, θά έλεγον δέ καί δογματικοί. Διότι, 
ό επίσκοπος συγκεντρώνει εν τφ προσώπφ αύτού όλην τήν τοπι
κήν Εκκλησίαν, ύπεράνω πάσης έτέρας διαφοράς, καί δέν δύναται 
νά ύπάρχη επίσκοπος διά μίαν ώρισμένην κατηγορίαν άνθρώπων. 
Εύρισκόμεθα έπομένως ενώπιον ένός πολύ σοβαρού θέματος 
καί δέν δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι ή Διασπορά ούδεμίαν σχέσιν 
έχει μέ τήν κανονικήν πράξιν τής Εκκλησίας. Επομένως, κατά 
τήν γνώμην μου, πρέπει όπωσδήποτε νά άναφερθώμεν είς τήν 
εκκλησιολογικήν καί κανονικήν ταύτην άρχήν, διότι άλλως δέν σε- 
βόμεθα τήν ήμετέραν παράδοσιν καί εκκλησιολογίαν.

Ό Θεοφιλ. Επίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, σεβαστοί Πατέρες, ή Αντιπροσωπία τής Εκκλησίας Ρου
μανίας κρίνει ότι δέν είναι φρόνιμον νά είσαγάγωμεν προσθήκας 
είς τήν παράγραφον ταύτην, διότι γνωρίζομεν πολύ καλώς ότι τό 
1990 έγιναν πολλαί συζητήσεις περί τής έρμηνείας τού 8ου κανόνος. 
’Εάν επανέλθωμεν, θά θίξωμεν καί έτερα σημεΐα, τά όποΐα θά μάς 
εμποδίσουν νά προχωρήσωμεν είς τήν έγκρισιν τού κειμένου. Άς 
μή λησμονώμεν ότι ή σύνταξις τού κειμένου τής Πανορθοδόξου Δι- 
ασκέψεως θά εγκριθή ύπό τής Ίεράς Συνόδου έκάστης Ορθοδόξου 
Εκκλησίας. Επομένως, είναι πολύ λεπτόν τό ζήτημα, εφ' όσον
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ύπάρχει διαφορά έρμηνείας τού κανόνος. Θεωρώ ότι τό κείμενον 
ώς έχει καί άνευ προσθηκών είναι άρκετόν, πολλφ δέ μαλλον διότι 
είς τήν § 1 β) γίνεται άναφορά είς τήν αύστηρώς κανονικήν τάξιν, 
τήν όποίαν έξυπακούεται ότι γνωρίζουν αί Έκκλησίαι καί άπαντες 
οί άντιπρόσωποι. Έάν άνοίξωμεν νέας συζητήσεις, δέν θά τελει- 
ώσωμεν, θά φθάσωμεν είς τό σημείον νά έχωμεν διαφωνίας καί 
δέν θά έχωμεν καλόν άποτέλεσμα. Δηλαδή, ή Αντιπροσωπία της 
ήμετέρας Εκκλησίας θεωρεί ότι ό,τι άναφέρεται περί κανονικης 
παραδόσεως καί πράξεως της Ορθοδόξου Έκκλησίας καλύπτει τήν 
κατάστασιν αύτήν. Όποιαδήποτε προσθήκη θά έχη διαφορετικάς 
έρμηνείας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πρίν ή δώσω τόν λόγον είς όσους τόν 
έζήτησαν, θά ήθελον νά διευκρινήσω κάτι, τό όποίον είπατε καί τό 
όποίον προφανώς άποτελεί παρεξήγησιν της φύσεως της Διασκέ- 
ψεώς μας. Αί άποφάσεις ήμών δέν έπιστρέφονται είς τάς Συνόδους 
τών Εκκλησιών πρός έγκρισιν. Είναι όριστικαί καί παραπέμπονται 
είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Οφείλομεν νά τό έχωμεν αύτό 
ύπ' όψιν μας. Δέν πρόκεται όσα άποφασίσομεν νά τεθούν ύπό τήν 
κρίσιν τών Συνόδων μας. Ή άποστολή ήμών είναι πολύ σοβαρά. 
Εΐμεθα Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, έξουσιοδοτημένη 
ύπό τών ήμετέρων Εκκλησιών νά λάβη όριστικάς άποφάσεις. Τά 
κείμενα τών άποφάσεων ήμών δέν έπανέρχονται είς τάς Συνόδους 
τών κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών. Αύτό ήθελον νά διευ
κρινήσω. Έπί της ούσίας τών όσων είπατε, θά έπανέλθωμεν, άφού 
όμιλήσουν όσοι έζήτησαν τόν λόγον.

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, τό κείμε
νον, τό όποίον προέτεινον δέν κάνει άναφοράν είς συγκεκριμένον 
κανόνα. Τό σύνολον της ορθοδόξου κανονικης παραδόσεως είναι 
σαφές, ήτοι ότι είς έκάστην περιοχήν ύπάρχει μία τοπική Εκκλησία 
εΐτε είναι αΰτη αύτόνομος εΐτε αύτοκέφαλος. Εντός δέ της τοπικης 
ταύτης Εκκλησίας ύπάρχει εις μόνον έπίσκοπος είς εκαστον τό
πον. Απέφυγον τόν όρον «πόλιν» ή λέξεις, αί όποίαι ένδεχομένως 
νά έγείρουν συζητήσεις. Τό κείμενον, τό όποίον προτείνω δέν έχει 
σκοπόν τήν τροποποίησιν τού έγκριθέντος κειμένου, άλλά τήν συμ- 
πλήρωσιν μιας έλλείψεως. Όταν τό κείμενον τού 1990 όμιλεί περί 
«αρχών καί κατευθύνσεων, αί οποίαι διαγράφονται κατωτέρω», αί 
άρχαί αύται δέν καθωρίσθησαν. Ή διατύπωσις, τήν όποίαν προ
τείνω, σκοπόν έχει τήν πλήρωσιν έλλείψεως τού κειμένου. Αντί νά 
άφήσωμεν κείμενον μή ώλοκληρωμένον, νά εΐπωμεν ότι ή κανο
νική αΰτη τάξις, τήν όποίαν έπιδιώκομεν -  ούδείς δέ άμφισβητεί 
ότι κανονική τάξις είναι ή ΰπαρξις είς έκάστην περιοχήν τοπικης 
Εκκλησίας, είς τήν όποίαν ύπάρχει εις μόνον έπίσκοπος είς εκαστον
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τόπον. Θεωρώ οτι οί οροι τούς όποίους έπέλεξα δέν θά δημιουργή
σουν διχογνωμίαν, άλλά, οταν γίνεται μία πρότασις, προέχει ή συ
ζήτησις έπί της προτάσεως ταύτης. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ κ. Λαχάμ. Καί έγώ συμφωνώ 
οτι έάν άφήσωμεν τό κείμενον ώς έχει δέν είναι ώλοκληρωμένον. 
Αυτός είναι ό λόγος. Όπως προτείνει ό κ. Λαχάμ, νά μή γίνη 
άναφορά είς συγκεκριμένον κανόνα, παρ' ολον οτι θά ήθελον 
νά ύπάρχη ή άναφορά αύτη. Δυνάμεθα ομως νά έκθέσωμεν τήν 
έκκλησιολογικήν ταύτην άρχήν, ή όποία είναι πολύ βασική. Είναι 
θέμα πίστεως. Νομίζω οτι πρέπει νά τό εϊπωμεν γενικώς, οπως 
τό προτείνει ό κ. Λαχάμ, ώστε νά μή έχωμεν προβλήματα μέ τήν 
άναφοράν είς τόν κανόνα, διότι προφανώς ώρισμένοι σύνεδροι 
θεωρούν οτι δέν είναι καλόν νά άναφερθή ό κανών.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ιουστίνος Ανθιμιάδης: 
Ευχαριστώ, άγιε Πρόεδρε, δύο-τρία σημεϊα, άν μού έπιτρέπετε. 
Πρώτον, διά τήν άντιμετώπισιν τών κανόνων, ίδίως δέ τών 
Οίκουμενικών συνόδων. Ό 8ος κανών, διά τόν όποϊον γίνεται τώρα 
ή συζήτησις είναι κανών Οίκουμενικης συνόδου καί όχι τοπικης. 
Ώς εϊπατε καί ύμεϊς, οί κανόνες δέν πρέπει νά άντιμετωπίζωνται 
έλαφρά τή καρδί^, διότι άν άνοίξωμεν μίαν χαραμάδαν, δέν γνω
ρίζομεν τί ήμπορεϊ νά συμβή κατόπιν. Έάν εϊπωμεν οτι παραβλέ- 
πομεν τόν συγκεκριμένον κανόνα καί άρχίζομεν έξ άρχης τήν 
συζήτησιν, ϊσως ή σύναξις καί ή συζήτησις έδώ νά μήν έχουν λό
γον. Ή συζήτησις έδώ είναι ή έξεύρεσις τρόπου προσαρμογης της 
παρούσης καταστάσεως συμφώνως πρός τήν έκκλησιολογικήν 
άρχήν, βασικώς πρός τόν κανόνα αυτόν της Α' Οίκουμενικης συν
όδου. Δεύτερον, ύπάρχουν όπωσδήποτε άξίαι, άλλά πρέπει νά γίνη 
όποία τις ίεράρχησις. Διά τούτο οφείλομεν νά θέσωμεν ύπεράνω 
άλλων άξιών ησσονος σημασίας τήν ύπόθεσιν της πίστεως καί 
της Έκκλησίας. Τρίτον, ή ήμετέρα Αντιπροσωπία συμφωνεϊ οτι τό 
ένώπιον ήμών κείμενον έχει ήδη συζητηθη καί γίνει όμοφώνως 
άποδεκτόν ύπό πασών τών ήμετέρων Έκκλησιών, καί δέν θά έδει 
νά έπανερχώμεθα, νά πελαγοδρομώμεν καί νά συζητώμεν έξ 
άρχης θέματα, έπί τών όποίων ύπηρξεν όμοφωνία. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ, πάτερ Ίουστϊνε.
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Σεβ. άγιε Πρόε

δρε, έπειδή βλέπω οτι τό θέμα της άναφοράς είς κανόνας δημιουργεί 
πρόβλημα, νομίζω οτι καλυπτόμεθα πλήρως, άναφερόμενοι είς 
τήν κανονικήν παράδοσιν καί πράξιν της Όρθοδόξου Έκκλησίας. 
Δέν έχομεν λόγον νά άπαριθμίσωμεν έδώ τούς κανόνας. Άπαντες 
γνωρίζομεν ποϊοι είναι οί κανόνες ούτοι, ποία ή άναφορά καί ή 
άξία αυτών. Συμφωνώ ομως μέ οσα εϊπατε προηγουμένως. Όσον
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άφορά είς τήν § 1 β) καί είς τήν προταθεΐσαν προσθήκην ή διευκρί- 
νησιν, νομίζω ότι ή διευκρίνησις αύτη έρχεται εν συνεχείς καί είς 
τό παρόν κείμενον, ίδιαιτέρως δέ είς τό κείμενον τού 1993, καθώς 
καί είς τόν Κανονισμόν, ό όποΐος εξεπονήθη άργότερον. Απαντών 
είς τήν παρατήρησιν τού κ. Λαχάμ, θεωρώ ότι δέν πρέπει νά ΐδωμεν 
τά δύο κείμενα κεχωρισμένως, άλλά ένιαίως, καί νά δεχθώμεν 
ταύτα, χωρίς νά μακρύνωμεν τόν λόγον καί νά είσερχώμεθα είς 
λεπτομερείας καί διευκρινήσεις. Είναι κείμενα άπολύτως σαφή καί 
νομίζω ότι οί προκάτοχοι ήμών είς τάς δύο συνελεύσεις τής Διορ
θοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, τών ετών 1990 καί 1993, 
καθώς καί εκεΐνοι, οί όποΐοι, συμφώνως πρός άπόφασιν τής Διορ
θοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής τού 1993, εξεπόνησαν 
τό σχέδιον Κανονισμού, τό έτος 1995, έχουν κάνει άπολύτως σαφή 
εργασίαν. Επί τών κειμένων τούτων οφείλομεν νά βασισθώμεν καί 
νά συζητήσωμεν καί όχι νά είσαγάγωμεν νέα κείμενα, τά όποΐα 
ενδεχομένως θά δημιουργήσουν προβλήματα είς τήν παρούσαν Δι- 
άσκεψιν. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Διά νά καταλάβω, άγιε Γαλλίας, προτεί
νετε νά μή γίνη προσθήκη ή άλλαγή. Ποΐον είναι εκεΐνο τό σημεΐον 
τού κειμένου τού 1993, τό όποΐον καλύπτει τό θέμα;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ: Σύνολον 
τό κείμενον τού 1993 άποσαφηνίζει ώρισμένα σημεΐα, τά όποΐα 
άναφέρει ό κ. Λαχάμ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ποΐα είναι; Δεΐξτε μου πού άναφέρονται.
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ: Τό πώς θά 

είναι αί συνελεύσεις.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τό θέμα δέν είναι αί συνελεύσεις, άλλά 

ό τελικός στόχος. Αί συνελεύσεις είναι μεταβατικόν στάδιον. 
Θά άναφέρωμεν κατ' εύθεΐαν τό μεταβατικόν στάδιον, χωρίς νά 
άναφέρωμεν ποΐος είναι ό στόχος; Αύτό είναι τό ερώτημα. Είναι 
ολίγον τι περίεργον νά εΐπη τις ότι εκεΐνο, τό όποΐον κάνω είναι με
ταβατικόν, χωρίς νά εΐπη πού μεταβαίνει. Τί μετάβασις είναι αύτη; 
Μετάβασις είς τό κενόν, είς τό τίποτα;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, άσφαλώς εύρισκόμεθα είς μεταβατικόν στάδιον καί αύτη 
είναι ή εντολή, τήν όποίαν έχομεν είς τήν παρούσαν Διάσκεψιν. 
Ασφαλώς καί γίνεται άναφορά είς τήν άναγκαιότητα εξευρέσεως 
τελικώς κανονικής λύσεως, διά τής ύπάρξεως, ώς είπε καί ό κ. Λα
χάμ, ένός επισκόπου είς έκαστον τόπον. Νομίζω όμως ότι κατά τήν 
παρούσαν φάσιν, ή Διάσκεψις ήμών έχει κληθή νά άποδεχθή τά 
δύο αύτά κείμενα τού 1990 καί τού 1993.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εάν ούτως έχουν τά πράγματα, τότε νά
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μή συζητήσωμεν έτερον σημεϊον καί νά λάβωμεν τά κείμενα ώς 
έχουν. Έάν τά υίοθετήσωμεν ώς έχουν, τελειώνει ή έργασία μας 
καί θά ήμουν πανευτυχής. Ουδεμίαν δυσκολίαν έχω νά συμφωνή
σω νά εϊπωμεν οτι άποδεχόμεθα τά κείμενα ώς έχουν, άνευ συζη- 
τήσεως έπί ουδενός σημείου, τού παρόντος συμπεριλαμβανομένου. 
Έάν ομως συζητήσωμεν καί έ'τερα σημεϊα τών κειμένων, διατί όχι 
καί έπ' αυτού. Δηλαδή, διατί δέν έπιθυμούμεν νά συζητήσωμεν έπί 
ώρισμένων σημείων καί όχι έπί ολων; Δέν δυνάμεθα νά μή συζητή
σωμεν κάτι τό όποϊον ώρισμένοι έξ ήμών θέτουν πρός συζήτησιν, 
ώς νά άσκηται βέτο ώς πρός ώρισμένα σημεϊα. Έάν ή Όλομέλεια 
συμφωνεϊ, νά άποφασίσωμεν τώρα οτι δέν συζητούμεν τίποτε καί 
δεχόμεθα τά κείμενα ώς έχουν. Νομίζω ομως δέν είναι έκεϊνο, τό 
όποϊον θέλετε. Πολλοί τών συνέδρων ζητούν τόν λόγον καί οφείλω 
νά δώσω τόν λόγον κατά σειράν έκείνων, οί όποϊοι τόν έζήτησαν.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, θά ήθελον πρώτον νά εϊπω οτι ή ήμετέρα Αντιπροσωπία 
άδυνατεϊ νά συμφωνήση μέ τήν άποψιν, οτι ή άπόφασις της ήμετέρας 
Διασκέψεως είναι τελική καί δέν ύπόκειται είς τήν έπικύρωσιν τών 
Συνόδων τών κατά τόπους Όρθοδόξων Έκκλησιών. Έξ οσων δύ
ναμαι νά κρίνω, ή διαδικασία τών προηγουμένων Προσυνοδικών 
Πανορθοδόξων Διασκέψεων προέβλεπε τήν έκ μέρους τών Συν
όδων τών κατά τόπους Όρθοδόξων Έκκλησιών δυνατότητα συ- 
ζητήσεως καί άποδοχης ή μή τών άποφάσεων τούτων. Ήμεϊς, 
ώς άντιπρόσωποι της Όρθοδόξου Έκκλησίας Ρωσσίας, εϊμεθα 
ύπόλογοι είς τήν Ίεράν Σύνοδον της ήμετέρας Έκκλησίας. Θά πρέ
πει έπομένως νά άναφέρωμεν τά άποτελέσματα της παρούσης Δια
σκέψεως είς τήν ήμετέραν Σύνοδον, ή δέ άπόφασις της ήμετέρας 
Συνόδου θά είναι δι' ήμάς ύποχρεωτική. Ύπό τήν έννοιαν ταύτην, 
συμφωνούμεν άπολύτως μέ τήν θέσιν της Έκκλησίας Ρουμανίας.

Δεύτερον, δέν δύναμαι νά συμφωνήσω μέ τήν άποψιν οτι, 
έφ' οσον τά κείμενα τού 1990 καί τού 1993 έχουν ληφθη όμοφώνως, 
είναι δι' ήμάς ύποχρεωτικά καί άδυνατούμεν νά κάμωμεν έπ' αυτών 
ριζικάς τροποποιήσεις. Δέν πρέπει νά λησμονώμεν οτι τό 1990 
καί τό 1993 είχε συνεδριάσει ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική 
Έπιτροπή, ένώ σήμερον συνεδριάζει ή Προσυνοδική Πανορθόδο
ξος Διάσκεψις. Θά πρέπει, έπομένως, νά αίσθανώμεθα άπολύτως 
έλεύθεροι νά κάνωμεν προτάσεις τροποποιήσεων, άκόμη καί 
ριζικών, έπί τών ύπό έξέτασιν εύρισκομένων ένώπιον ήμών κειμέ
νων.

Τρίτον, θά ήθελον νά άναφερθώ είς τήν μορφήν τού κειμέ
νου. Είναι φανερόν οτι οφείλομεν νά προσδώσωμεν νομιμότητα είς 
τά κείμενα τού 1990 καί τού 1993 διά της άποδοχης τών κειμένων
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τούτων ύπό της παρούσης Διασκέψεως. Δηλαδή, δέν θά πρέπει 
πλέον νά είναι τά κείμενα τού 1990 καί τού 1993, άλλά τά ύπό της 
ήμετέρας Διασκέψεως έγκριθέντα κείμενα. Επομένως χρειάζεται 
νά κάνωμεν τήν ίδικήν μας είσαγωγήν, ή όποία θά άναφέρη πού 
καί πότε συνηλθεν ή ήμετέρα Διάσκεψις, ύπό τήν προεδρίαν ποίου, 
μέ σκοπόν τήν έξέτασιν τών έν λόγφ κειμένων καί ότι κατελήξα- 
μεν είς τά άκόλουθα συμπεράσματα, άναφέροντες έν συνεχείς τάς 
θέσεις, τάς όποίας διεμορφώσαμεν ένταύθα έπί τη βάσει τών κει
μένων τού 1990 καί τού 1993, τά όποία είναι δι' ήμας βοηθητικά καί 
καθοδηγητικά. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ. Θά πρέπει όπωσδήποτε νά 
άπαντήσω είς όσα είπεν ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ. 
Πρώτον, ώς πρός τό θέμα τού κύρους καί της αύθεντίας τών 
άποφάσεων της ήμετέρας Διασκέψεως: Εάν υίοθετηθη ή άρχή 
ότι αί άποφάσεις της Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως 
τίθενται ύπό τήν κρίσιν τών ήμετέρων Εκκλησιών, αύτό σημαί
νει ότι μία Εκκλησία δύναται νά μή τάς άποδεχθη, όπότε είναι 
άδύνατον νά άποτελέσουν αύται άποφάσεις πρός τήν Αγίαν καί 
Μεγάλην Σύνοδον. Καταργείται δηλαδή πλήρως ή όλη διαδικα
σία, τήν όποίαν έχουν άποφασίσει αί Εκκλησίαι, δηλαδή τήν ύπ' 
αύτών άνάθεσιν είς τά άρμόδια όργανα (Διορθόδοξον Προπαρα
σκευαστικήν Επιτροπήν καί Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διά- 
σκεψιν, άντιστοίχως) της μακρας προπαρασκευης τών κειμένων, 
τήν άποδοχήν ή μή τών όποίων θά κρίνουν τελικώς κατά τήν Αγίαν 
καί Μεγάλην Σύνοδον, καί όχι έκάστη Εκκλησία μεμονωμένως. 
Καταργείται έντελώς ή πορεία πρός τήν Σύνοδον. Είναι σαφές καί 
συμφώνως πρός τόν Κανονισμόν λειτουργίας τών Προσυνοδικών 
Πανορθοδόξων Διασκέψεων, τό άρθρον 18 τού όποίου όρίζει, ότι αί 
άποφάσεις ύπογράφονται ύπό τών Αρχηγών τών Αντιπροσωπιών 
τών κατά τόπους Εκκλησιών είς τάς έπισήμους γλώσσας της Δια
σκέψεως -  ήτοι τήν έλληνικήν, τήν ρωσσικήν καί τήν γαλλικήν -  
καί κοινοποιούνται ύπό της Γραμματείας έπί της προπαρασκευης 
της Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου πρός πάσας τάς κατά τόπους 
Αύτοκεφάλους καί Αύτονόμους Ορθοδόξους Εκκλησίας. Όχι 
πρός έγκρισιν, διότι έάν έκάστη Εκκλησία έγκρίνη ή άπορρίψη τάς 
άποφάσεις, ούδέν νόημα έχει ή Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διά
σκεψις. Ποία θά ήτο τότε ή άποστολή της Προσυνοδικης Διασκέ
ψεως; Βεβαίως, εΐμεθα ύποχρεωμένοι νά τηρήσωμεν τάς όδηγίας 
τών ήμετέρων Συνόδων, άλλά όχι νά θέσωμεν τάς άποφάσεις, αί 
όποίαι, έν τφ πλαισίφ της Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψε
ως, λαμβάνονται ύπό τών άντιπροσώπων πασών τών Ορθοδόξων 
Εκκλησιών ύπό τήν κρίσιν μιας Εκκλησίας, ή όποία δύναται νά τάς
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άνατρέψη. Άλλως δέν πρόκειται ποτέ νά φθάσωμεν είς τήν Αγίαν 
καί Μεγάλην Σύνοδον. Τό σημεΐον λοιπόν αύτό είναι ούσιώδες καί 
ούδέποτε αί άποφάσεις τών προηγουμένων Προσυνοδικών Πανορ- 
θοδόξων Διασκέψεων ετέθησαν ύπό τήν κρίσιν τών Συνόδων τών 
κατά τόπους Εκκλησιών.

Δεύτερον, ώς πρός τήν δυνατότητα τροποποιήσεων: Βε
βαίως, ώς είπον καί χθές όμιλών περί τής διαδικασίας, δυνάμεθα 
νά κάνωμεν τροποποιήσεις. Συμφωνώ μέ τήν άποψιν τού Σεβ. 
Αρχιεπισκόπου Βολοκολάμσκ. Τούτο σημαίνει ότι δέν δύναται νά 
γίνη άποδεκτή ή άποψις ότι υίοθετούμεν τά κείμενα ώς έχουν, άνευ 
συζητήσεως. Επαναλαμβάνω ότι, εξ επόψεως διαδικασίας, έχομεν 
τήν άπόλυτον εύχέρειαν νά εΐπωμεν ότι υίοθετούμεν τά κείμενα 
ώς έχουν, άλλά εφ' όσον ύπάρχη έστω καί μία Εκκλησία, ή όποία 
θέλει νά εξετασθούν προηγουμένως τά κείμενα ή καί νά παρα- 
γάγωμεν νέον κείμενον, εΐμεθα ύποχρεωμένοι νά σεβασθώμεν 
τήν επιθυμίαν της. Επομένως, ή άποψις τής Αντιπροσωπίας τής 
Εκκλησίας Ρουμανίας, ότι δηλαδή δέν δυνάμεθα νά τροποποιήσω- 
μεν τά κείμενα, δέν δύναται νά γίνη άποδεκτή.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, βεβαίως, άλλάζουν τά δεδομένα άνά πάσαν στιγ
μήν είς τήν συζήτησίν μας. Όταν είχον ζητήσει τόν λόγον, ήθελα 
άπλώς νά διευκρινήσω, εάν είχον κατανοήσει καλώς τήν παρατή- 
ρησιν τού Δρος Λαχάμ, δηλαδή ότι ή φράσις «επί τή βάσει άρχών 
καί κατευθύνσεων» άφορά είς τήν δημιουργίαν τής μεταβατικής 
καταστάσεως καί όχι είς τήν κανονικήν λύσιν. Νομίζω ότι αύτό 
είναι τό νόημα τού κειμένου εδώ, διότι αί βασικαί άρχαί καί κατευ
θύνσεις, αί όποΐαι καταγράφονται είς τήν συνέχειαν, άφορούν είς 
τάς Επισκοπικάς συνελεύσεις καί όχι είς τήν κανονικήν λύσιν, ή 
όποία θεωρεΐται αύτονόητος.

Είς ότι άφορά είς τό ερώτημα, εάν καί κατά πόσον αί 
άποφάσεις τής ήμετέρας Διασκέψεως άπευθύνωνται είς τήν Αγίαν 
καί Μεγάλην Σύνοδον, τούτο είναι άπολύτως σαφές καί κατανο
ητόν, διότι αί ήμέτεραι Εκκλησίαι έχουν ήδη λάβει γνώσιν τών 
βασικών αύτών κειμένων. Άρα εΐμεθα εδώ προητοιμασμένοι προ- 
κειμένου νά εγκρίνωμεν ταύτα, νά παρέμβωμεν ενδεχομένως διά 
διορθώσεων ή προσθηκών, άλλά εφ' όσον λάβουν τήν έγκρισιν 
τών άρχηγών τών ήμετέρων Αντιπροσωπιών, τά κείμενα κατατί
θενται κατ' εύθεΐαν είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Όπως 
ορθώς εξηγήσατε, εάν δέν άκολουθηθή ή διαδικασία αύτη, ή πο
ρεία πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον θά είναι άτέρμων καί, 
νομίζω, άπαντες εξέφρασαν τήν επιθυμίαν νά φθάσωμεν είς τήν 
Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Επομένως πρέπει τούτο νά γίνη κα
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τανοητόν καί άποδεκτόν ύφ' ολων καί, ώς εϊπατε, ό Κανονισμός 
τών Πανορθοδόξων Διασκέψεων προβλέπει οτι έργαζόμεθα κατ' 
άναφοράν πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Βεβαίως, τά κεί
μενα κοινοποιούνται είς τάς Συνόδους, όχι ομως πρός έγκρισιν, 
άλλά πρός γνωστοποίησιν καί προετοιμασίαν, διά τήν όριστικήν 
άντιμετώπισιν αυτών πλέον έν τφ πλαισίφ της Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ, άγιε Δημητριάδος.
Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Σεβ. 

άγιε Πρόεδρε, ϊσως δέν έγινα κατανοητός, άναφερόμενος είς τό 
γεγονός οτι ό Ίερά Σύνοδος πρέπει νά έγκρίνη. Βεβαίως έννοούσα 
οτι πρέπει νά γνωστοποιήσωμεν τάς άποφάσεις μας είς τήν Σύν
οδον. Τήν έρχομένην έβδομάδα έχομεν σύσκεψιν της Ιεραρχίας 
καί ή ήμετέρα Αντιπροσωπία οφείλει νά κάνη άναφοράν περί 
τών πεπραγμένων. Διά νά γίνη ομως άποδεκτόν έν κείμενον, 
πρέπει νά ύπάρχη όμοφωνία, δηλαδή νά συμφωνούν άπασαι αί 
Αντιπροσωπίαι τών ήμετέρων Έκκλησιών. Ύπό τήν έννοιαν ταύ
την είπον οτι ή ήμετέρα Αντιπροσωπία κρίνει οτι δέν χρειάζεται ή 
προσθήκη αύτη. Έάν ώρισμένοι έπιμένουν νά γίνη ή προσθήκη, θά 
άναγκασθώμεν νά μήν ύπογράψωμεν. Δέν δυνάμεθα νά παρουσιά- 
σωμεν είς τήν Ιεραρχίαν, έστω καί διά γνωστοποίησιν, έν κείμενον, 
έπί τού όποίου ή ήμετέρα Αντιπροσωπία δέν συνεφώνησε. Λέγομεν 
δέ τούτο, διότι έγιναν πολλαί συζητήσεις περί της έρμηνείας τών 
κανόνων τούτων. Τά κείμενα τού 1990 καί τού 1993 συνεζητήθησαν 
είς τήν Ίεράν Σύνοδον της ήμετέρας Έκκλησίας καί ένεκρίθησαν 
ώς έχουν. Βεβαίως, δέν είμαι άντίθετος είς μίαν τροποποίησιν τού 
κειμένου, έφ' οσον ύπάρχουν νέαι καταστάσεις καί δυνάμεθα νά 
βελτιώσωμεν τούτο. Καί είς τό κείμενον τού 1993, έχομεν συγκε- 
κριμένην πρότασιν βελτιώσεως ένός σημείου, έχοντες ύπ' όψιν τήν 
νέαν κατάστασιν, ή όποία προέκυψεν άπό τού 1993 μέχρι σήμερον. 
Πολλά πράγματα ήλλαξαν. Διά τούτο δέν είμαι κατά της τροπο- 
ποιήσεως τού κειμένου, μέ τήν έννοιαν της βελτιώσεως αυτού καί 
όχι διά νά προκαλέσωμεν άτέρμονας συζητήσεις.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Είσθε δηλαδή ύπέρ της τροποποιήσεως 
τού κειμένου, άλλά όχι έπί τού σημείου αυτού.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Όχι 
έπί τού σημείου αυτού. Συζητούμεν παράγραφον πρός παράγρα
φον. Μπορούν νά γίνουν προσθηκαι πρός βελτίωσιν τού κειμέ
νου καί, βεβαίως, τό κείμενον νά γίνη άποδεκτόν ύφ' ολων τών 
Αντιπροσωπιών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν μπορεϊτε νά άρνηθητε οτι οσοι έκά- 
στοτε προτείνουν μίαν τροποποίησιν, είναι διότι πιστεύουν οτι ούτω
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βελτιώνουν τό κείμενον. Εάν μία Εκκλησία δέν θέλει νά άποδεχθη 
τήν προτεινομένην έκάστοτε τροποποίησιν, έπαναλαμβάνω όσα 
είπον χθές έπί της διαδικασίας, ήτοι, πρώτον, ότι πρέπει πασα 
άντίρρησις νά είναι ήτιολογημένη, ώστε νά πεισθούν όλοι καί, 
δεύτερον, νά λαμβάνεται ύπ' όψιν όσάκις λέγομεν ότι ή ήμετέρα 
Εκκλησία δέν άποδέχεται καί δέν ύπογράφει, άναλαμβάνομεν καί 
τήν εύθύνην ναυαγίου της Διασκέψεως. Εάν τό θέμα είναι τόσον 
σοβαρόν, ώστε νά άξίζη τό ναυάγιον της Διασκέψεως, έντάξει. 
Πας όμως έξ ήμών, ό όποίος άσκεί βέτο, άναλαμβάνει καί τήν έπ' 
αύτού εύθύνην. Εν πάση περιπτώσει, τό λέγω αύτό διά νά εΐμεθα 
σαφείς, άλλά νά μή παρατείνωμεν πολύ τήν συζήτησιν ταύτην. 
Εάν ΐδωμεν ότι ή προτεινομένη τροποποίησις δέν γίνεται άποδεκτή 
ύφ' όλων, θά τήν έγκαταλείψωμεν. Εάν όσοι θέλουν τήν τροπο
ποίησιν έπιμένουν είς αύτήν καί δέν έπιτευχθη όμοφωνία, τότε θά 
έχωμεν άδιέξοδον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, είναι άπορίας άξιον πώς ώρισμέναι Εκκλησίαι, αί 
όποίαι τούλάχιστον είς τάς προηγουμένας Διορθοδόξους Προ- 
παρασκευαστικάς Επιτροπάς ένεφανίζοντο ώς συντηρητικαί 
Εκκλησίαι, έμφανίζονται σήμερον ώς μή άποδεχόμεναι ενα κανό
να της Α' Οίκουμενικης συνόδου. Δέν δυνάμεθα νά θέσωμεν ύπό 
άμφισβήτησιν, διά τόν ενα ή τόν άλλον λόγον, τόν κανόνα αύτόν 
της Α' Οίκουμενικης συνόδου. Επί πλέον, ώς πρός τήν παρατήρη- 
σιν τού άγαπητού Επισκόπου Κυπριανού, δέν είναι ό 8ος κανών της 
Α' Οίκουμενικης συνόδου, άλλά ή έρμηνεία τού 28ου κανόνος της Δ' 
Οίκουμενικης συνόδου, ή όποία έγινεν άντικείμενον μακρών συζη
τήσεων. Δέν πρέπει ώσαύτως νά λησμονώμεν ότι πάντοτε είς τάς 
Οίκουμενικάς συνόδους λαμβάνονται ύπ' όψιν οί προηγούμενοι κα
νόνες χωρίς νά καταργούνται. Δέν έχομεν δικαίωμα καταργήσεως 
ένός κανόνος. Ό κανών μιας Συνόδου καταργείται μόνον ύφ' έτέρας 
Οίκουμενικης συνόδου. Επομένως, ό κανών της Α' Οίκουμενικης 
συνόδου είναι καί θά είναι ίσχυρός εΐτε τό θέλομεν εΐτε όχι. Άν 
άρχίσωμεν νά άποδομώμεν τό κανονικόν δίκαιον, άναλόγως τών 
συμφερόντων μας, τότε δέν θά μείνη τίποτε. Τό δεύτερον, τό όποίον 
θέλω νά άπαντήσω είς τόν Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Βολοκολάμσκ 
είναι ότι ή Εκκλησία του δέν έθεσε μέχρι στιγμης τοιούτον θέμα, 
ότι δηλαδή αί άποφάσεις της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης 
Επιτροπης, πολλφ δέ μαλλον της Προσυνοδικης Πανορθοδό
ξου Διασκέψεως, νά τίθενται ύπό τήν έγκρισιν έκάστης τοπικης 
Εκκλησίας. Τούτο άνατρέπει τά πάντα καί έπομένως ή μέχρι 
τούδε, έπί σειράν έτών, έπιτελεσθείσα έργασία, πρέπει νά ριφθη 
είς τόν κάλαθον τών άχρήστων, νά άρχίσωμεν έξ άρχης όλα τά
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θέματα διά τά όποΐα έχει ήδη έτοιμασθή καί ύπάρχει ό φάκελος 
παραπομπής αύτών είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, διότι 
μία Εκκλησία δέν δέχεται τά εν λόγφ κείμενα δι' οίονδήποτε λό
γον. Εΐμεθα ύποχρεωμένοι νά τηρώμεν τά πανορθοδόξως καθιε
ρωμένα. Ή τελευταία παρατήρησίς μου είναι ότι τό ύπό συζήτη- 
σιν κείμενον δέν είναι ποιμαντικόν κείμενον, τό όποΐον προορίζε
ται διά τά κατηχητικά σχολεΐα ή τό ποίμνιόν μας. Πρέπει νά έχη 
καθαρώς επιστημονικήν βάσιν, νά ερείδεται επί κοινώς άποδεκτών 
θεολογικών καί κανονικών βάσεων. Διά τόν λόγον τούτον, ή μνεία 
τού 8ου κανόνος τής Α' Οίκουμενικής συνόδου άποτελεΐ τήν βάσιν 
καί διά τάς Επισκοπικάς συνελεύσεις καί διά τήν επίλυσιν τού θέ
ματος τής Διασποράς. Οί κανόνες πρέπει νά εφαρμόζωνται εΐτε 
μάς συμφέρει εΐτε όχι. Πρέπει νά άποφασίσωμεν νά μή λέγωμεν 
άλλα είς τούς διμερεΐς διαλόγους, ότι ό τάδε κανών μάς άπαγορεύει 
τούτο ή εκεΐνο, καί εδώ νά λέγωμεν τά άντίθετα. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Είσθε σαφής, άγιε Περιστερίου. 
Εύχαριστώ.

Ό Έλλογιμ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
επιθυμώ νά κάνω μίαν πρότασιν, ή όποία εκφράζει, κατά τήν γνώ
μην μου, καί τό πνεύμα τών κανόνων, άλλά καί τήν περιρρέουσαν 
άντίληψιν. Είς τό τέλος τής § 1 α), εκεΐ όπου λέγει «κατά τρόπον 
σύμφωνον πρός τήν ορθόδοξον εκκλησιολογίαν καί τήν κανονικήν 
παράδοσιν καί πράξιν τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας», μέ βάσιν τήν 
εναρκτήριον Όμιλίαν σας, άγιε Πρόεδρε, νά προστεθή τό έξής: 
«αίτινες προβλέπουν καί επιβάλλουν τήν νπαρξιν ενός καί μόνον 
επισκόπου είς εκάστην τοπικήν Εκκλησίαν».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νά ερωτήσω τήν Αντιπροσωπίαν τής 
Εκκλησίας Ρουμανίας, εάν ό πρότασις τού κ. Γιάγκου σάς εύρίσκει 
συμφώνους.

Ή  Αντιπροσωπία τής άγιωτάτης Εκκλησίας Ρουμανίας 
άπαντα όχι.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ: Εάν προστεθή 
«διά τήν εδαφικότητα τών επισκοπικών δικαιοδοσιών», είς τό σημεΐον 
1 α), τό όποΐον άνέφερεν ό κ. Γιάγκου;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν καταλαβαίνω τί θά εννοή αύτό.
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ: Γνωρίζομεν τί 

σημαίνει, είναι ούσιαστικώς τό ΐδιον τό όποΐον περιγράφεται.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τί σημαίνει «διά τήν εδαφικότητα»;
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ: Σημαίνει 

ούσιαστικώς τήν ύπαρξιν ένός επισκόπου είς μίαν περιφέρειαν, ή 
όποία θά είναι ή εδαφική δικαιοδοσία του.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εμένα δέν μού λέγει τίποτε. Εν πάση πε-
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ριπτώσει, ή έντύπωσίς μου είναι οτι ή Αντιπροσωπία της Έκκλησίας 
Ρουμανίας ουδεμίαν άπολύτως δέχεται τροποποίησιν έπί τού ση
μείου τούτου. Είναι έτσι;

Ή  Αντιπροσωπία της άγιωτάτης Έκκλησίας Ρουμανίας 
άπαντά, «άπολύτως».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Επομένως δέν έχει νόημα νά προτείνω- 
μεν τροποποιήσεις.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος έν Βερολίνω, Γερμανία καί Μ. 
Βρεταννία κ. Μάρκος: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμην, διότι 
μάλλον προσεπάθησα νά έκφρασθώ συντόμως καί δι' αυτό δέν κα- 
τενοήσατε τήν παρατήρησίν μου. Έπ' ουδενί ήθελον νά εϊπω οτι δέν 
πρέπει νά λαμβάνωμεν ύπ' όψιν τούς κανόνας. Πιστεύω, άντιθέτως, 
οτι άποτελούν τήν βάσιν, έπί της όποίας στηριζόμεθα. Θά ήθελον 
νά δυνάμεθα νά χρησιμοποιήσωμεν κατά λέξιν κάποιον κανόνα 
είς τήν έποχήν μας. Θά πρέπει νά άναγνώσωμεν τόν 8ον κανόνα της 
Α' Οίκουμενικης συνόδου καί νά ϊδωμεν τί άκριβώς άναφέρει, διότι 
έκεϊ δέν άναφέρονται αί διάφοροι δικαιοδοσίαι, άλλά ή παραμονή 
ένός ή δύο έπισκόπων, εϊτε αυτών οί όποϊοι έχουν καθαιρεθη εϊτε 
αυτών οί όποϊοι έχουν έπανέλθει είς τό άξίωμα της άρχιερωσύνης. 
Είναι μία τελείως διαφορετική θέσις άπό αυτήν διά τήν όποίαν 
όμιλούμεν σήμερον. Δηλαδή, τό νόημα είναι έντελώς διαφορετικόν, 
οταν όμιλώμεν καί χρησιμοποιώμεν τόν κανόνα τούτον διά τήν μή 
κανονικήν ταύτην κατάστασιν, άναφερόμενοι είς τά γεγονότα τού 
20ού αίώνος. Έκτός τούτου, ό κανών άναφέρει είς μίαν πόλιν, ένώ 
ήμεϊς όμιλούμεν περί περιοχών, διότι καταλαβαίνομεν οτι είς πολ- 
λάς πόλεις, πράγματι, δέν ύπάρχουν δύο έπίσκοποι. Αλλά είς τήν 
μικρήν μου Γερμανίαν, είς διαφόρους πόλεις, ύπάρχουν διάφοροι 
έπίσκοποι. Καί αυτό έπίσης είναι λάθος. Διά τούτο δέν θά πρέπει 
νά στηριζώμεθα είς τό γράμμα τού κανόνος, άλλά είς τό γενικόν 
πνεύμα ολου τού κανονικού δικαίου καί της κανονικης παραδόσε- 
ως. Αυτό θά πρέπει κάπου νά τό προσθέσωμεν, οτι φυσικήν πηγήν 
ήμών άποτελεϊ τό πνεύμα τών κανόνων.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πρίν ή δώσω τόν λόγον είς τόν άγιον Μπά
τσκας, θά ήθελον νά κάνω μίαν παρατήρησιν διαδικαστικης φύσε- 
ως. Όπως εϊπομεν καί χθές, ή άποστολή ήμών έδώ δέν είναι νά συ
ζητήσωμεν τό θέμα έξ ύπαρχης, έάν δηλαδή ίσχύουν ή δέν ίσχύουν 
οί κανόνες, κ.λπ. Επομένως, ή συζήτησις πρέπει νά τελειώση. Θά 
παρεκάλουν νά μήν έπεκταθή πλέον ή συζήτησις καί νά λάβωμεν 
τήν άπόφασίν μας κατά συνείδησιν.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναϊος: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, θέλω νά σχολιάσω τήν ξενίζουσαν, θά έλεγον, καί είς έμέ καί, 
φαντάζομαι, καί είς άλλους τινάς, θέσιν τού άδελφού Κυπριανού,
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διότι τό όραμα ήμών, διά λόγους θεολογικούς καί κανονικούς, ώς 
προείπεν ό άγιος Περιστερίου, καί όχι μέ σκοπόν νά άρέσωμεν είς 
τό ποίμνιόν μας, είς τά έθνη μας ή είς άλλους παράγοντας, είναι 
όραμα μιας κανονικώς έρρυθμισμένης Ορθοδόξου Διασπορας. Βλέ
πω μίαν διαφοράν άπόψεων ώς πρός τό πώς ώρισμέναι Εκκλησίαι 
βλέπουν τήν όδόν πρός τό όραμα, πρός τό μέλλον τούτο. Ώρισμέναι 
Εκκλησίαι δέν δέχονται τήν έρμηνείαν τού 28ου κανόνος της Δ' 
Οίκουμενικης συνόδου, καθώς αΰτη διατυπούται είς τούς κύκλους 
τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου. Δέν νομίζω όμως ότι αύτή ή στά
σις, αύτή ή διαφοροποίησις ώς πρός τήν έρμηνείαν τού κανόνος 
μας δίδει τό δικαίωμα νά θέλωμεν νά διαιωνίζεται ή άταξία καί ή 
άκαταστασία, ή όποία χαρακτηρίζει τήν Διασποράν, μέ παραλλή
λους διαδικασίας έπί έθνικης βάσεως. Είς τήν πρότασιν ή τήν θέσιν 
τού άδελφού Επισκόπου Κυπριανού διαβλέπω εν βημα παρά πέρα, 
κινδυνωδέστερον τού πρώτου, δηλαδή τήν μή ρητήν παραδοχήν 
τών κανόνων, οί όποίοι είναι σαφείς καί κατηγορηματικοί ώς πρός 
τό θέμα μας, σημαίνει όχι μόνον διαιώνισιν της άκαταστασίας είς 
τήν Διασποράν, άλλά καί παρείσφρυσιν μιας νέας πρωτοφανούς 
πρακτικης, μία τοπική αύτοκέφαλος Εκκλησία νά είσπηδα είς τό 
κανονικόν έδαφος της άλλης μέ έθνικά ή άλλα κοσμικά κριτήρια 
καί πλέον όλος ό θεσμός της Εκκλησίας μας άνατινάσσεται καί δέν 
θά ύπάρχη Ορθόδοξος Εκκλησία έάν γίνη αύτό. Θά έχωμεν χάος 
καί άκαταστασίαν, όπου ό κόσμος της διαμαρτυρήσεως θά φαντάζη 
ίδανικός. Νομίζω ότι δέν δυνάμεθα, όντες όλοι έδώ ορθόδοξοι, 
ύπεύθυνοι ποιμένες καί θεολόγοι, νά θέσωμεν ύπό άμφισβήτησιν 
οίονδήποτε κανόνα, πολλφ δέ μαλλον, θεμελιώδεις κανόνας, οί 
όποίοι ρυθμίζουν τήν δομήν καί τήν λειτουργίαν της Εκκλησίας 
άνά τήν οίκουμένην. Άρα εΐτε θά εΐπωμεν εύθέως ό 8ος κανών, εΐτε 
περιφραστικώς, όπως προέτεινεν ό άγιος Γαλλίας, τό ΐδιο κάμει, 
άλλά δέν δυνάμεθα νά άρνηθώμεν τήν άνάγκην ίεροκανονικης 
στηρίξεως τού όλου έγχειρήματός μας. Διό νομίζω ότι ούδεμίαν 
πρέπει νά έχωμεν άμφιβολίαν είς τό σημείον τούτο, άλλά νά μείνη 
τό κείμενον μέ τήν κατοχύρωσιν διά της παραπομπης είς τήν κανο
νικήν ήμών παράδοσιν. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ, άγιε Μπάτσκας. Εξεφράσατε 
μέ τρόπον, νομίζω, πολύ σαφη τούς κινδύνους, οί όποίοι ύπάρχουν, 
έάν άποσιωπήσωμεν τήν άναφοράν ήμών είς τήν κανονικήν τά
ξιν, είς συγκεκριμένους κανόνας. Πολύ φοβούμαι ότι τό θέμα 
τούτο είναι τόσον σοβαρόν, ώστε δέν θά δυνάμεθα εύκόλως νά 
τό παρακάμψωμεν, χωρίς νά προδώσωμεν τήν έκκλησιολογίαν 
μας. Επομένως, τίθεται εν σοβαρόν έρώτημα, έάν πρέπει, χάριν 
της ένότητός μας αύτήν τήν στιγμήν, νά θυσιάσωμεν τό σημείον



Πρακτικά Δ ' Π ροσυνοδικης Π ανορθοδόξου Διασκέψεως/2009 89

τούτο. Είναι όμως κάτι, τό όποΐον θά κρίνη τό ίερόν Σώμα. Εάν 
πράγματι τό σημεΐον αύτό ενδέχεται νά μάς φέρη είς άδιέξοδον, 
ή θά πρέπει νά τό άποσύρωμεν ή θά όδηγηθώμεν είς άδιέξοδον. 
Θά ήθελον νά ύπογραμμίσω ότι, παρά τό γεγονός ότι όμιλούμεν 
κεκλεισμένων τών θυρών, αύτά τά όποΐα λέγομεν εδώ καί τά 
όποΐα θά άποφασίσωμεν καί θά καταγραφούν είς τά Πρακτικά, θά 
άποτελέσουν άντικείμενον εύρυτέρας γνώσεως καί κριτικής. Πρέ
πει δηλαδή νά έχωμεν ύπ' όψιν ότι όχι μόνον ό ίστορικός, άλλά καί 
ό ορθόδοξος πιστός, ό όποΐος θά λάβη γνώσιν τών όσων εΐπομεν, 
θά εΐπη άμέσως ότι ύπάρχουν Εκκλησίαι, αί όποΐαι δέν θέλουν τήν 
άρχήν τού ένός επισκόπου είς μίαν περιοχήν, αί όποΐαι άρνούνται 
τούς κανόνας καί θά μάς κρίνουν άναλόγως. Τό θέμα είναι πολύ 
σοβαρόν, άλλ' εναπόκειται είς ήμάς, επειδή ή Αντιπροσωπία τής 
Εκκλησίας Ρουμανίας σαφώς άσκεΐ άρνησικυρίαν αύτήν τήν στι
γμήν, νά κρίνωμεν εάν θά εμμείνωμεν είς τήν άναφοράν είς τήν 
κανονικήν τάξιν, εΐτε κατά τρόπον συγκεκριμένον εΐτε όχι. Ποία 
είναι ή γνώμη τών Αντιπροσωπιών επ' αύτού;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας: Συγγνώμην πού 
λαμβάνω τόν λόγον. Παρακολουθώ μέ πολύ ενδιαφέρον τάς συ
ζητήσεις καί ώς γραμματεύς επιτραπήτω μοι νά κάμω ώρισμένας 
διαπιστώσεις, συμφώνως πρός τήν άποστολήν, τήν όποίαν αί 
Εκκλησίαι έδωσαν είς τήν Γραμματείαν, ήτοι τόν συντονισμόν καί 
τήν εξεύρεσιν διεξόδων. Ασφαλώς μέ τήν συζήτησιν διευκρινήθη- 
σαν πολλά πράγματα. Ήμεΐς προετοιμάζομεν τήν Αγίαν καί Με
γάλην Σύνοδον. Δέν άποφασίζομεν τελεσιδίκως επί τών θεμάτων. 
Ή προετοιμασία τού θέματος τής Διασποράς έχει ενδιάμεσα στά
δια, μέ τήν εργασίαν είς τάς Διορθοδόξους Προπαρασκευαστικάς 
Επιτροπάς καί είς τήν ήμετέραν Διάσκεψιν, ή όποία καλεΐται νά 
λάβη άπόφασιν ad referendum πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύν
οδον, μόνην δυναμένην νά λάβη τάς όριστικάς άποφάσεις επί τών 
θεμάτων. Θεωρώ ότι οφείλομεν νά προχωρήσωμεν, έστω καί εάν 
ύπάρχουν διαφορετικαί γνώμαι επί τών πραγμάτων. Υπάρχουν συγ- 
κλίνουσαι καί άποκλίνουσαι άπόψεις, μέχρι τής συγκλήσεως τής 
Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Αί άπόψεις αύται εκφράζονται άπό 
τάς κατά τόπους Εκκλησίας. Δι' όσων ελέχθησαν ενεφανίσθησαν 
αί ύπάρχουσαι διαφοραί, τάς όποίας δέν θά εξαλείψωμεν. Απλώς 
προσπαθούμεν νά κατανοήσωμεν τά θέματα. Ακόμη καί εάν είς 
τήν παρούσαν φάσιν άδυνατούμεν νά εξαλείψωμεν τάς διαφοράς, 
οφείλομεν νά συνεχίσωμεν τήν εργασίαν μας, διότι έχομεν μεγά
λην εύθύνην έναντι τού πανορθοδόξου καί παγκοσμίου πλαισίου. 
Επομένως, μετά συνέσεως καί εν γνώσει όλων τών καταστάσεων, 
θά προχωρήσωμεν.
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Κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην, τό ένώπιον ήμών κείμε
νον μάς παρέχει τήν δυνατότητα ταύτην. Δέν συνετάχθη ύπό τών 
προκατόχων μας είκή καί ώς έτυχε. Τό έμελέτησαν, διεξιφίσθη- 
σαν έπί τών θεμάτων, κινδυνεύοντες ένίοτε νά μή φθάσουν είς 
άποτέλεσμα. Καί ομως, έχοντες συναίσθησιν της ευθύνης διά τήν 
συνέχισιν τού έργου των, άπεφάσισαν έν γενικόν πλαίσιον. Έφ' 
οσον καί τώρα έχομεν αυτήν τήν διαφοράν, θεωρώ οτι καλύπτε
ται καί ή μέριμνα έφαρμογης τών κανόνων της Εκκλησίας διά της 
φράσεως: «οπως οργανωθή αυτη κατά τρόπον σύμφωνον πρός τήν 
ορθοδόξον έκκλησιολογίαν καί τήν κανονικήν παράδοσιν καί πράξιν 
τής Όρθοδόξου Έκκλησίας». Έάν είσέλθωμεν είς τήν άνάλυσιν, βλέ- 
πομεν οτι δέν ύπάρχει συμφωνία. Επομένως, θεωρώ, οτι δέν πρέ
πει καί ουδείς μάς ύποχρεώνει νά είσέλθωμεν είς λεπτομερείας. Άς 
άρκεσθώμεν είς έκεϊνο, τό όποϊον έκφράζεται είς τό κείμενον καί 
έπί τού όποίου ύπάρχει όμοφωνία της Όλομελείας. Επομένως, δέν 
πρέπει νά φθάσωμεν είς τό σημεϊον νά εϊπωμεν οτι δέν δυνάμεθα 
νά προχωρήσωμεν. Προχωρούμεν έπί της βάσεως ταύτης, ή δέ φρά- 
σις καλύπτει, κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην, τήν ορθόδοξον κα
νονικήν πράξιν καί παράδοσιν. Αυτά ήθελον νά εϊπω διά νά καθη
συχάσω ολίγον τά πνεύματα. Έάν, βεβαίως, ή Όλομέλεια έπιθυμή 
νά έμβαθύνη έπί τού θέματος καί νά άναλάβη τάς ευθύνας της 
είς αυτό, τό όποϊον δύναται νά προκύψη, είναι ίδική της ύπόθεσις. 
Αλλά ή Γραμματεία, σκεπτομένη έπί τού συνόλου τών πραγμάτων 
καί έπί της διαδικασίας, κάνει τήν πρότασιν αυτήν. Έχομεν κύρος 
Διασκέψεως, άλλά ήμεϊς δέν άποφασίζομεν όριστικώς. Ή Αγία καί 
Μεγάλη Σύνοδος άποφασίζει. Ήμεϊς άποσαφηνίζομεν τά πλαίσια, 
προετοιμάζομεν τά θέματα καί τά παραπέμπομεν είς τήν Αγίαν 
καί Μεγάλην Σύνοδον. Αυτή είναι ή άποστολή μας. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ άγιε Ελβετίας.
Ό Σεβ. Μητροπολίτης έν Δυτική καί Κεντρώα Εύρώπη κ. 

Ιωάννης: Ευχαριστώ, Σεβ. άγιε Πρόεδρε. Έπί τού συγκεκριμένου 
θέματος, διά νά τελειώνωμεν. Έάν δέν κάνω λάθος, νομίζω οτι ό 
άγαπητός άδελφός Κυπριανός είπεν, οτι είς τήν σημερινήν πράξιν 
της Έκκλησίας Ρουμανίας δύνανται νά ύπάρχουν καταστάσεις 
ύπάρξεως πλέον τού ένός έπισκόπου είς τήν ίδίαν πόλιν. Όρθώς 
ήννόησα; Έάν όχι, έχετε άντίρρησιν νά όμιλώμεν θεολογικώς ώς 
Όρθόδοξος Έκκλησία, καί όχι πρακτικώς, ούτε περί μεταβατικης 
καταστάσεως, ούτε περί σημερινης ποιμαντικης άνάγκης είς τήν 
Έκκλησίαν, άλλά, έπαναλαμβάνω, θεολογικώς λέγοντες, οτι ό 
στόχος ήμών ώς Όρθοδόξου Έκκλησίας, ή έκκλησιολογία της 
Όρθοδόξου Εκκλησίας προϋποθέτει τήν ύπαρξιν ένός έπισκόπου 
είς μίαν περιοχήν/περιφέρειαν; Δέν τό δέχεται;
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Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός:
Λυπούμαι, διότι δέν έγινα κατανοητός. Ενόμιζον ότι ήμην σαφής. 
Δέν άρνούμεθα τούς κανόνας, άλλά θεωρούμεν ότι πρέπει νά μεί- 
νωμεν είς τό πνεύμα τών κανόνων. Γνωρίζομεν ποία είναι ή σύγ
χρονος πραγματικότης. Είπον έξ άρχης ότι δέν είναι φρόνιμον νά 
κάνωμεν μίαν συγκεκριμένην προσθήκην, έπειδή θεωρούμεν ότι 
είς τήν § 1 α) ή φράσις, «σύμφωνον πρός όρθόδοξον έκκλησιολογίαν 
καί τήν κανονικήν παράδοσιν καί πραξιν τής Ορθοδόξου Εκκλησίας», 
καλύπτει άρκούντως τό θέμα, άνευ περαιτέρω διευκρινήσεως, 
έφ' όσον γνωρίζομεν ότι είς πολλάς Εκκλησίας ύπάρχει διαφορά 
έρμηνείας τού έν λόγφ κανόνος καί έτέρων κανόνων. Διατί νά θίξω- 
μεν τό θέμα τούτο; Δέν έπιθυμούμεν νά είσέλθωμεν είς τήν ούσίαν 
τών πραγμάτων, μέ τήν έρμηνείαν τών κανόνων. Αναφορικώς 
ώς πρός όσα είπεν ό Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ιωάννης, πιστεύομεν 
ότι δύνανται νά ύπάρχουν έν τη αύτη πόλει 2 ή 3 έπίσκοποι, έφ' 
όσον είναι μεγαλούπολις, άλλά όχι ό καθείς μέ τό ίδικόν του ποί- 
μνιον, δέν γίνεται σύγχυσις. Ό 8ος κανών ρητώς άναφέρει ότι δέν 
έπιτρέπεται πλέον τού ένός έπισκόπου είς μίαν πόλιν. Ή σημερινή 
πραγματικότης όμως είναι διαφορετική καί δέν όμιλούμεν περί της 
Διασπορας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Επιτρέψατέ μοι, είς τό σημείον αύτό, νά 
κάμω μίαν διευκρίνησιν, διότι έχω άκούσει έπανηλειμμένως τό 
έπιχείρημα τούτο. Όταν λέγωμεν ότι είς μίαν πόλιν έχομεν πολ
λούς έπισκόπους, δέν έννοούμεν ότι έντός της δικαιοδοσίας ένός 
έπισκόπου ύπάρχει ετερος έπίσκοπος. Εάν, π.χ., ή πόλις τών 
Αθηνών έχει κατατμηθη είς μητροπόλεις, έκάστη έχει τόν ίδικόν 
της έπίσκοπον καί δέν ύπάρχει δεύτερος έπίσκοπος έντός τών 
όρίων αύτης. Τούτο είναι άσχετον πρός τήν Διασποράν, είς τήν 
όποίαν οί έπίσκοποι ύπάρχουν ό εις δίπλα είς τόν άλλον. Λοιπόν, 
εΐπατε ότι έχετε διαφορετικήν έρμηνείαν τού 8ου κανόνος, άλλά δέν 
είναι ώρα νά συζητήσωμεν τό θέμα τούτο. Δέν δύναμαι όμως νά 
κατανοήσω πώς οί Ορθόδοξοι διαφέρομεν είς τήν έρμηνείαν τού 
8ου κανόνος. Δέν δύναμαι νά καταλάβω, πουθενά δέν έχω διαβάσει 
δύο διαφορετικάς έρμηνείας. Ό κανών ούτος είναι πολύ σαφής. Δέν 
θέλομεν νά τό όμολογήσωμεν, άλλά, πολύ φοβούμαι ότι οΰτω δίδο- 
μεν τήν έντύπωσιν ότι θέλομεν κάτι νά κρύψωμεν. Βεβαίως, είναι 
δικαίωμά σας νά έπιμένετε είς τήν θέσιν σας, άλλά, ώς είπον καί 
χθές, πρέπει νά αίτιολογώμεν ό,τι λέγομεν. Εσείς προεβάλλετε ώς 
αίτιολογίαν τήν έντολήν της ύμετέρας Εκκλησίας.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Έχομεν 
έγγραφον ώς πρός τό θέμα.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν έχει σημασίαν, έάν ή έντολή είναι
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έγγραφος ή μή. Σημασίαν έχει ότι έχετε εντολήν, ή όποία σάς λέγει 
ότι εάν δέν ύπάρξη συμφωνία μετά τής ύμετέρας Αντιπροσωπίας 
ώς πρός τό σημεΐον τούτο πρέπει νά άποχωρήσετε άπό τήν Διάσκε- 
ψιν. Εάν έχετε τοιαύτην εντολήν, τούτο σημειώνεται είς τά Πρα
κτικά καί έκαστος άναλαμβάνει τάς εύθύνας του. Νά έχετε όμως 
ύπ' όψιν ότι όσάκις λέγομεν ότι άποχωρώ, εάν δέν γίνη εκεΐνο τό 
όποΐον θέλω καί μού είπεν ή Εκκλησία μου, ή ήμετέρα Διάσκεψις 
θά τιναχθή είς τόν άέρα. Ήλθομεν εδώ μέ εύρύτητα πνεύματος 
νά άκούσωμεν καί τήν άποψιν τών άλλων. Αύτό σημαίνει Διάσκε
ψις. Δέν δυνάμεθα νά επικαλούμεθα συνεχώς τήν εντολήν τής 
ήμετέρας Εκκλησίας καί νά δηλώνωμεν ότι άποχωρούμεν εκ τής 
Διασκέψεως.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, δέν είπα ότι άποχωρούμεν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εΐπατε ότι δέν θά ύπογράψετε. Είναι τό
ΐδιον.

Ό Θεοφιλ. Επίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Εΐπαμε 
ποία είναι ή θέσις τής ήμετέρας Αντιπροσωπίας. Τώρα, εσεΐς κρί
νετε.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Μέ συγχωρεΐτε. Ή ερώτησίς μου ητο σα
φής καί ώς πρόεδρος είμαι ύποχρεωμένος νά άποσαφηνίσω τήν 
θέσιν σας. Εθέσατε τό θέμα ύπό τήν μορφήν «ή τό δέχεσθε ή δέν 
ύπογράφομεν»; Εάν τό θέτετε έτσι, πρόκειται περί άρνησικυρίας. 
Πρέπει νά γνωρίζω πώς θέτετε τό θέμα, διά νά ξέρω τί κάνω. 
Παρακαλώ νά άπαντήσετε.

Ό Θεοφιλ. Επίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Λοιπόν, 
νά προχωρήσωμεν τήν συζήτησιν καί νά ΐδωμεν πού θά καταλή- 
ξωμεν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έως πότε; Συζητούμεν τό θέμα αύτό 
άπό χθές τό άπόγευμα. Νά συζητήσωμεν πάλιν; Τώρα πλησιά
ζει τό διάλειμμα, δέν δυνάμεθα νά παρατείνωμεν τήν συζήτησιν. 
Εξεφράσθησαν όλαι αί άπόψεις. Επομένως, πρέπει νά άπαντήσετε, 
εάν θεωρήτε τό θέμα τόσον ούσιώδες, ώστε νά μή δεχθήτε τό κείμε
νον εάν τό τροποποιήσωμεν είς τό σημεΐον τούτο, νά μή τό τροπο- 
ποιήσωμεν ή νά διαπιστώσωμεν άπλώς τό άδιέξοδον.

Ό Θεοφιλ. Επίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Θεωρώ 
ότι, όπως είπεν καί ό άγιος Ελβετίας, τό κείμενον καλύπτει τό όλον 
ζήτημα. Εάν επιμένετε νά κάμετε προσθήκες, βεβαίως...

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εάν γίνη ή προσθήκη, είς περίπτωσιν κατά 
τήν όποίαν τό ζητούν οί περισσότεροι, εσεΐς θά τήν άποδεχθήτε ή 
όχι;

Ό Θεοφιλ. Επίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Αναλό- 
γως πώς θά είναι ή προσθήκη.
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Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Έπί της διαδικασίας, Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε. Κατ' άρχήν, δέν τίθεται θέμα νά φύγη κάποιος ή νά 
μείνη. Λαμβάνομεν τάς άποφάσεις μας όμοφώνως. Ό Κανονισμός 
λειτουργίας τών Πανορθοδόξων Διασκέψεων άναφέρει ρητώς οτι 
πρέπει νά έπιτευχθή όμοφωνία. Έάν δέν ύπάρχη όμοφωνία έπί 
ένός θεμελιώδους σημείου, παραπέμπεται είς έπομένην Διάσκε
ψιν. Ύπάρχουν δύο δυνατότητες: εϊτε νά προσθέσωμεν τί σημαί
νει ή τήρησις τού κανόνος, λέγοντες δηλαδή οτι πρέπει νά φθά- 
σωμεν είς μίαν τοπικήν Έκκλησίαν μέ ένα έπίσκοπον είς έκαστον 
τόπον. Έάν ή προσθήκη αύτη δέν γίνη όμοφώνως άποδεκτή, δέν 
γίνεται ή προσθήκη. Έάν θεωρήσωμεν οτι τό σημεϊον τούτο είναι 
θεμελιώδες, διακόπτομεν τήν έξέτασιν τού σημείου τούτου καί τό 
παραπέμπομεν είς έπομένην Διάσκεψιν. Ούτως έχει ό κανονισμός. 
Ή πρότασις, τήν όποίαν είχα κάνει («έτσι ώστε είς έκάστην περιο
χήν νά ύπάρχη μία τοπική Όρθόδοξος Έκκλησία, ή όποία θά έχη μό
νον ένα έπίσκοπον είς ένα καί τόν αύτόν τόπον»), δέν προορίζεται διά 
τήν § 1 β), διότι διαβάζοντας έκ νέου τό κείμενον, άντελήφθην οτι 
ή τελευταία φράσις της § 1 β), «έπί τή βάσει αρχών καί κατευθύν
σεων...», άφορά είς τήν μεταβατικήν περίοδον. Είναι ομως καλόν 
νά εϊπωμεν, έπαναλαμβάνω, τί σημαίνει ή τήρησις τού κανόνος. 
Έάν δέν συμφωνήσωμεν έπί τού σημείου τούτου καί θεωρήσωμεν 
οτι είναι ίδιαιτέρως σημαντικόν, θά πρέπει νά παραπέμψωμεν τό 
σημεϊον τούτο είς έπομένην Διάσκεψιν, άλλά νά συνεχίσωμεν μέ 
τά άλλα σημεϊα τού κειμένου.

Όσον άφορά είς τήν αυθεντίαν τών Πανορθοδόξων Διασκέ
ψεων, συμφώνως πρός τό άρθρον 16 τού Κανονισμού, «αί άποφάσεις 
τών Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψεων (...) δέν έχουν δε
σμευτικόν κύρος διά τάς κατά τόπους Έκκλησίας, πρίν ή άποφανθή 
ή Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος». Δέν γνωρίζω έάν είς τήν Αγίαν καί 
Μεγάλην Σύνοδον έκάστη Έκκλησία λαμβάνη ένιαίαν θέσιν ή έάν 
έκαστος έπίσκοπος μέλος της Συνόδου όμιλή συμφώνως πρός τήν 
έπιφοίτησιν τού Αγίου Πνεύματος. Τό θέμα βεβαίως τούτο δέν είναι 
της παρούσης. Έπί τού παρόντος, άς άρκεσθώμεν είς τήν έξέτασιν 
τού ένώπιον ήμών κειμένου. Δυνάμεθα, νά προσθέσωμεν κάπου είς 
τό κείμενον τί σημαίνει συμφώνως πρός τήν έκκλησιολογίαν καί τήν 
κανονικήν παράδοσιν καί πράξιν ή όχι; Έάν δέν συμφωνήσωμεν έπ' 
αυτού, άλλά θεωρήσωμεν οτι άποτελεϊ θεμελιώδες σημεϊον, ώστε 
νά παραπεμθή είς έπομένην Διάσκεψιν, συνεχίζομεν τήν έξέτασιν 
τών έτέρων σημείων τού κειμένου. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ, κ. Λαχάμ. Μακάρι νά ητο 
οπως τό εϊπατε, φοβούμαι ομως οτι δέν παραπέμπονται μόνον 
ώρισμένα σημεϊα τού κειμένου είς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευ
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αστικήν Επιτροπήν, άλλά όλόκληρον τό κείμενον. Αύτή είναι ή 
ίδική μου έρμηνεία τού Κανονισμού. Εάν παραπεμφθη εν σημείον, 
παραπέμπεται όλον τό κείμενον. Όπότε έχομεν γενικόν άδιέξοδον. 
Έν σημείον δύναται νά τορπιλίση όλον τό κείμενον, όλην τήν δια
δικασίαν. Επομένως, τό έρώτημα είναι έάν άξίζη νά έπιμείνωμεν 
είς τό σημείον τούτο έν όψει τού γεγονότος ότι πιθανόν νά όδηγήση 
είς άδιέξοδον ή έάν εΐμεθα διατεθειμένοι νά τό παρακάμψωμεν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. 
Ιγνάτιος: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, νομίζω ότι όσα έλέχθησαν είναι πολύ 
κατατοπιστικά καί όποιος έχει μελετήσει τά πρακτικά τών Διορ- 
θοδόξων Προπαρασκευαστικών Επιτροπών διαπιστώνει ότι, έν 
πολλοίς, ή συζήτησις αΰτη έχει προηγηθη καί έκ μέρους τών προ- 
κατόχων ήμών. Θεωρώ ότι αί φράσεις, αί όποίαι έχουν διασωθη 
είς τό ένώπιον ήμών κείμενον, δέν είναι τυχαίαι. Π.χ., «πρός τήν 
όρθόδοξον έκκλησιολογίαν», άπαντες γνωρίζομεν τί σημαίνει τούτο, 
είς τήν λειτουργικήν πραξιν ήμών. Τό κείμενον δέ προσθέτει, «τήν 
κανονικήν παράδοσιν καί πραξιν τής Ορθοδόξου Εκκλησίας». Καί 
έδώ οί όροι έρμηνεύονται βάσει τών συζητήσεων είς τάς Διορθο- 
δόξους Προπαρασκευαστικάς Επιτροπάς. Είς τήν § 1 β) προστί
θεται «είς τήν αυστηρώς κανονικήν λύσιν τον προβλήματος». Τό 
«αύστηρώς» έμπερικλείει άκριβώς έκείνο, τό όποίον προσπαθούμεν 
νά έπιτύχωμεν, καί ΐσως θά ήτο καλόν νά προστεθη είς τό κείμε
νον. Ή προσθήκη δέν είναι όμως άπολύτως άναγκαία, διότι τό 
αύστηρώς σημαίνει μία έπισκοπή -  ε'νας έπίσκοπος. Ούδείς δύνα
ται νά τό άμφισβητήση είς τήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Εξ άλλου, 
είς τήν § 2 α), τό κείμενον έπανέρχεται λέγον «κατά τό μεταβατι
κόν στάδιον, κατά τό οποίον θά προετοιμασθή ή κανονική λύσις τού 
ζητήματος». Επανέρχεται δηλαδή τό κείμενον συνεχώς μέ φρά
σεις, αί όποίαι, κατά τήν ταπεινήν ήμών γνώμην, διασώζουν τήν 
ένότητα καί αί όποίαι έρμηνεύονται έπί τη βάσει τών συζητήσεων. 
Αί συζητήσεις διασώζονται είς τά Πρακτικά, τά όποία συνοδεύουν 
τά ύφ' ήμών ύποβαλλόμενα κείμενα είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην 
Σύνοδον. Άπαντες έπιθυμούμεν τήν βελτίωσιν τών κειμένων καί 
θά ήδυνάμεθα νά συζητώμεν έπί ώρας πρός τελειοποίησιν τού 
κειμένου. Ακόμη καί τό τελειότερον κείμενον δύναταί τις νά τό 
έρμηνεύση κατά τό δοκούν. Μήπως λοιπόν, χάριν της ένότητος έν 
τη παρούση Διασκέψει καί της συνεχίσεως της ήμετέρας έργασίας, 
θά πρέπει νά προχωρήσωμεν έπί της ούσίας, νά κληθούν δηλαδή 
αί Αντιπροσωπίαι νά προτείνουν τυχόν άλλαγάς έπί σημείων, τά 
όποία αύται θεωρούν κρίσιμα, όχι διά τήν βελτίωσιν τού κειμένου, 
άλλά διά τήν θέσιν των έναντι τών κειμένων, διασφαλίζοντες οΰτω 
καί τήν ένότητα καί τήν όλοκλήρωσιν της ήμετέρας έργασίας; Πι
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στεύω ότι ήδη ό διάλογος, ό όποΐος προηγήθη καί θά συνοδεύη τό 
κείμενον, κατοχυρώνει τάς φράσεις: ορθόδοξος εκκλησιολογία, κα
νονική παράδοσις καί πράξις, αυστηρώς κανονική λύσις τον προβλή
ματος. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άγιε Δημητριάδος, θά ήθελον νά σάς 
ερωτήσω επ' αύτού. Δύνασθε νά μού εΐπετε, διά ποΐον λόγον δέν 
θέλομεν νά εΐπωμεν τά πράγματα μέ τό όνομά τους; Μήπως τούτο 
δημιουργεΐ σοβαρόν θέμα; Μήπως όντως δέν συμπίπτομεν είς τήν 
άποδοχήν ή τήν έρμηνείαν τού κανόνος; Θέλετε νά τό παρακάμψω- 
μεν χάριν τής ένότητος, άλλά βλέπων ότι μία Ορθόδοξος Εκκλησία 
δέν άντιμετωπίζει μέ τόν ΐδιον τρόπον ένα κανόνα τής Εκκλησίας 
καί δέν θέλει νά τό εΐπη μέ τό όνομά του, δέν σάς δημιουργεΐ έναν 
προβληματισμόν; Ισως εν τέλει τό παρακάμψωμεν χάριν τής 
ένότητος, άλλά δέν σάς προβληματίζει; Προσωπικώς, ώς θεολόγος, 
άλλά καί ώς ορθόδοξος γενικώς, αίσθάνομαι άσχημα όταν βλέπω 
ότι μία Ορθόδοξος Εκκλησία δέν όμοφωνεΐ είς τό θέμα τούτο. Θά 
ύπήρξαν άσφαλώς επ' αύτού συζητήσεις καί είς τήν Διορθόδοξον 
Προπαρασκευαστικήν Επιτροπήν, καί δι' αύτό κατέληξαν νά μή τό 
εΐπουν μέ τό όνομά του, άλλά θέλομεν νά συνεχίσωμεν νά μή τό 
λέγωμεν μέ τό όνομά του; Δέν δυνάμεθα όμως νά μή τό σημειώσω- 
μεν είς τά Πρακτικά, τά όποΐα γράφονται καί θά γνωστοποιηθούν. 
Εγώ τούλάχιστον καταθέτω ότι άδυνατώ νά μή σημειώσω ότι τό 
γεγονός τούτο είναι άκρως άνησυχητικόν.

Ό Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Μπαλασώφ: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, Σεβασμιώτατοι, θά ήθελον νά ύποστηρίξω 
τό σοφόν κάλεσμα δι' είρήνην καί αύτοσυγκράτησιν, τό όποΐον 
μάς άπηύθυνεν ό Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας, Γραμματεύς 
επί τής προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Εάν 
επιστρέψωμεν είς τήν συζήτησιν μεταξύ τού Προέδρου καί τού 
εκπροσώπου τής Εκκλησίας Ρουμανίας, θά ήθελον νά σημειώσω 
ότι καί άλλοι εκπρόσωποι τών κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών 
εξέφρασαν τήν αύτήν θέσιν μέ εκείνην τής Αντιπροσωπίας 
τής Εκκλησίας Ρουμανίας, διότι εδώ πλέον λέγεται ότι μόνον 
ή Εκκλησία Ρουμανίας διαλύει τήν όμοφωνίαν. Ή όμοφωνία 
επιτυγχάνεται μέ τήν ύπάρχουσαν διατύπωσιν είς τό εγκριθέν 
κείμενον τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής τού 
1990, είς τό όποΐον άναφέρεται «συμφώνως πρός τήν κανονικήν 
παράδοσιν καί πράξιν τής Ορθοδόξου Εκκλησίας». Ή δυσκολία 
συνίσταται είς τήν περιγραφήν τής κανονικής παραδόσεως τής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας είς σύντομον φράσιν. Ακόμη καί ή φράσις 
«είς επίσκοπος είς μίαν πόλιν», άνευ συγχρόνου έρμηνείας, θά ητο 
άπολύτως άκατανόητος, μεταξύ άλλων, καί ύπό τών περισσοτέ
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ρων ορθοδόξων πιστών. Διότι ούτοι γνωρίζουν καλώς οτι έάν, π.χ. 
ό Πατριάρχης Μόσχας δέν είχε 10-15 βοηθούς έπισκόπους, δέν θά 
ήδύνατο νά άντεπεξέλθη είς τάς άπαιτήσεις μιάς μεγαλουπόλεως 
οπως ή Μόσχα· μεταξύ αυτών είναι καί ό Μητροπολίτης Κρουτί- 
τσκης, ό όποϊος διοικεϊ τήν περιοχήν του σχεδόν μέ τά δικαιώματα 
έπαρχιούχου ίεράρχου, καίτοι αύτη άποτελεϊ τμημα της έπαρχίας 
Μόσχας. Έάν λοιπόν άναφέρωμεν τόν συγκεκριμένον κανό
να ή μίαν συγκεκριμένην φράσιν τού κανόνος, θά χρειασθώμεν 
ευρυτάτην έρμηνείαν καί έφαρμογήν τού κανόνος είς τάς συγχρό
νους συνθήκας. Έκτός τούτου, ένθυμούμενος τάς έργασίας της Δι- 
ορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης τού 1990, θά πρέπει 
νά σημειώσω οτι είς τά Πρακτικά της Έπιτροπης τού 1990, σημειώ
θηκε οτι ό Μητροπολίτης Περγάμου προέτεινε νά μή γίνη άναφορά 
είς τόν 8ον κανόνα της Α' Οίκουμενικης Συνόδου καί ή φράσις εις 
έπίσκοπος είς μίαν πόλιν, διότι ό κανών ούτος δέν άναφέρεται που
θενά άλλού. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Αποκλείεται νά τό έχω εϊπη αυτό. Έχω 
έπανειλημμένως γράψει έπί τών θεμάτων τούτων. Τά Πρακτικά 
έχουν κάποιο λάθος. ’Επαναλαμβάνω ομως, οτι τό παράδειγμα της 
ύπάρξεως πολλών έπισκόπων έντός της Αρχιεπισκοπης Μόσχας 
δημιουργεϊ σύγχυσιν, διότι δέν έχει σχέσιν μέ έκεϊνο τό όποϊον 
συζητούμεν τώρα. Έδώ πρόκειται περί παραλλήλων δικαιοδοσιών. 
Δηλαδή, έάν θέλωμεν νά εύρωμεν έν παράδειγμα, θά έρωτήσω τόν 
Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Μπαλασώφ, πώς θά ησθάνετο 
έάν ή Έκκλησία Κωνσταντινουπόλεως ή ή Έκκλησία Ελλάδος 
έκαμεν έπισκοπήν διά τούς Έλληνας έντός της Μόσχας; Θά προσέ- 
κρουε ή όχι είς τόν 8ον κανόνα; Τά περί βοηθών έπισκόπων ουδεμίαν 
σχέσιν έχουν μέ τό ύπό έξέτασιν θέμα. Τό πρόβλημα είναι έάν δυ
νάμεθα νά έχωμεν παραλλήλους δικαιοδοσίας λόγφ της έθνικης 
μας ταυτότητος.

Ό Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Μπαλασώφ: 
Ουδεμία τών κατά τόπους Όρθοδόξων Έκκλησιών θεωρεϊ δυνατήν 
τήν έντός της δικαιοδοσίας αυτης ϊδρυσιν δικαιοδοσίας έτέρας τι- 
νός κανονικης Έκκλησίας. Ένφ ή σύντομος φράσις εις έπίσκοπος 
είς μίαν πόλιν δέν δύναται νά συμπεριληφθή είς τό κείμενον, διότι 
θά χρειασθή ευρυτέραν έρμηνείαν καί προσαρμογήν είς τάς συγ
χρόνους συνθήκας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ό τελευταϊος όμιλητής είναι ό Καθηγ. κ. 
Μαρτζέλος, διότι πλησιάζει ή ώρα τού διαλείμματος.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, δι' έμέ τό θέμα δέν είναι έάν πρέπει ή όχι νά γίνη προσθήκη 
είς τήν § 1 α). Τό θέμα, τό όποϊον είναι άνησυχητικόν, είναι οτι δέν
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τολμούμεν νά διευκρινήσωμεν είς τί συνίσταται ή κανονική παρά- 
δοσις καί πραξις της Εκκλησίας. Δηλαδή, εύλόγως διερωταταί τις, 
παίζομεν μέ τάς λέξεις; Έχομεν μίαν διατύπωσιν καί δέν εΐμεθα είς 
θέσιν νά διευκρινήσωμεν τί έννοούμεν; Ήκούσθη προηγουμένως 
ή θέσις τού Θεοφιλ. Επισκόπου Κυπριανού, ό όποίος είς συζήτη
σιν μετά τού Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου, άν δέν κάνω λάθος, 
είπεν ότι οί κανόνες έχουν ποιμαντικόν χαρακτηρα καί έπομένως 
δέν θά πρέπει νά έκλαμβάνωνται κατά γράμμα. Ενδεχομένως θά 
ήδύνατο νά ληφθη ύπ' όψιν ή παράμετρος ταύτη. Όντως οί κανό
νες έχουν ποιμαντικόν χαρακτηρα. Όμως τό θεμέλιον τών κανό
νων είναι θεολογικόν, τό πλαίσιον, έντός τού όποίου οί Πατέρες 
της Εκκλησίας έκφράζουν τήν ποιμαντικήν αύτών στάσιν, είναι 
ή έκκλησιολογία. Αύτή είναι ή βάσις. Δέν δυνάμεθα λοιπόν, έν 
ονόματι τών διαφορετικών ποιμαντικών προβλημάτων, τά όποία 
άντιμετωπίζομεν σήμερον, νά άγνοήσωμεν τήν θεολογικήν βάσιν 
καί τό πλαίσιον της έκκλησιολογίας της Εκκλησίας. Νομίζω ότι 
έκείνο, τό όποίον θά πρέπει πρωτίστως καί κυρίως νά μας ένδιαφέρει 
είναι ή άνάδειξις τού πνεύματος τού κανόνος, ή δέ άνάδειξις αύτή 
δέν ήμπορεί νά γίνη, άν άγνοήσωμεν τήν βάσιν καί τό πλαίσιον, 
τό όποίον είναι θεολογικόν, έκκλησιολογικόν έν προκειμένη. Ύπό 
τήν έννοιαν ταύτην, νομίζω ότι πρέπει νά εΐπωμεν «εις έπίσκοπος 
είς μίαν πόλιν», ή καλλίτερον, συμφώνως πρός τά νέα δεδομένα, 
«εις έπίσκοπος είς μίαν περιφέρειαν, είς μίαν τοπικήν Έκκλησίαν». 
Είναι ή έκκλησιολογική άρχή, ή όποία ύπάρχει ήδη είς τόν 8ον κα
νόνα, άσχέτως τών ποιμαντικών προβλημάτων, είς τήν λύσιν τών 
όποίων άπεσκόπει ό κανών ούτος.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ. Νομίζω ότι έχομεν όμιλήσει 
πολύ καί κατ' έπανάληψιν. Θά διακόψωμεν διά τό διάλειμμα καί 
όταν έπανέλθωμεν, θά λάβωμεν όριστικήν άπόφασιν έπί τού ση
μείου τούτου, έάν θά άλλάξωμεν ή όχι τό κείμενον. Εύχαριστώ.

Λύεται ή συνεδρία.
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ΤΡΙΤΗ , 9η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
* * *

B' ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ό Πρόεδρος: Αρχίζομεν, Αδελφοί, τό δεύτερον μέρος τής 
πρωινής εργασίας μας. Πρίν άπό τήν έναρξιν, θά ήθελον νά σάς 
άναγνώσω τά Πρακτικά, είς τά όποΐα άνεφέρθη ό Αίδεσιμολ. Πρω
τοπρεσβύτερος κ. Μπαλασώφ. Είς τά Πρακτικά τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Επιτροπής τού 1990 (σελ. 246 καί 247 τού 
έλληνικού κειμένου), όμιλώ πρός τήν Όλομέλειαν ώς μέλος τής 
Συντακτικής Επιτροπής, συγκεκριμένως επί τού σημείου «δ) ii. 
Είς έκαστον τόπον (πόλιν ή σαφώς περιγραμμένην περιοχήν) δέον 
νά ύπάρχη είς μόνον επίσκοπος (κανών 8 τής Α' Οίκουμενικής Συνό
δου)», τό όποΐον είχον προσωπικώς είσηγηθή. Λέγω, λοιπόν, ώς μέ
λος τής Συντακτικής Επιτροπής, ότι εν τφ πλαισίφ αύτής: «έγινε ή 
πρότασις νά άπαλειφθή ή τελευταία φράσις μέ τό έπιχείρημα ότι δέν 
έχομεν άλλού άναφοράν είς κανόνας. Νομίζω ότι έγινε άποδεκτή 
ή πρότασις καί δυνάμεθα νά διαγράψωμεν τήν φράσιν». Δέν είναι 
έπομένως ή ίδική μου γνώμη, όπως τήν παρουσιάζει ό π. Μπαλα
σώφ. Δέν πρέπει νά διαστρέφωμεν τά κείμενα. Ή το ή πρότασις τότε 
τής Συντακτικής Επιτροπής καί εγώ, ώς μέλος αύτής, άνέφερα είς 
τήν Όλομέλειαν τήν πρότασιν ταύτην. Επομένως δέν είναι άκριβές 
εκεΐνο, τό όποΐον ελέχθη ύπό τού π. Μπαλασώφ.

Ερχόμεθα τώρα είς τό κύριον έργον ήμών, τό όποΐον συν- 
ίσταται είς τό νά άποφασίσωμεν τελικώς επί τής § 1 α) καί β). 
Κατά τήν πρό τού διαλείμματος συζήτησιν εξεφράσθησαν, νομίζω, 
άπασαι αί επί τού θέματος άπόψεις. Τώρα τίθεται τό ερώτημα εάν 
ή Αντιπροσωπία τής άγιωτάτης Εκκλησίας Ρουμανίας είναι διατε
θειμένη νά δεχθή, κατά κάποιον τρόπον, μίαν άναφοράν είς τήν 
διευκρίνησιν περί τού τί εννοούμεν, μέ τήν φράσιν «αυστηρώς κα
νονικήν τάξιν». Τί θά έλεγεν επ' αύτού ή Εκκλησία Ρουμανίας;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Όλτενίας κ. Είρηναϊος: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, κατά τό πρώτον μέρος τής συζητήσεώς μας εΐπομεν ότι δέν 
γεννάται βεβαίως θέμα ότι εΐμεθα εναντίον τών κανόνων. Εΐμεθα 
άπολύτως σύμφωνοι μέ τούς κανόνας, διότι ούτοι άποτελούν 
όδηγόν τού έργου καί τής Εκκλησίας μας. Ώς πρός τήν § 1 β), κατά 
τήν γνώμην μας, θά πρέπει νά μείνη ώς έχει, δηλαδή ώς συνετά- 
χθη ύπό τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής τού 
1990. Είς τό τέλος τής πρώτης προτάσεως τής παραγράφου ταύτης 
δύναται νά λεχθή ότι πρέπει νά ύπάρχη εις μόνον επίσκοπος είς 
έκαστον τόπον, άνευ άναφοράς είς τόν κανόνα.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Είς ποΐον σημεΐον άκριβώς επιθυμεΐτε νά
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έντάξετε τήν προσθήκην; Δύναται ό Θεοφιλ. Επίσκοπος Καμπινε- 
άνουλ νά μας εΐπη είς τά έλληνικά;

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Νομίζω 
πλέον κατάλληλον μίαν διευκρίνησιν, ή όποία νά συνδέεται μέ τόν 
όρον «αύστηρώς». Είς τήν § 1 β) «... δι' ιστορικούς καί ποιμαντικούς 
λόγους ή άμεσος μετάβασις είς τήν αύστηρώς κανονικήν τάξιν τής 
Εκκλησίας ώς πρός τό ζήτημα τοντο, τουτέστιν τήν ϋπαρξιν ένός 
μόνον έπισκόπου είς τόν αυτόν τόπον», άνευ άναφορας τού κανό- 
νος. Τούτο άποσαφηνίζει τόν όρον «αύστηρώς» καί είσάγομεν τό 
πνεύμα τού κανόνος.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καλώς, εύχαριστώ. Νομίζω ότι ή πρό- 
τασις αΰτη θά ήτο άποδεκτή ύπό της Όλομελείας, διότι πράγματι 
άποσαφηνίζει ποία είναι ή αύστηρώς κανονική τάξις. Δέν ένοχλεί 
ή μή ονομαστική άναφορά είς τόν κανόνα, έφ' όσον άναφερόμεθα 
είς τό πνεύμα τού κανόνος. Εύχαριστώ, έπομένως, διά τήν 
έποικοδομητικήν συμβολήν της Αντιπροσωπίας της Εκκλησίας 
Ρουμανίας. Διαβάζω πάλιν τήν § 1 β), της όποιας τό κείμενον έχει 
πλέον ώς έξης: «Ή Επιτροπή διεπίστωσεν ώσαύτως δτι κατά τήν 
παρονσαν φάσιν δέν είναι έφικτή δι' ιστορικούς καί ποιμαντικούς 
λόγους ή άμεσος μετάβασις είς τήν αύστηρώς κανονικήν τάξιν τής 
Εκκλησίας ώς πρός τό ζήτημα τοντο, τουτέστιν είς τήν ϋπαρξιν ένός 
μόνου έπισκόπου είς τόν αυτόν τόπον. Διά τόν λόγον τοντον ήχθη 
είς τήν άπόφασιν, δπως προτείνη...» κ.λπ., άνευ έτέρας τροποποιή- 
σεως. Συμφωνούμεν είς αύτό;

Ή  Ολομέλεια συμφωνεί.
Προχωρούμεν είς άλλα θέματα, διότι έχομεν ήδη χάσει πολύ 

χρόνον. Έχετε παρατηρήσεις έπί της § 2 α);
Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 

έδώ άναφέρεται διά πρώτην φοράν είς τά κείμενά μας ό όρος «συ- 
νέλευσις», «Επισκοπικών συνελεύσεων». Εξ όσων γνωρίζω, είς τήν 
έλληνικήν, ό όρος «συνέλευσις» προϋποθέτει πληθος άνθρώπων. 
Φαντάζομαι, ότι ό άριθμός τών μελών τών Επισκοπικών λεγομέ
νων συνελεύσεων δέν θά ύπερβαίνη τά δάκτυλα της μιας χειρός 
ή τό πολύ 9-10 μέλη, όπως ή SCOBA είς τήν Αμερικήν. Συνεπώς, 
μήπως θά πρέπει γενικώς νά τροποποιήσωμεν τόν όρον «συνέ- 
λευσις»; Θά προέτεινον τήν λέξιν «σύνοδος», όρον περισσότερον 
έκκλησιαστικόν, ή «σύναξις».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι αί λέξεις, τάς όποίας προτεί
νετε, είναι προβληματικαί, διότι «σύνοδος» είναι τεχνικός όρος, ό 
όποίος δηλώνει άλλα πράγματα. Δέν δυνάμεθα νά ονομάσωμεν 
συνόδους τά έν λόγφ όργανα, διότι είς τήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν 
ή σύνοδος έχει ώρισμένην δομήν. Ώσαύτως, δέν δυνάμεθα νά τάς
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ονομάσωμεν «συνάξεις», διότι ή σύναξις δέν είναι μόνιμος, άλλά 
συνάγεται έκτάκτως. Ό ορος «συνέλευσις» έχει ήδη καθιερωθη 
καί έχει έπικρατήσει. Θά ητο πολύ δύσκολον νά άντικατασταθή. 
Οί προκάτοχοι ήμών ϊσως τό είχαν σκεφθη, άλλά δέν εύρον άλλην 
έκφρασιν. Πάντως όχι «σύνοδος», όχι «σύναξις». Νομίζω οτι ό ορος 
«σύνελευσις» πρέπει νά παραμείνη καί νά μή χάσωμεν τόν χρόνον 
μας μέ τόν ορον τούτον. Παρακαλώ τόν Καθηγ. κ. Γαλίτην νά μήν 
έπιμείνη έπ'αυτού.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Καλώς.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άλλη παρατήρησις;
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. 

άγιε Πρόεδρε, δεδομένου οτι ό στόχος της παρούσης Προσυνοδικης 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως είναι ή έπιτάχυνσις της συγκλήσε
ως της Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, φρονώ ταπεινώς, οτι είς τήν 
§ 2 α) πρέπει νά τεθή χρονικός προσδιορισμός έντός τού όποίου 
θά ίδρυθούν καί θά λειτουργήσουν αί Έπισκοπικαί συνελεύσεις, 
είς τρόπον ώστε νά μή παραπεμφθή τό θέμα της ίδρύσεως τών 
Έπισκοπικών συνελεύσεων είς τάς έλληνικάς καλένδας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άγιε Περιστερίου, είς τό κείμενον τού 1993, 
ύπάρχει πρόβλεψις έπ' αυτού. Νομίζω οτι λέγεται, ευθύς μετά τήν 
έγκρισίν των ύπό της Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως, αί 
Έπισκοπικαί συνελεύσεις τίθενται είς λειτουργίαν. Αναφέρεται είς 
τό κείμενον τού 1993 § 3. Επομένως, δέν χρειάζεται νά τό εϊπωμεν 
έδώ.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ίβάν Δημητρώφ: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, οσοι έλαβον μέρος είς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστι
κήν Έπιτροπήν τού 1990 ένθυμούνται οτι προσεπαθήσαμεν νά 
άποφύγωμεν τόν ρωμαιοκαθολικόν ορον «διάσκεψις» («conference»). 
Δέν άναφέρομαι είς τόν έλληνικόν ορον («συνέλευσις») ούτε είς 
τόν γαλλικόν («assemblee»), άλλά είς τήν ρωσσικήν μετάφρασιν 
(conferencia). Απλώς, κάνω μίαν ύπόδειξιν πρός τήν Γραμματείαν, 
ή όποία έτοιμάζει τάς μεταφράσεις. Είς τήν ρωσσικήν μετάφρασιν, 
ό ορθός ορος είναι «sabranie» καί όχι «conferenci».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω οτι «sabranie» σημαίνει σύνοδος.
Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ίβάν Δημητρώφ: Σημαίνει «συνέλευ

σις».
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν γνωρίζω τήν ρωσσικήν, έάν ομως 

σημαίνη συνέλευσις, καλώς. Νά διακρίνεται πάντως άπό τήν σύν
οδον.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ίβάν Δημητρώφ: Διά τήν σύνοδον, 
οί σλαβόφωνοι χρησιμοποιούμεν τόν ορον «sobor», δηλαδή «σύν
οδος».
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Είναι θέμα τών ρωσσοφώνων, εάν δέχων- 
ται τόν όρον.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος Σαμαράς: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, ύπάρχει συμφωνία, είς τά Πρακτικά τού 1993 (σελ. 
75 τού έλληνικού): «Είς τήν ελληνικήν θά λέγωνται «Έπισκοπικαί 
συνελεύσεις», είς τήν γαλλικήν «Assemblies episcopates» καί είς τήν 
ρωσσικήν «Sabranie ».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Επομένως, ύπάρχει συμφωνία καί θά 
προσαρμοσθούν άναλόγως αί μεταφράσεις.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ίβάν Δημητρώφ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
άπλώς ήθελον νά εΐπω, ότι είς τό ενώπιον ήμών κείμενον, είς τήν 
ρωσσικήν μετάφρασιν, ό όρος άναφέρεται ώς «κονφερέντσια».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νά προχωρήσωμεν είς τό 2 β).
Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 

Πρόεδρε, έχομεν δύο παρατηρήσεις σχετικάς πρός τήν § 2 b). Ή πρώ
τη είναι ή έξής: «Αί συνελεύσεις αύται θά συνίστανται εκ πάντων τών 
εν έκάστη περιοχή επισκόπων...», κ.λπ. Θά ήθέλομεν νά καταστή εξ 
άρχής σαφές ότι τό όργανον τούτο έχει συμβουλευτικόν χαρακτήρα. 
Δηλαδή, νά προστεθή είς τήν άρχήν τής προτάσεως: «Αί συνελεύ
σεις αύται, αί όποΐαι έχουν συμβουλευτικόν χαρακτήρα, θά συνίστα
νται...»  κ.λπ. Ή δευτέρα πρότασις ήμών είναι νά επιστρέψωμεν είς 
τήν συζήτησιν, ώς πρός τό ποΐος είναι πρόεδρος τών Επισκοπικών 
συνελεύσεων. Θεωρούμεν περισσότερον ορθόν, οί πρόεδροι τών 
Επισκοπικών συνελεύσεων νά εκλέγωνται ύπό τών μελών τών συν
ελεύσεων τούτων, δηλαδή νά μήν είναι θέσις, ή όποία δίδεται ex 
officio. Γνωρίζομεν, ότι τό ζήτημα τούτο είχεν συνεζητήθη είς τήν 
Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Επιτροπήν τού 1990. Καί τότε, 
ή Αντιπροσωπία τής ήμετέρας Εκκλησίας είχε κάνει τήν πρότασιν 
ταύτην, ή όποία είχεν άπορριφθή, άλλά τό 1990 επρόκειτο διά συν- 
έλευσιν τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής. Σήμε
ρον, εν τφ πλαισίφ τής Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, 
θέλομεν νά συζητήσωμεν εκ νέου τήν ήμετέραν πρότασιν περί 
εκλογής τών προέδρων ύπό τών μελών τών Επισκοπικών συνελεύ
σεων. Θεωρούμεν ότι ή εκλογή άποτελεΐ τό καλλίτερον πρότυπον, 
τό όποΐον θά ίκανοποίει τάς κατά τόπους Ορθοδόξους Εκκλησίας. 
Είναι επίσης τό πρότυπον, τό όποΐον θά έδιδεν είς τούς προέδρους 
τών Επισκοπικών συνελεύσεων τό άπαραίτητον κύρος διά τήν 
εκτέλεσιν τών άποφάσεων τών Επισκοπικών συνελεύσεων καί τό 
όποΐον θά τούς προσέδιδε τήν πρώτην θέσιν κατόπιν συμφωνίας 
όλων τών μελών τής Επισκοπικής συνελεύσεως. Επομένως, ή πρό
τασις ήμών είναι νά άντικατασταθή ή φράσις τού κειμένου, όπου 
λέγεται: «Αί συνελεύσεις... θά προεδρεύωνται ύπό τον πρώτου εκ
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τών είς τήν Εκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως ύπαγομένων άρχιερέων, 
έλλείψει δέ τούτου συμφώνως πρός τήν τάξιν τών Διπτύχων». Προ- 
τείνομεν τήν έξης τροποποίησιν: «Οί Πρόεδροι τών Έπισκοπικών 
συνελεύσεων θά έκλέγωνται ύπό τών μελών αύτών».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έχομεν λοιπόν δύο προτάσεις. Ή πρώ
τη άφορά είς τήν προσθήκην είς τό 2 β), «Αί συνελεύσεις, αί όποίαι 
έχουν συμβουλευτικόν χαρακτήρα, θά συνίστανται...». Θά προέτει- 
νον νά άρχίσωμεν άπό τήν πρότασιν ταύτην. Ποίος θά ήθελε νά 
όμιλήση έπ' αύτού;

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Ίννοκέντιος Έξαρχος: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, διακρίνω μίαν άντίφασιν είς τήν πρότασιν τού Σεβ. 
Αρχιεπισκόπου Βολοκολάμσκ. Αφ' ένός τονίζει ότι αί συνελεύσεις 
αύται έχουν συμβουλετικόν χαρακτηρα, άφ' έτέρου ύπερτονίζει 
τήν σπουδαιότητα, τήν όποίαν θά είχεν ή έκλογή τού προέδρου τών 
συνελεύσεων. Εύχαριστώ.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
νομίζω ότι ό ρόλος της προεδρίας τών συνελεύσεων είναι συντο
νιστικός καί όχι συμβουλευτικός. Ύπό τήν έννοιαν ταύτην, γνω
ρίζομεν ποίον είναι τό συντονιστικόν κέντρον είς τήν Ορθόδοξον 
Εκκλησίαν. Αντί νά προσθέσωμεν τόν όρον «συμβουλευτικός», 
θά ήδυνάμεθα νά εΐπωμεν «συντονιστικός», όπότε αύτομάτως 
όρίζεται καί ή θέσις τού πρώτου. Ώς γνωστόν, τό Οίκουμενικόν 
Πατριαρχείον είναι τό συντονιστικόν κέντρον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή πρότασις είναι νά εΐπωμεν «συμβου
λευτικός» καί όχι «συντονιστικός». Τήν δεχόμεθα ή όχι;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, κατά τήν συζήτησιν τού σημείου τούτου, καθωρί- 
σθησαν ώρισμένα κριτήρια ώς πρός τό έργον έκάστης Επισκοπικης 
συνελεύσεως. Τότε έδέχθημεν, ότι αί Επισκοπικαί συνελεύσεις 
δέν δύνανται νά λαμβάνουν άποφάσεις είς θέματα μείζονος 
έκκλησιαστικού ένδιαφέροντος, τά όποία άφορούν είς όλας τάς 
Εκκλησίας, άλλά μόνον είς άμιγώς τοπικά ποιμαντικά προβλήμα
τα. Νομίζω λοιπόν, έφ' όσον ύπάρχη ό προσδιορισμός καί περιορι
σμός ούτος, είς ό,τι άφορά είς τά καθαρώς ποιμαντικά προβλήματα 
έντός της περιφερείας της Επισκοπικης συνελεύσεως, ή Επισκοπική 
συνέλευσις δέν έχει συμβουλευτικόν χαρακτηρα. Θά δύνανται νά 
άποφασίσουν περί τών άμιγώς ποιμαντικών τούτων προβλημάτων, 
άλλά διά μείζονος ένδιαφέροντος προβλήματα, όπως λέγει τό κεί
μενον άλλαχού, άπευθύνονται είς τό Οίκουμενικόν Πατριαρχείον, 
τό όποίον καταλλήλως θά έρωτήση τάς άλλας Εκκλησίας καί θά 
άποφασίσουν. Δηλαδή, ή Επισκοπική συνέλευσις δέν μπορεί νά 
έχη συμβουλευτικόν χαρακτηρα διά τοπικά ποιμαντικά προβλήμα
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τα. Έάν είχε καθαρώς συμβουλευτικόν χαρακτηρα καί δέν ήδύνατο 
νά άποφασίση έπί ουδενός θέματος, τότε διατί νά ύπάρχη; Ούτως 
ή άλλως, ή Έπισκοπική συνέλευσις δέν δύναται νά άσχοληθή μέ 
προβλήματα πίστεως καί τάξεως, άλλά άποκλειστικώς μέ άπλά 
ποιμαντικά προβλήματα. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Θά ήθελον νά έρωτήσω τόν άγιον Βολο
κολάμσκ, ό όποϊος έκανε τήν πρότασιν, τί άκριβώς έννοεϊ μέ τόν 
ορον «συμβουλευτικός;» Δηλαδή, έγώ γνωρίζω οτι έν συμβουλευτι
κόν σώμα συμβουλεύει κάποιον. Ποϊος είναι έκεϊνος, τόν όποϊον τό 
σώμα τούτο συμβουλεύει, διά νά εϊπωμεν συμβουλευτικόν; Τί έχει 
κατά νούν;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, έγώ κατανοώ οτι ή Έπισκοπική συνέλευσις δέν θά πρέπει 
νά είναι διοικητικόν κανονικόν όργανον, έάν δηλαδή αί άποφάσεις 
της Έπισκοπικης συνελεύσεως έρχωνται είς άντίθεσιν μέ τήν θέλη- 
σιν της μιάς ή της άλλης τοπικης Έκκλησίας δέν δύνανται νά είναι 
ύποχρεωτικαί διά τούς έπισκόπους της μιάς ή της άλλης Έκκλησίας, οί 
όποϊοι έκπροσωπούν τάς Έκκλησίας αυτών είς τήν Διασποράν. Τούτο 
άφορά είς πλεϊστα οσα ζητήματα, έπί παραδείγματι, είς τό θέμα της 
έκκλησιαστικης δικαιοσύνης. Έάν ό κληρικός, ό όποϊος έχει κριθη 
ένοχος ύπό μιάς Έκκλησίας γίνεται δεκτός είς κοινωνίαν ύφ' έτέρας 
Έκκλησίας. Δύναται ή Έπισκοπική συνέλευσις νά λάβη άπόφασιν 
έπί τού ζητήματος τούτου, ύποκαθιστώσα τήν μίαν ή τήν άλλην 
Έκκλησίαν; Θεωρούμεν οτι τούτο δέν είναι δυνατόν καί, έπομένως, 
τό όργανον τούτο πρέπει νά έχη συμβουλευτικόν χαρακτηρα καί 
νά ένεργή έπί τή βάσει της όμοφωνίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ό ορος «συμβουλευτικός» δέν είναι πολύ 
έπιτυχής, διότι σημαίνει οτι συμβουλεύει κάποιον. Έκεϊνα τά όποϊα 
άνεφέρατε καλύπτονται καί πρέπει νά καλύπτωνται άπό τόν Κανο
νισμόν λειτουργίας τών Έπισκοπικών συνελεύσεων καί άπό άλλα 
σημεϊα τού ύπό έξέτασιν κειμένου, δηλαδή οτι ή Έπισκοπική συνέ
λευσις δέν άναμειγνύεται είς τήν δικαιοδοσίαν έκάστου έπισκόπου 
καί είς τάς σχέσεις αυτού μετά της Έκκλησίας του. Έκάστη 
Έκκλησία διατηρεϊ τήν δικαιοδοσίαν αυτης έπί έκάστου έπισκόπου 
της. Έπομένως, είναι θέμα περιγραφης τών ύποχρεώσεων καί τών 
δικαιωμάτων καί όχι έάν αί Έπισκοπικαί συνελεύσεις έχουν συμ
βουλευτικόν χαρακτηρα. Ό ορος «συμβουλευτικός» έχει άλλο περι- 
εχόμενον, θετικόν. Πρέπει κάτι νά κάμουν, νά συμβουλεύουν ποί- 
ους; Βεβαίως, κατανοώ έκεϊνα, τά όποϊα άνεφέρατε, άλλά ταύτα 
καλύπτονται άπό τόν Κανονισμόν λειτουργίας τών Έπισκοπικών 
συνελεύσεων, ό όποϊος καθορίζει τόν τρόπον συμπεριφοράς 
έκάστου έπισκόπου έντός της Έπισκοπικης συνελεύσεως.
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Ό Έλλογιμ. Δρ ΑλμπέρΛαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, συμφωνώ 
μαζί σας ότι ό όρος «συμβουλευτικός» δέν άρμόζει εδώ. Είναι ση
μαντικόν νά ΐδωμεν είς τί συνίστανται τό έργον καί ή εύθύνη τών 
Επισκοπικών συνελεύσεων ύπό τό φώς τής § 2 γ) τού κειμένου, δη
λαδή ή φανέρωσις τής ένότητος τής Ορθοδοξίας, ή άνάπτυξις κοινής 
δράσεως, ή κοινή εκπροσώπησις κ.λπ., θέματα, επί τών όποίων 
αί άποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν. Κατανοώ ότι αί 
άποφάσεις θά λαμβάνωνται κατά πλειοψηφίαν, άλλά τό ζήτημα, τό 
όποΐον θέτει ή άγιωτάτη Εκκλησία Ρωσσίας, είναι εάν ή πλειοψηφία 
θά επιβάλλη τάς άποφάσεις αύτής είς τήν μειοψηφίαν. Εάν δηλαδή 
ή Επισκοπική συνέλευσις άποφασίση τήν άνάπτυξιν κοινής δράσε
ως, άπασαι αί δικαιοδοσίαι θά είναι ύποχρεωμέναι νά συμμετέχουν; 
Άλλαις λέξεσιν, εάν αί άποφάσεις, άκόμη καί ποιμαντικής φύσεως, 
επιβάλλωνται είς τήν μειοψηφίαν; Κατά τήν γνώμην μου, εκεΐνο τό 
όποΐον έχει σημασίαν είναι νά δύνανται αί συνελεύσεις νά λαμβά
νουν καί νά εκτελούν τάς άποφάσεις των. Εάν όμως, ώρισμένα μέλη 
έχουν λόγους νά μή συμμετέχουν είς τήν άποφασισθεΐσαν κοινήν 
δράσιν, νομίζω ότι πρέπει νά έχουν τήν ελευθερίαν νά μή συμμετέ
χουν. Θεωρώ ότι τό θέμα τής εκκλησιαστικής δικαιοσύνης δέν πα
ρεμβαίνει εδώ, διότι οί κανόνες είναι σαφεΐς. Είς περίπτωσιν κατα
δίκης ένός κληρικού ύπό μιάς δικαιοδοσίας, ούδεμία άλλη δύναται 
νά δεχθή αύτόν. Αντιθέτως, είς άλλα θέματα, επί παραδείγματι, 
είς περίπτωσιν καθ' ήν ή Επισκοπική συνέλευσις άποφασίση τήν 
εξέτασιν τού θέματος τής εξομολογήσεως πρό τής θείας κοινωνίας 
καί ύπάρχουν επί τού θέματος τούτου άποκλίνουσαι θέσεις ή εάν 
άποφασισθή ή οργάνωσις σεμιναρίου επί ένός θέματος, τό όποΐον 
δέν ενδιαφέρει μίαν τών Εκκλησιών, διερωτώμαι εάν δυνάμεθα νά 
εΐπωμεν ότι αί άποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, άλλά 
δέν επιβάλλονται είς τήν μειοψηφίαν. Τό θέμα λοιπόν είναι νά δύ
νανται αί Επισκοπικαί συνελεύσεις νά δρούν άπό κοινού, χωρίς νά 
γίνουν πραγματικαί σύνοδοι. Κάνουν έργον συνοδικόν, χωρίς νά 
έχουν τήν αύθεντίαν τών συνόδων. Θεωρώ ότι τό σημαντικόν είναι 
νά συνηθίσουν νά εργάζωνται άπό κοινού, άνεξαρτήτως τών δια
φόρων πολιτισμικών προελεύσεων καί προσεγγίσεων τών θεμάτων, 
κυρίως τών κοινωνικών θεμάτων. Κατά τήν γνώμην μου είναι πλέον 
σημαντικόν νά συνηθίσουν νά συνεδριάζουν, νά συζητούν, νά συν- 
εργάζωνται, καί ολιγώτερον ή λήψις άποφάσεων. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι πρόκειται περί δύο 
διαφορετικών θεμάτων. Ό όρος «συμβουλευτικός» καί τό θέμα τής 
όμοφωνίας ή μή. Άς μή συγχέωμεν. Επί τής § 2 β) συζητούμεν τήν 
πρότασιν νά προστεθή ό όρος «συμβουλευτικός». Επ' αύτού, θά 
ήθελον νά άκούσω τήν γνώμην σας, πρός τό παρόν.
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Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Ειρηναίος: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, διαβλέπω είς τήν πρότασιν τού άδελφού Αρχιεπισκόπου Βολο- 
κολάμσκ μίαν λανθάνουσαν φοβίαν, ότι έάν αί άποφάσεις τών περί 
ών ό λόγος Επισκοπικών συνελεύσεων θά είχον ύποχρεωτικόν, 
δεσμευτικόν χαρακτηρα, αί συνελεύσεις αύται θά μετετρέπο- 
ντο άνεπαισθήτως είς συνόδους έπισκόπων μιας περιοχης, οίονεί 
ή καί τφ όντι άνεξαρτήτους τών Συνόδων τών είς άς ύπάγονται 
Εκκλησιών. Διά νά άποφευχθη τοιαύτη έρμηνεία, προτείνει τόν 
όρον «συμβουλευτικός», ό όποίος όμως, συμφωνώ μέ τήν άποψιν 
τού αγίου Προέδρου, φαίνεται κάπως άστοχος είς τήν συνάφει
αν ταύτην. Δηλαδή, διά νά άποφύγωμεν τόν ύπερτονισμόν τών 
αρμοδιοτήτων, καταλήγομεν είς τήν έξαφάνισιν οίασδήτινος 
άρμοδιότητος. Τότε, έρωτώ, πρός τί αί Επισκοπικαί συνελεύσεις; 
Προτείνω λοιπόν, άντί της άσαφούς έκφράσεως «συμβουλευτικός», 
τήν έξης προσθήκην: «Αί συνελεύσεις αύται, έχουσαι χαρακτήρα 
προαιρετικής συναινέσεως καί συνεργασίας, θά συνίστανται...». 
Νομίζω ότι οΰτω καλύπτεται έκείνο, τό όποίον θέλει ό άδελφός 
Ίλαρίων, ότι έν τφ πλαισίφ της Επισκοπικης συνελεύσεως ούδείς 
έξαναγκάζεται ύφ' έτέρου, ούδείς έχει ύπεροχήν ίσχύος, άλλά πρό
κειται περί συναινέσεως καί προαιρετικης συνεργασίας, κατόπιν 
συζητήσεων. Αύτό δέν είναι συμβουλευτικός χαρακτήρ, καί βεβαί
ως ολιγώτερον άπό ύποχρεωτικαί άποφάσεις. Ύπό τήν άποψιν ταύ- 
την, πιστεύω ότι θά πρέπει νά εύρεθη ετερος όρος, δυνάμενος νά 
έκφράση τήν πραγματικήν είκόνα τών συνελεύσεων. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν νομίζετε, άγιε Μπάτσκας, ότι ή 
ύμετέρα πρότασις καλύπτεται είς τό θέμα της όμοφωνίας;

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναίος: Καλύπτεται είς 
τήν § 2 γ).

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τότε, διατί νά τό εΐπωμεν είς τήν ύπό 
έξέτασιν παράγραφον;

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναίος: Μόνον έάν 
έπιμένη ό άγιος Βολοκολάμσκ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Φαντάζομαι ότι δέν θά έπιμένη, έάν δέν 
ύπάρχη λόγος. Ό άδελφός Ίλαρίων είναι λογικός άνθρωπος. Νά 
όμιλήσουν όσοι θέλουν καί μετά νά λάβουν τόν λόγον οί προτείνα- 
ντες, έάν τό έπιθυμούν.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος έν Βερολίνω, Γερμανία καί Μ. 
Βρεταννία κ. Μάρκος: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, έντός τού πνεύματος 
τών όσων είπεν ό άγιος Μπάτσκας, θά ήθελον νά προτείνω ε'τερον 
όρον, πλέον άρμόζοντα είς τό ζήτημα άπό τόν όρον «συμβουλευτι
κός». Αί συνελεύσεις έχουν χαρακτηρα «είσηγητικόν», δηλαδή οί 
άρχιερείς, οί όποίοι λαμβάνουν μέρος είς τάς Επισκοπικάς συνελεύ
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σεις δέν άποκόπτονται άπό τάς κατά τόπους Έκκλησίας αυτών, δέν 
ένεργούν άνεξαρτήτως, άλλ' έντός τών πλαισίων τών Έκκλησιών 
αυτών, λαμβάνοντες ύπ' όψιν τήν άναγκαιότητα συνεργασίας είς 
τήν περιοχήν είς τήν όποίαν δρούν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τά σημεϊα, τά όποϊα θίγετε, άναφέρονται 
είς τήν § 2 γ) καί κατωτέρω είς τό κείμενον. Διά ποϊον λόγον νά τά 
άναφέρωμεν έδώ; Δέν είναι κάτι τό όποϊον δυνάμεθα νά εϊπωμεν 
μέ μίαν λέξιν. Αί άρμοδιότητες, τά ορια τών Έπισκοπικών συνε
λεύσεων περιγράφονται κατωτέρω λεπτομερώς. Έπομένως δέν 
ύπάρχει κίνδυνος νά ένεργούν οί έπίσκοποι παρά τήν βούλησιν 
τών Έκκλησιών των. Τό ουσιώδες είναι νά περιγράψωμεν τάς 
άρμοδιότητας καί όχι νά προσθέσωμεν μίαν λέξιν, έπιδεχομένην 
έρμηνείας. Δέν βλέπω διά ποϊον λόγον χρειάζεται έδώ μία περι
γραφή. Θά έβλεπον τόν λόγον έάν θελήσετε, έπί παραδείγματι, 
νά είναι περισσότερον σαφής ή § 2 γ), δηλαδή οτι αί άρμοδιότητες 
πρέπει νά είναι περιωρισμέναι. Ύπάρχει τό έκπονηθέν ύπό τών 
κανονολόγων σχέδιον Κανονισμού λειτουργίας τών Έπισκοπικών 
συνελεύσεων, τό όποϊον πρέπει νά έγκρίνωμεν καί είς τό όποϊον 
λέγεται λεπτομερώς ποϊαι είναι αί άρμοδιότητες, ποϊα τά ορια τών 
άρμοδιοτήτων τών συνελεύσεων. Νομίζω οτι σοφώς οσοι συνέτα
ξαν τό κείμενον τούτο έλαβαν ύπ' όψιν τούς κινδύνους, τούς όποίους 
άνέφερεν ό άδελφός Ίλαρίων, τόν κίνδυνον δηλαδή νά ένεργούν 
οί έπίσκοποι ούτοι άνεξαρτήτως της βουλήσεως τών Έκκλησιών 
των. Κατά τήν γνώμην μου, ό κίνδυνος ούτος άποκλείεται άπό τόν 
Κανονισμόν καί οσα λέγονται είς τήν § 2 γ). Έν πάση περιπτώσει, 
δέν δυνάμεθα νά άντιμετωπίσωμεν τά προβλήματα μέ μίαν λέ
ξιν, άλλά περιφραστικώς, διότι ό ορος «συμβουλευτικός» δέν είναι 
ορθός, ούτε ό ορος «είσηγητικός». Δηλαδή, αί συνελεύσεις θά συ- 
νέρχωνται καί θά είσηγούνται είς ποϊον; Είς τάς Έκκλησίας των;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, διά τόν λόγον τούτον ονομάζονται συνελεύσεις ή 
συνάξεις. Άλλως θά ησαν σύνοδοι. Ό ορος συνέλευσις έμπερικλείει 
άκριβώς οτι δέν δύνανται νά λαμβάνουν άποφάσεις έρήμην τών 
συνόδων τών Έκκλησιών των, ούτε δύνανται νά λειτουργήσουν ώς 
σύνοδοι. Άρα, ό ϊδιος ό ορος «Έπισκοπική συνέλευσις» έμπερικλείει 
τήν διασφάλισιν ταύτην.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ακριβώς. Λοιπόν, άγιε Βολοκολάμσκ, 
έπιμένετε είς τόν ορον «συμβουλευτικός» κατόπιν της γενομένης 
συζητήσεως;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, είμαι έτοιμος νά άποσύρω τήν πρότασιν περί 
συμβουλευτικού, ύπό τόν ορον νά έξετάσωμεν μετά προσοχης τήν
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§ 2 γ). Θά προτείνωμεν τροποποιήσεις είς τόν Κανονισμόν λειτουρ
γίας τών Επισκοπικών συνελεύσεων.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Επομένως, ερχόμεθα είς τό δεύτερον ζή
τημα, τό όποΐον εθέσατε, τό θέμα τής προεδρίας. Πρόκειται περί 
τής προτάσεως νά εκλέγεται ό πρόεδρος τών συνελεύσεων καί νά 
μήν είναι πάντοτε, όπως προβλέπει τό κείμενον τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, ό πρώτος εκ τών άρχιερέων τού 
Οίκουμενικού Πατριαρχείου. Θέλω νά άκούσω τάς άπόψεις τών 
Αντιπροσωπιών.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, νομίζω ότι τό είπε καί ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος 
Βολοκολάμσκ, τό θέμα τούτο είχεν άπασχολήσει τήν Διορθόδοξον 
Προπαρασκευαστικήν Επιτροπήν, ή όποία ήχθη είς τό συμπέρα
σμα αύτής κατόπιν εξαντλητικής συζητήσεως. Ό βασικός λόγος 
δημιουργίας τών Επισκοπικών συνελεύσεων είναι ή φανέρωσις τής 
ένότητος τής Ορθοδόξου Εκκλησίας είς τήν Διασποράν, ένότης ή 
όποία πηγάζει άπό τό θυσιαστήριον καί εκφράζεται κατά τήν τάξιν 
τής Εκκλησίας. Τούτο δέν δύναται νά παραβιάζεται είς τήν συν
έχειαν, εντός τής συνελεύσεως, ή όποία διασφαλίζει τήν ένότητα 
καί τήν συνεργασίαν. Νομίζω ότι δέν δυνάμεθα νά δημιουργήσωμεν 
νέα δεδομένα είς τά πλαίσια τής κανονικής παραδόσεως καί πρά- 
ξεως τής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ούτοι είναι οί όροι τούς όποίους 
άπεδέχθημεν, ό κοινός στόχος, ήτοι νά φθάσωμεν κάποτε νά 
εκφράσωμεν εκεΐνο, τό όποΐον ήδη καθωρίσθη, ήτοι εις επίσκοπος 
είς ένα τόπον. Νομίζω λοιπόν ότι θά πρέπει νά άκολουθήσωμεν 
τά βήματα εκείνων, οί όποΐοι ήργάσθησαν πρό ήμών είς τάς συν
ελεύσεις τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής καί 
νά παραμείνωμεν πιστοί είς τό ύπ' αύτών εγκριθέν κείμενον, τό 
όποΐον διασφαλίζει τήν τάξιν τής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ή τάξις 
αύτη μάς ώδήγησεν έως εδώ καί αύτή μάς όδηγεΐ είς τήν Αγίαν καί 
Μεγάλην Σύνοδον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, άγιοι Αδελφοί, τό θέμα τό όποΐον έθεσεν ό 
Αρχιεπίσκοπος Ίλαρίων είναι θέμα, τό όποΐον είχε θέσει ή άδελφή 
Ρωσσική Εκκλησία ήδη είς τά πρώτα βήματα τών Πανορθοδόξων 
Διασκέψεων. Εγένετο τότε εκτεταμένη συζήτησις, εάν καί κατά 
πόσον είς τά καθαρώς Πανορθόδοξα σώματα πρέπει ad hoc νά 
προεδρεύη ό έκάστοτε εκπρόσωπος τού Οίκουμενικού Πατριαρχεί
ου. Εγένετο συζήτησις καί κατόπιν ψηφοφορίας καί πανορθοδόξου 
όμοφωνίας, άπεφασίσθη όπως, είς τά καθαρώς Πανορθόδοξα σώ
ματα προεδρεύη ό έκάστοτε εκπρόσωπος τού Οίκουμενικού Πατρι
αρχείου, δηλαδή νά μή γίνωνται εκλογαί, είς δέ τά λοιπά σώματα, ώς
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αί προεδρίαι ύποεπιτροπών τών διμερών καί πολυμερών διαλόγων 
ή άλλων συνελεύσεων, νά γίνεται έκλογή. Μία Προσυνοδική Πα
νορθόδοξος Διάσκεψις άποτελεί προοίμιον της Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου, είς τό πλαίσιον της όποίας ή προεδρία τού Οίκουμενικού 
Πατριάρχου είναι αύτονόητος καί κανονική. Επομένως, δέν δύνα- 
ται νά καταργηθη αύτήν τήν στιγμήν ό,τι είναι αύτονόητον είς πά
ντα τά πανορθόδοξα σώματα καί τό όποίον έχει ήδη άποφασισθη 
πανορθοδόξως καί όμοφώνως. Ύπάρχει πανορθόδοξος έπ' αύτού 
άπόφασις καί πρέπει νά τήν τηρήσωμεν καί νά εΐμεθα συνεπείς 
πρός τάς άποφάσεις ήμών. Ενεργούμεν ώς πανορθόδοξον σώμα, τό 
όποίον έχει εύθύνην, συνέπειαν καί, πρό πάντων, έκκλησιολογικήν 
καί κανονικήν συνείδησιν. Τότε έψηφίσαμεν μέ έλευθέραν συνείδη- 
σιν, μέ συνείδησιν κανονικήν καί έκκλησιολογικήν. Τώρα δέν δυνά
μεθα νά άναιρέσωμεν τάς άποφάσεις ήμών καί νά εΐμεθα άσυνεπείς 
πρός ήμας αύτούς. Άλλωστε, ή μέχρι τούδε πραξις έπιβάλλει τήν 
συνέχισιν τών όσων ίσχύουν μέχρι σήμερον. Εύχαριστώ.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ιουστίνος Ανθιμιάδης: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, έχομεν δύο σημεία, εν ούσίας καί εν διαδικασίας. 
Ώς πρός τήν ούσίαν, ύπάρχει ίστορία, ύπάρχουν πανορθόδοξοι 
άποφάσεις. Εάν άνοίξωμεν θέμα έκλογών, ΐσως δέν περιορισθώμεν 
είς τό θέμα τών Επισκοπικών συνελεύσεων, άλλά θά θίξωμεν γε- 
νικώτερον τά Δίπτυχα, τά όποία είναι μεγάλη ύπόθεσις. Ώς δέ ήδη 
έλέχθη ύπάρχουν πανορθόδοξοι, όμόφωνοι άποφάσεις. Βλέπω καί 
έτέραν παράμετρον, τό διαδικαστικόν θέμα: πώς καί πότε θά γί- 
νωνται αί έκλογαί; έάν εις πρόεδρος άποσυρθη ή άντικατασταθη, 
θά έχωμεν διαδοχικήν προεδρίαν; θά γίνωνται άλλαι έκλογαί; 
Ύπάρχει καί έκεί δυσκολία, άλλά βεβαίως, πρωτίστως ύπάρχει 
έκκλησιαστική, έκκλησιολογική δομή, ή όποία είναι μέχρι τώρα 
άποδεκτή ύπό πάντων. Ή τροποποίησις της δομης ταύτης συνεπά
γεται τήν άναίρεσιν τών άποφάσεων καί της ίστορίας. Εύχαριστώ.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος πρώην Έρζεγοβίνης κ. Αθανάσιος: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ήθελον νά τονίσω τήν σημασίαν τών συνελεύσε
ων τούτων άπαρτιζομένων ύπό κανονικών έπισκόπων. Τό όργανον 
τούτο έβοήθησε πολύ, έπί παραδείγματι, είς τήν Αμερικήν, όταν 
ύπηρχε σχίσμα μεταξύ τών Σέρβων είς τήν Εύρώπην. Πας έπίσκοπος 
μέλος της SCOBA είναι κανονικός, τούτο σημαίνει ότι πρόκειται διά 
κανονικήν ίεραρχίαν. Είναι πολύ σημαντική ή Επισκοπική συνέ- 
λευσις καί, κατά τήν γνώμην μου, θά πρέπει νά είναι ύποχρεωτική, 
διότι φανερώνει τήν ένότητα, τήν ταυτότητα, όπως καί τό συλ- 
λείτουργον. Άν μού έπιτρέπετε, άγιε Πρόεδρε, νά καταθέσω μίαν 
προσωπικήν έμπειρίαν. Πρό διετίας μετέβην είς Αμερικήν προσκε
κλημένος ένός νέου Σέρβου έπισκόπου. Ήτο μεγάλη τιμή δι' έμέ
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οτι ό έκπρόσωπος τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου παρεχώρησεν 
είς έμέ τήν θέσιν του ώς προεξάρχοντος της Θ. Λειτουργίας. Φα
νερώνει έπίσης τήν κανονικότητα τών έπισκόπων. Έχει μεγάλην 
σημασίαν έκεϊνο, τό όποϊον είπεν ό άγιος Δημητριάδος, οτι έν τφ 
πλαισίφ τών Έπισκοπικών συνελεύσεων μαρτυρεϊται ή ένότης της 
Όρθοδοξίας, οπως είς τήν Θ. Λειτουργίαν. Είς τήν Αμερικήν έχουν 
νά άντιμετωπίσουν πληθος προβλημάτων μέ τούς ζηλωτάς, τούς 
παλαιοημερολογίτας, κ.λπ. Χωρίς νά θέλω νά τροποποιηθή τό κεί
μενον, νομίζω οτι πρέπει νά τονισθή τό σημεϊον τούτο, δηλαδή ή 
φανέρωσις της λειτουργικης καί κανονικης ένότητος. Ώς πρός τό 
θέμα της προεδρίας, δέν βλέπω διά ποϊον λόγον νά μή προεδρεύη 
ό είς έκάστην περιοχήν άρχιερεύς τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου, 
έλλείψει δέ τούτου, συμφώνως πρός τήν τάξιν τών Διπτύχων. Δέν 
τίθεται θέμα ή Έπισκοπική συνέλευσις νά άποκτά θέσιν συνόδου. 
Απλούστατα, ώς ό έκπρόσωπος τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου 
προΐσταται είς τάς πανορθοδόξους λειτουργίας, ούτω καί είς τάς 
άλλας συνελεύσεις. Θά έλεγον άστειευόμενος, οτι άλλοίμονον έάν 
έγινόμην πρόεδρος της SCOBA, έπειδή μού έζήτησαν είς τήν Καλι- 
φόρνιαν νά προστώ της Θ. Λειτουργίας.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, έπιτρέψατέ μοι νά εϊπω άστειευόμενος οτι, ών ό μόνος πρό
εδρος Έπισκοπικης συνελεύσεως παρών έδώ, είμαι άμεσος στόχος 
τού άδελφού Αρχιεπισκόπου Ίλαρίωνος καί της προτάσεώς του. Θά 
ήθελον λοιπόν νά έπαναλάβω οτι τό θέμα έκλογης τών προέδρων 
τών Έπισκοπικών συνελεύσεων είχεν ήδη τεθη ύπό τού έκπροσώπου 
της άγιωτάτης Έκκλησίας Ρωσσίας καί ύπηρξεν άντικείμενον 
μακράς συζητήσεως τόσον τό 1990, οσον καί τό 1993. Δέν πρέπει 
νά έπανερχώμεθα είς τά θέματα, τά όποϊα έχουν συζητηθη. Άς μή 
λησμονώμεν τήν θέσιν, τήν όποίαν είχε τότε έκφράσει ό Έλλογιμ. 
Δρ Λαχάμ, ποία δηλαδή είναι ή θέσις τού πρώτου τών έπισκόπων, ό 
όποϊος προεδρεύει της Έπισκοπικης συνελεύσεως, συμφώνως πρός 
τήν πράξιν καί τούς κανόνας, τούς όποίους ολοι σεβόμεθα. Μία 
Έπισκοπική συνέλευσις, οπως καί μία Διάσκεψις ώς ή παρούσα, 
δέν είναι συνδικάτον οπου ό πρόεδρος έκλέγεται. Είς μίαν συνέλευ
σιν έπισκόπων, ύπάρχει ή τάξις της Έκκλησίας, ύπάρχουν τά Δί
πτυχα, τά όποϊα σεβόμεθα. Είς τήν Γαλλίαν, δίπλα μου, ύπάρχει ό 
άντιπρόεδρος της έπισκοπικης συνελεύσεως, ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος 
Ιωάννης. Πάντα ταύτα δεικνύουν οτι άκολουθεϊται ή πράξις, ή 
όποία συνίσταται είς τόν άπόλυτον σεβασμόν της κανονικότητος, 
τών κανόνων της Έκκλησίας. Ή κανονικότης αύτη περιγράφεται 
μέ άπόλυτον σαφήνειαν είς τά ένώπιον ήμών κείμενα τού 1990 καί 
τού 1993, ώς καί είς τό έκπονηθέν τό 1995 σχέδιον Κανονισμού τών
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Επισκοπικών συνελεύσεων. Θεωρώ έπομένως ότι καί τό θέμα τής 
προεδρίας είναι άπολύτως σαφές δι' ήμάς, δηλαδή ή άπόφασις ότι ό 
επίσκοπος τού πρώτου θρόνου τής Ορθοδοξίας είναι ό προεδρεύων 
μιάς Επισκοπικής συνελεύσεως είς μίαν συγκεκριμένην περιοχήν 
είναι σύμφωνος πρός τούς κανόνας καί τήν τάξιν τής Εκκλησίας. 
Δέν δυνάμεθα νά σεβώμεθα τούς κανόνας είς ώρισμένους τομεΐς 
καί κατόπιν νά προσπαθώμεν νά εύρωμεν νέας διατυπώσεις, καθ' 
όσον άφορά είς τό θέμα τής εκλογής προέδρου. Εύχαριστώ.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, επιτρέψατέ μοι νά θέσω τό θέμα επί καθαρώς θεολογικής βά- 
σεως, διά νά δυνηθώμεν νά εύρωμεν άπάντησιν, κατά τήν ταπει
νήν μου γνώμην, επαρκώς τεκμηριωμένην είς τό θέμα τό όποΐον 
ετέθη. Αί Επισκοπικαί συνελεύσεις είναι έκφρασις τής ζωής τής 
Εκκλησίας. Δι' αύτών θά εκφράζεται ή Εκκλησία. Επομένως, θά 
πρέπει νά θεωρηθούν ώς προέκτασις τής Θ. Λειτουργίας, κατά τήν 
ώραίαν φράσιν τού μακαριστού π. ’Ίωνος Μπρία, λέγοντος: «Είναι 
ή λειτουργία μετά τήν λειτουργίαν». Συνεπώς, εάν δυνάμεθα, ώς 
ορθόδοξοι, νά καυχηθώμεν ότι τό εύχαριστιακόν μας ήθος δέν πε
ριορίζεται είς τά πλαίσια τής τελέσεως τής Θ. Λειτουργίας, άλλά 
επεκτείνεται καί είς όλην τήν ζωήν μας, τούτο ίσχύει, κατά μείζο- 
να λόγον, διά τήν ΐδιαν τήν ζωήν τής Εκκλησίας, δι' άπάσας τάς 
εκφάνσεις τής ζωής τής Εκκλησίας. Επί τή βάσει τού θεολογικού 
τούτου σκεπτικού, εφ' όσον υίοθετούμεν τήν τάξιν τών Διπτύχων 
κατά τήν τέλεσιν τής Θ. Λειτουργίας, νομίζω, ότι καί κατά «τήν 
λειτουργίαν μετά τήν λειτουργίαν», τήν αύτήν τάξιν θά πρέπει νά 
υίοθετήσωμεν, διότι, επαναλαμβάνω, άποτελεΐ προέκτασιν τού 
εύχαριστιακού ήθους τής Εκκλησίας. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος έν Βερολίνω, Γερμανία καί Μ. 
Βρεταννία κ. Μάρκος: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, θεωρώ ότι τά Δίπτυχα 
καί ή ζωή τής Εκκλησίας είς τήν Διασποράν είναι δύο διαφορε
τικά πράγματα. Τά Δίπτυχα ενεφανίσθησαν όταν αί Εκκλησίαι 
εύρίσκοντο είς μίαν συγκεκριμένην περιοχήν, είς κοινωνίαν. Τώρα, 
όταν όμιλώμεν περί τής Διασποράς, άκόμη καί αύτή καθ' έαυτήν ή 
ονομασία, ό όρος είναι διττός. Διότι διά πολλούς εξ ήμών, οί όποΐοι 
εγεννήθημεν είς τήν χώραν είς τήν όποίαν διακονούμεν, δέν εΐμεθα 
Διασπορά, άλλά όλοι οί άλλοι είναι Διασπορά. Διά τόν λόγον 
τούτον, εάν θά συζητήσωμεν τό θέμα αύτό ή όχι δέν έχει σημασίαν. 
Σημασίαν έχει ότι ήμεΐς εΐμεθα επί τόπου είς τήν ούτω καλουμένην 
Διασποράν. Υπάρχουν επίσκοποι, οί όποΐοι εγεννήθησαν είς τήν 
Διασποράν ταύτην, έχουν εμπειρίαν, γνωρίζουν τόν πολιτισμόν, 
τήν γλώσσαν κ.λπ. Ούτοι δύνανται μέ μεγαλυτέραν εύκολίαν 
νά μαρτυρούν, άπό κοινού μετά τών άλλων επισκόπων, περί τής
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ένότητος της Εκκλησίας. Διά τούτο πιστεύω ότι δέν πρέπει νά τεθούν 
τά Δίπτυχα έδώ ώς πρώτον κριτήριον, άλλά ή έκλογή έκείνων τών 
άρχιερέων, οί όποίοι θά συνέλθουν ώς άνθρωποι ένήλικες, λογικοί, 
καί θά έκλέξουν έκείνον, ό όποίος θεωρούν ότι έχει τό μεγαλύτε- 
ρον κύρος. Διά τούτο όμιλούμεν περί μεταβατικης περιόδου, διότι 
δημιουργείται ή δυνατότης κοινης συνεργασίας όλων τών κατά τό
πους Εκκλησιών είς μίαν συγκεκριμένην περιοχήν. Πρέπει λοιπόν 
νά ένεργώμεν έπί τη βάσει της λογικης καί κατά τάς ποιμαντικάς 
άνάγκας τών περιοχών. Σας εύχαριστώ.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Μία διευκρίνη- 
σις, Σεβ. άγιε Πρόεδρε. Ή διατύπωσις τού κειμένου τού 1990 δέν 
περιείχε τήν φράσιν «έλλείψει δέ τούτου συμφώνως πρός τήν τά
ξιν τών Διπτύχων». Ή διατύπωσις τού κειμένου έγινε μετά τήν 
είσήγησιν καί πρότασιν τού έκπροσώπου της άγιωτάτης Εκκλησίας 
Ρωσσίας Σεβ. Μητροπολίτου Καλούγκας. Είναι ή συμβιβαστική 
πρότασις, ή όποία ύπεβλήθη καί έγένετο όμοφώνως άποδεκτή. 
Τό θέμα τούτο συνεζητήθη περιστασιακώς καί είς τήν συνέλευσιν 
της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Επιτροπης τού 1993, όπου 
έκπρόσωπος της Εκκλησίας Ρωσσίας ήτο ό νύν Μακ. Πατριάρχης 
Μόσχας κ. Κύριλλος, ό όποίος ήτο έπίσης μέλος της Συντακτικης 
Επιτροπης. Καί τότε δέν μετεβλήθη ή διατύπωσις καί δέν ξέρω δια- 
τί σήμερον πρέπει νά τροποποιηθη. Είς τήν Επιτροπήν τών κανο
νολόγων, ό Σεβ. Μητροπολίτης Καλούγκας προέτεινε νά γίνεται 
ύπό της Επισκοπικης συνελεύσεως ή έκλογή τού Πρώτου έκ τών 
άρχιερέων τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου, πραγμα, τό όποίον θά 
έσήμαινεν ότι θά άνετρέπετο ή έσωτερική κανονική τάξις, άφού 
εις ύποκείμενος, θά έγίνετο προϊστάμενος, μέσφ της διαδικασίας 
ταύτης, τού κανονικώς προϊσταμένου του. Συνεπώς, οίαδήποτε πα- 
ράτασις της έπί τού θέματος συζητήσεως μας όδηγεί είς συνεχείς 
κανονικάς άσυνεπείας. Ώς πρός τήν παρατήρησιν τού Σεβ. 
Αρχιεπισκόπου Μάρκου, ότι τά Δίπτυχα είναι διά τάς Εκκλησίας, 
αί όποίαι εύρίσκονται είς τήν Ανατολήν καί όχι διά τήν Διασποράν, 
τότε ίσχύει τό έρώτημα, διατί αί Εκκλησίαι της Ανατολης δέν περιο
ρίζονται είς τήν Ανατολήν, άλλά άσχολούνται μέ τήν Διασποράν;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης έν Δυτική καί Κεντρώα Ευρώπη κ. 
Ιωάννης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, δύο άπλα λόγια έχω νά εΐπω. Πρώτον, 
νομίζω τό σωστόν διά τό θέμα τούτο είναι νά παραμείνη τό κείμε
νον ώς έχει, διά πολλούς λόγους, τούς όποίους άνέφερον πολλοί 
άδελφοί. Δεύτερον, θά εΐπω μερικά άπλα λόγια καί έκ της μικρας 
προσωπικης μου έμπειρίας, διότι μόνον ενα χρόνον είμαι είς τήν 
Εύρώπην, όπου τό Πατριαρχείον Αντιοχείας έχει μόνον μίαν Μη- 
τρόπολιν. Επεσκέφθην τήν Γαλλίαν, τήν Γερμανίαν, τήν Ιταλίαν,
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τήν Ελβετίαν καί τήν Μ. Βρεταννίαν. Έκ της συμμετοχης μου είς 
τάς Έπισκοπικάς συνελεύσεις πολλάκις είς Παρισίους καί είς τήν 
Γερμανίαν, άπεκόμισα μίαν πολύ θετικήν καί ώραίαν έμπειρίαν. 
Θεωρώ τό ύπάρχον σύστημα πολύ σωστόν καί είναι συνετόν, έφ' 
οσον όμιλούμεν περί Έπισκοπικών συνελεύσεων διά τήν μεταβατι
κήν ταύτην περίοδον είς τήν Διασποράν, νά παραμείνουν τά πρά
γματα ώς έχουν.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, έφ' οσον συζητούμεν έπί τού σημείου τούτου καί έπειδή, 
πρό της ήμετέρας άναχωρήσεως διά τήν Γενεύην, έγένετο συζήτη
σις περί τού θέματος τούτου, αίσθάνομαι τήν ύποχρέωσιν καί έγώ 
νά τονίσω έκεϊνα, τά όποϊα συνεζητήθησαν. Κατ' ουδένα τρόπον 
άμφισβητούμεν τό δικαίωμα τού έκπροσώπου τού Οίκουμενικού 
Πατριαρχείου νά προεδρεύη τών Έπισκοπικών συνελεύσεων, 
άλλά συγχρόνως μήπως χρειάζεται νά προσθέσωμεν κάτι, έκ τού 
όποίου νά φανή καί ή ευθύνη τού προέδρου; Διότι, ώς γνωστόν, 
είς ώρισμένας περιοχάς ύπηρξαν περιπτώσεις, κατά τάς όποίας 
ώρισμένοι έπίσκοποι άντιμετώπισαν δυσκολίας, έξέφρασαν πα
ράπονα, οτι ό πρόεδρος, ό έκπρόσωπος τού Οίκουμενικού Πατρι
αρχείου, δέν έδωσε άρκετήν σημασίαν είς τά προβλήματά των. 
Ό πρόεδρος της Έπισκοπικης συνελεύσεως, ώς συντονιστής, πρέ
πει νά συμβάλλη είς τήν έπίλυσιν τών προβλημάτων καί τών 
άλλων έπισκόπων. Θεωρούμεν δηλαδή οτι οί άρχιερεϊς, οί όποϊοι 
άποτελούν τάς Έπισκοπικάς συνελεύσεις, οφείλουν νά συνεργάζων- 
ται έν άδελφοσύνη, είρήνη, άγάπη καί συνυπευθυνότητι διά τήν 
έπίλυσιν τών πολλών προβλημάτων διαποιμάνσεως τών πιστών 
της Διασποράς. Δύναται ϊσως νά παραμείνη τό κείμενον ώς έχει, 
άλλά μήπως χρειάζεται νά προσθέσωμεν κάτι διά νά φανή καί ή 
ευθύνη τού προέδρου; Δέν άρκεϊ μόνον νά προεδρεύη, άλλά έχει καί 
ευθύνας έναντι τών άλλων έπισκόπων. Βεβαίως, πρέπει νά ύπάρχη 
όμοφωνία κατά τήν συζήτησιν τών προβλημάτων, άλλά μήπως διά 
μιάς προσθήκης είς τό κείμενον, δυνάμεθα νά έξαλείψωμεν παρο- 
μοίας άντιλήψεις έκ μέρους ώρισμένων έπισκόπων; Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ, Θεοφιλέστατε. Θά ήθελον 
άπλώς νά έρωτήσω, έάν τό σημεϊον τό όποϊον έθίξατε δέν θά ήδύνατο 
νά τεθή σαφέστερον κατά τήν περιγραφήν τών ύποχρεώσεων; 
Διότι, έδώ άναφέρεται σαφώς ποϊος προεδρεύει. Έπομένως δέν 
έχετε άντίρρησιν νά παραμείνη τό σημεϊον τούτο ώς έχει, άλλά θά 
ήθέλατε νά διευκρινηθούν ό ρόλος καί ή ευθύνη τού προέδρου, είς 
έτερον σημεϊον τού κειμένου, έκεϊ οπου γίνεται περιγραφή τών συν
ελεύσεων. Συμφωνεϊτε;

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Ναί, είς



Πρακτικά Δ ' Π ροσυνοδικης Π ανορθοδόξου Διασκέψεως/2009 113

έτερον σημεΐον τού κειμένου νά άναφερθή ποΐαι είναι αί εύθύναι 
τών Επισκοπικών συνελεύσεων καί ποία ή εύθύνη τού προέδρου 
αύτών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εναπομένουν ολίγα μόνον λεπτά μέχρι 
τήν λήξιν τής παρούσης συνεδρίας. Εάν οί δύο εναπομείναντες 
όμιληταί επιθυμούν νά όμιλήσουν εκτενώς, θά πρέπει νά περιμέ
νουν μέχρι τήν άπογευματινήν συνεδρίαν. Εάν είναι σύντομοι, δύ- 
νανται νά όμιλήσουν τώρα.

Ό Έλλογιμ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ή δι- 
ευκρίνησις τού Καθηγ. κ. Φειδά είναι πολύ σημαντική, ώς πρός τάς 
διεργασίας είς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Επιτροπήν 
επί τού κειμένου τούτου. Ώς πρός τήν παρατήρησιν τού Σεβ. 
Αρχιεπισκόπου Μάρκου, οφείλω νά εΐπω ότι δέν δυνάμεθα νά 
άποκλείσωμεν τάς Μητέρας Εκκλησίας. Εφ' όσον ύπάρχουν αί 
Μητέρες Εκκλησίαι, θά πρέπει νά άκολουθηθή ή τάξις τών Διπτύ- 
χων.

Ό Έλλογιμ. Δρ ΑλμπέρΛαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, κατά τήν δι
άρκειαν τών συναντήσεων τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Επιτροπής τού 1990 καί τού 1993, είχον καί εγώ προσπαθήσει νά συ
ζητήσω τό θέμα μετά τού Σεβ. Μητροπολίτου Καλούγκας. Κατά τήν 
ήμετέραν Εκκλησίαν, αί Επισκοπικαί συνελεύσεις είναι άκριβώς 
ώς ελέχθη εδώ, προέκτασις τής συλλειτουργίας τών ίεραρχών τής 
Ορθοδοξίας καί μεταξύ αύτών ύπάρχει εις Πρώτος. Εάν τούτο 
ίσχύη καί είς επίπεδον Πατριαρχών, πολλφ δέ μάλλον είς τοπικόν 
επίπεδον. Όταν είς τήν Γενεύην, είς Παρισίους ή όπουδήποτε άλλού 
γίνεται συλλειτουργία τών ίεραρχών, είναι σαφές ότι προεδρεύει ό 
πρώτος τή τάξει. Πιστεύω ότι δέν κατασκευάζομεν τεχνητήν προ
εδρίαν άποδεχόμενοι τήν άρχήν ταύτην. Θά πρέπει εν τούτοις νά 
προσθέσω, πρώτον, ότι ό πρόεδρος δέν είναι ό προκαθήμενος τής 
περιοχής, άλλά προεδρεύει Επισκοπικής συνελεύσεως, ή όποία 
εργάζεται άπό κοινού. Είναι ό ρόλος τόν όποΐον άσκεΐτε εδώ, Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, ό ρόλος ό όποΐος άναφέρεται είς τόν Κανονισμόν λει
τουργίας τών Επισκοπικών συνελεύσεων, δηλαδή ή επίτευξις συμ
φωνίας μεταξύ τών μελών τής συνελεύσεως επί προγράμματος 
εργασίας (agenda), ή παρουσίασις τής ήμερησίας διατάξεως καί ή 
επ' αύτής συμφωνία τών μελών, ή προεδρία τών συζητήσεων, ή κα
ταγραφή τών άποφάσεων τής πλειοψηφίας. Νομίζω ότι καλόν είναι 
νά προσδιορίσωμεν είς τόν Κανονισμόν τόν ρόλον τού προέδρου. 
Δεύτερον, κάτι τό όποΐον θά ήτο πράγματι ενδεικτικόν τού ρόλου 
τού προέδρου είναι ότι δέν θά ύπερισχύη ή ψήφος αύτού είς περί
πτωσιν ίσοψηφίας. Τρίτον, είς τό εκπονηθέν ύπό τών κανονολόγων 
σχέδιον Κανονισμού λειτουργίας τών Επισκοπικών συνελεύσεων
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προβλέπονται έπιτροπαί έπί τών λειτουργικών, μυστηριακών κ.λπ. 
θεμάτων.

Συμφώνως πρός τόν έν λόγφ Κανονισμόν, αί έπιτροπαί αύται 
δέν προεδρεύονται ύπό τού έκπροσώπου τού Οίκουμενικού Πατρι
αρχείου, άλλά ύπό προέδρων όριζομένων ύπό της Έπισκοπικης 
συνελεύσεως ή της έκτελεστικης έπιτροπης αυτης. Έτσι λοιπόν, 
ό πρόεδρος τών Έπισκοπικών συνελεύσεων δέν είναι αυτοκράτωρ 
(autocrate). Δέν δημιουργούμεν τεχνητόν πρωτεϊον (primat), έφ' 
οσον εύρισκόμεθα είς μίαν έξελικτικήν κατάστασιν. Ό όριστικός 
πρόεδρος της περιοχης, οταν ή περιοχή άποκτήση αυτοκεφαλίαν 
ή αυτονομίαν, θά έκλεγή όχι ύπό της Έπισκοπικης συνελεύσεως, 
άλλά ύπό της πραγματικης συνόδου της περιοχης, οταν αύτη θά 
θεσπισθή. Έάν τεθούν τά πράγματα ύπό προοπτικήν, θά ϊδωμεν 
τήν φυσικήν έξέλιξιν αυτών. Δέν άναφέρομαι άκριβώς είς τά Δί
πτυχα, είς τήν προσθήκην, ή όποία έγένετο κατόπιν της προτά- 
σεως τού Σεβ. Μητροπολίτου Καλούγκας, «ελλείψει δέ τούτου 
συμφώνως πρός τήν τάξιν τών Διπτύχων». Είναι πράγματι εις 
τρόπος νά συνδεθούν αί Έπισκοπικαί συνελεύσεις μέ τάς συνά
ξεις τών έπισκόπων οταν συλλειτουργούν, έργάζωνται καί προ- 
σεύχωνται μαζί, διότι ή συνέλευσις τών έπισκόπων είναι πάντοτε 
ευχαριστιακή, έκκλησιαστική καί όχι διοικητική. Ακόμη καί οταν 
δέν έχη συνοδικόν χαρακτηρα, «ου γάρ ε ’ισι δύο ή τρεις συνηγμένοι 
εις τό έμόν όνομα, έκεί ε ’ιμι έν μέσω αυτών», καί έπομένως ύπάρχει 
ώρισμένη τάξις. Ό Πέτρος δέν ητο ή κεφαλή τών άποστόλων, ύπό 
τήν έννοιαν της αυθεντίας, ούτε πρόκειται νά άρχίσωμεν έκ νέου 
τήν συζήτησιν μετά της Ρώμης. Δέν έχομεν Πάπαν καί δέν θέλο- 
μεν νά έχωμεν. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ. Έφθάσαμεν είς τό τέλος της 
πρωινης συνεδρίας. Διακόπτομεν διά τό γεύμα καί έπανερχόμεθα 
είς τάς 5 μ.μ. πρός περαιτέρω συζήτησιν, έάν ύπάρχουν καί έτεροι 
όμιληταί, καί ληψιν άποφάσεως έπί τού σημείου τούτου.

Λύεται ή συνεδρία.
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ΤΡΙΤΗ , 9η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
* * *

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συνεχίζομεν, Αδελφοί, τήν συζήτησιν, ή 
όποία άφορά είς τό § 2 β) τού κειμένου τού 1990. Εΐχομεν άρχίσει τήν 
συζήτησιν της προτάσεως τού Σεβ. Αρχιεπισκόπου Βολοκολάμσκ 
διά τήν τροποποίησιν τού σημείου, τό όποίον άναφέρεται είς τήν 
προεδρίαν. Επιθυμεί τις νά λάβη τόν λόγον, πρίν άποφασίσωμεν 
έπί τού σημείου τούτου;

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Σιεματίτσε κ. Γεώργιος: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, πρίν άρχίσωμεν τήν συνεδρίαν, μού έτηλεφώνησεν ό 
Προκαθήμενος της ήμετέρας Εκκλησίας, ό όποίος μού έζήτησε νά 
διαβιβάσω είς τήν Ύμετέραν Σεβασμιότητα καί είς τήν Όλομέλειαν 
τούς χαιρετισμούς καί τάς εύχάς αύτού διά τήν εύόδωσιν τών 
προσυνοδικών έργασιών μας. Ηύχήθη έπίσης ύπέρ της άγάπης, 
είρήνης καί ένότητος έν τφ πλαισίφ της Διασκέψεως. Είπεν έπίσης 
ότι τελευταίως είς τήν Εκκλησίαν της Πολωνίας άντιμετωπίζομεν, 
είδικώς έπειδή ζώμεν είς εν πέλαγος Ρωμαιοκαθολικών, πρόβλημα 
σκανδαλισμού, καθ' όσον άφορά είς τάς σχέσεις τών Ορθοδόξων. 
Προσφάτως, έν τφ πλαισίφ τού διμερούς διαλόγου μετά τών 
Ρωμαιοκαθολικών, άνέκυψε θέμα καί ούτοι είπον είς τόν Μακα- 
ριώτατον: «νά τά βρείτε μεταξύ σας είς τήν Διασποράν καί μετά νά 
ψάχνετε κοινήν γλώσσαν μαζί μας». Ό Μακαριώτατος μού άνέθεσε 
νά μεταφέρω έπισήμως τό περιστατικόν είς τήν Όλομέλειαν. Δη
λαδή, σκανδαλίζεται ό κόσμος, βλέπων τήν έλλειψιν κοινης γλώσ- 
σης μεταξύ τών Ορθοδόξων. Ώς πρός τό θέμα της προεδρίας τών 
Επισκοπικών συνελεύσεων, τό όποίον έθιξεν ή Αντιπροσωπία 
της άγιωτάτης Εκκλησίας της Ρωσσίας, ό Μακαριώτατος προ
τείνει τήν δυνατότητα άσκήσεως της προεδρίας έκ περιτροπης. 
Ύπογραμμίζω ότι τούτο δέν άποτελεί θέσιν της Εκκλησίας Πολω
νίας ούτε άπαίτησιν, άλλά πρότασιν, τήν όποίαν θά άποσύρη, έάν 
ή όλομέλεια της Διασκέψεως άποφασίση διαφορετικώς. Ή μοναδι
κή άπαίτησις τού Μακαριωτάτου είναι όπως αί άποφάσεις είς τάς 
Επισκοπικάς συνελεύσεις λαμβάνωνται καθ' όμοφωνίαν καί όχι 
κατά πλειοψηφίαν. Ήτο ύποχρέωσίς μου νά σας διαβιβάσω τούς 
λόγους τού Μακαριωτάτου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ, Θεοφιλέστατε. Βεβαίως, σείς 
θά έκφράσετε ώς έκπρόσωπος τού Μακαριωτάτου τήν τελικήν θέ
σιν, κρίνων άναλόγως τών έντολών, τάς όποίας έχετε λάβει.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, ή Αντιπροσωπία της Ρωσσικης Ορθοδόξου Εκκλησίας
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είναι έτοίμη νά ύποστηρίξη τήν πρότασιν τού Μακαριωτάτου Προ
καθημένου τής Εκκλησίας Πολωνίας κ. Σάββα, τήν όποίαν μόλις 
κατέθεσεν ό εκπρόσωπος αύτού Θεοφιλ. Επίσκοπος Σιεματίτσε 
κ. Γεώργιος. Εάν υίοθετηθή ή πρότασις περί τής δυνατότητος εκ 
περιτροπής άσκήσεως τής προεδρίας τών Επισκοπικών συνελεύσε
ων, ή ήμετέρα Αντιπροσωπία είναι έτοίμη νά άποσύρη τήν πρότα- 
σίν της περί εκλογής τού προέδρου τής Επισκοπικής συνελεύσεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω, Σεβασμιώτατε, ότι ή πρότασις 
τής Εκκλησίας Πολωνίας είναι ίδία μέ τήν ίδικήν σας, μάλλον 
προηγεΐται ή ίδική σας. Δέν καταλαβαίνω ποία είναι ή νέα πρότα
σις. Δέν πρόκειται περί τής ίδίας προτάσεως;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων: Όχι, πρό
κειται περί διαφορετικών προτύπων. Ήμεΐς προετείναμεν τήν 
εκλογήν τού προέδρου, ή όποία δύναται νά είναι διά βίου ή διά κά
ποιον χρονικόν διάστημα. Εκεΐνο τό όποΐον προτείνει ή Εκκλησία 
Πολωνίας είναι ή εκ περιτροπής προεδρία, ή όποία δύναται νά στη
ρίζεται είς τά Δίπτυχα ή νά άκολουθήση έτέραν σειράν. Πρόκει
ται έπομένως περί νέας προτάσεως, τήν όποίαν εΐμεθα έτοιμοι νά 
ύποστηρίξωμεν, άποσύροντες τήν ίδικήν μας πρότασιν ύπέρ τής 
προτάσεως ταύτης, εάν υίοθετηθή ύπό τής Όλομελείας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έχομεν ενώπιόν μας δύο προτάσεις. 
Μίαν, ή όποία λέγει ότι ό πρόεδρος τών Επισκοπικών συνελεύσεων 
εκλέγεται καί μίαν, ή όποία λέγει ότι ό πρόεδρος τών Επισκοπικών 
συνελεύσεων όρίζεται εκ περιτροπής. Αμφότεραι σημαίνουν τρο- 
ποποίησιν τού κειμένου τού 1990. Νομίζω ότι τό ερώτημα δέν είναι 
πλέον, ποίαν εκ τών δύο προτάσεων θά προτιμήσωμεν, άλλά εάν 
θά τροποποιήσωμεν τό κείμενον ή όχι. Εάν άποφασίσωμεν τήν τρο- 
ποποίησιν τού κειμένου ώς πρός τό σημεΐον τούτο, θά εξετάσωμεν 
ποίαν εκ τών δύο προτάσεων θά επιλέξωμεν ή εάν ύπάρξη καί 
έτέρα πρότασις. Επ' αύτού θά ήθελον νά έχω τήν γνώμην σας. Θέ- 
λομεν τροποποίησιν τού κειμένου τού 1990 επ' αύτού τού σημείου 
ή όχι; Όσοι επιθυμούν νά όμιλήσουν, παρακαλώ νά τοποθετηθούν 
επί τού ερωτήματος τούτου. Εάν αίσθάνωνται τήν άνάγκην τροπο- 
ποιήσεως τού κειμένου καί διά ποΐον λόγον. Επαναλαμβάνω όμως 
εκεΐνο, τό όποΐον είπον καί χθές, ότι δέν είναι εποικοδομητικόν ούτε 
χρήσιμον νά γίνωνται προτάσεις άνευ αίτιολογήσεως τών προτά
σεων τούτων. Εάν εις τών συνέδρων είναι διατεθειμένος νά άλλάξη 
γνώμην, θέλει νά γνωρίζη διά ποΐον λόγον γίνεται μία πρότασις, 
νά σκεφθή τόν λόγον, νά τόν σταθμίση καί νά άποφασίση. Εΐμεθα 
σώμα, τό όποΐον διαλέγεται καί έπομένως δυνάμεθα νά μεταβά- 
λωμεν τάς θέσεις μας κατόπιν τού διαλόγου, άλλά ή συζήτησις 
είναι άδύνατος εάν δέν γνωρίζωμεν τούς λόγους διά τούς όποίους
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προτείνεται μία τροποποίησις. Λοιπόν, έπαναλαμβάνω οτι, βάσει 
τών δηλώσεων έκείνων, οί όποϊοι προέτειναν τήν τροποποίησιν, 
λαμβανομένων ύπ' όψιν τών λόγων, οί όποϊοι ένδεχομένως προ- 
εβλήθησαν, νά τοποθετηθούν οί σύνεδροι περί της άνάγκης ή μή 
τροποποιήσεως τού κειμένου.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, πρίν άπαντηθή τό έρώτημα, τό όποϊον έθέσατε, θά ήθελον 
μίαν διευκρίνησιν. Άν κατάλαβα καλώς, ή πρότασις τού Θεο
φιλ. Έπισκόπου Σιεματίτσε περιελάμβανε δύο σκέλη. Είπε, καί 
παρακαλώ νά μέ διορθώσετε, έάν δέν έχω καταλάβει καλώς, οτι 
ή Έκκλησία του είναι έτοίμη νά άποσύρη τήν πρότασίν της, έάν 
ύπάρξη δέσμευσις έπί της άρχης της όμοφωνίας. Κατάλαβα καλώς 
ή όχι;

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Σιεματίτσε κ. Γεώργιος: Εϊμεθα 
έτοιμοι νά τό άποσύρωμεν, έάν ή πλειοψηφία έδώ συμφωνήση 
διαφορετικώς. Άλλο τό θέμα της όμοφωνίας, διότι είς τό κείμενον 
άναφέρεται οτι αί άποφάσεις είς τήν Έπισκοπικήν συνέλευσιν λαμ- 
βάνονται κατά πλειοψηφίαν. Δέν δυνάμεθα νά άποσύρωμεν τήν 
πρότασιν περί όμοφωνίας. Εϊμεθα ομως έ'τοιμοι νά άποσύρωμεν 
τήν πρότασιν περί προεδρίας έκ περιτροπης, έάν έδώ ό όλομέλεια 
άποφασίση διαφορετικώς.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος: Τούτο ομως 
είναι θέμα τού Κανονισμού τών Έπισκοπικών συνελεύσεων. 
Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Καλής Έλπίδος κ. Σέργιος: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, έξ οσων έλέχθησαν καί ή πρότασις της Έκκλησίας Πολω
νίας καί ή πρότασις της Έκκλησίας Ρωσσίας δύνανται νά άλλάξουν. 
Θεωρούμεν οτι δέν πρέπει νά γίνη άλλαγή είς τό κείμενον, δηλαδή, 
νά βαδίζωμεν συμφώνως πρός τά Δίπτυχα. Έπειδή αί Έπισκοπικαί 
συνελεύσεις άποτελούν μεταβατικόν στάδιον καί δέν θέλομεν νά 
μακρύνη ή διαδικασία της προσωρινης περιόδου τών Έπισκοπικών 
συνελεύσεων. Είναι λοιπόν καλόν νά ίσχύη ή προεδρία βάσει τών 
Διπτύχων. Νομίζω οτι έπ' αυτού θά συμφωνήσουν καί αί λοιπαί 
Αντιπροσωπίαι. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έπομένως είσθε ύπέρ της διατηρήσεως 
τού κειμένου ώς έχει.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Καλής Έλπίδος κ. Σέργιος: Μάλιστα.
Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Σιεματίτσε κ. Γεώργιος: Σεβ. άγιε 

Πρόεδρε, έπειδή έζητήσατε νά αίτιολογήσωμεν τήν πρότασίν μας, 
θά όμιλήσω ρωσσιστί, άν έπιτρέπετε. Τό πρόβλημα συνίσταται 
είς τό γεγονός οτι, συμφώνως πρός τήν άποψιν τού Μακαριωτά- 
του Μητροπολίτου Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ. Σάββα, συ-
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χνάκις είς τάς Επισκοπικάς συνελεύσεις, ώρισμένοι έπίσκοποι δέν 
θεωρούν έαυτούς πλήρη μέλη τών συνελεύσεων, αίσθάνονται ότι 
δέν ίκανοποιούνται τά αίτήματά των. Ή πρότασις σκοπόν έχει τήν 
άποφυγήν διαφόρων δυσκολιών, αί όποίαι ένδεχομένως νά προκύ- 
ψουν έκ της μονίμου προεδρίας ένός τών μελών. Δεύτερον, ή άρχή 
της έκ περιτροπης προεδρίας θά προσέδιδε άντικειμενικότητα είς 
τήν προεδρίαν, άντικειμενικότητα είς τήν ληψιν τών άποφάσεων. 
Είναι ή μόνη αίτία της προτάσεως ήμών, άλλά δέν πρέπει νά 
θεωρηθη ώς πρόθεσις μειώσεως τού κύρους της πρώτης καθέδρας, 
τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου. Ή έκ περιτροπης άρχή της προε
δρίας θά άρχίζη βεβαίως άπό τήν άσκησιν της προεδρίας ύπό τού 
έκπροσώπου τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου. Εάν όμως διατηρή- 
σωμεν τήν άρχήν της όμοφωνίας είς τάς Επισκοπικάς συνελεύ
σεις, τότε θά ύπάρχη έλπίς άντικειμενικότητος. Τότε θά ήδύνατο 
νά ύπάρχη εις πρόεδρος καί είς τήν περίπτωσιν ταύτην, ή ήμετέρα 
Εκκλησία είναι έτοίμη νά άποσύρη τήν πρότασίν της. Ιδού ή μονα
δική αίτία της προτάσεώς μας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δηλαδή, όταν ύπάρχη μόνιμος πρόε
δρος έκ τών άρχιερέων τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, 
οί έπίσκοποι αίσθάνονται ότι στερούνται τών δικαιωμάτων των, 
ότι ύπάρχει κάποια δυσκολία; Αύτό διαπιστώνετε, άν κατάλαβα 
καλώς. Ποίον είναι τό πρόβλημα;

Ό Θεοφιλ. ΈπίσκοποςΣιεματίτσε κ.Γεώργιος:Όχι. Ύπάρχουν 
όμως περιπτώσεις, όταν δέν έπιτυγχάνεται συμφωνία είς τοιαύτας 
συνελεύσεις ή, όπως ένίοτε συμβαίνει είς ώρισμένας Εκκλησίας, 
όταν δέν ύπάρχουν άγαθαί σχέσεις μεταξύ δύο έπισκόπων. Τό 
αύτό ίσχύει καί διά τάς Επισκοπικάς συνελεύσεις.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τούτο, Θεοφιλέστατε, άφορά είς τό θέμα 
της όμοφωνίας καί όχι της προεδρίας. Εάν πρόκειται διά τήν 
όμοφωνίαν, ένδεχομένως νά αίσθάνωνται οί έπίσκοποι ότι δέν 
λαμβάνεται ύπ' όψιν ή γνώμη των. Άς συζητήσωμεν όμως τό θέμα 
τούτο είς τά πλαίσια της όμοφωνίας.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Σιεματίτσε κ. Γεώργιος: Ναί, άλλά τά 
δύο θέματα συνδέονται άρρήκτως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πώς συνδέονται; Όταν ό πρόεδρος 
έχει ΐσην ψηφον μέ έκείνην όλων τών άλλων, ίσότιμον γνώμην, 
πώς είναι δυνατόν νά αίσθάνωνται οί άλλοι ότι ή γνώμην των 
ύποτιμαται; Νομίζω ότι τό θέμα τούτο καλύπτεται άπό τήν άρχήν 
της όμοφωνίας.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Σιεματίτσε κ. Γεώργιος: Καλύπτεται. 
Αλλά πρός τό παρόν, τά κείμενα όμιλούν περί πλειοψηφίας καί όχι 
περί όμοφωνίας. Ή άρχή όμως αΰτη δέν καλύπτει τάς άνάγκας.
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εάν υίοθετήσωμεν τήν άρχήν τής 
όμοφωνίας, θά άποσύρετε τήν πρότασίν σας;

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Σιεματίτσε κ. Γεώργιος: Αύτό τό 
είπον ήδη καί επαναλαμβάνω τούς λόγους τού Μακαριωτάτου:
«Έάν συμφωνήση ή ολομέλεια περί τής ομοφωνίας καί έάν συμφω
νήσουν όλοι ότι πρέπει νά νπάρχη μόνιμος πρόεδρος, εΐμεθα έτοιμοί 
νά άποσύρωμεν τήν πρότασίν μας». Αύτή είναι ή τελική άπάντησίς 
μας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τώρα, τούτο σημαίνει διά τήν διαδικασίαν, 
ότι πρέπει νά συζητήσωμεν πρώτον τό θέμα τής όμοφωνίας; Διότι, 
όπως τό τοποθετεΐτε, εάν τό θέμα τής όμοφωνίας είναι ό λόγος διά 
τόν όποΐον ύπάρχει πρόβλημα ώς πρός τήν προεδρίαν, τότε πρέπει 
νά συζητήσωμεν πρώτον τό θέμα τής όμοφωνίας.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Σιεματίτσε κ. Γεώργιος: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, δέν δύναμαι νά σάς άπαντήσω ποΐον είναι τό βασικόν. Πάν
τως, τά δύο προβλήματα είναι άλληλένδετα. Σεΐς θά άποφασίσετε 
ποΐον θά εξετασθή πρώτον. Νομίζω πάντως ότι τό έν προϋπο
θέτει τό άλλον. Είναι δύσκολον νά εΐπωμεν ότι δέν άποσύρομεν 
τήν πρότασίν μας, εάν συμφωνήση ή όλομέλεια επί τής άρχής τής 
όμοφωνίας. Ή ύποχρέωσίς μου, ώς άντιπροσώπου, ήτο νά διαβι
βάσω τούς λόγους τού Προκαθημένου καί τής ίεράς Συνόδου τής 
Εκκλησίας Πολωνίας. Τό έκανα καί άνέφερα επίσης τάς δυνατότη
τας άποσύρσεως τής προτάσεώς μας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν ητιολογήσατε τήν πρότασίν σας, 
άπλώς επανελάβατε τάς θέσεις σας. Άς συνεχίσωμεν τήν συζήτησιν. 
Ποΐος επιθυμεΐ νά λάβη τόν λόγον. Τό ερώτημα, επαναλαμβάνω, 
είναι εάν θά τροποποιήσωμεν τήν παράγραφον ή όχι, ώς πρός τό 
σημεΐον τής προεδρίας, κατόπιν δέ θά εξετάσωμεν πώς θά τήν τρο
ποποιήσωμεν.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, έχω μίαν πρότασιν. Νά διακόψωμεν νά συζήτησιν επί 
τού σημείου 2 β) καί νά εξετάσωμεν τήν § 2 γ), ούτως ώστε, εάν 
συμφωνήσωμεν επί τού θέματος τής όμοφωνίας, ΐσως δέν θά 
ύπάρχη ή άναγκαιότης τής προτάσεώς μας περί τής προεδρίας. Εκ 
τής πορείας τής συνομιλίας, βλέπομεν ότι αί προτάσεις μας είναι 
άλληλένδετοι.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δηλαδή, εάν ύπάρξη συμφωνία είς τό 
θέμα τής όμοφωνίας άντί τής πλειοψηφίας, δέν ύπάρχει πλέον 
λόγος νά εμμείνητε είς τήν πρότασίν σας περί τροποποιήσεως τού 
σημείου τής προεδρίας καί θά άποσύρετε τήν πρότασίν σας. Κατά
λαβα καλώς, Σεβασμιώτατε;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων: Μάλιστα.
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Είναι χρέος μου νά συμφωνήσω μέ τήν 
προτεινομένην διαδικασίαν. Παρακαλώ νά τεθή άμέσως πρός συ
ζήτησιν ή § 2 γ), ώς πρός τό σημεϊον της όμοφωνίας, διότι έξ αυτού 
έξαρτάται ή τροποποίησις ή μή της § 2 β), ώς πρός τήν προεδρίαν. 
Έπαναλαμβάνω τήν πρότασιν τού Σεβ. Αρχιεπισκόπου Βολοκο
λάμσκ, ώς πρός τήν § 2 γ). Είς τό τέλος της παραγράφου, έκεϊ οπου 
λέγεται: «Αί έπί τών θεμάτων τούτων άποφάσεις θά λαμβάνωνται 
κατά πλειοψηφίαν», νά άντικατασταθή: «θά λαμβάνωνται καθ' 
ομοφωνίαν». Ποϊος έπιθυμεϊ νά λάβη τόν λόγον έπ' αυτού;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, νομίζω οτι ή συζήτησις δίδει τήν δυνατότητα 
συμφωνίας της όλομελείας έπί της άρχης της όμοφωνίας κατά 
τήν ληψιν τών άποφάσεων είς τάς Έπισκοπικάς συνελεύσεις. 
Κατανοούμεν ολοι τάς δυσκολίας τών Έκκλησιών, αί όποϊαι έχουν 
κυρίως καί κατ' έξοχήν τό ζήτημα της Διασποράς καί ουδείς δύνα
ται νά άρνηθή τάς καλάς προθέσεις καί τών παρόντων καί τών 
Αρχηγών τών ήμετέρων Έκκλησιών δι' έκεϊνο, τό όποϊον άποτελεϊ 
τό οραμα της Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Ή έν τφ πλαισίφ τών 
Έπισκοπικών συνελεύσεων ληψις τών άποφάσεων κατά πλειοψη
φίαν φαίνεται ένδεχομένως πλέον ευέλικτον σχημα, έπιτρέπον 
νά προώθησιν τών θεμάτων. Έν τούτοις, κατόπιν τού αίτήματος 
τών άγιωτάτων Έκκλησιών Πολωνίας καί Ρωσσίας, νομίζω οτι δέν 
θά πρέπει νά έχωμεν άντίρρησιν είς τήν ληψιν άποφάσεων καθ' 
όμοφωνίαν. Έξ οσων δέ γνωρίζω, καί είς τήν ήδη ύπάρχουσαν 
Έπισκοπικήν συνέλευσιν Γαλλίας, αί άποφάσεις λαμβάνονται 
καθ' όμοφωνίαν. Βεβαίως, τούτο δύναται νά έχη δυσκολίας, άλλά 
ένισχύει τόν συντονιστικόν ρόλον τού προέδρου, θά πρέπει δηλα
δή, ό έκάστοτε πρόεδρος νά έπιμένη είς τήν έπίτευξιν όμοφωνίας 
καί νά διασφαλίζη πλήρως οτι τά μέλη της συνελεύσεως δέν θά 
άντιμετωπίσουν πρόβλημα, οπου θά αίσθάνωνται οτι θίγονται ή οτι 
κινδυνεύουν αί ένορίαι καί αί προσπάθειαι αυτών. Άρα, ή πρότασις 
της ήμετέρας Αντιπροσωπίας είναι νά γίνη δεκτόν τό αϊτημα της 
Έκκλησίας Ρωσσίας, νά συμφωνήσωμεν είς τήν καθ' όμοφωνίαν 
ληψιν τών άποφάσεων καί νά διατηρήσωμεν ούτω τήν κανονικήν 
τάξιν της Έκκλησίας είς τό θέμα της προεδρίας.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ή 
άποψίς μου είναι άπλη, οτι δηλαδή οταν ή όμοφωνία είναι έφικτή 
είναι προτιμητέα είς τάς διορθοδόξους σχέσεις. Έπομένως, δέν τί
θεται θέμα, έάν πρέπει άντί της πλειοψηφίας νά προτιμήσωμεν τήν 
όμοφωνίαν. Οί Ορθόδοξοι πρέπει πάντοτε νά όμοφωνώμεν καί όχι 
νά συμφωνώμεν κατά πλειοψηφίαν, διότι έχομεν πολλάκις πλη
ρώσει τό τίμημα είς τήν ίστορίαν μας. Θεωρώ ομως άκομψον τόν
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τρόπον είσαγωγης τού θέματος, ύπό τήν έννοιαν ότι καί έγώ θά 
είσηγούμην νά γίνη δεκτή ή άρχή της όμοφωνίας, άνεξαρτήτως της 
έξελίξεως της συζητήσεως έπί της § 2 β), άλλ' όχι όμως νά θεωρηται 
ή όμοφωνία ώς όρος διά τήν άποδοχήν της προεδρίας, ώς έάν αΰτη 
δέν ήτο καθιερωμένη παράδοσις καί πραξις της Εκκλησίας, ήτοι 
ό Πρώτος νά προεδρεύη καί νά προΐσταται πάσης πανορθοδόξου 
συνάξεως. Εάν λοιπόν είς τήν Διασποράν ή Επισκοπική συνέλευ
σις άποτελη προέκτασιν τών πανορθοδόξων σωμάτων, θά πρέπει 
νά θεωρηται αύτονόητος ή προεδρία τού Πρώτου είς τήν σύναξιν 
ταύτην καί όχι νά άποτελη θέμα συζητήσεως έξαρτώμενον έκ 
της άποδοχης της άρχης της όμοφωνίας. Προσωπικώς, μέ ένοχλεί 
ίδιαιτέρως τό γεγονός ότι ή συμφωνία έπί της άρχης της όμοφωνίας, 
καίτοι είναι έπιθυμία όλων μας καί μακάρι νά ύπάρχη παντού καί 
πάντοτε, τίθεται ώς όρος άποδοχης τού θέματος της προεδρίας 
τού έπισκόπου τού Πρώτου θρόνου, καίτοι αύτό είναι αύτονόητον, 
καταστατικώς κατωχυρωμένον καί όμοφώνως άποδεκτόν ύπό τών 
κατά τόπους Εκκλησιών. Συμφώνως πρός τόν Κανονισμόν λει
τουργίας τών Πανορθοδόξων Διασκέψεων, τό θέμα της προεδρίας 
έγινεν όμοφώνως άποδεκτόν είς τήν Γ' Προσυνοδικήν Πανορθό- 
δοξον Διάσκεψιν (1986), είναι καθιερωμένον είς τήν μακραίωνα 
έκκλησιαστικήν πραξιν καί έδώ είσάγεται ώς κάτι νέον πρός συζή
τησιν καί διαπραγμάτευσιν. Ή έννοια της διαπραγματεύσεως μέ 
ένοχλεί προσωπικώς. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ κ. Καθηγητά. Δέν πρόκειται 
περί διαπραγματεύσεως, έάν κατάλαβα καλώς, διότι τό μόνον 
έπιχείρημα, τό όποίον προβάλλεται ύπέρ της τροποποιήσεως τού 
σημείου τού κειμένου περί της προεδρίας είναι ότι δημιουργούνται 
πολλάκις δυσκολίαι ώς πρός διατήρησιν τού καθεστώτος τού
του, ώς έκ της έλλείψεως της άρχης της όμοφωνίας. Προσωπικώς 
κατανοώ διά ποίον λόγον τά δύο αύτά συνδέονται είς τήν σκέψιν 
όσων προτείνουν τροποποίησιν. Δέν πρόκειται, έπαναλάμβανω, 
περί διαπραγματεύσεως, άλλά περί συνδέσεως τών δύο θεμά
των είς τήν σκέψιν όσων προτείνουν τροποποίησιν τού κειμένου. 
Εφ' όσον οί προτείνοντες συνδέουν τά δύο θέματα, οφείλομεν 
νά τά έξετάσωμεν μέ τήν σειράν, τήν όποίαν προέτεινεν ό Σεβ. 
Αρχεπίσκοπος Βολοκολάμσκ. Εφ' όσον ή ληψις άποφάσεων κατά 
πλειοψηφίαν καί ούχί καθ' όμοφωνίαν άποτελεί τήν πέτραν τού 
σκανδάλου, άς έξετάσωμεν τήν δυνατότητα έξαλείψεως ταύτης. 
Συμφωνώ βεβαίως μαζί σας, έάν έπρόκειτο περί διαπραγματεύσε
ως τού σημείου περί προεδρίας της § 2 β), δέν θά συνεφώνουν ποτέ. 
Αλλά, έφ' όσον, έπαναλαμβάνω, είς τήν σκέψιν όσων ζητούν τήν 
τροποποίησιν ύπάρχει έξάρτησις τού ένός θέματος έκ τού άλλου,
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εΐμεθα ύποχρεωμένοι νά σεβασθώμεν τήν άποψίν των.
Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων: Σεβ. άγιε 

Πρόεδρε, χωρίς νά θέλω νά κουράσω, θά ήθελον νά σάς εξηγήσω, 
διατί επιμένομεν είς τήν άρχήν τής όμοφωνίας. Ή όμοφωνία 
άποτελεΐ άσφαλή μηχανισμόν ύπερασπίσεως τής μειοψηφίας, 
άποφυγής τού ενδεχομένου νά μήν είσακουσθή ή άποψίς της. Επί 
παραδείγματι, εάν εΐς τινα Επισκοπικήν συνέλευσιν ύπάρχουν τρία 
μέλη, εκπρόσωποι άντιστοίχως τών Εκκλησιών Κωνσταντινουπό
λεως, Αντιοχείας καί Ρωσσίας καί συζητεΐται έν ζήτημα. Εάν ή 
Εκκλησία Ρωσσίας είναι κατά, ενώ αί Εκκλησίαι Κωνσταντινουπό
λεως καί Αντιοχείας ύπέρ, μέ τήν μέθοδον τής πλειοψηφίας δύναν- 
ται νά λάβουν άπόφασιν, μέ τήν όποίαν διαφωνεΐ ό εκπρόσωπος 
τής Εκκλησίας Ρωσσίας. Τότε, ό εκπρόσωπος ούτος τής Εκκλησίας 
Ρωσσίας, ό όποΐος είναι ύποχρεωμένος νά εφαρμόση τήν άπόφασιν 
τής Εκκλησίας του, έχει πρόβλημα μέ τήν άντίθετον άπόφασιν τής 
Επισκοπικής συνελεύσεως. Ή άρχή τής όμοφωνίας επιτρέπει τήν 
επίτευξιν συμφωνίας πάντων τών μελών τής Επισκοπικής συν- 
ελεύσεως καί τήν άποφυγήν δυσκόλων καταστάσεων, ώς εκείνη 
τήν όποίαν άνέφερον. Πρόκειται περί σημαντικού ζητήματος, 
διό καί συνδέομεν τό ζήτημα τής προεδρίας μετά τής άρχής τής 
όμοφωνίας. Ή άρχή τής όμοφωνίας ούσιαστικώς άποτρέπει τόν κίν
δυνον νά περιέλθουν οί εκπρόσωποι τών κατά τόπους Εκκλησιών 
είς κατάστασιν κατά τήν όποίαν δέν θά ληφθή ύπ' όψιν ή γνώμη 
των ή θά ληφθή άπόφασις άντίθετος πρός τήν άποψίν των. Θά 
ήθελον, άγαπητοί Αδελφοί, νά ύπογραμμίσω ότι πρόκειται διά 
μίαν στιγμήν εύθύνης, διότι εδώ θέτομεν τά θεμέλια μηχανισμού 
συνεργασίας τών επισκόπων είς τήν Διασποράν, ΐσως διά τάς 
προσεχεΐς δεκαετίας καί οφείλομεν νά διαμορφώσωμεν μετά σα- 
φηνείας τόν εν λόγφ μηχανισμόν. Ή άρχή τής όμοφωνίας είναι 
άπολύτως δεδικαιολογημένη, εκεΐ όπου εφαρμόζεται. Ενθυμούμαι 
τήν επιμονήν τών ’Ορθοδόξων επί τής άρχής ταύτης είς τό Παγκό
σμιον Συμβούλιον Εκκλησιών καί τά προβληθέντα επιχειρήματα 
ύπέρ τής υίοθετήσεως τής άρχής ταύτης. Τό κυριώτερον επιχείρημα 
ήτο άκριβώς ότι διασφαλίζει τά δικαιώματα τής μειονότητος. Διά 
τούτο, παρακαλώ τήν όλομέλειαν τής Διασκέψεως νά υίοθετήση 
τήν άρχήν τής όμοφωνίας, τροποποιούσα τό τέλος τής § 2 γ), δηλα
δή, τήν λέξιν «κατά πλειοψηφίαν» μέ τήν λέξιν «καθ' ομοφωνίαν». 
Θεωρώ ότι τούτο θά καθησυχάση τάς Εκκλησίας Ρωσσίας καί Πο
λωνίας, ενδεχομένως καί έτέρων Εκκλησιών, αί όποΐαι εξέφρασαν 
τάς άνησυχίας των ώς πρός τό σημεΐον 2 β).

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ. Είσθε πολύ σαφής. Χωρίς βε
βαίως πρόθεσιν παρεμβάσεως εκ μέρους μου είς τήν συζήτησιν, θά
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ήθελον νά παρατηρήσω οτι ή άρχή της όμοφωνίας άφορά πάντο
τε είς θέματα πίστεως. Είς θέματα πρακτικης φύσεως, δημιουργεί 
δυσχέρειαν είς τήν ληψιν άποφάσεων. Διά τούτο καί είς τήν 
άρχαίαν Έκκλησίαν, ένώ είς τάς Οίκουμενικάς συνόδους εϊχομεν 
όμοφωνίαν, ύπάρχει έν τούτοις ό 6ος κανών της Α' Οίκουμενικης 
συνόδου, ό όποϊος λέγει: «κρατείτω ή τών πλειόνων ψήφος». Έν 
πάση περιπτώσει, ναί μέν δυνάμεθα νά συμφωνήσωμεν έπί της 
άρχης της όμοφωνίας, άλλά οφείλομεν νά έχωμεν ύπ' όψιν οτι πι
θανόν τούτο νά δυσχεράνη τήν λειτουργίαν τών συνελεύσεων. Ώς 
καί είς τήν ίδικήν μας περίπτωσιν Πανορθοδόξου Διασκέψεως, ή 
όμοφωνία δέν βλάπτει, άλλά μάς δυσκολεύει. Έτσι δέν είναι; Ή Δι
άσκεψις δέν δύναται νά άποφασίζη, είμή καθ' όμοφωνίαν, καί τούτο 
είναι τό ίδεώδες. Αλλά πολλάκις δημιουργεί τεράστια προβλήματα 
καί έάν αί συνελεύσεις έχουν τοιαύτα προβλήματα πιθανόν νά μή 
δύνανται νά έργασθούν. Δέν έπιμένω έπί τού θέματος, τό όποϊον 
παραμένει άνοικτόν πρός συζήτησιν. Έχω ένώπιον μακρύ κατάλο
γον οσων έπιθυμούν νά παρέμβουν. Παρακαλώ τούς όμιλητάς νά 
είναι σύντομοι, διότι έχομεν άκόμη πολλήν έργασίαν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, πρέπει νά άποσαφηνισθή τί θέλομεν άπό τάς 
Έπισκοπικάς συνελεύσεις. Έάν καί έφ' οσον θά έχουν ρόλον, 
άποστολήν καί διακονίαν νά άποφαίνωνται έπί θεμάτων μείζονος 
ένδιαφέροντος της Ορθοδόξου Έκκλησίας, τότε πρέπει νά ύπάρχη 
όμοφωνία. Έάν ομως δέν ύπάρχουν θέματα πίστεως, άλλά τε
χνικά, άφορώντα είς ποιμαντικάς άνάγκας της περιοχης είς τήν 
όποίαν διακονούν τά μέλη της Έπισκοπικης συνελεύσεως, ή άρχή 
της όμοφωνίας δέν είναι άπαραίτητος. Έάν θέσωμεν τήν άρχήν 
της όμοφωνίας ώς ύποχρεωτικήν, θά καταστήσωμεν άδύνατον 
τήν λειτουργίαν τών Έπισκοπικών συνελεύσεων, οπερ ίσοδυναμεί 
είς διάλυσιν αυτών πρίν άκόμη άρχίσουν νά λειτουργούν. Ό 
Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Ίλαρίων άνέφερε τό Παγκόσμιον Συμβούλι- 
ον Έκκλησιών, άλλά ουδέποτε ώμίλησε περί της όμοφωνίας τών 
Ορθοδόξων. Ήμεϊς, ώς Έκκλησία της Έλλάδος πολλάκις εϊχομεν 
άντιρρήσεις, άλλά ουδέποτε έλαβε τόν λόγον διά νά εϊπη οτι διά νά 
άπορριφθή ή θέσις της Έκκλησίας της Έλλάδος πρέπει νά ύπάρχη 
όμοφωνία. Μάλιστα, οί Προτεστάντες έλεγον οτι είναι άδύνατος 
ή έφαρμογή της όμοφωνίας, διότι τότε διαλύεται τό Παγκόσμιον 
Συμβούλιον Έκκλησιών. Είς τάς Έπισκοπικάς συνελεύσεις πρέ
πει νά ίσχύη ή άρχή: «κρατείτω ή τών πλειόνων ψήφος». Άλλο τό 
θέμα της προεδρίας καί άλλο τό θέμα της όμοφωνίας ή μή είς τάς 
Έπισκοπικάς συνελεύσεις. Ό άδεφλός Ίλαρίων άνέφερεν έπίσης τό 
θέμα τών Διπτύχων. Δέν δυνάμεθα νά άκολουθήσωμεν τά Δίπτυ-
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χα καί νά έναλλασσόμεθα. Τά Δίπτυχα είναι καθωρισμένα.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Μήν έπανέρχεσθε είς τά Δίπτυχα, άγιε 

Περιστερίου καί είς τήν § 2 β). Τώρα συζητούμεν τήν § 2 γ). Εάν 
άναμειγνύωμεν τά δύο δέν θά καταλήξωμεν πουθενά. Εξετάζομεν 
πρώτον τό θέμα της όμοφωνίας καί έξ αύτού θά έξαρτηθη, έάν θά 
έπανέλθωμεν είς τό 2 β), όπότε θά άναπτύξετε όσα είπατε τώρα. 
Νομίζω ότι έκαλύψατε τό θέμα.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Θέλω 
νά προσθέσω ότι έάν αί Επισκοπικαί συνελεύσεις ήσαν κοσμικόν 
όργανον, ή προεδρία θά ήδύνατο νά άσκηθη έκ περιτροπης.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν είναι τό θέμα της συζητήσεώς μας. 
Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, θά ήθελον νά εύχαριστήσω τόν άδελφόν Ίλαρίωνα διά τήν ύπ' 
αύτού γενομένην πρότασιν. Επειδή ίσως διά πολλούς άποτελώ τήν 
πέτραν τού σκανδάλου, ώς πρόεδρος της Επισκοπικης συνελεύσε
ως Γαλλίας, συμφωνώ μέ τήν πρότασιν περί όμοφωνίας. Οΰτως ή 
άλλως ή πρακτική, ή όποία άκολουθείται άπό έξαετίας είς τήν συν- 
έλευσιν, είναι ή έπίτευξις όμοφωνίας έπί τών θεμάτων. Τά θέματα, 
τά όποία χειρίζεται ή Επισκοπική ήμών συνέλευσις δέν είναι θέμα
τα πίστεως, άλλά πρακτικης φύσεως. Έκαστον μέλος της συνελεύ
σεως έχει σαφώς τήν άναφοράν αύτού είς τήν Εκκλησίαν του. Δια- 
νύομεν μεταβατικόν στάδιον καί έχομεν έπίγνωσιν τού γεγονότος 
τούτου. Νομίζω ότι ή παρούσα Διάσκεψις δύναται νά συμφωνήση 
έπί της άρχης της όμοφωνίας καί νά χωρήση είς τήν έξέτασιν έτέρων 
θεμάτων, τά όποία ένδεχομένως αί Αντιπροσωπίαι θά ήθελον νά 
θίξουν. Επιτρέψατέ μοι μίαν άκόμη παρατήρησιν ώς πρός όσα 
άνέφερεν ό Θεοφιλ. Επίσκοπος Σιεματίτσε κ. Γεώργιος. Πρό 45 πε
ρίπου ήμερών, είχον έπισκεφθη τήν άγιωτάτην Εκκλησίαν Πολω
νίας. Κατά τάς έκεί συζητήσεις έπί πλείστων θεμάτων, ό Μακαρι- 
ώτατος δέν έθιξε θέμα προεδρίας. Δέν γνωρίζω τί έμεσολάβησεν 
έκτοτε. Τό καταθέτω άπλώς καί μόνον διά τήν ίστορίαν. Οΰτως ή 
άλλως, ή Αντιπροσωπία τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου δέν δύ
ναται νά συζητήση θέμα προεδρίας, διότι αΰτη είναι δεδομένη. Επί 
της άρχης όμως της όμοφωνίας, συμφωνούμεν μέ τήν πρότασιν 
τού Σεβ. Αρχιεπισκόπου Βολοκολάμσκ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι πασα άναφορά είς τό θέμα 
της προεδρίας δυσχεραίνει τήν διαδικασίαν της συζητήσεως. Θέλω 
νά διευκρινηθη πρώτον τό θέμα της όμοφωνίας. Παρακαλώ νά 
μήν έπανερχώμεθα είς τό θέμα της προεδρίας, προτού έκφρασθη ή 
γνώμη τού σώματος έπί της άρχης της όμοφωνίας.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόε
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δρε, εν μέρει εκαλύφθην άπό τούς προλαλήσαντας καί θά είμαι 
σύντομος. Κατανοώ καί θεωρώ λογικήν τήν πρότασιν τού Σεβ. 
Αρχιεπισκόπου Βολοκολάμσκ, τοσούτον μάλλον καθ' όσον είς πολ
λά εκκλησιαστικά σώματα εφαρμόζεται ή άρχή τής όμοφωνίας. 
Συμφωνώ επίσης μέ τό επιχείρημα, τό όποΐον προέβαλε περί 
τριών επισκόπων. Πράγματι, αί Επισκοπικαί συνελεύσεις θά 
έχουν μικρόν άριθμόν επισκόπων καί ή επίτευξις όμοφωνίας είναι 
εύκολωτέρα. Ό μόνος μου ενδοιασμός είναι τί θά γίνεται είς πε
ρίπτωσιν άδυναμίας επιτεύξεως όμοφωνίας; Θά παραπέμπεται 
τό θέμα είς τάς έλληνικάς καλένδας; Μήπως ή διατύπωσις τού 
κειμένου τού 1993, § 3 «αί προτάσεις είς τάς Έπισκοπικάς συνελεύ
σεις θά ήτο προτιμότερον νά εκφράζουν, εί δυνατόν, τήν ομοφωνίαν 
τών μελών, ελλείψει όμως ομοφωνίας αί προτάσεις εγκρίνονται 
κατά πλειοψηφίαν», θά ήμπόδιζε τήν επιβολήν άρνησικυρίας εκ 
μέρους μιάς Εκκλησίας, πράγμα βεβαίως άπευκταΐον, άλλ' ούχί 
άποκλειστέον. Εύχαριστώ.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ήλίας: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, ό άριθμός τών μελών τών Επισκοπικών συνελεύσεων δύνα
ται ΐσως νά είναι 3, 7 ή 10. Αλλά, είς τήν Αμερικήν, επί παραδεί- 
γματι, ό άριθμός τών κανονικών επισκόπων, οί όποΐοι έδρεύουν είς 
τήν Αμερικήν άνέρχεται έως καί 50 μέλη καί, είς τήν περίπτωσιν 
ταύτην, ή επίτευξις όμοφωνίας είναι δύσκολος εάν όχι άδύνατος. 
Υπάρχει όμως μία μόνιμος Επιτροπή άποτελουμένη εκ τών πρώ
των επισκόπων τών διαφόρων Εκκλησιών είς τήν λεγομένην 
SCOBA, καί είς τό όργανον τούτο αί άποφάσεις λαμβάνονται συν
ήθως καθ' όμοφωνίαν, κατόπιν συζητήσεως καί συνεννοήσεως. 
Δέν ενθυμούμαι νά ύπήρξε περίπτωσις μή επιτεύξεως συμφωνί
ας καί εξερεύσεως κοινής γλώσσης διά νά εκφρασθή ή Ορθόδοξος 
Εκκλησία είς τήν Αμερικήν, συμφώνως πρός τά δεδομένα τής συγ
χρόνου κοινωνίας. Εύχαριστώ.

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ό προβλη
ματισμός μου είναι νά δοθή ή δυνατότης είς τάς Επισκοπικάς συν
ελεύσεις νά λειτουργήσουν, διότι ή άποστολή των θά είναι ή λήψις 
πρακτικών άποφάσεων συντονισμού τών διαφόρων δικαιοδοσιών, 
αί όποΐαι εύρίσκονται είς τό έδαφος τής περιοχής των. Φοβούμαι 
ότι ή όμοφωνία ενδεχομένως θά εμποδίση τάς δραστηριότητας 
αύτών, άκόμη καί εάν αύται δέν έχουν χαρακτήρα προσκρούοντα 
είς τήν θέσιν ένός εκ τών μελών. Ενδέχεται έν μέλος συνελεύσεως 
νά μή συμφωνή μέ μίαν πρότασιν, άλλά όχι μέχρι τού σημείου νά 
δηλώση άρνησιν. Ή όμοφωνία δέν καλύπτει τοιαύτην περίπτωσιν. 
Επί παραδείγματι, όλοι γνωρίζομεν τήν περίπτωσιν τού Συμβουλί
ου Ασφαλείας τού ΟΗΕ. Όσα μέλη έχουν δικαίωμα άρνησικυρίας
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δύνανται άπλώς νά άπέχουν. Έάν υίοθετήσωμεν τήν άρχήν της 
όμοφωνίας, ή άποχή ίσούται μέ άρνησιν. Νομίζω οτι δυνάμεθα 
νά εϊπωμεν: «ή Επισκοπική συνέλευσις άναζητεί τήν ομοφωνίαν, 
έλλείψει δέ ταύτης αί άποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, 
έκτός έάν εν μέλος τής συνελεύσεως έκφράση ρητώς τήν άντίθεσίν 
του», δηλαδή έάν καταψηφίση τήν άπόφασιν. Βεβαίως ή όλομέλεια 
δύναται νά υίοθετήση τήν άρχήν της όμοφωνίας, άλλά έχω 
έπιφυλάξεις έπ' αυτού. Ή λύσις τήν όποίαν προτείνω άφ' ένός μέν 
έπιτρέπει μεγαλυτέραν ευελιξίαν έκ μέρους τών έπισκόπων της 
συνελεύσεως, άφ' έτέρου δέ δέν έπιτρέπει είς τήν πλειοψηφίαν νά 
έπιβάλη τήν γνώμην της είς τήν μειοψηφίαν, ή όποία έχει άντίθετον 
άποψιν. Είς τήν πρωινήν συνεδρίαν άνέφερα τό παράδειγμα μιάς 
ύποθετικης συζητήσεως είς τήν Έπισκοπικήν συνέλευσιν της Γαλ
λίας, διά τήν ληψιν άποφάσεως έπί τού θέματος της έξομολογήσεως 
πρό της μεταλήψεως, διά τούς ορθοδόξους της Γαλλίας. Έάν ό 
έκπρόσωπος π.χ. της Ρωσσίας έκφράση ρητώς τήν άντίθεσίν του, 
λέγων οτι δέν άποτελεϊ θέσιν της Έκκλησίας του, ή άπόφασις δέν 
δύναται νά ληφθή. Έάν άντιθέτως, πρόκειται διά τήν άπό κοινού 
διοργάνωσιν μιάς έκδηλώσεως, μιάς διαλέξεως έπί συγκεκριμένου 
θέματος καί ό έπίσκοπος π.χ. της Έκκλησίας Αντιοχείας δηλώση 
οτι τό θέμα δέν τόν ένδιαφέρει καί οτι άπέχει της ψηφοφορίας, οί 
λοιποί έπίσκοποι δύνανται νά λάβουν άπόφασιν, ή όποία δέν είναι 
όμόφωνος, άλλά είναι άποδεκτή. Δέν πρέπει νά εϊμεθα άκαμπτοι 
ώς πρός τήν όμοφωνίαν, άλλά περισσότερον ευέλικτοι, διότι πολ
λάκις ή όμοφωνία έμποδίζει πρωτοβουλίας, αί όποϊαι δύνανται νά 
άναπτυχθούν. Έπαναλαμβάνω τήν πρότασίν μου: άναζήτησις της 
όμοφωνίας, έλλείψει δέ έπιτεύξεως όμοφωνίας, ληψις άποφάσεων 
κατά πλειοψηφίαν, έάν δέν ύπάρχη έκπεφρασμένη άντίθεσις έκ 
μέρους ένός μέλους της συνελεύσεως. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ, κύριε Καθηγητά. Ή παρέμβα
σίς σας μού δίδει τήν ευκαιρίαν νά έρωτήσω μήπως οί προτείναντες 
τήν άρχήν της όμοφωνίας ήμπορούν κάπως νά τήν περιορίσουν είς 
ώρισμένας περιπτώσεις, έπί παραδείγματι, είς περιπτώσεις καθ' άς 
ή άπόφασις άντίκειται είς τήν βούλησιν μιάς μητρός Έκκλησίας. 
Είς τήν περίπτωσιν ταύτην ύπάρχει πράγματι λόγος άπαιτήσεως 
όμοφωνίας. Τό παράδειγμα, τό όποϊον άνέφερεν ό Δρ Λαχάμ μέ 
προβληματίζει. Δηλαδή, οί έπίσκοποι αυτοί δέν θά δύνανται νά λά
βουν οίανδήτινα άπόφασιν; Νομίζω οτι δένομεν τά χέρια των μέ 
τόν τρόπον τούτον. Ισως τό θέμα της όμοφωνίας δύναται νά γίνη 
άποδεκτόν, άλλά ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις. Έν πάση περιπτώ- 
σει, έπί τού παρόντος άνταλλάσσομεν σκέψεις.

Ό Έλλογιμ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου: Σεβ. άγιε Πρόεδρε,
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θά έπανέλθω είς τό θέμα, τό όποίον τίθεται είς τό άρθρον 3 τού 
έγκριθέντος κειμένου της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης 
Επιτροπης τού 1993, είς τό πλαίσιον της όποιας έγιναν έκτενείς συ
ζητήσεις καί κατέληξαν είς τό πρότυπον αύτό, νά άναζητηται εί 
δυνατόν ή όμοφωνία καί έάν δέν έπιτευχθη αΰτη, αί άποφάσεις νά 
λαμβάνωνται κατά πλειοψηφίαν. Ύπενθυμίζω ότι οί κανόνες της 
Εκκλησίας καθώρισαν τήν σχέσιν μεταξύ όμοφωνίας καί πλειοψη- 
φίας. Θέτω ώς πρότυπον τόν 34ον κανόνα τών άγίων Αποστόλων, 
όπου έκεί τίθεται καί τό θέμα τού πρώτου έν σχέσει πρός τά λοιπά 
μέλη της Συνόδου, όπου προφανώς συνισταται ή ένότης κεφαλης 
καί σώματος. Εύχαριστώ.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, καί ή Αντιπροσωπία της Εκκλησίας Ρουμανίας 
κρίνει ορθήν τήν πρότασιν της Εκκλησίας Πολωνίας περί της 
όμοφωνίας, διότι, όπως διαβάζομεν είς τήν § 2 γ), έργον καί εύθύνη 
τών Επισκοπικών τούτων συνελεύσεων θά είναι ή μέριμνα διά 
τήν φανέρωσιν της ένότητος της Ορθοδοξίας. Εάν δέν ύπάρχη 
όμοφωνία είς τάς συνελεύσεις, πώς θά φανερώσουν τήν ένότητα 
της Ορθοδοξίας; Επομένως, κρίνω πολύ σημαντικόν νά ύπάρχη 
όμοφωνία. Δηλαδή, άκόμη καί είς πρακτικά προβλήματα, τά όποία 
άντιμετωπίζουν οί έπίσκοποι της Διασπορας, ύποχρεούνται είς τήν 
έξέρευσιν λύσεως καθ' όμοφωνίαν. Εύχαριστούμεν τόν Σεβ. Μη
τροπολίτην Γαλλίας, ό όποίος έξ έμπειρίας μας διαβεβαιώνει ότι ή 
έπίτευξις της όμοφωνίας είναι δυνατή, έφ' όσον ύπάρχει κατανόησις 
καί μέριμνα διά τήν λύσιν τών προβλημάτων. Εύχαριστούμεν καί 
τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος, ό όποίος, κατά τήν γνώμην 
μου, κατενόησε πολύ ορθώς τήν σημασίαν ύπάρξεως όμοφωνίας.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος πρώην Έρζεγοβίνης κ. Αθανάσιος: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, χαριτολογών, θά έλεγον ότι οί δύο άδελφοί της 
Αντιπροσωπίας της Εκκλησίας Ελλάδος θά πρέπει νά καταλή
ξουν είς όμοφωνίαν. Νομίζω ότι ή όμοφωνία πρέπει νά παραμείνη, 
διότι είναι είς τήν παράδοσίν μας, φανερώνει τήν παρουσίαν τού 
Χριστού έν μέσφ δύο ή τριών συνηγμένων είς τό όνομά Του καί τά 
προβλήματα θά λυθούν έπί τόπου. Εΐμεθα χριστιανοί, άνθρωποι 
της Εκκλησίας. Τά κείμενα δέν δύνανται νά προσδιορίσουν καί νά 
έξασφαλίσουν όλας τάς περιπτώσεις. Άλλως κάνομεν περιπτωσι
ολογίαν. Ή πεποίθησίς μου είναι νά εΐπωμεν όμοφωνία καί τούτο 
άρκεί. Από έκεί καί πέρα, άς έργασθούν τά μέλη τών Επισκοπικών 
συνελεύσεων. Δέν δυνάμεθα ήμείς νά τούς προσδιορίσωμεν πώς θά 
εΰρουν λύσεις είς τά άδιέξοδα. Νομίζω ότι δέν θά έξασφαλίσωμεν 
τήν λειτουργίαν τών συνελεύσεων, προσθέτοντες ενα έπί πλέον 
περιορισμόν ή προϋπόθεσιν.
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Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Ειρηναίος: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, πράγματι ή θέσις τής Εκκλησίας Σερβίας είναι ή εξεύρεσις 
λύσεων όμοφώνως καί όμοφρόνως. Οί περισσότεροι τών άδελφών, 
διά διαφόρους έκαστος λόγους, κλίνουν ύπέρ τής όμοφωνίας 
είς τήν λήψιν άποφάσεων. Νομίζω ότι άπαντες όσοι ώμίλησαν 
έχουν εκφρασθή επ' αύτού καί ότι καταλήγομεν είς τήν άρχήν τής 
όμοφωνίας, φανέρωσις καί αύτό τής όμοφωνίας τής Διασκέψεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έχω ένα άτέρμονα κατάλογον όσων 
εζήτησαν τόν λόγον. Δέν γνωρίζω εάν επιθυμήτε τήν παράτασιν 
τής συζητήσεως επ' αύτού τού σημείου. Βλέπω ότι διαμορφώνεται 
μία άποψις, τήν όποίαν θά ήδυνάμην νά εκφράσω, άλλά δέν θέλω 
νά στερήσω τόν λόγον είς όσους επιθυμούν νά όμιλήσουν.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, επειδή όταν όμιλώμεν περί όμοφωνίας, όμιλούμεν περί ένός 
σώματος, τό όποΐον, ώς είπεν ό άγιος Φιλομηλίου, δύναται νά 
άπαρτίζηται καί άπό 50 μέλη. Απευθύνομαι είς τόν άγιον Βολο
κολάμσκ, μήπως όταν όμιλώμεν περί όμοφωνίας, νά λέγωμεν 
τούλάχιστον όμοφωνίαν τών Εκκλησιών μελών; Νά όμιλώμεν δη
λαδή είς επίπεδον Εκκλησιών καί όχι διά ψηφοφορίαν όλων τών 
μελών επισκόπων, όπότε ή επίτευξις όμοφωνίας καθίσταται δύ
σκολος;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πώς θά διαπιστωθή, κύριε Καθηγητά, ή 
όμοφωνία τών Εκκλησιών, είμή διά τών επισκόπων; Ή θέσις τών 
επισκόπων, δέν είναι ή θέσις τών Εκκλησιών των; Εν πάση περι- 
πτώσει, εάν δέν ύπάρχη άντίρρησις, δυνάμεθα νά όμιλώμεν περί 
όμοφωνίας τών Εκκλησιών μελών τής Επισκοπικής συνελεύσεως.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Κομάρνο κ. Τύχων: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
θά ήθελον καί εγώ νά εΐπω δι' ολίγων ότι αί συνελεύσεις, αί όποΐαι 
θά δημιουργηθούν είς τάς διαφόρους περιοχάς, σκοπόν έχουν τήν 
ένότητα τής Διασποράς. Πώς δύναται νά φανερώνεται ή ένότης 
άνευ όμοφωνίας; Άνευ όμοφωνίας δέν θά ύπάρχη κοινή Διασπορά, 
κοινή εργασία, κοινόν κύρος. Θά πρέπει όλοι νά συνεργάζωνται. 
Κατά τήν γνώμην μου, ή ϊδρυσις Επισκοπικών συνελεύσεων δέν 
έχει νόημα άνευ όμοφωνίας. Ή Επισκοπική συνέλευσις θά άπολέση 
τό νόημά της, εάν τά μέλη της δέν ένώσουν καί δέν εκπροσωπούν 
όλη τήν Διασποράν είς τήν συγκεκριμένην περιοχήν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Ρούσσης κ. Νεόφυτος: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, άξιότιμοι άντιπρόσωποι, τό ζήτημα περί τής όμοφωνίας είς 
τήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν Βουλγαρίας συνεζητήθη πολλάκις, 
προσφάτως δέ άπετέλεσε πρακτικήν τών συνεδριών τής Ίεράς Συν
όδου επί διαφόρων θεμάτων. Βεβαίως, ή όμοφωνία θεωρεΐται ώς 
δυνατότης. Βεβαίως καί λαμβάνεται ύπ' όψιν ή γνώμη τής πλειο-



Πρακτικά Δ ' Π ροσυνοδικης Π ανορθοδόξου Διασκέψεως/2009 129

ψηφίας τών έπισκόπων, όταν τό ύπό συζήτησιν θέμα τό έπιτρέπει. 
Εφαρμόζοντες τήν όμοφωνίαν εΐμεθα πάντοτε ήσυχοι. Όλοι οί 
άρχιερείς διετήρησαν άδελφικά συναισθήματα καί δέν ύπηρξαν 
δυσαρεστημένοι. Τούναντίον, όταν έφηρμόζετο ή άρχή της πλειο- 
ψηφίας, οί άρχιερείς, οί όποίοι ήσαν άντίθετοι πρός τήν άπόφασιν, 
έγκατέλειπον τήν αΐθουσαν τών συνεδριάσεων της Ίερας Συνόδου. 
Καί ήμείς λοιπόν θά ύποστηρίξωμεν τήν άρχήν της όμοφωνίας, ώς 
πλέον έκκλησιαστικήν καί πνευματικήν, έπιτρέπουσαν τήν λύσιν 
σημαντικών προβλημάτων. Εύχαριστώ.

Ό Αίδεσιμολ. Πρεσβύτερος Δρ Ανδρέας Κούζμα: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, θά ήθελον νά εΐπω είς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλί
ας ότι, ώς πρόεδρος της Επισκοπικης συνελεύσεως Γαλλίας, δέν 
είναι πέτρα σκανδάλου, άλλά παράδειγμα πρός μίμησιν, ώς καί 
ό προκάτοχος αύτού, ό Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας, 
τόν όποίον έγνώρισα όταν ήμην άκόμη φοιτητής. Γνωρίζομεν ότι 
ή Επισκοπική συνέλευσις είς τήν Γαλλίαν έπιτελεί έξαιρετικόν 
έργον. Είς οίκουμενικόν έπίπεδον, έπί παραδείγματι είς τήν Διά- 
σκεψιν τών Εύρωπαϊκών Εκκλησιών ή είς τό Παγκόσμιον Συμβού- 
λιον Εκκλησιών, οί Ορθόδοξοι έπιθυμούμεν τήν καθιέρωσιν τού 
συστήματος της όμοφωνίας (consensus), καί έκπλήσσομαι ότι είς 
έπίπεδον ένδορθόδοξον διστάζομεν νά έφαρμόσωμεν τό σύστημα 
τούτο.

Ό Αίδεσιμολ. Καθηγ. κ. Βιορέλ Ίονίτα: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
έζησα περί τά 20 έτη είς τήν Ορθόδοξον Διασποράν καί πολλάκις 
έβίωσα τό γεγονός ότι ή έλλειψις όμοφωνίας μεταξύ τών Ορθοδόξων 
έγινεν άντικείμενον έκμεταλλεύσεως, άς μού έπιτραπη ή έκφρασις, 
έκ μέρους τών άλλων Εκκλησιών. Αντιθέτως, ή όμοφωνία μεταξύ 
τών Ορθοδόξων άποτελεί έπίσης μαρτυρίαν της ορθοδόξου ήμών 
ταυτότητος. Διά τόν λόγον τούτον, θά ήθελον νά παροτρύνω τά 
μέλη της παρούσης Διασκέψεως νά άποδεχθούν τήν άρχήν της 
όμοφωνίας διά τήν ληψιν άποφάσεων είς τάς Επισκοπικάς συν
ελεύσεις, πρός όφελος της κοινης αύτών μαρτυρίας είς τήν Διασπο
ράν. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ. Νομίζω ότι τό θέμα ώρίμασε 
κατόπιν της γενομένης συζητήσεως, ή όποία πρέπει νά λάβη τέ
λος. Ό,τι καί νά εΐπωμεν τώρα, θά είναι έπανάληψις τών όσων ήδη 
έλέχθησαν. Νομίζω ότι δυνάμεθα νά διαμορφώσωμεν μία είκόνα. 
Θά ήθελον νά συνοψίσω τήν όλην συζήτησιν καί νά έκφέρω καί τήν 
προσωπικήν μου γνώμην. Διαπιστώνω ότι ύπάρχει άναγνώρισις 
της μεγάλης σημασίας της όμοφωνίας, ότι δηλαδή τό έπιθυμητόν, 
τό ίδεώδες είναι ή όμοφωνία, καί περί αύτού δέν ύπάρχει άμφιβολία. 
Ήκούσθησαν ώρισμένοι προβληματισμοί, ώς πρός τό ένδεχόμενον
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ή άρχή της όμοφωνίας νά παραλύση τό έργον τών συνελεύσεων. Καί 
έγώ θεωρώ βεβαίως οτι ή όμοφωνία είναι τό ίδεώδες. Έάν ομως δέν 
δυνάμεθα νά προσταστεύσωμεν τάς συνελεύσεις έκ τού κινδύνου 
πλήρους παραλύσεως της έργασίας των έξ αίτίας της όμοφωνίας, 
αύτη δύναται νά άποδειχθή έπιβλαβής. Τούτο δύναται νά έξετασθή 
καί είς τό μέλλον, έάν δηλαδή άποδειχθή οτι ή άρχή της όμοφωνίας 
έμποδίζει τήν έπιτυχη έργασίαν τών συνελεύσεων. Βεβαίως, κα
λόν θά είναι ή όμοφωνία νά άναφέρηται είς τήν όμοφωνίαν τών 
Έκκλησιών καί όχι τών συγκεκριμένων προσώπων, διότι έκεϊνο τό 
όποϊον έχει σημασίαν είναι νά μή προκύψη μέσφ τών Έπισκοπικών 
συνελεύσεων έπιβολή άπόψεων καί γνώμης μιάς Έκκλησίας έναντι 
τών άλλων. Διά τόν λόγον αυτόν, μήπως θά ητο προτιμοτέρα ή δι- 
ατύπωσις περί όμοφωνίας τών Έκκλησιών, ώς είπε προηγουμένως 
ό Καθηγ. κ. Φειδάς; Ή διατύπωσις αύτη θά ητο χρήσιμος. Πώς βλέ
πουν τήν διατύπωσιν οί προτείναντες τήν άρχήν της όμοφωνίας;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, ώς καί ύμεϊς εϊπατε, είς τάς Έπισκοπικάς συνελεύσεις, 
οί έπίσκοποι έκπροσωπούν τάς Έκκλησίαν των. Ή μεταξύ αυτών 
όμοφωνία είναι καί όμοφωνία μεταξύ τών Έκκλησιών. Θά ήθελα 
έπίσης νά εϊπω οτι ή άρχή της όμοφωνίας δέν προϋποθέτει οτι 
άπαντα άνεξαιρέτως τά μέλη της συνελεύσεως θά ύποστηρίξουν 
τήν μίαν ή τήν άλλην άποψιν. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία 
διά τήν έπίτευξιν όμοφωνίας, ή όποία δύναται νά γίνη άντικείμενον 
έπεξεργασίας καί περιγραφης είς τόν Κανονισμόν λειτουργίας τών 
Έπισκοπικών συνελεύσεων. Πιστεύω λοιπόν οτι είς τό σημεϊον 
τούτο άρκεϊ άπλώς νά άντικαταστήσωμεν τόν ορον πλειοψηφίαν 
μέ τόν ορον ομοφωνίαν, ώς θεμελιώδη άρχήν, νά περιγράψωμεν δέ 
τόν τρόπον έπιτεύξεως της όμοφωνίας είς τόν Κανονισμόν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω οτι ό Κανονισμός λειτουργίας τών 
Έπισκοπικών συνελεύσεων δέν δύναται νά περιγράψη τόν τρόπον 
έπιτεύξεως της όμοφωνίας. Δέν ύπάρχουν πρός τούτο μηχανισμοί. 
Ή διατύπωσις «ομοφωνία τών Εκκλησιών μελών», άντί «ομοφωνία 
τών έπισκόπων μελών» έχει καί τό έξης πλεονέκτημα. Δηλαδή, έάν 
έπί παραδείγματι, ή άποψις ένός τών έπισκόπων της συνελεύσεως 
είναι έντελώς προσωπική καί όχι έκφρασις της Έκκλησίας του, ή 
όποία ένδεχομένως νά μήν έχη άντίρρησιν νά συμφωνήση μετά τών 
άλλων μελών της Συνελεύσεως, άλλά ό έν λόγφ έπίσκοπος έμμένει 
είς τήν άποψίν του. Νομίζω οτι ή διατύπωσις περί όμοφωνίας 
τών Έκκλησιών μελών είναι καλλιτέρα, ώστε νά μήν ήμπορή εις 
έπίσκοπος, έπειδή έτσι τό θέλει τήν συγκεκριμένην στιγμήν, νά 
διαταράσση τήν όμοφωνίαν. Πώς τό βλέπετε;

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, τό θέμα
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τό όποΐον έθιξεν ό Καθηγ. κ. Φειδάς, έχει ώς έξής: ύπάρχει άφ' 
ένός μέν τό εκτελεστικόν γραφεΐον, τό όποΐον άπαρτίζεται εκ τών 
πρώτων έκάστης δικαιοδοσίας, άφ' έτέρου ή γενική συνέλευσις, είς 
τήν όποίαν συμμετέχουν όλοι οί επίσκοποι τής περιοχής. Επί πα- 
ραδείγματι, είς τήν Αμερικήν, δύνανται νά ύπάρχουν 50 επίσκοποι 
παρόντες είς μίαν συνέλευσιν καί νομίζω ότι ή ίδέα τού Καθηγ. κ. 
Φειδά είναι ότι, εάν εΐπωμεν «ή ομοφωνία τών εκπροσωπουμένων 
είς τήν συνέλευσιν Εκκλησιών», τούτο σημαίνει ότι είς τήν περίπτω
σιν γενικής συνελεύσεως 50 επισκόπων π.χ., ή άντίρρησις ένός με
μονωμένου επισκόπου, εάν δέν τόν στηρίξη ή Εκκλησία του, δέν 
εμποδίζει τήν όμοφωνίαν. Δύναται δηλαδή νά ύπάρχουν περιοχές 
μέ 40-50 επισκόπους, όπως είς ΗΠΑ. Είς τό μέλλον ΐσως ύπάρξουν 
καί έτεραι περιοχαί παρομοίου μεγέθους. Επί παραδείγματι, είς 
τήν Γαλλίαν, ό άριθμός τών επισκόπων ηύξήθη τελευταίως πολύ 
λόγφ τής μεταναστεύσεως. Διά τόν λόγον άκριβώς τούτον είναι 
συνετόν νά όμιλώμεν περί όμοφωνίας τών Εκκλησιών, αί όποΐαι 
εκπροσωπούνται είς τήν συνέλευσιν. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ κύριε Καθηγητά. Όσον σκέ
πτομαι τό θέμα, τόσον περισσότερον κλίνω πρός τήν άποψιν 
τής διατυπώσεως περί όμοφωνίας τών Εκκλησιών, διότι όταν 
έχωμεν πολλούς επισκόπους, δύνανται νά ύπάρχουν καί διαφο- 
ραί μεταξύ τών ίδίων τών επισκόπων μιάς Εκκλησίας. Δέν είναι 
πάντοτε ύποχρεωμένοι όλοι οί επίσκοποι είς μίαν συνέλευσιν νά 
έχουν τήν αύτήν άποψιν. Άν όμως πρόκειται περί όμοφωνίας τών 
Εκκλησιών, τότε τά πράγματα είναι σαφή. Αί Εκκλησίαι, αί όποΐαι 
εκπροσωπούνται είς τάς συνελεύσεις δέν θά εύρίσκωνται είς δι
αφωνίαν. Ύπό τήν άποψιν ταύτην, ή άρχή τής όμοφωνίας είναι 
πολύ καλή, άλλά μέ τήν έννοιαν τής όμοφωνίας τών Εκκλησιών 
καί όχι τών άτόμων. Νομίζω ότι δυνάμεθα νά καταλήξωμεν είς συ
μπέρασμα καί προτείνω νά γίνη δεκτή ή άρχή τής όμοφωνίας, ώς 
όμοφωνία τών Εκκλησιών, ή όποία βεβαίως πάντοτε εκφράζεται 
διά τών επισκόπων, άλλά όχι ώς όμοφωνία άτόμων. Τό ζητούμενον 
είναι ή όμοφωνία τών Εκκλησιών. Πώς βλέπουν τήν διατύπωσιν οί 
προτείναντες;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, ήμεΐς στηριζόμεθα είς τό γεγονός ότι είς τήν Επισκοπικήν 
συνέλευσιν, ό επίσκοπος εκπροσωπεΐ τήν Εκκλησίαν του. Εάν 
μεταξύ τών επισκόπων μιάς Εκκλησίας δέν ύπάρχη όμοφωνία, 
τότε βεβαίως πρέπει πρώτον ούτοι νά επιτύχουν τήν μεταξύ των 
όμοφωνίαν. Δέν έχω άντιρρήσεις άρχής επί τής διατυπώσεως 
περί τής όμοφωνίας τών Εκκλησιών, ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι θά 
καταστή σαφές ότι ή όμοφωνία τών Εκκλησιών επιτυγχάνεται διά
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της όμοφωνίας μεταξύ τών έκπροσώπων τών έν λόγφ Εκκλησιών.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ασφαλώς δέν ύπάρχει ετερος τρόπος 

όμοφωνίας τών Εκκλησιών, είμή διά της όμοφωνίας τών έπισκόπων. 
Επομένως, συμφωνούμεν έπί της ούσίας. Τό θετικόν της διατυπώ- 
σεως περί όμοφωνίας τών Εκκλησιών είναι ότι δηλώνομεν έκείνο, 
τό όποίον θέλομεν, δηλαδή νά όμοφωνούν αί Εκκλησίαι καί όχι 
άπλώς τά άτομα. Καί άναγνωρίζω ότι τούτο είναι χρήσιμον. Κλίνω 
έπομένως ύπέρ της διατυπώσεως ταύτης, δηλαδή της όμοφωνίας 
τών Εκκλησιών.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ίννοκέντιος Έξαρχος:- 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ώς πρός τήν Διασποράν, έκάστη μήτηρ Εκ
κλησία άποστέλλει βεβαίως έπισκόπους δεδοκιμασμένους καί 
άφωσιωμένους είς τήν διακονίαν της Διασπορας της Εκκλησίας 
τους. Είς περίπτωσιν δημιουργίας προβλημάτων άπό μέρους ένός 
έπισκόπου, ή Εκκλησία του δύναται νά λάβη τά άπαιτούμενα μέ
τρα καί νά άποκαταστήση τήν κανονικήν τάξιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν έχετε έπομένως άντίρρησιν διά τήν 
μίαν ή τήν άλλην διατύπωσιν.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ίννοκέντιος Έξαρχος: Μά
λιστα. Ύποτίθεται ότι οί έπίσκοποι, οί όποίοι διακονούν τήν δι
ασποράν έκάστης Εκκλησίας είναι κληρικοί άφωσιωμένοι είς 
τήν Εκκλησίαν των. Εύρίσκονται είς άμεσον εύθυγράμμισιν καί 
έναρμόνισιν μετά της μητρός Εκκλησίας των.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Σιεματίτσε κ. Γεώργιος: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, καθ' όσον άφορά είς τό κείμενον της Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικης Επιτροπης τού 1990, άρκεί νά λεχθη είς 
τήν τελευταίαν φράσιν «αί έπί τών θεμάτων τούτων άποφάσεις θά 
λαμβάνωνται καθ' όμοφωνίαν», άνευ περαιτέρω προσδιορισμού. 
Αντιθέτως, είς τόν Κανονισμόν δύναται νά δοθη άρμοδιότης είς τάς 
Επισκοπικάς συνελεύσεις, είς περίπτωσιν καθ' ήν θεωρούν ότι εις 
έπίσκοπος έκφράζει τήν προσωπικήν του άποψιν, νά έρωτήσουν 
τήν Εκκλησίαν του ποία είναι ή θέσις αύτης ώς πρός τό συγκε- 
κριμένον ζήτημα. Νομίζω ότι τούτο πρέπει νά διευκρινηθη. Διότι, 
έξυπακούεται ότι έφ' όσον ύπάρχει εύχαριστιακή ένότης, ύπάρχει 
καί όμοφωνία τών Εκκλησιών, τούλάχιστον είς λειτουργικόν 
έπίπεδον. Νομίζω όμως ότι πρέπει νά προσδιορισθη είς τόν Κανονι
σμόν τί σημαίνει ή όμοφωνία αΰτη τών Εκκλησιών, καθ'όσον άφορά 
είς τάς Επισκοπικάς συνελεύσεις. Νά δοθη έπομένως ή άρμοδιότης 
καί δυνατότης αΰτη νά έρωτήσουν τά μέλη της Επισκοπικης συν
ελεύσεως, μέσφ τού προέδρου, τήν Σύνοδον μιας Εκκλησίας, έάν 
όντως ή ύπό τού έπισκόπου της έκφρασθείσα άποψις άποτελη καί 
τήν θέσιν της Εκκλησίας του. Νομίζω ότι θά ήτο τούτο δίκαιον καί 
πλέον σαφές.
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Κατανοώ έκεϊνο τό όποϊον εϊπατε, 
άλλά είς τήν πράξιν ένδεχομένως νά δημιουργήση προβλήμα
τα. Έχω ύπ' όψιν τό παράδειγμα, τό όποϊον άνέφερεν ό Δρ Λα
χάμ, άλλά ύπάρχουν βεβαίως καί έτερα παραδείγματα. Άς 
ύποθέσωμεν οτι οί έπίσκοποι μιάς περιοχης συζητούν, έάν πρέ
πει νά έξομολογώνται οί πιστοί πρό της θείας κοινωνίας. Έπί τού 
θέματος τούτου ύπάρχουν διαφορετικαί άπόψεις καί ένδέχεται ή 
άποψις ένός έπισκόπου της περιοχης νά μή συμπίπτη μέ τήν θέ
σιν της Έκκλησίας του, άλλά νά θέλη νά τήν έκφράση ή νά τήν 
έπιβάλη είς τήν Έπισκοπικήν συνέλευσιν. Δέν ύπάρχει είς άπαντα 
τά θέματα διαμεμορφωμένη άποψις της Έκκλησίας. Ένδέχεται εις 
κληρικός νά άπαιτήση έκ τών προσερχομένων είς τήν θείαν κοι
νωνίαν πιστών νά έχουν προηγουμένως έξομολογηθη. Έρωτώ 
λοιπόν, έάν ύπάρχη εις έπίσκοπος μέ τοιαύτας άπόψεις, τί μέλ
λει γενέσθαι; Δυστυχώς, είς τήν Ορθοδοξίαν ύπάρχουν σήμερον 
πληθος προσωπικών άπόψεων ώς πρός παρόμοια θέματα. Έτερον 
παράδειγμα: έάν εις έπίσκοπος έχη αυστηράς θέσεις ώς πρός τάς 
σχέσεις μετά τών άλλων Έκκλησιών καί είς τήν Έπισκοπικήν συν
έλευσιν έκφράση τήν προσωπικήν, έπαναλαμβάνω, θέσιν αυτού 
καί όχι της Έκκλησίας του, λέγων οτι δέν έπιθυμεϊ τόν διάλογον 
μετά τών ρωμαιοκαθολικών π.χ., έπιτρέπεται ή θέσις αύτη νά 
διαταράξη τήν λειτουργίαν της Έπισκοπικης συνελεύσεως, ή όποία 
δεσμεύεται άπό τήν άρχήν της όμοφωνίας; Τό σημαντικόν, τό ζη- 
τούμενον είναι νά έχωμεν όμοφωνίαν τών Έκκλησιών. Φοβούμαι, 
άγιε Βολοκολάμσκ, μήπως βρεθείτε καί έσεϊς είς δύσκολον θέσιν 
έξ αίτίας ένός έπισκόπου σας, ό όποϊος ένδεχομένως διαφωνεί μέ 
τήν έπίσημον θέσιν της Έκκλησίας του, είς ησσονος σημασίας θέ
ματα. Θά άναγκασθητε νά τόν άνακαλέσητε καί ϊσως έχετε τήν 
ευχέρειαν νά τό κάμετε, άλλά τά πράγματα δέν είναι τόσον εύκολα 
δι' ολας τάς Έκκλησίας. Άς μή φέρωμεν τάς Έκκλησίας ήμών είς 
δύσκολον θέσιν. Δέν δύναται π.χ. τό Οίκουμενικόν Πατριαρχεϊον 
νά άντικαταστήση τόν άγιον Γαλλίας, έπειδή έχει μίαν άποψιν 
προσωπικήν, ή όποία δέν είναι ή έπίσημος θέσις της Έκκλησίας 
του. Υπάρχουν τοιαύτα θέματα, ίδίως είς τάς σχέσεις μετά τών 
έτεροδόξων, καί αί Έπισκοπικαί συνελεύσεις θά άντιμετωπίζουν 
ϊσως καθημερινώς τοιαύτα θέματα. Διασφαλιζόμεθα λοιπόν μέ 
τήν διατύπωσιν «ομοφωνία τών Εκκλησιών» άπό τοιούτου εϊδους 
έκτροπάς. Παρά τάς έπιφυλάξεις μου, ώς πρός τάς δυσκολίας 
έφαρμογης της άρχης όμοφωνίας, δέν είμαι άντίθετος πρός τήν 
όμοφωνίαν. Έπειδή πρόκειται περί πολύ έπιθυμητης καταστάσε
ως, άς δώσωμεν τήν ευκαιρίαν νά πραγματοποιηθή αύτη, άλλά όχι 
νά δώσωμεν τήν ευκαιρίαν είς έ'καστον έπίσκοπον νά διαταράσση
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τήν όμοφωνίαν, προβάλλων προσωπικάς άπόψεις επί τών θεμάτων 
καί όχι τήν θέσιν τής Εκκλησίας του. Διά τούς λόγους, τούς όποίους 
εξέθεσα αίτιολογών τά όσα είπον, προτείνω τήν διατύπωσιν περί 
όμοφωνίας τών Εκκλησιών, ή όποία δέν προσκρούει είς τό πνεύμα 
τής προτάσεως τών άγιωτάτων Εκκλησιών Ρωσσίας καί Πολωνίας, 
άλλά προστατεύει καλλίτερον τήν εφαρμογήν. Ερωτώ τόν άγιον 
Βολοκολάμσκ εάν επείσθη μέ όσα είπον.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, θά χρειασθώ μίαν διευκρίνησιν. Ποΐος θά άποφασίζη εάν 
εις επίσκοπος εκφράζη τήν άποψιν τής Εκκλησίας του ή προσωπι
κήν άποψιν;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ό πρόεδρος θά ερωτήση έκαστον 
διαφωνούντα επίσκοπον, εάν ή άποψις, τήν όποίαν εκφράζει, 
άποτελή επίσημον θέσιν τής Εκκλησίας του ή είναι προσωπική. 
Εάν ό ΐδιος δηλώση ψευδώς ότι είναι θέσις τής Εκκλησίας του, 
θά φανή άργότερον. Εάν όμως δηλώση, ότι είναι προσωπική του 
άποψις, δέν χρειάζεται τότε όμοφωνία. Προσωπικώς θά ήθελον 
νά γνωρίζω, εάν εις επίσκοπος λέγη ότι, π.χ., πρέπει ό πιστός 
νά εξομολογήται τό πρωί προτού κοινωνήσει, εάν αύτη είναι ή 
επίσημος θέσις τής Εκκλησίας του. Εάν είναι ή επίσημος θέσις 
τήν σεβόμεθα, άλλά είς τήν προκειμένην περίπτωσιν πρέπει νά 
ύπάρχη όμοφωνία τών Εκκλησιών επί τού θέματος. Αλλά χω
ρίς νά ερωτήσω, νά εξακριβώσω, εάν πρόκειται περί θέσεως τής 
Εκκλησίας, νομίζω ότι δέν δυνάμεθα νά όμιλώμεν περί όμοφωνίας. 
Ύπάρχουν πολλά παρόμοια θέματα, κυρίως θέματα σχέσεων μετά 
τών έτεροδόξων, πολλαί διαφορετικαί άπόψεις. Έχομεν πολλάκις 
διαμαρτυρίας ώς πρός τούς διαλόγους μετά τών έτεροδόξων. Δύ
ναται εις επίσκοπος, ό όποΐος έχει προσωπικήν άποψιν κατά ένός 
τοπικού διαλόγου μετά τών έτεροδόξων, νά τορπιλίση τόν διάλο
γον εν ονόματι τής όμοφωνίας εντός τής Επισκοπικής συνελεύ
σεως; Εάν λοιπόν δέν ύπάρχουν σοβαροί λόγοι, άς δεχθώμεν τήν 
διατύπωσιν περί όμοφωνίας τών Εκκλησιών. Βλέπω ότι ύπάρχει 
όμοφωνία μεταξύ ήμών, ή όποία μέ εκπλήσσει εύχαρίστως βεβαί
ως. Άς όμοφωνήσωμεν λοιπόν επ' αύτού καί γενικώς κλείνομεν 
καί τό θέμα τού σημείου 2 β), όπότε δυνάμεθα νά προχωρήσωμεν 
είς τήν εξέτασιν τών άλλων θεμάτων. Βλέπετε σοβαρούς λόγους 
εναντίον τής προτάσεώς μου; Εγώ σάς εξέθεσα τούς λόγους ύπέρ 
τής προτάσεως. Θέλω οί προτείναντες τήν τροποποίησιν τού κει
μένου, νά εΐπουν, εάν δέχωνται τήν διατύπωσιν περί όμοφωνίας 
τών Εκκλησιών. Είμαι βέβαιος, ότι ή πρότασις περί τής άρχής τής 
όμοφωνίας προέρχεται άπό τήν άνάγκην άποφυγής επιβολής εκ 
μέρους μιάς Εκκλησίας τών άπόψεών της είς έτέραν Εκκλησίαν.
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Έπομένως, δέν είναι θέμα προσώπων, άλλά Έκκλησιών. Διατί λοι
πόν νά μή προστατεύσωμεν τάς Έπισκοπικάς συνελεύσεις άπό τό 
ένδεχόμενον άδυναμίας έπιτεύξεως συμφωνίας έπί θεμάτων, τά 
όποϊα είναι προσωπικαί άπόψεις τών έπισκόπων μελών της συν- 
ελεύσεως;

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ουδέποτε 
θά ήμφισβήτουν τήν γνώμην ένός μέλους της έκτελεστικης 
έπιτροπης της Έπισκοπικης συνελεύσεως, λέγων οτι δέν άποτελεϊ 
θέσιν της Έκκλησίας του, διότι εύρίσκεται έκεϊ διά νά όμιλήση έξ 
ονόματος της Έκκλησίας του. Έχω κατά νούν τάς γενικάς συνε
λεύσεις, οπου ύπάρχει μεγάλος άριθμός μελών. Έάν, έπί παραδείγ- 
ματι, είς μίαν γενικήν συνέλευσιν, οί έπίσκοποι καλούνται νά ψη
φίσουν τόν προϋπολογισμόν καί ύπάρχουν διαφορετικαί άπόψεις, 
έάν εις μόνον έπίσκοπος δύναται, λόγφ της άρχης της όμοφωνίας, 
νά έμποδίση τήν διαδικασίαν, ουδέποτε ή συνέλευσις θά λάβη 
μίαν άπόφασιν. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην θεωρώ οτι είναι κα
λόν αί Έκκλησίαι νά λαμβάνουν θέσιν. Ή πρότασις τού Θεοφιλ. 
Έπισκόπου Σιεματίτσε νά τεθή είς τήν § 2 γ) ή άρχή της όμοφωνίας 
καί νά άφήσωμεν είς τόν Κανονισμόν νά κάμη τήν διάκρισιν με
ταξύ έκτελεστικης έπιτροπης, οπου άπαιτεϊται ή όμοφωνία τών 
μελών, καί γενικης συνελεύσεως, οπου άπαιτεϊται ή όμοφωνία τών 
Έκκλησιών, ούτως ώστε, είς περίπτωσιν διαφορετικών άπόψεων 
μεταξύ τών έπισκόπων μιάς Έκκλησίας, νά δύνανται ούτοι νά 
διαλέγωνται μεταξύ των διά τήν παρουσίασιν κοινης θέσεως είς 
τήν γενικήν συνέλευσιν. Βεβαίως, δέν δύναμαι νά πιστεύσω οτι εις 
έπίσκοπος δύναται νά παρουσιάση τήν προσωπικήν του άποψιν 
ώς θέσιν της Έκκλησίας του. Αλλά δέν πρέπει νά σκεπτώμεθα 
μόνον θέματα πίστεως ή δόγματος. Υπάρχουν έπίσης πρακτικά 
θέματα, σχέσεις μέ τά μέσα μαζικης ένημερώσεως, οίκονομικών, 
συντονισμού. Είς τήν Έκτελεστικήν έπιτροπήν, αί Έκκλησίαι 
έκπροσωπούνται κατ' άρχήν ύπό τού πρώτου τή τάξει έκάστης δι
καιοδοσίας. Είς τάς γενικάς συνελεύσεις, κατόπιν της συζητήσεως 
καί της έκ μέρους έκάστου έπισκόπου παρουσιάσεως της θέσεώς 
του, καλόν είναι αί Έκκλησίαι νά λαμβάνουν θέσιν έπί τού θέμα
τος.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, εϊμεθα έτοιμοι νά άποδεχθώμεν τήν άποψίν σας 
έάν διατυπωθή ώς έξης: «έπί τή βάσει τής ομοφωνίας μεταξύ 
τών Εκκλησιών, αί οποίαι έκπροσωπούνται είς τήν συγκεκριμένην 
συνέλευσιν». Κατ' αυτόν τόν τρόπον, είς τάς ύποχρεώσεις τών 
έπισκόπων έκάστης Έκκλησίας θά είναι ή μεταξύ των έπίτευξις 
της όμοφωνίας.
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συμφωνούμεν λοιπόν είς τήν διατύπω- 
σιν ταύτην. «Αί άποφάσεις θά λαμβάνωνται καθ' ομοφωνίαν μεταξύ 
τών Εκκλησιών, αί όποίαι έκπροσωπούνται είς τήν συγκεκριμένην 
συνέλευσιν». Πολύ ώραία, έτελειώσαμε σύν Θεφ καί όμολογώ ότι 
ό τρόπος της μέχρι τώρα έργασίας, άγαπητοί άδελφοί, ύπηρξεν 
ύποδειγματικός. Θέλω νά σας εύχαριστήσω, διότι πράγματι έτσι 
πρέπει νά έργάζωνται τά σώματα ταύτα, μέ έλευθερίαν λόγου, 
άπόψεων, έκφράσεων, άλλά συγχρόνως καί μέ προσπάθειαν συναι
νέσεως. Επομένως, νομίζω ότι δέν ύπάρχουν άλλαι παρατηρήσεις, 
ώς πρός τήν § 2 γ). Δι’ αύτού τού τρόπου, κλείνει καί τό θέμα της 
§ 2 β) καί δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι ή παρούσα Διάσκεψις ένέκρινε, 
κατόπιν τών γενομένων τροποποιήσεων, τό κείμενον της Διορθο- 
δόξου Προπαρασκευαστικης Επιτροπης τού 1990. Σας εύχαριστώ.

Λύεται ή συνεδρία.
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ΤΕΤΑ ΡΤΗ , 10η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
* * *

Α' ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Είς τό όνομα τον Πατρός καί τον Υίον καί 
τον Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Οί Σύνεδροι: Εύλογητός ο Θεός ήμών ο πανσόφους τούς άλιείς 
άναδείξας, καταπέμψας αντοίς τό Πνενμα τό Άγιον καί δι' αντών τήν 
Οικουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα Σοι.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης έν Δυτική καί Κεντρώα Εύρώπη κ. 
Ιωάννης: Βασιλεν Ονράνιε... (είς τήν άραβικήν)

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ελπίζω νά άναπαυθήκατε, άγαπητοί 
Αδελφοί, ώστε νά συνεχίσωμεν σήμερον τήν εποικοδομητικήν συν
εργασίαν πρός εκπλήρωσιν τής άποστολής, τήν όποίαν άνέθεσαν 
είς ήμάς αί Εκκλησίαι ήμών. Χθές εγένετο συζήτησις καί έγκρισις, 
κατόπιν ώρισμένων τροποποιήσεων, τού κειμένου τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Επιτροπής τού 1990. Εκ τού κειμένου τού
του ύπολείπεται μία είσαγωγή πρός άντικατάστασιν τού προλόγου 
καί, βεβαίως, ή ενσωμάτωσις τών τροποποιήσεων. Συνετάχθη μία 
είσαγωγή, ή όποία διανέμεται τώρα είς τήν όλομέλειαν, ώς καί αί 
τροποποιήσεις, αί όποΐαι εγένοντο κατόπιν όμοφώνου άποφάσεως 
τού ίερού σώματος. Άμα τή εγκρίσει ύπό τής όλομελείας τής εν 
λόγφ είσαγωγής καί τής διατυπώσεως τών τροποποιήσεων, θά 
προχωρήσωμεν είς τήν εξέτασιν τού κειμένου τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Επιτροπής τού 1993. Δέν γνωρίζω εάν ή 
ύπαρξις τής λέξεως Πρόλογος είναι άπαραίτητος. Εάν όμως τήν 
διατηρήσωμεν, παρακαλώ νά διακριθή σαφώς άπό τού λοιπού 
κειμένου. Ποία ή γνώμη σας; Εγώ προτείνω νά είναι τό κείμενον 
άνευ τίτλου. Χάριν συντομίας, θά ήθελον νά σάς άναγνώσω τό 
είσαγωγικόν τούτο κείμενον.

Ή Δ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, συγκληθείσα 
ύπό τής Ά.Θ. Παναγιότητος, τον Οίκουμενικον Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου, τή συμφώνω γνώμη τών Μακαριωτάτων Προκαθη
μένων τών Άγιωτάτων Όρθοδόξων Εκκλησιών, εκφρασθείση κατά 
τήν εν Φαναρίω Ίεράν Σύναξιν αντών τόν Όκτώβριον τον έτους 2008, 
συνήλθεν είς τό έν Σαμπεζύ Όρθόδοξον Κέντρον τον Οίκουμενικού 
Πατριαρχείου άπό 7ης μέχρι 13ης Ιουνίου 2009, ύπό τήν προεδρίαν τον 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ίωάννου, εκπροσώπου 
τον Οίκουμενικον Πατριαρχείου.

Ή Διάσκεψις αύτη, είς τήν οποίαν προσεκλήθησαν καί 
εξεπροσωπήθησαν πάσαι αί άγιώταται Όρθόδοξοι Αυτοκέφαλοι 
Εκκλησίαι, ήσχολήθη μετά τον θέματος (περί τό θέμα) τής
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κανονικής οργανώσεως τής ’Ορθοδόξου Διασπορας καί συνεζή- 
τησε, συμφώνως πρός τό αρθρον 16 τού Κανονισμού Λειτουργίας 
τών Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψεων, τά ύπό τής Διορ- 
θοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής τών έτών 1990 καί 1993 
ύποβληθέντα αύτή σχετικά κείμενα, τροποποιήσασα καί έγκρίνασα 
αυτά ώς άκολούθως:

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τό άναγνωσθέν κείμενον δίδει τό 
ίστορικόν, έχει καθαρώς πληροφοριακόν χαρακτηρα, όπως καί ό 
πρόλογος τού κειμένου τού 1990, ό όποίος έδιδε τότε τό ίστορικόν 
μέρος της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Επιτροπης.

Είς τό κείμενον τού 1990, έλέγετο: «Ή Επιτροπή διεπίστω- 
σεν...». Δοθέντος ότι δέν είναι πλέον ή Διορθόδοξος Προπαρασκευ
αστική Επιτροπή, ούτε δυνάμεθα νά εΐπωμεν, «ή Διάσκεψις διε- 
πίστωσεν», έφ' όσον ήσαν αί διαπιστώσεις της Διορθοδόξου, όπου 
έλέγετο ότι ή Επιτροπή διεπίστωσεν, τό κείμενον έτροποποιήθη 
ώς έξης: «Διεπιστώθη ότι...... Άς άσχοληθώμεν όμως πρώτον μέ τό
είσαγωγικόν κείμενον. Έχετε παρατηρήσεις έπί τούτου;

Ό Έλλογιμ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, έάν 
προχωρήσωμεν είς τήν συζήτησιν καί τού σχεδίου Κανονισμού, μή
πως πρέπει νά γίνη μνεία καί αύτού;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Μνημονεύεται είς τό κείμενον της Διορ- 
θοδόξου Προπαρασκευαστικης Επιτροπης τού 1993.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, ώς έχει ό Πρόλογος, έχω τήν αΐσθησιν ότι άναφέρεται καί 
είς τά δύο κείμενα τού 1990 καί τού 1993. Επομένως, θά πρέπει νά 
ύπάρχη άπόστασις μεταξύ τού Προλόγου καί τών λοιπών παρα
γράφων τού κειμένου, αί όποίαι φέρουν άρίθμησιν, ή δέ άρίθμησις 
τών δύο κειμένων νά είναι πλέον συνεχής.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Βεβαίως. Έτέρα παρατήρησις;.
Ό Σεβ. Επίσκοπος Μπάτσκας κ. Ειρηναίος: Σεβ. άγιε 

Πρόεδρε, ΐσως, άντί «ήσχολήθη μετά τού θέματος», θά ήτο προτιμό- 
τερον «ήσχολήθη περί τό θέμα»;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συμφωνώ καί έγώ έκανα τήν αύτήν πα- 
ρατήρησιν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, νομίζω ότι ύπάρχει εν μικρόν λάθος είς τήν ήμερομηνίαν. Είς 
τήν έπικεφαλίδα τού κειμένου λέγεται: «άπό 6ης μέχρι 13ης Ιουνίου», 
ένώ είς τό κείμενον, «άπό 7ης μέχρι 13ης Ιουνίου».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω πρέπει νά διορθωθη ή έπικεφαλίς, 
διότι ούσιαστικώς ή ήμέρα άφίξεως δέν ύπολογίζεται.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, εν καθαρώς τεχνικης φύσεως θέμα. Είς τήν έπικεφαλίδαν
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άπάντων τών κειμένων, τά όποϊα έλαβεν ή όλομέλεια, άναφέρεται 
6-13 Ιουνίου. Όπότε πρέπει νά διορθωθούν ολα τά ύπόλοιπα.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άς άφήσωμεν τότε άπό 6ης μέχρι 13ης 
Ιουνίου, καθώς αί ήμερομηνίαι αύται άνεφέροντο καί είς τά Πατρι
αρχικά Γράμματα. Έάν συμφωνητε, θά άναγνώσωμεν τό κείμενον 
τού 1990 καί ή άνάγνωσις θά είναι καί ή έπικύρωσίς του. Όπότε θά 
άσχοληθώμεν καί μέ τό κείμενον τού 1993, θά τό έπικυρώσωμεν 
καί ώς ένιαϊον πλέον κείμενον, θά τό έγκρίνωμεν καί θά τό 
ύπογράψωμεν.

1. α) Διεπιστώθη ότι άποτελεϊ κοινήν βούλησιν πασών τών 
άγιωτάτων Όρθοδόξων Εκκλησιών, όπως έπιλυθή τό ζήτημα τής 
Όρθοδόξου Διασποράς τό ταχύτερον δυνατόν καί όπως οργανωθή 
αυτη κατά τρόπον σύμφωνον πρός τήν ορθόδοξον έκκλησιολογίαν 
καί τήν κανονικήν παράδοσιν καί πράξιν τής Όρθοδόξου Εκκλησίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Είναι αυτούσιον τό κείμενον τού 1990, διό
τι ουδεμίαν έπεφέραμεν τροποποίησιν. Συνεχίζω τήν άνάγνωσιν.

β) Διεπιστώθη ώσαύτως ότι κατά τήν παρούσαν φάσιν δέν 
είναι έφικτή δι' ίστορικούς καί ποιμαντικούς λόγους ή άμεσος μετά- 
βασις είς τήν αύστηρώς κανονικήν τάξιν τής Εκκλησίας ώς πρός τό 
ζήτημα τούτο, τούτέστιν είς τήν ύπαρξιν ένός μόνον Έπισκόπου είς 
τόν ίδιον τόπον. (ο,τι είναι μέ χονδρούς χαρακτηρες είναι ή προ
σθήκη, ή όποία ένεκρίθη χθές). Διά τόν λόγον τούτον ήχθη είς τήν 
άπόφασιν, όπως προτείνη τήν δημιουργίαν μεταβατικής τινος κατα
στάσεως, ήτις καί θά προετοιμάση τό έδαφος διά τήν αύστηρώς κανο
νικήν λύσιν τού προβλήματος έπί τή βάσει άρχών καί κατευθύνσεων, 
αί οποίαι διαγράφονται κατωτέρω. Ή τοιαύτη προετοιμασία δέν θά 
πρέπει νά βραδύνη πέραν τής μελλούσης νά συνέλθη Αγίας καί Μ ε
γάλης Συνόδου τής Όρθοδόξου Εκκλησίας, ώστε νά δυνηθή αυτη νά 
προβή είς μίαν κανονικήν λύσιν τού προβλήματος.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναϊος: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, έάν έπιτρέπετε, μίαν μικράν φραστικήν παρατήρησιν, έπί της 
γενομένης είς τό κείμενον προσθήκης: «τούτέστιν είς τήν ύπαρξιν 
ένός μόνον Επισκόπου είς τόν αύτόν τόπον», διά τήν γλωσσικήν 
όμοιομορφίαν τού κειμένου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πολύ καλά. Ευχαριστώ.
Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ιουστίνος Ανθιμιάδης: Σεβ. 

άγιε Πρόεδρε, μία παρατήρησις έπ' αυτού τού σημείου, μήπως είναι 
καταλληλώτερον νά εϊπωμεν: «είς έκαστον τόπον». Ή διατύπωσις 
«είς τόν αύτόν τόπον» είναι άσαφής.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν βλέπω πρόβλημα είς τήν μίαν ή τήν 
άλλην έκφρασιν, άλλά νομίζω, οτι «είς τόν αύτόν τόπον» είναι καλ- 
λίτερον. Έτέρα παρατήρησις;
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Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, ΐσως θά ητο καλλίτερον, άντί «μεταβατικής τινος καταστάσε- 
ως, ήτις καί θά προετοιμάση τό έδαφος», εάν ελέγετο: «μεταβατικής 
τινος καταστάσεως, διά της οποίας θά προετοιμασθή τό έδαφος»;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πρόκειται περί τής διατυπώσεως τού κει
μένου τού 1990, ή όποία δέν ετροποποιήθη. Άς μή επανέλθωμεν είς 
τήν συζήτησιν.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος: Καλώς, 
δημιουργεΐ όμως ερώτημα, ποΐος θά προετοιμάση; Ή κατάστασις 
θά προετοιμάση;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εΐτε δι' αύτής προετοιμάζεται εΐτε αύτή 
προετοιμάζει. Δύναται νά θεωρηθή καί έτσι.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, επειδή, κατά τήν άνάγνωσιν τής παραγράφου, είδα ότι 
εσταματήσατε ολίγον είς τήν τελευταίαν φράσιν, ΐσως δημιουργεΐ 
πρόβλημα. Νομίζω ότι θά θεραπευθή άμέσως ή εύαισθησία σας, 
εάν μεταφερθή ή φράσις «επί τή βάσει άρχών καί κατευθύνσεων, 
αί οποίαι διαγράφονται κατωτέρω», άπό τό τέλος τής προτάσεως, 
όπου δέν έχει νόημα, είς τήν έπομένην πρότασιν, ώς παρενθετική 
φράσις, δηλαδή: «Ή προετοιμασία αύτη, έπί τή βάσει άρχών καί κα
τευθύνσεων, αί οποίαι διαγράφονται κατωτέρω, δέν θά πρέπει νά 
βραδύνη...».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: «επί τή βάσει άρχών καί κατευθύνσεων», 
άναφέρεται είς τάς συνελεύσεις, είς τήν μεταβατικήν κατάστασιν.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Ακριβώς διά τούτο.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άλλο ή προετοιμασία καί άλλο ή μεταβα

τική κατάστασις. Ή μεταβατική κατάστασις πρέπει νά είναι βάσει 
ώρισμένων άρχών καί όχι ή προετοιμασία. Μήπως τούτο επιφέρει 
σύγχυσιν;

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Ειρηναίος: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, προτείνω νά περιορισθώμεν είς τήν συζήτησιν επί τών τροπο- 
ποιηθέντων σημείων τού κειμένου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συμφωνώ άπολύτως.
Ό (?): Σεβ. άγιε Πρόεδρε, άπλώς ένα κόμμα μετά τήν λέξιν 

«προβλήματος», θά λύση τό θέμα: «θά προετοιμάση τό έδαφος διά 
τήν ανστηρώς κανονικήν λύσιν τον προβλήματος, επί τή β ά σ ε ι.» .

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ορθόν.
Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Σεβ.

άγιε Πρόεδρε, μήπως άντί τής φράσεως «μεταβατικής τινός κατα
στάσεως», ή όποία είναι κάπως άόριστος, νά χρησιμοποιήσωμεν 
ένα πλέον σαφή όρον, νά εΐπωμεν δηλαδή «μεταβατικον θεσμον»; 
Ό όρος θεσμός παραπέμπει είς τάς Επισκοπικάς συνελεύσεις, αί 
όποΐαι θά προετοιμάσουν τό έδαφος.
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ισως έχετε δίκαιον, άλλά διστάζω νά 
έπιφέρωμεν άλλαγήν είς τό κείμενον. Εφ' όσον δέν βλάπτει ό όρος, 
άς τό άφήσωμεν ώς έχει. (Είς τήν γαλλικήν, άντιστοίχως, situation 
transitoire, institution transitoire). Δέν είναι ούσιώδες τό θέμα.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
συμφωνώ καί έγώ νά μήν έπανέλθωμεν είς τήν γλωσσικήν συζή
τησιν τού κειμένου, τό όποίον ένεκρίθη χθές, καί νά περιορισθώμεν 
είς τήν συζήτησιν έπί της διατυπώσεως τών γενομένων τροποποι
ήσεων.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συνεφωνήσαμεν έπ' αύτού καί δέν τό 
έφήρμοσα. Τώρα τό έφαρμόζομεν. Θά γίνη συζήτησις μόνον έπί 
τών τροποποιήσεων. Είσθε έπομένως σύμφωνοι μέ τήν διατύπω- 
σιν της τροποιήσεως τού 1 β), ώς ή τροποποίησις αΰτη άπεφασίσθη 
χθές;

Ή  όλομέλεια συμφωνεί.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συνεπώς, τελειώσαμεν μέ τήν § 1 β). Συν

εχίζω τήν άνάγνωσιν τού κειμένου.
2. α) Προτείνεται, όπως κατά τό μεταβατικόν στάδιον, 

κατά τό όποίον θά προετοιμασθή ή κανονική λύσις τού ζητήματος 
δημιουργηθούν (ή ίδρυθούν) είς έκάστην έκ τών κατωτέρω μνημο- 
νευομένων περιοχών «Έπισκοπικαί Συνελεύσεις» πάντων τών έν τή 
περιοχή έκείνη ώς κανονικών άναγνωριζομένων έπισκόπων, οίτινες 
θά έξακολουθούν νά ύπάγωνται είς τάς κανονικάς δικαιοδοσίας, είς 
ας ύπάγονται σήμερον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Είναι καί έδώ αύτούσιον τό κείμενον της Δι
ορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Επιτροπης τού 1990, είς τό όποίον 
ούδεμίαν έπιφέραμεν τροποποίησιν. Συνεχίζω τήν άνάγνωσιν.

β) Αί συνελεύσεις αύται θά συνίστανται έκ πάντων τών 
έν έκάστη περιοχή έπισκόπων, οίτινες εύρίσκονται έν κανονική 
κοινωνία μετά πασών τών Άγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών καί 
θά προεδρεύωνται ύπό τού πρώτου έκ τών είς τήν Έκκλησίαν Κων
σταντινουπόλεως ύπαγομένων άρχιερέων, έλλείψει δέ τούτου συμ- 
φώνως πρός τήν τάξιν τών Διπτύχων. Αύται θά έχουν έκτελεστικήν 
Έπιτροπήν, άποτελουμένην έκ τών πρώτων ίεραρχών τών διαφόρων 
δικαιοδοσιών, αί όποίαι ύπάρχουν είς τήν περιοχήν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Είναι καί έδώ αύτούσιον τό κείμενον της 
Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Επιτροπης τού 1990, είς τό 
όποίον ούδεμία έπηλθε τροποποίησις. Συνεχίζω τήν άνάγνωσιν.

γ) ’Έργον καί εύθύνη τών Επισκοπικών τούτων συνελεύσεων 
θά είναι ή μέριμνα διά τήν φανέρωσιν τής ένότητος τής Ορθοδοξίας 
καί τήν άνάπτυξιν κοινής δράσεως όλων τών ορθοδόξων έκάστης 
περιοχής πρός θεραπείαν τών ποιμαντικών άναγκών τών έκεί δια-
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βιούντων ορθοδόξων, κοινήν έκπροσώπησιν πάντων των ορθοδόξων 
έναντι των έτεροδόξων καί τής όλης κοινωνίας τής περιοχής, καλ
λιέργειαν των θεολογικων γραμμάτων καί τής έκκλησιαστικής παι
δείας κ.λπ. Αί έπί των θεμάτων τούτων άποφάσεις θά λαμβάνωνται 
καθ' ομοφωνίαν τών Εκκλησιών, αί όποϊαι έκπροσωπούνται είς 
τήν συγκεκριμένην Συνέλευσιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Αυτη είναι ή τροποποίησις, ή όποία συνε- 
φωνήθη χθές. Υπάρχουν έπ' αύτού παρατηρήσεις;

Ό Θεοφιλ. Επίσκοπος Σιεματίτσε κ. Γεώργιος: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, κάτι πολύ λεπτομερές. Είς τό νέον κείμενον, τό έπίθετον 
«Άγιωτάτων» γράφεται μέ κεφαλαΐον, ένώ είς τό παλαιόν κείμενον 
μέ μικρόν. Δέν γνωρίζω έάν έχη σημασίαν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έάν θέλετε νά καθιερώσωμεν τό 
κεφαλαΐον δέν έχω άντίρρησιν, προσωπικώς όμως προτιμώ έν 
έπίθετον μέ μικρόν.

Ό Θεοφιλ. Επίσκοπος Σιεματίτσε κ. Γεώργιος: Νά ύπάρχη 
όμως όμοιομορφία τοΰ κειμένου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άς διορθωθή τότε παντού μέ μικρόν 
γράμμα. Εύχαριστώ. Νομίζω ότι τό κείμενον τού 1990 είναι πλέ
ον έγκεκριμένον καί προχωρούμεν είς τήν έξέτασιν τού κειμένου 
τού 1993, τό όποΐον εύρίσκεται ένώπιον ήμών καί δέν χρειάζεται νά 
άναγνωσθή.

Ή  Διάσκεψις αρχίζει τήν έξέτασιν τού ύπό τής 
Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής κατά τήν 

συνέλευσιν αύτής από 7ης μέχρι 13ης Νοεμβρίου 1993 έγκριθέντος
κειμένου, τό όποϊον έχει ώς έξής:

H  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 
Έγκριθέν Κείμενον

1. Αί περιοχαί, εις τάς οποίας θά δημιουργηθοϋν εις έν πρώτον 
στάδιον Έπισκοπικαί συνέλευσεις, ορίζονται ώς έξής :

t. Βόρειος καί Κεντρική Αμερική
tt. Νότιος Αμερική
ttt. Ανστραλία
tv. Μ. Βρεταννία
v. Γαλλία
vt. Βέλγιον καί Όλλανδία
vii. Ανστρία καί Ιταλία
viii. Γερμανία.
Οί έπίσκοποι τής Διασποράς, οί όποιοι κατοικοϋν εις τήν Δια

σποράν καί έχουν ένορίας εις περισσοτέρας περιοχάς, θά είναι μέλη 
των Επισκοπικων Συνελεύσεων των περιοχων αντων καί θά συνε-
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χίσουν νά άσκούν τήν δικαιοδοσίαν αύτών έπί τών ήδη ύφισταμένων 
ένοριών, τών μή περιλαμβανομένων είς τάς ώς ανω περιοχάς.

2. Τό σχέδιον κανονισμού, τό όποίον θά έτοιμασθή ύπό τής 
Γραμματείας έπί τής προπαρασκευής τής Άγίας καί Μεγάλης Συν
όδου κατά τήν έγκριθείσαν ύπό τής όλομελείας διαδικασίαν, θά 
συνταχθή έπί τή βάσει τού έγκριθέντος κειμένου ύπό τής Γ' Διορθο- 
δόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής (παράγρ. 2γ), δι' άναφορας 
είς τά ήδη ύφιστάμενα πρότυπα Επισκοπικών συνελεύσεων καί έν τω 
πλαισίω τής ορθοδόξου κανονικής παραδόσεως, θά άποφασίση δέ έπ' 
αύτού ή μέλλουσα νά συνέλθη Δ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διά- 
σκεψις.

3. Είς τάς συνελεύσεις ταύτας, αί όποίαι θά συγκροτηθούν 
μετ' άπόφασιν τής Δ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, θέ
λει άνατεθή ή εύθύνη, όπως όλοκληρώσουν έν ταίς λεπτομερείαις 
σχέδιον κανονισμού λειτουργίας αύτών καί έφαρμόσουν αύτόν πρό 
τής συγκλήσεως τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Κατά τό στάδιον 
τούτο τής έφαρμογής, αί προτάσεις είς τάς Έπισκοπικάς συνελεύ
σεις θά ήτο προτιμότερον νά έκφράζουν, εί δυνατόν, τήν όμοφωνίαν 
τών μελών, έλλείψει όμως όμοφωνίας αί προτάσεις έγκρίνονται κατά 
πλειοψηφίαν.

4. Οί πρόεδροι τών Επισκοπικών συνελεύσεων συγκαλούν 
καί προεδρεύουν πασών τών κοινών συνάξεων τών έπισκόπων τής 
περιοχής αύτών (λειτουργικών, ποιμαντικών, διοικητικών κ.λπ.). Είς 
ζητήματα γενικωτέρου ένδιαφέροντος, άπαιτούντα, κατ' άπόφασιν 
τής Επισκοπικής συνελεύσεως, πανορθόδοξον άντιμετώπισιν ό πρόε
δρος αύτής έχει τήν άναφοράν αύτού είς τόν Οίκουμενικόν Πατριάρ
χην διά τά περαιτέρω κατά τά πανορθοδόξως ίσχύοντα.

5. Αί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι δεσμεύονται, όπως μή προβαίνουν 
είς ένεργείας δυναμένας νά παραβλάψουν τήν ώς ανω διαγραφομένην 
πορείαν πρός κανονικήν έπίλυσιν τού θέματος τής Διασπορας, περι- 
λαμβανομένης καί τής δημιουργίας νέων, έκτός τών ήδη ύπαρχουσών, 
έπισκοπών έν τή ΔιασπορΑ. Άντ' αύτού, αί έν λόγω Εκκλησίαι, ύπό 
τήν ίδιότητα αύτών ώς μητέρων Εκκλησιών, θά πράττωσι παν τό δυ
νατόν πρός διευκόλυνσιν τού έργου τών Έπισκοπικών συνελεύσεων 
καί άποκατάστασιν τής όμαλής κανονικής τάξεως έν τή Διασπορά.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ύπάρχουν παρατηρήσεις έπί τού κειμέ
νου;

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, έχομεν συγκεκριμένην πρότασιν νά αύξηθη ό 
άριθμός τών Επισκοπικών συνελεύσεων, λαμβάνοντες ύπ' όψιν ότι 
κατά τό διαρρεύσαν χρονικόν διάστημα, ύπάρχουν νέα στοιχεία. 
Επί παραδείγματι, είς τήν Επισκοπικήν συνέλευσιν Αύστραλίας,
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νά προστεθή Νέα Ζηλανδία καί Ωκεανία, διότι εν τφ μεταξύ 
ίδρύθησαν νέαι επισκοπαί, καί νά μή μείνη εκτός τής Επισκοπικής 
συνελεύσεως ό επίσκοπος τής Ν. Ζηλανδίας. Είς τήν Μ. Βρεταν- 
νίαν, νά προστεθή Ιρλανδία· είς τήν Γαλλίαν: Μονακό· είς τό Βέλ- 
γιον καί τήν Όλλανδίαν: Λουξεμβονργον είς τήν Άνστρίαν καί τήν 
Ιταλίαν: Μάλτα καί Άγιος Μαρίνος. Πρόκειται περί προσθηκών είς 
τάς προβλεπομένας ήδη Επισκοπικάς συνελεύσεις. Ύπάρχει καί ή 
πρότασις διά τήν δημιουργίαν έτέρων Επισκοπικών συνελεύσεων, 
όπως είναι α) Ισπανία καί Πορτογαλία, β) Ελβετία, Λιχτενστάιν καί 
Ανδόρα, γ) Σκανδιναυΐα (Σουηδία, Νορβηγία, Δανία καί Ισλανδία), 
δ) Ονγγαρία, Σλοβενία καί Κροατία...

Υπάρχουν διαμαρτυρίες 
έκ μέρους ώρισμένων μελών της Διασκέψεως.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Ειρηναίος: Μέ συγχωρεΐτε, 
άλλά ή Σλοβενία καί ή Κροατία δέν είναι Διασπορά. Ανήκουν είς τό 
κανονικόν έδαφος τής Ορθοδόξου Εκκλησίας τής Σερβίας.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: ε) αί 
Βαλτικαί χώραι (Εσθονία, Λεττονία, Λιθουανία).

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, διαμαρτυρόμεθα, αί Βαλτικαί χώραι είναι κανονικόν 
έδαφος τής Ορθοδόξου Εκκλησίας τής Ρωσσίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Θά έχωμεν τήν εύκαιρίαν νά τά συζητή
σωμεν. Άς άκούσωμεν πρώτον τήν πρότασιν τού όμιλητού καί όταν 
έλθη ή ώρα νά συζητηθή ή πρότασις, δυνάμεθα νά συμφωνήσωμεν 
ή νά διαφωνήσωμεν. Συνεχίσθε, Θεοφιλέστατε.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: στ) ή 
Άσία, δηλαδή, Ιαπωνία, Κορέα, Χόνγκ-Κόνγκ, Φιλιππίναι, Σιγκα
πούρη, Ταϊβάν, Ταϋλάνδη.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Λοιπόν, ή πρότασίς σας έχει δύο σκέλη, 
δηλαδή άφ' ένός μέν τήν τροποποίησιν τρόπφ τινά τών ήδη προ- 
βλεπομένων περιοχών είς τό κείμενον τού 1993, άφ' έτέρου δέ τήν 
προσθήκην ώρισμένων περιοχών, αί όποΐαι δέν μνημονεύονται είς 
τό κείμενον τού 1993. Άς εξετάσωμεν τό πρώτον σκέλος τής προτά
σεως, κατά σειράν. i. Βόρειος καί Κεντρική Άμερική. Συμφωνούμε 
νά ύπάρχη;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, μία πρότασις επί τής διαδικασίας. Νομίζω ότι εάν 
άρχίσωμεν τήν συζήτησιν τών περιοχών, θά χάσωμεν όλην τήν 
ήμέραν. Δέν θά ητο λογικώτερον νά συσταθή ολιγομελής συν
τακτική επιτροπή εκπροσώπων τών κατά τόπους Εκκλησιών, ή 
όποία θά εργασθή επί τών περιοχών τούτων καί θά προτείνη είς
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τήν όλομέλειαν μίαν διορθωμένην μορφήν τού καταλόγου τών 
περιοχών;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Θά μακρύνη περισσότερον ή διαδικα
σία έάν άκολουθήσωμεν τήν πρότασίν σας. Πώς έννοεΐτε τήν 
προτεινομένην συντακτικήν έπιτροπήν; Δέν θά είναι άσφαλώς 
άντιπροσωπευτική όλων. Άρα θά φέρη ένώπιον της όλομελείας 
ένα κατάλογον, ό όποιος όπωσδήποτε θά συζητηθή. Διότι έκάστη 
Έκκλησία θά έχη τάς ίδικάς της παρατηρήσεις. Θεωρώ τάχιον νά 
έξετασθή ό κατάλογος τώρα ύπό της όλομελείας καί νά ληφθή 
άπόφασις έπ' αύτού, άνευ παρεμβολής ύποεπιτροπης.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, συμφωνώ άπολύτως μέ τήν πρότασίν σας, καθ' 
ότι έδώ πρόκειται περί Προσυνοδικης Διασκέψεως καί όχι περί 
Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης, διά νά συστήσωμεν συντα
κτικήν έπιτροπήν πρός μελέτην τών κειμένων. Ή έργασία μας 
άφορά είς τό τελικόν στάδιον έπεξεργασίας τών κειμένων καί πρέ
πει ή όλομέλεια νά έπιληφθή τού θέματος, άνευ ύποεπιτροπών η 
έπιτροπών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ.
Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 

μέ έκαλύψατε μέ όσα είπατε. Κατά τήν γνώμην μου, μία συντακτι
κή έπιτροπή δέν δύναται νά διαχειρισθή τό θέμα τούτο. Παρακαλώ 
τόν Σεβ. Αρχεπίσκοπον κ. Ίλαρίωνα νά μή χρεώση είς μίαν συντα- 
τικήν έπιτροπήν έν τόσον μεγάλο θέμα, ίδιαιτέρως ώς πρός τήν 
δημιουργίαν νέων περιοχών. Ώς είπατε, αί άποφάσεις πρέπει νά 
ληφθούν έντός της Όλομελείας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έν τοιαύτη περιπτώσει, έχομεν δύο τρό
πους έξετάσεως τού θέματος: εϊτε νά έξετάσωμεν έκάστην περιο
χήν, ή όποία προτείνεται είς τό κείμενον τού 1993, καί νά ίδωμεν έάν 
συμφωνούμεν διά τήν ύπαρξιν αύτης, εϊτε νά έρωτήσω έάν δεχώ- 
μεθα τάς προταθείσας ύπό τού Θεοφιλ. Έπισκόπου κ. Κυπριανού 
τροποποιήσεις τού καταλόγου. Νομίζω ότι τό καλλίτερον είναι νά 
άρχίσωμεν έξετάζοντες τόν κατάλογον τών περιοχών, αί όποΐαι 
προβλέπονται είς τό κείμενον τού 1993. Λοιπόν, τό κείμενον τού 
1993 προτείνει μίαν Έπισκοπικήν συνέλευσιν είς τήν Βόρειον καί 
τήν Κεντρικήν Αμερικήν. Υπάρχει άντίρρησις ώς πρός αύτό; Όχι. 
Επομένως, έγκρίνεται. Προτείνεται έπίσης μία συνέλευσις διά τήν 
Νότιον Αμερικήν. Υπάρχει έκεΐ πρόβλημα;

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ήλίας: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, νομίζω ότι πρέπει νά γίνη διαχωρισμός μεταξύ Καναδά καί 
Βορείου Αμερικης.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Προτείνετε ή Έπισκοπική συνέλευσις Β.
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Αμερικης, νά γίνη δύο κεχωρισμέναι συνελεύσεις, μία ΗΠΑ καί μία 
Καναδα. Αύτό έννοείτε;

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ήλίας: Μάλιστα.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άρα ή διαφωνία σας είναι ώς πρός τό 

σημείον i. καί όχι ώς πρός τό ii;
Ύπάρχει πρότασις, άντί «i. Βόρειος καί Κεντρική Άμερική», είς 

τήν όποίαν περιλαμβάνεται καί ό Καναδας, έτέραν Επισκοπικήν συ- 
νέλευσιν μόνον διά τόν Καναδα. Είς τά πρακτικά τού 1993 (σελ. 76 τού 
έλληνικού κειμένου) λέγει ό τότε πρόεδρος: «Αίσθάνομαι καλά διότι 
ή ύπόδειξίς μου ότι ή Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως έχει ποίαν τινά 
δυσκολίαν νά χωρίση τάς ΗΠΑ άπό τόν Καναδα, εύρίσκει άπήχησιν 
καί συναντα τήν ίδίαν προβληματικήν καί είς αλλας Έκκλησίας. 
Θεωρεί ή όλομέλεια ότι πρέπει νά ένώσωμεν ΗΠΑ καί Καναδα είς 
μίαν Έπισκοπικήν συνέλευσιν;» Καί ή πρότασις έγένετο τότε δε
κτή ύπό της όλομελείας της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης 
Επιτροπης. Προφανώς, τό 1993, ή Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως 
δέν ήθελε τόν διαχωρισμόν τούτον, προσωπικώς δέ δέν γνωρίζω 
τήν βούλησιν της Εκκλησίας μου έπί τού συγκεκριμένου σημεί
ου. Θά παρεκάλουν νά μή δημιουργήσωμεν τώρα θέμα, τό όποίον 
ένδεχομένως νά περιπλέξη τά πράγματα.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
νομίζω ότι ή Διορθόδοξος Προπαρακευαστική Επιτροπή, κατά 
τήν μακράν συζήτησιν περί τών περιοχών, ήξιολόγησε όλας τάς 
παραμέτρους τών προβλημάτων καί ώς πρός τόν χαρακτηρισμόν 
τών περιοχών καί ώς πρός τά κριτήρια, μέ τά όποία αύται θά 
προσδιορισθούν. Κατά συνέπειαν, έπειδή έλήφθησαν ύπ' όψιν πολι
τιστικά καί γλωσσικά κριτήρια, κατόπιν έκτενούς συζητήσεως, διε- 
μορφώθη ή δομή αΰτη τών περιοχών κατ' έδαφικήν περιφέρειαν, μέ 
έδαφικά καί όχι κρατικά κριτήρια. Ή Επιτροπή ήνωσε Βόρειον καί 
Κεντρικήν Αμερικήν είς μίαν συνέλευσιν, διότι είναι εύχερεστέρα ή 
μεταξύ αύτών έπικοινωνία καί είναι κρίμα νά χαλάση ή δομή αΰτη, 
χωρίς βεβαίως νά άποκλείωμεν τό ένδεχόμενον νά άποδειχθη ότι 
δύναται νά βελτιωθη. Λέγεται είς τήν είσαγωγήν της § 1, ότι «αί πε- 
ριοχαί, είς τάς όποίας θά δημιουργηθούν είς έν πρώτον στάδιον...». 
Άς δημιουργηθούν, άς ΐδωμεν πώς θά λειτουργήσουν καί κατό
πιν νά κάνωμεν έπεκτάσεις. Πρόκειται περί τού πρώτου σταδίου 
έφαρμογης τών Επισκοπικών συνελεύσεων· θά έχη συνέχειαν καί 
δέν χρειάζεται νά άναλωθώμεν τήν στιγμήν ταύτην είς κατατμή
σεις, ώς έάν θά λύσωμεν οΰτω τό πρόβλημα. Άς λειτουργήσουν ώς 
προτείνονται είς τό κείμενον. Τά θέματα ταύτα, έπαναλαμβάνω, 
έχουν συζητηθη έξαντλητικώς είς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευ
αστικήν Επιτροπήν.
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Προτείνετε ούδεμίαν νά κάνωμεν τροπο- 
ποίησιν;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Προτείνω νά μή γίνη 
τροποποίησις είδικώς είς τήν περιοχήν ταύτην, τής Αμερικής.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Βλέπω είς τά πρακτικά τού 1993, ότι πολ- 
λαί Εκκλησίαι δέν επεθύμουν τόν διαχωρισμόν τού Καναδά άπό 
τήν περιοχήν τής Β. Αμερικής. Τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον, 
ώς καί αί Εκκλησίαι π.χ. Αντιοχείας, Ρωσσίας, Ρουμανίας, συνε- 
τάχθησαν τότε μέ τήν άποψιν ότι ό Καναδάς καί αί ΗΠΑ πρέπει 
νά παραμείνουν είς μίαν περιοχήν. Θεωρώ, έπομένως, ότι δέν θά 
ητο σοφόν τήν στιγμήν ταύτην νά τεθή παρόμοιον ζήτημα. Ό Δρ 
Λαχάμ, ό όποΐος ητο μέλος τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Επιτροπής τού 1993, ζητεΐ τόν λόγον.

Ό Έλλογιμ. Δρ ΑλμπέρΛαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, επί τής δι
αδικασίας. Ήκούσθησαν προτάσεις προσθηκών ή άναθεωρήσεως 
τών περιοχών. Εΐπατε καί σεΐς ότι είς τήν παρούσαν φάσιν δέν 
γνωρίζετε τήν επί τού θέματος όριστικήν θέσιν τής άγιωτάτης 
Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Θά προέτεινον νά άναβάλωμεν 
τήν συζητήσιν τών περιοχών διά τό άπόγευμα, ώστε νά μάς δοθή 
ό χρόνος νά συμβουλευθώμεν τάς ήμετέρας Εκκλησίας καί νά 
συνεννοηθώμεν μεταξύ μας, ούτως ώστε εν τφ μεταξύ νά περατώ- 
σωμεν τήν εξέτασιν τού κειμένου, ή όποία, κατά τήν γνώμην μου, 
δέν θά πάρη πολύ χρόνον, διότι έχομεν ήδη κάνει τό ούσιαστικόν 
μέρος τής εργασίας. Προτείνω λοιπόν νά περατώσωμεν τήν 
εξέτασιν τού ύπολοίπου κειμένου, π.χ. μέχρι τό άπόγευμα, καί νά 
άφιερώσωμεν ήρέμως τό άπόγευμα είς τήν επανεξέτασιν τού θέ
ματος τών περιοχών. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ. Διερωτώμαι, εάν θά ήδύνατο 
νά γίνη τούτο πρακτικώς. Οφείλω νά εΐπω πρώτον, ότι ύποτίθεται 
ότι εΐμεθα εδώ προητοιμασμένοι επί τού θέματος. Ύποθέτω ότι ό 
Θεοφιλ. Επίσκοπος Κυπριανός έκανε τήν πρότασίν του, εν συνεν- 
νοήσει μετά τής Εκκλησίας του καί βάσει τού κειμένου, τό όποΐον 
εγνώριζεν ή Εκκλησία του. Προφανώς, έτεραι άντιπροσωπίαι δέν 
είναι έτοιμαι επί τού θέματος. Δυνάμεθα νά δώσωμεν τόν χρόνον, 
τόν όποΐον προτείνετε, άλλά τί θά μάς εΐπουν αί Εκκλησίαι ήμών, 
επί ποίας προτάσεως, ποίας βάσεως, θά εΐπουν εάν συμφωνούν ή 
διαφωνούν; Είς τήν όλομέλειαν γίνονται συνεχώς προτάσεις. Δέν 
δυνάμεθα, άνά πάσαν στιγμήν νά ερωτώμεν τάς Εκκλησίας μας 
διά τήν γνώμην των επί έκάστης προτάσεως. Τό θεωρώ πρακτικώς 
δύσκολον. Επομένως, καλόν είναι νά συνεχίσωμεν. Είς περιπτώ
σεις διά τάς όποίας γνωρίζομεν τήν γνώμην τής Εκκλησίας μας, 
επειδή αύτη διετυπώθη είς τήν Προπαρασκευαστικήν Επιτροπήν
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τού 1993, καί γνωρίζομεν ότι δέν δέχεται κάτι, νά μή κάνωμεν τρο
ποποιήσεις. Έάν όμως δέν ύπάρχουν έκπεφρασμέναι άντιρρήσεις 
έκ μέρους τών Έκκλησιών, νά προχωρήσωμεν.

Ώς πρός τό σημεΐον 3 i. Βόρειος καί Κεντρική Αμερική, 
έπειδή ύπηρξε μεγάλη συζήτησις είς τήν Προπαρασκευαστικήν 
Έπιτροπήν, ώς πρός τόν Καναδά, καί πολλαί Έκκλησίαι είχον 
άντίρρησιν νά διαχωρισθή, νομίζω ότι προτιμότερον είναι νά τό 
άφήσωμεν ώς έχει, άνευ τροποποιήσεως. Ένδεχομένως άργότερον 
νά τροποποιηθούν. Δέχεσθε νά παραμείνη ώς έχει; Θά έπιμείνετε 
είς τήν πρότασιν τροποποιήσεως, τήν όποίαν έκάνατε άγιε Φιλο- 
μηλίου;

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ήλίας: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, ή κατάστασις είς τήν Αμερικήν γενικώς καί είς τόν Καναδά συ- 
γκεκριμένως έχει άλλάξει άπό τό 1993. Σήμερον, έάν δέν άπατώμαι, 
είς τόν Καναδά ύπάρχουν 7 έάν όχι 8 έπίσκοποι, δεδομένου ότι αί 
Έκκλησίαι, άναποκρινόμεναι είς τάς άνάγκας τών πιστών, έχουν 
άποστείλει έπισκόπους είς τόν Καναδά καί είς έτέρας χώρας. Θεωρώ 
λοιπόν ορθόν νά έξετασθή έπί τών νέων δεδομένων τό θέμα καί νά 
γίνη εί δυνατόν τροποποίησις.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καί έγώ κατανοώ τό γεγονός ότι, έάν ό 
Καναδάς είναι ήνωμένος μέ τάς ΗΠΑ καί τήν Κεντρικήν Αμερικήν, 
δημιουργεΐται έν πολυπληθές σώμα έπισκόπων καί δέν γνωρίζω 
έάν τούτο είναι πρακτικώς τό καλλίτερον. Βλέπω δηλαδή ότι ή πρό
τασις τροποποιήσεως έχει νόημα. Τί φρονεί ή όλομέλεια; Υπάρχουν 
άντιρρήσεις;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης έν Δυτική καί Κεντρώα Εύρώπη κ. 
Ιωάννης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, θεωρώ ότι δέν δυνάμεθα νά διαχωρί- 
σωμεν έπί τού παρόντος τόν Καναδά.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Είς τήν
Αμερικήν ύπάρχει ηδη ή SCOBA, ή όποία λειτουργεί άπό δεκαετιών, 
καί ή όποία περιλαμβάνει τήν Αμερικήν καί τόν Καναδά. Νομίζω 
ότι δέν θά μάς καταλάβουν, έάν τώρα, συνεδριάζοντες άπουσί^ 
της άπολύτου πλειοψηφίας τών έκπροσώπων της άμερικανικης 
’Ορθοδοξίας, λάβωμεν άπόφασιν, ή όποία θά μοιράση τήν SCOBA 
είς δύο μέρη. Νομίζω ότι δέν είναι είς τήν αρμοδιότητα ήμών καί 
προτείνω νά παραμείνη ώς έχει.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έφ' όσον ύπάρχει άντίρρησις είς τήν πρό
τασιν, ή όποία δέν άποσύρεται, τίθεται θέμα όμοφωνίας. Επομένως 
δέν δυνάμεθα νά τροποποιήσωμεν. Έάν βεβαίως εϊμεθα διατεθει
μένοι νά άποσύρωμεν τάς άντιρρήσεις μας, δυνάμεθα νά συνεχί- 
σωμεν τήν συζήτησιν έπί τού σημείου τούτου. Τό έρώτημα είναι 
κατά πόσον αί Έκκλησίαι, αί όποΐαι άντιτίθενται είς τόν διαχωρι
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σμόν Καναδα καί λοιπης Αμερικης, έμμένουν είς τήν θέσιν των. 
Ερωτώ τούς άντιπροσώπους τών Εκκλησιών, αί όποίαι έξέφρασαν 
άντίρρησιν, Αντιοχείας, Ρωσσίας καί δέν γνωρίζω ποίας άλλης, έάν 
έμμένουν είς τήν θέσιν των ή όχι.

Οί έκπρόσωποι τών άναφερθεισών Έκκλησιών 
έμμένουν είς τήν θέσιν των.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έπομένως, ή πρότασις τροποποιήσεως 
δέν γίνεται άποδεκτή καί παραμένει ώς έχει: 3 i. Βόρειος καί Κεν
τρική Αμερική.

Συνεχίζομεν, σημείον 3 ii. Νότιος Άμερική, έάν δέν ύπάρχη 
άντίρρησις παραμένει ώς έχει.

Σημείον 3 iii. Αύστραλία: Έγινε πρότασις νά προστεθη, Νέα 
Ζηλανδία καί Ωκεανία. Ύπάρχει άντίρρησις έπί τού σημείου τού
του;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, ή έρώτησίς μου είναι, έάν είς τάς χώρας αί όποίαι προτείνονται, 
Ν. Ζηλανδία π.χ., ύπάρχουν ήδη έπίσκοποι ή θά σταλούν;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ύπάρχουν, δέν θά σταλούν.
Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναίος: Σεβ. άγιε Πρό

εδρε, νομίζω ότι δύναται νά προστεθη ή Νέα Ζηλανδία, όπου 
ύπάρχουν ενας-δύο έπίσκοποι καί νά άποτελέση σύνολον μέ τήν 
Αύστραλίαν, άλλά όχι ή Ν. Ζηλανδία νά άποτελέση κεχωρισμένην 
Επισκοπικήν συνέλευσιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όχι βεβαίως, δέν προτείνεται τούτο, άλλά 
νά ένωθη μέ τήν Αύστραλίαν.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναίος: Ναί, νά συνανήκη 
μέ τήν Αύστραλίαν. Θεωρώ εύλογον τήν πρότασιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, νά γίνη μία Επισκοπική συνέλευσις, 
ή όποία περιλαμβάνει Αύστραλίαν καί Νέαν Ζηλανδίαν. Δέν βλέ
πω άντίρρησιν ώς πρός τούτο.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος Σαμαράς: Ή  
πρότασις ήτο νά προστεθή καί ή Ωκεανία.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τί περιλαμβάνει ή Ωκεανία έκτός άπό τήν 
Αύστραλίαν καί τήν Νέαν Ζηλανδίαν;

Ό (?): Ή Ωκεανία είναι ή Νέα Ζηλανδία καί αί Νησοι τού 
Είρηνικού.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τότε νά εΐπωμεν Αύστραλία καί Ωκεανία. 
Νομίζω όμως ότι ή Ωκεανία περιλαμβάνει καί τήν Αύστραλίαν. 
Έπομένως, πώς θά τό χαρακτηρίσωμεν;

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος Σαμαράς: Έχει
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λεχθή καί είς τά Πρακτικά τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστκής 
Επιτροπής τού 1993 (σελ. 84 τού έλληνικού κειμένου). Άνστραλία 
καί Ωκεανία, είς τήν όποίαν συμπεριλαμβάνεται καί ή Νέα Ζηλαν
δία.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νά εΐπωμεν Άνστραλία καί Ωκεανία καί 
νά καταχωρηθή είς τά πρακτικά ώς επεξήγησις ότι Ωκεανία συμ
περιλαμβάνει καί τήν Νέαν Ζηλανδίαν.

Ό Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Μπαλασώφ: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, εξ όσων γνωρίζω ή Ωκεανία δέν συμπεριλαμβάνη 
τήν Νέαν Ζηλανδίαν. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει νά γίνεται μνεία 
καί τής Νέας Ζηλανδίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εάν ούτως έχη, τότε νά εΐπωμεν: 
Άνστραλία, Νέα Ζηλανδία καί Ωκεανία, ώς τό είχεν άρχικώς προτεί
νει ό Θεοφιλ. Επίσκοπος Κυπριανός.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ιουστίνος Ανθιμιάδης: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, ύπάρχουν επίσκοποι είς τάς μικράς νήσους τής 
Ωκεανίας;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όπωσδήποτε θά ύπάγωνται εΐς τινας 
επισκόπους. Ενδεχομένως νά μή ύπάρχουν επί τόπου επίσκοποι, 
άλλά θά ύπάρχουν πιστοί. Λοιπόν, καταλήγομεν είς τό σημεΐον 
3 iii. Αύστραλία, Νέα Ζηλανδία καί Ωκεανία.

Προχωρούμεν είς τό έπόμενον 3 iv. M. Βρεταννία: Έγινε 
πρότασις νά προστεθή ή Ιρλανδία, τό κράτος τής Ιρλανδίας.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος Σαμαράς: Είς 
τά πρακτικά τού 1993 (σελ. 85 τού έλληνικού κειμένου), ή όλομέλεια 
τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής είχε συμφωνή
σει νά λέγεται Μ. Βρεταννία καί Ιρλανδία.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι οί Ιρλανδοί δέν θά ήθελον νά 
λέγωνται Μ. Βρεταννία.

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, μήπως 
θά ητο καλλίτερον νά εΐπωμεν άντί Μ. Βρεταννία, Ήνωμένον Βα
σίλειον, όρος ό όποΐος περιλαμβάνει καί τάς νήσους γύρω άπό τήν 
Μ. Βρεταννίαν, τά όποΐα καί άνήκουν είς τό Ήνωμένον Βασίλειον. 
Πρόκειται περί νήσων, αί όποΐαι χαίρουν ώρισμένων φορολογικών 
προνομίων καί άνήκουν είς τό Ήνωμένον Βασίλειον καί όχι είς τήν 
Μ. Βρεταννίαν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Προσωπικώς, εθεώρουν τό Ήνωμένον Βα
σίλειον καί τήν Μ. Βρεταννίαν συνώνυμα, άλλά εάν ύπάρχη διαφο
ρά, πρέπει νά λάβωμεν ύπ' όψιν τήν πρότασιν τού Δρος Λαχάμ.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
βασικόν κριτήριον τών συζητήσεων είς τήν Διορθόδοξον Προπα
ρασκευαστικήν Επιτροπήν ητο ή γεωγραφική περιγραφή τών
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περιοχών καί όχι ή καταστατική. Τό Ήνωμένον Βασίλειον προσ
διορίζει καταστατικήν δομήν ένός κράτους καί όχι γεωγραφικήν 
περιγραφήν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τό Ήνωμένον Βασίλειον δέν είναι γεω
γραφικός όρος; Έφ' όσον ύπάρχει έδαφος, τό όποΐον, ώς λέγει ό Δρ 
Λαχάμ, δέν καλύπτεται άπό τήν Μ. Βρεταννίαν. Έδαφος είναι καί 
τό Ήνωμένον Βασίλειον.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος πρώην Ερζεγοβίνης κ. Αθανάσιος: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, Ήνωμένον Βασίλειον είναι καί ό Καναδάς καί ή 
Αύστραλία. Δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν έδώ Ήνωμένον Βασίλειον.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, έπειδή γίνεται λόγος περί τών περιοχών, ορθόν είναι νά 
εϊπωμεν Μ. Βρεταννία καί Ιρλανδία, χωρίς νά άναλύωμεν, τί έχομεν 
ύπ' όψιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Αφήνομεν όμως έτσι ώρισμένον έδαφος, 
είς τό όποΐον ένδεχομένως νά μήν ύπάρχουν έπίσκοποι, νά 
ύπάρχουν όμως πιστοί. Έάν τό Ήνωμένον Βασίλειον είναι γεωγρα
φικός όρος, καί συμφωνώ μετά τού Καθηγ. κ. Φειδά ότι πρέπει νά 
χρησιμοποιώμεν γεωγραφικούς όρους, διατί νά μή τό ονομάσωμεν 
Ήνωμένον Βασίλειον καί Ιρλανδία;

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναϊος: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, συγνώμην διά τήν παρέμβασιν, άλλά τό Ήνωμένον Βασίλει
ον είναι κρατικόν μόρφωμα, όχι γεωγραφική περιγραφή. Όταν 
λέγομεν Ιρλανδία, έννοούμεν τήν νησον Ιρλανδία, άνεξαρτήτως 
έάν έν μέρος είναι άνεξάρτητον κράτος καί έν μέρος άνήκει είς τό 
Ήνωμένον Βασίλειον. Άρα, οί όροι Μ. Βρεταννία καί Ιρλανδία είναι 
ορθή γεωγραφική περιγραφή.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω όμως δέν είναι άπολύτως άκριβές. 
Ό όρος Μ. Βρεταννία περιλαμβάνει καί μέρος της Ιρλανδίας. Τί γί
νεται μέ τάς άλλας νήσους γύρω; Δέν είναι έδαφος αί νησοι αύται;

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, άς τό 
άφήσωμεν Μ. Βρεταννία καί Ιρλανδία. Νομίζω ότι άρκεΐ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε λοιπόν νά εϊπωμεν 3 tv. M. 
Βρεταννία καί Ιρλανδία.

Προχωρούμεν είς τό έπόμενον. 3 ν. Γαλλία. Προετάθη νά 
προστεθή τό Μονακόν.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ίουστϊνος Ανθιμιάδης: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, μέ συγχωρεΐτε νά κάνω μίαν διάκρισιν. Έδώ 
όμιλούμεν περί Έπισκοπικών καί όχι ένοριακών συνελεύσεων. ’Ίσως 
ύπάρχουν ένορίαι είς διαφόρους τόπους, άλλά έάν ό έπίσκοπος είς 
τόν όποΐον ύπάγονται έχει έδραν είς τήν κυρίως περιοχήν, διά τήν 
όποίαν συζητούμεν, μήπως δέν πρέπει νά έπεκταθώμεν είς νήσους
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κ.λπ.; Επί παραδείγματι, ώς προηγουμένως διά τήν Ωκεανίαν, 
ύπάρχουν ΐσως έκεί ένορίαι, άλλά ό έπίσκοπος δέν έχει εδραν τήν 
Ωκεανίαν ή μίαν νησον, άλλά τήν Αύστραλίαν, ή μήπως κάνω λά
θος;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εφ' όσον αί ένορίαι άνήκουν είς κάποι
ον έπίσκοπον, είναι έδαφος τού έπισκόπου, άρα οφείλομεν νά 
καλύψωμεν τό έδαφος τούτο. Νομίζω ότι δέν έχει σημασία έάν ό 
έπίσκοπος δέν έδρεύη είς ενα τόπον. Ήμείς άναφερόμεθα είς όλην 
τήν περιοχήν.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος Σαμαράς:
Είς τά Πρακτικά τού 1993 (σελ. 90-91 τού έλληνικού κειμένου), ό 
άγιος Σμολένσκ άναφέρει τήν δυνατότητα ύπερορίου άσκήσεως 
δικαιοδοσίας έπισκόπων, οί όποίοι δέν κατοικούν είς τάς περιοχάς 
τών Επισκοπικών συνελεύσεων. Δηλαδή, έάν εις έπίσκοπος έχη 
ένορίαν είς τήν Ωκεανίαν, δέν κατοικεί είς τήν Ωκεανίαν, άλλά 
είς έτέραν περιοχήν, ή όποία εύρίσκεται έκτός της συγκεκριμένης 
Επισκοπικης συνελεύσεως, νά μετέχη της έν λόγφ Επισκοπικης 
συνελεύσεως.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ίβάν Δημητρώφ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
παρηλθαν άρκετά έτη άφ' ότου αί περιοχαί αύται ώρίσθησαν είς 
τά κείμενα. Έχει άλλάξει ριζικώς ή κατάστασις είς τήν Δυτικήν 
καί τήν Κεντρικήν Εύρώπην, ίδιαιτέρως δέ είς τήν Νότιον Εύρώπη. 
Επί παραδείγματι, ύπάρχουν έκατοντάδες χιλιάδες ορθόδοξοι πι
στοί, οί όποίοι έχουν μεταναστεύσει είς τήν Ιταλίαν έκ Ρουμανί
ας, Βουλγαρίας, Ρωσσίας, Ούκρανίας, Μολδαβίας κ.λπ. Ισως χρει
άζονται μία άναδιοργάνωσις καί ώρισμέναι προσθηκαι. Αλλά μέ 
όλην μου τήν έκτίμησιν πρός τήν πρότασιν της άντιπροσωπίας 
της Εκκλησίας Ρουμανίας, έάν προσθέσωμεν όλα τά εύρωπαϊκά 
κράτη, θά έχωμεν κατάλογον περισσοτέρων τών 20 χωρών. 
Είναι άδιανόητον νά δεχθώμεν κάτι τέτοιο. Άς εΐπωμεν Γαλλία 
έννοούντες καί ώρισμένα όμορα μικρά κράτη. Ταπεινώς φρονώ, ότι 
χωρίζοντες άπό τήν Γαλλίαν, τό Βέλγιον καί τήν 'Ολλανδίαν, δύο 
μικράς χώρας μέ 2 έπισκόπους, ετεροι έπίσκοποι, οί όποίοι έχουν 
μέν έκεί ένορίας, άλλά διαμένουν κάπου άλλού, πότε θά προλα
βαίνουν νά συμμετέχουν είς τήν συνέλευσιν; Ισως είναι καλλί- 
τερον νά γίνη μία Επισκοπική συνέλευσις Νοτίου Εύρώπης. Δέν 
χρειάζεται νά κατακερματίσωμεν περισσότερον τάς περιοχάς της 
μικρας Εύρώπης. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ. Συγκεκριμένως ώς πρός τήν 
Γαλλίαν, έχετε άντίρρησιν νά παραμείνη ώς έχει, ή θέλετε νά 
ένωθη μετά τινος άλλης;

Ή  όλομέλεια λέγει «όχι άσφαλώς»
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Επομένως, παραμένει 3 ν. Γαλλία, ώς έχει. 
Τό έπόμενον: 3 vi. Βέλγιον καί Όλλανδία. Θέλετε νά παραμείνη ώς 
έχει ή νά διευρυνθή;

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, νά προστεθή καί τό Λουξεμβούργον.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναίος: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, νομίζω, κατά τήν πρότασιν τού Καθηγ. κ. Δημητρώφ, καλλί- 
τερον είναι νά άποτελέση ή Γαλλία μίαν περιοχήν μέ τό Μπενε- 
λούξ, τό όποΐον άπαρτίζεται άπό τό Βέλγιον, τήν Όλλανδίαν καί τό 
Λουξεμβούργον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τούτο είναι πολύ δύσκολον, Σεβασμιώ- 
τατε. Δέν είναι εφικτόν. Αντί νά λέγωμεν Βέλγιον, Όλλανδία καί 
Λουξεμβούργον, διατί νά μή λέγωμεν Κάτω Χώραι;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Κάτω Χώραι 
είναι μόνον ή Όλλανδία (Pays Bas). Τό Λουξεμβούργον δέν είναι 
Κάτω Χώραι, άλλά άποτελεΐ κράτος, είς τό όποΐον μάλιστα 
άναγνωρίζεται επισήμως ή Ορθόδοξος Εκκλησία. Διά τούτο νομί
ζω ότι τό Βέλγιον, ή Όλλανδία καί τό Λουξεμβούργον δύνανται νά 
άποτελέσουν μίαν Επισκοπικήν συνέλευσιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Λοιπόν, συμφωνούμεν νά εΐπωμεν: 3 vi. 
Βέλγιον, Όλλανδία καί Λουξεμβούργον.

Προχωρούμεν είς τό 3 vii. Αύστρία καί Ιταλία. Διερωτώμαι 
εάν τό σχήμα τούτο δύναται νά ύπάρξη. Είς τήν Ιταλίαν έχει 
άναπτυχθή μεγάλη Διασπορά καί δέν είναι φυσιολογικόν νά είναι 
προσκολλημένη είς τήν Αύστρίαν.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, συμφωνώ ότι δέν πρέπει νά ένώσωμεν Αύστρίαν καί 
Ιταλίαν. Πρόκειται περί δύο τελείως διαφορετικών χωρών καί είς 
τήν Ιταλίαν σήμερον ύπάρχουν πάρα πολλοί Ορθόδοξοι. Ισως ή 
Αύστρία θά ήδύνατο νά ένωθή μετά τής Ελβετίας, άλλά δέν είμαι 
άπολύτως σίγουρος.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
τό ΐδιο ήθελα νά εΐπω, συνεπώς εκαλύφθην.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι είναι λογικόν. Ή Ιταλία νά 
άποτελέση μίαν Επισκοπικήν συνέλευσιν. Θά ΐδωμεν κατόπιν τί θά 
κάνωμεν μέ τήν Αύστρίαν. Ή Ιταλία θά άποτελέση μίαν αύτοτελή 
περιοχήν ή θά προστεθή άλλη χώρα;

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, νά προσθέσωμεν τήν Μάλτα.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Λοιπόν Ιταλία καί Μάλτα. Εάν ύπάρχη 
άντίρρησις νά λεχθή.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ.
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άγιε Πρόεδρε, νομίζω ότι τό 1993 προσετέθη ή Αύστρία είς τήν 
Ιταλίαν, διότι δέν έχει ίκανόν άριθμόν έπισκόπων, ώστε νά 
άποτελέση αύτοτελη Επισκοπικήν συνέλευσιν. Διά τούτο είχε 
προστεθη είς τήν Ιταλίαν όμού μετά της Ούγγαρίας. Τό κριτήρι- 
ον ήτο νά ένώσωμεν καί όχι νά διαιρέσωμεν τάς περιοχάς, διότι αί 
Επισκοπικαί συνελεύσεις έκφράζουν μέν τήν ένότητα είς τοπικόν 
έπίπεδον, άλλά είναι καί μία διαίρεσις έξ έπόψεως καθολικότητος. 
Όσον ολιγωτέρας Επισκοπικάς συνελεύσεις δημιουργήσομεν, τό
σον φανερώνεται ή ένότης της ’Ορθοδοξίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ποία είναι ή πρότασίς σας έπί τού συγκε
κριμένου;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Αύστρία, 
Ιταλία καί Ούγγαρία.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τί φρονούν οί άλλοι έπ' αύτού; Νομίζω ότι 
ό άγιος Μπάτσκας είχε ζητήσει τόν λόγον.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναίος: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, νομίζω ότι, ώς προείπεν ό άγιος Βολοκολάμσκ, ή Αύστρία 
θά ήδύνατο νά άποτελέση, όμού μετά της Ελβετίας, αύτοτελη 
ένότητα, ή νά ένωθη μέ τήν Γερμανίαν. Ώς προελέχθη, ή Ιταλία 
έχει προφανώς σήμερον πολλούς Ορθοδόξους, ώστε νά άποτελέση 
αύτοτελη περιοχήν. Παρακαλώ όμως νά μή μνημονεύεται ή 
Ούγγαρία, άποτελούσα είδικόν πρόβλημα. Ή Ούγγαρία ήτο καί 
είναι κανονικόν έδαφος της Σερβικης Εκκλησίας. Μέ τόν Τόμον 
τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου τού 1922, ή έπαρχία Βουδαπέ
στης, ή όποία περιλαμβάνει όλην τήν Ούγγαρίαν, παρεχωρήθη 
είς τήν Εκκλησίαν της Σερβίας, ή όποία άνέχεται φιλαδέλφως καί 
άδιαμαρτυρήτως τήν συνύπαρξιν έκεί καί άλλων έπισκόπων καί 
τού Πατριαρχείου καί της Μόσχας, της Ρουμανίας καί της Βουλ
γαρίας. Παρακαλώ όμως νά μή γίνη μνεία είς τόν κατάλογον τών 
περιοχών της Ούγγαρίας, διότι τούτο θά θίξη άνευ λόγου καί αίτίας, 
εύαισθησίας άρχιερέων είς τήν Σερβικήν Εκκλησίαν. Από τριών 
αίώνων, ύπάρχει συνεχής παρουσία Σέρβου άρχιερέως, όταν ούδείς 
άλλος ορθόδοξος έπίσκοπος ύπηρχεν έκεί. Διά τούτο, παρακαλώ, 
σιωπηλώς νά άνήκη ή Ούγγαρία όπου άνήκει ή Αύστρία, άλλά νά 
μή γίνεται μνεία είς τόν κατάλογον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άγιε Μπάτσκας, ή όλη κατάστασις είς τήν 
Διασποράν είναι κατάστασις άνοχης. Αποτελεί όμως πραγματικό
τητα, έφ' όσον ύπάρχουν έπίσκοποι κάπου, έστω καί μέ τήν άνοχήν 
μιάς Εκκλησίας· καί διά τήν Εκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως 
άποτελεί τούτο θέμα. Ήμείς έδώ περιγράφομεν τήν πραγματικήν 
κατάστασιν καί έφ' όσον ή πραγματική κατάστασις έχει οΰτω δέν 
δυνάμεθα νά άγνοήσωμεν τήν ΰπαρξιν τών έπισκόπων τούτων.
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Πρέπει κάπου νά μετέχουν. Έτσι δέν είναι;
Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναϊος: Διαφωνώ μέ 

τήν θέσιν ταύτην, διότι δέν δύναται νά γίνη μνεία δικαιοδοσίας τι- 
νός, βουλγαρικής η άλλης, έν Κωνσταντινουπόλει. Άς ύπάρχη καί 
ύπάρχει, άλλά δέν δύναται νά άναγνωρισθή ώς κάτι τό όμαλόν. 
Δέν δύναται νά άναφερθή είς τά έπίσημα έγγραφα έδώ, π. χ. ποία 
τις ρουμανική δικαιοδοσία έν Μολδαβία ϊσως αϋριον θά θελήση νά 
έχη έν Σερβί^ η έν Έλλάδι η κάπου άλλού.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, άλλά σάς έρωτώ, οί έκεΐ εύρισκόμενοι 
έπίσκοποι, έστω καί μέ τήν άνοχήν της Έκκλησίας της Σερβίας, δέν 
θά μετέχουν Έπισκοπικης συνελεύσεως;

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναϊος: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, τό είπον, νομίζω, σαφώς καί εύκρινώς.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Θέλετε νά μετέχουν, άλλά νά μήν 
ονομάζωνται.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναϊος: Νά μετέχουν 
μαζί μέ τήν Αύστρίαν, όπως καί τώρα έν τή πράξει. Ό έκάστοτε 
έπίσκοπος Βιέννης δρά καί έν Ούγγαρί^, καί ό Έλλην καί ό Ρώσσος 
καί ό Ρουμάνος καί ό Βούλγαρος. Αυτη είναι ή κατάστασις. Δέν 
έχομεν άντίρρησιν ούτε έπιθυμούμεν νά άλλάξωμεν τήν κατάστα- 
σιν. Απλώς διά τούς λόγους, τούς όποίους άνέφερον, νά μή δικαιώ
νεται έν ίστορικόν γεγονός, τό όποΐον όμως δέν εύσταθεΐ, διότι είς 
τόν μνημονευθέντα Πατριαρχικόν Τόμον άναφέρεται ρητώς ότι ή 
χώρα αύτη άνήκει είς τό Πατριαρχεΐον Σερβίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ύπό τήν έννοιαν ταύτην, Σεβασμιώτατε, 
ή όλη Διασπορά άνήκει είς τό Οίκουμενικόν Πατριαρχεΐον. Άν τό 
θεωρήσωμεν έτσι δέν πρέπει νά έχωμεν καθόλου Έπισκοπικάς συ
νελεύσεις.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναϊος: Δέν είπον αύτό.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τό λέγω όμως έγώ, ώς έπίσκοπος της Κων

σταντινουπόλεως. Άπαντες άνεχόμεθα μίαν κατάστασιν, έως ότου 
όμαλοποιηθη. Έπομένως δέν δυνάμεθα νά έπικαλούμεθα έ'καστος 
τά δικαιώματα της Έκκλησίας του.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναϊος: Δέν δυνά
μεθα νά δεχθώμεν ότι τά έδάφη τών κανονικώς καί ίστορικώς 
ύφισταμένων Αύτοκεφάλων Έκκλησιών είναι διασπορά. Έάν έν 
τφ μεταξύ ή ίστορία έδημιούργησε καταστάσεις, καλώς, άλλά δέν 
είναι άνάγκη νά έπισημοποιούνται τοιαύται καταστάσεις διά της 
άναφοράς είς τόν κατάλογον τών περιοχών. Διότι, αύριον θά χαθή 
ή διάκρισις μεταξύ παραδοσιακών αύτοκεφάλων δικαιοδοσιών καί 
διασποράς, δηλαδή ό καθείς θά άνακηρύσση Διασποράν ό,τι θέ
λει. Ήδη ήκούσθη ή πρότασις τού άδελφού Κυπριανού, ότι ή Σλο
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βενία καί ή Κροατία άποτελούν διασποράν. Από πού καί ώς πού; 
Είναι κανονικόν έδαφος τής Εκκλησίας τής Σερβίας. Πρέπει δηλα
δή νά διατηρηθή ή διασπορά ώς έννοια διά τήν Δ. Εύρώπην, τήν 
Αμερικήν, τήν Αύστραλίαν κ.λπ., άλλά οί παραδοσιακοί χώροι τών 
Αύτοκεφάλων Εκκλησιών παραμένουν. Εφ' όσον εδώ ίστορικώς 
διεμορφώθη μία κατάστασις, δέν έχομεν άντίλογον. Ύπάρχει καί 
σεβόμεθα τήν ύπάρχουσαν κατάστασιν. Αλλά δέν είναι άνάγκη τι- 
νός προκλητικής διατυπώσεως, ή όποία θά ενοχλήση άνθρώπους. 
Όμιλώ εδώ δημοσίως εξομολογούμενος, δέν έχω άνάγκην νά 
μού εΐπη αύριον ό άδελφός συνεπίσκοπος: «Καλά, συμφωνείς νά 
παίρνη ο καθείς ο,τι θέλει άπό τό κανονικόν μας έδαφος, χωρίς νά 
διαμαρτυρηθής». Δέν έχω τοιούτον δικαίωμα. Ή πρόθεσίς μου βε
βαίως δέν είναι νά δημιουργήσω πρόβλημα.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω είσθε σαφής. Εφ' όσον ύπάρχει 
τοιαύτη εύαισθησία, δυνάμεθα νά άποσιωπήσωμεν τήν λέ
ξιν Ούγγαρία. Αρκεΐ νά γίνη άποδεκτόν ότι οί εύρισκόμενοι εκεΐ 
επίσκοποι μετέχουν είς μίαν Επισκοπικήν συνέλευσιν. Δέν θά 
εΐπωμεν ποίαν, άλλά πρέπει κάπως νά τό διατυπώσωμεν. Πώς θά 
γνωρίζουν;

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναίος: Προτείνω είς τήν 
Επισκοπικήν συνέλευσιν, είς τήν όποίαν θά άνήκη ή Αύστρία, νά 
άνήκη καί ή Ούγγαρία.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Αύτό όμως δέν θά είναι διατυπωμένο. 
Δηλαδή ενδέχεται κάποια στιγμήν νά άμφισβητηθή, διότι δέν 
άναφέρεται ύπό τής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναίος: Μέ συγχωρεΐτε, 
εάν ό έκάστοτε επίσκοπος, ώς είναι τώρα ή κατάστασις, είναι ταυ- 
τοχρόνως Αύστρίας καί Ούγγαρίας, όταν μνημονεύωμεν μόνην τήν 
Αύστρίαν, αύτομάτως θά συμπεριλαμβάνη καί τήν Ούγγαρίαν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δυνάμεθα νά τό εΐπωμεν αύτό είς μίαν 
ύποσημείωσιν, κάπως; Διότι πώς θά γίνη άλλιώς;

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναίος: Προτείνω, διά 
σοβαρούς λόγους, νά μή μνημονεύεται εδώ καθόλου ή Ούγγαρία, 
άλλά άπλώς νά συνυποννοήται μετά τής Αύστρίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Μένει όμως άκάλυπτος, άπό πλευράς Παν
ορθοδόξου Διασκέψεως, ή περιοχή αύτή.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναίος: Από κανονι
κόν έδαφος τού Πατριαρχείου Σερβίας, άνευ ούδεμίας επισήμου 
άποφάσεως...

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Κάπως πρέπει νά φανή ότι οί εκεΐ 
επίσκοποι είναι κανονικοί. Άλλως θά θεωρούνται άντικανονικοί.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναίος: Δέν είπα κάτι τέ
τοιο.
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν γίνεται όμως καί τό ενα καί τό άλλον. 
Καταλαβαίνω ό,τι λέτε. Αλλά πρέπει κάπως νά φανη.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναίος: Δέν θά ύπογράψω 
κείμενον, είς τό όποίον άναφέρεται ρητώς ή Ούγγαρία ώς ξεχω
ριστόν έδαφος άπό τήν Εκκλησίαν της Σερβίας. Εάν όμως δύνα
ται σιωπηλώς ή περιφραστικώς νά ρυθμισθη τό θέμα, δέν είμαι 
έναντίον. Ούδέποτε έδημιούργησα τοιούτου εΐδους προβλήματα. 
Ύπάρχει όμως εύαισθησία... Ούδέποτε έγένετο ρύθμισις, άνευ 
άποφάσεως, άνευ κανονικης πράξεως. Ύπάρχουν σήμερον διάφο
ροι δικαιοδοσίαι. Άς ύπάρχουν. Δέν έχομεν άντίρρησιν. Αλλά δέν 
δυνάμεθα άπλώς νά τό άνακηρύσσωμεν είς νομιμότητα.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Κατανοώ ότι ύπάρχει σοβαρόν πρόβλημα. 
Είς τά πρακτικά τού 1993 (σελ. 86 τού έλληνικού κειμένου), ύπάρχει 
ΐσως εις τρόπος νά καλυφθη τό θέμα τούτο. Προτείνεται ό όρος 
«Μεσευρώπη» άντί της Ούγγαρίας.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναίος: Είμαι σύμφωνος 
μέ τόν όρον, δέν ύπάρχει πρόβλημα.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άς λεχθη τότε Μεσευρώπη, έφ' όσον 
ύπάρχει εύαισθησία καί πρέπει νά τήν σεβασθώμεν. Μέ τόν όρον 
τούτο καλύπτεται ό χώρος, ό όποίος πρέπει κάπως νά καλυφθη.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, θά ήθελον νά ύποστηρίξω έν προκειμένη τήν πρότασιν της 
άντιπροσωπίας της Εκκλησίας της Σερβίας νά μή γίνη άναφορά είς 
τήν Ούγγαρίαν. Ήμουν πρό τινος έπίσκοπος Ούγγαρίας καί γνω
ρίζω ότι είναι μία πολύ εύαίσθητος κατάστασις. Δέν πρέπει λοιπόν 
νά συμπεριληφθη ή Ούγγαρία είς τήν Διασποράν. Ο όρος «Μεσευ
ρώπη» είναι άσαφής έννοια καί πρέπει νά έξηγηθη τί σημαίνει. Είς 
τήν Κεντρικήν Εύρώπην ύπάρχουν καί δικαιοδοσίαι της Σερβικης 
Εκκλησίας. Νομίζω δέν πρέπει νά έξαντλήσωμεν όλας τάς γεωγρα- 
φικάς περιοχάς, διότι δέν κάνωμεν ύποδείξεις διά τήν δημιουργίαν 
Επισκοπικών συνελεύσεων είς πασα χώραν καί περιοχή. Λέγομεν 
άπλώς ότι είς εν πρώτον στάδιον, θά δημιουργηθούν αί έξης συν
ελεύσεις. Είς τόν κατάλογον τούτο θά πρέπει νά συμπεριληφθούν 
μόνον έκείναι αί περιοχαί καί αί χώραι, είς τάς όποίας ούδείς έξ 
ήμών έχει πρόβλημα, δηλαδή έάν πρόκειται ή όχι περί έδάφους 
διασπορας. Εάν έστω καί μία Εκκλησία θεωρη ε'να χώρον κανονι
κόν αύτης έδαφος, δέν δυνάμεθα νά συμπεριλάβωμεν τόν χώρον 
τούτον είς τόν κατάλογον τών χωρών της διασπορας. Δυνάμεθα νά 
συμπεριλάβωμεν μόνον τάς χώρας έκείνας, αί όποίαι ύφ' ούδενός 
άμφισβητούνται.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εννοείτε, άγιε Αδελφέ, ότι οί έπίσκοποι 
τών άμφισβητουμένων τούτων περιοχών δέν θά συμμετέχουν είς 
τάς συνελεύσεις;
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Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων: Έννοώ 
ότι τό θέμα της Ούγγαρίας είναι εύαίσθητον καί δέν πρέπει νά 
άναφερθή τό όνομα.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, άλλά οί έπίσκοποι τών περιοχών 
αύτών, π.χ. της Ούγγαρίας θά συμμετέχουν η όχι; Έρωτώ τόν άγιον 
Βολοκολάμσκ, όταν λέγετε ότι αί άμφισβητούμεναι περιοχαί δέν 
πρέπει νά περιληφθούν είς τόν κατάλογον, ύπό ποίαν έννοιαν, ότι 
δηλαδή οί έπίσκοποι τών περιοχών τούτων δέν πρέπει νά συμμετέ
χουν της Έπισκοπικης συνελεύσεως;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων: Όχι ύπό 
τήν έννοιαν ταύτην. Οί έπίσκοποι ούτοι δύνανται καί χωρίς ήμάς 
νά άποφασίσουν μεταξύ των έάν θά λάβουν μέρος, ύπό ποίαν 
μορφήν θά λαμβάνουν μέρος. Έάν όμως ήμεΐς τώρα συμπεριλά- 
βωμεν τινάς χώρας, αί όποΐαι δέν άποτελούν διασποράν, κατά τήν 
άποψιν τών κατά τόπους Ορθοδόξων Έκκλησιών, τούτο πρώτον 
θά δημιουργήση δυσκολίας είς ήμάς καί δέν θά δυνηθώμεν νά 
ύπογράψωμεν τό κείμενον, θά δημιουργήση δέ δεύτερον καί δυσκο
λίας είς τάς ίδίας τάς κατά τόπους Έκκλησίας. Διά τούτο προτείνω 
νά μή συμπεριληφθούν αί άμφισβητούμεναι αύται περιοχαί, χωρίς 
τούτο νά σημαίνη ότι δέν δύναται νά ίδρυθούν Έπισκοπικαί συν
ελεύσεις. Δύνανται νά τάς ίδρύσουν έάν θέλουν. Ό ήμέτερος κατά
λογος δέν περιορίζει έκείνας τάς περιοχάς, είς τάς όποίας δύναται 
νά ίδρυθούν συνελεύσεις. Απλώς άναφέρει τάς περιοχάς είς τάς 
όποίας, είς έν πρώτον στάδιον, δύναται νά ίδρυθούν Έπισκοπικαί 
συνελεύσεις.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Διά νά καταλάβω τήν σκέψιν σας, είσάγετε 
τώρα έτέραν κατηγορίαν έπισκόπων, δηλαδή έκεΐνοι οί όποΐοι έάν 
θέλουν συμμετέχουν καί έάν δέν θέλουν δέν συμμετέχουν;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, έπαναλαμβάνω ότι ύπάρχουν χώραι, αί όποΐαι 
ένδεχομένως θεωρούνται Διασπορά ύφ' ώρισμένων Έκκλησιών, 
ένώ ύπό άλλων θεωρούνται κανονικόν έδαφος αύτών. Ούδεμίαν 
τών χωρών τούτων δυνάμεθα νά συμπεριλάβωμεν είς τόν κατάλο
γον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι άποφεύγετε τό έρώτημα μου. 
Δέν όμιλώ περί τού καταλόγου. Όμιλώ περί της πραγματικότητος. 
Οί έπίσκοποι τών άμφισβητουμένων τούτων περιοχών, θά συμμε
τέχουν η όχι είς τάς Έπισκοπικάς συνελεύσεις; Θά συμμετέχουν 
όπως οί άλλοι; Οί μέν κατά βούλησιν, οί άλλοι ύποχρεωτικώς; Πώς 
τό έννοεΐτε;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων: Έννοώ ότι 
ήμεΐς έργαζόμεθα έπί τού κειμένου. Θά πρέπει λοιπόν νά συντά-
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ξωμεν έν κείμενον, τό όποΐον θά μάς ίκανοποιή όλους. Δέν δυνάμε
θα λοιπόν τήν στιγμήν ταύτην, δι' όλας τάς περιπτώσεις τής ζωής, 
νά δώσωμεν συνταγάς είς όλους τούς ορθοδόξους επισκόπους, οί 
όποΐοι εύρίσκονται είς τήν μίαν ή τήν άλλη χώραν, διότι εάν συμπε- 
ριλάβωμεν είς μίαν χώραν τάς άμφισβητουμένας περιοχάς, τότε 
θά δημιουργήσωμεν προβλήματα. Τό καθήκόν μας συνίσταται είς 
τήν διευκόλυνσιν τής ζωής τών επισκόπων τής διασποράς καί όχι 
είς τήν δημιουργίαν νέων προβλημάτων.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ούδείς διαφωνεΐ επ' αύτού. Νομίζω ότι 
δέν καταλάβατε τήν ερώτησίν μου. Συμφωνώ άπολύτως μέ τά λε- 
γόμενα σας, ότι δέν πρέπει νά συμπεριλάβωμεν είς τούς καταλό
γους ονόματα περιοχών, αί όποΐαι άμφισβητούνται ύφ' ώρισμένων 
Εκκλησιών, εάν δηλαδή άνήκουν είς τήν διασπορά. Εγώ όμως 
ερωτώ τί μέλλει γενέσθαι μέ τούς επισκόπους τών περιοχών αύτών; 
Είναι καί ούτοι μέλη τών Επισκοπικών συνελεύσεων όπως καί οί 
άλλοι; Διότι εΐπατε ότι εάν θέλουν συμμετέχουν καί άν δέν θέλουν 
δέν συμμετέχουν. Τούτο είναι πολύ σοβαρόν θέμα. Τί μέλλει γε- 
νέσθαι, επί παραδείγματι, εάν οί Σέρβοι επίσκοποι τής περιοχής 
εκείνης, λόγφ τής ύπάρξεως τού προβλήματος, εΐπουν ότι δέν συμ
μετέχουν τής Επισκοπικής συνελεύσεως, διότι θεωρούν ότι δέν 
είναι περιοχή τής διασποράς; Όταν λοιπόν λέγετε εάν θέλουν ή 
δέν θέλουν, πρέπει νά εξηγήσετε τί εννοεΐτε. Συμφωνώ άπολύτως, 
όταν λέγετε ότι τό ενώπιον ήμών κείμενον είναι κοινόν κείμενον 
καί δέν δυνάμεθα νά άναφέρωμεν πράγματα επί τών όποίων δέν 
συμφωνούμεν άπαντες. Πρέπει όμως νά γνωρίζωμεν τί κάνωμεν 
καί τί εννοούμεν. Πιθανόν νά δημιουργώ εγώ τό θέμα, νά μήν 
ύπάρχη, άλλά τό ερώτημα τίθεται άπό εκεΐνο τό όποΐον εΐπατε, 
ότι δηλαδή οί επίσκοποι μιάς περιοχής, τήν όποίαν μία Εκκλησία 
θεωρεΐ κανονικόν έδαφος αύτής, δύνανται κατά βούλησιν νά συμ
μετέχουν ή μή είς τήν Επισκοπικήν συνέλευσιν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, ή παρούσα Διάσκεψις κάνει ύποδείξεις διά τήν δημιουρ
γίαν, είς έν πρώτον στάδιον, Επισκοπικών συνελεύσεων. Είς μίαν 
Επισκοπικήν συνέλευσιν ύπάρχουν επίσκοποι, οί όποΐοι θέλουν νά 
συμμετέχουν. Από τήν εμπειρίαν μου είς τήν Γαλλίαν, λέγω ότι δέν 
δύναμαι νά επιβάλω είς ένα επίσκοπον, ό όποΐος έχει ενορίας είς 
τήν Γαλλίαν, νά έλθη καί νά συμμετάσχη. Εάν θέλη νά συμμετέχη, 
θά συμμετέχη. Τούτο θά γίνη προοδευτικώς. Ό σκοπός τήν στιγμήν 
ταύτην είναι νά ύποδείξωμεν πώς θά οργανωθούν. Νομίζω δέ ότι ή 
οργάνωσις αύτη εξαρτάται άπό τήν καλήν μεταξύ τών επισκόπων 
συνεργασίαν, ώς εκκλησιαστικόν σώμα.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τώρα τίθεται έν σοβαρόν ερώτημα.
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Συμφωνώ ότι τά πράγματα έτσι ησαν μέχρι τώρα. Τό έρώτημα όμως 
είναι έτσι θά συνεχίσουν καί μετά τήν έγκρισιν τού κειμένου ύπό 
της Πανορθοδόξου Διασκέψεως; Όταν λέγωμεν ότι δημιουργούνται 
Έπισκοπικαί συνελεύσεις, δέν τό άφήνομεν είς τήν καλήν θέλησιν 
τού καθενός. Έτσι όπως έθέσατε τό θέμα δυσκολεύουν τά πράγμα
τα καί τίθεται σοβαρόν έρώτημα.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Όσον άφορά 
είς τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν δέν μπορούμε τήν στιγμήν ταύ
την...

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Σάς διακόπτω. Μπορούμε τήν στιγμήν 
ταύτην. Μπορούμε νά άποφασίσωμεν ύποχρεωτικώς διά τούς 
έπισκόπους τούτους. Άν όμως δημιουργήσωμεν μίαν κατηγορίαν 
έπισκόπων, οί όποΐοι δέν είναι ύποχρεωμένοι, τότε τίθεται σοβα
ρόν θέμα. Από έδώ καί πέρα είναι ύποχρεωτική ή προσέλευσις 
τών έπισκόπων είς τήν συνέλευσιν. Είναι πλέον άπόφασις τών 
Έκκλησιών.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Όταν ύπάρχη 
συνέλευσις, οί έπίσκοποι σίγουρα θά πρέπει νά συμμετέχουν διά 
νά συμβάλουν είς τήν όργάνωσιν της Διασποράς. Είς τό πρώτον 
στάδιον, εϊχαμεν ώρισμένας δυσκολίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Αύτό άνήκει είς τό παρελθόν. Έδώ 
θεσμοθετούμεν. Έάν εϊπωμεν ότι ό θεσμός ούτος είναι προαιρετι
κός, παύει νά είναι θεσμός. Πρέπει νά τό συνειδητοποιήσωμεν, νά 
γνωρίζωμεν τί κάνωμεν. Δέν χρειάζεται νομίζω νά παρατείνωμεν 
τήν συζήτησιν έπ' αύτού, διότι καί οί άδελφοί έκ Σερβίας, οί όποΐοι 
δικαίως έθεσαν τό θέμα, καί σέβομαι τήν θέσιν των άπολύτως, δέν 
προτίθενται άσφαλώς οί έπίσκοποι των είς τάς περιοχάς έκείνας 
νά μή συμμετέχουν είς τάς συνελεύσεις. Αλλά έάν τίθεται θέμα 
συμμετοχης, τότε έχομεν σοβαρόν πρόβλημα.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναϊος: Διά τήν Ούγγαρίαν 
συγκεκριμένως, είπον ότι ό έκεΐ έπίσκοπος θά συμμετέχη έπειδή 
ύπάρχουν οί άλλοι. Αλλά έάν έπισημοποιηθή τρόπον τινά έδώ ή 
ύφισταμένη κατάστασις, ένδεχομένως νά εϊπη ότι δέν συμμετέχει, 
ϊσως καί οί άλλοι Σέρβοι έπίσκοποι εϊπουν ότι δέν συμμετέχουν, 
πουθενά, είς τίποτε. Δέν ύπάρχει μηχανισμός έξαναγκασμού. Είναι 
προτιμώτερον, όπως είπε καί ό άγιος Βολοκολάμσκ, νά μή θίγωμεν 
θέματα, εύρισκόμενα άκόμη έν έξελίξει καί ύπό συζήτησιν, καί 
τά όποΐα δύναται ή μέλλουσα Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος νά λύση 
όριστικώς. Αλλά τό πρόβλημα ύπάρχει καί ή εύαισθησία ύπάρχει, δι
ότι είς περίπτωσιν χαλαρώσεως τρόπον τινά τών έννοιών διασπορά 
καί κανονικόν έδαφος, θά έχωμεν προβλήματα. Ένδεχομένως κά
ποιος είς τό μέλλον νά έλθη είς περιοχήν Αύτοκεφάλου Έκκλησίας
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καί νά εΐπη τούτο είναι ίδική μου έθνική διασπορά. Έχω κατά νούν 
συγκεκριμένας περιπτώσεις. Τί σχέσιν έχει τό θέμα της διασπορας 
έν τη πολιτικη καί κοσμικη έννοί^ μέ τήν έκκλησιαστικήν διασπο
ράν; Δέν συμβιβάζεται μέ τό κανονικόν έθος. Δέν είναι δυνατόν 
νά όμιλώμεν περί διασπορας έντός τού κανονικού έδάφους μιας 
Εκκλησίας. Δύναται, φέρ' είπείν, μία Εκκλησία, ή όποία έχει 100.000 
πιστούς είς Αθήνας, νά στήση ίδικήν της δικαιοδοσίαν είς Αθήνας; 
Είναι άδιανόητα πράγματα. Δέν δύναται νά τό πράξη ούτε είς τήν 
Σερβίαν, ούτε είς τήν Ρωσσίαν, ούτε είς τήν Ρουμανίαν, ούτε είς 
τήν Κωνσταντινούπολιν. Εάν ύπάρχη όποία τις δικαιοδοσία είς 
τήν Βασιλίδα τών πόλεων, παρανόμως ύπάρχει καί δέν δυνά
μεθα νά τήν έντάξωμεν είς τά κείμενα. Άς ύπάρχη έν τη πράξει, 
άλλά θεολογικώς, φυσιολογικώς δέν ύπάρχει. Άς μή περιπλέκω- 
μεν λοιπόν τά πράγματα. Θά συμμετέχουν, άλλά δέν δυνάμεθα 
νά εΐπωμεν ότι είναι ύποχρεωτικόν. Διότι ούτε έντός τών όρίων 
Αύτοκεφάλου Εκκλησίας δύναται τις νά διατάξη ενα έπίσκοπον 
είς ώρισμένα θέματα. Νομίζω ότι δι' ένός γενικευμένου όρου, ώς ό 
προτεινόμενος «Μεσευρώπη» ή παρόμοιόν τι, καλύπτεται τό θέμα. 
Ή ζωή κυλα, θά ύπάρχη συνεργασία τών έκεί άδελφών, άλλά δέν 
θά ύπάρχουν έρεθίσματα πλέον. Ώς ήδη έλέχθη, τά ύπό συζήτησιν 
καί άμφισβήτησιν, τά άμφιλεγόμενα θέματα, καλλίτερον νά μή 
μνημονεύωνται, άλλως θά δημιουργήσουν προβλήματα.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ, άγιε Μπάτσκας. Βλέπετε ότι 
ή συζήτησις αΰτη είναι ούσιαστική, δηλαδή έκείνο τό όποίον λέγει 
καί ό άγιος Μπάτσκας, είναι ότι τά έδαφικά όρια τών αύτοκεφάλων 
Εκκλησιών είναι ίερά. Οίαδήποτε είσπήδησις είς τά όρια αύτά είναι 
άπαράδεκτος. Όταν καθορίζωμεν τάς περιοχάς, τάς καθορίζομεν 
άκριβώς, διά νά εΐπωμεν ποία είναι τά όρια της διασπορας. Εάν 
λοιπόν δέν είναι ύφ' όλων άποδεκτόν ότι ή Ούγγαρία άνήκει είς 
τήν διασποράν, είναι ΐσως φυσικόν οί έπίσκοποι της Εκκλησίας, 
ή όποία άμφισβητείται, νά μή θέλουν νά μετέχουν. Ισως είναι 
λύσις νά μετέχουν, έάν θέλουν. Εν πάση περιπτώσει, θά ήθελον 
νά τονίσω ότι όσοι έπίσκοποι άνήκουν σαφώς είς περιοχάς μή 
άμφισβητουμένας άπό πλευρας όρίων Αύτοκεφάλων Εκκλησιών, 
πρέπει ύποχρεωτικώς νά μετέχουν. Δημιουργούμεν λοιπόν, καί πρέ
πει νά τό γνωρίζωμεν ώς άποφασιστικόν σώμα τήν στιγμήν ταύτην, 
μίαν κατηγορίαν έπισκόπων διαφορετικών ώς πρός τάς συνελεύσεις. 
Είμαι ύποχρεωμένος νά τό διευκρινήσω καί νά εύχαριστήσω όλους 
διά τήν συμβολήν των είς τήν συζήτησιν. Διότι πράγματι ήμπορεί νά 
δημιουργηθούν σοβαρά θέματα, έάν ύπάρχουν Εκκλησίαι, αί όποίαι 
αίσθάνονται ότι θίγονται τά όρια της δικαιοδοσίας των. Έπομένως, 
συνοψίζων, προτείνω καί έγώ νά μή περιληφθη ή Ούγγαρία, έάν
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ίκανοποιή ό όρος «Μεσευρώπη» τούς άντιπροσώπους τής άγιωτάτης 
Εκκλησίας τής Σερβίας. Τώρα τί θά σημαίνη είς τήν πράξιν ή προ
αιρετική συμμετοχή, τί εΐδους άποφάσεις θά είναι εκεΐναι, είς 
τάς όποίας άλλοι συμμετέχουν οίκειοθελώς καί άλλοι όχι, άς τό 
άντιμετωπίσουν εκεΐνοι οί όποΐοι θά κληθούν μελλοντικώς νά τό 
άντιμετωπίσουν. Εύρισκόμεθα ενώπιον περιέργου καταστάσεως.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος: Θά ήθελον 
νά ερωτήσω, Σεβ. άγιε Πρόεδρε, διά ποΐον λόγον ή Αύστρία 
αύτονομήθηκε άπό τήν Γερμανίαν, αί όποΐαι έχουν γεωγραφικήν 
καί γλωσσικήν συνάφειαν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συζητούμεν τώρα τό θέμα τής Ούγγαρίας. 
Θά έλθωμεν καί είς τό θέμα, τό όποΐον θίγετε.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος: Ναί, άλλά συν- 
άπτεται μέ τό θέμα τής Αύστρίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συζητούμεν εάν πρέπει νά προστεθή ή 
Ούγγαρία ή όχι. Θά πάμε καί εκεΐ. Λοιπόν, άποφασίζομεν κεχω- 
ρισμένην Επισκοπικήν συνέλευσιν διά τήν Ιταλίαν καί τήν Μάλ
ταν. Μετά πηγαίνομεν είς τό ερώτημα, τί θά γίνη μέ τήν Αύστρίαν, 
εάν ένωθή μέ τήν Ούγγαρίαν, καί άποκλείομεν τό ενδεχόμενον 
τούτο. Αί πιθανότητες νά μείνη ή Αύστρία μόνη φαίνονται πολύ 
περιωρισμέναι. Πρέπει νά ένωθή συνεπώς εΐτε μέ τήν Γερμανίαν, 
εΐτε μέ τινά άλλην περιοχήν. Θά ήδύνατο, π.χ. νά ένωθή μετά τών 
Σκανδιναυϊκών χωρών, αί όποΐαι δέν δύνανται νά άποτελέσουν 
μίαν Επισκοπικήν συνέλευσιν καί συνδέονται γεωγραφικώς μέ 
τήν Γερμανίαν. Τό λέγω ώς σκέψιν.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων: Θεωρώ πολύ 
δύσκολον νά συνδυάσωμεν τήν Αύστρίαν μέ τήν Σκανδιναυΐαν. 
Ισως νά συνδυάσωμεν τήν Αύστρίαν μέ τήν Ελβετίαν, προσθέτον- 
τες καί τό Λιχτενστάιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όπότε δυνάμεθα ΐσως νά συνδυάσωμεν 
τήν Γερμανίαν μέ τήν Σκανδιναυΐαν; Νά μή κατακερματίσωμεν 
πολύ. Συμφωνεΐτε νά γίνη μία Επισκοπική συνέλευσις, ή όποία θά 
περιλαμβάνη τήν Αύστρίαν, τήν Ελβετίαν καί τό Λιχτενστάιν;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
επιτρέψατέ μοι νά επανέλθω είς τόν όρον «Μεσευρώπη», ό όποΐος 
περιλαμβάνει τήν Αύστρίαν, τήν Ελβετίαν καί τήν Ούγγαρίαν, 
όπότε λύνεται καί τό πρόβλημα τής Ούγγαρίας, ή όποία περιλαμ
βάνεται de facto,

δηλαδή χωρίς νά κατονομασθή. Ώς πρός τήν Γερμανίαν, εξ 
όσων γνωρίζω, ή κατάστασις δέν επιτρέπει τήν έ'νωσιν μετ' έτέρας 
περιοχής. Διότι, είς τήν Γερμανίαν ύπάρχουν πολλαί δικαιοδοσίαι, 
πολλαί κοινότητες, έκατομμύρια Ορθοδόξων.
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έν τοιαύτη περιπτώσει, προτείνετε τήν 
ένωσιν Αύστρίας, Μεσευρώπης. Έχομεν όμως καί τήν Ελβετίαν.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Μεσευρώπη είναι 
αί χώραι είς τήν Κεντρικήν Εύρώπην, αί όποΐαι εύρίσκονται μεταξύ 
Ιταλίας καί Γερμανίας. Ταύτη είναι ή γραμμή, ή όποία καλύπτει 
τάς χώρας ταύτας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Είναι καί ή Έλβετία;
Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Βεβαίως.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν θά μνημονεύσωμεν τήν Ελβετίαν;
Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Δέν γνωρίζω έάν 

ύπάρχουν λόγοι, οί όποΐοι έπιβάλλουν νά τήν μνημονεύσωμεν.
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. 

άγιε Πρόεδρε, έχω ζητήσει τόν λόγον καί δέν μού έδόθη.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν είσθε ό μόνος, έχω πολλούς όμιλητάς 

οί όποΐοι έζήτησαν τόν λόγον. Δέν δίδω τόν λόγον, διότι παρεμβαί
νω διά νά διευκρινήσωμεν τά πράγματα. Δέν σάς άρνούμαι τόν 
λόγον, άλλά δέν είναι ώρα νά όμιλήσετε, διότι προσπαθούμεν νά 
κατανοήσωμεν τάς γενομένας προτάσεις.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Ήθελα 
νά όμιλήσω είς τό θέμα της Ούγγαρίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πάλιν τό θέμα της Ούγγαρίας; Έτελείωσε, 
δέν θά άναφέρωμεν τήν Ούγγαρίαν, διότι ύπάρχει εύαισθησία καί 
κινδυνεύομεν νά μήν ύπάρξη όμοφωνία. Μέ συγχωρεΐτε, άλλά δέν 
σάς δίδω τόν λόγον διά νά όμιλήσετε έπί της Ούγγαρίας, διότι δέν 
θά άναφερθή ή Ούγγαρία. Τίθεται τό έρώτημα, έάν είναι άποδεκτός 
ό όρος «Μεσευρώπη» καί άν μαζί μέ τήν Μεσευρώπην δυνάμεθα 
νά ένώσωμεν τήν Αύστρίαν καί τήν Ελβετίαν, όπότε θά όνομασθή 
Αυστρία, Μεσευρώπη καί Ελβετία. Συμφωνεΐτε έπ' αύτού;

Ό (?): Ό όρος «Μεσευρώπη» έχει γενικήν έννοιαν. Ύπονοεΐ 
πολλάς χώρας. Είς τήν Μεσευρώπην ύφίστανται κανονικαί 
Έκκλησίαι, ώς ή Έκκλησία Τσεχίας καί Σλοβακίας, καί ή Έκκλησία 
Πολωνίας. Διαφωνούμεν μέ τόν όρον «Μεσευρώπη».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έπομένως, άποσιωπούμεν καί τόν όρον 
«Μεσευρώπη», έφ' όσον ύπάρχουν εύαισθησίαι κανονικης φύ- 
σεως. Δυνάμεθα τότε νά εϊπωμεν Αυστρίας καί Ελβετίας, καί νά 
έξυπακούεται καί ή Ούγγαρία νοερώς.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, Αυστρία, Ελβετία καί Λιχτενστάιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άς συμπεριλάβωμεν καί τό Λιχτενστάιν. 
Νομίζω, ότι πρέπει νά διακόψωμεν διά τό διάλειμμα, διά νά καθα- 
ρίσωμεν καί τήν σκέψιν μας. Διακόπτομεν καί έναπερχόμεθα.

Λύεται ή συνεδρία.
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ΤΕΤΑ ΡΤΗ , 10η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
* * *

B' ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δύο άνακοινώσεις: ή πρώτη είναι ότι 
αύριον, έορτή τού άγίου Βαρθολομαίου, άγει τά ονομαστήρια αύτού 
ή Α.Θ. Παναγιότης ό Οίκουμενικός Πατριάρχης. Καλόν θά είναι νά 
άποστείλωμεν συγχαρητήριον μήνυμα έκ μέρους τών μελών της 
Διασκέψεως. Θά τελεσθη έπίσης ή Θ. Λειτουργία είς τήν κρύπτην 
αύριον τό πρωί καί κατόπιν θά συνεχίσωμεν τήν έργασίαν μας. Ή 
δευτέρα άνακοίνωσις είναι ότι έλήφθη μήνυμα τού Μακ. Μητροπο
λίτου Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ.Σάββα είς άπάντησιν της 
ύπό της Διασκέψεως άποσταλείσης τηλετυπίας, τό όποίον έχει ώς 
έξης:

Πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητρολίτην Περγάμου κ. Ίωάννην
Είς Σαμπεζύ Γενεύης

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα
Εύχαριστώ διά τήν πληροφορίαν περί ένάρξεως εργασιών τής 

Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, αί όποίαι άναφέρονται είς 
τάς σπουδαίας διά τήν ’Ορθόδοξον Εκκλησίαν υποθέσεις.

Πρός τούς Συμμετέχοντας είς τήν Διάσκεψιν ταύτην απευ
θύνω αδελφικόν χαιρετισμόν έν Χριστώ τώ Κυρίω καί εύχομαι, ϊνα 
ή του Θεού εύλογία συνοδεύη τάς έργασίας Υμών καί ή αγάπη πρός 
τήν Αγίαν Ορθοδοξίαν υπερνικά πάντα τά έμπόδια είς τήν όδόν πρός 
εϋρεσιν γενικής συναινέσεως.

Αί προσευχαί ήμών συνοδεύουσι πάντας Υμάς.
f  Ό Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας Σάββας

Συνεχίζομεν λοιπόν τήν συζήτησιν περί τών περιοχών, είς 
τάς όποίας θά λειτουργούν Επισκοπικαί συνελεύσεις. Πρό τού δια
λείμματος έξητάζετο τό σημείον περί Αύστρίας, Μεσευρώπης καί 
είχε προταθη ή προσθήκη καί της Ελβετίας. Εξ όσων έλέχθησαν, 
ό όρος Μεσευρώπη προσκρούει είς τό γεγονός ότι είς τήν Μεσευ- 
ρώπην ύπάρχουν αύτοκέφαλοι Εκκλησίαι. Έπομένως, ό όρος δέν 
ένδείκνυται. Συμφωνείτε νά εΐπωμεν Αύστρίας καί "Ελβετίας; Είναι 
μαζί μας έδώ ό Σεβ. Μητροπολίτης Έλβετίας κ. Ιερεμίας καί θά πα- 
ρεκάλουν νά μας εΐπη, πώς βλέπει τό θέμα τούτο καί έάν συμφωνη 
μέ τήν πρότασιν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας: Εύχαριστώ, Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε. Ώς γραμματεύς έπί της προπαρασκευης της Αγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου είμαι ταυτοχρόνως έντός καί έκτός της Δια
σκέψεως καί νομίζω ότι, κατά τά καθιερωμένα, δέν έχω ούτε δι
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καίωμα ψήφου. Δέν έχω ίδιαιτέρας άντιρρήσεις επί τής προτάσε
ως, άλλά εδώ εξετάζομεν τό γενικόν συμφέρον τής Εκκλησίας, εν 
συνδυασμφ πρός τά πρακτικά θέματα. Από θεωρητικής, τυπικής 
πλευράς είναι εφικτή μία τοιαύτη συνέλευσις, άν καί θεωρώ ότι 
δέν ύπάρχει συνοχή. Συμφώνως όμως πρός τό σκεπτικόν τής μή 
εντάξεως τής Ελβετίας είς τάς άναφερομένας περιοχάς είς τό κεί
μενον τού 1993, νομίζω ότι ή χώρα αύτη άποτελεΐ εξαίρεσιν, ΐσως 
λόγφ εΐτε τής ύπάρξεως τού Ορθοδόξου Κέντρου καί τής εντός αύτού 
λειτουργούσης Γραμματείας επί τής προπαρασκευής τής Αγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου, εΐτε λόγφ τής ίδιαιτερότητος τής χώρας, εΐτε δι
ότι δέν είναι πλήρες μέλος τής Εύρωπαϊκής Ένώσεως. Εάν ή Διά
σκεψις άποφασίση τήν ένταξιν τής Ελβετίας είς τήν Επισκοπικήν 
συνέλευσιν τής Αύστρίας ΐσως δημιουργηθούν ώρισμένα προβλή
ματα καί πιθανόν παραμείνη ψιλφ τφ ονόματι. Διότι ή Αύστρία έχει 
τά ίδικά της τοπικά προβλήματα (τό θέμα τής Ούγγαρίας κ.λπ.), 
τά όποΐα οφείλει νά επιλύη κανονικώς μέ τήν συνεχή επαφήν τών 
εκεΐ επισκόπων καί ή Έλβετία έχει, επαναλαμβάνω, ίδιαίτερον ρό
λον καί θέσιν εντός τής Εύρώπης. Δέν γνωρίζω επίσης ποΐον θά 
είναι τό κέντρον είς περίπτωσιν ένώσεως, ή Έλβετία ή ή Αύστρία, 
δημιουργούσα ενδεχομένως θέμα πρεσβείων μεταξύ δύο ίεραρχών 
τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου. Ιδού τά δεδομένα. Ή παρούσα Διά
σκεψις άποστολήν έχει τήν διευθέτησιν τών θεμάτων κατά τόν 
καλλίτερον δυνατόν τρόπον, μέ σκοπόν τήν πρόοδον καί τήν δι- 
ευκόλυνσιν τών περιοχών, τήν πρός τούς έξω κοινήν μαρτυρίαν, 
τήν συνεννόησιν μετά τών τοπικών Αρχών, κ.λπ. Έπομένως ή 
σύνθεσις είναι ίδιαιτέρως σημαντική, λαμβανομένων ύπ' όψιν τών 
γλωσσικών διαφορών, τής ίδιαιτερότητος τών προβλημάτων, τά 
όποΐα έκάστη Επισκοπική συνέλευσις καλεΐται νά άντιμετωπίση. 
Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ, άγιε Ελβετίας, εάν κατανοώ 
καλώς εκεΐνα τά όποΐα εΐπατε, παρά τάς ’ιδιαιτερότητας τής 
Ελβετίας, ή ενδεχομένη συνένωσις μετά τής Αύστρίας θά ήτο 
άποδεκτή εκ μέρους σας. Βεβαίως, εθέσατε τό θέμα τών έδρών τών 
συνελεύσεων, τό όποΐον ούδέν κείμενον καλύπτει καί δέν γνωρί
ζω διατί. Ισω ς ό Κανονισμός τό προβλέπει. Καλύπτει τό θέμα τής 
έδρας;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
είς τόν Κανονισμόν προβλέπεται ότι αί συνελεύσεις θά όρίσουν 
τήν έδραν αύτών. Προφανώς, εκεΐ όπου έδρεύει ή πρώτος τής συν- 
ελεύσεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συμφωνεΐτε μέ τήν ϊδρυσιν περιοχής, ή 
όποία θά ονομάζεται Έλβετία καί Άνστρία; Νομίζω ότι ή Έλβετία
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είναι πολυπληθεστέρα έξ έπόψεως ορθοδόξων πιστών.
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Όχι, Σεβ. άγιε 

Πρόεδρε. Νομίζω ότι ό άριθμός τών ορθοδόξων πιστών, τών Σέρ- 
βων ίδιαιτέρως, είναι πολύ μεγαλύτερος είς τήν Αύστρίαν. Λέγεται 
ότι έκεΐ κατοικούν περί τούς 300.000 Ορθόδοξοι.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, είς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Έπιτροπήν 
τού 1993, ή Ελβετία δέν συμπεριελήφθη είς τόν κατάλογον τών 
πρός ϊδρυσιν Έπισκοπικών συνελεύσεων διά δύο λόγους: πρώτον, 
διότι ύπάρχει είς μόνον έπίσκοπος καί δεύτερον, διότι όλοι οί έν 
Έλβετί^ ίερεΐς μνημονεύουν τόν έπίσκοπον τούτον, άνεξαρτήτως 
της κανονικης δικαιοδοσίας, είς τήν όποίαν άνήκουν. Έτσι ησαν 
τούλάχιστον τά πράγματα, όταν Μητροπολίτης Έλβετίας ητο ό 
νύν Αδριανουπόλεως κ. Δαμασκηνός. Δέν γνωρίζω, έάν έπηλθον 
άλλαγαί. Αλλά τότε, διά τόν λόγον τούτον δέν συμπεριελήφθη ή 
Έλβετία expressis verbis είς τάς Έπισκοπικάς συνελεύσεις.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ, άγιε Περιστερίου διά τήν πλη
ροφορίαν. Τί λέγει ό άγιος Έλβετίας έπ' αύτού;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας: Έάν ή ϊδρυσις 
χωριστης Έπισκοπικης συνελεύσεως είς τήν Έλβετίαν δέν 
άντιτίθεται είς έτερα έπιχειρήματα καί δικαιολογεΐται, δέν έχω 
άντίρρησιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, άλλά έάν δέν ύπάρχουν έτεροι 
έπίσκοποι, τί συνέλευσις θά είναι;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας: Ύπάρχουν, έπί 
παραδείγματι της Σερβικης Έκκλησίας, μέ έ'δραν τήν Γερμανίαν, 
της έδώ ρουμανικης μειονότητος, μέ έ'δραν τό Παρίσι. Έπομένως, οί 
έπίσκοποι ούτοι, οί όποΐοι ούτως η άλλως έρχονται έδώ, δύνανται 
νά συνταχθούν είς τήν δημιουργίαν προϋποθέσεων καλης συνερ
γασίας είς τοπικόν έπίπεδον, άνευ παρεμβάσεως τών προβλημά
των άλλων περιοχών, ώς έκείνων της Αύστρίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έπομένως θά συνηγορούσατε καί 
έσεΐς ύπέρ της δημιουργίας Έπισκοπικης συνελεύσεως είς τήν 
Έλβετίαν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας: Δέν άνεφέρθη 
τότε, δύναται νά άναφερθή τώρα έντός τού νέου συστήματος. 
’Επαναλαμβάνω ότι πράγματι ή Έλβετία άποτελεΐ ίδιαίτερον 
χώρον, όχι μόνον λόγφ της ίδιαιτερότητος τών προβλημάτων 
τών έδώ Ορθοδόξων, άλλά καί τών έπαφών μετά τών τοπικών 
κυβερνητικών καί άλλων άρχών, αί όποΐαι ύπολογίζουν είς τήν έπί 
τόπου παρουσίαν της Ορθοδοξίας, τήν όποίαν θά ένισχύση ή δημι
ουργία Έπισκοπικης συνελεύσεως είς Έλβετίαν.
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τούτο σημαίνει ότι ή συνέλευσις αΰτη 
πρέπει νά είναι αύτοτελής;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας: Κατά τήν γνώ
μην μου δύναται καί είναι πλέον συμφέρον νά είναι αύτοτελής. Εάν 
όμως ή Διάσκεψις άποφασίση τήν ε'νωσιν μέ άλλην Επισκοπικήν 
συνέλευσιν, δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι θά συμμορφωθώμεν πρός 
τήν άπόφασιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εάν ή Έλβετία άποτελέση αύτοτελη συν
έλευσιν, ή Αύστρία θά είναι καί αΰτη αύτοτελής;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, θεωρώ λογικόν νά διαχωρίσωμεν τήν Αύστρίαν καί τήν 
Έλβετίαν, έστω καί έάν είς έκάστην συμμετέχουν 3 ή 4 άρχιερείς, 
διότι είναι χώραι έντελώς διαφορετικαί, μέ διαφορετικά προβλήμα
τα. Είς τήν Αύστρίαν, όπου διηκόνησα έπί σειράν έτών, ένθυμούμαι 
πολύ καλώς ότι ήδη συνεδριάζομεν μετά τού Μητροπολίτου 
Αύστρίας, τού Σέρβου Μητροπολίτου Κωνσταντίνου, εΐχομεν δη
λαδή θέσει τά σπάργανα της Επισκοπικης συνελεύσεως. Τό γεγο
νός ότι έκάστη θά είναι ολιγάριθμος δέν σημαίνει άπολύτως τίπο
τε. Θεωρώ ότι δέν άξίζει τόν κόπον νά ένώσωμεν τεχνητώς είς μίαν 
συνέλευσιν δύο χώρας, αί όποίαι θά έχουν κατόπιν διαφορετικάς 
προτεραιότητας, πρόγραμμα έργασίας (agenda) κ.λπ.

Ό Αίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης: 
Θά συμφωνήσω μέ τήν πρότασιν τού άγίου Έλβετίας νά ίδρυθη μία 
κεχωρισμένη Επισκοπική συνέλευσις, διότι τά πράγματα ήλλαξαν 
άπό τό 1993. Ή Αύστρία έχει τά ίδικά της προβλήματα, τήν ίδικήν της 
σύνθεσιν καί συνεργασίαν μετά τών άλλων Εκκλησιών. Αύστρία 
καί Έλβετία είναι διαφορετικαί. Θά συνηγόρουν λοιπόν ύπέρ της 
άπόψεως τού άγίου Έλβετίας νά ύπάρξη κεχωρισμένη Επισκοπική 
συνέλευσις Ελβετία καί Λιχτενστάιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πρέπει όμως νά συνεξετάσωμεν τά δύο θέ
ματα. Ή Επισκοπική συνέλευσις της Αύστρίας θά είναι καί έκείνη 
αύτοτελής; Δηλαδή δύο αύτοτελείς συνελεύσεις, όπως είσηγήθη 
ό Αρχιεπίσκοπος Ίλαρίων; Νομίζω ότι καί ή Αντιπροσωπία της 
Εκκλησίας της Ρουμανίας είχεν άρχικώς προτείνει αύτοτελη 
Επισκοπικήν συνέλευσιν διά τήν Έλβετίαν. Έπομένως, 
συμφωνούμεν, vii. Αύστρία. viii. Έλβετία καί Λιχτενστάιν.

Άς έλθωμεν είς τήν Γερμανίαν, ή όποία άποτελεί μεγάλην 
περιοχήν καί δικαιολογείται ή ΰπαρξις μιας Επισκοπικης συν
ελεύσεως. Έχετε πρότασιν περί προσαρτήσεως είς τήν Γερμανίαν 
έτέρας περιοχης, οΰτως ώστε νά άποφύγωμεν κατά τό δυνατόν 
τήν μεγάλην κατάτμησιν; Κατά τήν προσωπικήν μου άποψιν, ή 
Σκανδιναυΐα θά ήδύνατο νά προσαρτηθη είς τήν Επισκοπικήν συν- 
έλευσιν της Γερμανίας.
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Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος έν Βερολίνω, Γερμανία καί Μ. 
Βρεταννία κ. Μάρκος: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, είς τήν Γερμανίαν έχομεν 
τήν εμπειρίαν συνεργασίας τών Ορθοδόξων Εκκλησιών, νομίζω 
δέ ότι μετά μεγίστης δυσκολίας θά προσετίθετο ή Σκανδιναυΐα. 
Θεωρώ λογικώτερον ή Σκανδιναυΐα νά άποτελέση κεχωρισμένην 
Επισκοπικήν συνέλευσιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζετε ότι ή Σκανδιναυΐα δύναται νά 
επιβιώση ώς κεχωρισμένη Επισκοπική συνέλευσις; Δέν γνωρίζω 
άκριβώς τήν κατάστασιν εκεΐ, άλλά άπό πλευράς τής Εκκλησίας 
Κωνσταντινουπόλεως ύπάρχει μόνον εις μητροπολίτης. Ύπάρχουν 
νομίζω ώρισμέναι ενορίαι εκ τής Μητροπόλεως Γαλλίας, τής 
Εξαρχίας τών Παρισίων...

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, νομίζω ότι καί διά λόγους γλωσσικούς καί παραδόσεως, 
άλλά καί διότι ύπάρχουν εκεΐ επίσκοποι, εκτός τού Μητροπολίτου 
τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου, δύο επίσκοποι τής Σερβικής καί 
τής Ρουμανικής Εκκλησίας, δέν γνωρίζω δέ εάν καί ό άδελφός τού 
Πατριαρχείου Αντιοχείας έχει εκεΐ ποίμνιον, θά ήδύνατο νά γίνη 
μία αύτοτελής Επισκοπική συνέλευσις.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καί θά περιλαμβάνη όλα τά Σκανδιναυ- 
ικά κράτη, πλήν τής Φιλλανδίας, ή όποία είναι κανονικόν έδαφος 
τής Εκκλησίας Φιλλανδίας. Συμφωνούμεν λοιπόν είς τήν ϊδρυσιν 
μιάς Επισκοπικής συνελεύσεως χ. Γερμανία καί μιάς xi. Σκανδι- 
ναυικαί Χώραι.

Προχωρούμεν είς τήν πρότασιν περί ίδρύσεως συνελεύσε
ως είς Ισπανίαν καί Πορτογαλίαν. Τί θά ελέγατε περί αύτού; Καί 
ή Αντιπροσωπία τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου θά εδέχετο τήν 
πρότασιν ταύτην. Νομίζω ότι είναι πλέον άπαραίτητος εκεΐ, διό
τι αύξάνεται πολύ ό άριθμός τών Ορθοδόξων καί καλόν θά ητο ή 
άνάπτυξις τής μεταξύ αύτών συνεργασίας.

Δέν βλέπω άντιρρήσεις, έπομένως εγκρίνεται xii. Ισπανία  
καί Πορτογαλία.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Τελευ
ταία ή Νοτιοανατολική Ασία. Αποσύρομεν τάς ύπολοίπους περι- 
οχάς, διά τάς όποίας εΐχομεν άρχικώς προτείνει τήν δημιουργίαν 
Επισκοπικών συνελεύσεων.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τί άκριβώς περιλαμβάνει;
Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Κορέα, 

Χόνγκ-Κόνγκ, Φιλιππΐναι, Σιγκαπούρη, Τ α ϊβ ά ν .
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Βεβαίως, εκεΐ ύπάρχει πρακτικόν πρό

βλημα, λόγφ τών μεγάλων άποστάσεων. Πώς θά μετακινούνται 
οί επίσκοποι διά νά λαμβάνουν μέρος είς τήν συνέλευσιν; Τί θά 
ελέγατε περί αύτού;
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Ό Αίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέ- 
τσης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, έφ' όσον προοιμιακώς λέγομεν ότι 
δημιουργοννται είς έν πρώτον στάδιον Έπισκοπικαί συνελεύσεις, άς 
ϊδωμεν πώς θά έξελιχθή ή ορθόδοξος παρουσία είς τήν Νοτιοανα
τολικήν Ασίαν καί, είς έπομένην φάσιν, βλέπομεν τί θά γίνη μέ τήν 
περιοχήν ταύτην.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έννοεΐτε νά άναβληθή;
Ό Αίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης: 

Ναί, νά άναβληθή.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άγιε Καμπινεάνουλ, έχετε σοβαράν 

άντίρρησιν έπ' αύτού;
Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Όχι, 

άλλά διερωτώμαι πώς θά συναντηθούν καί θά συνεργασθούν οί 
έκεΐ έπίσκοποι; Είς ποίας συνελεύσεις θά συμμετέχουν;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τό πρόβλημα είναι ότι ύπάρχουν τόσαι 
χώραι έκεΐ καί ύπάρχει μεγάλη δυσκολία έκ τών πραγμάτων.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, ήμπορώ νά έρωτήσω πόσοι έπίσκοποι διακονούν έκεΐ; 
Τούλάχιστον, όμιλούντες περί Νοτιοανατολικης Ασίας, έννοούμεν 
τήν Ινδίαν, τήν Σιγκαπούρην καί τάς Φιλλιπίνας, όπως άνεφέρατε, 
πόσοι έπίσκοποι διακονούν έκεΐ; Όσον άφορά είς τό Οικουμενικόν 
Πατριαρχεΐον, ύπάρχει εις μητροπολίτης είς τήν περιοχήν καί ύπό 
ϊδρυσιν έτέρα μητρόπολις (Σιγκαπούρης -  Χόνγκ-Κόνγκ).

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Δέν 
έπιμένω, δύναται νά άναβληθή.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έν πάση περιπτώσει, άς τό άφήσωμεν, διό
τι τό έκεΐ τοπίον είναι ολίγον άσαφές. Έπομένως, έπαναλαμβάνω 
διά νά εϊμεθα σαφεΐς, καταλήγομεν είς τήν δημιουργίαν τών 
έξης Έπισκοπικών συνελεύσεων: t. Βόρειος καί Κεντρική Αμερική, 
it. Νότιος Αμερική, tit. Αυστραλία, N. Ζηλανδία καί Ωκεανία, tv. Μ. 
Βρεταννία καί Ιρλανδία, ν. Γαλλία, vt. Βέλγιον, Ολλανδία καί 
Λουξεμβούργον, vtt. Αυστρία, vttt. Ίταλία καί Μάλτα, tx. Έλβετία 
καί Λιχτενστάιν, χ. Γερμανία, xt Σκανδιναυϊκαί Χώραι, xtt. Ισπανία  
καί Πορτογαλία.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, ή πρότασις τού αγίου Φιλομηλίου νά χωρισθούν αί ΗΠΑ καί ό 
Καναδάς άπερρίφθη;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Απερρίφθη πρός τό παρόν. Βεβαίως, ή πρό
τασις είναι εύλογος, άλλά αί άποφάσεις αύται δέν είναι όριστικαί. 
Είμαι βέβαιος ότι έκ τών πραγμάτων θά χρειασθή νέα ρύθμισις καί 
ϊσως πρέπει νά προβλέψωμεν μίαν διαδικασίαν, δηλαδή μέ ποΐον 
τρόπον θά γίνωνται νέαι ρυθμίσεις. Έφ' όσον όμως ύπάρχουν
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άντιρρήσεις ώς πρός τόν διαχωρισμόν Καναδα καί Β. Αμερικης δέν 
δυνάμεθα νά έπιμείνωμεν, έκτός καί άν αί άντιρρήσεις αύται δέν 
είναι τόσον σοβαραί.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, δέν γνωρίζω έάν είναι τού παρόντος, άλλά νομίζω ότι όσον 
άφορά είς τήν τελευταίαν σκέψιν, τήν όποίαν έξεφράσατε, ώς 
πρός τήν πρόβλεψιν διαδικασίας νέων ρυθμίσεων, έχω τήν έξης 
πρότασιν: «Δημιουργία νέων, κατάργησις ή κατάτμησις ή συγχώ- 
νευσις τών Επισκοπικών συνελεύσεων γίνεται μετ' απόφασιν τών 
Προκαθημένων τών Ορθοδόξων Εκκλησιών, κατά τά πανορθοδόξως 
ίσχύοντα, ή μετ' απόφασιν τής συνάξεως τών Προκαθημένων τών 
Ορθοδόξων Εκκλησιών, κατόπιν αίτήσεως Εκκλησίας τινός ή του 
προέδρου Επισκοπικής τινός συνελεύσεως πρός τό Οίκουμενικόν 
Πατριαρχείον».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ διά τήν πρότασιν ταύτην, όμως 
όταν τό άνέφερον δέν έννοούσα ότι πρέπει νά άποφασισθη τό θέμα 
τούτο τώρα. Οπωσδήποτε θά τό άντιμετωπίσωμεν, νομίζω δέ ότι 
ύπάρχει σχετική έπ' αύτού παράγραφος κατωτέρω. Άς άφήσωμεν 
λοιπόν δι' άργότερον τήν πρότασίν σας καί άς έπικεντρώσωμεν 
τώρα τήν συζήτησιν είς τό θέμα Καναδά καί ΗΠΑ. Επιμένομεν νά 
μή γίνη ό διαχωρισμός ούτος;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, ή παρούσα Διάσκεψις δέν δύναται τήν στιγμήν ταύτην νά 
άποφασίση νά γίνη ό διαχωρισμός. Τό μόνον τό όποίον δυνάμεθα 
είναι νά έγκρίνωμεν έκείνο, τό όποίον είχεν άποφασισθη. Άλλως 
έμπλεκόμεθα είς μίαν περιπέτειαν, ή όποία δέν έκφράζει τήν στιγμήν 
ταύτην τάς έπιλογάς τών Εκκλησιών. Αί θέσεις τών Εκκλησιών 
έχουν άπολύτως έκφρασθη καί είς τάς προηγουμένας συζητή
σεις τού 1993. Τάς γνωρίζομεν καί νομίζω ότι δέν έχουν άλλάξει. 
Αλλά ούτε καί ή έφαρμογή τοιαύτης άποφάσεως θά καταστη δυ
νατή τήν στιγμήν ταύτην, άνευ προηγουμένης προετοιμασίας τών 
Εκκλησιών ώς πρός τάς ήδη διαμεμορφωμένας δομάς. Κατά συν
έπειαν, τό θέμα της πιθανης διακρίσεως τών δύο περιοχών δέν 
είναι ώριμον πρός συζήτησιν τήν στιγμήν ταύτην. Ο διαχωρισμός 
ούτος ΐσως ήθελε προκύψει είς τό μέλλον, άλλά τήν στιγμήν ταύ- 
την ούτε αί Εκκλησίαι δύνανται νά έπιβάλουν πιθανήν άπόφασιν 
της ήμετέρας Διασκέψεως είς τήν Διασποράν της Βορείου Αμερικης. 
Αύτή είναι ή γνώμη μου.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, θά ήθελον άπλώς νά ύπενθυμίσω ότι έκεί όπου 
άναφέρεται ή Σκανδιναυΐα πρέπει νά προστεθη: (έκτός τής Φιλ- 
λανδίας).
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Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος Σαμαράς:
Ύπάρχει καί είς τά Πρακτικά τού 1993: «πλήν Φιλλανδίας».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νά τό εντάξωμεν διά νά εΐμεθα σαφεΐς.
Ό Έλλογιμ. Δρ ΑλμπέρΛαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, θά ήθελον 

νά εΐπω ότι ύπάρχουν ολιγώτεραι σχέσεις μεταξύ Κεντρικής καί 
Βορείου Αμερικής, παρά μεταξύ Βορείου Αμερικής καί Καναδά. 
Όπότε, άς κρατήσωμεν τήν Βόρειον Αμερικήν ώς ένότητα.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εννοεΐτε καί τήν Κεντρικήν Αμερικήν ώς 
έτέραν ένότητα;

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Όχι, ή παρατήρησίς μου σκο
πόν είχε νά δείξη ότι δέν δυνάμεθα νά χωρίσωμεν τόν Καναδά άπό 
τήν Βόρειον Αμερικήν, ενώ διατηρούμεν μαζί τήν Βόρειον καί τήν 
Κεντρικήν Αμερικήν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εις άκόμη λόγος νά τό άφήσωμεν ώς έχει. 
Ισως άλλάξει άργότερον. Έπομένως, λήγει τό θέμα καί νομίζω 
έχομεν καλύψει τό σημεΐον τής διαμορφώσεως τών περιοχών.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, ήθελον άπλώς νά εΐπω ότι, εφ' όσον ή Επισκοπική 
συνέλευσις είς τήν Αμερικήν εργάζεται πολύ καλώς καί έχει 
επιφέρει κλίμα άπολύτου συνεργασίας μεταξύ τών Ορθοδόξων, 
δέν θά ητο καλόν νά λάβωμεν άπόφασιν δίχα τής γνώμης τής εν 
λόγφ Επισκοπικής συνελεύσεως, ή όποία ήδη ύπάρχει. Διά τόν λό
γον τούτον, άς άποφύγωμεν τήν ϊδρυσιν ίδιαιτέρας συνελεύσεως 
είς τόν Καναδάν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ, νομίζω ότι τό θέμα έληξεν ώς 
πρός τόν Καναδάν.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
διαφωνώ. Κατ' άρχήν, de facto ό χωρισμός ύφίσταται. Είναι άλλη ή 
Επισκοπική συνέλευσις τού Καναδά καί άλλη ή Επισκοπική συν- 
έλευσις τών ΗΠΑ. Νομίζω επ' αύτού δέν διαφωνεΐ ό άγιος Φιλο- 
μηλίου. Κατόπιν, άφ' ής στιγμής έχομεν τόσον πολύ κατατμήσει 
τήν Εύρώπην, δημιουργούντες μικράς Επισκοπικάς συνελεύσεις, 
δέν δυνάμεθα εξ άντιθέτου, είς τάς άχανεΐς ταύτας χώρας, έκάστη 
τών όποίων άποτελεΐ μίαν Εύρώπην εξ επόψεως εκτάσεως καί 
πληθυσμού Ορθοδόξων, μέ δεκάδας επισκόπων -  ήκουσα χθές ότι 
είς τήν SCOBA ύπάρχουν 50 επίσκοποι -  νά προσθέσωμεν καί τούς 
επισκόπους τού Καναδά. Νομίζω ότι είναι λογικόν νά χωρισθούν. 
Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης έν Δυτική καί Κεντρώα Εύρώπη κ. 
Ιωάννης: Συγγνώμην, Σεβ. άγιε Πρόεδρε, άλλά νομίζω ότι τό θέμα 
είχε συζητηθή είς τήν προηγουμένην συνεδρίαν καί ότι είχε λήξει. 
Απεφασίσθη νά μή γίνη διαχωρισμός. Είς τό μέλλον θά ΐδωμεν.
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έχετε δίκαιον, έτσι είναι. Λοιπόν, ό κατά
λογος έχει όπως τόν έξεφώνησα προηγουμένως. Συνεχίζομεν μέ 
τήν έξέτασιν της δευτέρας παραγράφου του σημείου 1. Έχετε νά 
προτείνητε άλλαγάς έπ' αύτού;

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ίβάν Δημητρώφ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
ή τελευταία φράσις της δευτέρας παραγράφου τού σημείου 1. δέν 
είναι σαφής, δι' έμέ τούλάχιστον. ΠοΙαι είναι αί ένορίαι, αί όποΐαι 
δέν περιλαμβάνονται είς τάς ώς άνω περιοχάς;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Αφήσαμεν, π. χ., τήν Νοτιοανατολικήν
Ασίαν.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ίβάν Δημητρώφ: Συγγνώμην, 
άναφέρομαι είς τό σημεΐον όπου λέγεται: «έπί τών ήδη υφισταμένων 
ένοριών, τών μή περιλαμβανομένων είς τάς ώς ανω περιοχάς». Ή 
φράσις αύτη δέν είναι σαφής ούτε είς τό έλληνικόν, ούτε είς τό ρωσ
σικόν κείμενον. Ισω ς ό Καθηγ. κ. Φειδάς, ό όποΐος ητο μέλος της 
Συντακτικης Έπιτροπης, θά ήδύνατο νά μάς έξηγήση.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, έχει 
δίκαιον ό Καθηγ. κ. Δημητρώφ ότι ή φράσις δέν είναι έξαιρετικώς 
σαφής. Τό κείμενον δέν έννοεΐ τάς ένορίας, αί όποΐαι εύρίσκονται 
έκτός περιγραφης. Έννοεΐ ένορίας, αί όποΐαι εύρίσκονται είς έτέραν 
περιγεγραμμένην περιοχήν Έπισκοπικης συνελεύσεως, άλλά δέν 
ύπάρχει έκεΐ έπίσκοπος της έκκλησιαστικης δικαιοδοσίας αύτών. 
Δηλαδή, τάς ένορίας π.χ. ένός έπισκόπου, ό όποΐος έδρεύει είς Γερ
μανίαν καί είναι έπομένως μέλος της Έπισκοπικης συνελεύσεως 
Γερμανίας, άλλά έχει τήν εύθύνην ένορίας καί είς Γαλλίαν, χωρίς 
νά κατοική έκεΐ, θά είναι μέλος καί της Έπισκοπικης συνελεύσεως 
της Γαλλίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι ή διατύπωσις θά έπρεπε νά 
ητο ώς έξης: «Οί έπίσκοποι τής Διασπορας, οί οποίοι κατοικονν είς 
τήν Διασποράν καί έχουν ένορίας είς περισσοτέρας περιοχάς, θά 
είναι μέλη τών Έπισκοπικών συνελεύσεων τών περιοχών αυτών...

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Όλων τών περιοχών, 
δηλαδή καί περισσοτέρων της μ ιά ς .

Ό Σεβ. Πρόεδρος: ... έφ' όσον υπάρχουν ένορίαι υπό τήν δι
καιοδοσίαν αυτών είς τάς περιοχάς ταύτας».

Ακολουθεϊ συζήτησις μεταξύ τού Προέδρου 
καί τού Καθηγ. κ. Φειδά περί τής κατά τό δυνατόν 

σαφεστέρας διατυπώσεως τής φράσεως.
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος: 

Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ή ούσία, τήν όποίαν θέλομεν νά διασώσωμεν 
είναι ότι οί έπίσκοποι, οί όποΐοι μετέχουν είς τάς Έπισκοπικάς συν
ελεύσεις, δέν παύουν νά άσκούν τά δικαιώματά των καί είς ένορίας
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εύρισκομένας έκτός τών συνελεύσεων τούτων.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όχι, δέν είναι τό πνεύμα της παραγρά

φου. Δέν είναι ίδικόν μας έργον νά εΐπωμεν ότι άσκούν ή ότι παύ
ουν νά άσκούν τά δικαιώματά των.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Ώς μέλη τών 
Επισκοπικών συνελεύσεων. Αύτό είναι τό νόημα καί συμφώνως 
πρός τά Πρακτικά τού 1993.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Είναι μέλη τών Επισκοπικών συνελεύ
σεων τών περιοχών, είς τάς όποίας έχουν ένορίας. Άρα ή έμφασις 
δίδεται είς τήν ίδιότητα αύτών ώς μελών τών Επισκοπικών συν
ελεύσεων, είς τάς όποίας διαθέτουν ένορίας. Ή διατύπωσις πρέπει 
νά είναι ότι δέν παύουν νά είναι μέλη καί όχι ότι δέν παύουν νά 
άσκούν τά δικαιώματά των.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, έάν εις έπίσκοπος συνελεύσεως συμβαίνη νά 
έχη ένορίας έκτός της περιοχης της έν λόγφ Επισκοπικης συνελεύ
σεως, δέν χάνει τό δικαίωμα νά άσκη τά καθήκοντά του καί έκτός 
της περιοχης ταύτης. Αύτό θέλομεν νά διασώσωμεν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ποία δικαιώματα; Μετέχει είς τήν έτέραν 
συνέλευσιν, είς 2, 3 ή καί περισσοτέρας.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος: 
Μάλιστα, τότε πρέπει ή διατύπωσις νά άναφέρη: «είς οσας συν
ελεύσεις διασώζουν ένορίας...»

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: «Οί έπίσκοποι τής 
Διασποράς θά είναι μέλη ολων τών Επισκοπικών συνελεύσεων είς 
τάς όποίας έχουν ένορίας».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Προτείνω τήν έξης διατύπωσιν: «Οί 
έπίσκοποι τής Διασποράς, οί όποίοι κατοικούν είς τήν Διασποράν 
καί έχουν ένορίας είς περισσοτέρας περιοχάς, θά είναι μέλη τών 
Επισκοπικών συνελεύσεων τών περιοχών αύτών».

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, έφ' όσον είναι έπίσκοποι της Διασπορας, δέν χρειάζεται ή 
φράσις: «οί όποίοι κατοικουν είς τήν Διασποράν».

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Δύναται νά 
άπαλειφθη ή φράσις: «οί όποίοι κατοικούν είς τήν Διασποράν», καί
τοι δέν είναι άσήμαντη.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Προτείνω τήν έξης διατύπωσιν: «Οί 
έπίσκοποι τής Διασποράς, οί όποίοι έχουν ένορίας είς περισσοτέρας 
περιοχάς, θά είναι μέλη τών Επισκοπικών συνελεύσεων καί τών 
περιοχών αύτών».

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Είναι άπολύτως ορθή 
ή διατύπωσίς σας, αύτό θέλομεν νά εΐπωμεν.
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Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος Σαμαράς:
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, συγγνώμην διότι λαμβάνω τόν λόγον. Είς τάς 
συζητήσεις επί τού θέματος, τό 1993 (σελ. 91 τού έλληνικού κειμέ
νου), ώρισμένοι επίσκοποι, π.χ. ό τότε Μητροπολίτης Σμολένσκ είς 
Ούγγαρίαν, ήσκουν δικαιοδοσίαν είς τήν Διασποράν, έχοντες τήν 
έδραν αύτών εντός τού εδάφους τών Αύτοκεφάλων Εκκλησιών. 
Ισως διά τόν λόγον τούτον, προσετέθη ή φράσις: «οί οποίοι κατοικούν 
είς τήν Διασποράν».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ, Πανοσιολογιώτατε. Τότε 
ύπάρχει πρόβλημα καί πρέπει νά παραμείνη ή φράσις: «οί οποίοι 
κατοικούν είς τήν Διασποράν». Επαναλαμβάνω τήν διατύπωσιν: 
«Οί έπίσκοποι της Διασποράς, οί οποίοι κατοικούν είς τήν Διασπο
ράν καί έχουν ένορίας είς περισσοτέρας περιοχάς, θά είναι μέλη 
τών Έπισκοπικών συνελεύσεων καί τών περιοχών αύτών». Δέν 
βλέπω άντιρρήσεις. Προχωρούμεν είς τήν § 2 τού κειμένου τού 1993. 
Ύπάρχουν επ' αύτού παρατηρήσεις;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
ή παράγραφος χρειάζεται τώρα θετικήν διατύπωσιν, εφ' όσον 
αύτη άπηυθύνετο είς τήν παρούσαν Διάσκεψιν. Πρέπει δηλαδή 
νά άναδιατυπωθή τό κείμενον, λέγοντες πλέον τί άπεφάσισεν ή 
παρούσα Διάσκεψις.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Μήπως τότε πρέπει νά διαγράψωμεν 
εντελώς τήν παράγραφον καί όχι νά τήν άναδιατυπώσωμεν; Ή πα
ράγραφος άποτελεΐ πρότασιν πρός τήν ήμετέραν Διάσκεψιν όπως 
άποφασίση επί τών προτεινομένων θεμάτων. Τί πρέπει νά εΐπωμεν 
επ' αύτού;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Ό τι ή ήμετέρα Διά
σκεψις άπεδέχθη τό σχέδιον Κανονισμού, τό όποΐον συνετάχθη ύπό 
διορθοδόξου Συνεδρίου κανονολόγων κατ' εντολήν αύτής πρός τήν 
Γραμματείαν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όταν άποδεχθώμεν τό σχέδιον 
Κανονισμού, δέν θά φανή ότι τό άπεδέχθημεν;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Δέν θά τό δηλώσω-
μεν;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νά τό δηλώσωμεν εδώ, ότι θά τό 
δεχθώμεν;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Ύπάρχει εντολή 
εδώ, άλλά καί κατωτέρω, τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Επιτροπής τού 1993 πρός τήν Γραμματείαν, όπως έτοιμάση σχέδιον 
Κανονισμού. Θά διαγραφούν όλαι αί παράγραφοι, αί όποΐαι προσ
διορίζουν τό περιεχόμενον τού Κανονισμού;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όχι, πρόκειται περί βασικών άρχών, επί
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τών όποίων στηρίζεται ό Κανονισμός.
Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Ακριβώς.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Θά μείνουν, άλλά δέν πρέπει νά μείνη ή 

παράγραφος, ή όποία λέγει ότι παραπέμπεται είς τήν Δ' Προσυνο
δικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Ύπάρχει έντολή διά 
τήν σύνταξιν τού Κανονισμού, τόν όποΐον άποδεχόμεθα. Δέν τόν 
άποδεχόμεθα;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Αύτό θά φανή μετά, άν τόν δεχώμεθα. 
Έδώ τώρα τί σχέσιν έχει;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Αί έπόμεναι πα
ράγραφοι θά πρέπει νά άναφέρωνται είς έν κείμενον, τό όποΐον 
είσάγεται. Αποδεχόμεθα τόν Κανονισμόν τόν συνταχθέντα συμ
φώνως πρός τάς άρχάς, τάς όποίας ώρισε καί έξεπόνησεν ή Διορ
θόδοξος Προπαρασκευαστική Έπιτροπή τού 1993.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όπως άντιλαμβάνομαι έγώ τάς έπομένας 
παραγράφους, αύται καθορίζουν τά όρια, έντός τών όποίων θά 
πρέπει νά κινηθή ό Κανονισμός λειτουργίας τών Έπισκοπικών συν
ελεύσεων. Τούτο ή ήμετέρα Διάσκεψις τό έπικροτεΐ η όχι. Έάν όχι, 
τότε θά πρέπει νά τροποποιήσωμεν άναλόγως τόν Κανονισμόν. 
Έπομένως, αί έπόμεναι παράγραφοι είναι πολύ ούσιαστικαί, άλλά 
ή ύπό συζήτησιν § 2 δέν έχει πλέον νόημα, διότι άναφέρει άπλώς 
τήν διαδικασίαν, ή όποία θά άκολουθηθή διά τήν έκπόνησιν τού 
Κανονισμού.

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ή § 2 δέν 
έχει πλέον θέσιν έδώ. Αφού έγκριθη ό Κανονισμός λειτουργίας τών 
Έπισκοπικών συνελεύσεων, θά δυνηθώμεν νά εϊπωμεν, ώς § 2, ότι 
τό σχέδιον Κανονισμού έτροποποιήθη καί ένεκρίθη. Ή παράγρα
φος αύτη άναφέρεται είς έν σχέδιον Κανονισμού. Θά τό μελετήσω- 
μεν καί, έάν τό έγκρίνωμεν, τότε ή § 2 θά διαπιστώση ότι ένεκρίθη 
ό Κανονισμός. Αντιθέτως, ή § 3 έχει νόημα, διότι όμιλεΐ περί της 
όμοφωνίας κ.λπ. Ή διατύπωσις της § 2 πρέπει νά άναβληθή έως 
ότου μελετηθη καί έγκριθη ό Κανονισμός.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Κύριε Λαχάμ, θά 
ηθελον νά μού έξηγήσετε, πώς έκπίπτει μία παράγραφος, έάν 
δέν δηλωθή διατί έκπίπτει. Είς τήν § 2 πρέπει νά δηλωθη ότι 
άποδεχόμεθα τό σχέδιον τού Κανονισμού κατά τάς άρχάς, αί όποΐαι 
διέπουν τήν σύνταξιν αύτού, όπως αύται ώρίσθησαν ύπό της Διορ
θοδόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης τροποποιημέναι. Τούτο 
πρέπει νά φαίνεται έδώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Μά αύτό θά φανή είς τήν πράξιν, έάν τό 
δεχθώμεν η τό άπορρίψωμεν. Θά φανή, δέν θά τό δηλώσωμεν. Νά
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εΐπωμεν ότι θά δεχθώμεν τόν Κανονισμόν;
Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων: Σεβ. άγιε 

Πρόεδρε, θά ήθελον νά ύποστηρίξω τήν πρότασίν σας, δηλαδή νά 
άπαλείψωμεν γενικώς τήν § 2 έκ τού κειμένου, διότι νομίζω ότι τήν 
στιγμήν ταύτην ούδέν έχει πλέον νόημα.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εάν κάποιος έχη νά προτείνη μίαν δια
τύπωσιν, ή όποία νά έχη νόημα έδώ, παρακαλώ νά μας τήν 
προτείνη.

Ό Αίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης:
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, συμφωνώ μετά τού άγίου Βολοκολάμσκ νά 
άπαλειφθη ή § 2 καί νά προστεθη μία είσαγωγική φράσις είς τήν 
§ 3, ή όποία θά ήδύνατο νά έχη ώς έξης: «Συμφώνως πρός τόν Κανο
νισμόν, τόν έκπονηθέντα μερίμνη τής Γραμματείας κατόπιν έντολής 
τής Γ' Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, είς τάς συν
ελεύσεις ταύτας...»

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Διαφωνώ, διά τόν λόγον ότι δέν 
συμμορφούται ή παρούσα Διάσκεψις πρός τάς άποφάσεις τού 
Κανονισμού, άλλά ό Κανονισμός συμμορφούται πρός τάς έδώ 
άναφερομένας άρχάς. Έπομένως, δέν δυνάμεθα νά εΐπωμεν, «συμ
φώνως πρός τόν Κανονισμόν.». Πρώτον, ή παρούσα Διάσκεψις 
δέν έχει άκόμη έγκρίνει τόν Κανονισμόν. Ή Διάσκεψις έγκρίνει 
τάς άρχάς, βάσει τών όποίων πρέπει νά διατυπωθη ό Κανονισμός. 
Θά τό εΐπωμεν όταν έγκρίνωμεν τόν Κανονισμόν. Είναι έντός 
τών άρμοδιοτήτων μας νά έγκρίνωμεν τόν Κανονισμόν, άλλά 
έδώ πρέπει νά άρκεσθώμεν είς τήν έγκρισιν τών άρχών, αί όποίαι 
διατυπούνται είς τάς § 3, 4 καί 5, διότι ό Κανονισμός δέν δύναται νά 
ίσχύση, έάν δέν είναι σύμφωνος πρός αύτάς. Εδώ είναι ή βάσις.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Εκπίπτει ή § 2. Πρέπει 
όμως νά προστεθη μία φράσις είς τήν άρχήν της § 3 ότι άποδεχόμεθα 
τάς άρχάς, τάς όποίας διετύπωσεν ή Διορθόδοξος Προπαρασκευ
αστική Επιτροπή διά τήν σύνταξιν Κανονισμού λειτουργίας τών 
Επισκοπικών συνελεύσεων καί κατόπιν νά άναφέρωνται ποίαι 
είναι αί άρχαί αύται. Αλλά δέν ήμπορεί νά μήν είσάγεται ρητώς, 
είς τί άναφέρονται αί άρχαί αύται.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εάν εΐπωμεν έξ άρχης ότι άποδεχόμεθα, 
σημαίνει ότι έχομεν άποδεχθη ότι λέγεται κατωτέρω.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Όταν τελειώση ή 
έγκρισις τού κειμένου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όταν τελειώση δυνάμεθα νά τό εΐπωμεν. 
Άς συζητήσωμεν τάς έπομένας παραγράφους καί έάν τάς 
άποδεχθώμεν, δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι τάς άπεδέχθημεν καί βά
σει τούτων κρίνομεν καί τόν Κανονισμόν. Αΰτη είναι ή φυσιολογική
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πορεία τών πραγμάτων. Πάντως συνεφωνήσαμεν ότι ή § 2 εκπίπτει. 
Άς προχωρήσωμεν λοιπόν είς τήν εξέτασιν τών § 3, 4 καί 5, αί όποΐαι 
άποτελούν τάς προτάσεις τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Επιτροπής καί τάς όποίας καλούμεθα νά εγκρίνωμεν μέ ή άνευ εκ 
μέρους ήμών τροποποιήσεων. Θά επαναλάβωμεν δηλαδή τήν δια
δικασίαν, τήν όποίαν ήκολουθήσαμεν κατά τήν εξέτασιν τού κει
μένου τού 1990, καί όταν τάς εγκρίνωμεν θά εΐπωμεν ότι ό Κανο
νισμός πρέπει νά είναι σύμφωνος πρός τάς βασικάς ταύτας άρχάς. 
Ερωτώ, είς τήν § 3 ύπάρχει άντίρρησις;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, έχομεν δύο προτάσεις. Ή μία άφορά είς τήν άπάλειψιν 
μιάς φράσεως καί ή άλλη είς μίαν προσθήκην, τήν όποίαν θέλομεν 
νά κάνωμεν είς τό κείμενον καί τήν όποίαν προσεπαθήσαμεν νά 
διατυπώσωμεν είς τήν έλληνικήν καί τήν ρωσσικήν. Ώς πρός τήν 
πρώτην πρότασιν, επειδή σήμερον ελάβομεν ήδη άπόφασιν περί 
τής όμοφωνίας, προτείνομεν νά διαγραφή εκ τού κειμένου ή τε
λευταία φράσις τής § 3, ήτοι: «θά ήτο προτιμότερον νά εκφράζουν, 
εί δυνατόν, τήν ομοφωνίαν τών μελών, ελλείψει όμως ομοφωνίας αί 
προτάσεις εγκρίνονται κατά πλειοψηφίαν». Ή φράσις αύτη δέν είναι 
πλέον επίκαιρος, διό καί προτείνομεν τήν άπάλειψιν αύτής.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν θά ήθέλατε νά λέγη ότι αί άποφάσεις 
πρέπει νά λαμβάνωνται καθ' όμοφωνίαν; Νά άπαλείψωμεν καί 
τήν όμοφωνίαν;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων: Όχι, προτεί
νομεν τήν άπάλειψιν όλοκλήρου τής φράσεως περί τής όμοφωνίας, 
διότι ελέχθη ήδη χθές καί ελήφθη επ' αύτού άπόφασις.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Σεΐς θά πρέπει νά τήν ύπερασπισθήτε καί 
όχι εγώ.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων: Τότε, ή φρά
σις νά διαμορφωθή ώς έξής: «Κατά τό στάδιον τούτο της εφαρμογής, 
είναι απαραίτητον όπως αί προτάσεις τών Επισκοπικών συνελεύσε
ων εκφράζουν τήν ομοφωνίαν».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: «Άί αποφάσεις (διότι τί θά εΐπη αί προ
τάσεις) τών Επισκοπικών συνελεύσεων δέον νά εκφράζουν τήν 
ομοφωνίαν τών μελών τών Εκκλησιών αντών».

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων: Καί δέν χρει
άζεται τότε νά λέγωμεν, «κατά τό στάδιον τούτο τής εφαρμογής...» , 
διότι ή όμοφωνία αύτη θά πρέπει νά εκφράζεται είς άπαντα τά 
στάδια.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έπομένως, «κατά τό στάδιον τούτο τής 
εφαρμογής, αί άποφάσεις τής Επισκοπικής συνελεύσεως δέον νά 
έκφράζουν τήν ομοφωνίαν τών Εκκλησιών τών μελών αντής». 
Συμφωνεΐτε;
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Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναϊος: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
νομίζω ότι ή διατύπωσις της προτάσεως τού άγίου Βολοκολάμσκ 
είναι πολύ φιλολογική. Πρέπει νά συντμηθή καί νά είναι συγκεκρι
μένη. Προτείνω νά εϊπωμεν: «αί άποφάσεις είς τάς Έπισκοπικάς συν
ελεύσεις λαμβάνονται καθ' ομοφωνίαν», χωρίς τούς φιλολογικούς 
προσδιορισμούς «είναι άπαραίτητον», «δέον» κ.λπ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πρέπει όμως νά όμιλήσωμεν περί 
όμοφωνίας τών Έκκλησιών.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναϊος: «τών Έκκλη
σ ιώ ν .» ,  έννοεΐται βεβαίως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πρέπει νά τό λέγη ή διατύπωσις, είς τά 
κείμενα τίποτε δέν έννοεΐται, πρέπει όλα νά είναι έκπεφρασμένα.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναϊος: Λέγω, έννοεΐται, 
ύπό τήν έννοιαν ότι δέν άντιλέγω είς τήν πρότασίν σας, ούτε έγώ 
ούτε ούδείς άλλος.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ποίαν διατύπωσιν προτείνετε;
Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναϊος: Δέν

διαφοροποιούμαι ώς πρός τήν συνέχειαν της προτάσεως. Προέτει- 
να μόνον νά άπαλείψωμεν τά περιττά, είναι άπαραίτητος, κ.λπ., 
άλλά άπλώς νά εϊπωμεν: «Αί άποφάσεις είς τάς Έπισκοπικάς συν
ελεύσεις λαμβάνονται καθ' ομοφωνίαν τών Έκκλησιών, αί οποίαι 
έκπροσωποννται είς τάς Συνελεύσεις» η «τών μελών», όπως τό 
εϊπατε.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ξέρετε όμως τί ήμπορεΐ νά σημαίνη 
έάν εϊπωμεν «καθ' ομοφωνίαν τών Έκκλησιών»; Ό τι θά πρέπει νά 
έρωτώνται αί Έκκλησίαι, όσάκις λαμβάνεται μία άπόφασις. Σάς 
ένοχλεΐ τό φιλολογικόν η ύπάρχει ούσιαστικόν πρόβλημα;

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, δέν δυ
νάμεθα νά έπανέλθωμεν είς ό,τι έχει ηδη ψηφισθη: «Αί έπί τών 
θεμάτων τούτων άποφάσεις θά λαμβάνωνται καθ' ομοφωνίαν τών 
Έκκλησιών, αί οποίαι έκπροσωποννται είς τήν συγκεκριμένην Συν
έλευσιν» (§ 2γ). Ή διατύπωσις έχει ηδη ψηφισθη. Διατί πρέπει νά 
έπανέλθωμεν είς αύτό;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έδώ όμιλεΐ περί τού Κανονισμού, ό όποΐος 
πρέπει νά γίνη βάσει όδηγιών, αί δέ όδηγίαι είναι βάσει της ληφθεί- 
σης άποφάσεως καί ψηφίσεως. Δέν έπαναλαμβάνομεν άνευ λόγου. 
Έάν δέν έπιθυμητε νά τό έπαναλάβωμεν, τότε ό Κανονισμός θά 
κριθή βάσει της γενομένης συμφωνίας έπί τού κειμένου τού 1990. 
Έπομένως θέλετε νά άπαλειφθή;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, άφού ή φράσις ύπάρχει είς τό προηγούμενον 
κείμενον: «έπί τών θεμάτων τούτων, αί άποφάσεις θά λαμβάνωνται
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καθ' όμοφωνίαν τών Εκκλησιών, αί όποίαι έκπροσωπουνται είς τήν 
συγκεκριμένην συνέλευσιν» (§ 2γ). Ή φράσις έχει διατυπωθη, διατί 
άναζητούμεν νέαν;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Επαναλαμβάνω, διότι τώρα όμιλούμεν 
περί τού Κανονισμού λειτουργίας τών Επισκοπικών συνελεύσεων 
καί λέγομεν ότι ό Κανονισμός ούτος πρέπει νά λάβη ύπ' όψιν τήν 
συμφωνίαν ταύτην.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος: 
Άς τήν έπαναλάβωμεν λοιπόν έφ' όσον τήν έχομεν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Αύτό κάνομεν. Διατί λέγετε τότε νά μήν 
τήν συμπεριλάβωμεν;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος: 
Όχι, δέν λέγομεν νά μή συμπεριληφθη, άλλά νά συμπεριληφθη μέ 
τήν ίδίαν διατύπωσιν, όπως τήν έχομεν έγκρίνει.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ο Δρ Λαχάμ είσηγήθη νά μή μπη ή φρά
σις.

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, είπον ότι 
τό ζήτημα τούτο έχει ήδη άποφασισθη. Εάν τό άναφέρωμεν έδώ, 
νά έπαναλάβωμεν τήν φράσιν ώς έχει ήδη άποφασισθη. Δηλαδή 
ή δέν θά άναφερθη ή θά άναφερθη όπως άκριβώς έχει διατυπωθη, 
διά νά μήν άνοίξωμεν νέαν έπ' αύτού συζήτησιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν προσθέτομεν κάτι διαφορετικόν. 
Απλώς ό άγιος Μπάτσκας τό διατυπώνει μέ άλλα λόγια. Άς μή βρα- 
δύνωμεν είς πράγματα μή ούσιώδη. Δέν είναι άπαραίτητον νά χρη- 
σιμοποιήσωμεν άκριβώς τάς αύτάς λέξεις. Δυνάμεθα νά εΐπωμεν 
τό ΐδιον πραγμα μέ διαφορετικήν διατύπωσιν. Ή έδώ συνάφεια 
τού κειμένου έπιβάλλει τήν χρησιν έτέρου ρήματος. Δέν είναι κα
κόν, άρκεί νά λέγωμεν τό ΐδιον πραγμα, δηλαδή ότι άπαιτείται ή 
όμοφωνία καί ότι πρόκειται περί της όμοφωνίας τών Εκκλησιών τών 
μελών τών Επισκοπικών συνελεύσεων. Νομίζω ότι σπαταλούμεν 
τόν χρόνον μας άνευ λόγου. Λοιπόν φεύγει ή διατύπωσις, ή όποία 
ύπηρχεν είς τό κείμενον τού 1993 καί άντικαθίσταται εΐτε όπως τήν 
προέτεινεν ό άγιος Μπάτσκας, δηλαδή: «Κατά τό στάδιον τουτο τής 
έφαρμογής...» Πώς τό εΐπατε, άγιε Μπάτσκας;

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναίος: «... αί άποφάσεις 
είς τάς Επισκοπικάς συνελεύσεις λαμβάνονται καθ' όμοφωνίαν τών 
Εκκλησιών μελών».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όχι, δέν ταιριάζει, διότι αύτό ύποννοεί 
ότι πρέπει αί Εκκλησίαι νά συνέλθουν καί νά όμοφωνήσουν καί 
κατόπιν νά άποφασίσουν αί Επισκοπικαί συνελεύσεις. Ενώ έάν 
εΐπωμεν: «... αί αποφάσεις δέον νά έκφράζουν τήν ομοφωνίαν τών 
Εκκλησιών τών μελών αύτών» είναι σαφέστερον.
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Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
άπολύτως, ή διατύπωσίς σας είναι σαφεστέρα. Δέν δύναται νά 
άλλάξη. Δέν έχει δίκαιον ό άγιος Μπάτσκας.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ιουστίνος Ανθιμιάδης: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, χρησιμοποιήσατε μίαν έκφρασιν πλέον δόκιμον, 
όμιλών περί μεταβατικής περιόδου. Νομίζω ότι είναι καλλίτερον 
άπό τήν έκφρασιν «στάδιον εφαρμογής».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πρόκειται περί τής εφαρμογής βάσει τού 
Κανονισμού. Νομίζω ότι δύναται νά παραμείνη «τό στάδιον τής 
εφαρμογής».

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
κατά τήν σύνταξιν τού Κανονισμού λειτουργίας τών Επισκοπικών 
συνελεύσεων. Αύτό δέν εννοούμεν; Κατά τό στάδιον τούτο;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όχι, εννοούμεν τής εφαρμογής τών συν
ελεύσεων.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Εάν είναι κατά τό 
στάδιον εφαρμογής τών συνελεύσεων, εννοούμεν τό ΐδιον πράγμα 
μέ εκεΐνο, τό όποΐον εΐχομεν εΐπει άνωτέρω. Πρέπει νά λεχθή 
σαφώς διά νά μήν ύπάρξη διαφωνία.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: «Είς τάς συνελεύσεις ταύτας, αί οποίαι 
θά συγκροτηθούν μετ' άπόφασιν τής...»■ εδώ πρέπει νά τό τροπο- 
ποιήσωμεν, «... αί οποίαι συγκροτούνται διά τού 1ου άρθρου τού πα
ρόντος κειμένου, θέλει άνατεθή ή ενθύνη, όπως ολοκληρώσουν...»■ 
Όχι, αύτό δέν χρειάζεται, μάς άνετέθη ή εύθύνη καί τήν έχομεν 
εκπληρώσει. Τί νά εΐπωμεν τώρα;

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γιάγκου: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, νομίζω ότι ή διατύπωσις δύναται νά γίνη ώς έξής: ««Είς τάς 
συνελεύσεις ταύτας, αί οποίαι συγκροτούνται διά τού 1ου άρθρου 
τού παρόντος, άνατίθεται (είς τάς συνελεύσεις) ή ενθύνη, όπως 
ολοκληρώσουν εν ταίς λεπτομερείαις σχέδιον Κανονισμού λειτουρ
γίας αντών καί εφαρμόσουν αντόν πρό τής συγκλήσεως τής Αγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, πρέπει όμως νά εΐπωμεν, συμφώνως 
πρός τόν γενικόν Κανονισμόν, τόν όποΐον θά εγκρίνη ή ήμετέρα 
Διάσκεψις, διότι αί συνελεύσεις δέν δύνανται νά πράξουν κατά τό 
δοκούν. Εδώ πρόκειται περί τών λεπτομερειών, αί όποΐαι δέν προ- 
βλέπονται είς τόν γενικόν Κανονισμόν καί τάς όποίας δύνανται 
νά επιφέρουν αί Επισκοπικαί συνελεύσεις. Έπομένως, πρέπει νά 
άναφερθή καί ή Δ' Προσυνοδική: «μετ' άπόφασιν της παρούσης 
Διασκέψεως άνατίθεται ... ή ενθύνη, όπως ολοκληρώσουν εν ταίς 
λεπτομερείαις σχέδιον Κανονισμού λειτουργίας αντών, έπί τή βάσει 
τού ύπό τής παρούσης Διασκέψεως έγκριθέντος Κανονισμού, καί
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έφαρμόσουν αυτόν πρό τής συγκλήσεως τής Αγίας καί Μεγάλης Συν
όδου». Άλλαις λέξεσιν, ήμεΐς έγκρίνομεν γενικόν Κανονισμόν, τόν 
όποΐον άποστέλλομεν είς τάς Έπισκοπικάς συνελεύσεις. Αύται είναι 
ύποχρεωμέναι νά όλοκληρώσουν τόν ίδικόν των Κανονισμόν έν ταΐς 
λεπτομερείαις, χωρίς νά παραβαίνουν τάς περιλαμβανομένας είς 
τόν γενικόν Κανονισμόν άρχάς, τόν όποΐον έγκρίνει ή παρούσα Διά
σκεψις. Τούτο είναι τό πνεύμα. Κατά τήν γνώμην μου, ή παρούσα 
παράγραφος θά έδει νά σταματά έδώ καί τό θέμα της όμοφωνίας 
νά άναφερθή είς τόν γενικόν Κανονισμόν, άλλά δέν ύπάρχει πρό
βλημα έάν άναφερθή καί έδώ. Λοιπόν έπαναλαμβάνω τήν διατύ
πωσιν: «Είς τάς συνελεύσεις ταύτας, αί οποίαι θά συγκροτηθοννμετ' 
άπόφασιν τής παρούσης Διασκέψεως, άνατίθεται ή ευθύνη, όπως 
ολοκληρώσουν έν ταίς λεπτομερείαις τό ύπ' αυτής (της παρούσης 
Διασκέψεως) έγκριθέν σχέδιον Κανονισμού λειτουργίας αυτών καί 
έφαρμόσουν αυτόν πρό τής συγκλήσεως τής Αγίας καί Μεγάλης Συν
όδου». Αύτό είναι τό πνεύμα.

Ώς πρός τό τέλος της § 3, δέν κατανοώ διατί παρεμβάλλεται 
έδώ τό θέμα της όμοφωνίας, τό όποΐον πρέπει βασικώς νά λεχθή είς 
τόν Κανονισμόν. Ή παράγραφος αύτή θέλει άπλώς νά άναθέση είς 
τάς Έπισκοπικάς συνελεύσεις τήν όλοκλήρωσιν έν ταΐς λεπτομε
ρείαις τού Κανονισμού, τόν όποΐον έγκρίνει ή παρούσα Συνέλευσις. 
Είς τό κείμενον τού 1993, ή όμοφωνία (η ή πλειοψηφία) άνεφέρετο 
είς τό στάδιον έφαρμογης, όχι είς τήν έγκρισιν τού Κανονισμού. 
Έάν άνεφέρετο είς τήν όλοκλήρωσιν τού Κανονισμού έν ταΐς λε
πτομερείαις, θά είχε θέσιν έδώ, άλλως δέν έχει θέσιν έδώ. Τό θέμα 
της όμοφωνίας άπεφασίσθη ηδη είς τήν § 2 γ) καί θά έπανέλθη είς 
τόν γενικόν Κανονισμόν, τόν όποΐον καλούμεθα νά έγκρίνωμεν. 
Συμφωνεΐτε; Έπαναλαμβάνω τήν διατύπωσιν είς τήν όλομέλειαν 
διά νά μήν ύπάρχουν παρεξηγήσεις.

Έν συνεχεία διαφόρων γλωσσικών βελτιώσεων, 
προταθεισών ύπό μελών τής Διασκέψεως, 

ή διατύπωσις τής παράγραφου ταύτης έχει ώς έξής:
«2. Είς τάς συνελεύσεις ταύτας, αί οποίαι συγκροτοννται κατ' 

άπόφασιν τής παρούσης Διασκέψεως, άνατίθεται ή ευθύνη, όπως 
ολοκληρώσουν έν ταίς λεπτομερείαις τό Σχέδιον Κανονισμον λει
τουργίας αυτών...»  η μάλλον τό είχον εϊπει διαφορετικώς, «τό ύπ' 
αυτής (της Διασκέψεως) έγκριθέν.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ή 
διατύπωσις, τήν όποίαν έδώσατε προηγουμένως ητο πλέον σαφής: 
«... τό Σχέδιον Κανονισμον λειτουργίας αυτών, έπί τή βάσει τού ύπό 
τής παρούσης Διασκέψεως έγκριθέντος Κανονισμού. » .  Τό ύπό της
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παρούσης Διασκέψεως έγκριθησόμενον Σχέδιον Κανονισμού πε
ριλαμβάνει τάς γενικάς άρχάς, βάσει τών όποίων αί Επισκοπικαί 
συνελεύσεις θά έργασθούν καί τάς όποίας θά άναπτύξουν είς τό 
ίδικόν των σχέδιον Κανονισμού.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Αύτό θέλει νά εΐπη καί ή διατύπωσίς μου.
Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Ναί, άλλά τό εΐχατε 

εΐπει καλλίτερον προηγουμένως. Αί Επισκοπικαί συνελεύσεις νά 
συντάξουν τό ίδικόν των Σχέδιον Κανονισμού λειτουργίας ή τόν 
ίδικόν των Κανονισμόν λειτουργίας, έπί τη βάσει βεβαίως τού 
γενικού Κανονισμού, τόν όποίον θά έγκρίνη ή παρούσα Διάσκε- 
ψις.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Θά πρέπει όμως νά άλλάξη ή όλη διατύ- 
πωσις καί ή παράγραφος έδώ έχει άλλην λογικήν. Τό κείμενον τού 
1993 λέγει ότι είς τάς συνελεύσεις θά άνατεθη ή εύθύνη όχι νά συν
τάξουν νέον Κανονισμόν, έπί τη βάσει τού γενικού Κανονισμού, 
άλλά νά όλοκληρώσουν έν ταίς λεπτομερείαις τόν Κανονισμόν, 
τόν όποίον θά έγκρίνη ή παρούσα Διάσκεψις. Άν θέλωμεν νά δια- 
τηρήσωμεν τήν λογικήν της παραγράφου αύτης, θά πρέπει νά τό 
διατυπώσωμεν ώς έξης: «2. Είς τάς συνελεύσεις ταύτας, αί όποίαι 
συγκροτούνται κατ'απόφασιν τής παρούσης Διασκέψεως, ανατίθεται 
ή εύθύνη, οπως όλοκληρώσουν έν ταίς λεπτομερείαις τόν ύπ' αύτής 
έγκριθέντα Κανονισμόν λειτουργίας αύτών καί έφαρμόσουν αύτόν 
πρό τής συγκλήσεως τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου».

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γιάγκου: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
δέν καταλαβαίνω τί έννοεί «έφαρμόσουν αύτόν πρό τής συγκλή
σεως τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου», δηλαδή δύνανται νά τόν 
έφαρμόσουν καί ένα μηνα πρό της συγκλήσεως της Συνόδου; Φα
ντάζομαι ότι ή βούλησις είναι ή άμεσος έφαρμογή.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εννοεί τό άργότερον μέχρι της συγκλήσε- 
ως της Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: «τό ταχύτερον δυνα
τόν καί όπωσδήποτε πρό τής συγκλήσεως.».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συμφωνώ μέ τήν διατύπωσιν τού Καθηγ. κ. 
Φειδα: «2. Είς τάς συνελεύσεις ταύτας, αί όποίαι συγκροτούνται κατ' 
άπόφασιν τής παρούσης Διασκέψεως, ανατίθεται η εύθύνη, όπως 
όλοκληρώσουν έν ταίς λεπτομερείαις τόν ύπ' αύτής έγκριθέντα 
Κανονισμόν λειτουργίας αύτών καί έφαρμόσουν αύτόν τό ταχύτε
ρον δυνατόν καί οπωσδήποτε πρό τής συγκλήσεως τής Αγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Διακόπτομεν διά τό γεύμα καί 
έπανερχόμεθα διά τήν άπογευματινήν Συνεδρίαν. Προσωπικώς, 
θά ηύχόμην νά προχωρήσωμεν σήμερον καί είς τήν έξέτασιν τού
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Κανονισμού, εάν προλάβωμεν, διότι νομίζω ότι είναι επιθυμία 
όλων νά περατώσωμεν τάς εργασίας ήμών ενωρίτερον τού προ- 
βλεφθέντος.

Λύεται ή συνεδρία.
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ΤΕΤΑ ΡΤΗ , 10η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
* * *

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πρό τής ενάρξεως τών εργασιών, θά 
ήθελον νά σάς άναγνώσω δύο άκόμη μηνύματα είς άπάντησιν 
τής ύπό τής Διασκέψεως άποσταλείσης τηλετυπίας. Τό πρώτον 
άποστέλλεται ύπό τού Σεβ. Μητροπολίτου Μαυροβουνίου εκ μέ
ρους τού άσθενούντος Μακ. Πατριάρχου Σερβίας κ.κ. Παύλου. Τό 
δεύτερον, τού Μακ. Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου. Σάς 
άναγινώσκω τά δύο ταύτα Μηνύματα, τά όποΐα έχουν ώς έξής:

Βελιγράδιον, 10 Ιουνίου 2009 
Πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητρολίτην Περγάμου κ. Ίωάννην 
Πρόεδρον τής Δ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως 
Είς Σαμπεζύ

Σεβασμιώτατε,
Άναφορικώς πρός τήν Ύμετέραν Επιστολήν άποσταλείσαν 

πρός τόν Άγιώτατον Πατριάρχην κ. Παύλον ύπό τής συνελεύσεως 
τής Δ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, εκφράζομεν εν τη 
παρούση τήν πλέον θερμήν ήμών ενγνωμοσύνην καί άναπέμπομεν 
τάς ενχάς ήμών πρός τόν Κύριον καί Σωτήρα ήμών Ίησούν Χριστόν, 
όπως στηρίζη Ύμας καί απαντας τούς συμμετέχοντας είς τήν Διά
σκεψιν, εν ταίς προσπαθείαις ύμών πρός παν άληθές άγαθόν καί 
πρόοδον συνόλης τής ’Ορθοδοξίας.

Έξαιτούμενοι τάς Ύμετέρας αγίας ενχάς, διατελούμεν 
Ύμέτερος εν Χριστώ Άδελφός καί Συλλειτουργός,

Έκ μέρους τού Σέρβου Πατριάρχου 
Αρχιεπίσκοπος Cetinje καί Μητροπολίτης Μαυροβουνίου

Τίρανα, 10 Ίουνίου 2009

Σεβασμιώτατον Μητρολίτην Περγάμου κ. Ίωάννην 
Πρόεδρον τής Δ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως 
Ορθόδοξον Κέντρον τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου 
Σεβασμιώτατε, λίαν άγαπητέ αγιε Άδελφέ,

Μετά χαρας ελάβομεν τό Ύμέτερον γράμμα, διά τού οποίου 
πληροφορείτε καί ήμας διά τήν αίσιον εναρξιν τής τετάρτης 
Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Δοξολογούμεν τόν Τριαδικόν Θεόν διά τήν ενλογημένην 
εξέλιξιν καί εξ όλης ψυχής δεόμεθα, τό Άγιον Πνεύμα, «τό φωτίζον 
καί στηρίζον καί αγιάζον», νά κατευθύνη τάς σκέψεις καί συζητήσεις
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τών έκπροσωπούντων τάς κατά τόπους Έκκλησίας, πρός λήψιν τών 
προσφόρων διά τήν πορείαν τής ’Ορθοδοξίας άποφάσεων.

Μετά βαθείας άδελφικής άγάπης έν Χριστώ 
f  ο Τιράνων Αναστάσιος

Συνεχίζομεν τώρα τήν συζήτησιν έπί τού κειμένου τού 1993, 
§ 3. Είς τό σημεΐον τούτο ήρώτησα, έάν ύπάρχουν παρατηρήσεις καί 
ή Αντιπροσωπία της Έκκλησίας Ρωσσίας διένειμεν έν κείμενον. Τό 
κείμενον τούτο είναι προσθήκη είς τό κείμενον η άντικατάστασις 
τού κειμένου;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, ή πρότασίς μας είναι μία προσθήκη είς τό κείμενον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έάν είναι προσθήκη, σημαίνει ότι 
άποδέχεσθε τό ύπάρχον κείμενον καί δέν τό τροποποιεΐτε.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Τί άκριβώς 
έννοούμεν ώς ύπάρχον κείμενον;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή § 3 ύπάρχει. Θέλετε νά προσθέσετε κάτι 
είς αύτήν η νά άντικαταστήσετε έκεΐνο, τό όποΐον ύπάρχει; Εϊπατε 
ότι πρόκειται περί προσθήκης.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Όχι, ή § 3 
έχει συζητηθη καί έχουν έπέλθει τροποποιήσεις. Ή ίδική μου άρχική 
πρότασις ητο νά άφαιρεθή ή τελευταία φράσις της παραγράφου. 
Έν συνεχείς, ηρξατο συζήτησις περί τού τρόπου άντικαταστάσεως 
της § 3 τού κειμένου τού 1993. Είς τήν παράγραφον ταύτην προ- 
ετείναμεν νά άφαιρεθή ή τελευταία πρότασις. Έπί της φράσεως 
ταύτης ύπηρξε συζήτησις καί δέν γνωρίζομεν, ποία είναι ή τελική 
έπ' αύτού άπόφασις. Είς τήν φράσιν ταύτην έγένετο λόγος περί της 
άρχης της πλειοψηφίας καί ή πρότασις ήμών ητο νά έπαναληφθή 
έδώ ή άρχή της όμοφωνίας. Μετά τήν φράσιν ταύτην, προτείνομεν 
τήν προσθήκην, τό κείμενον της όποίας διενεμήθη είς τούς συμμε
τέχοντας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Διατί τό ονομάζετε 3 α); Δέν ύπάρχει
3 β).

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Διότι, είς τό 
κείμενον τού 1993, είναι ή § 3 καί κατόπιν ύπάρχει μία § 4. Διά νά 
κατανοήση ή Διάσκεψις ότι προτείνομεν προσθήκην είς τό τέλος 
της § 3, τήν ονομάσαμεν 3 α). Βεβαίως, έκεΐνο, τό όποΐον ένδιαφέρει 
είναι όχι ό άριθμός, άλλά τό περιεχόμενον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δηλαδή, μετά τό σημεΐον της § 3 «... τής 
συγκλήσεως τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου». Προτείνετε λοιπόν, 
συμφώνως πρός τό κείμενον τό όποΐον διενεμήθη, τήν έξης διατύ
πωσιν:
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3. α) «Στίς Επισκοπικές συνελεύσεις δέν παραχωρούνται 
αρμοδιότητες διοικητικού καί κανονικού χαρακτήρα, ούτε περιορί
ζουν τά δικαιώματα τών έπαρχιούχων έπισκόπων στή Διασπορά. Ό 
κάθε έπίσκοπος είναι ύπόλογος στήν δική του Εκκλησία, στό ποιμαν
τικό του έργο, στήν ανάπτυξη τών σχέσεων μέ τίς κρατικές αρχές, 
μέ τήν κοινωνία τών πολιτών, μέ τούς θρησκευτικούς οργανισμούς, 
μέ τά μέσα μαζικής ένημερώσεως έπί ζητημάτων, τά όποία αφορούν 
στή ζωή τού ποιμνίου του καί στήν παρουσίαση τής θέσεως τής 
Εκκλησίας του».

Πιστεύω ότι έχετε όλοι ένώπιόν σας τό κείμενον, τό όποίον 
μόλις άνέγνωσα, όπότε καλούμεθα νά άποφασίσωμεν, έάν θά 
τό έντάξωμεν έδώ καί έάν θά τό έντάξωμεν ύπό τήν μορφήν τήν 
όποίαν έχει. Πρώτον, νομίζετε ότι πρέπει νά προστεθη έδώ; Δεύ
τερον, έάν άποφασίσωμεν νά προστεθη έδώ, θά έχη τήν μορφήν 
ταύτην ή θά άλλάξη; Ποίος θέλει νά όμιλήση περί τού πρώτου 
έρωτήματος;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, έν πρώτοις, τό κείμενον της § 3, δέν σταματα έκεί 
όπου άνεφέρατε, «... τής συγκλήσεως τής Αγίας καί Μεγάλης Συν
όδου».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εκεί σταματα, αύτό άπεφασίσθη, άγιε 
Περιστερίου.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Συγ
γνώμην. Ή προσθήκη, τήν όποίαν ζητεί ή Εκκλησία Ρωσσίας 
μαλλον άφορά είς τόν Κανονισμόν λειτουργίας τών Επισκοπικών 
συνελεύσεων, όπου θά έξετάσωμεν τάς άρμοδιότητας, δηλαδή πώς 
θά λειτουργούν, ποίας άρμοδιότητας θά έχουν έκαστον όργανον, 
ό πρόεδρος, οί άντιπρόεδροι καί έκάστη Εκκλησία, ή όποία είναι 
μέλος της Επισκοπικης συνελεύσεως.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, τώρα άντελήφθην πού τελειώνει ή παράγραφος, διότι καί 
δι' έμέ δέν ήτο σαφές, όταν διεκόψαμεν τήν πρωινήν συνεδρίαν. Βλέ
πω είς τόν Κανονισμόν, ότι τό άρθρον 5 όμιλεί περί άρμοδιοτήτων. 
Δέν διαφωνούμεν μέ τήν πρότασιν της Αντιπροσωπίας της 
Εκκλησίας Ρωσσίας, άλλά νομίζω ότι δύναται νά προστεθη είς τό 
άρθρον 5 τού Κανονισμού λειτουργίας τών Επισκοπικών συνελεύ
σεων, είς τό όποίον πρέπει νά γίνουν τροποποιήσεις καί ώρισμέναι 
διευκρινήσεις, πρό παντός ώς πρός τό ποιμαντικόν έργον τών 
έπισκόπων. Πρέπει νά τονισθη ότι αί Επισκοπικαί συνελεύσεις δέν 
θά περιορίσουν τήν δραστηριότητα τών έπισκόπων ώς πρός τά ποι
μαντικά καί διοικητικά καθήκοντα αύτών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή ένδεχομένη τροποποίησις τού άρθρου 5
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τού Κανονισμού θά συζητηθή άργότερον επί τής ούσίας. Τώρα 
συζητούμεν τό ερώτημα περί τής θέσεως τής προσθήκης εδώ ή, 
όπως εΐπατε καί εσεΐς, είς τόν Κανονισμόν.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος έν Βερολίνω, Γερμανία καί Μ. 
Βρεταννία κ. Μάρκος: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, είς τήν πρωινήν συν
εδρίαν ελέχθη ότι είς τό ύπό συζήτησιν κείμενον τού 1993 πρέ
πει νά τεθούν οί βασικοί κανόνες, οί όποΐοι θά καθοδηγούν τάς 
Επισκοπικάς συνελεύσεις, καί αί άρχαί, αί όποΐαι θά διέπουν τήν 
εργασίαν των. Αντιθέτως, ό Κανονισμός είναι πρός εκτέλεσιν. Διά 
τούτο καί ή Εκκλησία Ρωσσίας προτείνει τήν προσθήκην ταύτην είς 
τό παρόν κείμενον, ούτως ώστε νά γνωρίζομεν τάς παραμέτρους, 
είς τά πλαίσια τών όποίων θά πρέπει εν συνεχείς νά άναπτύξωμεν 
τήν συζήτησιν επί τού Κανονισμού.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
έχει δίκαιον ό Θεοφιλ. Επίσκοπος κ. Κυπριανός, ότι είς τό άρθρον 5 
§ 2 τού Σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας τών Επισκοπικών συν
ελεύσεων ύπάρχει πλήρης διατύπωσις τού θέματος τούτου, ή όποία 
καλύπτει πλήρως κατά πνεύμα τήν πρότασιν τής τροπολογίας τής 
άγιωτάτης Εκκλησίας Ρωσσίας. Είς τό άρθρον 5 § 2 λέγεται: «Ό 
καθορισμός τού πεδίου τών αρμοδιοτήτων δέν θά εδει επ' ονδενί νά 
παρεμβαίνη είς τήν επαρχιακήν δικαιοδοσίαν έκάστου Επισκόπου, 
ίδία ότε αντη εκτείνεται καί πέρα τών συνόρων τής περιοχής». 
Υπάρχει δηλαδή είς τόν Κανονισμόν πλήρης κάλυψις τού όλου πε
ριεχομένου τής προτεινομένης τροπολογίας. Νομίζω ότι επιθυμία 
τής Εκκλησίας τής Ρωσσίας είναι νά ύπάρχη καί είς τό κείμενον 
τής παρούσης Διασκέψεως. Εάν αύτό είναι ή επιθυμία, δηλαδή νά 
ύπάρχη είς τό βασικόν κείμενον τής άποφάσεως καί όχι μόνον είς τό 
παρεπόμενον κείμενον, νομίζω ότι θά ήδύνατο νά συμπεριληφθή 
καί εδώ, ώς έχει καί είς τό Σχέδιον Κανονισμού.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Θά ήδύνατο ή θά έδει;
Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Νομίζω ότι δέν είναι 

άναγκαΐον εδώ, άλλά εάν είναι τοσούτον άναγκαΐον διά μίαν 
Εκκλησίαν, εφ' όσον ύπάρχει είς τόν Κανονισμόν, θά ήδύνατο νά 
ύπάρχη καί είς τό παρόν κείμενον.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναίος: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, νομίζω ότι τό νόημα τής προτάσεως τής Αντιπροσωπίας τής 
Εκκλησίας τής Ρωσσίας είναι νά τονισθή ή οργανική εξάρτησις 
τών εν τή Διασπορά άρχιερέων εκ τών Μητέρων, άς εΐπωμεν ούτως, 
Εκκλησιών των καί νά μήν επιτραπή ή οίαδήποτε ύπεξαίρεσις τής 
επ' αύτών άρμοδιότητος τής Εκκλησίας, είς τήν όποίαν άνήκουν. 
Νομίζω ότι είναι καλόν είς τό σημεΐον τούτο νά ύπάρχη ή θέσις 
αύτη, ώς εγγύησις τρόπον τινά τής οργανικής ταύτης σχέσεως.
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Ισως ή λύσις θά ήτο νά διατυπωθη συντόμως έδώ, έν εΐδει γενικης 
άρχης, καί είς τόν Κανονισμόν έν λεπτομερείαις.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νά έρωτήσω έπ' αύτού, Σεβασμιώτατε. Εν 
σχέσει πρός έκείνο, τό όποίον εΐπατε νά ένταχθη έδώ ώς κείμενον 
άρχης, θεωρείτε ίκανοποιητικόν τό κείμενον, ώς είναι διατετυπω- 
μένον ή πρέπει νά άναμορφωθη;

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναίος: Νομίζω ότι δύ
ναται νά παραμείνη καί ώς έχει ή, άν θέλη ή Αντιπροσωπία της 
Εκκλησίας Ρωσσίας, δύναται νά συμπτυχθη έλαφρώς. Νά μήν 
άναφέρη δηλαδή πασαν διάστασιν, άλλά μέ μίαν γενικήν διατύ
πωσιν, νά εΐπη, έπί παραδείγματι, «είς απαντας τούς τομείς τής 
ποιμαντικής δράσεως...» καί ή περιγραφή τών πραγμάτων νά 
γίνη είς τόν Κανονισμόν, έάν αΰτη είναι ή έπιθυμία. Είδεμή, άς 
παραμείνη ώς έχει, μόνον νά μεταβληθη είς καθαρεύουσαν.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
μία συγκεκριμένη πρότασις, τήν όποίαν δέν είπον προηγουμένως. 
Αντί τού έκτενούς κειμένου, προτείνω τήν ένταξιν περιεκτικης 
φράσεως, ή όποία θά μας έπιτρέψη νά τήν άναλύσωμεν περισσό
τερον είς τόν Κανονισμόν: «Αί Επισκοπικαί συνελεύσεις δέν παρεμ
βαίνουν είς τήν έσωτερικήν διοίκησιν έκάστης Διασποράς. "Εκαστος 
έπίσκοπος είναι ύπόλογος είς τήν οίκείαν Εκκλησίαν διά τό καθ' ολου 
ποιμαντικόν έργον αύτού».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έπομένως, δέν έχετε άντίρρησιν νά 
παραμείνη, ύπό τόν όρον νά διατυπωθη καταλλήλως;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Προτείνω μίαν σύν
τομον διατύπωσιν, ώς έλέχθη καί ύπό τού άγίου Μπάτσκας. «Αί 
Επισκοπικαί συνελεύσεις δέν παρεμβαίνουν ...», διότι, κατά τήν 
πρώτην μορφήν τού κειμένου δέν παραχωρούνται άρμοδιότητες, 
ένώ έδώ όμιλούμεν διατί παραχωρούμεν άρμοδιότητας είς τάς 
Επισκοπικάς συνελεύσεις, καί όχι διατί δέν παραχωρούμεν. «Αί 
Επισκοπικαί συνελεύσεις δέν παρεμβαίνουν είς τήν έσωτερικήν διοί- 
κησιν έκάστης δικαιοδοσίας. Εκαστος έπίσκοπος είναι ύπόλογος είς 
τήν οίκείαν Εκκλησίαν διά τό καθ' ολου ποιμαντικόν έργον αύτού».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ποία ή γνώμη της Αντιπροσωπίας της 
Εκκλησίας της Ρωσσίας έπί τού θέματος τούτου, ώς διετυπώθη ύπό 
τού Καθηγ. κ. Φειδα;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, δι' ήμας έχει πολύ μεγάλην σημασίαν νά άπαριθμηθούν τά 
σημεία, τά όποία άναφέρομεν είς τήν πρότασίν μας. Διότι, δέν γίνεται 
άπλώς λόγος περί μή έπεμβάσεως της Επισκοπικης συνελεύσεως είς 
τήν έσωτερικήν ζωήν ή είς τό ποιμαντικόν έργον τών Εκκλησιών. 
Αί Επισκοπικαί συνελεύσεις δέν δύνανται νά μονοπωλήσουν τάς
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έξωτερικάς σχέσεις τών Όρθοδόξων Έκκλησιών. Έκαστος, δηλαδή, 
έπίσκοπος διατηρεΐ τό δικαίωμα νά άσχοληται μέ τό ποιμαντικόν 
έργον του καί νά έχη τό ίδικόν του σύστημα έξωτερικών σχέσεων, 
τό όποΐον περιλαμβάνει τήν έπικοινωνίαν μετά τού πολιτικού κό
σμου, τών άλλων θρησκειών καί όμολογιών, τών μέσων μαζικης 
ένημερώσεως κ.λπ. Άλλαις λέξεσιν, αί Έπισκοπικαί συνελεύσεις 
έχουν ίδικόν των σύστημα έξωτερικών σχέσεων. Έκαστος όμως 
έπίσκοπος, είς ό,τι άφορΑι είς τά συμφέροντα της οίκείας αύτού 
Έκκλησίας, θά πρέπει νά διατηρήση τό πληρες δικαίωμα, τό 
όποΐον ηδη άσκεΐ de facto είς τόν τομέα τών έξωτερικών σχέσεων. 
Δέν πρέπει έπομένως ή ύπαρξις της Έπισκοπικης συνελεύσεως 
νά περιορίζη τό έπίσκοπον της μιάς η της άλλης δικαιοδοσίας είς 
τήν έπικοινωνίαν του μέ τόν έξω κόσμον. Θεωρούμεν τούτο θέμα 
άρχης, διό καί έπιμένομεν, ώστε τό προταθέν ύφ' ήμών κείμενον 
η έτερον παρόμοιον νά ένταχθή είς τό ύπό συζήτησιν σημεΐον τού 
κειμένου καί όχι είς τόν Κανονισμόν.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
δέν θά είχον άντίρρησιν, διότι θεωρώ λογικήν τήν πρότασιν τού 
Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Ίλαρίωνος, όμως προβληματίζομαι, βλέπων 
ότι είς τό άρθρον 5 καί όχι μόνον είς τήν § 2, ώς πολύ ορθώς είπεν 
ό κ. Φειδάς, άλλά καί είς τήν § 1 άπαριθμούνται αί άρμοδιότητες, 
ώς α, β, γ, δ, ε, πέντε σημεΐα τά όποΐα άναφέρονται έκτενώς είς τό 
άρθρον 5. Είς τό ύπό της Αντιπροσωπίας της Έκκλησίας της Ρωσ
σίας ύποβληθέν κείμενον ύπάρχουν έπιγραμματικώς ώρισμένα 
πράγματα. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην, θά πρέπει νά συντονισθούν 
τά δύο κείμενα, ώστε νά μήν ύπάρχη διαφορά τού ένός ώς πρός τό 
έτερον. Έάν τό πρώτον θεωρηθή ώς περίληψις, θά πρέπει νά γίνη σύγ- 
κλισις καί όσα άναφέρονται είς τό άρθρον 5 νά περιληφθούν έδώ η 
τό άντίθετον, έάν δηλαδή τό κείμενον της ρωσσικης Αντιπροσωπίας 
περιέχη περισσότερα στοιχεΐα, νά συμπεριληφθούν καί είς τόν Κα
νονισμόν, ώστε νά μήν ύπάρχη άντίφασις.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, τό πρόβλημα είναι νά μήν ύπάρχουν 
έπαναλήψεις, δηλαδή ό,τι λέγεται είς τήν άρχήν τού κειμένου νά 
μήν έπαναλαμβάνεται άκριβώς είς τόν Κανονισμόν, διότι είς τό 
σημεΐον τού ύπό συζήτησιν κειμένου πρόκειται περί γενικών άρχών, 
ένώ είς τήν ύποβληθεΐσαν πρότασιν γίνεται άνάλυσις τών έπί μέ
ρους. Αί λεπτομέρειαι έχουν τόν φυσικόν των χώρον είς τόν Κανο
νισμόν. Έπομένως, έάν τούτο διατυπωθή άπλώς ώς άρχή, δηλαδή 
τό γενικόν πνεύμα, καί όχι αί έπί μέρους έκδηλώσεις αύτού, τότε 
δύναται νά μείνη έδώ. Άλλως δέν δυνάμεθα νά λέγωμεν τά ϊδια καί 
έδώ καί έκεΐ, ούτε δυνάμεθα νά άφαιρέσωμεν έκ τού Κανονισμού 
τάς λεπτομερεΐς περιπτώσεις.
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Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, τό σημεΐον 
τούτο γίνεται 2 διότι έφυγε τό σημεΐον 2. Τό προτεινόμενον λοιπόν 
ώς σημεΐον 3 α) θά ήδύνατο νά είναι είς τόν Κανονισμόν, όπως 
άκριβώς ελέχθη, εκεΐ όπου όμιλούμεν περί τής άρμοδιότητος τών 
Επισκοπικών συνελεύσεων, ύπογραμμίζοντες όμως ότι ούδόλως 
άγγίζουν αύται τά δικαιώματα τών επισκόπων. Εάν τώρα ή 
άγιωτάτη Εκκλησία τής Ρωσσίας θέλη νά συμπεριληφθή τούτο ώς 
παράγραφος είς τό ύπό συζήτησιν κείμενον τού 1993, δυνάμεθα νά 
τό πράξωμεν, άλλά τότε δέν είναι άνάγκη νά επαναληφθή τούτο 
καί είς τόν Κανονισμόν. Κατά τήν άποψίν μου, τό κείμενον περιλαμ
βάνει δύο μέρη: τό πρώτον άναφέρεται είς τήν άνεξαρτησίαν τών 
επισκόπων κατά τήν άσκησιν τού ποιμαντικού έργου των. Δηλαδή, ή 
Επισκοπική συνέλευσις δέν παρεμβαίνει είς τήν ύπό τών επισκόπων 
άσκησιν τού ποιμαντικού έργου των, καί ούτοι λογοδοτούν περί 
τούτου έκαστος είς τήν οίκείαν αύτού Εκκλησίαν. Τούτο άποτελεΐ 
τό πρώτον μέρος καί νομίζω ότι άπαντες συμφωνούμεν επ' αύτού. 
Θά παρεκάλουν όμως νά άπαλείψωμεν τήν φράσιν, ή όποία λέγει 
ότι αί Επισκοπικαί συνελεύσεις δέν διαθέτουν διοικητικόν κανο
νικόν χαρακτήρα, διότι, εν πάση περιπτώσει, αύται ούδένα έχουν 
κανονικόν χαρακτήρα. Δέν πρόκειται περί συνόδων, δέν πρόκειται 
περί ύπερ-επισκόπων. Έπομένως, όταν λέγεται ότι δέν παρεμβαί
νουν είς τό ποιμαντικόν έργον καί ότι οί επίσκοποι λογοδοτούν είς 
τάς μητέρας αύτών Εκκλησίας περί τού έργου των, άπλώς διατυ- 
πώνομεν τήν θετικήν πλευράν τού θέματος.

Ώς πρός τό δεύτερον μέρος, νομίζω ότι δυνάμεθα νά τό 
άποδεχθώμεν, εάν είς τήν πρότασιν: «Έκαστος επίσκοπος λογοδοτεί 
είς τήν ίδίαν αντού Εκκλησίαν διά τό ποιμαντικόν εργον του», 
προστεθή ή άκόλουθος φράσις: «Οντος (ό επίσκοπος) διατηρεί σχέ
σεις μέ τάς κρατικάς άρχάς, τήν κοινωνίαν τών πολιτών, τούς θρη
σκευτικούς οργανισμούς καί τά μέσα μαζικής ενημερώσεως, προκει- 
μένου νά πληροφορήση επί θεμάτων άφορώντων είς τήν ζωήν τού 
ποιμνίου του καί τήν θέσιν τής Εκκλησίας του». Δηλαδή, είς τάς σχέ
σεις μετά τών κρατικών, πολιτειακών, θρησκευτικών άρχών καί 
τών ΜΜΕ, έκαστος επίσκοπος δέν όμιλεΐ εξ ονόματος όλων τών 
επισκόπων τής Επισκοπικής συνελεύσεως, τής Γαλλίας π.χ., άλλά 
εξ ονόματος τής επισκοπής του, επί τών προβλημάτων τού ποιμνί
ου του καί τής θέσεως τής Εκκλησίας του. Θεωρώ ότι διά τής δια
τυπώσεως ταύτης άποφεύγεται οίαδήποτε παρανόησις. Δέν βλέπω 
τόν λόγον νά προβάλωμεν άντίρρησιν είς αύτό, διότι είναι σαφές 
ότι έκαστος επίσκοπος άσκεΐ ποιμαντικόν έργον είς μίαν χώραν 
καί θά πρέπει νά δύναται νά ενημερώνη καί νά διευθετή ζητήματα 
άπτόμενα τής ποιμαντικής διακονίας του μετά τών κρατικών άρχών.
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Εάν μία ένορία άντιμετωπίζη διοικητικόν πρόβλημα, είναι φυσιο
λογικόν νά άσχοληθη μέ τούτο ό έπίσκοπος, έρχόμενος είς έπαφήν 
μέ τάς κρατικάς άρχάς. Εάν πρέπει νά ένημερώση περί της θέσεως 
της Εκκλησίας του, είναι φυσικόν νά δύναται νά άπευθυνθη είς τά 
ΜΜΕ. Θεωρώ ότι είς τό πλαίσιον τούτο, λέγοντες ότι διατηρεί τάς 
έν λόγφ σχέσεις, προκειμένου νά ένημερώνη περί τών θεμάτων, τά 
όποία άφορούν είς τό ποίμνιόν του καί είς τήν θέσιν της Εκκλησίας 
αύτού, δέν βλέπω λόγον άντιρρήσεως έπ' αύτού. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Μία διευκρινιστική έρώτησις πρός τόν κ. 
Λαχάμ. Τό έρώτημα, τό όποίον είχον θέσει, ήτο έάν τό προτεινόμε- 
νον κείμενον πρέπει νά παραμείνη είς τό σημείον τούτο τού ύπό 
έξέτασιν κειμένου ή νά περιληφθη είς τόν Κανονισμόν. Δέν ήκουσα 
τήν πρότασίν σας έπ' αύτού. Διότι τίθεται τό έρώτημα μήπως θά 
ήδύνατο νά μείνη έδώ ώς θέμα γενικης άρχης καί νά άναπτυχθη 
έν ταίς λεπτομερείαις αύτού είς τόν Κανονισμόν. Ποία ή θέσις σας 
έπ' αύτού;

Ό Έλλογιμ. Δρ Άλμπέρ Λαχάμ: Εξέφρασα τήν θέσιν είς 
τήν άρχήν της παρεμβάσεώς μου, ή όποία είναι ή έξης: Κατ' άρχήν, 
τό κείμενον δύναται νά περιληφθη είς τόν Κανονισμόν. Αφού 
λεχθη ποίαι είναι αί άρμοδιότητες τών Επισκοπικών συνελεύσε
ων, δυνάμεθα νά έντάξωμεν τό κείμενον τούτο διά νά δείξωμεν ότι 
ή άρμοδιότης τών συνελεύσεων σταματά έκεί, ώς χαλινόν είς τήν 
άρμοδιότητα τών συνελεύσεων ή ώς προστασίαν της ποιμαντικης 
άνεξαρτησίας τού έπισκόπου. Λέγω δέ ότι έάν ή Εκκλησία της 
Ρωσσίας έπιμένη νά περιληφθη είς τό παρόν σημείον τού ύπό συ
ζήτησιν κειμένου, δέν θά χρειασθη νά τό έντάξωμεν καί είς τόν 
Κανονισμόν. Προσωπικώς, προτιμώ νά ένταχθη είς τόν Κανονι
σμόν, όπου γίνεται άναφορά είς τάς άρμοδιότητας, λέγοντες τί δέν 
έχουν άρμοδιότητα νά κάνουν αί Επισκοπικαί συνελεύσεις, δηλα
δή νά λεχθη τί πρέπει νά σέβωνται, ποία είναι τά όρια, τά όποία δέν 
πρέπει νά ύπερβαίνουν, έν είδος έξαιρέσεως, μή παρεμβάσεως είς 
τήν ίδιωτικήν σφαίραν τού έπισκόπου. Κατά τήν γνώμην μου, τό 
σημαντικόν δέν είναι τόσον ή θέσις, είς τήν όποίαν θά ένταχθη τό 
κείμενον, όσον ή ούσία αύτού τό όποίον θά άποφασίσωμεν.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Κομάρνο κ. Τύχων: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
θεωρούμεν ότι τό ύπό της Εκκλησίας της Ρωσσίας προτεινόμενον 
κείμενον δύναται νά συμπεριληφθη είς τό κείμενον τού 1993, άκόμη 
καί ώς χωριστή παράγραφος, διότι έδώ άναφέρονται αί δυνατότη
τες, αί άρχαί τού έργου τών Επισκοπικών συνελεύσεων. Πρόκειται 
περί κειμένου άρχών.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, φρονώ ταπεινώς ότι ή πρώτη πρότασις δύναται νά ένταχθη
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ώς βασική άρχή τού Κανονισμού, δηλαδή είς τάς Έπισκοπικάς 
συνελεύσεις δέν παραχωρούνται άρμοδιότητες διοικητικού καί 
κανονικού χαρακτηρος, ούτε περιορίζουν αύται τά δικαιώματα τών 
έπαρχιούχων έπισκόπων είς τήν Διασποράν. Ώς πρός τό δεύτερον 
μέρος, ώς είπον καί χθές, έχω τήν αϊσθησιν ότι θά κάνωμεν ούτως 
οργανισμούς, οί όποΐοι δέν θά έχουν μέλλον ούτε ζωήν. Κατά τήν 
γνώμην μου, τό δεύτερον τούτο μέρος της προτάσεως της ρωσσικης 
Έκκλησίας έρχεται είς άντίθεσιν μέ τό ηδη έγκριθέν κείμενον, μέ 
τό σημεΐον 2 γ): «Έργον καί ευθύνη τών Έπισκοπικών τούτων συν
ελεύσεων θά είναι ή μέριμνα διά τήν φανέρωσιν τής ένότητος τής 
Ορθοδοξίας καί τήν άνάπτυξιν κοινής δράσεως όλων τών ορθοδόξων 
έκάστης περιοχής πρός θεραπείαν τών ποιμαντικών άναγκών...». 
Όταν έκαστος έπίσκοπος θά πράττη κατά τό δοκούν, πώς θά 
φανερωθή ή ένότης της Όρθοδόξου Έκκλησίας, όταν έκαστος θά 
είναι άνεξάρτητος; Έπομένως, θά συνέρχωνται άπλώς διά νά συ
ζητήσουν, άλλά δέν θά ύπάρχη καθολική φανέρωσις της ένότητος 
της Όρθοδοξίας. Πρέπει νά ύπάρχη κοινή παρουσία της Έκκλησίας 
πρός τά έξω. Προτείνω λοιπόν τό πρώτον μέρος της προτάσεως της 
ρωσσικης Έκκλησίας νά τεθή ώς δέσμευσις, άλλά τό δεύτερον μέ
ρος νά άπαλειφθή, διότι έρχεται είς άντίθεσιν μέ τό σημεΐον 2 γ) 
τού ηδη έγκριθέντος κειμένου, τό όποΐον όμιλεΐ περί καθολικης φα- 
νερώσεως της Όρθοδοξίας πρός τόν έξω κόσμον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ, άγιε Περιστερίου. Νομίζω ότι 
είναι μία πρότασις, ή όποία άξίζει νά ληφθή ύπ' όψιν. Θά ηθελον 
νά ύποβάλω μίαν σκέψιν είς τήν Αντιπροσωπίαν της άγιωτάτης 
Έκκλησίας της Ρωσσίας. Μήπως τό προτεινόμενον κείμενον θά 
ήδύνατο νά άποτελέση δύο τμήματα, τό πρώτον μέρος, τό όποΐον 
είναι γενικης άρχης, νά συμπεριληφθή είς τό παρόν ύπό έξέτασιν 
σημεΐον τού κειμένου τού 1993, καί αί λεπτομέρειαι νά ένταχθούν 
έκεΐ όπου γίνεται άνάλυσις τών άρμοδιοτήτων; Είς ούδέν έ'τερον 
σημεΐον τού κειμένου τού 1993 είσερχόμεθα είς λεπτομερείας. Άς 
δώσωμεν μίαν γενικήν διατύπωσιν, ότι δηλαδή έκαστος έπίσκοπος 
είναι ύπόλογος έναντι της Έκκλησίας του, όπως λέγεται είς τό κεί
μενον της προτάσεώς σας, καί ότι ή Έπισκοπική συνέλευσις δέν δύ
ναται νά παρεισφρήση είς τό έργον του, νά άναλύσωμεν δέ τούτο 
είς τόν Κανονισμόν. Τό θεωρώ λογικόν καί έρωτώ, έάν τό δέχεται ή 
Αντιπροσωπία της Έκκλησίας της Ρωσσίας.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Εϊμεθα 
έ'τοιμοι νά συντομεύσωμεν τό κείμενον, έάν άναλυθή περαιτέρω 
είς τόν Κανονισμόν λειτουργίας τών Έπισκοπικών συνελεύσεων. 
Είς τήν περίπτωσιν ταύτην, θά πρέπει νά διατηρήσωμεν τήν πρώ- 
την φράσιν, ώς προέτεινεν ό άγιος Περιστερίου, ένώ δυνάμεθα νά
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περιορίσωμεν τήν δευτέραν φράσιν ώς έξής: «Έκαστος επίσκοπος 
είναι ύπόλογος είς τήν τοπικήν του Εκκλησίαν, είς τό ποιμαντικόν 
του εργον καί είς όλους τούς τομείς τών εξωτερικών σχέσεων, αί 
οποίαι άφορούν είς τήν Έκκλησίαν του».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Κείμενον άρχής εδώ, θά προέτεινα 
νά άποτελέση ίδιαιτέραν παράγραφον, ώς ήδη προετάθη, διότι 
δέν ταιριάζει μέ τά προηγούμενα, τά όποΐα άναφέρονται είς τήν 
εκπόνησιν τού Κανονισμού. Θά άκολουθή έτέρα παράγραφος, ή 
όποία θά άναφέρεται πάλιν γενικώς είς τά τών προέδρων, τό ση
μερινόν 3, είς δέ τόν Κανονισμόν θά άναλύωνται όλα τά έτερα, τά 
όποΐα θά συζητήσωμεν όταν φθάσωμεν είς τόν Κανονισμόν. Είσθε 
σύμφωνοι; Θά δώση ό άγιος Βολοκολάμσκ τήν άκριβή διατύπωσιν 
ή εγώ;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, τό άρθρον 5 § 1. τού Κανονισμού περιγράφει άναλυτικώς τάς 
άρμοδιότητας τών Επισκοπικών συνελεύσεων. Τό περιεχόμενον 
τών άρμοδιοτήτων τών Επισκοπικών συνελεύσεων συρρικνούται 
είς τήν διατύπωσιν, ή όποία προβάλλεται ύπό τής άγιωτάτης 
Εκκλησίας τής Ρωσσίας είς τήν πρότασιν τροπολογίας, διότι αύτη 
προβάλλει ώς ύποκείμενον δικαιωμάτων τόν επίσκοπον καί όχι 
τήν Επισκοπικήν συνέλευσιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δύναται όμως νά άλλάξη τό ύποκείμενον 
ύπό τήν έξής μορφήν: «Αί Έπισκοπικαί συνελεύσεις δέν στερούν 
αρμοδιότητας διοικητικού ή κανονικού χαρακτήρος άπό τούς 
επισκόπους μέλη αντών». Όπότε παραμένουν ώς ύποκείμενον αί 
Επισκοπικαί συνελεύσεις, άλλά τό νόημα είναι τό ΐδιον. Περιμέ
νω όμως νά άκούσω τήν διατύπωσιν τού Αρχιεπισκόπου Βολοκο- 
λάμσκ.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, εΐμεθα έτοιμοι νά άκούσωμεν τήν ίδικήν σας διατύπω
σιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Επειδή ό Καθηγ. κ. Φειδάς επισημαίνει 
ορθώς ότι τό ύποκείμενον τής προτάσεώς σας είναι οί επίσκοποι καί 
όχι αί Επισκοπικαί συνελεύσεις, νομίζω ότι δυνάμεθα νά εΐπωμεν: 
«Αί Έπισκοπικαί συνελεύσεις δέν στερούν αρμοδιότητας διοικητικού 
καί κανονικού χαρακτήρος τών επισκόπων μελών αντών, ούτε πε
ριορίζουν τά δικαίωματα τών επαρχιούχων επισκόπων είς τήν Δια
σποράν». Αύτό θά είναι ή γενική άρχή καί τά άλλα θά ενταχθούν 
άναλυτικώς είς τόν Κανονισμόν. Πώς βλέπετε τήν διατύπωσιν;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Θά 
ήθέλομεν ή πρώτη πρότασις νά παραμείνη ώς τήν προετείναμεν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όμιλούμεν διά τό ποΐαι είναι αί άρμοδι-
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ότητες καί ποίοι είναι οί περιορισμοί, τά όρια τών συνελεύσεων. 
Τό πνεύμα παραμένει τό ΐδιον, συμφώνως πρός τήν πρότασίν σας. 
Δέν άλλάζει ή ίδέα ότι οί έπίσκοποι δέν δεσμεύονται, δηλαδή αί 
συνελεύσεις δέν δεσμεύουν τούς έπισκόπους. Αύτό δέν θέλομεν νά 
εΐπωμεν; Νά τό εΐπωμεν, άλλά μέ ύποκείμενον τάς συνελεύσεις;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Ναί 
συμφωνούμεν μέ τήν διατύπωσιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Επαναλαμβάνω τήν διατύπωσιν: «Αί 
Επισκοπικαί συνελεύσεις δέν αποστερούν από τούς έπισκόπους 
μέλη αύτών αρμοδιότητας διοικητικού καί κανονικού χαρακτήρος, 
ούτε περιορίζουν τά δικαιώματα αύτών είς τήν Διασποράν». Νομί
ζω ότι είναι μία εύρεία διατύπωσις, ή όποία καλύπτει τό πνεύμα 
της προτάσεως της άγιωτάτης Εκκλησίας της Ρωσσίας καί βάσει 
της όποίας θά άναλύσωμεν είς τόν Κανονισμόν τάς συνεπείας της 
άρχης ταύτης. Εάν συμφωνητε είς τήν πρότασιν αύτήν...

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Ή διατύπω
σις, τήν όποίαν άνεγνώσατε, Σεβ. άγιε Πρόεδρε, περιλαμβάνει τήν 
πρώτην φράσιν, τήν όποίαν δεχόμεθα όπως τήν εΐπατε. Είς τήν δευ
τέραν όμως φράσιν θά πρέπει νά εΐπωμεν ότι έκαστος έπίσκοπος 
είναι ύπόλογος είς τήν τοπικήν Εκκλησίαν του διά τό ποιμαντικόν 
του έργον καί διά τήν άνάπτυξιν τών έξωτερικών σχέσεων. Αύτό 
πρέπει νά λεχθη έπίσης είς τό σημείον τούτο.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δυνάμεθα νά τό εΐπωμεν γενικώς ότι 
έκαστος έπίσκοπος είναι ύπόλογος είς τήν ίδικήν του Εκκλησίαν 
διά τό ποιμαντικόν αύτού έργον. Εάν τό άναλύσωμεν, νομίζω ότι 
πηγαίνομεν είς τάς άρμοδιότητας τού Κανονισμού καί δέν εΐμεθα 
πλέον είς τάς γενικάς άρχάς. Τούτο έξυπακούεται ώς συνέπεια, έφ' 
όσον ό έπίσκοπος δέν στερείται τών άρμοδιοτήτων του. Δυνάμεθα 
νά περατώσωμεν τήν φράσιν λέγοντες, ότι ό έπίσκοπος παραμένει 
ύπόλογος είς τήν ίδικήν του Εκκλησίαν, ό δέ τρόπος μέ τόν όποίον 
έκδηλώνεται ή έξάρτησίς του αΰτη θά φανη είς τόν Κανονισμόν. 
Πώς τό βλέπετε; Νά έρωτήσω όσους έκαναν έπ' αύτού προτάσεις. 
Ο κ. Λαχάμ έχει νά παρατηρήση κάτι.

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, θά 
ήδυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι έκαστος έπίσκοπος συνεχίζει νά είναι 
ύπόλογος είς τήν Εκκλησίαν του, δηλαδή δέν παρεμβαίνομεν, καί 
ό έπίσκοπος διατηρεί τό δικαίωμα τό όποίον είχεν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καλώς, άς προσθέσωμεν καί τήν φρά
σιν ταύτην: «Εκαστος έπίσκοπος είναι ύπόλογος είς τήν ίδικήν του 
Εκκλησίαν», άλλά έάν τό άναλύσωμεν περαιτέρω είσερχόμεθα είς 
λεπτομερείας, αί όποίαι θά άναφερθούν είς τόν Κανονισμόν.

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, άντί
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νά εϊπωμεν πρέπει η οφείλει, νά εϊπωμεν ότι συνεχίζει νά είναι 
ύπόλογος, δηλαδή συνεχίζει νά ύπάγεται είς τήν άνωτέραν αύτού 
αύθεντίαν, είς τήν όποίαν έχει τήν άναφοράν του.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος έν Βερολίνω, Γερμανία καί Μ. 
Βρεταννία κ. Μάρκος: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, προκειμένου νά διατη- 
ρηθή τό ύποκείμενον της φράσεως, ώς προείπατε, στηριζόμενος 
είς τήν παρατήρησιν τού Καθηγ. κ. Φειδά, θά προέτεινον τήν έξης 
διατύπωσιν: «Ή Έπισκοπική συνέλευσις δέν περιορίζει τήν προηγου- 
μένην δραστηριότητα έκάστου έπισκόπου είς τάς έξωτερικάς καί 
έσωτερικάς σχέσεις τής Έκκλησίας του μέ τήν περιβάλλουσαν αυτόν 
κοινωνίαν».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Σεβασμιώτατε, θεωρώ ότι ή διατύπωσίς 
σας είσέρχεται είς λεπτομερείας καί δημιουργεΐ συζήτησιν. Όταν 
λέγομεν «ή προηγουμένη», δέν γνωρίζομεν ποία είναι ή προηγουμέ- 
νη, ένδεχομένως νά μήν ητο ή ορθή η κάτι τό όποΐον θέλομεν κά
πως νά διορθώσωμεν. Άς μείνωμεν είς τήν διατύπωσιν, τήν όποίαν 
είχον προτείνει. Δέν νομίζω ότι βλάπτει.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ίννοκέντιος Έξαρχος: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ώς άντιλαμβάνομαι τό θέμα, ή πρώτη πρό
τασις έξυπηρετεΐ άπολύτως τόν στόχον της ύπό της άγιωτάτης 
Έκκλησίας της Ρωσσίας γενομένης προτάσεως καί άρκεΐ: «Είς 
τάς Έπισκοπικάς συνελεύσεις δέν παραχωρούνται αρμοδιότητες 
διοικητικον καί κανονικον χαρακτήρος, ούτε περιορίζονται τά δι
καιώματα τών έπαρχιούχων έπισκόπων είς τήν Διασποράν». Είς τά 
κείμενα ύπάρχουν ηδη πολλοί πλεονασμοί. Νομίζω ότι ή φράσις 
αύτη είναι έπαρκής καί έξυπηρετεΐ άπολύτως τήν πρότασιν της 
άγιωτάτης Έκκλησίας της Ρωσσίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καί έγώ έτσι νομίζω, άλλά πρέπει νά 
νομίζη τό ϊδιον καί ή Αντιπροσωπία, ή όποία κάνει τήν πρότασιν.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, προτείνω νά περιορισθούν όσα έλέχθησαν είς τήν 
έξης διατύπωσιν: «Αί Έπισκοπικαί συνελεύσεις δέν άποκτονν δι
οικητικά καί κανονικά προνόμια, ούτε περιορίζουν τά δικαιώματα 
τών έπαρχιούχων έπισκόπων είς τήν Διασποράν έπί ζητημάτων 
άφορώντων είς τόν τομέα τον ποιμαντικον έργου καί τών έξωτερικών 
σχέσεων».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όχι, άποκλείεται τούτο. Λυπούμαι, άλλά 
δέν δύναται τούτο νά γίνη δεκτόν, διότι καταργεΐται έντελώς τό νό
ημα τών Έπισκοπικών συνελεύσεων, ώς νά μήν ύπάρχουν. Λοιπόν, 
έάν περιορισθώμεν είς τήν άρχήν της έξαρτήσεως τών έπισκόπων 
έκ τών Έκκλησιών των, πράγμα τό όποΐον είναι καί τό ούσιώδες, θά 
ήδυνάμεθα νά τό δεχθώμεν, άλλά πρέπει νά συζητηθή τί σημαίνει
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τούτο καί δέν είναι ή θέσις εδώ.
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Σεβ. άγιε 

Πρόεδρε, νομίζω ότι ό άγιος Βολοκολάμσκ πρέπει νά δείξη κα- 
τανόησιν. Μέχρι σήμερον έχομεν συνεργασθή κατά τρόπον 
ύποδειγματικόν, φαντάζομαι δέ ότι ή ενέργεια τού Αγίου Πνεύμα
τος θά εξακολουθήση επί τών εργασιών μας. Νομίζω ότι ή πρώτη 
φράσις, ώς διετυπώθη ύπό τού Σεβ. Προέδρου, εύρίσκει σύμφωνον 
καί τήν Αντιπροσωπίαν τής Εκκλησίας τής Ρωσσίας. Όσον άφορά 
είς τήν δευτέραν φράσιν, δυνάμεθα ΐσως νά εΐπωμεν ότι έκαστος 
επίσκοπος ή οί επίσκοποι μέλη τής συνελεύσεως είναι ύπόλογοι είς 
τάς Εκκλησίας των, καθ' όσον άφορά είς τήν ποιμαντικήν δραστη
ριότητα είς άπαντας τούς τομεΐς τού έργου αύτών καί τής προβολής 
τών θέσεων τής Εκκλησίας των.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Φοβούμαι ότι τούτο είναι πολύ άναλυτικόν 
είς τό παρόν σημεΐον, δύναται όμως νά ενταχθή είς τόν Κανονι
σμόν. Εδώ πρέπει νά άναφερθή μία γενική άρχή, ώς ελέχθη προη
γουμένως. Άς συμφωνήσωμεν επί τής άρχής ταύτης.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Μάς ήρεσε 
πολύ ή διατύπωσις τού άγίου Γαλλίας καί επιθυμούμεν νά τήν 
ΐδωμεν καί γραπτώς.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν είναι εύκολον νά τήν έχωμεν τώρα 
γραπτώς. Ό άγιος Γαλλίας δύναται ΐσως νά τήν επαναλάβη καί 
παρακαλώ νά τήν άκούσωμεν μετά προσοχής.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Αναφέρομαι 
άπλώς είς τήν δευτέραν πρότασιν, δηλαδή ότι οί επίσκοποι μέλη 
τής συνελεύσεως είναι ύπόλογοι είς τήν Εκκλησίαν των, καθ' όσον 
άφορά είς τήν ποιμαντικήν δραστηριότητα, ήτοι είς τούς τομεΐς 
τού ποιμαντικού έργου αύτών καί τής προβολής τών θέσεων τής 
Εκκλησίας των.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Επί ποίων θεμάτων; Τών θέσεων γενικώς 
ή τών θέσεων επί τού έργου τούτου;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: «Οί επίσκοποι 
μέλη τής συνελεύσεως παραμένουν ύπόλογοι είς τήν Εκκλησίαν των, 
καθ' όσον άφορα είς τό ποιμαντικόν εργον των καί τήν επ' αντού προ
βολήν τών θέσεων τής Εκκλησίας των». Νομίζω ότι πρόκειται περί 
σαφούς άναφοράς είς τό ποιμαντικόν έργον τών επισκόπων.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Τοιαύ- 
τη διατύπωσις θά εθεωρεΐτο ίκανοποιητική ύπό τής ήμετέρας 
Αντιπροσωπίας.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος Σαμαράς: «Οί 
επίσκοποι μέλη τής συνελεύσεως είναι ύπόλογοι είς τήν Εκκλησίαν 
των, καθ' όσον άφορα είς τήν ποιμαντικήν δραστηριότητα καί τήν 
προβολήν αντής».
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν πρόκειται μόνον περί της ποιμαντικης 
δραστηριότητος, ύπάρχουν αί ποιμαντικαί άνάγκαι, όλα τά ποιμαν
τικά θέματα.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, όμιλούμεν περί της δυνατότητος έκάστου έπισκόπου όχι 
μόνον νά άσκη τό ποιμαντικόν έργον του, άλλά καί νά προβάλη 
τάς θέσεις της Εκκλησίας του είς τόν έξω κόσμον. Επί παραδεί
γματι, ή Εκκλησία της Ρωσσίας έχει έν κοινωνικόν δόγμα καί θέλει 
ό έπίσκοπος νά έχη τό δικαίωμα νά προβάλη τούτο ώς θέσιν της 
Εκκλησίας του. Ιδού περί τίνος όμιλούμεν καί ή ύπό τού άγίου Γαλ
λίας προταθείσα διατύπωσις καλύπτει τήν έπιθυμίαν μας ταύτην.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ποία είναι ή διατύπωσις, ή όποία σας 
ίκανοποιεί;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: «Εκαστος 
έπίσκοπος είναι ύπόλογος είς τήν τοπικήν Εκκλησίαν του διά τό ποι
μαντικόν του έργον καί τήν προβολήν τής θέσεως τής Εκκλησίας του 
ένώπιον τού έξωτερικού κόσμου». Κάπως έτσι.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Βεβαίως, ή προβολή της θέσεως της 
Εκκλησίας του δέν είναι κακόν, άλλά άς μή λησμονώμεν ότι ή δια
τύπωσις αΰτη είναι άρνητική, δηλαδή δέν λέγομεν τί πρέπει νά κά
νουν αί Επισκοπικαί συνελεύσεις, άλλά τί δέν πρέπει νά κάνουν. 
Αί συνελεύσεις έχουν σκοπόν νά παρουσιάζουν καί τήν κοινήν θέ
σιν τών ορθοδόξων έπί διαφόρων θεμάτων, όχι μόνον τί λέγει έπ' 
αύτών έκάστη Εκκλησία, άλλως όδεύομεν πρός μίαν κατάστασιν 
χειροτέραν της ύπαρχούσης. Λοιπόν, νά τό εΐπωμεν, άλλά κατά 
τρόπον θετικόν, ότι δηλαδή προσπάθεια μας είναι ή προβολή της 
κοινης θέσεως πρός τόν έξω κόσμον, ή βελτίωσις της παρούσης κα- 
ταστάσεως.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Τό κείμε
νον άναφέρει πολλάκις τί πρέπει καί τί θά κάνουν αί Επισκοπικαί 
συνελεύσεις. Τό νόημα της προτεινομένης προσθήκης είναι ότι ή 
ΰπαρξις κοινης θέσεως καί κοινών άνησυχιών τών κατά τόπους 
’Ορθοδόξων Εκκλησιών, τάς όποίας έκφράζει ή Επισκοπική συν
έλευσις είς τόν διάλογον μέ τόν έξω κόσμον, δέν σημαίνει ότι 
μία τοπική Εκκλησία άδυνατεί νά έχη τάς ίδικάς της θέσεις καί 
άνησυχίας έπί τού ένός ή τού άλλου ζητήματος. Αύτό θέλομεν νά 
έκφράσωμεν έδώ καί δι' ήμας έχει σημασίαν ή παράγραφος αΰτη 
καί θά εΐμεθα έτοιμοι νά δεχθώμεν τήν διατύπωσιν τού άγίου Γαλ
λίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Κατά τήν γνώμην μου, ή διατύπωσις τού 
άγίου Γαλλίας περιορίζει τό θέμα είς τήν κοινωνικήν δραστηριό
τητα. Εθέσατε, άγιε Βολοκολάμσκ, έ'τερον θέμα. Προσωπικώς δέν
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έχω άντίρρησιν ώς πρός τήν έλευθερίαν έκάστης Έκκλησίας νά 
έκφράση τάς άπόψεις της. Αί συνελεύσεις δέν δύνανται νά στε
ρήσουν τό δικαίωμα τούτο είς μίαν Έκκλησίαν, άλλά συγχρόνως 
πρέπει νά ύπάρχη καί τό στοιχεΐον της προσπαθείας τούλάχιστον 
άναπτύξεως ένιαίων θέσεων τών Όρθοδόξων. Τούτο είναι τό νόη
μα τών Έπισκοπικών συνελεύσεων.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Καί ήμεΐς 
συμφωνούμεν είς τούτο. Διά τάς κοινάς προσπαθείας γίνεται λό
γος είς τό κείμενον τού 1990, § 2 γ, τό όποΐον ηδη άπεδέχθημεν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καλώς, θά ητο δυνατόν νά προστεθή μία 
φράσις, ότι, καίτοι αί Έπισκοπικαί συνελεύσεις άποβλέπουν είς 
τήν διαμόρφωσιν κοινης θέσεως τών Όρθοδόξων, δέν έμποδίζουν 
τούς έπισκόπους μέλη αύτών νά έκφράζουν καί τήν άποψιν της 
Έκκλησίας των. Νά μήν είναι δηλαδή έντελώς άρνητική ή πρό
τασις, άλλά νά έχη έν θετικόν στοιχεΐον: «Καίτοι αί Έπισκοπικαί 
συνελεύσεις άποβλέπουν είς τήν διαμόρφωσιν κοινής ορθοδόξου θέ
σεως (έναντι τον κόσμου καί τών άλλων Έκκλησιών) έπί διαφόρων 
θεμάτων, τοντο ουδόλως έμποδίζει τούς έπισκόπους μέλη αυτών νά 
έκφράζουν τάς άπόψεις τής ίδικής των Έκκλησίας έπί τών θεμάτων 
τούτων». Συμφωνεΐτε;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Συμφω
νούμε καί σάς εύχαριστούμε διά τήν έποικοδομητικήν συζήτησιν. 
Απλώς θά ήθέλομεν νά ϊδωμεν καί είς γραπτήν μορφήν τήν τελι
κήν διατύπωσιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι δυνάμεθα τώρα νά τό δια- 
τυπώσωμεν, ώστε νά λήξη τό θέμα. Ή πρώτη πρότασις μένει ώς 
έχει ηδη διατυπωθη: «Αί Έπισκοπικαί συνελεύσεις δέν άποστερονν 
αρμοδιότητας διοικητικον καί κανονικον χαρακτήρος τών μελών 
αυτών έπισκόπων ούτε περιορίζουν τά δικαιώματα τών έπαρχιούχων 
έπισκόπων είς τήν Διασποράν». Καί προσθέτομεν: «Καίτοι αί 
Έπισκοπικαί συνελεύσεις άποβλέπουν είς τήν διαμόρφωσιν κοινής 
θέσεως τής Ορθοδόξου Έκκλησίας έπί διαφόρων θεμάτων, τοντο δέν 
έμποδίζει τούς έπισκόπους μέλη αυτών νά έκφράζουν τάς θέσεις τών 
ίδικών των Έκκλησιών έπί τών θεμάτων τούτων».

Ό Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Μπαλα
σώφ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, είναι σχεδόν άδύνατον νά κατανοήσω- 
μεν, άκούοντες τήν διατύπωσιν είς τήν έλληνικήν. Έάν εϊχωμεν 
τό κείμενον γραπτώς, έστω καί είς τήν έλληνικήν, θά ήδυνάμεθα 
νά έπιβεβαιώσωμεν τήν άντιστοιχίαν μέ τάς σκέψεις, τάς όποίας 
έξεθέσατε.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δυστυχώς, δέν δυνάμεθα νά έχομεν 
άμέσως άντίγραφα διά τήν όλομέλειαν, άλλά είναι δυνατόν νά δοθή
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χειρόγραφον κείμενον είς τήν ύμετέραν Αντιπροσωπίαν, εντός 
ολίγων λεπτών. Έπομένως, τούτο άρκεΐ ώς προσθήκη, ώς § 3, είς τό 
ύπό εξέτασιν κείμενον τού 1993 καί ή άνάλυσις τών λεπτομερειών 
νά ενταχθή είς τόν Κανονισμόν. Συμφωνεΐτε;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Συμφω- 
νούμεν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έπομένως εκαλύφθη τό θέμα. Δέν ύπάρχει 
διαφωνία επί τών θεμάτων τούτων. Απλώς πρέπει νά άποφευχθή 
τρόπον τινά ή εντύπωσις ότι αί Επισκοπικαί συνελεύσεις ούδέν 
έχουν έργον, ούδεμίαν άποστολήν. Βεβαίως, δέν πρέπει αί συνε
λεύσεις νά εμποδίσουν τήν άνεξαρτησίαν έκάστης Εκκλησίας νά 
έχη τάς άπόψεις της, νά τάς προβάλλη καί νά άσκή τό ποιμαντικόν 
της έργον ελευθέρως. Τούτο είναι δεδομένον. Εκεΐνο τό όποΐον δέν 
είναι δεδομένον είναι ή οφειλομένη προσπάθεια κοινής εκφράσεως, 
διότι καί ό έξω κόσμος περιμένει νά μάς ΐδη ώς μίαν Εκκλησίαν 
καί ήμεΐς οφείλομεν νά άναπτύξωμεν συνείδησιν κοινών θέσεων. 
Όταν ερωτώμεθα, ποία είναι ή ορθόδοξος θέσις επί τινος ζητή
ματος, δέν δυνάμεθα νά άπαντώμεν εκθέτοντες πλείονας θέσεις, 
αί όποΐαι ενδεχομένως εκφράζουν τάς κατά τόπους Εκκλησίας, 
δημιουργούντες σύγχυσιν είς τόν συνομιλητήν μας. Εάν δέν με- 
ριμνήσωμεν ώστε νά ύπερβώμεν τούτο, αί Επισκοπικαί συνελεύ
σεις δέν έχουν νόημα. Κατά τήν γνώμην μου, ή άνεξαρτησία τών 
Εκκλησιών παραμένει, άλλά πρέπει νά ύπάρξη προσπάθεια εντός 
τών συνελεύσεων συζητήσεως τών θεμάτων, συσφίξεως τών σχέσε
ων, προβολής κατά τό δυνατόν τής ένιαίας θέσεως τής ’Ορθοδοξίας. 
Τούτο είναι τό ζητούμενον, άλλως δέν βαδίζομεν πρός τήν Αγίαν 
καί Μεγάλην Σύνοδον, δέν διανύομεν μεταβατικήν περίοδον, άλλά 
παραμένομεν είς τήν ύπάρχουσαν κατάστασιν.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ήλίας: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, ή παρατήρησίς σας είναι ίδιαιτέρως σημαντική διά τήν Διασπο
ράν, είς τήν όποίαν ζώμεν ύπηρετούντες τάς άνάγκας τού ποιμνίου 
μας. Πράγματι, ή ένιαία φωνή τής Ορθοδόξου Εκκλησίας είς τήν 
Διασποράν θά συμβάλη πολύ είς τήν πνευματικήν οίκοδομήν τών 
λαών ορθοδόξου προελεύσεως, άλλά καί είς τήν μαρτυρίαν πρός τόν 
κόσμον, ό όποΐος άναζητεΐ τήν πνευματικήν άπάντησιν τής μιάς, 
άγίας, καθολικής καί άποστολής Εκκλησίας. Θέλω νά τονίσω ότι ή 
προσπάθεια, ή όποία καταβάλλεται διά τάς Επισκοπικάς συνελεύ
σεις, συντελεΐ πολύ είς τό έργον συνόλης τής Εκκλησίας, δεδομένου 
ότι έκάστη δικαιοδοσία διατηρεΐ τά δικαιώματα αύτής συμφώνως 
πρός τούς κανόνας, άλλά καί τόν Κανονισμόν, ό όποΐος πρόκειται 
νά εξετασθή ύπό τής παρούσης Διασκέψεως. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ, άγιε Φιλομηλίου. Θεωρώ
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καί έγώ όσα εΐπατε ίδιαιτέρως σημαντικά, διότι τούτο είναι τό 
κύριον έργον της παρούσης Διασκέψεως. Επαναλαμβάνω όμως 
ότι ή σύγκλισις τών άπόψεων δέν πρέπει νά άποβη είς βάρος της 
άνεξαρτησίας έκάστης Εκκλησίας, ή όποία δύναται νά έκφράζη τάς 
ίδικάς της άπόψεις. Νομίζω ότι ή προταθείσα διατύπωσις, ή όποία 
θά δοθη τώρα είς τήν Αντιπροσωπίαν της άγιωτάτης Εκκλησίας 
της Ρωσσίας, καλύπτει άκριβώς τήν εύαισθησίαν ταύτην.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, έχομεν έτοίμην τήν διατύπωσιν, κατόπιν ώρισμένων τρο
ποποιήσεων.

Ό Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Μπαλασώφ:
«3. Αί Επισκοπικαί συνελεύσεις δέν αποστερούν από τούς έπισκόπους 
μέλη αύτών αρμοδιότητας διοικητικού καί κανονικού χαρακτήρος, 
ούτε περιορίζουν τά δικαιώματα αύτών είς τήν Διασποράν. Καίτοι 
αί Επισκοπικαί συνελεύσεις αποβλέπουν είς τήν διαμόρφωσιν κοινής 
θέσεως τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας έπί διαφόρων θεμάτων, τούτο 
ούδόλως έμποδίζει τούς έπισκόπους μέλη, οί όποίοι παραμένουν 
ύπόλογοι είς τάς ίδικάς των Εκκλησίας, νά έκφράζουν τάς απόψεις 
τών ίδικών των Εκκλησιών ένώπιον τού έξω κόσμου».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: «... έπί τών θεμάτων τούτων».
Ό Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Μπαλασώφ: 

Όχι, άπελείφθη τό τέλος της φράσεως.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πώς, γενικώς; Ασφαλώς δέν έμποδίζει, 

άλλά ή λογική άπαιτεί τήν άναφοράν είς τά θέματα αύτά. Κατά 
τά άλλα, προσωπικώς δέν έχω άντίρρησιν έπί τών τροποποιήσεων, 
τάς όποίας έπεφέρατε.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, μέ ένοχλεί ολίγον ή φράσις «. νά έκφράζουν τάς ίδικάς των 
απόψεις...». Ή ϊδρυσις τών Επισκοπικών συνελεύσεων σκοπόν έχει 
τήν προβολήν κοινών άπόψεων καί θέσεων. Διερωτώμαι πώς θά 
φανερωθη ή ένότης της μιας Εκκλησίας, έάν έκάστη Εκκλησία έχη 
τάς ίδικάς της άπόψεις;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, άλλά δέν ήμπορεί νά περιορισθη τό 
δικαίωμα έκάστης Εκκλησίας νά έχη καί τάς ίδικάς της άπόψεις 
έπί ώρισμένων θεμάτων. Ακόμη καί είς περίπτωσιν πλήρους 
ένότητος, ύπάρχει ή εύχέρεια ύπάρξεως διαφορετικης άπόψεως 
μιας Εκκλησίας έπί τινος θέματος. Δέν έχομεν πάντοτε μίαν 
άποψιν, άλλά πρέπει πάντοτε νά γίνεται προσπάθεια συγκλίσεως 
τών άπόψεων καί έκφράσεως διά μιας φωνης. Ενδεχομένως όμως 
νά ύπάρχουν διαφορετικαί άπόψεις. Κατά τήν γνώμην μου, τούτο 
δέν είναι κακόν, έκφράζει μίαν πολυφωνίαν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ.
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άγιε Πρόεδρε, ή διατύπωσις μού προκαλεΐ μεγάλην άνησυχίαν, 
διά τόν άπλούστατον λόγον ότι διά πρώτην φοράν θεσμοθετούμεν 
τήν μή κοινήν πορείαν, πράγμα τό όποΐον θά άντανακλάται καί 
είς τόν Κανονισμόν. Έκεΐνο τό όποΐον ζητεΐ ή άγιωτάτη Έκκλησία 
της Ρωσσίας είναι αύτονόητον, έφ' όσον έκαστος έπίσκοπος είναι 
ύπόλογος είς τήν Έκκλησίαν, είς τήν όποίαν άνήκει. Φοβούμαι ότι 
μέσφ τού Κανονισμού θεσμοθετούμεν μίαν κατάστασιν έλλείψεως 
κοινης πορείας, ένώ θά έπρεπε νά κάνωμεν τό άντίθετον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καταλαβαίνω τήν παρατήρησίν σας 
καί έγώ έτόνισα τήν σημασίαν τών Έπισκοπικών συνελεύσεων. 
Υπάρχει όμως ό φόβος, τρόπον τινά, ότι αί συνελεύσεις θά περι
ορίσουν τήν ύπό τών Έκκλησιών έλευθερίαν έκφράσεως τών θέ- 
σεών των. Δέν δυνάμεθα νά άγνοήσωμεν τόν προβληματισμόν 
τούτον. Εύρισκόμεθα είς τό στάδιον ίδρύσεως τών Έπισκοπικών 
συνελεύσεων καί θέλομεν νά εϊμεθα όλοι ήσυχοι ότι αί συνελεύ
σεις αύται δέν θά περιορίσουν τήν έλευθερίαν έκάστης Έκκλησίας. 
Ένδεχομένως καί ή ίδική σας η έτέρα Έκκλησία νά θελήση είς μίαν 
δεδομένην στιγμήν νά έκφράση μίαν άποψιν διαφορετικήν έπί 
ένός θέματος. Νομίζω ότι δέν πρέπει αί Έκκλησίαι νά άπολέσουν 
τό δικαίωμα τούτο. Βεβαίως, έκεΐνο τό όποΐον δέν μέ ίκανοποιεΐ είς 
τήν διατύπωσιν είναι ότι δίδεται έμφασις είς τήν διαφοράν καί όχι 
είς τήν ένότητα. Λέγομεν, «καίτοι αί Έπισκοπικαί συνελεύσεις.». 
Θεωρώ προτιμότερον νά εϊπωμεν τό άντίστροφον, δηλαδή ότι, καί
τοι έκάστη Έκκλησία είναι έλευθέρα νά έ χ η .,  έν τούτοις πρέπει 
νά καταβάλλωμεν προσπάθειαν διά τήν έπίτευξιν ένιαίας φωνης. 
Τούτο είναι τό ορθόν, άλλά δέν θά έπιμείνω.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, νομίζω ότι πρέπει νά συμφωνήσωμεν μέ τήν άποψιν τού άγίου 
Περιστερίου καί τήν ίδικήν σας, προκειμένου νά τονισθή άκριβώς 
τό πνεύμα τού κειμένου τού 1990, ότι δηλαδή έργαζόμεθα διά τήν 
ένότητα. Έφ' όσον λέγομεν ότι αί Έπισκοπικαί συνελεύσεις δέν 
άποστερούν τάς κανονικάς άρμοδιότητας καί δικαιώματα τών 
έπαρχιούχων έπισκόπων είς τήν Διασποράν, έννοεΐται ότι μετα
ξύ τών κανονικών τούτων δικαιωμάτων είναι καί ή προβολή τού 
ποιμαντικού αύτών έργου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Θεωρώ ότι δέν πρέπει νά χαθή ή συμφω
νία, ή όποία έπετεύχθη. Προτείνω λοιπόν μίαν έλαχίστην τροπο- 
ποίησιν, ή όποία άποδίδει καλλίτερον τό πνεύμα, χωρίς νά βλάπτη 
τό κείμενον, δηλαδή νά άπαλείψωμεν άπλώς τήν λέξιν «καίτοι»: «3. 
Αί Έπισκοπικαί συνελεύσεις δέν άποστερονν άπό τούς έπισκόπους 
μέλη αυτών αρμοδιότητας διοικητικον καί κανονικον χαρακτήρος 
ούτε περιορίζουν τά δικαιώματα αυτών είς τήν Διασποράν. Αί
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Έπισκοπικαί συνελεύσεις αποβλέπουν είς τήν διαμόρφωσιν κοινής 
θέσεως τής Ορθοδόξου Έκκλησίας έπί διαφόρων θεμάτων. Τούτο
ονδόλως εμποδίζει τούς επισκόπους μέλη, οί οποίοι παραμένουν 
ύπόλογοι είς τάς ίδικάς των Έκκλησίας, νά εκφράζουν τάς άπόψεις 
τών ίδικών των Εκκλησιών ενώπιον τού εξω κόσμου». Τονίζομεν 
ούτως ότι επιθυμούμεν τήν ένιαίαν θέσιν, άλλά δέν εμποδίζομεν 
τάς Εκκλησίας νά εκφράζουν τήν ίδικήν των θέσιν. Τό δέχεσθε ύπό 
τήν μορφήν ταύτην;

Ή  Ολομέλεια συμφωνεί.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Λοιπόν, προχωρούμεν είς τό έπόμενον 

σημεΐον (§ 4). Χωρίς νά θέλω νά επιβάλω τήν άποψίν μου, λέγω 
προκαταβολικώς ότι δέν θά εδεχόμην άλλαγήν τού κειμένου επί 
τού σημείου τούτου. Τό λέγω, διότι ή άγιωτάτη Εκκλησία τής Ρωσσί
ας ύπέβαλεν επ' αύτού πρότασιν, ή όποία μέ φέρει όμολογουμένως 
είς δύσκολον θέσιν. Δέν δύναμαι νά τήν δεχθώ. Ή προτεινομένη 
προσθήκη είς τήν § 4 έχει ώς έξής:

«Οί πρόεδροι τών Επισκοπικών συνελεύσεων συγκαλούν 
καί προεδρεύουν πασών τών κοινών συνάξεων τών επισκόπων τής 
περιοχής αντών (λειτουργικών, ποιμαντικών, διοικητικών κ.λπ. Ούτοι 
παρουσιάζουν είς τούς έκτός τήν κοινήν θέσιν τών ορθοδόξων 
δικαιοδοσιών τής περιοχής έπί θεμάτων, τά όποία έχουν συζητηθή 
είς συνεδρίαν κατ' έπέκτασιν τής κοινής άποφάσεως. Ή  παρουσί- 
ασις τής κοινής θέσεως τής Έπισκοπικής συνελεύσεως έπί συγκε
κριμένου κύκλου ζητημάτων δύναται νά άνατεθή, κατόπιν κοινής 
αποφάσεως, καί είς όποιοδήποτε μέλος τής Έπισκοπικής συνελεύ- 
σεως».

Δηλαδή καταργούμεν τόν πρόεδρον. Δέν δυνάμεθα, άφ' 
ένός μέν νά εγκρίνωμεν τόν πρόεδρον, άφ' έτέρου δέ νά τόν 
καταργούμεν.

«Είς ζητήματα γενικωτέρου ενδιαφέροντος, άπαιτούντα, 
κατ' άπόφασιν τής Έπισκοπικής συνελεύσεως, πανορθόδοξον 
άντιμετώπισιν ο πρόεδρος αντής άπευθύνεται είς τόν Οίκουμενικόν 
Πατριάρχην διά τήν άναζήτησιν τής πανορθοδόξου όμοφωνίας, 
ένημερώνων έπίσης καί τούς λοιπούς Προκαθημένους τών 
αύτοκεφάλων Ορθοδόξων Έκκλησιών».

Προσωπικώς δέν δύναμαι νά δεχθώ τήν άνάθεσιν είς έν 
μέλος τής Επισκοπικής συνελεύσεως νά εκφράζη τήν όμοφωνίαν. 
Ή όμοφωνία οίουδήποτε σώματος εκφράζεται διά τού προέδρου 
του. Πρόκειται περί άνατροπής τών πάντων. Έπομένως, θά παρε- 
κάλουν τήν Αντιπροσωπίαν τής άγιωτάτης Εκκλησίας τής Ρωσ- 
σίας νά μήν επιμείνη είς τήν άλλαγήν τού κειμένου. Παρουσιάζει 
πολλάς δυσκολίας καί όπως ήμεΐς σεβόμεθα τάς δυσκολίας των,



Πρακτικά Δ ' Π ροσυνοδικης Π ανορθοδόξου Διασκέψεως/2009 203

παρακαλώ νά σεβασθούν καί έκείνοι τάς ίδικάς μας. Δέν νομίζω 
ότι είναι τόσον σοβαρόν τό θέμα, ώστε νά άπαιτη μίαν προσθήκην 
είς τό κείμενον.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, ΐσως δέν κατενοήσατε τό νόημα της προτάσεώς μας. Θέ
λομεν νά εΐπωμεν ότι οί πρόεδροι τών Επισκοπικών συνελεύσεων 
έκπροσωπούν τήν κοινήν θέσιν έπί τών ζητημάτων, τά όποία συνε- 
ζητήθησαν είς τάς συνεδρίας τών συνελεύσεων.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, άλλά έάν ό καθείς έκφράζη μόνος 
τήν όμοφωνίαν, ούδεμίαν πλέον έχομεν ένότητα.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος έν Βερολίνω, Γερμανία καί Μ. 
Βρεταννία κ. Μάρκος: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, νομίζω ότι ύπάρχει 
παρεξήγησις. Ή πρότασίς μας λέγει ότι κατ' άρχήν ό πρόεδρος 
έκφράζει τήν όμοφωνίαν, ή όποία έπετεύχθη διά της άποφάσεως 
της συνελεύσεως. Ή συνέλευσις όμως δύναται είδικώς νά άναθέση 
είς έν τών μελών της νά όμιλήση έξ ονόματος της συνελεύσεως, 
παρουσιάζον, έπί παραδείγματι, τό ζήτημα της διδασκαλίας τών 
θρησκευτικών είς τά σχολεία, διότι τό έν λόγφ μέλος της συνε
λεύσεως είναι τό πλέον άρμόδιον είς τόν τομέα τούτο. Έτερον 
παράδειγμα, άς ύποθέσωμεν ότι, είς περίπτωσιν βομβαρδισμού 
της Σερβίας, ή δέ Επισκοπική συνέλευσις λαμβάνει άπόφασιν νά 
άπευθυνθη είς τήν κυβέρνησιν της χώρας όπου έδρεύει, προκειμέ- 
νου νά δεχθη τούς πρόσφυγας. Δύναται τότε νά άναθέση τό διάβη
μα είς Σέρβον άρχιερέα, ό όποίος είναι περισσότερον άρμόδιος είς 
τόν τομέα τούτον. Τούτο είναι τό άπλούν νόημα της προτεινομένης 
προσθήκης.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τό άπλούν όμως, ώς τό χαρακτηρίζετε, 
τούτο νόημα είναι έπικίνδυνον, διότι δέν όμιλεί πλέον ή συνέλευσις 
ώς σώμα. Καταργείται τό νόημα της συνελεύσεως. Εάν ό πρόεδρος 
θέλη, δύναται νά άναθέση είς έ'τερον μέλος. Είναι άρμοδιότης τού 
προέδρου καί δέν δυνάμεθα νά καταργήσωμεν τήν άρμοδιότητα 
ταύτην, λέγοντες ότι ή Επισκοπική συνέλευσις άποφασίζει τήν 
άνάθεσιν είς έ'τερον μέλος της έκφράσεως της κοινης βουλήσεως. 
Αδυνατούμεν πλήρως νά δεχθώμεν τήν πρότασίν σας. Εάν θέλε
τε νά ναυαγήση ή παρούσα Διάσκεψις λόγφ τού θέματος τούτου, 
φοβούμαι ότι θά γίνη.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ώς ορθώς εΐπατε, έχομεν ήδη άποφασίσει ότι θά 
ίσχύη ή άρχή της όμοφωνίας κατά τήν ληψιν άποφάσεων έντός της 
Επισκοπικης συνελεύσεως, όπου λύονται όλα τά προβλήματα. Εάν 
εις πρόεδρος Επισκοπικης συνελεύσεως κρίνη ότι έν τών μελών της 
είναι ίκανόν νά έκπροσωπήση τήν συνέλευσιν ή νά παρουσιάση
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πρός τά έξω έν θέμα, ούδείς τόν έμποδίζει νά θέση τό θέμα είς τήν 
όμόφωνον άπόφασιν καί νά τό κάνη. Ούτε έγώ κατανοώ διατί θά 
πρέπει νά άναφερθή μία τοιαύτη περίπτωσις έδώ. Τό ύπό έξέτασιν 
κείμενον έκφράζει ούσιαστικώς τάς βασικάς άρχάς τάς διεπούσας 
τόν Κανονισμόν, ό όποΐος θά έξετασθή είς τήν συνέχειαν. Ούδείς 
έμποδίζει τόν πρόεδρον, έάν καί έφ' όσον θελήση, νά άναθέση 
είς έν τών μελών της συνελεύσεως τήν παρουσίασιν ένός θέμα
τος η τήν έκπροσώπησιν της συνελεύσεως. Δέν δυνάμεθα λοιπόν 
νά άναφέρωμεν έδώ τοιαύτην λεπτομέρειαν, ή όποία δέν γίνεται 
άκριβώς κατανοητόν τί θέλει καί τί έπιδιώκει. Όπως εϊπατε, ή προ
σθήκη αύτη κινδυνεύει νά μειώση τό κύρος της προεδρίας, ταυτο- 
χρόνως δέ καί αύτης καθ' έαυτήν της Έπισκοπικης συνελεύσεως. 
Θεωρώ άπολύτως κατανοητόν καί νομίζω ότι θά γίνη καί ύπό τών 
άδελφών της ρωσσικης Έκκλησίας ότι δέν χωρεΐ έδώ τοιαύτη προ
σθήκη. Νομίζω ότι ή άρχή της όμοφωνίας καί ό πρόεδρος είναι τά 
δύο στοιχεΐα, τά όποΐα έξασφαλίζουν τήν ένότητα της Έπισκοπικης 
συνελεύσεως καί έκεΐ πρέπει νά παραμείνωμεν, διότι τούτο έχει 
ηδη έπιτευχθη.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ, άγιε Δημητριάδος. Θά ηθελον 
νά ύπογραμμίσω τό γεγονός, ότι ή ύπό της παρούσης Διασκέψε- 
ως υίοθέτησις της άρχης της όμοφωνίας είς τήν λειτουργίαν της 
Έπισκοπικης συνελεύσεως σκοπόν άκριβώς είχε τήν διασφάλισιν 
της ένότητος τού σώματος τών συνελεύσεων τούτων. Έάν διά τού 
τρόπου τούτου διαλύσωμεν τήν Έπισκοπικήν συνέλευσιν καί δέν 
έκφράζη ό πρόεδρος τήν όμοφωνίαν, τότε τό θέμα της όμοφωνίας 
καταπίπτει, διότι δέν ύπάρχει πλέον νόημα. Υπάρχουν ώρισμένοι 
σύνεδροι, οί όποΐοι έζήτησαν τόν λόγον, άλλά πρίν νά συνεχίσω- 
μεν τήν συζήτησιν. Θά ηθελον νά έρωτήσω τούς άδελφούς της 
Αντιπροσωπίας της ρωσσικης Έκκλησίας, έάν έμμένουν είς τήν 
προτεινομένην ύπ' αύτών προσθήκην;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, δέν έπιμένομεν είς τήν θέσιν μας καί εϊμεθα έτοιμοι νά 
άποσύρωμεν τήν πρότασιν χάριν της έπιτεύξεως της πανορθοδό
ξου όμοφωνίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έπομένως, τό κείμενον παραμένει ώς έχει. 
Προχωρούμεν είς τό τελευταΐον σημεΐον (§ 5) τού ύπό έξέτασιν κει
μένου. Έάν δέν ύπάρχη πρότασις τροποποιήσεως, θά ηθελον νά 
θέσω έρώτημα ώς πρός τήν παρενθετικήν φράσιν,

«..., περιλαμβανομένης καί τής δημιουργίας νέων, έκτός τών 
ήδη ύπαρχουσών, έπισκοπών έν τή Διασπορα».

Τό θέμα τούτο έχει τρόπον τινα ύπερκερασθη άπό τήν πρα
γματικότητα. Έάν βεβαίως θέλωμεν νά τό διατηρήσωμεν, θά άφορά
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είς τό μέλλον, άλλά δυνάμεθα ΐσως νά τό διαγράψωμεν. Κατά τά 
άλλα νά παραμείνη ή παράγραφος ώς έχει:

«Αί ’Ορθόδοξοι Εκκλησίαι δεσμεύονται, όπως μή προβαίνουν 
είς ενεργείας δυναμένας νά παραβλάψουν τήν ώς ανω διαγραφομέ- 
νην πορείαν πρός κανονικήν επίλυσιν τού θέματος τής Διασποράς, 
θά πράττωσι δέ πάν τό δυνατόν πρός διευκόλυνσιν τού εργου τών 
Επισκοπικών συνελεύσεων καί άποκατάστασιν τής ομαλής κανονικής 
τάξεως εν τή Διασπορα».

Δηλαδή νά άφαιρεθή εκεΐνο τό σημεΐον περί ίδρύσεως νέων 
επισκοπών, διότι χθές ό άγιος Βολοκολάμσκ άνεφέρθη χθές είς 
μίαν ενέργειαν τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου κατά τό παρελ
θόν. Δέν γνωρίζω εάν τό θέμα τούτο πρέπει νά διατηρηθή καί διά 
τό μέλλον. Όμολογώ ότι δέν έχω σαφή θέσιν τής Εκκλησίας μου 
επ' αύτού. Παρακαλώ νά έχω τάς άπόψεις σας καί ΐσως αύριον νά 
επανέλθωμεν, έχοντες διαμορφώσει τάς επί τούτου θέσεις τών 
Εκκλησιών μας.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, θά εχαιρετίζομεν τήν προτεινομένην διαγραφήν τής 
φράσεως: «... περιλαμβανομένης καί τής δημιουργίας νέων, εκτός 
τών ήδη ύπαρχουσών, επισκοπών εν τή Διασπορα», διότι de facto τό 
σημεΐον τούτο δέν ύλοποιεΐται καί όπωσδήποτε δέν πρόκειται νά 
ύλοποιηθή καί είς τό μέλλον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Όλτενίας κ. Είρηναίος: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, ή ήμετέρα Αντιπροσωπία συμφωνεΐ μέ τήν πρότασίν σας 
πρός άπάλειψιν τής φράσεως, διότι έχομεν ήδη Επισκοπικάς συνε
λεύσεις είς περιοχάς όπου δέν ύπάρχουν επισκοπαί.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναίος: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, νομίζω ταπεινώς καί εγώ ότι πρέπει νά άπαλειφθή ή ίδιόμορφος 
τρόπον τινα άπαγόρευσις ίδρύσεως νέων επισκοπών, διότι πράγ
ματι αί άνάγκαι είναι διαφορετικαί άπ' ό,τι είς τό παρελθόν. Ή 
πτώσις τών όλοκληρωτικών καθεστώτων είς τήν Α. Εύρώπην 
προεκάλεσε μέγα μεταναστευτικόν κύμα Ρώσσων, Ρουμάνων καί 
άλλων, οί όποΐοι εύρίσκονται τώρα άνά τάς πέντε ήπείρους. Ή 
ήμετέρα Εκκλησία προσπαθεΐ νά άποφύγη τήν δημιουργίαν νέων 
επισκοπών, όπου δέν ύφίσταται άνάγκη, δηλαδή φασματικών ή 
συμβολικών επισκοπών. Τούτο όντως δέν έχει νόημα. Συγκεκρι- 
μένως, είς τήν Β. Αμερικήν, ή Εκκλησία τής Σερβίας, κατά τήν τε- 
λευταίαν σύνοδον τής ίεραρχίας συνήνωσε δύο επισκοπάς είς μίαν. 
Ενδεχομένως όμως νά ύπάρξη άνάγκη ίδρύσεως έτέρας επισκοπής 
διά ποιμαντικούς λόγους. Νομίζω δηλαδή ότι ούδείς είναι τόσον 
προπετής ώστε νά ίδρύη επισκοπάς καί νά συντηρή επισκόπους 
κ.λπ., άλλά θά κινηθή βάσει πραγματικών άναγκών. Συμφωνώ νά 
άπαλειφθή ή μνεία τού περιορισμού τούτου.
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ. Βλέπω ότι ύπάρχει σύγκλισις 
άπόψεων. Εν τούτοις, άς μοι έπιτραπη νά λάβωμεν τήν άπόφασιν 
περί άπαλείψεως αύριον, διότι θά ήθελον νά ένημερωθώ περισσό
τερον ώς πρός τήν θέσιν καί της Εκκλησίας μου. Μένομεν λοιπόν 
κατ' άρχήν είς τήν έπ' αύτού συμφωνίαν, τήν όποίαν τελικώς θά 
έγκρίνωμεν, σύν ΘεΩι, αύριον. Χαίρω πολύ, άγαπητοί άδελφοί, ότι 
έκαλύψαμεν μέ τόσον καλήν συνεργασίαν καί τό κείμενον τού 1993. 
Μας μένει πλέον τό κείμενον τού Κανονισμού, τό όποίον πρέπει 
όπωσδήποτε, είναι έντός τών ύποχρεώσεών μας, νά έξετάσωμεν 
καί νά έγκρίνωμεν αύριον. Είμαι βέβαιος ότι, άφού έτέθησαν έδώ 
αί άρχαί, είναι εύκολος ή υίοθέτησις τού Κανονισμού, ό όποίος θά 
προσαρμοσθη άπλώς, ώς πρός τά σημεία έπί τών όποίων ύπηρξαν 
τροποποιήσεις έπί τών άρχών.

Ό Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Μπαλασώφ: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, κατά τήν συζήτησιν τών τροποποιήσεων της 
§ 4, δέν συνεζητήθη ή τελευταία έκ τών ύφ' ήμών προταθεισών 
γραπτώς τροποποιήσεων. Αφορα είς τήν τελευταίαν πρότασιν της 
ώς άνω παραγράφου: «Είς ζητήματα γενικωτέρου ένδιαφέροντος, 
απαιτούντα, κατ' απόφασιν τής Επισκοπικής συνελεύσεως, πανορ- 
θόδοξον αντιμετώπισιν ό πρόεδρος αύτής έχει τήν αναφοράν αύτού 
είς τόν Οίκουμενικόν Πατριάρχην διά τά περαιτέρω κατά τά πανορ- 
θοδόξως ίσχύοντα». Επειδή θεωρούμεν ότι ή διατύπωσις δέν είναι 
κατανοητή δι' όλους, προτείνομεν τό έξης: «... ό πρόεδρος αύτής 
απευθύνεται είς τόν Οίκουμενικόν Πατριάρχην διά τήν άναζήτησιν 
τής πανορθοδόξου ομοφωνίας, ένημερώνων έπίσης καί τούς λοι
πούς Προκαθημένους τών αύτοκεφάλων Ορθοδόξων Έκκλησιών». 
Σας εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ενημερώνων, έννοείτε ό Πατριάρχης, όχι 
ή συνέλευσις; Θά ένημερώση ό Οίκουμενικός Πατριάρχης τούς Προ
καθημένους τών άλλων Εκκλησιών. Ταύτα είναι τά πανορθοδόξως 
ίσχύοντα. Δέν ύπάρχει άλλη περίπτωσις. Θεωρώ ύπερβολικήν καί 
προσβλητικήν διά τόν Οίκουμενικόν Πατριάρχην τήν ΰπαρξιν φό
βου ότι δέν θά τηρήση τά ίσχύοντα, ώς έάν δέν γνωρίζη τί πρέπει 
νά πράξη καί τού λέγομεν ήμείς ότι πρέπει νά ένημερώση καί τούς 
άλλους Προκαθημένους.

Ό Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Μπαλα
σώφ: Δέν τίθεται θέμα ύποδείξεως της παρούσης Διασκέψεως 
πρός τόν Οίκουμενικόν Πατριάρχην. Αί προτάσεις όμως της Δια
σκέψεως πρέπει νά είναι κατανοηταί είς όλας τάς Εκκλησίας άνά 
τόν κόσμον. Ο άναγνώστης τού κειμένου τούτου δέν θά δυνηθη 
νά κατανοήση τί σημαίνει διά τά περαιτέρω, έξαιρουμένου τού 
ίδίου τού Οίκουμενικού Πατριάρχου. Διά τούτο προτείνομεν νά
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άναλύσωμεν ποΐαι είναι αί περαιτέρω ένέργειαι τού Οίκουμενικού 
Πατριάρχου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τό παρόν κείμενον δέν προορίζεται διά 
τό ποίμνιόν μας, ούτε διά τό εύρύ κοινόν. Είναι κείμενον συμ
φωνίας τών Έκκλησιών μας καί όλοι οί Προκαθήμενοι, μηδενός 
έξαιρουμένου, γνωρίζουν τί σημαίνει «διά τά περαιτέρω κατά τά 
πανορθοδόξως ίσχύοντα». Δέν ύπάρχει λόγος νά προσβάλωμεν 
τόν Οίκουμενικόν Πατριάρχην, λέγοντες τί πρέπει νά κάνη διά νά 
τηρήση τά ίσχύοντα καί έάν κάτι δέν τηρηθή, οί Προκαθήμενοι θά 
τό έπισημάνουν. Δέν είναι άνάγκη ήμεΐς νά ύποδείξωμεν είς τούς 
Προκαθημένους τό έργον των, τό καθηκόν των. Παρακαλώ λοι
πόν, νά μή διαφωνήσωμεν έπί ένός θέματος, τό όποΐον δέν είναι 
ούσιαστικόν. Ένόμισα ότι εϊχατε άποσύρει τήν πρότασίν σας ταύ
την. Τί λέγει ό άρχηγός της Αντιπροσωπίας της Έκκλησίας της 
Ρωσσίας;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, θεωρούμεν ότι πρέπει νά γίνη μνεία, μέ τήν μίαν η τήν 
άλλην μορφήν, καί τών Προκαθημένων τών Όρθοδόξων Έκκλησιών 
μετά τού Οίκουμενικού Πατριάρχου, διαφορετικώς δημιουργεΐται ή 
έντύπωσις ότι ή τελική άναφορά όλων τών Όρθοδόξων Έκκλησιών 
είναι ό Οικουμενικός Πατριάρχης. Δέν έπιμένομεν είς τήν ήμετέραν 
διατύπωσιν, άλλά θά έπεθυμούσαμε νά γίνεται είς τό σημεΐον τούτο 
μνεία καί τών άλλων Προκαθημένων τών κατά τόπους Όρθοδόξων 
Έκκλησιών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δηλαδή, «τά περαιτέρω κατά τά πανορ
θοδόξως ίσχύοντα» δέν σάς ίκανοποιεΐ. Θέλετε νά άναλύσετε τά 
ίσχύοντα. Έπαναλαμβάνω τήν δυσκολίαν μου νά θεωρήσω ότι Διά
σκεψις ώς ή παρούσα ύποδεικνύει όχι μόνον είς τόν Οίκουμενικόν 
Πατριάρχην, άλλά καί είς άπαντας τούς Προκαθημένους ποΐα 
είναι τά πανορθοδόξως ίσχύοντα. Έφ' όσον δέν έπιμένετε είς τήν 
διατύπωσίν σας, παρακαλώ νά τελειώνη ή παράγραφος ώς έχει. 
Εύχαριστώ καί έπανερχόμεθα, σύν ΘεΩι, αύριον, μετά τό πέρας της 
Θ. Λειτουργίας. Ή σημερινή ύπηρξεν άλλη μία ήμέρα άρμονικης 
συνεργασίας καί εύχομαι τούτο νά συνεχισθή. Έάν τελειώσω- 
μεν καί τόν Κανονισμόν συντόμως, θά έχωμεν καί μίαν ήμέραν 
έλευθέραν, καί αύτό είναι μέγα δώρον.

Λύεται ή συνεδρία.
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ΠΕΜ ΠΤΗ, 11η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καλημέρα, άγαπητοί άδελφοί, επειδή 
μόλις ετελέσαμεν τήν Θ. Λειτουργίαν, άπλώς νά ψάλλωμεν τό 
«ενλογητός ή Χριστέ ο Θεός...»  καί νά άρχίσωμεν τήν εργασίαν μας. 
Θά ήθελον προηγουμένως νά επισημάνω ότι θά χρειασθώμεν Συν
τακτικήν έπιτροπήν διά τό Ανακοινωθέν, τό όποΐον, ώς εΐθισται, 
εγκρίνεται ύπό τής όλομελείας είς τό τέλος τών εργασιών καί 
άνακοινούται πρός τά έξω. Ή Συντακτική επιτροπή θά χρειασθή 
νά εργασθή τό άπόγευμα, όπότε ελπίζω νά έχωμεν προχωρήση 
άρκετά είς τό έργον μας καί νά έχη όλον τό ύλικόν ενώπιόν της. Διά 
νά είναι άποτελεσματική, καλλίτερον νά είναι ολιγάριθμος, άλλά 
καί άντιπροσωπευτική. Προτείνω τήν άκόλουθον σύνθεσιν, εάν 
τήν εγκρίνητε καί συμφωνούν όσοι άκούσουν τά ονόματα αύτών: 
Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίων, Σεβ. Επίσκοπος 
Μπάτσκας κ. Είρηναΐος, Θεοφιλ. Επίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. 
Κυπριανός, Εντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς καί Έλλογιμ. Δρ 
Αλμπέρ Λαχάμ. Εάν δέν έχετε άντίρρησιν ώς πρός τήν σύνθεσιν, 
θά παρεκάλουν τά πρόσωπα, τά όποΐα άνέφερον, νά δηλώσουν εάν 
άποδέχωνται νά συμβάλουν είς τήν σύνταξιν τού Ανακοινωθέντος, 
τό όποΐον βεβαίως είναι πολύ σημαντικόν, άλλά δέν θά είναι λε
πτομερές, κατά τόν τύπον τών άνακοινωθέντων τού παρελθόντος. 
Εφ' όσον δέν ύπάρχει διαφωνία, ύποθέτω ότι άποδέχεσθε τήν 
προτεινομένην σύνθεσιν καί ή Συντακτική επιτροπή δύναται νά 
συνέλθη τό άπόγευμα καί νά άρχίση τήν εργασίαν της. Ώς γνωρί
ζετε, σήμερον ή Α.Θ. Παναγιότης ό Οίκουμενικός Πατριάρχης άγει 
τά ονομαστήρια αύτού. Ώς είχον άνακοινώσει χθές, εστάλη συγχα
ρητήριον μήνυμα εκ μέρους όλων ήμών. Εύχόμεθα ό Κύριος νά τόν 
ενισχύη, νά τού παρέχη ύγείαν καί δύναμιν επί έτη πολλά, σοφίαν 
καί σύνεσιν διά νά όδηγή τήν Εκκλησίαν είς τήν ένότητα αύτής καί 
είς τήν εκπλήρωσιν τής άποστολής της. Επίσης έορτάζει σήμερον 
ό γραμματεύς τής Αντιπροσωπίας τού Οίκουμενικού Πατριαρχεί
ου, Πανοσιολ. Ύπογραμματεύων τής Αγίας καί Ίεράς Συνόδου κ. 
Βαρθολομαΐος, πρός τόν όποΐον εύχόμεθα επίσης πλουσίαν τήν 
χάριν τού Θεού, μακροημέρευσιν καί εύδόκιμον ύπηρεσίαν είς τήν 
Εκκλησίαν. Έτη πολλά, Πανοσιολογιώτατε!

Τό ενώπιον ήμών έργον άφορά είς τήν συμπλήρωσιν τού 
κειμένου τού 1993, τό όποΐον συνεζητήθη καί ενεκρίθη χθές εν 
όλομελεί^, πλήν τής εκ μέρους μου επιφυλάξεως ώς πρός τήν 
άπάλειψιν εκ τής τελευταίας παραγράφου τής φράσεως «περιλαμ- 
βανομένης καί τής δημιουργίας νέων, εκτός τών ήδη ύπαρχουσών, 
επισκοπών εν τή Διασπορα». Κατά τήν χθεσινήν συζήτησιν, διε-
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πίστωσα τήν ΰπαρξιν συμφωνίας είς τήν άπάλειψιν της φράσεως 
ταύτης. Σήμερον, δύναμαι νά εΐπω ότι ούδεμία άντίρρησις ύπάρχει 
έπ' αύτού καί άπό πλευρας της Αντιπροσωπίας τού Οίκουμενικού 
Πατριαρχείου. Απαλείφεται λοιπόν ή φράσις καί ή § 5 έχει πλέον 
ώς έξης:

«Αί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι δεσμεύονται, όπως μή προβαίνουν 
είς ένεργείας δυναμένας νά παραβλάψουν τήν ώς άνω διαγραφομέ- 
νην πορείαν πρός κανονικήν έπίλυσιν τού θέματος τής Διασπορας, 
θά πράττωσι δέ παν τό δυνατόν πρός διευκόλυνσιν τού έργου τών 
Επισκοπικών Συνελεύσεων καί αποκατάστασιν τής όμαλής κανονικής 
τάξεως έν τή Διασπορά».

Επομένως, καί τό κείμενον της Διορθοδόξου Προπαρα- 
σκευαστικης Επιτροπης τού 1993 έχει συζητηθη καί έγκριθη ύπό 
της παρούσης Δ' Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως, 
όμού δέ μετά τού έπίσης έγκριθέντος κειμένου της Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικης Επιτροπης τού 1990 άποτελεί ένιαίον κείμε
νον.

Τό διανεμηθέν είς τήν όλομέλειαν σχέδιον άποφάσεως, 
περιέχον τάς ύπ' αύτής έγκριθείσας τροποποιήσεις (μαύροι

χαρακτήρες), είναι τό έξής:

Η  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

Ή Δ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, συγκληθείσα 
ύπό τής Α.Θ. Παναγιότητος, τού Οίκουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου, τή συμφώνω γνώμη τών Μακαριωτάτων Προκαθη
μένων τών Άγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών, έκφρασθείση κατά 
τήν έν Φαναρίω Ίεράν Σύναξιν αύτών τόν Οκτώβριον τού έτους 2008, 
συνήλθεν είς τό έν Σαμπεζύ Ορθόδοξον Κέντρον τού Οίκουμενικού 
Πατριαρχείου από 6ης μέχρι 13ης Ιουνίου 2009, ύπό τήν προεδρίαν τού 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ίωάννου, έκπροσώπου 
τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου.

Ή Διάσκεψις αύτη, είς τήν όποίαν προσεκλήθησαν καί 
έξεπροσωπήθησαν πασαι αί αγιώταται Ορθόδοξοι Αύτοκέφαλοι 
Εκκλησίαι, ήσχολήθη περί τό θέμα τής κανονικής οργανώσεως τής 
Ορθοδόξου Διασπορας καί συνεζήτησε, συμφώνως πρός τό άρθρον 16 
τού Κανονισμού Λειτουργίας τών Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Δια
σκέψεων, τά ύπό τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής 
τών έτών 1990 καί 1993 ύποβληθέντα αύτή σχετικά κείμενα, τροπο- 
ποιήσασα καί έγκρίνασα αύτά ώς ακολούθως:

1. α) Διεπιστώθη ότι αποτελεί κοινήν βούλησιν πασών τών 
αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών, όπως έπιλυθή τό ζήτημα τής
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Ορθοδόξου Διασποράς τό ταχύτερον δυνατόν καί όπως οργανωθή 
αυτη κατά τρόπον σύμφωνον πρός τήν ορθόδοξον έκκλησιολογίαν 
καί τήν κανονικήν παράδοσιν καί πράξιν τής Ορθοδόξου Έκκλησίας.

β) Διεπιστώθη ώσαύτως ότι κατά τήν παρονσαν φάσιν δέν 
είναι έφικτή δι' ίστορικούς καί ποιμαντικούς λόγους ή άμεσος μετά- 
βασις είς τήν αυστηρώς κανονικήν τάξιν τής Έκκλησίας ώς πρός τό 
ζήτημα τοντο, τούτέστιν είς τήν ύπαρξιν ένός μόνου Έπισκόπου είς 
τόν αύτόν τόπον. Διά τόν λόγον τοντον ήχθη είς τήν άπόφασιν, όπως 
προτείνη τήν δημιουργίαν μεταβατικής τινος καταστάσεως, ήτις καί 
θά προετοιμάση τό έδαφος διά τήν αυστηρώς κανονικήν λύσιν τού 
προβλήματος, έπί τή βάσει άρχών καί κατευθύνσεων, αί όποϊαι δια
γράφονται κατωτέρω. Ή τοιαύτη προετοιμασία δέν θά πρέπει νά 
βραδύνη πέραν τής μελλούσης νά συνέλθη Αγίας καί Μεγάλης Συν
όδου τής Ορθοδόξου Έκκλησίας, ώστε νά δυνηθή αυτη νά προβή είς 
μίαν κανονικήν λύσιν τον προβλήματος.

2. α) Προτείνεται, όπως κατά τό μεταβατικόν στάδιον, 
κατά τό όποϊον θά προετοιμασθή ή κανονική λύσις τον ζητήματος 
δημιουργηθονν (ή ίδρυθονν) είς έκάστην έκ τών κατωτέρω μνημο- 
νευομένων περιοχών «Έπισκοπικαί Συνελεύσεις» πάντων τών έν τή 
περιοχή έκείνη ώς κανονικών άναγνωριζομένων έπισκόπων, οϊτινες 
θά έξακολουθονν νά ύπάγωνται είς τάς κανονικάς δικαιοδοσίας, είς 
άς ύπάγονται σήμερον.

β) Αί συνελεύσεις αύται θά συνίστανται έκ πάντων τών 
έν έκάστη περιοχή έπισκόπων, οϊτινες εύρίσκονται έν κανονική 
κοινωνία μετά πασών τών άγιωτάτων Ορθοδόξων Έκκλησιών καί 
θά προεδρεύωνται ύπό τον πρώτου έκ τών είς τήν Έκκλησίαν Κων
σταντινουπόλεως ύπαγομένων άρχιερέων, έλλείψει δέ τούτου συμ
φώνως πρός τήν τάξιν τών Διπτύχων. Αύται θά έχουν έκτελεστικήν 
Έπιτροπήν, άποτελουμένην έκ τών πρώτων ίεραρχών τών διαφόρων 
δικαιοδοσιών, αί όποϊαι ύπάρχουν είς τήν περιοχήν.

γ) Έργον καί εύθύνη τών έπισκοπικών τούτων συνελεύσεων 
θά είναι ή μέριμνα διά τήν φανέρωσιν τής ένότητος τής Ορθοδοξίας 
καί τήν άνάπτυξιν κοινής δράσεως όλων τών ορθοδόξων έκάστης 
περιοχής πρός θεραπείαν τών ποιμαντικών άναγκών τών έκεϊ δια- 
βιούντων ορθοδόξων, κοινήν έκπροσώπησιν πάντων τών ορθοδόξων 
έναντι τών έτεροδόξων καί τής όλης κοινωνίας τής περιοχής, καλ
λιέργειαν τών θεολογικών γραμμάτων καί τής έκκλησιαστικής παι
δείας κ.λπ. Αί έπί τών θεμάτων τούτων άποφάσεις θά λαμβάνωνται 
καθ' ομοφωνίαν τών Έκκλησιών, αί όποϊαι έκπροσωπούνται είς 
τήν συγκεκριμένην Συνέλευσιν.

3. Αί περιοχαί, είς τάς όποίας θά δημιουργηθονν είς εν πρώτον 
στάδιον Έπισκοπικαί συνελεύσεις, όρίζονται ώς έξής:
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i. Βόρειος καί Κεντρική Άμερική.
ii. Νότιος Άμερική.
iii. Ανστραλία, N. Ζηλανδία καί Ωκεανία.
iv. Μ. Βρεταννία καί Ιρλανδία.
v. Γαλλία.
vi. Βέλγιον, Όλλανδία καί Λουξεμβούργον.
vii. Ανστρία.
viii. Ιταλία καί Μάλτα.
ix. Έλβετία (Λιχτενστάιν)
x. Γερμανία.
xi. Σκανδιναυϊκαί Χώραι.
xii. Ισπανία καί Πορτογαλία.

Οί επίσκοποι τής Διασποράς, οί οποίοι κατοικούν είς τήν Δια
σποράν καί εχουν ενορίας είς περισσοτέρας περιοχάς, θά είναι μέλη 
τών Επισκοπικών Συνελεύσεων καί τών περιοχών αντών.

4. Είς τάς συνελεύσεις ταύτας, αί οποίαι συγκροτούνται κατ' 
άπόφασιν τής παρούσης Διασκέψεως, άνατίθεται ή ενθύνη, όπως 
ολοκληρώσουν εν ταίς λεπτομερείαις τόν ύπ' αύτής έγκριθέντα κα
νονισμόν λειτουργίας αύτών καί εφαρμόσουν αντόν τό ταχύτερον 
δυνατόν καί όπωσδήποτε πρό τής συγκλήσεως τής Αγίας καί Μεγά
λης Συνόδου.

5. Α ί Έπισκοπικαί Συνελεύσεις δέν άποστερούν άπό τούς 
Έπισκόπους μέλη αύτών άρμοδιότητας διοικητικού καί κανονικού 
χαρακτήρος ούτε περιορίζουν τά δικαιώματα αύτών είς τήν Δια
σποράν. Α ί Έπισκοπικαί Συνελεύσεις άποβλέπουν είς τήν διαμόρ- 
φωσιν κοινής θέσεως τής Ορθοδόξου Έκκλησίας έπί διαφόρων θε
μάτων, τούτο ούδόλως έμποδίζει τούς Έπισκόπους μέλη, οί όποίοι 
μένουν ύπόλογοι είς τάς ίδικάς των Έκκλησίας, νά έκφράσουν τάς 
άπόψεις τών ίδικών των Έκκλησιών ένώπιον τού έξω κόσμου.

6. Οί πρόεδροι τών Επισκοπικών Συνελεύσεων συγκαλούν 
καί προεδρεύουν πασών τών κοινών συνάξεων τών επισκόπων τής 
περιοχής αντών (λειτουργικών, ποιμαντικών, διοικητικών κ.λπ.). Είς 
ζητήματα γενικωτέρου ενδιαφέροντος, άπαιτούντα, κατ' άπόφασιν 
τής Επισκοπικής Συνελεύσεως, πανορθόδοξον άντιμετώπισιν ο πρό
εδρος αντής εχει τήν άναφοράν αντού είς τόν Οίκουμενικόν Πατρι
άρχην διά τά περαιτέρω κατά τά πανορθοδόξως ίσχύοντα.

7. Αί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι δεσμεύονται, όπως μή προβαίνουν 
είς ενεργείας δυναμένας νά παραβλάψουν τήν ώς ανω διαγραφομένην 
πορείαν πρός κανονικήν επίλυσιν τού θέματος τής Διασποράς, [περι- 
λαμβανομένης καί τής δημιουργίας νέων, εκτός τών ήδη ύπαρχουσών, 
επισκοπών εν τή Διασπορα. Άντ' αντού, αί εν λόγω Εκκλησίαι, ύπό
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τήν ίδιότητα αύτών ώς μητέρων Εκκλησιών,] θά πράττωσι παν τό δυ
νατόν πρός διευκόλυνσιν τού έργου τών Επισκοπικών Συνελεύσεων 
καί αποκατάστασιν τής όμαλής κανονικής τάξεως έν τή Διασπορά.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Είς τό ένώπιόν σας εύρισκόμενον κείμε
νον, ό,τι είναι σημειωμένον μέ έντονα στοιχεία, είναι αί τροποποι
ήσεις, τάς όποίας έπεφέραμεν. Προτείνω νά έλέγξωμεν, έάν αί τρο
ποποιήσεις αύται έχουν περιληφθη είς τό κείμενον. Παρακαλώ νά 
περιορισθώμεν είς τήν έπιβεβαίωσιν τών τροποποιήσεων. Ερωτώ 
λοιπόν, έάν ύπάρχουν παρατηρήσεις έπί τών τροποποιήσεων, έάν 
δηλαδή αύται συμφωνούν πρός τάς ληφθείσας άποφάσεις κατά 
τήν συζήτησιν τού κειμένου.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, είς τό σημείον 3 xi. Σκανδιναϊκαί χώραι, πρέπει νά 
προστεθη «έκτός τής Φινλανδίας».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έχετε δίκαιον. Είναι παράλειψις της 
Γραμματείας.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, είς τό σημείον 3. ix., καλόν θά ήτο νά άπαλειφθη ή παρένθε- 
σις, καί νά εΐπωμεν: Έλβετία καί Λιχτενστάιν, ώς τούτο έγένετο είς 
έτερα σημεία τού καταλόγου τών περιοχών της § 3.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, πρέπει νά διορθωθη.
Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 

διατί συμπεριελήφθη είδικώς τό Λιχτενστάιν; Είναι αύτονόητον 
ότι έφ' όσον ύπάρχει έκεί ένορία θά ύπάγεται είς τήν Ελβετίαν. 
Υπάρχουν καί έτερα μικρά κράτη, ΐσως μεγαλύτερα τού Λιχτεν
στάιν, τά όποία δέν άναφέρονται, ώς έπί παραδείγματι τό Μονακό, 
τό όποίον ύπάγεται είς τήν Επισκοπικήν συνέλευσιν της Γαλλίας, ό 
Άγιος Μαρίνος, είς τήν Επισκοπικήν συνέλευσιν της Ιταλίας κ.λπ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν ένθυμούμαι τί άπεφασίσθη έπ' αύτού. 
Νά τό διαγράψωμεν; Ποία ή γνώμη σας έπ' αύτού, άγιε Ελβετίας;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, είς τόν τίτλον της Ίερας Μητροπόλεως Ελβετίας άναφέρεται 
καί τό Λιχτενστάιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εν τοιαύτη περιπτώσει άς παραμείνη, 
άλλά χωρίς τήν παρένθεσιν: Έλβετία καί Λιχτεστάιν.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, ή παρέμβασίς μου έχει νά κάνη κυρίως καί κατ' έξοχήν μέ τήν 
μορφήν τού κειμένου, ίδίως δέ τού κειμένου τού 1993. Δίδει είς τόν 
άναγνώστην τήν αΐσθησιν ότι πρόκειται πολλάκις περί συρραφης 
καί συγκολλήσεως προτάσεων, χωρίς νά ύπάρχη, θά έλεγον, 
ύφολογική στρωτή δομή είς τό κείμενον. Επειδή τά κείμενα αύτά 
θά μείνουν είς τήν ίστορίαν, θά πρέπει νά καταβληθη μία φιλο
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λογική προσπάθεια διατυπώσεως τών παραγράφων αύτών, ώστε 
νά όμαλοποιηθούν συντακτικά καί στυλιστικά, είς τρόπον ώστε 
νά μή δεχθώμεν τυχόν παρατηρήσεις τρίτων ότι δέν έχει γίνη σω
στή χρησις καί της γλώσσης. Άν έπιτρέπετε, Σεβ. άγιε Πρόεδρε, θά 
ήδυνάμην νά άναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Είς τήν § 3 
λέγεται: «Οί έπίσκοποι τής Διασποράς, οί όποϊοι κατοικονν είς τήν 
Διασποράν καί έχουν ένορίας είς περισσοτέρας περιοχάς, θά είναι 
μέλη τών Έπισκοπικών Συνελεύσεων καί τών περιοχών αυτών». Είναι 
ολίγον πλαδαρόν τό κείμενον. Θά ήδύνατο νά γίνη: «Οί έπίσκοποι 
τής Διασποράς, οί έδρεύοντες είς αυτήν καί έχοντες ένορίας είς πε
ρισσοτέρας περιοχάς θά είναι μέλη τών Έπισκοπικών συνελεύσεων, 
είς τάς όποίας άνήκουν καί αί περιοχαί αύται». Έτερον παράδει
γμα είναι πρωτίστως καί κυρίως ή διατύπωσις της § 5, ή όποία θά 
ήδύνατο νά ητο ή έξης: «Αί Έπισκοπικαί συνελεύσεις, άποβλέπουσαι 
είς τήν διαμόρφωσιν κοινής θέσεως τής Ορθοδόξου Έκκλησίας έπί δια
φόρων θεμάτων, δέν άποστερονν άπό τούς Έπισκόπους μέλη αυτών 
άρμοδιότητας διοικητικον καί κανονικον χαρακτήρος ούτε περιορί
ζουν τά δικαιώματα αυτών είς τήν Διασποράν. Τοντο σημαίνει ότι 
ουδόλως έμποδίζουν τούς Έπισκόπους μέλη αυτών νά είναι ύπόλογοι 
είς τάς ίδικάς των Έκκλησίας καί νά έκφράσουν τάς άπόψεις τών 
ίδικών των Έκκλησιών ένώπιον τον έξω κόσμου».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έπιτρέψατέ μου νά σάς διακόψω είς τό 
σημεΐον τούτο καί κατόπιν συνεχίζετε. Ώς πρός τήν πρώτην πα- 
ρατήρησίν σας, δέν βλέπω μεγάλας δυσκολίας, κυρίως διότι δέν 
άπτεται τροποποιήσεων, τών όποίων, ώς γνωρίζετε, ή διατύπω
σις καί ή άποδοχή έχρειάσθησαν πολύ χρόνον. Θά ήδυνάμεθα νά 
εϊπωμεν οί έπίσκοποι οί έδρεύοντες ή οί όποϊοι έδρεύουν...

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος: « ... μέλη τών 
Έπισκοπικών συνελεύσεων, είς τάς όποίας άνήκουν καί αί περιοχαί 
αύται».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Αί συνελεύσεις δέν άνήκουν είς περιο
χάς.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος: Αί περιοχαί 
άνήκουν είς τάς συνελεύσεις.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, άλλά δέν γνωρίζομεν ποΐαι είναι 
αύται. Διαμορφώνονται άναλόγως... Δηλαδή είναι ληψις τού ζη- 
τουμένου, έτσι όπως τό θέτετε. Όχι προτιμώ τήν ύπάρχουσαν δια
τύπωσιν, «καί τών περιοχών αυτών». Ώς πρός τόν όρον έδρεύουν ή 
κατοικονν, προτιμώ τό κατοικούν, διά πολλούς λόγους. Παρακαλώ, 
έάν άρχίσωμεν τάς φιλολογικάς παρατηρήσεις, ή συζήτησις θά 
είναι άτέρμων. Ζητούν πολλοί νά όμιλήσουν, διότι έχουν φιλο
λογικάς παρατηρήσεις. Δέν θεωρώ όμως σημαντικόν τό φιλολο
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γικόν πρόβλημα, τό όποΐον θά δημιουργήση μακράν συζήτησιν 
καί άπώλειαν πολυτίμου χρόνου. Εύχαριστώ, κύριε Καθηγητά, 
άλλά ή φιλολογική άρτιότης θά μάς στοιχίση μίαν είσέτι ήμέραν 
εργασίας.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος: Ώς πρός τήν δια- 
τύπωσίν μου τής § 5, δέν άλλάζει τίποτε επί τών γενομένων προ
τάσεων.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τό γνωρίζω ότι δέν άλλάζει, άλλά θά πρέ
πει νά τήν θέσωμεν ύπ' όψιν τών προτεινάντων, νά τήν εξετάσουν 
εκ νέου, νά τήν άκούσωμεν εκ νέου κ.λπ. Λυπούμαι, άλλά δέν δυ
νάμεθα νά τό κάνωμεν. Παρακαλώ, δέν θά γίνη συζήτησις επί τού 
θέματος τής διατυπώσεως τού κειμένου, τό όποΐον έθεσεν ό Καθηγ. 
κ. Μαρτζέλος. Τό κείμενον θά παραμείνη ώς έχει.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, δέν δύναται νά συσταθή επιτροπή, ή όποία θά εξετάση κατ' 
ίδίαν τό φιλολογικόν μέρος τού θέματος;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όχι, διότι τούτο σημαίνει ότι, άφού 
περατώση τό έργον της ή φιλολογική επιτροπή, πρέπει νά 
παρουσιάση τό κείμενον εκ νέου είς τήν όλομέλειαν, νά τό 
εξετάσωμεν καί νά άρχίσωμεν εκ νέου τήν συζήτησιν. Δέν ύπάρχει 
χρόνος. Γνωρίζομεν τάς φιλολογικάς άτελείας, δέν πειράζει. Άς μάς 
κρίνη επιεικώς ή ίστορία εξ επόψεως φιλολογικής. Αρκεΐ τό κείμε
νον νά είναι σαφές, τούτο δέ όχι μόνον είς τήν έλληνικήν, άλλά καί 
είς τάς έτέρας γλώσσας. Λοιπόν, επί τής ούσίας, ύπάρχουν παρατη
ρήσεις; Μέ ενδιαφέρει αύτήν τήν στιγμήν, εάν αί άποφασισθεΐσαι 
ύπό τής όλομελείας τροποποιήσεις εγένοντο είς τό κείμενον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας: 3. iii. Ανστραλία, 
Ν. Ζηλανδία καί Ωκεανία. Νά εΐπωμεν καλλίτερον καί λοιπή 
Ωκεανία, διά νά είναι πλέον σαφές. Διότι γεωγραφικώς, Ωκεανία 
δέν είναι καί ή Ν. Ζηλανδία;

Ό Αίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέ- 
τσης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, τό ήλεγξα, ή Ν. Ζηλανδία άνήκει είς τήν 
Ασίαν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έπομένως, παραμένει ώς έχει. Εύχαριστώ, 
Αίδεσιμολογιώτατε. Εφ' όσον δέν προβάλλεται άντίρρησις, θεωρώ 
τό κείμενον εγκριθέν. Θά τεθή ενώπιον τής όλομελείας άφού γί
νουν αί άπαραίτητοι διορθώσεις τών επισημανθέντων λαθών καί 
ελλείψεων, άλλά επί τής ούσίας θεωρεΐται εγκεκριμένον. Ή έπομένη 
ύποχρέωσίς μας είναι ή εξέτασις καί έγκρισις τού Κανονισμού 
λειτουργίας τών Επισκοπικών συνελεύσεων, σχέδιον τού όποίου 
εξεπόνησε Συνέδριον Κανονολόγων κατ' εντολήν τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Επιτροπής τού 1993.
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Τό ένώπιον τής όλομελείας σχέδιον τού Κανονισμού 
πρός συζήτησιν καί έγκρισιν έχει ώς άκολούθως:

ΣΧΕΔΙΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ  

ΕΝ  ΤΗ ΟΡΘΟΛΟΞΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 

Άρθρον 1.
1. Πάντες οί ορθόδοξοι έπίσκοποι τής Περιοχής, οί όποίοι 

εύρίσκονται έν κανονική κοινωνία μετά πασών τών κατά τόπους 
αύτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, συγκροτούν ίδίαν Επισκοπικήν 
Συνέλευσιν.

2. Μέλη τής Επισκοπικής Συνελεύσεως είναι καί όσοι ύπερόριοι 
ορθόδοξοι έπίσκοποι ασκούν ποιμαντικήν διακονίαν ένοριών τής 
Περιοχής.

3. Οί έφησυχάζοντες καί οί έπισκεπτόμενοι τήν Περιοχήν 
έπίσκοποι δύνανται νά προσκληθούν όπως συμμετάσχουν είς τήν Συν- 
έλευσιν, αλλά άνευ δικαιώματος ψήφου.

Άρθρον 2.
Σκοπός τής Επισκοπικής Συνελεύσεως είναι νά φανερώνη 

τήν ενότητα τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, νά προωθή τήν συνεργασί
αν μεταξύ τών διαφόρων δικαιοδοσιών είς πάντας τούς τομείς τής 
ποιμαντικής διακονίας καί νά διατηρή, διαφυλάσση καί αναπτύσση 
τά συμφέροντα τών κοινοτήτων, αί όποίαι ύπάγονται είς τούς 
ορθοδόξους κανονικούς έπισκόπους τής Περιοχής.

Άρθρον 3.
Ή Επισκοπική Συνέλευσις θά έχη Εκτελεστικήν Επιτροπήν 

απαρτιζομένην έκ τών πρώτων έπισκόπων τών διαφόρων κανονικών 
δικαιοδοσιών τής Περιοχής.

Άρθρον 4.
1. Ή Επισκοπική Συνέλευσις καί ή Εκτελεστική Επιτροπή 

αύτής θά έχουν ένα Πρόεδρον, ένα ή δύο Αντιπροέδρους, ένα Γραμ
ματέα καί ένα Ταμία, ώς καί άλλους ύπευθύνους όρισθησομένους 
ύπό τής Συνελεύσεως.

2. Πρόεδρος είναι ex officio ό πρώτος τών έπισκόπων τού 
Οίκουμενικού Πατριαρχείου καί, απόντος τούτου, κατά τήν τάξιν 
τών Διπτύχων.

3. Ο ή οί Αντιπρόεδροι όρίζονται ex officio συμφώνως πρός 
τήν τάξιν τών Διπτύχων. Ο Γραμματεύς, ό Ταμίας καί οί λοιποί
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ύπεύθυνοι έκλέγονται ύπό τής Συνελεύσεως μεταξύ τών μελών τής 
Έκτελεστικής Έπιτροπής.

Άρθρον 5.
1. Αί άρμοδιότητες τής Έπισκοπικής Συνελεύσεως είναι:
α'. νά μεριμνά καί νά συμβάλη διά τήν διατήρησιν τής 

ένότητος τής Ορθοδόξου Έκκλησίας τής Περιοχής είς τάς θεολογι- 
κάς, έκκλησιολογικάς, κανονικάς, πνευματικάς, φιλανθρωπικάς, 
έκπαιδευτικάς, ίεραποστολικάς καί οίκουμενικάς ύποχρεώσεις 
αυτής.

β .' Ο συντονισμός καί ή προώθησις τών κοινον ένδιαφέροντος 
δραστηριοτήτων είς τούς τομεϊς τής διαποιμάνσεως, τής κατηχήσε- 
ως, τής λειτουργικής ζωής, τών θρησκευτικών έκδόσεων, τών μέσων 
μαζικής έπικοινωνίας, τής έκκλησιαστικής παιδείας κ.λπ..

γ .'Α ί σχέσεις μετά τών άλλων χριστιανικών Έκκλησιών καί 
τών άλλων θρησκειών.

δ.' Πάν ό,τι άποτελεϊ ύποχρέωσιν τής Ορθοδόξου Έκκλησίας 
είς τάς σχέσεις αυτής μετά τής κοινωνίας τον Κράτους (πολιτικαί, 
δικαστικαί, διοικητικοί, έπικοινωνιακαί άρχαί...).

ε.' Ή προετοιμασία σχεδίου οργανώσεως τών ορθοδόξων τής 
Περιοχής έπί κανονικής βάσεως.

2. Ο καθορισμός τον πεδίου τών άρμοδιοτήτων δέν θά έδει 
έπ' ουδενί νά παρεμβαίνη είς τήν έπαρχιακήν δικαιαδοσίαν έκάστου 
Έπισκόπου, ίδία ότε αυτη έκτείνεται καί πέρα τών συνόρων τής 
Περιοχής.

Έπί είδικών, έν τούτοις, γλωσσικών, έκπαιδευτικών ή καί 
ποιμαντικών ζητημάτων έθνικής τινος διασποράς ή Έπισκοπική Συν
έλευσις δύναται νά συνεργάζεται καί μετά τής Έκκλησίας-μητρός 
τής συγκεκριμένης έθνικής διασποράς, ώστε ή ποικιλία τών έθνικών 
παραδόσεων νά έπιβεβαιοϊ τήν ένότητα τής Ορθοδοξίας είς τήν κοι
νωνίαν τής πίστεως καί τόν σύνδεσμον τής άγάπης.

Άρθρον 6.
1. Ή Έπισκοπική Συνέλευσις άποδέχεται καί καταγράφει τήν 

έκλογήν τών έπισκόπων τής Περιοχής, ώς καί τήν άναφοράν αυτών 
είς τάς άγιωτάτας αυτοκέφαλους Ορθοδόξους Έκκλησίας.

2. Έξετάζει καί καθορίζει τό κανονικόν καθεστώς τών 
τοπικών κοινοτήτων τής Περιοχής, αί όποϊαι δέν έχουν άναφοράν είς 
τάς άγιωτάτας αυτοκέφαλους Ορθοδόξους Έκκλησίας.

3.Οφείλεινάκαταγράφηπάσανκρίσινκληρικώνέκφωνηθεϊσαν 
ύπό τών έπισκόπων αυτών, ϊνα ή κρίσις αυτη έφαρμοσθή μεταξύ τών 
Ορθοδόξων Έκκλησιών τής Περιοχής.
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Άρθρον 7.
1. Ή Επισκοπική Συνέλευσις συνέρχεται τουλάχιστον άπαξ 

τού έτους, τή προσκλήσει τού Προέδρου. Δύναται νά συνέλθη όσάκις 
ήθελε τούτο κριθή αναγκαίον ύπό τής Εκτελεστκής Επιτροπής ή τή 
έγγράφω καί ήτιολογημένη αίτήσει τού 1/3 τών μελών τής Συνελεύ- 
σεως.

2. Ή Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται μίαν φοράν ανά τρί
μηνον καί όσάκις ήθελε τούτο κριθή αναγκαίον, τή προσκλήσει τού 
Προέδρου ή τή γραπτή καί ήτιολογημένη αίτήσει τού 1/3 τών μελών 
αύτής.

3. Αί προσκλήσεις διά τήν σύγκλησιν τής Επισκοπικής Συν
ελεύσεως, έάν δέν συντρέχουν έξαιρετικοί λόγοι, αποστέλλονται 
πρό δύο μηνών, ένώ διά τήν σύγκλησιν τής Εκτελεστικής Επιτροπής 
πρό μιας εβδομάδος, συναποστέλλονται δέ τά θέματα τής ήμερησίας 
διατάξεως καί τά πρός αύτά σχετικά στοιχεία.

4. Ή ήμερησία διάταξις πρέπει νά έγκρίνεται κατά τήν πρώ- 
την συνεδρίαν τής Συνελεύσεως καί δέν δύναται νά τροποποιηθή εί 
μή δι' αποφάσεως τών παρόντων μελών, λαμβανομένης δι' απολύτου 
πλειονοψηφίας.

Άρθρον 8.
Ή Εκτελεστική Επιτροπή εύρίσκεται έν απαρτία διά τής πα

ρουσίας τών 2/3 τών μελών αύτής, ή δέ Συνέλευσις διά τής παρουσί
ας μετά τού Προέδρου καί τής απολύτου πλειονοψηφίας τών μελών 
αύτής.

Άρθρον 9.
Αί έργασίαι τής Επισκοπικής Συνελεύσεως διεξάγονται συμ- 

φώνως πρός τάς αρχάς τής ορθοδόξου συνοδικής παραδόσεως καί δι
ευθύνονται ύπό τού Προέδρου αύτής, ό όποίος έχει καί τήν εύθύνην 
έποπτείας έπί τής έκτελέσεως τών αποφάσεων αύτής.

Ά ρθρον1 0 .
1. Αί αποφάσεις τής Επισκοπικής Συνελεύσεως δέον όπως, εί 

δυνατόν, έκφράζουν τήν όμοφωνίαν τών μελών αύτής, έλλείψει όμως 
όμοφωνίας λαμβάνονται κατά πλειονοψηφίαν.

2. Είς ζητήματα γενικωτέρου ένδιαφέροντος, τά όποία 
απαιτούν, κατά τήν κρίσιν τής Επισκοπικής Συνελεύσεως, πανορθό- 
δοξον αντιμετώπισιν, ό πρόεδρος αύτής έχει τήν αναφοράν αύτού είς 
τόν Οίκουμενικόν Πατριάρχην διά τά περαιτέρω, κατά τά πανορθο- 
δόξως ίσχύοντα.



218 Πρακτικά Δ ' Π ροσυνοδικής Π ανορθοδόξου Διασκέψεως/2009

Ά ρθρον1 1 .
1. Μ ετ' άπόφασιν τής Επισκοπικής Συνελεύσεως δύναται 

νά συγκροτούνται εκ τών μελών αντής Έπιτροπαί Λειτουργικών, 
Ποιμαντικών, Οίκονομικών, Εκπαιδευτικών, Οίκουμενικών καί 
αλλων θεμάτων, προεδρευόμεναι ύφ' ένός επισκόπου-μέλους τής 
Συνελεύσεως.

2. Τά μέλη τών Επιτροπών αντών, κληρικοί ή λαϊκοί, ορίζονται 
ύπό τής Εκτελεστικής Επιτροπής. Σύμβουλοι επίσης καί είδικοί δύ
νανται νά προσκαλώνται όπως συμμετάσχουν είς τήν Επισκοπικήν 
Συνέλευσιν ή είς τήν Εκτελεστικήν Επιτροπήν, χωρίς δικαίωμα ψή
φου.

Ά ρθρον1 2 .
1. Ή Επισκοπική Συνέλευσις δύναται νά συντάξη τόν ίδιον 

αντής Εσωτερικόν Κανονισμόν πρός συμπλήρωσιν τών άνωτέρω δια
τάξεων συμφώνως πρός τάς άνάγκας τής Περιοχής καί εν σεβασμω 
πρός τό κανονικόν δίκαιον τής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

2. Πάντα τά άφορώντα είς τήν λειτουργίαν τής Συνελεύσεως 
νομικά καί οίκονομικά θέματα άποφασίζονται ύπό τό φώς τής νομο
θεσίας τών κρατών τής Περιοχής, είς τήν οποίαν τά μέλη τής Συν- 
ελεύσως άσκούν τήν δικαιοδοσίαν αντών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έχετε ενώπιόν σας τό σχέδιον Κανονισμού, 
τό όποΐον έχετε άσφαλώς μελετήσει. Εξ άλλου, ή Αντιπροσωπία 
τής άγιωτάτης Εκκλησίας τής Ρωσσίας ύπέβαλε γραπτώς προτά
σεις τροποποιήσεως τού Κανονισμού, αί όποΐαι διενεμήθησαν είς 
τήν όλομέλειαν πρός διευκόλυνσιν τής συζητήσεως. Ασφαλώς θά 
συζητηθούν όλαι αί προτάσεις τροποποιήσεων εΐτε έχουν ύποβληθή 
γραπτώς εΐτε όχι. Θά άκολουθήσωμεν τήν ίδίαν διαδικασίαν ώς 
καί κατά τήν εξέτασιν τών προηγουμένων κειμένων, δηλαδή δέν 
θά άναγνωσθή τό κείμενον εκφώνως. Θά εξετάσωμεν τόν Κανο
νισμόν κατ' άρθρον καί θά ερωτώ τήν όλομέλειαν εάν ύπάρχουν 
παρατηρήσεις επί έκάστου άρθρου. Επί τού άρθρου 1, ύπάρχει πα- 
ρατήρησις επί τής ούσίας;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
είς τήν § 3 τού άρθρου 1, γίνεται λόγος διά τούς εφησυχάζοντας 
καί τούς επισκεπτομένους τήν περιοχήν επισκόπους, οί όποΐοι δύ
νανται νά προσκληθούν όπως συμμετάσχουν είς τήν συνέλευσιν. 
Μήπως πρέπει νά όρισθή ύπό τινος δύνανται νά προσκληθούν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Είναι ό ΐδιος ό όποΐος προσκαλεΐ καί τά 
μέλη τής Επισκοπικής συνελεύσεως.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Άρα είναι ό πρόε
δρος. Μήπως πρέπει νά λεχθή;
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έξυπακούεται, δέν είναι άπαραίτητον.
Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου: Σεβ. άγιε Πρόε

δρε, χθές είχα κάνει μίαν πρότασιν, ώς πρός τόν τρόπον συστά- 
σεως η κατατμήσεως κ.λπ. τών Έπισκοπικών συνελεύσεων. Θέλω 
νά διαβάσω τήν προσθήκην, τήν όποίαν προτείνω, έάν δύναται 
νά τεθή είς τό άρθρον 1: «Σύστασις νέας, κατάτμησις ή κατάργησις 
ύφισταμένης Έπισκοπικής συνελεύσεως ή συγχώνευσις δύο ή περισ
σοτέρων τοιούτων, γίνεται μετ' άπόφασιν τής συνάξεως τών Προκα
θημένων τών Ορθοδόξων Έκκλησιών, κατόπιν αίτήσεως Έκκλησίας 
τινός ή τον προέδρου Έπισκοπικής τινος συνελεύσεως πρός τό 
Οίκουμενικόν Πατριαρχεϊον».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι δέν έχει θέσιν είς τόν Κανονι
σμόν.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου: Ισως είς τό κείμε
νον, τό όποΐον ένεκρίναμεν;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Θά ήδύνατο νά ένταχθή ώς άκροτελεύτιον 
είς τό κείμενον άρχών, τό όποΐον ένεκρίναμεν. Αλλά τώρα είναι 
άργά, διότι ή έξέτασις τού κειμένου τούτου έχει περατωθη. Έπρεπε 
νά παρουσιάσητε τήν πρότασίν σας προηγουμένως.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου: Δύναται νά 
ένταχθή ώς άκροτελεύτιον είς τόν Κανονισμόν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν συμφωνώ, διότι ή πρότασίς σας άφορά 
είς τάς περιοχάς. Έπρεπε νά ένταχθή είς τό τέλος της παραγρά
φου, είς τήν όποίαν μνημονεύονται αί περιοχαί, η είς τό τέλος τού 
κειμένου, τό όποΐον ένεκρίθη.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου: Έάν κατά τήν συ
ζήτησιν τού Κανονισμού φανή ότι διευκολύνει τό status τών συν
ελεύσεων, νομίζω ότι είναι καλόν νά τεθή, διότι πώς θά ρυθμίζεται 
ή ύπόθεσις ένδεχομένων συγχωνεύσεων η δημιουργίας νέων συν
ελεύσεων, έάν προκύψουν νέαι ποιμαντικαί άνάγκαι; Κατά τήν 
γνώμην μου είναι βασικόν άρθρον, διότι δύναται νά ρυθμίζη τά θέ
ματα ταύτα, δίδει δέ καί τήν διαδικασίαν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή πρότασίς σας γίνεται είς άκατάλληλον 
στιγμήν, διότι άποτελεΐ μέρος τού προηγουμένου κειμένου. Έάν 
συμφωνή ή όλομέλεια νά έπανέλθωμεν είς τό ηδη έγκριθέν κείμε
νον, τό όποΐον έθεώρησα ώς όλοκληρωθέν, καί νά τό έντάξωμεν είς 
τήν § 3, μετά τήν περιγραφήν τών περιοχών. Τό πνεύμα της προ- 
τάσεώς σας είναι έάν χρειασθή όποιαδήποτε άλλαγή, νά ύπάρχη 
διαδικασία προβλέπουσα τήν άλλαγήν ταύτην. Δέν γνωρίζω έάν 
είναι είς τήν ίδικήν μας άρμοδιότητα, άλλά δυνάμεθα ϊσως νά 
είσηγηθώμεν μίαν διαδικασίαν.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναϊος: Σεβ. άγιε Πρό
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εδρε, είμαι της γνώμης ότι ό Κανονισμός είναι έπαρκής καί 
άρκούντως λεπτομερής. Είναι προϊόν μόχθου όμάδος είδικών κανο
νολόγων. Θά προέτεινα νά μή τόν έπιφορτίσωμεν μέ νέα στοιχεία, 
προκαλούντα ένδεχομένως νέας άτέρμονας συζητήσεις, άλλά 
έπί τού ήδη ύπάρχοντος κειμένου καί ώρισμένων προτάσεων, νά 
έπιφέρωμεν βελτιώσεις. Εάν προσθέτωμεν συνεχώς νέα στοιχεία, 
φοβούμαι ότι θά χρειασθη πολύς χρόνος, διότι πολλοί έξ ήμών θά 
έχουν ίδέας διά τήν προσθήκην νέων.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή πρότασις δέν είναι τώρα νά προστεθη 
είς τόν Κανονισμόν, άλλά είς τό ήδη έγκριθέν κείμενον.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναίος: Είμαι καί έγώ 
της γνώμης νά μή γίνουν προσθηκαι είς τό έγκριθέν κείμενον. Εάν 
τεθη θέμα άλλαγών είς τό μέλλον, θά τό λύσουν οί Προκαθήμενοι 
άπ' εύθείας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συμφωνώ ότι οί Προκαθήμενοι θά εΰρουν 
τόν τρόπον νά λύσουν τό θέμα, όταν παρουσιασθη.

Ό Αίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, έξ έπόψεως διαδικασίας, δέν είναι ορθόν νά 
έπανερχώμεθα είς ήδη έγκριθέν κείμενον. Εάν γίνη συζήτησις 
καί άποφασισθη νά ένταχθη είς τόν Κανονισμόν, έχει καλώς, εί δ' 
άλλως δέν δύναται νά ένταχθη είς τό ήδη έγκριθέν κείμενον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, παραμένει όντως έν έρώτημα, είς περίπτωσιν 
καθ' ην χρειασθη νά γίνη άλλαγή είς περιοχάς ποία είναι ή διαδι
κασία, άλλά έπαφιέμεθα είς τάς άποφάσεις τών Προκαθημένων. 
Εάν τό εΐχομεν προβλέψει, θά ήτο όποία τις διευκόλυνσις. Προ
τείνω νά δοθη ή πρότασις τού Καθηγ. κ. Γιάγκου είς τήν Γραμμα
τείαν, ή όποία θά τήν ύποβάλη γραπτώς είς τήν όλομέλειαν, ώστε 
νά έξετασθη καί νά προστεθη ώς παράγραφος είς τό κείμενον τού 
1993, χωρίς νά έπανέλθωμεν είς τήν έξέτασιν τού κειμένου. Εάν 
προβλέπωμεν κάτι, οί μέλλοντες νά άσχοληθούν μέ τοιαύτα θέμα
τα, θά μας εύγνωμονούν. Εάν δέν τό προβλέψωμεν, τούς φορτώνο- 
μεν έν πρόβλημα, τό όποίον θά κληθούν νά έπιλύσουν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ποία είναι άκριβώς ή πρότασίς σας;
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος: 

Νά μας διανεμηθη γραπτώς κάποιαν στιγμήν.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άρα νά τό συζητήσωμεν.
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος: 

Καί έάν τό έγκρίνωμεν, αύτούσιον πλέον νά προστεθη είς τό συ- 
γκεκριμένον σημείον τού κειμένου τού 1993.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δηλαδή νά έπανέλθωμεν είς τό προηγού- 
μενον κείμενον...
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Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος:
Τό όποΐον όμως δέν θά θίξωμεν, άπλώς θά προσθέσωμεν μίαν πα
ράγραφον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν είναι «άπλώς». Τούτο σημαίνει εκ 
νέου συζήτησιν, εάν εΐμεθα διατεθειμένοι νά τήν κάνωμεν.

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, είς τό κεί
μενον όμιλούμεν περί τών Επισκοπικών συνελεύσεων, αί όποΐαι 
ύφίστανται διά μίαν μεταβατικήν περίοδον μέχρι τής συγκλήσεως 
τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Ελπίζω ότι δέν όμιλούμεν διά 
μίαν διάρκειαν 50, 60 ετών, άλλά διά μίαν πενταετίαν, δεκαετίαν 
τό πολύ. Θεού θέλοντος, δέν θά χάσωμεν πλέον χρόνον καί θά 
διδαχθώμεν εκ τής μέχρι τούδε σπατάλης χρόνου. Θεωρώ άνώφελον 
νά προβλέψωμεν συγχωνεύσεις, κατατμήσεις, άποχωρήσεις κ.λπ. 
Άς θεωρήσωμεν τά πράγματα ώς έχουν. Άς ύποθέσωμεν ότι λόγψ 
μιάς άποχωρήσεως, δέν ύπάρχουν άρκετοί επίσκοποι εΐς τινα πε
ριοχήν. Φαντάζομαι ότι θά λυθή τό πρόβλημα ύπό τών ίδίων τών 
επισκόπων. Θεωρώ ότι δέν χρειάζεται τώρα νά μάς άπασχολήσουν 
προβλήματα, τά όποΐα κατά πάσαν πιθανότητα δέν θά άνακύψουν 
εντός τών προσδιοριζομένων ύφ' ήμών χρονικών πλαισίων. Πρέ
πει νά παραμείνωμεν είς ό,τι άπεφασίσθη καί εάν ύπάρξη τοιούτου 
εΐδους πρόβλημα, τότε θά επιλυθή επί τόπου ύπό τών Προκαθημέ
νων καί τών οργάνων άναφοράς τών Επισκοπικών συνελεύσεων.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Καλής Έλπίδος κ. Σέργιος: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, συμφωνώ μέ τόν Δρα κ. Λαχάμ. Θεωρώ ότι δέν πρέ
πει νά δοθή δυνατότης ύπερβολικής αύξήσεως τού άριθμού τών 
Επισκοπικών συνελεύσεων, αί όποΐαι άκριβώς ύφίστανται διά 
τήν μεταβατικήν ταύτην περίοδον. Δέν χρειάζεται έπομένως νά 
επανέλθωμεν καί νά τροποποιήσωμεν τά ήδη εγκριθέντα κείμενα, 
άκόμη καί χάριν συντομίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εάν δέν επιθυμή τις νά όμιλήση επ' 
αύτού, νομίζω ότι τό θέμα τελειώνει εδώ, διότι βλέπω ότι πλήν 
τού προτείναντος, τού άγίου Δημητριάδος καί εμού προσωπικώς, 
οί όποΐοι θεωρούμεν εύκταΐον νά γίνη μία προσθήκη, οί περισσό
τεροι φρονούν ότι όταν προκύψη τοιούτον πρόβλημα, δύναται νά 
διευθετηθή καί όντως δύναται νά διευθετηθή ύπό τών Προκαθη
μένων. Συνεπώς, δέν χρειάζεται νά επανέλθωμεν είς τό κείμενον 
καί νά άρχίσωμεν νέαν συζήτησιν. Εάν δέν έχετε άντίρρησιν, άς 
άφήσωμεν τό θέμα ώς έχει. Εύχαριστούμεν τόν Καθηγ. κ. Γιάγκου, 
διότι όντως έθεσεν εν πολύ σοβαρόν ζήτημα καί είναι κρίμα, διότι 
δέν τό προεβλέψαμεν, άλλά νομίζω ότι δέν είναι άπό τά θέματα, τά 
όποΐα δέν δύνανται νά διευθετηθούν μέ τήν πρωτοβουλίαν άκόμη 
καί ένός Προκαθημένου. Δύναται ούτος νά άπευθυνθή είς τόν
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Οίκουμενικόν Πατριάρχην, νά ύπάρξη μία συνεννόησις τών Προ
καθημένων καί αύτομάτως νά γίνη μία τροποποίησις. Δέν είναι 
άπόλυτος άνάγκη νά τό εϊπωμεν ήμεΐς. Εύχαριστώ.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, θά συνεφώνουν μετά τού άγίου Δημητριάδος, διό
τι άποστολή μας είναι νά προσθέσωμεν κάτι είς τό κείμενον, 
έάν τό θεωρώμεν καλόν. Έάν διευκολύνη ώρισμένας μελλούσας 
ένεργείας, διατί νά μή τό πράξωμεν τώρα; Ή μεταβατική περίοδος 
ένδεχομένως νά διαρκέση πολύ. Είς τούς Όρθοδόξους, τό προσω- 
ρικόν δύναται νά διαρκέση ώς καί 100 έτη. Έάν μάς δοθή γραπτώς 
καί έγκρίνωμεν τήν πρότασιν, διατί νά μή γίνη μία προσθήκη είς τό 
τέλος τού κειμένου, ή όποία ένδεχομένως διευκολύνει.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έάν προκύψη τοιούτον θέμα, θεωρεΐτε ότι 
δύναται νά λυθή ύπό τών Προκαθημένων;

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Βεβαίως.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έν τοιαύτη περιπτώσει, διατί νά έπιφο- 

ρτισθώμεν ήμεΐς μέ τόν κόπον τούτον;
Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Καί διά 

τών Προκαθημένων.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Διότι ό,τι θά εϊπωμεν, δέν είναι διαφορετι

κόν, δηλαδή έάν προκύψη θέμα νά τό λύσουν οί Προκαθήμενοι. Τί 
άλλο νά εϊπωμεν. Έπομένως εϊτε τό εϊπομεν έδώ εϊτε όχι, τούτο θά 
γίνη, αύτη θά είναι ή διαδικασία.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, έφ' όσον τό ύπό συζήτησιν θέμα είναι γενικωτέρου 
ένδιαφέροντος, δύναται νά λυθή βάσει τού άρθρου 10 έδάφιον 2 τού 
Κανονισμού: «Είς ζητήματα γενικωτέρου ένδιαφέροντος, τά όποϊα 
άπαιτονν, κατά τήν κρίσιν τής Έπισκοπικής Συνελεύσεως, πανορθό
δοξον άντιμετώπισιν, ό πρόεδρος αυτής έχει τήν άναφοράν αυτον είς 
τόν Οίκουμενικόν Πατριάρχην διά τά περαιτέρω, κατά τά πανορθο
δόξως ίσχύοντα». Έπανερχόμεθα δηλαδή είς ό,τι εϊπατε καί έσεΐς 
καί τό όποΐον προβλέπεται είς τόν Κανονισμόν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι ή παρατήρησις τού άγίου 
Γαλλίας είναι χρήσιμος. Δηλαδή, έάν μία Έπισκοπική συνέλευσις 
θελήση συγχώνευσιν η κατάτμησιν αύτης, θά τό ζητήση ή ίδία διά 
της προβλεπομένης είς τό έν λόγφ άρθρον διαδικασίας, τό όποΐον 
καλύπτει καί τήν περίπτωσιν ταύτην. Εύχαριστώ πολύ. Λοιπόν, άς 
έπανέλθωμεν είς τήν έξέτασιν τού Κανονισμού. Έπί τού άρθρου 1, 
ηκουσα μόνον τήν παρατήρησιν τού Καθηγ. κ. Γαλίτη, άλλά εϊπομεν 
ότι δέν χρειάζεται τροποποίησις, διότι έξυπακούεται. Υπάρχουν 
έτεραι παρατηρήσεις;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ.
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άγιε Πρόεδρε, είς τό άρθρον 1 § 3. Είς τήν Αμερικήν κυρίως, ύπάρχει 
έν άνησυχητικόν φαινόμενον. Διά τούτο πρέπει νά εΐμεθα πε
ρισσότερον συγκεκριμένοι, λέγοντες «. οί έφησυχάζοντες καί οί 
έπισκεπτόμενοι τήν περιοχήν κανονικοί έπίσκοποι. Διότι πολλάκις 
ώρισμένοι έγκαταλείπουν τήν δικαιοδοσίαν ένός Πατριαρχείου καί 
πηγαίνουν άλλού. Ή Εκκλησία δέν τούς άναγνωρίζει, άλλά πολ- 
λάκις λόγφ γνωριμιών δημιουργούν ζητήματα.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, δέν είναι άναγκαίον, διότι είς τό 1 § 1 λέγεται ότι έκείνοι οί 
όποίοι συγκροτούν τήν Επισκοπικήν συνέλευσιν είναι οί ορθόδοξοι 
έπίσκοποι, οί όποίοι εύρίσκονται έν κανονική κοινωνία μετά 
πασών τών κατά τόπους Εκκλησιών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, άλλά τό 1 § 1 άναφέρεται είς τά μέλη 
της συνελεύσεως, ένώ τό 1 § 3 είς τούς έπισκέπτας.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Εάν οί έπισκέπτες 
έπίσκοποι δέν τελούν έν κοινωνί^, δέν θεωρούνται έπίσκοποι ύπό 
της Επισκοπικης συνελεύσεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όρθή ή παρατήρησις, άλλά μήπως πρέπει 
νά γίνη σαφέστερον. Δυνάμεθα νά εΐπωμεν: «έφ' όσον πληρούν τάς 
προϋποθέσεις τής παραγράφου 1, δύναται νά προσκληθούν όπως 
συμμετάσχουν». Συμφωνείτε μέ τήν διατύπωσιν; Σας ίκανοποιεί, 
άγιε Περιστερίου;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Ναί, 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε. Εύχαριστώ.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ίβάν Δημητρώφ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
είς τό άρθρον 1 § 1 ύπάρχει ή όρος «περιοχή», ό όποίος όπωσδήποτε 
έχει στενήν έννοιαν, όπως εΐδομεν είς τό έγκριθέν κείμενον. Δέν 
είναι σαφές τί σημαίνει «περιοχή» έδώ. Επειδή τό κείμενον τού 
Κανονισμού θά κυκλοφορήση ώς έπί τό πλείστον αύτοτελώς, κα
λόν θά ήτο, κατά τήν γνώμην μου, νά εΐπωμεν είς τήν άρχήν ότι ή 
Δ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις ώρισε τάς περιοχάς ταύ
τας, έχούσας ώς έξης.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν χρειάζεται νά άπαριθμήσωμεν έκ 
νέου τάς περιοχάς, άλλά ή παρατήρησίς σας είναι σημαντική. Δυ
νάμεθα νά εΐπωμεν: «Πάντες οί ορθόδοξοι έπίσκοποι τών περιοχών, 
ώς αύται ώρίσθησαν ύπό τής Δ'Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Δια
σ κέψ εω ς.» . Συμφωνείτε έξ έπόψεως φιλολογικης διατυπώσεως;

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, όχι τών 
«περιοχών», άλλά της «περιοχής», διότι άλλως θά έσήμαινεν ότι 
άπασαι αί περιοχαί συγκροτούνται είς μίαν Επισκοπικήν συνέλευ
σιν. Πρέπει νά χρησιμοποιήσωμεν τόν ένικόν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, νά εΐπωμεν: «... περιοχής, έξ έκείνων,
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αί οποίαι ώρίσθησαν ύπό τής Δ' Προσυνοδικής..».
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. 

Ιγνάτιος: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, «... τής περιοχής, ώς αντη ώρίσθη ύπό 
τής Δ ' Προσυνοδικής.». Ό Κανονισμός είναι μιάς συγκεκριμένης 
περιοχής, ή όποία ώρίσθη σήμερον διά τού εγκριθέντος κειμένου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή διάτυπωσις παραμένει όμως άσαφής.
Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 

«έκάστης π ερ ιο χ ή ς .» .
Ό Σεβ. Πρόεδρος: «Πάντες οί ορθόδοξοι επίσκοποι έκάστης 

περιοχής, εκ τών ύπό τής Δ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψε
ως καθορισθεισώ ν.»

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, είς τόν Κανονισμόν τής περιοχής θά ήδύνατο νά 
προστεθή τό όνομα τής περιοχής, δηλαδή, εάν ό Κανονισμός άφορά 
είς τήν Β. καί Ν. Αμερικήν, ό Κανονισμός θά άναφέρη: «Πάντες οί 
ορθόδοξοι επίσκοποι τής περιοχής Β. καί Ν. Α μ ερ ικ ή ς .» .

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όχι εδώ, αύτός είναι ό γενικός Κανονι
σμός.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος:
Αύτό εννοώ, δέν δυνάμεθα νά προβλέψωμεν ότι είς τόν Κανονι
σμόν έκάστης περιοχής θά άναφέρηται τό άντίστοιχον όνομα τής 
περιοχής;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όχι, ό Κανονισμός είναι γενικός. Τό 
θέμα είναι τί θά κάνωμεν εδώ. Δέν έχει σχέσιν τί θά κάνη κατόπιν 
έκάστη συνέλευσις. Εκεΐνοι θά τό εξειδικεύσουν. Ήμεΐς εδώ πρέπει 
νά όμιλήσωμεν γενικώς. «Πάντες οί ορθόδοξοι επίσκοποι έκάστης 
Περιοχής, έκ τών ύπό τής Δ ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως καθορισθεισώ ν.». Εύχαριστώ διά τάς χρησίμους παρατη
ρήσεις σας είς τό άρθρον 1 τού Κανονισμού. Προχωρούμεν είς τό 
άρθρον 2.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, συμφώνως πρός τήν διατύπωσιν τού άρθρου 2, ό σκοπός τής 
Επισκοπικής συνελεύσεως είναι τριπλούς, ήτοι νά φανερώνη τήν 
ένότητα, νά προωθή τήν συνεργασίαν καί νά διατηρή, διαφυλάσση 
κ.λπ. τά συμφέροντα τών κοινοτήτων. Φρονώ ταπεινώς ότι ό σκοπός 
είναι εις, ήτοι νά φανερώνη τήν ένότητα τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, 
προωθούσα τήν συναίνεσιν, τήν συνεργασίαν καί διατηρούσα, δια- 
φυλάσσουσα κ.λπ. Πρόκειται δηλαδή διά τούς τρόπους μέ τούς 
όποίους προωθεΐται ή ένότης. Ή ένότης είναι τό ζητούμενον καί 
αύτη επιτυγχάνεται διά τής προωθήσεως τής συνεργασίας μετα
ξύ τών διαφόρων δικαιοδοσιών καί διά τής διατηρήσεως κ.λπ. τών 
συμφερόντων τών κοινοτήτων.
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν είμαι βέβαιος ότι ή λογική τού άρθρου 
είναι αύτή, δηλαδή δέν δύναμαι νά θεωρήσω π.χ. τήν διαφύλαξιν 
τών συμφερόντων, κ.λπ. ώς προαγωγήν της ένότητος. Προσωπικώς 
δέν έχω πρόβλημα μέ τήν διατύπωσιν ώς έχει. Άς παραμείνη.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
έδώ έπαναλαμβάνομεν περίπου όσα λέγονται είς τό έγκριθέν κεί
μενον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, άς μείνη ώς έχει.
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ.

άγιε Πρόεδρε, ή διατύπωσις, «νά προωθή τήν συνεργασίαν μετά 
τών διαφόρων δικαιοδοσιών είς πάντας τούς τομεϊς...», δέν είναι 
σαφής. Υποτίθεται ότι ή Έπισκοπική συνέλευσις είναι όργανον, 
ύποδεέστερον τών κανονικών δικαιοδοσιών, αί όποΐαι είναι γνω
στοί. Είς έτερον σημεΐον, λέγομεν ότι έκαστος έπίσκοπος της 
Έπισκοπικης συνελεύσεως είναι ύπόλογος έναντι της κανονικης 
αύτού δικαιοδοσίας. Έπομένως, καλλίτερον νά εϊπωμεν «μεταξύ 
τών διαφόρων τοπικών δικαιοδοσιών» καί όχι ότι ή Έπισκοπική συν
έλευσις προωθεΐ τήν συνεργασίαν μεταξύ τών Έκκλησιών-μητέ- 
ρων, διότι έδώ, δικαιοδοσία σημαίνει τάς Έκκλησίας-μητέρας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Διατί όχι έμμέσως καί μετά τών 
Έκκλησιών-μητέρων; Όταν μία συνέλευσις όμονοεΐ, έκφράζει 
καί τήν ένότητα τών Έκκλησιών-μητέρων. Προσωπικώς, θά 
έπεθύμουν νά άντικαταστήσω τόν όρον «δικαιοδοσιών» μέ τόν όρον 
«Έκκλησιών», διότι ό όρος δικαιοδοσία έδώ δέν είναι δόκιμος. «... 
μεταξύ τών Έκκλησιών». Όχι μεταξύ τών διαφόρων Έκκλησιών, 
άλλά μεταξύ τών Έκκλησιών. Νομίζω ότι μέ τήν γενικήν ταύτην 
διατύπωσιν, καλυπτόμεθα καί άπό πλευράς τοπικών Έκκλησιών 
καί άπό πλευράς Έκκλησιών-μητέρων. Έάν δέν ύπάρχη έτέρα πα- 
ρατήρησις, προχωρούμεν είς τό άρθρον 3.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
μία καλλιτέρα διατύπωσις τού άρθρου 3, «έκ τών πρώτων έπισκόπων 
τών διαφόρων κανονικών δικαιοδοσιών», νά εϊπωμεν «έκ τών πρώτων 
έπισκόπων έκάστης κανονικής δικαιοδοσίας». Είναι πλέον σαφές.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Προτιμώ καί έδώ τόν όρον «Έκκλησιών». 
Ώς πρός τήν διατύπωσιν «έκάστης κανονικής Έκκλησίας» η «έκάστης 
τών κανονικών Έκκλησιών», δέν ύπάρχει μεγάλη διαφορά.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Όλτενίας κ. Είρηναϊος: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, δέν έχω άντίρρησιν μέ τήν άντικατάστασιν τού όρου 
«δικαιοδοσιών» μέ τόν όρον «Έκκλησιών». Θά πρέπει όμως νά 
εϊπωμεν «Όρθοδόξων Έκκλησιών», διότι αί Ορθόδοξοι Έκκλησίαι 
συνυπάρχουν μετά τών άλλων Έκκλησιών. Δύναται νά έρμηνευθή 
ώς συνεργασία μετά τών έτεροδόξων Έκκλησιών. Νά εϊπωμεν
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Όρθοδόξων ή Εκκλησιών-μητέρων, διά νά άποφύγωμεν τήν σύγ- 
χυσιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Λέγομεν «κανονικών Εκκλησιών», άρα 
έννοούμεν Όρθοδόξων Εκκλησιών. Προχωρούμεν είς τό άρθρον 4.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, έν θέμα πρακτικης φύσεως. Είς τό άρθρον 4 § 1, όμιλούμεν 
περί ένός Προέδρου, ένός ή δύο Αντιπροέδρων, ένός Γραμμα- 
τέως, ένός Ταμίου, κυρίως δέ άλλων ύπευθύνων, ώς μελών της 
Εκτελεστικης Επιτροπης. Δημιουργείται πρόβλημα, όταν πρόκει
ται δι' ολιγομελείς συνελεύσεις.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
διά νά συγκροτηθη καί νά ύπάρχη έν σώμα, χρειάζεται όπωσδήποτε 
ένα πρόεδρον, ένα γραμματέα καί ένα ταμίαν. Επομένως, τό 
πρόβλημα, τό όποίον θέτει ό Καθηγ. κ. Γιάγκου, άφορά είς τόν 
άντιπρόεδρον. Δέν ύπάρχει δυνατότης ύπάρξεως συνελεύσεως 
άνευ άντιπροέδρου, διότι ό γραμματεύς καί ό ταμίας δύνανται νά 
μήν είναι έπίσκοποι, άλλά αίρετά μέλη. Δέν είναι έπομένως δυνα
τόν νά ύπάρξη Επισκοπική συνέλευσις, ή όποία νά μήν έχη τουλά
χιστον ένα πρόεδρον, ένα άντιπρόεδρον καί έν μέλος, άλλως δέν 
δύνανται νά συγκροτήσουν συνέλευσιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Υπάρχει όμως περίπτωσις νά ύπάρχουν 
μόνον δύο έπίσκοποι, όπότε εις θά είναι πρόεδρος καί ό έ'τερος 
άντιπρόεδρος, τά δέ λοιπά μέλη θά είναι ίερείς. Πρέπει ΐσως νά 
τό εΐπωμεν, διότι εύλόγως ό κ. Γιάγκου θέτει τό έρώτημα. Δύναταί 
τις νά σκεφθη ότι όμιλούμεν άποκλειστικώς περί έπισκόπων, ώς 
γραμματέων καί ταμιών. Υπάρχει άνάγκη διασαφήσεως.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Τό θέμα τίθεται ώς 
έξης: είναι άναγκαίον νά ύπάρχη έπίσκοπος άντιπρόεδρος, λόγφ της 
άναγκαιότητος άναπληρώσεως τού προέδρου διά νά λειτουργήση 
ή σύνελευσις, δηλαδή ό πρόεδρος όρίζεται μετά τού άναπληρωτού 
του. Πρέπει έπίσης νά ύπάρχη γραμματεύς καί ταμίας, οί όποίοι 
δέν θά είναι άπαραιτήτως έπίσκοποι.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Επομένως έχομεν πρόεδρον καί 
άντιπρόεδρον, δεδομένου ότι ούδεμία Επισκοπική συνέλευσις 
άποτελείται έξ ένός μόνον έπισκόπου, άλλά τουλάχιστον έκ δύο 
μελών. Τά λοιπά μέλη δύνανται νά είναι κληρικοί ή λαϊκοί, άλλά 
μήπως πρέπει νά λεχθη έκπεφρασμένως;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Τό άρθρον 4 § 3 λέγει 
ότι ό γραμματεύς καί ό ταμίας είναι αίρετά μέλη.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άρθρον 4 § 3: «... Ο Γραμματεύς, ό Ταμίας 
καί οί λοιποί ύπεύθυνοι έκλέγονται ύπό τής Συνελεύσεως καί δύναν
ται νά είναι έκ τής τάξεως τών κληρικών η τών λαϊκών».
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Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Εκεΐ δύναται νά
λεχθή.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, εδώ όμιλούμεν περί Έπισκοπικών συνελεύσεων καί όχι περί 
επιτροπών, αί όποΐαι έχουν λαϊκούς.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τό θέμα είναι σοβαρόν, πρώτην φοράν τό 
άντιμετωπίζομεν. Αί Επισκοπικαί συνελεύσεις δέν θά έχουν ετερα 
μέλη πλήν τών επισκόπων;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Άπασαι αί σύνοδοι 
τής Ορθοδόξου Εκκλησίας έχουν άρχιγραμματεΐς, οί όποΐοι δέν 
είναι επίσκοποι.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καί εγώ έτσι τό εξελάμβανον, όπως λέ
γει ό Καθηγ. κ. Φειδάς, ότι θά ύπάρχουν δηλαδή καί ετερα μέλη, 
άλλά οί ψηφίζοντες θά είναι μόνον οί επίσκοποι. Τά ετερα μέλη 
θά είναι άνευ δικαιώματος ψήφου, άλλά δύνανται νά επικουρούν 
είς τό έργον τής συνελεύσεως. Επί παραδείγματι, ό διάκονος ένός 
επισκόπου δύναται νά τελή χρέη γραμματέως ή ταμίου. Θεωρώ ότι 
ό Κανονισμός είναι ελλιπής ώς πρός τό σημεΐον τούτο καί πρέπει 
νά διευκρινηθή, διότι ύπάρχει ή εντύπωσις ότι δέν θά ύπάρχουν 
ετερα μέλη πλήν τών επισκόπων.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Ή διατύπωσις τής § 3 
τού άρθρου 4 προϋποθέτει όργανωμένας καί συγκροτημένας συν
ελεύσεις, ώστε νά έχουν καί εκτελεστικήν επιτροπήν άπαρτιζομένην 
εκ τών πρώτων άρχιερέων έκάστης Εκκλησίας. Τό πνεύμα δηλαδή 
τού Κανονισμού είναι ή ύπαρξις συνελεύσεων πολλών επισκόπων, 
ώστε νά πρέπει νά γίνεται επιλογή μεταξύ αύτών διά τήν συγκρό- 
τησιν τής εκτελεστικής επιτροπής.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τό πρόβλημα όμως προκύπτει διά τάς 
όλιγαρίθμους Επισκοπικάς συνελεύσεις. Υπάρχει έπομένως κε
νόν, τό όποΐον όφείλομεν νά καλύψωμεν. Τό άρθρον δέν καλύπτει 
σαφώς τάς περιπτώσεις, είς τάς όποίας δέν ύπάρχουν πλέον τών 
δύο επισκόπων καί δέν δυνάμεθα νά άποκλείσωμεν τό ενδεχόμενον 
τούτο. Ό άγιος Γαλλίας έχει άντίρρησιν ώς πρός τήν σύνθεσιν ύπό 
μελών, οί όποΐοι δέν είναι επίσκοποι.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, βλέπω τόν κατάλογον τών περιοχών, είς τάς όποίας θά 
ύπάρχουν Επισκοπικαί συνελεύσεις, καί είς ούδεμίαν περίπτωσιν 
ύπάρχουν όλιγότεροι τών τριών ή τεσσάρων επισκόπων.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, άλλά εις Κανονισμός όφείλει νά 
προβλέψη πάν ενδεχόμενον. Δέν δυνάμεθα νά άποκλείσωμεν τό 
ενδεχόμενον ύπάρξεως δύο μόνον επισκόπων. Επί παραδείγματι, 
τί θά γίνη είς περίπτωσιν θανάτου, άποσύρσεως ένός επισκόπου
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καί μείνουν τελικώς μόνον δύο έπίσκοποι; Θά καταργηθή ή συν
έλευσις; Προτείνω λοιπόν τήν έξης διατύπωσιν: «... Ο Γραμματεύς, 
ό Ταμίας καί οί λοιποί ύπεύθυνοι έκλέγονται ύπό τής Συνελεύσεως 
μεταξύ τών μελών τής Έκτελεστικής Έπιτροπής, δύνανται δέ νά 
άνήκουν είς τήν τάξιν τών πρεσβυτέρων η διακόνων η καί τών 
λαϊκών». Όπότε καλυπτόμεθα διά τούς γραμματεΐς καί τούς τα
μίας. Πρόεδρος καί άντιπρόεδρος θά ύπάρχουν, έφ' όσον είναι δύο 
έπίσκοποι, έξυπακούεται δέ ότι δύνανται νά συμμετέχουν καί λαϊ
κοί, έάν κριθή τούτο άπαραίτητον.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Μία μικρά διευ- 
κρίνησις, θά παραμείνη είς τήν § 1 «ή Έπισκοπική Συνέλευσις καί 
ή Έκτελεστική Έπιτροπή», ώς ύπάρχουν; Έάν ναί, δέν μπορεΐ νά 
είσαχθή «δύνανται δέ», διότι τότε όδηγούμεθα είς τήν έρμηνείαν 
ότι δύνανται καί ούτοι νά είναι μέλη της Έκτελεστικης Έπιτροπης. 
Πρέπει νά προσέξωμεν τήν διατύπωσιν, π. χ. «είς είδικάς δέ περι
πτώσεις δύνανται.».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έάν είναι δύο έπίσκοποι, ή Έκτελεστική 
Έπιτροπή θά άπαρτίζεται μόνον έκ τών δύο έπισκόπων;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Όχι, διότι έξ έπόψεως 
νομικης, ή άνάστροφος έρμηνεία όδηγεΐ είς τό συμπέρασμα ότι 
πρεσβύτεροι, διάκονοι καί λαϊκοί δύνανται γενικώς νά είναι μέλη 
καί της Έκτελεστικης Έπιτροπης.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, είμαι της γνώμης ότι τό έρώτημα, τό όποΐον τίθε
ται, δέν ύπάρχει είς τήν πραγματικότητα, διότι ηδη άπεφασίσαμεν 
ότι έστω καί μία οίκογένεια νά ύπάρχη είς μίαν Έπισκοπικήν συν
έλευσιν, αύτη θά άνήκη είς τήν δικαιοδοσίαν τού έπισκόπου έτέρας 
Έπισκοπικης συνελεύσεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τί σχέσιν έχει;
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Είναι 

άδιανόητον σήμερον, είς τόν κόσμον είς τόν όποΐον ζώμεν, νά μήν 
ύπάρχη έστω καί μία οίκογένεια έκ της πλέον άπομεμακρυσμένης 
Όρθοδόξου Έκκλησίας. Έφ' όσον λοιπόν άπεφασίσαμεν ότι οί πι
στοί άνήκουν είς τήν δικαιοδοσίαν της Έκκλησίας-μητρός, είναι 
αύτονόητον ότι οί έπίσκοποι θά είναι μέλη δύο η περισσοτέρων 
Έπισκοπικών συνελεύσεων.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Είς έν νομικόν κείμενον, τίποτε δέν δύ
ναται νά θεωρηθή άδιανόητον. Είναι βασική άρχή. Ισως σήμερον 
είναι άδιανόητον καί αυριον νά μήν είναι. Έν νομικόν κείμενον 
οφείλει νά μήν άφήνη κενά τοιούτου εϊδους. Πρέπει νά θεωρήσωμεν 
ώς δεδομένον, ότι είς περίπτωσιν ύπάρξεως μόνον δύο έπισκόπων, 
θά ύπάρξουν καί έκεΐνοι, οί όποΐοι μετέχουν άνευ ψήφου, συμφώ-
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νως πρός τό παράδειγμα τού κ. Φειδά περί τών άρχιγραμματέων,
οί όποίοι μετέχουν είς τήν Σύνοδον άνευ ψήφου. Λοιπόν, ούτοι 
δύνανται νά λάβουν τό οφφίκιον τού ταμίου ή τού γραμματέως. 
Δυστυχώς, είμαι ύποχρεωμένος νά δυσαρεστήσω όσους έπιθυμούν 
άκόμη νά όμιλήσουν, διότι πρέπει νά λάβω ύπ' όψιν τό γεγονός 
ότι σήμερον είναι ή τελευταία ήμέρα τών έργασιών μας. Αύριον 
πολλοί άναχωρούν καί πρέπει νά περατώσωμεν τάς έργασίας 
μας καί νά μή μακρηγορούμεν. Διά τούτο έπιτρέψατέ μοι νά είμαι 
ολίγον αύστηρός καί πράγματα, τά όποία έλέχθησαν, νά μήν 
έπαναλαμβάνωνται. Πολλάκις, πρός συντόμευσιν της διαδικασίας, 
προτείνω μίαν διατύπωσιν, τήν όποίαν θέτω είς τήν έγκρισιν της 
όλομελείας. Λοιπόν, ή πρότασίς μου είναι ή έξης: «Ο Γραμματεύς, 
ό Ταμίας καί οί λοιποί ύπεύθυνοι έκλέγονται ύπό τής Συνελεύσεως 
μεταξύ τών μελών α ύ τ ή ς .» . Θεωρούνται μέλη της Εκτελεστικης 
Επιτροπης οί λαϊκοί;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Δυνάμεθα νά 
εΐπωμεν, ότι τά αίρετά μέλη δύνανται νά μήν είναι έπίσκοποι: «Ο 
Γραμματεύς, ό Ταμίας καί οί λοιποί ύπεύθυνοι έκλέγονται ύπό τής 
Συνελεύσεως μεταξύ τών μελών τής Εκτελεστικής Επιτροπής, είς 
είδικάς δέ περιπτώσεις δύνανται νά μήν είναι καί έπίσκοποι».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εντάξει.
Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 

πρέπει όμως νά λεχθη ότι δέν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ιουστίνος Ανθιμιάδης: Νο

μίζω ότι τό άρθρον 11 τού Κανονισμού προβλέπει τήν ΰπαρξιν μή 
έπισκόπων κληρικών ή λαϊκών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ. Τό άρθρον 11 ύπονοεί ότι καί 
μή έπίσκοποι είναι μέλη της Επισκοπικης συνελεύσεως. Άρα δέν 
έχομεν πρόβλημα λέγοντες «... έκ τών μελών αύτής».

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, τό άρθρον 11 άναφέρεται είς τήν δημιουργίαν Επιτροπών, 
ένώ είς τό άρθρον 3 λέγεται σαφώς ότι ή Εκτελεστική Επιτροπή 
θά άπαρτίζεται έκ τών πρώτων έπισκόπων. Καί είς τήν Συνέλευ
σιν καί είς τήν Εκτελεστικήν Επιτροπήν, τά μέλη είναι έπίσκοποι. 
Ή διατύπωσις σκοπόν είχε τήν λύσιν τού προβλήματος ύπάρξεως 
πολλών έπισκόπων τών διαφόρων Εκκλησιών. Οί πρώτοι έπίσκοποι 
έκάστης Εκκλησίας θά είναι μέλη της Εκτελεστικης Επιτροπης.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ώς πρός τό άρθρον 3 έχετε δίκαιον, άλλά 
τό άρθρον 11 είς μέν τήν § 1 λέγει ότι αί Επιτροπαί συγκροτούνται 
έκ τών μελών της συνελεύσεως, είς δέ τήν § 2, λέγει ότι τά μέλη 
ταύτα τών Επιτροπών δύνανται νά είναι κληρικοί ή λαϊκοί.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Αί έπιτροπαί όμως
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δύνανται νά συγκροτούνται καί εκ μελών, τά όποΐα δέν είναι μέλη 
τής Επισκοπικής συνελεύσεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τότε ή διατύπωσις δέν είναι σαφής, διότι 
όταν λέγομεν ότι «συγκροτούνται εκ τών μελών αντής», εννοούμεν 
τής Επισκοπικής συνελεύσεως.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Εννοούμεν ότι εκ 
τών μελών τής συνελεύσεως μπορεΐ νά συγκροτηθούν Επιτροπαί.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Είναι αύτονόητον ότι αί Επιτροπαί δύναν- 
ται νά συγκροτηθούν εκ μελών τής Επισκοπικής συνελεύσεως.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, μήπως ύπάρχει λάθος άπόδοσις είς τό έλληνικόν. Τό γαλ
λικόν κείμενον λέγει: « 11 § 1. Sur decision de l'Assemblee episcopale, des 
Commissions presidees par un eveque membre de l'Assemblee peuvent etre 
etablies, chargees des questions liturgiques, pastorales, financieres, educatives, 
txcumeniques et autres. § 2. Les membres de ces Commissions, clercs ou laics, 
sont nommes par le Comite Executif.. ».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Είναι εντελώς διαφορετικόν. Ποΐον είναι 
τό αύθεντικόν; Διότι τό έλληνικόν, σαφώς λέγει ότι «συγκροτούνται 
εκ τών μελών αντής». Αύτό δέν ύπάρχει είς τό γαλλικόν κείμενον. 
Φοβούμαι ότι θά άνοίξη μεγάλη συζήτησις καί ό χρόνος επείγει. 
Παρακαλώ, επιτρέψατέ μοι νά περιγράψω τό πρόβλημα, διότι πρέ
πει νά άποφασίσωμεν. Τούτο είναι εάν μεταξύ τών μελών τών 
Επισκοπικών συνελεύσεων, εκτός τών επισκόπων, περιλαμβάνων- 
ται καί λαϊκοί ή κληρικοί άλλου βαθμού. Εάν ναί, τότε δυνάμεθα νά 
εΐπωμεν είς τό ύπό συζήτησιν άρθρον 4 § 3 ότι ό ταμίας καί ό γραμ- 
ματεύς Επισκοπικής τινος συνελεύσεως δύνανται νά είναι λαϊκοί ή 
κληρικοί. Εάν όχι, άπαιτεΐται μεγάλος άριθμός επισκόπων είς μίαν 
Επισκοπικήν συνέλευσιν, ώστε νά ύπάρχη πρόεδρος, άντιπρόεδρος, 
γραμματεύς, ταμίας. Υπάρχουν Έκκλησίαι-μητέρες, αί όποΐαι 
ούτε είς τό έδαφός των δέν έχουν τόσους επισκόπους. Ή άποψις 
περί συνελεύσεων άμιγώς επισκοπικών ώς πρός τήν σύνθεσιν δέν 
εύσταθεΐ. Θέτω λοιπόν τό ερώτημα, είς τό όποΐον όφείλομεν νά 
άπαντήσωμεν σαφώς, εάν δηλαδή αί συνελεύσεις είναι αύστηρώς 
καί μόνον επισκοπικαί ώς πρός τήν σύνθεσιν ή επισκοπικαί μέν ώς 
πρός τάς άποφάσεις, μή άμιγώς επισκοπικαί δέ ώς πρός τήν σύν
θεσιν.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ήλίας: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, νομίζω ότι δέν πρέπει νά ύπάρχουν λαϊκοί είς τάς Επισκοπικάς 
συνελεύσεις. Δεύτερον, ύπάρχει σύγχυσις εδώ. Τό άρθρον 4 όμιλεΐ 
περί ύπάρξεως προέδρου, άντιπροέδρου, γραμματέως, ταμίου είς 
τήν Επισκοπικήν συνέλευσιν καί είς τήν Εκτελεστικήν Επιτροπήν. 
Εφ' όσον ύπάρχει Εκτελεστική Επιτροπή, άπαρτιζομένη, συμ-
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φώνως πρός τό άρθρον 3, έκ τών πρώτων έπισκόπων τών διαφό
ρων κανονικών δικαιοδοσιών της περιοχης, ή συνέλευσις δέν θά 
έχη άλλους οφφικιάλους (πρόεδρον, άντιπρόεδρον, γραμματέα, 
ταμία). Δέν ύπάρχει άνάγκη, έφ' όσον ύπάρχει ή Έκτελεστική 
Έπιτροπή, ή όποία είναι άντιπροσωπευτική τών Έκκλησιών, διά 
τών εύρισκομένων είς τήν έν λόγφ περιοχήν δικαιοδοσιών. Νομίζω 
δέ ότι ό όρος «δικαιοδοσιών» πρέπει νά παραμείνη, ώς έχει είς τό 
άρθρον 3.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ώς πρός τό τελευταΐον σημεΐον, διαφωνώ 
μέ τήν άποψίν σας, ώς πρός τόν όρον «δικαιοδοσιών». Είναι μέν 
κείμενον νομικης φύσεως, άλλά έκκλησιαστικόν κείμενον. 
Έχομεν Έκκλησίας καί όχι νομικά κατασκευάσματα. Έπομένως, 
ό όρος «Έκκλησίαι» θά άντικαταστήση τόν όρον «δικαιοδοσίαι» 
όπουδήποτε άπαντάται είς τό κείμενον.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναϊος: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, έχω τήν έντύπωσιν ότι άσχολούμεθα μέ άνύπαρκτον πρό
βλημα. Είς τήν παρούσαν Διάσκεψιν, συνεδριάζομεν κυρίως οί 
έπίσκοποι τών Όρθοδόξων Έκκλησιών. Καί όμως ή έργασία μας 
είναι άδύνατος άνευ συμβούλων, μεταφραστών, γραμματέων, 
κληρικών καί λαϊκών. Ούτω καί τά διακονήματα τού ταμίου, τού 
γραμματέως δέν άφορούν είς τήν ούσίαν της έκκλησιαστικης δομης 
η ύποδομης. Είναι λειτουργήματα άναγκαΐα διά τήν ζωήν, τήν λει
τουργίαν. Έπομένως, γραμματεύς η ταμίας της συνελεύσεως θά 
είναι πάς τις, είς τόν όποΐον θά δώσουν εύλογίαν καί άνάθεσιν, ένώ 
είς τήν ληψιν άποφάσεων, είς τήν ούσιαστικήν έκκλησιαστικήν 
λειτουργίαν, θά είναι μόνον οί άρχιερεΐς. Δέν βλέπω τήν ύπαρξιν 
προβλήματος καί λόγου διά τόσην χρονοτριβήν καί πολυλογίαν. 
Συγγνώμην διά τήν είλικρίνειαν, άλλά νομίζω ότι συζητούμεη περί 
«όνου σκιάς».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Διαφωνώ ότι συζητούμεν περί «όνου 
σκιάς», διότι πρόκειται περί θέματος, έπί τού όποίου έχομεν σοβα- 
ράς διαφοράς. Ώρισμένοι τών όμιλητών, ώς ό άγιος Γαλλίας καί ό 
άγιος Φιλομηλίου, θεωρούν ότι μέλη της Έπισκοπικης συνελεύσε
ως πρέπει νά είναι μόνον έπίσκοποι. Κατά τήν άποψίν σας, δύναν
ται νά είναι καί μή έπίσκοποι κληρικοί η λαϊκοί. Προσβάλετε τήν 
έδραν, λέγων ότι έπιτρέπει συζήτησιν περί όνου σκιάς.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναϊος: Ζητώ συγγνώ
μην διά τήν έκφρασιν καί τήν άποσύρω.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άς μήν έπιμείνωμεν είς αύτό. Τό έρώτημα, 
τό όποΐον έθεσα είναι έάν θά λεχθή είς τόν Κανονισμόν, ότι αί 
Έπισκοπικαί συνελεύσεις άποτελούνται μόνον άπό έπισκόπους η, 
όπως είπεν ό άγιος Μπάτσκας καί συμφωνώ μέ τήν άποψίν του,
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είναι άδύνατον ή λειτουργία ένός σώματος έπισκόπων, άκόμη καί 
ώς της παρούσης Διασκέψεως, άνευ της βοηθείας μή έπισκόπων. 
Ισως χρειασθη ψηφοφορία έπ' αύτού. Πρέπει νά άποφασίσωμεν. 
Πρέπει ή όχι νά συμμετέχουν καί μή έπίσκοποι είς τήν Επισκοπικήν 
συνέλευσιν, έννοείται όχι ώς πρός τήν ληψιν άποφάσεων, άλλά ώς 
πρός τήν σύνθεσιν.

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, είναι βέ
βαιον ότι αί Επισκοπικαί συνελεύσεις άπαρτίζονται έξ έπισκόπων. 
Τά μέλη τών συνελεύσεων είναι οί έπίσκοποι. Βεβαίως ό πρόεδρος 
καί ό άντιπρόεδρος είναι έπίσκοποι. Διά νά λειτουργήσουν όμως 
χρειάζονται γραμματέα καί ταμίαν, οί όποίοι δύνανται νά μή είναι 
μέλη της Επιτροπης. Επί παραδείγματι, είς τήν Ίεράν Σύνοδον της 
Εκκλησίας μου, ό γραμματεύς δέν είναι έπίσκοπος. παρευρίσκε- 
ται όμως είς τάς συνεδρίας. Τό αύτό ίσχύει καί είς τό Οίκουμενικόν 
Πατριαρχείον. Άς μή περιπλέκωμεν τά πράγματα. Τό άρθρον 4 § 1 
δύναται νά διατυπωθη ώς έξης: «... θά έχουν ένα Πρόεδρον, ένα 
Άντιπρόεδρον. Θά έχουν ένα Γραμματέα καί ένα Ταμίαν, οί όποίοι 
δύνανται νά προέρχωνται έκτός τής συνελεύσεως», θά ήδύναντο δη
λαδή νά είναι κληρικοί ή λαϊκοί. Δυνάμεθα δέ νά προσθέσωμεν ότι 
δέν θά έχουν δικαίωμα ψήφου, δηλαδή θά είναι βοηθοί, όπως είπε 
καί ό άγιος Μπάτσκας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Αύτό προέτεινα καί έγώ. Πολλοί ζητούν 
τόν λόγον. Παρακαλώ νά όμιλήσουν μόνον όσοι διαφωνούν μέ 
τήν άποψιν τού άγίου Μπάτσκας καί τού Δρος Λαχάμ. Ποίος έχει 
άντίρρησιν;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
πρέπει νά λεχθη σαφώς ότι τά μέλη της Επισκοπικης συνελεύ
σεως είναι μόνον οί έπίσκοποι. Τό λέει καί ό όρος «έπισκοπικαί». 
Είναι άλλον θέμα ποίον θά χρησιμοποιήσουν διά τήν έκπλήρωσιν 
της έργασίας των, έάν δηλαδή θά είναι κληρικοί ή λαϊκοί. Πρέ
πει λοιπόν νά γίνη μία μικρά τροποποίησις, είς τό άρθρον 4 § 3: 
«Ο ή οί Αντιπρόεδροι όρίζονται ex officio συμφώνως πρός τήν τάξιν 
τών Διπτύχων. Ο Γραμματεύς, ό Ταμίας καί οί λοιποί ύπεύθυνοι 
έπιλέγονται ύπό τής Συνελεύσεω ς.». Νά άπαλειφθη «μεταξύ τών 
μελών τής Εκτελεστικής Επιτροπής», καί νά προστεθη, «δύναται δέ 
νά ε ίν α ι.» , όπως τό διετυπώσατε.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Χρειάσθηκε πολλή ώρα διά νά εΐπωμεν 
έκείνο, τό όποίον έλέχθη έξ άρχης. Βεβαίως χρειάζεται ή συζήτη- 
σις, άλλά καί όποία τις πειθαρχία. Επαναλαμβάνω τήν διατύπω
σιν: «Ο ή οί Αντιπρόεδροι όρίζονται ex officio συμφώνως πρός τήν τά
ξιν τών Διπτύχων. Ο Γραμματεύς, ό Ταμίας καί οί λοιποί ύπεύθυνοι 
έκλέγονται ύπό τής Συνελεύσεως, δύναται δέ νά προέρχωνται έκ
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τών βαθμών τών πρεσβυτέρων καί διακόνων, ώς καί έκ τής τάξεως 
τών λαϊκών».

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, «έκ τών μοναχών καί τών λαϊκών».

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: «δύναται νά είναι καί 
μή έπίσκοποι».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν μού άρέσει «μή έπίσκοποι».
Ό Αίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης: 

Σεβ. άγιε Πρόεδρε, «δύναται δέ νά μή προέρχωνται έκ τον βαθμον 
τών έπισκόπων».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όρθόν. «Ο ή οί Αντιπρόεδροι όρίζονται ex 
officio συμφώνως πρός τήν τάξιν τών Διπτύχων. Ο Γραμματεύς, ό Τα
μίας καί οί λοιποί ύπεύθυνοι έκλέγονται ύπό τής Συνελεύσεως, δύ
ναται δέ νά μή προέρχωνται έκ τού βαθμού τών έπισκόπων».

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, ώς πρός τό άρθρον 4 § 2, ή Αντιπροσωπία της Έκκλησίας 
της Ρωσσίας έχει ύποβάλει γραπτώς είς τήν έλληνικήν καί τήν 
ρωσσικήν πρότασιν τροποποιήσεως, ή όποία έχει ώς έξης:

«Πρόεδρος είναι ex officio ό πρώτος τών έπισκόπων τον 
Οίκουμενικον Πατριαρχείου καί, άπόντος τούτου, κατά τήν τάξιν 
τών Διπτύχων. Ό Πρόεδρος τής Έπισκοπικής Συνελεύσεως διευ
θύνει τήν έργασίαν τών συνεδριάσεων, τίς συγκαλεϊ, προεξάρχει 
τών συλλειτουργών. Έπί τών ζητημάτων, τά όποϊα συζητήθηκαν 
είς τήν συνεδρίαν τής Έπισκοπικής συνελεύσεως μέ τήν έκπόνηση 
κοινής άποφάσεως, ό Πρόεδρος (η άλλο μέλος τής Έπισκοπικής Συν
ελεύσεως, έντολη τού Προέδρου καί τής Συνελεύσεως) προβάλλει 
ένώπιον τού κράτους, τής κοινωνίας καί τών άλλων θρησκευτικών 
οργανισμών τήν κοινή θέση τών ορθοδόξων δικαιοδοσιών τής 
περιοχής».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Θά ηθελον νά κάνω μίαν παρατήρησιν 
έπ' αύτού. Ώρισμένα τών σημείων τούτων συνεζητήθησαν κατά 
τήν έξέτασιν τού κειμένου της Διορθοδόξου Έπιτροπης τού 1993, 
έλήφθησαν δέ άποφάσεις, τάς όποίας πρέπει νά λάβωμεν ύπ' όψιν 
έδώ. Έχω τήν έντύπωσιν, ότι ή πρότασις προσκρούει είς ώρισμένα 
τών άποφασισθέντων. Έπί παραδείγματι, έκεΐ όπου λέγεται: «... 
ή άλλο μέλος τής Έπισκοπικής Συνελεύσεως, έντολή τον Προέδρου 
καί τής Συνελεύσεω ς.». Ό,τι δέν ένεκρίθη ώς θέμα άρχης δέν δύ
ναται νά λεχθή είς τόν Κανονισμόν.

Ό Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Μπαλασώφ: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, κατά τήν συζήτησιν τού ζητήματος χθές, ή 
ήμετέρα πρότασις άπερρίφθη όχι κατ' άρχήν, άλλά ώς προσθή
κη είς τό κείμενον τού 1993. Έλέχθη χθές ότι ώρισμέναι άπόψεις
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θά συζητηθούν κατά τήν εξέτασιν τού Κανονισμού. Εΐχατε σημει
ώσει ότι ούδέν μέλος τής Επισκοπικής συνελεύσεως δύναται νά 
παρουσιάση μίαν άποψιν άνευ τής άδείας τού προέδρου. Διά τούτο, 
ετροποποιήσαμεν τήν πρότασιν, λαβόντες ύπ' όψιν τάς παρατηρή
σεις σας.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, είναι σαφές ότι ή πρός τά έξω άναφορά τού έργου καί τών 
άποφάσεων τής Επισκοπικής συνελεύσεως δέν δύναται νά γίνεται 
μέ πολυφωνίαν ή κατ' άνάθεσιν, διότι καταργεΐται ούσιαστικώς ό 
ρόλος τού προέδρου, ό όποΐος έχει τόν συντονιστικόν ρόλον καί δέν 
άποτελεΐ διακοσμητικόν στοιχεΐον τής συνελεύσεως. Ώς είς μίαν 
εύχαριστιακήν σύναξιν εκφράζει τήν ένότητα, κατά τόν αύτόν τρό
πον εκφράζει πρός τά έξω καί τήν κοινήν φωνήν τών όρθοδόξων 
επισκόπων. Εάν περιορίσωμεν ή άφαιρέσωμεν τήν δυνατότητα τού 
προέδρου νά εκφράζη πρός τόν κόσμον τά ύπό τής Επισκοπικής συν
ελεύσεως συζητούμενα καί όμοφώνως άποφασιζόμενα, τότε δέν 
ύπάρχει πρόεδρος, άλλ' άνδρείκελον καί ό καθείς θά κάνη ό,τι νο
μίζει. Νομίζω λοιπόν, πρός τό συμφέρον τής ένότητος καί εφ' όσον 
έχομεν άποδεχθή τήν άρχήν τής όμοφωνίας, ή όποία άναφέρεται 
πολλάκις, ότι ή Αντιπροσωπία τής άγιωτάτης Εκκλησίας τής Ρωσ
σίας δέν πρέπει νά επιμείνη είς τό σημεΐον τούτο, τό όποΐον έχει 
ήδη συζητηθή.

Ό Σεβ. ΜητροπολίτηςΠεριστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, συμφωνώ μέ τήν πρότασιν τού άγίου Γαλλίας. Δυνάμεθα 
νά άναφέρωμεν τάς άρμοδιότητας τού προέδρου τής συνελεύσεως, 
διατηρούντες τό πρώτον μέρος τής προτάσεως τής Εκκλησίας τής 
Ρωσσίας καί άπαλείφοντες τήν φράσιν: «Έπί τών ζητημάτων, τά 
οποία συζητήθηκαν είς τήν συνεδρίαν τής Έπισκοπικής Συνελεύσεως 
μέ τήν εκπόνησιν κοινής άποφάσεως, ο Πρόεδρος (ή άλλο μέλος τής 
Έπισκοπικής Συνελεύσεως, εντολή τού Προέδρου καί τής Συνελεύσε
ω ς ) .» ,  νά παραμείνη δέ ή συνέχεια: ... «καί προβάλλει ενώπιον τού 
κράτους, τής κοινωνίας καί τών αλλων θρησκευτικών οργανισμών 
τήν κοινή θέση τών ορθοδόξων δικαιοδοσιών τής περιοχής».

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, συμφωνώ καί εγώ μέ τήν άποψιν τού άγίου Γαλλίας. 
Νομίζω όμως ότι είναι καλόν, όπως είς τό άρθρον 5 άναφέρονται 
αί άρμοδιότητες τής Επισκοπικής συνελεύσεως, ούτω καί είς τό 
άρθρον 4 νά εΐπωμεν ότι πρόεδρος είναι ex officio. κ.λπ. καί κατό
πιν νά άναφέρωμεν τάς άρμοδιότητας τού προέδρου, ώς πρός τήν 
σύγκλησιν κ.λπ., καί ώς πρός τήν έκφρασιν τής κοινής άπόψεως 
τής συνελεύσεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή πρότασίς σας καλύπτεται άπό τό
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πρώτον μέρος της προτάσεως της Εκκλησίας της Ρωσσίας. Είσθε 
όμως σύμφωνος ώς πρός τήν παρένθεσιν, ή όποία έδημιούργησε τό 
πρόβλημα; Τό θεωρείτε άπαραίτητον;

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Όχι 
ώς πρός τήν διατύπωσιν, άλλ' ώς πρός τήν ούσίαν, ώς πρός τάς 
άρμοδιότητας τού προέδρου. Δυνάμεθα έδώ νά περιγράψωμεν 
ποίαι είναι αί άρμοδιότητες τού προέδρου, δηλαδή έφ' όσον μετα
ξύ τών μελών ύπάρχει όμοφωνία ώς πρός έν πρόβλημα, έννοείται 
ότι ό πρόεδρος έκφράζει πρός τόν έξω κόσμον τήν άποψιν της 
Επισκοπικης συνελεύσεως. Νομίζω ότι είναι άπαραίτητον νά φανη 
ρητώς.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Θεωρείτε άπαραίτητον νά λεχθη ότι καί 
έτερον μέλος της συνελεύσεως δύναται κατ' έντολήν τού προέδρου 
καί της συνελεύσεως νά προβάλη τήν κοινήν θέσιν; Τό θέμα είναι 
ώς πρός όσα λέγονται είς τήν παρένθεσιν.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Τούτο 
έναπόκειται είς τήν κρίσιν τού προέδρου της Επισκοπικης συνε- 
λεύσεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εδώ όμως ύπάρχει ή έξης διατύπωσις: 
«έντολή τού Προέδρου καί τής Συνελεύσεως», όπότε περιπλέκεται 
κάπως τό θέμα.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Ισως νά 
ύπάρχη σοβαρός λόγος άδυναμίας έκφράσεως ύπό τού προέδρου 
της κοινης θέσεως, όπότε ούτος διορίζει έ'τερον μέλος.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ό ΐδιος ό πρόεδρος, άλλά όχι κατ' έντολήν 
της συνελεύσεως. Τούτο είναι τό έπίμαχον σημείον. Διότι δύναται ή 
συνέλευσις νά άποφασίση κατά πλειοψηφίαν νά εΐπη είς τόν πρόε
δρον, ότι δέν θά όμιλήση ό ΐδιος, άλλ' έ'τερον μέλος της συνελεύσε
ως. Τούτο θέλει νά εΐπη ή διατύπωσις.

Ό Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Μπαλασώφ: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, δέν έχομεν τήν άρχήν τήν πλειοψηφίας, άλλά 
της όμοφωνίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, άλλά ποίος θά άναγγείλη τήν 
όμοφωνίαν πρός τά έξω; Ώς είναι διατετυπωμένη ή πρότασις της 
άγιωτάτης Εκκλησίας της Ρωσσίας, κατ' έντολήν της συνελεύσεως 
δύναται νά μήν είναι ό πρόεδρος έκείνος, ό όποίος θά όμιλήση πρός 
τά έξω, άλλ' έ'τερον μέλος της συνελεύσεως. Είναι τούτο ορθόν;

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Θεωρώ 
λογικόν νά έκφράζη ό πρόεδρος τήν έπί ένός θέματος έπιτευχθείσαν 
όμοφωνίαν, τό όποίον συνεζητήθη είς τήν συνέλευσιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Επομένως, θά πρέπει νά άπαλειφθη ή 
φράσις, «κατ' έντολήν τής συνελεύσεως».
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Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Υπάρχει 
όμως τό ένδεχόμενον νά όρισθή έτερον μέλος.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ύπό ποίου; Μόνον ό πρόεδρος δύναται 
νά δηλώση τήν άδυναμίαν του καί νά άναθέση είς έτερον μέλος 
καί όχι ή συνέλευσις νά εϊπη είς τόν πρόεδρον, ότι δέν θά όμιλήση 
έκεΐνος, άλλ' έτερον μέλος.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Δύναται 
νά λεχθή «έντολή τον προέδρου καί συνεναινέσει τών λοιπών μελών 
τής Συνελεύσεως».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έάν λεχθή έτσι, σημαίνει ότι ή συνέλευ
σις δύναται νά δώση έντολήν είς έτερον μέλος, πλήν τού προέδρου, 
νά όμιλήση έκ μέρους της. Είναι μία θέσις. Ύπάρχει όμως καί έτέρα 
θέσις, ότι μόνον ό πρόεδρος δύναται νά άναθέση είς έτερον μέλος, 
δηλαδή είναι δικαίωμα τού προέδρου καί όχι της συνελεύσεως.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Βεβαί
ως, είναι δικαίωμα τού προέδρου. Άλλωστε άπαντες συνεφώνησαν 
έπ' αύτού.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συμφώνως όμως πρός τήν διατύπωσιν, ή 
συνέλευσις δύναται νά όρίση έ'τερον μέλος, πλήν τού προέδρου, νά 
τήν έκπροσωπήση, νά έκφράση τήν όμοφωνίαν. Τό σημεΐον τούτο 
πρέπει όπωσδήποτε νά διευκρινηθή.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης έν Δυτική καί Κεντρώα Ευρώπη κ. 
Ιωάννης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ηδη έλέχθη είς έτέραν συνάφειαν ότι 
δέν εϊμεθα ήμεΐς, οί όποΐοι θά ύποδείξωμεν είς τόν Οίκουμενικόν 
Πατριάρχην τί θά κάνη, διότι γνωρίζει τάς ύποχρεώσεις του. Καί ό 
πρόεδρος της Έπισκοπικης συνελεύσεως γνωρίζει τάς ύποχρεώσεις 
του. Δέν χρειάζεται νά άναφερθώμεν είς λεπτομερείας. Νομίζω 
ότι πρέπει νά άπαλειφθή ό,τι λέγεται είς τήν παρένθεσιν. Έάν 
έπιμένωμεν, άς λεχθή άπλώς ότι δύναται νά είναι καί έ'τερον μέλος 
της συνελεύσεως, μέ έντολήν τού προέδρου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τώρα έχομεν δύο θέματα. Πρώτον, έάν 
ύφίσταται άνάγκη λεπτομερούς περιγραφης τών άρμοδιοτήτων 
τού προέδρου. Ήκουσα τήν άποψιν τού Θεοφιλ. Έπισκόπου Κα
μπινεάνουλ, ότι ή λεπτομερής περιγραφή είναι άναγκαία, ώς 
αύτη άναφέρεται είς τό κείμενον της προτάσεως της άγιωτάτης 
Έκκλησίας της Ρωσσίας. Τό δεύτερον σημεΐον, τό έπίμαχον, είναι 
έάν ή συνέλευσις δύναται νά άναθέση είς έ'τερον μέλος, πλήν τού 
προέδρου, νά έκφράση τήν όμοφωνίαν.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, νομίζω ότι είναι σαφές ότι τόσον μέ τό κείμενον, τό όποΐον 
έδέχθημεν χθές, ώς προσθήκην είς τό κείμενον τού 1993, όσον καί 
μέ τήν άποδοχήν της άρχης της όμοφωνίας, μάλιστα δέ μέ είδικήν
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περιγραφήν, ή όποία καλύπτει καί τά δικαιώματα τού εκπροσώπου 
έκάστης εθνικής παρουσίας είς τήν όρθόδοξον Διασποράν, παρέλ- 
κει όποιαδήποτε συζήτησις περί τής γενομένης ύπό τής άγιωτάτης 
Εκκλησίας τής Ρωσσίας προτάσεως. Διότι άπαντα τά θιγόμενα 
ύπό τής προτάσεως θέματα περιγράφονται είς τάς άρμοδιότητας 
τής Επισκοπικής συνελεύσεως. Κατά συνέπειαν, εάν ύπάρχη επ' 
αύτών όμοφωνία, εξ όρισμού εκτελεστής τής άποφάσεως είναι ό 
Πρόεδρος. Αύτη είναι άρμοδιότης μόνον τού Προέδρου. Άπαντα 
τά θέματα, τά όποΐα περιγράφονται είς τήν εν λόγφ πρότασιν, 
άναλύονται είς τό άρθρον 5 τού Κανονισμού (σημεΐα α, β, γ, δ, ε), 
ώς άρμοδιότητες τής Επισκοπικής συνελεύσεως. Επομένως, δέν 
συντρέχει λόγος πολυπλόκου διατυπώσεως επί ένός θέματος, τό 
όποΐον άπαιτεΐ τήν όμοφωνίαν τών μελών. Θά πρέπει δηλαδή όλα 
τά μέλη τής συνελεύσεως νά έχουν ήδη συμφωνήση επί τών θε
μάτων, τά όποΐα θά διαχειρισθή ό πρόεδρος. Ό Πρόεδρος έχει τήν 
εύθύνην νά γνωστοποιή όπου δεΐ τάς καθ' όμοφωνίαν ληφθείσας 
άποφάσεις τής συνελεύσεως. Δέν χρειάζεται νά είσέλθωμεν είς 
μίαν διαλεκτικήν μεταξύ τών άρμοδιοτήτων τού προέδρου καί τής 
συνελεύσεως. Ό Πρόεδρος είναι καί αύτός μέλος τής Επισκοπικής 
συνελεύσεως καί εκεΐ προσδιορίζονται αί άρμοδιότητές του.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Κομάρνο κ. Τύχων: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, νομίζω ότι ή πρώτη φράσις περί τού προέδρου τής συνελεύ- 
σεως είναι άναγκαία. Είς τό άρθρον 2 άναφέρομεν λεπτομερώς τί 
πρέπει νά κάνουν οί επίσκοποι μέλη τής συνελεύσεως, δηλαδή νά 
διατηρούν, διαφυλάσσουν, άναπτύσσουν κ.λπ. Θεωρώ λογικόν νά 
καταγράψωμεν εδώ τάς εύθύνας τού προέδρου, νά διοική, συγκαλή, 
προεξάρχη. Νομίζω ότι είναι ώραία διατύπωσις, ή όποία άρμόζει 
νά ενταχθή εδώ. Έτερον θέμα είναι ή δυνατότης άναθέσεως τής 
εκπροσωπήσεως είς ετερον μέλος είς περίπτωσιν άδυναμίας τού 
προέδρου, λόγφ ελλείψεως χρόνου, άσθενείας, φόρτου εργασίας, 
άπουσίας κ.λπ. Ή ύπαρξις βοηθών επισκόπων, άντιπροέδρων, 
κ.λπ. είναι λογική καί εφαρμόζεται παντού. Βεβαίως, δέν θά ήθελον ή 
άνάθεσις τής εκπροσωπήσεως νά γίνεται ύπό τής συνελεύσεως, διότι 
τούτο εμπίπτει είς τήν άρμοδιότητα τού προέδρου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Σάς εύχαριστώ. Τό κρίσιμον σημεΐον είναι 
τό τελευταΐον, δηλαδή, ότι ή άνάθεσις γίνεται ύπό τού προέδρου 
καί όχι ύπό τής συνελεύσεως.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος έν Βερολίνω, Γερμανία καί Μ. 
Βρεταννία κ. Μάρκος: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, νομίζω ότι εδόθη πολύ 
προσοχή είς τήν εντός παρενθέσεως φράσιν τής ήμετέρας προτά
σεως. Τό γεγονός ότι εύρίσκεται εντός παρενθέσεως σημαίνει ότι 
ή προβλεπομένη περίπτωσις δέν είναι πολύ πιθανή. Συμφώνως
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πρός τήν ήμετέραν πρότασιν, κατ' άρχήν ό πρόεδρος έκπροσωπεί 
τήν άποψιν της συνελεύσεως ένώπιον όλων τών οργανισμών, 
άλλά ένδεχομένως, λόγφ άδυναμίας, άσθενείας κ.λπ., δύναται 
νά άναθέση είς έ'τερον μέλος της συνελεύσεως τό καθηκον τούτο, 
τήν δέ άπόφασιν ταύτην λαμβάνει όμού μετά της συνελεύσεως. 
Διατηρείται δηλαδή ή άρχή της όμοφωνίας, κατόπιν πρωτοβουλίας 
τού προέδρου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νά έρωτήσω, έάν τούτο σημαίνη ότι ή 
φράσις έντός παρενθέσεως δύναται νά διαγραφη, έάν δημιουργη 
προβλήματα είς ήμας; Δέν θά εΐχατε άντίρρησιν; Διότι ώρισμένοι 
έξ ήμών έχουν άντίρρησιν έπί της παρενθετικης ταύτης φράσεως.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος έν Βερολίνω, Γερμανία καί Μ. 
Βρεταννία κ. Μάρκος: Ή ήμετέρα Αντιπροσωπία θεωρεί ότι δέν 
πρέπει νά διαγραφη, άν καί είναι παρενθετική καί ύποδεικνύει μι- 
κράν πιθανότητα χρήσεώς της. Παρ' όλα ταύτα δίδει είς τόν Πρόε
δρον τήν δυνατότητα έπιλογης, δηλαδή ότι δέν είναι ύποχρεωμένος 
νά έκτελη ό ΐδιος όλας τάς άποφάσεις, είς περίπτωσιν, π.χ. 
άσθενείας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εκείνο όμως τό όποίον δημιουργεί πρό
βλημα είναι ότι ή διατύπωσις της παρενθετικης φράσεως σημαίνει 
ότι ή συνέλευσις δύναται νά όρίση έ'τερον μέλος, πλήν τού προ
έδρου, πρός έκπροσώπησίν της. Επ' αύτού θέλω νά γνωρίζω πό
σον άπαραίτητον θεωρεί τήν φράσιν ταύτην ή Αντιπροσωπία της 
άγιωτάτης Εκκλησίας της Ρωσσίας.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος έν Βερολίνω, Γερμανία καί Μ. 
Βρεταννία κ. Μάρκος: Θεωρούμεν τήν φράσιν έπιθυμητήν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άλλο έπιθυμητήν καί άλλο άπαραίτητον. 
Ώς έπεσήμανε καί ό Θεοφιλ. Επίσκοπος Κομάρνο, δέν νοείται ό 
πρόεδρος νά λαμβάνη έντολήν άπό τήν συνέλευσιν νά τήν έκφράση 
ή νά μή τήν έκφράση, διότι τότε δέν είναι πρόεδρος. Εξ όρισμού, τό 
καθηκον τού προέδρου είναι νά έκφράζη τήν όμοφωνίαν. Εάν ή συν
έλευσις τού εΐπη ότι δέν θά όμιλήση έπί τινος θέματος, άλλ' έ'τερον 
μέλος, καταργεί τόν πρόεδρον. Είναι ούσιώδες τό θέμα καί, έάν 
έπιμείνητε έπ' αύτού τού θέματος, φοβούμαι ότι δέν θά δυνηθώμεν 
νά όμοφωνήσωμεν.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, διά νά φύγωμεν άπό τό άδιέξοδον, θά ήδυνάμεθα νά εΐπωμεν τό 
έξης: «Ο πρόεδρος ή τή έντολή αύτού έτερον μέλος τής Επισκοπικής 
συνελεύσεως» καί τελειώνει τό θέμα.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πρέπει όμως νά συμφωνήσουν καί οί 
προτείναντες. Ή διατύπωσίς σας άλλάζει ριζικώς τήν διατύπωσιν. 
Φυσικόν είναι έάν ό πρόεδρος άδυνατη δι' όποιονδήποτε λόγον νά
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έκτελέση τό καθηκόν του, τό όποΐον συνίσταται είς τήν έκφρασιν 
της όμοφωνίας τών πολλών, βεβαίως δύναται νά δώση έντολήν, 
μάλλον νά άναθέση τούτο είς έτερον μέλος της συνελεύσεως.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, συμφωνούμεν μέ τήν πρότασιν τού Καθηγ. κ. Μαρτζέλου, 
μέ τήν έξης διατύπωσιν: «ή έτερον μέλος τής Έπισκοπικής συνελεύ
σεως έντολή τον προέδρου, κατόπιν συμφωνίας τής συνελεύσεως».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έκεΐνο τό όποΐον κρίνεται τήν στιγμήν 
ταύτην άφορά είς τί τό είναι ό πρόεδρος. Θά πρωτοτυπήσωμεν 
διεθνώς καί είς τήν ίστορίαν διά πρώτην φοράν θά ύπάρχη πρόε
δρος, ό όποΐος δέν θά έκφράζη ex officio καί ώς έκ της φύσεως τού 
λειτουργήματός του, τήν όμοφωνίαν τού σώματος. Τό σώμα διαλύ
εται, διότι δέν έχει πρόεδρον καί ό πρόεδρος είναι άνδρείκελον, ώς 
είπεν ό άγιος Γαλλίας. Τό θέμα είναι σοβαρόν.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Κατόπιν 
συζητήσεως, ή ήμετέρα Αντιπροσωπία είναι έ'τοιμη νά άποδεχθή 
τήν διατύπωσιν τού Καθηγ. κ. Μαρτζέλου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Παρακαλώ τόν Καθηγ. κ. Μαρτζέλον νά 
έπαναλάβη τήν πρότασίν του.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος: «ό πρόεδρος ή 
κατ' άνάθεσιν αυτον έτερον μέλος τής Έπισκοπικής συνελεύσεως».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, έντάξει. Θεωρώ τόν όρον «έντολήν» 
ίεραρχικόν, «κατ' άνάθεσιν ύπ' αυτον». Λοιπόν, έλύθη τό έπίμαχον 
θέμα. Μένει τό έρώτημα, έάν χρειάζεται ή άναλυτική περιγραφή 
τών καθηκόντων τού προέδρου.

Ό Αίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, διά νά άπλουστευθή τό κείμενον, δυνάμεθα νά 
εϊπωμεν ότι ό πρόεδρος προβάλλει ένώπιον τρίτων τήν κοινήν θέ
σιν τών Όρθοδόξων Έκκλησιών της περιοχης.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έρώτησα, έάν θά διατηρηθή τό κείμενον 
η όχι. Έάν διατηρηθή, προτείνετε μίαν τροποποίησιν. Αύτό κατά
λαβα. Έπομένως έξυπακούεται ότι θέλετε νά διατηρηθή, άλλά νά 
τροποποιηθή ώς πρός τό σημεΐον τούτο. Ποΐος είναι της γνώμης νά 
μή παραμείνη;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, νομίζω ότι θά είναι μεγάλη ύπηρεσία πρός τάς Έπισκοπικάς 
συνελεύσεις, έάν δέν προβώμεν είς άναλυτικήν περιγραφήν 
τών άρμοδιοτήτων τού προέδρου. Διότι έάν έκεΐνοι, οί όποΐοι 
καλούνται νά έφαρμόσουν τήν άπόφασιν της παρούσης Διασκέψε- 
ως, άναγνώσουν όλας τάς άναφερομένας άρμοδιότητας τού προ
έδρου, θά φοβηθούν νά προχωρήσουν άμέσως είς τήν ίδέαν της 
Έπισκοπικης συνελεύσεως. Ή περιγραφή είναι έπαχθής καί δέν
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γνωρίζω πώς θά άντιμετωπισθή εκ μέρους τών παραληπτών τού 
κειμένου. Κατά τήν γνώμην μου, θά έπρεπε νά μήν επιμείνωμεν 
νά φορτίσωμεν μέ άναλυτικάς περιγραφάς εν κείμενον συντετα- 
γμένον μέ σύντομον καί περιεκτικόν τρόπον. Άπαντα περιλαμβά
νονται είς τάς άρμοδιότητας τής συνελεύσεως (άρθρον 5 § 1) καί ό 
πρόεδρος θά άσκή τά καθήκοντά του μέ τήν όμόφωνον άπόφασιν 
τής συνελεύσεως. Αντιμετωπίσαμεν τό αύτό πρόβλημα χθές, όταν 
συνεζητεΐτο τό θέμα τού επισκόπου έκάστης εθνικής παρουσίας. 
Ενφ όμως άνεφερόμεθα είς τάς Επισκοπικάς συνελεύσεις, μετα- 
φερόμεθα άκρίτως είς τόν επίσκοπον έκάστης εθνικής παρουσίας. 
Τό ΐδιον καί εδώ. Τά άναφερόμενα είς τάς Επισκοπικάς συνελεύ
σεις, τά μεταφέρομεν άνευ λόγου είς τόν πρόεδρον. Δέν ύπάρχει 
λόγος νά φορτίσωμεν τό κείμενον καί νά τό περιπλέξωμεν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, επειδή συνεφωνήσαμεν είς τήν διατύπωσιν είς 
ό,τι άφορά ποΐος φέρει πρός τά έξω τήν όμόφωνον άπόφασιν τής 
Επισκοπικής συνελεύσεως, θά προέτεινον νά άνατρέξωμεν είς 
τό άρθρον 9, τό όποΐον λέγει: «Αί εργασίαι τής Έπισκοπικής Συ
νελεύσεως διεξάγονται συμφώνως πρός τάς άρχάς τής ορθοδόξου 
συνοδικής παραδόσεως καί διευθύνονται ύπό τού Προέδρου αντής, 
ο οποίος έχει καί τήν ενθύνην εποπτείας επί τής εκτελέσεως τών 
άποφάσεων αντής». Νά προστεθή είς τό τέλος τού άρθρου ή φράσις: 
«καί τήν ενθύνην ο ίδιος ή κατ' άνάθεσιν τής πρός τά έξω προβολής 
τής ομοφώνου άποφάσεως τής συνελεύσεως». Νά όλοκληρώσωμεν 
δηλαδή τήν διατύπωσιν είς τό άρθρον 9 καί νά μήν προσθέσωμεν 
ό,τιδήποτε περί τών εύθυνών τού προέδρου είς τό ύπό συζήτησιν 
άρθρον. Νά προστεθή είς τό άρθρον 9 ποΐος παρουσιάζει πρός τά 
έξω τήν όμόφωνον άπόφασιν τής συνελεύσεως, καί ούτος είναι ό 
πρόεδρος ή κατ' άνάθεσιν αύτού ό άντιπρόσωπός του.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ, άγιε Δημητριάδος. Καί εγώ 
τό βλέπω τώρα. Ή άλήθεια είναι ότι ύπάρχει επανάληψις είς τό 
άρθρον 9, εκείνων, τά όποΐα λέγονται είς τήν προτεινομένην ύπό 
τής Εκκλησίας τής Ρωσσίας τροποποίησιν, δηλαδή ότι ό πρόεδρος 
διευθύνει, εποπτεύει κ.λπ. Ή πρότασις τού άγίου Δημητριάδος 
είναι λογική. Βεβαίως ή ύπό συζήτησιν τροποποίησις είναι λεπτο- 
μερεστέρα τής ίδικής του προτάσεως.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος: 
Αί λεπτομέρειαι δυσκολεύουν πάντοτε τό θέμα. Άς διατηρήσωμεν 
τήν εύρύτητα πνεύματος. Εφ' όσον έχομεν εμπιστευθή είς τήν πρό
εδρον τήν όμοφωνίαν, πολλφ μάλλον τού εμπιστευόμεθα τήν δια- 
χείρισιν τής συνελεύσεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή ύπό συζήτησιν τροποποίησις άναφέρει



Πρακτικά Δ ' Π ροσυνοδικης Π ανορθοδόξου Διασκέψεως/2009 241

καί ότι ό πρόεδρος συγκαλεί τήν συνέλευσιν -  είναι μεταξύ τών κα
θηκόντων του - , προεξάρχει τών συλλειτούργων -  νομίζω ότι δέν 
βλάπτει, άλλά δέν είναι είς τήν περίπτωσιν ταύτην έκ τών ούσιωδών. 
Κατά τά άλλα, συγκαλεί, διευθύνει, διότι πρώτον συγκαλεί καί κα
τόπιν διευθύνει. Επομένως συγκαλεί τάς συνεδριάσεις, διευθύνει 
τάς έργασίας τών συνεδριάσεων, τέλος δέ έκφράζει πρός τά έξω 
τήν βούλησιν. Προσωπικώς, θεωρώ καλήν τήν περιγραφήν τών 
άρμοδιοτήτων τού προέδρου. Τώρα, έάν ύπάρχη έπανάληψις είς 
τό άρθρον 9, θά τό άντιμετωπίσωμεν όταν έξετάσωμεν τό άρθρον 
τούτο.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος:
Πάντα ταύτα άναφέρονται είς τό σημείον 6 τού έγκριθέντος ύπό 
της παρούσης Διασκέψεως κειμένου τού 1993: «Οί πρόεδροι τών 
Επισκοπικών Συνελεύσεων συγκαλούν καί προεδρεύουν πασών τών 
κοινών συνάξεων τών έπισκόπων τής περιοχής αύτών (λειτουργικών, 
ποιμαντικών, διοικητικών κ .λ π ..)» .  Ύπάρχει δηλαδή έπ' αύτού μία 
φράσις είς τό έγκριθέν κείμενον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Χρειάζεται νά έπαναληφθη είς τόν Κανο
νισμόν κάτι τό όποίον ήδη ύπάρχει;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος: 
Όχι, έννοώ έπί τών λειτουργικών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι τό σημείον 6 τού κειμένου τού 
1993, δέν έννοεί συλλείτουργα, άλλά λειτουργικά θέματα. Θέλω 
μίαν σαφη άπάντησιν, θέλετε νά παραμείνη είς τό άρθρον 4; Θέ
λετε νά προστεθη είς τό άρθρον 9; Θέλετε νά διαγραφη, διότι προ- 
βλέπεται είς τό σημείον 6 τού κειμένου τού 1993; Παρακαλώ τούς 
όμιλητάς νά τοποθετηθούν έπ' αύτού καί μόνον.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, καλόν θά ήτο νά παραμείνη ή προτεινομένη ύπό της Εκκλησίας 
της Ρωσσίας προσθήκη είς τό άρθρον 4 § 2 καί νά άπαλειφθη άπό 
τό άρθρον 9 «καί διευθύνονται». Εφ' όσον δηλαδή είς τό άρθρον 4 
γίνεται λόγος περί της διευθύνσεως τών έργασιών, τό άρθρον 9 νά 
διατυπωθη ώς έξης: «Αί έργασίαι τής Επισκοπικής Συνελεύσεως διε
ξάγονται συμφώνως πρός τάς άρχάς τής ορθοδόξου συνοδικής παρα- 
δόσεως», νά άπαλειφθη δέ ή συνέχεια «... καί διευθύνονται ύπό τού 
Προέδρου αύτής, ό όποίος έχει καί τήν εύθύνην έποπτείας έπί τής 
έκτελέσεως τών άποφάσεων αύτής».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εάν παραμείνη ή τροποποίησις είς τό 
άρθρον 4, νομίζω ότι πρέπει νά έξαλειφθη πλήρως τό άρθρον 9, διό
τι είναι έπανάληψις.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ό 
πρόεδρος έχει τήν εύθύνην της έκτελέσεως τών άποφάσεων. Εάν
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διαγραφή τό άρθρον 9 δέν θά άναφέρεται ή εύθύνη έκτελέσεως 
τών άποφάσεων.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νά προσθέσωμεν τότε είς τό άρθρον 4 καί 
τήν έκτέλεσιν τών άποφάσεων, μεταξύ τών άρμοδιοτήτων τού προέ
δρου.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Καλλίτερον νά 
άπαλειφθή έκ της προτεινομένης τροποποιήσεως τού άρθρου 4, 
«διευθύνει», διότι δέν έχει νόημα έδώ.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, δυνάμεθα νά καταργήσωμεν τό άρθρον 9 καί νά δια- 
τυπώσωμεν τό άρθρον 4 § 2 ώς έξης: «Ο πρόεδρος συγκαλεϊ καί δι
ευθύνει τάς έργασίας τών συνεδριάσεων συμφώνως πρός τάς άρχάς 
τής ορθοδόξου συνοδικής παραδόσεως, προεξάρχει τών συλλεί- 
τούργων, προβάλλει δέ ένώπιον τον κράτους, τής κοινωνίας καί τών 
άλλων θρησκευτικών οργανισμών τήν κοινήν θέσιν τών ορθοδόξων 
δικαιοδοσιών τής περιοχής» καί νά άπαλείψωμεν όλα τά άλλα. Είναι 
ούτω σαφές, ποΐα είναι τά καθήκοντα τού προέδρου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, άλλά ό Καθηγ. κ. Φειδάς, ορθώς 
ύπενθύμισε κάτι πολύ σημαντικόν, ότι δηλαδή μεταξύ τών κα
θηκόντων τού προέδρου είναι καί ή άναφερομένη είς τό άρθρον 9 
τού Κανονισμού έκτέλεσις τών άποφάσεων τών συνελεύσεων. 
Τούτο δέν μνημονεύεται είς τήν προτεινομένην τροποποίησιν τού 
άρθρου 4. Δυνάμεθα νά τό προσθέσωμεν.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
είς τόν οίκεΐον τόπον. Νομοτεχνικώς, οίκεΐος τόπος είναι έδώ. Αφού 
έχουν συνέλθει, έχουν πραγματοποιηθη αί έργασίαι, έχουν ληφθη 
αί άποφάσεις, ό πρόεδρος έχει τήν εύθύνην της έκτελέσεως τών 
άποφάσεων.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τότε άς άφήσωμεν τήν έκτέλεσιν τών 
άποφάσεων είς τό άρθρον 9. Λοιπόν, ή πρότασις τού άγίου Περι
στερίου είναι ή σύντμησις της διατυπώσεως, ή όποία έχει ώς έξης: 
«Ο πρόεδρος τής Έπισκοπικής Συνελεύσεως συγκαλεϊ τάς συνεδρί
ας αυτής, διευθύνει τάς έργασίας τών συνεδριών, προεξάρχει τών 
συλλειτούργων καί προβάλλει, αυτός ή κατ' άνάθεσιν αυτον έτερον 
μέλος τής συνελεύσεως, ένώπιον τον κράτους, τής κοινωνίας καί τών 
άλλων θρησκευτικών οργανισμών, τήν κοινήν θέσιν τών Όρθοδόξων 
Έκκλησιών τής περιοχής». Συμφωνούμεν έπ' αύτού, άγιε Βολοκο
λάμσκ;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, δέν είναι άκριβώς τό αύτό, διότι ή πρότασίς μας όμιλεΐ 
περί τού ότι ό πρόεδρος προβάλλει τήν θέσιν έπί τών ζητημάτων, 
τά όποΐα έχουν συζητηθη είς τάς συνεδριάσεις της Συνελεύσεως.
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Αρχικώς γίνεται συζήτησις, λαμβάνεται άπόφασις καί κατόπιν ό 
πρόεδρος τήν προβάλλει. Διά τούτο προετιμήσαμεν τήν διατύπω
σιν ταύτην τής προτάσεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καταλαβαίνω. Επομένως, άς μείνη ή 
διατύπωσις μέ τήν τροποποίησιν, τήν όποίαν εκάναμεν ώς πρός 
τήν άνάθεσιν εκπροσωπήσεως είς ετερον μέλος. Νομίζω ότι είναι 
καλόν. Γνώμη μου είναι νά μείνη είς τό σημεΐον τούτο καί όταν 
όμιλήσωμεν περί εκτελέσεως τών άποφάσεων είς τό άρθρον 9, θά 
εΐπωμεν ότι ό πρόεδρος είναι ύπεύθυνος διά τήν εκτέλεσιν τών 
άποφάσεων. Συμφωνεΐτε, ώστε νά δοθή εν τέλος είς τήν βάσανόν 
μας; Εγκρίνεται λοιπόν νά ενταχθή ώς προσθήκη είς τό άρθρον 4 
§ 2. Εύχαριστούμεν τήν Αντιπροσωπίαν τής άγιωτάτης Εκκλησίας 
τής Ρωσσίας, διότι μάς έδωσε εν καλόν κείμενον, άν καί μάς 
εκούρασε. Προχωρούμεν είς τήν εξέτασιν τών έπομένων άρθρων 
τού κανονισμού.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, ύπάρχει καί ή § 3 τού άρθρου 4. Ή επ' αύτού πρότασις 
τής ήμετέρας Αντιπροσωπίας είναι ή έξής: «Ό η οί Αντιπρόεδροι, ό 
Γραμματεύς, ό Ταμίας καί οί λοιποί υπεύθυνοι έκλέγονται ύπό τής 
Συνελεύσεως» καί άπαλείφεται: « .  ορίζονται ex officio συμφώνως 
πρός τήν τάξιν τών Δ ιπ τύχ ω ν.», ώς καί « .  μεταξύ τών μελών τής 
Έκτελεστικής Έπιτροπής».

Ό Σεβ. Μητροπολίτης έν Δυτική καί Κεντρώα Εύρώπη κ. 
Ιωάννης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, επανερχόμεθα είς τά ΐδια. Ό πρόεδρος 
καί ό άντιπρόεδρος είναι μέλη, ενώ ό γραμματεύς καί ό ταμίας δέν 
είναι μέλη. Διά τόν πρόεδρον καί τόν άντιπρόεδρον ίσχύει ή τάξις 
τών Διπτύχων. Σάς παρακαλώ νά μήν επανέλθωμεν καί χάνομεν 
χρόνον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Επομένως, δέν θέλετε νά γίνη ή διαγραφή. 
Ισως ό άγιος Βολοκολάμσκ έχει κάτι χρήσιμον νά εΐπη επ' αύτού.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, συμφωνούμεν οί άντιπρόεδροι νά όρίζωνται συμφώνως 
πρός τήν τάξιν τών Διπτύχων. Θά πρέπει όμως νά διασαφηθή 
τίνι τρόπφ λειτουργεΐ ή τάξις τών Διπτύχων. Επί παραδείγματι, 
ό πρόεδρος είναι ό εκπρόσωπος τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου, 
ό άντιπρόεδρος θά είναι ό εκπρόσωπος άλλου Πατριαρχείου ή θά 
είναι ό έπόμενος επί τών Διπτύχων επίσκοπος τού Οίκουμενικού 
Πατριαρχείου; Θέλομεν νά διασαφηθή τό σημεΐον τούτο, ώστε νά 
φαίνεται ότι ό άντιπρόεδρος θά είναι ό εκπρόσωπος τής έπομένης 
βάσει τών Διπτύχων Εκκλησίας. Αύτή είναι ή πρότασις ήμών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Είναι λογικόν τό ερώτημα. Βεβαίως, εφ' 
όσον ό πρόεδρος είναι εκπρόσωπος τής Εκκλησίας Κωνσταντινου
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πόλεως, ό άντιπρόεδρος θά είναι ό έκπρόσωπος της έπομένης βάσει 
τών Διπτύχων Εκκλησίας. Χρειάζεται μία μικρά φραστική διόρθω- 
σις. «Ο ή οί Αντιπρόεδροι όρίζονται ex officio έκ τών άμέσως επομένων 
Εκκλησιών κατά τήν τάξιν τών Διπτύχων».

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
είναι αύτονόητον, διότι όταν λέγομεν κατά τήν τάξιν τών Διπτύ
χων, έννοούμεν τών Θρόνων.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τό έρώτημα είναι όμως εύλογον, διότι έάν 
ύπάρχουν πολλοί έπίσκοποι της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, 
οί άντιπρόεδροι δέν θά είναι έκπρόσωποι της Κωνσταντινουπόλε
ως, άλλά τών έπομένων είς τά Δίπτυχα Εκκλησιών. Είναι θέμα δια- 
τυπώσεως: «έκ τών άμέσως επομένων κατά τήν τάξιν τών Διπτύχων 
έπισκόπων».

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: «κατά τήν 
τάξιν τών Διπτύχων τών κατά τόπους ’Ορθοδόξων Εκκλησιών» καί 
ούχί τών έπισκόπων.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ό έπίσκοπος είναι όμως έκείνος, ό όποίος 
θά όρισθη. Δέν θά όρισθούν τά Δίπτυχα ούτε αί Εκκλησίαι. «Ο ή οί 
άντιπρόεδροι όρίζονται ex officio έκ τών έπισκόπων τών Συνελεύσεων 
έκ τών άμέσως επομένων τού προέδρου έπισκόπων, συμφώνως πρός 
τήν τάξιν τών Διπτύχων τών Εκκλησιών». Σύμφωνοι;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Ναί, 
συμφωνούμεν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δυστυχώς έτελείωσεν ή ώρα. Ήλπιζα ότι θά 
έπερατώναμεν τήν έξέτασιν τού Κανονισμού πρό τού μεσημβρινού 
γεύματος. Θά έργασθώμεν καί τό άπόγευμα. Παρακαλώ τήν Συν
τακτικήν Επιτροπήν νά έτοιμάση τό Ανακοινωθέν, ώστε, έάν περα- 
τώσωμεν τήν έξέτασιν τού Κανονισμού κατά τήν άπογευματινήν 
συνεδρίαν, νά έγκρίνωμεν καί τό Ανακοινωθέν. Τώρα, πρό τού γεύ
ματος, έχομεν τήν έπίσημον φωτογράφησιν της Διασκέψεως, θά 
έπανέλθωμεν δέ τό άπόγευμα.

Λύεται ή συνεδρία.
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Π έμπτη, 11η Ιουνίου 2009 

Απογευματινή Συνεδρία

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Αγαπητοί άδελφοί, πρίν άρχίσωμεν 
σάς διαβάζω δύο πατριαρχικά μηνύματα, τά όποΐα έλάβαμεν είς 
άπάντησιν τού μηνύματός μας πρός τούς Προκαθημένους τών 
Έκκλησιών μας. Τό πρώτον είναι άπό τόν Μακ. Πατριάρχην Μό
σχας κ. Κύριλλον. Έπειδή είναι είς τήν ρωσσικήν, παρακαλώ νά 
άναγνωσθή ύπό ένός μέλους της Αντιπροσωπίας της Έκκλησίας 
της Ρωσσίας, ώστε νά τό μεταφράσουν οί διερμηνεΐς.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, θά τό άναγνώσω έγώ.
Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ίωάννην, Πρόεδρον τής Δ' 
Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως,
Σεβ. Μητροπολίτην Ελβετίας κ. Ιερεμίαν, Γραμματέα έπί τής 
Προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής Όρθοδόξου 
Έκκλησίας,
Τά μέλη τής Δ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως,
Σεβ. Άρχιερεϊς, σεβαστοί έκπρόσωποι τών κατά τόπους Όρθοδόξων 
Έκκλησιών,

Πληροφορούμενοι περί τής ένάρξεως τών έργασιών τής Δ' 
Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, άφιερωμένης είς τό θέμα 
τής κανονικής διευθετήσεως τής Όρθοδόξου Διασποράς, προσευχό
μενος, εύχομαι είς τούς μετέχοντας πνενμα είρήνης, τήν ευλογίαν 
τον Θεον είς τό έργον αυτών, τήν έπιτυχή πρόοδον πρός τήν κοινήν 
κατανόησιν ένός τών σημαντικωτέρων διά τήν ζωήν τής Όρθοδόξου 
Έκκλησίας ζητημάτων.

Μετά τής έν Κυρίω άγάπης 
f  ό Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας Κύριλλος.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Παρακαλώ νά δοθή καί είς τήν Γραμμα
τείαν διά τό άρχεΐον. Ύπάρχει έπίσης έπιστολή είς τήν άγγλικήν 
τού Μακ. Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ. Θά τήν άναγνώσω, 
ώστε νά τήν μεταφράσουν οί διερμηνεΐς.
Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ίωάννην,
Πρόεδρον τής Δ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως,

Μ ετ' άδελφικής έν Χριστώ άγάπης, ευχαριστονμεν Ύμάς 
διά τό άποσταλέν μήνυμα έπί τή ένάρξει τών έργασιών τής Δ' 
Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Εϊμεθα πεπεισμένοι ότι 
κατά τήν συνάντησιν, ή όποία πραγματοποιεϊται κατά τήν λαμπράν 
ταύτην περίοδον τον έορτασμον τής καθόδου τον Άγίου Πνεύματος
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έπί τών Αποστόλων, κατά τήν Πεντηκοστήν, καί ύπό τήν ύμετέραν 
προεδρίαν, θά ύπάρξη όμοφωνία έπί τού θέματος τής ορθοδόξου 
Διασπορας πρός όφελος πάσης τής Ορθοδοξίας. Πιστεύομεν ότι θά 
ένδυναμωθή περαιτέρω ή ορθόδοξος συνεργασία πρός τήν άδελφικήν 
κοινωνίαν, ώς καί τήν έκπλήρωσιν τής ποιμαντικής εύθύνης τών 
Ορθοδόξων Εκκλησιών. Προσευχόμεθα είς τήν Αγίαν Τριάδα πρός 
εύόδωσιν τών έργασιών τής Διασκέψεως (Β' Κορ. 6, 6)

Μετά πολλής έν Κυρίω άγάπης 
f  ό Ρουμανίας Δανιήλ

Εύχαριστούμεν καί τούς δύο Πατριάρχας διά τά μηνύμα
τα καί τάς προσευχάς των. Δυνάμεθα τώρα νά συνεχίσωμεν τήν 
έξέτασιν τού Κανονισμού λειτουργίας τών Έπισκοπικών συνελεύ
σεων. Θά ήθελον έξ ύπαρχης νά σας δηλώσω ότι πρόθεσίς μου 
είναι νά περατώσωμεν άπόψε τήν έργασίαν ήμών. Επιτρέψατε 
μοι έπομένως νά είμαι ολίγον αύστηρός πρός έξοικονόμησιν 
χρόνου. Όφείλομεν έν πρώτοις νά περατώσωμεν τήν έξέτασιν 
τού κανονισμού καί νά έγκρίνωμεν αύτόν. Πρέπει έπίσης νά 
έγκρίνωμεν τό Ανακοινωθέν. Τέλος θά κάνωμεν μίαν άπό κοινού 
προσευχήν έπί τη λήξει τών έργασιών της παρούσης Διασκέψε
ως, άφού προηγουμένως δεχθείτε ολίγας λέξεις άποχαιρετισμού 
έκ μέρους μου. Ελπίζω ότι τό ύπόλοιπον τού κανονισμού δέν θά 
παρουσιάση δυσκολίας, έάν βεβαίως έγκαταλείψωμεν τήν τελειο
μανίαν, ή όποία πολλάκις είναι έχθρός τού καλού. Επερατώσαμεν 
τήν έξέτασιν τού άρθρου 4. Επί τών λοιπών άρθρων ύπάρχουν κυ
ρίως ώρισμέναι παρατηρήσεις άπό της πλευρας της Αντιπροσωπίας 
της Εκκλησίας της Ρωσσίας, οί όποίαι άφορούν είς τό άρθρον 5 καί 
είς τό άρθρον 10 § 2. Ελπίζω νά μήν άπαιτήσουν πολύ χρόνον. Βε
βαίως εΐμεθα έλεύθεροι νά κάνωμεν τάς παρατηρήσεις μας, άλλά 
μέ μεγάλην φειδώ. Είς τό άρθρον 5 § 2, έχομεν τήν πρότασιν της 
ρωσσικης Αντιπροσωπίας. Προτού όμως έξετάσωμεν τήν πρότασιν 
ταύτην, ύπάρχουν παρατηρήσεις έπί τού άρθρου 5 § 1;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ. Γεράσιμος: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, έχομεν μίαν παρατήρησιν είς τό άρθρον 5 
§ 1 έδάφιον α': «νά μεριμνά... ίεραποστολικάς καί οίκουμενικάς 
ύποχρεώσεις αύτής». Ενώπιον τίνος άναλαμβάνομεν οίκουμενικάς 
εύθύνας; Μήπως θά πρέπει ή φράσις νά τελειώνη μέ τήν άναφοράν 
είς τάς ίεραποστολικάς ύποχρεώσεις;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ύποθέτω ότι άναφέρεται είς τάς σχέσεις 
μετά τών άλλων Εκκλησιών. Επομένως, είναι πολύ σημαντικόν 
αί Εκκλησίαι νά έχουν κοινήν στάσιν είς τό θέμα τούτο. Φρονώ 
έπομένως ότι πρέπει νά άναφερθη καί ό τομεύς τών οίκουμενικών 
σχέσεων.
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Ό Σεβ. Μητροπολίτης Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ. Γεράσιμος: Αί
σχέσεις μετά τών άλλων χριστιανικών Εκκλησιών καί τών άλλων 
θρησκειών άναφέρονται είς τό έπόμενον εδάφιον 1 γ '.

Ό Αίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης:
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, συμφωνώ μέ τόν άγιον Ζουκδίδι, ότι τό θέμα τών 
οίκουμενικών σχέσεων καλύπτεται άπό άρθρον 5 § 1 εδάφιον γ'. 
Επομένως ό όρος «καί οίκουμενικάς» περιττεύει είς τό εδάφιον α'.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καλώς, νά παραμείνη μόνον «καί 
ίεραποστολικάς ύποχρεώσεις αντής». Εύχαριστώ. Έτέρα παρατή- 
ρησις;

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ίβάν Δημητρώφ: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, εκτός τών θεολογικών, εκκλησιολογικών, κανονικών καί 
πνευματικών ύποχρεώσεων, αί όποΐαι άπαριθμούνται, νομίζω ότι 
πρέπει νά προστεθούν καί αί λειτουργικαί ύποχρεώσεις.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άς μή λησμονούμεν ότι εδώ όμιλούμεν 
περί τής διατηρήσεως τής ένότητος τής Ορθοδόξου Εκκλησίας 
τής περιοχής είς τά θέματα ταύτα. Αναφερόμενοι είς τά θεο- 
λογικά, εκκλησιολογικά, κανονικά, πνευματικά, φιλανθρωπι
κά, εκπαιδευτικά, ίεραποστολικά κ.λπ. θέματα, γίνεται άμέσως 
άντιληπτόν τί εννοούμεν όμιλούντες περί διατηρήσεως τής 
ένότητος. Ώς πρός τά λειτουργικά, ύπάρχει θέμα ένότητος τής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας;

Ό Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ίννοκέντιος Έξαρχος: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, εννοοεΐται ή ύπό τής Επισκοπικής συνελεύσεως όργάνωσις 
τών κοινών λατρευτικών εκδηλώσεων.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, είς τό άρθρον 5 § 1 β' άναφέρεται ό συντονισμός καί 
τής «λειτουργικής ζωής».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έπομένως, άς μείνη ώς έχει. Τώρα τί 
σημαίνει τό άρθρον 5 § 1 δ': «Παν ο,τι άποτελεί ύποχρέωσιν τής 
'Ορθοδόξου Εκκλησίας είς τάς σχέσεις αντής μετά τής κοινωνίας 
τού Κράτους (πολιτικαί, δικαστικαί, διοικητικαί καί επικοινωνιακαί 
άρχαί)». Ώς πρός τάς δικαστικάς άρχάς, τί άκριβώς καλύπτει τούτο; 
Άγιε Γαλλίας, ώς εκ τής πείρας σας επί τών συνελεύσεων, νομίζετε 
ότι πρέπει νά παραμείνη αύτό, έχει νόημα;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, είναι γενική διατύπωσις. Τούλάχιστον μέχρι σήμερον ούδεμία 
ύπάρχει εμπλοκή μέ δικαστήρια, άλλά προβλέπεται είς τό κείμε
νον, διότι καί αί δικαστικαί άρχαί είναι άρχαί τού Κράτους.

Ό Αίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, διά νά άπλοποιηθή ή φράσις, δυνάμεθα νά 
εΐπωμεν «παν ο,τι άποτελεί ύποχρέωσιν τής Ορθοδόξου Εκκλησίας 
είς τάς σχέσεις αντής μετά τών (κρατικών) άρχών».
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Προτείνετε νά άπαλειφθή ή παρένθεσις;
Ό Αίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης:

Ακριβώς.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ποία ή γνώμη της όλομελείας έπ' αύτού;
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Καλής Έλπίδος κ. Σέργιος: Σεβ. άγιε 

Πρόεδρε, έχω τήν έντύπωσιν ότι πρόκειται περί τού status έκάστης 
Έπισκοπικης συνελεύσεως έντός τού Κράτους, είς τό όποΐον 
εύρίσκεται.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν άφορά μόνον είς τό status. Έδώ 
άναλύονται αί σχέσεις μετά τών δικαστικών, διοικητικών, 
έπικοινωνιακών, κ.λπ. άρχών.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Καλής Έλπίδος κ. Σέργιος: Αφορά 
είς άπάσας τάς σχέσεις μετά τών άρχών, ώς έπί παραδείγματι, 
έγκρισις σχεδίων κ.λπ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Βεβαίως, άλλά όταν λέγωμεν μετά της 
κοινωνίας καί τού κράτους, τούτο τά περιλαμβάνει όλα. Δέν χρειά
ζεται ϊσως νά ύπεισέλθωμεν είς λεπτομερείας.

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, δέν χρει
άζεται νά εϊπωμεν «πάν ό,τι άποτελεϊ ύποχρέωσιν τής Όρθοδόξου 
Έκκλησίας», άλλά ό,τι άφορά είς τάς σχέσεις της Όρθοδόξου 
Έκκλησίας μετά της κοινωνίας καί τών κρατικών άρχών. Ισως δέν 
χρειάζεται νά άναφέρωμεν τάς δικαστικάς άρχάς. Πρέπει όμως νά 
άναφέρωμεν τάς διοικητικάς άρχάς, έφ' όσον ύπάρχουν θέματα 
διοικητικης φύσεως, ώς καί τάς σχέσεις όχι μετά έπικοινωνικών 
άρχών, άλλά μετά τών μέσων μαζικης ένημερώσεως.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, μήπως άντί τών κρατικών άρχών, νά εϊπωμεν «μετά 
τών τοπικών άρχών», διότι ύπάρχουν αί σχέσεις μετά τών τοπικών 
άρχών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ό όρος «τοπικαί άρχαί» είναι περιοριστι
κός. Δυνάμεθα όμως νά εϊπωμεν «μετά τών τοπικών καί κρατικών 
άρχών».

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
νά εϊπωμεν άπλώς «μετά τών άρχών».

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ίουστϊνος Ανθιμιάδης: Σεβ.
άγιε Πρόεδρε, μήπως «πολιτειακών άρχών» καλύπτει καί τά δύο;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: «πολιτειακών άρχών» έχει διαφορετικόν
νόημα.

Ό Αίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης:
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, δυνάμεθα νά εϊπωμεν «μετά τής κοινωνίας καί 
πάσης άρχής καί έξουσίας»;

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Σεβ. άγιε
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Πρόεδρε, ΐσως «τών κεντρικών καί τών τοπικών κρατικών άρχών»;
Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος: Σεβ. άγιε Πρόε

δρε, νομίζω ότι ή έκφρασις «μετά τών κρατικών άρχών» έμπεριέχει 
καί τάς τοπικάς άρχάς.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συμφωνώ. Δέν χρειάζεται διευκρίνησις. 
Προχωρούμεν είς τό άρθρον 5 § 2. Ύπάρχει έπ' αύτού γραπτή πρό- 
τασις της Αντιπροσωπίας της Εκκλησίας της Ρωσσίας, ή όποία έχει 
ώς έξης:

«2. Ο καθορισμός τού πεδίου τών αρμοδιοτήτων δέν θά έδει 
έπ' ούδενί νά παρεμβαίνη είς τήν έπαρχιακήν δικαιαδοσίαν εκάστου 
Ε π ισκόπ ου.». Προτείνεται νά άπαλειφθη ή συνέχεια: «ίδία ότε 
αΰτη έκτείνεται καί πέρα τών συνόρων τής περιοχής». Αντ' αύτης νά 
προστεθη: «... καί νά περιορίζη τά δικαιώματά του, συμπεριλαμβα
νομένων καί τών σχέσεων αύτού μετά τών διεθνών οργανισμών, 
της κρατικής έξουσίας, τής κοινωνίας τών πολιτών, τών μέσων 
μαζικής ένημερώσεως, τών άλλων ομολογιών, τών κρατικών 
καί διομολογιακών οργανισμών, όπως έπίσης καί τών άλλων 
θρησκειών. Εκαστος έπίσκοπος είς τό άρχιερατικόν του έργον πα
ραμένει ύπόλογος είς τήν τοπικήν του Έκκλησίαν».

Λοιπόν, νά συζητήσωμεν τήν πρότασιν ταύτην. Θά ήθελα 
νά έρωτήσω διατί προτείνεται ή άπάλειψις της φράσεως: «ίδία ότε 
αΰτη έκτείνεται καί πέρα τών συνόρων τής Περιοχής»;

Ό Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Μπαλασώφ: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, μέ τήν εύλογίαν τού άρχηγού της ήμετέρας 
Αντιπροσωπίας, θά ήθελα νά σας έξηγήσω, ότι ό περιορισμός τών 
άρμοδιοτήτων τού έπαρχιούχου έπισκόπου είναι άδιανόητος, όταν 
ούτος άσκη ταύτας έντός τών πλαισίων της ίδίας αύτού περιοχης. 
Θεωρούμεν δέ ότι άκόμη καί έάν ύπερβαίνη τά όρια αύτης, ή πα
ρέμβασις δέν είναι άποδεκτή.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τό κείμενον λέει έκείνο, τό όποίον θέλε
τε. Δέν καταλαβαίνω διατί τό διαγράψατε. Δηλαδή, τό κείμενον 
άναφέρει τήν περίπτωσιν, καθ' ην εις έπίσκοπος άνήκει, έπί παρα
δείγματι, είς τήν Επισκοπικήν συνέλευσιν της Ελβετίας, άλλά έχει 
ένορίας καί είς τήν Γαλλίαν. Συμφώνως πρός τήν διατύπωσιν τού 
κειμένου, άπορρίπτεται ή παρέμβασις της συνελεύσεως καί είς τό 
έργον τού έπισκόπου έκτός τών συνόρων της περιοχης.

Ό Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Μπαλασώφ: 
Εΐμεθα έ'τοιμοι νά άποσύρωμεν τήν πρότασιν, ή όποία μαλλον 
έχει στυλιστικόν χαρακτήρα καί ή όποία, κατά τήν γνώμην μας, 
άποτελεί πλεονασμόν. Αντ' αύτης, προτείνομεν τό κείμενον, τό 
όποίον άναγνώσατε. Δέν διαφωνούμεν, έάν θεωρητε ότι ή έν λόγψ 
πρότασις πρέπει νά παραμείνη. Τό σημαντικόν δι' ήμας είναι ή
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προσθήκη, τήν όποίαν προτείνομεν.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ποΐος άλλος επιθυμεΐ τήν άπάλειψιν τής 

φράσεως ταύτης;
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος: Σεβ. άγιε Πρόε

δρε, νομίζω ότι άποτελεΐ πλεονασμόν, εφ' όσον δέν επιτρέπεται είς 
τήν μίαν περίπτωσιν, δέν επιτρέπεται καί είς τήν έτέραν περίπτω
σιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Βεβαίως δέν επιτρέπεται ή παρέμβασις 
τής συνελεύσεως είς τήν επαρχιακήν δικαιοδοσίαν ένός επισκόπου, 
τονίζομεν δέ ίδιαιτέρως τήν περίπτωσιν, κατά τήν όποίαν ή 
άπαγόρευσις τής παρεμβάσεως είναι πλέον άπαραίτητος.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος: Εφ' όσον όμως 
λέγεται «επ' ονδενί», εξυπακούεται.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος Σαμαράς: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, φρονώ ταπεινώς ότι ή φράσις ύπάρχει πρός 
άποφυγήν συγχύσεως άρμοδιοτήτων μεταξύ τών Επισκοπικών συν
ελεύσεων, όταν εις επίσκοπος μετέχει πολλών συνελεύσεων. Διά 
τόν λόγον τούτον δίδεται έμφασις είς τήν άπαγόρευσιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ό Καθηγ. κ. Φειδάς, ό όποΐος είναι εκ τών 
συντακτών τού κανονισμού, δύναται νά μάς εξηγήση τό νόημα τής 
εν λόγφ φράσεως;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
ύπάρχουν, επί παραδείγματι, επίσκοποι είς τήν Γαλλίαν, οί όποΐοι 
έχουν εύθύνην καί ενοριών είς τήν Ισπανίαν. Συμφώνως πρός τό 
κείμενον, ή Επισκοπική συνέλευσις δέν πρέπει νά παρεμβαίνη 
είς τήν άσκησιν τών άρμοδιοτήτων ένός επισκόπου είς τήν Γαλλί
αν, πολύ δέ περισσότερον εκτός τών όρίων αύτής, δηλαδή είς τήν 
Ισπανίαν, επειδή ό εν λόγφ επίσκοπος τυγχάνει νά είναι επίσκοπος 
τής Επισκοπικής συνελεύσεως τής Γαλλίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Υπάρχει περίπτωσις ή Επισκοπική συν
έλευσις τής Γαλλίας νά μή παρεμβαίνη είς τά τής Γαλλίας καί νά 
παρεμβαίνη είς τά τής Ισπανίας;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Τούτο είναι 
άδιανόητον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άρα, εφ' όσον είναι άδιανόητον νά 
παρεμβαίνη ούτως ή άλλως, εΐτε είς τήν Γαλλίαν, εΐτε είς τήν 
Ισπανίαν, συμφώνως πρός τό παράδειγμά σας, τί θέλομεν νά 
εΐπωμεν εδώ;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Απλώς δίδεται 
έμφασις, πολύ δέ περισσότερον, είς τά εκτός Γαλλίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τούτο είναι αύτονόητον, άλλά δύναται νά 
άπαλειφθή ή φράσις;
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Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Είς τήν Γαλλίαν, 
έπί παραδείγματι, ύπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι, τούς όποίους γνωρί
ζει ό άγιος Γαλλίας, ώρισμένοι άρχιερεΐς έπιθυμούν νά τονισθή ή 
έλευθερία ταύτή.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ποία έλευθερία;
Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Ή άπουσία έλέγχου 

έπί της δικαιοδοσίας αύτών είς έτέραν περιοχήν, εύρισκομένην 
έκτός της Έπισκοπικης συνελεύσεως, είς τήν όποίαν άνήκουν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι έδώ όμιλούμεν διά τόν καθορι
σμόν τού πεδίου άρμοδιοτήτων. Προσωπικώς κατανοώ ότι τό κείμε
νον θέτει περιορισμόν είς τάς άρμοδιότητας έκάστης Έπισκοπικης 
συνελεύσεως, δηλαδή τήν μή παρέμβασιν είς τήν δικαιοδοσίαν 
ένός τών έπισκόπων.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: ... είς τήν περιοχήν 
του. Πολύ δέ περισσότερον, ή συνέλευσις της Γαλλίας δέν δύναται 
νά έλέγξη τάς δραστηριότητας τού έπισκόπου έκτός τών συνόρων 
αύτης. Δέν δύναται δηλαδή ή Έπισκοπική συνέλευσις της Γαλλίας, 
είς τήν όποίαν είναι έγκατεστημένος ό έπίσκοπος, νά έλέγξη τήν 
ποιμαντικήν δραστηριότητα ένός μέλους της καί έκτός Γαλλίας, 
έπί παραδείγματι, είς τήν Γερμανίαν η είς τήν Ισπανίαν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έάν δέν δύναται νά παρέμβη έντός της 
Γαλλίας, πώς δύναται νά παρέμβη έκτός αύτης; Νομίζω ότι πρέπει 
νά άπαλειφθή ή φράσις.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, έάν πράγματι θέλωμεν νά περατώσωμεν σήμερον τό 
έργον μας, πρέπει νά έπιταχύνωμεν τήν συζήτησιν. Προετείνα- 
μεν τήν διαγραφήν της φράσεως, άλλά δέν έχομεν άντίρρησιν νά 
παραμείνη. Άς άποφασίσωμεν περί της διαγραφης η μή της έν 
λόγφ φράσεως καί άς προχωρήσωμεν είς τήν έξέτασιν της προσθή
κης, τήν όποίαν προτείνομεν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έάν ή όλομέλεια τό άποδέχεται, άς 
διαγραφή λοιπόν ή φράσις. Προχωρούμεν είς τήν έξέτασιν της προ- 
τεινομένης προσθήκης.

(Ό Πρόεδρος έπαναλαμβάνει τήν άνάγνωσιν τής προτεινο- 
μένης ύπό τής Αντιπροσωπίας προσθήκης είς τό άρθρον 5 § 2 τού 
Κανονισμού).

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έάν θέλετε νά έπιταχύνωμεν, θά εϊπω τήν 
γνώμην μου καί άπαντάτε έπ' αύτης, ώστε νά μή γίνη μεγάλη συζή
τησις. Κατ' έμέ, ή πρότασις έχει προβλήματα, έκτός έάν διατυπωθή 
διαφορετικώς. Άς έξετάσωμεν έν πρός έν τά άναφερόμενα είς τήν 
πρότασιν δικαιώματα: Κατανοώ όταν γίνεται λόγος περί τών δικαι
ωμάτων τού έπισκόπου, ότι έννοούμεν τάς σχέσεις της Εκκλησίας



252 Πρακτικά Δ ' Π ροσυνοδικής Π ανορθοδόξου Διασκέψεως/2009

αυτού μετά τών διεθνών όργανισμών καί τής κρατικής εξουσίας. 
Δέν κατανοώ σαφώς τί σημαίνουν αί σχέσεις μετά τής κοινωνίας 
τών πολιτών, διότι διά ποίου τρόπου επικοινωνεΐ ή Εκκλησία μετά 
τής κοινωνίας τών πολιτών. Ώς πρός τάς σχέσεις μετά τών μέσων 
μαζικής ενημερώσεως, περί θεμάτων τά όποΐα άπτονται τής συνε
λεύσεως, δέν δύναται εκαστος επίσκοπος νά εκφράζη τήν ίδικήν 
του γνώμην, άλλά τήν όμόφωνον άπόφασιν τής συνελεύσεως.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, επ' ούδενί γίνεται λόγος εδώ περί τής δυνατότη- 
τος ένός επισκόπου νά όμιλή εκ μέρους τής συνελεύσεως. Αφορά 
άποκλειστικώς είς τήν δυνατότητα νά όμιλή ό επίσκοπος εξ 
όνόματος τής Εκκλησίας του, είς τρόπον ώστε ή ίδιότης αύτού ώς 
μέλους τής Επισκοπικής συνελεύσεως νά μή περιορίζη τήν δυνατό
τητα διευρύνσεως τών σχέσεων μετά τών άπαρριθμουμένων είς τήν 
προσθήκην όργανισμών, θεσμών κ.λπ. Δέν θά όμιλή εξ όνόματος 
τής Επισκοπικής συνελεύσεως, άλλά τής Εκκλησίας του.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δυνάμεθα νά τό εΐπωμεν μέ πλέον σύν
τομον διατύπωσιν, π.χ.: «επί θεμάτων, τά οποία άφορούν είς τήν 
Εκκλησίαν του, ο επίσκοπος είναι ελεύθ ερος.».

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. 
Ιγνάτιος: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ή διατύπωσις αύτη ύπάρχει ήδη είς 
τό κείμενον τής άποφάσεως επί τού θέματος τής Διασποράς, είς τό 
σημεΐον 5: «Αί Έπισκοπικαί Συνελεύσεις δέν άποστερούν άπό τούς 
Έπισκόπους μέλη αντών αρμοδιότητας διοικητικού καί κανονικού 
χαρακτήρος ούτε περιορίζουν τά δικαιώματα αντών είς τήν Διασπο- 
ράν. Αί Έπισκοπικαί Συνελεύσεις άποβλέπουν είς τήν διαμόρφωσιν 
κοινής θέσεως τής Ορθοδόξου Έκκλησίας επί διαφόρων θεμάτων. 
Τούτο ούδόλως έμποδίζει τούς Έπισκόπους μέλη, οί όποιοι μένουν 
ύπόλογοι είς τάς ίδικάς των Έκκλησίας, νά έκφράσουν τάς άπόψεις 
τών ίδικών των Έκκλησιών ένώπιον τού έξω κόσμου».

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, ώς ενθυμήσθε κατά τήν γενομένην επί τού κειμένου 
συζήτησιν, τό όποΐον μόλις τώρα άνεγνώσθη, τό κείμενον έγινεν 
άποδεκτόν, ύπό τόν όρον ότι ή άποκωδικοποίησίς του θά περιείχετο 
είς τόν Κανονισμόν λειτουργίας τών Επισκοπικών συνελεύσεων. 
Ή πρότασίς μας ητο νά συμπεριληφθούν εκεΐ τά άναφερόμενα εδώ 
σημεΐα. Είπώθη τότε, ότι τά σημεΐα θά συμπεριληφθούν είς τόν Κα
νονισμόν. Κατεθέσαμεν λοιπόν τήν πρότασίν μας, ή όποία άναλύει 
τά εν λόγφ σημεΐα, δηλαδή άποδικωποιεΐ τί σημαίνει ή ελευθερία 
τού επισκόπου είς τάς σχέσεις του μετά τών εκτός. Δυνάμεθα νά 
εΐπωμεν, ότι τά άνωτέρω σημεΐα άναφέρονται είς τήν θέσιν τής 
Εκκλησίας του καί ούχί τής Επισκοπικής συνελεύσεως.
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Θέλετε νά προσδιορίσωμεν ποίοι είναι οί 
έκτός, τί σημαίνει «ένώπιον τού έξω κόσμου»;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Ακριβώς.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν καταλαβαίνω διατί χρειάζεται ή 

άνάλυσις ταύτή. Ό έξω κόσμος έννοεί όλους όσους εύρίσκονται 
έξω. Νομίζω ότι καί δι' ύμας είναι καλλίτερον νά ύπάρχη μία γενι
κή διατύπωσις, διότι έάν λησμονηθη κάτι είς τήν άναλυτικήν περι
γραφήν, είσθε δεσμευμένοι. Ή έκφρασις έννοεί όλα όσα λέγετε είς 
τήν πρότασίν σας, καί άλλα πολλά. Αρκεί νά άναφέρωνται είς τήν 
Εκκλησίαν του καί όχι είς τήν Επισκοπικήν συνέλευσιν. Εΐπομεν 
ότι ό πρόεδρος έκφράζει πρός τά έξω τάς άποφάσεις της συνελεύ
σεως. Ώς πρός όλα τά άλλα, τά όποία άφορούν είς τήν Εκκλησίαν 
έκάστου έπισκόπου, ό,τιδήποτε καί άν είναι αύτό, διότι ένδεχομένως 
κάτι νά προκύψη αύριον, ό έπίσκοπος είναι έλεύθερος. Επί παρα
δείγματι, έάν ό Πατριάρχης Μόσχας πραγματοποιήση έπίσκεψιν 
είς Παρισίους, άσφαλώς θά προετοιμασθη ή έπίσκεψις αΰτη, θά 
άνακοινωθη είς τά μέσα μαζικης ένημερώσεως. Τούτο δέν θά γίνη 
μέσφ τού άγίου Γαλλίας, μέσφ της συνελεύσεως, άλλά μέσφ τού 
ίδίου τού έκεί έπισκόπου του. Αμέτρητα πράγματα δύνανται νά 
συμβούν, άλλά έκείνο, τό όποίον είναι σημαντικόν, είναι ότι πρό
κειται όπωσδήποτε περί θεμάτων, τά όποία άφορούν μόνον είς 
τήν Εκκλησίαν ένός έπισκόπου καί όχι είς έτέραν Εκκλησίαν ή 
είς τήν Επισκοπικήν συνέλευσιν. Τούτο είναι τό θέμα. Εάν θέλετε 
άναλυτικήν περιγραφήν, νομίζω ότι φορτώνεται ό Κανονισμός καί 
μάλιστα κατά τρόπον, ό όποίος βλάπτει τόν έπιδιωκόμενον σκο
πόν. Ποία ή γνώμη σας;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Εάν δέν 
ύπάρχουν κατ' άρχήν άντιρρήσεις έπί της προτάσεως, παρακαλώ 
νά παραμείνη ή άναλυτική περιγραφή είς τήν προτεινομένην προ
σθήκην, διότι δι' ήμας είναι σημαντικόν νά άπαριθμηθούν αί δο- 
μαί, αί όποίαι άποτελούν τό άντικείμενον τού διαλόγου μας μετά 
τού έξω κόσμου. Είναι σημαντικόν θέμα, θέμα άρχης.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Προσωπικώς δέν θά είχα άντίρρησιν νά 
μείνουν, έάν έπιμένετε. Θά παρεκάλουν όμως, νά συζητήσωμεν 
ώρισμένας έξ αύτών. Αναφέρομαι συγκεκριμένως είς τάς διομο
λογιακάς σχέσεις καί είς τάς σχέσεις μετά τών άλλων θρησκειών, 
κ.λπ. Εάν οί έπίσκοποι δέν φροντίσουν μέσφ τών Επισκοπικών συν
ελεύσεων νά άναπτύξουν κοινήν θέσιν έναντι τών έτεροδόξων, τών 
έτεροθρήσκων κ.λπ., άναπτύσσουν δέ μεμονωμένας σχέσεις, έπί πα
ραδείγματι μεμονωμένους διαλόγους, κατά τήν γνώμην μου, τούτο 
άποδυναμώνει τάς συνελεύσεις. Μεταξύ τών σκοπών τών συνελεύ
σεων είναι άκριβώς ή έναντι τών έτεροδόξων καί ΐσως καί έναντι
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τών έτεροθρήσκων φανέρωσις της ένιαίας φωνης της Όρθοδόξου 
Έκκλησίας. Βεβαίως, αί κατά τόπους Όρθόδοξοι Έκκλησίαι δύνα
νται νά άναπτύξουν μίαν ίδιαιτέραν σχέσιν μετά τινος θρησκείας. 
Αλλά δέν θά ηθελα νά εϊπωμεν ότι ό έπί τόπου έπίσκοπος μέλος 
της συνελεύσεως, άντί νά άναπτύσση κοινήν στάσιν καί κοινήν 
σχέσιν μετά τών άλλων ορθοδόξων έπισκόπων της περιοχης έναντι 
τών έτεροδόξων καί τών έτεροθρήσκων, άναπτύσσει ίδίας σχέσεις. 
Έπομένως η θά άπαλείψωμεν ώρισμένα έκ τών προτεινομένων η 
θά τά άναφέρωμεν είς τάς Έκκλησίας καί όχι είς τά πλαίσια τών 
συνελεύσεων. Αί Έπισκοπικαί συνελεύσεις πρέπει όπωσδήποτε 
νά καλλιεργήσουν κοινήν στάσιν έναντι τών έτεροδόξων καί τών 
έτεροθρήσκων. Όσον δέ άφορά είς τούς διεθνεΐς οργανισμούς, τάς 
κρατικάς έξουσίας κ.λπ. πρέπει νά λεχθή ρητώς έπί θεμάτων, τά 
όποΐα άφορούν είς τήν Έκκλησίαν έκάστου έπισκόπου καί όχι είς 
τήν Έπισκοπικήν συνέλευσιν.

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, δυνάμε
θα ϊσως νά προσθέσωμεν είς τό τέλος της § 5 της άποφάσεως περί 
της Διασποράς, «τοντο ουδόλως έμποδίζει τούς Έπισκόπους μέλη, οί 
όποϊοι μένουν ύπόλογοι είς τάς ίδικάς των Έκκλησίας, νά έκφράσουν 
τάς άπόψεις τών ίδικών των Έκκλησιών ένώπιον τον έξω κόσμου 
(έτεροδόξων, έτεροθρήσκων, διεθνών οργανισμών καίΜΜΕ)». Δη- 
λώνομεν ούτως ότι είς τά έντός παρενθέσεως άναφερόμενα τίθε
ται θέμα γνωστοποιήσεως τών άπόψεων τών Έκκλησιών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Διεφώνησα είδικώς ώς πρός τό θέμα 
τών διομολογιακών καί διαθρησκειακών σχέσεων. Θεωρώ ότι αί 
συνελεύσεις σκοπόν έχουν τήν ένίσχυσιν της κοινης φωνης τών 
Όρθοδόξων. Δέν δύναμαι νά κατανοήσω τήν δυνατότητα τών 
έπισκόπων νά έκφράζουν, έκτός της κοινης φωνης τών Όρθοδόξων, 
καί έτέραν διαφορετικήν φωνήν, τήν όποίαν ύπαγορεύει είς αύτούς 
ή Έκκλησία των. Δύνανται βεβαίως νά έκφράσουν τήν διαφωνίαν 
των έντός της συνελεύσεως. Νά εϊπουν δηλαδή, ότι ή Έκκλησία 
των δέν συμφωνεΐ ώς πρός έν θέμα. Αλλά όταν έπιτευχθή συμφω
νία, αύτη θά έκφρασθή διά της συνελεύσεως. Άλλως, ούδέν κάνο- 
μεν καί αί συνελεύσεις παύουν νά καλλιεργούν τήν ένότητα της 
Όρθοδοξίας.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος έν Βερολίνω, Γερμανία καί Μ. 
Βρεταννία κ. Μάρκος: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ύπογραμμίζομεν έκ 
νέου έκεΐνο, τό όποΐον ύπεγραμμίσαμεν καί χθές. Είς τά κείμενα 
της παρούσης Διασκέψεως κυριαρχεΐ τό στοιχεΐον της ένότητος. 
Ύπάρχουν όμως καί ίδιαίτερα συμφέροντα έκάστης Έκκλησίας, τά 
όποΐα συνεχίζουν νά ύφίστανται έκτός άπό τήν πορείαν πρός τήν 
ένότητα. Δέν πρέπει οί άρχιερεΐς ήμών νά μήν έχουν τήν δυνατό
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τητα νά εκφράζουν τά συμφέροντα τής Εκκλησίας των, τά όποΐα 
δέν διαφέρουν εκείνων τών συνελεύσεων, άλλά τά όποΐα έχουν με- 
γαλύτερον βάρος είς μίαν Εκκλησίαν, άπ' ό,τι είς τάς ύπολοίπους ή 
άπλώς δέν ύφίστανται δι' αύτάς.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τίνι τρόπφ θά διαχωρίσωμεν τούτο εξ 
εκείνων, τά όποΐα είναι κοινά;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Όλτενίας κ. Είρηναίος: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, θεωρώ ότι δέν πρέπει νά περιορίσωμεν τήν ελευθερίαν τών 
επισκόπων, είς τάς σχέσεις αύτών μετά τών άλλων Εκκλησιών ή 
μετά διαφόρων όργανισμών, μετά τών όποίων διατηρούμεν καλάς 
σχέσεις. Είναι δύσκολον όλα νά γίνωνται μέσφ τών συνελεύσεων. 
Προσπαθούμεν νά περιορίσωμεν τήν ελευθερίαν τών επισκόπων. 
Είς τό ήδη εγκριθέν κείμενον ετέθησαν θέματα άρχής καί τούτο 
ητο τό επιχείρημα διά τήν άπόρριψιν τής προτάσεως τής ρωσσικής 
Αντιπροσωπίας, ελέχθη δέ ότι αί διευκρινήσεις θά ενταχθούν είς 
τόν Κανονισμόν. Οφείλομεν νά δώσωμεν ελευθερίαν είς τούς 
επισκόπους. Ή ελευθερία είναι σημαντική, διότι μάς τήν δίδει ό 
Θεός καί δέν δύνανται νά τήν περιορίσουν αί συνελεύσεις.

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, θά 
άναφέρω εν παράδειγμα. Ή Ορθόδοξος Εκκλησία διεξάγει διά
λογον μετά τών Λουθηρανών, άλλά καί αί Εκκλησίαι τής Ρωσσί
ας καί τής Φιλλανδίας έχουν έκάστη διμερή διάλογον μετά τών 
Λουθηρανών. Τί εμποδίζει τόν ρώσσον επίσκοπον Παρισίων νά 
γνωστοποιή είς τά ΜΜΕ περί τών προσπαθειών τής Εκκλησίας 
του είς τήν Ρωσσίαν είς τόν εν λόγφ διάλογον; Όμιλούμεν περί τών 
άπόψεων τής Εκκλησίας του καί όχι περί τών άπόψεων επί κοινών 
θεμάτων. Είς τό ήδη εγκριθέν κείμενον άναφέρεται πολλάκις ότι τά 
κοινά θέματα άπτονται τής άρμοδιότητος τής συνελεύσεως. Όσα 
συμβαίνουν είς τόν όρθόδοξον κόσμον ύπερβαίνουν τά πλαίσια 
μιάς Επισκοπικής συνελεύσεως. Ενδεχομένως, έκάστη Εκκλησία 
νά επιθυμή νά πληροφορήση περί τών δραστηριοτήτων της είς 
τόν ίεραποστολικόν ή είς τόν διομολογιακόν τομέα. Προσωπικώς, 
ενδιαφέρομαι, επί παραδείγματι, νά άκούσω τήν Εκκλησίαν τής 
Ρωσσίας εν Γαλλί^ ή άλλαχού νά περιγράφη τάς σχέσεις όρθοδόξων 
καί μουσουλμάνων είς τήν Ρωσσίαν. Θεωρώ τούτο σημαντικόν καί 
επωφελές. Εάν είς τήν § 5 τού εγκριθέντος κειμένου προσθέσω- 
μεν, εντός παρενθέσεως, τί εννοούμεν λέγοντες «νά εκφράσουν 
τάς άπόψεις τών ίδικών των Έκκλησιών ενώπιον τού έξω κόσμου», 
θεωρώ ότι δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν μέ πολύ συγκεκριμένον 
τρόπον ποΐαι είναι αί άπόψεις, αί όποΐαι θά εκφράζωνται.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εκ τής παρεμβάσεως τού Δρος Λαχάμ, 
συγκρατώ τήν λέξιν «ή Έκκλησία του», ή όποία δέν ύπάρχει είς τό
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κείμενον της προτάσεως. Εάν πρόκειται περί της έπικοινωνίας της 
Εκκλησίας ένός έπισκόπου, ώς έτόνισα καί έγώ, μετά κρατικης 
τινος άρχης, βεβαίως δέν πρέπει νά έμποδίζεται ή έπαφή ταύτη, 
άλλά, έπαναλαμβάνω, θά πρέπει όπωσδήποτε νά είναι θέμα, τό 
όποίον άφορά είς τήν Εκκλησίαν του.

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Προτείνω, άντί νά προστεθη 
είς τόν κανονισμόν, νά ένσωματωθη είς τό ήδη έγκριθέν κείμενον 
ή, έάν τό έγκρίνη ή όλομέλεια, είς τόν Κανονισμόν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τό κείμενον έπί της Διασπορας ένεκρίθη 
καί δέν δυνάμεθα νά έπανέλθωμεν.

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Δυνάμεθα νά έπαναλάβωμεν 
τήν φράσιν είς τόν κανονισμόν, προσθέτοντες έντός παρενθέσεως 
τά περί σχέσεων μετά τών διομολογιακών οργανισμών, τών ΜΜΕ, 
κ.λπ. έάν συμφωνη καί ή Αντιπροσωπία της άγιωτάτης Εκκλησίας 
της Ρωσσίας.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, τό κείμενον, είς τό όποίον άναφέρεται ό Δρ Λαχάμ έχει ήδη 
όλοκληρωθη καί ύπογραφη, όπότε δέν δυνάμεθα νά έπανέλθωμεν. 
Ή ύφ' ήμών κατατεθείσα πρότασις δύναται νά άποσαφηνηθη είς 
τόν Κανονισμόν ώς έξης: «... καί νά περιορίζη τά δικαιώματά του 
είς τήν προβολήν τής θέσεως καί τών συμφερόντων τής Εκκλησίας 
του, συμπεριλαμβανομένων . . . »  καί είς τήν συνέχειαν άκολουθεί τό 
κείμενον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άγιε άδελφέ, ή διατύπωσις είναι έλαφρώς 
διαφορετική, άλλά πλέον ίκανοποιητική, δι' έμέ: «.... συμπεριλαμ
βανομένων καί τών σχέσεων τής Εκκλησίας του μετά τών διεθνών 
οργανισμών.». Όχι τάς σχέσεις αύτού, άλλά της Εκκλησίας του. 
Δέν θέλω νά λέγεται ότι ώς έπίσκοποι τού τόπου δημιουργούν σχέ
σεις. Αί Εκκλησίαι δημιουργούν σχέσεις, τών όποίων τήν ύλοποίησιν 
δύνανται νά άναθέσουν είς τόν έπίσκοπόν των έπί τόπου, όπως δύ
νανται καί νά άποστείλουν, έπί παραδείγματι, τόν πρόεδρον τού 
τμήματος έξωτερικών ύποθέσεων διά τάς έπαφάς των μετά τών 
άναφερομένων οργανισμών. Εάν λοιπόν εΐπωμεν: «τών σχέσεων 
τής Εκκλησίας αύτού μετά τών διεθνών οργανισμώ ν.»  κ.λπ., νομί
ζω ότι άποσαφηνίζεται τό θέμα. Βεβαίως, οί έπίσκοποι δημιουργούν 
σχέσεις έν ονόματι της Εκκλησίας των, άλλά άλλο είναι αί σχέσεις 
της Εκκλησίας καί άλλο αί σχέσεις τού έπισκόπου μετά τών παρα
γόντων. Εάν συμφωνούμεν έπ' αύτού δέν χρειάζεται νά παραταθη 
ή συζήτησις.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Εΐμεθα 
σύμφωνοι, Σεβ. άγιε Πρόεδρε.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Σείς συμφωνείτε, άλλά ώρισμένοι ζητούν
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τόν λόγον. Παρακαλώ νά όμιλήσουν μόνον όσοι διαφωνούν.
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. 

άγιε Πρόεδρε, τό δράμα της Όρθοδόξου Έκκλησίας είς τόν δυτικόν 
κόσμον είναι ή άδυναμία έπιτεύξεως κοινης φωνης καί παρουσίας. 
Έάν άποδεχθώμεν τήν πρότασιν της άδελφης ρωσσικης Έκκλησίας, 
δέν ύπάρχει φανέρωσις της ένότητος της Όρθοδοξίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τό έσημείωσα ηδη καί έγώ, άλλά ύπάρχουν 
καί θέματα τών Έκκλησιών, τά όποΐα δέν περνούν μέσφ της συν
ελεύσεως.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
είναι σαφές ότι άπαντα τά ύπό συζήτησιν θέματα έχουν βάσιν 
καί συγκεκριμένην προοπτικήν, ή όποία ύπηρετεΐται ύπό τών γε- 
νομένων προτάσεων. Τό θέμα είναι έάν ό Κανονισμός άποτελή 
κάλαθον άχρήστων, ώστε έκαστος νά πετάξη έκεΐ ό,τι θέλει. Ή 
σχέσις έκάστου έπισκόπου μετά της Έκκλησίας του δέν είναι θέμα 
τού Κανονισμού, ό όποΐος ρυθμίζει μόνον τήν λειτουργίαν τών 
Έπισκοπικών συνελεύσεων καί όχι τήν σχέσιν έκάστου έπισκόπου 
μέλους της συνελεύσεως μετά της Έκκλησίας του. Λέγομεν ότι είναι 
έλεύθερος νά κάνη ό,τι τού λέγει ή Έκκλησία του. Τά ύπόλοιπα 
είναι έκτός θέματος.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έχετε δίκαιον, άλλά προσπαθούμεν νά 
ίκανοποιήσωμεν, κατά τό δυνατόν, τάς έπιθυμίας τών Έκκλησιών. 
Δέν δυνάμεθα νά τάς άπορρίπτωμεν άνευ βασάνου. Συμφωνώ 
βεβαίως μαζί σας, ότι ό Κανονισμός είναι γενικός καί δέν πρέ
πει νά ύπεισερχώμεθα είς λεπτομερείας, άλλά έάν μία Έκκλησία 
αίσθάνεται τήν άνάγκην λεπτομερούς περιγραφης, προσωπικώς, 
ώς διευθύνων τήν συζήτησιν, δέν θά τό ήμπόδιζα. Πρέπει νά 
σεβασθώμεν τήν άποψιν, τούς λόγους διά τούς όποίους μία 
Αντιπροσωπία θεωρεΐ άπαραίτητον μίαν προσθήκην.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Νομίζω ότι 
ό κ. Φειδάς θά έπρεπε νά άνακαλέση, διότι συνέκρινε τήν πρότα
σιν της ήμετέρας Αντιπροσωπίας μέ τόν κάλαθον τών άχρήστων. 
Θέλω έπίσης νά εϊπω ότι ή διατύπωσις, τήν όποίαν προετείνατε, 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, θά μάς ίκανοποίε πλήρως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έρωτώ λοιπόν έάν ύπάρχουν άντιρρήσεις, 
έκτός έκείνων τάς όποίας έξέφρασαν ό Καθηγ. κ. Φειδάς καί ό 
άγιος Περιστερίου, ό όποΐος ώμίλησε γενικώς καί συμφωνώ ώς 
πρός τήν γενικήν άρχήν. Έάν δέν ύπάρχουν σοβαραί άντιρρήσεις, 
άς δεχθώμεν τήν διατύπωσιν διά νά προχωρήσωμεν. Βλέπετε ότι 
μία Αντιπροσωπία θεωρεΐ μείζονος σημασίας ώρισμένα πράγμα
τα καί βεβαίως ό κ. Φειδάς δέν είπεν ότι ή πρότασις είναι διά τόν 
κάλαθον τών άχρήστων, άλλ' ότι θεωρεΐ περιττήν τήν προσθή



258 Πρακτικά Δ ' Π ροσυνοδικής Π ανορθοδόξου Διασκέψεως/2009

κην. Άς άναγνώσωμεν εκ νέου τήν νέαν μορφήν τού κειμένου: «Ό 
καθορισμός τού πεδίου τών αρμοδιοτήτων δέν θά έδει επ' ονδενί νά 
παρεμβαίνη είς τήν επαρχιακήν δικαιαδοσίαν έκάστου Έπισκόπου 
καί νά περιορίζη τά δικαιώματα τής Έκκλησίας του, συμπεριλαμ
βανομένων καί τών σχέσεων αύτής μετά τών διεθνών οργανισμών, 
τής κρατικής εξουσίας, τής κοινωνίας τών π ολ ιτώ ν.» . Αύτή είναι ή 
πρότασίς μου, διότι θεωρώ πολύ σημαντικόν καί διά τήν ίδικήν μου 
Εκκλησίαν, ή συνέλευσις νά μήν εμποδίζη τήν επικοινωνίαν τού 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως μέσφ, επί παραδείγματι, τού 
άγίου Γαλλίας, ώς εκπροσώπου του. Αλλά τονίζω καί πάλιν, όχι τά 
δικαιώματα τού επισκόπου, πράγμα τό όποΐον θεωρώ επικίνδυνον, 
άλλά τής Εκκλησίας του μετά τών διεθνών όργανισμών κ.λπ. 
Τώρα, ώς πρός τό τέλος τής παραγράφου, όπου λέγεται: «Έκαστος 
επίσκοπος είς τό άρχιερατικόν του έργον παραμένει ύπόλογος είς 
τήν τοπικήν του Έκκλησίαν», έχει ήδη λεχθή καί νομίζω ότι ούδέν 
προσθέτει. Απλώς επαναλαμβάνει ό,τι ελέχθη ώς βασικαί άρχαί 
είς τό εγκριθέν περί Διασποράς κείμενον καί άναλύεται εδώ.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Δυνάμεθα 
νά άπαλείψωμεν τήν φράσιν ταύτην. Δεχόμεθα μεθ' ίκανοποιήσεως 
καί εύγνωμοσύνης τήν πρότασίν σας, Σεβ. άγιε Πρόεδρε.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Είς τό άρθρον 5 § 2 είς τό δεύτερον 
εδάφιον: «Έπί είδικών, εν τούτοις, γλωσσικών, εκπαιδευτικών ή καί 
ποιμαντικών ζητημάτων εθνικής τινος διασπορας ή Έπισκοπική Συν
έλευσις δύναται νά συνεργάζεται καί μετά τής Έκκλησίας-μητρός 
τής συγκεκριμένης εθνικής διασπορας, ώστε ή ποικιλία τών εθνικών 
παραδόσεων νά επιβεβαιοί τήν ένότητα τής Ορθοδοξίας είς τήν κοινω
νίαν τής πίστεως καί τόν σύνδεσμον τής άγάπης». Ή Αντιπροσωπία 
τής Εκκλησίας τής Ρωσσίας προτείνει νά άπαλειφθή τό «εν τού
τοις». Ή λέξις είσάγει μίαν άντίθεσιν. Χρειάζεται νά άπαλειφθή;

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος Σαμαράς: Τό 
πρώτον εδάφιον σημαίνει ότι έκάστη Εκκλησία δύναται νά άναθέτη 
τήν εκπροσώπησιν αύτής είς τόν ίδικόν της επίσκοπον. Εν τού
τοις, επί είδικών θεμάτων, ή Έπισκοπική συνέλευσις δύναται νά 
επικοινωνή καί μέ τήν Εκκλησίαν-μητέρα. Όχι ό επίσκοπος, άλλά 
ή Επισκοπική συνέλευσις. Άν καί δέν θίγονται τά δικαιώματα μιάς 
Εκκλησίας νά εκπροσωπήται διά τού επιτοπίου επισκόπου της, εν 
τούτοις ή Επισκοπική συνέλευσις, επί είδικών θεμάτων, δύναται.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, ή φράσις είχε νόημα, όταν ύπήρχε τό τέλος τού προηγουμέ
νου εδαφίου: «Έκαστος επίσκοπος είς τό άρχιερατικόν του έργον 
παραμένει ύπόλογος είς τήν τοπικήν του Έκκλησίαν», τό όποΐον 
άπηλείψαμεν. Νομίζω ότι τώρα τό «εν τούτοις» δέν έχει νόημα καί 
πρέπει νά άπαλειφθή.
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Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος έν Βερολίνω, Γερμανία καί Μ. 
Βρεταννία κ. Μάρκος: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, έπί τού άρθρου 5 § 2 
δεύτερον έδάφιον. Καί μέ τό «έν τούτοις» καί χωρίς αύτό, ή φρά
σις δέν είναι κατανοητή. Περί ποίας συνεργασίας πρόκειται; Εάν 
ό έπίσκοπος της μιας ή της άλλης Εκκλησίας είναι μέλος της 
Επισκοπικης συνελεύσεως, ή συνέλευσις δύναται νά άπευθύνεται 
είς τήν Εκκλησίαν-μητέρα μόνον μέσφ τού έπισκόπου αύτης.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Θεωρώ τό άρθρον σημαντικόν, διότι παρέ
χει τό δικαίωμα είς τάς Επισκοπικάς συνελεύσεις νά έπικοινωνούν 
καί αύται μετά τών Εκκλησιών-μητέρων έκ παραλλήλου πρός τόν 
έπίσκοπον. Δηλαδή, έάν ή συνέλευσις, ώς σώμα, θέλει νά εΐπη 
κάτι, έπί παραδείγματι, είς τόν Πατριάρχην Μόσχας, δύναται νά 
τό πράξη. Διά τού τρόπου τούτου δίδεται ύπόστασις είς τήν συνέ- 
λευσιν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, νομίζω ότι δέν είναι ορθόν νά γίνεται λόγος είς τόν κανο
νισμόν περί έθνικης διασπορας, διότι ό άπώτερος στόχος τών συν
ελεύσεων είναι ή κατάργησις τών έθνικών διασπορών καί ή δημι
ουργία νέου σχήματος. Ή παράγραφος άναφέρει: « .  ποιμαντικών 
ζητημάτων έθνικής τινος διασπορας ή Επισκοπική Συνέλευσις δύνα
ται νά συνεργάζεται μετά τής Έκκλησίας-μητρός τής συγκεκριμένης 
έθνικής διασπορας, Προτείνω νά άπαλειφθη ή λέξις «έθνικής» καί 
νά εΐπωμεν άπλώς «διασπορας τινός . .  μετά τής Έκκλησίας-μητρός 
τής συγκεκριμένης αύτής διασπορας.»

Ό Σεβ. Πρόεδρος: « .  μετά τής Έκκλησίας-μητρός ενός συγ
κεκριμένου έπισκόπου» είναι άκόμη καλλίτερον.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
ή λέξις «έθνικής διασπορας» άναφέρεται δίς είς τήν έν λόγφ παρά
γραφον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Όλτενίας κ. Είρηναίος: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, έάν όμιλώμεν περί Εκκλησίας-μητρός, πρόκειται περί έθνικης 
διασπορας καί δέν δυνάμεθα νά άπαλείψωμεν τόν όρον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν έχουν όλαι αί Εκκλησίαι έθνικήν δι
ασποράν, μέ τήν στενήν έννοιαν τού όρου, ώς έπί παραδείγματι 
ή Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας ή Αντιοχείας. 
Εκτός τούτου, συμφώνως καί πρός τήν σημαντικήν παρατήρησιν 
τού άγίου Περιστερίου, πρέπει νά ύπάρξη σταδιακή ένσωμάτωσις 
καί προσαρμογή είς μίαν νέαν νοοτροπίαν.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, πρός φραστικήν διευκόλυνσιν προτείνω τήν έξης διατύπω
σιν: « .  ποιμαντικών ζητημάτων συγκεκριμένης τινός διασποράς 
ή Έπισκοπική Συνέλευσις δύναται νά συνεργάζεται μετά τής
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Έκκλησίας-μητρός αυτής...». Νά φύγη ό όρος «έθνικής».
Ό Αίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης: 

Σεβ. άγιε Πρόεδρε, δέν πρέπει νά λησμονούμεν τήν πραγματικό
τητα, δηλαδή έάν σήμερον ύπάρχη πρόβλημα διασποράς, είναι 
έπειδή ύπάρχουν έθνικαί διασποραί.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: «... συγκεκριμένης τινος Έ κκλησίας.».
Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Σεβ. 

άγιε Πρόεδρε, «... ποιμαντικών ζητημάτων Έκκλησίας τινός είς τήν 
διασποράν...»

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έφ' όσον μετέχει είς τήν Έπισκοπικήν συν
έλευσιν εύρίσκεται είς τήν διασποράν. Δέν χρειάζεται νά εϊπωμεν 
είς τήν διασποράν.

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, έάν 
εϊπωμεν «δύναται νά συνεργάζεται μετά τινος Έκκλησίας-μητρός, ή 
όποία έκπροσωπεϊται είς τήν συγκεκριμένην συνέλευσιν», λύεται τό 
πρόβλημα.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: «... μετά τής συγκε
κριμένης η τής άρμοδίας Έ κκλησίας.».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Αναφέρομεν δίς τόν όρον «Έκκλησία». 
Αύτό θέλομεν νά άποφύγωμεν.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, «... μετά τής Έκκλησίας-μητρός, ή όποία έκπροσωπεϊται είς τήν 
διασποράν.».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άπασαι αί Έκκλησίαι έκπροσωπούνται 
είς τήν διασποράν. Συνεργάζεται είδικώς μετά της Έκκλησίας-μη- 
τρός τού συγκεκριμένου έπίσκοπου.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: « .  μετά τής 
Έκκλησίας, είς τήν όποίαν έχει τήν άναφοράν του ό συγκεκριμένος 
έπ ίσκοπ ος.» .

Ό Σεβ. Πρόεδρος: « .  μετά τής Έκκλησίας-μητρός τον 
ένδιαφερομένου η τον έν λόγω έπ ισκόπ ου.».

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, έάν 
εϊπωμεν «ή Έπισκοπική Συνέλευσις δύναται νά συνεργάζεται μετά 
τής Έκκλησίας-μητρός ένός έκ τών μελών της έπί γλω σσικώ ν.», 
άποφεύγομεν καί τόν όρον «Έκκλησία», καί τό ύπόλοιπον της 
φράσεως παραμένει ώς έχει. Προσωπικώς, θά έπεθύμουν νά 
εϊπωμεν ότι τούτο γίνεται κατόπιν τού αίτήματος τού συγκεκριμέ
νου έπισκόπου, όχι ότι ή Έπισκοπική συνέλευσις ύποσκελίζει τόν 
έπίσκοπον, συνάπτουσα σχέσεις μετά της Έκκλησίας-μητρός ένός 
έκ τών μελών της έπί διαφόρων θεμάτων, άλλά άς μήν είσέλθωμεν 
είς τήν συζήτησιν ταύτην.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συμφωνώ μέ τήν διατύπωσίν σας. Ώς



Πρακτικά Δ ' Π ροσυνοδικής Π ανορθοδόξου Διασκέψεως/2009 261

πρός τό ετερον θέμα, τό όποΐον εθίξατε, δέν ύπάρχει πρόβλημα. 
Εφ' όσον ύπάρχει όμοφωνία, ή συνέλευσις ούδέν θά πράξη άνευ 
τής συμφωνίας τού συγκεκριμένου επισκόπου. Άς άναγνώσωμεν 
όλην τήν παράγραφον, μέ τήν διατύπωσιν τού Δρος Λαχάμ.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος Σαμαράς:
«Έπί είδικών γλωσσικών, εκπαιδευτικών ή καί ποιμαντικών ζητημά
των συγκεκριμένης τινός Έκκλησίας ή Έπισκοπική Συνέλευσις δύνα
ται νά συνεργάζεται μετά τής Έκκλησίας-μητρός ένός εκ τών μελών 
τ η ς .» .

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν συνεργάζεται μετά τής Εκκλησίας- 
μητρός ένός εκ τών μελών της, άλλά τού συγκεκριμένου επισκόπου 
μέλους αύτής.

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: « .  τά οποία άφορούν είς τήν 
συγκεκριμένην, είς τήν εν λόγω Έ κκλησίαν.».

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ιουστίνος Ανθιμιάδης: «...
μετά τής εκκλησιαστικής άρχής τού επ ισκόπ ου.»;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Είναι μία καλή διέξοδος, κατά τήν γνώ
μην μου. Άς τό άναγνώσωμεν εκ νέου.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος Σαμαράς:
«Έπί είδικών γλωσσικών, εκπαιδευτικών ή καί ποιμαντικών ζητη
μάτων Έκκλησίας τινός ή Έπισκοπική Συνέλευσις δύναται νά συνερ
γάζεται καί μετά τής εκκλησιαστικής άρχής τού ενδιαφερομένου 
επ ισκόπ ου.».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: « .  μετά τής εκκλησιαστικής άρχής τής εν 
λόγω Έ κκλησίας.».

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Έτσι όμως, εκτός τού 
όρου «εκκλησιαστικής άρχής», έχομεν δίς καί τόν όρον «Έκκλησία». 
Μήπως νά άπαλείψωμεν τόν όρον «Έκκλησίας τινός» είς τήν άρχήν 
τής φράσεως;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όχι, διότι πρόκειται περί θεμάτων, τά 
όποΐα άφορούν είς μίαν συγκεκριμένην Εκκλησίαν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, νομίζω ότι τό θέμα άφορά είς εν τμήμα τής διασποράς, μήπως 
νά εΐπωμεν, «ζητημάτων τμήματος τής διασποράς ή Έπισκοπική Συν
έλευσις δύναται νά συνεργάζεται καί μετά τής Έκκλησίας-μητρός 
τού συγκεκριμένου τμήματος».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ό όρος «τμήμα» δέν είναι εκκλησιαστικός. 
Δέν έχομεν τμήματα, άλλά Εκκλησίας.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ιουστίνος Ανθιμιάδης: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, μήπως διευκολύνει εάν εΐπωμεν: « . .  ζητημάτων τής 
περιοχής ή Έπισκοπική Σ υνέλ ευ σις . μετά τής Έκκλησίας-μητρός 
τής συγκεκριμένης διασπορας».
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όχι μιας συγκεκριμένης διασπορας. Πρό
κειται δι' έν τμημα της διασπορας, ώς είπεν ό άγιος Πάφου. Νομίζω 
ότι πρέπει νά περατώσωμεν τήν συζήτησιν έπ' αύτού τού σημείου, 
διότι δέν πρόκειται περί θέματος ούσίας, άλλά διατυπώσεως. Άς 
έπαναλάβωμεν τήν διατύπωσιν.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος Σαμαράς: 
«Έπί είδικών γλωσσικών, έκπαιδευτικών ή καί ποιμαντικών ζητημά
των Έκκλησίας τινός ή Έπισκοπική Συνέλευσις δύναται νά συνεργά
ζεται καί μετά τής έκκλησιαστικής άρχής τής έν λόγω Έκκλησίας, 
ώστε ή ποικιλία τών έθνικών παραδόσεων νά έπιβεβαιοί τήν ενότητα 
τής Ορθοδοξίας είς τήν κοινωνίαν τής πίστεως καί τόν σύνδεσμον τής 
άγάπης».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έχετε άντίρρησιν κύριε Λαχάμ;
Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Όχι, άντιθέτως, Σεβ. άγιε 

Πρόεδρε, ή διπλη χρησις τού όρου «Εκκλησία» δέν μέ ένοχλεί, διότι 
καθιστά σαφεστέραν τήν διατύπωσιν, δηλαδή έπί έκπαιδευτικών 
καί λοιπών ζητημάτων μιας Εκκλησίας, ή όποία έκπροσωπείται 
είς τήν διασποράν, ή συνέλευσις δύναται νά συνεργασθη μετά της 
έκκλησιαστικης άρχης της συγκεκριμένης αύτης Εκκλησίας. Δέχο
μαι τήν διατύπωσιν, ώς άνεγνώσθη.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Επομένως, τό άποδεχόμεθα, διότι δέν 
έχομεν δυστυχώς πολύ χρόνον. Φοβούμαι ότι θά χρειασθη καί νυκτε
ρινή συνεδρία διά νά περατώσωμεν τό έργον μας, έπειδή ώρισμένοι 
άντιπρόσωποι άναχωρούν αύριον τό πρωί. Προχωρούμεν είς τήν 
έξέτασιν τού άρθρου 6. Ύπάρχουν έπ' αύτού παρατηρήσεις;

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ίβάν Δημητρώφ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
είς τό άρθρον 6 § 2, « .  τών τοπικών κοινοτήτων τής π ερ ιο χ ή ς .» , 
δέν είναι σαφές περί ποίων κοινοτήτων πρόκειται. Εγώ καταλα
βαίνω ότι πρόκειται περί παρα-ορθοδόξων κοινοτήτων, δηλαδή διά 
τάς όποίας δέν γνωρίζομεν κατά πόσον είναι ορθόδοξοι.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Μήπως ό Καθηγ. κ. Φειδας δύναται νά 
μας εΐπη τί έννοεί τό κείμενον;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
έννοεί παρασυνάγοντας, άπεσχισμένους καθ' οίονδήποτε τρό
πον, καταδεδικασμένους ή μή, ένισταμένους, οί όποίοι, λόγφ της 
ύπαρχούσης είς τήν διασποράν έλευθερίας κάνουν ό,τι θέλουν. Τό 
κείμενον δέν τάς χαρακτηρίζει ρητώς, άλλά συνάγεται ότι πρόκει
ται περί κοινοτήτων, αί όποίαι δέν εύρίσκονται είς κοινωνίαν μετά 
τών Όρθοδόξων αύτοκεφάλων Εκκλησιών. Απορώ διατί ό Καθηγ. 
κ. Δημητρώφ δέν κατανοεί τό νόημα της φράσεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, μή προσωποποιείτε τό θέμα, 
διότι ούτε έγώ τό καταλαβαίνω.
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Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Έφ' όσον λέγε
ται ότι αί τοπικαί αύται κοινότητες δέν έχουν άναφοράν είς τάς 
αύτοκεφάλους Όρθοδόξους Έκκλησίας, έννοεΐται ότι δέν είναι 
ορθόδοξοι.

Έπικρατεϊ όποία τις έντασις είς τήν συνομιλίαν μεταξύ 
τού Προέδρου καί τού Καθηγ. κ. Φειδά.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, πολλάκις άντιμετωπίζομεν κοινότητας, αί όποΐαι φέ
ρουν τό όνομα ορθόδοξοι, άλλά είς ούδεμίαν άνήκουν Όρθόδοξον 
Έκκλησίαν. Διά τούτο λέγεται ότι ή συνέλευσις έξετάζει τό κανονι
κόν καθεστώς τών κοινοτήτων, αί όποΐαι δέν έχουν τήν άναφοράν 
αύτών είς τάς Όρθοδόξους Έκκλησίας. Δέν τάς χαρακτηρίζει 
εύθέως ώς μή κανονικάς.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Κατανοώ τώρα τί έννοεΐ. Έν τοιαύτη πε- 
ριπτώσει, νομίζω ότι πρέπει νά διευκρινηθή ότι δέν πρόκειται περί 
κοσμικών κοινοτήτων, άλλά θρησκευτικών. Δεύτερον καί σημαντι- 
κώτερον, ή κανονικότης τών διαφόρων όμάδων δέν είναι θέμα της 
συνελεύσεως, άλλά τών αύτοκεφάλων Όρθοδόξων Έκκλησιών, αί 
όποΐαι καθορίζουν ποΐαι είναι ορθόδοξοι καί ποΐαι όχι. Ή συνέλευ
σις θά τάς συμπεριλάβη, έάν είναι ορθόδοξοι, άλλά δέν άποφασίζει 
ή ίδία περί της κανονικότητος αύτών. Έάν, έπί παραδείγματι, τό 
Οίκουμενικόν Πατριαρχεΐον δέν άναγνωρίζει μίαν κοινότητα ώς κα
νονικήν, δέν δύναται ή Έπισκοπική συνέλευσις νά τήν άναγνωρίση 
ώς κανονική καί νά τήν συμπεριλάβη μεταξύ τών μελών της.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Έπιτρέψατέ μοι 
νά άναφέρω έν συγκεκριμένον παράδειγμα, έκ της έμπειρίας μας 
είς τήν Γαλλίαν. Είς ρωμαιοκαθολικός έπίσκοπος μάς ένημερώνει 
ότι είς τήν πόλιν Nimes ύπάρχει μία ένορία έπωνομαζομένη 
«Όρθόδοξος Έκκλησία τής Άνατολής καί τής Άντιοχείας» καί έρωτά, 
έάν είναι κανονική. Ή συνέλευσις τών ορθοδόξων έπισκόπων Γαλ
λίας οφείλει νά άπαντήση, λέγουσα ότι ή έν λόγφ ένορία δέν τελεΐ 
έν κοινωνία καί δέν είναι γνωστή είς τούς κόλπους τών άγιωτάτων 
Όρθοδόξων αύτοκεφάλων Έκκλησιών. Τούτο είναι τό θέμα.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πρέπει όμως νά διατυπωθή κατ' άλλον 
τρόπον.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
πρέπει νά περιληφθή είς τόν Κανονισμόν;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος έν Βερολίνω, Γερμανία καί Μ. 
Βρεταννία κ. Μάρκος: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ϊσως ή έκφρασις δέν 
είναι ορθή. Νομίζω ότι άντί «δέν έχουν άναφοράν είς τάς άγιωτάτας 
αυτοκεφάλους Όρθοδόξους Έκκλησίας», νά εϊπωμεν «δέν 
εύρίσκονται έν κοινωνία μετά τών άγιωτάτων.»
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: «Έξετάζει καί καθορίζει ποίαι εκ τών 
θρησκευτικών ομάδων ή κοινοτήτων τής περιοχής εύρίσκονται 
εν κοινωνία μετά τών αγιωτάτων αντοκεφάλων Ορθοδόξων 
Έκκλησιών».

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Αλμυρού κ. Ιγνάτιος:
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ή συνέλευσις δέν καθορίζει, άλλά «εξετάζει τό 
καθεστώς τών θρησκευτικών κοινοτήτων τής περιοχής, αί οποίαι 
δέν έχουν άναφοράν είς τάς αγιωτάτας αντοκεφάλους Ορθοδόξους 
Έκκλησίας».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Βεβαίως, ή διατύπωσις επιδέχεται πάντο
τε βελτιώσεως, άλλά δέν διαθέτομεν πολύ χρόνον ούτε πρόκειται 
περί θέματος ούσίας. Δυνάμεθα νά άπαλείψωμεν «ποίαι εκ τών 
τοπικών κοινοτήτων» καί νά εΐπωμεν άπλώς «ποίοι εν τή διασπορα, 
εν τή περιοχή εκείνη εύρίσκονται εν κοινωνία μετά τών κανονικών.», 
διότι δέν πρόκειται μόνον περί κοινοτήτων, άλλά ενδεχομένως καί 
περί προσώπων, ένός ίερέως επί παραδείγματι. Εάν δέν δέχεσθε 
τήν διατύπωσίν μου, άκούω έτέρας προτάσεις.

Ό Αίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, επιτρέψατέ μοι νά άναφέρω τό παράδειγμα τής 
Αύστραλίας, όπου ύπάρχουν κοινότητες εύρισκόμενες εν διαστά- 
σει μέ τήν Ορθόδοξον Αρχιεπισκοπήν καί αί όποΐαι καλούν παλαι- 
οημερολογίτας ίερεΐς. Αύτό τό καθεστώς θά εξετάση ή Επισκοπική 
συνέλευσις.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Κατενόησα τήν ούσίαν τού πράγματος, 
άλλά ζητώ τήν διατύπωσιν.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ίβάν Δημητρώφ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
δυνάμεθα νά εΐπωμεν, είς τό δεύτερον μέρος τής φράσεως: « .  αί 
οποίαι παρουσιάζονται ώς κανονικαί ορθόδοξοι».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όχι, δέν είναι αύτό τό θέμα. Νομίζω ή ούσία 
είναι νά διαπιστωθή ποΐοι εκ τών είς τήν περιοχήν εύρισκομένων 
τελούν εν κοινωνία μετά τών κανονικών αύτοκεφάλων Εκκλησιών 
καί ποΐοι όχι. Νά τό εΐπωμεν κάπως έτσι περιφραστικώς;

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ιουστίνος Ανθιμιάδης: 
«Έξετάζει καί καθορίζει τό κανονικόν καθεστώς προβληματικών 
τοπικών κοινοτήτων τής περιοχής.».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Προβληματικών; Όταν λέγομεν εξετάζει 
καί καθορίζει τό καθεστώς εκ τών προτέρων, δέν δυνάμεθα νά τάς 
χαρακτηρίσωμεν ώς προβληματικάς. Πρέπει επίσης νά διευκρινηθή 
ότι πρόκειται περί θρησκευτικών καί όχι κοσμικών τοπικών κοινο
τήτων.

Ό (?) «... τών άποκαλουμένων ορθοδόξων κοινοτήτων»;
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εξετάζει καί καθορίζει εάν οί εύρισκόμενοι
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είς τήν περιοχήν τελούν έν κοινωνία μετά τών άγιωτάτων 
αύτοκεφάλων Όρθοδόξων Εκκλησιών ή όχι.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ήλίας: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, τό ζήτημα είναι άκριβώς όπως τό έθεσαν ό άγιος Γαλλίας καί 
ό π. Γεώργιος Τσέτσης. Τό πρόβλημα δημιουργείται μέ κοινότητας, 
οργανώσεις ή ίερείς, οί όποίοι παρουσιάζονται ώς άντιπρόσωποι, 
ώς μέλη της Όρθοδόξου Εκκλησίας ένώ δέν τελούν έν κοινωνί^. 
Νομίζω ότι ή διατύπωσις είναι ορθή ώς έχει. Καλύπτει τό θέμα χω
ρίς νά είσέλθη είς λεπτομερείας καί νά διακινδυνεύσωμεν δικαστι- 
κάς έπιπτώσεις.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δηλαδή έξετάζει καί καθορίζει τό κα
νονικόν καθεστώς τών τοπικών Εκκλησιών, αί όποίαι δέν έχουν 
άναφοράν; Τί έξετάζει καί καθορίζει; Δέν ύπάρχει κανονικόν καθε
στώς έφ' όσον δέν τελούν έν κοινωνί^. Δέν ύπάρχει θέμα κανονι- 
κότητος. Διά τούτο, προτείνω νά εΐπωμεν έξετάζει έάν εύρίσκονται 
έν κοινωνία ή όχι. Τό καθεστώς καθορίζεται έκ τού γεγονότος ότι 
δέν τελούν έν κοινωνί^.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
δέν ύπάρχει άλλος τρόπος νά λεχθη ποίον είναι τό καθεστώς μιας 
όμάδος, μιας κοινότητος. Αί Επισκοπικαί συνελεύσεις θά χαρακτη
ρίσουν, έάν είναι κανονικόν ή όχι τό καθεστώς.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τί θά εΐπουν; Θά εΐπουν ότι δέν είναι κα
νονικόν τό καθεστώς. Τί άλλο θά εΐπουν;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Θά τό εΐπουν, έάν δέν 
είναι κανονικόν τό καθεστώς, άλλά είς τόν Κανονισμόν οφείλομεν 
νά έχωμεν θετικήν διατύπωσιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή διατύπωσις παραμένει ώς έχει. Δέν δύ
ναμαι νά συνεχίσω, έφ' όσον τήν ύπερασπίζονται τόσοι πολλοί. Εάν 
δέν ύπάρχουν άλλαι παρατηρήσεις είς τό άρθρον 6, προχωρούμεν 
είς τήν έξέτασιν τού άρθρου 7.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, νά έχωμεν ύπ' όψιν κατά τήν συζήτησιν τού άρθρου 7, ότι είς 
τό άρθρον 4 είχε λεχθη ότι ένδέχεται τά μέλη της Εκτελεστικης 
Επιτροπης νά μή φέρουν τόν βαθμόν τού έπισκόπου. Πρέπει νά 
ληφθη τούτο ύπ' όψιν διά νά μή δημιουργηθη κανονικόν πρόβλη
μα.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δύνασθε νά μας εΐπετε πλέον συγκεκρι-
μένως;

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου: Είς τό
άρθρον 7 δίδεται ή δυνατότης ψήφου είς τά μέλη της Εκτελεστικης 
Επιστροπης καί έάν δέν είναι έπίσκοποι. Επί παραδείγματι, τό 
άρθρον άναφέρει τό Υ3 τών μελών της Εκτελεστικης Επιτροπης.
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εϊπομεν ότι μέλη είναι μόνον οί 
έπίσκοποι.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου: Είς τό άρθρον 4, 
λέγεται ότι ό γραμματεύς καί ό ταμίας δύνανται νά μήν προέρχω
νται έκ τού βαθμού τών έπισκόπων, άλλά δέν καθωρίσθη άκριβώς 
έκεΐ ποΐα είναι τά μέλη της Έκτελεστικης Έπιτροπης.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι άλλού έγκειται τό πρόβλημα. 
Ένδεχομένως νά μήν ύπάρχουν 3 άλλά μόνον 2 έπίσκοποι. Καί όταν 
λέγεται τό Υ3 τών μελών της Έκτελεστικης Έπιτροπης, ύπάρχει έξ 
άρχης πρόβλημα.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
τό άρθρον 7 άναφέρει πολλάς λεπτομερείας καί άμφιβάλλω έάν 
εις γενικός κανονισμός θά έδει νά ύπεισέρχεται είς τοιαύτας λε
πτομερείας. Νομίζω ότι τά άναφερόμενα είναι θέματα έσωτερικού 
Κανονισμού έκάστης Έπισκοπικης συνελεύσεως, ή όποία θά λάβη 
ύπ' όψιν τάς ίδιαιτερότητάς της. Είς τό πλαίσιον, τό όποΐον δίδεται 
ύπό της παρούσης Διασκέψεως, δέν θά έπρεπε, κατά τήν γνώμην 
μου, νά ύπεισέλθωμεν είς τόσας λεπτομερείας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συμφωνεΐτε έπ' αύτού;
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Σεβ. άγιε 

Πρόεδρε, είναι καλλίτερον νά προβλέψωμεν τί δύναται νά συμβή 
καί έκάστη Έπισκοπική συνέλευσις θά έκπονήση τόν ίδικόν της κα
νονισμόν καί τόν ίδικόν της έσωτερικόν Κανονισμόν λειτουργίας, 
έπί τή βάσει τού ύπό έξέτασιν κανονισμού.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Θά δύναται όμως 
νά τροποποιήση όσα λέγονται είς τόν παρόντα κανονισμόν;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, προτείνω νά άφήσωμεν μόνον τήν πρώτην φράσιν 
της § 1 τού άρθρου 7: «Ή Έκτελεστική Έπιτροπή συνέρχεται τουλά
χιστον άπαξ τον έτους τή προσκλήσει τον Προέδρου». Δέν χρειάζε
ται τίποτε άλλο. Τά ύπόλοιπα θά διευθετηθούν ύπό έκάστης συν
ελεύσεως είς τόν έσωτερικόν αύτης κανονισμόν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, πώς βλέπετε νά μή καθορίσωμεν τόν 
τρόπον συγκλήσεως; Συμφωνώ ότι τό άρθρον είναι πολύ λεπτομε
ρές καί έπομένως δεσμευτικόν.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Νομίζω ότι πρέπει 
νά άφήσωμεν έλευθερίαν είς τάς συνελεύσεις.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τί προτείνετε; Νομίζω ότι ή πρότασις τού 
άγίου Περιστερίου είναι καλή λύσις ώς πρός τήν § 1.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
όσαι Έπισκοπικαί συνελεύσεις, ώς αύτη της Γαλλίας, εύρίσκονται 
είς λειτουργίαν έπέμειναν νά ύπάρχουν αί άναφερόμεναι είς τό
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άρθρον 7 εγγυήσεις, διότι ενδέχεται εις πρόεδρος νά μή συγκαλέση 
ποτέ τήν Εκτελεστικήν Επιτροπήν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Λέγομεν όμως ότι θά τήν συγκαλή τουλά
χιστον άπαξ τού έτους.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Τό Υ3 άποτελεΐ 
εγγύησιν ότι καί τά μέλη τής συνελεύσεως δύνανται νά ζητήσουν 
τήν σύγκλησιν τής Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εάν όμως τά μέλη είναι μόνον δύο 
επίσκοποι;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Δέν θά έχουν 
Εκτελεστικήν Επιτροπήν. Όταν είναι μόνον δύο μέλη δέν θά λει
τουργήσουν ώς συνέλευσις. Εάν όμως είναι πολλοί, δέν θά έχουν τό 
δικαίωμα νά ζητήσουν τήν σύγκλησιν τής Εκτελεστικής Επιτροπής; 
Είς κανονισμός πρέπει νά παρέχη τάς εγγυήσεις ταύτας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Κατά τά λεγόμενα όμως είς τόν Κανο
νισμόν, είναι ύποχρεωτικόν νά λειτουργήσουν. Τό σχέδιον Κανο
νισμού έλαβεν ώς πρότυπον τήν Γαλλίαν ή τήν Αμερικήν καί δέν 
έλαβεν ύπ' όψιν περιπτώσεις, όπου τά προβλεπόμενα είς τό άρθρον 
δέν δύναται νά εφαρμοσθούν. Τούτο είναι τό νόημα τής εκπονήσεως 
είδικών Κανονισμών, άναλόγως πρός τάς άνάγκας τών περιοχών. 
Εδώ όμως πρόκειται περί γενικού Κανονισμού, ό όποΐος πρέπει νά 
καλύπτη όλας τάς περιπτώσεις. Λοιπόν, προτείνω είς τήν § 2: «Ή 
Έκτελεστική Έπιτροπή συνέρχεται (μίαν φοράν άνά τρίμηνον καί) 
οσάκις ήθελε τούτο κριθή άναγκαίον, τή προσκλήσει τού Προέδρου (ή 
τή γραπτή καί ήτιολογημένη αίτήσει τού ^ τ ώ ν  μελών αντής)». Νομί
ζω ότι πρέπει νά άπαλειφθούν αί λεπτομέρειαι καί νά ίσχύσουν είς 
τόν είδικόν Κανονισμόν έκάστης συνελεύσεως. Άς άφιερώσωμεν 
άκόμη όλίγον χρόνον, διά νά κλείσωμεν τό άρθρον εάν είναι δυνα
τόν. Είς τήν § 3: «Αί προσκλήσεις διά τήν σύγκλησιν τής Έπισκοπικής 
Συνελεύσεως, εάν δέν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, άποστέλλονται 
πρό δύο μ η νώ ν.»  κ.λπ. Νομίζω ότι είναι πολύ λεπτομερές.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ίβάν Δημητρώφ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
μέ όλον τόν σεβασμόν πρός τό πρόσωπόν σας, εδώ ύπάρχει κεί
μενον, τό όποΐον έχουν εκπονήσει είδικοί κανονολόγοι καί νομι
κοί. Τώρα, μόνον μέ τήν πρότασιν τού άγίου Περιστερίου θέλετε νά 
διαγράψετε όλον τό άρθρον. Ή Αντιπροσωπία τής Εκκλησίας τής 
Βουλγαρίας διαφωνεΐ μέ τήν διαδικασίαν ταύτην.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ διά τόν εκφρασθέντα πρός τό 
πρόσωπόν μου σεβασμόν, άλλά πρέπει νά σάς άπαντήσω καί εγώ 
μετά σεβασμού ότι άγνοεΐτε τήν άποστολήν τής παρούσης Διασκέ
ψεως, ή όποία είναι ή έγκρισις κειμένων καί όχι ή άνευ προϋποθέ
σεων άποδοχή αύτών. Είναι άδύνατον νά επιτρέψη ή ε'δρα τόν περι
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ορισμόν είς τάς άποφάσεις μας, έκ τού γεγονότος καί μόνον ότι τό 
κείμενον τούτο ένεκρίθη ύπό έγκρίτων κανονολόγων. Διαφωνώ μέ 
τήν άποψίν σας, ότι πρέπει νά παραλάβωμεν τό κείμενον ώς έχει 
έπειδή τό ένέκριναν κανονολόγοι.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ίβάν Δημητρώφ: Δέν έζητήσατε όμως 
τήν γνώμην τών Αντιπροσωπιών τών Εκκλησιών, άκούσατε μόνον 
τήν γνώμην τού άγίου Περιστερίου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ούδεμία άπόφασις έλήφθη είσέτι. Πρότα
σιν κάνω. Θέλετε νά διαγράψωμεν τό άρθρον ή όχι; Ή Αντιπρο- 
σωπία της Εκκλησίας της Βουλγαρίας θέλει νά άσκήση βέτο έπ' 
αύτού; Διότι εΐπατε ότι δέν τό δέχεσθε.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ίβάν Δημητρώφ: Όχι. Ή ήμετέρα 
Αντιπροσωπία δέχεται τό κείμενον ώς έχει.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δηλαδή, έάν τροποποιηθη δέν τό δέχεται; 
Παρακαλώ νά άπαντήσετε, διότι ή διαδικασία μού έπιβάλλει νά 
διαπιστώσω είς ποίον βαθμόν δυνάμεθα νά όμοφωνήσωμεν. Εάν 
ή άπάντησίς σας είναι ότι ή Εκκλησία Βουλγαρίας δέν δέχεται τό 
κείμενον έάν τροποποιηθη, έχομεν άδιέξοδον.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ίβάν Δημητρώφ: Δέν είπα κάτι τέτοιο, 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε. Εΐμεθα πρόθυμοι νά συζητήσωμεν τό κείμενον, 
άλλά νομίζω δέν είναι ορθόν νά διαγράφωμεν κείμενα βάσει μιας 
γενομένης προτάσεως, άνευ συζητήσεως καί της συμφώνου γνώ
μης τών άλλων Εκκλησιών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Αδικείτε τόν πρόεδρον. Εργαζόμεθα έπί 
τέσσαρας ήμέρας καί νομίζω ότι δέν δικαιούσθε νά εΐπητε ότι ό 
πρόεδρος δέν έλάμβανεν ύπ' όψιν τήν βούλησιν τών Εκκλησιών. 
Τό άντίθετον ίσχύει καί λυπούμαι πολύ, έάν δέν τό άναγνωρίζετε.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ίβάν Δημητρώφ: Τό άναγνωρίζω.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν τό άναγνωρίζετε, όταν λέγετε ότι δι

έγραψα τό κείμενον, κάτι τό όποίον δέν έκανα. Γεγονός είναι ότι 
τό έν λόγφ κείμενον ούτε δόγμα της Εκκλησίας είναι, ούτε θέσφα- 
τον. Εκτός τούτου, έχομεν έπιφέρει πολλάς τροποποιήσεις. Διατί 
κωλυόμεθα νά τροποποιήσωμεν τό συγκεκριμένον άρθρον; Εάν 
ώς Εκκλησία έπιμένετε νά μή τροποποιηθη, δύνασθε νά άσκήσετε 
άρνησικυρίαν. Πώς είναι δυνατόν είς τήν παρούσαν Διάσκεψιν νά 
έχωμεν λύσει σοβαρώτατα προβλήματα έν όμοφωνί^ καί τώρα νά 
προσκρούομεν είς τήν άπάλειψιν ένός σημείου άνευ ίδιαιτέρας ση
μασίας;

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ήλίας: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, καί έγώ νομίζω ότι τό άρθρον είσέρχεται είς πολλάς λεπτο- 
μερείας, αί όποίαι δύνανται νά ίσχύουν είς μίαν περιοχήν, άλλά 
όχι ή μίαν άλλην. Νομίζω έπίσης ότι τό άρθρον τούτο έντάσσεται
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καλλίτερον είς τά πλαίσια τού είδικού κανονισμού μιάς περιοχης. 
Δυνάμεθα ϊσως νά λύσωμεν τό πρόβλημα μέ τήν διατήρησιν της 
πρώτης φράσεως τού άρθρου 7 § 1, τά δέ ύπόλοιπα νά σταλούν είς 
τάς περιοχάς ώς είσηγήσεις, πρός βοήθειαν διά τήν έκπόνησιν τού 
κανονισμού έσωτερικης λειτουργίας έκάστης περιοχης.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν είμαι βέβαιος έάν ή πρότασίς σας 
δέν προσκρούει είς τό βέτο της Έκκλησίας Βουλγαρίας, ή όποία 
έδήλωσεν ότι δέν θέλει τήν τροποποίησιν τού κειμένου.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ίβάν Δημητρώφ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
είναι ή πρότασίς μας, σάς παρακαλώ πολύ. Ούδέποτε έχρησιμο- 
ποίησα τόν όρον «βέτο».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν τό εϊπατε, άλλά εϊπατε ότι δέν τό δέ
χεται ή Αντιπροσωπία της Έκκλησίας της Βουλγαρίας.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ίβάν Δημητρώφ: Είπον ότι ή ήμετέρα 
Αντιπροσωπία δέν δέχεται τήν τροποποίησιν άνευ προηγουμένης 
συζητήσεως είς τήν όλομέλειαν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καί έδώ τί κάνομεν; Δέν κάνομεν συζήτη
σιν είς τήν όλομέλειαν; Πρέπει νά διακόψωμεν διά τό δεΐπνον καί 
νά έπανέλθωμεν, δι' όσον χρόνον χρειασθη.

Λύεται η συνεδρία.
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Π έμ π τη, 11η Ιο υ ν ίο υ  2009
* * *

Βραδινή Συνεδρία

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Αγαπητοί άδελφοί, συνεχίζομεν τήν 
συζήτησιν τού κειμένου τού Κανονισμού, τό όποΐον πρέπει νά 
έγκρίνωμεν, εί δυνατόν άπόψε, διότι οί άρχηγοί ώρισμένων 
Αντιπροσωπιών άναχωρούν αϋριον καί πρέπει νά τό ύπογράψουν 
πρίν άπό τήν άναχώρησίν των. Εύρισκόμεθα είς τήν έξέτασιν τού 
άρθρου 7. Παρακαλώ νά έχωμεν τήν τελικήν έπ' αύτού άπόφασιν, 
διότι ύπηρξεν άμφισβήτησις έάν καί τί θά πρέπει νά παραμείνη 
είς τήν διατύπωσιν τού έν λόγφ άρθρου. Πρός έπίσπευσιν της δια
δικασίας, έκάστη πρότασις θά τίθεται άμέσως είς ψηφοφορίαν. 
Έάν δέν γίνεται άποδεκτή ύπό πάντων, θά άπορρίπτεται καί θά 
προχωρώμεν είς έτέραν πρότασιν. Δέν ένθυμούμαι ποία ητο ή τε
λευταία γενομένη πρότασις. Ή § 1 τού άρθρου 7 έχει περικοπεΐ ώς 
έξης: «Ή Έπισκοπική Συνέλευσις συνέρχεται τουλάχιστον άπαξ τον 
έτους, τή προσκλήσει τον Προέδρου». Νομίζω ότι ή έπ' αύτού διαδι
κασία έχει όλοκληρωθη. Είς τήν § 2 τού άρθρου 7: «Ή Έκτελεστική 
Έπιτροπή συνέρχεται μίαν φοράν άνά τρίμηνον καί όσάκις ήθελε 
τοντο κριθή άναγκαϊον, τή προσκλήσει τον Προέδρου». Ύπηρξε πρό
τασις νά άπαλειφθή ή συνέχεια, «ή τή γραπτή καί ήτιολογημένη 
αίτήσει τον 1/3 τών μελών αυτής», λόγφ της ύπάρξεως περιοχών, αί 
όποΐαι δέν έχουν άρκετά μέλη. Θέτω τήν πρότασιν άπαλείψεως είς 
ψηφοφορίαν. Παρακαλώ, όχι οί σύμβουλοι, άλλά μόνον τά μέλη 
τών Αντιπροσωπιών, τά όποΐα είναι ύπέρ της άπαλείψεως, νά 
ύψώσουν τάς χείρας των.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος Σαμαράς: 7 
ύπέρ της διαγραφής.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
μήπως νά έρωτηθούν καί ποΐοι άπέχουν;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν έχομεν τοιούτον Κανονισμόν. 
Απλώς θέλω νά ϊδω τό πνεύμα τού σώματος. Ποΐοι είναι κατά της 
διαγραφης, δηλαδή ύπέρ της διατηρήσεως της § 2 ώς έχει; Ψηφίζουν 
όχι μόνον οί πρόεδροι, άλλά καί τά μέλη τών Αντιπροσωπιών.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος Σαμαράς: 9 
ύπέρ της διατηρήσεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Επομένως, ή διατύπωσις της § 2 παρα
μένει ώς έχει. Είς τήν § 3 ύπάρχει πρότασις τροποποιήσεως; Δέν 
ύπάρχει, άρα παραμένει ώς έχει. Είς τήν § 4 ύπάρχει πρότασις τρο
ποποιήσεως; Δέν ύπάρχει, άρα παραμένει ώς έχει. Είς τό άρθρον 8, 
ύπάρχουν προτάσεις τροποποιήσεως;
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Ό Σεβ. Μητροπολίτης Όλτενίας κ. Είρηναίος: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, προτείνω, άντί « .  διά τής παρουσίας μετά τού Π ροέδρου. », 
νά εΐπωμεν « .  συμπεριλαμβανομένου τού Π ροέδρου.», όρον πε
ρισσότερον νομικόν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πόσοι είναι ύπέρ της προτάσεως; Κανείς;
Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Σεβ. 

άγιε Πρόεδρε, νομίζω δέν κατενόησαν τήν πρότασιν.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Επαναλαμβάνω, θέλετε νά άλλάξητε τό 

« .  μετά τού Προέδρου», καί νά εΐπητε « .  συμπεριλαμβανομένου 
τού Προέδρου».

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Είς τό
γαλλικόν κείμενον, ή διατύπωσις είναι κάπως διαφορετική.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Σείς είσθε έλληνομαθής. Τό έλληνικόν 
κείμενον σας ίκανοποιεί;

Ό Αίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, δύναται νά καλυφθη τό αΐτημα τού άγίου Κα- 
μπινεάνουλ, άν άλλάξωμεν ολίγον της ροήν της φράσεως, ώς έξης: 
«Ή Εκτελεστική Επιτροπή εύρίσκεται έν απαρτία διά τής παρουσί
ας τών 2/3 τών μελών αύτής, ή δέ Συνέλευσις διά τής παρουσίας τής 
απολύτου πλειονοψηφίας τών μελών αύτής συμπεριλαμβανομένου 
τού προέδρου».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Σας ίκανοποιεί ή τροποποίησις;
Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Μάλι

στα, είναι περισσότερον σαφές.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τί ψηφίζει ή όλομέλεια; Ναί. Άρα γίνεται 

δεκτή ή τροποποίησις. Προχωρούμεν είς τό άρθρον 9. Ύπάρχουν 
έπ' αύτού παρατηρήσεις; Όχι. Προχωρούμεν είς τό άρθρον 10. 
Ύπάρχουν έπ' αύτού παρατηρήσεις;

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, είς τό άρθρον 10, έφ' όσον έλάβομεν ύπ' όψιν τήν άρχήν 
της όμοφωνίας, προτείνω τήν έξης σύντομον διατύπωσιν: «Αί 
άποφάσεις τής Επισκοπικής Συνελεύσεως λαμβάνονται έπί τή βάσει 
τής ομοφωνίας».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συμφωνεί ή όλομέλεια; Άς έπαναλάβωμεν 
τήν διατύπωσιν.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος Σαμαράς: 
«Αί άποφάσεις τής Επισκοπικής Συνελεύσεως λαμβάνονται καθ' 
ομοφωνίαν».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ύπάρχουν έτεραι παρατηρήσεις είς τό 
άρθρον 10; Όχι. Άρα ψηφίζεται. Είς τό άρθρον 11; Τίποτε. Είς τό 
άρθρον 12;

Ό Έλλογιμ. Δρ Αλμπέρ Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, νομίζω ότι
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πρέπει νά τροποποιήσωμεν όλίγον τήν διατύπωσιν τού άρθρου 12 
ώς έξής: «Ή Έπισκοπική Συνέλευσις δύναται νά συντάξη τόν ίδιον 
αντής Έσωτερικόν Κανονισμόν πρός συμπλήρωσιν καί προσαρ
μογήν τών άνωτέρω διατάξεων συμφώνως πρός τάς άνάγκας τής 
Περιοχής καί εν σεβασμω πρός τό κανονικόν δίκαιον τής Ορθοδόξου 
Έκκλησίας», διότι διατάξεις τινές δέν δύνανται νά εφαρμοσθούν 
πλήρως ύπό πασών τών Συνελεύσεων.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συμφωνεΐ ή όλομέλεια; Μάλιστα. 
Εύχαριστώ. Ενεκρίθη λοιπόν ό Κανονισμός μετά τών γενομένων 
τροποποιήσεων καί θά σταλή τώρα είς τήν Γραμματείαν πρός διόρ- 
θωσιν, ώστε νά είναι ετοιμον τό κείμενον πρός ύπογραφήν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, εκκρεμεΐ είσέτι ή πρότασις τού Καθηγ. κ. Γιάγκου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νά τεθή είς ψηφοφορίαν. Παρακαλώ τόν 
Καθηγ. κ. Γιάγκου νά άναγνώση τήν πρότασίν του.

Ό Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου: Εύχαριστώ, 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε: «Σύστασις νέας, κατάτμησις ή κατάργησις 
ύφισταμένης Έπισκοπικής Συνελεύσεως ή συγχώνευσις δύο ή περισ
σοτέρων τοιούτων γίνεται μετ' άπόφασιν τής Συνάξεως τών Προκα
θημένων τών Ορθοδόξων Έκκλησιών κατόπιν αίτήσεως Έκκλησίας 
τινός ή τού Προέδρου Έπισκοπικής τινος Συνελεύσεως πρός τόν 
Οίκουμενικόν Πατριάρχην».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: 12 ναί. Κανένα όχι. Άρα ψηφίζεται καί 
προστίθεται είς τόν Κανονισμόν ώς άρθρον 13. Επομένως έχει 
όλοκληρωθή ή εξέτασις τού Κανονισμού. Απομένει αύριον τό πρωί 
ή έγκρισις τού Ανακοινωθέντος. Δέν χρειάζεται άπόψε νά παρατεί- 
νωμεν τήν συνεδρίαν. Εύχαριστώ.

Λύεται ή συνεδρία.
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Π α ρ α σ κ ευ ή , 12η Ιο υ ν ίο υ  2009

Πρωινή Συνεδρία

Οί Αρχηγοί τών Αντιπροσωπιών υπογράφουν
τάς άποφάσεις τής 

Δ'Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Αγαπητοί άδελφοί, δι' όλης τής νυ- 
κτός κοπιάσαντες, οί γραμματεύοντες, οί γραμματεΐς καί 
τό προσωπικόν, ώλοκλήρωσαν τά κείμενα, τά όποΐα μόλις 
ύπεγράφησαν. Εύχαριστούμεν πολύ διά τόν κόπον των, τόν 
άγιον Ύπογραμματεύοντα τής Αγίας καί Ίεράς Συνόδου τού 
Οίκουμενικού Πατριαρχείου καί όλους όσοι ήργάσθησαν τήν 
νύκτα διά τήν έτοιμασίαν τών κειμένων τών άποφάσεων πρός 
ύπογραφήν. Ύπεγράφη καί τό κείμενον τού γενικού Κανονισμού. 
Εκ τών ύστέρων όμως διεπιστώθη ότι, εκ παραδρομής, μία τροπο
ποίησις τού άρθρου 11, τήν όποίαν είχε προτείνει ή Αντιπροσωπία 
τής άγιωτάτης Εκκλησίας τής Γεωργίας καί ή όποία είχε γίνει 
άποδεκτή, δέν ελήφθη ύπ' όψιν είς τό κείμενον τής άποφάσεως. Ή 
τροποποίησις άφεώρα είς τήν § 1 τού άρθρου 11: «Μετ' άπόφασιν 
τής Έπισκοπικής Συνελεύσεως δύναται νά συγκροτούνται εκ τών 
μελών αντής Έπιτροπαί Λειτουργικών, Ποιμαντικών, Οίκονομικών, 
Έκπαιδευτικών, (Οίκουμενικών καί άλλων θεμάτων), προεδρευό- 
μεναι ύφ' ένός επισκόπου-μέλους τής Συνελεύσεως», καί ητο νά 
άπαλειφθή « .  Οίκουμενικών καί άλλων θεμάτων.». Λυπούμαι δι' 
αύτό. Ό μόνος τρόπος άντιμετωπίσεως τού προβλήματος είναι ή εκ 
τών ύστέρων άπάλειψις νά μονογραφή ύπό τού Προέδρου καί τού 
Γραμματέως. Τούτο σημαίνει, ότι είς τά άντίγραφα τής άποφάσεως, 
τά όποΐα θά λάβετε, τό σημεΐον τούτο θά είναι διαγεγραμμένον καί 
θά φέρη τήν μονογραφήν τού Προέδρου καί τού Γραμματέως.

Ούτως ώλοκληρώθη τό κύριον έργον ήμών, τό όποΐον 
ητο ή εξέτασις καί ή έγκρισις τών κειμένων τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής τών ετών 1990 καί 1993 επί τής 
Ορθοδόξου Διασποράς, καθώς καί τού εκπονηθέντος ύπό τού 
Συνεδρίου Κανονολόγων  εν έτει 1995 σχεδίου Κανονισμού λει
τουργίας τών Επισκοπικών συνελεύσεων. Απομένει ή έγκρισις 
τού Ανακοινωθέντος, τό όποΐον θά δοθή πρός τόν έξω κόσμον 
διά νά γνωρίζη τί άκριβώς εκάναμεν κατά τάς ήμέρας ταύτας. Ή 
όρισθεΐσα Συντακτική Επιτροπή ώλοκλήρωσε τό έργον της καί τό 
κείμενον τού Ανακοινωθέντος θά τεθή ύπ' όψιν τής όλομελείας 
πρός έγκρισιν καί θά άποσταλή ύπογεγραμμένον ύπό τού Προέ
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δρου. Δέν έχει δυστυχώς άκόμη δακτυλογραφηθη τό τελικόν κεί
μενον. Θά σάς τό άναγνώσω μετά τών γενομένων τροποποιήσε
ων, αί όποΐαι έτέθησαν ύπ' όψιν καί τού άρχηγού της ρωσσικης 
Αντιπροσωπίας, Σεβ. Αρχιεπισκόπου Βολοκολάμσκ κ. Ίλαρίωνος, 
πρό της άναχωρήσεώς του, καί φέρουν τήν μονογραφήν του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
(σχέδιον)

Ή Δ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, συγκληθεϊσα 
ύπό τής Α.Θ. Παναγιότητος, τον Οίκουμενικον Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου, τή συμφώνω γνώμη τών Μακαριωτάτων Προκαθη
μένων τών κατά τόπους Όρθοδόξων Έκκλησιών, έκφρασθείση κατά 
τήν έν Φαναρίω άπό 10ης μέχρι 12ης 'Οκτωβρίου 2008 Ίεράν Σύναξιν 
αυτών, συνήλθεν είς τό έν Σαμπεζύ Γενεύης Όρθόδοξον Κέντρον τον 
Οίκουμενικον Πατριαρχείου άπό 6ης εως 13ης ’Ιουνίου 2009.

Αί έργασίαι τής Διασκέψεως ήρξαντο διά Πανορθοδόξου Θεί
ας Λειτουργίας κατά τήν ήμέραν τής Πεντηκοστής, διεξήχθησαν δέ 
ύπό τήν προεδρίαν τον Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. 
Ιωάννου, έκπροσώπου τον Οίκουμενικον Πατριάρχου, τή συνδρομή 
καί τον Γραμματέως έπί τής προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου τής Όρθοδόξου Έκκλησίας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ελβετίας κ. Ίερεμίου. Είς τάς έργασίας τής Διασκέψεως συμμετέ- 
σχον έκπρόσωποι πασών τών Αυτοκεφάλων Όρθοδόξων Έκκλησιών, 
τή προσκλήσει τής Α.Θ. Παναγιότητος τον Οίκουμενικον Πατριάρ- 
χου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Οί Προκαθήμενοι τών κατά τόπους Όρθοδόξων Έκκλησιών 
άπέστειλαν χαιρετισμούς είς τούς συμμετέχοντας τής Διασκέψεως 
διά μηνυμάτων ή καί διά τών έκπροσώπων αυτών. Τά μέλη τής Δια
σκέψεως άπέστειλαν τηλεγραφήματα πρός πάντας τούς Προκαθη
μένους τών κατά τόπους Έκκλησιών, έξαιτούμενοι τάς προσευχάς 
καί τάς ευλογίας αυτών διά τό προκείμενον αυτοϊς έργον.

Θέμα τής Δ'Πανορθοδόξου Διασκέψεως ήτο, συμφώνως πρός 
τήν βούλησιν τών Προκαθημένων καί τών αντιπροσώπων τών κατά 
τόπους Όρθοδόξων Έκκλησιών, έκφρασθεϊσαν είς τό Μήνυμα τής έν 
Φαναρίω Ίερας Συνάξεως αυτών (Όκτώβριος 2008), ή συζήτησις έπί 
τον ζητήματος τής κανονικής οργανώσεως τής Όρθοδόξου Διασπορας. 
Ή σχετική άπόφασις περί τής ήμερησίας διατάξεως έλήφθη ύπό τής 
Διασκέψεως κατά τήν έναρξιν τών έργασιών αυτής.

Ή Διάσκεψις έξήτασε τά ύπό τής Διορθοδόξου Προπαρα
σκευαστικής Έπιτροπής προετοιμασθέντα κείμενα είς τάς έν Σα- 
μπεζύ συνελεύσεις αυτής, ήτοι α) άπό 10ης έως 17ης Νοεμβρίου 1990
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καί β) άπό 7ης έως 13ης Νοεμβρίου 1993, ώς έπίσης καί τό κείμενον 
τού έν Σαμπεζύ συγκληθέντος Συνεδρίου Κανονολόγων άπό 9ης έως 
14ης Απριλίου 1995. Τά κείμενα ταύτα, είς τά οποία έγένοντο διευ- 
κρινήσεις, συμπληρώσεις, διορθώσεις καί προσθήκαι, ένεκρίθησαν 
ομοφώνως.

Ή Διάσκεψις έξέφρασε τήν κοινήν βούλησιν πασών τών 
Ορθοδόξων Έκκλησιών διά τήν έπίλυσιν τού προβλήματος τής 
κανονικής οργανώσεως τής Ορθοδόξου Διασπορας, συμφώνως 
πρός τήν έκκλησιολογίαν, τήν κανονικήν παράδοσιν καί πραξιν τής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ή Διάσκεψις έκρινε χρήσιμον τήν ϊδρυσιν 
νέων Επισκοπικών Συνελεύσεων είς ώρισμένας περιοχάς τού κόσμου 
διά τήν διευθέτησιν τού ζητήματος τής Διασπορας, ήτοι τών έκτός 
τών παραδοσιακών ορίων τών κατά τόπους Ορθοδόξων Έκκλησιών 
έγκατεστημένων ορθοδόξων π ιστώ ν.». Εδώ ύπάρχει μία προσθή
κη: «Πρόεδροι τών Συνελεύσεων είναι οί πρώτοι τών έν τή περιοχή 
έκείνη έπισκόπων τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου, έν απουσία 
δέ αύτών οί επόμενοι έξ αύτών κατά τήν τάξιν τών Διπτύχων». 
Μέλη τών Συνελεύσεων τούτων είναι πάντες οί έπίσκοποι τών κατά 
τόπους Έκκλησιών, οί οποίοι ποιμαίνουν τάς είς εκάστην περιοχήν 
ύφισταμένας κοινότητας. Αποστολή τών Επισκοπικών Συνελεύσε
ων είναι ή άνάδειξις τής ένότητος τής Ορθοδόξου Εκκλησίας καί ή 
κοινή ποιμαντική διακονία τών ορθοδόξων πιστών τής περιοχής. Αί 
άποφάσεις τών Επισκοπικών Συνελεύσεων λαμβάνονται έπί τή βάσει 
τής άρχής τής ομοφωνίας τών Έκκλησιών, αί οποίαι έκπροσωπούνται 
είς αύτάς δι' έπισκόπων.

Ή Διάσκεψις ένέκρινεν έπίσης διά διευκρινήσεων, διορθώ
σεων καί συμπληρώσεων τό σχέδιον Κανονισμού λειτουργίας τών 
Έπισκοπικών Συνελεύσεων, διά τού οποίου καθορίζονται αί βασικαί 
άρχαί οργανώσεως καί λειτουργίας αύτών.

Έν Σαμπεζύ Γενεύης, τή 12η Ιουνίου 2009.

Ο Πρόεδρος τής Διασκέψεως 
f  ο Περγάμου Ιωάννης

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ισω ς πρέπει νά διορθώσωμεν καί είς 
τήν άρχήν τού Ανακοινωθέντος τήν ήμερομηνίαν λήξεως τών 
έργασιών, 12 άντί 13 Ιουνίου, διότι αΰτη είναι ή πραγματικότης. 
Ακούω τάς παρατηρήσεις σας.

Ό Αίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέ- 
τσης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, νομίζω ότι, κατά τά κρατούντα, πρέπει 
είς τό τέλος νά γίνη άναφορά είς τήν ήμερησίαν διάταξιν της Ε' 
Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, δηλαδή τά τρία θέμα
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τα, τά όποΐα εκκρεμούν καί τά όποΐα θά εξετασθούν ύπό τής Διορ
θοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής τόν προσεχή Δεκέμβρι
ον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εδώ είς τό Ανακοινωθέν; Τούτο όμως δέν 
πρέπει νά ύπάρχη είς τό κείμενον τής άποφάσεως; Τό Ανακοινωθέν 
άναγγέλλει τάς άποφάσεις. Τί προβλέπει επ' αύτού ό Κανονισμός 
λειτουργίας τών Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψεων;

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
ή Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις όρίζει τήν ήμερησίαν 
διάταξιν τής έπομένης Διασκέψεως. Δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι 
τά ύπολειπόμενα θέματα, μέ ή χωρίς μνείαν αύτών, τής Αγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου θά προετοιμασθούν ύπό τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Επιτροπής διά τήν έπομένην Προσυνοδικήν 
Πανορθόδοξον Διάσκεψιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τό κείμενον τής άποφάσεως τής παρού- 
σης Διασκέψεως ύπεγράφη καί δέν δυνάμεθα νά τό προσθέσωμεν 
τώρα. Νομίζω όμως ότι τό θέμα καλύπτεται εκ τής άποφάσεως τής 
Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, ή όποία είχεν όρίσει 
τήν ήμερησίαν διάταξιν τής έπομένης, ήτοι τά ύπολειπόμενα θέ
ματα τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Ό Αίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, νομίζω όμως ότι πρέπει νά γίνη μνεία είς τό 
Ανακοινωθέν, τό όποΐον έχει εύρεΐαν διάδοσιν, ώστε νά γνωρίζη 
καί ό κόσμος ποΐα είναι τά έπόμενα στάδια.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άς τό προσθέσωμεν έπομένως είς τό 
Ανακοινωθέν, ύπονοούντες ότι ή επ' αύτού άπόφασις θεωρεΐται ότι 
έχει ληφθή ύπό τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Ό Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Μπαλασώφ: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, είς τό άρχικόν κείμενον, τό όποΐον προητοιμά- 
σθη κατά τήν χθεσινήν συνεδρίαν τής Συντακτικής επιτροπής, είς 
τό τέλος τής τετάρτης παραγράφου, όπου γίνεται λόγος περί τής 
ήμερησίας διατάξεως τής Δ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ
ψεως, περιείχετο ή έξής πρότασις: «Τά θέματα τού Αντοκεφάλου, τού 
Αντονόμου καί τών Διπτύχων θά εξετασθούν ύπό τών έπομένων Δι- 
ορθοδόξων Προπαρασκευαστικών Έπιτροπών καί τών Προσυνοδικών 
Πανορθοδόξων Διασκέψεων». Είς τό έλληνικόν κείμενον, μέ πρωτο
βουλίαν τού Καθηγ. κ. Φειδά, ή φράσις άπηλείφθη. Νομίζω ότι πρέ
πει νά άποκατασταθή είς τό κείμενον, ώστε νά λυθή ή ενδεχομένη 
άπορία είς τόν εύρύτερον εκκλησιαστικόν κόσμον, ό όποΐος 
εγνώριζεν ότι ή Γ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις είχεν 
όρίσει ότι καί τά τέσσαρα ύπολειπόμενα θέματα τής ήμερησίας δια
τάξεως τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου θά εξητάζοντο ύπό τής
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παρούσης Διασκέψεως. Έχω έπίσης έν έρώτημα, ώς πρός τήν γενο- 
μένην προσθήκην, ήτοι: «Πρόεδροι τών Συνελεύσεων είναι οί πρώτοι 
τών έν τή περιοχή έκείνη έπισκόπων τού Οίκουμενικού Πατριαρχεί
ου, έν άπουσία δέ αύτών οί επόμενοι έξ αύτών κατά τήν τάξιν τών Δι
πτύχων». Θά ήτο ΐσως καλλίτερον νά λεχθη: « .  ό επόμενος έκ τών 
έπισκόπων κατά τήν τάξιν τών Διπτύχων τών Έκκλησιών», διότι, 
τούλάχιστον είς τό ρωσσικόν κείμενον, ή φράσις ώς έχει, ύπονοεί 
ότι θά είναι ό έπόμενος έκ τών έπισκόπων τού Οίκουμενικού Πα
τριαρχείου. Νομίζω ότι πρέπει νά διασαφηθη.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πρό της άναχωρήσεώς του, ό άγιος Βο- 
λοκολάμσκ έξήτασε τό κείμενον καί ύπέγραψε τήν τροποποίησιν. 
’Ίσως είς τήν μετάφρασιν ύπηρξε ποία τις διαφοροποίησις.

Ό Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Μπαλασώφ: 
Ό άγιος Βολοκολάμσκ άνεχώρησεν έσπευσμένως καί δέν άνέγνωσε 
τό κείμενον είς τήν ρωσσικήν. Εν πάση περιπτώσει, είς τήν ρωσσι- 
κήν ή έκφρασις «οί επόμενοι έξ αύτών» σημαίνει ό έπόμενος έκ τών 
έκπροσώπων τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ποίαν διατύπωσιν προτείνετε;
Ό Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Μπαλασώφ: 

« .  συμφώνως πρός τήν τάξιν τών Διπτύχων τών Έκκλησιών».
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όταν λέγομεν, «κατά τήν τάξιν», συμφώ

νως πρός τήν τάξιν τών Διπτύχων, έννοούμεν τών Διπτύχων τών 
Εκκλησιών. Εάν θέλετε νά προσθέσωμεν τών Εκκλησιών, δέν έχω 
άντίρρησιν. Προτού δώσω τόν λόγον είς όσους τόν έζήτησαν, πρέ
πει νά λύσωμεν τό θέμα της ήμερησίας διατάξεως της έπομένης 
Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, έπειδή έγινε μνεία τού ονόματός μου, οφείλω νά εΐπω ότι δέν 
άπεδέχθην τήν πρότασιν, όχι διότι είχον άντίρρησιν νά λεχθη, άλλά 
διότι δέν είχε συζητηθη είς τήν όλομέλειαν καί δέν εΐχομεν λάβει 
τήν έπ' αύτού έγκρισιν. Γνωρίζω ότι τό θέμα της ήμερησίας δια
τάξεως της έπομένης Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως 
άναφέρεται συνήθως είς τό τέλος τών άποφάσεων. Ή Συντακτική 
όμως Επιτροπή δέν ήδύνατο νά τό προσθέση είς τό Ανακοινωθέν 
άνευ της συναινέσεως τού σώματος.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Κατανοώ άσφαλώς καί διά τούτο θά 
ήθελον έπ' αύτού τού θέματος νά άποφασίσωμεν κατ' άρχήν, καί 
κατόπιν νά έξετάσωμεν τάς λοιπάς παρατηρήσεις.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναίος: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, είχον ζητήσει τόν λόγον έπί της παρατηρήσεως τού π. Μπα
λασώφ. Είς τό έλληνικόν κείμενον είναι σαφές τί σημαίνει «κατά 
τήν τάξιν τών Διπτύχων», άλλά είς τό ρωσσικόν έχει δίκαιον ό π.
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Νικόλαος, ότι είναι άσαφές. Είς τό έλληνικόν θά είναι ολίγον πλε
οναστικόν, άλλά πρός άποφυγήν παρανοήσεως, προτείνω νά γίνη 
άποδεκτή ή διατύπωσις τού π. Νικολάου, ώς έξης: « .  έν άπουσία 
δέ αυτών οί επόμενοι έξ αύτών (τών έπισκόπων) κατά τήν τάξιν τών 
Διπτύχων τών κατά τόπους Έκκλησιών». Άνευ της προτεινομένης 
προσθήκης, είς τάς μεταφράσεις τό κείμενον παραμένει πράγμα
τι διφορούμενον καί άσαφές. Ή νά άπαλείψωμεν τήν λέξιν «έξ 
αυτών».

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
προσεθέσαμεν «τών Διπτύχων τής Έκκλησίας», είναι τό ϊδιον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: «οί επόμενοι έξ αυτών» σημαίνει τών 
έπισκόπων της περιοχης.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναϊος: Δύναται όμως 
νά έκληφθή καί ότι είναι οί έπόμενοι έκ τών έπισκόπων τού 
Οίκουμενικού Πατριαρχείου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Κατανοώ τώρα τί έννοεΐτε.
Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναϊος: Διά τούτο 

έπιμένει ό π. Μπαλασώφ, διότι όντως είς τήν ρωσσικήν δέν είναι 
σαφές.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τότε νά άπαλείψωμεν τό «έξ αυτών».
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Όλτενίας κ. Είρηναϊος: Σεβ. άγιε Πρό

εδρε, θά ηθελον έκεΐ όπου λέγεται: «Είς τάς έργασίας τής Διασκέψε
ως συμμετέσχον έκπρόσωποι πασών τών Αυτοκεφάλων Όρθοδόξων 
Έκκλησιών», νά τάς άπαριθμήσωμεν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έφ' όσον λέγομεν πασών, διατί νά τάς 
άπαριθμήσωμεν; Δυνάμεθα νά προσθέσωμεν καί τόν κατάλο
γον τών συμμετεχόντων, άλλά είς τό Ανακοινωθέν ούδέποτε 
άναφέρονται λεπτομέρειαι.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Όλτενίας κ. Είρηναϊος: Νομίζω ότι 
είναι χρήσιμον νά γνωρίζουν όλοι οί παραληπται τού κειμένου, ό 
Τύπος κ.λπ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν γνωρίζουν ποΐαι είναι αί Όρθόδοξοι 
Έκκλησίαι;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Όλτενίας κ. Είρηναϊος: Έντός παρεν- 
θέσεως νά άναφέρωνται άπασαι αί Έκκλησίαι.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Θά χρειασθή πολύ χώρος. Έπιτρέψατέ μοι 
όμως νά συζητήσωμεν τό θέμα, τό όποΐον έθέσατε, άγιε Όλτενίας, 
άφού άποφασίσωμεν περί της προσθήκης μιάς άναφοράς είς τήν 
ήμερησίαν διάταξιν της έπομένης Προσυνοδικης Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως. Ό π. Μπαλασώφ άνέφερε μίαν έπ' αύτού πρότα
σιν προσθήκης είς τήν Συντακτικήν Έπιτροπήν. Θά ήδύνατο νά 
έπαναλάβη τήν διατύπωσιν της προταθείσης προσθήκης;
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Ό Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Μπαλα- 
σώφ: Βεβαίως, Σεβ. άγιε Πρόεδρε. Τό κείμενον είχεν ώς έξής: 
«Τά θέματα τού Αντοκεφάλου, τού Αντονόμου καί τών Διπτύχων 
θά εξετασθούν ύπό τών έπομένων Συνελεύσεων τών Διορθοδόξων 
Προπαρασκευαστικών Έπιτροπών καί τών Προσυνοδικών Πανορθο- 
δόξωνΔιασκέψεων». Αρχικώς, τό κείμενον τούτο είχε συμπεριληφθή 
είς τό τέλος τής τετάρτης παραγράφου τού Ανακοινωθέντος, όπου 
εσημειούτο ότι ύπήρξεν άλλαγή είς τήν ύπό τής Γ' Διασκέψεως 
όρισθεΐσαν καί δημοσιευθεΐσαν τότε (1986) ήμερησίαν διάταξιν τής 
Δ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, ώστε ή άλλαγή αύτη 
νά γίνη γνωστή είς τούς εκκλησιαστικούς κύκλους.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, ή άπόφασις τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ
ψεως περί τής ήμερησίας διατάξεως τής παρούσης Διασκέψεως 
άναφέρεται είς τό Ανακοινωθέν αύτής.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
συνήθως ή εξαγγελία τής ήμερησίας διατάξεως τής έπομένης 
Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως άναφέρεται είς τό τέλος 
τού Ανακοινωθέντος.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τούτο άναμένουν άλλωστε οί παραλήπται 
τού Ανακοινωθέντος, νά ΐδουν δηλαδή τί μέλλει γενέσθαι. Είναι 
φυσικόν νά λεχθή είς τό τέλος τού κειμένου. Συμφωνεΐτε μέ τήν 
διατύπωσιν, τήν όποίαν άνέγνωσεν ό π. Μπαλασώφ;

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος Σαμαράς: 
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι καλλίτερον νά χρησιμοποιή- 
σωμεν ένικόν άριθμόν καί νά εΐπωμεν τής έπομένης Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, άλλά ούτω δεσμευόμεθα. Δέν βλά
πτει ό πληθυντικός.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς: Μήπως είναι καλλί
τερον νά εΐπωμεν «Τά ύπολειπόμενα θέματα.», διά νά γνωρίζουν 
ότι πρόκειται περί τών τελευταίων πρός εξέτασιν εκ τού καταλό
γου θεμάτων τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, άλλά νά τά κατανομάσωμεν: «Τά 
ύπολειπόμενα θέματα τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ήτοι τής 
άνακηρύξεως τού Αντοκεφάλου καί τού Αντονόμου, ώς καί τής τά- 
ξεως τών Διπτύχων, θά εξετασθούν ύπό τών έπομένων Συνελεύ
σεων τών Διορθοδόξων Προπαρασκευαστικών Έπιτροπών καί θά 
ύποβληθούν είς τάς έπομένας Προσυνοδικάς Πανορθοδόξους Δια
σκέψεις πρός έγκρισιν».

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει νά γίνη μνεία τού γεγονότος ότι
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ή Α.Θ. Παναγιότης έχει ηδη άνακοινώσει τήν θεματολογίαν της 
έπομένης Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Έπιτροπης, έφ' όσον 
έχουν ηδη προσκληθη αί Έκκλησίαι, τόν προσεχη Δεκέμβριον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, άλλά έφ' όσον άναφερώμεθα καί είς 
τάς Διασκέψεις, τούτο δέν έχει γίνει είσέτι, άλλως πρέπει νά διαχω- 
ρίσωμεν τήν συνέλευσιν της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης 
Έπιτροπης καί τό κείμενον θά μακρύνη πολύ. Δέν πειράζει. Άς 
μείνη ώς προτείνεται.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναϊος: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, νομίζω ότι ή διατύπωσις, ώς τήν άνέγνωτε προηγουμένως 
είναι εύστοχος, διότι δέν γνωρίζομεν έάν θά χρειασθούν μία η πε- 
ρισσότεραι Προπαρασκευαστικαί καί Προσυνοδικαί. Άς παραμείνη 
συνεπώς είς τόν πληθυντικόν. Απλώς νά μάς τό ύπαγορεύσετε, 
ώστε νά τό σημειώσωμεν.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος Σαμαράς: 
«Τά ύπολειπόμενα θέματα τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ήτοι τον 
τρόπου άνακηρύξεως τον Αυτοκεφάλου καί τον Αυτονόμου, ώς καί 
τής τάξεως τών Διπτύχων, θά έξετασθονν ύπό τών επομένων Συν
ελεύσεων τών Διορθοδόξων Προπαρασκευαστικών Έπιτροπών καί 
θά ύποβληθονν είς τάς επομένας Προσυνοδικάς Πανορθοδόξους Δια
σκέψεις πρός έγκρισιν».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Θά προστεθή είς τό κείμενον, ώς τελευ
ταία παράγραφος τού Ανακοινωθέντος. Έχομεν λοιπόν έγκρίνει 
τήν προσθήκην ώς πρός τούς Προέδρους τών Έπισκοπικών συν
ελεύσεων καί τήν προσθήκην ώς πρός τήν προσεχη ήμερησίαν 
διάταξιν. Έρχόμεθα τώρα είς τό θέμα, τό όποΐον έθεσεν ό άγιος 
Όλτενίας, περί της προσθήκης είς τό Ανακοινωθέν όλων τών 
αύτοκεφάλων Όρθοδόξων Έκκλησιών ονομαστικώς.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ίννοκέντιος Έξαρχος: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, αί αύτοκέφαλοι Όρθόδοξοι Έκκλησίαι είναι τοΐς πάσι γνω- 
σταί καί δέν χρειάζεται ονομαστική άναφορά.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναϊος: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, κατά κανόνα, τό Ανακοινωθέν είναι σύντομον κείμενον, τό 
όποΐον δέν έπιφορτίζεται μέ όρολογίας ούτε λεπτομερείας. Μέ 
όλον τόν σεβασμόν καί τήν άγάπην πρός τούς άδελφούς, φρονώ 
ότι δέν έχει θέσιν είς τό Ανακοινωθέν ό ονομαστικός κατάλογος. 
Ούδέποτε έγινε τούτο.

Ό Αίδεσιμολ. Καθηγ. κ. Βιορέλ Ίονίτα: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, είς τόν μή ορθόδοξον κόσμον, άκόμη δέ καί είς τούς διεθνεΐς 
οργανισμούς, έκτός τών είδικών έπί της Όρθοδοξίας, κυριαρχεΐ 
σύγχυσις καθ' όσον άφορά είς τάς Όρθοδόξους Έκκλησίας. Όλίγοι 
τάς γνωρίζουν, ώρισμένοι δέ τάς συγχέουν μέ τάς Ανατολικάς
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Εκκλησίας. Θεωρώ ότι θά ήτο φρόνιμον, έάν συμφωνη ή όλομέλεια, 
νά τάς άναφέρωμεν ονομαστικώς, διότι τό κείμενον θά άνακοινωθη 
καί πέραν τών όρίων τού ορθοδόξου κόσμου καί είναι καλόν νά 
γνωρίζη ποίαι είναι αί αύτοκέφαλοι Όρθόδοξοι Εκκλησίαι.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Έμμανουήλ: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, συμφώνως πρός τήν συνήθη πρακτικήν, ούτε είς τά 
Ανακοινωθέντα τών Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψεων, 
ούτε είς έκείνα της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Επιτροπης 
ύπηρχεν ονομαστική άναφορά τών Εκκλησιών. Άπαντα άπλώς 
άναφέρουν ότι παρίσταντο έκπρόσωποι πασών τών Όρθοδόξων 
Εκκλησιών. Νομίζω ότι έν Ανακοινωθέν οφείλει νά είναι σύντο
μον, διότι πρόκειται περί άνακοινώσεως είς τόν Τύπον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης έν Δυτική καί Κεντρώα Εύρώπη κ. 
Ιωάννης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, έπιτρέψατέ μοι καί μίαν λεπτομέρει
αν ψυχολογικήν, ή όποία έχει ώς άρχικόν κίνητρον τήν άποφυγήν 
άκριβώς της είκόνος ότι εΐμεθα πολλαί Όρθόδοξοι Εκκλησίαι. Νά 
καταλήξωμεν δηλαδή είς τό άρχικόν σκεπτικόν, ότι εΐμεθα μία 
Εκκλησία καί τούτο νά φανη καί είς τό παρόν κοινόν Ανακοινωθέν, 
έστω καί άπό ψυχολογικης άπόψεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Θεωρώ σημαντικήν τήν έπισήμανσίν σας, 
άγιε Αδελφέ.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, δέν πρόκειται περί δογματικού θέματος. Δυνάμεθα 
νά άποδεχθώμεν τήν πρότασιν της Αντιπροσωπίας της Εκκλησίας 
της Ρουμανίας, δεδομένου ότι τό Ανακοινωθέν θά τό άναγνώσουν 
καί πιστοί, οί όποίοι ίκανοποιούνται, όταν άναφέρεται ή Εκκλησία 
των ονομαστικώς. Δυνάμεθα νά εΐπωμεν έδώ ότι, προσκλήσει της 
Α.Θ. Παναγιότητος τού Οίκουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο
μαίου, παρέστησαν οί έκπρόσωποι τών κάτωθι Εκκλησιών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Βεβαίως δέν είναι δογματικόν τό θέμα, 
άλλά ύπηρξαν ένστάσεις. Επί παραδείγματι, έκείνο τό όποίον 
έλέχθη περί της ψυχολογικης έντυπώσεως, έάν ή Όρθόδοξος 
Εκκλησία είναι κατατετμημένη ή ένιαία. Εξ όσων άκούω μέχρι 
τώρα, ό μόνος λόγος, διά τόν όποίον ζητείται ή προσθήκη είναι 
ή πληροφόρησις τού κόσμου περί τού ποίαι είναι αί Όρθόδοξοι 
Εκκλησίαι. Ή ονομαστική άναφορά τών Εκκλησιών δέν έγένετο 
κατά τό παρελθόν. Αποτελεί λοιπόν καινοτομίαν καί πρέπει νά 
σκεφθώμεν ολίγον πρίν νά άποφασίσωμεν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, ΐσως νά λεχθη είς ύποσημείωσιν, ώστε νά μή πλατειάζη τό κεί
μενον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν συνηθίζονται ύποσημειώσεις είς έν
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Ανακοινωθέν. Εγώ θά ήθελον νά ερωτήσω τήν Αντιπροσωπίαν τής 
Εκκλησίας τής Ρουμανίας, ύπάρχει έτερος λόγος είς τήν πρότασίν 
της, πέραν εκείνου τής πληροφορήσεως; Προσωπικώς δέν θεωρώ 
τήν πληροφόρησιν, τήν όποίαν επικαλεΐσθε, ώς πολύ σοβαρόν λό
γον.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, θεωρώ λογικόν νά πληροφορηθή ό κόσμος, ό όποΐος 
δέν γνωρίζει καλώς τήν ’Ορθοδοξίαν, τί σημαίνει «πασών τών 
Έκκλησιών», νά γνωρίζη δηλαδή ότι ή Ορθοδοξία ύπάρχει είς τήν 
Ρωσσίαν, τήν Σερβίαν, τήν Ρουμανίαν κ.λπ., ΐσως περισσότερον ση
μαντικόν άπό τήν άναφοράν είς τό ποΐος προεδρεύει τής Διασκέ- 
ψεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Θεωρώ παράδοξον τήν τελευταίαν παρα- 
τήρησίν σας. Νά σβήσωμεν τότε τόν πρόεδρον;

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Όχι, δέν 
τόν σβήνομεν, άλλά τά περί προεδρίας άναφέρονται είς τό κείμε
νον τής άποφάσεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εάν ή πληροφόρησις τού κόσμου είναι τό
σον σημαντική, νά άναφέρωμεν καί τούς Προκαθημένους καί τούς 
Αντιπροσώπους τών Εκκλησιών.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός: Μέ όλον 
τόν σεβασμόν, Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ό μή όρθόδοξος διερωτάται τί 
σημαίνει «πασών τών Ορθοδόξων Έκκλησιών», ποΐαι είναι αύται.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δύναται νά άναρωτηθή καί ποΐοι οί Προ
καθήμενοι ή οί Αντιπρόσωποι. Όλα είναι χρήσιμα, άλλά, κατά τήν 
προσωπικήν μου άποψιν, δέν άποτελεΐ σοβαρόν επιχείρημα ή πλη- 
ροφόρησις τού κόσμου. Βεβαίως τούτο είναι θέμα άποφάσεως τής 
όλομελείας.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Σιεματίτσε κ. Γεώργιος: Σεβ. άγιε Πρό
εδρε, διαφωνώ βεβαίως νά διαγραφή τό όνομα τού Προέδρου. Όσον 
όμως άφορά είς τήν όνομαστικήν άναφοράν τών Εκκλησιών, έχει 
μεγάλην σημασίαν διά τάς εμπεριστάτους Εκκλησίας, αί όποΐαι, 
ώς ήδη ελέχθη, βιούν ύπό δυσκόλους συνθήκας είς τόν έτερόδοξον 
κόσμον. Αποτελεΐ στήριγμα δι' αύτάς. Δι' ήμάς είναι πολύ σημαν
τική ή άναφορά τής ήμετέρας Εκκλησίας, είς μίαν τόσον σπου- 
δαίαν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. Τό Ανακοινωθέν θά άναφερθή 
καί είς τά πολωνικά, επί παραδείγματι, μέσα ενημερώσεως τών 
Ρωμαιοκαθολικών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: οί όποΐοι γνωρίζουν πολύ καλώς ποΐαι 
είναι αί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ. Γεράσιμος: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, ή ήμετέρα Αντιπροσωπία δέν επιθυμεΐ τήν προτει-
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νομένην άπαρίθμησιν τών Όρθοδόξων Έκκλησιών, διότι είς τήν 
έπομένην συνάντησιν θά συζητήσωμεν τά Δίπτυχα, καί ή σειρά 
τών Διπτύχων ένδέχεται νά άλλάξη. Κατά τήν προσεχη συζήτησιν 
της σειράς τών Διπτύχων, ή ήμετέρα Έκκλησία, έπί παραδείγμα
τι, κινδυνεύει νά εύρεθή είς ύποδεεστέραν θέσιν. Νομίζω ότι άρκεΐ 
ό,τι λέγεται είς τό Ανακοινωθέν, ότι δηλαδή είς τήν Διάσκεψιν 
συμμετεΐχον έκπρόσωποι πασών τών αύτοκεφάλων Όρθοδόξων 
Έκκλησιών.

Ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Σιεματίτσε κ. Γεώργιος: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, άποσύρω τήν πρότασίν μου, διότι τούτο όντως δύναται 
νά προκαλέση προβλήματα. Συγγνώμην.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ. Βεβαίως, τούτο άποτελεΐ 
εύαισθησίαν μιάς Έκκλησίας, ή όποία πρέπει νά ληφθή ύπ' όψιν 
καί ή όποία καθιστά άδύνατον τήν ίκανοποίησιν τού αίτήματος 
της Αντιπροσωπίας της Έκκλησίας της Ρουμανίας. Συμφωνεΐτε; 
Επομένως, δέν προστίθεται ή ονομαστική άναφορά τών 
Έκκλησιών. Κατά τήν γνώμην μου, τό κείμενον άποδίδει πλήρως 
καί σαφώς τό έπιτελεσθέν ύπό της παρούσης Διασκέψεως έργον. 
Ύπάρχουν ετεραι προτάσεις τροποποιήσεων έπί της ούσίας τού 
Ανακοινωθέντος;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, ή πρώτη μου παρατήρησις άφορά είς τό σημεΐον τού 
Ανακοινωθέντος: «Ή Διάσκεψις έξήτασε τά ύπό τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής προετοιμασθέντα κείμενα είς τάς 
έν Σαμπεζύ συνελεύσεις αυτής, ήτοι α) άπό 10ης έως 17ης Νοεμβρίου 
1990 καί β) άπό 7ης έως 13ης Νοεμβρίου 1993, ώς έπίσης καί τό κείμενον 
τον έν Σαμπεζύ συγκληθέντος Συνεδρίου Κανονολόγων άπό 9ης έως 
14ης Απριλίου 1995. Τά κείμενα ταντα, είς τά όποϊα έγένοντο διευ- 
κρινήσεις, συμπληρώσεις, διορθώσεις καί προσθήκαι, ένεκρίθησαν 
όμοφώνως». Δέν ένεκρίναμεν ήμεΐς τό κείμενον τού Συνεδρίου τών 
Κανονολόγων.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Ένεκρίναμεν καί 
τόν Κανονισμόν, άγιε Περιστερίου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ήτο μεταξύ τών ρητών ύποχρεώσεών 
μας, άγιε Περιστερίου, νά έξετάσωμεν καί νά έγκρίνωμεν άπαντα 
τά άναφερόμενα είς τό Ανακοινωθέν κείμενα.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: Έντάξει. 
Ή δευτέρα παρατήρησίς μου, είναι ώς πρός τό έξης σημεΐον: « ... Ή 
Διάσκεψις έκρινε χρήσιμον τήν ϊδρυσιν νέων Έπισκοπικών Συνελεύ
σεω ν .» . Πρέπει νά λεχθή «άπεφάσισε τήν ϊδρυσιν», διότι ή παρούσα 
Διάσκεψις άπεφάσισε τήν ϊδρυσιν καί ώρισε τάς περιοχάς.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συμφωνώ, προτείνω καί έγώ νά λεχθή 
« .  άπεφάσισε τήν ϊδρυσιν...».
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Ό Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, είς τήν τετάρτην παράγραφον, όπου λέγεται: «Θέμα τής Δ'Παν
ορθοδόξου Διασκέψεως.», πρέπει νά προστεθη «Δ' Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου.».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όρθή ή παρατήρησίς σας. Ναί, πρέπει νά 
προστεθη.

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, 
έκεί όπου λέγεται: « .  Μέλη τών Συνελεύσεων τούτων είναι πάντες 
οί έπίσκοποι τών κατά τόπους Έκκλησιών.», πρέπει νά προστεθη 
« .  πάντες οί κανονικοί έπίσκοποι.».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εξυπακούεται, άλλά δέν βλάπτει νά 
τό προσθέσωμεν, μάλιστα δέ ορθότερον θά ήτο: «Μέλη τών Συν
ελεύσεων τούτων είναι πάντες οί ύπό πασών τών Ορθοδόξων 
Έκκλησιών άνεγνωρισμένοι ώς κανονικοί έπίσκοποι τών κατά τόπους 
Έκκλησιών». Διά πολλούς λόγους. Εάν ύπάρχη, έπί παραδείγματι, 
εις έπίσκοπος έκ Σκοπίων, ό όποίος ένδεχομένως νά είναι κανονι
κός τρόπφ τινί, άλλά δέν είναι άνεγνωρισμένος.

Ό Σεβ. Έπίσκοπος Μπάτσκας κ. Είρηναίος: Σεβ. άγιε Πρόε
δρε, συμφωνώ είναι καλή προσθήκη.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ίουστίνος Ανθιμιάδης: Σεβ. 
άγιε Πρόεδρε, είς τήν προτελευταίαν παράγραφον: «Αποστολή 
τών Έπισκοπικών Συνελεύσεων είναι ή άνάδειξις τής ενότητος τής 
Ορθοδόξου Έκκλησίας καί ή κοινή ποιμαντική διακονία τών ορθοδόξων 
πιστών τής περιοχής», ή κοινή πρός τά έξω μαρτυρία συμπεριλαμ
βάνεται είς τήν άνάδειξιν της ένότητος ή πρέπει νά άναφερθη;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Προσωπικώς, θά προσέθετον, « .  άνάδειξις 
καί προαγωγή τής ένότητος.» , διότι δέν είναι μόνον ή άνάδειξις, 
άλλά καί οφείλομεν νά έμβαθύνωμεν τήν ένότητα.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ίουστίνος Ανθιμιάδης: Νά 
προστεθη καί ή πρός τά έξω μαρτυρία;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καλόν θά ήτο νά προστεθη: « .  καί ή κοι
νή μαρτυρία αύτών πρός τόν κόσμον.» .

Ό Έντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος: Σεβ. άγιε 
Πρόεδρε, είς τήν προηγουμένην προσθήκην, άναφέρονται δίς αί 
Όρθόδοξοι Εκκλησίαι: «Μέλη τών Συνελεύσεων τούτων είναι πάν- 
τες οί ύπό πασών τών Όρθοδόξων Έκκλησιών άνεγνωρισμένοι ώς 
κανονικοί έπίσκοποι τών κατά τόπους Έκκλησιών».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, δέν χρειάζεται. Νά άπαλειφθη ή δευ
τέρα άναφορά. Ύπάρχει όμως καί ή προσθήκη, τήν όποίαν προέτει- 
νεν ό π. Ιουστίνος. «Αποστολή τών Έπισκοπικών Συνελεύσεων είναι 
ή άνάδειξις καί προαγωγή τής ενότητος τής Ορθοδόξου Έκκλησίας, 
ή κοινή ποιμαντική διακονία τών ορθοδόξων πιστών τής περιοχής
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καί ή άπό κοινού μαρτυρία αύτών πρός τόν κόσμον». Βλέπω ότι 
δέν ύπάρχει άντίρρησις. Νομίζω ότι επερατώθη ή εξέτασις τού 
Ανακοινωθέντος, τού όποίου τό κείμενον θά δακτυλογραφηθή, θά 
ύπογραφή ύπό τού προέδρου καί θά διανεμηθή, εί δυνατόν εντός 
τής ήμέρας. Νομίζω ότι ήχθημεν αίσίως είς τό τέλος τής εργασίας 
μας καί πρίν εί κατακλείσωμεν τό έργον μας, θά μού επιτρέψετε νά 
σάς άπευθύνω όλίγους λόγους.

Ό μιλία
τού Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ίωάννου,

Προέδρου τής Δ'Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, 
έπί τή λήξει τών έργασιών αύτής

Σεβάσμιοι καί άγαπητοί εν Κυρίω άδελφοί,
Έφθάσαμεν ήδη είς τό πέρας τών εργασιών τής Διασκέψεως, 

καί εκ τών καρδιών ήμών άναβλύζει μία καί μόνον φράσις: «Δόξα τω 
εν Τριάδι Θεω».

Ή εντολή, τήν οποίαν ελάβομεν εκ τών άγιωτάτων Έκκλησιών 
ήμών ώς πληρεξούσιοι Αντιπρόσωποι αντών ύπήρξε δι' ήμας τιμη
τική, άλλά καί εν πολλοίς ύπερβαίνουσα τάς άσθενείς ήμών δυνά
μεις. Έκλήθημεν νά ύπερπηδήσωμεν εμπόδια καί προκαταλήψεις, αί 
οποίαι ύψούντο ώς άναχώματα είς τήν πορείαν πρός τήν Αγίαν καί 
Μεγάλην Σύνοδον τής άγιωτάτης ήμών Έκκλησίας.

Κατά κοινήν ομολογίαν, τό θέμα, τό οποίον μας άπησχόλησεν, 
εκείνο δηλονότι τής Ορθοδόξου Διασπορας, είναι εκ τών πλέον 
εναισθήτων καί δυσχερών διά τήν επίλυσίν του. Ήλθομεν εδώ διερω- 
τώμενοι, εάν θά ήδυνάμεθα, ήμείς οί ελάχιστοι, νά μετακυλίσωμεν 
τόν ογκόλιθον αντόν, διά νά δυνηθή επί τέλους ή άγία Έκκλησία ήμών 
νά κάμη πραγματικότητα τό όραμα καί τήν βούλησίν της διά τήν συγ- 
κρότησιν τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, καί ήδη εγκαταλείπομεν 
τόν χώρον τούτον πλήρεις ελπίδος καί αίσιοδοξίας. Δυνάμεθα οντω 
νά άναφέρωμεν είς τάς άποστειλάσας ήμας ενταύθα Έκκλησίας ήμών 
ότι τόν δρόμον τετελέκαμεν καί τήν οδόν ήνοίξαμεν, τήν άγουσαν 
πρός τήν ύψίστην μορφήν εκφράσεως τής ένότητος τής Έκκλησίας, 
τοντέστι τήν συνοδικότητα.

Οφείλομεν, βεβαίως, νά ομολογήσωμεν ότι «άλλοι κεκο- 
πιάκασι καί ήμείς είς τόν κόπον αντών είσελυλήθαμεν». Αί δύο 
Προπαρασκευαστικαί Έπιτροπαί τών ετών 1990 καί 1993, ώς καί ή 
εντολή αντών εκπονήσασα τόν Γενικόν Κανονισμόν λειτουργίας 
τών Έπισκοπικών Συνελεύσεων Έπιτροπή Κανονολόγων τού έτους 
1995, έθεσαν τάς βάσεις τού έργου ήμών. Άλλ’ είς τήν κρίσιν καί 
τήν ενθύνην ήμών εναπέκειτο ή περιβολή τού έργου αντών διά τής
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τελικής προσυνοδικής αυθεντίας, ώστε νά άποτελέση διορθοδόξου 
συμφωνίας ύλικόν τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Πρός τοντο 
είργάσθημεν έν πνεύματι άγάπης, είλικρινονς άδελφικον διαλόγου 
καί άμοιβαίας κατανοήσεως, έπιτυχόντες όμοφωνίαν έπί δυσκόλων 
ζητημάτων. Όντως, Αδελφοί, ό Παράκλητος έπέβλεψε καί κατηύθυνε 
τά νοήματα καί τάς καρδίας ήμών. Όντως Πεντηκοστήν εορτάσαμεν 
καί Πνεύματος έπιδημίαν. Εϊη τό όνομα Κυρίου ευλογημένον!

Τό άγαθόν άποτέλεσμα τον κόπου ήμών ύπήρξεν άληθώς 
δώρον τον Παρακλήτου, άλλά καί καρπός τής συμβολής ενός 
εκάστου έξ ήμών. Διό καί αίσθάνομαι τήν άνάγκην νά ευχαριστήσω 
ένα έκαστον έξ ύμών, τούς τε τιμίους Αντιπροσώπους καί τούς 
έλλογιμωτάτους συμβούλους αυτών, διά τήν πολύτιμον ύμών συμβο
λήν είς τήν όλοκλήρωσιν τον ίερον, άλλά καί δυσχερονς ήμών έργου. 
Πρό πάντων δέ διά τό είρηνικόν καί άδελφικόν πνενμα, τό όποϊον 
έπεκράτησε κατά τάς έργασίας ήμών, πνενμα όντως Χριστον καί 
Παρακλήτου.

Ώς έπιφορτισμένος μέ τήν ευθύνην τής διευθύνσεως τών συ
ζητήσεων ήμών προσεπάθησα άπροκαταλήπτως νά δώσω είς ένα 
έκαστον έξ ύμών τήν δυνατότητα τής συμβολής αυτον είς τόν ίερόν 
σκοπόν τής παρούσης Διασκέψεως, μεριμνών συγχρόνως ώστε νά 
μήν έκτραπονν αί συζητήσεις ήμών έκ τον τελικον ήμών στόχου. 
Έπιδίωξίς μου ύπήρξεν ή έπίτευξις όμοφωνίας έν παντί, καί χαίρω 
διότι τοντο έπετεύχθη.

Κατά τήν άσκησιν τον προεδρικον τούτου λειτουργήματος 
ένδέχεται, Αδελφοί, νά έλύπησα τινάς έξ ύμών, καί τοντο έν τή 
άγωνία μου νά έπιτύχωμεν είς τήν άποστολήν ήμών. Ζητώ διά τοντο 
ταπεινώς τήν συγγνώμην των. Έν καθαρά τή μαρτυρία τής συνειδή- 
σεώς μου δύναμαι νά διαβεβαιώσω οτι ουδένα έξ ύμών ήθέλησα νά 
ύποτιμήσω, καί ουδεμιάς Έκκλησίας τό συμφέρον έπεδίωξα νά πα
ραγνωρίσω ή νά έπιβάλω. Προσεπάθησα νά είμαι ταπεινός ύπηρέτης 
πάντων ύμών, διακονών τήν έκπλήρωσιν τής κοινής ήμών ευθύνης 
καί, ύπεράνω πάντων, τήν όμοφωνίαν.

Άλλ’αί έργασίαι ήμών δέν θά είχον τό αϊσιον τοντο άποτέλεσμα 
έάν δέν ύπεστηρίζοντο καί δέν συνεπικουρονντο ύπό πολλών άλλων, 
έκτός τών συγκροτησάντων τήν Διάσκεψιν ήμών παραγόντων. Πρός 
πάντας τούτους οφείλω νά έκφράσω άπό τής θέσεως ταύτης καί έκ 
μέρους ολων ύμών τάς ευγνώμονας ήμών ευχαριστίας.

Έν πρώτοις πρός τόν Γραμματέα έπί τής προπαρασκευής 
τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, Σεβ. Μητροπολίτην Ελβετίας κ. 
Ιερεμίαν, καί τό ύπό τήν ήγεσίαν αυτον έπιτελεϊον, τό όποϊον προ- 
ητοίμασε τό ύλικόν τής Διασκέψεως ταύτης. Άνευ αυτον δέν θά ήτο 
δυνατή ή διεξαγωγή τών έργασιών ήμών.



Πρακτικά Δ ' Π ροσυνοδικης Π ανορθοδόξου Διασκέψεως/2009 287

Ώσαύτως, οφείλομεν θερμάς εύχαριστίας πρός τό ένταύθα 
Ορθόδοξον Κέντρον τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου διά τήν τό
σον θερμήν καί γενναιόδωρον φιλοξενίαν, τήν οποίαν μας παρέσχε, 
καί πρός όλον τό προσωπικόν αύτού, τό οποίον, μέ τήν φροντίδα καί 
έπίβλεψιν τού Θεοφιλ. ΈπισκόπουΛαμψάκου κ. Μακαρίου, εύρίσκετο 
άνά πασαν στιγμήν είς τήν διάθεσιν ήμών.

Ιδιαιτέρας όλως εύχαριστίας οφείλομεν πρός τούς διερμηνείς 
τών άγορεύσεων ήμών καί μεταφραστάς τών κειμένων τών έργασιών 
τής Διασκέψεως διά τόν ύπέρμετρον κόπον, άλλά καί κυρίως διά τήν 
πιστότητα καί έπιτυχίαν μέ τήν οποίαν είργάσθησαν.

Πρός πάντα έπώνυμον καί άνώνυμον συνεργόν τού έργου 
ήμών, τούς οποίους ένδεχομένως παρέλειψα νά μνημονεύσω, έκφράζω 
ώσαύτως τάς θερμάς ήμών εύχαριστίας.

Καί τά νύν, σεβάσμιοι καί άγαπητοί άδελφοί, έχοντες 
άνταλλάξει όχι μόνον τάς σκέψεις, άλλά καί τάς καρδίας ήμών, 
έχοντες αύξήσει τόν ενούντα ήμας δεσμόν τής έν Χριστώ άγάπης, 
έχοντες συλλειτουργήσει οί πλείστοι έξ ήμών πέριξ τού αύτού Θυ
σιαστηρίου, έχοντες τή χάριτι τού έλεήμονος Θεού έκπληρώσει 
τό άνατεθέν ήμίν έργον, ας πορευθώμεν έν είρήνη, κομίζοντες καί 
ύποβάλλοντες είς τάς Έκκλησίας ήμών τόν καρπόν τού ταπεινού 
ήμών κόπου, καί ο Θεός τής άγάπης καί τής είρήνης είη μεθ' ήμών. 
Αμήν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Καλής Έλπίδος κ. Σέργιος: Εΐθισται, 
άπό τόν πρώτον τη τάξει τών φιλοξενουμένων έκπροσώπων τών 
Εκκλησιών νά γίνηται ή άντιφώνησις είς τόν Πρόεδρον. Διά τούτο, 
έπιτρέψατέ μοι, Σεβ. άγιε Πρόεδρε, διερμηνεύων τά αίσθήματα 
τών άδελφών, όπως έκφράσω τήν εύαρέσκειαν όλων ήμών διά τό 
αΐσιον πέρας τών έργασιών της Δ' Προσυνοδικης Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως.

Ή ίκανοποίησις ήμών είναι έκδηλος, διότι έπετελέσαμεν 
έργον δύσκολον καί κρίσιμον διά τήν πορείαν τών έργασιών πρός 
προετοιμασίαν της μελλούσης Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, 
διά τό θέμα της έν διασπορά δικαιοδοσίας. Τά κείμενα τά όποία 
άνελύθησαν καί ένεκρίθησαν είναι καρπός της γόνιμης συνεργα
σίας καί συναντιλήψεως τών άδελφών μας.

Κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια, ώστε νά ύπάρξη τό κείμε
νον της ώλοκληρωμένης προτάσεώς μας. Ή διαδικασία δύσκολος 
καί έπίπονος. Διήλθομεν διά κρισίμων στιγμών έ'ως καί τών όρίων 
ένίοτε, παρά ταύτα, ή ένότης διεφυλάχθη καί τό έργον έπερατώθη. 
Ή έπιτυχία είναι δεδομένη καί τό άποτέλεσμα χαροποιεί άπαντας.

Τό αΐσιον άποτέλεσμα, θεωρούμεν ότι οφείλεται, έν πολλοίς, 
είς τήν εύαισθησίαν, τήν όποίαν έπεδείξατε, Σεβασμιώτατε άγιε
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Πρόεδρε, καί είς τήν ύποδειγματικήν επιτέλεσιν τών καθηκόντων 
σας. Ή εμπνευσμένη διαχείρισις τών ζητημάτων ύπό τής Σεβα- 
σμιότητός σας, ώδήγησεν ήμάς είς τό άποτέλεσμα τούτο, πρός 
ίκανοποίησιν όλων τών άπαιτήσεων τής παρούσης Διασκέψεως. 
Είναι τιμή δι' ήμάς ή συνεργασία μαζί σας καί σάς εύχαριστούμεν. 
Πολλά εδιδάχθημεν κατά τάς ήμέρας ταύτας πλησίον σας, διότι 
καί ώς γνήσιος παιδαγωγός εφάνητε καί ώς άριστος επιστήμων καί 
σοφός άναλυτής ύπήρξατε κατά τήν διαδικασίαν.

Δράττομαι τής εύκαιρίας, άναφερόμενος είς τάς ίδανικάς 
συνθήκας κατά τήν επιτέλεσιν τού έργου μας, νά εύχαριστήσω 
τόν Προϊστάμενον τού Κέντρου τούτου καί ποιμενάρχην τής Θεο- 
σώστου Μητροπόλεως Ελβετίας, τόν Σεβασμιώτατον κ. Ιερεμίαν, 
Γραμματέα επί τής προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνό
δου, διά τήν ίδιαιτέραν μέριμνάν του. Επίσης τόν Θεοφιλέστατον 
Επίσκοπον Λαμψάκου κ. Μακάριον διά τά όσα προσέφερεν είς τά 
μέλη, κατά τήν παρουσίαν μας εδώ είς τήν Ελβετίαν καί τόν πνευμα
τικόν χώρον τούτον. Από καρδίας εκφράζομεν τήν εύγνωμοσύνην 
μας καί εύχόμεθα ύπέρ τής πολυτίμου ύγείας άμφοτέρων.

Τέλος, επιθυμώ, περαιώνοντας τόν λόγον, εξ όνόματος 
όλων τών μελών τών Αντιπροσωπιών τών Εκκλησιών, νά εκφράσω 
λόγους εύγνωμοσύνης πρός τό σεπτόν πρόσωπον τής Αύτού Θειο- 
τάτης Παναγιότητος τού Οίκουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο
μαίου, τού εμπνευστού τής παρούσης Διασκέψεως καί τού μεγάλου 
όραματιστού καί ύπερμάχου τού ίερού σκοπού τής συγκλήσεως 
τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Προσευχόμεθα ό εν Τριάδι Θεός 
νά δίδη δύναμιν καί ύγείαν είς τόν Παναγιώτατον πρός όφελος 
τού Χριστεπωνύμου ποιμνίου τής Ορθοδόξου ήμών Εκκλησίας. 
Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Σάς εύχαριστώ θερμώς, Σεβ. άγιε Καλής 
Ελπίδος, διά τούς εύγενεΐς λόγους σας, ίδιαιτέρως εκείνους, τούς 
όποίους άπηυθύνατε πρός τό ταπεινόν μου πρόσωπον. Όντως, ή 
συνεργασία όλων ύπήρξε, θά έλεγον, εκ τών πλέον είρηνικών, τών 
πλέον άδελφικών, τάς όποίας έχει ΐσως καταγράψει ή ίστορία τής 
προπαρασκευής τής Συνόδου.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης έν Δυτική καί Κεντρώα Εύρώπη 
κ. Ιωάννης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε τής Δ' Προσυνοδικής Πανορθο
δόξου Διασκέψεως, άγαπητέ εν Κυρίφ Αδελφέ καί Συλλειτουρ
γέ, επιτρέψατε εν τή κατακλεΐδι τής παρούσης Διασκέψεως νά 
εκφράσωμεν μέ μεγάλην χαράν τήν ίκανοποίησιν όλων ήμών διά 
τήν επιτυχίαν αύτής. Τό Άγιον Πνεύμα λοιπόν ενήργησεν ώστε ή 
παρούσα Διάσκεψις νά φέρη τά προσδοκώμενα άποτελέσματα, είς 
τά όποΐα συνέβαλεν ό ίδικός σας κόπος, άλλά καί όλων τών συνέ
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δρων. Τονίζομεν όμως τήν έξαιρετικήν σημασίαν της ύφ' ύμών φρο
νίμου άσκήσεως της προεδρίας, ώς καί τού δημοκρατικού πνεύμα
τος, τό όποίον έδωσεν είς άπαντας άνευ έξαιρέσεως τήν εύκαιρίαν 
έκφράσεως. Τέλος, θέλομεν νά σας εύχαριστήσωμεν, διότι ύπό τήν 
καθοδήγησιν ύμών, ή ήμετέρα συνάντησις έδώ είς τήν καρδίαν της 
Εύρώπης άπετέλεσεν άληθές δείγμα άγάπης καί ένότητος συνόλης 
της Όρθοδόξου Εκκλησίας. Εύχόμεθα ό Πανάγαθος Θεός νά σας 
χαρίζη ύγείαν καί νά σας ένισχύη είς τήν διακονίαν της Εκκλησίας 
Αύτού.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Σας εύχαριστώ μέ πολλήν συγκίνησιν, 
Σεβ. άγιε Αδελφέ, διά τούς λόγους σας, οί όποίοι, προστιθέμενοι 
είς τούς εύγενείς λόγους τού άγίου Καλης Ελπίδος, έκφράζουν τήν 
ίκανοποίησιν όλων ήμών διά τό αΐσιον τέλος, διά τήν όλοκλήρωσιν 
της όντως δυσκόλου άποστολης ήμών. Σας εύχαριστώ καί πάλιν. 
Νομίζω τώρα, άγαπητοί Αδελφοί ότι, ώς εΐθισται, οφείλομεν νά κα- 
τακλείσωμεν τό όλον έργον ήμών μέ μίαν σύντομον εύχαριστήριον 
πρός τόν Κύριον άκολουθίαν (Συνημμένον 3).

Λύεται ή συνεδρία.
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Δ' ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΚΕΨ ΙΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΡΧΕΙΟΥ 

Σαμπεζύ, 6-13 Ιουνίου 2009
* * *

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

Απόφασις

Ή Δ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, συγκληθεϊσα ύπό της Α.Θ. 

Παναγιότητος, τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τη 

συμφώνψ γνώμη τών Μακαριωτάτων Προκαθημένων τών Άγιωτάτων 

Όρθοδόξων Εκκλησιών, έκφρασθείση κατά τήν έν Φαναρίψ Ίεράν 

Σύναξιν αύτών τόν ’Οκτώβριον τού έτους 2008, συνήλθεν εις τό έν 

Σαμπεζύ Όρθόδοξον Κέντρον τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου άπό 6ις 

μέχρι 131* Ιουνίου 2009, ύπό την προεδρίαν τού Σεβασμιωτάτου 

Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου, έκπροσώπου τού Οικουμενικού 

Πατριαρχείου.

Ή Διάσκεψις αύτη, είς τήν όποίαν προσεκλήθησαν καί 

έξεπροσωπήθησαν πάσαι αι άγιώταται ’Ορθόδοξοι Αύτοκέφαλοι 

Έκκλησίαι, ήσχολήθη περί τό θέμα τής κανονικής όργανώσεως τής 

Όρθοδόξου Διασποράς και συνεζήτησε, συμφώνως πρός τό άρθρον 16 

τού Κανονισμού Λειτουργίας τών Προσυνοδικών Πανορθοδόξων 

Διασκέψεων, τά ύπό τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής ’Επιτροπής 

τών έτών 1990 καί 1993 ύποβληθέντα αύτή σχετικά κείμενα, 

τροποποιήσασα καί έγκρίνασα αυτά ώς ακολούθως:

ν 1. α) Διεπιστώθη ότι άποτελεϊ κοινήν βούλησιν πασών τών άγιωτάτων 

Όρθοδόξων Έκκλησιών, όπως έπιλυθή τό ζήτημα τής Όρθοδόξου 

Διασποράς τό ταχύτερον δυνατόν καί όπως όργανωθή αύτη κατά 

τρόπον σύμφωνον πρός τήν όρθόδοξον έκκλησιολογίαν καί τήν

κανονικήν παράδοσιν καώ πράξιν τής Όρθοδόξου Έκκλησίας.
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Δ' ΠΤΤΔ, Ή  Όρδό&οξος Διασπορά, Άπόφασις

β) ΐΜζπιστ,ώϋη ωσαύτως, ότι κατά τήν παρούσαν φάσιν δέν είναι 

εφικτή δι" Χορικούς καί ποιμαντικούς Λόγους ή άμεσος 

μετάβασις είς τήν αύστηρώς κανονικήν τάξιν της Εκκλησίας ώς 

πρός τό ζήτημα τούτο, τούτέστιν είς τήν ύπαρξιν ένός μόνου 

Έπισκόπου είς τόν αύτόν τόπον. Διά τόν λόγον τούτον ήχθη εις 

τήν άπόφασίν, όπως προτείνη τήν δημιουργίαν μεταβατικής 

τίνος καταστάσεως, ήτίς καί θά προετοιμάοη τό έδαφος διά τήν 

αύστηρώς κανονικήν λύσιν τού προβλήματος, έπί τή βάσει άρχών 

καί κατεν>θΰνσεων, αί όποίαι διαγράφονται κατωτέρω. Ή τοιαύτη 

προετοιμασία Μν θά πρέπει νά βρα&ύνη πέραν τής μελλούσης 

νά συνέλθη Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής ’Ορθοδόξου 

Εκκλησίας, ώστε νά δυνηθή αΰτη νά προβη εις μίαν κανονικήν 

λύσιν τού προβλήματος.

2. α) Προτείνεται, όπως κατά τό μεταβατικόν στάδιον, κατά τό όποιον 

θά προετοιμασθή ή κανονική λύσις τού ζητήματος 

δημιουργηθούν (ή ί&ρυθοΰν) είς έκάστην έκ τών κατωτέρω 

μνημονευόμενων περιοχών «Επισκοπικαί. Συνελεύσεις» πάντων 

τών έν τη περιοχή εκείνη ώς κανονικών αναγνωριζόμενων 

επισκόπων, οίτινες θά εξακολουθούν νά ύπάγωνται είς τάς 

κανονικάς δικαιοδοσίας, είςάς υπάγονται σήμερον.

β) Αί συνελεύσεις αύται θά συνίστανται έκ πάντων τών έν έκαστη 

περιοχή έπισκόπων, οίτινες εύρίσκονται έν κανονική κοινωνία 

μετά πασών τών άγιωτάτων ’Ορθοδόξων Εκκληίτκΐη/ καί θά 

προεδρεύωνται ύπό τού πρώτου έκ τών είς τήν Εκκλησίαν 

Κωνσταντινουπόλεως ύπαγυμένων αρχιερέων, έλλείψει δέ 

τούτου συμφώνως πρός τήν τάξιν τών Διπτύχων. Αύται θά έχουν

F
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Δ' ΠΓΙΔ, Ή Όρδόδοξος Διασπορά, Απόφασις 3

εκτελεστικήν ’Επιτροπήν, άποχελου μέ νη ν έκ τών πρώτων 

Ιεραρχών τών διαφόρων δικαιοδοσιών, αί όποΐαι ύπάρχουν είς 

τήν περιοχήν. .

γ) Έργον καί εύθύνη τών επισκοπικών τούτων συνελεύσεων θά 

είναι ή μέριμνα διά τήν φανέρωσιν τής ένότητος τής ’Ορθοδοξίας 

καί τήν άνάπτυξιν κοινής δράσεως όλων τών ορθοδόξων έκάστης 

περιοχής πρός θεραπείαν τών ποιμαντικών άναγκών τών έκεΐ 

διαβιούντων ορθοδόξων, κοινήν έκπροσώπησιν πάντων τών 

ορθοδόξων έναντι τών έτεροδόξων καί τής όλης κοινωνίας τής 

περιοχής, καλλιέργειαν τών θεολογικών γραμμάτων καί τής 

εκκλησιαστικής παιδείας κ.λπ. Αί έπί τών θεμάτων τούτων, 

άποφάσεις θά λαμβάνωνται καθ' όμοφωνίαν τών Έκκλησιών αί 

όποΐαι εκπροσωπούνται είς τήν συγκεκριμένην Συνέλευσιν.. 4'
3. Αί περιοχαί, είς τάς όποίας θά δημιουργηθούν είς εν πρώτον στάδιον

Έπισκοπικαί συνελεύσεις, ορίζονται ώς έξής:

ΐ. Βόρειος καί Κεντρική Αμερική.
ii. Νότιος Αμερική.
iii. Αύστραλία, Ν. Ζηλανδία καί Ωκεανία.
ΐν. Μ. Βρεταννία καί Ιρλανδία.
ν. Γαλλία.
vi. Βέλγιον, Όλλανδία καί Λουξεμβούργον.
νίΐ. Αύστρία.
viii. Ιταλία καί Μάλτα.
ix. Έλβετία καί Λιχτενστάιν
χ. Γερμανία.
xi. Σκανδιναυϊκαί Χώραι (έκτός τής Φιλλανδίας).
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Οί έπίσκοποι της Διασποράς, οί όποιοι κατοικούν εις την Διασποράν 

καί έχουν ένορίας είς περισσοτέρας περιοχάς, θά είναι μέλη τών 

Έπισκοπικών Συνελεύσεων καί τών περιοχών αύτών.

4. Είς τάς συνελεύσεις ταύτας, αί όποϊαι συγκροτούνται κατ' άπόφασιν 

της παρούσης Διασκέψεως, άνατίθεται ή εύθύνη, όπως 

Όλοκληρώσουν έν ταΐς λεπτομερείαις τόν ύπ' αύτης έγκριθέντα 

κανονισμόν λειτουργίας αύτών καί έφαρμόσουν αύτόν τό ταχύτερον 

δυνατόν καί οπωσδήποτε πρό τής συγκλήσεως τής Αγίας καί 

Μεγάλης Συνόδου.

5. Αί Έπισκοπικαί Συνελεύσεις δέν άποστεροΰν άπό τούς Επισκόπους 

μέλη αύτών άρμοδιότητας διοικητικού καί κανονικού χαρακτήρος 

ούτε περιορίζουν τά δικαιώματα αύτών είς τήν Διασποράν. Αί 

Έπισκοπικαί Συνελεύσεις άποβλέπουν είς τήν διαμόρφωσιν κοινής 

θέσεως τής Όρθοδόξου Έκκλησίας έπί διαφόρων θεμάτων, τούτο 

ουδόλως έμποδίζει τούς Έπισκόπους μέλη, οί όποιοι μένουν ύπόλογοι 

είς τάς ίδικάς των Έκκλησίας, νά έκφράσουν τάς άπόψεις τών ίδικών 

των Έκκλησιών ένώπιον τού έξω κόσμου.

6. Οί πρόεδροι τών Έπισκοπικών Συνελεύσεων συγκαλοΰν καί 

προεδρεύουν πασών τών κοινών συνάξεων τών έπισκόπων τής 

περιοχής αύτών (λειτουργικών, ποιμαντικών, διοικητικών κ.λπ.). Είς 

ζητήματα γενικωτέρου ένδιαφέροντος, άπαιτοϋντα, κατ' άπόφασιν

ν τής Έπισκοπικής Συνελεύσεως, πανορθόδοξον άντιμετώπισίν ό 

πρόεδρος αύτής έχει τήν άναφοράν αύτού είς τόν Οίκουμενικόν 

Πατριάρχην διά τά περαιτέρω κατά τά πανορθοδόξως ίσχύοντα.

7. Αί ’Ορθόδοξοι Έκκλησίαι δεσμεύονται, όπως μή προβαίνουν είς
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πορείαν πρός κανονικήν έπίλυσιν τού θέματος τής Διασπορας, θά 

πράττωσι δέ παν τό δυνατόν πρός διευκόλυνσιν τοϋ έργου τών 

Επισκοπικών Συνελεύσεων καί άποκατάστασιν τής ομαλής 

κανονικής τάξεως έν τή Διασπορφ

+ ό Περγάμου Ιωάννης, πρόεδρος

C*·
t  ό Καλής Έλπίδος Σέργιβς 

/y  />J. *7—

+ ό έν Δυτική καί Κεντρφα Ευρώπη Ιωάννης

L · r

t  ό Καπιτωλιάδος Ησύχιος

IJ\olρ ί (λ)'/ ϊ μ

t  ό ΒοΛοκοΛάμσκ Ίλαρίων

/ Ο ,
/̂<Κ(ο

t  ό Μπάτσκας Ειρηναίος

OmuJUJL·
Όλτενίας Ειρηναίος 

+ ό Ρούσσης Νεόφυτος
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Δ ΠΡΟΣΤΝΟΔΙΚΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ"

Σαμπεζύ, 6-13 Ιουνίου 2009

Άπόφασις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩΝ 

ΕΝ ΤΗ ΟΡΘΟΛΟΞΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

Αρθρον 1.

1. Πάντες οί ορθόδοξοι επίσκοποι έκάστης Περιοχής, έκ τών ύπό τής Δ' 
Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως καθορισθεισών, οί όποιοι 
εύρίσκονται έν κανονική κοινώνίςι μετά πασών τών κατά τόπους 
αύτοκεφάλων ’Ορθοδόξων Έκκλησιών, συγκροτούν ιδίαν Επισκοπικήν 
Συνέλευσιν.

2. Μέλη τής Επισκοπικής Συνελεύσεως είναι καί όσοι ύπερόριοι ορθόδοξοι 
έπίσκοποι ασκούν ποιμαντικήν διακονίαν ένοριών τής Περιοχής.

3. Οί έφησυχάζοντες καί οί έπισκεπτόμενοι τήν Περιοχήν επίσκοποι, 
έφ'όσον πληρούν τάς προϋποθέσεις τής παραγράφου (1), δύνανται νά 
προσκληθούν όπως συμμετάσχουν είς τήν Συνέλευσιν, άλ\ά άνευ 
δικαιώματος ψήφου.

Άρθρον 2.

Σκοπός τής Επισκοπικής Συνελεύσεως είναι νά φανερώνη τήν ένότητα 
τής ’Ορθοδόξου Έκκλησίας, νά προωθή τήν συνεργασίαν μεταξύ τών 
Έκκλησιών είς πάντας τούς τομείς τής ποιμαντικής διακονίας καί νά 
διατηρή, διαφυλάσση καί άναπτύσση τά συμφέροντα τών κοινοτήτων, αί 
όποίαι ύπάγονται είς τούς ορθοδόξους κανονικούς έπισκόπους τής 
Περιοχής.

Αρθρον 3.

Ή Επισκοπική Συνέλευσις θά έχη Εκτελεστικήν Επιτροπήν 
ί^παρτιζομένην έκ τών πρώτων έπισκόπων έκάστης τών κανονικών 
Έκκλησιών τής Περιοχής. .

Άρθρον 4.

1. Ή Επισκοπική Συνέλευσις καί ή Εκτελεστική Επιτροπή αύτής θά έχουν 
ένα Πρόεδρον, ένα ή δύο Αντιπροέδρους, ένα Γραμματέα καί ένα Ταμία, 
ώς καί άλλους υπευθύνους ορισθησομένους ύπό τής Συνελεύσεως.

' \JLĈ C(C
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Δ' ΠΠΔ, Απόφασις: ΚΑΝΟΜΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΏΝ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΝ ΊΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

2. Πρόεδρος είναι ex officio ό πρώτος τών επισκόπων τοϋ Οικουμενικού 
Πατριαρχείου καί, άπόντος τούτου, κατά τήν τάξιν τών Διπτύχων. Ό 
Πρόεδρος της Επισκοπικής Συνελεύσεως συγκαλεϊ τάς συνεδρίας αύτης, 
διευθύνει τάς έργασίας αύτών καί προεξάρχει τών συλλειτούργων. Έπί 
τών ζητημάτων, τά όποια συνεζητήθησαν εις την συνεδρίαν της 
Επισκοπικής Συνελεύσεως καί έπί τών όποίων έπετεύχθη ομόφωνος 
άπόφασις, ό Πρόεδρος (ή κατ' άνάθεσιν αύτού άλλο μέλος τής 
Έπισκοπικής Συνελεύσεως) προβάλλει ένώπιον τοϋ κράτους, τής 
κοινωνίας καί τών άλλων θρησκευτικών οργανισμών τήν κοινήν θέσιν 
τών Όρθοδόξων Έκκλησιών τής περιοχής.

3. Ό ή οί Αντιπρόεδροι ορίζονται ex officio έκ τών έπισκόπων μελών τών 
Συνελεύσεων έκ τών άμέσως έπομένων Έκκλησιών συμφώνως πρός τήν 
τάξιν τών Διπτύχων τών Όρθοδόξων Έκκλησιών. Ό Γραμματεύς, ό 
Ταμίας καί οί λοιποί υπεύθυνοι έκλέγονται ύπό τής Συνελεύσεως, 
δύνανται δέ νά μήν προέρχωνται έκ τοϋ βαθμοΰ τών έπισκόπων.

Άρθρον 5.

1. Αί άρμοδιότητες τής Έπισκοπικής Συνελεύσεως είναι:

α'. νά μεριμνά καί νά συμβάλη διά τήν διατήρησιν τής ένότητος τής 
Όρθοδόξου Έκκλησίας τής Περιοχής είς τάς θεολογικάς, 
έκκλησιολογικάς, κανονικάς, πνευματικάς, φιλανθρωπικάς, 
έκπαιδευτικάς καί ίεραποστολικάς ύποχρεώσεις αύτής. 

β.' Ό συντονισμός καί ή προώθησις τών κοινού ένδιαφέροντος 
δραστηριοτήτων είς τούς τομείς τής διαποιμάνσεως, τής 
κατηχήσεως, τής λειτουργικής ζωής, τών θρησκευτικών έκδόσεων, 
τών μέσων μαζικής έπικοινωνίας, τής έκκλησιαστικής παιδείας 
κ. λπ..
Αί σχέσεις μετά τών άλλων χριστιανικών Έκκλησιών καί τών 
άλλων θρησκειών.
Παν δ,τι άποτελεϊ ύποχρέωσιν τής Όρθοδόξου Έκκλησίας είς τάς 
σχέσεις αύτής μετά τής κοινωνίας καί τών κρατικών Αρχών.
Ή προετοιμασία σχεδίου όργανώσεως τών όρθοδόξων τής 
Περιοχής έπί κανονικής βάσεως.

2. Ό καθορισμός τοϋ πεδίου τών άρμοδιοτήτων δέν θά έδει έπ' ούδενί νά 
παρεμβαίνη είς τήν έπαρχιακήν δικαιοδοσίαν έκάστου Έπισκόπου καί 
νά περιορίζη τά δικαιώματα τής Έκκλησίας αύτοϋ, 
συμπεριλαμβανομένων καί τών σχέσεων αύτής μετά τών διεθνών

Ύ·

δ.'

Ε.’

S/tyM } fa*



298 Π ρακτικά Δ ' Π ροσυνοδικής Π ανορθοδόξου Διασκέψεως/2009

Δ' ΠΓΤΔ, Απόφασή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩΝ ΕΝ ΤΗ ΟΡΘΟΛΟΞΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

όργανισμών, τής κρατικής εξουσίας, τής κοινωνίας τών πολιτών, τών 
μέσων μαζικής ένημερώσεως, τών άλλων ομολογιών, τών κρατικών καί 
διομολογιακών οργανισμών, ώς επίσης καί τών άλλων θρησκειών.

Έπί είδικών γλωσσικών, εκπαιδευτικών ή καί ποιμαντικών ζητημάτων 
Έκκλησίας τινός ή Έπισκοπική Συνέλευσις δύναται νά συνεργάζεται καί 
μετά τής εκκλησιαστικής άρχής τής έν λόγψ Έκκλησίας, ώστε ή ποικιλία 
τών έθνικών παραδόσεων νά έπιβεβαιοΐ τήν ένότητα τής Ορθοδοξίας είς 
τήν κοινωνίαν τής πίστεως καί τόν σύνδεσμον τής αγάπης.

Άρθρον 6.

1. Ή Έπισκοπική Συνέλευσις άποδέχεται καί καταγράφει τήν έκλογήν 
τών έπισκόπων τής Περιοχής, ώς καί τήν άναφοράν αύτών είς τάς 
άγιωτάτας αυτοκέφαλους Ορθοδόξους Έκκλησίας.

2. Εξετάζει καί καθορίζει τό κανονικόν καθεστώς τών έν τή Περιοχή 
τοπικών κοινοτήτων, αί όποΐαι δέν έχουν άναφοράν εις τάς άγιωτάτας 
αυτοκέφαλους Ορθοδόξους Έκκλησίας.

3. Οφείλει νά καταγράφη πάσαν κρίσιν κληρικών έκφωνηθεΐσαν ύπό 
τών έπισκόπων αύτών, ινα ή κρίσις αύτη έφαρμοσθή μεταξύ τών 
Ορθοδόξων Έκκλησιών τής Περιοχής.

Άρθρον 7.

1. Η  Επισκοπική Συνέλευσις συνέρχεται τουλάχιστον άπαξ τού έτους,
τή προσκλήσει τού Προέδρου. Δύναται νά συνέλθη οσάκις ήθελε τούτο 
κριθή άναγκαΐον ύπό τής Έκτελεστκής Επιτροπής ή τή έγγράφψ καί 
ήτιολογημένη αιτήσει τοϋ τών μελών τής Συνελεύσεως.

2. Ή Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται μίαν φοράν άνά τρίμηνον καί 
οσάκις ήθελε τούτο κριθή άναγκαΐον, τή προσκλήσει τοϋ Προέδρου ή τή 
γραπτή καί ήτιολογημένη αιτήσει τοϋ 73 τών μελών αύτής.

3. Αί προσκλήσεις διά τήν σύγκλησιν τής Έπισκοπικής Συνελεύσεως,
ν έάν δέν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, άποστέλλονται πρό δύο μηνών,

ένώ διά τήν σύγκλησιν τής Έκτελεστκής Επιτροπής πρό μιας έβδομάδος, 
συναποστέλλονται δέ τά θέματα τής ήμερησίας διατάξεως καί τά πρός 
αύτά σχετικά στοιχεία.

4. Ή ήμερησία διάταξις πρέπει νά έγκρίνεται κατά τήν πρώτην 
συνεδρίαν τής Συνελεύσεως καί δέν δύναται νά τροποποιηθή εί μή δι'
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Δ ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ 

Σαμπεζύ, 6-12 Ιουνίου 2009 

ΑΝΑΚ(**ΩΘΕΝ

Ή Δ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, συγκληθείσα ύπό τής 
Α.Θ. Παναγιότητος, τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τή 
συμφώνψ γνώμη τών Μακαριωτάτων Προκαθημένων τών κατά τόπους 
’Ορθοδόξων Έκκλησιών, έκφρασθείση κατά τήν έν Φαναρίψ άπό 10* έως 
12ης ’Οκτωβρίου 2008 Ίεράν Σύναξιν αύτών, ουνήλθεν είς τό έν Σαμπεζύ 
Γενεύης Ορθόδοξον Κέντρον τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου άπό 6* έως 
12* Ιουνίου 2009.

Αί έργασίαι τής Διασκέψεως ήρξαντο διά Πανορθοδόξου Θείας 
Λειτουργίας κατά τήν ήμέραν τής Πεντηκοστής, διεξήχθησαν δέ ύπό τήν 
προεδρίαν τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ίωάννου, 
εκπροσώπου τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου, τή συνδρομή καί τού 
Γραμματέως έπί τής προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής 
Ορθοδόξου Έκκλησίας, Σεβασμιωτάτου ’ Μητροπολίτου Ελβετίας κ. 
Ιερεμίου. Είς τάς εργασίας τής Διασκέψεως συμμετέσχον εκπρόσωποι 
πασών τών Αύτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, τή προσκλήσει τής Α.Θ. 
Παναγιότητος τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Οί Προκαθήμενοι τών κατά τόπους ’Ορθοδόξων Έκκλησιών 
άπέστειλαν χαιρετισμούς είς τούς συμμετέχοντας τής Διασκέψεως διά 
μηνυμάτων ή καί διά τών εκπροσώπων αύτών. Τά μέλη τής Διασκέψεως 
άπέστειλαν τηλεγραφήματα πρός πάντας τούς Προκαθημένους τών κατά 
τόπους Έκκλησιών, έξαιτούμενοι τάς προσευχάς καί τάς εύλογίας αύτών 
διά τό προκείμενον αύτοϊς έργον.

Θέμα τής Δ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως ήτο, 
συμφώνως πρός τήν βουλησιν τών Προκαθημένων καί τών άντιπροσώπων 
τών κατά τόπους ’Ορθοδόξων Έκκλησιών, έκφρασθεΐσαν είς τό Μήνυμα τής 
έν Φαναριψ Ίεράς Συνάξεως αύτών (Οκτώβριος 2008), ή συζήτησις έπί τοϋ 
ζητήματος τής κανονικής όργανώσεως τής ’Ορθοδόξου Διασποράς. Ή 
σχετική άπόφασις περί τής ήμερησίας διατάξεως έλήφθη ύπό τής 
Διασκέψεως κατά τήν έναρξιν τών εργασιών αύτής.

Ή Διάσκεψις έξήτασε τά ύπό τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
’Επιτροπής προετοιμασθέντα κείμενα είς τάς έν Σαμπεζύ συνελεύσεις 
αύτής, ήτοι α) άπό 10^ έως 17* Νοεμβρίου 1990 καί β) άπό 7* έως 13* 
Νοεμβρίου 1993, ώς επίσης καί τό κείμενον τοϋ έν Σαμπεζύ συγκληθέντος 
Συνεδρίου Κανονολόγων άπό 9* έως 14* Απριλίου 1995. Τά κείμενα ταύτα,
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είς τά όποια έγένοντο διευκρινήσεις, συμπληρώσεις, διορθώσεις καί 
τιροσθήκαι, ένεκρίθησαν όμοφώνως.

Ή Διάσκεψις έξέφρασε την κοινήν βούλησιν πασών τών ’Ορθοδόξων 
Έκκλησιών διά τήν έπίλυσιν τού προβλήματος της κανονικής όργανώσεως 
της Ορθοδόξου Διασποράς, συμφώνως πρός τήν έκκλησιολογίαν, τήν 
κανονικήν παράδοσιν καί πραξιν τής Όρθοδόξου Έκκλησίας. Ή Διάσκεψις 
απεφασισε την ιδρυσιν νέων Επισκοπικών Συνελεύσεων ε’ις ώρισμένας 
περιοχάς τού κόσμου διά τήν διευθέτησιν τού ζητήματος της Διασποράς, 
ήτοι τών έκτός τών παραδοσιακών όρίων τών κατά τόπους Ορθοδόξων 
Έκκλησιών εγκατεστημένων ορθοδόξων πιστών. Πρόεδροι τών 
Συνελεύσεων είναι οί πρώτοι τών έν τη περιοχή εκείνη έπισκόπων τοϋ 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, έν άπουσί  ̂ δέ αύτών οί έπόμενοι κατά τήν 
ΐαξιν τών Διπτύχων τών Έκκλησιών. Μέλη τών Συνελεύσεων τούτων είναι 
πάντες οί υπό πασών τών Όρθοδόξων Έκκλησιών άνεγνωρισμένοι ώς 
κανονικοί επίσκοποι, οί όποιοι ποιμαίνουν τάς είς έκάστην περιοχήν 
ύφισταμενας κοινότητας. Αποστολή τών Επισκοπικών Συνελεύσεων είναι ή 
άνάδειξις καί προαγωγή της ένότητος τής Όρθοδόξου Έκκλησίας, ή κοινή 
ποιμαντική διακονία τών όρθοδόξων πιστών τής περιοχής καί ή άπό κοινού 
μαρτυρία αύτών πρός τόν κόσμον. Αί αποφάσεις τών Επισκοπικών 
Συνελεύσεων λαμβάνονται έπί τή βάσει τής άρχής τής όμοφωνίας τών 
Έκκλησιών, αί όποίαι εκπροσωπούνται είς αύτάς δι' έπισκόπων.

Ή Διάσκεψις ένέκρινεν έπίσης διά διευκρινήσεων, διορθώσεων καί 
συμπληρώσεων τό σχέδιον Κανονισμού λειτουργίας τών Επισκοπικών 
Συνελεύσεων, διά τοΰ όποιου καθορίζονται αί βασικαί άρχαί όργανώσεως 
καί λειτουργίας αύτών.

Τά ύπολειπόμενα θέματα τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ήτοι τοΰ 
τρόπου άνακηρύξεως τοϋ Αύτοκεφάλου καί τοϋ Αυτονόμου, ώς καί τής 
τάξεως τών Διπτύχων, θά έξετασθοϋν ύπό τών επομένων Συνελεύσεων τών 
Διορθοδόξων Προπαρασκευαστικών Επιτροπών καί θά ύποβληθοϋν είς τάς 
έπομένας Προσυνοδικάς Πανορθοδόξους Διασκέψεις πρός έγκρισιν.

Εν Σαμπεζύ Γενεύης, τή 12η Ιουνίου 2009.

Ό Πρόεδρος της Διασκέψεως

t ό Περγάμου ’Ιωάννης
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Συνημμένον 1

ΤΑΞΙΣ 
ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΠΙ ΤΗι Δ' ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗι ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩι ΔΙΑΣΚΕΨΕΙ

Οί Λειτουργοί άγιοι Αρχιερείς, περί ώραν 09.15', της Κυριακής, 
7ης Ιουνίου 2009, συγκεντρώνονται είς τό Αναγνωστήριον τής 
Βιβλιοθήκης, οπου ένδύονται τάς άρχιερατικάς αύτών στολάς.
Έκ τού Αναγνωστηρίου, Λιτανεύοντες, εισέρχονται είς τόν Ιερόν 
Ναόν, ψαλλομένης τής Δοξολογίας, καί άρχεται ή Θεία Λειτουργία 
τού ίερού Χρυσοστόμου.
Κατ' αύτήν:

Ό πρώτος τών Πρεσβυτέρων 
Είς τά Ειρηνικά, μετά τό «Ύπέρ τοϋ 
Αρχιεπισκόπου ήμών...» ό Διάκονος 
λέγει καί τάς δεήσεις:

Ό πρώτος τών Πρεσβυτέρων 
Ό δεύτερος τών Πρεσβυτέρων 
Ό τρίτος τών Πρεσβυτέρων 
Ό Σεβ. Προεξάρχων 
Ό Σεβ. Προεξάρχων 
Ό Σεβ. Μητρ. Ιωάννης (Πατρ. 
Αντιοχείας)
Ό Πανιερ. Μπάτσκας (Έκκλ. 
Σερβίας)
Τό Αποστολικόν Ανάγνωσμα 
Τό Ευαγγελικόν Ανάγνωσμα 
Ό Σεβ. Καλής Έλπίδος (Πατρ. 
Αλεξανδρείας)

Ευλογημένη ή βασιλεία...
«Ύπέρ τών συλλειτουργούντων 
καί συμπροσευχομένων αγίων 
Αρχιερέων, τοϋ Κυρίου δεηθώμεν» 
«Ύπέρ ευσταθείας καί κατά Θεόν 
καταστάσεως τών κατά τόπους Αγίων 
Όρθοδόξων Εκκλησιών, τοϋ Κυρίου 
δεηθώμεν»
Ότι πρέπει σοι...
Ότι σόν τό κράτος...
Ότι αγαθός...
Ότι Άγιος...
Κύριε, Κύριε... (έλληνιστί)
Κύριε, Κύριε... (άραβιστί)

Κύριε, Κύριε... (σλαβωνιστί)

(γαλλιστί)
(έλληνιστί)
«Ειρηνεύει» είς άμφότερα τά 
Αναγνώσματα
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Ό Σεβ. Καπιτωλιάδος (Πατρ. Ιεροσολύμων) Ότι έλεήμων...
Ό Σεβ. Ρούσης (Έκκλ. Βουλγαρίας) ϊνα καί αυτοί...
Ό Σεβ. Ζουκδίδι και Τσαΐσι (Έκκλ. Γεωργίας) Ότι πρέπει σοι...
Ό Σεβ. Προεξάρχων Όπως υπό τοϋ κράτους σου.
Ό Πανιερ. Πάφου (Έκκλ. Κύπρου) Διά τών οίκτιρμών...
Ό Σεβ. Προεξάρχων: Ειρήνη πάσι...

Ό Σεβ. Δημητριάδος (Έκκλ. Έλλάδος)

Ή χάρις...
Άνω σχώμεν... 
Ευχαριστήρωμεν... 
Τόν έπινίκον ύμνον...

Ό Σεβ Προεξάρχων Λάβετε, φάγετε...

Ό πρώτος τών Διακόνων

Πίετε έξ αυτοϋ...
Τά σά έκ τών σών... 
Έξαιρέτως...
Τά Δίπτυχα

Ό Θεοφιλ. Σιεμιατίτσε (Έκκλ. Πολωνίας) Καί δός ήμϊν...
Ό Σεβ. Προεξάρχων Καί εσται τά έλέη...
Ό Σεβ. Κορυτσάς (Έκκλ. Αλβανίας) Καί καταξίωσον ήμάς...
Ό Θεοφιλ. Κομάρνο 
(Έκκλ. Τσεχίας/Σλοβακίας) Ότι σοϋ έστιν...
Ό Σεβ. Προεξάρχων Είρήνη πάσι...
Είς τών Έπισκόπων Χάριτι καί οίκτιρμοϊς...
Ό Σεβ. Προεξάρχων Τά Άγια τοϊς αγίοις...

Ό πρώτος τών Πρεσβυτέρων
Σώσον ό Θεός τόν λαόν σου.. 
Πάντοτε, νϋν καί αεί...

Είς τών Έπισκόπων Ότι σύ εϊ ό αγιασμός...
Ό Σεβ. Προεξάρχων Έν είρήνη προέλθωμεν
Ό δεύτερος τών Πρεσβυτέρων Τήν οπισθάμβωνον ευχήν
Ό Σεβ. Προεξάρχων Ευλογία Κυρίου καί ελεος...



306 Πρακτικά Δ ' Π ροσυνοδικης Π ανορθοδόξου Διασκέψεως/2009

Συνημμένον2 

ΔΕΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗ ι ΕΝ ΑΡΞΕΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ό Διάκονος Ευλόγησον Δέσποτα.
Ό Πρόεδρος Ευλογητός ό Θεός ήμών πάντοτε, νϋν, καί αεί, καί είς τούς

αίώνας τών αίώνων.
Ό Χορός Αμήν.
Οί Σύνεδροι (ολοι όμού άπαγγέλλουν, έκαστος είς τήν ίδίαν αύτού

γλώσσαν)
Βασιλεϋ ουράνιε, Παράκλητε, τό Πνεϋμα τής αληθείας, ό 
πανταχοϋ παρών, καί τά πάντα πληρών, ό θησαυρός τών 
αγαθών, καί ζωής χορηγός' έλθέ καί σκήνωσον έν ήμϊν, καί 
καθάρισον ήμάς από πάσης κηλϊδος, καί σώσον, αγαθέ, τάς 
ψυχάς ήμών.

Ό Διάκονος Έλέησον ήμάς ό Θεός κατά τό μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου,
έπάκουσον καί έλέησον.

Ό Χορός Κύριε έλέησον, Κύριε έλέησον, Κύριε έλέησον.
(Τό αύτό μεθ' έκάστην δέησιν)

Ό Διάκονος Έτι δεόμεθα υπέρ τών ευσεβών καί ορθοδόξων χριστιανών.
Έτι δεόμεθα υπέρ τοϋ Αρχιεπισκόπου ήμών Ίωάννου καί 
πάσης τής έν Χριστώ ήμών αδελφότητος.
Έτι δεόμεθα υπέρ πάντων τών μετεχόντων είς τήν παροϋσαν 
Διάσκεψιν, καί ύπέρ τής κατά Θεόν ευοδώσεως τών έργασιών 
αυτής.

Ό Πρόεδρος Έπάκουσον ήμών, ό Θεός, ό Σωτήρ ήμών, ή έλπίς πάντων τών
περάτων τής γής καί τών έν θαλάσση μακράν' καί ϊλεως, 
ϊλεως γενοϋ ήμϊν Δέσποτα έπί ταϊς αμαρτίαις ήμών, καί 
έλέησον ήμάς.
Έλεήμων γάρ καί φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, καί σοί τήν 
δόξαν αναπέμπομεν, τώ Πατρί, καί τώ Υώ καί τώ Άγίω 
Πνεύματι, νϋν καί αεί, καί είς τούς αίώνας τών αίώνων.

Ό Χορός Αμήν.
Ό Διάκονος Τοϋ Κυρίου δεηθώμεν.
Ό Χορός Κύριε έλέησον.
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Συνημμένον 3 

ΔΕΗ ΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗ ι ΛΗΞΕΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ό Διάκονος Ευλόγησον, Δέσποτα.
Ό Πρόεδρος Ευλογητός ο Θεός ήμών πάντοτε, νυν καί αεί, καί είς τούς αιώνας

τών αίώνων.
Οί Σύνεδροι Δόξα σοι τω δείξαντι τό φώς... (έλληνιστί)

Ύμνούμέν Σε, ευλογούμεν Σε... (άραβιστί)
Πρόσδεξαι τήν δέησιν ήμών... (σλαβωνιστί) καί 
Παράτεινον τό ελεόν Σου.... (έλληνιστί)

Ό Διάκονος Τού Κυρίου δεηθώμεν.
Ό Χορός Κύριε έλέησον.
Ό Πρόεδρος Κύριε ήμών Ιησού Χριστέ, ο σοφίζων καί έλεών τούς

απεκδεχομένους τόν παρά Σου φωτισμόν καί τό μέγα καί πλούσιον 
ελεος, εύχαριστούμεν Σοι, οτι κατηξίωσας ήμάς φθάσαι είς τήν 
ώραν ταύτην καί παρακαταθέσθαι ταίς αχράντοις Σου χερσί καί 
τή Αγία Σου Εκκλησία τό ταπεινόν τούτο εργον ήμών τών αναξίων 
ικετών Σου. Εύχαριστούμεν Σοι οτι ουκ απέστρεψας τό πρόσωπόν 
Σου αφ' ήμών, αλλ' ώς έπηγγείλω, μείνας έν τω μέσω ήμών τών 
συνηγμένων έν τω ονόματί Σου, κατηύθυνας τά διαβήματα ήμών 
είς έργασίαν τών έντολών Σου. Καί νύν δεόμεθά Σου, Κύριε, 
πρόσδεξαι τό ταπεινόν τούτο εργον ήμών, καί ευλόγησον αυτό, καί 
ανάδειξον αυτό οργανον είς διακονίαν τή Αγία Εκκλησία Σου, ήν 
περιεποιήσω τω τιμίω Σου Αιματι. Ίνα καί έν τούτω δοξάζηται τό 
πανάγιόν Σου "Ονομα, σύν τω Πατρί καί τω Άγίω Πνεύματι, νύν καί 
αεί, καί είς τούς αίώνας τών αίώνων. Αμήν.

Ό Διάκονος Δόξα Πατρί...
Δέσποτα άγιε ευλόγησον.

Ό Πρόεδρος Ό έν εϊδει πυρίνων γλωσσών...
Οί Σύνεδροι (ολοι όμοϋ άπαγγέλλουν, έκαστος εις τήν Ιδίαν αύτοϋ γλώσσαν)

Ευλογητός ή Χριστέ ο Θεός ήμών ο πανσόφους τούς άλιείς
άναδείξας, καταπέμψας αυτοίς τό Πνεύμα τό Άγιον καί δι' αυτών 
τήν Οίκουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα Σοι.
Ότε καταβάς...
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