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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ή  Β' Προσυνοδική ΠανορΟόδοξος Διάσκεψις (3-12 Σεπτεμ
βρίου 1982) ύπήρξε σημαντικόν βήμα είς τήν πορείαν τών κατά 
τόπους άγιωτάτων ’Ορθοδόξων Εκκλησιών πρός τήν ‘Αγίαν καί 
Μεγάλην Σύνοδον τής ‘Ορθοδόξου Εκκλησίας. AL έργασίαι αυτής 
προητοιμάσΟησαν ύπό τής Γραμματείας έπί τής Προπαρασκευής τής 
Α γία ς καί Μεγάλης Συνόδου έπί τή βάσει τών άποφάσεων τής Α ' 
Προσυνοδικής ΠανορΟοδόξου Διασκέτ|>εως (1976), ή όποία έπέλεξε 
πρός μελέτην τά ακόλουθα θέματα έκ του ύπ’ αύτής έγκριΟέντος 
Οεματολογίου ήτοι:

α) 'Αναπροσαρμογή τών περ ί νηστείας έκκλησιαστικών διατά
ξεων, συμφώνως ταϊς άπαιτήσεοι τής συγχρόνου έποχής

β) Κωλύματα γάμου

γ) 'Ημερολογιακόν ζήτΐ]μα.

Πέραν τών τριών τούτων θεμάτων ή Β' Προσυνοδική ΠανορΟό
δοξος Διάσκεψις έπελήφΟη καί τού υΙοΟετηΟέντος υπό τής Α ' Προ
συνοδικής ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως ειδικού αιτήματος τής άγιω- 
τάτης Εκκλησίας τής Βουλγαρίας ώς πρός τήν έν τώ μελλοντι 
δυνατότητα, «όπως χειροτονώνται έπίσκοποι έκ μοναχών, οι όποιοι 
έδέχΟησαν άπλώς τήν εύχήν π]ς ρασο(ρορίας καί ούχί μόνον έκ τών 
λαβόντων τό μέγα  σχήμα». Παραλ).ήλ(ος καί έν συνδυασμώ πρός τό 
θέμα διά τό Η μερολογιακόν ζήτημα ύπεβλήΟησαν πρός άξιολόγησιν 
τά πορίσματα τοΰ ύπό τής Γραμματείας έπί τής Προπαρασκευής τής 
Α γίας καί Μεγάλης συνόδου συγκληθέντος, κατ’ έντολήν τής Α' 
Προσυνοδικής ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως, ειδικού Συνεδρίου έπί 
τού ζητήματος «τοΰ κοινού ύφ ’ άπά\πων τών χριστιανών έορτασμοΰ 
του Πάσχα έν όρισμένη Κυριακή».
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Τό έργον τής Β' Προσυνοδικής ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως 
ύπήρξε πράγματι σημαντικόν διά τήν προπαρασκευήν τής ‘Αγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου δχι μόνον διότι συνεζητήΟηααν άπό κοινού ύπό 
τών εκπροσώπων πασών τών κατά τόπους άγιωτάτων ‘ΟρΟοδόξων 
Εκκλησιών τά κύρια καί παρεπόμενα ζητήματα τών άνωτέρω θεμά
των, άλλά καί διότι άπεσαφηνίσΟησαν πληρέστερον τά διά τής μα
κραίωνος όρΟοδόξου παραδόσεως καθιερωμένα κριτήρια προπαρα- 
σκευής τού όλου Οεματολογίου.

Ή  μερίμνη τής Γραμματείας έπί τής Προπαρασκευής τής 'Α 
γίας καί Μεγάλης Συνόδου έκδοσιςτών Πρακτικών τής Β' Προσυν
οδικής ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως εις τήν ειδική περιοδικήν σειράν 
τών «Συνοδικών» έγένετο κεχωρισμένως εις τήν έλληνικήν καί τήν 
γαλλικήν γλώσσαν άποσκοπεί δ ’είς τε τήν εύρυτέραν ένημέρωσιντοΰ 
όρΟοδόξου πληρώματος έπί τού προπαρασκευαστικού έργου καί εις 
τήν πληρεστέραν προετοιμασίαν τού φρονήματος αύτού διά τήν ύπο- 
δοχήν τού μεγάλου γεγονότος τής συγκλήσεως τής 'Αγίας καί Μ εγά
λης Συνόδου τής ΌρΟοδόξου ’Εκκλησίας.

I Σεπτεμβρίου 1993

f  Ό Μ ητροπολίτης Ε λβετίας Δαμασκηνός  

Προϊστάμενος τής Γραμματείας έπ ί τής  

Π ροπαρασκευής τής Ά για ς  καί Μ εγάλης Συνόδου
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Η Β' ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ 
Σαμπεζύ, 3 - 1 2  Σεπτεμβρίου 1982

Συμφώνως πρός τό από 1ης Μαρτίου 1982 Σεπτόν Γράμμα τής Λ.Θ 
Πανογιότητος. τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Δημητρίου τοΰ Λ', πρός 
τούς Προκαθημένους τών κατά τόπους Ορθοδόξων 'Εκκλησιών καί κατόπιν 
όμοφώνου σχετικής προτάσεως τής όλης Ορθοδόξου Εκκλησίας, ή Β Προ 
συνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις συνήλθεν άπό 3ης έως 12ης Σεπτεμ 
βρίου 1982 εν τώ έν Σαμπεζύ Γενεύης. Όρθοδόξφ Κέντρω τού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου.

ΑΙ 'Αντιπροσωπεϊαι τών κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλιιοιΰ»ν. αί όιιοίαι 
έλαβον μέρος είς τάς εργασίας τής Διασκέψεως άπετελέοθηοαν έκ τών κα 
τωθι μελών:

Οικουμενικόν Πατριαρχείον: Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Με 
λίτων. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος. Μητροπολίτης Φιλαδέλφειας 
κ. Βαρθολομαίος. Σύμβουλοι: Μητροπολίτης Νέας Ιεροέης κ. Σίλας. npu> 
τοπρ. κ. Μπόρις ΜπομπρίνσκοΤ.

Πατριαρχείον Αλεξάνδρειάς: Μητροπολίτης Νουβίας κ. Συνέαιος, Μη 
τροπολίτης Καρθανένης κ. Παρθένιος. Μητροπολίτης Αξωμης κ. Πέτρος.

Πατριαρχείον Αντιόχειας: Μιιτροπολίτης Όρους Λιβάνου κ. Γεώργιος. 
Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως κ. Σπυρίδων. Δρ. Σαμίρ Γκολάμ.

Πατριαρχείον Ιεροσολύμων: Μητροπολίτης Πέτρας κ. Γερμανός. Κα 
θηγητής κ. Γεώργιος Γαλίτης. Καθηγητής κ. Βλάσιος Φειδάς.

Πατριαρχείον Μόσχας: ΜητροπολΙιης Κίεβου καί Γαλικίας κ Φιλαρί 
τος. Μητροπολίτης Μίνσκ καί Λευκορωοσίας κ. Φιλάρετος, Μητροπολίτης 
Κρουτίτσκης καί Κολόμνας κ. Ίουβενάλιος. Σύμβουλοι: Πρωτοπρ. κ. Βααλιος 
Μποροβόϊ. κ. Γρηγόριος Σκομπέι. Διερμηνεύς: κ. Μπόρις Νελιούμπαβ

Πατριαρχείον Σερβίας: Επίσκοπος Σουμαδίας κ. Σάββας. Καθηγητης κ 
Στόγιαν Γκόσεβιτς

Πατριαρχείον Ρουμανίας: Μητροπολίτης Μολδαβίας καί Σουτοάβας κ. 
Θεόκτιστος. Μητροπολίτης Βανατου κ. Νικόλαος. Επίσκοπος Τιργοβιοιιου κ. 
Βασίλειος. Σύμβουλοι: Πρεσβ. Καθηγητής κ Ίων Μπρία. Δρ. Ναιν Ηλιι 
Τοομποτέα.

Πατριαρχείον Βουλγαρίας: Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς κ. Παγκρά 
τιος. Μητροπολίτης Βιδύνης κ. Φιλάρετος. Μητροπολίτης Βράτσης κ Κιιλλινι 
κος. Σύμβουλος: Σταυροψ. Οικονόμος κ. Νικόλαος Σιβάρωφ. Διερμηνείς: κ
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Ίβάν Ζελέφ. κ. Πέτκο Μπελτνιέψ, κ. Σβέτοσλαβ Πιπέρωφ, κ. Ζελιάσκα Ζελιά 
σκωφ.

'Εκκλησία Κύπρου: Μητροπολίτης Πάφου κ. Χρυσόστομος. Μητροπολί 
της Κηρυνείας κ. Γρηγόριος. Καθηγητής κ. Ανδρέας Μιτσίδης.

Εκκλησία Ελλάδος: Μητροπολίτης Κίτρους κ. Βαρνάβας. Μ ηιροιιολΐ 
της Περιστεριού κ. Χρυσόστομος. Μητροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρεβέζης 
κ. Μελέτιος. Σύμβουλοι: Καθηγητής κ. 'Ιωάννης Καλογηρου. Καθηγητής κ 
Βλάσιος Φειδάς.

Εκκλησία Πολωνίας: Επίσκοπος Γκτάνσκ καί Μπιαλιστόκ κ. Σάββας. 
Πρωτοπρ. κ. Α. Σεμενιούκ. Δρ. Ιωάννης Αντσιμιούκ.

Εκκλησία Γεωργίας: Αρχιεπίσκοπος Τσοκονδίδης κ. 'Ιωάννης. Αρχιεπί 
σκοπος Σουχούμης καί Αμπχαζίας κ. Δαυίδ. Επίσκοπος Μέτοχέ της καί Δςε 
βαχέτης κ. Άνανίας.

Εκκλησία Τσεχοσλοβακίας: Μητροπολίτης Πράγας καί πάσης Τσεχο 
σλοβακίας κ. Δωρόθεος, Πρωτοπρ. κ. Γιαροσλάβ Σουβάροκυ. Πρεσβ. Δρ. 
Στέφαν Προυζίνσκυ.

Εκκλησία Φιλλανδίσς: Μητροπολίτης Έλσιγκίου κ. Ιωάννης. Επισκο 
πος Ίοένσου κ. Αλέξιος. Πρωτοπρ. κ. Μσττι Σιντόρωφ

ΑΙ έργασίαι τής παροΰσης Β' Προσυνοδικής Πανορθοδοξου Δκιοκε 
ψεως διεξήχθησαν. ώς είθισται. ύπό τήν προεδρίαν τού Αρχηγού ίής Αν 
τιπροσωπείας τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, Σεβ. Μητροπολίτου Γέρονίος 
Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνος. Γραμματεύς αύτής ήτο ό Σεβ Μητροπολίτης Τρα 
νουπόλεως κ. Δαμασκηνός, Γραμματεύς έπί τής προπαρασκευής τής Αγκις 
καί Μεγάλης Συνόδου τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ος πρακιικογράφοι ώμι 
σθησαν ύπό τής Γραμματείας ό Πανοσιολ. Κωδικογράψος τής Αγίας και It 
ράς Συνόδου τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Διάκονος Μελίτων Καράς. καί 
ό Έντιμολ. "Αρχών Νοτάριος. Καθηγ. κ. Δημήτριος Οηραϊος.

ΤΑ ΠΡΟΗΓΗΟΕΝΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ

ΣΥΣΚΕ4ΊΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 
(Σάββατον. 4η Σεπτεμβρίου 1982)

Παρόντων τών άρχηγών πασών τών Αντιπροσωπειών τών κατα τό
πους άγίων Ορθοδόξων Εκκλησιών, πλήν τοΰ έκπροσωπου τής Εκκλησίας 
Πολωνίας, μή άφιχθέντος είσέτι, έπραγματοποιήθη σύσκεψις πρός καθορι 
σμόν τών διαδικασιακών τής λειτουργίας τής Διασκέψεως.

Κατόπιν προσευχής ό Σεβ. Πρόεδρος λέγει: Αγιοι άδελψοί. έκείνο ιά 
όποιον άνέρχεται είς τά χείλη μου τήν στιγμήν ταυτην. καθ’ ήν πραγμαιο 
ποιοΰμεν τήν πρώτην συνάντησιν ήμών. είναι τό τοΰ ψαλμωδού «ιδού δή π 
καλόν ή τΐ τερπνόν, άλλ’ ή τό κατοικεϊν αδελφούς δμα!>». Διότι ώς αδελφοί.
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πράγματι, συναντώμεθα πρός άλληλοενημέρωσιν προκαταρκτικώς έπί του 
προκειμένου ήμϊν έργου τής Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. 
τό όποιον κατ' έντολήν τών 'Εκκλησιών ήμών συνήλθομεν ϊνα έπιτελέσωμεν 

Εύχαριοτοϋμεν τώ Οεώ διότι ήξίωσεν ήμάς νά πραγματοποιήοωμεν τήν 
συνάντησιν καί Διάσκεψιν τούτην. ΔΓ έμέ. τόν έλάχιστον αδελφόν υμών 
όποτελεΤ τούτο ύπόθεσιν Ιδιαιτέρας χαράς, διότι καί πάλιν εύρίσκομαι μεταξύ 
ύμών.

Κατέστη πλέον παράδοσις όπως εις τάς Πανορθοδοξους ΔιασκέΜ^εις 
προηγήται συνάντησις τών άρχηγών τών Αντιπροσωπειών πρός συντονι 
σμόν τής όλης έργσσίας.

Κατά πρώτον, επιθυμώ νά θέσω ύπ' όψιν ύμών τό πρόγραμμα τών έρ- 
γασιών τής Διασκέψεως. Πρόκειται περί σχεδίου προγράμματος, καταρτισθέν- 
τος ύπό τής Γραμματείας έπί τής προπαρασκευής τής Συνόδου, τό όποιον 
θέτω ύπ’ όψιν ύμών. ϊνα προσλάβη τούτο τήν οριστικήν αύτού μορφήν. 
Παρακαλώ τόν Γραμματέα όπως άναγνώση τούτο.

Ό  Σεβ. Γραμματεύς άναγινώσκει τό έν σχεδίω καταρτισθέν πρόγραμ 
μα, έχον ώς άκολούθως:

Παρασκευή. 3 Σεπτεμβρίου:

Άφιξις 'Αντιπροσωπειών.

Σάββα τον. Λ Σεπτεμβρίου:

Συνάντησις 'Αρχηγών Αντιπροσωπειών.

Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου:

Όρθρος καί Θεία Λειτουργία 
'Επίσημος έναρξις Διασκέψεως 
Γ εύμα.

Δευτέρα. 6 Σεπτεμβρίου:

Συνεδρία Όλομελείας.

Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου:

Έργασίοι κατ' Επίτροπός.

Τετάρτη, 8  Σεπτεμβρίου:

Ολομέλεια πρός ένημέρωσιν ώς πρός τό Πασχάλιον. Συνέχισις τών έργα- 
σιών τών 'Επιτροπών καί τής 'Επιτροπής διά τό Πασχάλιον.

Πέμπτη, 9 .Σεπτεμβρίου:
Σύνταξις κειμένων 'Επιτροπών.
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Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου:

Έξέτασις έν Όλομελείφ τών κειμένων τών Επιτροπών.

Σόββατον, 11 Σεπτεμβρίου:

Υπογραφή τελικών κειμένων - άποφάσεων.

Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου:

Όρθρος καί Θεία Λειτουργία.
Γεύμα..-

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου:

Άναχώρησις ‘Αντιπροσωπειών.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Άφίερώσαμεν τήν ήμέραν τού Σαββάτου. 4ην Σε
πτεμβρίου, διά συνεργασίαν τών άρχηγών τών 'Αντιπροσωπειών. Ώ ς  είθι 
σται. τήν έναρξιν τών έργασιών κηρύττει δΓ είδικής όμιλίας ό Πρόεδρος τής 
Διασκέψεως καί τούτο θά πραγματοποιηθή αύριον. Κυριακήν, μετά τήν 
Θείαν Λειτουργίαν, έν τώ Ίερώ Ναώ έν ειδική τελετή έπισήμου ένάρξεως τής 
Διασκέψεως. Ειτα, προτείνω νά στρέψωμεν τήν σκέψιν ήμών πρός τάς τοπι 
κάς Εκκλησίας ήμών άποστέλλοντες τηλεγραφήματα πρός τούς Προκαθημέ 
νους αύτών, σίτούμενοι τάς εύχάς αύτών πρός εύόδωσιν τής Διασκέψεως. 
Τήν Δευτέραν, 6ην Σεπτεμβρίου, άρχονται αΙ έργασίαι τής Διασκέψεως δΓ έν 
όλομελεία συνεδρίας, κατά τήν όποιαν ή προεδρική έδρα προβαίνει εις σχετι
κήν είσήγησιν, άπευθύνουν σύντομον χαιρετισμόν οΐ άρχηγοϊ τών 'Αντιπροσ
ωπειών, άκολούθως δέ είσερχόμεθα εις τήν Ήμερησϊαν Διάταξιν.

Κατά τάς έπομένας ήμέρας άκολουθεϊται τό πρόγραμμα.
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους: Παρατηρώ δτι έίς τό άναγνωσθέν πρό 

γραμμα ύπάρχει έν πρωθύστερον, δεδομένου ότι ή όλομέλεια ένημερούται 
έπί τού Πασχαλίου μετά  τήν έργασίαν τής άρμοδίας Επιτροπής έπί τού θέμα
τος τούτου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τό πρόγραμμα θά έχη ποιάν τινα εύλιγισίαν. Άπαν- 
τών έπεξηγηματικώς εις τόν άγιον Κίτρους διαοαφώ ότι, είδικώς διά τό θέμα 
τού κοινού έορτασμού τού Πάσχα, ή Γραμματεία έπί τής προπαρασκευής τής 
Συνόδου έμερίμνησε καί έκάλεσεν ενταύθα άστρονόμους διεθνούς φήμης, 
έν τώ τέλει όπως έξηγήσουν άπό άστοονομικήο έπιστημονικής πλεuooc ώς έ 
χει τό ύπό συζήτησιν θέμα. άπαντήσουν δέ εις τυχόν άπορίας καθ' ότι ή λη- 
φθησομένη τυχόν άπόφασις θά πρέπει νά είναι καί θά εϊναι σύμφωνος όχι 
μόνον πρός τό πνεύμα, άλλά καί πρός τό γράμμα τής σχετικής διατάξεως τής 
έν Νικαία Α' Οικουμενικής Συνόδου.

"Ο Σεβ. Γραμματέας: Επί πλέον ή Γραμματεία, κατά καθήκον, θέλει 
ύποβάλει εις τήν όλομέλειαν τόν φάκελλον τού συγκληθέντος. κατ' άνάθεοιν 
τής Α’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. ειδικού συνεδρίου έπί τού 
θέματος τούτου.
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πράγματι, κατ’ άπόφασιν τής Α' Προσυνοδικής Παν
ορθοδόξου Διασκέψεως ή Γραμματεία ένετάλη όπως συγκαλέσπ συνέδριον 
ειδικών (βλ. άπόφασιν Α ’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Συνο 
δικά II, σ. 129) πρός μελέτην του θέματος τού κοινού έορτασμού τού Πάσχα, 
καί ύποβολήν έν συνεχεία τών πορισμάτων αύτοϋ εις τήν προσεχή Π ροσυνο
δικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, ήτοι τήν παρούσαν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Στάρος Ζαγοράς: 'Επιθυμώ νά έρωτήσο) ποιαν 
διαδικασίαν θά άκολουθήσωμεν κατά τήν έν όλομελεία ουνεδρίασιν: Ποιος 
θά πσρουσιάση τά έπί μέρους θέματα, ή Γραμματεία ή αί Έκκληοίαι;

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Ώ ς πρός τό θέμα, τό όποϊον έθιξεν ό άγιος Στάρας 
Ζαγοράς περί τοΰ ποιος θά παρουσιάση τά θέματα, άπαντώ: ταύτσ μέχρι τού 
δε παρουσιάζοντο ύπό τοΰ Προέδρου. Έν τή προκειμένη όμως περιπτώσει 
ύπάρχουν αΙ εισηγήσεις καί τά πορίσματα τής Διορθοδόξου Προπαρασκευιι 
στικής ‘Επιτροπής, τά όποΤα βασίζονται έπί τών εισηγήσεων τών Εκκλησιών, 
αί όποϊαι ειχον άναλάβει τήν μελέτην αύτών. Ύπάρχουν ήδη τά κείμενα τής 
Διορθοδόξου Επιτροπής ταύτης, τά όποϊα άποτελοΰν καί τάς εισηγήσεις πρός 
τήν ήμετέραν Διάσκεψιν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους: Τό Πασχάλιον δέν είναι μόνον Θέμα 
άστρονόμων. Πέραν τών αύστηρώς έπιστημονικών-άστρονομικών άπόψεων 
ύπάρχουν καί άλλαι όψεις τοΰ ζητήματος, α'ι όποϊαι θά πρέπει νά έξετασθούν 
Ή είδική έπιτροπή θά έχη νά άσχοληθή καί μέ τάς άλλας όψεις, οί δέ άστρο 
νόμοι θά κληθούν έν συνεχεία διά νά παράσχουν συμπληρωματικός έξηγη 
σεις.

’Επίσης, έχω νά παρατηρήσω ότι άντί τής έν τώ σχεδιω τού ιιρογραμ 
ματος άναφερομένης έκφράσεως «ύπογραφή τελικών κειμένου άποψά 
σεων», θά ήτο καλύτερον όπως προκριθή ό όρος «εισηγήσεις ή πορίσματα».

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Βονότου: Ποια ή σχέσις τών ληψθησομένων 
άποφάσεων πρός τάς 'Εκκλησίας ήμών: Διότι ή Εκκλησία ήμών έπιθυμεΐ να 
έχη λόγον έπί τών άποφάσεων.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Πρόκειται περί άποφάσεων AO REFERENDUM πρός 
τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, συμφώνως πρός τά πανορθοδόξως έγκε 
κριμένα διαδικοσισκά προπαρασκευής τής Συνόδου.

Ό  Σεβ. Γρομματεύς: Ώ ς  γραμματεύς ύπενθυμίζω ότι αί ύπό μιάς Προ 
συνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως λαμβανόμεναι άιιοφάοεις ύποβάλ 
λονται ώς εισηγήσεις είς τήν Αγίαν καί Μεγάλη Σύνοδον. Είναι αύτη ή διαδι 
καοία, ή πανορθοδόξως καθορισθεϊσα κατά τήν Δ Πανορθόδοξον Διάσκεψιν 
(ίδε Πρακτικά tv  Συνοδικό VI, σσ. 77-80) καί άνανεωθεΐσα ύπό τής Α Προ 
συνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως τού 1976.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Ή διαδικασία τήν όποιαν άνέφερεν ο ά 
γιος Τρανουπόλεως είναι ή όρθή. Βεβαίως, ή Προσυνοδική Πανορθόδοξος 
Διάσκεψις θά συντάξη τό τελικόν κείμενον διά τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Συνο 
δον, άλλά τό κείμενον τούτο δέν δυνάμεθα νά όνομάσωμεν άπόφασιν. διότι
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τότε θό έδει νά έφαρμοσθή έν τή ζωή τής Εκκλησίας. Ή λήψις τελικών άπυ 
φάσεων άπόκειται είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον καί όχι εις τήν Γΐρο 
συνοδικήν Διάσκεψιν καί διά τούτο συμφωνώ μέ τήν γνώμην τοΰ άγιου Κι 
τρους όπως άποφευχθή ό όρος «άπόφασις».

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Συμφωνώ ότι ή λήψις τών τελικών άποφάσεων άνή 
κει είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, καί ότι τόσον αί έργασίαι έπί τών θε 
μάτων τών τοπικών Εκκλησιών, όσον καί αί έργασίαι τής Διορθοδόξου Προ
παρασκευαστικής 'Επιτροπής καί τής Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ 
ψεως τυγχάνουν είσηγήσεις πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Ή διαδι 
κασία αϋτη συνεζητήθη διά μακρών καί εϋρηται, ώς προεϊπον, έν τοϊς πρακτι 
κοϊς προγενεστέρων Πανορθοδόξων Διασκέψεων.

Παρατηρώ όμως ότι διό νά παραπεμφθή έν θέμα είς τήν Αγίαν καί Με 
γάλην Σύνοδον πρέπει νά ύπάρξη άπόφασις Προσυνοδικής Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως. Τούτο θά συμβή καί είς τήν παρούσαν περίστασιν. Παρά ταύτα, 
έπειδή ένδιαφέρει ήμάς ή ούσία καί ούχί αί λέξεις, συγκατατίθεμαι είς τό νά 
όνομασθούν αί άποφάσεις ήμών πορίσματα.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: 'Επειδή πρόκειται νά άσχοληθώμεν μέ 
πολύ λεπτά θέματα, ώς τό πασχάλιον. ή λέξις άπόφασις δυνατόν νά προκαλέ- 
ση είς τό πλήρωμα τών 'Εκκλησιών ήμών παρεξηγήσεις καί άνηουχίας. διό 
καί φρονώ ότι πρέπει νά άποφεύγονται αί έκφράσεις, αί όποϊαι δύνανται νά 
σκανδαλίσουν

Έδώσατε, άγιε Πρόεδρε, τήν όρθήν λύσιν διά τής αποφυγής τού όρου 
«άπόφασις». Τά πορίσματα τής Διασκέψεώς μας θά παραπεμφθούν είς τήν 
Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν 'Επιτροπήν και άπό ταύτης εις τάς Ιερός 
Συνόδους τών κατά τόπους Ορθοδόξων 'Εκκλησιών ήμών.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Όχι, διότι τά έξετασθησόμενα θέματα έχουν ήδη 
τύχει έπεξεργασίας ύπό τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 'Επιτροπής, 
oi δέ σχετικοί φάκελλοι έπί τών θεμάτων έχουν ήδη τεθή ύπ' όψιν τών κατά 
τόπους 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών.

Έν τώ σημείψ τούτα) ό Σεβ. Πρόεδρος υπενθυμίζει τήν πανορθοδόξως 
άποφασισθεΐσαν διαδικασίαν προπαρασκευής τών θεμάτων καί παραπομπής 
αύτών είς τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον (ίδε Πρακτικά Δ' Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως έν Συνοδικά VI, σσ. 77*80, καί Α’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως έν Συνοδικά II, ο. 127) καί παρατηρεί ότι ή Α' Προσυνοδική 
Πανορθόδοξος Διάσκεψις δέν έξήτασε τά θέματα ταύτα, καθ' ότι ήσχολήθη 
μέ τόν καθορισμόν έν γένει τού καταλόγου θεμάτων τής ‘Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου, καί ότι είς τήν παετέραν Β' Ποοσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν 
άπόκειται η μελέτη τών εισηγήσεων τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Επιτροπής έπί τών τριών θεμάτων τοΰ όρισθέντος καταλόγου. 'Επί πλέον, 
παρατηρεί ό Σεβ. Πρόεδρος, ή ήμετέρα Διάσκεψις έχει νά άποφασίση έπί τού 
άπασχολοΰντος τήν 'Εκκλησίαν Βουλγαρίας είδικοΰ θέματος «τοΰ καθορι 
σμοΰ κατά πόσον είναι δυνατόν είς τό μέλλον νά χειροτονώνται έπίσκοποι έκ
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μοναχών, ol όποιοι έδέχθησαν άπλώς τήν ευχήν τής ραοοψυρίας καί ουχί μι» 
νον έξ έκείνων, oi όποιοι έδέχθησαν τό μέγα σχήμα», τό όποιον παρεπέμφθη 
είς αυτήν υπό τής προλσβούσης Α ' Προσυνοδικής Πανορθυδόξου Διαοκι 
ψεως.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς: Εις τήν Εκκλησίαν Βουλγαρίας 
όνετέθη καί ή μελέτη τοΰ θέματος τοΰ μοναχισμού, τό όποιον θά έξειαοη ή 
Διάσκεψις ήμών.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Όχι. τό θέμα τού μοναχισμού, άλλά τό ειδικόν οη 
μεϊον «κατά πόσον είναι δυνατόν είς τό μέλλον νά χειροτονώνται έπίοκοπαι 
έκ μοναχών, ol όποιοι έδέχθησαν άπλώς τήν εύχήν τής ρασοψορίας καί ούχί 
μόνον έξ έκείνων. οΐ όποιοι έδέχθησαν τό μέγα σχήμα».

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Στόρας Ζαγοράς: Συμφωνώ. άλλά έπί τού ειδικού 
τούτου θέματος ή 'Εκκλησία Βουλγαρίας έπιθυμεϊ νά ύποβάλη σχετικήν είσή- 
γησιν είς τήν Διάσκεψιν.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Βεβαίως.
'Αγιοι άδελφΟΪ, έξηντλήθη ήδη ή έξέτασις τού προγράμματος. Αί δοθεί 

σαι έξηγήσεις ήσαν έπαρκεΐς διά τά θέματα διαδικασίας προπαρασκευής τής 
Συνόδου. Καί νΰν, έχομεν νά όρίσωμεν τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Διασκέ 
ψεως ήμών. ήτις καί είναι δεδομένη έντός ιών πλαισίων τών διαγραψέντων 
τόσον ύπό τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής όσον και ύπό 
τής Α' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. ήτοι έχομεν να έξειάαω 
μεν τά θέματα:

α) Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας εκκλησιαστικών διατάξεων.
β) Κωλύματα γάμου.
γ) Ημερολογιακόν ζήτημα Μελέτη τού ζητήματος έν άναψορά πρός 

τήν περί πασχαλίου άπόφασιν τής Α' Οικουμενικής Συνόδου καί εξεύρεσις 
τρόπου πρός άποκατάστασιν συμπράξεως μεταξύ τών 'Εκκλησιών έν τώ ζη- 
τήματι τοΰτω. ώς καί τό απασχολούν την Εκκλησίαν Βουλγαρίας ως άνωτε 
ρω ειδικόν θέμα. τό όποιον δέν άποτελεΤ θέμα τής Αγιας καί Μεγάλης Συνο 
δου καί έπί τού όποιου καλούμεθα ώς Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διαοκε 
Φις νά λάβωμεν τήν δέουσαν άπόφασιν.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου Θά έπεθυμουν νά έρωτήσω ηερί ιής 
διαδικασίας έξαγωγής τών πορισμάτων ήμών. Προτείνω όπως όλα τα κείμενα 
γένωνται δεκτά όμοφώνως. διότι έάν Εκκλησία ιις έχη άντιρρηοιις έπί ένός 
θέματος, τότε τό θέμα έκεϊνο δέον νά μή παραπεμψθή εις ιην Αγιον καί Με 
γάλην Σύνοδον, άλλά νά μελετηθή έκ νέου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Είς όλας τάς μέχρι τούδί ΠαναρΟαδοξους Διοοκι 
ψεις κατεβλήθη προσπάθεια καί είχαμε ν ομοφώνους άποιρααεις. I ύχομιιι κο· 
έλπίζω καί κατά τήν παρούσαν Διάσκεψιν, εργαζόμενοι εν αγάπη να καταλη 
ξωμεν είς όμοφώνους άποφάσεις

Μετά ταύτα, λύεται ή συνεδρία.
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ 
(Κυριακή, 5η Σεπτεμβρίου 1982)

Ή έναρξις της Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως έγένετο 
μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν τής Κυριακής. 5ης Σεπτεμβρίου 1982, έν τώ 
Ίερώ Ναώ τοΰ Αποστόλου Παύλου τού ’Ορθοδόξου Κέντρου τοΰ Οίκουμε 
νικού Πατριαρχείου έν Σαμπεζύ Γενεύης. Κατόπιν είδικής ακολουθίας (Πα
ράρτημα 1) ό Σεβ. Πρόεδρος τής Διασκέψεως Μητροπολίτης Γέρων Χαλκη- 
δόνος κ. Μελίτων. 'Αρχηγός τής Αντιπροσωπείας τού Οικουμενικού Πα
τριαρχείου. προσεφώνησε τούς έκπροσώπους τών κατά τόπους Ορθοδοξων 
Εκκλησιών, ώς καί τό πολυπληθές έκκλησίασμα. διά τής άκολουθου εναρ

κτήριου όμιλίας:

«Σεβάσμιοι σύνεδροι, 
άγαπητοί άδελφοί,

Μέ χαράν, σεβασμόν καί συγκίνησιν χαιρετίζομεν τήν εύλογημένην πα
ρουσίαν πάντων ύμών, τών τιμίων έκπροσώπων τών κατά τόπους άγιων Ορ
θοδόξων Εκκλησιών, είς τό Πατριαρχικόν τούτο Σταυροπήγιον. έπί τώ σκο 
πώ τής συγκροτήσεως τής Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, καί 
άπευθύνομεν πρός ένα έκαστον ύμών προσωπικώς τόν άδελψικόν λόγον τοΰ 
καλωσορισμοΰ.

Προβαίνοντες είς τήν πραγματοποίησιν τού σκοπού τής Ιερός ταύτης 
συνάξεως ήμών, καθηγιάσαμεν καί καθ<^σιώσαμεν τάς άπαρχάς της μέ τήν 
χάριν καί εύλογίαν τής Θείας Λειτουργίας, έν συμπροσευχή όλων ήμών καί 
μετά τού πιστού λαού τοΰ Θεού.

Καί ήδη, άδελφοί. δόξαν άναπέμποντες τώ έν Τριάδι Θεώ. έκ προσώπου 
τού Παναγιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης, καί 
Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Δημητρίου. κηρύττομεν τήν έναρξιν 
τών έργασιών τής Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως καί έπικα- 
λούμεθα έπ' αύτήν τήν έπίπνοιαν τοΰ Παναγίου Πνεύματος.

Ή Διάσκεψις ήμών αϋτη, ώς Πανορθόδοξος, εϊναι άντιπροσωπευτική 
καί συγκεφαλαιωτική τής όλης, μιας καί άδιαιρέτου αγίας Ορθοδόξου Εκκλη 
σίας ήμών. Επίσης, ώς Προσυνοδική. αϋτη εντάσσεται κατά τήν ορθόδοξον 
ήμών έκκλησιολογίσν. είς τόν θεσμόν τής συνοδικότητος. ό όποΤος καί έν τή 
οικουμενική κορυφώσει του τής Άγιας καί Μεγάλης Συνόδου τής Εκκλησίας, 
άποτελεΐ τήν ύψίστην αύθεντίαν αύτής.

'Επομένως, ή Διάσκεψις αϋτη είναι ιερά Ούδεμίαν έχει όμοιότητα πρός 
τά κοσμικά συνέδρια, πολύ δέ περισσότερον ούδεμίαν έχει σχέσιν πρός τήν 
πολιτικήν. Είναι, έπαναλαμβάνομεν καί τονίζομεν, καθαρώς πνευματική έκ 
κλησιαστική σύναξις έν άγίω Πνεύμστι συγκροτούμενη, ούχί έκ τού κόσμου 
τούτου άλλ" έν τώ κόσμω συνερχομένη, καί είς μαρτυρίαν καί διακονίαν πρός



αύτάν άπσσκοποΰοα. έντεταγμένη b i εν ιω αχεδιω τής Θείας Οικονομίας δια 
τήν σωτηρίαν τού όνθρ(οπου καί τοΰ κόσμου, της κ? όλης.

‘Από τής όντολογικής ταύτης έπόψεως ιής Διαακεψι ως ημων. δυο t iv<n 
ol έν αυτή ουνεμγοί παρόγονιες ο θείος κιιϊ ό ανθρώπινος Αφ ημ·«>ν ιών 
ελάχιστων ή ανθρώπινη αδυναμία καί κένωαις. ή καθαρα καρδια και νοηαις η 
έλευθέρα έκφρασις τής προσωπικής ήμών γνυιμης και βουληοε ιος. πανιαιε 
βεβαίως έν τή προσπαθεία μας ουμψωνιας προς ίο  θειον θέλημα άιιο rau 
παναγίου ομιος Πνεύματος ή χειραγωγία ιό πλήρωμα και ή τελειωαΐς.

Λέγοντες ταύτα ούδέν άλλο έπιχι ιρούμ.· ν ειμή να ϋπομνηοωμι ν είς 
έαυτούς καί άλλήλους τήν πνευματικήν υυγκροιηαιν και διααιααιν, κατά ιην 
όρθόδοξον ήμών διδασκαλίαν καί παράδοσιν ιών ια ιου ιω ν έκκληαιααιικοιν 
συναθροίσεων, καί έπομένως καί τής ήμετέρας νά uuvi ιδητοποιηο«υμεν έτι 
περισσότερον έκαστος ήμών ιών έκκλησιασιικώς έντε ιαλμενων ιην ευθυ 
νην καί τό χρέος ήμών έναντι τού θεού. τής Εκκλησίας και ιαυ ανθρώπου 
καί νά πληροφορήσωμεν τόν κόσμον περί τίνος πρόκειται.

Αδελφοί.
Ή ταπεινή αϋτη όμιλία καιά τήν παρούσαν ίεράν ώραν ιής έν εκκλησία 

κατάρξεως τού έργου ήμών δέν προοθεται νά παρουσίαση τά ήδη πανορθο 
δόξως καθωρισμένα άντικείμενα αυτού, έπί τών όποιων θα αοχοληϋώμεν 
άπό τής αύριον, άλλά περιορίζεται είς ιό  νά είοαγαγη πρώιον rov όμιλουντα 
καί τήν όλην άδελφότητα είς τόν άπεριόριοτον έκεΐναν χώραν ιού τινευματι 
κού βάθους τής Διασκέψεως ήμών Δηλαδή, νά ύπηρι ιηση τήν προετοιμα 
σίαν τών πνευμάτων μας, τών καρδιών μας. νά μάς ψερη είς τα κλίμα του λό 
γου τοΰ Θεού, καί άπ αύτού καί τής βιωοεως του έν ιή Εκκλησία να λαβιυ 
μεν. ώς πνευματικόν σώμα ύψίστης έκκληοιαστικής υπευΟυνοτηιυς. και έμ 
πνευσιν καί καθοδήγησιν καί συνείδησιν χρέους και μειρον λογου καί αδελ 
φΐκής καί ύπευθύνου συμπεριφοράς έπιμετρον.

Ύπό τό πνεύμα τούτο καταψεύγαμεν είς τά θεϊα μηνύματα, τα οιιαια κα 
τά συγκυρίαν έρχονται πρός ήμάς σήμερον έκ τής λειτουργικής ζωής τής Εκ 
κλησίας, καί δή έκ τών βιβλικών άναγνωσμάιων τής σημερινής ΙΓ Κυριακής 
τοΰ Ματθαίου καί έκ τού σημερινού έορτολογίου. Τά κείμενα ταύτα και τό 
συναξάριον μάς προσφέρουν τρία σημεία πρός πνευματικήν θεωρίαν καί σια 
χασμόν, άλλά καί μάς διδάσκουν καί μας καθοδηγούν Ταύτα δε προέρχονται 
πρώτον, έκ τής παραβολής τής αμπέλου καί τών γεωργών τού Ευαγγελίου 
τής ήμέρας. δεύτερον, έκ τής παραγγελίας καί προτροπής τού Αποστολου 
Παύλου, πού ήκούσαμεν είς τήν σημερινην άποστολικήν περικοπήν, και. »ρι 
τον, έκ τοΰ σήμερον έορταζομένου Ζαχαριου τού προφήτου πατρός τού τι 
μίου Προδρόμου.

Ναι, ή περίτττωοις τοΰ ίερέως προφήτου Ζαχαριου τού πατρός ταύ 
Προδρόμου, έπικαίρως έρχεται νά μάς ύιιομνήση καί νά μάς κηρύξη. ότι τό 
σχέδιον τοΰ Θεού διά τήν σωτηρίαν τού άνθρώπου προχωρεί καί πραγμαιο- 
ποιείται, παρ όλα τά άντίθετα φαινόμενα, παρά τήν άδυναμίαν καί πολλακις
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παρά τήν έξ θύτης άντίδρασιν ή άκόμη καί άπιοτίαν ιών όργάνων έκείνων, 
πού έτάχθηοον νά ύπηρετήσουν τήν πραγμάτωοιν τού θείου σχεδίου ότι ή 
βουλή τοΰ Θεού όδεύει καί προοδεύει πολλάκις μέ τήν χρήσιν τρόπων καί μέ
σων καί νόμων, πού ύπερβαίνουν τήν γνώσιν. τήν νόησιν καί τήν όροσίν μας, 
μέ τήν θείαν μέθοδον τού παραδόξου. Αντιμέτωπος ιού παραδόξου εύρέθη 
ό Ζαχαρίας είς τό ένδον τοΰ ναού, λειτουργών τό θυσιαστήριον τού θυμιάμα
τος ένώπιον τοΰ δεξιόθεν έστώτος Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Αίφνιδιασμένος ή 
κουσε τόν λόγον τής άποκαλύψεως, τόν λόγον τού σχεδίου, καί έθαύμαοε. 
άλλά δέν τόν έβάστασε καί έκλονίσθη καί έδυσπίστησε. Καί ϋψωσε και αντε 
ταξε τόν λόγον τής άπορΐας, τής ανθρώπινης λογικής, τόν λόγον τών γνω
στών είς τούς άνθρώπους νόμων τής φύσεως. Καί. λοιπόν, ή πορεία τού σχε
δίου άνεχαιτίσθη; Κάθε όλλο. Τότε ύψώθη ό άποφσσιστικός άντίλογος τού 
λόγου τού Θεοΰ: «καί Ιδού έση σιωπών καί μή δυνάμενος λαλήσαι» (Λουκ. 
1,2 0 ).

Προκειμένου νά άναχαιτισθοΰν ol άνασταλτικοί ίδικοί μας δισταγμοί, ή 
όλιγοπιστία μας, ol μικροί ύπολογισμοί μας. ή δειλία μας, καί νά προωθηθή τό 
θεϊον σχέδιον, τό έργον τής σωτηρίας τού άνθρώπου, ή σοφία καί φιλανθρω
πία τού Θεοΰ ήμπορεΐ τήν στιγμήν πού ήμεΐς νομίζομεν ότι είναι άπαραίτητος 
ό λόγος, άντί τοΰ λόγου τοΰ άρνητικοΰ, τού άντιδραστικοΰ, τού κενού, νά 
χρησιμοποιήση τήν σιωπήν μας, καί διά τής σιωπής νά ύπηρετηθή ή ούσι'σ. 
Καί όχι μόνον τήν σιωπήν, άλλ' άκόμη καί τήν κωφότητα ήμπορεΐ νά έπιβάλη 
καί νά χρησιμοποιήση ό Θεάς διά νά προφυλάξη τήν άκοήν μας κατά τρόπον 
όδυσσειακόν άπό τόν σαγηνευτικόν ψίθυρον τού πειρασμού τής έρήμου. 
Διότι, όχι μόνον άλαλος άλλά καί κωφός έμεινεν ό Ζαχαρίας μέχρι τής γεννή- 
σεως τοΰ Προδρόμου τού Χριστού: «καί διέμενε κωφός» (Λουκ. 1,22).

Καί οΰτω, προβάλλει ένώπιον τής προδρομικής ταύτης πανορθοδόξου 
Συνάξεώς μας ό έορταζόμενος προφήτης Ζαχαρίας, ό πατήρ τού Προδρόμου, 
νά μάς ύπομνήση ότι καί ή σιωπή καί ή κωφότης. κατά θείαν οικονομίαν, είς 
ώρισμένας στιγμάς γίνονται συνεργοί, ώστε νά λαληθή καί νά γίνη άκουστός 
καθαρός μόνον ό λόγος τοΰ Θεοΰ.

Καί μετά τόν Ζαχαρίαν έρχεται ό Απόστολος Παύλος, μέσω τής Κορίν 
θου, νά μάς άπευθύνη τήν έπίκαιρον παραγγελίαν καί προτροπήν του: «Γρη 
γορεϊτε. στήκετε έν τή πίστει. άνδρίζεσθε, κραταιούσθε. Πάντα ύμών έν άγά- 
πη γινέσθω» (A‘ Κορ. 16. 13-14). Μάς παραγγέλλει νά μένωμεν άγρυπνοι. 
Καί μάς μεταφέρει άμέσως είς τόν έν Γεθσημανή όμοιον καί συμπληρωματι
κόν λόγον τού Κυρίου, έκεΐνον τόν περίφημον «γρηγορεϊτε καί προσεύχεσθε, 
ϊνα μή είσέλθητε εις πειρασμόν» (Ματθ. 26, 41).

Έχομεν, λοιπόν, τήν παραγγελίαν καί τοΰ Κυρίου καί τοΰ Παύλου νά 
γρηγορώμεν ώσάν άγρυπνοι φρουροί. Ή προτροπή άπευθύνεται πρός όλους. 
Ιδιαιτέρως όμως άφορφ είς τούς έξ ήμών έπισκόπους, διότι καί αύτή αϋτη ή 
λέξις έπίσκοπος καί ή έννοιά της είναι ταυτόσημοι πρός έκείνας τού γρηγο- 
ρούντος, τού άγρύπνου φρουρού πού έπισκοπεϊ άπό τήν σκοπιάν τοΰ φυλα
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κίου. καί διότι μείζονα έχομεν ευθύνην οΐ έπίσκοποι. Αλλωστε, τό «γρηγορεϊ- 
τε» τού Κυρίου άπηυθύνθη πρός τούς 'Αποστόλους κατά τήν άκραίαν στιγμήν 
τής κρίσεως και τού πάθους.

Έπαγρύπνησις. λοιπόν, έπί τού έαυτού μας, έπί τοΰ έργου μας, έπί τής 
εύθύνης μας, έπί τής πραγματικότητος τού άνθρώπου, έπί τού πειρασμού 
Καί όχι μόνον έπαγρύπνησις. άλλά καί προσευχή: «καί προσεύχεσθε» (Ματθ. 
26, 41). Θά έλεγον. καί νοερά προσευχή κατά τάς ώρας τών διαβουλεύοεων. 
κατά τήν στιγμήν τής έκψρόσεως τής γνώμης μας καί τής λήψεως τών άπο 
φάσεών μας. Διά νά μή είσέλθωμεν είς πειρασμόν. Διότι εϊναι άναπόφευκτοι, 
καί θά έλθουν ol πειρασμοί. Ό χ ι δέ άτέχνως, άλλά έντέχνως. «κατά τάς με 
θοδείας τού διαβόλου» (Έφεσ. 6. 11). Κατά τάς πονηροτάτας ταύτας μεθο 
δείας, είναι έπόμενον νά έμψανισθοΰν ένώπιον ήμών οΐ πειρασμοί ύπό τό 
πρόσχημα τής περισκέψεως. τής συνέσεως. τής προσσπίσεως όχι τής δυναμι 
κής παραδόσεως, άλλά τής στατικής συντηρήσεως. ή. πάλιν, τής προσσπί* 
σεως όμαδικών ή τοπικών συμφερόντων, καί έξυπηρετήσεως σπουδαίων, 
άλλ' έκ τοΰ κόσμου έρχομένων ή έπιβαλλομένων λόγων, ή καί. άκόμη, πείρα 
σμοί προερχόμενοι έξ ύποσυνειδήτων έλατηρίων αύταρκειας καί αύταρε 
σκείας. ή καί πνευματικής όκνηρίας καί άτολμίας καί δειλίας, ή. διατί όχι, ύπό 
τόν ψυχολογικόν αύτοματισμόν τής διασφαλίσεως καί επιδιώξεως προσωπι
κών σκοπιμοτήτων καί συμφερόντων.

Ά λλ ' έτι περαιτέρω, πειρασμοί άσψαλώς θά έλθουν καί ύπό τό άλλο έν 
δυμα. τού νά άρέσωμεν είς τόν κόσμον, ύπό τό πρόσχημα τής φιλελευθέρας. 
έκσυγχρονισμένης καί προοδευτικής τοποθετήσεως. μέχρι τής άπάτης τής 
λαοκρατίας καί τής άπο-χριστοποιήσεως τής Εκκλησίας. Ταύτα πάντα λέγον
ται όχι άπό θεωρίας, ούτε ύπό τύπον κηρύγματος, άλλά προέρχονται καί άπό 
άγιογραφικάς προειδοποιήσεις καί άποστολικό. πατερικά καί μοναστικά βιώ 
ματα καί άπό τήν συνεχή ιστορικήν έμπειρίαν τής στρατευομένης Εκκλησίας 
μέχρις αύτής τής στιγμής. Καί πάντα τά λεχθέντα συνκεφολαιούνται είς τού 
το. τό όποιον έστω εις γνώσιν πάντων ήμών: ότι άόρατος καί αύτόκλητος 
σύνεδρος τής άρχομένης Διασκέψεώς μας θά είναι ό πατήρ τών πειρασμών, ό 
'Εωσφόρος, καί μάλιστα ύπό τήν πλέον άπατηλήν έμψάνισιν καί παρουσίαν, 
έκείνην τοΰ άγγέλου τού ψωιός.

Διότι αί πνευματικοί καί έκκλησιαστικαί συναθροίσεις είναι ό προσφιλής 
του χώρος. Είς τούς χώρους αύτούς δίδει τήν πλέον άποψασιστικήν μάχην 
Καί τότε. ό ’Εωσφόρος είς ύπέρτατον βαθμόν ήδονίζεται καί θριαμβεύει, ό 
ταν έκ τοιούτων χώρων καί έκ τοιούτων συναθροίσεων, συνερχομένων έν 
τώ όνόματι τού Χριστού, άποσπό διά τών πειρασμών του πρός έαυτόν τούς 
ένδίδοντας, προοφέρων έν τέλει είς αύτούς τήν τραγικήν ψευδαίσθησιν ότι 
προσεχώρησαν ύπέρ Χριστού καί της Ορθοδοξίας.

Τήν προειδοποίησιν τούτην έκαμα καί είς προηγουμένσς Πανορθοδό 
ξους Διασκέψεις.

Λοιπόν, άς γρηγορώμεν καί ός προοευχώμεθα.
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Καί επανέρχεται ό Απόστολος Παύλος, καί συνεχίζει τήν παραγγελίαν 
του: «στήκετε εν τή πίστει». Μάς λέγει νά μένωμεν στερεοί καί όρθιοι είς την 
πϊστιν. Τούτο εΐναι τό κεφάλαιον τής Δ ιασκέψ εις  ήμών ή έμμονή είς τήν όρ 
θάδοξον χριστιανικήν πίσπν μος καί ή προσφορά μαρτυρίας ύπέρ αύτής Και 
μάλιστα, θά πρσσέθέτον, έμμονή καί μαρτυρία τής πίστεώς μας. ώς παρέδω 
καν αύτήν είς ήμάς άπό τού Κυρίου οΐ Απόστολοι καί οί Παιερες κοί οϊ Διδά 
σκολοι καί αί Οικουμενικοί Συνοδοί κοί τό αχρι τού νύν βίωμα τής Εκκλησίας, 
ήτοι ή ορθόδοξος ήμών ιιπράόοσις

Ύπό τήν έννοιαν τούτην, είναι αύτονόητον. ότι όλοι αί ουμμετεχοντες 
είς τήν Πανορθόδοξον ταύτην Διάσκεψιν. κατά πρώτον κοί κύριον λόγον είναι 
Φρουροί τής ορθοδόξου πίστεως. Ούδείς έξ ήμών δύναται νά ίσχυρισθή κοί 
νά καυχηΟή. ότι εΐναι όρθοδοξώτερος ιού άλλου καί νά ονειδίσει τόν άδελ 
φόν του διά ύποτονισμόν καί ύποβάθμισιν τής Ορθοδοξίας. Τοιούτος ψάρι 
σαισμός δέν έχει θέσιν είς τόν ιερόν τούτον χώρον. Ποϊος θά έτόλμα νά εϊπη: 
«ούκ ει’μί ώσπερ οι λοιποί τών άνθρώτιων» (Λουκ. 18, 11). ώσπερ οι λοιποί 
τών συνέδρων Ομως, παλιν όφείλομεν νά προοέξωμεν τήν άποστολικήν 
τούτην παραγνελίαν πρός ένίσχυσίν μας είς τήν έμμονήν έν τή πίοτει.

Άλλά δέν άρκεΐ ή έμμονή είς τήν πίστιν. Χρειάζεται καί ή προάσπισίς 
της. Καί μάλιστα έκεΤ όπου άπειλεϊται άπό τό άθεον καί άπιυτον περιβάλλον 
άπό τήν ώργανωμένην άντιχριστιανικήν εκστρατείαν ή άπό τό κύμα τής έκκο 
πμικεύσεως, καί έν γένει άπό τήν κάθε ιδεολογίαν καί κίνησιν καί ύπάρ 
χουν τόσαι είς τήν εποχήν μας πού έπιζητούν νά αλλοιώσουν τόν Χριστια 
νιομον. τοποθετούσα· αύτόν είς τήν κατηγορίαν τών διαφόρων ιδεολογικών 
κοινωνικών καί πολιτικών σχημάτων, πού καταλήγουν είς τήν κατάληξιν -ισμός.

Διά τούτο καί έπιφέρει άμέσως ό Απόστολος Παύλος τό «άνδρίζεσθε 
κραταιούσθε» Δηλαδή, μάς παραγγέλλει είς τό θέμα τής προασπισεως τής 
πίστεως καί φυσικά έξυπονοεϊται, έν περιπτωσει άληθινού καί πραγματικού 
κινδύνου τής πίστεως. καί όχι πλασματικής κινδυνολογίας νά άνοπτύξωμεν 
άνδρικήν άγωνιστικότητα πού σημαίνει έντιμον μαχητικότητα, καί ούχί έν 
φαινομένω άμύντορος κοί φρυκτωρού ούσιαστικήν φυγομαχίαν. Μαχητικό
τητα μέ δύναμιν καί θάρρος.

Καί είς τήν σπουδαίαν ταύτην παραγγελίαν ό Παύλος έπιλέγει τήν κο
ρωνίδα τών προτροπών του καί μάς προσφέρει τήν σπονδυλικήν στήλην τής 
πνευματικής καί έκκλησιαστικής ύποστόσεως καί τού ζωηφόρου προορισμού 
τής Διασκέψεώς μας. ήτοι τήν άγάπην: «πάντα ύμών έν άγάπη γινέσθω».

Ό  λέγων τούτο εΐναι ό ίδιος Απόστολος, ό όποιος είς τό ΙΓ κεφολαιον 
τής ίδιας Α' πρός Κορινθίους επιστολής του αναπτύσσει τήν έν τή Θειο ‘Απο- 
καλύψει σωτηριολογικήν σημασίαν τής αγαπης καί τήν τοποθετεί υπεράνω 
καί τής προφητείας, καί τής πίστεως. καί τής αύτοθυσίας καί τής έλπίδος (πρ· 
βλ. Α - Κορ. 13. 1-13).

Ή κατακλείς αύτη τής Παυλικής παραγγελίας και προτροπής είναι πρά
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γματι τό σπουδαιότερον μήνυμα πού χρειαζόμεθα. Καί τό χρειαζόμεθα ώς 
τό περισσότερον λησ μονού μενον.

Διότι, έάν όλα τά άλλα άπό άπόψεως συγκροτήσεως καί λειτουργίας τής 
Διασκέψεώς μας είναι τέλεια, έάν όλαι αί γνώμαι καί αί απόψεις πού θά διατυ 
πωθοΰν κατ’ αύτήν είναι λογικώς και φίλοσοφικώς καί θεολογικώς, καί δή έκ 
κλησιολογικώς, καί άπό πάσης άλλης άπόψεως άκαδημαϊκώς άρτια, όμως έάν 
αγάπη δέν ύπάρχη κινδυνεύομεν νά μεταβληθώμεν εις χαλκόν ήχούντα καί 
κύμβαλον άλαλάζον.

Διά τούτο προτρεπόμεθα άπό τόν Απόστολον, όλα όσα θά οκεφθώμεν. 
θά διαβουλευθώμεν, θά άποψασίσωμεν καί θά τελέσωμεν ώς πράξεις έκκλη 
σιαστικάς. νά γίνουν έν άγάπη. Διότι όταν προσέξωμεν, βλέιιομεν ότι ό Παύ 
λος δέν όριζει. δέν προσδιορίζει καί δέν περιορίζει τό τί πρέπει νά γίνη έν 
άγάπη. άλλά λέγει μέ σαφήνειαν καί κατηγορηματικότητα: «πάντα ύμών έν 
άγάπη γινέσθω». Τά πάντα έν άγάπη.

Λοιπόν, αύτή είναι ή λυδία λίθος τής Διασκέψεώς μας. ή άγάπη. Αγάπη 
πρός τόν Θεόν. άγάπη πρός άλλήλους. άγάπη πρός τόν έξω τού ναού τούτου 
έπαίτην τής άγάπης τής Εκκλησίας σύγχρονον άνθρωπον, τόν όποϊον «ούτως 
ήγάπησεν ό Θεός. ώστε τόν υΙόν αύτού τόν μονογενή έδωκεν, ϊνα πάς ό πι- 
στεύων είς αύτόν μή άπόλυται, άλλ1 έχτ] ζωήν αιώνιον» (Ίω. 3,16).

Μετά τόν Ζαχαρίαν καί τόν Παύλον, τό τελευταΐον καί σπουδαιότερον 
μήνυμα μάς έρχεται άπό αύτόν τόν Κύριόν μας. μέσω τής περί άμπέλου καί 
γεωργών παραβολής Του, πού ήκούσαμεν κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν.

Πρός τήν άμπελον παρομοιώθη ύπό τού Κυρίου ή 'Εκκλησία. Τήν άμπελον, 
τήν Εκκλησίαν, τήν φυτεύει ό Κύριος. 'Αλλά δέν τήν άφΐνει άφρακτον. Ώ ς 
οικοδεσπότης, καί πύργον οικοδομώ κα'ι μέ φραγμόν τήν περιβάλλει. Τήν 
καλλιέργειαν, τήν περιποίησιν καί τήν καρποφορίαν τής άμπέλου τήν εμπι
στεύεται είς γεωργούς.

Ή παραβολή ένδεικτικώς άναφέρει, πρός προειδοποίησιν. τήν περίπτωσιν 
τών γεωργών έκείνων, οί όποιοι ούτε τόν πύργον, ούτε τόν φραγμόν, ούτε 
τόν οικοδεσπότην τέλος, καί τούς άπεσταλμένους αύτού έσεβάσθησαν. Άλλά 
κυρίως ζητεί κα’ι έρχεται νά μάς διδάξη τό γεγονός ότι οί άμπελουργοί, 
εις τούς οποίους ό Κύριος ένεπιστεύθη τήν άμπελόν Του και τήν καλλιέργειαν 
κα'ι καρποφορίαν της, δέν ύπήρξαν οί άξιοι τής θείας προσφοράς καί εμπι
στοσύνης, όμως έξ αιτίας αύτών δέν πρόκειται νά άφεθη είς έγκατάλειψιν 
καί μαρασμόν ή άμπελος. Έάν oi γεωργοί άποδειχθούν κακοί, τότε θά έπέμβη 
ό Κύριος οικοδεσπότης τού άμπελώνος, ό όποιος καί τόν πύργον θά στηρίξη 
καί τόν φραγμόν θά ένισχύση κα'ι τόν άμπελώνα θά φυλάξπ καί αύτός θά 
καρποφορήση, διότι θά τόν έκδώση είς άλλους γεωργούς: «και τόν άμπελώνα 
έκδώσεται άλλοις γεωργοίς, οίτινες άποδώσουσιν αύτφ τούς καρπούς έν 
τοίς καιροϊς αύτών» (Ματθ. 21, 41).

'Αδελφοί.
Έδώ, ώς είναι καί ώς τό πιστεύω, εύρισκόμεθα ώς έντεταλμένοι τών
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κατά τόπους 'Εκκλησιών ήμών. άλλά συγχρόνως. Οπό τήν Ιδιότητα ταύτην. 
καί ώς κεκλημένοι ύπό του Κυρίου νεωργοί τού άμπελώνός Του είς τήν πα
ρούσαν περίστασιν. Ό  άμπελών ύπάρχει καί θό ύπάρχη, καί ό πύργος καί ό 
φραγμός. Τό δλον θέμα έν τή κατακλεΐδι τού λόγου τούτου είναι τ) είδους 
γεωργοί θά είμεθα. Εύχομαι νά άποβώμεν οΙ καλοί γεωργοί τής αμπέλου. Καί 
πρός τούτο απευθύνομαι είς τόν ψυτουργόν καί Κύριον τής άμπέλου, όπως 
άπευθυνόμεθα είς έκάστην δΓ έπισκόπου έν Εύχαριοτίςι λειτουργίαν τής Ορ 
θοδόξου ήμών Εκκλησίας, καί λέγω μεθ' ύμών: «Κύριε. Κύριε, έπίβλεψον έξ 
ούρανού καί ίδε. καί έπίσκεψε τήν άμπελον ταύτην, καί κατάρτισε αύτήν. ήν 
έφύτευσεν ή δεξιά Σου».

Αύτφ, τφ  φυτουργφ καί Κυριω τής 'Εκκλησίας, δόξα καί τιμή καί 
προσκύνησις έν αύτή. αύν τώ ΠατρΙ και τφ άγίω Πνεύματι. πάντοτε, νύν 
και άεί καί είς τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν».

‘Εν συνεχεία ό Σεβ. Πρόεδρος προτείνει πρός ψήφισιν σχέδιον τηλε
γραφήματος πρός τούς Πατριάρχας καί Προκαθημένους τών κατά τόπους 
’Ορθοδόξων 'Εκκλησιών. δΓ ού έξαγγελλομένης αύτοϊς τής ένάρξεως τών έρ 
γασιών τής Διασκέψεως έκζητούνται ή εύλογία καί αΐ εύχαί αύτών ύπέρ εύο- 
δώοεως τού έργου ταύτης. Τό τηλεγράφημα τούτο, γενόμενον δεκτόν όμο 
φώνως. έχει ώς άκολούθως:

«Σήμερον. Κυριακήν 5ην Σεπτεμβρίου. Β' Π ροσυνοδική Πανορ 
θόδοξος Διάσκεψις. έπικλήσει Παρακλήτου, ήρξατο έργασιών αύ 
τής. Χαρά καί εύλαβείφ γνωρίζοντες τούτο Ύμετέρα Παναγιό 
τι/Μακαριότητι έπικαλούμεθα έφ ' ήμάς καί προκείμενον ήμΐν έρ 
γον θεοδέκτους προσευχάς καί εύλογίαν Αύτής.

Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Μελίτων. Πρόεδρος»

Έπηκολούθησε δεξίωσις έν τώ Όρθοδόξω Κέντρω, μετ' αύτήν δέ γεύ 
μα. είς δ παρεκάθησαν άπαντες οί σύνεδροι. Κατά τό γεύμα ό Σεβ. Πρόεδρος 
ήγειρε πρόποσιν ύπέρ ύγείας τών Προκαθημένων τών άγιων 'Ορθοδόξων 
'Εκκλησιών, ύπέρ εύοδώσεως τού έργου τής Διασκέψεως καί έμνήσθη. έπί 
τή έπετείω τού θανάτου αύτού. τού άειμνήστου Μητροπολίτου Αενινγκραντ 
καί Νόβγκοροντ κυρού Νικοδήμου, καί τής πολυτίμου αύτού συμβολής είς 
τόν έργον τών Πανορθοδόξων Διασκέψεων.
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Α' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Δευτέρα. 6η Σεπτεμβρίου 1982) 

Πρωινή Συνεδρία 
(9.30 - 12.30)

Κατόπιν προσευχής, ό Σεβ Πρόεδρος κηρύσσει τήν έναρξιν τής ουνε 
δρίας, ήτις καί διεξάγεται ύπό τήν ακόλουθον ήμερησίαν διάταξιν:

/ Εισηγητική όμιλία Προέδρου.
2. Χαιρετιστήρια μηνύματα Αρχηγών Αντιπροσωπειών.
3. Παρουσίασις ύπό τού Γραμματέως τού φακέλλου τής Διασκέψεως.
4. Γ ενική συζήτησις έπί τών θεμάτων, τά όποια άποτελοϋν τό άντικείμενον 

τής μελέτης τής ολης Διασκέψεως, κατά τήν άκόλουθον σειράν:
ο) Κωλύματα γάμου.
β) Τό θέμα τού «καθορισμού κατά πόσον είναι δυνατόν εις τό μέλλον 

νά χειροτονώνται Επίσκοποι έκ μοναχών, οι όποιοι έδέχϋησαν 
άπλώς τήν εύχήν τής ρασοφορίας καί ούχί μόνον έξ εκείνων οί 
όποΤοι έδέχθησαν τό μέγα σχήμα». 

γ) Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας εκκλησιαστικών διατάξεων 
δ) Ημερολογιακόν ζήτημα. Μελέτη τού ζητήματος έν άναφορά ιιρός 

τήν περί πασχαλίου άπόφασιν τής Α' Οικουμενικής Συνόδου καί 
έξεύρεσις τρόπου πρός άποκπτάοταοιν συμπράξεως μεταξύ τών Εκ 
κλησιών έν τώ ζητήματι τούτω. ώς έπίσης καί τό θέμα ιου κοινού 
ύφ- άπάντων τών χριστιανών έορτασμού τού Πάσχα έν ωρισμένη 
Κυριακή.

5. Ανακοινώσεις.

Κατά πρώτον, ό Σεβ. Πρόεδρος άναγινώσκει τήν είσήγησίν ιου πρός 
τήν 'Ολομέλειαν τής Διασκέψεως. έχουσαν ώς άκολούθως:

«Σεβάσμιοι καί άγαπητοί άδελφοί.
οϊ συγκροτοϋντες τήν Β' Προσυνοδικήν ΠανορΟόδοξον Διάσκεψιν.

Καθ' ήν στιγμήν είσερχόμεθα εις τό κυρίως έργον τής άποοτολής καί 
τής εύθύνης ήμών. καί πάλιν δοξολογούμεν τό όνομα τού έν Τριάδι Θεού 
ήμών καί εύχαριστούμεν Αύτώ ότι ή πρόνοια καί ή χάρις Του ηύδόκησε να 
συναγάγη τήν άγίαν ήμών Ορθόδοξον Εκκλησίαν εις τήν παρούσαν Διασκε 
ψιν, έπικαλούμεθα δέ έπί πάντας ήμάς τήν έπιοταοίαν τού Παρακλήτου.

Εϊθισται άρχσμένων τών κυρίως έργασιών τών Πανορθοδόξων Διασκε 
ψεων. ή προεδρική έδρα νά προβαίνη είς εισηγητικήν ομιλίαν, παρουσιάζου 
σαν καί έπεξηγούσαν. τρόπον τινά, τό περιεχόμενον τού προκειμένου έργου 

Τούτο καθηκόντως πρίπτοντες, έπιθυμούμεν εύθύς άμέσως νά είπω
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μεν ότι κατά τήν παρούσαν περίστασιν δέν ύπάρχει άνάγκη εκτενούς καί διεξ
οδικής είαηγήσεως. διό καί αΰτη θά είναι εύσύνοπτος.

‘Αδελφοί.
Η Β' αϋτη Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις. κατά τά πανορΟο 

δόξως όρισθέντα. άποτελεΤ συνέχειαν τής Α' Π ροσυνοδικής καί ακολουθεί, 
κατά τά πανορθοδόξως καί πάλιν εγκεκριμένα διαδικασιακά. τήν Διαρθόδοξυν 
Προπαρασκευαστικήν Επιτροπήν, τής όποιας τά πορίσματα καί μάς εισάγουν 
είς τό έργον μας καί είναι τό άντικείμενον αύτού. Συνέρχεται δ ί ή Δ ιάοκιψ ις 
αυτη κανονικώς κατόπιν τής. κατά τάξιν. πρωτοβούλου μέν ένεργείας τού Οι 
κουμενικού Πατριάρχου. συμφώνου δέ γνώμης τών Προκαθημένων τών κα 
τά τόπους άδελφών άγιων Όρθοδόξα>ν Εκκλησιών

Κατά ταΰτα, ή Β" αϋτη Προσυνοδική ήμών Διάσκεψις. έν κανονική συγ 
κροτήσει καί άντιπροσωπευτικότητι τής μιάς, άγιας, καθολικής καί άιιοστολι 
κής κατ' Άνατολάς Ορθοδόξου Εκκλησίας, έρχεται νά συνέχιση γενικώς μ ίν  
τό έργον τών προηγουμένων έκείνων Πανορθοδόξων Διασκέψεων, αΐ όποΐιιι 
συνεκροτήθησαν είς έκφρασιν τής βουλήσεως τής άγιας ήμών Ορθοδόξου 
Εκκλησίας νά συνέλθη είς Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον καί είργάαθηυον 

πρός τήν κστεύθυνσιν ταύτην. άλλά συγκεκριμένως καί συστηματικώς διά να 
έξετάση, μελετήση καί άποψασίση, προσδίδουσα τήν τελικήν είσηγητικην 
διατύπωσιν καί μορφήν, έπί ένός τήματος τού πανορθοδόξως έγκεκριμενου 
καί ώρισμένου πινακίου θεμάτων τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Αύτός t i  
ναι ό προορισμός τής Διασκέψεώς μας. Τά πλαίσιά της είναι πανορθοδοξοις 
καθωρισμένα, έπί τό άναλυτικώτερον δέ έκ τών δέκα θεμάτων τά όποια τέλι 
κώς ώρίσθησαν ύπό τής Α' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως εις ιο 
πινάκιον τής Συνόδου, έχομεν νά έξετάσωμεν τώρα, έδώ. τά έξής τρία. ήιαι 
τά θέματα (1) Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας εκκλησιαστικών διατα 
ξεων συμψώνως ταϊς άπαιτήσεσι τής συγχρόνου έποχής, (2) Κωλύματιι γά 
μου. και (3) 'Ημερολογιακόν ζήτημα. Μελέτη τού ζητήματος έν άναφορςι 
πρός τήν περί πασχαλίου άπόφασιν τής Α' Οικουμενικής Συνόδου καί έξ- 
εύρεσις τρόπου πρός άποκατάστασιν συμπράξεως μεταξύ τών Εκκλησιών 
έν τώ ζητήματι τούτω (βλ. Πρακτικά Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
'Επιτροπής, Σαμπεζύ 1973. σελ. 147, καί Πρακτικά Α' Προσυνοδικής Παν
ορθοδόξου Διασκέψεως. έν Συνοδικά II. σελ. 98).

Έπιπροσθέτως. έχομεν νά άνταποκριθώμεν είς τό ειδικόν αίτημα τής 
άδελφής 'Εκκλησίας Βουλγαρίας, υίοθετηθέν ύπό τής Α’ Προσυνοδικής Παν
ορθοδόξου Διασκέψεως, ήτοι νά έξετάσωμεν τό θέμα «τού καθορισμού κατά 
πόσον είναι δυνατόν είς τό μέλλον ϊνα χειροτονώνται επίσκοποι έκ μοναχών, 
οί όποιοι έδέχθησαν άπλώς τήν εύχήν τής ρααοφορίας, καί ούχί μόνον έξ 
έκείνων οίτινες έλαβον τό μέγα σχήμα.

Έπί τών τριών πρώτων έκ τών θεμάτων τούτων προηγήθησαν ειση
γητικοί μελέται έπί μέρους 'Εκκλησιών. 'Επί τη βάσει τούτων είργάσθη ή 
Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Επιτροπή έμπεριστατωμένως καί διετύπωσεν
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είσηγητικώς πρός τήν Προσυνοδικήν Διάσκεψιν τήν έπ' αυτών ένιοίαν όρθο 
δοξον άποψιν. Ώ ς πρός τό τέταρτον ειδικόν θέμα. τό άπασχολοΰν τήν Εκ 
κλησίαν τής Βουλγαρίας, ύπάρχει ή σχετική εισηγητική μελέτη τής Εκκλησίας 
ταύτης.

Τά κείμενα όλων τών έργασιών τούτων, έπιμελείρ τής Γραμματείας έπί 
τής προπαρασκευής τής Συνόδου, έχουν άποσταλή έν καιρώ είς όλας τάς 
κατά τόπους 'Εκκλησίας.

'Acp' έτέρου. άποφάσει τής Α Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκε 
ψεως. ή όποια προέβη είδικώς είς τήν «έξέτασιν τού θέματος τού κοινού υψ 
άπάντων τών χριστιανών έορτασμού τού Πάσχα έν ώριαμένη Κυριακή» (βλ. 
Πρακτικά Α' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. έν Συνοδικά // σελ. 
130). συνεκλήθη. ώς γνωστόν, ύπό τής Γραμματείας έπί τής προπαρασκευής 
τής Συνοδού, έπί τούτιρ συνέδριον. καί συμπληρωματικώς και έν συνεχεία 
κατ' έκφρασθεϊσαν όμόψωνον γνώμην τού συνεδρίου τούτου, καί συσκεψις 
επιτροπής άστρονόμων, πρός έξέτασιν τού θέματος τούτου άπό πόσης άπό 
ψεως. καί προσδιορισμόν τής Κυριακής μετά τήν πρώτην πανσέληνον τής έα 
ρινής ίσημερίας. δΓ έν κατά τό δυνατόν μακρότερον διάστημα.

Καί τών έργασιών τούτων τά πορίσματα, ή Γραμματεία διεβίβοοεν είς 
άπάσας τάς κατά τόπους Εκκλησίας.

Έν τώ σημείω τούτω έπιθυμούμεν νά έξάρωμεν τοσον τήν φίλοτιμον 
καί φιλόπονον συμβολήν τών Εκκλησιών έκείνων, αί όποϊαι ήτοίμασαν καί 
άπέστειλαν είσηγητικάς μελέτας έπί τών ύπό έξέτασιν θεμάτων όσον καί τό 
πολύτιμον έργον τής τε Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής κιιι 
τής Γραμματείας έπί τής προπαρασκευής τής Συνόδου, διά τήν έτοιμαακιν ό 
λου τούτου τού άνεκτιμήτου πνευματικού καί έπισιημονικού ύλικου. το 
όποιον έτέθη είς τήν διάθεσιν καί κατ ιδίαν μελέτην τών κατά τόπους Εκκλη 
σιών. καί τώρα. κατόπιν μακράς έμβαθύνσεως είς αύτό. πρόκειται ιουτο ένω 
πιον ήμών πρός ύπεύθυνον άξιολόγησιν καί άξιοποίησιν διά τής αιιοκρυοτολ 
λώσεως τούτου είς συγκεκριμένος, ούσιαστικάς καί οίκοδομητικάς πονορΟο 
δόξους άποφάσεις. πρός τό άγιον συμφέρον τής Ορθοδοξίος καί επί πνεύμα 
τική ώψελεία τού πιστού λαοΟ τού 'θεού.

'Αδελφοί,
Καλούμενοι νά έπιληφθώμεν τού σπουδαίου καί Ιερού τούτου, δός δ ’ 

είπεϊν καί Ιστορικού, έργου, διότι ή Διάσκεψις αϋτη είναι ή πρώτη ή όποία θά 
λάβη άποφάσεις πανορθοδόξους έπί ώρισμένων θεμάτων τού πινακίου τής 
'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, κατανοούμεν. βεβαίως, όπόσην Ιεράν εύθύνην 
ύπέχομεν διά τήν καλήν καί άποδοτικήν διεξαγωγήν αύτού. Διότι, έκ τής Δια- 
σκέψεως ταύτης καί ύπό τής 'Εκκλησίας καί ύπό τού κόσμου άναμένονται όχι 
έπί πλέον θεωρίαι. ούτε έπαναλήψεις γνωστών πραγμάτων, ούτε καί 
ύπεκφυγαί, άλλ' ή έν πιστότητι καί σεβασμώ πρός τήν όρθόδοξον διδασκα
λίαν καί παράδοσιν. συγχρόνως δέ καί έν ρεαλιστική καί φιλανθρώπω τών 
πραγμάτων καί τών καταστάσεων έκτιμήσει, παραγωγή καί προσφορά καρ
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πών του άειζώου Πνεύματος, οΐ όποιοι νά έχουν σχέσιν μέ τήν ζωήν.
Πρός τούτο έκάστη Αντιπροσωπεία καί έκαστος τών συνέδρων έχομεν 

νά συνεισφέρωμεν έκ τής Ιδίας ήμών Εκκλησίας έκ τών έπί μέρους βιωμά
των και έμπειριών, τών προβλημάτων καί τών συνθηκών, καί τών ίδιοτύπων 
ποικιλιών τήν συμβολήν ήμών, πρός άπάρτισιν τής έκφράσεως καί διατυπώ- 
σεως τού ένιαίου φρονήματος τής ’Ορθοδοξίας, έπί θεμάτων γενικώς άφο- 
ρώντων είς αύτήν. Διότι, άπό άπόψεως δομής, προερχόμεθο έκ τοπικών ‘Εκ
κλησιών, όμως οπως είναι μ ία  ή άγία ήμών 'Ορθόδοξος Εκκλησία, ούτω καί 
ήμεΤς έντσΰθα «είς άρτος, έν σώμα οΐ πολλοί έσμεν οΐ γάρ πάντες έκ τού ένός 
άρτου μετέχομεν» (Α' Κορ. 10,17), καί ούτως άποτελούμεν τήν έκφρασιν τού 
έν ό ς , τού ϋ λ ο υ . Προσέτι, ώς σώμα καλούμεθα νά δώσωμεν έπιμαρτυρίαν 
τής λειτουργικότητος καί τής άποδοτικότητος τής συλλογικότητος.

Ή κατά στάδια προπσρασκευή τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής 
άγίας ήμών 'Εκκλησίας άπεκλήθη πορεία πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνο
δον. Καί είναι πράγματι πορεία. Ίσως βραδεία, μέ σταθμούς, όμως σταθερά, 
πληροφορημένη. έν ώριμότητι, καί, πρό παντός, έκεϊνο πού έπιθυμοΰμεν νά 
τονίσωμεν, έν συνοδικώ κλίματι.

Πορευόμενοι πρός τήν ‘Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, έν τή περιοχή της 
πορευόμεθα. Αί φάσεις τάς όποιας διανύομεν είναι συνοδικοί.

Ό θεν, άδελφοί, μετά φόβου Θεού, πίστεως καί άγάπης, έν ένότητι καί 
συνοδικώ πνεύματι. έπί τό έργον.

Καί ό θεός βοηθός πάσιν ήμϊν».
‘Ακολούθως ό Σεβ. Πρόεδρος λέγει: "Αγιοι άδελφοί, συμφώνως πρός 

τήν ήμερησΐαν διάταξιν, όσαι έκ τών ‘Αντιπροσωπειών τών κατά τόπους 'Ορ
θοδόξων ’Εκκλησιών επιθυμούν νά άπευθύνουν χαιρετισμόν πρός τήν Διά- 
σκεψιν, δύνανται νά τό πράξουν. Πρό τούτου όμως, νομίζω, ότι θά έδει 
όπως άναγνωσθούν τά ληφθέντα άχρι στιγμής τηλεγραφήματα τών Προ
καθημένων τών κατά τόπους ’Ορθοδόξων 'Εκκλησιών. Μέχρι στιγμής έλή- 
φθησαν τηλεγραφήματα τών Προκαθημένων τών 'Εκκλησιών Κωνσταντινου
πόλεως. 'Αλεξανδρείας, 'Ιεροσολύμων, Ρωσσίας, Βουλγαρίας, 'Ελλάδος καί 
Γεωργίας. Παρακαλώ τήν Γραμματείαν νά άναγνώση τά μηνύματα ταύτα 
τών Προκαθημένων.

Ό Σεβ. Γραμματεύς άναγινώσκει τά τηλεγραφήματα, έχοντα ώς άκο- 
λούθως:

«Ίερώτατον Μητροπολίτην Χαλκηδόνος Μελίτωνα 
Πρόεδρον Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Συγχαίροντες aioig ένάρξει έργασιών ύμών έπικαλούμεθα χειρα- 
γωγίαν Παρακλήτου πρός πλήρη εύόδωσιν αύτών εις δόξαν Τρια
δικού Θεού, στερέωαιν 'Ορθοδοξίας καί σωτηρίαν πιστών.

Πατριάρχης Δημήτριος 
Έν Κωνσταντινουπόλει, τή 5jη Σεπτεμβρίου 1982»
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«Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνα 
Πρόεδρον Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

'Ασμένως έλόβομεν Ύμέτερον Μήνυμα ένάρξεως τής Β' Προσυν
οδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως καί αδελφικώς εύχαριστοΰντες 
εύχόμεθα εύόδωσιν του άγώνος Υμών ύπέρ τής Εκκλησίας συνωδά 
τή ζώση παραδόσει Αύτής καί τοϊς σημείοις τών καιρών, ά ό 
Κύριος ορίζει, πρός λύτρωσιν τών ανθρώπων.

Αλεξάνδρειάς Νικόλαος 
Έν Αλεξάνδρειά τή 6η Σεπτεμβρίου 1932»

«Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μελίτωνα
Πρόεδρον Β’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Έπί ένόρξει έργαοιών β ’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως 
Υηθωσύνως χαιρετίζοντες τιμιωτάτους έκπροσώπους, κατά τόπους 
όγιωτότων αδελφών 'Ορθοδόξων Εκκλησιών δεόμεθα άπό Πανα
γίου Τάφου Ουρανίου Δομήτορος, ένισχύσαι ύμάς. κατευθήναι δια
βήματα υμών χάριτι Παναγίου Πνεύματος, έγγύτερον ευλογημένης 
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου πρός δόξαν ύπερυμνής του ονόματος 
'Αγίας Τριόδος έπαινον καθόλου 'Ορθοδοξίας.

Διόδωρος Πατριάρχης Ιεροσολύμων 
Έν Ίεροσολύμοις. τή 3η Σεπτεμβρίου 1982»

«Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Χαλκηδόνος Μελίτωνα.
Πρόεδρον Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Άναπέμπομεν εύχαριστηρίους προσευχάς καί δοξολογίαν τφ  
Θεώ, τώ έπιτρέποντι τοϊς έκπροσώποις τών τοπικών ‘Ορθοδόξων 
Εκκλησιών όπως συνέλθωμεν όμού είς συγκρότηοιν τής Β' Προ
συνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Χαιρετίζοντες έγκαρδίως 
άπαντας τούς συμμετέχοντες προσευχόμεθα τώ Κυρίω όπως 
παράσχη αύτοϊς τήν ουράνιον αρωγήν αύτού καί καταστήση 
τήν εύλογημένην ταύτην Διάσκεψιν, συνερχομένην έν άγόπη καί 
ένότητι. μίαν μεγίοτην συνεισφοράν έν τή προπαρασκευή τής 
'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής κατ' Άνατολάς 'Ορθοδόξου Εκ
κλησίας. πρός δόξαν Θεού, τού Σωτήρος ήμών.

Ποιμήν. Πατριάρχης Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας 
Έν Μόσχφ, τή 3η Σεπτεμβρίου 1982»

«Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνα. 
Πρόεδρον Β" Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. έπί τής 
προπαρασκευής τής Άγιας καί Μεγάλης Συνόδου τής ’Ορθοδόξου 
'Εκκλησίας.
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Ύμε τέρα Σεβασμιότης, αγαπητέ αδελφέ Μητροπολπο. 
Αναπέμπομεν ειλικρινείς ευχαριστίας τώ Κυρίω Θεώ ήμών. τώ 
όωρήσαντι τήν χόριν Αύτού. όπως ή προσεχής Β Προαυνοδικη 
Πανορθόδοξος Διάσκεψις. πρός προετοιμασίαν τής Αγίας καί μ: 
γόλης Συνόδου τής άγιας ήμών Ορθοδόξου Εκκλησίας άρξηται 
τού έργου αυτής. Ή μ  είς και ή Ιερ ό  Σύνοδος τής Ορθοδόξου Εκ 
κλησ/ας τής Βουλγαρίας διαπύρως προσευχόμεθα όπως τό άγιον 
Πνεύμα έκχύση τήν εύλογημένην δύναμιν αυτού έπί τούς συμμε 
τέχοντας είς τήν πανορθόδοξον τούτην συνόντησιν. πρός πλήρη 
επιτυχίαν καί πρός ουσιαστικήν πρόοδον έν τή προπαρασκευι] 
τής λίαν ποθητής Συνόδου. Τυγχάνει βαθεία πεποίθησις ήμών ότι 
ή Διάσκεψις αύτη θά διεξσχθή ύπό τήν καθοδήγηοιν τού Θεού 
έν αδελφική ατμόσφαιρα αγάπης έν  Χριστώ, τώ άνω τόπο πο/με 
νι, καί έν άμαβαίφ σεβασμφ, σοφία και έπισταμένη προσοχή 
προς τα ζω ίικωτατα προβλήματα, τας ανησυχίας καί τας έττίδιώ 
ξεις άπασών τών άγιων κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, καί 
τούτο ήθελε συμβάλει είς μίαν πλούσιον συνεισφοράν πρός στα
θεροποίησή καί άνόπτυξιν τής αγίας Ορθοδοξίας.

Μάξιμος, Πατριάρχης Βουλγαρίας 
Έν Σόφια, τή 2α Σεπτεμβρίου 1982»

«Μητροπολίτην Τρανουπόλεως Δαμασκηνόν

Πρός τήν έν Γενεύη Β ' Πανορθόδοξον Προσύνοδον. άπό τήν 
άποστολικήν Εκκλησίαν τής Ελλάδος απευθύνομε ν εγκάρδιον 
χαιρετισμόν καί έν  αγάπη περ/πτυσσόμενοι άλλήλους αδελφικώς 
όοπαζόμεθα πάντας. Δ/απύρω δέ πρός Κύριον ικεσία έκ βαθέων 
εύχόμεθα όπως τό πνεύμα τής αγάπης καί ένότητος δπερ ό Από 
στολος τών έθνών Παύλος άπηύθυνεν άπό τού ιερού βράχου τής 
Ακροπόλεως πρυτανεύση. εις τρόπον ώστε ή συνερχόμενη Β 
Πονορθόδοξος Προσύνοδος έν  αγαστή σύμπνοια ηνωμένη άχθη 
είς ομόφωνον άπόφασιν έπί τών συζητηθησομένων θεμάτων, έπ 
άγαθώ τούχριστεπωνύμσυ πληρώματος συμπάσης τής Ορθοδο 
ξίας.

Ό Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί πόσης Ελλάδος Σεραφείμ 
Έν Αθήναις, τή 1η Σεπτεμβρίου 1982»

«Μητροπολίτην Τρανουπόλεως Δαμασκηνόν

Έγκαρδίως χαιρετίζομεν τούς συμμετέχοντας είς τήν πανορθό 
δοξον συνόντησιν, εύχόμενοι όπως ό Κύριος ήμών εύλογήση rc/c. 
εργασίας ύμών, αί όποιοι, έλπίζομε ν. ότι θά συνεισφέρουν μ} γά 
λωςε/ς τήν ειρηνικήν ζωήν καί τάς δραστηριότητας τών ΟρΟοδό
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ξων Εκκλησιών, είς άμοιβαίαν αγάπην μεταξύ τιΰν λαών καί : ΐρη 
νικήν συνεργασίαν μεταξύ αύηϋν. πρός ευημερίαν τού ούμπαντο<, 
κόσμου καί τής όλης ανθρωπότητας

Ήλίας Β' Καθολικός Πατριάρχης πόσης Γεωργίας 
Έν Τιφλίδι, τή 30ή, Αύγούστου 1982»

'Ακολούθως ό Σεβ. Πρόεδρος παρακαλεϊ τούς Αντιπροσώπους οπως 
παρουσιάσουν τά μηνύματα τών Εκκλησιών των.

Ό Σίβ. Μητροπολίτης Νουβίας:
«Ή Α. Θ. Μακαριστής ο Πατριάρχης μας κ.κ. Νικόλαος, διά τής Αντι

προσωπείας τού Πατριαρχείου μας. τού Μητροπολίτου Καρθανένης κ. Παρθε
νίου. τού Μητροπολίτου Άξώμης κ. Πέτρου καί έμού. διο^ιβαςει Σεβαομκο 
τατε Πρόεδρε, άγιε Χαλκηδόνος. καί άγαπητά Μέλη τής Β Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως. τάς εύχάς καί τήν εύλογιαν του.

Ό  Μακαριώτατος Πατριάρχης μας μετά χαράς παρακολουθεί ιιονιοτε 
τόν άγώνα τόν καλόν καί τό έργον τών Πανορθοδόξων Διασκεψεων καί ίδιοι 
τέρως θά παρακολουθήση καί θά προσευχηθή διά τήν Β Προουνοδικην ΓΙον 
ορθόδοξον Διάσκεψιν μας. καί άναμένει τάς προτάσεις καί ειαηγησπς ουτής 
έπί τών θεμάτων, τά όποία θά έξετάση.

Εύχεται έν Κυρίω. όπως τό έργον τής Διασκέψεώς μας ευοδωθή εν πά 
σι, καί ή πορεία αύτής άκολουθήση τά βήματα τής διά μέσου των αιώνιον 
ζωντανής καί δημιουργικής παραδόσεως τής Εκκλησίας μας διά τήν λυιρω 
σιν τοΰ άνθρώπου κατά τά σημεία τών καιρών τα όποϊα Αυτός ό Κύριος όρι 
ζει πάντοτε.

01 έκπρόσωποί του έλάβομεν έντολήν. ϊνα προσφέρομεν ιιιιιε ινο  τήν 
διακονίαν μας όσον δυνάμεθα».

Ό  Σεβ Μητροπολίτης Όρους Λιβάνου:
«Άναπητοί έν Χριστώ άδελφοί
Άγ ιε Πρόεδρε, Αρχηγοί καί Μέλη τών 'Αντιπροσωπειών 
τών άγίων τού Θεού Εκκλησιών.

Τό ύπό τού Κυρίου τών ψυχών ήμών Αρχιποίμενος Χρίστου έμπιοιευ 
θέν σήμερον τώ Πατριάρχη Αντιόχειας καί τή περί Αυτόν Ιερ<;ι Συνοδω μι 
κρόν ποίμνιον έχει τά δμματα αύτού έστραμμένα πρός υμάς. κεκλημενους ο 
πως διά τής χάριτος προετοιμάσητε τήν όδόν τού Αγίου Πνεύματος προς την 
Σύνοδον, ής τήν ούγκλησιν ή 'Εκκλησία άπό αίωνων άναμένει. Συμπαοοι οι 
κατά τόπους Έκκλησίαι χειμάζονται. Ή ένότης όμως ένισχύει τήν ελπίδα. Ή 
ύπό τό φώς τής Μεταμορφώσεως θεωρούμενη ένότης. νέαι οδοί ιιοιμονιικής 
διακονίας, τελειώτερα λειτουργικά καί κανονικά σχήματα θο διευκολύνουν 
τήν πνοήν τού άγιου Πνεύματος καί άναγγείλουν καλλίτερον ιην έλευυιν του 
Κυρίου. Μάλιστα' Είμεθα οί φύλακες μιάς άδιακόπου παραδοσιως Κοι ο
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μως. «έξαποστελεϊς τό Πνεύμα, σου, καί ανακαινιεϊς τό πρόσωιιον ιής γής» 
(ψαλμ. 103. 30). Παοάδοσις είναι ή πιστότης είς τό Πνεύμα, διά μέσου νέων 
λέξεων. «Ή ένατης του Πνεύματος έν τώ ουνδεαμω τής ειρηνης» ανευ ομως 
έλλείψεως τόλμης, τής παρρησίας τών τέκνων τού Θεού. κατά πάντα έλί υΟε- 
ρων έν τή οίκίςι τού Πατρός των. Τολμηρά ποιμαντική μέριμνα δέον όπως 
διορθώνη τάς συντηρητικός τάσεις τών χριστιανών. Ή ουντήρηαις δυνατοί 
νά άποβή ήθική βία, ένοχος άμέλεια καί άπραξία. Ό  τρόπος μεταδόοεως τής 
πιστότητος άποτελεϊ άκριβώς τό έργον τής Συνόδου καί. κατά συνέπειαν, τών 
Επιτροπών αϊτινες προετοιμάζουν ταύτην. Κύριος όδηγήσαι ήμάς».

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας:
«Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε.
Αντιπρόσωποι τών αύτοκεφάλων ‘Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Μέ συγκίνησιν, προσδοκίαν καί έλπίδα άλλά καί μέ πλήρη ουναιοθηοιν 
εύθύνης ήλθομεν καί πάλιν είς τήν σταυροπηγιακήν ταύτην Μανήν, είς τό σε 
Γττόν τούτο Κέντρον τού Οικουμενικού Πατριαρχείου Υνα. έξ ονόματος τών 
Εκκλησιών, τάς όποιας άντιπροσωπεύομεν, έκφράσωμεν τάς απόψεις αυτών 
έπί τών θεμάτων, τά όποια άναγράφονται είς τήν ήμερηοίαν διάταξιν.

"Αν είς τήν προσλαλιάν, τήν όποιαν άπηυΘύναμεν πρός τήν ολομέλειαν 
τής Α ’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως έδηλώσαμεν ότι τό έργον 
ήμών δέν είναι εύχερές. σήμερον λέγομεν ότι τούτο είναι σοβαρώτατον 
άποφασιστικόν καί άκόμη τούτο ύπόκειται είς καλόπιατον καί κακάπιστον κρι 
τικήν καί έκ παραλλήλου πρός τυχόν όφελήματα έγκυμονεΤ πλείστους όοους 
κινδύνους διά τήν ένότητα τής Εκκλησίας.

Καλούμεθα πλέον ένταύθα όχι νά μελετήσωμεν θέματα αλλά νά είση 
γηθώμεν ταύτα πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, όποτε ευδοκηση ο 
Θεός νά συνέλθη αύτη καί κατά τινα τρόπον δεσμεύομεν ιας Εκκλησίας 
ήμών.

Ή άγιωτάτη Εκκλησία Ιεροσολύμων καί ιδία ό Προκαθήμενος αότής 
έν Συνόδω συνέστησαν είς ήμάς ϊνα είμεθα λίαν επιφυλακτικοί είς τάς έκφρα 
ζομένας ύφ' ήμών άπάψεις, σταθμίζωμεν μέ συναίοθησιν εύθύνης τάς ένανι ι 
τής δλης Εκκλησίας έπιπτώσεις οίασδήτινος άποψάοεως ήμών έτι δέ. λαμβά 
νωμεν ύπ' όψιν τάς είδικάς συνθήκας ύπό τάς όποιας διαβιοϊ ή Εκκλησία 
ήμών.

Κατά τήν έξέτασιν τών έπί μέρους θεμάτων τής ήμερηοίας δια τάξε ως οί 
άντιπρόσωποι τής ‘Εκκλησίας Ιεροσολύμων θά έκφράσουν μέ σαφήνειαν καί 
διεξοδικώς τάς άπόψεις τής Εκκλησίας ήμών.

Καί τώρα. διαβιβάζοντες πρός ύμάς τάς εύχάς τού Μακαριωκαου Πα 
τρός καί Ποτριάρχου ήμών κ. Διοδώρου καί τής Αγίας καί Ίεράς Σιινοδου και 
μεταλαμπαδεύοντες έξ 'Ιεροσολύμων τήν χάριν τού Παναγίου καί Ζωοδοχου 
Τάφου τού Σωτήρος ήμών Χριστού καί τών λοιπών παναγίου σεβαομάτων 
τής πίστεως ήμών είς ένίσχυσιν καί φωτισμόν ήμών έν τή έπιτελέσει τής
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άποστολής ήμών. ός χωρήσωμεν έπί τό έργον μέ τήν βεβαιότητα ότι ή παν- 
σθενής δύναμις τοΟ Θεού καί τό Πανάγιον Πνεύμα, τό όποϊον έπεκαλέσΟη 
μεν κατά τήν κήρυξιν τών έργασιών τής Διασκέψεως. θά όδηγήση ήμάς εις 
τήν όδόν τής άληθείας».

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου κοί Γολικίος:
«Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε.
Σεβασμιώτατοι άγιοι Άδελφοί,
Τιμιωτάτη Όμήγυρις.

Έξ όνοματος της Αύτού Άγιότητος. τού Πατριάρχου Μόσχας καί πασών 
τών Ρωσσιών κ. Ποιμένος, τής Ίεράς Συνόδου, τών Επισκόπων, τού Κλήρου, 
τών Μοναχών καί τού Λαού τής 'Ορθοδόξου ‘Εκκλησίας τής Ρωσσίας, χαιρετίζω 
έκ βάθους καρδίας τούς σεβασμιωτάτους Ίεράρχας καί άπαντας τούς εκ
προσώπους τών κατά τόπους 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών, τούς συνηγμένους, 
έπ’ εύκαιρίςι τής Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, έν τώ φι
λοξενώ τούτω Όρθοδόξω Κέντρω τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, 
έν Σαμπεζύ Γενεύης.

Είναι ομοφωνος γνώμη ότι άπασαι αί τοιαύτης φύσεως 'Ορθόδοξοι συν
άξεις, άφιερωμέναι είς τήν προπαρασκευήν τής ‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου 
τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, κέκτηνται μεγίστην σπουδαιότητα διά τήν ζωήν 
τού όρθοδόξου πληρώματος και αποτελούν πολυτίμους κρίκους εις την όλην 
διαδικασίαν προπαρασκευής τής Συνόδου. Ή παρούσα όμως Διάσκεψις ιδιαι
τέραν λαμβάνει δΓ ήμάς σημασίαν, δεδομένου ότι, ώς δεύτερα, καθιστςί 
έκδηλον τήν συνέχισιν τοΰ έργου προπαρασκευής τής Συνόδου κοί τό έγγύς 
τής συγκλήσεως αύτής. τοΰ Θεοΰ εύδοκοΰντος.

Θλιβόμεθα, έν τούτοις, έκ τοΰ γεγονότος ότι ή ύφ' όλων ήμών τοσού 
τον ποθουμένη στιγμή τής συγκλήσεως τής Άγιας καί Μεγάλης Συνόδου 0t 
καθυοτερήση άναμφιβόλως λόγω τών άποκλινουσών ώς πρός τήν προπαρα 
σκευήν αύτής άπόψεων, καί. συγχρόνως, ότι είς τήν διαδικασίαν προπαοα 
σκευής, καί δή καί είς τήν παρούσαν Διάσκεψιν. δέν μετέχει τό σύνολον τής 
'Ορθοδοξίας: άπουσιάζουν ή Αύτοκέφαλος Εκκλησία τής Αμερικής καί ή Αύ- 
τόνομος Εκκλησία τής 'Ιαπωνίας.

Είχομεν άναφερθή είς τό σύτό θέμα καί ένώπιον τής Α ' Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως καί ένώπιον άλλων Πανορθοδόξων ή Οικουμενι
κών Συνάξεων.

Θεωρούμεν, όντως, ότι ή άπουσία τών 'Εκκλησιών τούτων είναι έπί 
ζημία τής προπαρασκευής τής Συνόδου καί άνασταλτικός παράγων τής συγ
κλήσεως αύτής.

Θά έπεθύμουν όπως ύπογραμμίαω τήν Ιδιαιτερότητα τής παρούσης 
Προσυνοδικής Διασκέψεως δεδομένου ότι τά έν τή ήμερησία αύτής διατάξει 
θέματα τής νηστείας, τών κωλυμάτων τού γάμου, τοΰ ήμερολογίου, τοΰ 
πασχαλίου καί τοΰ μοναχισμού, καίτοι δέν θά προκαλέσουν κατά τήν έπικει-
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μένην ουζήτησιν αύτών σοβαρός διαφοράς άπόψεων. έπειδή άπσντες κατά 
τόν αύτόν τρόπον κατανοοΰμεν τήν σπουδαιότητα και έπικαιρότητα αύτών, 
έν τούτοις είναι άρκούντως περίπλοκα, ώς άλλωστε μαρτυρεί ή έμπειρία έκά- 
στης τοπικής ‘Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τό γεγονός άκριβώς τούτο δέον όπως 
όδηγη ήμδς είς τήν μετά λεπτότητος καί έν άδελφική κατανοήσει άντιμετώπι 
σιν τών θέσεων τών άδελφών τοπικών 'Εκκλησιών, έν άναφορφ πάντοτε 
πρός τά ύπό ουζήτησιν θέματα. Ώ ς  έκ τούτου, έλπίζω ότι τό τοσούτον ποθη
τόν πνεύμα άμοιβαίας κατανοήσεως. άπαραίτητον διά τήν έπίλυσιν τών συν- 
δεομένων πρός τά θέματα ταΰτα προβλημάτων, μάλιστα δέ έκεϊ ένθα διαπι 
στούται διαφορά τις έν τή πράξει τών κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, 
θά έπικρατήση κατά τήν παρούσαν Διάσκεψιν. Τούτο θά βοηθηοη ήμάς όπως 
έπιτύχωμεν καί διαφυλάξωμεν την άδελφικήν .ενότητα καθ' όλην τήν διαρ 
κειαν τής πορείας ήμών πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τής κατ Ανα 
τολάς Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ύπό τοιούτων σκέψεων καί συναισθημάτων διακατεχόμενος, χαιρετί 
ζων δέ καί αυθις έγκαρδίως δπαντας τας συνηγμένους έν τη παρούση Δια 
σκέψει, εύχομαι πάσιν ήμϊν έπιτυχίαν έν τή ύπό τών Εκκλησιών ήμών άνατε 
θείση άποστολή πρός δόξαν τού έν Τριάδι δοξαζομένου Θεού καί έπ' άγαθώ 
τής άγιωτάτης Ορθοδοξίας».

Ό Σεβ. Επίσκοπος Σουμαδίας:
«Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε.
Σεβασμιώτατοι, Αίδεσιμολογιώτατοι Πατέρες καί άγαπητοί Κύριοι,

Τό Πνεύμα τό Αγιον τό όποιον έμπνέει τήν Εκκλησίαν τοΰ Χρισιού είς 
τόν παρόντα κόσμον καί «δλον συγκροτεί τόν θεσμόν τής Εκκλησίας» συνή- 
γαγεν ήμάς έκ σύμπαντος τού Ορθοδόξου κόσμου ϊνα είς τόν θησαυρόν τής 
όρθοδόξου Θεολογίας παράοχωμεν συμβολήν τής έποχής μας είς τήν όποιαν 
ό Κύριος ποιεί τά πάντα καινά.

Συνηγμένοι είς τήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, ώς μέλη τής Όρθοδόξου 
Εκκλησίας -  τής 'Εκκλησίας ή όποια φέρει είς τό σώμα της τραύματα, τής 
Εκκλησίας ή όποια καθ' όλην τήν διάρκειαν τής ύπάρξεώς της πίνει τό ποτή 

ριον τών παθών τοΰ Κυρίου ήσθάνθημεν χθές είς τόν ναόν τούτον «τήν 
αύραν, τήν θείαν πνοήν, ή όποίσ εισέρχεται είς τήν ζωήν μας, τήν περιβάλλει 
διά πυρός καί άγάπης. καί τήν κινεί είς θείαν δράσιν, πληρούσα τά πάντα χα 
ράς καί έλπίδος».

Μένοντες πιστοί είς τήν διδασκαλίαν τών Αγίων Πατέρων τών ‘Επτά 
Οικουμενικών Συνόδων ήμεϊς θέλομεν τό μυστήριον τής Θεολογίας σαφώς 
νά τό μεταδώσωμεν είς τούς άνθρώπους τής έποχής μας. διότι ό άνθρωπος 
είναι ό μόνος άληθινός ναός τού Θεού, μέσω δέ τού άνθρώπου ναός τού 
Θεού είναι καί όλος ό κόσμος.

Χαιρετίζοντες τήν Β' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν έκ μέ
ρους τής Αυτού Μακαριότητος τού Πατριάρχου τών Σέρβων κ Γερμανού καί
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τής Άγιας καί Ίεράς Συνόδου τής 'Ορθοδόξου Σερβικής Εκκλησίας, εύχόμεθα 
είς αύτήν πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως καί πνεύμα φόβου Θεού, διότι 
μόνον τό  "Αγιον Πνεύμα, ώς ή έν χάριτι ψυχή τής Εκκλησίας θά μάς όδηγήση 
είς τήν πραγματικήν ζωήν».

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Μολδαβίας καί Σουτυόβας
*Έν χαρά πολλή καί άγάπη άσπαζόμενοι έν Κυρίω όπανπις τούς εκ προ 

σώπους τών αδελφών Όοθοδοξων εκκλησιών, συνηγμένους εν Σαμπεζυ επ 
εύκοιρία τής Β ι Ιροσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκεψεως προπτιρασκευα 
στικής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, έξ όνόματος τής Ιεράς Συνόδου τής 
’Ορθοδόξου Εκκλησίας τής Ρουμανίας, τού κλήρου και τού λαού αυτής, 
άπευθύνομεν αύτοΐς θερμόν άδελφικόν χαιρετισμόν.

Χαιρετίζομεν άμα τάς προσπαθείας τών έργαζομενων διά τήν προετοι 
μασίαν τής Άγιας καί Μεγάλης Συνόδου τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, ης αι 
άποφάσεις καλύπτουσαι τάς πνευματικός όνάγκας τών πιοτών τών Ορθοδό
ξων ήμών Εκκλησιών, θά προσφέρουν θετικήν συμβολήν εις τήν πραγματα 
ποίησιν τής ύφ' όλου τού χριστιανικού κόσμου ποθουμένης ένότητος.

Εύχόυεθα όπως τό Πνεύμα τό Αγιον φωτίζρ. ένδυναμωνη και όδηγή 
τήν συνείδησιν τών σεβασμίων συνρΛοων είς τήν όδόν τής άναλλοιώτου δια- 
φυλάξεως της αλήθειας τής πίστεως. τού σεβασμού των παραδόσεων και 
διατάξεων τής Αγίας ήμών Ορθοδόξου Εκκλησίας, προκειμένου ϊνα εύρί 
θούν λύσεις δυνάμεναι νά γίνουν ύφ' όλων άποδεκταί καί. έν πλήρει ένότη ιι 
τού θησαυοού τής όρθοδόξου ήμών πίστεως τηρουμένου αμωμου. όδηγη 
θούν οί πιστοί ήμών πρός τήν σωτηρίαν καί προαχθούν τά ιδεώδη τής ειρή
νης καί καταλλαγής τής συγχρονου άνθρωποτητος.

Πεποίθαμεν ότι ή παρούσα Πανορθόδοξος Θεολογική Σύναξις πολύ τι 
μον θά προσφέρη συμβολήν τόσον είς τήν προωθησιν τού ιδεώδους τής 
διορθοδόξου ένότητος όσον καί είς τήν ένίσχυσιν τού κλίματος έμπιστοσύ 
νης προσεγγίσεως καί συνεργασίας τών άπανταχού ανθρώπων.

Ή  άνθρωπότης άναζητεΤ σήμερον, όσον ποτέ άλλοτε, τήν καλλιτέραν 
άλληλογνωριμίαν καί τήν έμπρακτον έψαρμογήν εύγενών έπιδιώξεων ώς ή 
άμοιβαία κατανόησις ή άρμονία καί ή μεταξύ τών άνθρώπων καί τών λαών 
εΙρήνη. Τούτο άποτελεΐ έξ άλλου έπιτακτικήν άνάγκην τής έποχής ήμών, δε 
δομένου ότι ή ζωή τής άνθρωπότητος ούδέποτε όσον σήμερον ήπειλεϊτο είς 
τοιούτον βαθμόν έκ τού φάσματος τού θανάτου. Ο σημερινός πολιτισμός, ο 
τεράστιος πολιτιστικός, καλλιτεχνικός καί πνευματικός πλούτος, ώς καί τά έπι- 
στημονικά έπιτεύγματα τής άνθρωπότητος κινδυνεύουν νά έκμηδενισθούν. 
Ού μόνον δέ ταύτα. άλλά καί αύτή αΟτη ή ζωή ήμών απειλείται μέ πλήρη κα
ταστροφήν. έάν δεν έπέμβωμεν μετά παρρησίας προκειμένου ίνα άνατρέ 
ψωμεν τά έγκληματικά σχέδια ένός νέου πολέμου

Ώ ς  έκπρόσωποι τών Εκκλησιών καί ύπηρέται τού Σωτήρος ήμών Ιη 
σού Χριστού, τού έλθόντος έπί τής γής ϊνα ό κόσμος ζωήν έχη καί περισσόν

I
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έχη (πρβλ. Ιω. 10,10). όφείλομεν όπως έκμεταλλευθώμεν πάοαν εύκαιρίυν 
δράσεως διά τήν ύπεράσπισιν τοϋ πολυτιμωτέρου δώρου τού Θεού: τής 
ζωής. Ούδεμίο υπάρχει άμφιβολίσ. ότι ή παρούσα Πανορθόδοξος Διάσκεψις 
θά δώση νέαν ώθησιν είς τήν ύποστήριξιν τής Ιεράς ύποθέσεως τής ειρήνης, 
τής προστασίας τής ζωής τών άπανταχού άδελφών ήμών καί τής ίδιας ήμών 
ζωής.

Τήν άγιωτάτην ήμών 'Εκκλησίαν θά έκπροσωπήση είς τήν Διάσκεψιν 
ταύτην Αντιπροσωπεία άπαρτιζομένη έκ τών Σεβ. Μητροπολιτών Μολδαβίας 
καί Σουτσάβας κ. Θεοκτίστου καί Βανάτου κ. Νικολάου, τού Θ^οφιλ. Έπισκό 
που Τιργοβιστίου καί Πρωτοσυγκέ\λου τού Πατοιαρχείου κ. Βασιλείου ώς 
καί ένός συμβούλου, αντικαθιστώντος τόν Αίδεσιμολ. Καθηγ. κ. Ένε Μπράνι- 
στε.

Προσευχόμενοι όπως ό Παντοδύναμος Κύριος στέψη μετά πλήρους 
έπιτυχίσς τάς έν πνεύυατι κατανοήσεως καί ένότητος πάντων τών έκποοσώ- 
πων τών 'Ορθοδόξων Εκκλησιών διεξαχθησομενας έργασίας τής Β' Προσυν
οδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, έπικαλούμεθα τόν άρωγήν καί εύλογίαν 
τού Ουρανίου Πατρός ϊνα ή Διάσκεψις αϋτη άποβή άκρογωνιαϊος λίθος έν τή 
καθ' όλου προπαρασκευή τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Ιουστίνος
Πατριάρχης τής 'Ορθοδόξου Ρουμανικής Εκκλησίας».

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Στόρας Ζαγοράς:
«Σεβασμιώτατε. άδελφέ όγιε Πρόεδρε.
Σεβασμιώτατοι, Θεοφιλέστατοι,
Αίδεσιμολογιώτατοι Πατέρες. 'Αγαπητοί έν Χριστώ Άδελφοί.

Ή  χάρις τού Θεοΰ, ή οίκοδομοΰσα καί άνακαινίζουσα τήν Εκκλησίαν 
τού Χριστού, όδηγεΤ διά μίαν εΙσέτι φοράν τά βήματα ήμών είς τόν οίκον τού
τον τόν άνήκοντα είς τό άγιώτατον Οικουμενικόν Πατριαρχείον. προκειμένου 
ϊνα μετάσχωμεν τών έργασιών τής Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως. Έργον αύτής θά είναι ή έκφρασις τής άδελφικής άγάπης καί όμονοίας 
ήμών ώς καί ή κοινή ήμών όρθόδοξος μαρτυρία καί καρποφόρος χριστιανική 
διακονία έντός τής πολυκυμάντου έποχής ήμών. ήν χαρακτηρίζουν αί πολλα
πλοί κοινωνικοί, πνευματικοί καί άθικαί υεταβολαί. α'ι πλπττουσαι τήν άνθρω- 
πίνην κοινωνίαν καί άπαιτούσαι νέους τοόποιις διακονίας, αυξημένον αίσθημα 
ποιμαντικής εύθύνης και Ιεραποστολής τής Ορθοδοξίας έντός τού συγχρό
νου κόσμου.

Έξ όνόμοτος τού Μακαριωτάτου Πατριάρχου Βουλγαρίας κ. Μαξίμου 
τών υελών τής Ίεοάς Συνόδου κσί τής άντιπροσωπείας ήμών. έγω τήν ίδιοι 
τέραν τιμήν και χαράν νά χαιρετίσω ύμάς έγκαρδίως καί έκφράσω τάς προσ- 
ευχάς καί εύχάς πυών όπως αί έργασίαι της ύψηλής ταύτης προσυνοδικής 
συνάξεως στεφθοΰν ύπό πλήρους έπιτυχίσς. Ή  φλόγα τής λαμπάδος της άς 
άναζωπυρώνη έτι περισσότερον τό πνεύμα τής όρθοδόξου συνοδικότητος
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ίο  φώς της σς ψωτίζη έτι περισσότερον τήν δύσβατον άλλ' όρΘήν σωτήριον 
όδόν τών αδελφών Ιικκλησιών πρός τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, είς ήν 
όφείλουν δπως μετάσχουν άπασαι αΙ άγιώτατοι 'Ορθόδοξοι Έκκλησίαι, άνευ 
έξαιρέσεως, λαμβανομένης ύπ' δψιν τής Πατριαρχικής αύτών άξίας.

Μεγίστην σημασίαν άπσδίδει ή 'Αντιπροσωπεία ήμών είς τά άπασχο- 
λούνται τήν παρούσαν Β’ Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν θέματα, ή 
*πΙ τ«τ>ν/ Αηοί(ι)ν τοΰ ΛρπΛ ΡΐΊΛηκΛΠντοζ, έπίτευξις τελικής διατυπώοεως ού 
μόνον θά συνεϋαλλε σημαντικως εις ιΐ|ν ·,μυ·ιυρασκευήν άλλα καί εις αυτήν 
ταυτην τήν έπίσπευσιν τής ύπο τού Θεού εύλογημένης στιγμής τής συγκλη- 
σεως τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής Όρθοδόξου Εκκλησίας. Παρά τάς 
έλαχίστους δυνατάς διαφοράς, όσον άφσρδ είς τήν θεώρησιν ή, άκόμη καί, 
είς τά καθοριστικά κριτήρια τοΰ βαθμού προτεραιότητος ώς καί είς τήν μέθο
δον έπεξεργασίας τών διαφόρων θεμάτων -  συμπεριλαμβανομένου καί τού 
θέματος τού Μοναχισμού —. ούδεμίαν έχομεν άμφιβολίαν ώς πρός τήν όμό- 
φωνον έπιθυμίαν έπιλύσεως πάντων τών προβλημάτων, λαμβανομένου ύπ' 
δψιν ότι άπασχολούν £ν ή περισσότερα μέλη τής μιας. άγιας, καθολικής καί 
άποστολικής Όρθοδόξου Εκκλησίας. Κατευθυνθώμεν. λοιπόν, μέ βάσιν τούς 
στόχους τούτους πρός τόν καθορισμόν τής έπικαφότητος τού θεμοτολογ/ου 
ήμών, ό όποιος καί θά έπηρεάση τό τελικά άποτελέσματα τής Συνόδου ώς καί 
τά άποτελέσματα τής μελλοντικής άποστολής τής Όρθοδόξου 'Εκκλησίας έν- 
τός τοΰ συγχρόνου πολυσυνθέτου καί πολυπλόκου κόσμου.

'Εάν, συνωδά τή άποστολική προτροπή, άκούσωμεν τήν φωνήν τής χρι
στιανικής άγάπης ήτις «ού χαίρει έπί τή άδικίςι. συγχαίρει δέ έπί τή άληθείςι» 
(πρβλ. Α ' Κορ. 13, 1-6) καί έργασθώμεν έν όνόματι τού Κυρίου, ή συνάντη 
σις αυτή θά ψέρη νέους καί ευλογημένους καρπούς όμονοίας καί συνεργα
σίας καί θά έπισφραγίση έτι περαιτέρω τό πνεύμα τής άμοιβαίας άδελφικής 
άγάπης.

Φυλάξωμεν ούν τό πνεύμα τής ένότητος έν τώ συνδέσμω τής άγάπης 
(πρβλ. Έψ. 4, 3) καί ένισχύσωμεν τήν πρός τόν Θεόν καί τόν συνάνθρωπον 
άγάπην καί τήν δύναριν τής άγιωτάτης Ορθοδοξίας ϊνα οΐ πάντες πιστεύσουν 
καί γνωρίσουν ότι είμεθα οΐ πραγματικοί μαθηταί τού Κυρίου καί οί οικοδόμοι 
τής Βασιλείας Του. ή όποια είναι Δικαιοσύνη καί Αλήθεια (πρβλ. Ίω. 13, 25).

Αυται αΙ διά τήν παρούσαν Προσυνοδικήν Διάσκεψιν ύπό τής Ιερός Συνό
δου τής Όρθοδόξου "Εκκλησίας τής Βουλγαρίας δοθεΐσαι τή Αντιπροσωπεία 
ήμών όδηγίαι. Αυται, επίσης, αΙ σκέψεις είς τά μύχια τού πνεύματος καί τής 
καρδίας ήμών, τήν όποιαν καί μετά πολλής άγάπης άνοίγωμεν ένώπιον τής τί
μιας ταύτης συνάξεως τών ύψηλών έκπροσώπων τών κατά τόπους άδελψών 
Ορθοδόξων ‘Εκκλησιών.

Ή  χάρις τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού, ή άγάπη τού Θεού καί Πα- 
τρός καί ή κοινωνία τού άγιου Πνεύματος εϊη μετά πάντων ύμών, άδελφοί (Β 
Κορ. 13, 13). Αμήν».
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Ό Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου:
Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε.

Άναπέμπο^εν καί ήμεϊς τώ άπειραγάθω Οεώ όλόθυμον δοξολογίαν καί 
θερμήν ευχαριστίαν, διότι ήξίωσεν ήμάς. ϊνα μετά τών παρισταμένων συνερ
γατών ήμών έκπρσσωπήσωμεν τήν Άγιωτάτην Εκκλησίαν τής Κύπρου είς 
τήν παρούσαν Β' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. τήν όποιαν συνε- 
κάλεσεν ή Αύτού Θειοτάτη Παναγιότης ό Οικουμενικός Πατριάρχης, συμφώ- 
νω γνώμη καί τών Μακαριωτάτων Προκαθημένων τών λοιπών άγιωτάτων 
κατά τόπους 'Ορθοδόξων Εκκλησιών, πρός έξέτασιν. κατά τήν ύπό τής Δ 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως όρισθεΐσαν διαδικασίαν, «έκ τών τελικώς έπιλε- 
γέντων δέκα θεμάτων, τών τριών έκείνων, τά όποϊα έτυχον τής έπιμελούς 
έπεξεργασίας τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής.

Ή  Ιερά  Σύνοδος τής 'Εκκλησίας τής Κύπρου ύπέβαλεν ήδη διά τής 
Γραμματείας έπί τής προπαρασκευής τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής 
’Αγίας ήμών Όρθοδόξου ‘Εκκλησίας τάς εισηγήσεις αύτής έπί τού πρώτου 
θέματος τής ήμερησίας διστάξεως. « Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκ- 
κλησιαστικών διατάξεων συμφώνως τσϊς άπαιτήσεσι τής συγχρόνου έποχής» 
καί τά άπόψεις αύτής έπί τού δευτέρου θέματος «Κωλύματα νάυου» θά διπ- 

τυπώαη δε δΓ ήμών τήν γνώμην αύτής και επι τού τρίτου θέματος «Το κοινόν 
ήμερολόγιον», ό ιαν τούτο άχθη πρός συζήτησιν έν τή παρούση Διασκέψει.

‘Εν χαρςί πολλή χαιρετίζομεν καί έν άγάπη άνυποκρίτω κατασπαζάμεθα 
τούς παρισταμένους Σεβασμιωτάτους 'Αρχιερείς. Εύλαβεστάτους Ιερείς καί 
'Ελλογιμωτάτους Καθηγητάς, έκπροσώπους τών άδελφών Ορθοδόξων Εκ
κλησιών. 'Ωσαύτως κομίζομεν πρός πάντας τόν χαιρετισμόν καί τόν άαπο- 
σμόν τής άγάπης τού Προκαθημένου τής Εκκλησίας ήμών 'Αρχιεπισκόπου 
Χρυσοστόμου, τών λοιπών συναδελφών 'Αρχιερέων καί σύμπαντοςτού πλη 
ρώματος τής 'Εκκλησίας τού 'Αποστόλου Βαρνάβα, οϊτινες μετ' ειλικρινούς 
ένδιαφέροντος παρακολουθούσι τάς έργασίας τής Πανορθοδόξου ταύτης 
Διασκέψεως.

'Εν ταύτώ έπιθυμούμεν. ϊνα παράσχωμεν τήν διαβεβαίωσιν, ότι θά έρ- 
γασθώμεν δΓ όλων ήμών τών σωματικών καί πνευματικών δυνάμεων καί έν 
άγαστή συμπνοίςι τόσον μεθ' Ύμών, άγιε Πρόεδρε, όσον καί μετά τών λοι
πών τιμιωτάτων έκπροσώπων, πρός έπιτυχή διεκπεραίωσιν τού άπό τής χθές 
άρξαμένου Ιερού έργου τής Β’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Ή  Α.Ο. Παναγιότης ό Οικουμενικός Πατριάρχης έν τώ άπό 1 ης Μαρτίου 
ένεστώτος έτους γράμματι Αύτού, δΓ ου είσηγεϊτο πρός τούς Προκαθημέ
νους τών 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών τήν σύγκλησιν τής Διασκέψεως, έγρσφεν: 
«Έν τώ αίώνι ήμών τούτω ό κόσμος, έν τώ μέσω τής παντοειδούς συγχύ 
σεως, τών ποικίλων πικριών καί δοκιμασιών καί τού φόβου τών έπερχομέ- 
νων, άποκαραδοκεΐ σωτηρίαν. Καί καλούμεθα ώς Εκκλησία, ϊνα δώσωμεν 
εύαγγελισμόν καί μαρτυρίαν». Συμφωνούντες πλήρως πρός τήν δισπίστωσιν 
ταύτην τού Παναγιωτάτου καί προθύμως άνταποκοινόμενοι είς τήν έκκλησιν
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Αστού, θά πράξωμεν πάν τό άφ* ήμών δυνατόν. Ινα «κηρύξωμεν καί διά τής 
Διασκέψεως τούτης τό Εύαγγέλιον τού Χριστού και δώσωμεν ελπίδα, χαράν 
καί ειρήνην είς σωτηρίαν, ούτω δέ δοξασθή ό Πατήρ σύν τώ Υίφ καί 
τώ Άγίω Πνεύματι».

Συνενούντες ό έν κατακλεϊδι μετά πάντων ύυών τάο βιΐνύς ήυών και 
προσευχας προς πραγματωσιν του κοινού ποοου απασων των αόεΛφων Ορ
θοδόξων Εκκλησιών, «όπως έν ού μακρώ χρόνω άξιωθώμεν. ϊνα άχθώμεν 
αρός τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον», δεόμεθα όλοψύχως τού ούρανίου 
της 'Εκκλησίας Δομήτορος καί Κυβερνήτου, δπωςφωτίζη, ένισχύη καί κατευ- 
θύνη τάς διανοίας τάς βουλάς καί τά έργα ήμών πρός δόξαν Αύτού καί έπ' 
άγαθώ τής Άγιωτάτης Εκκλησίας Αύτοΰ».

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους:
«Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε.

*Ρν συναφεία καί πρός το προαναγνωσθέν τηλεγράφημα τού Μακαοιω- 
τάτου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος κ. Σεραφείμ, ή Άνππροσ- 
ωπεία τήο 'Εκκλησίας τήο 'Ελλάδοο άπευθύνει έκ προσώπου τού Μακαοιω- 
τάτου 'Αρχιεπισκόπου τόν άκόλουθον χαιρετισμόν πρός τήν b ταυτην Π ρο
συνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν:
Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι καί έντιμολογιώτατοι έκπρόσωποι. 
τών άγίων 'Ορθοδόξων Εκκλησιών,

Χαιρετίζομεν άδελφικώς καί έγκαρδίως έξ ονόματος τής Ορθοδόξου 
’Εκκλησίας τής "Ελλάδος καί ήμών προσωπικώς τήν έν τώ έν Γενεύη Όρθο- 
δόξω Πατριαρχικά» Κέντρω Β' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν.

'Ατενίζομεν μετά προσδοκιών πρός τήν Διάσκεψιν ταύτην. συνερχομέ- 
νην είς Κρίσιμον δΓ όλόκληρον τόν κόσμον περίοδον, έν τή πεποιθήσει δτι οΙ 
έκπρόσωποι τών άνά τήν Οίκουμένην Ορθοδόξων Εκκλησιών, έν άγίω 
Πνεύματι διασκεπτόμενοι έπί θεμάτων άπτομένων ζωτικών σημείων τής χρι
στιανικής ζωής. θά συμβάλουν διά θεοφιλών προτάσεων καί συμπέρασμά 
των. έρειδομένων έπί τής άγίας Γραφής καί τής άκσταλύτου Ιεράς Παραδό- 
σεως, είς αύξησιν τής 'Εκκλησίας καί είς καρποφορίαν τών μελών αύτής.

"Οθεν, έπικαλούμενοι τήν έπίπνοιαν τού άγίου Πνεύματος έπί πάντσς 
ύμάς τούς σεβασμίους καί άγαπητούς άδελφούς, άπονέμομεν τόν όφειλόμε- 
νον φόρον τιμής καί άγάπης καί τόν έν Κυρίω άδελφικόν άσπασμόν πρός ά- 
παντας τούς όγιωτάτους Πατριάρχας καί 'Αρχιεπισκόπους προκαθημένους 
τών άγίων 'Ορθοδόξων ’Εκκλησιών καί. ήνωυένσι υετ' αύτών έν Πνεύυατι. 
συνενουμεν τας πρός τόν Κύριον προσευχάς, όπως πληρώση ήμάς, τούς 
συνέδρους τής 8' Ποοσιινηδικήο Π<™ηηθοδόΕου Διασκέψεως, Πνεύματος σο
φίας καί συνέσεως καί έν ένοτητι νού καί καρδίας όρθοτομήσωμεν τόν Λόγον 
τής άληθείας είς δόξαν Θεού καί έπ' άγαθώ τής άγίας 'Ορθοδόξου Εκκλη
σίας».
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Ό  Σεβ. 'Αρχιεπίσκοπος Γκτάνσκ καί Μπιαλιστόκ:
«Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε.
Σεβασμιώτατοι, Θεοφιλέστατοι.
’Αγαπητοί άδελφοί.

Ή 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία τής Πολωνίας μετά τοϋ Προκαθήμενου αύτής 
Μητροπολίτου Βαρσοβίας κ. Βασιλείου, άπευθύνει τή Ιερά ταύτη Διασκέψει 
τόν έν Πνεύματι άγίω χαιρετισμόν, λέγσυσα: Ειρήνη ύμϊν. «Ό Κύριος έν τώ 
μέσω ύμών. Καί έστι καί έσται».

Συνήλθομεν είς τήν Β' ταύτην Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκε- 
ψιν. όπως έξετάσωμεν άπό κοινού σοβαρά θέματα τής ζωής τών ’Εκκλησιών 
ήμών. Άπαντες ήμεΐς ώς καί σύμπας ό λαός τοΰ Θεού άναμένομεν τήν έπίλυ- 
σιν σημαντικών διά τήν έκκλησιαστικήν ζωήν προβλημάτων, άναφερομένιον 
είς τόν γάμον, τήν νηστείαν, τό ήμερολόγιον καί τήν μοναχικήν ζωήν. Έκάοτη 
τοπική ‘Εκκλησία, ζώσα έντός συγκεκριμένου περιβάλλοντος κοί έν μέσω 
ιδίων είς αύτήν προβλημάτων, άντιμετωπίζει τά ώς άνω θέματα κατά τόν Ιδι- 
κόν της τρόπον. ‘Εν τούτοις. συνηγμένοι ένταύθα. άποτελούμεν όμοΰ τό μο 
ναδικόν σώμα τοΰ Χριστού. Όφείλομεν, όθεν, νά άναζητήσωμεν κοινήν 
θεώρησιν καί άνεύρωμεν λύσιν τών προβλημάτων τούτων, προκειμένου ϊνα, 
δΓ ήμών. άποκαλυφθή ή «έν τώ συνδέσμω τής είρήνης ένότης τού πνεύμα
τος». συμφώνως πρός τήν πατερικήν διδασκαλίαν τής άρχαίας άδιαιρέτου 
‘Εκκλησίας.

Ή άγάπη τής ‘Εκκλησίας όδηγεϊ ήμάς είς τήν μαρτυρίαν τής πληρότητος 
τής πίστεως ήμών. κατά τό λεχθέν ύπό τού Αποστόλου: «τοϊς πάσι τά πάντα» 
{Α’ Κορ. 9,22). Κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών ήμών θά άπαθέσωμεν τάς 
έλπίδας ήμών εις τήν δύναμιν τού ζώντος έν τή Έκκλησίφ καί όδηγούντος 
πόντος ήμάς άγιου Πνεύματος. Ώ ς καί έκ τών πραγμάτων άποδεικνύεται. ή 
Ορθοδοξία, όπου καί άν εύρίσκετσι. φέρει τόν σταυρόν τού μαρτυρίου χάριν 

τής άληθείας τού Κυρίου. Διό καί είναι εύκταϊον όπως αί περί τά ώς άνω θέ
ματα έργασίαι ήμών διεξαχθούν έν τώ πνεύματι τούτω. Ενταύθα άκριβώς 
έγκειται ή άσφάλεια τού μέλλοντος ήμών. Τό μαρτύριον τών άδελφών ήμών 
έπιβάλλει ήμϊν τήν όμόνοιαν. έστω καί άν άντιμετωπίζωμεν πολλάς δυσκο
λίας.

Κατ’ αύτόν μόνον τόν τρόπον θά δώσωμεν μαρτυρίαν τής άληθείας τής 
’Ορθοδοξίας. 'Ασφαλές κριτήριον τής περί ένότητος αύτοσυνειδησίας ήμών 
άποτελεϊ ή ένσυνείδητος έκκλησιολογική μετάνοια, έν τώ πνεύματι τού ύπό 
τού ’Αποστόλου λεχθέντος «όταν γάρ άσθενώ. τόσον δυνατός είμι» (Β Κορ 
12, 10). Έπί τής συνειδήσεως άκριβώς ταύτης οφείλουν όπως βασισθούν α- 
πασαι αί θεολογικαί ήμών διατυπώσεις περί τής άληθείας τής Εκκλησίας. 
Σκοπός ήμών είναι ή δόξα τού Θεού καί όχι τών άνθρώπων. Πρός τούτο ό 
βαθμός τής χριστιανικής ήμών μετανοίας θό είναι ίσος πρός τόν βαθμόν τής 
άληθείας καί τής άγάπης. πρός τήν δυνατότητα άμοιβαίας κατανοήοεως. καί



37

δή ού μόνον όσον άφορά είς τό εξωτερικόν καί θεσμικόν έπίπεδον άλλ’ έπί- 
σης είς τό αυθεντικόν.

Ή  άμοιβαία κατανόησις καί ένότης ήμών όφείλουν όπως άναπτυχθούν 
πνευματολογικώς έν τή κοινή είς Χριστόν πίστει ήμών. Ή  ένότης έν τή Θείφ 
Εύχαριστία, έν τή προσευχή καί έν τή πίστει δέν δύναται νά θεωρούνται ύπό 
τό πρΤσμα τοϋ προσωπικού ήμών έγωϊσμοΰ. όστις καί ώθεΤ πολλάκις πρός 
τήν αδικίαν, άλλ' ύπό τό φώς τοΰ «νοός Χριστού».

Τό άλάθητον τών ύπό τοΰ άγιου Πνεύματος ουγκαλουμένων καί καθο- 
δηγουμένων Συνόδων, δέν δύναται νά άναιρέση τό άλάθητον τών συγκρο- 
τουσών τήν Εκκλησίαν καί έν Άγίω  Πνεύμστι διαβιουοών ψυχών. Τόσον ό 
χαρισματικός λόγος τού Ιεράρχου όσον καί ή ζωή τών πιστών έν τώ συνόλου 
αύτής έκψράζουν τήν πίστιν. Ή άποστολή τής Εκκλησίας έγκειται είς τήν 
άλάθητον όμολογίαν τής πίστεως διά μέσου ού μόνον τού πρώτου τών Ιε
ραρχών άλλά καί τού τελευταίου τών πιστών. Ή  'Εκκλησία άκτινοβολεΐ καί 
έκδηλοΰται διά μέσου όλοκλήρου τού σώματος αύτής. ΑΙ έκκλησιολογικαί 
άρχαί τής συνοδικότητος καί τού προσώπου είναι, έν Άγίω  Πνεύματι, ισότι
μοι. Ή Εκκλησία έξαπλούτοι καί προψυλάσσεται έντός τού κόσμου τή 
συνεργία τού ‘Αγίου Πνεύματος, κενούσα έαυτήν ένώπιον τής πρός τόν Θεόν 
άγάπης καί σταυρουμένη έν τή πρός τό θέλημα Αύτού ύπακοή. Ή  άλήθεια 
καί ή δύναμις δέν πηγάζουν έξ αύτών ή έκείνων τών συνθηκών, άλλ’ έξ αύ- 
τού τούτου τού ζώντος καί ένανθρωπήσαντος Θεού. Ή  θεία οικονομία άπαι- 
τε ΐ σήμερον «θεολογικήν καί έκκλησιολογικήν κένωσιν» τών ‘Εκκλησιών 
προκειμένου ϊνσ δεχθούν αυται δαψιλώς τό Πνεύμα τό Άγιον.

Οί ορθόδοξοι πιστοί καί αΙ Ορθόδοξοι Έκκλησίαι αισθάνονται σήμε
ρον. όσον ποτέ άλλοτε, τήν άνάγκην τής μέχρι θυσίας άλληλοβοηθείας. Αύ- 
τός άκριβώς είναι καί εις έκ τών σκοπών τής παρούσης συνάξεως. 'Ιδού, λοι
πόν. διατί είναι λυπηρόν ότι δέν έκλήθησαν. όπως συμμετάσχουν τής ήμετέ- 
ρας Διασκέψεως όπασαι αΙ ‘Ορθόδοξοι Έκκλησίαι.

01 άντιπρόσωποι τής Όρθοδόξου Εκκλησίας τής Πολωνίας, έκθέτοντες 
τάς ώς άνω σκέψεις ένώπιον τής παρούσης Ιερός Συνάξεως, έπιθυμούν ό
πως. έν τώ πνεύματι άκριβώς τούτω, συμβάλουν είς τό κοινόν τής άγιωτάτης 
Ορθοδοξίας έργον.

Ύπό τών αισθημάτων τούτων διακατεχόμενοι, εύχόμεθα όπως ο! μετέ- 
χοντες τής Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως δεχθούν κατά τήν 
διάρκειαν τών έργασιών των πλουσίαν τήν χάριν τού Αγίου Πνεύματος πρός 
οίκοδομήν τού Σώματος τού Χριστού».

Ό Σεβ. 'Αρχιεπίσκοπος Τσοκονδίδης:
«Λίαν άγαπητοί άδελφοί έν Χριστώ,

Έξ όνόματος τού Πατριαρχείου Γεωργίας χαιρετίζομεν ύμάς καί συγχαί- 
ρομεν ύμϊν έπ" εύκαιρίςι τής ένάρξεως τής Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως.
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Κστανοοΰμεν την αναγκαιότητα και την σπουδαιαν σημασίαν τής συγ 
κλήσεως τής παρούοης Διασκέψεως, ώς έπίσης καί έκείνης τής προσεχούς 
Μεγάλης Συνόδου. ‘Ένεκα τούτου, θεωροΰμεν άπαραίτητον όπως συνέλθω- 
μεν έν άγάπη, ήτις παρεδόθη ήμΤν ύπό τού Χριστού, καί έπιλύσωμεν ούτω τα 
σύγχρονα προβλήματα τής Ορθοδοξίας.

Έπιχειρήσαμεν καί ήμεϊς τό μακρυνόν τούτο ταξίδιον έπί τώ σκοπώ ό
πως προσφέρωμεν τήν συμβολήν ήμών — πάντοτε έν τώ πνεύματι τής ειρή
νης τού Χριστού — είς τό κοινόν έργον.

Έν τούτοις, δέν δυνάμεθα νά άποκρύψωμεν τήν θλΐψιν τήν διακατέ- 
χουσαν τάς καρδίας ήμών όταν, ώς πάντοτε. οϋτο> διά μίαν είσέτι φοράν, πα· 
ραθεωρεϊται ή άξία τής ’Εκκλησίας ήμών άριθμούσης Ιστορίαν δύο σχεδόν 
χιλιετηρίδων.

Κατά μήνα Ιούλιον τού τρέχοντος έτους, ή Α. Άγιότης. ό Καθολικός 
Πατριάρχης Ήλίας Β' καί ή Ιερ ά  Σύνοδος τού Πατριαρχείου Γεωργίας άπέ 
στειλαν έπιστολήν τή Α. Άγιότητι τώ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
Δημητρίω Α ’ καί τή'Ιερςί Συνόδω τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. 
Έν τώ γράμματι τούτω καταδεικνύομεν μέ πόνον τήν μή όρθήν θέσιν τής 
Κωνσταντινουπόλεως όσον άφορά είς τό ΠατριαρχεΤον ήμών έν τώ ζητήματι 
τών διπτύχων. Άντίγραφον τοΰ γράμματος τούτου άπεστάλη πρός όλους 
τούς Προκαθημένους τών Αύτοκεφάλων Εκκλησιών.

Έκφράζομεν τήν έλπίδα ότι ή μή όρθή αϋτη όσον άφορφ είς τό Πα- 
τριαρχείον τής Γεωργίας θέσις θά άναθεωρηθή. "Ομως, μέχρι τής όριστικής 
διευθετήσεως τού θέματος τούτου, οΙ έκπρόσωποι τού Πατριαρχείου ήμών 
δέν θά καταλάβουν -  έστω καί προσωρινώς — τάς θέσεις, αΐ όποΤαι μή όρ 
θώς προσφέρονται αύτοϊς· διά τόν λόγον τούτον δέν λαμβάνομεν θέσιν κατά 
τά δίτττυχα. άλλά κεχωρισμένως.

Ό  κόσμος όλος γνωρίζει ότι ή όμαλή διεξαγωγή τής παρούοης Διασκέ- 
ψεως καί πασών τών παρομοίων Συναντήσεων, ώς έπίσης καί τής Μεγάλης 
Συνόδου έξαρτάται έκ τής δικαίας έπιλύσεως πάντων τών μεταξύ τών Εκκλη
σιών έκκρεμούντων θεμάτων. Έλπίζομεν ότι τό ΠατριαρχεΤον Κωνσταντι
νουπόλεως και αί λοιπαί άδελφαί Έκκλησίαι θά έπιδιώξουν τόν στόχον τού
τον. ώστε ή μέλλουσα νά συνέλθη Σύνοδος μή άποβή αιτία διαιρέσεων.

Έπί τη ένάρξει τών έργασιών τής παρούσης Διασκέψεως χαιρετίζομεν 
καί αυθις πάντας ύμάς καί εύχόμεθα ύμίν πλήρη έπιτυχίαν».

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Πράγας καί πόσης Τσεχοσλοβακίας: 
«Σεβασμιώτατε, λίαν άγαπητέ έν Χριστώ άγιε Πρόεδρε.
Ίερώτατοι Επίσκοποι, άγαπητοΙ Πατέρες καί έν Χριστώ άδελφοί, 
Αντιπρόσωποι είς τήν Β’ Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν.

Έπιτρσπήτω μοι όπως. έξ ονόματος τής Ίεράς Συνόδου, έμού προσωπι 
κώς, τοΰ κλήρου καί τού λαού τής καθ' ήμάς Εκκλησίας τής Τσεχοσλοβακίας 
άπευθύνω ένκάρδιον χαιρετισμόν πάσι τοΐς έν τώ ίερώ χώρω καί έν όνόροι
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τού Κυρίου συνηγμένοις καί έπιδιώκουσι τόν Ιερόν σκοπόν του συμφέροντος 
τής όγιωτάτης Όρθοδόξου ‘Εκκλησίας.

Ή παρουσία μου ένταϋθα, μεταξύ τών έκπροσώπων τών άγιωτάτων 
Εκκλησιών, μοί παρέχει μεγίστην πνευματικήν χαράν, διότι μοί δίδεται ή εύ- 

χάριστος εύκαιοία όπως ναιρετίσω ύμάς διά ζώσης. έκθέσω ένώπιον ύμών 
εν πασπ είλικοινεία τήν άγαπην καί τον άδελψικον ημών σεβασμόν καϊ έκ- 
φράσω πρσσωπικώς τόν έγκάρδιον χαιρετισμόν έμού καί τών λοιπών μελών 
'ής ‘Αντιπροσωπείας ήμών.

Ούδεμία ύπάρχει άμφίβολία ότι πάντες γνωρίζομεν καλώς είς ποΤο* 
σπουδαΐον έργον έκλήθημεν τή Ιερό πρωτοβουλία τού Παναγιωτάτου Άρχίί 
πισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καί Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Δημητρίοι 
τοΰ Α*. Συνήλθομεν όπως, τή βοηθεία τού Αγίου Πνεύματος, συζητήσωμε^ 
ώρισμένα θέματα, τά όποια θά ύποβληθούν -  τοΰ Θεοΰ εύδοκοΰντος — τή 
Αγία καί Μεγάλη Συνόδω πρός λήψιν άποφάσεων. Μ ή συνελθούσης. άπό 
αΙώνων ήδη, Οικουμενικής Συνόδου, συνεσωρεύθη μεγάλος άριθμός ζωτι
κών προβλημάτων. Τούτα όφείλουν όπως τύχουν έπιλύσεως κατόπιν συνοδι
κής άποφάσεως, ϊνα μή παραβιάζωνται αύθαιρέτως ol Ιεροί τής 'Εκκλησίας 
κανόνες καί άλλοιούνται οΰτως σΙ άρχαί καί ή έκπαλαι άγνότης τής όγιωτάτης 
Ορθοδοξίας.

Κατά τήν διάρκειαν τών προηγουμένων Προσυνοδικών Διασκέψεων οί 
άντιπρόσωποι είχον ώς γνώμονα τούς Ιερούς κανόνας καί τήν θείαν άποκάλυ- 
ψιν. ΈπΙ τής αύτής όδοΰ θά βαδίση καί ή παρούσα Διάσκεψις. Μή σιωπήσω 
μεν όμως ένώπιον τών συγχρόνων άναγκών τής ‘Εκκλησίας. Καί είναι* αύται 
πολυάοιθυοι.

Διά τήν έπιτυχίαν τών έργασιών ήμών. επεκαλέσθημεν χθες άπό κοι
νού τοΰ Κυρίου ήμών. Χορηγού παντός άγαθοΰ, όπως παράσχη ήμϊν τήν έξ 
ϋψους βοήθειαν, ήτις θά συνάξη ήμάς «έν ένότητι τοΰ πνεύματος καί τώ συν 
δέσμιο τής είρήνης». όπως άξιώση ήμάς νά έπιστρέψωμεν πλήρεις πνευματι
κής χαράς είς τούς Ιερούς κόλπους τών ‘Εκκλησιών ήμών, κομίζοντες τά έν 
θαρρυντικά άποτελέσματα τής παρούσης Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως καί όπως χαροποιήσωμεν οϋτω τούς έπισκόπους, τόν κλήρον 
καί τόν εύσεβή ήμών λσόν. Πάντες ούτοι άδισλείπτως προσεύχονται ύπέρ 
Λυών καί έπιθυυούν δισκαώς τά θετικά άποτελέσματα. τό όποια καί ήμεϊς έν- 
τπίΐΑπ ρπιδιώκουεν

Έν κατακλεϊδι, έπιτραπήτω μοι όπως έκφράσω τήν βαθεϊαν μου εύγνω 
μοσύνην πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην κ. Μελίτωνα καί πρός τόν Γραμματέα 
τών Προσυνοδικών Διασκέψεων. Σεβ. Μητροπολίτην Τρονουπόλεως κ. Δα
μασκηνόν, διά τό έργον τό όποιον έπετέλεσαν ώς καί διά τό έμπνευσμένον 
τηλεγράφημα πρός όλας τάς Εκκλησίας, αί όποϊαι μετέχουν τής παρούσης Ιε
ρός Διασκέψεως. Πάντες, έν προσευχή, αΐτούμεθα μετά τού ψαλμωδοΰ: «Κύ 
ριος ίσχύν τώ λαώ αύτού δώση· εύλογή Κύριος τόν λσόν αύτού έν εΙρήνη».
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Ό Σεβ. Μητροπολίτης Έλσιγκίου:
«Σεβασμιώτατε καί λίαν αγαπητέ έν Χριστώ άγιε Πρόεδρε,
Σεβάσμιοι άδελφοί.

Έχω τήν χαράν καί τήν τιμήν όπως διαβιβάσω Ομϊν τόν έγκάρδιον χαι
ρετισμόν καί τάς εύχάς τής Όρθοδόξου Εκκλησίας τής Φιλλσνδίας καί τού 
Προκαθημένου αύτής. Σεβ. Αρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας 
κ. Παύλου.

Ώ ς άντιπρόσωπος μιας μικρός Εκκλησίας δέν έχω άσφαλώς τό δικαίω
μα νά διδάξω είς τούς σεβασμίους συνέδρους, άντιπροσώπους τών άρχαίων 
καί μεγάλων Εκκλησιών. Έν τούτοις λαμβάνω τό θάρρος ϊνα τονίσω τήν 
σπουδαιότητα τού έργου ήμών καί ύττογραμμίσω Ιδιαιτέρως ότι ό εύσεβής 
ήμών λαός καί ό άπανταχού λαός τού Θεού μετ' έλπίδος καί προσδοκίας άπο- 
βλέπει είς τήν παρούσαν Διάσκεψιν Καί ού μόνον ό όοθόδοξος λαός, άλλά 
καί οί άλλοι χριστιανοί έχουν προσδοκίας. 'Αναμένουν θετικά άποτελέσυατα. 
t0 v  ή παρούσα Διάυκεψις οεν καταλήξει είς θετικά άποτελέσματα. τούτο θα 

σημαίνη διά τόν κόσμον καί έτι περισσότερον διά τόν ορθόδοξον λαόν τού 
Θεού, ότι δέν ύπάρχουν συγκεκριμένοι έλπίδες έπιτυχίας τής μελλούσης 
‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Έκ τών έργασιών ήμών θά έξσρτηθή έάν θά δώσωμεν έλπίδας είς τόν 
λαόν τοΰ Θεού ή θά άπογοητεύσωμεν αύτόν. Ή Εκκλησία τοΰ Χριστοΰ δέν 
έχει άνάγκην νεωτερισμών. Ήμεϊς όμως χρειαζόμεθα πνευματικήν καί πρα
κτικήν άνανέωσιν καί έπανενδυνάμωσιν έπ' άγαθώ τής ούσίας τής παραδό- 
σεως καί τής ζωής τής Εκκλησίας έντός τοΰ σημερινού κόσμου. Τούτο έν 
πλήρει άρμονία μετά τοΰ πνεύματος τής τταραδόσεως καί τής άληθείας τού 
Εύαγγελίου, Ιδίως δέ έν τώ πνεύματι τής άληθούς συνοδικότητος. 
Σεβασμιώτατε όγιε Πρόεδρε.
Σεβάσμιοι άδελψοί,

Ταύτα έν πάση συντομίςι θά ήθελον νά έκφράσω, ταπεινώς καί μετά 
σεβασμού, κομίζων τά σέβη καί τόν θερμόν χαιρετισμόν τών Ορθοδόξων 
τής Φιλλανδίας πρός τά σεβάσμια μέλη τής β ' ταύτης Προσυνοδικής Πανορ
θοδόξου Διασκέψεως».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Καί τώρα, παρακαλώ τόν Σεβ. Γραμματέα έπί τής 
Προπαρασκευής τής ‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, νά παρουσιάση είς τήν 
Διάσκεψιν τόν φάκελλον τών θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως τής Β' τού
της Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Ό Σεβ. Γρομμοτεύς:
«‘Αγιε Ποόεδοε.

Κατ’ άρχήν ώς πρός τά θέματα τής ήμερησίας διατάξεως τής Β Προσυν
οδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, τά όποια καί συμπεοιλαμβάνονται είς τά 
δεκα θέματα τής ύπό τάς Α ' Ποοσυνοδικής Πανορϋοόόξου Διασκεψεως κα
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ταρτισθείσης ήμερησίας διατάξεως τής Άγίας καί Μ εγάλιχ Συνόδου 
(Πρακτικά-Κείμενα τής Α' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, έν Συν- 
οδικά II σ. 125). ήτοι (α) 'Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκκλησιαστι- 
κων διαταξεων ουμψωνως ταίς άπαιτησεσι τής συγχρόνου έποχής. (β) ΚωΛυ 
ματα γάμου, καί (γ) τό ζήτημα του κοινού ήμερολογίου, έπιθυμώ νά πα
ράσχω. πρός διευκόλυνσιν τού έργου ΰμών, τάς άκολούθως ένημερωτικάς 
πληροφορίας:

1. 'Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων συμ- 
φώνως ταίς άπαιτήσεσι τής συγχρόνου έποχής.

Ώ ς  τυγχάνει είς όλους γνωστόν, τό είσηγητικόν κείμενον τής Διορθο- 
δόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής τού έτους 1971 έστηρίχθη άφ ένός 
μέν είς τήν έπί τοΰ θέματος θεολογικήν έρευναν καί έπεξεργασίαν τής 'Εκ
κλησίας τής Σερβίας, άφ ’ έτέρου δέ είς τάς παρατηρήσεις τών 'Εκκλησιών 
Κύπρου καί Τσεχοσλοβακίας (Πρακτικά Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
'Επιτροπής. Σαμπεζύ-Γενεύης, 1973. σ. 64).

Τό κείμενον τούτο έμπεριέχεται είς τόν φάκελλόν σας είς έλληνικήν, 
ρωσσικήν. γαλλικήν καί άγγλικήν γλώσσαν.

'Επί πλέον, διαρκούσης τής Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως αί Άντιπροσωπεϊαι τών 'Εκκλησιών Άντιοχείας, Σερβίας. Βουλγαρίας, 
Κύπρου. 'Ελλάδος καί Πολωνίας έδήλωσαν είς τήν Γραμματείαν (Έπίσκεψις, 
Άο. 163/1.3.1977) δτι προτίθενται νά άναλάβουν τήν ποοπαρασκευήν τού 
ώς ανω ϋεματος και προσφέρουν αύτήν είς τήν περαιτέρω διορΰοδοξον ε- 
πεξερναοΐαν cbc καθαρώς πόρισμα επιστημονικής εργασίας καί ούχϊ ώς ίδιαν 
έπίσημον εκκλησιαστικήν έπ αυτού άποψιν, τούτο δέ ϊνα ύπάρχη έλευθερία 
διαλόγου έπί τού διορθοδόξου έπιπέδου (πρβλ. Συνοδικό II. σ. 127).

Έξ αύτών, αΙ έργασίαι τών Εκκλησιών 'Αντιόχειας, Κύπρου καί Πολω
νίας, ώς καί τό σχετικόν πρός τό ώς άνω θέμα άπόσπασμα τού ύπ' άριθμ. 27 
πριυτοκόλλου τής Ίεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Βουλγαρίας έμπεριέ- 
χονται είς τόν φάκελλόν σας.

Έπιθυμώ ένταύθα νά σημειώσω ότι ή Εκκλησία τής Σερβίας ύπεγράμ- 
μισεν ότι διετύπωσεν ήδη ώς πρός τό έν λόγω θέμα τός θέσεις σύτής είς τήν 
εισηγητικήν της μελέτην, έπί τής όποίας έστηρίχθη κυρίως ή κατάρπσις 
ένιαίας πανορθοδόξου άπόψεως ύπό τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Επιτροπής.

2. Κωλύματα γάμου.

Τό έπί τού θέματος τούτου είσηγητικόν κείμενον τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής 'Επιτροπής, τό όποιον εύρίσκεται ώσαύτως είς τόν φά
κελλόν σας μετά τών σχετικών μεταφράσεων, συνετάχθη έπί τή βάσει τών 
είσηγητικών μελετών τών Εκκλησιών Ρωσσίας καί Ελλάδος, κεχωρισμένως,
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ώς καί τών επ αύτών ιίαρατηρήσεων των ΈκκΛησιων Σερβίας, Ρουμανία», 
Βουλγαρίας, Κύπρου. Πολωνίας καί Τσεχοσλοβακίας (Πρακτικά Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής ‘Επιτροπής σ. 53).

Κατά τήν Α ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, τήν έπεξεργα 
αίαν τού αύτού θέματος άνέλαβον αΐ Έκκλησίαι Κύπρου καί Ελλάδος (Έπί- 
σκεψις Άρ. 163/1.3.1977). Ή  άρτι άποσταλεΐσα τή Γραμματείφ έπί τού θέ
ματος έργασία τής Εκκλησίας τής Κύπρου, ώς καί τό διαπραγματευόμενον τό 
αύτό θέμα άπόσπασμα τού προειρημένου ύπ- άριθμ. 27 πρωτοκόλλου τής 
Ίεράς Συνόδου τής Εκκλησίας Βουλγαρίας, έμπεριέχονται είς τόν φάκελλόν 
σας.

3. Τό ζήτημα τού κοινού ημερολογίου.

Ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Επιτροπή ήτοίμσσε τό έπί τού 
παρόντος θέματος είσηγητικόν κείμενον αύτής λαβούσα ύπ- όψιν τάς ειση
γητικός μελέτας τών Εκκλησιών Ρωσσίας καί Ελλάδος, κεχωρισμένως ώς 
καί τάς έπ' αύτών παρατηρήσεις τών Εκκλησιών Ρουμανίας, Βουλγαρίας 
Κύπρου καί Τσεχοσλοβακίας (Πρακτικά Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Επιτροπής, σ. 58).

Τό κείμενον τούτο έμπεριέχεται είς τόν φάκελλόν σας. όμού μετά τών 
λοιπών είσηγητικών κειμένων τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επι
τροπής.

*Αφ* έτέρου, ό φάκελλος έμπεριέχει τάς μέχρι τούδε άποσταλείοας τή 
Γραυματεία συμβολάς τών Εκκλησιών Βουλναοίας. Ελλάδος καί Πολωνίας.' 
ένφ ή 'Εκκλησία Αλεξάνδρειάς, αναλαβούσα κατά τήν Α' Προσυνοδικήν Παν- 
ορθόδοξον Διάσκεψιν τήν κατάρτισιν εϊσπνητικήο έπί τού θέματος μελέτης 
(Έπισκεψις Αρ. 163/1 .J.1977). δέν απεστειλεν είσέτι αύτήν τή Γραμματεία 
έπί τής προπαρασκευής τής Συνόδου, ίσως ώς περιττήν, έφ ' όσον καί ώς πρός 
τό ζήτημα τού κοινού ήμερσλογίου έτηρήθη ή πανορθοδόξως άποφασισθεΐ- 
σα διαδικασία προπαρασκευής τών θεμάτων τής Αγίας καί Μεγάλης Συνό
δου. Έν τώ αύτώ πνεύματι προφανώς δέον νά έρμηνευθή καί τό γεγονός ότι 
καί ή Εκκλησία τής Ελλάδος δέν άπέστειλε τάς άναληφθείσας συμβολάς της 
έπί τών θεμάτων τής νηστείας καί τών κωλυμάτων τού γάμου.

4. Τό θέμα τού κοινού ύ φ ' άπάντων τών χριστιανών εορτασμού τού 
Πάσχα έν  ώρισμένη Κυριακή.

Ώ ς πρός τό είδικόν θέμα «τού κοινού ύφ' άπάντων τών χριστιανών 
έορτασμού τού Πάσχα έν ώρισμένη Κυριακή», ή Α ’ Προσυνοδική Πανορθό
δοξος Διάσκεψις άπεφασισεν οπως μεΛετηΰη τούτο εμπεριστατωμενως καί 
άνέθεσε τή Γραμματεία έπί τής προπαρασκευής τής Συνόδου τήν έπί τούτω 
σύγκλησιν Συνεδρίου (πρβλ. Συνοδικό II, σσ. 128-129 καί 132).

Τά Ποακτικά-Κείυενα τού άπό 28ης Ιουνίου έως 3ης Ιουλίου 1977
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συγκληθέντος ύπό της Γραμματείας Συνεδρίου εύρίσκονται ώσαύτως είς τήν 
διάθεσίν σας.

Ή ύπό τής Γραμματείας έν όλομελείφ ένημέρωοις ώς πρός τό θέμα 
τούτο θό πραγματοποιηθή διαρκούσης τής παρούσης Διασκέψεως.

5. Καθορισμός τού Θέματος κατά πόσον είναι δυνατόν εις τό μέλλον νά 
χε/ροτονώνται έπίσκοποι έκ μοναχών, ο ί οποίοι έδέχθησαν άπλώς τήν ευχήν 
τής ρασοφορίας καί ούχ'ι μόνον έξ έκείνων, ο ί όποιοι έδέχθησαν τό μέγα σχή
μα.

Γνωρίζετε ότι ή Α' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις. κατόπιν 
τών έκκλήσεων τής 'Αντιπροσωπείας τής Εκκλησίας τής Βουλγαρίας ότι τό 
θέμα τούτο ένέχει ζωτικήν σημασίαν δΓ αύτήν ταύτην τήν ύπόστασιν καί τό 
μέλλον τής τοπικής ταύτης Εκκλησίας, έδέχθη, διά τό έκτακτον τής περιστά- 
σεως. κατ’ έξαίρεσιν, όπως τούτο παραπεμφθή είς τήν έπομένην Προσυνοδι- 
κήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν πρός έξέτασιν καί άπόφανσιν, ώρισε δέ. όπως 
αί έπί μέρους Έκκλησίαι μελετήσωσιν, έν τώ μεταξύ χρόνω. τό θέμα. ή δέ 
Εκκλησία τής Βουλγαρίας έτοιμάση τήν έπ' αύτού είσήγησιν σύτής, πόντο δέ 

τά στοιχεία ταύτα συγκεντρωθώσιν έν τή Γραμματεία έπί τής προπαρα
σκευής τής Συνόδου πρός παρουσίσσιν ένώπιον τής έπομένης Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως (πρβλ. Συνοδικό II, σσ. 125-126).

Ό  ψάκελλός σας έμπεριέχει τήν έπί τού ώς άνω θέματος μελέτην τής 
'Εκκλησίας τής Βουλγαρίας, ή όποία. όμα τή άποστολή αύτής τή Γραμματεία, 
ύπεβλήθη καθηκόντως ύπ' αύτής είς άπάσας τάς κατά τόπους Ορθοδόξους 
'Εκκλησίας.

Έξ άλλου, διενεμήθη σήμερον και δεύτερα επί τού ίδιου θέματος μελε· 
τη, ήν προσεκομισεν μετ' αύτής ή Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Βουλγα 
ρίας».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος εύχαριστεϊ τόν Σεβ. Γραμματέα διά τήν παρουσίσσιν 
καί συνεχίζει: Σεβάσμιοι σύνεδροι, καί τώρα είσερχόμεθα είς τήν ούσίαν τού 
έργου ήμών. ήτοι είς τήν έξέτασιν ένός πρός έν τών θεμάτων τής ήμερησίας 
διστάξεως τής παρούσης Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Εί
ναι χρήσιμον όπως ένταύθα, έν Όλομελείςι, διατυπωθούν ώριομέναι γενικοί 
σκέψεις, έν πόση δυνατή συντομίςι, έπί τών θεμάτων τούτων. Ή  λεπτομερε- 
στέρα έξέτασις αύτών, ή όποία δέν είναι δυνατόν νά γίνη έν Όλομελείςι θά 
γίνη, ώς γίνεται πάντοτε είς τάς Πανορθοδόξους Διασκέψεις, είς τάς έπί τού- 
τω κατά θέμα Έπιτροπάς. Επομένως, όσοι έπιθυμούν νά λάβουν τόν λόγον 
καί νά διατυπώσουν γενικός άπόψεις, δύνανται νά τό πράξουν, ούτως ώστε αί 
Επίτροποί νά έχουν ύπ' όψιν αύτών τό γενικόν πνεύμα τής παρούσης Όλο- 
μελείας.

Έπί τή είσόδω είς τήν γενικήν συζήτησιν τών ύπό έξέτασιν θεμάτων
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ύπό την διπλήν (διότητά μου ώς αρχηγού τής 'Αντιπροσωπείας τού Οικουμε
νικού Πατριαρχείου καί, ώς έκ τούτου, ώς προέδρου τής ήμετέρας Διασκέ- 
ψεως, θεωρώ χρήσιμον νά εϊπω τα άκόλουθα:

Ούτε ύπό τήν μίαν ούτε ύπό τήν άλλην ίδιότητα προτίθεμαι νά επηρεά
σω οίονδήτινα τών συνέδρων ή τήν παρούσαν Ολομέλειαν έν τώ συνόλω 
της ύπέρ τής μιάς ή τής άλλης άπόψεως, άλλά νά έκπληρώσω. ώς τό έτόνισα 
και χθές. τό χρέος μου, νά προστατεύσω τήν ελευθερίαν έκφράσεως γνώμης 
καί νά ύπηρετήσω τήν άρμονίαν τού διαλόγου τών γνωμών. Καί νά προσπα
θήσω. ώστε έκ τού διαλόγου τούτου νά προκύψη όρθόδοξος συμφωνία.

Βεβαίως, τό Οικουμενικόν ΠατριαρχεΤον έχει §ν πλαίσιον άπόψεων έπί 
τών θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως τής Διασκέψεως. έντός τοΰ όποιου 
θά συζητήσουν οι έν τή Άντιπροσωπείφ συνάδελφοί μου. τόσον έν τή 'Ολο
μελείς όσον καί έν ταΐς Έπιτροπαϊς.

Όμως ή ταπεινότης μου, ύπό τήν προηγουμένως διατυπωθεΤσαν διπλήν 
Ιδιότητά μου ώς φορέως τόσον τού πνεύματος τής 'Αγίας τού Χριστού Μεγά 
λης Εκκλησίας όσον καί τής έμπειρίας έκ τών προηγουμένων Πανορθοδόξων 
Διασκέψεων, όφείλω νά είπω ότι προτίθεμαι νά δισφυλάξω, έν τή άσκήσει 
τών καθηκόντων μου, τά πλαίσια τής όρθοδόξου παραδόσεως, ή όποία συν
δυάζει τήν αύστηρότητα καί τήν άκρίβειαν όπου έπιβόλλεται μέ τήν οικονο
μίαν όπου καί όσον έγχωρεϊ.

Έν τώ πνεύματι τούτω, διατηρών εΰαίσθητον τήν άκοήν είς τάς έπί τών 
θεμάτων μας άπό πάσης πλευράς έρχομένας ειλικρινείς ή έκ τής άνάγκης καί 
τής πραγματικότητος φωνάς, έν συνεργασία καί άρμονίρ μετά τού γενικού 
πνεύματος τής Διασκέψεως. προτίθεμαι νά καταβάλω πάσαν προσεκτικήν 
προσπάθειαν, ούτως ώστε όχι μόνον νά άποφευχθή τό ύπό πάντων, ώς πι
στεύω, άνεπιθύμητον, τ.έ., ένώ έπιζητούμεν τήν έπίλυσιν προβλημάτων, νά 
δημιουργήσωμεν νέα προβλήματα, άλλά καί νά έπιτευχθή τό, ύπό τάς παρού
σας συνθήκας καί δυνατότητας, καλύτερον πραγματοποιήοιμον, ώς έκφρασις 
τής κοινής συνειδήσεως τής Εκκλησίας.

Καί τώρα άρχεται ή διατύπωσις γενικών γνωμών έπί τών θεμάτων. Καί 
πρώτον, έπί τού θέματος τών κωλυμάτων τού γάμου. Ό  άγιος Κιέβου έζήτη- 
σε καί έχει τόν λόγον.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Πριν ή είσέλθω είς λεπτομερειακός 
ερωτήσεις θά έπεθύμουν νά άναφερθώ είς τό θέμα τού κύρους τών έγγρά- 
φων, τά όποια έχομεν ένώπιον ήμών. Ώ ς  γνωστόν, τό έργον τής Διασκέψεως 
συνίσταται είς τήν προετοιμασίαν ένός τελικού κειμένου, πρός πσρουσίασιν 
αύτού είς τήν μέλλουσαν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Τούτο σημαίνει ότι τά 
ύποβληθησόμενα κείμενα δέν δύνανται νά φέρουν τόν χαρακτήρα καί τήν έν
νοιαν τελικών έγκεκριμένων άποφάσεων ή λύσεων, παρά μόνον τόν χαρα
κτήρα άπλών προτάσεων ή ύποδείξεων πρός τήν Άγιον καί Μεγάλην Σύνο
δον. Θά έπεθύμουν νά έρωτήσω τούτο, διά τόν έξής λόγον: Υπάρχει μία λαν
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θασμένη ορολογία, ήτις θά ήδύνατο νά προκαλέοη συγχυσιν είς μέγα άριθμόν 
'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών. Όθεν. προνοητικώς, καί ώς άνέφερε καί ό Σεβ. 
Μητροπολίτης Πέτρας έν τή χοιρετιστηρίω αύτοϋ όμιλία, νομίζω, ότι θά πρέ
πει νά συμφωνήσωμεν ότι τά έγκριθησόμενα τελικά κείμενα θά φέρουν τόν 
χαρακτήρα προτάσεων, δηλαδή προτεινομένων έγγράφων πρός τήν Αγίαν 
καί Μεγάλην Σύνοδον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: 'Ασφαλώς, αί διεξαχθησόμενσι έργασίαι ένταΰθα έπί 
τών ύπό μελέτην θεμάτων, ώς περαιτέρω έργασίαι έπί τών πορισμάτων τής 
Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής» τυγχάνουν εισηγητικοί πρός 
τήν ‘Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Ό ταν καθωρίσθησαν πανορθοδόξως τά 
στάδια τής προετοιμασίας τής Συνόδου, κατόπιν πολλής σκέψεως καί βασά
νου ώρίσθη νά γίνη έπιμελής προεργασία διά τής μελέτης τών θεμάτων ύπό 
μιάς ή περισσοτέρων 'Ορθοδόξων ‘Εκκλησιών, είτα νά άκολουθήση έπεξερ- 
γασία ύπό τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής ή διατύπωσις 
τής ένιαίας όρΟοδόξου άπόψεως έπί ένός έκάστου τών θεμάτων, καί τελικώς 
ή κρίσις τής Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. ή όποία καί προσδί
δει τήν τελικήν μορφήν τής είσηγήσεως πρός τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνο
δον. ΑΙ είσηγήσεις εΐναι AD REFERENDUM πρός τήν Σύνοδον, ήτις καί μόνη 
δικαιούται νά άποφανθή τελικώς.

Όμως άποφασίζομεν δΓ αύτήν τήν διατύπωσιν. Λαμβάνεται μία όπόψα- 
σις. Ή Διάσκεψις αϋτη. ώς ύπεύθυνον σώμα, άντιπροσωπευτικόν τής όλης 
Όρθοδόξου Εκκλησίας, έξ έπισήμων έκπροσώπων τών 'Εκκλησιών συγκρο- 
τούμενον. άποφασίζει τήν παραπομπήν ή μή ένός κειμένου είς τήν Αγίαν καί 
Μεγάλην Σύνοδον. Ή άπόφασις άνήκει είς τήν Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον 
Διάσκεψιν. Δέν είναι άπόφασις τής Συνόδου, ούτε καί δεσμεύει αύτήν. ήτις 
καί δύναται νά άποδεχθή τήν ύποβαλλομένην είς αύτήν είσήγησιν ή καί νά 
τήν άνατρέψη άρδην. Ήμεϊς, συμφώνως πρός όμοφώνως δεκτήν γενομένην 
ύφ' όλων ήμών διαδικασίαν, έχομεν τό καθήκον καί τήν άπστολήν νά έτοιμά- 
σωμεν είσήγησιν έπί ένός έκάστου θέματος καί νά λάβωμεν άπόφασιν, ότι 
έγκρίνομεν ϊνα παραπεμφθή αϋτη είς τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, πρόθεσίς 
μου ητο νά όμιλήσω. συμφώνως πρός τήν ύπόδειξιν τοΰ προεδρείου καί ώς 
προβλέπει ή ήμερησία διάταξις, έπί τών κωλυμάτων τού γάμου. Άλλά αίσθά- 
νομαι τήν άνάγκην νά εύχαριστήσω τόσον τόν άδελφόν άγιον Κιέβου. όσον 
καί ύμάς. άγιε Πρόεδρε, διά τάς έπεξηγήσεις τάς όποιας έδώσατε άναφορι- 
κώς πρός τά διαδικασιακά. Είς τήν Δ ' Πανορθόδοξον Διάσκεψιν ώρίσθη σα
φώς τΐ θά κάμη. σταδιακώς. έκαστον διορθόδοξον σώμα. τό όποϊον συνέρχε
ται. ΕΙς τάς άποφάσεις τής είρημένης Διασκέψεως λέγεται σαφώς, ότι αί Έκ- 
κλησίαι έτοιμάζουν τάς είσηγήσεις των, αυται παραπέμπονται είς τήν Διορθά- 
δοξον Προπαρασκευαστικήν Επιτροπήν, λαμβάνουν μίαν πρώτην διατύπω- 
σιν — έκεΤνο τό όποϊον έχει γίνει μέχρι σήμερον — καί τό διορθόδοξον πλέον
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τούτο κείμενον. έν συνεχεία, παραπέμπεται εις τήν Προσυνοδικήν Πανορθό
δοξον Διάσκεψιν. Αυτή έξετάζει. κρίνει, θεωρεί ώς έπαρκή ή μή τήν ύπό τής 
Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής γενομένην εργασίαν, καί έάν 
μέν θεωρήση ταύτην άρκετήν καί Ικανοποιητικόν τό κείμενον, τό έπευλογεϊ, 
τό αναγνωρίζει, τό δέχεται, καί ώς τοιούτον τό παραπέμπει πλέον είς τήν 
Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, ώς ψάκελλον πρός τελικήν έπιψήφισιν. Τούτο 

σημαίνει ότι. έάν μία Προσυνοδική Διάσκεψις δέν θεώρηση έπαρκή τά γενό- 
μενα. δύναται νά άναζητήση άναθεώρησιν, άναψηλάψηοιν. έπιινεξέταοιν καί 
έν άνάγκη έπανασύνταξιν νέου κειμένου έπί τού θέματος έκείνου. Νομίζω, ά 
γιε Πρόεδρε, ότι μετά τά ύφ' ύμών λεχθέντα καθίσταται σαφές ότι δυνάμεθα 
νά όμιλήσωμεν περί άποφάσεων. όχι ώς πρός τήν ούοίαν τών μελλόντων νά 
άιιοφασισθούν. τά όποια θά δεσμεύσουν τάς Εκκλησίας, άλλ* έπί αύτών τού 
των τών κειμένων, τά όποϊα θά παραπέμψωμεν ή όχι είς τήν Αγίαν καί Μεγά
λην Σύνοδον ‘Ενταύθα, ώς πληρεξούσιοι άνιιιιρόσωποι ιών Εκκλησιών 
ήμών. έχομεν νά άιιοφανθώμεν έπί τών ένώπιον ήμών κειμένων. Καί άπο 
φαίνομαι σημαίνει άποφααίζω.

Ό Σεβ. Πρόεδρος. Έζήτηααν τόν λόγον οΐ Σεβ. Μητροπολϊται Καρθα 
γένης. Στάρας Ζαγοράς καί Κίτραυς. Τόν λόγον έχει ό άγιος Καρθαγένης.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Καρθαγένης: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, δέν 
έπιθυμώ νά έπαναλαβω όσα έλέχθηοαν ύφ ύμών καί τού άγιου Μύρων έπί 
τής φύσεως τού άναληφθέντος ύφ' ήμών έργου. Διετυπώθη ώς άριστπ είς 
τήν άναγνωσθεϊσαν σήμερον είοήγηοίν σας. ότι ή Προσυνοδική Διάοκεψις 
ήμών ουγκεκριμένως καί αυστηματικώς θά έξετάοη θά μελετήση καί θά 
άποφαοίση. προσδίδουσα τήν τελικήν εισηγητικήν διατύπωσιν καί μορφήν 
τών θεμάτων, τά όποια έχομεν ένώπιον ήμών. Δέν τυγχάνει όρθόν. νομίζω, 
νά συζητώμεν περί τής έννοιας τών άποφάσεων. τάς όποιας θά λάβωμεν καί 
αϊτινες θά είναι άποφάσεις πρός είσήγησιν τών θεμάτων είς τήν Αγίαν καί 
Μεγάλην Σύνοδον. ‘Επιτρέψατε μοι, όγιε Πρόεδρε νά προσθέσω ότι διά τήν 
έξέτασιν τών τριών μειζόνων θεμάτων καί τού τετάρτου, τό όποιον τυγχάνει 
αίτημα τής Εκκλησίας Βουλγαρίας, πρέπει νά έχωμεν ύπ' όψιν ότι θά συζητή 
σωμεν έπί ύφισταμένων κειμένων, τά όιιοΐα ήτοίμασεν ή Διορθόδοξος Προ 
παρασκευαστική Επιτροπή, καί έπί τών όποιων θά άποφανθώμεν καί θά 
άποφασίσωμεν.

Ό Σεβ. Πρόίδρος. Άκριβώς διά νά μή τιροκύψουν άπορίαι καί άμφιβο 
λίαι έμερίμνησα νά έτοιμασθή εν κείμενον, περιγράφον τά διαδικασιακά τής 
προπαρασκευής τής Άγιας καί Μεγάλης Συνόδου, ώς ταύτα άναψέρονται είς 
τά έπίσημα πρακτικά τών προγενεστέρων Πανορθοδόξων Διασκέψεων τό 
όποιον καί εύρίακεται είς τούς φακέλλους ύμών. Τόν λόγον έχει ό Σεβ. Μη 
τροπολίτης Στάρας Ζαγοράς.

Ό Σεβ Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς; Ά γ ιε  Πρόεδρε, ή Αντιπροσω
πεία τής Ορθοδόξου Εκκλησίας τής Βουλγαρίας θά έττεθύμει νά έκψράση
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ευχαριστίας πρός υμάς καί τους λοιπούς όμιλήσαντας διά τάς δοθεισας ε 
πεξηγήσεις έπϊ τού θιγέντος θέματος ύπό τού Μητροπολίτου Κιέβου. Οΰτος 
έθιξεν έν σημαντικόν θέμα διαδικασίας, τό όποιον είς π'ιν ούοίαν δέν μεταβάλλει 
τήν άπόψασιν τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής "Επιτροπής, ή όποια 
καί κοτήρτισε τά ύπ' όψιν ήμών κείμενα, έχουσα ώς βάσιν τάς ύποβληθείσας 
ύπό των ‘Εκκλησιών μελέτας Γό θέμα ενταύθα άψορφ εις τήν διατύπωσιν. 
ήτις καί θά ήδύνατο νά δημιουργήση μεγάλην σύγχυσιν είς τούς κόλπους 
τής ‘Ορθοδόξου ‘Εκκλησίας, πριν ή άκόμη συγκληθη ή Άγια καί Μεγάλη 
Σύνοδος, ήτις καί θά άποψασίση διά τά θέματα ταύτα. Ή Διάσκεψις αύτη 
πρέπει νά προετοιμάση τά θέματα διά τήν Σύνοδον, καί. ώς παρετηρήθη. 
ταύτα έχουν ζωτικήν σημασίαν διά π'̂ ν ζωήν τών τοπικών ’Ορθοδόξων 'Εκκλησιών. 
Ή Διάσκεψις ήμών παρακολουθεϊται τόσον ύπό τών Ιερών Συνόδων και τού 
κλήρου τών 'Εκκλησιών μας. όοον καί ύπό τών διεθνών οργανώσεων καί 
ύπο συνόλου τού χριστιανικού κόσμου, καί είναι δυνατόν νά έμψανισθούν είς 
τόν τύπον ώριομέναι έκφραοΟεϊσαι ένταϋθα απόψεις. Ή  πρότααις ακριβώς 
ιού Μητροπολίτου Κιέβου έχει στόχον τήν άποφυγήν έξαγωγής λελανΟασμέ 
νων συμπερασμάτων, τά όποια Οά ήδύναντο νά μεταφέρουν τά μέσα μαζικής 
ένημερώσεως. τούτο δέ ήθελε ν όδηγήσει είς σύγχυσιν το ορθόδοξον ιιλή 
ρωμα. Συνεπώς, κατά τήν γνώμην μου. ή χρήοις τής λέξεως «άπόφασις» δϋ 
ναται νά δημιουργήση προβλήματα. Δε ν Οά άλλάξη τήν ούσίίΐν τών αποψα 
σεων ή χρήοις τής λέξεως «πρότασις». καί διά τούιο ή 'Αντιπροσωπεία ήμών 
Π|)οιείνει δικός χρησιμοποιηθή ή λέξις αύτη, δηλοϋσα έπακριβώς τήν έννοιαν 
τών άποφασεων. καί τοιουτοτρόπως άποφευγωνται. άνεπιθύμητοι καταστά 
σεις. Εάν διατηρηθή ή λέξις «άπόφασις», μοιραίως όδηγούμεΟα είς δημιουρ 
γίπν προβλημάτων. Τό θέμα είναι ζωτικής σημασίας. Ώς έκ ιού ιου. ή Ορθό 
δοξος Εκκλησία Βουλγαρίας υποστηρίζει τήν ύποβληΟείσαν ύπό τοΰ Μητρο 
πολίτου Κιέβου πρότασιν.

Ό Σ: fy Πρόί όρος: Ερωτώ τόν άγιον Στάρας Ζαγοράς, πρώτον, ή πρό 
τασις ή είσήγησις τήν όποιαν Οά κόμη ή Προουνοδική αϋτη Π ανορθόδοξος 
Διάσκεψις πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον Οά άποψασισθη έδώ ή όχι; 
Κίΐί, δεύτερον, έρωτώ διά τό ειδικόν θέμα τής Βουλγαρίας, διά τό όποιον θά 
άιτοφασίσωμεν έδώ. έπιθυμεϊ νά χρησιμοποιήοωμεν άπλώς τήν λέξιν «ιιρό 
τασις»; Οά άποψύγωμεν τήν λέξιν «άπόφασις»; Κατόπιν έν όλομελείο συζητή
σεων καί έργαοίας κατ’ έπιτροιιάς είς τί θά καταλήξωμεν; Είς μίαν άπόφασιν. 
τούτο ή έκεϊνο. Τό πόρισμα τών έργαοιών τουιων δέν Οά είναι άπόφασις; Θά 
είναι άπόφασις ή όχι τό τελικόν συμπέρασμά μας έπί τού αιτήματος τής "Εκ
κλησίας Βουλγαρίας; Παρακαλώ τόν άγιον Στάρας Ζαγοράς νά άπαντήση.

Ο Σ: />. Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς Σάς ευχαριστώ διά τήν έρώτη 
οιν υμών. άγιε Πρόεδρε, καί έχω ύποχρέωσιν νά απαντήσω. Η Β Προουνο 
δική Πανορθόδοξος Διάσκεψις έχει ώς έργον νά μελετήοη ώρισμένα θέματα 
καί νά καταλήζη είς όρκττικά συμπεράσματα, τά όποια πρέπει νά όνομίιοΟούν 
«προτάσεις τής Β Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως πρός τήν
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'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον». Τούτο όσον άφορφ είς τό τρία θέματα. Ώ ς  
πρός τό άπασχολοΰν τήν 'Εκκλησίαν ήμών ειδικόν θέμα τού μοναχισμού, 
τούτο θά συζητηθή ένταΰθα καί έπ' αύτού πρέπει νά ληφθούν άποφάσεις τής 
Διασκέψεως, αί όποϊαι θά είναι καθοδηγητικαί διά τήν ήμετέραν καί διά τάς 
άλλας τοπικός 'Εκκλησίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: 'Εξάγεται, λοιπόν, τό συμπέρασμα, ότι διά τό ειδικόν 
θέμα τής ’Εκκλησίας τής Βουλγαρίας — καί έπιβεβαιώνεται οϋτω κοί ή άπό- 
φασις τής Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως — θά ληφθή ύπό τής 
Διασκέψεως ταύτης όριστική άπόφασις, ή όποία καί θά δεσμεύη τήν 'Εκκλη
σίαν ταύτην. Ω σαύτω ς έξάγεται έκ τής άπαντήσεως καί τό συμπέρασμα, ότι 
φυσικώ τώ λόγω. αί προτάσεις τάς όποίας θά κάμη ή Πανορθόδοξος Διάσκε- 
ψις πρός τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον θά είναι προϊόντα άποφάσεων αύ
τής.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους: Σεβασμιώτατε όγιε Πρόεδρε, έν σχέσει 
πρός τό ύπό τού άγίου Κιέβου άνσκινηθέν θέμο, θά έπεθύμουν νά παρατη
ρήσω ότι ήδη έπ' αύτού. κατά τήν προλαβούσσν σύσκεψιν τών άρχηγών τών 
'Αντιπροσωπειών, εσχον τήν εύκαιρίαν νά διατυπώσω έκτενώς, προλαβόντως 
μάλιστα, τήν άποψίν μου. ότι δέν θά έδει όπως τά συμπεράσματα τής 
Διασκέψεως ταύτης. ώς καί άλλων μελλουσών Προσυνοδικών Πανορθοδόξων 
Διασκέψεων, χαρακτηρισθούν ώς «άποφάσεις». Επιθυμώ νά άναφερθώ είς 
τό σημεϊον τούτο, καθ’ ότι τό θεωρώ ούσιαστικόν τής όλης διαδικασίας 
καί τής καλής πορείας τής Διασκέψεως ταύτης. Καί άκόμη. πρός διασφάλισιν 
τού καλού καί τού άγαθού τού χριστεπωνύμου πληρώματος. Πρώτον σημεϊον 
τό όποιον επιθυμώ νά ύπογραμμίσω είναι ότι είς όλας τάς Οικουμενικός 
Συνόδους ό όρος «άπόφασις» έπεφυλάχθη μόνον διά τά πορίσματα τών 
Συνόδων. Διότι, είμαι βέβαιος, καί τών Συνόδων έκείνων προηγήθη σχετική 
προεργασία. Ή προεργασία όμως έκείνη καί αί διατυπωθεϊσαι γνώμαι ούδέ- 
ποτε έχαρακτηρίσθησαν ώς άποφάσεις. Ή Σύνοδος άπεφήνατο, καί αί άπο- 
φάσεις τών Συνόδων άποτελούν ή τούς Όρους όταν πρόκειται περί δογματι
κών θεμάτων, ή τούς Κανόνας διά θέματα έκκλησιαστικής τάξεως καί πειθαρ
χίας.

"Ετερον σημεϊον, τό όποϊον έπιθυμώ νά άναφέρω, είναι ότι θά διηυκά- 
λυνε τό έργον τής Προσυνοδικής ταύτης Διασκέψεως ό μή χαρακτηρισμός 
τών πορισμάτων αύτής ώς «άποφάσεων», διότι οϋτω παρέχεται μείζων εύλυ- 
γισία καί έλευθερία είς τήν όλην δομήν τών συζητήσεών μας. Έν τή πεποιθή- 
σει καί τή έκ τών προτέρων γνώσει ότι τά συμπεράσματα τής Διασκέψεως 
δέν θά είναι άποφάσεις, άλλά θά είναι γνώμαι καί είσηγήσεις, όμοφώνως λη- 
φθεϊσσι έάν θέλετε, πρός τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, θά έκφρασθώ- 
μεν έν περισσοτέρςι άνέσει. Καί άναφερόμενος, τέλος, είς τό θιγέν ύπό τού 
άγιου Στάρας Ζαγοράς σημεϊον, τονίζω ότι ούδεμίά Σύνοδος ώνομάσθη Οι
κουμενική άνευ τής πάγκοινου άποδοχής τών άποφάσεων αύτής ύπό τού
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κλήρου και του πληρώματος, ύπό της συνειδήσεως τής 'Εκκλησίας. Συνήλθον 
έν τή Ιστορίφ πολλαί σύνοδοι, έχουσαι όλας τάς προϋποθέσεις Οικουμενικών 
Συνόδων, αΙ όποΐσι όμως δέν έχαρακτηρίσθησαν οικουμενικοί', διά τόν λόγον 
άκριβώς ότι δέν άνεγνωρίσθησαν αί άποφάοεις αύτών ύπό τής ουνειδήοεως 
τής Εκκλησίας.

'Εδώ όμιλοΰμεν περί άποφάσεων. Ποιας άποφάσεις θά λάβο,ιμεν καί θά 
έξαγγείλωμεν. ώστε αυται νά γίνουν άποδεκταί ΰτιό τού λαού; Νά ίδωμεν δη
λαδή άν ό λαός συνευδοκεϊ ή άντιδρά. Τοιουτοτρόπως είναι δυνατόν νά δη 
μιουργήσωμεν σκανδαλισμόν συνειδήσεων, ή μίαν άδράνειαν τού λαού είς 
τάς ληφθησομένας άποφάσεις. Διά τούτο προτείνω νά χαρακτηριοθούν αί 
διατυπούμεναι γνώμαι «προτάσεις πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον», 
καί έάν ούτος τυγχάνει άνεπορκής, τότε άς χαρακτηριοθούν αύται «άποφά- 
σεις εισηγητικοί», ύπό τήν σαφή όμως αϊρεσιν ότι αύται ύπό ούδεμιάς Εκκλη
σίας θά είναι έφαρμόσιμοι πρά τής τελικής καί όριστικής έπ' αύτών άτιοφάν 
σεως τής Άγιας καί Μεγάλης Συνόδου.

Καί λύεται ή συνεδρία.
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Λ ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Δευτέρα, 6η Σεπτεμβρίου 1982)

'Απογευματινή Συνεδρία 
(16.30 18.30)

'Ο ///» < » ;κ \  Άί»»λφοΙ. κοιό ιή νό ιόρ κ ιιο ν  ιού pt υολοβηοονίος 
χρονικού ίιιιιο ιήμ ο ιος  }*> ιοξι'ι ιής ιιρωίνής ουνεόρίος κ ιιί ιήι, πιιροιιοΐ|ς 
όφιέρωοο τήν οκιψ ιν μοιι είς τήν μελί ιην τοΰ. iip o n io ti ιοΰ όγιο» Κίτρους 
κοί u j ίιιιου ιΐ|ρ Ιξ ΐΊ ιού ΛγΙου Κίεβου t‘ yt ρΟέ νιος 0* μοιος ή ιο ι νό μήό ιιοκ ίΐ 
Λώντοι. ώς μέ χρι ioi'uSj t it, κι*, ΠονορΟοόόξους Δκιοκι ψί it,. ιό  ό ιιο ιτλ ΐ ομιι 
το ιών έργποιών όιιοψόοεις ιή(, ΔιοοκΓψεως. όλλό ιιροιυοΕίς ιιοριυμοιπ Γ| 
κοί εΤ ιι όλλο. Ιμ ι λ» ιΐ)θ(ΐ ιό  όκιδικοοκικόν ιοΰ ΐο  Οίμο κοί t‘ v n j έιιιΟυμιο καί 
ιώ  κοΟήκονιι μοιι νό «‘ {.Mipm λιιυιν ω ο ιι νό μή κοιονολωΟΐ) Λ ιιολιιιιμος 
χρόνος τής Διοοκέψεως κ ιυτΐ|ς tit ρί ιό  λειιτομερειοκόν ιο ΰ ιο  1W μο. όλλό νό 
εΙοέλΟωμιν s Κ ιήν ούοίον / χω νό κόμω ιιρός ιήν Ολομι λ: ιον μι«ιν ΐιρ ο ιιΐ 
οιν ιήν έξι'κ νό χορακιηρίςωνιοι ιό  ό ιιο ιsλέομοιο ιής Δ ιιιοκιψΜ ιΐς ώς 
«όιιοψουι κ. ί Ιο ιίγφ ίΜ ΐί ιιρό», ιήν Αγιον κοί Μιγπλην Σιινοόον» Κύριο ιήν 
ιιρόιοοιν i o i i i i j v  κοί { ρωτώ { όν ιήν ό» χ» ιο ι ή ο ιβ ο ο ιή  Ό λομι λ* ιο ή έιιίΟυ 
μ» ϊ  ιήν ouvt χιοιν ιής ο ιις ιμηο ι ως «Μό ιής όιοιιιπώ οι ι»κ γνωμών κοί Οι ιό ιών 
μή όμιλιμτόντων Η ιιροεόρική Γόρο κόμη τήν κατηγορηματικήν. οοψή κοί 
έξυιιηρι ιικήν ιού ίργο ιι ιής ΔιαοκΙψεως ήμών ιιρόκ ιο ιν  ιου ιην  κ«ιΐ ιήν Οι 
τπ ίΐς  ψηφοφορίαν ΠοροκοΛώ νό όιιοφονΟήιε. ιΐί» ' άλλως Οό όιιοοιιρω ιήν 
ιιροιοοίν μοιι Ό  όγιος Όρους Λιβάνου {χ ι ι ιόν λυγον

<ϊ Λ/////»*»//«► 1////ς  ( ) /h h \  Ί//Λ»vtw . Δέν γνωρίζω έάν ή ιιρόιοοις  
υμών. ftyn ΙΙρ ό εό ρ :. ιι ιρ ί ιής χρηοιμοιιοιήοιω ς ιοΰ  όρου «όιιοφοοίς t ίοηγη 
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θεμάτων ύπό τήν έννοιαν ότι δέν θά άσχοληθή μέ τά συγκεκριμένα ταύτα 
θέματα έτερα Πρασυνοδική Διάσκεψις άλλά θά παραπεμψθούν τούτα ώς 
όριστικά κείμενα είς ιήν Αγιον καί Μεγάλην Σύνοδον πρός τελικήν άπόφαν 
σιν. Τά άποφασισθηοόμενα κείμενα τής Β Προσυνοδικής Πονορθοδοξου 
Διασκέψεως έπί τών θεμάτων τής νηστείας, τών κωλυμάτων τού γάμου κ.λπ. 
δέν θά έχουν κανονικήν ϊσχύν μετά τήν έγκρισιν καί άποδοχήν αύτών ύπό τής 
παρούσης Διασκέψεως 0ά καταστούν κανόνες μονον μετά τήν έγκρισιν αύ
τών ύπό τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου κοί τότε θά έχουν άμεσον έφαρμο , 
γήν είς τήν ζωήν τής 'Εκκλησίας. Τυγχάνει λοιπόν, απαραίτητον καί ουσιαστι
κόν νά έχωμεν άπολυτως οαψή Ορολογίαν. Πρός τούτο προτείνω τήν διατυ 
πωσιν όπως τά έγκριθησόμενα κείμενα άποκληθούν «προτάσεις έπί τών θε
μάτων of νηστεία. κωλύματα γάμου γ) ήμερολογιακόν ζήτημα τής Β Προ- 
ουνοδικής Πονορθοδοξου Διασκέψεως πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Συνο 
δον». Ή διατυπωσις αύτη άψ' ένός δεικνύει ότι πρόκειται περί μελετηθέντων 
καί τυχόντων έπεξεργαοιας θεμάτων, καί άφ' έτερου ότι τούτα δέν έχουν κα
νονικήν ίσχύν καί έψαρμογήν πρό τής άποφανσεως έπ αύτών τής Αγιας καί 
Μεγάλης Συνοδου.

Ο Σεβ. Μητροηο\ιπκ Κίτρους: Παρά τό γεγονός οτι προσωπικώς θά ή- 
μην Ικανοποιημένος διά τού χαρακτηρισμού τών συμπερασμάτων τής Δια 
σκέψεως ήμών ώς «προτάσεων» έν τούτοις δέν θά είχον ούδεμίαν δυσκο 
λιαν νά δεχθώ τόν όρον «άπόφασις εισηγητική» πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην 
Σύνοδον ύπό τήν ρητήν όμως προϋπόθεσιν ότι σαφώς θά αναγραφή ότι αί 
άποψοσεις αυται δέν θά είναι έφαρμοσιμοι είς τήν ζωήν τής Εκκλησίας πριν 
ή καταστούν ούται Αποφάσεις τής Αγιας καί Μεγάλης Συνοδού

V  Σεβ ΜητροποΜτης Βονάτου. Ά γ ιε  Πρόεδρε, θά έπεθυμουν νά έπι 
στήσω τήν προσοχήν τής Διασκέψεως έπί τής έγκεκριμένης διαδικασίας προ
παρασκευής τής Άγιας καί Μεγάλης Συνόδου Η κάτωθι άπόφασις τής Δ 
Πονορθοδοξου Διασκέψεως καθορίζει τόν έρνον τής Προσυνοδικής ήμών 
Διασκέψεως έπί τής όποιας και έφιστώ τήν προσοχήν όλων ήμών. ώς έξής: 
«Ή Προσυνοδική Πονορθοδοξος Διάσκεψις προβαίνει είς τήν θεωρησιν καί 
έξέτασιν τών ύπό τής Προπαρασκευαστικής 'Επιτροπής έτοιμασθεντων κει 
μενών καί καταρτίζει τόν όριστικόν ψακελλον ένός έκαστου θέματος, όστις 
κοί ακολούθως ύπό τού Οικουμενικού Πατριαρχου παραπέμπετοι τή μελλου- 
ση Ά γ ια  καί Μεγάλη Συνοδω κατατιθέμενος είς τό άρχεϊον τού οικείου Γρα
φείου». Ή Διάσκεψις. λοιπον. καταρτίζει «οριστικούς φακελλους*· θεμάτων, 
περιεχσντας ώριομένο πορίσματα. Τό προτεινομενον δέ\ είναι τά συμπερο 
σματα τών συζητησεων έπί τών θεμάτων τών έξεταζομένων είς καθε Προ 
συνοδικήν Διάσκεψιν Νομίζω, ότι έάν έπιθυμούμεν νά εύρωμεν λυσιν πρε 
πει νά χαρακτηρίσωμεν τάς άποφάσεις τής Διασκεψεως ταυτης ώς «συμπε 
ράσματα» τά όποία κοί θά παραπεμψωμεν είς τήν Ά γιον καί Μεγάλην Συνο 
δον Διότι έάν χρησιμοποιήσωμεν διό τά θέματα τούτα τόν δρον «άπόφασις" 
τούτο σημαίνει ότι έξ έπόψεως όρσλογίας διδομεν είς ούτά χαρακτήρα ΰπο-
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χρεωτικόν καί άμέσου έκτελέσεως. Διά τούτο πιστεύω ότι ή ώς άνω άπόφα* 
οις τής Δ ' Πανορθοδόξου Διασκέψεως μάς παρέχει τήν δυνατότητα διατυπώ 
σεως όρθής όρολογίας. Δέν κάμω πρότασιν. άλλ' άπλώς έφιστώ τήν προσο
χήν ήμών έπί μιάς διαδικασίας, ήτις μάς ύπεβλήθη.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας: Τυγχάνει αύτονόητον. σεβασμιώτατε ά
γιε Πρόεδρε, δτι έπί τών θεμάτων τούτων τόν τελικόν λόγον θά έχη ή Άγια  
καί Μεγάλη Σύνοδος. Τυγχάνει 6μως έπίσης αύτονόητον. ότι διά νά είσηγηθή 
πρός αύτήν ή Διάσκεψις δέον νά λάβη άπόφασιν. 'Επομένως, καί ή είσήγησις 
θά είναι άποτέλεσμα άποφάσεως. Μσκρηγοροϋμεν διά τό τίποτε. Προτείνω 
νά τεθή είς ψηφοφορίαν ή πρότασις ύμών, άγιε Πρόεδρε.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Καρθαγένης: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, συμ
φωνώ άπολύτως πρός τήν γνώμην τού άγιου Πέτρας. Όμω ς έπιθυμώ νά μή 
τεθή πρός τό παρόν ή πρότασις σας είς ψηφοφορίαν. Κάμω έκκλησιν πρός 
τόν άγιον Κιέβου νά άντιληφθή άτι δέν πρόκειται περί θέματος άνησυχητι- 
κού, περί θέματος σοβαρού, τό όποιον θά προκαλέση διαίρεσιν είς τό σώμα 
ήμών. Έκεϊνο τό όποιον θά άποφασίσωμεν. δέν λέγομεν νά έφαρμοσθή. Κά- 
μομεν μίαν είσηγητικήν πρότασιν πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Τί
ποτε άλλο.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων: 'Εάν θά όδεύσωμεν είς τήν άποδοχήν 
τής προτάσεως ύμών. άγιε Πρόεδρε, έχει καλώς. Άλλως, έάν δέν πρόκειται 
νά προχωρήσωμεν, έχω νά κάμω μίαν έτέραν πρότασιν.

Ό Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Φειδός: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, τό ύπό 
συζήτησιν θέμα, πιστεύω, δτι είναι έπουσιώδες. Πάσης προτάσεως πρός τήν 
Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον προηγείται άπόφασις. Ή πρότασις ύμών, άγιε 
Πρόεδρε, τυγχάνει μερικωτέρα τής προτεινομένης ύπό τού άγιου Κιέβου. 
διότι ή «πρότασις» σημαίνει δτι έχει προηγηθή ή «είσηγητική άπόφασις». Καί 
έφ ' δσον ύπάρχει ή φράσις «άπόφασις είσηγητική πρός τήν Αγίαν καί Μεγά
λην Σύνοδον», ό τίτλος είναι σαφής καί περιέχει τά πάντα. Καί νομίζω δτι. έν 
άγάπη, έννοοΰμεν πλήρως τό νόημα τοΰ δρου καί δτι ουτος καλύπτει άπολύ
τως τό έργον ήμών.

"Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πράγας: Έχω τήν έντύπωσιν δτι ή συζήτησις μάς 
όδηγεΤ είς διαίρεσιν, πράγμα δπερ δέν θά έπεθύμουν. Ποία είναι ή σημασία 
τών όρων; Είναι σαφές δτι ή Αγία  καί Μεγάλη Σύνοδος πιθανώτατα δέν θά 
άποδεχθή ώρισμένα τών πορισμάτων τών Πανορθοδόξων Προσυνοδικών 
Διασκέψεων, καί δτι τά άποτελέσματα τούτων θά ήδύναντο νά άποκληθούν 
άποφάσεις, νά μή γίνουν δμως άποδεκτά ύπό τής Συνόδου. Τούτο δέν θά 
πλήξη τό κύρος τών Πανορθοδόξων Διασκέψεων; Διατί, έφ ' δσον θά ήδύνα- 
το νά χρησιμοποιηθή άλλος τις χαρακτηρισμός; Έπιθυμώ τήν μή χρησιμο- 
ποίησιν οΐασδήτινος λέξεως, δηλούσης άμεσον έκτελεστικότητα.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου: Ά γ ιε  Πρόεδρε, έκπλήττομαι. διατί μάς 
φοβίζει ό δρος «άπόφασις». Έάν αΙ ληφθησόμεναι άποφάσεις έτύγχανον 
άμέσως έφαρμοστέσι. νομίζω, δτι τότε θά έπερίττευεν ή Άγίσ  καί Μεγάλη
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Σύνοδος. Άφοΰ πρόκειται νά συγκληθή ή Σύνοδος, έξυπακούεται ότι αΐ άπο- 
φάσεις αυται θά λάβουν την τελικήν αύτών μορφήν καί θά είναι εφαρμοστέοι 
μετά τήν σύγκλησιν τής Συνόδου. Συνεπώς δέν πρέπει νά μάς φοβίζη ό όρος 
αύτός.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Νουβίας: Έφ' όσον αΙ ληφθησόμενσι άποφάσεις 
δέν θά είναι άμέσως έκτελεστέαι καί θά κρίνη καί θά άποφασίση τελικώς ή 
Α γ ία  καί Μεγάλη Σύνοδος διατί νά καταναλίσκωμεν τόσον χρόνον άσκόπως. 
Φρονώ ότι καλώς όμιλούμεν περί «άποφάσεων» τής Διασκέψεως.

Ό  Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Σουχούμης καί 'Αμπχαζίας: Σεβασμιώτατε άγιε 
Πρόεδρε, προτείνω όπως χρησιμοποιηθή ό όρος «προκαταρκτική άπόφασις», 
δεδομένου ότι έκεϊνο τό όποιον θά έχαρακτηρίζομεν τυχόν ώς «άπόφασιν» 
θά ήδύνατο νά άπορριφθή ύπό τής Άγιας καί Μεγάλης Συνόδου, ένώ έάν 
διατυπώσωμεν τούτο ώς προκαταρκτικήν άπόφασιν, ή όποια θά ύποβληθή 
είς τήν Σύνοδον, νομίζω, ότι άποδίδομεν πλήρως τό νόημα τού έργου τής 
Διασκέψεως.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, είτε τό 
θέλομεν είτε όχι. ή έργασία ήμών ένταΰθα κέκτηται τόν έξης διπλούν χαρα
κτήρα. Ά φ ’ ένός μέν έχομεν τήν εύθύνην νά έξετάσωμεν καί νά προωθήσω- 
μεν όσον είναι δυνατόν ώρισμένα κείμενα, άτινα θά παραπεμφθούν άκολού- 
θως είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, άφ’ έτέρου όμως, ώς προβλέπει ή 
Δ ’ Πανορθόδοξος Διάσκεψις, πρέπει νά λάβωμεν άποφάσεις καί νά καθορί- 
σωμεν τήν ήμερησίαν διάταξιν τής προσεχούς Προσυνοδικής Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως, ώς καί διά τό ειδικόν θέμα τό άπασχολούν τήν Εκκλησίαν 
Βουλγαρίας. Προκειμένου περί τών τριών θεμάτων, ταπεινώς προτείνω τήν 
διατύπωσιν «κείμενα ύποβαλλόμενα ύπό τής Β' Προσυνοδικής Πανορθοδό
ξου Διασκέψεως πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον έπί τών θεμάτων, α. 
β, γ, κ.λπ.», μένει δέ πάντοτε έλεύθερον τό έδαφος νά έχωμεν τήν δυνατότη
τα να λάβωμεν πρακτικός άποφάσεις δισδικασιακάς ή άλλης φύσεο^ς, έπί θε
μάτων εύρισκομένων έντός τής ύφής τού έργου τής Διασκέψεως ήμών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι τούτο δέν είναι τό συζητούμενον. Τό θέ
μα είναι έπί τής ούσίας τοΰ έργου τής Διασκέψεως, έάν δηλαδή θά λάβωμεν 
άποφάσεις έπί τών κειμένων, τά όποϊα θά παραπέμψωμεν είς τήν Αγίαν καί 
Μεγάλην Σύνοδον. Τό θέμα έγείρεται, έπαναλαμβάνω, έπί τής ούσίας τοΰ έρ
γου τής Διασκέψεως. Δέν τίθεται έπί τοΰ παρόντος διαδικασιακόν θέμα.

Ό Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Φειδας: Ή  Αντιπροσωπεία τής Εκκλησίας 
’ Ιεροσολύμων διαφωνεί πρός τήν πρότασιν τού άγιου Μύρων, καθ’ ότι ήμεϊς 
ένταΰθα δέν θά έκπονήσωμεν νέα κείμενα, άλλ’ έπί τή βάσει τών ήδη ύφι- 
σταμένων κειμένων θά άχθώμεν είς ώρισμένας προτάσεις ή άποφάσεις. Ή 
διατύπωσις αϋτη δέν άποδίδει τό έργον τής Διασκέψεως. Δι* ήμάς τούς έλλη- 
νοφώνους, ό όρος «πρότασις» τυγχάνει εύρύτερος καί δεσμευτικώτερος τού 
όρου «άπόφασις». Πρότασις σημαίνει καί άποδοχήν καί άπόφασιν, άλλά καί
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αίτημα πρός τήν Σύνοδον. Προσωπικώς τάσσομαι ύπέρ τής μέσης όδού τής 
προτάσεως ύμών άγιε Πρόεδρε, ήτις διευκολύνει άτταντας

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κρουτΐτοκηί, καί Κολόμνος: Εχω τήν έντύπωσιν 
ότι ή συζήτησις. άγιε Πρόεδρε, χαρακτηρίζεται άπόέλλειψιν σαφήνειας. Διότι 
ή στάσις ήμών έναντι τών τριών θεμάτων έπηρεάζει καί τήν στασιν ήμών έ 
ναντι τού τετάρτου, τού μοναχισμού. Προσπαθούντες νά έπιλυσωμεν τό πρό
βλημα τού μοναχισμού, διατί δέν θά ήδυνάμεθα νά έπιλυσωμεν καί τά τρία 
άλλα ζητήματα: Νομίζω ότι είναι δύο έντελώς διαφορετικά ζητήματα Τά τρία 
πρώτα είναι θέματα έπί τών όποιων θά ληψθή άπόφασις ύπό τής Αγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου, ένώ ή Α Π ροσυνοδική Πονορθόδοξος Διάσκεψις, είς ήν 
παρουσιάοθη τό θέμα τού μοναχισμού, άπεψήνατο ότι δέν Οά ύποβληθή 
τούτο είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον καί ότι ή παρούσα Διάσκεψις Οά 
άποφασίση όριστικώς έπ' αύτού. Συνεπώς πρεπει νά έπιτύχωμεν δυο διαφο 
ρους στόχους. Ό σον άψορά είς τήν πρώτην κατηγορίαν τών τριών θεμάτων 
ταύτα πρέπει νά χαρακτηρισθούν «προτάσεις πρός τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην 
Σύνοδον», ώς πρός δέ τό έτερον, τούτο τυγχάνει όλως διάφορον καί δέν πρέ 
πει νά συγχέωμεν τά δύο. Δέν θά έπεθύμουν νά λάβωμεν άποφάσεις διά τάς 
δυο ταύτας κατηγορίας θεμάτων

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πληροφορώ τόν άγιον Κρουτίτσκης, ότι διά τό 
άποσχολούν τήν Εκκλησίαν Βουλγαρίας ζήτημα τής έκ μικροσχήμων μονα
χών χειροτονίας έπισκόπων, κατόπιν καί τής πρωινής διευκρινήσεως. θά λη- 
φθή άπόφασις ύπό τής παρούοης Διασκεψεως καί θά είναι αύτη όριστική.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Καρθαγένης: Αγιε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι 
καιρός νά έπαναλάβητε ένώπιον τής Όλομελείας τήν πρότασιν σας καί νά 
άποφανθή αύτη έάν τήν δέχεται ή όχι.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Επειδή παρατηρώ ότι παρατείνεται ή συζήτησις χω
ρίς νά καταλήγωμεν. έπαναλαμβάνω τήν πρότασιν μου όπως τά πορίσματα 
τής Διασκέψεως χαρακτηρισθούν «άποφάσεις εισηγητικά! πρός τήν Αγίαν 
καί Μεγάλην Σύνοδον». Προσφέρεται ή μέση αύτή διατύπωσις πρός έξυπη 
ρέτησιν συμφωνίας. Παρακαλώ δΓ άνατάσεως τών χειρών νά δηλώσουν 
ποιοι τήν δέχονται καί ττοΐοι τήν απορρίπτουν.

Ο Σεβ Μητροπολίτης Κιέβου Ή Αντιπροοωπεία ήμών πιστεύει ότι 
δέν δυνάμεθα νά έπιλυσωμεν τά προβλήματα δΓ άνατάσεως τών χειρών. 
Διότι, ώς έτονίσθη είς τά χαιρετιστήρια μηνύματα άπασών τών Αντιπροσω
πειών καί είς τήν προκαταρκτικήν συνάντησιν τών Αρχηγών, άπαραίτητος 
τυγχάνει ή υπσρξις άπολύτου συμφωνίας μεταξύ ήμών. καί συνεπώς. είμεΟα 
έναντίον τής ψηφοφορίας έπί τών ουζητηθηοομένων κατά τήν Διάσκεψιν 
ταύτην θεμάτων, καί άρα καί έπί τής προκειμένης περιπτώσεως. Ωσαύτως εί- 
μεθα αντίθετοι πρός τήν χρήσιν τού τρόπου ψηφοφορίας έπί παντός θέματος 
ούοίας. ουζητηθησομένου τυχόν ένταύθα. Έπί βασικών θεμάτων, ώς τυγχά
νει ή πρότασις ένός θέματος πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, τυγχάνει 
άπαραίτητος ή όμοψωνία. Τούτο είναι σημαντικώτατον καί άπαιτούμεν πλήρη
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Ο υμψιυνιον Έ άν ά ρχ ίο ιομ ι ν δ ιό  ψ ηφ οφ ορ ίος δ ι'ν  Οό ίχ«·ιμ»ν κορ ιιοφ ορο  
ά ι ιο ΐ ί  Α ί ο μ ο ιο . Η ιιρ ο ιο ο ις  ο ύ ιη  iu  pi ψ ηψ οψ οριος δ ι’ ν γιν» m i, *·»«. / κ ιο ύ ιο ιι  
ό ι ιο δ ικ ιή  i l l  ιό  ιή ς  Ρ ω οο ικής Ό ρΟ οδοξο ιι Εκκληοίο ι.

Ο > : / {  Π ρο : Λ/ίος Οό μοι ίιιιιρ»  i|hj «*> άγιος Κι* {toil νό ιιοροιηρηοοί ιό  
ίξής. ό ιι όρχή κοί ΙιιιΟυμιο ήμών ι ϊν««·. «ο*. Ι'δηλωΟη ίι ι ι ιν ι  ιλημμι vim, ϋΐιό ιής 
ίδρος ι«ιιιιΐ)ς. νά ϋιιορχη ουμψωνιο. νΰ i  ιιιδιώξιομι ν ιήν ιιικιρξιν όμοφηινιος 
Ιο ύ ιο  όμιος ι'ιιί Ο ιμάιοιν «Kt|i<ιρι«»ν κιιΐ ούοΙος. Ά λλοχ ιο  κ«ιΐ > ίς ιός Οίκου 
μενικός Σιινόδους ώς γναιοιον ιό  CONSENSUS ίιι*δ ιι» ικ ι ιο  ί ι ι ί  δογμοιικών 
ζητημόιιαν μόνον ί ι ι ϊ  Ο ιμάιοιν ιιίοίΜος Είς όλο», ιός λοιιιός ιι ι ρ ιιιιώ ο ιίι. 
ίο χ ιιιν  ή ψηφοφορία. Τοΰιο ιίν ιι ι  δημοκραιική ιιοράδοοις ιής ΟρΟοδόξου 
ήμών Έκκληοϊιίς. ιήν όιιοίαν κοί ή Λλοκληριοιικη όκόμΐ| Έκκληοίο ιής Λο 
οι ι»»ς, ή Ρωμαιοκαθολική ίδ ιχΟ η κοί .‘'ψπμμόςιι ίν  μ< ιριο Κοί ol ίιιιο κο ιιο ι 
ιΐ|ς  ψηψίςουν

Αοιιιόν, ένιαϋΟο ιιροκηται nt pi £νός όιαδικαοιιικοΰ Οιμοιος, διό μίον 
λι'Λιν. ή όιιοια απασχολεί ιήν 6λην Αιοοκι ψιν, κ«ιί διό ιήν ό ιιοκιν ύιιορχουν 
δύο άιιόψι ις Πώς νό λιιΟή διοψόριος ιό  0» μο, ίψ  όοον δ ίν  δ» χ« ο Οι ιήν ψΐ| 
ιροφορίον; Όμως. ού ιή  είναι ή κονονική ιιαροδοοις ιής Εκκληοιος. ή ιο ι ή διό 
ψιίφοφορϊος λήψις άιιοψάοι ων ώς ιού ιο  ουμ|Ιιιϊνι ι |ΐ> χρι οημιρον ι κ. ιίις  
τοπικός ήμων Συνοδους. είς ός όπόφοσΐς τις λομβάνεται διό πλειοψηψιας. Εξ 
άλλου. κιιί ι ίς ιός όρχοιος Συνόδους ίοχυι, κοί μ ίχρ ι οήμι ρον ίοχύι ι ή όρχή 
«ή ψήφος ιών ιιλ ιιόνω ν κρο ιιίιω »

Κ ο ι ι ο ι γ  u p im i νό λήξη ή οιιζήιηοις. Η ιιροί δρική ού ιη  ί δρο i  χι ι χριος 
κοί κοΟήκον νό ϋιιΐ)ρειΓ|οΐ| ιήν όρμονίον ιής Α ιοοκιψ ι «»»ς Ως { κ ιού ιο ιι. 
έπειδή δέν δ ιινα ιο ι νό διαιωνιοΟή ή ουζήιηοις ή Εκκληοιο Ιιροοολιιμων 
ιιροί Ππ * ίς μκιν ιιρόιαοιν. δηλαδη νό ΙριοιηΟΓ) ή Ολομι λ» ιο ιιο ίο ι δ ίν  δί 
χονιοι ιήν γ ινομ ίνην μ ίοην ιιρό ιιιο ίν  μου. όοον άψορά ι ίς ιήν δια ιύ ιιω οιν 
ι(4>ν ιιοριομοιων ιής ΔιαοκίψΜιΐς ιού της. Κί'πι όλιγω υρον δηλαδή ό ιιό  ψΐ| 
ψοφορίον. Τήν δ ίχ ιοΟ ε. άγιε Σκΐ()ος Ζαγοράς. ή όχι ιήν ιιρό ιοο ιν ιής npcn 
δρικής ίδρος;

'() Σι /»' Mi/ifiointAmn, 1 itipm. Zayo/nh ΉοΟανΟημι ν μ» γολην χάρον, 
όιπν ήκουοομιν ιιορ' ύμών. ιού ΙΊ μοί όρου ιής Π|Κ>ουνοόικής ιαοιης Διιι 
οκιψ ιω ς. ό ιι ()ό οιηριχΟώμι ν r ές ιήν όρχήν ιής άδι λψικής όγοιιης κοί 0ό 
ο ιβαοϋώ μίν  ιός ιΐροτάαι ις ιών κοιό ιόιιους Ορθοδόξων Εκκλησιών Κ ιιιό  
ιήν διάρκειαν όμως ιών ο ιιςη ιηο ι ων i l iU ij i'v Οί μο όρχής. Γό ά ιιο ιι λ ίοματα 
ιών έργασιών ήρών. ιό όιιοϊο 0ό όιιοκληΟούν κ ιιρο ιόο ι ις». ««ιικκρόοι ις» 
κ.λπ.. Οό ικιρπίτεμφΟοϋν ι ίς τήν Αγιον κοί Μι γόλην Σύνοδον ή ιΐς  κοί ()ό 
οιιοψονΟή ί ι ι  «ιυιιΐιν ιτλικιίις. Ή όιιοψίς νό όνιικο ιοοιοΟ ή ή λι ξις «όιιόψιι 
οις» διό τό ουμιιι ροομοιο ιής Αιοοκι ψ ίιος διό ιής λι ξι ως «ιιράιοοις». ιιιγ  
χονι ι όρΟή κοί ί ι ι ι  ξηγήΟη ορκουνιοκ, Α ιν  ύφ ίο ιο κ ιι <*ι'ιοιοοιική διοιρορό { ιιί 
ι«ί»ν όιιόιρκαν ιής όλης Δκιοκεψχος. Π ιο ιμμο ά ιι ονοςηιούμι ν ιην κ«ιλιπι 
(KIV δυνοιήν ίκφροοιν. ή ιΐς  δι'ν 1)ό Λδηγηοη t ίς ουγχιι«»ιν ιού όρΟοδοξου 
ιιληριίιμοιος. Ή  μι’Οοδος τήςψηψοψορίος. δυοιιιχώς. άδηγιϊ ι ΐς  ιήν «ιιιόρρι
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ψιν της άρχής τοΰ σεβασμού καί τής άδελφικής άγάπης πρός τάς άπόψεις τών 
άντιπροσωπειών τών τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών. Έδέχθημεν τήν αρ
χήν τής ύλληλεγγύης. τής άδελφικής όγάπης. τής συναινέσεως κατά τήν συ- 
ζήτησιν όλων τών θεμάτων. Καί δέν θά πρέπει νά γίνη οίαδήτις προσπάθεια, 
ώστε νά ψυχρανθούν τά άδελψικά αισθήματα τών έπί μέρους Εκκλησιών, αί 
όποϊαι πιστεύουν ότι πρέπει νά άνευρεθή μία πληρέστερον άποδίδουσα τό 
νόημα τού έργου ήμών έκφρασις. Ή Αντιπροσωπεία τής 'Εκκλησίας Βουλγα
ρίας δέν δύναται νά δεχθή όπως είς τήν μίαν περίπτωσιν γίνεται χρήσις τού 
CONSENSUS καί είς τήν έτέραν τής ψηφοφορίας. Αϋτη ύποστηρίζει τήν άπο- 
ψιν νά άντικατασταθή ή λέξις «άπόφασις» διά τής λέξεως «πρότασις». ώς τού
το ύπεστηρίχθη ύπό πολλών άδελφών.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: ’Επ' ούδενί λόγω δύναμαι νά δεχθώ τό λεχθέν ύπό 
τού άγιου Στάρας Ζαγοράς, ότι όταν άντικρούεται πρότασις τις Αντιπροσω
πείας άδελφής Εκκλησίας τούτο σημαίνει έλλειψιν άγάπης. 'Εδώ γίνεται 
έλευθέρα συζήτησις. Τότε καί έγώ προτείνω μίαν άποψιν, καί έάν αϋτη δέν 
γίνη δεκτή ύφ ’ ύμών, τότε καί τούτο σημαίνει έλλεΐΜ*ιν άγάπης. Τότε νά ύπα- 
γορεύωμεν άπόψεις καί αύται έν όνόματι τής άγάπης νά γίνωνται άποδεκταί 
ύφ' άπάσης τής Ορθοδοξίας. Δέν δύναμαι, λοιπόν, έπ' ούδενί λόγω. νά δε
χθώ ότι άπόρριψις προτάσεώς τίνος άποτελεϊ έλλειψιν άγάπης πρός τήν προ- 
τείνουσαν Εκκλησίαν καί προσβολήν αύτής. Είς τήν προκειμένην περίπτωσιν 
προσβάλλονται καί θίγονται εκείνοι οί όποιοι άκολουθούν καί ύποστηρίζουν 
τήν παράδοσιν τών Πανορθοδόξων Διασκέψεων διά τής προτεινομένης άντι- 
καταστάσεως τού όρου «άπόφασις» ώς πρός τά συμπεράσματα τής Διασκέ- 
ψεως διά τού χαρακτηρισμού αύτών ώς «προτάσεων», «πορισμάτων» κ.λπ. 
Έζητήθη μία μέση λυσις. τήν όποιαν καί προέτεινα καί έζήτησα τελικώς τήν 

έγκρισιν ή τήν άπάρριψίν της ύπό τής Όλομελείας. Καί νομίζω ότι ούτε ή ψη
φοφορία είναι έκτός τής τάξεως καί πράξεως τής Εκκλησίας ούτε δέ καί δη- 
λοΐ έλλειψιν άγάπης ιδίως μάλιστα όταν πρόκειται περί έπουσιωδών ζητημά
των τοιούτου είδους. Ό  όγιος 'Αμπχαζίας έζήτησε καί έχει τόν λόγον.

Ο Σεβ. Αρχ/επίσκοπος Σουχούμης κα/ Αμπχαζίας: "Αγιε Πρόεδρε, ήδη 
έξέφρασα τήν γνώμην μου. Καί τώρα έπιθυμώ νά ύποστηρίξω τήν πράτασιν 
τού άγίσυ Κρουτίτσκης. Δηλαδή, τάς άποφάσεις τάς όποιας θά λάβωμεν έπί 
τών θεμάτων, νά διατυπώσωμεν κατά τοιούτόν τρόπον, ώστε νά μάς όδηγή- 
σουν είς μίαν λύσιν. Οϋτω, νομίζω, ότι τά πορίσματα έπί τών θεμάτων, τά 
όποια θά παραπέμψωμεν είς τήν Σύνοδον, θά πρέπει νά άνομάσωμεν «προ
καταρκτικός προτάσεις πρός τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον», ένώ διά τά 
λοιπά θά πρέπει νά έξεύρωμεν λύσεις καί νά λάβωμεν άποφάσεις.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, νομίζω ό
τι δέν έχει δίκαιον ό όγιος Κιέβου ύποστηρίζων ότι πρέπει νά άποκλεισθή ή 
άρχή τής ψηφοφορίας, καθ' όσον καί είς τάς Συνόδους αϋτη τυγχάνει άπαραί- 
τητον στοιχεΐον διευκρινήσεως τής θέσεως τών μελών τών συγκροτούντων 
έν σώμα. Φρονώ όμως, ότι μετά τήν γενομένην ύφ' ύμών συμβιβαστικήν δια-
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τύπωσιν τό πρόβλημα λύεται. Εκείνο τό όποϊον θά έπεθύμουν όπως άποφύ- 
γωμεν είναι ή έννοια τοΰ άμέσως έκτελεστέου. Πιστεύω ότι έάν είς τήν πρό- 
τασιν ύμών, όγιε Πρόεδρε, προστεθή ή διευκρίνησις «άποφάσεις εισηγητικοί 
τής Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως μή έκτελεστέαι πρό τής 
συγκλήσεως τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου», τότε δέν ύψίσταται θέμα καί 
ούδείς τών άδελφών θά έχη άντίρρησιν.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Προτείνω, όγιε Πρόεδρε, νά διακόψω- 
μεν τήν συζήτησιν καί νά συναντηθώμεν ol έπί κεφαλής τών Αντιπροσω
πειών, καί νά προσπαθήσωμεν νά έπιλύσωμεν τό ζήτημα. Άλλως θά συνεχί- 
σωμεν τήν συζήτησιν άεννάως έπί τού θέματος τούτου, καί οϋτω γίνεται 
άπώλεια χρόνου, ένώ θά πρέπει νά είσέλθωμεν είς τήν ούσίαν τού έργου τής 
Διασκέψεως. ήτοι είς τήν έξέτασιν τών θεμάτων τής νηστείας, τών κωλυμά
των τού γάμου κ.λπ.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Επιθυμώ, όσον τό δυνατόν περισσότερον, κατά τόν 
δημοκρατικώτερον έλεύθερον τρόπον νά διεξαχθούν αί έργασίαι τής παρού
σης Διασκέψεως. Καί δέν θά έπεθύμουν ή γνώμη τών όλίγων νά δεσμεύση 
τήν γνώμην τών πολλών. Δέν είναι όρθόν νά ύπαγορεύωνται έκ τών συσκέ
ψεων τών άρχηγών άποφάσεις είς τήν Ολομέλειαν. Πρέπει, έλευθέρως, δη- 
μοκρατικώς. κατά τήν όρθόδοξον παράδοσιν, νά έπιλύωνται τά θέματα. Έφ* 
όσον τό θέμα εύρίσκεται ένώπιον τής Όλομελείας, δέν πρέπει νά δεσμεύσω- 
μεν αύτήν. Ό  άγιος Όρους Λιβάνου έχει τόν λόγον.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης ’Όρους Λιβάνου: Άγιε Πρόεδρε, θά έπεθύμουν 
νά παραμείνω έντός τών πλαισίων τοΰ συμβιβασμού, τόν όποϊον έχετε προ
τείνει. Θά έζήτουν όμως όπως τροποποιηθή κάπως, διά νά ληφθούν ύπ' όψιν 
όλαι αί ύποβληθεϊσαι προτάσεις καί άπόψεις. Ή άπόφασις τής Δ ' Πανορθο
δόξου Διασκέψεως έπί τού προκειμένου είναι σαφής καί δεσμευτική. Ό  χα
ρακτηρισμός όμως «εισηγητική άπόφασις» είναι μία βελτιωμένη πρότασις. 
Αϋτη σημαίνει ότι έχομεν τήν δυνατότητα νά είσηγηθώμεν τά κείμενα είς τήν 
Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, ήτις καί θά ήδύνατο όπως τά άπορρίψη. Διά 
τούτο προτείνω νά διατηρηθή ή λέξις «άπόφασις» διευκρινιζομένη όμως ώς 
έξής: « Αποφάσεις τής Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως ύπο- 
βαλλόμεναι είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον». Ή λέξις «ύποβαλλόμενσι» 
σημαίνει ότι ή τελική άπόφασις έπί τών κειμένων άπόκειται είς τήν Σύνοδον.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Νικοπόλεως κοί Πρεβέζης: Σεβασμιώτατε άγιε 
Πρόεδρε, έγένετο μακρά συζήτησις έπί τού θέματος έάν πρέπει νά όνομά- 
ζωνται τά πορίσματα τής Διασκέψεως ταύτης «άποφάσεις», «συμπεράσματα» 
κ.λπ. Ή διαφωνία τής Διασκέψεως έγκειται είς τά έάν αί άποφάσεις αύτής 
πριν ή συνέλθη ή Α γ ία  καί Μεγάλη Σύνοδος θά είναι έφαρμοστέαι ή όχι. Βε
βαίως, ίσως είναι δύσκολον νά συμπεριληφθή καί ή έκφρασις «μή έκτελε- 
στέαι» είς τήν έπικεφαλΐδα τού κειμένου τών άποφάσεων. Θά ήτο όμως κα
λόν, κατόπιν ύμετέρας προτάσεως, όγιε Πρόεδρε, νά έλαμβάνετο μία όμόφω- 
νος άπόφασις. ότι μέχρι τής συγκλήσεως τής Συνόδου, αί άποφάσεις αύται
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δέν 0(Ί είναι έκτελεσταί, κιιί Γις όνομαοΟούν πλέον τό πορίσματα τοΰ έργου 
ήμών «εισηγητικοί αποφάσεις».

'() Σιβ. Μητροπολίτης ΚαρΟαγι νης Ά γ ιε  Πρόεδρε Οά όμιλήσω είλι 
κρινώς. Βασιζόμεθα έτι! άιιοψασεων Πανορθοδόξων Διασκέψεων. ιιΙ όποιοι 
καθορίζουν οοφώς πώς πρέπει νά ιιορευώμεΟα Συμψώνως πρό», ιι'|ν διαδι 
καοίπν. τήν κοΟοριοΟεϊοον υπό τής Δ Πανορθοδόξου Διασκέψεως πΙ άτιο 
ψάοεις τών Προουνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψεων ποροιιέμποντοι είς 
τήν Αγιον κοί Μεγάλην Σύνοδον Έάν δέν έμπισιευόμεΟα .* Ις τάς λέξεις, τού 
λοχιοτον νά έχωμεν έμπιοτοσύνην είς τάς ππνορΟοδάξους άποψάοεις κοί νά 
μή ζητώμεν διά τής προοθήκης λέξεων. ώς «έκτελεοτέαι έκτελεσταί*. 
«έψορμοοτέαι έψαρμοοτσΐ» κ.λιι νά θέτωμεν έν αμφιβολία τήν ιιίο τιν  μος 
είς τάς άποψάοεις τής Δ ΠονορΟοδοξου Διασκέψεως. Νά πιατευωμεν είλι 
κρινώς ό είς είς τόν άλλον κοί νά μή Οελωμεν μέ διάφορους χαρακτηρισμούς 
νά δεσμεύωμεν έκεϊνα. τά όποιο δέν εϊνοι δεσμευμένα παρά μόνον ύιιό πο 
νορθοδόξων άποψάσεων.

() ΈλΛογιμ. Καθηγητής \  Γιτλιτης: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, νομι 
ςω ότι διαψωνούμεν έπί ένός λεπτομερειακού θέματος, ένώ. κατά βάοιν. ώς 
πρός τήν ούοίαν συμψωνούμεν άπανιες. Δέν υπάρχει διαφωνία είς τό ότι τά 
είοηγηΟηοόμενα πρός τήν Σύνοδον δέν είναι αμέσως έψαρμοστέα Έφ* όοον 
συμψωνούμεν είς τούτο, δέν ύικιρχει λόγος νά ουμπεριληφθή είς τό τελικόν 
κείμενον ή λεξεις «άποψάοεις μή έφαρμοστέαι». ώς ιιροέ τείνε ν ό άγιος Νικο 
πόλε ως Τό πραγματοποιηθησόμενον έντούθα Οά είναι μία είοηγηοις πρός 
τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον Καί είς τούτο, νομίζω, ότι όλοι ουμψωνού 
μεν Κοί έψ όοον άποψοσίζομεν νά είοηγηΟώμεν ή πράξις αύτη όνομάζειαι 
είοηγηοις, ιός όταν άποψαοίζωμεν νά διακηρυξωμεν όνομοζεται διοκήρυξις 
κ.ο.κ.. προηγουμένως όμως Οά άποψασιοωμεν διά νά ι  ΙσηγηΟώμεν Καί αιιο 
ψαοίζοντες λαμβάνομεν «άπόφασιν». Τά πράγμα, είτε ιό  Οελομεν είτε όχι. 
μοιραίως Οά εινοι άπόφασις. Συνεπώς, έχομεν μίαν άπόψοοιν ιιερί μιάς ι ίοη 
γήοεως. Κοί μέχρι ιού σημείου τούτου, νομίζω, ότι συμφωνούμεν όλοι Ο 
μως τίθεται τό ζήτημα πώς Οά χαροκτηρίσωμεν ιά  συμπεράσματα ιού έργου 
ήμών. Προσωπικώς. άν καί δέν Οά είχον άντίρρηοιν βτιως χαρακτηρισθούν 
τά πορίσματα «εισηγητικοί άποψάοεις» ον καί προτιμώ ιιροσωιιικώς ιόν 0 
ρον «άπόφασις», έν τούτοις θεωρώ ό ιι Οά ήδυναμεθα νά προοΟέοωμεν κο 
τωθεν τού τίτλου Αποψάοεις. ότι «ή Β Π ροσυνοδική ΠανορΟόδοξοςΔιάσκε 
ψις άποψοσίζει νά είσηγηΟή πρός τήν Αγκιν καί Μεγάλην Σύνοδον τά κάτω 
Οι», διατύπωσις. ήτις Οά Ικανοποιεί όπαντας άιιολυτως.

Ό Σ ι If. Μητροπολίτης Βράτοης: Σεβοομιωτατε άγιε Πρόεδρε, ήκουοα 
μετά προσοχής τούς προλαλήοοντας καί άναφερΟέντας είς ιά  διοδικοοιοκά 
τής παρούοης Διασκέψεως. Διαπιοτώ δυστυχώς, έλλειψιν σεβασμού κοί 
αδελφικής αγάπης, περί τής όποιος τόσα πολλά έλέχΟησον. Νομίζω ό ιι ή ου 
ζήτηοις όδηγεϊται είς έιιικίνδυνον κατεύΟυνοιν. F v j  ιυιιωοιάσΟην τόσον έκ 
τής τελευταίας προτάσεως τού άγιου Κίεβου, όπως τό θέμα ουζητηΟΓ) ύπό
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ιών 'Αρχηγών τών Αντιπροσωπειών. όσον καί έκ τής αμέσου άπορρϊψεως 
ταύτης ύφ' ύμών. άγιε Πρόεδρε. Νομίζω, ότι και ό καθορισμός τής ήμερησίας 
διατάξεως αποτελεί παραβίασιν τών δημοκρατικών αρχών. Καθοδηγούμεθα 
ύπό τής ήμερησίας διατάξεως. χωρίς νά έχωμεν λάβει άπαντες μέρος εις τον 
καθορισμόν αύτής Ή πράτασίς μου είναι νά έπιδιώξωμεν τήν εύρεσιν τρό 
που πρός έπίλυσιν τού θέματος υΐοθετούντες τήν χρησιμοποίηοιν ιού όρου 
«πράτασίς» άντί εκείνου «άποφασις». ώστε νά καταστή σοψέςότι ιά  έγκριΟη 
σομενα κείμενο νά άποτελούν προτάσεις πρός τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνο
δον. καί μή κατηγορηθή ή Διάσκεψις ότι έλαβεν άποφάσεις αίτινες καί δύ 
ναντοι νά γίνουν αποδεκτοί άλλά καί νά άπορριψθούν ύπό τής Συνόδου Ά ς  
προσποθησωμεν. λοιπόν, νά εϋρωμεν τροπους έκψροσεως τής αδελφικής 
άγάπης καί αι'σθανθώμεν έτι έμπλουτισμένοι καί ότι κατευθυνομεθα ύπό τού 
Άγιου Πνεύματος.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Βονότου: ' Αγιε Πρόεδρε, ήκουοο μετά προσοχής 
τάς διατυπιοθεϊσος γνωμας. Ή Αντιπροσωπεία τής Εκκλησίας Ρουμανίας 
Φρονεί ότι ό όρος «άπάφασις» θά ήδυνατο νά γίνη άποδεκιός έάν διηυκρινι 
ςετο ύπό επιπροσθέτου τινός όρου. Εν συνδυασμώ λοιπόν πρός τήν πρότα 
οιν τού άγιου Όρους Λιβάνου, προτείνω όπως γίνη αποδεκτή ύφ- όλων ή δια 
τύπιοοις «προκαταρκτικοί αποφάσεις ύποβολλόμεναι είς τήν Αγιον καί Μεγα 
λην Σύνοδον». Ό  χαρακτηρισμός ουτος, κατά τήν γνώμην μου θά ήδύνατο 
νό έκφράοη τήν γνώμην τής πλειοψηφίας τής Διασκέψεως

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Υπάρχει μια προτασις τροποποιούσα τήν ίδικήν μου 
Έν συνδυασμώ τών όσων είπεν ό άγιος Βανοτου καί τής προταοειος τού 
άγιου Όρους Λιβάνου όπως άντί τής λέζεως «είσηγηιικοί» χρηοιμοποιιιθή ή 
λέξεις -προκαταρκτικοί», προτείνεται όπως τά πορίσματα της Διασκέψεως ήμών 
χαρακτηριοθούν ώς «αποφάσεις προκαταρκτικοί. ύποβα\λόιιεναι είς τήν Αγίαν 
και Μεγάλην Σύνοδον·». Τι φρονείτε έπ* αύτού;

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Αγιε Πρόεδρε, θά έπεθύμουν νά προσ
θέσω είς τάς προτάσεις τών Μητροπολιτών Όρους Λιβάνου καί Βανάτου 
μίαν διοτύπωσιν. ήτις. νομίςω. ότι έκφράςει τά άνοφερθέντα ένταύθα Θά ή 
μην τής γνώμης νά διατηρηθή ή λέξις άπόφασις. άλλά νά τήν χαρακτηρίσω 
μεν ώς έξής: «σχέδιον προτασεως άποφάσεως, ύποβολλομενον είς τήν 
Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον».

Ό Σεβ. Πρόεδρός: Ήρωτησα τι φρονείτε έπί τής συνδεδυασμένης προ- 
τάσεως τών Σεβ. Μητροπολιτών Όρους Λιβάνου καί Βανάτου. Δέν έζήτησα 
τήν διατύπωσιν νέας προτάσεως διοτυπώσεως τών πορισμάτων.

Ό Έλλογψ Καθηγητής κ. Φαδός·. Έχω τήν έντύπωσιν, άγιε Όρους 
Λιβάνου, ότι ή προτεινόμενη ύπό τού άγιου Προέδρου διατυπωσις είναι ή- 
πιωτέρα τής ίδικής σας Έχετε καί σείς τήν ιδίαν έντύπωσιν; Προοωπικώς 
είμαι έτοιμος νά τήν άποδεχθώ.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης ΚαρΘογένης: Σεβασμιώτατε όγιε Πρόεδρε, λίαν 
εύχαρίστως άποδέχομαι τήν πράτασιν τού άγιου Όρους Λιβάνου νά χαράκτη-
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ρισθούν τά πορίσματα της Διασκέψεως ταύτης «προκαταρκτικοί άποφάσεις 
ύποβαλλόμεναι είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον», άλλά φοβούμαι άτι διά 
τού όρου τούτου «προκαταρκτικοί» δημιουργεϊται ή έντύπωσις ότι θά υπάρ
ξουν καί άλλαι άποφάσεις. Προτιμώ τήν διατύπωσιν «άποφάσεις ύποβλητέαι 
είς τήν ‘Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον».

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Έλσιγκίου: Ά γ ιε  Πρόεδρε, άν καί είναι δυνατόν 
νά όμιλήσωμεν περί προτάσεων, καί καθίσταται σαφές ότι αυται λαμβάνονται 
έπί τη βάσει άποφάσεων, καί τοιουτοτρόπως πάντοτε πρόκειται περί άποφά- 
σεων, έν τούτοις, ή προτεινομένη ύφ' ύμών, άγιε Πρόεδρε, διστύπωσις, κατά 
τήν γνώμην μου. είναι σαφής καί δέν ύπάρχει δυνατότης παρανοήσεως.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Έχω νά κάμω μίαν έτέραν πρότασιν. Προτείνω νά 
λήξη είς τό σημεϊον τούτο ή συζήτησις νά μελετήσωμεν τό θέμα. καί αύριον 
νά συζητήσωμεν έν όλομελείςι καί νά λάβωμεν όριστικήν άπόφασιν.

Ή 'Ολομέλεια τής Διασκέψεως όμοφώνως άποδέχεται τήν πρό- 
τασιν τού Σεβ. Προέδρου περί άναβολής τής συζητήσεως καί λή- 
ψεως τελικής έπί τοΰ ύπό συζήτησιν θέματος άποφάσεως είς εύ- 
θετώτερον χρόνον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καί τώρα, είσερχόμεθα είς τά θέματα τής ήμερησίας 
διατάξεως μέ πρώτον θέμα τό τών κωλυμάτων τοΰ γάμου. Ή είσήγησις είς τό 
θέμα τοΰτο είναι τό κείμενον τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επι
τροπής. Τόν λόγον έχει ό Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων, καί ώς διατελέσας 
Πρόεδρος τής είρημένης Διορθοδόξου Επιτροπής, ίνα προβή είς σχετικήν 
είσήγησιν.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, ώς όρθώς 
παρετηρήσατε. τό ύπ' δψιν ήμών κείμενον έπί τών κωλυμάτων τού γάμου 
άποτελεϊ κοπιώδες κείμενον έξελθόν έκ τών χειρών τής Διορθοδόξου Προ
παρασκευαστικής 'Επιτροπής. Ώ ς  διοπιστούτσι ύπό πάντων, είς τό κείμενον 
τοΰτο οΐ όρθόδοξοι έπεδείξαμεν πιστότητα πρός τε τό πνεύμα καί πρός τό 
γράμμα τών Ιερών κανόνων, έχοντες ώς άπαραίτητον προΰπόθεσιν ότι οΐ κα
νόνες τών Οικουμενικών Συνόδων, καί είς τόν χώρον αύτόν τών κωλυμάτων 
τού γάμου, θά πρέπει νά παραμείνουν άπολύτως σεβαστοί. 'Επομένως, έάν 
μή τι άλλο, τούλάχιστον οΙ κανόνες 53 και 54 τής Πενθέκτης Οικουμενικής 
Συνόδου άναγνωρίζονται ύπό τού κειμένου ώς κανόνες βασικοί καί μή μετα
βλητοί. Ή Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, παρά τό γεγονός δτι άντιμετώπι- 
σεν έκάστοτε προβλήματα, προσεπάθησε κσί προσπαθεί πάντοτε νά τηρήση 
τούς κανόνας τούτους έπί τών κωλυμάτων τοΰ γάμου μέ πιστότητα, σταθε
ρότητα καί έμμονήν. 'Επομένως ή άποψιςτής 'Εκκλησίας μου. τής Κωνσταντι
νουπόλεως, είς τόν χώρον αύτόν είνοι ότι οΙ κανόνες γενικώς τών Οικουμενι
κών Συνόδων μένουν άμετακίνητοι. 01 κανόνες 53 καί 54 τής έν Τρούλλω 
Πενθέκτης ΟΙκουμενικής Συνόδου μένουν ώσαύτως άμετακίνητοι.
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Έν τούτοις άναγνωρίζεται, δτι δΓ ώρισμένας τουλάχιστον Εκκλησίας, 
ένιαι τών άντιμετωπιζομένων περιπτώσεων άπαιτούν ποιάν τινα χρήσιν τής 
οίκονομίσς. Καί φυσικά αΙ άδελφαί Έκκλησίσι οφείλουν νά άνταποκρίνωνται 
είς τήν «χρείαν τών Εκκλησιών» καί νά άντιμετωπίζομεν είδικάς τουλάχιστον 
περιπτώσεις έμφανιζομένας παρ* αύταΤς, μέ τό πνεύμα αύτό τής έξυπηρετή- 
σεως καί τής κατ' οικονομίαν άντιμετωπίσεως ώρισμένων τούλάχιστον κατα
στάσεων. τάς όποιας έπιβάλλει ή τό πολιτειακόν καθεστώς ή αΐ ευρύτεροι 
συνθήκαι, ύφ' ός διαβιοϊ έκάστη Εκκλησία. Επομένως, ή Εκκλησία Κων
σταντινουπόλεως είναι πρόθυμος νά άντιμετωτιίση ώρισμένα τούλάχιστον αι
τήματα άδελφών Εκκλησιών, αιτήματα, τά όποΐα άπαιτούν εύμένειαν πρός 
τόν λαόν τού Θεού. Είς τόν χώρον αύτόν θά πρέπει νά έπιδειχθή όλη ή άπαι- 
τουμένη εύρύτης. είς τρόπον ώστε νά άποφεύγωνται καταστάσεις, αί όποΐαι 
δημιουργούν προβλήματα είς τήν ζωήν τών Εκκλησιών.

Καί τίθεται μέν ή βάσις, ότι οΙ κανόνες 53 καί 54 τής Πενθέκτης Οικου
μενικής Συνόδου θά μείνουν άμετακίνητοι. καί ότι ώρισμέναι καταστάσεις άν- 
τιμετωπιζόμεναι ύπό τών κανόνων τούτων ώς πρός τούς βαθμούς συγγενείσς 
έξ αίματος, έξ άγχιστείας καί έκ πνεύματος, είναι τοιαύτης φύοεως ώστε νά 
μή έπιτρέπηται ύπαναστροφή, όμως πέραν τούτου, ώρισμέναι άλλαι κατα
στάσεις. είτε εύρίσκονται δεδημιουργημένοι είς τάς Εκκλησίας, είτε οφεί
λουν νά άντιμετωπισθούν, ώς έπί παραδείγματι, γάμοι μετά μή όρθοδςξων, 
μετ' άθέων. μετά μή χριστιανών, καί ώρισμέναι έκτακτοι περιπτώσεις ύπαγο- 
ρευόμεναι ή έπιβαλλόμεναι ύπό τού περιβάλλοντος τών Εκκλησιών, αύται θά 
πρέπει νά άντιμετωπισθούν μέ όλην τήν άπαιτουμένην εύρύτητα. Τό κείμε
νον τής Διορθοδόξου Επιτροπής, τούλάχιστον είς τόν χώρον αύτόν. δεικνύει 
όλην τήν άπαιτουμένην κατανόησιν πρός άντιμετώπισιν τοιούτων καταστά
σεων.

Θά παρουσιασθούν άσφαλώς καί άλλα ζητήματα ένώπιον τής Διασκέ- 
ψεως τούτης, ή όποία άκριβώς πρός τόν σκοπόν τούτον συνήλθεν. νά θεω- 
ρήση, νά έξετάση τό ήδη άπαρτισθέν κείμενον, καί νά κρίνη έπί ώρισμένων 
περιπτώσεων τάς όποιας άντιμετωπίζει ή 'Ορθόδοξος Εκκλησία. Καί εις τήν 
έργασίαν αύτήν θά πρέπει όλαι αΙ Έκκλησίσι νά έπιδείξουν όλην τήν άπαιτου- 
μένην εύρύτητα καί κατανόησιν, πάντοτε έχουσαι ώς άρχήν καί βάσιν τό άμε- 
τακίνητον τών κανόνων τών Οικουμενικών Συνόδων.

Υπάρχουν όμως καί περιπτώσεις είς τάς όποιας δέν έγχωρεΐ οικονομία 
ή έλευθεριότης πνεύματος, ώς έπί παραδείγματι ό τέταρτος γάμος, περί τού 
όποιου καί τό κείμενον τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, 
άλλά καί όλαι αΙ άντιπροσωπεϊοι τότε ουνεφώνηοαν ότι αύτός όφείλει νά 
άποκρουσθή έντός τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας. Φρονώ, ότι αί κατά τόπους 
Έκκλησΐαι πρέπει νά μείνουν άμετακίνητοι είς τήν άπόφασιν των τούτην. Πι
θανόν νά ύπάρχουν άλλοι τομείς είς τούς όποιους θά χρειασθή μεγαλυτέρα 
«έλαστικότης», άλλά ουτοι ώς μεμονωμένοι περιπτώσεις θά πρέπει νά παρα- 
πεμφθούν είς τήν συσταθησομένην είδικήν Επιτροπήν.
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Έν τέλει ή άποψις τής Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως εϊναι πιστάτης 
εις τούς κανόνας τών Οικουμενικών Συνοδών άλλά καί πιστότης είς τόν το 
μέα τής φίλονΟριοπϊας καί τής έξυπηρετησεως τού ανθρώπου εκεί όπου £ γ 
χωρεΐ φιλανθρωπία, κατανόησις συγκατάβασις. οικονομία

Ό  Σίβ. Πρόεδρος. ’Εκφράζονται θερμαί εύχαριστίαι πρός ιόν άγιον 
Μύρων διά τήν ώραίαν παρουσίασιν Όπωςάνέφερον καί κατά τήν πρωινήν 
συνεδρίαν ότε παρουσίαζαν τήν ήμερησίαν διάταξιν Οά έκψρασθσΰν έπί 
τών θεμάτων γενικοί άπόψεις ένταύθα καί έν συνεχεία Οά γίνη διεξοδικωτέ 
ρα συζήτησις έν ταϊς συσταθησομέναις είδικαϊς έπί ένας έκαστου θέματος 
Έπιτροπαϊς.

Ο Σιβ. Μητροπολίτην Όρους Λιβάνου Ά γ ιε  Πρόεδρε θά έπεθύμουν 
νά έρωτήσω τόν άγιον Μύρων έάν έχη ουζητηθή είς τήν Διορθόδοξσν Προ 
παρασκευαστικήν Επιτροπήν ή συνεχής ύποχρεωτική σημασία ώρισμένων 
κανόνων Γνωρίζω καλώς άτι τά δόγματα είναι άενναως αναλλοίωτα καί άτι 
ώρισμένοι κανόνες έχουν θεολογικήν τινο άξιαν. άλλά οΙ κανόνες εκείνοι δέν 
άνσφέρονται βεβαίως είς όλα τά κωλύματα τού γάμου προσδιορίζουν μονον 
τούς βαθμούς συγγενείος. 01 κανόνες ουτοι ένεκα τού άτι έχουν καθορισθή 
ύπό μιας Οικουμενικής Συνόδου έχουν ύποχρεωτικήν ίσχύν Άνοψέρομαι εις 
τήν άκολουθουμένην ύπό τού Οικουμενικού Πατριαρχείου πρακτικήν ήτις 
έψαρμόζεται άπό τού 17ου αίώνος. καί καΟ ήν ανέχεται τούτο γάμους όρθσ 
δόξων μεθ' έτεροδόξων. Νομίζω δτι ώρισμέναι προτάσεις έχουν ύποβληθή 
διά νά καταστή δυνατός ά γάμος μεταξύ όρθοδάξων καί μή πιοτευόντων. 
άγνωστικιστών κ.λπ

Ό  Σ ϊβ  Μητροπολίτην Μύρων: Ά γ ιε  Πρόεδρε, είς τά κείμενον τής 
Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, είς τά όποιον καί πάλιν θά 
άναφερθώ. έξητοσθησαν καί άναφέρονται αΙ περιπτώσεις αύται. παρέχεται 
δηλαδή έλευθερία ποιάς τίνος οικονομίας πρός άντιμετώπισιν «ορισμένων πε· 
ριτττώσεων. Είδικώτερον. έξητάσθησαν αΙ περιπτώσεις τών γάμιον έκείνων 
οΙ όποιοι ουνάπτονται ή καλούνται αΙ έκκλησίσι νά εύλογήσουν μεταξύ όρθσ 
δόξων μελών και μή χριστιανών, άθεων, άθρησκων ή άγνωστικιστών. Τό εν 
λόγιο κείμενον καλύπτει καί τάς περιπτώσεις ιαυτας, μέ πολλήν αδελφικήν 
άγάτιην πρός τάς Εκκλησίας £ κείνος αΙ όποιοι έκ τών πραγμάτων πιέζονται 
νά αντιμετωπίσουν τοιαυτας περιπτώσεις χωρίς όμως νά θεσμοθε π*]. δηλαδή 
νά άρίζη είτε διά κανόνας είτε διά μιάς άποιασδήπστε εισηγητικής άποψα 
σεως ύποχρεωτικήν τινο άπόφασιν. κοί δτι άπαξ ή κατ' οικονομίαν γενόμενον 
δέν δύνατοι νά έπιβληθή είς τήν ζωήν τής Εκκλησίας ιός κανονική καταοτα 
οις γενικώς άποδεκτή ύπ' αιιτής. Νομίζω, άτι τά κείμενον τά όποιον έχομεν 
ένωπιον μας, έκτός ώρισμένων έλαχίστων περιπτώσεων, ένθα διαπιστοϊ μιαν 
άσάψειαν είς τήν στάσιν τών Εκκλησιών έπί ώρισμένων θεμάτων ιός έπί πα 
ραδέΙγματι είς τήν περίπτωσιν τών μικτών γάμων τών τελούμενων Οπό τής 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, τούς όποιους ώρισμέναι Ορθόδοξοι Έκκλη 
σΐαι άποδέχσνται τήν στιγμήν καθ' ήν δέν έχει ληφθή έπί τού θέματος πα
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νορθόδοξος άιιάφοοις άντιμετωπίζει όλος τής άλλος περιπτώσεις μέ τό 
πνεύμα αυτό τής κατανοήσεως καί τής δΓ άγάπης κάλυψε ως τ*όν καταατα 
σεων τουταιν Επομένως τό κύρος τών οχετικών κανόνων τών Οίκουμενι 
κών Συνοδών παραμένει σταθερόν, αΙ δέ παρουσιαςομεναι μεμονιομεναι in 
ριπτώσείς έπιλυονται διά τής χρηοεως τής οϊκονομιιις.

(? Σ: /». Μητροπολίτη*, Βανάτου. Ά γ ιε  Πρόεδρε, (κ  τού γεγονοτος τής 
ουζητήσεως άπά γενικής άπόψεως έπί τών κωλυμι'αων row γάμου λαμβάνω 
τό θάρρος νά έπιοτήοω τήν ιιροοοχήν ήν κοί ιό πρόβλημα είναι γνωστόν ό 
λων ήμών έπί τής στενής οχέσειος Εκκλησιαστικού καί άο ιικού δικαίου έπί 
τού γάμου. Κατά ιήν διάρκειαν πολλών αίώνων ήγνοήθη ύπό τής Εκκλησίας 
τό γεγονός ότι οΙ πιστοί της ύιιόκεινται όχι μόνον είς έκκληοιαοτικους άλλά 
καί είς άστικους πολιτειακούς νόμους Ή κατάοταοις αυ ιη είναι πάγκοινους 
γνωστή Έπί παραδείγματι. διαςύγιον τό όποιον χορηγεί ή Πολιτεία, είς πολ 
λάς περιπτώσεις άρνεΐται ή Εκκλησία Η Ορθοδσξος Εκκλησία δεικνύει 
πάντοτε ευρύτητα καί προσπαθεί νά λαμβανη ύπ όψιν αύιής τήν νομοθι αίαν 
τής Πολιτείας. Λοιπόν, ή ΑντιιιροσωιιεΙσ ιής Εκκλησίας τής Ρουμανίας ψρο 
νεΐ ότι. τήν στιγμήν καθ’ ήν υπάρχουν υποχρεωτικοί νόμοι τής Πολιτείας. οΙ 
όποιοι καθορίζουν τό γαμικόν δίκαιον όψείλομεν νά όιατυτκυοωμεν κανόνι 
ομούς οΙ όποιοι άψοροΰν εΙς ιόν  γάμον κοί κ ι κωλύματα, οϋιως ώστε νό 
ύιιάρχη άρμονία μεταξύ τών δύο θεσμών. Εκκλησίας κ«ιΐ Πολιτείας έπί ιού 
πρσκειμένου έχοντες βεβαίως πάντοτε ύπ όι|»ιν τάς έπικροτοΰοος έκαστο 
\ού αυνΟήκας. 'Επομένως θά πρεπει νά άποδίδωμεν ιήν αύτήν Ιδιαιυρον 
σημασίαν είς τό άστικόν γαμικόν δίκαιον ήν άποδίδομεν ι ίς  ιό έκκληοιοοιι 
κόν τό όποιον βεβαίως Ενδιαφέρει ήμάς μειςΟνως.

Ο Σ ί/»’ Προ: ι \ η \  Τάς άπάψεις ούτάς θά έχη ύπ όψιν αύτής ή μι λλου 
σο νά μελί ιήθ',1 τά θέμα τούιο είδική Επιτροπή Τόν λογον έχει ό άγιος Κιε 
βου.

Σ{ /*. Μητροπολίτην K tiftoo: Ά γ ιε  Π|Κ>εδρε ή Επιτροπή ήμών : ίς ιήν 
Ιερόν Σύνοδον τής Εκκλησίας ιής Ρωσοίας έμελετηοε τά προβλήματα τά 
άφορώντα είς τά κωλύμαια ιού γάμου ΙΙμεθο  σύμφωνοι πρός ιό  κείμενον 
τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής. Οσον άφορά είς τήν πα 
ροιήρηοιν τού άγιου Βανάτου ώς πρός ιό θέμα τού πολιτικού γάμου, κοί : ι \  
ιήν χωράν ήμών ύφίσταται ιιαρολληλως πρός τόν θρησκευτικόν κοί ό ιιο λ ιιι 
κός γάμος ουναιιτόμενος πολλακις μεταξύ όρθοδοξων μιλών καί άθεων ή 
έβροΐων ή βουδδιστών Τοιουτοτρόπως εύριοκόμεθα άντιμι τωπσι δυο ςητη 
μάτων. άφ' ένός μέν τής άνογνωρίσεως υπό τής Εκκλησίας ώς νομίμου γα 
μου τοΰ πολιτικού τοιουτου μεταξύ ένός όρθοδόξου κοί ένός άθεου κοί άφ 
έτερου ιής ιιαροχής τών μυστηρίων τής Εκκλησίας είς τά όρθοδοξα μελη 
ένός τοιούιου γάμου. Έάν ή Όρθοδοξος Εκκλησία δέν άναγνωρίςι.Ι τήν νομι 
μοτητο ένός τοιουτου γάμου ιότε εΰριοκομεθα άντιμειω ιιο ι τοΰ ςηιήμαίος 
έάν ή Έκκληοίο θά /ιτιμεινη νά λυθή είς τοιούτος γάμος κοί νά κοτοοτροφή ή 
οίκογένεια. Ερωτώ, λοιπόν άν ή Εκκλησία είς τοιούτος περιπτώσεις θά ιιρ*
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πει νά προσέγγιση τό θέμα μέ κατανόησιν, μέ άνοχήν καί νά έπιδείξη συγκο 
τάβασιν καί οίκονομίαν καί νά άναγνωρίση ένα τοιούτον γάμον ώς νομΐμως 
τελεσθέντα. έάν βεβαίως, δέν έρχεται είς άντίθεσιν πρός τούς κανόνας τής 
Εκκλησίας περί τών κωλυμάτων τοΰ γάμου, ol όποιοι προσδιορίζουν τούς 
βαθμούς συγγενείας, καί νά έξακολουθή νά παρέχη είς τόν όρθόδοξον ούζυ 
γον τά όρθόδοξα μυστήρια, ή νά άπσκρούση ένα τοιούτον γάμον καί νά προ- 
κληθή μεΐζον κακόν είς αύτήν τήν ιδίαν καί τό πλήρωμά της;

Είς ώρισμένας περιπτώσεις πρόσωπα μή συνάψαντα είσέτι γάμον, έκ 
τών όποιων τό έν μέλος πιστεύει καί τό έτερον είναι άδιάφορον, προσέρχον
ται καί ό πιστεύων ζητεϊ νά τελεσθή γάμος είς τήν Εκκλησίαν. Δύναται ή Εκ
κλησία νά εύλογήσΓ) ένα τοιούτον γάμον μεταξύ ένός όρθοδόξου καί ένός 
άθέου, ή έβραίου, ή άγνωστικιστού;

‘Η άποψις τής ρωσσικής Όρθοδόξου ‘Εκκλησίας είναι, οτι άπό ποιμαντι
κής άπόψεως πρέπει άφ' ένός μέν νά θεωρηθή ώς έγκυρος είς πολιτικός γά
μος διά νά μή δισλυθή ή οικογένεια, καί άφ' έτέρου νά μή στερηθή τό όρθό- 
δοξον μέλος τής άγιαστικής χάριτος τών μυστηρίων. Δέν θά πρέπει όμως νά 
εύλογήται μυστήριον τού γάμου μεταξύ ένός όρθοδόξου καί ένός άθέου, δ ιό
τι ό δεύτερος άρνεΤται τήν σημασίαν τού μυστηρίου τού γάμου, καί οϋτω ή 6 
λη ίερολογία καθίσταται βλασφημία.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καί αί άπόψεις αύται παραπέμπονται είς τήν μελέτην 
ύπό τής είδικής έπί τών κιολυμάτων τού γάμου 'Επιτροπής. 'Επειδή δέν ύφί 
σταται χρόνος πρός συνέχισιν τής συζητήσεως έπί τών ύπολοίπων θεμάτων, 
παρακαλώ τόν Σεβ. Γραμματέα νά άναγνώση τό καταρτισθέν σχέδιον συνθέ- 
σεως τών διαφόρων 'Επιτροπών. Ώ ς συμβαίνει συνήθως ή Γραμματεία, έν 
συνεννοήσει μετά τών Αντιπροσωπειών τών 'Εκκλησιών, κατήρτισε σχεδιά
γραμμα τής συνθέσεως τών Επιτροπών, τό όποϊον παρακαλώ νά άναγνωσθή 
καί έγκριθή ύπό τής Όλομελείας.

Ό Σεβ. Γραμματεύς άναγινώσκει τήν σύνθεσιν τών Επιτροπών έχου- 
ααν ώς άκολούθως:

Α ’ 'Επιτροπή

'Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκκλησιαστ/κών διατάξεων ουμ 
φώνως ταίς άπαιτήσεσι τής συγχρόνου εποχής.

Μητροπολίτης Νέας Ίερσέης κ. Σίλας 
Μητροπολίτης Νουβίας κ. Συνέσιος 
Καθηγητής κ. Γεώργιος Γαλίτης 
Μητροπολίτης Μίνσκ καί Λευκορωσσίας κ. Φιλάρετος 
'Επίσκοπος Τυργοβιστίου κ. Βασίλειος 
Μητροπολίτης Βράτσης κ. Καλλίνικος 
Μητροπολίτης Πάφου κ. Χρυσόστομος 
Μητροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελέτιος

I
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Πρωτοπρεσβύτερος κ. Α. Σεμενιούκ 
Αρχιεπίσκοπος Ταοκονδίδης κ. Ιωάννης 
Πατήρ Δρ Στέφαν Προυζίνσκυ 
Μητροπολίτης Έλσιγκίου κ. Ιωάννης

Β ' 'Επιτροπή 

Κωλύματα γάμου.

Μητροπολίτης Φιλαδελψείσς κ. Βαρθολομαίος 
Δρ Σαμίρ Γκολάμ 
Καθηγητής κ. Βλάσιος Φειδάς 
Πρωτοπρεσβύτερος κ. Βιτάλιος Μποροβόι 
Μητροπολίτης Βανάτου κ. Νικόλαος 
Σταυροφόρος Οίκ. Καθηγ. κ. Νικόλαος Σιβάρωφ 
Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Γρηγόριος 
Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος 
Επίσκοπος Γκτάνσκ καί Βιαλιστόκ κ. Σάββας 

‘Επίσκοπος Μετσχέτης καί Δζεβαχέτης κ. Άνανίας 
Πρωτοπρεσβύτερος Δρ Γιαροσλάβ Σουβάρσκυ 
'Επίσκοπος Ίοένσου κ. Αλέξιος

Γ  'Επιτροπή

Ημερολογιακόν ζήτημα. Μελέτη του ζητήματος έν  αναφορά πρός τήν 
περί Πασχαλίου άπόφασιν τής Α ' Οικουμενικής Συνόδου καί έξεύρεσις τρό
που συμπράξεως μεταξύ τών Εκκλησιών έν  τώ ζητήματι τούτω. ώς έπίσης 
καί τό Θέμα τού κοινού ύφ ' όπάντων τών χριστιανών έορτασμού τού Πάσχα 
έν ώρισμένη Κυριακή.

Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος 
Μητροπολίτης 'Αξώμης κ. Πέτρος 
Μητροπολίτης Όρους Λιβάνου κ. Γεώργιος 
Μητροπολίτης Πέτρας κ. Γερμανός 
Μητροπολίτης Κιέβου καί Γαλικίας κ. Φιλάρετος 
‘Επίσκοπος Σουμαδίας κ. Σάββας
Μητροπολίτης Μολδαβίας καί Σουτσάβας κ. Θεόκτιστος 
Μητροπολίτης Βιδύνης κ. Φιλάρετος 
Δρ 'Ανδρέας Μιτσίδης 
Μητροπολίτης Κίτρους κ. Βαρνάβας 
Δρ Ιωάννης Άντσιμιούκ
'Αρχιεπίσκοπος Σουχούμης καί 'Αμπχαζίας κ. Δαυίδ 
Μητροπολίτης Πράγας καί πάσης Τσεχοσλοβακίας κ. Δωρόθεος 
Πρωτοπρεσβύτερος Καθηγητής κ. Μάττι Σιντόρωφ
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Δ ' Επιτροπή

Τό θέμα τοΰ «καθορισμού κατά πόσον είναι δυνατόν είς τό μέλλον νά 
χειροτονώνται έπίσκοποι έκ μοναχών, ο ί όποιοι έδέχθησαν άπλώς τήν ευχήν 
τής ρασοφορ/ας καί ούχί μόνον έξ έκείνων. οί όποιοι έδέχθησαν τό μέγα αχ ή 
μα».

Πρωτοπρεσβύτερος κ. Μπόρις Μπομπρίνοκοϊ 
Μητροπολίτης ΚαρΘαγένης κ. Παρθένιος 
Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως κ. Σπυρίδων 
Μητροπολίτης Κρουτίτσκης καί Κολόμνας κ. Ίουβενάλιος 
Καθηγητής κ. Στόγιαν Γκόσεβιτς 
Δρ Ντάν-Ήλιε Τσομποτέα 
Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς κ. Παγκράτιος 
Καθηγητής κ. 'Ιωάννης Καλογήρου

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συμφωνείτε έπί τής συνθέσεως τών 'Επιτροπών; 
Ή  σύνθεσις τών ’Επιτροπών ώς καθωρίσθη ύπό τής Γραμματείας έγ 

κρίνεται όμοφώνως.
Καί λύεται ή συνεδρία.
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Β' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Τρίτη, 7η Σεπτεμβρίου 1982) 

Πρωϊνή Συνεδρία 
(9.30 - 10.45)

Κατόπιν της προσευχής, ό Σεβ. Πρόεδρος λέγει: Σεβάσμιοι άδελφοί, ή 
συνεδρία άρχεται. Έλήφθη τηλεγράφημα τού Σεβ. 'Αρχιεπισκόπου Καρελίας 
καί πάσης Φιλλανδίας κ. Παύλου, τό όποϊον παρακαλώ τόν Σεβ. Γραμματέα ό
πως άναγνώση.

Ό  Σεβ. Γραμματεύς άναγινώσκει τό τηλεγράφημα, έχον ώς άκολούθως:

«Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Χαλκηδόνος Μελίτωνα

Είθε ό Θεός νά βοηθήση καί εύλογήση τήν συνελθοΰσαν Διά
σκεψιν πρός προετοιμασίαν τής όδού τής προσεχούς Άγιας καί 
Μεγάλης Συνόδου, τής όποιας ένδιαφέροντσ θέματα συζητοϋνται 
νΰν καί εΓθε αϋτη νά καταλήξη είς όμοφώνους λύσεις. 'Ωσαύτως 
έλπίζω δτι αί ένέργειαι αυται τών τοπικών 'Εκκλησιών ήμών Θά 
συντελέσουν, ώστε καί ζωτικά προβλήματα τής 'Εκκλησίας ήμών, 
ώς ή Διασπορά, δυνηθοΰν συντόμως νά έπιλυθοϋν διά τής άρω- 
γής τοΰ Αγίου Πνεύματος έν όμοφωνίςι καί άδελφική άγάπη.

Παύλος Αρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας 
Έν Κουόπιο, τή 6η Σεπτεμβρίου 1982».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συνεχίζεται ή συζήτησις έπί τής ήμερησίσς διατά- 
ξεως. Ένώπιον ήμών, άδελφοί, εύρίσκεται πρός έξέτασιν τό ειδικόν θέμα τής 
άδελφής Εκκλησίας τής Βουλγαρίας, ήτοι τό θέμα τού «καθορισμού κατά πό
σον είναι δυνατόν είς τό μέλλον νά χειροτονώνται έπίσκοποι έκ μοναχών, ol 
όποϊοι έδέχθησαν άπλώς τήν εύχήν τής ρασοφορίας καί ούχί μόνον έξ έκεί
νων. οί όποιοι έδέχθησαν τό μέγα σχήμα» (πρβλ. Συνοδικό II. σελ. 125). Έπί 
τού θέματος τούτου ή Α ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις κατ' έξαίρε- 
σιν καί μόνον έκ μεγάλου ένδιαφέροντος διά τό πρόβλημα τοΰτο τής άδελφής 
'Εκκλησίας Βουλγαρίας, έδέχθη καί άπεφάσισεν όπως έξετασθή τούτο παν- 
ορβοδόξως, διότι ή 'Εκκλησία αυτή έπεθύμει καί έπιθυμεΐ νά έχπ πανορθό
δοξον γνώμην καί κάλυψιν έπί τοΰ θέματος τούτου. Επομένως, παρακαλώ 
καί ή Διάσκεψις ήμών αϋτη νά έπιδείξη τήν ίδιαν τακτικήν άγάπης καί συμπα- 
θείας πρός τήν Εκκλησίαν Βουλγαρίας καί μέ καλήν διάθεσιν νά άντιμετωπί- 
σπ τό θέμα τούτο. Παρακαλώ τόν άγιον Στάρας Ζαγοράς νά κάμη μικράν 
είσήγησιν έπί τοΰ συγκεκριμένου τούτου θέματος. Βεβαίως, διενεμήθη ύπό 
τής 'Αντιπροσωπείας τής ‘Εκκλησίας ταύτης μακρά εισηγητική μελέτη τής
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Εκκλησίας Βουλγαρίας, ή όποία έμελετήθη. πιστεύω ύφ' όλων. Εδώ δμως 
θά μάς άπσσχολήση τό άναψερθέν συγκεκριμένον θέμα, καί παρακαλώ έπ' 
αύτοϋ καί μόνον νά κάμη μίαν βραχεϊαν είσήγησιν ό άγαπητός άδελφός άγιος 
Στάρας Ζαγοράς.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, ή 
'Ορθόδοξος 'Εκκλησία τής Βουλγαρίας είναι εύγνώμων πρός τάς άδελφάς κα
τά τόπους 'Ορθοδόξους 'Εκκλησίας διότι έπέδειξαν κατανόησιν, δεχθεϊσαι νά 
έγγραφή είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Διασκέψεως ταύτης τό θέμα τού Μ ο
ναχισμού, καί έν άτμοσφαίρφ άδελφικής άλληλεγγύης νά συζητηθή τούτο, τό 
όποΤον ήδη έκ τών προτέρων ή ήμετέρα Αντιπροσωπεία έπεξεργάσθη. Εϊμε- 
θα πεπεισμένοι δτι τό θέμα τούτο τυγχάνει ίδιαζούσης σημασίας διά τήν 
πνευματικήν ζωήν τών κατά τόπους 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών, πρός συνέχισιν 
μιας μακραίωνος μοναχικής παραδόσεως. 'Εκφράζω εύχαριστίας, έξ όνάμα- 
τος τής Αντιπροσωπείας, πρός τήν Γραμματείαν τής Διασκέψεως ταύτης διά 
τήν άπό τεχνικής άπόψεως διευκόλυνσιν τής διανομής τής είσηγήσεως τής 
'Εκκλησίας ήμών πρός τούς συνέδρους. Θεωρούμεν δτι οΙ άδελφοί σύνεδροι 
τής Διασκέψεως ταύτης γνωρίζουν ήδη τό περιεχόμενον τής είσηγήσεως 
ήμών καί διά τοΰτο παρακαλώ δπως έπιτραπή ή παρουσίασις ώρισμένων βα
σικών μόνον στοιχείων τής είρημένης είσηγήσεως.

Έν τώ σημείω τούτω άρχίζει ό Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας Ζαγο
ράς τήν άνάγνωσιν τής είσηγήσεως τής Εκκλησίας τής Βουλγα
ρίας ώς έξής: «Ό μοναχικός βίος είναι μία έκ τών μορφών καί μία 
έκ τών όδών πρός έπίτευξιν τοΰ χριστιανικού Ιδανικού...».

Παρεμβαίνων ό Σεβ. Πρόεδρος διακόπτει τόν Σεβ. Μητροπολίτην Στά
ρας Ζαγοράς λέγων: Τά άναγινωσκόμενα είναι έκτός θέματος. Παρεκάλεσα 
νά γίνη είσήγησις έπ! τού συγκεκριμένου θέματος. Καί ύμεΐς. άγιε Στάρας Ζα
γοράς, έτονίσατε δτι θά προβήτε είς είσήγησιν έπί τοΰ συγκεκριμένου θέμα
τος. τό όποΤον καί τίθεται πρός συζήτησιν ένταΰθα. Τά λεγόμενο περί μοναχι
σμού είναι έκτός θέματος.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, 
είπον είσαγωγικώς δτι θά κάμωμεν μόνον μίαν σύντομον περιγραφήν τού 
κειμένου ήμών. Καί συνεχίζω τήν άνάγνωσιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Όχι, ή είσήγησις έχει μελετηθή ύφ' όλων. Έζητήσσ- 
τε κατά τήν Σύσκεψιν τών Αρχηγών νά προβήτε είς είσήγησιν καί τό έπέτρε- 
ψα ύπό τόν όρον ότι θά άμιλήσετε έπί τοΰ συγκεκριμένου θέματος.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς: Είναι άπαραίτητον νά κάμωμεν 
μικράν είσαγωγήν, ήτις ήθελε βοηθήσει είς τήν κατανόησιν τοΰ ύπ' όψιν κει
μένου.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Τά άναγινωσκόμενα όμως περιλαμβάνονται είς τό 
κείμενον, τό όποΤον έχουν μελετήσει ήδη οΙ σύνεδροι. Παρακαλώ, έλθετε έπί
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τού θέματος. Γνωρίζετε τήν ύφισταμένην καλήν διάθεαιν τής Διασκέψεως 
διά τό συγκεκριμένον καί μόνον θέμα.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Στόρας Ζαγοράς: Παρακαλώ νά μοϋ δοθή ή δυ- 
νστότης νά κάμω μίαν σύντομον παρουσίσσιν τού κειμένου έντός χρονικού 
διαστήματος 15 λεπτών.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Νά άποφανθούν οί σύνεδροι. Ή  τάξις είναι νά εύρι- 
σκώμεθα έντός τού θέματος.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Στόρας Ζαγοράς: Έάν άνευ είσηγήσεως διατυ
πώσω τάς προτάσεις μου αυται δέν θά γίνουν άντιληπταί. Διά τούτο παρακα
λώ νά μοϋ δοθή ή ευκαιρία νά άναγνώσω τό κείμενον.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Άπό άπόψεως τάξεως ή προεδρική έδρα δέν δύνα- 
ται νό δεχθή τούτο. Έάν όμως έπιθυμοϋν ol σύνεδροι, ό άγιος Στάρας Ζαγο
ράς δύναται ϊνα προβή είς είσήγησιν.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Καρθαγένης: Σεβασμιώτατε Πρόεδρε, νομίζω ό 
τι όφείλομεν νά άσχοληθώμεν άκριβώς μέ τό θέμα, ώς ώρισε τούτο ή Α 
Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις. Πιστεύω ότι αί τελευταϊαι σελίδες 
12-17 τοΰ έλληνικοΰ κειμένου τής εισηγητικής μελέτης τής Εκκλησίας Βουλ
γαρίας άψοροΰν είς τό θέμα καί δύναται ό άδελψός άγιος Στάρας Ζαγοράς νά 
άναγνώση αύτάς, άν καί τάς έχομεν μελετήσει.

Ό  Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Φειδάς: Ά γ ιε  Πρόεδρε, άπαντες ένθυμούμε- 
θα τό ζήτημα, δπερ μέ Ιδιαιτέραν έμψασιν έθεσεν ή Αντιπροσωπεία τής Εκ
κλησίας Βουλγαρίας κατά τήν Α ’ Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, 
καί τήν κατανόησιν καί καλήν διάθεσιν ύμών προσωπικώς. άγιε Πρόεδρε, ό
πως έξετσσθή τό ειδικόν καί συγκεκριμένον τοΰτο θέμα ύπό προσεχούς Προ
συνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Τήν στιγμήν όμως ταύτην, διά τής 
έκτενοΰς είσηγήσεως τής Βουλγαρικής Εκκλησίας, τής άναψερομένης είς 
γνωστά είς πάντας θέματα, τίθεται §ν γενικώτερον θέμα, τό τού μοναχισμού, 
δπερ άφ' ένός μέν δέν είναι άναγεγραμμένον είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τής 
Διασκέψεως. άφ’ έτέρου δέ δέν δυνάμεθα νά συζητήσωμεν έπ' αύτού. καθ’ 
ότι τά άναψερόμενα έν αύτώ παντοειδή θέματα άτττονται αύτής ταύτης τής 
κανονικής παραδόσεως τής Εκκλησίας, καί διότι δέν έχομεν έκκλησιαστικήν 
έξουσιοδότησιν καί χρόνον πρός τούτο. Ύπό τήν έννοιαν ταύτην, νομίζω, ότι 
ούτε αί σελίδες 12-17 τής είσηγήσεως έχουν θέσιν. διότι έν αύταϊς τίθενται 
άπειράριθμα θέματα μοναχισμού, τά όποία δέν είναι έτοιμη, φρονώ, ή Παν
ορθόδοξος αύτη Διάσκεψις νά άντιμετωπίση. Κατ’ έμέ είναι άδιανόητον νά 
συζητηθή τό κείμενον τοΰτο ένταΰθα. Μόνον τό ειδικόν θέμα δυνάμεθα νά 
συζητήσωμεν έδώ, τό όποιον καί μόνον έθεσεν ή Εκκλησία Βουλγαρίας καί 
έθεώρησε μάλιστα ώς ζήτημα ζωής ή θανάτου δΓ αύτήν κατά τήν προηγου- 
μένην Α" Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης φιλαδελφείας: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, αί 
σελίδες. σΙ όποϊαι προέτεινεν ό άγιος Καρθαγένης όπως άναγνωσθοΰν περι
λαμβάνουν διάφορα θέματα άφορώντα είς τόν μοναχισμόν, τά όποϊα, κατά τό
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κείμενον τής άγιωτάτης ’Εκκλησίας Βουλγαρίας, θά έδει νά μελετηθούν ύπό 
τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Πλήν άμως, δταν ή Α ' Π ροσυνοδική Πανορ
θόδοξος Διάσκεψις κατήρτισε τόν τελικόν κατάλογον τών δέκα θεμάτων τής 
Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου, μεταξύ αύτών δέν περιέλαβε τό θέμα τού μονα
χισμού. Τούτο, έπομένως, έκφεύγει τών όρίων τής άρμοδιάτητος τής Άγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου, τής όποίας τά θέματα εύρίσκονται ένώπιον ήμών σα
φώς καί πανορθοδόξως καθωρισμένα καί είναι άνεπίδεκτα προσθαφαιρέ
σεων. Τό έν προκειμενω θέμα τής ’Εκκλησίας Βουλγαρίας είναι περιωρισμέ- 
νον καί συγκεκριμένον καί καλείται ή Διάσκεψις αΰτη. κατά τά προαναφερ- 
θέντα. νά λάβη έπ’ αύτοΰ τελεσίδικον άπόφασιν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας: Έάν άντελήφθην καλώς, τό τεθέν ύπό 
τής Εκκλησίας Βουλγαρίας έρώτημα είναι άν δύνανται νά χειροτονηθούν έπί- 
σκοποι ο! λαβόντες άπλώς εύχήν ρασοφορίας ή οί μικρόσχημοι μοναχοί. Επ’ 
αύτού πρέπει νά άποφανθώμεν: ή νά συγκατατεθώμεν ή νά άρνηθώμεν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κρουτίτσκης καί Κολόμνας: Τό θέμα τό όποιον 
συζητεϊται, κατόπιν αίτήσεως τής Εκκλησίας Βουλγαρίας, νομίζω άτι δέν 
άφορά μόνον είς αύτήν. Είς πολλάς ’Ορθοδόξους Εκκλησίας ύπάρχει μσ- 
κραίων πράξις νά χειροτονώνται έπίσκοποι έκ ρασοφόρων μοναχών, καί άρα 
δέν πρόκειται περί άπλού θέματος άφορώντος μόνον είς τήν Εκκλησίαν τής 
Βουλγαρίας, άλλ’ είς πολλάς Εκκλησίας. Έζητήθη ύπό τής Βουλγαρικής Εκ
κλησίας νά προετοιμάση μίαν είσήγησιν. Υπάρχουν πολλών είδών εισηγή
σεις. Έκαστος όμιλητής έχει ίδιον τρόπον παρουσιάσεως τού θέματός του. 
Είς τήν προκειμένην περίπτωσιν όμως. ό όμιλητής διεκόπη έπανειλημμένως 
καί διεξήχθη συζήτησις. Τούτο προδίδει έλλειψιν σεβασμού πρός τε τόν όμι- 
λητήν καί πρός τήν Εκκλησίαν, τήν όποιαν έκπροσωπεί. Νομίζω, άτι πρέπει 
νά έχωμεν ύπομονήν νά άκούσωμεν, καί κατόπιν, κατά τήν συζήτησιν, οΙ 
έκπρόσωποι τών Εκκλησιών δύνανται νά άναλύσουν τήν προσωπικήν αύτών 
θέσιν. Διακάπτοντες άμως συνεχώς τόν όμιλητήν δέν καταλήγομεν είς άπο- 
τέλεσμα καί δέν δύναται νά ύπάρξη τάξις είς τήν συζήτησιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω δτι δέν θά έπρεπε νά άφήσωμεν τόν άγιον 
Στάρας Ζαγοράς νά έξέλθη τού θέματος, άλλά νά παρακαλέσωμεν αύτόν νά 
παρουσιάση τό ύπ’ όψιν συγκεκριμένον θέμα. Τό νά εύρισκώμεθα έντός τοΰ 
θέματος, τοΰτο άποτελεΤ καθήκον δλων, καί ιδιαιτέρως τής έδρας ταύτης. 
Νομίζω, ότι τοΰτο δέν άποτελεΤ ούτε έλλειψιν σεβασμού πρός τόν όμιλητήν, 
ούτε καί περιορισμόν τής έλευθερίαςτοΰ λόγου. Άλλωστε, έάν θά έπρεπε νά 
τηρήσω τήν πραγματικήν τάξιν έν προκειμένω θά έδει όπως ή Γραμματεία 
παρουσιάση τήν εισηγητικήν ταύτην μελέτην, καί όχι ό άγιος Στάρας Ζαγο
ράς. Τούτο έγένετο κατόπιν θερμής παρακλήσεώς του πρός εμέ. έάν δηλαδή 
θά ήδύνατο καί ουτος νά κάμη μίαν μικράν είσήγησιν έπί τού θέματος, καί έκ 
καλής διαθέσεως έδέχθην τούτο. Ούδείς έξ ήμών δικαιούται νά προέλθη είς 
εισηγήσεις έπί τών ύπό έξέτασιν θεμάτων, έφ ’ όσον ύφίστανται κατατεθειμέ
νοι είς τήν Γραμματείαν σχετικοί εισηγήσεις τής Διορθοδόξου Προπαρα

I
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σκευαστικής 'Επιτροπής, καί αυται άναγινώσκονται. Αυτός είναι ό λόγος διά 
τόν όποιον ούτε έγώ, καθ’ δ άλλωστε εϊχον δικαίωμα καί καθήκον, προέβην 
είς είσήγησιν. Τό συγκεκριμένον θέμα τό όποιον άπασχολεΤ τήν 'Εκκλησίαν 
είναι έτοιμον πρός ουζήτησιν εις τήν ουσίαν του έ<ρ' όσον άπεστάλη είς τήν 
Γραμματείαν καί έν συνεχεία ή Γραμματεία έκοινοποίησε τοϋτο είς άπάσας 
τάς κατά τόπους Ορθοδόξους ‘Εκκλησίας, ένθα καί έτυχεν έπιμελοϋς μελέ
της. Μίαν σύντομον παρουσίασιν έδικαιοΰτο νά κάμη μόνον ή Γραμματεία. 
Έγώ όμως προσεψέρθην εις τόν άγαπητόν άγιον Στάρας Ζαγοράς νά κάμη. 
έπί τοϋ συγκεκριμένου 6μως θέματος, μίαν μικράν είσήγησιν. Τοϋτο είναι όχι 
έλλειψις σεβασμού, άλλ' άντιθέτως έκδήλωσις μεγάλου σεβασμού καί πολ
λής άγάπης πρός αύτόν καί τήν Εκκλησίαν τήν όποιαν έκπροσωπεΤ. Έξ άλ
λου, γνωρίζει καλώς ό άγιος Κρουτίτσκης, ότι τό ότι άνεγράφη τό θέμα τούτο 
— δέν έπεθύμουν νά άναφέρω τό σημεΤον τούτο, όμως άναγκάζομαι καί λυ
πούμαι διά τούτο -  είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Πανορθοδόξου ταύτης 
Διασκέψεως όφείλεται εις ίδικήν μου προσωπικήν έπέμβασιν πρός τήν Α' 
Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, ώς έμφαίνεται έκ τών Πρακτικών 
αύτής (πρβλ. Συνοδικά II. σσ. 101-105 καί 124-125). Τότε, ή άρμοδία ύπό 
τόν νΰν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ρουμανίας Ιουστίνον Επιτροπή άπέρρι- 
ψε τό θέμα τού μοναχισμού, ώς θέμα τής ‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Επο
μένως δέν ύπήρχε δυνατότης, τότε, ούτε τό συγκεκριμένο θέμα τής Εκκλη
σίας Βουλγαρίας περί τής χειροτονίας επισκόπων έκ ρασοφόρων, ώς έντε- 
ταγμένον, έστω καί άκροθιγώς. εις τό θέμα περί μοναχισμού, νά γίνη άντικεί- 
μενον πανορθοδόξου ουζητήσεως. Κατόπιν όμως έπιμόνου παρακλήσεως 
τού άειμνήστου Μητροπολίτου Σλίβεν κυρού Νικοδήμου, προέβην είς παρά- 
κλησιν καί έκκλησιν πρός τήν Διάσκεψιν έκείνην, έξ άγάπης πρός τήν Εκκλη
σίαν Βουλγαρίας, ήτις Διάσκεψις καί άπεψάσισε τήν κατ' έξαίρεσιν μελέτην 
καί άπόψανσιν έπί τού είρημένου συγκεκριμένου σημείου ύπό προσεχούς 
Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Είναι έτσι. άγιε Στάρας Ζαγοράς, 
ή όχι; Ό  άγιος Βανάτου έχει τόν λόγον.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Βανάτου: Έχω νά ύποβάλω τήν έξης πρότασιν: 
Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς έζήτησε τήν παροχήν αύτώ δεκαλέ- 
πτου προθεσμίας πρός παρουσίασιν τής είσηγήσεώς του. Προτείνω, λοιπόν, 
διά νά παράσχωμεν είς αύτόν τόν χρόνον ϊνα έτοιμασθή. νά συζητήσωμεν 
τώρα τό θέμα τής νηστείας καί άργότερον τό θέμα τής χειροτονίας έπισκό- 
πων έκ ρασοφόρων.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έάν πρόκειται νά διευκολύνωμεν τόν άγιον Στάρας 
Ζαγοράς καί τό έγκρίνει ή ‘Ολομέλεια δέν θά ειχον άντίρρησιν. Ό  άγιος Στά
ρας Ζαγοράς έχει τόν λόγον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, ή 
Αντιπροσωπεία τής Όρθοδόξου Εκκλησίας τής Βουλγαρίας έπιτακτικώς πα- 
ρακαλεΤ νά δοθή είς αύτήν ή δυνατότης νά προβή είς σύντομον είσήγησιν 1 5 
λεπτών. Γνωρίζομεν νά τηρώμεν τήν άπόφασιν τής Α* Προσυνοδικής Πανορ-
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θοδόξου Διασκέψεως. Τό θέμα, τό όποϊον προτείνομεν καί όναπτύσσομεν 
ύφ' όλας αύτού τάς πλευράς, στρέφεται πρός τόν σκοπόν τής ένοποιήσεως 
τής πράξεως τών έπί μέρους Εκκλησιών έπί τής χειροτονίας τών έπισκόπων 
έν σχέσει πρός τό μοναχικόν σχήμα. Ως έκ τούτου τυγχάνει αυτονόητον ότι 
πρέπει νά προβώμεν είς θεώρησιν τού όλου θέματος τού μοναχισμού, πάν 
τοτε βεβαίως έν σχέσει πρός τό ζήτημα τής χειροτονίας είς τόν τρίτον βαθ
μόν τής Ιερωσύνης. Έάν περιορισθώμεν μόνον είς τήν έκ ρασοφόρων χειρο- 
τονίαν έπισκόπων, τότε άπομονώνομεν τό θέμα. Καί ώς θά διαπιστώσητε έκ 
τής γενησομένης περιλήψεως. τά περιλαμβανόμενα είς τήν είσήγησιν άναφέ- 
ρονται είς τό συγκεκριμένον θέμα. Δέν δύναμαι νά δεχθώ συζήτησιν έπί τού 
θέματος τής χειροτονίας έπισκόπων έκ ρασοφόρων πριν ή έξετασθή τούτο 
έν σχέσει πρός τόν μοναχισμόν. Καί έπιμένω είς τήν παρόκλησίν μου όπως 
μο» δοθή εύκαιρία ϊνα προβώ είς περίληψιν τής είσηγήσεώς μου. Έάν μοι εΓ- 
χετε παράσχει τήν δυνατότητα άναγνώσεως τοΰ κειμένου, θά εϊχον ήδη τε
λειώσει, ένώ έπί ήμίσειαν ώραν συζητώμεν άσκόπως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν τίθεται θέμα χρόνου. Δύνασθε νά άμιλήτε, άγιε 
Στάρας Ζαγοράς, καί έπί μίαν ώραν, άλλ' έπί τού θέματος. Δέν είναι τό θέμα 
τοΰ χρόνου, διά τό όποϊον περιώρισα τήν είσήγησιν σας, άλλά δΓ ότι εύρίσκε- 
σθε έκτός θέματος. Ό  άγιος Κιέβου έχει τόν λόγον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, δέν δύνα
μαι νά έννοήσω όλην αύτήν τήν συζήτησιν. Πράγματι, πρόκειται διά κάτι φο
βερόν. Συζητούμεν περί τού έάν θά έπιτρέψωμεν είς τόν Μητροπολίτην Στά
ρας Ζαγοράς νά παρουσίαση τήν είσήγησιν του. ένώ αϋτη τυπικώς περιελή 
φθη είς τό πινάκιον τής παρούσης Διασκέψεως. Αϋτη άποτελεϊ ύλικόν πρός 
έπεξεργασίαν έν τή Διασκέψει ταύτη. Έάν δέν εϊχε τόν χαρακτήρα τούτον, 
τότε θά ήδυνάμεθα νά συζητήσωμεν άν ό Μητροπολίτης δύναται νά όμιλήση 
περί τού θέματος τού μοναχικού βίου ή όχι. Καί έφ ' όσον ή Γραμματεία διέ- 
νειμεν τό κείμενον, έχομεν ύποχρέωσιν νά άκούσωμεν μίαν εύσύνοπτον πε
ρίληψιν τούτου. Έάν φρονήτε ότι ή είσήγησις αϋτη δέν έπρεπε νά συζητηθή 
διατί τότε διενεμήθη; Επίσης, ένφ έξ άρχής συνεφωνήσαμεν καί ύπεσχέθη- 
μεν ότι θά τηρηθούν ol δημοκρατικοί κανόνες καί δέν θά άσκηθή έπί ούδε- 
νός πίεσις. είς τήν προκειμένην περίπτωσιν έχομέν τι διάφορον. Δηλαδή, ένώ 
άφ' ένός λέγομεν ότι τηρούμεν τούς δημοκρατικούς κανόνας, άφ' έτέρου δέν 
παρέχομεν τόν λόγον είς τόν έκπρόσωπον τής Εκκλησίας Βουλγαρίας. Καί 
μεταξύ άλλων δέν γνωρίζομεν καί περί τίνος πρόκειται νά όμιλήση. Έν τέλει, 
φρονώ, ότι τό κείμενον τοΰτο διενεμήθη καί συνεπώς έχομεν ύποχρέωσιν νά 
τό άκούσωμεν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τό £ιανεμηθέν κείμενον έχει βοηθητικόν χαρακτήρα 
διά τήν συζήτησιν. Επαναλαμβάνω, ότι έπ' αύτού τήν είσήγησιν θά έδει νά 
κάμη ή Γραμματεία/Αντί τούτου έπετράπη είς τόν άγιον Στάρας Ζαγοράς νά 
προβή είς είσήγησιν έπί τού άπασχολοΰντος τήν Εκκλησίαν αύτού θέματος 
τούτου. Νομίζω ότι δέν ήρνήθημεν είς τόν άγιον Στάρας Ζαγοράς νά κάμη εί-
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σήγησιν. Ά φ ' έτέρου άμως ύπάρχει πανορθόδοξος άπόφασις νά μη συζητη- 
θή τό θέμα του μοναχισμού. Ό  άγιος Στάρας Ζαγοράς έξέρχεται τών όρίων 
τού ειδικού θέματος καί έπεκτείνεται είς τό γενικόν θέμα τού μοναχισμού. 
Τούτο δέν έπέτρεψα. Υπάρχει παρεξήγπσις έπί τού προκειμένου. Σέβομαι καί 
προψυλάττω τάς πανορθοδόξους άποφάσεις καί διά τούτο δέν έπέτρεψα νά 
όμιλήση ό άγιος Στάρας Ζαγοράς έπί τού θέματος τού μοναχισμού.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερ/ου: Σεβασμιώτατε Πρόεδρε, ό άγιος 
Στάρας Ζαγοράς έπιθυμεϊ συζήτησιν έπί τού ειδικού θέματος είς βάθος καί 
πλάτος. Ώ ς συνέβη άμως καί περί τού θέματος τών κωλυμάτων τού γάμου, 
έφ ' ού προέβη είς σύντομον άνάλυσιν ένώπιον τής Όλομελείας ά Σεβ. Μ η
τροπολίτης Μύρων, κατόπιν συντόμου παρουσιάσεως, δέον νά παραπεμφθή 
είς τήν ειδικήν 'Επιτροπήν, ήτις καί θά τό έξετάση, έφ ' άσον τυγχάνει γνωστή 
καί έμελετήθη ή διανεμηθεϊσα σχετική είσήγησις τής 'Εκκλησίας Βουλγαρίας.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Καρθαγένης: Ώ ς  άνεπτύξατε ήδη, άγιε Πρόεδρε, 
ύπάρχει Ιστορικόν τοΰ καθορισμού τού θέματος τούτου. 'Εάν είσέλθωμεν είς 
λεπτομερείας, φοβούμαι ότι δέν θά έπιτύχωμεν τό έπιζητηθέν ύπό τής Α" 
Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως ήτοι νά βοηθηθή ή 'Εκκλησία 
Βουλγαρίας είς μίαν ποιμαντικήν αύτής άνάγκην διά μιάς άποφάσεως ήτις θά 
ένιοχύση αύτήν. διότι θά εύρεθώμεν άντιμέτωποι πολύπλοκων ζητημάτων, 
τά όποια θά πρέπει νά έπιλυσωμεν καί θά διστάσωμεν πρός τούτο. Τό πράγμα 
όμως. όπως τό διετύπωσεν ή Α' Προουνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, 
είναι άπλούν. Δέν είναι τό θέμα τής χειροτονίας τών έπισκόπων έν οχέσει 
πρός τόν μοναχικόν βίον καί τοΰ μοναχισμού έν οχέσει πρός τήν χειροτονίαν 
τών έπισκόπων, όπότε, νομίζω ότι περιπλέκεται τό θέμα. άλλά τό θέμα τής 
χειροτονίας έπισκόπων έκ ρασοφόρων. Έάν πράγματι ή Αντιπροσωπεία τής 
Εκκλησίας Βουλγαρίας έπιθυμή τήν έπίλυσιν τού ζητήματος όφείλει νά δια 
τυπώση σαφώς τό έρώτημα: «δύναται νά χειροτονηθη έκ ρασοφόρων έπί- 
σκοπος», ώστε νά δυνηθώμεν νά άπαντήσωμεν, ότι, όπως τό πράττομεν 
ήμεϊς, δύνασθε ώσαύτως νά πράξητε καί ύμεΐς διότι έάν άκολουθήσωμεν 
τήν άχρι τούδε τακτικήν θά είσέλθωμεν είς δογματικά ζητήματα. Κάμω έκ- 
κλησιν πρός τόν άγιον Στάρας Ζαγοράς νά άντιληφθή τό θέμα καί νά προβή 
εις σύντομον έκθεσιν έπί τού συγκεκριμένου θέματος.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου: Ά γ ιε  Πρόεδρε, περιεπλάκημεν είς άτέρ- 
μονα συζήτησιν. Έμελέτησα μετά προσοχής τήν εισηγητικήν μελέτην τής 
Εκκλησίας Βουλγαρίας καί είλικρινώς εξεπλάγην έκ τών περιλαμβανόμενων 
έν αύτή. Θίγονται έν τώ κειμένω θέματα εύρισκόμενα έκτός τής άρμοδιό- 
τητος τής Διασκέψεως ταύτης.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι έξέρχεσθε τού θέματος. Συγκεκριμένως 
νά μάς είπητε, άγιε Πάφου, νά προβή dq  εκτενή είσήγησιν ό άγιος Στάρας 
Ζαγοράς ή νά περιορισθη είς τό συγκεκριμένον θέμα;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου: Θά ήθελον απλώς νά διασκεδάσω τούς
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φόβους της 'Εκκλησίας Βουλγαρίας. Διότι καί είς τήν 'Εκκλησίαν τής Κύπρου 
χειροτονούνται έπίσκοποι έξ άπλών ρασοφόρων. "Ας θέση, λοιπόν, συγκεκρι- 
μένως καί ή 'Εκκλησία Βουλγαρίας τό θέμα καί θά λάβη θετικήν άπάντησιν 
άμέσως, καί οϋτω θό λήξη τό δλον ζήτημα.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ούδείς νά προδικάζη τάς πανορθοδόξους αποφά
σεις. Ό  άγιος Άξώμης έχει τόν λόγον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Άξώμης: Φρονώ. Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, 
ότι ό σεβασμός καί ή όγάπη, ήτις επιδεικνύεται ύπό τής Α' Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως και μέχρι τής στιγμής τούτης πρός τήν Εκκλησίαν 
Βουλγαρίας έκδηλούται ο) έκ τής συμπεριλήψεως τοΰ ειδικού Θέματος αύτής 
είς τήν ήμερησίαν διάταξιν. β) έκ τού ορισμού ύπό τής σεβαστής προεδρίας 
τής παρούσης Διασκέψεως ειδικής 'Επιτροπής πρός μελέτην τού Θέματος 
τούτου, y) έκ τής διανομής ύπό τής Γραμματείας είς άπαντας τούς συνέδρους 
τού εισηγητικού κειμένου τής 'Εκκλησίας ταύτης. καί δ) έκ τής προτάξεως τοΰ 
θέματος τούτου τών άλλων τής ήμερησίας διατάξεως πρός ουζήτησιν, μή τη- 
ρουμένης έν προκειμένω τής όρισθείσης σειράς. Ή 'Αντιπροσωπεία, έπομέ- 
νως. καλείται νά διατύπωση, ώς έτόνισσν καί άλλοι άδελφοί, συγκεκριμένως 
τό θέμα αύτής.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης "Ορους Λιβάνου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, 
δέν δύναμαι νά άποφύγω έν αίσθημα όχλήοεως διά ουζήτησιν άρξαμένην 
πρό μιάς περίπου ώρας. Νομίζω ότι, παρ' όλον τόν σεβασμόν τόν όποϊον 
όφείλομεν ίνα τρέφωμεν όλοι. ή Προεδρία θά ήδύνατο νά διάθεση 15 λε
πτά διά τήν παρουσίασιν έκάστου θέματος. Δέν άνήκει είς ήμάς νά ύπαγο- 
ρεύσωμεν είς έκαστον τών συνέδρων τόν τρόπον, καθ' δν θά όμιλήση. Είναι 
σαφές ότι δέν πρόκειται νά λάβωμεν άποφάσεις έπί τού θέματος τού μοναχι
σμού. Τοϋτο εϊναι έκτός τών πλαισίων τής παρούσης Διασκέψεως. Ή  'Αν
τιπροσωπεία τής Εκκλησίας Βουλγαρίας πιστεύει ότι δύναται νά διατυπώοη 
τήν άποψιν αύτής, έκκινοΰσα έξ ώρισμένων σκέψεων έπί τοϋ μοναχικού βίου. 
Εϊναι άπολύτως έλευθέρα νά τό πράξη. Διά τοϋτο προτείνω νά τερματισθή ή 
συζήτησις διά τό διαδικασιακόν τούτο θέμα καί νά έπιτραπή είς τήν 'Αντιπρο
σωπείαν τής ’Εκκλησίας Βουλγαρίας νά έκθέση τάς άπόψεις αύτής.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους: Ά γ ιε  Πρόεδρε, τό ύπό ουζήτησιν θέμα 
έχει τεθή είς τήν παρούσαν Διάσκεψιν κατ' έξαίρεσιν, κατόπιν άποφάσεως 
τής Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Καί είναι άξία έκτιμήσεως 
ή πράξις αϋτη τής Διασκέψεως έκείνης, έκκινούσης πράγματι έξ αισθημάτων 
άγάπης καί ένδιαφέροντος πρός έπίλυσιν ένός συγκεκριμένου Θέματος, 
άπασχολοϋντος καί τπέζοντος τήν 'Εκκλησίαν Βουλγαρίας. Νομίζω, ότι είς 
τοιαϋτα κατ' έξαίρεσιν θέματα, έμφανιζόμενσ ένώπιον Πανορθοδόξων Δια
σκέψεων ή Συνόδων θά πρέπει νά τηρηθή ή γνωστή είς τήν ζωήν τής 'Εκκλη
σίας διαδικασία, καθ' ήν έτίθετο έν θέμα έκ μέρους τής ένδιαφερομένης 
πλευράς καί ή Σύνοδος είτε δΓ έκτενεστέρας άποφάσεως, είτε μονολεκτικώς 
«άρέσκει» άπεφάσιζε. Φρονώ, λοιπόν, ότι καί έν προκειμένω ή ‘Εκκλησία
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Βουλγαρίας θά πρέπει νά θέση συγκεκριμένως τό έρώτημα αυτής καί ήμεϊς, 
στοιχοϋντες τοΐς κρατοϋσιν έν τη Όρθοδόξω 'Εκκλησία, θά άπαντήσωμεν 
έάν άρέσκη ή άπαρέσκη. Προσωπικώς πιστεύω άτι έκ τής άπαντήσεως τής 
Διασκέψεως θά Ικανοποιηθή ή Εκκλησία Βουλγαρίας.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Περιστεριού: Σεβασμιώτατε Πρόεδρε, έπειδή ή 
Αντιπροσωπεία τής 'Εκκλησίας Βουλγαρίας δέν έχει ετοιμάσει τήν έπί τού 
θέματος περίληψιν αύτής. προτείνω νά άναγνώση ό άγιος Στάρας Ζαγοράς, 
ώς είσήγησιν έπί τού θέματος, τάς σελίδας 15-16 τοΰ κειμένου τής σχετικής 
μελέτης τής ‘Εκκλησίας αύτού. αϊτινες άναφέροντσι άκριβώς είς τό θέμα Έάν 
είναι σύμφωνος ό άγιος Στάρας Ζαγοράς, νά συνεχίσωμεν.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: ΤΙ φρονεί ό άγιος Στάρας Ζαγοράς έπί τής προτά- 
σεως τοΰ άγίου Περιστεριού:

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Στόρας Ζαγοράς: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, 
θά όμιλήσω τήν γλώσσαν τής είλικρινείσς. καί ζητώ διά τοΰτο συγγνώμην. 
Αποτελεί μοναδικήν περίπτωσιν, τό ότι δηλαδή δταν πρόκειται νά συζητηθή 
είς μίαν συγκεκριμένην στιγμήν έν θέμα νά μή δίδωμεν τήν εύκαιρίαν είς τήν 
είσηγουμένην πλευράν νά παρουσιάση τοΰτο ένώπιον τής Όλομελείας. Τό 
θέμα συζητείται διά πρώτην φοράν είς τήν Διάσκεψιν. Τά συζητηθησόμενα 
ένταΰθα θέματα έχουν προπαρασκευασθή ύπό μιάς Διορθοδόξου Επιτρο
πής. Καί δΓ έκαστον ύπάρχει πλήρες κείμενον. 'Ακολούθως έπί τών κειμένων 
τούτων έδόθη ή δυνατότης είς τάς Εκκλησίας νά κάμουν έπί πλέον εισηγή
σεις. Διά τό είδικόν θέμα ύπάρχει μόνον ή εισηγητική μελέτη τής Εκκλησίας 
Βουλγαρίας, καί πρός έμβάθυνσιν είς τοΰτο έδήλωσα οτι θά περιορισθώ είς 
τάς πλευράς έκείνας τής μελέτης αί όποϊαι όδηγούν είς καλυτέραν διασάφη- 
σιν καί κατανόησιν τοΰ ζητήματος. Τό αίτημα ήμών δέν Ικανοποιήθη καί δια- 
πιστώ ότι ύπάρχει έπιθυμία νά μή συζητηθη τούτο έν τή Διασκέψει καί νά 
ύπάρξη μία άπλή μόνον τυπική καταγραφή τού θέματος. Νομίζω, οτι άπαντες 
έχομεν δικαίωμα νά όμιλήσωμεν έν τή Διασκέψει. .‘Η Εκκλησία Βουλγαρίας 
αισθάνεται προσβεβλημένη έάν δέν δοθή είς αύτήν ή εύκαιρία παρουσιά- 
σεως μιάς συντόμου είσηγήσεως έπί τού θέματος τούτου. Παρακαλώ τούς 
άδελφούς νά άποφανθούν τήν στιγμήν αύτήν έάν έπιθυμοΰν νά δοθή ή εύ
καιρία είς τήν 'Αντιπροσωπείαν τής Εκκλησίας Βουλγαρίας νά παρουσιάση 
βραχεΐαν είσήγησιν ή όχι. Παρακαλώ νά μή διακοπή ή συνεδρία καί νά δοθή 
ή εύκαιρία αϋτη είς ήμάς, δηλώ δέ άτι θά έκκινήσω έκ τών σελίδων έκείνων 
ένθα γίνεται σαφής άναφορά είς τό θέμα.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Επιθυμώ νά έκφράσω τήν λύπην μου διά τήν αύθαί- 
ρετον έντύπωσιν ήτις έδημιουργήθη είς τόν άδελφόν άγιον Στάρας Ζαγοράς, 
τήν άντίθετον πρός τήν πραγματικότητα, ότι διαβλέπει διάθεσιν νά μή συζη
τηθή τό θέμα τούτο καί ληφθή άπόφασις ύπό τής παρούσης Διασκέψεως. 
Λυπούμαι διότι τοΰτο είναι έκτός τής άληθείας. Καί καλή διάθεσις ύπάρχει καί 
έπιθυμία έπιλύσεως τού θέματος τούτου, καί, ώς όρθώς παρετήρησεν ό ά
γιος Καρθαγένης. πρέπει νά μή έμπλέξωμεν τούτο μετ’ άλλων συναφών ζη
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τημάτων. τά όποϊα θά καταστήσουν δυσχερεστέραν τήν έπίλυσίν του. Έψ' ό
σον όμως ό Αγιος Στάρας Ζαγοράς δηλοΤ ότι θά περιορισθή είς τό συγκεκρι- 
μένον θέμα παρέχομεν τήν δυνοτότητα όπως μετά τό διάλειμμα προβή είς 
είσήγησιν. περιοριζόμενος όμως. επαναλαμβάνω, είς τό συγκεκριμένον θέμα.

Καί λύεται ή συνέδρια.
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Β' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Τρίτη, 7η Σεπτεμβρίου 1982) 

Πρωινή Συνεδρία 
(11.15 - 12.30)

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Άρχετα ι ή συνεδρία. Ό  άγιος Στάρας Ζαγοράς έχει 
τάν λόγον.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, 
έξ όνόματος τής Αντιπροσωπείας τής Εκκλησίας Βουλγαρίας έκφράζω έγ- 
κάρδιον ευγνωμοσύνη διά τήν δυνατότητα ήτις παρεσχέθη όπως προβώμεν 
είς σύντομον παρουσίασιν τού κειμένου έπί τού μοναχισμού, τό όποΤον ήτοί- 
μασεν ή Εκκλησία Βουλγαρίας. Παρακαλώ νά έχω τήν προσοχήν σας.

«Σήμερον, δυστυχώς, ό μοναχικός βίος εύρίσκεται είς γενικήν αισθητήν 
πτώσιν. Όπως άνεφέρθη, σημαντική είναι ή μείωσις τού άριθμού τών μονα
χών. Ή γενική κατάπτωσις τού μοναχισμού όφείλεται πρό παντός είς τό γενι
κόν πνεύμα τής έποχής — πνεύμα έξασθενήσεως τής πίστεως, πνεύμα έκκο- 
σμικεύσεως — καί είς τήν άποξένωσιν έκ τής Εκκλησίας.

"Ενεκα τούτου άπαραίτητος είναι ή μέριμνα διά μίαν κατά τό δυνατόν 
άνανέωσιν τού σημερινού μοναχικού βίου. ή λήψις άναλόγων μέτρων καί 
ιδιαιτέρως ή αύξησις τού άριθμού τών μοναχών είς τό Ά γ ιον Όρος, έκ τού 
όποιου θά ήδύνατο, μέ τήν βοήθεια τού Θεού. νά έλθη ή έπιθυμητή άνανέω- 
σις καί είς τάς έπιμέρους τοπικός Ορθοδόξους Εκκλησίας. Τούτο όμως δέν 
είναι έργον μιάς έκάστης τοπικής Εκκλησίας ούτε έξαρτάται έκ τών δυνά
μεων καί δυνατοτήτων αύτής.

Ή άνανέωσις άμως δέν πρέπει νά γίνη διά τής έξασθενήσεως τής μονα
χικής πειθαρχίας, ήτις είναι ήδη λίαν έξησθενημένη. ούδέ διά τής παραβιά- 
σεως τών μοναχικών ύποσχέσεων, άλλά, άντιθέτως δΓ αύστηράς τηρήσεως 
τών καθιερωμένων κανόνων καί παραδόσεων τού άρχαίου κλασσικού μονα
χικού βίου.

"Εν έκ τών πλέον δυσκόλων προβλημάτων σήμερον είναι τό ζήτημα τού 
οϋτω καλουμένου διοικητικού μοναχισμού. Ό  ιδιότυπος ούτος μοναχικός 
βίος προεκλήθη έκ τής άνάγκης νά καταληφθούν μερικαί άνώτατοι ύπεύθυνοι 
ύπηρεσίαι είς τήν διοίκηοιν τής Εκκλησίας καί νά έξασφαλισθή προσωπικόν 
δΓ άνωτάτας εκκλησιαστικός θέσεις, ώς: μητροπολιτών, βοηθών έπισκόπων, 
άρχιγρσμματέως τής Ίεράς Συνόδου, πρυτάνεων τών θεολογικών σχολών 
κ.ά.

Λαμβανομένου ύπ’ όψιν άτι ή πλήρωσις θέσεων εις τοιαύτας ύπηρεσίας 
συνδέεται μέ μεγάλος δυσκολίας καί μάλιστα μέ τήν άδυναμίαν τηρήσεως 
ένίων έκ τών δοθέντων κατά τήν κουράν μοναχικών όρκων καί ιδιαιτέρως 
τής ύποσχέσεως διά συνεχή διαμονήν είς τήν μονήν, δΓ ύπακοήν καί άκτημο-
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σύνην, τίθεται τό έρώτημα έάν εϊναι δικαιολογημένη ή παράβασις αϋτη καί όν 
όχι μήπως έπιβάλλεται νά εύρεθή άλλος τρόπος πληρώσεως τών θέσεων αύ 
Γών. ώς έπί παραδείγματι διά προσώπων, τά όποϊα έδωσαν ύπόσχεσιν μόνον 
δΓ άγαμίαν. συνδεομένην μέ τήν αγνότητα. Κατά τήν ΐδικήν μας έκτίμησιν εί
ναι άναγκαιον όπως έπί τού ζητήματος τούτου άποφανθή ή μέλλουσα Άγια 
καί Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος.

Είς τήν άρχαίαν 'Εκκλησίαν τό έπισκοπικόν άξίωμα ήτο προσιτόν είς 
τούς έγγάμους. Τούτο φαίνεται έκ τής σαφούς έντολής τοΰ άποστόλου Παύ
λου, ότι ό έπίσκοπος πρέπει νά είναι άνήρ μιάς γυναικός (A‘ Τιμ 3.2). ΟΙ Πα
τέρες τής έν Τρούλλω Οικουμενικής Συνόδου όμως, λαβόντες ύπ’ όψιν ότι τώ 
καιρώ έκείνω οΙ άγαμοι έπίσκοποι έτύγχανον μεγαλυτέρας έκτιμήσεως παρά 
οι έγγαμοι, ότι ό έγγαμος έπίσκοπος συνήθως έμερίμνα περισσότερον διά τά 
κοσμικά καί οικογενειακά έργα παρά διά τά θεία (Α' Κορ. 7, 33-34), ώσαύτως 
καί τό γεγονός ότι εϊχε καθιερωθή ή πράξις όπως οΐ έπίσκοποι έκλέγωνται με
ταξύ τών άγάμων μοναχών, έπεκύρωσε τήν πράξιν ταύτην διά τού 12ου κα- 
νάνος, όστις άναψέρει έπί λέξει:

«Καί τούτο δέ είς γνώσιν ήμετέραν ήλθεν, ώς έν τε τή Αφρική καί Λ ι
βύη, καί έτέροις τόποις. oi τών εκεϊσε θεοιριλεστατοι πρόεδροι, συνοικείν 
ταΤς Ιδίαις γαμεταΐς καί μετά τήν έπ- αύτοϊς προελθούσαν χειροτονίαν. ού πα
ραιτούνται, πρόσκομμα τοϊς λαοΐς έντεύθεν τιθέντες καί σκόνδαλον. Πολλής 
ουν ήμϊν σπουδής ούσης. τοΰ πάντα πρός ώφέλεισν τών ύπό χείρα ποιμνίων 
διαπράττεσθαι. έδοξεν, ώστε μηδαμώς τό τοιοΰτον άπό τού νύν γίνεσθαι. 
Τούτο δέ φαμεν ούκ έπ' άθετήσει ή άνατροπή τών άποστολικώς νενομοθετη- 
μένων. άλλά τής σωτηρίας καί τής έπί τό κρεΐττον προκοπής τών λαών προ- 
μηθούμενοι. καί τοΰ μή δούναι μώμόν τινα κατά τής Ιερατικής καταστάσεως. 
Φησί γάρ ό θείος 'Απόστολος: «Πάντα είς δόξαν Θεού ποιείτε, άπρόσκοποι 
γίνεσθε καί Ίουδαίοις καί Έλληοι. καί τή έκκλησία τοΰ Θεοΰ, καθώς κάγώ 
πάντα πάσιν άρέσκω, μή ζητών τό έαυτού συμφέρον, άλλά τό τών πολλών, ϊ- 
να σωθώσιν'μιμηταί μου γίνεσθε. καθώς κάγώ Χριστού (Α' Κορ. 10. 31 - 1 1. 
1). Εί δέ τις φωραθείη τό τοιοΰτον πράττων. καθαιρείσθω».

Ό  κανών ουτος λέγει, ότι μετά τήν χειροτονίαν του ό έπίσκοπος δέν δύ- 
νοται νό διάγη πλέον έγγαμον βίον. δέν λέγει όμως ότι πρό τής χειροτονίας 
του ουτος πρέπει άπαραιτήτως νά είναι μοναχός. Καί αύτό σημαίνει ότι έάν ό 
έκλεγείς έπίσκοπος εϊναι έγγαμος πρέπει νά έγκαταλείψη τήν γυναίκα του. 
ένώ έάν εϊναι άγαμος, είτε μοναχός είτε λαϊκός, θά πρέπει νά παραμείνη έφε- 
ξής γιά τήν κατάστασιν τής άγαμίας. Σημαίνει, δηλαδή, ότι καί άγαμος δύναται 
νά χειροτονηθή είς έπίσκοπον κοί νά πσραμείνη άγαμος καί μετά τήν χειροτο- 
νίαν. Άντί τής ύιτοσχέσεως δΓ άκτημοσύνην θά ήδύνατο ουτος νά δώση μό
νον ύπόσχεσιν δΓ άφιλοκτημοσύνην. Ή  άκτημοσύνη είναι πλήρης πτωχεία, 
μή κατοχή οΐασδήποτε προσωπικής περιουσίας, ένώ ή άφιλοκτημοσύνη μό 
νον ή μή προσκόλλησις είς τά γήινα άγαθά. άλλά ούχί καί πλήρης άκτημοσύ-
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νη. Καί έπ' αύτού τού θέματος δέον νά άποφανθή ή μέλλουσα ‘Αγία καί Μ ε
γάλη Σύνοδος.

Τίθεται είσέτι τό ερώτημα: άπελευθερώνει τό έπιοκοπικόν άξίωμα έκ 
τών δοθέντων μοναχικών όρκων; Διότι ό επίσκοπος, ένεκα τής φύσεως τών 
καθηκόντων του ώς Ιεράρχου, δέν δύναται πλέον νά όφείλη ύπακόην. 
Όμοίως, πρέπει ούτος νά έγκαταλείψη τήν μονήν είς τήν οποίαν έκάρη καί έ- 
δωσε μάλιστα ύπόσχεσιν, ότι θά παραμείνη είς αύτήν μέχρι τής τελευταίας 
του πνοής. Ούτος δέν θά ήδύνατο νά έκτελέση ούτε τήν ύπόσχεσιν δΓ άκτη- 
μοσύνην, διότι λαμβάνει μισθόν. Έπί τών προβλημάτων αύτών ώρισμένοι ε ί
ναι τής γνώμης ότι ύπάρχουν πρόσκαιροι καί μόνιμοι μοναχικοί ύποσχέσεις. 
Πρόσκαιροι είναι αί ύποσχέσεις τής ύπακοής καί τής μονίμου διαμονής είς μο
νήν. Οϋτω ό μοναχός δύναται νά φθάση είς τελειότητα είς τοιούτον βαθμόν 
ώστε αί δύο αυται ύποσχέσεις νά καθίστανται περιττοί. Είναι δυνατόν ό κό
σμος νά μή είναι πλέον έπικίνδυνος δΓ αύτόν καί μάλιστα ούτος νά είναι 
άναγκαίος είς τόν κόσμον ώς «φώς τού κόσμου». Ό  μοναχός, ό όποιος έχει 
σταθεροποιηθή είς τάς χριστιανικός άρετάς, δέν έχει πλέον άνάγκην άπό 
πνευματικήν καθοδήγησιν καί, έπομένως. ή ύπόσχεσις τής ύπακοής καταπί
πτει καί πάσα ξένη έπέμβασις καθίσταται περιττή. Πάντα ταύτα όμως άποτε- 
λούν προσωπικός άπόψεις. Τό πρόβλημα είναι ούσιώδες καί πρέπει νά έξετα- 
σθή καί ληφθή έπ' αύτού άπόφασις ύπό τής μελλούσης Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου.

Υπήρξαν όντως καί περιπτώσεις, κατά τάς όποιας μοναχοί έγκατέλει- 
ψαν τήν μονήν, διά νά ένδυναμώσουν τήν πίστιν τού λαού. νά τόν στηρίξουν 
είς περιόδους σκληρών διωγμών ή νά κηρύξουν ψανερώς τήν όρθήν διδασκα
λίαν τής Εκκλησίας. Ή είς περίπτωσιν άκραίας καί έπιτακτικής άνάγκης έξο
δος τών μοναχών έκ τής μονής ρυθμίζεται ύπό τού 4ου κανόνος τής Δ Οι 
κουμενικής Συνόδου, ό όποιος λέγει μεταξύ άλλων: «...τούς δέ καθ' έκάστην 
πόλιν καί χώραν μονάζοντας ύποτετάχθαι τώ έπισκόπω καί τήν ήσυχίαν 
άσπάζεσθαι. καί προσέχειν μόνη τή νηστεία καί προσευχή, έν οίς τόποις άπε- 
τάξαντο προσκαρτερουντες. μήτε δέ έκκλησιαστικοϊς μήτε βιωτικοϊς παρενο- 
χλείν πράγμασιν ή έπικοινωνείν. καταλιμπάνοντες τά ίδια μοναστήρια εί μή 
ποτέ αρα έπιτραποίεν διό χρείαν όναγκαίαν ύπό τοΰ τής πόλεως επισκό
που...». Έπομένως, όταν ή έγκατάλειψις της μονής γίνεται μόνον μέ τήν συγ- 
κατάθεσιν καί τήν άδειαν ή καί κατ' έντολήν καί άπόφασιν τής οικείας πνευ
ματικής άρχής, είναι δυνατόν νά θεωρήται τούτο ώς ύπακοή καί μή παράβα- 
σις τής ύποσχέσεως διά διαμονήν είς τήν μονήν Ορισμένοι όμως νομίζουν 
ότι ό κανών ούτος πρέπει νά έννοήται κατά λέξιν καί είναι έτοιμοι νά δικαιώ
σουν τήν έγκατάλειψιν τής μονής ύπό μοναχών άπεσπασμένων είς τό διοικη
τικόν καί έκπαιδευτικόν έργον τής Εκκλησίας ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι αί κα- 
τοικίαι των όργανοϋνται ώς μοναί. όπως τούτο συμβαίνει είς τούς ρωσσικούς 
άρχιερατικούς οίκους, καί όπως είναι οργανωμένοι αί έξαρχίαι καί τά μετόχια 
μέ σκοπόν τήν διαμονήν είς αύτά μοναζάντων (Άρχιμ. Καθηγ. Εύθυμίου.



80

ψευδομοναχισμός. Έπετηρις τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου τής 
Σόφιας, τ. 18. 1940-41).

Ή άποψις κατά τήν όποιαν ό μοναχός δύναται νά άνέλθη πνευματικώς 
μέχρι τού σημείου, ώστε νά μή έχη πλέον άνάγκην νά δεικνύη είς κάποιον 
ύπακοήν καί άτι ή ύπακοή είναι προσωρινόν καί μεταβατικόν στάδιον τής μο
ναχικής ζωής έπιδέχεται καθ' ήμός κριτικήν. Ύπακοήν όφείλουν όλοι ο! μονά- 
ζοντες. άνεξαρτήτως τής υπηρεσιακής καταστάσεως καί τού άξιώματός των. 
Ούτως, ό άπλός μοναχός όφείλει ύπακοήν είς τόν πνευματικόν του γέροντα 
καί είς τόν ήγούμενόν του. ούτος είς τόν άρχιερέα τής έπαρχίας, καί ό τελευ
ταίος είς τήν άνωτάτην έκκλησιαστικήν άρχήν καί είς τόν Θεόν. Διά τούτο καί 
ό λαμβάνων τό μέγα σχήμα δίδει όμοίως ύπάσχεσιν ύπακοής, αν καί είς τόν 
βαθμόν αύτόν, ώς είναι γνωστόν, άφιερούνται συνήθως οΙ πλέον διακεκριμέ
νοι πνευματικώς μοναχοί.

'Έτερον πρόβλημα, τό όποιον έχει άνάγκην διασαφήσεως είναι τό έξής: 
Ό ταν ό άρχιερεύς έπιθυμή νά άποσυρθή άπό τήν ύπηρεσίαν τής έπαρχίας 
του καί άφιερωθή είς τήν μετάνοιαν μέ τήν άποδοχήν τού μεγάλου οχήματος, 
δέν δύναται πλέον, κατά τόν 2ον κανόνα τής έν Κωνσταντινουπόλει Β' Οι
κουμενικής Συνόδου, νά διεκδική τά άρχιερατικά του δικαιώματα καί έκτελή 
τά άρχιερατικά του καθήκοντα. ‘Ανακύπτει είς τήν περίπτωσιν ταύτην. σοβα
ρόν πρόβλημα. Μία Ιεροτελεστία, ώς είναι ή άκολουθία τοΰ μεγάλου σχήμα
τος, είναι εις θέσιν νά κενώση καί έξοσθενίση έν μυστήριον, ώς είναι ή Ιερω- 
σύνη, καί μάλιστα είς τόν ύψηλάτατον αύτής βαθμόν, είς τό έπισκοπικόν δη
λαδή άξίωμα; Δέν δύναται, άρά γε ό άρχιερεύς ούτος νά άποσυρθή μέν έθε- 
λουσίως είς πλέον αύστηράν ζωήν. νά μή καθίσταται όμως άναγκαΐον νά λαμ- 
βάνη τό μέγα σχήμα καί νά δύναται καί μετά ταύτα νά έξασκή ώρισμένας έκ 
τών άρχιερατικών του ύπηρεσιών. ώς έπί παραδείγματι ή τέλεσις Ιερών άκο- 
λουθιών, θείας λειτουργίας, έξομολογήσεως. άκάμη δέ καί χειροτονίας κατό
πιν άδειας τού οικείου άρχιερέως τής έπαρχίας; Ώ ς γνωστόν, ό άγιος Τύχων 
ό έν Ζαντόνσκ καϊ Θεοφάνης ό Έγκλειστος δέν έστερήθησαν τού δικαιώμα
τος τούτου καί δέν έλαβον τό μέγα σχήμα μετά τήν έκ τής άρχιερατικής καθέ- 
δρας άποχώρησίν των. Όμοίως Ιερομόναχοι καί άρχιμανδρΐται διατηρούν τό 
δικαίωμα τής τελέσεως τοΰ μεγάλου σχήματος. Πρέπει, άκόμη, νά δοθή 
άπάντησις καί είς τό έρώτημα: δύναται ό μεγαλόσχημος, άφοΰ έδωσε 
ύποσχέσεις αύστηράς ύπακοής καί άκτημοσύνης νά χειροτονηθή άρχιερεύς. 
ώς συμβαίνει είς τάς περιπτώσεις μικροσχήμων μοναχών: Κατά τήν άποψίν 
μας. τούτο άνήκει είς τήν άρμοδιότητο τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Είναι άναγκαΐον όπως είς τάς κατά τόπους Εκκλησίας καθορισθούν καί 
ενοποιηθούν οΐ συνδεδεμένοι μέ τόν μοναχικόν βίον βαθμοί καί τίτλοι. Ό  τ ί
τλος τού «άρχιμανδρίτου» έχει ποικίλας σημασίας είς τάς κατά τόπους Εκκλη
σίας. Ούτος ητο κάποτε διοικητικός τίτλος καί έδίδετο είς ήγουμένους μεγά
λων μονών (λαυρών), ένώ σήμερον είς τήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν κατέστη 
όφφίκιον διδόμενον συχνάκις είς Ιερομονάχους. Ό  τίτλος ουτος έδόθη ύπό
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τής Ζ' ΟΙκουμενικης Συνόδου μόνον είς τούς ήγουμένους δύο μονών, τού 
Σακκωδίωνος καί τού Στουδίου.

Είς τήν Ρωσσικήν καί τήν Ρουμανικήν 'Εκκλησίαν ή «ήγουμενία» είναι 
όφφίκιον. ένώ είς άλλας 'Εκκλησίας είναι διοικητική θέσις. Τό αύτό Ισχύει καί 
διά τόν τίτλον τοΰ «συγγέλλου» καί τοΰ «πρωτοσυγγέλλου».

'Επιβάλλεται νά καθορισθή καί ή θέσις τών ρασοφόρων, έάν δηλαδή 
είναι μοναχοί οΐ όποίοι δέν έδωσαν μοναχικήν ύπόσχεσιν ή είναι δόκιμοι ή, 
έπί τέλους, εύρίσκονται είς μέσην τινα καί μεταβατικήν κατάστασιν τοΰ στα
δίου τής πρός τόν μοναχικόν βίον δοκιμασίας. Πρέπει όμοίως νά όρισθή είς 
ποΤον. πότε καί είς ποίας περιπτώσεις δίδεται ό τίτλος αύτός. Ό ταν μάλιστα 
ληφθή ύπ' δψιν, ότι ό μοναχισμός είναι πρό παντός άθλος καί όχι μέσον ύπο- 
κτήσεως τίτλων.

'Εν κατακλεϊδι θά είπωμεν, ότι άπαντα τά έν τή παρούση είσηγήσει 
έκτεθέντα προβλήματα είναι ζωτικής σημασίας διό τήν Αγίαν 'Εκκλησίαν καί 
πρέπει νά έξετασθοΰν ύπό τής μελλούσης Άγιας καί Μεγάλης Πανορθοδό
ξου Συνόδου καί εϋρουν οϋτω τήν αύθεντικήν των λύσιν, Ισχύουσαν δΓ δλας 
τάς κατά τόπους άγιωτάτας Ορθοδόξους 'Εκκλησίας».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ τόν άγιον Στάρας Ζαγοράς διά τήν πα- 
ρουσίασιν. Τίθεται, κατόπιν τούτου, ένώπιον τής Διασκέψεως τό συγκεκριμέ- 
νον θέμα τού «καθορισμού κατά πόσον είναι δυνατόν ε ίς τό  μέλλον νά χειρο- 
τονώνται έπίσκοποι έκ μοναχών, οΙ όποιοι έδέχθησαν άπλώς τήν εύχήν τής 
ρασοφορίας καί ούχί μόνον έξ έκείνων. οΐ όποίοι έδέχθησαν τό μέγα σχήμα», 
έπί τοΰ όποιου καλείται ή Διάσκεψις νά άποφανθή. Ό  όγιος Όρους Λιβάνου 
έχει τόν λόγον.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης "Ορους Λιβάνου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, 
έφ ' όσον τό θέμα τοΰτο άψορά άποκλειστικώς είς τήν 'Εκκλησίαν τής Βουλ
γαρίας έπιθυμώ νά τονίσω είσαγωγικώς ότι αΙ ληφθησόμεναι ένταΰθα άπο- 
φάοεις δέν θά είναι δεσμευτικοί διά τάς άλλας 'Ορθοδόξους Εκκλησίας. Συ
νεπώς οΐ θεωροΰντες ώρισμένα στοιχεία άπαραίτητα πρός χειροτονίαν έπι- 
σκόπων, δύνανται νά άκολουθήσουν τήν άποψιν ταύτην. 'Εν τούτοις, πι
στεύω ότι τό τεθέν ύπό τής 'Εκκλησίας τής Βουλγαρίας θέμα παρουσιάζει 
βασικόν ένδιαφέρον, ώς όδηγούν είς εύρυτέρας σκέψεις πρός έξέτσσιν τού
του μελλοντικώς. Ό ταν ή έν Τρούλλω Σύνοδος έθέσπισε τήν άρχήν ότι οΙ 
έπίσκοποι θά έχειροτονούντο έκ μοναχών, τότε ύπήρχον πολλοί μοναχοί. Καί 
πολύ άργότερον, είς μεταγενεστέρας έποχάς, είς τόν Ά θω  ύπήρχον άπειρά- 
ριθμοι μοναχοί. Τούτο έσήμσινεν ότι οΙ έπίσκοποι ήδύναντο νά λαμβάνωνται 
μόνον έκ τής τάξεως τών μοναχών. Άντιμετωπίζομεν όμως σήμερον £ν τρα
γικόν πρόβλημα: δέν έχομεν μοναχούς. Έχομεν άγάμους Ιερείς, οϊτινες καί 
χειροτονούνται έπίσκοποι. Θά έπεθύμουν άπλώς νά τονίσω, έπί τού προκει- 
μένου, ότι σύνολος ή 'Ορθοδοξία θά πρέπει νό άντιμετωπίση τήν κανονικήν 
ταύτην δομήν όσον άφορφ είς τήν σχέσιν τού μοναχικού βίου πρός τό έπι-
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σκοπικόν άξίωμα, καί άτι δέν είναι άπαραίτητον νά «βαπτίζωμεν» τούς Επι
σκόπους είς τόν μοναχισμόν διά μίαν ημέραν.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων: Θά ήθελον νά συνεχίσω, Σεβασμιώτατε 
άγιε Πρόεδρε, τόν συλλογισμόν τού άγιου Όρους Λιβάνου έν συναφεία πρός 
τάς δύο τελευταίας παραγράφους τού παρουσιασθέντος ύπό τού άγιου Στά
ρας Ζαγοράς κειμένου. Έκ τής μέχρι τούδε συζητήσεως καί τής άποφάσεως 
τής Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως έξάγεται ότι τό ύπό συζή- 
τησιν θέμα είναι ή έξέτασις τού σημείου έάν έκ ρασοφόρων, είδικώς διά τήν 
Εκκλησίαν Βουλγαρίας, δύνανται νά χειροτονώνται έπίσκοποι. Είς τήν προτε- 
λευταίαν παράγραφον τού άναγνωοθέντος κειμένου ύπογραμμίζεται ότι 
«Επιβάλλεται νά καθορισθή καί ή θέσις τών ρασοφόρων», έάν δηλαδή είναι 
μοναχοί ή όχι. καί άναπτύσσεται ένας συλλογισμός έπί τού θέματος τούτου, 
είς δέ τήν άκριβώς τελευταίαν παράγραφον, σημειούται άτι «άπαντα τά έν τή 
πορούση είσηγήσει έκτεθέντα προβλήματα είναι ζωτικής σημασίας διά τήν 
Αγίαν Εκκλησίαν καί πρέπει νά έξετασθούν ύπό τής μελλούσης 'Αγίας καί 
Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου καί ευρουν οϋτω τήν αύθεντικήν των λύ- 
σιν, ίσχύουσαν δΓ άλας τάς κατά τόπους άγιωτάτας Ορθοδόξους Εκκλη
σίας». Έάν έχω έννοήσει καλώς, μέχρι τώρα έλέγομεν νά δοθή μία κάλυψις 
είς αίτημα μ;άς αδελφής 'Εκκλησίας ενταύθα, είς τήν Β’ Προσυνοδικήν Παν
ορθόδοξον Διάσκεψιν. κα'ι ύπό τήν προοπτικήν ταύτην έγένετο ή είσήγησις 
καί ή έγγραφή τού θέματος είς τήν ήμερησίαν διάταξιν. Μήπως ή Εκκλησία 
Βουλγαρίας δέν άρκεΐται οήμερον είς μίαν τοιαύτην κάλυψιν, τήν όποιαν δίδει 
ή θά δώση ή παρούσα Διάσκεψις καί έχει ύπ" όψιν ότι θά χρειαοθή άπόφασις 
τής Άγιας καί Μεγάλης Συνόδου; Απλώς θέτω είς έμαυτόν τό έρώτημα. 
ποιος είναι ό σκοπός τής τοιαύτης παρουσιάσεως τού θέματος; Νομίζω ότι εί 
ναι άρκούντως σημαντικόν νά καθορισθή τά ζήτημα τούτο. Διότι μέχρι στιγμής 
ώμιλούμεν διά κάλυψιν τήν όποιαν είμεθα διατεθειμένοι νά δώσωμεν είς 
τήν Εκκλησίαν Βουλγαρίας έπί τού θέματος τούτου, εάν όμως μέ ιούτο, ι*>ς 
προτείνεται, θά άσχοληθή ή Άγια  καί Μεγάλη Σύνοδος, τότε ύπάρχει μία άν 
τίφασις. Ίσως ό άγιος Στάρας Ζαγοράς θά ήτο δυνατόν νά παράσχη μίαν έξη 
γησιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Φοβούμαι ότι θά είσέλθωμεν εις νέαν συζήτησιν καί 
θά έμπλέξωμεν έτι περισσότερον τό θέμα. Θό άπαντήσω, προσωπικώς, άγιε 
Μύρων, είς τήν άπορίαν σας; Δέν θέλω νά νομίζω ότι επιθυμεί ή Αντιπρο
σωπεία τής Εκκλησίας Βουλγαρίας νά μή ληφθή άπόφασις διά τό πρόβλημά 
της περί χειροτονίας έπισκόπων έκ ρασοφόρων καί νά παραπεμφθη τούτο είς 
τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Έάν σύμφωνη ή Αντιπροσωπεία τής Ε κ
κλησίας Βουλγαρίας καί έάν ίσχύη ή κατ' έπανάληψιν γενομένη δήλωσίς της 
ότι πρόκειται περί θέματος ζωτικής σημασίας δΓ αύτήν καί ότι θά έπρεπε νά 
δοθή σήμερον μία λύσις, παρακαλώ νά παραπεμφθή τούτο άμέσως είς τήν 
ειδικήν Επιτροπήν, καί αύτη νά έξετάση τούτο μέ θετικότητα καί καλήν διά-
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θεσιν, είς τρόπον ώστε νά διευκολυνθή ή Διάσκεψις είς τήν έξεύρεσιν θετι
κής λύσεως κσΐ οϋτω βοηθηθή άδελφικώς ή ένδιαψερομένη Βουλγαρική 'Εκ
κλησία είς τό πρόβλημα αύτής τοϋτο.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Στόρας Ζαγοράς: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, 
κατά τήν γνώμην ήμών ό περιορισμός τού ζητήματος έντός τών πλαισίων τής 
'Εκκλησίας Βουλγαρίας καί μόνον δέν διασφαλίζει τήν όρθήν προσέγγισιν 
τής άντιμετωπίσεώς του. Τό τεθέν θέμα ένδιαφέρει άπάσας τάς 'Ορθοδόξους 
'Εκκλησίας. Διότι τοϋτο είναι ζήτημα άρχής, καί άψορφ είς τήν χειροτονίαν 
τών έπισκόπων έν σχέσει πρός τόν μοναχικόν βίον. Συνεπώς, παρακαλώ νά 
άπορρίφθή τό λανθασμένον τοϋτο συμπέρασμα, άτι τό θέμα τής χειροτονίας 
έπισκόπων έκ ρασοφόρων άφορά είς μόνην τήν 'Εκκλησίαν Βουλγαρίας. 
Προσωπικώς είμαι πεπεισμένος άτι άπαντες ol συμμετέχοντες θά συμφωνή
σουν ότι τοϋτο άποτελεϊ ζήτημα συνόλης τής 'Ορθοδοξίας. Ώ ς  έκ τούτου 
άνεφέρθημεν είς τό θέμα τοϋτο καί παρεκαλέσαμεν νά συνεχισθή ή συζήτη- 
σις έν όλομελείςι ώστε νά κατανοήσουν καί αί λοιπαί 'Ορθόδοξοι 'Εκκλησίαι 
τήν σπουδαιότητα τούτου.

Ό  Σεβ. 'ΕπίσκοποςΣουμαδίας: 'Εκάστη Ορθόδοξος 'Εκκλησία γνωρίζει 
ή ιδία έάν ένδιαψέρη αύτήν τό θέμα τοΰτο. Διά τήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν 
τής Σερβίας δέν ύφίστσται τοιούτον πρόβλημα. Αύτη άχρι τούδε έχειροτόνει 
καί χειροτονεί έπισκόπους έκ ρασοφόρων καί τοΰτο πιθανώς θά ουνεχίση 
καί είς τό μέλλον.

Ό Σεβ Μητροπολίτης Καρθαγένης: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, καί 
διά τήν ‘Εκκλησίαν Αλεξάνδρειάς δέν ύψίσταται ζήτημα. Απορώ διότι ένώ 
συνήλθομεν, κατά τήν ήμερησΐαν διάταξιν, διά νά έξετάσωμεν έν συγκεκρι
μένον θέμα. όριζόμενον σαφώς, περιέργως πώς ό άγιος Στάρας Ζαγοράς άνα- 
φέρει άτι ύπάρχουν καί άλλα παράλληλα θέματα. Δέν δυνάμεθα νά είσέλθω- 
μεν είς άλλα θέματα, πλήν τού είδικοΰ τούτου θέματος, διότι δέν εΓμεθα ετοι 
μοι νά τά άντιμετωπίσωμεν καί θά πελαγοδρομήσωμεν.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Όρους Λιβάνου: Θά έπεθύμουν νά συμφωνήσω 
μέ τόν άδελφάν άγιον Στάρας Ζαγοράς, δεδομένου ότι ήμην παρών κατά τήν 
Α ’ Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν καί γνωρίζω ώς έκ τούτου τήν 
προϊστορίαν τοΰ θέματος, έπιδεικνύων έλαστικάτητα καί έπιείκειαν πρός άν- 
τιμετώπιαιν τού άφορώντος είς τήν 'Εκκλησίαν Βουλγαρίας ζητήματος τού
του. Ή λύσις θά ήτο δυνατόν νά έπεκταθή καί εις όλόκληρον τήν Ορθόδοξον 
'Εκκλησίαν, ώς έφαρμόζεται ήδη. έπί παραδείγματι, είς τήν 'Εκκλησίαν Αν
τιόχειας. "Εχω όμως τήν έντύπωσιν, άτι ή 'Εκκλησία Βουλγαρίας έπεθύμει 
μίαν πανορθόδοξον άπόφασιν έπί τοΰ θέματος, καί κατά συνέπειαν μία Διά 
σκεψις. είς τήν όποιαν μετέχουν άπασαι αί κατά τόπους 'Ορθόδοξοι Έκκλη- 
σίαι, θά ήδύνοτο νά βοηθήση τήν ‘Εκκλησίαν ταύτην είς τήν λήψιν άποφά- 
σεως ύπ' αύτής τής Ιδίας. Καί βεβαίως τό θέμα είναι έλάσσονος σημασίας, 
έφ όσον έφαρμόζεται ήδη άπό δΟετίας είς πλείστας Ορθοδόξους Έκκλη 
σίας. Νομίζω ότι πρόκειται περί μιάς πράξεως όλονέν κα'ι περισσότερον έπεκ-
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τεινομένης, έκ τής όποιας και ή 'Εκκλησία Βουλγαρίας λαμβάνει τήν δυνατό
τητα έπιλύσεως τού προβλήματος, έχουσα πλήρη τήν άδελφικήν συμπάθειαν 
καί κατανόησιν πάντων ήμών.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κίεβου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, είς τήν 
Ορθόδοξον Εκκλησίαν Ρωσσίας έπεκράτησε μακραίων παράδοσις νά χειρο- 
τονώνται έπίσκοποι έκ μοναχών. Καί βεβαίως ύποστηρίζομεν τόν σχετικόν 
κανόνα τής έν Τρούλλω Συνόδου. Ή 'Εκκλησία ήμών έπιμένει όπως οΐ μέλ
λοντες έπίσκοποι προέρχωνται έκ τής τάξεως τών μοναχών. Τό τιθέμενον ό 
μως ύπό τής 'Εκκλησίας Βουλγαρίας θέμα πρέπει νά ληφθή ύπ' όψιν ύπό τήν 
προοπτικήν ότι ούτε ή Πανορθόδοξος Διάσκεψις δύναται νά δώση άπάντησιν 
έπί τού έάν ή άκολουθουμένη πράξις τυγχάνει όρθή ή όχι. Ή Έκκλησίο 
Βουλγαρίας έχει τά αύτά δικαιώματα ώς καί έκάστη τοπική Ορθόδοξος Εκ 
κλησία καί δέν άπαιτεΤται νά ληφθή άπόφασις τής Διασκέψεως μόνον διά τήν 
'Εκκλησίαν ταύτην. 'Εάν τό θέμα έχη ήδη έπιλυθή ύπό άλλων 'Εκκλησιών, 
τότε καί ή 'Εκκλησία Βουλγαρίας εϊναι είς θέσιν νά άποψασίση έπί τού προ- 
κειμένου. έντός τών πλαισίων βεβαίως μιάς τοπικής Εκκλησίας. Πιστεύω ότι 
ή 'Εκκλησία Βουλγαρίας έθεσε τό θέμα πρός ουζήτησιν έκκινούοσ έκ τής 
άκολουθουμένης πράξεως έν αύτή, καί συνεπώς ύπάρχει τό πλεονέκτημα τής 
έκζητήσεως τής γενικής γνώμης άπασών τών κατά τόπους 'Ορθοδόξων 'Εκ
κλησιών. 'Εάν τυγχάνη άποδεκτή ύφ’ ώρισμένων Ορθοδόξων 'Εκκλησιών ή 
χειροτονία έπισκόπων έκ ρασοφόρων, δέν πσραβιάζεται κατ' αύτόν τόν τρό
πον ό σχετικός κανών τής έν Τρούλλω Συνόδου; 'Επιμένω, λοιπόν, ότι τό θέ
μα δέν τίθεται μόνον ύπό τής 'Εκκλησίας Βουλγαρίας άλλ' εύρύτερον ύψ' ό
λης τής 'Ορθοδοξίας. 'Ελέχθη ότι δΓ ώρισμένσς 'Ορθοδόξους 'Εκκλησίας δέν 
ύφίσταται πρόβλημα, διότι αύται χειροτονούν έπισκόπους καί έκ ρασοφόρων 
καί έκ μοναχών. Αϋτη όμως τυγχάνει πράξις μεμονωμένων 'Εκκλησιών. Διά 
τούτο τό θέμα πρέπει νά έπιλυθή έντός πανορθοδόξου πλαισίου. Δέν έπιμέ- 
νω ότι πρέπει νά συζητηθή έντός τών πλαισίων τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνό
δου. νομίζω όμως ότι πρέπει νά ύπάρξη έκφρασις γνώμης άπασών τών κατά 
τόπους 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών. Ή λύσις τού θέματος δέν έγκειται μόνον είς 
συγκεκριμένην τινά άπάντησιν πρός τήν 'Εκκλησίαν Βουλγαρίας. Έάν έγκρί- 
νωμεν έντσϋθα τήν χειροτονίαν έπισκόπων έκ ρασοφόρων, πρέπει νά άναλο- 
γισθώμεν τάς έπιτττώσεις μιάς τοιαύτης άποφάσεως έπί τοΰ συνόλου τής 
ζωής τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δέν θά άποτελέση τούτο μείωσιν τοΰ ρό
λου τού μοναχού έντός τών κόλπων τής 'Ορθοδοξίας γενικώς; Θά πρέπει νά 
κατανοήσωμεν ότι τοιούτη άπόφασις θά άπετέλει αιτίαν ύποβαθμίσεως τοΰ 
μονοχισμοΰ. Διά ταΰτα πρέπει νά έξετασθή τό θέμα έν συναφεία πρός τήν 
άνάπτυξιν καί έξέλιξιν τής μοναχικής ζωής, διότι τυγχάνει γνωστόν ότι ό μονα
χικός βίος, κατά τήν διάρκειαν πολλών αιώνων, δέν άπετέλεσε μόνον πηγήν 
προελεύσεως τής Ιεραρχίας, άλλ' άπετέλεσεν έπίσης καί τό θεμέλιον τής όνα- 
πτύξεως τής πνευματικής ζωής τής Εκκλησίας. Ώ ς  έκ τούτου, μία θετική 
άπάντησις είς τό θέμα δέν τυγχάνει έπαρκής. Πρέπει νά ληφθοϋν ύπ' όψιν.
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επαναλαμβάνω, καί αί έπιπτώσεις τής τοιαύτης άποφάσεως. Βεβαίως σήμε
ρον παρατηρείται κατάπτωσις τοϋ μοναχικού βίου, τούτο άμως δέν θά συνε- 
χισθή έπ' άπειρον. Καί δέν άποκλειεται μία άνθησις τού μοναχισμού νά 
πραγματοποιηθή ώς δυναμικόν κίνημα καί έντός τών κόλπων των ’Εκκλησιών 
έκείνων, είς άς παρατηρείται σήμερον λειψανδρία μοναχών.

Ό  Έλλογιμ. Καθηγητής κ. φειδας: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, ήδη έ
χω ύπερκαλυφθή έκ τής παρεμβάσεως τοΰ άγίου Όρους Λιβάνου. Υπενθυ
μίζω μόνον άτι ή Α' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις έλαβε δύο άπο- 
φάσεις. ήτοι, πρώτον, νά έξετασθή κατά παραχώρησιν τό είδικόν θέμα τής 
χειροτονίας έπισκόπων έκ ρασοφόρων ύπό τής επομένης Προσυνοδικής Παν- 
ορθοδόξου Διασκέψεως, καί. δεύτερον, νά μή συμπεριληφθή τό θέμα τού 
μοναχισμού είς τόν κατάλογον θεμάτων τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. 
Κατά συνέπειαν, νομίζω, ότι τήν στιγμήν ταύτην καταβάλλεται προσπάθεια 
ύπό τής 'Αντιπροσωπείας τής 'Εκκλησίας Βουλγαρίας άναθεωρήσεως τού έγ- 
κεκριμένου καταλόγου θεμάτων τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Οϋτω, δη- 
μιουργεΤται θέμα ούσιαστικόν. τό όποϊον δέν είναι άναγεγραμμένον είς τήν 
ήμερησίαν διάταξιν καί, ώς έκ τούτου, δέν δυνάμεθα, άλλ’ ούτε καί έχομεν 
έξουσιοδότησιν. νά συζητήσωμεν.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, θά έπε
θύμουν νά παρατηρήσω ότι ή άνάμιξις καί άλλων θεμάτων είς τήν συζήτησιν 
έπί τού τεθέντος ύπό τής 'Εκκλησίας Βουλγαρίας συγκεκριμένου θέματος θά 
πρέπει όπωσδήποτε νά άποφευχθή, καί διά λόγους τακτικής καί διαδικασίας, 
ώς έτόνισε προλαβόντως ό καθηγητής κ. Φειδάς, άλλά καί διότι μία τοιαύτη 
εύρεΐα συζήτησις θά περιπλέξη τό θέμα καί δέν θά έπιτευχθή ό έπιδιωκάμε- 
νος σκοπός. "Εχω τήν έντύπωσιν ότι ό άγιος Στάρας Ζαγοράς άντελήφθη τό 
ένδισφέρον καί τήν άγάπην όλων. όσον άφορά είς τήν έπίλυσιν τοϋ ζωτικής 
σημασίας καί πιεστικού διά τήν ζωήν τής Βουλγαρικής Εκκλησίας θέματος 
τούτου. Κατά τήν συζήτησιν όμως όδηγούμεθα είς θέματα άλλότρια. 'Επαν
έρχομαι. λοιπόν, έπί τής προτάσεώς μου. καί φρονώ, ότι. έφ' όσον έτέθη 
τό θέμα κατ' έξαίρεσιν είς τήν Διάσκεψιν ήμών ταύτην, νά διατυπωθή σαφώς 
τούτο, είτε ύπό τής Γραμματείας είτε ύπό τής Όλομελείας. κατά τήν κρίσιν 
ύμών. άγιε Πρόεδρε, καί ώς τοιούτον νά παραπεμφθή είτε είς τήν 'Ολομέ
λειαν είτε είς τήν 'Επιτροπήν, ώστε νά μή ττελαγοδρομώμεν καί νά καταλήξω- 
μεν είς συγκεκριμένα άποτελέσματα.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Φ/λοδελψείας: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, νο
μίζω άτι δέν ύπάρχει καί έτέρα 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία άντιμετωπίζουσα 
τοιούτον ζήτημα, οϊον τό άπασχολούν τήν άγιωτάτην Εκκλησίαν Βουλγαρίας. 
Κατηγορηματικώς έδήλωσαν άλλαι 'Ορθόδοξοι Έκκλησίαι. καί δηλοϊ καί ή 
'Εκκλησία μου τής Κωνσταντινουπόλεως, ότι δέν άντιμετωπίζουν τοιούτον 
πρόβλημα, διότι τό έπισκοπικόν άξίωμα δέν είναι συνδεδεμένον άπαραιτήτως 
μετά τού μοναχικού σχήματος, ώς δεικνύει καί ή πράξις τής 'Εκκλησίας πρό 
τής Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, ότε ύπήρχον καί έγγαμοι έπίσκοποι.
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Διά νά έκλεγη τις επίσκοπος άρκεϊ νά είναι άγαμος κληρικός καί νά έχη ευχήν 
ροσοφορίας. Επομένως δέν βλέπω τόν λόγον διά τόν όποιον πρέπει νά «βα
πτίζωμεν» είς μοναχούς διά μίαν ήμέραν τούς άγάμους κληρικούς πριν ή τούς 
χειροτονήσωμεν είς έπισκόπους. ώς εϊπεν ό άγιος Όρους Λιβάνου. Τό ζητού- 
μενον ύπό τής Εκκλησίας Βουλγαρίας εϊνσι συγκεκριμένον καί δύναται αύτη 
νά έχη πανορθόδοξον κάλυψιν ύπό τής παρούοης Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως, ώστε νά δύναται καί αύτη νά χειροτονή έπισκόπους δεχθέντας μόνον 
εύχήν ρασοφορίας.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Άξώμης: Σεβασμιώτατε άγιρ Πρόεδρρ πιιυωω- 
νώ πρός τάς άπόψεις τών Σεβ. Μητροπολιτών Μύρων, Φιλαδέλφειας. Καρ- 
θαγένης καί Όρους Λιβάνου. Έψ' όσον τό θέμα τοΰτο τυγχάνει έπεϊγον διά 
τήν ’Εκκλησίαν Βουλγαρίας, καί έάν άντιμετωπίζουν τοΰτο καί άλλοι τυχόν 
Έκκλησίσι, ή ληψθησομένη άπόφασις νά ίσχύση καί δ ι’ αύτάς. Κατά συνέ
πειαν δέν ύπάρχει λόγος ούτε νά παραπεμφθή τούτο είς τήν Αγίαν καί Μεγά
λην Σύνοδον ούτε είς άλλην Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. άλλά νά έξετασθή 
τούτο ύπό τής παρούοης Διασκέψεως έν όλομελείςι.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστεριού: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, συγ- 
κρίνοντες τήν γενομένην πρότασιν τής άδελφής Εκκλησίας τής Βουλγαρίας 
είς τήν Λ ’ Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν πρός τήν σήμερον ύπ' 
αύτής διατυπουμένην. βλέπομεν ότι ύπάρχει βασική καί θεμελιώδης διαπλά- 
τυνσις. Τότε ύπήρχεν έν συγκεκριμένον θέμα. τό όποΤον άπησχόλει αύτήν. 
σήμερον άμως ή Εκκλησία αϋτη έμφανίζει τό θέμα ύπό πλατυτέραν έννοιαν 
καί ζητεί όπως καθορισθη ό ρόλος τών μοναχών τόσον είς τόν πνευματικόν 
τομέα τής ζωής τής Εκκλησίας όσον καί κυρίως είς τόν τομέα τής διοική- 
σεως τής Εκκλησίας, διό καί έπιμένει όπως καθορισθή τό περιεχόμενον τών 
βαθμών καί τών τίτλων τών μοναχών. 'Επομένως ύπάρχει παρέκκλισις άπό 
τής πρώτης αύτής αίτήσεως. καί ώς έκ τούτου νομίζω ότι τό θέμα δέν πρέπει 
νά συζητηθή ένταΰθα ύπό τό νέον πρίσμα καί περιεχόμενον, τό όποιον δ ί
δουν είς ούτό οΙ έκπρόσωποι τής άδελφής Εκκλησίας τής Βουλγαρίας.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Νουβίας: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, καί διά τό 
ΠατριαρχεΤον 'Αλεξάνδρειάς δέν ύφίστσται θέμα. Είς τήν Εκκλησίαν ήμών 
άκολουθεϊται μακραίων παράδοσις χειροτονίας έπισκόπων έκ ρασοφόρων 
κληρικών. Ήδύνατο ή Εκκλησία Βουλγαρίας νά έπιλύση άφ' έαυτής τό θέμα 
τοΰτο, ώς έπραξαν καί άλλαι Έκκλησίσι. έφ ' δσον όμως έτέθη, πρέπει νά έξε- 
τασθή ύπό τήν συγκεκριμένην αύτού μορφήν καί νά παραμερισθοΰν όλαι αί 
άλλαι πλευρά! καί νά άποφανθή ή Διάσκεψις αύτη όριστικώς έπί τούτου.

Ό Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Γαλίτης: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, άνε- 
ξαρτήτως άν τό ύπ' άψιν θέμα ένδιαφέρει καί άλλας ‘Εκκλησίας, τούτο είναι 
καθαρώς τυπικόν καί διαδικασιακόν. Είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τής παρού- 
σης Διασκέψεως ύπάρχουν τρία θέματα έγγεγραμμένα. διά τό όποια ήκολου- 
θήθη ώρισμένη διαδικασία, δηλαδή έπελένησαν έκ τών δέκα θεμάτων, άτινα 
ωσαύτως έπελέγησαν έκ τού γενικού καταλόγου θεμάτων τής Ρόδου. Είς τό
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τέλος της ήμερησίας διατάξεως ύπάρχει τό «έμβόλιμον» τοϋτο θέμα, διά τό 
όποΤον δέν ήκολουθήθη ώρισμένη διαδικασία, διότι ύπήρχεν ειδικός λόγος. 
Καί ό λόγος ούτος περιλαμβάνεται είς τά Πρακτικά τής Α' Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως. ένθα περιγράφεται επακριβώς τό πώς είσήλθε 

πρός ουζήτησιν τό θέμα τοϋτο. Καί άναγινώσκω τήν σχετικήν περικοπήν έκ 
τών Πρακτικών (Συνοδικό //, παράγρ. 3, σελ. 125): «Ώς πρός τό θέμα τού 
μοναχισμού, καίτοι τοϋτο ούτε έν τή Επιτροπή ούτε έν τή Όλομελεία έλα- 
βεν, έν άναλογίςι κριτηρίων, προτεραιότητά τινα όπως τύχη άμεσου έξετά- 
σεως έν τούτοις ή Διάοκεψις, κατόπιν τών έπιμόνων έκκλήσεων τής Αν
τιπροσωπείας τής άγιωτάτης Εκκλησίας τής Βουλγαρίας ότι τό θέμα τούτο 
ένέχει ζωτικήν σημασίαν δΓ αύτήν ταύτην τήν ύπόστασιν καί τό μέλλον τής 
τοπικής ταύτης Εκκλησίας, καί κατόπιν τής δηλώσεως τής ‘Αντιπροσωπείας 
ταύτης ότι ή ζωτική αϋτη άνάγκη τής ‘Εκκλησίας τής Βουλγαρίας διά πανορ
θόδοξον άπόφασιν ώς πρός τό θέμα τούτο περιορίζεται είς μόνον τό σημεΐον 
“τού καθορισμού κατά πόσον είναι δυνατόν είς τό μέλλον νά χειροτονώνται 
επίσκοποι έκ μοναχών, οΐ όποιοι έδέχθησαν άπλώς τήν εύχήν τής ρασοψορίας 
και ούχί μόνο έξ εκείνων, oi όποίοι έδέχθησαν τό μέγα σχήμα", έδέχθη, διά 
τό έκτακτον τής περιπτώσεως, κατ’ έξαίρεσιν τήν. τό ταχύτερον δυνατόν, 
πανορθόδοξον έξέτασιν τού σημείου τούτου καί άπόφανσιν έπ’ αύτού».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ πολύ τόν κ. Καθηγητήν, διά τήν ύπόμνησιν. 
Έμελέτησα τά Πρακτικά καί είχον τά άναγνωσθέντα ύπ’ όψιν. Διά τοϋτο καί 
προσέφυγον είς αύτά κατά τήν πρωϊνήν συνεδρίαν διά νά προφυλάξω άκρι
βώς τήν Διάσκεψιν. Ταύτα δέ πάντα διά νό μή έκφύγη ή Διάσκεψις τού κυ
ρίως έργου αύτής. Έδέχθην δέ καταιγισμόν κρίσεων έν τή έπιθυμίφ μου νά 
προφυλάξω αύτήν ταύτην τήν Διάσκεψιν καί τόν άγαπητόν άγιον Στάρας Ζα
γοράς άπό τοΰ νά είσέλθη είς τό περί μοναχισμού θέμα καί περιπλέξη τό κυ
ρίως έπιδιωκόμενον ύπό τής Εκκλησίας αύτού. Ό  Αρχιεπίσκοπος Τσοκονδί- 
δης έχει τόν λόγον.

Ό Σεβ. Άρχ/επίακοπος Τσοκονδίδης: Επιθυμώ νά τονίσω, Σεβοσμιώ- 
τστε άγιε Πρόεδρε, ότι είς τήν 'Εκκλησίαν ήμών δέν χειροτονούμεν έπισκό- 

πους έκ ρασοφόρων. "Ομως. έν γενικαϊς γραμμαΐς εϊμεθα έτοιμοι νά άναθεω- 
ρήσώμεν τούτο. Είμαι έξ έκείνων. οϊτινες έπιθυμοΰν τόν έμπλουτισμόν τοΰ 
μοναχικού βίου. διότι ή άνάγκη χειροτονίας έπισκόπων έκ ρασοφόρων πηγά
ζει έκ τής καταπτώοεως τοΰ μοναχικού βίου καί έπιθυμώ νά ύποστηριχθή ή 
άνθησις τού μοναχισμού είς τήν έποχήν μας.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Έάν έπεχείρουν νά συνοψίσω τάς διατυπωθείσας 
ένταύθα γνώμας μετά τήν είσήγησιν τής Εκκλησίας Βουλγαρίας, νομίζω ότι 
θά ήδυνάμην νά κσταλήξω είς τά έξής:

α) ότι ύπάρχει συμφωνία πνεύματος τής Διασκέψεως ταύτης, ότι τό θέ
μα περιορίζεται είς τόν καθορισμόν κατά πόσον είναι δυνατόν είς τό μέλλον 
νό χειροτονώνται έπίσκοποι έκ μοναχών. οΙ όποιοι έδέχθησαν άπλώς τήν εύ-
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χήν τής ρασοφορίας καί ούχί μόνον έξ έκείνων, οί όποϊοι έδέχθησαν τό μέγα 
σχήμα. Τό θέμα εΐναι αύτά καί μόνον.

β) ότι τοϋτο δέν άπασχολεϊ τάς άλλας 'Ορθοδόξους Εκκλησίας καί άτι 
εΐναι θέμα ζωτικής σημασίας μόνον διά τήν 'Εκκλησίαν τής Βουλγαρίας. Καί 
πριν ή διατυπώσω έν τρίτον σημεϊον, έπιθυμώ νά έρωτήσω τόν άγιον Στάρας 
Ζαγοράς καί τόν παρακαλώ νά άπαντήση δημοσίςι: έπιθυμεϊ ή Αντιπροσω
πεία τής 'Εκκλησίας Βουλγαρίας νά ισχύος ή άπόφασις τής Α ' Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως, ήτις έλήφθη τότε κατόπιν επιμόνου παρακλή- 
σεως τής 'Αντιπροσωπείας τής 'Εκκλησίας Βουλγαρίας, ήτοι ή παρούσα Διά- 
σκεψις νά έξετάση τό θέμα τοϋτο καί νά λάβη άπόφασιν έπ' αύτού, καί νά ε ί
ναι αϋτη άρκετή καί όριστική διά τήν Εκκλησίαν Βουλγαρίας: 'Ερωτώ, λοι
πόν. έπιθυμεϊ νά άσχοληθώμεν ή νά άποστώμεν τής έξετάσεως:

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Στόρας Ζαγοράς: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, 
είναι εύχάριστον ότι πολλοί σύνεδροι έκ τών ένταύθα συμμετέσχον καί είς 
τήν Α" Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. Τυγχάνει, ώς έκ τούτου, όρ- 
θόν άτι ύφίσταται άλληλουχία έπί τοΰ θέματος μεταξύ τών δύο Διασκέψεων. 
Είς τήν Α ’ Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν άνεφέρθημεν κατά τόν 
αύτόν τρόπον μέ τόν όποιον άνεφερόμεθα καί σήμερον. Συνεπώς δέν ύττάρ- 
χει καμμία άλλαγή. Άπό τής ύποβολής τού θέματος είς τήν Α ' Προσυνοδικήν 
Πανορθόδοξον Διάσκεψιν καί τής έκ νέου ύποβολής είς τήν παρούσαν, ή μό
νη διαφορά έγκειται είς τό άτι έξεφράσθη έπιθυμία ώρισμένων ‘Εκκλησιών 
όπως άποκλεισθή έντελώς τό θέμα τοΰτο τών συζητήσεων. Κατόπιν μακράς 
συζητήσεως, ύμεϊς, άγιε Πρόεδρε, συνεφωνήσατε νά ύποβληθή τό θέμα 
τοΰτο πρός συζήτησιν είς τήν Β' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, 
κατόπιν προετοιμασίας εισηγητικής τίνος μελέτης ύπό τής Εκκλησίας Βουλ
γαρίας. Τότε εΓχομεν δηλώσει άτι δέν μάς Ικανοποιεί πλήρως ή τοιαύτη λύσις. 
καθ’ ότι είχε διατυπωθή τό θέμα κατά τρόπον περιορίζοντα τούτο κατά πολύ. 
Πλήν τούτου, τό θέμα τούτο άφορφ όχι μόνον είς τήν Ορθόδοξον ‘Εκκλησίαν 
Βουλγαρίας, άλλ' είς όλην τήν 'Ορθοδοξίαν. Έχει καθολικήν ύφήν. Τό έπιδιω- 
κόμενον είς τήν Διάσκεψιν ταύτην είναι μία άδελφική συμφωνία έπί τών 
άπασχολούντων τήν 'Ορθοδοξίαν ζητημάτων. Θά πρέπει μήπως νά είσαγά- 
γωμεν είς τήν 'Ορθοδοξίαν διαφόρους τρόπους πρακτικής έπιλύσεως ζωτι
κών ζητημάτων τής 'Ορθοδοξίας καί δέν είναι άναγκαϊον, ώς πρός τό θέμα 
τούτο, νά λάβωμεν τήν αύθεντικήν γνώμην τής 'Ορθοδοξίας: Φρονώ άτι μό
νον έντός τών πλαισίων τής Συνόδου εκφράζεται ή αύθεντική γνώμη τής 'Ορ
θοδοξίας. Ή Διάσκεψις αϋτη συγκαλεϊται διά νά ττροετοιμάση τήν Αγίαν καί 
Μεγάλην Σύνοδον καί άρα δέν δύναται νά άποφανθή. Ή Εκκλησία Βουλγα
ρίας πιστεύει ότι τό πρόβλημα τού μοναχισμού'έν σχέσει πρός τό θέμα τής 
χειροτονίας τών έπισκόπων εύρίσκεται έντός τών πλαισίων τής άρμοδιότητος 
τής Συνόδου, καί διά τούτο έπιμένομεν νά συζητηθή ύπό μιας Πανορθοδόξου 
Συνόδου καί αϋτη μόνον νά άποφανθή έπ* αύτού.
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Ό Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Γκόσεβιτς: 'Επειδή διετέλεσα. άγιε Πρόεδρε, 
γρομματεύς τής Α ' ’Επιτροπής, ήτις καθώριοε τόν κατάλογον θεμάτων τής 
’Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, τής Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως ύπό πρόεδρον τόν τότε Μητροπολίτην Μολδαβίας καί νύν Μακ. Πα
τριάρχην Ρουμανίας, κ. Ιουστίνον, έπιθυμώ νά ύπενθυμίσω είς τήν Ολομέ
λειαν τής παρούοης Διασκέψεως ώρισμένας χαρακτηριστικός λεπτομερείας. 
α! όποΐσι, νομίζω, ότι θά ύποβοηθήσουν είς τήν όρθήν κατανόησιν τού 
άπασχολοΰντος ήμάς προβλήματος. Διά νά περιληφθή τό ζήτημα τού μοναχι
κού βίου — ούτως είχε τεθή τότε -  είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Άγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου, έψήψισαν τότε μόνον δύο Έκκλησίσι, ή τής Ρουμανίας καί 
ή τής Βουλγαρίας. Εύθύς άμέσως ή Εκκλησία Ρουμανίας άπέσυρε τήν πρό- 
τασιν αύτής ταύτην καί έμεινεν μόνον ή ψήφος τής Εκκλησίας Βουλγαρίας 
καί τοιουτοτρόπως άπερρίφθη ή πρότασις όπως άποτελέση τοΰτο θέμα πρός 
έξέτασιν ύπό τής μελλούσης Συνόδου τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας. Λοιπόν, τό 
θέμα τοΰτο περί μοναχισμού -  ώς τίθεται σήμερον μέ τά σημερινά δεδο
μένα, άποκλείεται νά άποτελέση άντικείμενον τής Άγιας καί Μεγάλης Συνό
δου. όπως έπιθυμεΐ νά παρουσιάση τοΰτο ή Αντιπροσωπεία τής Εκκλησίας 
Βουλγαρίας, μή σεβομένη τήν έν προκειμένω πανορθόδοξον άπόφασιν τής Α' 
Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, ήτις έδέχθη μόνον τό συγκεκρι 
μένον θέμα, τό έκφραζάμενον διά τής γνωστής έρωτήσεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή συνεδρία θά έπαναληψθή τό άπάγευμα μέ περαι 
τέρω συζήτησιν έπί τού προβλήματος τής Εκκλησίας Βουλγαρίας. Και διά νά 
μή κστηγορηθώ καί αύθις ότι περιορίζω τήν έλευθερίαν τού λόγου, δέν θά 
προφυλάξω πλέον τήν Εκκλησίαν Βουλγαρίας, καί θά άφήσω άπεριόριστον 
τόν λόγον.

Καί λύεται ή συνεδρία.
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Β' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Τρίτη, 7η Σεπτεμβρίου 1982) 

'Απογευματινή Συνεδρία 
(16.30 - 18.30)

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή συνεδρία άρχεται. Σεβάσμιοι σύνεδροι, συνεχίζε
ται ή συζήτησις έπί τοΰ θέματος τού άφορώντος είς τήν 'Εκκλησίαν της 
Βουλγαρίας περί τού άν δύνανται νά χειροτονώνται έπίσκοποι έκ μοναχών oi 
όποιοι έδέχθησαν άπλώς τήν εύχήν τής ρασοψορίας καί ούχί μόνον έξ έκεί- 
νων oi όποιοι έδέχθησαν τό μέγα σχήμα. Καί εύρισκόμεθα άκριβώς είς τό 
σημεϊον νά συνοψισθή ή διεξαχθεϊσα ένταΰθα γενική συζήτησις καί προσε- 
πάθησα κατά τήν πρωϊνήν συνεδρίαν νά πράξω τούτο, έπειδή όμως δέν ώλο- 
κληρώθη ή προσπάθειά μου αϋτη συνεχίζω.

Καί πρώτον, διεπιστώθη ότι τό θέμα. όπερ κατ' άπόφασιν τής Α" Προ
συνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως παρεπέμφθη είς τήν άμέσως έπομέ- 
νην, κατά τήν άκρίβειαν τών Πρακτικών, Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. ήτις τυγ
χάνει ή παρούσα, πρός έξέτασιν. είναι άκριβώς αύτό καί μόνον τό θέμα. τό 
όποιον άνέγνωσα προηγουμένως καί είναι άνσγεγραμμένον είς τήν ήμερη- 
σίαν διάταξιν, ούχί δέ έν συναφεία πρός τούτο καί τό θέμα τοΰ μοναχισμού, 
τό όποιον όμοφώνως κατά τήν Α ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν 
καί κατά τήν έπιλογήν ύπό τής Διασκέψεως έκείνης τών θεμάτων, τά όποϊα 
έπρόκειτο νά άποτελέσουν τήν ήμερησίαν διάταξιν τής 'Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου, άπερρίφθη. Ούτε κάν δι’ άλλην μέλλουσαν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύν
οδον έχει έπιλεγή. Καί παρακαλώ καί πάλιν τούς σεβασμίους συνέδρους νά 
συμβουλευθοΰν τάς άποφάσεις τής Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Δια- 
σκέψεως. Καί έν τώ σημείω τούτω έπιθυμώ νά εύχαριστήσω τούς έκ τών 
συνέδρων έλλογιμ. Καθηγητάς Γαλίτην καί Γκόσεβιτς. οΐ όποιοι μάς ύπέμνη- 
σαν έν μέρει. ώς πρός τό θέμα τούτο, τά Πρακτικά, καί μάς έβοήθησαν.

Δεύτερον, ότι τό θέμα αύτό δέν ένδιαψέρει τάς άλλας Ορθοδόξους 
Εκκλησίας, ώς έδήλωσαν οΐ έκπρόσωποι αύτών ένταΰθα, καί

Τρίτον, έάν ή έδώ παροΰσα σεβσσμία 'Αντιπροσωπεία τής άδελψής 
άγιωτάτης Εκκλησίας τής Βουλγαρίας έπιθυμή νά έξετασθή τό θέμα τούτο 
διά τήν 'Εκκλησίαν ταύτην καί μόνον ύπό τής παρούσης Διασκέψεως καί νά 
ληφθή άπόφασις ύπ’ αύτής, καλείται ό Αρχηγός τής ’Αντιπροσωπείας ταύτης 
νά δηλώση τοΰτο εύθέως, ώστε άνσλόγως τής άπαντήσεως νά χωρήσωμεν 
περαιτέρω. Καί άναμένω τήν έπί τού προκειμένου άπάντησιν. Ό  άγιος Στά
ρας Ζαγοράς έχει τόν λόγον καί παρακαλώ, χωρίς νά περιορίζω τήν έλευθε- 
ρίαν τοΰ λόγου, νά άπαντήση σαφώς καί συγκεκριμένως είς τό έρώτημα τοΰ
το διά νά τό λύσωμεν ή νά τό έγκαταλείψωμεν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε.
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είς τήν πρωινήν συνεδρίαν ή 'Αντιπροσωπεία τής 'Εκκλησίας ήμών. έξ όνόμσ- 
τος αύτής, έδήλωσεν δτι θεωρεί τό θέμα τού μοναχικού βίου έν σχέσει πρός 
τόν έπισκοπικόν βαθμόν, ώς ζήτημα άφορών όχι μόνον είς τήν 'Εκκλησίαν 
Βουλγαρίας, άλλά είς συνόλην τήν Ορθοδοξίαν. Τό θέμα δέν είναι νά έπικυ- 
ρώσωμεν μίαν πράξιν χειροτονίας έπισκόπων, oi όποΤοι προέρχονται έκ ρα
σοφόρων, άλλά πρόκειται διά θέμα άρχής όλης τής 'Ορθοδοξίας. Διά ιοϋτο 
πιστεύομεν ότι πρέπει νά έξετασθή τούτο έκτεταμένως καί ύφ' όλος αύτού 
τάς όψεις. Ώ ς έκ τούτου δέ, ακριβώς, ή 'Εκκλησία Βουλγαρίας ύπέβαλεν 
είσήγησιν περιλαμβάνουσαν άπάσας τάς πλευράς τού ύπό έξέτασιν προβλήμα
τος. Και δηλώ, ότι ή άναγνωσθεΐσα είσήγησις ένεκρίθη ύπό τής Ίεράς Συνό
δου τής 'Εκκλησίας Βουλγαρίας ώς άκριβώς έχει και άπεστάλη είς τό Κέν- 
τρον τού Σαμπεζύ. Μας έκπλήττει τό γεγονός ότι ένω ή 'Εκκλησία Βουλγα
ρίας άναφέρεται είς τό θέμα, καί βεβαίως πράττουσα τούτο βασίζεται έπί 
ώρισμένων στοιχείων, καθ' ότι αΙ προσπάθειαί της άποβλέπουν είς τήν άπο- 
σαφήνισιν τούτου έν τώ συνόλω του. και ένώ πολλοί άσχολούνται σήμερον 
μέ τήν ζωήν τής 'Εκκλησίας, είς τήν Προσυνοδικήν ταύτην Διάσκεψιν ύπάρχει 
ή τάσις, σχετικώς πρός τόν μοναχικόν βίον, νά ύποβοθμισθή ούτος είς έπίπε- 
δον ένός θεσμού, πράγμα τό όποΤον θά εΐχεν ώς άποτέλεσμα τήν έξαφάνισίν 
του, καί, δυστυχώς, όχι τήν άναζωπύρωσίν του. Έξ άλλου, θά πρέπει είς τήν 
Εκκλησίαν τού Χριστού νά ύιτάρχη σεβασμός τών Ιερών κανόνων. Τών κα
νόνων έκείνων οί όποιοι ρυθμίζουν θεμελιακής κανονικής φύσεως ζητήματα. 
Ιδιαιτέρως έπίσκοποι πρέπει νά χειροτονώντσι μόνον μοναχοί, συμφώνως 
πρός τάς άπαιτήσεις τών Ιερών κανόνων. Ή Εκκλησία Βουλγαρίας φρονεί ότι 
τοΰτο είναι κανονικόν θέμα καί άφορφ είς τήν όλην Εκκλησίαν καί δέν δύνα- 
ται μία Πανορθόδοξος Διάσκεψις. έστω καί άν αϋτη είναι Π ροσυνοδική, νά 
άποφασίση όριστικώς έπί ένός τοιούτου θέματος. Δέν έχει τήν άρμοδιάτητα 
πρός τούτο. Ή  άρμοδιάτης άποφάνσεως έπί κανονικών θεμάτων άνήκει μό
νον είς τήν Πανορθόδοξον Σύνοδον. Ώ ς  έκ τούτου ή Εκκλησία Βουλγαρίας 
πάντοτε, καί κατά τήν Α ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν καί κατά 
τήν παρούσαν, έθεώρει καί θεωρεΤ ότι διά κανονικά θέματα άρμοδία ϊνα άπο- 
φασίση τυγχάνει μόνον ή "Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος. Ή  Εκκλησία Βουλγα
ρίας έπιμένει όπως τό θέμα τού μοναχισμού έν σχέσει πρός τήν χειροτονίαν 
τών έπισκόπων συζητηθή καί κατά τήν παρούσαν Διάσκεψιν, άλλ" ύποβληθή 
καί είς τήν μέλλουσαν Σύνοδον. ΟΙαδήτις άλλη άπόφασις δέν θά Ικανοποιήση 
αύτήν. διότι αϋτη θεωρεί ότι δέν δύναται νά δοθή όριστική άπάντησις είς τό 
αΤτημα τούτο ύπό τής παρούοης Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Εύρίσκομαι όχι ένώπιον έκπλήξεως. άλλά πρό κατα- 
πλήξεως. Δηλαδή έκ τών λεγομένων ύπό τού Σεβ. άγιου Στάρας Ζαγοράς έξά- 
γεται τό συμπέρασμα ότι μέ τό ειδικόν τούτο θέμα δέν πρέπει νά άσχοληθη ή 
Διάσκεψις, άλλ’ ή ’Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δέν 
θεωρεί ό άδελφός έπαρκές νά άσχοληθώμεν είς τήν παρούσαν Διάσκεψιν καί 
νά λάβωμεν άπόφασιν έπί τού θέματος τής χειροτονίας έπισκόπων έκ ρασο
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φόρων, πράγμα τό όποιον έζήτηοεν αύτή αϋτη ή 'Εκκλησία Βουλγαρίας, λό
γω τοϋ έπείγοντος και ζωτικού τοϋ θέματος τούτου, κατά τήν προηγουμένην 
Διάσκεψιν. καί άξιοι σήμερον νά άνατρέψωμεν καί νά άναθεωρήσωμεν τήν 
όμόψωνον έκείνην πανορθόδοξον άπόφασιν. καθ’ ήν ό μοναχισμός δέν τυγ
χάνει θέμα έξεταστέον, ώς έλέχθη τότε. Kai δέν πρέπει νά ταράξωμεν τήν 
ησυχίαν τών μοναχών, άνατρέποντες καί άναθεωροϋντες τούς περί μοναχι
σμού κανόνας. Καί οϋτω, ή ‘Ορθοδοξία, τής όποιας ισχυρίζεται σήμερον ό 
άδελφός Στάρας Ζαγοράς ότι είναι πρόβλημα, όμοφώνως άπέκρουσε τούτο 
προσυνοδικώς διά τών έκπροσώπων της. Καί ζητεϊ σήμερον ούτος νά έξετα- 
σθή τό θέμα τοΰ μοναχισμού ύπό τής Άγιας καί Μεγάλης Συνόδου. Πώς ό
μως θά γίντ) τούτο, έφ ' όσον τά διαδικασιακά τής Συνόδου δέν περιλαμβά
νουν τήν έξέτασιν τοιούτου θέματος. Κατά τά Πρακτικά, ούτε κάν καί δευτέ- 
ρα Α γ ία  καί Μεγάλη Σύνοδος δύναται νά άσχοληθή μέ τούτο. Τήν έρμηνείσν 
ταύτην έξάγω έκ τών λεχθέντων ύπό τοΰ άγίου Στάρας Ζαγοράς. Καί κατ' ού- 
σίαν, ώς ύπευθύνως καί έξ όνόματος ύμών διευθύνων καί πονών τήν Διάσκε
ψιν ταύτην. κρίνω ότι ή 'Εκκλησία Βουλγαρίας άποσύρει τό αίτημα έξετάσεως 
τοΰ συγκεκριμένου θέματος τής χειροτονίας έπισκόπων έκ ρασοφόρων, μέ 
τό όποϊον μάς άπησχόλησεν άπό τής Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Δια- 
σκέψεως καί μέχρις αύτής τής στιγμής. Παρακαλώ νά μή θεωρηθή ώς αύθαί- 
ρετος ή έρμηνεία αϋτη.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Θά έπεθύμουν νά θέσω μίαν έρώτησιν 
πρός ύμάς, άγιε Πρόεδρε, καί πρός τά μέλη τής Διασκέψεως: Μία Προσυνο 
δική Πανορθόδοξος Διάσκεψις έχει δικαίωμα νά έκδώση άριστικήν άπόφασιν 
έπί θεμάτων κανονικής φύσεως; Θά ήθελον νά τύχω άπαντήσεως έπί τής 
συγκεκριμένης ταύτης έρωτήσεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή άπάντησίς μου είναι όχι. Μία Πανορθόδοξος Διά- 
σκεψις δέν έχει δικαίωμα νά λάβη τελειωτικήν άπόφασιν έπί ένός θέματος 
κανονικής φύσεως. Τό παρόν όμως θέμα έθεσεν ή Βουλγαρική Εκκλησία καί 
έζήτησε νά άποφανθπ έπ’ αύτού Πανορθόδοξος Διάσκεψις. Και ή Α' Προ
συνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις ένέκρινε νά έξετασθή, μεμονωμένως και 
περιωρισμένως, ύπό προσεχούς Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Ή  παρούσα 
Διάσκεψις. ένώπιον τής όποίας τίθεται τοΰτο, έχει τήν εύθύνην όχι νά άπαν- 
τήση άν έχη άρμοδιότητα νά λάβι,ι όριστικήν άπόφασιν. άλλά νά τό έξετάση. 
κατά τήν άπόφασιν τής Α' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, καί νά 
λάβη άπόφασιν. Δέν δυνάμεθα όμως νά προδικάσωμεν τί είδους άπόφασις 
θά εϊναι αϋτη, θετική ή άρνητική. Ε ίςτό εύθές όμως έρώτημα τού άγίου Κιέ
βου, άν δικαιούται μία Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις νά λάβη μίαν 
άπόφασιν όριστικήν καί τελεσίδικον έπί κανονικών θεμάτων, καί νά άνατρέ- 
ψη τοιουτοτρόπως κανόνας τής 'Εκκλησίας, κατηγορηματικώς λέγω ότι δέν 
δύναται. Δύναται όμως αϋτη £ν θέμα εύρισκόμενον ένώπιόν της νά έξετάση 
άν εΐναι τοιούτης φύσεως καί άναλόγως νά έκφέρη γνώμην. Τό γεγονός όμως 
άτι εύρισκόμεθα πρό μιάς πανορθοδόξου άποφάσεως άπως έξετασθή έν θέ
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μα έπειγούσης φύσεως καί ζωτικής σημασίας, καί διά τό όποιον έγένετο έκ- 
κλησις ύπό τής Εκκλησίας Βουλγαρίας πρός τήν Διάσκεψιν έκείνην, μέχρι 
τού σημείου άτι άν δέν έδίδετο λύσις νά όδηγηθή είς καταστροφήν ή Εκκλη
σία έκείνη — έτσι έτέθη τότε τό θέμα -  ένεκα τοΰ γεγονότος, λοιπόν, τούτου 
ύπερασπίζομαι τήν άπόφασιν τής Α" Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως, τήν όποιαν καί ή 'Αντιπροσωπεία τής Εκκλησίας τής Ρωσσίας έψήφισε 
καί έδέχθη καί ύπεστήριξε, χάριν άγάπης καί άλληλεγγύης πρός έν μέλος τής 
’Ορθοδοξίας. Καί άσχολούμεθα έκτοτε καί μέχρι τής στιγμής ταύτης μέ τό θέ
μα τούτο έξ άγάπης καί μόνον. Διατί, λοιπόν, συγχέομεν τά πράγματα. Ρητώς 
καί κατηγορηματικώς τονίζω ότι ούδεμία πανορθόδοξος Διάσκεψις εϊναι δυ
νατόν νά άνατρέψη κανόνας τής "Εκκλησίας μέ άποφάσεις τελεσιδίκους δή
θεν έπί κανονικών ζητημάτων. Ό  άγιος Καρθαγένης έχει τόν λόγον.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Καρθαγένης: Σεβασμιώτατε Πρόεδρε, όρθώς, 
ορθότατα, άπαντήσατε είς τό έρώτημα τοΰ Αρχηγού τής Ρωσσικής Αντιπρο
σωπείας Μητροπολίτου Κιέβου. Ή  θέσις αϋτη εϊναι καί θέσις παντός μέλους 
πόσης Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Δέν δυνάμεθα νά λάβωμεν άποφάσεις 
έπί κανονικών θεμάτων. Είς τήν προκειμένην όμως περίπτωσιν τό θέμα δέν 
εϊναι τούτο, εϊναι έάν μία έπί μέρους 'Ορθόδοξος Εκκλησία έχη τό δικαίωμα 
νά άνατρέψη τά Πρακτικά καί τάς άποφάσεις μιάς Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως, έάν έχη τό δικαίωμα νά όρίζη νέα θέματα καί άν έχη δικαίωμα νά άνα- 
τρέπη έν καθορισθέν ύπό Πανορθοδόξου Διασκέψεως θέμα πρός ουζήτησιν 
συγκεκριμένως καί περιωρισμένως. Καί είς τήν περίπτωσιν ταύτην μέ πολλήν 
λύπην τονίζω ότι ή 'Εκκλησία Βουλγαρίας δέν τηρεί τά Πρακτικά καί δέν σέ
βεται τάς άποφάσεις τής A ‘ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Ό -  
θεν άπορρίπτεται ή πρότασις αύτής ύπό τής 'Εκκλησίας Αλεξάνδρειάς καί νο
μίζω καί ύπό πάσης άλλης Εκκλησίας ήτις σέβεται καί τηρεί τάς άποφάσεις 
καί τά Πρακτικά τών Πανορθοδόξων Διασκέψεων. Μία εϊναι ή άπόφασις έν 
προκειμένω καί ταύτην θέλομεν νά τηρήσωμεν καί νά βοηθήσωμεν είς έπί- 
λυσιν τού θέματος όσον δυνάμεθα. Τήν στιγμήν όμως κατά τήν όποιαν ή Εκ
κλησία Βουλγαρίας παρουσιάζει νέον θέμα, τόν μοναχισμόν, τότε δυνάμεθα 
νά είπωμεν ότι πσραβαίνονται αΐ πανορθόδοξοι άποφάσεις καί έπομένως ότι 
εϊναι άπαράδεκτα τά ύποστηριζόμενα ύπό τής Εκκλησίας Βουλγαρίας.

Έν τώ σημείω τούτω ό Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου ζητεί όπως 
δευτερολογήση. ό Σεβ. Πρόεδρος όμως δέν παρέχει τόν λόγον, 
λέγων ότι θά πρέπει νά όμιλήσουν καί άλλοι σύνεδροι.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης "Ορους Λιβάνου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, 
πρό όλίγου είχον τηλεφωνικήν έπικοινωνίαν μετά τού Μακ. Πατριάρχου Αν
τιόχειας, ό όποιος μέ ήρώτησε τί έκάμαμεν. Άπήντησα ότι μέχρι στιγμής ού- 
δέν έχομεν πράξει. Πιστεύω ότι όσον άφορά είς τό πρόβλημα τής Εκκλησίας 
Βουλγαρίας, πρέπει νά άναψερθώμεν είς τά ένώπιον ήμών Πρακτικά. Έξ δ-
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σων ένθυμοΰμαι, τό θέμα ήτο νά έξετασθή τό ζήτημα μέ κατανόησιν, φιλό- 
δελφον διάθεσιν καί συμπάθειαν πρός τήν Εκκλησίαν Βουλγαρίας ή όποία έ 
θεσε τούτο είς τήν Διάσκεψιν. Δηλαδή ήθέλομεν νά βοηθήσωμεν είς τήν έπί- 
λυσιν ένός προβλήματος, τό όποιον, τότε διά τήν Εκκλησίαν Βουλγαρίας είχε 
ίδιάζουσαν σημασίαν. Καί άκριβώς ένεκα τής άγάπης πρός τήν είρημένην Εκ
κλησίαν δέν έσεβάσθημεν τό έπιβαλλάμενον πρόγραμμα τής προπαρασκευα
στικής διαδικασίας τής Συνόδου. Καί ένομίσαμεν τότε ότι ή Εκκλησία αϋτη 
θά ήσθάνετο περισσότερον ένδυναμωμένη πνευματικώς έάν έδίδετο λύσις 
είς τό πρόβλημα αύτής τοΰτο. Νομίζω, ότι δέν δυνάμεθα νά μή σεβασθώμεν 
τήν πανορθόδοξον άπόφασιν και νά παραπέμψωμεν τό θέμα τοΰτο είς τήν 
Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, διότι τό έργον αύτής είναι ήδη καθωρισμένον 
ύπό τής ήμερησίας διστάξεως. Βεβαίως αϋτη, όταν συγκληθή. δύναται, ύπό 
τήν καθοδήγησιν τοΰ Άγιου Πνεύματος, νά άπορρίψη τήν γενομένην προπα
ρασκευαστικήν εργασίαν καί νά είσαγάγη καί άλλα θέματα, ώς έπί παραδεί- 
γματι τό θέμα τού μοναχισμού, τά όποια δέν ύπάρχουν εις τήν ήμερησίαν διά- 
ταξιν. Έπί τοΰ παρόντος δέν δυνάμεθα νά συζητήσωμεν τό σκόπιμον ή μή 
τοΰ θέματος. Έχομεν πλήρη συνείδησιν ότι ύπάρχουν πλεΐστα όσα θέματα 
ποιμαντικής προνοίας. ώφέλιμσ πρός οίκοδομήν τού σώματος τής Εκκλησίας, 
ένεκα όμως τών Ιστορικών άναγκών καί τών δυνατοτήτων τών τοπικών Ε κ 
κλησιών, έθεωρήσαμεν άπαραίτητον νά άσχοληθή ή Σύνοδος μέ τά καθορι- 
σθέντα ήδη θέματα. Τοΰτο βεβαίως δέν σημαίνει ότι άμφισβητοΰμεν τήν με
γάλην σημασίαν τοΰ θέματος τοΰ μοναχισμού, άμως δέν δυνάμεθα νά τό συ
ζητήσωμεν. διότι δέν έχει περιληφθή είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Διασκέ- 
ψεως καί δέν έχομεν καμμίαν άρμοδιάτητα νά τό είσαγάγωμεν. Διά τοΰτο, έν 
σεβασμώ καί έν ταπεινότητι, παρακαλώ τήν Αντιπροσωπείαν τής Εκκλησίας 
Βουλγαρίας νά περιορισθή είς όσα ύπέβαλε κατά τήν Α ' Προσυνοδικήν Διά- 
σκεψιν. Έν τώ πνευματικώ ένθουσιασμώ της πιστεύει αϋτη άτι τό θέμα τοΰ
το τυγχάνει πανορθοδόξου σπουδαιότητος. Παρακαλώ νά περιορίσει τόν έν- 
θουσιασμόν της τοϋτον καί νά δεχθή νά έξετάσωμεν μέ συμπάθειαν καί κα- 
τανόησιν τό συγκεκριμένον πρόβλημά της.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, καί νά ή
θελαν νά όμιλήσω διαφόρως δέν δύναμαι μετά τήν θαυμασίαν καί κρυσταλ- 
λίνην θέσιν, ήν έλαβεν έπί τοΰ θέματος ό Σεβ. Μητροπολίτης Όρους Λιβά
νου. Επομένως νομίζω, ότι άπαντες θά συμφωνήσωμεν έπί ώρισμένων 
άπλών πραγμάτων, τά όποϊα ήδη ύπεγραμμίσθησαν ύπό τών προλαλησάντων 
άδελφών. Καί πρώτον μέν ότι ύπάρχουν τά Πρακτικά τής Α* Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως τά όποια καί περιορίζουν τό θέμα είς έκεΐνο, τό 
όποϊον άκριβώς μάς άπασχολεΐ. Έξ έτέρου μία Πανορθόδοξος Διάσκεψις δέν 
δύναται νά μεταβάλη κανόνας καί νά άνατρέψη τήν καθεστηκυίαν τάξιν είκή 
καί ώς έτυχε. θεσμοθετούσα ή ίδία. Τούτο είναι έργον τής Άγιας καί Μεγά
λης Συνόδου. Τούτου τεθέντος ύπενθυμίζω άπαξ έτι τήν φύσιν τού τεθέντος 
θέματος ύπό τής Εκκλησίας Βουλγαρίας Αϋτη ήτο νά εύρεθή τρόπος ώστε
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τό έπικρατοϋν είς τάς περισσοτέρας 'Ορθοδόξους Εκκλησίας, δηλαδή τό νά 
χειροτονώνται έπίσκοποι καί έκ ρασοφόρων, τοΰτο νά άναγνωρισθή καί νά 
διακηρυχθή ένταΰθα, καί έκ τής τοιαύτης άποσαφηνίσεως τού ζητήματος ή 
'Εκκλησία Βουλγαρίας νά έχη τήν έαυτής κάλυψιν. Μίαν κάλυψιν, δηλαδή, 
διορθόδοξον. ώστε νά μή φανή έναντι τοϋ ποιμνίου της πράττουσά τι τό άπφ- 
δον πρός τό πνεύμα καί τήν πράξιν τής Εκκλησίας καί τών κανόνων. Έπομέ
νως. ώς πολύ όρθώς έτονίσατε άγιε Πρόεδρε, μία Διάσκεψις δέν δύναται νά 
έκδώση κανόνας, άμως δύναται θαυμασίως νά παράσχη κάλυψιν είς τι θέμα 
έπιθυμούμενον ή δικαιολογούμενον έκ τών πραγμάτων, καθ’ άτι αί περισσά 
τεραι Έκκλησίαι έψαρμάζουν τοΰτο έν τή ζωή αύτών. Έκ τής πλευράς ταύ
της, ώς έτάνισεν καί ό άγιος Όρους Λιβάνου, τό θέμα τοΰ μοναχισμού είναι 
ζωτικόν δι' άπάσας τάς Εκκλησίας, άλλ' ού τού παρόντος. Καί όχι μόνον ού 
τοΰ παρόντος, άλλ' ούτε καί τού μέλλοντος κατά τό γράμμα καί τό πνεύμα τής 
άποφάσεως τής Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, άτε ώς γνω
στόν, έζητήθη μέν νά έγγραφή τούτο μεταξύ τών θεμάτων τής μελλούοης 
Άγιας καί Μεγάλης Συνόδου, κατόπιν όμως μακράς διαδικασίας, έθεωρήθη 
ώς έν έκ τών θεμάτων, τά όποια ούτε είς τήν β' ή τήν γ' άλλ’ ούτε καί είς τήν 
δ' κατηγορίαν δύνανται νά συμπεριληψθούν. Κατά ταύτα, πρέπει νά δοθή 
ύπό τής Πανορθοδόξου ταύτης Διασκέψεως ή δυνατότης είς τήν Εκκλησίαν 
Βουλγαρίας νά έψαρμάζη καί αϋτη τό ύπό πλείστων Εκκλησιών έφαρμοζό- 
μενον. Απορώ μόνον ώς πρός έν σημείον, ότι ένώ ή είσήγησις καί ή άλη 
άξιοπρόσεκτος προσπάθεια καί διάθεσις τού άγίου Στάρας Ζαγοράς άποβλέ- 
πει είς έξαρσιν τού μοναχισμού, λέγει δέ ότι δέν πρέπει ουτος νά ύποτονισθή 
έντός τής ’Ορθοδοξίας καί ότι πρέπει νά παραμείνη άμείωτος ή ήθική άξια του 
έντός τής Εκκλησίας, προβάλλει έν τούτοις τό αίτημα τής μόνης έκ ρασοφό
ρων χειροτονίας έπισκόπων. Τό άντίθετον θά μέ ικανοποιεί, έάν δηλαδή έπέ- 
μενεν όπως αί χειροτονίαι έπισκόπων γίνωνται μόνον έκ μοναχών, διά νά δια- 
τηρηθή ό μοναχισμός είς τό ϋψος του. Έν συνδυασμώ όμως πρός τούς έν- 
θουσιώδεις λόγους περί μοναχισμού, τό νά έπιζητήται καί ή χειροτονία έπι
σκόπων έκ ρασοφόρων, τό όλιγώτερον άποτελεϊ άντίθεσιν. Παρ’ όλα ταύτα. 
άγιε Πρόεδρε, νομίζω άτι διαδικασιακώς. όπως μία Εκκλησία έζήτησε τήν έγ- 
γραφήν. έστω καί κατ' έξαίρεσιν. ένός θέματος είς τήν ήμερησίαν διάταξιν καί 
έγένετο έπίσης κατ' έξαίρεσιν δεκτή ή έξέτασίς του. κατ' αύτόν τόν τρόπον, 
πρέπει νά έπιτραπή είς τό σώμα τής Διασκέψεως ταύτης. έάν ή ένδιαψερομέ- 
νη Εκκλησία, ώς όρθώς ήρμηνεύσατε, ζητή νά άποσύρη σήμερον τήν έξέτα- 
σιν τού θέματος τούτου, άπλώς νά δεχθώμεν τούτο καί νά θεωρήσωμεν τό 
θέμα ώς κεκλεισμένον.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Βράτσης: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, συμμε- 
τεϊχον καί είς τήν Α ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. Έλέχθη έν- 
τσύθσ ύπό πολλών άτι πρέπει νό μάς ύπομνησθούν τά Πρακτικά τής Διασκέ- 
ψεως έκείνης — ώς νά μή τά έγνωρίζομεν — καί άτι ώρισμένοι άδελφοί 
ήσθάνθησαν οίκτον δΓ ήμάς, καί άλλοι, τέλος, εϊπον. ότι δέν σεβάμεθα τάς
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πανορθοδόξους άποφάσεις. Γνωρίζομεν καλώς τάς έξελίξεις άσον άφορά εις 
τό τεθέν θέμα. Γνωρίζομεν τήν άδελφικήν άγάπην ύμών. άγιε Πρόεδρε, ήδη 
άπό τής Α' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. ώς καί τόν περιορι
σμόν τοΰ θέματος, τό όποϊον εΐχεν προτείνει τότε ή ‘Εκκλησία ήμών. Έδέ- 
χθημεν μετ' εύγνωμοσύνης τήν άπόφσσιν τής Διασκέψεως έκείνης καί έπε- 
φορτίσθημεν μέ τό καθήκον νά έξετάσωμεν τό θέμα τού μοναχισμού, καί έν 
εύθέτω χρόνω, έντός έξαμήνου. άπεστείλαμεν τήν σχετικήν είσήγησιν ύπό 
τόν τίτλον «Ό κατ' όρθοδοξίαν μοναχικός βίος». "Επιθυμώ νά έρωτήσω: Διατί 
έκτοτε καί έπί έξ έτη ούδείς προέβη είς παρατηρήσεις έπί τής ύποβληθείσης 
είσηγήσεως; Διατί δέν έπεστήθη ή προσοχή ήμών ότι εύρισκόμεθα έκτός θέ
ματος: Τό θέμα τοΰ μοναχισμού έχει καί ώριομένα κανονικά στοιχεία, όπως 
καί τά λοιπά ύποβληθέντα πρός ουζήτησιν είς τήν παρούσαν Διάσκεψιν θέ
ματα. Τούτων ούτως έχόντων, διατί τό θέμα τούτο τής χειροτονίας έπισκό
πων έκ ρασοφόρων νά μή τοποθετηθή έπί τού αύτού έπιπέδου καί μή θεω- 
ρηθή κανονικόν θέμα καί προσεγγισθή καί τούτο κατά τόν ίδιον τρόπον: Έξε- 
τάζοντες πανορθοδόξως τό θέμα τοϋτο. θέλομεν αίσθανθή περισσότερον 
έμπλουτισμένοι έκ τής έμπειρίας τών άλλων 'Εκκλησιών καί τοιουτοτρόπως 
θά ένδυναμωθή καί ή πανορθόδοξος συνείδησις. Μία τοιαύτη έξέτασις δέν 
θά άπετέλει άπλώς βοήθειαν πρός τήν 'Εκκλησίαν Βουλγαρίας, άλλά πρός 
συνόλην τήν Όρθοδοξίαν. Ή "Εκκλησία Βουλγαρίας άποτελεϊ μέλος τής 
Μ ιάς "Αγίας, Καθολικής καί 'Αποστολικής "Εκκλησίας καί ώς έκ τούτου ό Άρ- 
χηγός τής 'Αντιπροσωπείας αύτής όρθώς έπιμένει όπως τό ύποβληθέν ύφ 
ήμών θέμα έξετασθή όμοΰ μετά τών λοιπών τριών ύπό τής 'Αγίας καί Μεγά
λης Συνόδου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ πολύ διά τήν συμβολήν είς τήν συζήτη- 
σιν. "Ο άγιος "Αξώμης έχει τόν λόγον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης ‘Αξώμης: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, μετά φό
βου Θεού καί τή έπικλήσει τοΰ Αγίου Πνεύματος συνήλθομεν είς τόν Ιερόν 
τούτον χώρον, πρός έπίλυσιν ώρισμένων ζητημάτων τής 'Ορθοδοξίας. Δοκι- 
μάζομεν όμως πικρίαν καί λύπην όταν εύρισκώμεθα είς δύσκολον θέσιν νά 
είμεθα συνεπείς πρός τάς άποφάσεις μιάς Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Δια- 
σκέψεως καί νά δυνάμεθα νά Ικανοποιήσωμεν τά αιτήματα μιάς ή δύο άδελ- 
φών τοπικών ‘Εκκλησιών. Τρέφομεν σεβασμόν καί άγάπην πρός αύτάς. Πλήν 
όμως ώς όρθώς άνέπτυξαν ή ύμετέρα γεραρά Σεβοσμιότης καί οι άγιοι Μύ
ρων. Φιλαδελφείας, Καρθαγένης καί Όρους Λιβάνου, είναι άδύνατον νά πρά- 
ξωμέν τι έπί πλέον. Διότι κατά τήν ουζήτησιν εύρισκόμεθα πρό θέσεων καί 
άντιθέσεων, φάσεων καί άντίφάσεων. Ά φ ' ένός μέν είς τήν Α ' Προσυνοδι
κήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν έτονίσθη τό κατεπεΐγον τοΰ άπασχολοΰντος 
τήν 'Εκκλησίαν Βουλγαρίας θέματος τούτου καί έπέμενεν αυτη είς τήν λύσιν 
του καί έτέθη τούτο είς τήν ήμερησίαν διάταξιν προσεχούς Διασκέψεως άφ' 
έτέρου είς τήν κατακλείδα τής άναγνωσθείσης μελέτης τής 'Εκκλησίας Βουλ
γαρίας λέγεται ότι θεωρεί αΟτη, έν όντιθέσει πρός τόν ισχυρισμόν της καί τήν
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εϊρημένην άπόφασιν τής Α’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. άκα- 
τάλληλον τήν Διάσκεψιν ταύτην νά άποφσσίση έπί τοΰ ζωτικού τούτου δΓ αύ- 
τήν θέματος καί ζητεΤ τήν παραπομπήν τούτου είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην 
Σύνοδον. Τούτο δημιουργεί καί άλλο θέμα: έάν καί κατά πόσον δύναται μία 
Πανορθόδοξος Διάσκεψις νά άναθεωρή τόν κατάλογον θεμάτων τής Άγιας 
καί Μεγάλης Συνόδου. Πρέπει νά εξαντληθούν τά καθορισμένα ήδη θέματα, 
καί μετά ταύτα νά γίνη περαιτέρω σκέψις δΓ άλλα θέματα.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Βανάτου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, τά λε- 
χθέντα ένταΰθα έμπλουτίζουν τό θέμα καί δεικνύουν τήν έκτασιν καί τάς δια- 
οτάοεις αύτού. Έν άρχή εΓχομεν τήν έντύπωοιν ότι τό θέμα τής χειροτονίας 
έπισκόπων έκ ρασοφόρων ήτο άπλούν. Νύν άντελήφθην τάς προεκτάσεις 
του. Ένώ εύρισκόμεθα είς τήν τρίτην ήμέραν τών έργασιών τής Διασκέψεως 
καί ένώ έπρεπε, κατά τό πρόγραμμα, νά ειχον άρχίσει τάς έργασίας αύτών αί 
συσταθεϊσαι Επίτροποί, συνεχίζομεν τήν γενικήν έν όλομελείφ συζήτησιν 
έπί ένός μόνον θέματος, έξεθέσαμεν δηλαδή όλην τήν προβληματικήν τού 
θέματος, ήτις τυγχάνει έργον τής ειδικής Επιτροπής. Νομίζω, ότι τό θέμα 
τοΰτο συνεζητήθη έπαρκώς, καί μέ βάσιν τάς άνταλλαγείοας ένταΰθα άπό- 
ψεις. δύναται ή ειδική Επιτροπή νά μελετήση τό θέμα καί νά Φέρη τό πόρι
σμα αύτής είς τήν 'Ολομέλειαν. Ό θεν, προτείνω νά τερμστισθή ή γενική συ- 
ζήτησις έπί τού θέματος καί νά προχωρήσωμεν είς άλλα θέματα.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Εύρισκόμεθα ένώπιον μιάς συγκεκριμένης προτά
σεως τού Σεβ. Μητροπολίτου Βανάτου νά λήξη ή συζήτησις έπί τού θέματος 
τής χειροτονίας έπισκόπων έκ ρασοφόρων, τό όποιον νά παραπεμψθή είς τήν 
Επιτροπήν πρός μελέτην καί νά έπανέλθη μετά ταύτα είς τήν 'Ολομέλειαν. 
Καί έρωτώ: Πρώτον, δέχεσθε τήν πρότασιν ταύτην. ή έπιθυμεϊτε τήν συνέχι- 
σιν τής συζητήσεως: Καί. δεύτερον κατόπιν τών συζητηθέντων ένταύθα πα
ραμένει έκκρεμές τό θέμα τής χειροτονίας έπισκόπων έκ ρασοφόρων; Παρα
μένει τούτο είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Διασκέψεως: Οά συζητηθή είς τήν 
ειδικήν Επιτροπήν; Θά έπανέλθη εις τήν 'Ολομέλειαν;

Ό  Έλλογ/μ. Καθηγητής κ. Φε/δας: Πρέπει νά παραπεμψθή, άγιε Πρόε
δρε. είς τήν Επιτροπήν, διότι δέν δύναται νά διαγραφή έν θέμα άνευ ψηφο
φορίας.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Εννοώ, έάν τό άποσύρη άφ' έαυτής ή Αντιπροσω
πεία τής Εκκλησίας Βουλγαρίας. Επιθυμεί αϋτη νά συζητηθή τό θέμα ύπό 
τής Επιτροπής ή τό άποσύρει;

Ό  Σεβ. Στάρας Ζαγοράς: Σεβασμιώτατε. έξέθεσα είς τήν άλομέλειαν τό 
ζήτημα ύφ’ όλας τάς όψεις του. Ή  Αντιπροσωπεία τής Εκκλησίας Βουλγα
ρίας συμφωνεί νά παραπεμφθή τό θέμα είς τήν ειδικήν Επιτροπήν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Λοιπόν, λήγει ή συζήτησις έπί τού θέματος τούτου 
καί παραπέμπεται πρός μελέτην είς τήν άρμοδίαν Επιτροπήν καί ύποβολήν έν 
συνεχεία, ύπ' αύτής πρός τήν 'Ολομέλειαν σχετικής είσηγήσεως. Καί τώρα. 
προχωρούμεν είς τήν έξέτασιν τοΰ έπομένου θέματος, κατά τήν Ήμερησίαν
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Διάταξιν, ήτοι 'Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων 
συμφώνως ταϊς άπαιτήσεσι τής συγχρόνου έποχής. Παρακαλεϊται ό Σεβ. 
Γραμματεύς νά άναγνώση, ώς είσήγησιν, τό πόρισμα έπί τοΰ θέματος τούτου 
τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής.

Ο Σεβ. Γραρματεύς άναγινώσκει τά πορίσματα τής Διορθοδόξου Προ
παρασκευαστικής ‘Επιτροπής έπί τοϋ θέματος τής νηστείας έχοντα ώς άκο- 
λούθως:

«Ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική 'Επιτροπή διαπιστοΐ. άτι ol πλεϊ- 
στοι τών πιστών έν τή σημερινή κοινωνίφ δέν τηρούν πάσας τάς περί νη
στείας διατάξεις, λόγω τών συγχρόνων συνθηκών ζωής καί τών δυσκολιών 
αύτής.

Πάντα ταύτα επιβάλλουν όπως ή νηστεία καταστή ήπιωτέρα καί όπως 
συντομευθή χρονικώς. Τοΰτο δέ, ϊνα μή δημιουργώνται προβλήματα συνει- 
δήσεως έκ τής παρεμβάσεως τών αύστηρών έκκλησιαστικών διατάξεων, δη- 
λητηριάζοντα τήν πνευματικήν ζωήν τών πιστών.

Ή μεταβολή τών σήμερον ίσχυόντων έν σχέσει πρός τήν νηστείαν δέν 
προσκρούει είς τάς περί νηστείας άρχάς. ΑΙ διάφοροί αί ύφιστάμεναι είς τήν 
άρχαίαν ‘Εκκλησίαν ώς πρός τήν διάρκειαν τής νηστείας ή τό είδος τής τρο
φής, ώς καί ή έξέλιξις τής νηστείας, ώς εϊδομεν, δέν έθετον ύπό άμψισβήτη- 
σιν τήν σωτηρίαν τών πιστών. «Όρα μή τις σε πλανήση άπό ταύτης τής όδού 
τής διδαχής... εΙ μέν γάρ δύνασαι βαστάσαι όλον τόν ζυγόν τού Κυρίου, τέ
λειος έση, εί δ' ού δύνασαι, δ δύνη τούτο ποίει. Περί δέ τής βρώσεως, δ δύ- 
νασαι βάοτασον...» (Διδαχή 12 Άποοτ., VI, 1-3).

Τό δικαίωμα τής τροποποιήσεως τών περί νηστείας διατάξεων καί τής 
προσαρμογής αύτών πρός τάς άπαιτήσεις τής έποχής άνήκει είς τήν ‘Αγίαν καί 
Μεγάλην Σύνοδον τής Όρθοδόξου Καθολικής ‘Εκκλησίας.

Ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Επιτροπή τής Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου, λαβούσα ύπ' όψιν τήν περί τού θέματος είσήγησιν τής Σέρβικης 
‘Εκκλησίας, τάς παρατηρήσεις τών Εκκλησιών Κύπρου καί Τσεχοσλοβακίας 
καί. κατόπιν συζητήσεως. προτείνει διό τά περαιτέρω τά έξής:

1 Πάσας τάς περί νηστείας ίσχυούσας σήμερον διατάξεις τηρούσιν 
άνελλιπώς ol μοναχοί, καί όσοι έκ τού 'Ιερού Κλήρου καί τού εύσεβούς Λαού 
έπιθυμοΰν καί δύνανται νά πράξωσι τοΰτο.

2. Διά τούς λοιπούς Χριστιανούς, τούς έχοντες δυσκολίας έν τή τηρήσει 
τών ίσχυουσών αύστηρών διατάξεων περί νηστείας, λόγω ειδικών συνθη
κών. έπικρατουσών έκαοταχού, άπό τε πλευράς κλίματος ή τρόπων ζωής ή 
δυσκολιών διαίτης καί έξευρέσεως τών καταλλήλων νηστησίμων έδωδίμων 
κ.λπ., προσέτι δέ καί έπί τώ σκοπώ ϊνα μή καταλυθή παρά τώ Λαώ τού Θεού 
ό Ιερός θεσμός τής νηστείας, προτείνει καί τά άκόλουθα:

3. ΑΙ ’Ορθόδοξοι Έκκλησίαι δύνανται νά προβαίνωσιν είς μερικήν κατά 
λυσιν άρτυσίμων τροφών πρός διευκόλυνοιν τών χριστιανών, ή δέ κατάλυσις
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αΟτη δέον νά έκλαμβάνηται ώς βαθμιαία έλάφρυνσις άναλόγως τών περιστά
σεων. ώς έπιείκεια ή ήπιωτέρα μορφή νηστείας.

4. Προτείνει όπως τηρήται ή νηστεία τής Τετάρτης καί Παρασκευής 
καθ' όλον τό έτος, άλλά μέ κατάλυσιν έλαίου καί ιχθύων, πλήν τών συμπερι
λαμβανομένων είς τό χρονικόν διάστημα τών νηστειών. Εξαιρούνται τής δια- 
τάξεως αύτής ή Τετάρτη καί ή Παρασκευή, έάν κατ' αύτάς έορτάζωνται ή Ύ 
ψωσις τού Τιμίου Σταυρού, ή άποτομή τής Τίμιας Κεφαλής τού Προδρόμου, ή 
παραμονή τών Θεοφονείων. καί α! Τετάρται καί Παρασκευαί τής Μεγ. Τεσσα
ρακοστής.

5. Ισχύουν σι περί κοτσλύσεως τής νηστείας διατάξεις τού τυπικού περί 
Τετάρτης καί Παρασκευής τών έβδομάδων έκείνων, καθ’ ας καταλύεται ή νη
στεία. Κατάλυσις πάντων έπιτρέπεται ώσαύτως καί καθ' όλας τάς Τετάρτας 
καί Παρασκευάς τού διαστήματος άπό τής Κυριακής τού Θωμά μέχρι τής 
Άνολήψεως.

6. Ή  διάρκεια τής νηστείας τής Μεγ. Τεσσαρακοστής νά διατηρηθή ώς 
έχει. κατά τάς διατάξεις τοΰ Πασχαλίου καί τού Τυπικού. Νά διατηρηθούν αΙ 
ίσχύουοαι διατάξεις, όσον άφορά είς τήν ποσότητα καί τό είδος τής τροφής 
κατά τήν πρώτην έβδομάδα καί τήν έβδομάδα τών Παθών. Τάς λοιπάς ημέ
ρας. άπό τής δευτέρας έβδομάδος τών νηστειών μέχρι καί τής Κυριακής τών 
Βαΐων συμπεριλαμβανομένης. νά έπιτραπή ή κατάλυσις ιχθύων καί έλαίου 
έκτός Τετάρτης καί Παρασκευής (ίδε 4).

7. Περί τής νηστείας τών Χριστουγέννων ή Διορθόδοξος Προπαρα
σκευαστική 'Επιτροπή προτείνει δύο τινά (ο) ή νά συντμηθή αϋτη είς τό ήμι- 
συ (20 ήμέρας), άρχομένη τήν έπομένην τής έορτής τής Αγίας Βαρβάρας καί 
καθ' όλον τό διάστημα νά έπιτρέπηται ή κατάλυσις Ιχθύων καί έλαίου. ή (β) 
νά ποραμείνη πύτη 40νθήμερος. καταλυομένων ιχθύων καί έλαίου καθ όλας 
τάς ήμέρας πλήν τών τριών πρώτων καί τών τριών τελευταίων ήμερων, καθ' 
ας δέον νά τηρήται αύστηρά νηστεία.

8. Ή νηστεία τών Αποστόλων νά περιορισθή είς όκτώ ήμέρας πρό τής 
έορτής όταν μεταξύ τής Κυριακής τών Άγιω ν Πάντων καί τής έορτής τών 
Αποστόλων παρεμβάλλεται χρονικόν διάστημα πλέον τών 8 ήμερων. Κατά 
τήν νηστείαν ταύτην νά έπιτρέπηται ή κατάλυσις ιχθύων καί έλαίου.

9 Ή νηστεία τοΰ 15/Αύγούστου. ώς πρός τήν διάρκειάν της νά διατη- 
ρηθή ώς έχει, νά έπιτραπή όμως ή κατάλυσις Ιχθύων καί έλαίου πάσας τάς 
ήμέρας, έκτός Τετάρτης καί Παρασκευής.

10. Εάν αί έορταί τών Αγίω ν Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου ή τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου τύχουν Τετάρτην ή Παρασκευήν νά καταλύεται ή 
νηστεία, καθ' όσον πρό αύτών προηγήθη νηστεία διό τόν έορτασμόν τής 
έορτής.

'Εάν καί έφ ' όσον ή Πανορθόδοξος Προπαρασκευαστική Διάσκεψις δε- 
χθή τά προτεινόμενα νά διαφωτισθή ό λαός καταλλήλως περί τών τροπο
ποιήσεων» (Πρός τήν Σύνοδον I. Σαμπεζύ-Γενεύης. 1971, σσ. 41-42).
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστούμεν τόν Σεβ. Γρομματέα διό τήν άνάγνω- 
σιν τών πορισμάτων τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής έπί 
τού θέματος τής νηστείας. Επιθυμείτε, σεβάσμιοι άδελφοί, νά γίνη έδώ έν 
όλομελείςι συζήτησις ή νά παραπεμφθή τό θέμα είς τήν Επιτροπήν καί συζη- 
τήσωμεν έπ" αυτού άκολούθως έπί τής έκθέσεως τής Επιτροπής;

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Όρους Λιβάνου: Θά έπεθύμουν, κατά τήν άκο- 
λουθηθεϊσαν μέχρι τοΰ νΰν διαδικασίαν, Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, νά 
προβώ είς ώρισμένας προκαταρκτικός παρατηρήσεις. Παρ' όλον τόν σεβα
σμόν πού όφείλω πρός τό άναγνωσθέν εύσύνσπτον κείμενον τής Διορθοδό- 
ξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, άν καί προσωπικώς συμφωνώ ώς πρός 
τήν ούσίαν, έν τούτοις έχω τήν έντύπωσιν ότι τούτο εϊναι μονομερές άτι 
άντικαθιστά έν εΐδος διατροφής μέ έν άλλο είδος περισσότερον έλαστικόν. 
Βεβαίως ό Χριστιανισμός είναι θρησκεία συμπαθείας καί φιλανθρωπίας πρός 
τόν πιστόν. Όμως. πιστεύω, ότι έκεΐνο έκ τού όποιου πάσχει τό όρθόδοξον 
πλήρωμα είναι ή έλλειψις πνευματικότητος τής νηστείας. Κατά τάς περιόδους 
τών νηστειών έχομεν άνάγκην ποιμαντικής φροντίδος κηρύγματος διότι οί 
πιστοί έχουν τήν έντύπωσιν ότι ή 'Εκκλησία αύθαιρέτως άπαγορεύει ώρισμέ 
να είδη διατροφής. 'Επί παραδείγματι, είς τήν πατερικήν γραμματολογίαν, δέν 
βλέπει τις τήν πνευματικήν άνάγκην διατί νά νηστεύωμεν τό κρέας, γνωρίζον- 
τες ότι τοΰτο δέν συνέβαινεν είς τήν άρχαίαν ‘Εκκλησίαν. Ύπήρχεν ή κρεω- 
φαγίσ. Ή νηστεία τοΰ κρέατος έπεβλήθη άργότερον, τή έπιδράσει τοΰ μονα
χισμού. μετά τήν έν Τρούλλω Σύνοδον. Καί άν ή νηστεία τυγχάνει θέμα 
άσκήσεως, διατί έσθίομεν όστρακοειδή,Ιχθεϊς κ.λπ., τροφάς ισοδυνάμους καί 
θρεπτικωτέρας τού κρέατος: Δέν παρέχεται έν τώ κειμένω αίτιολογία τής νη
στείας. Τό ζήτημα τοΰτο θά έδει νά διευκρινισθή ύπό τής ειδικής 'Επιτροπής. 
Καί νά ύποβάλη αϋτη πρός τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον καί ποιάν τινα 
πνευματικήν έμβάθυνσιν τής νηστείας πλήν τής καθαρώς διαιτητικής πλευ
ράς.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ θερμώς τόν άγιον Όρους Λιβάνου διά 
τήν θαυμασίαν ποιμαντικήν διάστασιν, τήν όποιαν έδωκεν είς τό θέμα. Ό  ά
γιος Βράτσης έχει τόν λόγον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Βράτσης: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, ή Ε κ 
κλησία Βουλγαρίας ώς μέλος τής Μιας, ‘Αγίας Καθολικής καί 'Αποστολικής 
'Εκκλησίας, πάντοτε έπίστευε καί έκήρυττεν, ότι ή χριστιανική νηστεία έχει 
θεοσύστατον χαρακτήρα. Ή άγία "Ορθοδοξία έχουσα ύπ' όψιν τόν χαρακτή
ρα τούτον τής νηστείας καί τήν σημασίαν αύτής διά τήν θρησκευτικήν καί 
ήθικήν άνύψωσιν τής άνθρωπίνης προσωπικότητος ώρισε πολύπλοκον σύ
στημα νηστειών. Ή  νηστεία δΓ ήμάς τούς ορθοδόξους άποσκοπεί είς συγκε
κριμένον ύψηλόν θρησκευτικόν σκοπόν καί άποτελεΤ μίαν μορφήν συνεχούς 
άσκήσεως. καί τοΰτο ιδίως παρατηρείται είς τήν μοναχικήν ζωήν. Ή  νηστεία 
δέν άποτελεΤ αύτοσκοπάν, άλλά μέσον διά τήν έπίτευξιν τών ύψηλών εύαγγε- 
λικών άρχών. "Εχουσα ύπ’ όψιν άφ' ένός μέν τήν σημασίαν καί έπιτακτικότη-
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τα τής όρθοδόξου νηστείας είς τό έργον τής έν Χριστώ σωτηρίας καί άφ' έτέ- 
ρου τάς τάσεις τοϋ συγχρόνου άνθρώπου πρός σύστηράν τήρησιν τών περί 
νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων, καί έν σχέσει πρός τά προταθέντα ύπό 
τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 'Επιτροπής διά τήν άναπροσσρμογήν 
τών περί νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων, συμφώνως πρός τάς άπαιτή- 
σεις τής συγχρόνου έποχής. ή 'Ιερά Σύνοδος τής 'Εκκλησίας Βουλγαρίας 
κατέληξε κατά τάς θερινάς συνεδρίας τών έτών 1974 καί 1982 είς τά κάτωθι 
συμπεράσματα:

α) διαπιστοί μεθ' ίκανοποιήσεως ότι ή Διορθόδοξος Προπαρασκευα
στική 'Επιτροπή έλαβεν ύπ' όψιν αύτής τάς θεμελιώδεις άρχάς περί 
νηστείας καί διετύπωσεν αύτάς είς συγκεκριμένος προτάσεις, 

β) έκψράζει πλήρη συμφωνίαν έπί τών σημείων 1. 3, 4. 5, 8 καί 10 
τών πορισμάτων τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 'Επιτροπής 
ύπό τήν προΰπόθεσιν άτι άπασαι αί λοιπαί 'Ορθόδοξοι 'Εκκλησίαι θά 
τηρήσουν θετικήν στάσιν έπ' αύτών, καί 

γ) έπί τών σημείων 2. 6. 7 καί 9 ή 'Εκκλησία Βουλγαρίας έχει ώρισμέ- 
νας συγκεκριμένος παρατηρήσεις, τάς όποιας θά θέσωμεν ένώπιον 
τής 'Επιτροπής, πρός συζήτησιν.

‘Ωσαύτως ή 'Εκκλησία Βουλγαρίας θεωρεί άπαραίτητον νά προστεθούν 
τέσσαρα εΙσέτι συμπληρωματικά στοιχείο, άτινα δύναμαι νά άναφέρω είτε 
ένταύθα, είτε έν τή 'Επιτροπή.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καλύτερον έν τή 'Επιτροπή.
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κρουτίτσκης: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, έφ ' 

όσον ή είδική ‘Επιτροπή θά συζητήση τό θέμα έν λεπτομερείς! δέν θά άνα- 
Φερθώ έκτενώς είς τοΰτο. Ά λλ ' ή γενομένη έργασία άποδεικνύει ότι είς ώρι- 
σμένας περιπτώσεις, έξ αίτιας άνεπαρκοΰς τυχόν διατυπώσεως, δυνάμεθα νά 
όδηγηθώμεν είς παρεξηγήσεις. Πρός άποψυγήν τοιούτων δυσκολιών επιθυ
μώ νά ύποβόλω δύο ούσιαστικάς παρατηρήσεις έπί τών δέκα τούτων ση
μείων τού κειμένου τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής. 

ο) είς τήν γ* παράγραφον τοϋ κειμένου λέγεται ότι: «Αί 'Ορθόδοξοι Ε κ
κλησία ι δύνανται νά προβαίνωσιν είς μερικήν κατάλυσιν άρτυσίμων 
τροφών πρός διευκόλυνσιν τών χριστιανών». ‘Επιθυμώ νά γνωρίζω 
άκριβώς τί έννοεϊται διά τούτου. Τί είδος τροφής, ύπό ποίας συνθή- 
κας καί διά πόσον διάστημα έπιτρέπεται ή μερική κατάλυσις τούτων. 
Ή παράγραφος αϋτη τυγχάνει γενική καί άσσφής καί άπαιτειται 
διευκρίνησις ϊνα εύκολυνθή καί τό έργον τής ειδικής ’Επιτροπής, καί 

β) έάν ή Προσυνοδική αϋτη Διάσκεψις δεχθή τό κείμενον τοϋτο, άν καί 
δέν έχομεν καταλήξει πώς θά άποκαλέσωμεν τά πορίσματα αύτής, 
άποφάσεις ή προτάσεις, ή πορίσματα, ή συμπεράσματα, νομίζω ότι 
θά πρέπει νά ένημερωθή πλήρως ά λαός τοΰ Θεοΰ. Έστω καί άν ή 
Διάσκεψις διατυπώση εισηγητικός προτάσεις, πώς θά ένημερωθοΰν 
ol πιστοί; Ύπό ποιους όρους θά πληροφορηθοΰν, θά προετοιμα-
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σθοΰν καί θά έννοήσουν τάς άποφάσεις της Διασκέψεως; Ποία θά 
εϊναι ή μορφή τής πληροψορήσεως ταύτης; Θά λεχθή ότι τελικώς θά 
άποφασίση ή Σύνοδος; ΑΙ άποφάσεις αυται θά έψαρμοσθοΰν είς τήν 
ζωήν τών 'Εκκλησιών ήμών ή άπλώς θά ένημερώσωμεν τούς πι
στούς ήμών; Τά σημεία ταΰτα τυγχάνουν ούσιαστικά καί πριν ή προ- 
χωρήσωμεν όφείλομεν νά τά διευκρινήσωμεν.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Παρακαλώ τόν άγιον Μύρων, ώς Πρόεδρον τής 
Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 'Επιτροπής, ήτις καί ήτοίμασε τό ύπ' δψιν 
κείμενον, νά παράσχη τάς σχετικός διευκρινήσεις.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, θά εϊμαι 
σύντομος όσον άφορά είς τό έρώτημα τοΰ άγίου Κρουτίτσκης ώς πρός τό ση- 
μεϊον 3 τοΰ κειμένου τών είσηγήσεων περί νηστείας τής Διορθοδόξου Προ
παρασκευαστικής 'Επιτροπής. Πράγματι, ύπάρχει άσάφεια ώς πρός τόν καθο
ρισμόν ώρισμένων τροφίμων ώς άρτυσίμων ή μή. διά τά όποια έπαφίεται ταΐς 
κατά τόπους Έκκλησίαις νά κάμουν ή νά μή κάμουν εύρυτέραν χρήσιν. Τό 
θέμα έδημιουργήθη έν τή Διορθοδόξω 'Επιτροπή κατά τήν ουζήτησιν περί 
τού ποία εδέσματα τυγχάνουν άρτύσιμα καί ποία όχι. Τότε ώρισμέναι 'Αν* 
τιπροσωπεΐσι Ορθοδόξων Εκκλησιών, έν αΐς καί ή Αντιπροσωπεία τής ’Εκ
κλησίας τής Ρωσσίας ύπό τόν άείμνηστον Μητροπολίτην Λένινγκραντ κυρόν 
Νικόδημον προέβησαν είς τήν έξής θετικήν καί σημαντικωτάτην διαπίστωσιν: 
δεδομένου ότι ή 'Ορθοδοξία έκτείνεται είς όλα τά μήκη καί πλάτη τής ύφη 
λΐου. εδέσματα τινα δ»* ώρισμένας περιοχάς. είναι έδέσματα τά όποια ύπάρ- 
χουν έν άφθονία καί καθωρίσθησαν άρχήθεν ώς νηστήσιμα. ένώ είς άλλας 
περιοχάς ταύτα τελείως ελλείπουν, καί έτονίσθη τότε ότι τά νηστήσιμα έδέ
σματα τών μέν είναι άρτύσιμα διά τούς δέ. Κατόπιν, λοιπόν, μακράς συζητή- 
σεως ένομίσαμεν ότι πρέπει νά είσαγάγωμεν αύτήν τήν παράγραφον 3, καθ’ 
ήν έπαφίεται ταΐς έπί μέρους Όρθοδόξοις Έκκλησίαις όπως κάμουν χρήσιν 
τής οικονομίας έπί τού ζητήματος τούτου, προσδιορίσοντες είς τό δεύτερον 
σκέλος τής παραγράφου ότι «ή κατάλυσις αΟτη δέον νά έκλαμβάνηται ώς 
βαθμιαία έλάφρυνσις άνσλόγως τών περιστάσεων». Διά τόν λόγον τούτον 
ένεμείναμεν τότε είς τήν άσάφειαν ταύτην, διότι έάν εΙσερχο')μεθα είς λεπτο
μέρειας. Τσως ή άπόφασις μας νά προσέκρουεν είς άλλας άντιδράσεις.

Όσον άφορφ είς τό δεύτερον σημεϊον τής παρατηρήσεως τού άγίου 
Κρουτίτσκης. άν καί δέν είμαι ό άρμόδιος, φρονώ ότι τά πορίσματα τής Δια- 
σκέψεως ταύτης. θά έδει, κατά τό πρότυπον τής όνομσσίας τών κειμένων τής 
Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής τά όποια εϊναι κείμενα AD 
REFERENDUM πρός τήν Προσυνοδικήν Διάσκεψιν. ώς καί τά κείμενα τής 
Προσυνοδικής Διασκέψεως είναι AD REFERENDUM πρός τήν 'Αγίαν καί Μ ε
γάλην Σύνοδον, καί έφ ' όσον ταΰτα άπεκλήθησαν «εισηγητικά κείμενα», κατ' 
αύτόν τόν τρόπον, νομίζω ταπεινώς, καί τά πορίσματα τής Β' Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως δύνανται νό όνομασθοΰν «εισηγητικά κείμενα
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τής Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως πρός τήν Αγίαν καί Μεγά
λην Σύνοδον».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω άτι ό άγιος Κρουτίτοκης θέτει τό έρώτημα. 
άτι άνεξαρτήτως τοϋ πώς θά άποκαλέσωμεν τά πορίσματα τής Διασκέψεως 
ήμών ταύτης, καί έφ ’ άσον ταύτα άψ' ένός μέν είναι AD REFERENDUM πρός 
τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, άφ" έτέρου δέ ή Διορθόδοξος Προπαρα
σκευαστική ‘Επιτροπή είσηγεΤτσι τήν διαφώτισιν τού όρθοδόξου πληρώματος 
έπί ληφθησομένων τυχόν έπί τών θεμάτων τούτων άποφάσεων καί έπενε- 
χθησομένων τυχόν τροποποιήσεων, πώς θά γίνη ή πληροψάρησις τού πλη
ρώματος καί τί γενήσεται έν τώ μεταξύ χρόνω μέχρι τής συγκλήσεως τής Συ
νόδου. Δηλαδή άν αί ληφθησόμεναι άποφάσεις θά Ισχύσουν άπό τούδε πρό 
τής συγκλήσεως τής Συνόδου ή όχι; Παρακαλώ νά μελετηθή καί τό σπου- 
δαϊον τούτο σημεϊον ύπό τής 'Επιτροπής.

Ό  Θεοφ. Επίσκοπος Τιργοβιστίου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, ή 'Αν
τιπροσωπεία τής 'Εκκλησίας Ρουμανίας έμελέτησεν άπαντα τά άποσταλέντα 
αύτή έγγραφα τών 'Εκκλησιών έπί τοΰ θέματος καί κατέληξεν είς τό συμπέ
ρασμα άτι ή νηστεία έχει μεγάλην σημασίαν διά τήν ζωήν τών πιστών. Πρό
κειται περί πνευματικού μέσου πρός άγιοποίησιν, διό καί θεωροΰμεν ότι αί 
ύπό τής 'Εκκλησίας καθωρισμέναι νηστεϊαι δέον άπως παραμείνουν άμετά- 
βλητοι τόσον ώς πρός τήν διάρκειαν όσον καί ώς πρός τήν αύστηρότητα. Ά λ 
λωστε οί σχετικοί κανόνες δεικνύουν μεγάλην εύρύτητα πρός έκείνους οί 
όποιοι ένεκα διαφόρων λόγων δέν δύνανται νά τηρήσουν αύστηράν νη
στείαν. Καταργοΰντες δέ ώρισμένας νηστείας, φοβούμαι άτι θά έκλειψη έν 
τή Εκκλησία έν μέσον πνευματικής έν Χριστώ ζωής. Νομίζω, ότι τό ζήτημα 
τής νηστείας δύναται νά έπιλυθή τοπικώς ύφ’ έκάστης Όρθοδόξου Εκκλη
σίας, παρεχομένης μείζονος έλευθερίας είς αύτήν πρός τούτο.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ ιδιαιτέρως διά τήν συντομίαν καί τήν σα
φήνειαν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, θά έπιστή- 
σω τήν προσοχήν ύμών έπί τών έξης σημείων: (α) Ώ ς  άνέφερεν ό άγιος Ό 
ρους Λιβάνου, ή πνευματική διάστασις τής νηστείας δέν έτονίσθη έπαρκώς 
έν τώ κειμένω. Θά πρέπει νό τονισθή ή σχέσις πνευματικής καί φυσικής νη
στείας. (β) Υπερτονίζεται ή προσαρμογή τής νηστείας είς τάς συγχρόνους 
άνάγκας. Ό  όρος «άναπροσσρμογή» άποτελεϊ άντικείμενον έπικρίσεων έντός 
τής 'Εκκλησίας. Οί πιστοί τής 'Εκκλησίας ήμών δέν δύνανται νά έννοήσουν 
διατΐ ή 'Εκκλησία νά προσαρμοσθή πρός τάς σημερινός συνθήκας τής έκ- 
κοσμικευμένης ζωής, νά προσαρμοσθή δηλαδή πρός τό ««κοσμικόν» φρόνημα. 
Διά τούτο προτείνω όπως ό όρος «άναπροσαρμογή» διαγραφή έκ τού τίτλου, 
ώστε νά μή δημιουργήται ούγχυσις καί σκανδαλίζεται ό πιστός λαός τού 
Θεού. Πλήν τούτου θά έπεθύμουν όπως περιληφθή έν τώ κειμένω ότι 
δέν παραβιάζονται οι Ιεροί κανόνες, οί άναφερόμενοι εις τήν νηστείαν. Δέν 
πρέπει δηλαδή νά δημιουργηθή ή έντύπωσις ότι άναθεωρείται ή έκκλησιαστική
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πειθαρχία είς ζητήματα νηστείας. Έξ άλλου, είς τό σημεϊον έκεΐνο τοΰ κειμέ
νου τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, ένθα γίνεται διαχω
ρισμός κληρικών καί μοναχών άφ* ένός καί πιστών άφ' έτέρου, θεωρώ ότι 
δέν τυγχάνει όρθή ή διάκρισις αϋτη, δεδομένου ότι ή νηστεία είναι θέμα πει
θαρχίας καί οΰδείς άπαλλάσσεται τής ύποχρεώσεως τής τηρήσεως αύτής. 
Επομένως πρέπει νά διαγραφή ή έκφρασις «όσοι έπιθυμούν καί δύνανται νά 
πράξουν τούτο», τονιζομένου τοΰ ύποχρεωτικοΰ τής τηρήσεως τής νηστείας, 
καθ’ ότι δέν έχομεν τό δικαίωμα νά άποδυναμώσωμεν αύτήν. 'Ακόμη καί είς 
άσθενής, ό όποΤος διά λόγους ποιμαντικούς δέν νηστεύει, δέν σημαίνει ότι 
άπαλλάσσεται τής ύποχρεώσεως τής τηρήσεως τών κανόνων τής νηστείας. 
Έάν δέν δύναται νά νηστεύση ψυσικώς όφείλει νά νηστεύση πνευματικώς. 
Τέλος, τό σημεϊον έκεϊνο, τό όποιον άναφέρεται είς τήν κατάλυσιν τών νη
στειών τής Τετάρτης καί Παρασκευής ώρισμένων έορτών, παρατηρώ ότι διά 
τής άποδοχής τής προτάσεως ταύτης, άπό τοΰ Πάσχα μέχρι τής Άναλήψεως 
θά έχωμεν πεντήκοντα ήμέρας, καί ώσαύτως μίαν έβδομάδα μετά τήν Πεντη
κοστήν. άνευ νηστείας. Καταλήγομεν όθεν είς τό νά μή έχωμεν έπί δύο όλο- 
κλήρους μήνας νηστείαν. Καί έάν δεχθώμεν καί σύντμησιν τής νηστείας τών 
άγίων 'Αποστόλων, τούτο σημαίνει ότι τό £ν τέταρτον τοΰ έτους διερχόμεθα 
άνευ νηστείας. Τούτο ή Εκκλησία τής Ρωσσίας τό θεωρεϊ άρνητικόν στοι- 
χεϊον καί δέν έπιθυμεϊ τήν έπιβολήν του. Παρακαλώ τήν ειδικήν Επιτροπήν 
νά έχη ύπ' όψιν αύτής καί τά σημεϊα ταΰτα.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ τόν άγιον Κιέβου διά τήν συμβολήν του 
είς τήν ουζήτησιν καί παρακαλώ τήν άρμοδίαν Επιτροπήν, ή όποία πρόκειται 
νά έπεξεργασθή τό θέμα τής νηστείας νά λάβη σοβαρώς ύπ' όψιν τάς έν τή 
όλομελείφ έκφρασθείσας άπόψεις τών 'Αντιπροσωπειών τών Εκκλησιών έπί 
τοΰ θέματος τής νηστείας αί όποϊαι άπηχοΰν τό φρόνημα τοΰ πληρώματος 
τής Εκκλησίας, τό όποιον όφείλομεν νά σεβασθώμεν. 'Ωσαύτως παρακαλώ 
μέ πολλήν προσοχήν καί μέγαν σεβασμόν πρός τούς κανόνας τής νηστείας 
καί πρός τό αίσθημα τοΰ πληρώματος νά μελετήση ή άρμοδίσ Επιτροπή τό 
θέμα τοΰτο. Ό  άγιος Φιλαδελφείας έχει τόν λόγον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας: ΕΓπατε. άγιε Πρόεδρε, κατά τήν 
χθεσινήν συνεδρίαν ότι θά μείνωμεν έντός τών πλαισίων τής όρθοδόξου πα- 
ραδόσεως. Πιστεύω ότι αϋτη είναι ή πρόθεσις καί όλων τών παρόντων σεβα
σμίων καί έλλογίμων συνέδρων. Νομίζω όμως ότι όταν όμιλώμεν περί όρθο
δόξου παραδόσεως, έννοούμεν τήν δυναμικήν παράδοσιν, πού είναι ζωντα 
νόν βίωμα τού πληρώματος τής Εκκλησίας καί ούχί τήν στατικήν, τήν μου
σειακήν. Καί διά νά είναι άκριβώς ή παράδοσις δυναμική, πρέπει νά έκφράζη 
τάς άπαιτήσεις τών καιρών. Τό θέμα «'Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκ 
κλησιαστικών διατάξεων, συμφώνως ταΐς άπαιτήσεσι τής συγχρόνου έπο
χής», διετυπώθη ήδη άπό τής έν Ρόδω Α' Πανορθοδόξου Διασκέψεως τοΰ έ 
τους 1961, τοΰθ' όπερ σημαίνει ότι τούλάχιστον άπό τής έποχής έκείνης ήτο 
συνεΐδησις άπασών τών Ορθοδόξων 'Εκκλησιών, ότι αί διατάξεις περί νη
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στείας πρέπει νά τύχουν ποιάς τίνος όναπροσαρμογής έπί τό έπιεικέστερον 
καί φιλανθρωπότερον. Σεβόμεθα τάς έκασταχοΰ τοπικός παραδόσεις, όμως 
άψ' έτέρου δέν πρέπει νά λησμονώμεν ότι ή ‘Ορθόδοξος ήμών 'Εκκλησία έν 
τώ συνόλω αύτής ώμίλησε περί άνάγκης άναπροσαρμογης καί περί όπαιτή- 
σεων τής συγχρόνου έποχής. Καί φρονώ ότι όρθώς έπραξε τούτο τότε έν Ρό- 
δω καί όρθώς έν συνεχείς ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική ‘Επιτροπή 
έξήτασε τό θέμα τής νηστείας ύπό τό πρίσμα τούτο καί προέτεινε τρόπους 
καί μέσα άναπροσαρμογης, τά όποϊα ήμεϊς ένταύθα καλούμεθα νά έξετάσω- 
μεν. Συναφώς, έπιτραπήτω μοι, νά άναφέρω άπόφθεγμα τοπικής τίνος έν 
Κωνσταντινουπόλει Συνόδου, έπί Πατριάρχου Μανουήλ, όπερ χαρακτηριστι- 
κώς λέγει: «ό έν σώμασιν αΙ ψυχαί, τούτ' έν πράγμασιν οΙ καιροί- καί κινούσιν 
αύτά, καί άλλως άλλοτε ταΰτα μετατιθέασιν εύπροσώποις αίτίαις ύπείοντες» 
(Ράλλη-Ποτλή. Σύνταγμα Ιερώ ν Κανόνων, Άθήνσι 1855, τόμ. Ε*. σελ. 117). 
Καί άσφαλώς εις τήν σημερινήν έποχήν ύφίστανται τοιαύται «εύπρόσωποι αί- 
τίαι». αΙ όπσϊαι έπιβάλλουν τήν τροποποίησιν τών περί νηστείας έκκλησιαστι- 
κών διατάξεων. ‘Εναπόκειται είς τήν είδικήν 'Επιτροπήν τής Διασκέψεως 
ήμών. έν συνεχείςι είς τήν ‘Ολομέλειαν, καί, τέλος, είς τάς Εκκλησίας αί 
όποϊαι θά λάβουν τάς άποφάσεις τής Διασκέψεως νά κρίνουν μέχρι ποίου ση
μείου θά προχωρήσωμεν είς λελογισμένην μεταβολήν τών Ισχυουσών περί 
νηστείας διατάξεων.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, έπειδή καί 
πάλιν νομίζω άτι χρειάζεται μία μικρά διαφώτισις πρός καλλιτέραν έρμηνείαν 
τού κειμένου περί νηστείας τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτρο
πής, έπιθυμώ νά προβώ είς ώρισμένας διασαφήσεις. Είναι γεγονός ότι ή 
πνευματική διάστασις τής νηστείας δέν διαφαίνεται τόσον όσον θά έπρεπε ί
σως έν τώ κειμένω. "Ας μοι έπιτραπή νά δικαιολογήσω τά μέλη τής Διορθο- 
δόξου ‘Επιτροπής έκείνης. Έπεκράτησεν είς τήν πρώτην έκείνην φάσιν τών 
έργασιών ή σκέψις άτι έκεΐνο τό όποιον θά συνετάσσωμεν ώς κείμενον προ
παρασκευαστικόν θά έδει νά εύρίσκεται έντάς τού πνεύματος τών άποφά- 
σεων τών Συνόδων τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας. Καί όπως αί Σύνοδοι διετύ- 
πουν κστά τρόπον λιτόν καί ξηρόν — τολμώ νά εϊπω — τάς διατάξεις των, κυ
ρίως είς πρακτικά θέματα, ούτω καί ήμεϊς προσεπαθήσαμεν νά λάβωμεν. έφ 
όσον έξητάζομεν πρακτικά θέματα, τό αύτό πρότυπον. Ούτω δέν έτονίσθη 
έπαρκώς ή έκφρασις τής πνευματικής διαστάσεως τής νηστείας, τούλάχιστον 
όμως προσεπαθήσαμεν νά έτοιμάσωμεν καί ύποβάλωμεν κείμενα σαφή καί 
συγκεκριμένα, άδιάφορον άν ταύτα θά έγίνοντο δεκτά ή θά άπερρίτττοντο. Ή 
είσηγητική μελέτη τής 'Εκκλησίας τής Σερβίας — καί λέγω τούτο πρός τιμήν 
της -  ήτις έλήφθη ώς βάσις πρός σύνταξιν τού ύπ' όψιν κειμένου τής Προπα
ρασκευαστικής ‘Επιτροπής περιελάμβανε τέσσαρας όλοκλήρους σελίδας περί 
τής πνευματικής διαστάσεως τής νηστείας. Ημείς άπλώς ιταρεκάμψαμεν τήν 
διατύπωσιν ταύτης. Έάν τούτο θεωρήται έλλειψις, δύναται νά σϋμπληρωθή.

Ό σον άφορά είς τά δεύτερον σημεΤον, τό όποΤον έθεσεν ό άγιος Κ»έ-



106

βου, ότι άποκλίνομεν ύπέρ τό δέον πρός τήν σύγχρονον πραγματικότητα, ή 
έξήγησις εϊναι ή όκόλουθος: Ό ταν έτέθη τό θέμα τής νηστείας ένώπιον 
ήμών, έτέθη καί άπό τής πλευράς ότι πρέπει νά άντιμετωπίσωμεν μίαν πρα
γματικότητα ορθοδόξων πιστών τών Εκκλησιών ήμών, oi όποιοι ζούν εις τήν 
έκκοσμικευμένην κοινωνίαν τής σήμερον. Συγκεκριμένων ώρισμένσι άδελ- 
φαί Έκκλησίαι άνέφερον περιπτώσεις έκατοντάδων χιλιάδων πιστών ζώντων 
είς τήν Δυτικήν Εύρώπην καί βιούντων τήν έκβιομηχανουμένην ζωήν τής σή
μερον. καί οΙ όποιοι εϊναι άδύνατον νά τηρήσουν νηστείαν καί ύπό τό εύσεβέ- 
στερον έτι πνεύμα διαττνεόμενοι, ή πιστών ζώντων είς τήν σοσιαλιστικήν κοι
νωνίαν, ένθα έν ώρισμένον εϊδος τροφίμων έλλείπει. καί έλέχθη τότε ύπ' αύ
τών τών Εκκλησιών κυρίως, ότι πρέπει νά έπιδειχθή κατανόησις ώστε νά άν- 
τιμετωπισθοΰν αί τοιαύτης φύσεως άνάγκαι τών ορθοδόξων χριστιανών, οι 
όποίοι έπιθυμοΰν νά νηστεύσουν, όμως δέν δύνανται. Νά έλαφρύνωμεν, λοι
πόν, τήν νηστείαν διό νά δώσωμεν είς αύτούς τήν δυνατότητα νά εϊναι πιστό
τεροι πρός τά θεσπίσματα τής Εκκλησίας. Επομένως καί έάν ύπάρχη καί είς 
αύτόν έτι τόν τίτλον τό στοιχεΐον τούτο τών «άπαιτήσεων τής συγχρόνου 
έποχής», άς θεωρηθή τό πράγμα συγγνωστόν, διότι προήλθεν έξ άπαιτήσεως 
περισσοτέρων τών τεσσάρων ή πέντε άδελφών Εκκλησιών έν τή Διορθοδό- 
ξω Προπαρασκευαστική Επιτροπή.

Ό σον άφορά είς τό σημεϊον τής διακρίοεως έν τώ κειμένω μεταξύ κλη
ρικών - μοναχών άφ' ένός καί λαϊκών άφ' έτέρου. τούτο συνεζητήθη έν τή 
Διορθοδόξω Επιτροπή καί διετυπώθησαν τότε ποικίλοι γνώμαι. έπεκράτησε 
δέ ή άποψις ότι πάσας τάς νηστείας τηρούν όπωσδήποτε άπαραιτήτως οι μο
ναχοί καί οι κληρικοί καί όσοι έκ τών λαϊκών έπιθυμούν, διά νά δοθή άκριβώς 
ή δυνατότης είς τό λαϊκόν στοιχεΐον τών Εκκλησιών νά έκλέξη μεταξύ τής 
αύστηράς τηρήσεως τής νηστείας καί τής όλιγώτερον αύστηράς. Ή διατύπω- 
σις όμως. άν άπαρέσκη, δύναται νά άπαλειφθή.

Ώ ς  πρός τήν δίμηνον άποχήν πάσης νηστείας, σημεϊον θιγέν καί αύθις 
ύπό τού άγίου Κιέβου. καί τούτο συνεζητήθη ύπό τό αύτό πνεύμα τής άγο- 
ρεύσεως τοΰ άδελφού, έπεκράτησεν όμως καί πάλιν ή γνώμη έν τή Προπα
ρασκευαστική Επιτροπή ότι, ή πιστεύομεν είς τόν άναστόσιμον καί χαρωπόν 
χαρακτήρα τής περιόδου άπό τού Πάσχα μέχρι τής Πεντηκοστής, όπότε καί 
δέν νηστεύομεν. ή δέν πιστεύομεν, όπότε όφείλομεν νά τηρώμεν νηστείαν. 
Έξ άλλου αί μετά τό Πάσχα μή νηστήσιμοι ήμέραι άποτελούν άντιστάθμισμα 
τών πεντήκοντα ήμερών νηστείας πρό τής έορτής τού Πάσχα. Δέν μακρηγο
ρώ καί δέν άντιδικώ πρός ούδένα. άπλώς παρέχω έξηγήσεις περί τού τρόπου 
έργασίσς έν τή Διορθοδόξω Προπαρασκευαστική Επιτροπή.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Παραπέμπεται τό θέμα είς τήν έπί τούτω ειδικήν 
Επιτροπήν, ήτις πρέπει νά έχη ύπ' όψιν αύτής καί τάς διατυπωθείσας έν όλο- 
μελεία γνώμας. Λύριον συνεχίζεται ή έν όλομελείςι. κατά τήν ήμερησίαν διά- 
ταξιν, έξέτασις τών θεμάτων.

Καί λύεται ή συνεδρία.
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Γ  ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Τετάρτη, 8η Σεπτεμβρίου 1982) 

Πρωινή Συνεδρία 
(9.30 - 10.45)

Κατόπιν προσευχής ό Σεβ. Πρόεδρος κηρύττει τήν έναρξιν τής συνε
δρίας καί λέγει: Σεβάσμιοι άδελφοί σύνεδροι, έχουν ληφθή τηλεγραφήματα 
τών Μακ. Πατριαρχών 'Αντιόχειας κ. 'Ιγνατίου καί Σερβίας κ. Γερμανού, ώς 
καί τού Μακ. 'Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, καί παρακαλώ τόν 
Σεβ. Γραμματέα νά άναγνώση ταύτα.

Ο Σεβ. Γραμμοτεύς άναγινώσκει τά τηλεγραφήματα, έχοντα ώς άκο- 
λούθως:

«Σεβασμιώτατε Μητροπολΐτα Μελίτων, ε ίθ ε  ή θεία  χάρις νά 
πλεονάση έπί τής Διασκέψεως. Οί πιστοί ήμών έλπίζουν μεγόλως 
ε/ς τό έργον ύμών. Ένθαρρύνομεν προτάσεις άποτελούσας άξίας 
έκφράσεις όρθοδόξου ζωτικότητος. Μ ε τ ' ευλογιών.

Πατριάρχης ‘Ιγνάτιος 
Έν Δαμασκώ. τή 7η Σεπτεμβρίου 1982»

■ «Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Χαλκηδόνος Μελίτωνα
Χαιρετίζομεν ύμός καί πάντα τά μέλη τής Β ' Προσυνοδικής Παν
ορθοδόξου Διασκέψεως καί εύχόμενοι εις αύτήν πλήρη έπιτυχίαν 
άπονέμομεν τήν ευλογίαν ήμών.

ό Πατριάρχης τών Σέρβων Γερμανός 
Έν Βελ/γραδίω τή 7η Σεπτεμβρίου 1982»

«Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Χαλκηδόνος κύριον Μελίτωνα
Πρόεδρον Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως 
Χαίροντες έν Κυρίω καί έν αδελφική άγάπη χαιρετίζοντεςΔιάσκε
ψιν Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Επιτροπής εύχόμεθα όπως ό 
Ουράνιος τής Εκκλησίας Δομήτωρ φωτίζη σκέψεις τίμιων συνέ
δρων καί κατευθύνη καί έπευλογή έργασίας Διασκέψεως πρός 
δόξαν Εκείνου καί πρός πλήρωσιν άνατεθέντος αυτή μεγάλου έρ
γου ώστε εύθυνθήναι καί λειανθήναι και συντμηθήναι όδόν πρός 
Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον όμολογουμένως πολλά χρονί
σα σαν.

Κύπρου Χρυσόστομος 
Έν Λευκωσία τή 7η Σεπτεμβρίου 1982»
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πριν ή εΙσέλθωμεν είς τήν ουνέχισιν της ήμερησίας 
διατάξεως καί έξέτασιν τοϋ ύπολειπομένου θέματος, έπιθυμώ νά πληροφο 
ρήσω τήν Διάσκεψιν, άτι αΰριον, Πέμπτην, άγει τά όνομοστήρια αύτοΰ ό 
Μακ. Πατριάρχης Μόσχας καί πασών τών Ρωσσιών κ. Ποιμήν. Καί έπί τγ| 
εύκαιρία ταύτι^ συγχαίρομεν τή 'Αντιπροσωπεία τού Πατριαρχείου τούτου. 
Προτείνω δέ νά έκδηλώσωμεν τά πρός τό πρόοωπον τής Α. Μακαριάτητος 
αισθήματα ήμών διά τής άποστολής πρός αύτόν συγχαρητηρίου τηλεγραφή
ματος.

Ή 'Ολομέλεια έκφράζει τήν σύμφωνον αύτής γνώμην καί άνατί- 
θησι τώ Σεβ. Γραμματεΐ τήν σύνταξιν καί άποστολήν τοΰ σχετικού 
πρός τόν Μακ. Πατριάρχην Μόσχας τηλεγραφήματος.

Έν συνεχείςι ό Σεβ. Πρόεδρος λέγει: Έξ άλλου, ύπενθυμίζω είς τήν σε
βαστήν 'Ολομέλειαν, άτι μετά τό διάλειμμα τής πρωινής συνεδρίας οί Αρχη
γοί τών 'Αντιπροσωπειών, κατόπιν προσκλήσεως, θά μεταβώμεν είς τό Κυ- 
βερνεϊον. πρός έπίσήμον έθιμοτυπικήν έπίσκεψιν τής Κυβερνήσεως τού Καν
τονιού τής Γενεύης.

Καί νυν είσερχόμεθα είς τήν έξέτασιν τοΰ τελευταίου θέματος τής ήμε
ρησίας διατάξεως, ήτοι τοΰ θέματος: «'Ημερολογιακόν ζήτημα. Μελέτη τοΰ 
ζητήματος έν άναφορά πρός τήν περί πασχσλίου άπόφασιν τής Α ' Οικουμενι
κής Συνόδου καί έξεύρεσις τρόπου πρός άποκατάστασιν συμπράξεως μεταξύ 
τών Εκκλησιών έν τώ ζητήματι τούτω, ώς έπίσης καί τοΰ θέματος τοΰ κοινού 
ύφ' άπάντων τών χριστιανών έορτασμού τοϋ Πάσχα έν ώρισμένη Κυριακή». 
Καί έπί τοΰ θέματος τούτου, έξετασθέντος ύπό τής Διορθοδόξου Προπαρα
σκευαστικής Επιτροπής, ύφίστατοι είσήγησις ταύτης πρός τήν Προσυνοδι
κήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, τής όποιας τά πορίσματα παρακαλώ τόν Σεβ. 
Γραμματέα όπως άναγνώση. 'Ωσαύτως, έπί τοΰ έτέρου συναφούς θέματος 
τού κοινού έορτασμού τοΰ Πάσχα, ή Γραμματεία έπί τής προπαρασκευής τής 
Συνόδου, κατ' άνάθεσιν της A ‘ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου διασκέψεως, 
συνεκάλεσεν είδικόν συνέδριον πρός μελέτην τοΰ θέματος τοΰ «κοινού έορ- 
τασμοΰ τοΰ Πάσχα ύφ' άπάντων τών χριστιανών έν ώρισμένη Κυριακή», καί 
ύπάρχουν τά πορίσματα τούτου, τά όποια παρακαλώ τόν Σεβ. Γραμματέα ά 
πως, καθ' δ άλλωστε έχει καθήκον, παρουσιάση τή Όλομελείφ τής Διασκέ- 
ψεως.

Ό Σεβ. Γρομματεύς: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, είχον τήν εύκαιρίαν. 
κατά τήν παρουσίσσιν τοΰ φακέλλου τής ήμερησίας διατάξεως τής παρούσης 
Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, νά άναφερθώ είς τό ύλικόν. 
τό όποϊον εύρίσκεται είς τήν διάθεσιν αύτής, τόσον ώς πρός τό θέμα τοΰ κοι
νού ήμερολογίου - ύπ- αύτήν τήν διατύπωσιν ένεγράφη τό θέμα είς τήν ήμε- 
ρησίαν διάταξιν τής ‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου ύπό τής Α ' Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως — όσον καί ώς πρός τό θέμα τοΰ κοινού ύφ"
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άπάντων τών χριστιανών έορτααμού τού Πάσχα έν ώρισμένη Κυριακή.
Ή Διορθάδοξος Προπαρασκευαστική Επιτροπή ήτοίμασε τό έπί τοΰ 

θέματος είσηγητικόν αύτής κείμενον, λαβούσα ύπ' όψιν τάς σχετικός μελετάς 
τών 'Εκκλησιών Ρωσσίας καί 'Ελλάδος κεχωριομένως καί τάς έπί τών μελε
τών τούτων παρατηρήσεις τών 'Εκκλησιών Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Κύπρου 
καί Τσεχοσλοβακίας. Ή είσήγησιςτής Προπαρασκευαστικής 'Επιτροπής άνα- 
φέρεται είς τό θέμα τούτο ώς άνεγράφη είς τόν κατάλογον θεμάτων τής Α ' έν 
Ρόδω Πανορθοδόξου Διασκέψεως (1961) καί ώς παρεπέμφθη τούτο πρός 
μελέτην είς τάς 'Εκκλησίας Ρωσσίας καί 'Ελλάδος ύπό τής Δ ' Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως, ήτοι «Ημερολογιακόν ζήτημα. Μελέτη τοΰ ζητήματος έν άνα 
φορά πρός τήν περί πασχαλίου άπόφασιν τής Α ' Οίκουμενικής Συνόδου καί 
έξεύρεσις τρόπου πρός άποκατάστασιν συμπράξεως μεταξύ τών ’Εκκλησιών 
έν τώ ζητήματι τούτω». Έπιτρσπήτω μοι, κατόπιν τών εισαγωγικών τούτων, 
νά άναγνώσω τήν εισηγητικήν πρότασιν τής Διορθοδόξου Προπαρασκευα
στικής 'Επιτροπής πρός τήν παρούσαν Διάσκεψιν:

«Ό έορτασμός τού Πάσχα θά έδει νά εϊναι ταυτόχρονος δΓ όλην τήν 
Ορθόδοξον Καθολικήν 'Εκκλησίαν, ήτοι τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν 
πρώτην πανσέληνον, μετά τήν εαρινήν ισημερίαν.

Πρός καλυτέραν έφαρμογήν τών κανονικών διατάξεων περί έξαρτή- 
σεως τής ήμερομηνίσς τοΰ Πάσχα άπό τού χρόνου τής έαρινής ίσημερίας 
χρειάζεται ήμερολόγιον κατά τό δυνατόν άκριβέστερον είς τροπικήν σχέσιν. 
Τό γε νύν έχον, κατά τήν γνώμην τών ειδικών άστρονόμων τό νέον 
ορθόδοξον ήμερολόγιον εϊναι άκριβέστερον ή τό παλαιόν. Οθεν ή καλυτέρα 
όδός πρός τήν λύσιν τού ήμερολογιακού-παοχαλίου προβλήματος είναι ή ύπό 
πασών τών έπί μέρους 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών άποδοχή τού νέου - όρθοδό- 
ξου ήμερολογίου. ώς πρός τάς άκινήτους έορτάς καί ώς πρός τό πασχάλιον. 
Ή συνοδική πανορθόδοξος άπόφασις περί ένιαίου ήμερολογίου καί ένιαίου 
πασχαλίου θά δεήση νά είναι ύποχρεωτική διά πάσας τάς έπί μέρους τοπικάς 
Ορθοδόξους ’Εκκλησίας.

Ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική ’Επιτροπή όμως άναγνωρίζουσα 
τάς είς τινας τοπικάς 'Εκκλησίας ύφισταμένας ποιμαντικός δυσκολίας (ώς 
προκύτττουσιν αύται έκ τής μελέτης τής έκθέσεως τής Ρωσσικής Εκκλησίας, 
άπό τήν δήλωσιν τής ’Εκκλησίας τής Σερβίας καί άπό τήν ειδικήν δήλωσιν τού 
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων) προτείνει, όπως ή πραγματοποίησις τής άποφά
σεως ταύτης, όσον άφορά είς τόν χρόνον καί τήν μέθοδον έφαρμογής, άφε- 
θή είς τήν διάκρισιν τών κατά τόπους ’Εκκλησιών.

Ή  Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική ’Επιτροπή μετ’ εύχαριστήσεως 
επισημαίνει τό κατά άγαστήν συνήθειαν έπικρατήσαν έθος. καθ’ ό έν τισι πε- 
ριοχαϊς. ένθα μία έπί μέρους 'Ορθόδοξος ’Εκκλησία έψορμόζει τό Εορτολό 
γιον καί Πασχάλιον κατά τό νέον 'Ορθόδοξον Ήμερολόγιον καί ύπάρχουοι 
παρ' αύτή Κοινότητες ή παροικίαι έτέρας 'Εκκλησίας, άκολουθούσης τό πα
λαιόν Ήμερολόγιον καί Πασχάλιον. αί τελευταίοι αυται προσαρμόζονται πρός
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τό έπιτοπίως κρατούν σύστημα. Τοΰτο ισχύει καί τάνάπαλιν. Ή Διορθόδοξος 
Προπαρασκευαστική 'Επιτροπή συνιστά. όπως τό έθος τοΰτο γενικευθή πα
ρά πάσαις ταΤς Έκκλησίαις. ώς πρώτον βήμα έν τώ άπό κοινοΰ έορτασμώ τοΰ 
Πάσχα.

Ή  Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική 'Επιτροπή συνιστφ έπίσης τήν 
άπό κοινοΰ μετά τών μή Ορθοδόξων Χριστιανών μελέτην τών περί ημερολο
γίου καί πασχαλίου ζητημάτων, ϊνα έπιτευχθή είς τό μέλλον ό ύπό πάντων 
έπιθυμητός ταυτόχρονος έορτασμός τών μεγάλων χριστιανών έορτών ύφ' ά- 
λου τοΰ χριστιανικού κόσμου»

’Εν συνεχεία, ό Σεβ. Γραμματεύς άναγινώσκει τά πορίσματα τού ειδικού 
Συνεδρίου έπί τοΰ θέματος τοΰ κοινοΰ έορτασμού τού Πάσχα, έχοντα ώς 
άκολούθως:

« 7. Ώ ς  πρός τάς γνωστός προτάσεις τάς σχετικάς πρός τόν έορτασμόν 
τού Πάσχα είς μίαν ώρισμένην Κυριακήν: Αί δύο σημαντικώτεραι έξ αύτών ή- 
σαν ή ύπέρ τής δευτέρας Κυριακής τού Απριλίου καί ύπέρ τής Κυριακής τής 
έρχομένης μετά τό δεύτερον Σάββστον τοΰ Απριλίου. Καίτοι μερικαί Έκκλη- 
σίαι ύπήρξαν εύνοϊκαί πρός τάς προτάσεις τσύτας. ούχ ήττον όμως ύπερίσχυ- 
σεν ή ποιμαντική μέριμνα καί παρεμερίσθη οϋτω ή διπλή αϋτη πρότασις. ή 
όποία έκινδύνευε νά προκαλέση σχίσματα έντός ώρισμένων Ορθοδόξων 
Εκκλησιών, λαμβανομένου ύπ' όψιν άτι μία τοιαύτη πρότασις προδίδει τό 

γράμμα τόσον τών διατάξεων τής Νικαίας άσον κοί τού συνόλου τής όρθοδό
ξου παραδόσεως, ή όποία συνίσταται είς τό έορτάζειν τό Πάσχα τήν Κυρια
κήν μετά τήν πρώτην πανσέληνον τής έαρινής ισημερίας.

2. Ό  σημερινός ύπολογισμός τοΰ Πάσχα, θεμελιούμενος έπί τοΰ άρ- 
χαίου ίουλιανού ήμερολογίου. κατέστη εις τάς ήμέρας μας άνακριβής. Πρά· 
γμσπ. τό ήμερολόγιον τούτο έφθασεν νά έχη ήδη μιαν καθυστέρησιν 13 ημε
ρών ύπολογιζομένων έπί τοΰ ήλιακοΰ χρόνου: ή έορινή Ισημερία, ή όποία 
δέον νά άντιστοιχή είς τήν 21ην Μαρτίου, άντιστοιχεϊ μόνον είς τήν 8ην 
Μαρτίου τοΰ ήμερολογίου τούτου.

'Ομοίως, είς τούς σεληνιακούς πίνακας τού Πασχαλίου, οί όποΤοι είναι 
άκόμη έν χρήσει διά τόν προσδιορισμόν τής Πανσελήνου. διαπιστούται ότι ή 
ήμερομηνία αϋτη τής Πανσελήνου προσδιορίζεται μέ μίαν καθυστέρησιν 
πέντε ήμερών. Δέον έπίσης νά σημειωθή, ότι ή καθυστέρησις αϋτη θά αύξά- 
νη μέ τήν πάροδον τών έτών.

Διά τόν λόγον τούτον τό Συνέδριον συνέστησεν όμοφώνως είς τήν 
έπομένην Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν νά άναθέση είς μίαν έπι- 
τροπήν άστρονόμων τόν προσδιορισμόν τής Κυριακής μετό τήν πρώτην παν
σέληνον τής έαρινής ισημερίας, δΓ έν, κατά τό δυνατόν, μακρότερον διάστη
μα.

Τό Συνέδριον διείδεν εις τήν τοιαύτην πρωτοβουλίαν τής Όρθοδόξου 
'Εκκλησίας μίαν συμβολήν είς τόν παγκόσμιον προσδιορισμόν τής ήμερομη- 
νίας τοϋ Πάσχα δΓ όλους τούς χριστιανούς.
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3. Άνεκινήθη τό πρόβλημα τής σχέσεως μεταξύ τού Ιουδαϊκού καί τού 
χριστιανικού Πάσχα. Έβεβαιώθη, ότι ή διατύπωσις τής ΝικαΙας διά τόν 
προσδιορισμόν τής ήμερομηνίας τού χριστιανικού Πάσχα, χωρίς νά άναφέρε- 
ται ρητώς είς τό Ιουδαϊκόν Πάσχα, μνημονεύει τούτο έμμέσως, όρίζουσα τήν 
Πανσέληνον μετά τήν όποιαν ή άκολουθοΰσα Κυριακή όφείλει νά είναι τό 
χριστιανικόν Πάσχα. Έπίσης. δέον νά σημειωθή. ότι τό Ιουδαϊκόν Πάσχα 
πρέπει νά έμπίπτη πρός τήν έαρινήν πανσέληνον τήν άκολουθούσαν τήν ιση
μερίαν καί ότι τό χριστιανικόν Πάσχα μετά βεβαιότητος άκολουθεϊ.

4. Τό πρόβλημα τής Διασποράς καί τών όρθοδόξων μειονοτήτων έτέθη 
όμοίως ένώπιον τών μελών τού Συνεδρίου.

Οί σύνεδροι έξέφρασαν τήν άποψιν. ότι δέν ένδείκνυται ή προσαρμογή 
τών έν τή Διασπορφ Όρθοδόξων Εκκλησιών πρός τόν έορτασμόν τού 
Πάσχα τών χωρών ένθα καί διαβιούν ώς μειονότητες. Τούτο ήθελε θέσει είς 
κίνδυνον τήν συνοχήν τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας έν τώ συνόλω αύτής.

5. Τό Συνέδριον, έν τώ πνεύματι τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστι
κής Επιτροπής τής συνελθούσης είς τό έν Σαμπεζύ Γενεύης Ορθόδοξον 
Κέντρον τού Οικουμενικού Πατριαρχείου τό 1971, ύπεγράμμισεν, άτι είναι 
λίαν εύκταϊον όπως τά άνωτέρω μνημονευθέντα προβλήματα μελετηθούν έν 
συνεργασίςι πρός τάς χριστιανικός έκείνας Εκκλησίας, αί άποΐαι ένδιαφέρον- 
ται διά τόν συνεορτασμόν τοΰ Πάσχα» (πρβλ. Συνοδικό IV. Σαμπεζύ 1980, 
σσ. 106-107).

Ό  Σεβ. Γραμματεύς: Ή Γραμματεία έπί τής Προπαρασκευής τής Άγιας 
καί Μεγάλης Συνόδου ύπέβαλε καθηκόντως είς τάς κατά τόπους Ορθοδό
ξους Εκκλησίας τά πορίσματα τού Συνεδρίου τούτου. Όσον άφορά είς τήν 
σύστασιν τοΰ Συνεδρίου πρός τήν προσεχή Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον 
Διάσκεψιν νά άναθέση είς έπιτροπήν αστρονόμων τόν προσδιορισμόν τής 
Κυριακής μετά τήν πρώτην Πανσέληνον τής έαρινής Ισημερίας δΓ έν. κατά 
τό δυνατόν, μακρότερον διάστημα, έπειδή ή Α ’ Προσυνοδική Πανορθόδοξος 
Διάσκεψις άνέθηκε τή Γραμματεία τήν σύγκλησιν τού διαγενομένου Συνε
δρίου διά τήν έξέτασιν τοΰ όλου θέματος, ή δέ άπόφασις αύτού νά μελετηθή 
τό άστρονομικόν μέρος τού θέματος ήτο τεχνικής φύσεως καί ήδύνατο νά 
θεωρηθή ώς παράρτημα τού έργου τού Συνεδρίου καί τής εύθύνης τής Γραμ- 
ματείας, αϋτη ήλθεν είς έπαφήν μέ πλείονας άστρονόμους. οϊτινες άπέστει- 
λαν αύτή γνωματεύσεις καί πίνακας άκριβούς προσδιορισμού τής μετά τήν 
πρώτην πανσέληνον τής έαρινής Ισημερίας Κυριακής. Έν συνεχεία τά 
άστρονομικά ταύτα δεδομένα άπετέλεσαν άντικείμενον μελέτης ειδικής έπι- 
τροπής άστρονόμων, ή όποία συνεδρίασεν είς τό ένταΰθα Ορθόδοξον Κέν
τρον τήν 3ην Φεβρουαρίου 1979 καί έπεξειργάσθη δύο προτάσεις προσδιο 
ρισμοΰ τής Κυριακής τοΰ Πάσχα, έπί τή βάσει τής έπιλογής τού Μεσημβρινού 
τής 'Ιερουσαλήμ (διά τά έτη 1969-2500) καί έπί τή βάσει τού Μεσημβρινού 
τοΰ Greenwich (διά τά έτη 1970-2200).
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Ή Γραμματεία έπί τής Προπαρασκευής της Συνόδου, άναλαβοΰσα τήν 
εύθύνην ύποβολής τοΰ πλήρους φακέλλου έπί τού θέματος: «Έξέτασις τοΰ 
θέματος τοΰ κοινού ύφ- άπάντων τών χριστιανών έορτσσμού τού Πάσχα έν 
ώρισμένη Κυριακή», άπέστειλε καθηκόντως είς τούς Προκαθημένους τών 
κατά τόπους 'Ορθοδόξων Εκκλησιών τά έπί τού ώς άνω θέματος νεώτερα 
ταΰτα στοιχεία διά τά περαιτέρω.

Ή  συγκριτική πάντως μελέτη τών πασχαλιών, τόσον ύπό τής ειδικής 
Επιτροπής τών άστρονόμων, όσον κοί είς τάς κατ' Ιδίαν μετά ταύτα μελέτας 
αύτών, ώδήγησεν είς ώρισμένα συμπεράσματα, τά όποϊα έδημοσιεύθησαν ή
δη ύπό τής Γραμματείας (πρβλ. Συνοδικά IV. ένθα παρατίθενται καί άναλυτι- 
κοΙ πίνακες τών άστρονομικών ήμερομηνιών τοΰ Πάσχα, σελ. 111-143) καί 
τά όποϊα οΙ Έλλογιμ. άστρονόμοι καθηγηταΙ κ.κ. Τ. Lederle καί Γ. Κοντόπου- 
λος, παρόντες έν τή παρούση Διασκέψει, θά έκθέσουν άναλυτικώς ένώπιον 
τής Όλομελείας.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστούμεν, Σεβασμιώτατε Γρσμματεΰ διά τήν 
παρουσίασιν τών πορισμάτων τοΰ συνελθόντος ύπό τής Γραμματείας έπί τής 
προπαρασκευής τής Συνόδου είδικού συνεδρίου περί τού κοινού ύφ’ άπάν
των τών χριστιανών έορτασμοϋ τού Πάσχα έν ώρισμένι^ Κυριακή. Έπί πλέον 
συγχαίρομεν τή ύμετέρα Σεβασμιότητι, άγιε Γραμματεΰ, καί τοϊς μετ’ αύτής 
συνεργασθεϊσι διά τήν άρίστην έκπλήρωσιν τής έντολής τής Α ' Προσυνοδι
κής Πανορθοδόξου Διασκέψεως καί διά τήν τόσον έπιμελώς γενομένην έρ- 
γασΐαν. τής όποιας λεπτομερώς έλάβομεν γνώσιν έκ τών Πρακτικών τού Συν
εδρίου. άποσταλέντων έν καιρφ ταϊς κατά τόπους Έκκλησίαις. Νομίζω ότι 
έκφράζω τό πνεύμα τής Διασκέψεως ταύτης συγχαίρων καί εύχαριστών ύμϊν 
δημοσίςι. Ωσαύτως έπιθυμώ νά χαιρετίσω έξ όνόματος τής Διασκέψεως τήν 
παρουσίαν ένταΰθα τών έλλογιμ. κ.κ. Καθηγητών άστρονόμων καί νά έκφρά- 
σω αύτοϊς θερμάς εύχαριστίας διά τήν καλωσύνην καί εύγένειαν αύτών όπως 
προσέλθουν είς τήν Διάσκεψιν, πρός παροχήν ήμϊν τών έπιστημονικών γνώ
σεων καί διαπιστώσεων αύτών ώς πρός τό έπιστημονικόν άστρονομικόν μέ
ρος τού προβλήματος τού κοινού έορτσσμού τού Πάσχα. Έξ όνόματος τής 
Διασκέψεως καλώς ήλθατε, σάς εύχαριστούμεν καί έκτιμώμεν μεγάλως τήν 
συμβολήν ύμών είς τήν ύπόθεσιν ταύτην. Συμφωνεί ή Ολομέλεια τής Δια- 
σκέψεως νά έπωφεληθώμεν τής παρουσίας τών κυρίων άστρονόμων καί νά 
ένημερωθώμεν έπί τοΰ άστρονομικού μέρους τού ζητήματος καί έπί τών ση
μερινών έπιστημονικών δεδομένων ώς πρός τό θέμα τούτο;

Τής Όλομελείας έκφρασάσης τήν σύμφωνον γνώμην αύτής όπως 
ένημερωθή έπί τοΰ ζητήματος ύπό τών κ.κ. άστρονόμων. ό Σεβ. 
Πρόεδρος παρέχει τόν λόγον είς τόν Διευθυντήν τού 'Αστερο
σκοπείου 'Αθηνών Καθηγητήν κ. Γ. Κοντόπουλον, ΐνα παράσχη 
τή Όλομελεία πληροφορίας έπί τών καίριων σημείων τής άστρο- 
νομικής πλευράς τής ύποθέσεως τού κοινού έορτασμού τοΰ 
Άγίου Πάσχα.
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Ο Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Κοντόπουλος: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, 
θά προσπαθήσω έν ουντομίφ νά άναλύσω τά άστρονομικά δεδομένα, έπί 
τών όποιων στηρίζεται ό περί έορτασμού τοΰ Πάσχα κανών τής Α ' Οικουμε
νικής Συνόδου. Ώ ς γνωστόν, ό κανών ούτος άρίζει άτι τό Πάσχα πρέπει νά 
έορτάζηται τήν Α ' Κυριακήν μετά τήν πανσέληνον μετά τήν έαρινήν ισημε
ρίαν. Τό θέμα άπό άστρονομικής πλευράς εΐναι άπλούν, άρκεΐ νά προσδιορι- 
σθή ή έαρινή ίσημερίςι,έν συνεχείςι ή πρώτη μετ' αύτήν πανσέληνος, καί ή 
άκολουθοΰσα ταύτην Κυριακή θά εΐναι τό Πάσχα. Διατί. λοιπόν, ύπάρχουν 
διαφοραί ώς πρός τόν καθορισμόν τής Κυριακής τού Πάσχα μεταξύ Ορθοδό
ξων καί Δυτικών; Αί διαφοραί όφείλονται είς τήν χρησιμσποίησιν ένός κατά 
πρσσέγγισιν τύπου πρός ύπολογισμόν τού Πάσχα, καί κυρίως πρός ύπολογι- 
σμόν τής έαρινής Ισημερίας. Κατά τό νέον ήμερολόγιον. αϋτη συμπίπτει πρός 
τήν 21ην Μαρτίου περίπου, ούχί όμως πάντοτε1 δύναται έπί παραδείγμα/ι νά 
τύχη καί τήν 20ήν Μαρτίου. Τούτο δύναται νά καθορισθή άκριβώς δΓ έπιστη- 
μονικών άστρονομικών ύπολογισμών. Κατά τό παλαιόν ήμερολόγιον. συμ
φώνως πρός τό όποϊον ήμεΐς ο) όρθάδοξοι καθορίζομεν τήν έορτήν τού 
Πάσχα, ή έαρινή Ισημερία πίπτει 13 ήμέρας άργάτερον. λόγω έσφαλμένου 
ύπολογισμού. Έπίσης καί ό καθορισμός τής πανσελήνου. κατά τό ήμερολό- 
γιον τούτο, ύπολογίζεται ή μέ άκριβεϊς άστρονομικούς ύπολογισμούς, ol 
όποιοι άμως παρουσιάζουν καί αύτοί μίαν διαφοράν πέντε ήμερών μεταξύ 
τών κατ' αύτούς ύπολογισμών καί τών άκριβών άστρονομικών τοιούτων. 
Έπίσης, καί τό Γρηγοριανόν ήμερολόγιον χρησιμοποιεί ώρισμένους προσ- 
εγγιστικούς τύπους, όμως τυγχάνει άκριβέστερον τού Ίουλιανού. Άλλά καί 
τούτο παρουσιάζει σφάλματα καί ώς έκ τούτου είς τόν καθορισμόν τής έορ- 
τής τού Πάσχα συμβαίνει νά παρεισδύη ένίοτε διαφορά μιάς έβδομάδας. Έπί 
παραδείγματι. κατά τά έτη 1974, 1981 καί 1998 διαπιστοΰται είς τόν καθο
ρισμόν τής ήμερομηνίας τού Πάσχα λάθος μιάς έβδομάδος. Επομένως, έάν 
θέλωμεν νά έχωμεν μίαν άναμφισβήτητον κοινήν άρχήν διά τόν ύπολογισμόν 
τής έαρινής Ισημερίας ή μόνη άπολύτως άκριβής λύσις εΐναι νά άκολουθή- 
σωμεν έπακριβώς τό γράμμα καί τό πνεύμα τού κσνόνος τής Α ’ Οικουμενικής 
Συνόδου καί νό προσδιορίσωμεν. κατ’ άκριβή άστρονομικάν ύπολογισμόν, 
τήν έαρινήν Ισημερίαν καί τήν μετ' αύτήν πρώτην πανσέληνον. Πρός τούτο 
άπαιτεϊται ή έπιλογή ένός ώρισμένου μεσημβρινού, τοιούτος δέ είς τήν προ- 
κειμένην περίπτωσιν δέον νά είναι όχι ά μεσημβρινός τοΰ Greenwich, άλλ' ό 
μεσημβρινός τών Ιεροσολύμων, ώς άνταποκρινόμενος είς τήν κοινή χριστια
νικήν συνείδησιν. Λόγου χάριν, ό μεσημβρινός τού Παναγίου Τάφου τών 'Ιε 
ροσολύμων καθορίζει τήν ήμερομηνίον, ή πανσέληνος όμως καί ή έαρινή 
ίσημερία θά καθορίζωνται παγκοσμίως άνεξαρτήτως τού τόπου, καί μόνον 
έάν συμπίπτη Κυριακήν ή Σάββατον θά άρίζεται έκ τού τόπου μετρήσεως τού 
χρόνου, ήτοι τών Ιεροσολύμων. Άν δέ λάβωμεν ύπ’ όψιν τούς μεσημβρινούς 
Greenwich καί Ιεροσολύμων, βεβαίως θά ύπάρχουν μικροί διαφοραί. έχου 
σαι όμως ώς συνέπειαν τήν κατά μίαν έβδομάδα διαφοράν έορτασμού τού
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Πάσχα. Διό καί υποβάλλεται ή πρότασις όπως ό μεσημβρινός τών Ιεροσολύ
μων καταστή ή άρχή μετρήσεως τού χρόνου τού πασχαλίου. Έ ν τελευταΤον 
σημείον είναι τό τής σχέσεως τού χριστιανικού πρός τό (ουδαϊκόν Πάσχα. Τό 
Ιουδαϊκόν Πάσχα έωρτάζετο κατά τήν έποχήν τής Α ' Οικουμενικής Συνόδου 
εις ώρισμένην ήμερομηνίαν, ήτοι τήν 14ην τού Ιουδαϊκού μηνός Νισάν. 
Έκτοτε όμως οί ίουδαίοι ήλλαξαν τήν μέθοδον ύπολογισμού τού Πάσχα αύ
τών. ή όποια όμως μέθοδος τυγχάνει λελενθασμένη. Ό  τρόπος ούτος, ό 
έφαρμοζάμενος σήμερον ύπό τοή  ίουδ,,σϊκού ήμερολογίου, έφηρμόσθη πολύ 
μεταγενέστερον τής Α ' Οικουμενικής Συνόδου. Όταν. λοιπόν, ζητήται ό έορ- 
τασμός τού χριστιανικού Πάσχα νά μή συμπίπτη πρός έκεϊνον τού Ιουδαϊκού, 

άλλά νά έπεται τούτου, προύποτίθεται ότι τό ιουδαϊκόν Πάσχα ύπολογίζεται 
κατά τό κρατούν κατά τήν έποχήν τής Α Οίκουμενικής Συνόδου σύστημα 
εβραϊκού ήμερολογίου. Συνεπώς, έπί τή ύποθέσει ότι οι ίουδαίοι θά μετέβαλ- 
λον τρόπους ύπολογισμού τού Πάσχα των. ώστε νά συμπέση πρός τό ήμέτε 
ρον, τούτο δέν σημαίνει ότι πρέπει νά μεταβληθή έκ νέου ό ύπολογισμός τού 
χριστιανικού Πάσχα διά νά μή συμπίπτη πρός τό τών Ιουδαίων. Λοιπόν, ένώ 
άπό άστρονομικής πλευράς τό θέμα είναι άπλούν, έν τούτοις όμως πολλοί πι
στοί φοβούνται ότι οίαδήτις άλλαγή θά ήτο άντίθετος πρός τόν σχετικόν κα
νόνα τής Α ' Οίκουμενικής Συνόδου. Καί πρός κατανόησιν τής όρθότητος τού 
πράγματος πρέπει αί Έκκλησίσι καί οΙ ποιμένες νά διαφωτίσουν τά ποίμνια 
αύτών. ότι ό μόνος όρθός ύπολογισμός είναι ό καθορισθείς ύπό τής Οικουμε
νικής έκείνης Συνόδου. Τούτο θά ήδύνατο νά γίνη καί διά τού άπλουστάτου 
τρόπου τής έπιδείξεως είς τούς πιστούς τής πανσελήνου κατά τάς παραμονάς 
τής έορτής τού Πάσχα, ήτοι διά μιάς τελείως έμπειρικής μεθόδου, ώστε νά 
καταδειχθή αύτοϊς πλέον άπλώς τό λελανθασμένον τής άκολουθουμένης 
πράξεως καθορισμού τής έορτής ταύτης.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστοΰμεν. κύριε Καθηγητά. διά τήν σαφή
νειαν, πληρότητα καί συντομίαν τής πληροφορήσεως ύμών. Υπάρχει καμμία 
άπορία έπί τής έκθέσεως τοΰ κ. Κοντοπούλου;

Ό Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Φειδάς: Κύριε Κοντόπουλε, ποια είναι ή 
έγγυτέρα καί ποία ή άπωτέρα πρός τήν πραγματικήν Ισημερίαν ήμερομηνία 
τού Πάσχα κατά τούς νέους έπιστημονικούς άκριβεϊς άστρονομικούς ύπολο- 
γισμούς;

Ό  Έλλογιμ. Καθητηγής κ. Κοντόπουλος: Ή έγγυτέρα δύναται νά είναι ή 
21η Μαρτίου καί ή άπωτέρα ή 26η Απριλίου.

Ό  Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Φειδας: Πιστεύετε, κύριε Κοντόπουλε. άτι αΙ 
έκτιμήσεις αύται μάς όδηγούν πλησιέστερον πρός τόν χρόνον τού Ιστορικού 
γεγονότος τής Άναστάσεως (τό όποιον συνέβη μεταξύ 6ης καί 9ης Απρι
λίου); Αύτός. άλλωστε, πρέπει νά είναι καί ό λόγος πού λαμβάνετε τόν μεσημ
βρινόν τών Ιεροσολύμων, καί νομίζω ότι τούτο είναι καί πανορθόδοξος συν- 
είδησις καί κατά τόν Κ αιώνα, διότι καί τό έν Κωνσταντινουπόλει Πανορ
θόδοξον Συνέδριον τού έτους 1923 έλαβε τόν μεσημβρινόν τών Ίεροσολύ-
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μων ώς βάσιν μετρήσεως τοΰ χρόνου. Δηλαδή έχομεν τάοιν άναφοράς πρός 
τόν χρόνον καθ' όν περίπου συνέβη τό γεγονός τής Άναστάσεως, καί διό 
τοΰτο όγωνιζόμεθα νό προσδιορίσωμεν μετά πόσης άκριβείας τό ήμερολό- 
γιον, διά νά έορτάζωμεν τό Πάσχα όσον τό δυνατόν άκριβέστερον πρός τόν 
χρόνον, καθ' όν έλαβε χώραν ή Άνάστασις τού Κυρίου.

Ό  Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Κοντόπουλος: Τοϋτο είναι θέμα Ιστορικόν 
Τήν στιγμήν ταύτην περιορίζομαι είς τόν έπιστημονικόν καθορισμόν τής έορ
τής τού Πάσχα κατά τό γράμμα καί τό πνεύμα τού κανόνος τής Α’ Οικουμενι
κής Συνόδου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: ή όποία Α ' Οικουμενική Σύνοδος έφρόντισεν όπως ό 
έορτασμός τού Πάσχα εύρίσκηται έγγύτερον πρός τόν χρόνον τοΰ ιστορικού 
γεγονότος τής Άναστάσεως τοΰ Κυρίου.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, είναι 
εκτάκτως Ικανοποιητικόν τό γεγονός ότι κινούμεθα έντός τών πλαισίων τοΰ 
μεσημβρινού τών Ιεροσολύμων. Ούδέν βιβλικώτερον καί ούδέν χριστολογι 
κώτερον τούτου. Δεδομένου ότι ή Α ' Οικουμενική Σύνοδος άνέθεοε τόν κα
θορισμόν τής Κυριακής τοΰ Πάσχα μετά τήν πανσέληνον μετά τήν έσρινήν 
ισημερίαν είς τό άστρονομικόν κέντρον τής 'Αλεξανδρείας, σάς παρακαλώ, κ. 
Κοντόπουλε, νά μάς είπηται έάν ύφίσταται διαφορά μεταξύ τών δύο άστρο- 
νομικών κέντρων, ήτοι τών κέντρων Αλεξάνδρειάς καί Ιεροσολύμων, καθ' 
ότι. ώς γνωστόν, τό Πάσχα, έπί αΙώνας, καθωρίζετο ύπό τού κέντρου τής 
Αλεξάνδρειάς.

Ό  Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Κοντόπουλος: Δέν έχω άκριβώς ύπ' όψιν 
μου. Ά λλ ' ή Άλενάδρεισ καί τά 'Ιεροσόλυμα γεωγραφικώς εύρίσκονται έγγύς 
όσον άφορφ είς τούς μεσημβρινούς, ώστε νά ύπάρχη -  άν ύπάρχη -  ελάχι
στη διαφορά. Πιθανόν νά ύπάρχη ποιά τις διαφορά, ή όποία δέν γνωρίζω άν 
ποτε έλήφθη ύπ' όψιν.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Περιστεριού: Τό θέμα τού καθορισμού τού έορ- 
τασμού τού Πάσχα, νομίζω, δέν είναι μόνον θέμα άστρονομικόν, άλλά καί 
θεολογικόν. Ή δη αύτός ό ’Ιησούς Χριστός διέστειλε τό Πάσχα τών Ιουδαίων 
έκείνου τών χριστιανών. Διά λόγους καθαρώς θεολογικούς. έπομένως, ή τής 
θεολογίας τοΰ Αποστόλου Παύλου, άν θέλετε, δέν δύναται τό χριστιανικόν 
Πάσχα νά συμπέση πρός τό τών Ιουδαίων. Τό χριστιανικόν Πάσχα είναι τό 
καινόν Πάσχα όχι μόνον θεολογικώς, άλλά καί χρονικώς, ώς ρητώς λέγει ό 
Εύαγγελιστής Ιωάννης «ούκ είσήλθον είς τό πραιτώριον ϊνα μή μιανθώσι, 
άλλ' ϊνα φάγωσι τό πάσχα». Νομίζω, ότι άνέκαθεν ύπήρχεν ή διαστολή μετα
ξύ έβραϊκού καί χριστιανικού Πάσχα.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Τό θεολογικόν μέρος τού προβλήματος, άγιε Περι
στεριού. άφορφ είς ήμάς καί όχι είς τόν κ. Καθηγητήν.

Ο Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Κοντόπουλος: Ό ταν λέγωμεν ότι τό χριοτια 
νικόν Πάσχα έπεται τού ιουδαϊκού, έννοούμεν ότι έπεται τούτου κατά τόν 
ύπολογισμόν του τήν έποχήν έκείνην. τήν έποχήν τής Άναστάσεως τοΰ Κυ-
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piou. Δηλαδή, κατά τήν έτησίον έπανάληψιν τών έορτών, έορτάζοντες τά ιε
ρά γεγονότα, καθορίζομεν τάς έορτάς τούτων κατά τράιτον τοιούτον, ώστε τό 
χριστιανικόν Πάσχα νά έπεται τοΰ Ιουδαϊκού, κατά τό έτος όμως έκεϊνο καθ 
δ έπραγματοποιήθη ή Σταύρωσις καί ή Άνάστασις τοΰ Κυρίου. Σήμερον ol 
Ιουδαίοι μεταχειρίζονται έσφαλμένας μεθόδους ύττολογισμοΰ τοΰ Πάσχα 
των. Έάν δέ εις τό μέλλον ούτοι μεταβάλουν τόν τρόπον ύπολογισμού τού 
Πάσχα των, τοΰτο δέν σημαίνει άτι θά συμβαδίσωμεν μετ' αύτών. διά νά £ 
πηται τό ήμέτερον Πάσχα έκείνου τών Ιουδαίων. Τό άκολουθητέον ύφ' ήμών 
είναι ή πιστότης είς τάς ήμερομηνίσς τοΰ γεγονότος τής Άναστάσεως τού 
Κυρίου.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Καρθαγένης: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, άντι- 
λαμβάνομσι τάς σκέψεις καί τούς ύπολογισμούς τοΰ κ. Καθηγητοΰ. Θά ήθε 
λ ον όμως νό γνωρίζω, κατά τούς ύπολογισμούς του. μέχρι τοϋ έτους 2220. 
πάσας φοράς ό έορτασμός τού χριστιανικού Πάσχα θά συμπίπτη ή θά προη 
γήται τού Ιουδαϊκού;

Ό Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Κοντόπουλος: Δέν είμαι έτοιμος νά άπαντή 
σω. Ίσως ό Καθηγητής κ. Lederle νά ήδύνατο νά σάς πληροφορήση.

Ό Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Lederle: Ή  συνχότης τής τοιαύτης συμπτώ- 
σεως ή προηγήσεως καλύπτει — ύπό τό έν Ισχύϊ καθεστώς -  τό 1/4 ένός δε
δομένου συνόλου έτών, καί δή προκειμένου τόσον περί τής άστρονομικώς 
προσδιοριζομένης έορτής τοΰ Πάσχα, όσον καί περί τής έορτής ταύτης ύπο- 
λογιζομένης κατά τό Γρηγοριανόν ήμερολόγιον. Ό  λόγος έγκειται είς τό ότι 
είς τό μετερρυθμισμένον ιουδαϊκόν ήμερολόγιον ή μέση διάρκεια τού έτους 
είναι ύπερβολικά μεγάλη, οϋτω δέ τό Πάσχα έορτάζεται άργάτερον τού δέον
τος. Επειδή, έπομένως, ή αΙτία έγκειται είς τό έσφαλμένον τοϋ Ιουδαϊκού 
ήμερολογίου, ό άστρονομικός ύπολογισμός δέν δύναται νά έμποδίση τάς 
άτάκτους ταύτας περιπτώσεις. *

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κρουτίτσκης: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, όταν 
ό καθηγητής κ. Κοντόπουλος άπήντησεν είς τάς θεολογικάς άμφιβολίας τού 
Σεβ. Μητροπολίτου Περιστεριού, είπεν ότι οί ίουδαϊσι ύπολογίζουν λελανθα
σμένως τό Πάσχα, δύνανται δέ ούτοι νά άρίσουν τούτο καί κατά Φεβρουά
ριον, Μάρτιον κ.λπ. Μήπως θά ήδύνατο νά μάς εϊπη ποιους τρόπους μεταχει
ρίζονται ol Ιουδαίοι διά τόν καθορισμόν τής ήμερομηνίσς τού Πάσχα των;

Ό  Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Κοντόπουλος: "Ηδη άπήντησεν είς τήν έρώ- 
τησιν ταύτην έν μέρει ό Καθηγητής κ. Lederle. Δηλαδή, ή διάρκεια τού έτους, 
ώς ύπολογίζουν τούτο ol Ιουδαίοι, δέν είναι ή πραγματική. Καί αύτάς είναι ό 
πραγματικός λόγος πού δέν έορτάζουν είς τήν πραγματικήν ήμερομηνίαν τό 
Πάσχα. *0 ύπολογισμός γίνεται έπί τή βάσει τοΰ έτους τούτου, καθορίζεται ή 
έαρινή ίσημερία, ήτις πίπτει άργότερον τής πραγματικής, καί τό Πάσχσ καθο
ρίζεται βάσει ταύτης. Ό  Καθηγητής κ. Lederle θά ήδύνατο ϊσως νά παράσχη 
πλείονας πληροφορίας.
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Ό  Έλλογιμ. Καθηγητής κ. L e d e r le Ό  ύπολογισμός τού Ιουδαϊκού ήμε
ρολογίου είναι τόσον περίπλοκος, ώστε νό μή είναι δυνατόν ενταύθα νά άνα- 
λύσωμεν τούτον έν πόση λεπτομερείς. Ή γενική άρχή είναι ή άκόλουθος: 01 
Ιουδαίοι διατηρούν έν Ισχύ* τό σεληνιακόν έτος, τό όποιον άποτελεΐτσι έκ 12 
μηνών (κατά τά συνήθη έτη) ή έκ 13 μηνών (κατά τά δίσεκτα έτη). (Μήν ση
μαίνει έν προκειμένω πάντοτε τόν χρόνον μεταξύ μιάς νέας σελήνης καί τής 
έπομένης). Επειδή 12 τοιούτοι μήνες είναι βραχύτεροι ένός ήλιακού έτους, 
είναι άνάγκη καθ' έκάστην τριετίαν περίπου νά είσάγηται καί είς 13ος πσρέμ- 
βλητος μήν. Είς τό μετερρυθμισμένον ήμερολόγιον τού HILLEL Β' ή παρεμ
βολή αύτη συμβαίνει συχνότατα, είς τρόπον ώστε ή μέση διάρκεια ένός έ
τους νά καθίσταται μεγαλυτέρα τού δέοντος κατά 6 λεπτά καί πλέον. Τούτο 
έχει ώς συνέπειαν ότι ή άρχή τού έτους καθυστερεί κατά μέσον όρον περί
που μίαν ήμέραν άνά δύο αιώνας. Ώ ς  έκ τούτου συμβαίνει άλονέν καί συχνό- 
τερον τό Πάσχα νά έορτάζηται κατά τήν διάρκειαν τής δευτέρας πανσέληνου 
τής Ισημερίας. Πλήν τούτου, ή έορτή τού Πάσχα μετατίθεται έπίσης συχνά 
καί διά λειτουργικούς λόγους κατά μίαν ή δύο ήμέρας. Τό ότι είς τό Ίουλιανόν 
ήμερολόγιον δέν συμβαίνει πλέον νά έορτάζηται τό Πάσχα συγχρόνως πρός 
τό Ιουδαϊκόν ή πρό αύτοϋ, άφειλεται άπλώς είς τό ότι ή άπόκλισις τής μέσης 
έτησίσς διαρκείας άπό τού άστρονομικού ήλιακού έτους είναι άκάμη μεγαλυ
τέρα άπό δσον είς τό μετερρυθμισμένον Ιουδαϊκόν ήμερολόγιον.

Ό  Θεοφιλ. Επίσκοπος Ηλιουπόλεως: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, έάν 
λάβωμεν ύπ’ όψιν τόν μεσημβρινόν τών Ιεροσολύμων θά έπεθύμουν νά 
γνωρίζω έάν τό όρθόδοξον Πάσχα συμπίπτει πρός τό Πάσχα τών λατίνων καί 
έάν ύπάρχη διαφορά έν προκειμένω έντός τών προσεχών 200 έτών, ποια εί
ναι αϋτη; Τοΰτο δέ διότι έν τή Διασκέψει ταύτη έξετάζομεν τήν δυνατότητα 
συνεορτασμού μεθ’ άπάντων τών χριστιανών.

Ό  Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Κοντύπουλος: Συμφώνως πρός τόν προτει- 
νόμενον τρόπον ύπολογισμού. μόνον κατά τρία έτη μέχρι τού τέλους τού πα
ρόντος αίώνος δέν συμπίπτει τό όρθόδοξον Πάσχα πρός έκεϊνο τών λατίνων. 
Έκτός. έάν κατά τάς περιπτώσεις ταύτας, οί ρωμαιοκαθολικοί καί οί προτε- 
στάνται θελήσουν νά άκολουθήσουν. τούς όρθοδόξους.

‘Ο Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Μποροβόϊ: Σεβασμιώτατε άγιε 
Πρόεδρε, πιστεύω ότι άπαντες συμφωνούμεν είς όσα οΙ έπιστήμονες άστρσ- 
νόμοι έξέθεσαν ένταύθα καί άποδίδομεν μεγάλην σημασίαν είς τήν έπιστη- 
μονικήν άλήθειαν. Καί δυνάμεθα. έν μέρει. κατά τάς δυνατότητάς μας, νά πα- 
ρακολουθήσωμεν τά έπιχειρήματά των, νά τά έννοήσωμεν καί νά τά δεχθώ- 
μεν. Όμω ς τά συζητούμενα. έν τελευταία άναλύσει, δέν είναι προσωπικόν 
ίδικόν μας πρόβλημα. Ώ ς άνππρόσωποι τής Εκκλησίας τής Ρωσσίας έκπροσ·  ̂
ωπούμεν έκατομμύρια πιστών, οί όποιοι θά διερωτηθούν διά τήν αλλαγήν 
τοΰ πασχαλίου. Πώς θά δυνηθώμεν νά καταστήσωμεν σαφή είς αύτούς τήν 
όρθότητα τής ένεργείσς τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας νά ύπολογίζη τό Πάσχα 
συμφώνως πρός τά νέα έπιστημονικά άστρονομικά δεδομένα; Μήπως θά
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ήδύνασθε, κύριε Κοντόπουλε, νό μάς παράσχητε ένα έκλαϊκευμένον τρόπον 
πσρουσιάσεως τών άναλυθέντων άστρονομικών στοιχείων πρός τό σώμα 
τών όρθοδόξων. ώστε νά μή θεωρηθή τι τό νέον, τι τό άντίθετον, πρός τά 
θέσμια τόσων αιώνων, άλλ' ώς μία συνέχισις τής όρθής παραδόσεως ύπολο- 
γισμού τής έορτής τού Πάσχα;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άκριβώς καί έγώ τήν ιδίαν έρώτησιν έθεσα είς τόν 
κ. Κοντόπουλον δτε έκαλέσαμεν αύτόν είς τό Οικουμενικόν ΠατριαρχεΤον διά 
νά μάς παράσχω ένημερωτικάς πληροφορίας έπί τού θέματος. Καί άπήντησε 
τότε ότι άοφαλώς πρέπει νά γίνη μία τοιαύτη έκλαϊκευμένη παρουσίασις.

Ό Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Κοντόπουλος: Συμφωνώ ότι πρέπει νά γίνη 
μία έκλαϊκευμένη παρουσίασις τών έπιστημονικών έπί τοΰ θέματος τοΰ έορ- 
τασμού τοΰ Πάσχα άστρονομικών δεδομένων. Έπί παραδείγμστι, νά έκδοθή 
διαφωτιστικόν φυλλάδιον, ώστε νά δυνηθή νά κστανοήση τό θέμα καί ό 
άπλούστερος τών άνθρώπων. ‘Η παρουσίασις όμως ένός πολύ άπλού τύπου 
τυγχάνει άνέφικτος, διότι ή κίνησις τής σελήνης, βάσει τής όποΐας καθορίζε
ται ή πανσέληνος, είναι πολυπλοκώτερη, καί όρίζεται κατόπιν παρατηρήσεων 
πολλών δεκαετιών καί ύπολογισμών, γινομένων δΓ ήλεκτρονικών ύπολογι- 
στών. 'Επομένως δέν θά δοθή άπλούς τις τύπος, άλλά θά έξηγηθή ή γινομένη 
ύπό τών άστρονόμων έν προκειμένω έργασία πρός άπολύτως άκριβή καθορι
σμόν τής έορτής τοΰ Πάσχα.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους: Έν τή έφαρμογή τού νέου Ιουλιανού 
ήμερολογίου. τό όποϊον άκολουθοΰν αΙ περισσότεροι ’Ορθόδοξοι Έκκλησίαι, 
ό καθορισμός τοΰ Πάσχα έπί τή βάσει τών σήμερον Ισχυόντων πασχαλιών 
παρουσιάζει τόσον σοβαράς άποκλίσεις, ώστε νά χρειάζεται νά καταφύγω- 
μεν είς άλλους τρόπους ύπολογισμοΰ;

Ό  Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Κοντόπουλος: Τό νέον Ιουλιανόν ήμερολό- 
γιον πρακτικώς συμπίπτει σχεδόν πρός τό γρηγοριανόν καί θεωρητικώς μό
νον ύπάρχει ή δυνατότης, μετά τήν πάροδον πολλών αΙώνων, νά ύπάρξη μι
κρά διαφορά. Ούσιαστικώς ένδιαφέρει τό άκολουθούμενον πολιτικόν ήμερο- 
λόγιον, βάσει τοΰ όποίου όρίζονται αΙ μή κινηταί έορταί. Ώ ς  πρόςτό θέμα τού 
έορτσσμού τοΰ Πάσχα, έάν συνεχίζωμεν νά τό καθορίζωμεν κατά τό ήμερο- 
λόγιον τούτο, διατρέχομεν τόν κίνδυνον ύπάρξεως διαφοράς τής έαρινής Ιση
μερίας. όπότε θά έχωμεν σφάλμα ένός μηνός. Επομένως, πρός άποφυγήν 
τούτου, καί οΐασδήποτε άλλης άμφισβητήσεως. ένδείκνυται νά άκολουθήσω- 
μεν τόν άπολύτως άκριβή άστρονομικόν έπιστημονικόν ύπολογισμόν.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Έχουν κληθή καί άλλοι άστρονόμοι, οΙ όποιοι εύρί- 
σκονται είς τήν διάθεσιν τής είδικής Επιτροπής, είς τήν όποιαν άνετέθη ή με
λέτη τού θέματος, καί παρακαλώ αύτήν όπως μελετήση προσεκτικώς τοϋτο 
έντός τών πλαισίων τής αύστηράς όρθοδόξου παραδόσεως καί άπολύτως έν
τός τοΰ γράμματος καί τοΰ πνεύματος τών ύπό τής Α’ έν Νίκαια Οικουμενικής 
Συνόδου όριζομένων.
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Σεβάσμιοι σύνεδροι, έλήφθη καί τηλεγράφημα έξ 
Άγίου Όρους, τοϋ όποιου έπιθυμώ νά λάβη καί ή 'Ολομέλεια γνώαιν, καί πα
ρακαλώ τόν Σεβ. Γραμματέα νά τό άναγνώση.

Ό  Σεβ. Γρομματεύς άναγινώσκει τό τηλεγράφημα, έχον ώδε:
«Πρός τόν Πρόεδρον Β' Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως
Διερμηνεύοντες τόν κοινόν προβληματισμόν όλοκλήρου τού Ά-* 
γιορειτικού Μοναχισμού, όλως ταπεινώς άλλά και έν όμετακινή- 
τω φρονήματι. γνωρίζομεν υιϊκώς ότι, έν τή προσπαθείς τής* 
Β' Πανορθοδόξου Προσυνοδικής Διασκέψεως όπως έξευρεθή 
τρόπος κοινού συνεορτασμού τού Πάσχα μετά τών έτεροδόξων 
χριστιανών, ασφαλώς θα έπέλθη διόσπασις τής ένότητος τής 
Όρθοδόξου 'Εκκλησίας, διό και άποδοκιμόζομεν οίανδήποτε άλ- 
λαγήν τού Πασχαλίου. Όσον άφορρ είς τήν κατόλυσιν, σύντ- 
μησιν ή όλλοίωσιν τής παραδεδομένης ύπό τής Όρθοδόξου ή
μών 'Εκκλησίας νηστείας φρονούμεν ότι δέν πρέπει νά γινη 
ούδεμία μεταβολή, δεδομένου ότι ή άσκητική παράδοσις τής 
'Ορθοδοξίας έν άπολύτφ έλευθερίρ οικονομίαν χρωμένη διακα
νονίζει πάσαν ίδιάζουσα προσωπικήν περίπτιοσιν. Εύελπιστούντες 
ότι χάρις και είς τήν ύμετέραν έπαινετήν σταθερότητα δέν θά 
διαψευσθούν αί προσδοκιαι μας. Διατελούμεν μετά βαθυτάτου 
σεβασμού.

Άπαντες οι έν τή έκτάκτφ διπλή Ίερςι Συνάξει 
Καθηγούμενοι καί Προϊστάμενοι 

τών είκοσι Ιερών Μονών τοϋ Άθω»

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Σεβάσμιοι σύνεδροι, είναι πολύ φυσικόν ή τάξις τών 
άρθοδόξων μοναχών νά έχη ιδιαιτέραν εύαισθησίαν διά τά Θέματα, τά άποΐα 
έξετάζομεν ένταΰθα. Θεωρώ φυσικόν νά έκφράσουν ούτοι πρός ήμάς εύλα- 
βώς τήν άποψιν, τό φρόνημα καί τήν γνώμην των. Είναι πρός τιμήν των ότι 
δέν έδειξαν άδιαφορίαν. Όφείλομεν νά τούς προσέξωμεν. Άποδίδομεν ιδιαι
τέραν σημασίαν καί προσοχήν είς τήν τάξιν τών μοναχών, καί Ιδιαιτέρως τών 
σεβασμίων πατέρων τοΰ "Αθω. Παρακαλώ ύμάς όπως έν τή έξετάσει τών 
Θεμάτων έν ταΤς Έπιτροπαΐς, έχητε ύπ' όψιν καί τήν άσκητικήν άποψιν τών 
μοναχών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Σεβάσμιοι σύνεδροι, εύχαριστώ καί αύθις τούς έλ- 
λογίμους κ.κ. άστρονόμους διά τήν βοήθειάν των καί παρακαλώ αύτούς νά 
παράσχουν τήν συμβολήν αύτών καί είς τήν είδικήν 'Επιτροπήν, ήτις έπεφορ- 
τίσθη μέ τήν έξέτασιν τοΰ θέματος τοΰ Ήμερολογίου. Δηλώ δέ. ότι έν συνε
χεία θά έργασθώμεν έν Έπιτροπαΐς. Καί. συμφώνως πρός τά πανορθοδόξως
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κρατούντα, έκάστη Επιτροπή έκλέγει έκ τών σπλάγχνων της τόν Πρόεδρον 
καί τόν Γραμματέα αύτής.

Καί λύεται ή συνεδρία
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Δ' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Πέμπτη, 9η Σεπτεμβρίου 1982) 

’Απογευματινή Συνεδρία 
(16.30 - 18.30)

Κατόπιν προσευχής ό Σεβ. Πρόεδρος λέγει: Σεβάσμιοι και άγαπητοί 
άδελφοί, έπιθυμώ, πριν ή είσέλθωμεν είς την ουσίαν τής έργασίας ήμών. νά 
προβώ είς δύο άνακοινώσεις πρός τήν "Ολομέλειαν, ήτοι, πρώτον, ότι, συμ
φώνως τώ προγράμμστι, οΙ άρχηγοΙ τών Αντιπροσωπειών έπεσκέφθησαν, 
χθές τήν πρωίαν, τάς πολιτικός άρχάς τής πόλεως καί τού Καντονιού τής Δη
μοκρατίας τής Γενεύης, γενόμενοι δεκτοί ύπό τής τοπικής Κυβερνήσεως μετά 
πάσης έγκαρδιότητος καί τιμής καί έν χριστιανικώ πνεύματι. Έκ τής έπισκέ- 
ψεως καί έπικοινωνίας ταύτης προέκυψεν, ότι ή Κυβέρνησις τής Δημοκρατίας 
καί τής πόλεως τής Γενεύης είναι πάντοτε είς τήν διάθεσιν ήμών πρός παρο
χήν φιλοξενίας έν τώ έργω ήμών, έργω έξυπηρετήσεωςτών χριστιανικών καί 
άνθρωπιστικών Ιδεωδών καί τής εΙρήνης τού κόσμου. Καί, δεύτερον, έπίσης 
οί άρχηγοί έπραγματοποιήσαμεν έπίσκεψιν πρός τήν έδραν τοΰ Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Εκκλησιών, ένθα έγενόμεθα δεκτοί ύπό τού άναπληρωτού Γενι
κού Γραμματέως. τού Γενικού Γραμματέως άπουσιάζοντος έπί άποστολή είς 
τάς Ηνωμένας Πολιτείας Αμερικής. Κατά τήν έπικοινωνίαν ταύτην. έκπροσ* 
ωπών ό ελάχιστος έγώ τήν κοινήν γνώμην τής ‘Ορθοδοξίας, άπαντών είς 
τήν προσφώνησιν καλωσορισμού τού άναπληρωτού Γενικού Γραμματέως. 
έτόνισα ότι ή Α ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις έξέφρασε τήν Επι
θυμίαν όπως ή συμμετοχή τών Όρθοδόξων Εκκλησιών είς τό Παγκόσμιον 
Συμβούλιον Εκκλησιών είναι πληρεστέρα καί άποφασιστικωτέρα. Έκτοτε 
έμεσολάβησαν ώς πρός τήν κατεύθυνοιν ταύτην έξελίξεις — είπον, έρμη- 
νεύων τό πνεύμα τών κατά τόπους Όρθοδόξων Εκκλησιών, αί όποΤσι άποτε- 
λούν τήν Μίαν Όρθόδοξον Εκκλησίαν -  καί ότι τήν φοράν ταύτην δέν έκ- 
φράζομεν άπλώς έπιθυμίαν, άλλ’ άπόφασιν όπως συμμετέχωμεν πληρέστε- 
ρον είς τήν όλην δραστηριότητα τοΰ Συμβουλίου, καί μάλιστα είς τήν διστύ- 
πωσιν τών κειμένων αύτού είς τά άφορώντα είς τήν άμολογίαν τής πίστεως. 
Νά διατυπώμεν δηλαδή τήν όρθόδοξον άποψιν. Άλλωστε, προσέθεσα, έάν 
τοΰτο δέν γίνη, τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών κινδυνεύει νά χαρα- 
κτηρισθή καί νά είναι έν παμπροτεσταντικόν Συμβούλιον καί νά χάση τόν ο ι
κουμενικόν αύτού χαρακτήρα άνευ τής ένεργοτέρας καί άποφασιστικής συμ
μετοχής τής ‘Ορθοδοξίας. Έ ν  τρίτον σημεΐον, μή έχον σχέσιν πρός τό πρό
γραμμα τών έργασιών ήμών. όμως έπειδή συνερχόμεθα έν Γενεύη έπιθυμώ 
νά τό άναφέρω, είναι άτι ή σημερινή ήμέρα τυγχάνει έξαιρετικώς σημαντική 
διά τήν πάλιν τής Γενεύης. ‘Ονομάζεται δέ ήμέρα νηστείας τής Γενεύης. Καί ό 
λόγος προέρχεται έξ ένός άπαισίας μνήμης ιστορικού γεγονότος, τής λεγομέ-
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νης νυκτός τού Άγίου Βαρθολομαίου, ήτοι τού σφαγιασμοΰ τών ούγενώτων 
ύπό τών καθολικών. ΕΙς μνήμην τού γεγονότος, λοιπόν, τούτου, καί είς άπό- 
δοσιν τιμής πρός τούς σφαγιασθέντας τότε καλβινιστάς. ή Γενεύη νηστεύει 
καί ήμεΐς όφείλομεν νά δεχώμεθσ καί τά μηνύματα τών πόλεων καί τοΰ κό
σμου. έντός τών πλαισίων τοΰ όποιου ζώμεν καί κινούμεθα καί έσμέν. Καί 
κατά ποϊον τρόπον νηστεύει; Ή  βάσις της εϊναι ή θυσία. "Εκαστος πολίτης της 
Γενεύης καλείται νά νηστεύση έν πνεύματι θυσίας καί προσφοράς. Ώ ς έκ 
τούτου, σήμερον, άπαντες οΙ πολϊται τής Γενεύης, άνεξαιρέτως, καλούνται νά 
συνεισφέρουν είς κέντρα, τά όποΐα δέχονται δωρεάς, καί αυται νά διατεθούν 
ύπέρ τών πασχόντων όλου τοΰ κόσμου. Δύο, λοιπόν, διδάγματα μάς έρχονται 
έκ τής ήμέρας ταύτης τής πόλεως τής Γενεύης: Πρώτον, τό καί πλέον άξιον 
προσοχής, είς ποϊον σημεϊον, διαρκούσης τής Ιστορίας, έχουν όδηγήσει οΙ 
θρησκευτικοί φανατισμοί τήν άνθρωπότητα, μέχρι τής νυκτός τού Άγίου 
Βαρθολομαίου, καί κυρίως όταν οΙ φανατισμοί αύτοί συνδέονται πρός πολιτι
κά έλατήρια καί έλατήρια προσωπικών φιλοδοξιών καί επενδύσεων, όπως 
έπρόκειτο είς τήν περίπτωσιν έκείνην τής διαφοράς καθολικών καί ούγενώ
των τήν έποχήν έκείνην. Καί, δεύτερον, ότι τήν νηστείαν της ή Γενεύη δέν 
τήν άποκαλεϊ νηστείαν κλαυθμού καί όδυρμών, άλλά τήν όνομόζει έορτήν. 
Τήν προσφοράν, τήν θυσίαν, τήν συντριβήν τήν έορτάζει, καί δή όχι φαρι- 
σαϊκώς. άλλ' όπως εϊπεν ό Κύριος «Σύ δέ νηστεύων άλειψαί σου τήν κεφαλήν 
καί τό πρόσωπόν σου νίψαι, ϊνα μή φανής τοϊς άνθρώποις νηστεύων». Τό μή
νυμα τούτο μάς έρχεται σήμερον έκ τής πόλεως τής Γενεύης καί ώφειλον νά 
σάς τό μεταδώσω.

'Εν συνεχεία ό Σεβ. Πρόεδρος λέγει: Πριν ή είσέλθωμεν είς τήν ήμερη- 
σίαν διάταξιν τής παρούσης συνεδρίας, ήτοι είς τήν έξέτασιν τών ύποβληθέν- 
των τή ταπεινότητί μου, κατά τήν τάξιν πορισμάτων τών 'Επιτροπών, θά έπε- 
θύμουν όπως έπιλύσωμεν έν διαδικασιακόν θέμα, ήτοι τό πώς θά χαρακτηρί- 
σωμεν τά τελικά άποτελέσματα τοΰ έργου ήμών έν τή Διασκέψει ταύτη, καθ' 
ότι βαίνομεν πρός λήψιν τελικών άποτελεσμάτων. Κατόπιν πολλής σκέψεως 
καί έκτιμήσεως τής προηγουμένης προτάσεώς μου. όπως αΙ άποφάσεις τής 
Διασκέψεως χαρακτηριοθούν «εισηγητικοί άποφάσεις», έπληροφορήθην ότι 
ή λέξις «εισηγητικοί» δέν μεταφράζεται άκριβώς είς άλλας γλώσσας. Δέν 
άποδίδει τό νόημα τό όποϊον ή λέξις έχει είς τήν έλληνικήν γλώσσαν. Ά φ ' 
έτέρου. διά νά προσεγγίσω πλήρως πρός τήν άποψιν ότι τά άποτελέσματα 
τής Διασκέψεως δέον νά όποκληθούν «πορίσματα», «προτάσεις», κ.λπ., έπεξ- 
ειργάσθην τήν εξής διατύπωσιν: ««'Αποφάσεις τής Β' Προσυνοδικής Πανορ
θοδόξου Διασκέψεως. προτεινόμεναι πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνο
δον», τήν όποιαν καί προτείνω είς τήν 'Ολομέλειαν τής Διασκέψεως. 'Επίσης 
προτείνω όπως είς τά έγκριθησόμενα τελικά κείμενα έπί τών θεμάτων ύπάρ- 
χη έν ύποσημειώσει δήλωσις ότι «ταύτα δέν άποτελοΰν κανονικός διατυπώ
σεις», ώστε νά λήξη τό θέμα. “Οστις έχει άντίρρησιν νό ζητήση τόν λόγον. Ό  
άγιος Κιέβου έχει τόν λόγον.
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Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, γνωρίζετε 
ότι αί αντιρρήσεις ήμών διά τήν προηγουμένως γενομένην ϋφ' ύμών διατύ* 
πωσιν, έγένοντο όχι διότι ήθέλομεν νά φέρωμεν άντίρρησιν, άλλ’ έπειδή 
θεωροΰμεν ότι αί άποφάσεις τής Πανορθοδόξου Διασκέψεως άποτελούν άν- 
τικείμενον μεγάλης εύθύνης, αΙ δέ προταθεϊσαι τότε διατυπώσεις έδημιούρ- 
γουν άμφιβολίσς ώς πρός τήν φύσιν τών κειμένων, καί ώς έκ τούτου δέν ήδυ- 
νάμεθα νά δεχθώμεν αύτάς. Τήν προταθεΤσαν νύν διατύπο^σιν «άποφάσεις 
τής Β’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως προτεινόμεναι πρός τήν 
'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον», μέ σχετικήν ύποσημείωσιν είς τό τέλος έκά- 
στου κειμένου, ότι τούτο δέν έχει Ισχύν κανονικής άποφάσεως, άλλ' άπλώς 
ότι τυγχάνει μία άπόφασις ήτις θά ύποβληθή είς τήν κρίσιν τής 'Αγίας καί Μ ε
γάλης Συνόδου, δεχόμεθα άνεττιφυλάκτως καί έκφράζομεν τήν εύγνωμοσύ- 
νην ήμών πρός ύμάς, άγιε Πρόεδρε, καί εύχαριστούμεν διά τήν σοφίαν, μεθ* 
ής άντιμετωπίσατε τό θέμα, διά τόν κόπον, τήν μελέτην καί τήν έργασίαν σας 
όπως έξεύρητε τήν εύτυχή ταύτην λύσιν είς έν τόσον δύσκολον πρόβλημα, 
λύσιν, ήτις ίκανοποιεϊ άπαντας. Ούτως ώδηγήθη τό ταλαιπωρήσαν ήμάς τού
το ζήτημα είς αίσίαν έκβασιν. Καί άφείλω νά προσθέσω ότι παρά τάς διαφω
νίας, τελικώς, πάντοτε, εύρίσκεται τρόπος συμφωνίας, διότι έκάστη πλευρά 
έπιδιώκει τήν καλήν διάθεσιν καί έργάζεται πρός μεγαλυτέραν δόξαν τής 'Ορ
θοδοξίας.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ τώ Σεβ. Μητροπολίτη Κιέβου διά τήν 
τοιαύτην θετικήν συμβολήν είς τήν όλην συζήτησιν καί πρό παντός είς τήν οι
κοδομήν τού πνεύματος τής άγάπης καί τής άμοφωνίας. Δέν βλέπω νά ύπάρ- 
χη ά\/τίρρησις καί διστυπώ τήν άπόφασιν τής Όλομελείας τής Διασκέψεως 
ταύτης. ώς πρός τό διαδικαστικόν τούτο θέμα, ότι τό πορίσματα τής Διασκέ- 
ψεως άποκαλοΰνται «'Αποφάσεις τής Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Δια- 
σκέψεως προτεινόμεναι πρός τήν “Αγίαν καί μεγάλην Σύνοδον» καί ότι, έν 
υποσημειώσει, έν τέλει έκαστου κειμένου νά ύπάρχτ) διευκρίνησις ότι «τό 
κείμενον τούτο δέν αποτελεί κανονικήν διάταξιν τής Διασκέψεως διά τάς 
'Ορθοδόξους Εκκλησίας».

Ή  'Ολομέλεια τής Διασκέψεως όμοφώνως άποδέχεται τήν προ
ταθεΤσαν ύπό τοΰ Σεβ. Προέδρου διατύπωσιν καί όρίζει όπως τά 
πορίσματα τής Διασκέψεως άποκληθοΰν «'Αποφάσεις τής Β' 
Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως προτεινόμεναι πρός 
τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον» καί όπως είς τό τέλος έκάστου 
έγκριθησομένου κειμένου ύπάρχη, έν ύποσημειώσει, δήλωσις ότι 
«τό κείμενον τούτο δέν άποτελεΤ κανονικήν διάταξιν τής Διασκέ- 
ψεως».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Καί τώρα είσερχόμεθα είς τήν έξέτασιν τών πορι
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σμάτων τών 'Επιτροπών. ‘Επιτρέψατε μοι νά είσαγάγω τά άποτελέσματα τών 
έργασιών τών ‘Επιτροπών:

«Σεβάσμιοι καί άγαπητοΐ άδελφοί σύνεδροι,
Έπανερχόμεθα είς συνεδρίαν τής Όλομελείας έπϊ τώ τερματισμό) τών 

έργασιών τών τεσσάρων Επιτροπών, είς τάς όποιας ή 'Ολομέλεια αϋτη τής 
Διασκέψεως άνέθεσε τήν έργαστηριακήν έξέτασιν καί έπεξεργσσίαν τών 
ένώπιον αύτής τριών θεμάτων, τά όποϊα άφορούν είς τήν προετοιμασίαν τής 
Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής άγίας ήμών Όρθοδόξου 'Εκκλησίας, ώς και 
τού άφορώντος είς μόνην τήν παρούσαν Διάσκεψιν είδικοΰ θέματος, τοΰ 
άπασχολοΰντος τήν άγιωτάτην 'Εκκλησίαν τής Βουλγαρίας.

ΑΙ άρμόδιοι τέσσαρες 'Επίτροποί μοί ύπέβαλον. κατά τήν τάξιν, τά πορί
σματα τών έργασιών των, τά όποϊα καί καθηκόντως παρέπεμψα ένώπιον τής 
σεβαστής Όλομελείας.

Πριν ή παραπέμψω τά πορίσματα ταύτα τών Έππτροπών ένώπιον ύμών. 
άδελφοί. βεβαίως τά διεξήλθον καί τά έμελέτησα καί, ώς εϊναι πολύ φυσικόν, 
έμόρφωσα προοωπικώς γνώμην, έν τώ πλαισίω πάντοτε, φυσικά, τής κατ' 
άξίαν έκτιμήσεως τών πραγμάτων, έπί τών πραγματικών καταστάσεων τών 
κατά τόπους 'Εκκλησιών καί έπί τών περί αύτάς συνθηκών, άλλ' έτι πλέον έν 
τώ πλαισίω τού άν καί κατά πόσον ταύτα συμπεριλαμβάνονται είς τήν άγίαν 
όρθόδοξον ιταράδοσιν, τήν όποίαν ώς έκπρόσωπος τοΰ Οικουμενικού Πα 
τριαρχείου καί ώς Πρόεδρος τής Διασκέψεως ταύτης καλούμαι νά διαφυλά
ξω.

Όμως. έπειδή ούδαμώς, ώς ήδη έδήλωσα, έπιθυμώ νά έπηρεάσω τήν 
έλευθερίαν τής γνώμης τοΰ λόγου οίουδήτινος έξ ύμών. σεβάσμιοι άδελφοί. 
διότι καί έκαστος ύμών καί έκάστη 'Αντιπροσωπεία ύπέχουσι τάς έαυτών εύ- 
θύνας ώς πρός τά άποτελέσματα τής Διασκέψεως ταύτης καί ώς πρός τήν πο
ρείαν πρός τήν ‘Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, άρκούμαι, καθ’ ό μοι παρέχει δ ι
καίωμα ή προεδρική αϋτη έδρα, νά θέσω ύπό τήν κρίσιν τής ύμετέρας σεβα
στής Όλομελείας τά κείμενα ταΰτα καί νά έκζητήσω τήν έπ" αύτών γνώμην 
έκάστης ’Αντιπροσωπείας καί έκάστου συνέδρου εΙ δυνατόν, οϋτως ώστε νά 
άπαρτισθή έπί τών πορισμάτων τούτων μία είς ϋψιστον δυνατόν βαθμόν κοι
νή γνώμη τής Διασκέψεως.

Ή τοιαύτη ήμετέρα κατά τά δυνατόν κοινή γνώμη, βεβαίως, προώρισται 
νά τεθή ύπ' όψιν τής εύρυτέρας κοινής γνώμης τών πληρωμάτων ήμών. τών 
όποιων τήν μαρτυρίαν συνεχώς έπικαλούμεθα καί είς τήν όποίαν. ώς είς κα- 
ταφύγιον, κσταφεύγομεν. Καί, ώς έκ τούτου, μετά τήν διαμόρφωσιν μιάς κοι
νής γνώμης μεταξύ ποιμαινούσης καί διοικούσης 'Εκκλησίας άφ' ένός, καί 
πληρώματος άφ' έτέρου. νά έπανέλθωμεν μετά μείζονος ύπευθυνότητος είς 
τάς προτάσεις ήμών πρός τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον.

Όμως καί πάλιν ούδεμία 'Αντιπροσωπεία καί ούδείς έξ ήμών. ώς μετε- 
χόντων τής Πανορθοδόξου ταύτης Διασκέψεως δυνάμεθα νά έκφύγωμεν
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τής ευθύνης ήμών ώς πρός τήν κστά 'Εκκλησίας καί κατά άτομα έκφρασιν τής 
γνώμης ήμών έν τοΤς ένώπιον ήμών θέμασι, καί μάλιστα κατά τήν παρούσαν 
λίαν ύπεύθυνον καί ιστορικήν καμπήν τής πορείας ήμών πρός τήν 'Αγίαν καί 
Μεγάλην Σύνοδον.

Διότι καί τό μικτόν πλήρωμα έκάστης κατά τόπον 'Εκκλησίας καί ή παγ
κόσμιος χριστιανική καί μή κοινή γνώμη και άκολούθως ή Ιστορία έχουν τό
σον νοϋν, ώστε νά καταμερίσουν τάς εύθύνας καί νά καταγράψουν τήν πο
ρείαν ήμών πρός τήν ‘Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον.

Προβαίνομεν άπλώς καί μόνον είς ύπόμνησιν πρός έαυτούς καί άλλή- 
λους τών συγκεκριμένων εύθυνών ήμών, ϊνα διευκολύνωμεν τήν ύπό τό (ρώς 
αύτών, ώς πρέπει, τελικήν κρίσιν τών ένώπιον ήμών κειμένων καί τήν κατά 
'Εκκλησίας καί κατά σύνεδρον λήψιν τελικών, σαφών καί ύπευθύνων άποφά
σεων προταθηοομένων πρός τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον.

Λέγοντες ταύτα πρωτίστως έννοοϋμεν συνεννάησιν, άγάπην, όμοφω- 
νίαν. Όμως πάντοτε έν ύπευθυνότητι».

Κατόπιν τών όφειλετικών άπό τής θέσεως ταύτης εισηγητικών τούτων 
λόγων, θέτω ένώπιον τής Όλομελείας τά κείμενα τών πορισμάτων τών 'Επι
τροπών, καί πρώτον έπί τοΰ θέματος τών κωλυμάτων τοΰ γάμου. Παρακαλώ 
τόν Πρόεδρον τής 'Επιτροπής ταύτης Σεβ. άγιον Βανάτου όπως άναγνώση 
τήν σχετικήν έκθεσιν τής άρμοδίας 'Επιτροπής.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κρουτίτσκης: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, 
ύπάρχει Μν πρακτικόν διαδικασισκόν θέμα. Δέν ύπάρχει μετάφρασις τής 
έκθέσεως έπί τών κωλυμάτων τοΰ γάμου είς τήν ρωσσικήν.

Ό Σεβ. Γραμματέας: Δέν ητο δυνατόν νά γίνη ρωσσική μετάφρασις. 
διότι πρό όλίγου πσρεδόθησαν είς τήν Γραμματείαν τά κείμενα τών 'Επιτρο
πών.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Θά ύπάρχη αύτόματος μετάφρασις, τήν στιγμήν καθ' 
ήν θά άναγινώσκεται ή έκθεσις;

Ό Σεβ. Γραμματεύς: Βεβαίως.
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κρουτίτσκης: Έφ* όσον δέν ύπάρχει μετάφρασις 

τοΰ κειμένου τής έκθέσεως έπί τών κωλυμάτων τοΰ γάμου είς τήν ρωσσικήν 
καί ύπάρχει έπί τής έκθέσεως τοΰ ήμερολογίου, μήπως θά ήτο καλύτερον νά 
άρχίσωμεν τήν έξέτασιν έκ τοΰ θέματος τούτου:

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, έγένετο 
μετάφρασις τοΰ κειμένου τής έκθέσεως τής 'Επιτροπής έπί τοΰ ήμερολογια- 
κού ζητήματος. Κατά τήν πρό όλίγου όμως σύσκεψιν τής 'Επιτροπής διεπι- 
στώθησαν άτέλειαι. Μήπως θά ητο σοφώτερον νά διακόψωμεν διά σήμερον, 
ώστε ή Γραμματεία νά έτοιμάση έν άνέσει τάς σχετικός μεταφράσεις καί νά 
συνεχίσωμεν αΰριον πλήρως έφωδιασμένοι;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέχομαι τήν πράτασιν τοΰ άγίου Μύρων, τήν ύπο- 
στηρίζω καί τήν προτείνω πρός τήν ‘Ολομέλειαν.

Γενομένης δεκτής τής προτάσεως ταύτης λύετα ι ή συνεδρία.
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Ε' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Παρασκευή. 10η Σεπτεμβρίου 1982) 

Πρωϊνή Συνεδρία 
(9.30 - 10.45)

Κατόπιν της είθισμένης προσευχής ό Σεβ. Πρόεδρος λέγει: Σεβάσμιοι 
καί άγαπητοί σύνεδροι, άρχόμεθα τού έργου διά τής έξετάσεως τών ύποβλη- 
θεισών έκθέσεων τών Επιτροπών. Αύται τυγχάνουν είσηγητικαί πρός τήν 
’Ολομέλειαν τής Διασκέψεως ήτις καί δικαιούται νά έπιφέρη τροπολογίας καί 
νά δώση είς τά πορίσματα ταύτα τήν τελικήν των μορφήν.

Πριν ή είσέλθωμεν είς τό έργον τοϋτο άνακοινώ ότι έλήφθη τηλεγρά
φημα τού Προκαθημένου τής Εκκλησίας Πολωνίας, τό όποιον καί παρακαλώ 
τόν Σεβ. Γραμματέα όπως άναγνώση.

Ό Σεβ. Γρσμματεύς άναγινώσκει τό τηλεγράφημα, έχον ώς άκολούθως:

«Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Τρανουπόλεως Δαμασκηνόν
Άναπέμπομεν θερμοτάτας εύχάς τώ Παρακλήτω καί έπικαλούμε- 
θα τήν πλήρη χάριτος ζωοποιόν δρόσον αύτού έφ ’ όλων όσοι δι
ψούν διά τήν Πανορθόδοξον ένότητα. Είθε τό "Αγιον Πνεύμα νά 
ένδυναμώση τήν ύψηλήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν.

άγαπητός άδελφός Βασίλειος 
Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας 

Έν Βαρσοβία τή 8η Σεπτεμβρίου 1982»

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καί τώρα παρακαλώ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βανά
του. Πρόεδρον τής ειδικής Επιτροπής έπί τοΰ θέματος τών «Κωλυμάτων τού 
γάμου», όπως παρουσιάση τήν έκθεσιν τής ύπ’ αύτόν Επιτροπής. Θά άκο- 
λουθήση δέ είς τήν έξέτασιν τών έκθέσεων τών Επιτροπών, ή σειρά ήτις 
ήκολουθήθη κατά τήν προκαταρκτικήν έν όλομελεία ουζήτησιν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Βανάτου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, ή Επι
τροπή ήσχολήθη μέ τό θέμα τών κωλυμάτων τοΰ γάμου έν πνεύματι συλλο- 
γικότητος καί άδελφικής άγάπης καί έχουσα ύπ’ όψιν τήν εισηγητικήν μελέτην 
τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής τάς μελέτας τών Εκκλη
σιών Κύπρου. Ρωσσίας καί Ελλάδος ώς καί τάς παρατηρήσεις τών Εκκλη
σιών Ρουμανίας, Πολωνίας καί Τσεχοσλοβακίας καθώς καί τάς διατυπωθεί- 
σας κατά τάς έν όλομελεία συζητήσεις άπόψεις, κατέληξαν είς τά άκόλουθα: 

«Ή Β' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις λαβούσα ύπ* όψιν: 
α) Τάς προτάσεις τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, β) 

τάς είσηγήσεις καί τάς παρατηρήσεις τών κατά τόπους άγιωτάτων Όρθοδό-
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ξων Αύτοκεψάλων 'Εκκλησιών, καί γ) τά έκ τής περί γάμου κρατικής νομοθε
σίας σύγχρονα προβλήματα, καί, άποσκοπούσα εις τήν κατά τό δυνατόν ένο* 
ποίησιν τής περί κωλυμάτων γάμου έκκλησιαστικής πράξεως, συμφώνως καί 
πρός τήν σύστασιν τής Δ' Πανορθοδόξου Διασκέψεως. ήχθη, έπί τή βάσει 
τού πνεύματος τής τε κανονικής καί τής έκκλησιαστικής παραδόσεως, εις τήν 
άπόφασιν, όπως προτείνη είς τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον:

1. Περί τής έξ αϊματος, κατ' εύθεΐσν γραμμήν καί έκ πλαγίου, συγγε- 
νείας συγκατάβασιν μέχρι καί τοΰ πέμπτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου 
(κανών 54 τής Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου).

2. Περί τής έξ άγχιστείας συγγενείας συγκατάβασιν μέχρι καί τοΰ πέμ
πτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου (κανών 54 τής Πενθέκτης Οίκουμενικής 
Συνόδου).

3. Περί τής πνευματικής συγγενείας έξ υιοθεσίας καί έκ βαπτίσματος 
συγκατάβασιν μέχρι καί τού δευτέρου βαθμοΰ συμπεριλαμβανομένου.

4. Περί τού μή άμετακλήτως λυθέντος ή άκυρωθέντος γάμου καί τού 
προΰπάρξαντος τρίτου γάμου ώς συνιστώντων άπόλυτα κωλύματα πρός σύν
αψιν γάμου, συμφώνως πρός τήν κατηγορηματικώς καταόικάζουσαν τήν δι
γαμίαν καί τόν τέταρτον γάμον όρθόδοξον κανονικήν παράδοσιν.

5. Περί μοναχών, κωλυομένων έκ τής μοναχικής κουράς πρός σύναψιν 
γάμου, προτείνει τήν δυνατότητα τελέσεως γάμου, έάν ούτοι, άποβαλόντες 
αύθαιρέτως ή άκουσίως ή κατ' άνάγκην τήν ιδιότητα τού μοναχού, καταχθώ- 
σιν δΓ έκκλησιαστικής άποφάσεως είς τήν τάξιν τών λαϊκών.

6. Ή  Ιερωσύνη, είς οίονδήποτε τών τριών αύτής βαθμών, άποτελεϊ. 
συμφώνως πρός τήν ίσχύουσαν κανονικήν παράδοσιν (κανών 3 τής Πενθέ
κτης Οίκουμενικής Συνόδου), κώλυμα πρός σύναψιν γάμου.

Περί τού κωλύματος τούτου μέλη τής 'Επιτροπής, έπί τή βάσει τής ένε- 
στώσης καταστάσεως έν τισι τών κατά τόπους Όρθοδόξων 'Εκκλησιών καί 
τάς έκασταχοΰ ύφισταμένας ποιμαντικός άνάγκας, ύπεστήριξεν τήν άνάγκην 
(ο) τής είς τόν πρώτον βαθμόν τής Ιερωσύνης δυνατότητος τελέσεως μετά 
τήν χειροτονίαν γάμου καί (β) τού δευτέρου γάμου τών έν χηρείςι κληρικών, 
έντός τών πλαισίων τής έκκλησιαστικής οικονομίας.

7. Περί τών μικτών γάμων όρθοδόξων μεθ' έτεροδόξων καί έτεροθρή- 
σκων ή άπιστων ήχθη είς τήν πρότασιν, όπως:

a) ό γάμος όρθοδόξων μεθ' έτεροδόξων κωλύηται κατά τήν κανονικήν 
άκρίβειαν, δυνάμενος όμως νά εύλογηθή κατά συγκατάβασιν καί διά 
φιλανθρωπίαν, ύπό τόν ρητόν όρον ότι τά έκ τού γάμου τούτου τέ 
κνα θέλουν βαπτισθή καί άνσπτυχθή έν τή  Όρθοδόξω 'Εκκλησία. ΑΙ 
κατά τόπους 'Ορθόδοξοι Αύτοκέφαλοι Έκκλησίσι δύνανται νά άπο- 
φασίζωσι περί τής κατά περίπτωσιν έφαρμογής τής οίκονομίας, άνα- 
λόγως τών ύφισταμένων Ιδιαιτέρων ποιμαντικών άναγκών αύτών.

β) ό γάμος όρθοδόξων μετ' άλλοθρήσκων ή άπιστων κωλύηται άπολύ- 
τως κατά κανονικήν άκρίβειαν, δυναμένων τών κατά τόπους Όρθο-
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δόξων Αύτοκεφάλων 'Εκκλησιών, όπως, έν περιπτώσει τοιούτων 
γόμων, όποφασίζωσι περί τής έφαρμογής τής οικονομίας κατά τάς 
ύφίοταμένας ιδιαιτέρας ποιμαντικός άνάγκας αύτών.

8. Ή  κατά τήν έφαρμογήν τής περί κωλυμάτων γάμου έκκλησιαστικής 
παραδόσεως πράξις δέον νά λαμβάνη ύπ' όψιν καί τάς διατάξεις τής έκαστα- 
χσΰ σχετικής κρατικής νομοθεσίας, άνευ ύπερβάσεως τών άκραίων όρίων 
τής έκκλησιαστικής οικονομίας καί συγκαταβάσεως».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: 'Εκφράζω θερμάς εύχαριστίας πρός τόν Σεβ. πρόε
δρον καί τά μέλη τής 'Επιτροπής ταύτης διά τήν παρουσιασθεΐσαν τή Όλομε- 
λεία τής Διασκέψεως έργασίαν καί παρακαλώ αύτήν όπως διατυπώση τάς 
άπόψεις αύτής κατόπιν άκριβοϋς έκτιμήσεως τών πραγμάτων, προσοχής καί 
έν πνεύματι άδελφικής άγάπης. άλληλοκατανοήσεως καί έκτιμήσεως τών γε
νικών καί ειδικών συνθηκών τών κατά τόπους 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών, αί 
όποϊαι συγκροτούν τήν Μίαν, 'Αγίαν, Καθολικήν καί Άποστολικήν 'Εκκλη
σίαν. Ό  Μητροπολίτης Όρους Λιβάνου έχει τόν λόγον.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης “Ορους Λιβάνου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, 
θά έπεθύμουν νά ύποβάλω πέντε έρωτήματα έπί συγκεκριμένων θεμάτων. 
Θεωρώ τήν είσήγησιν ταύτην ύπερβαλλάντως συνοπτικήν κοί μή άναφερο- 
μένην είς τήν αιτίαν τών πραγμάτων. Τά κωλύματα συγγενείας έξ αίματος κα
τά τόν κανόνα 54 τής έν Τρούλλω Οίκουμενικής Συνόδου παραμένουν μέχρι 
καί τοϋ 5ου βαθμού συμπεριλαμβανομένου. Είς τήν έγγύς 'Ανατολήν, όμως, 
τίθεται όξύ τό θέμα τού γάμου μεταξύ συγγενών 4ου βαθμού έξαϊματος, ήτοι 
τοϋ γάμου πρώτων έξαδέλφων. Μή δεχόμενοι δέ ώς 'Εκκλησία 'Αντιόχειας 
τήν ίερολογίαν ένός τοιούτου γάμο^, άπωλέσαμεν έκστσντάδας δλας οικογε
νειών έν διαστήματι 40 έτών, άσπασθεισών τήν Ούνίαν, έπιτρέπουσαν τόν 
γάμον τούτον. Ήνέχθημεν ώς ’Εκκλησία τήν κατάστσσιν αύτήν, όμως εύρι- 
σκόμεθα έν πλήρει άντιφάσει πρός τόν κανόνα τούτον τής έν Τρούλλω Συνό
δου. Καί έάν δέν ένεργήσωμεν τοιουτοτρόπως κατά τά έπόμενα 20 έτη θά 
χάσωμεν περισσοτέρους πιστούς.

Τό δεύτερον σημεϊον τών παρατηρήσεών μου άφορά είς τούς μονα
χούς. Γνωρίζω ότι ώρισμέναι τοπικαί Έκκλησίαι άνέχονται τό γεγονός ότι οί 
ύποβληθέντες είς κουράν μοναχοί λαμβάνουν τό μέγα σχήμα καί έγκσταλεί- 
πουν άργότερον τήν Μονήν. ’Εγώ προσωπικώς όμως δέν γνωρίζω θεολογίαν 
έπιτρέπουσαν έγκατάλειψιν τής Μονής καί έπάνοδον είς τόν κόσμον, όπως 
προτείνεται είς τό κείμενον τής 'Επιτροπής. Τό θέμα θά ήτο εύκολώτερον διά 
τούς έπισκάπους έάν είναι άπλοϊ ρασοφόροι, παρά διά τούς μοναχούς, οϊτινες 
έδωσαν σχετικήν μοναχικήν ύπόσχεσιν. Δέν δυνάμεθα νά θέτωμεν τά θέμα
τα τόσον άπολύτως άνευ θεολογικών έπιχειρημάτων. ΕΙς τήν περίπτωσιν 
ταύτην λαμβάνω ύπ’ όψιν τούς άγάμους κληρικούς πού δέν είναι κάν ρασο
φόροι, καί οί όποιοι άπό ύποδιάκονοι χειροτονούνται διάκονοι. Διατί δέν θά 
πρέπει νά άναφερθώμεν είς τόν κανόνο 10 τής Συνόδου τής Άγκύρας. είς 
τόν όποϊον άνεφέρθη καί ή έν Τρούλλω Σύνοδος, έφ ' όσον δηλαδή ούτοι δη-
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λοϋν ότι άργότερον δύνανται νά νυμφευθοϋν, διατί νά μή πσρασχεθή είς αυ
τούς ή δυνατότης νά πράξουν τούτο άργότερον. Βεβαίως δέν τίθεται θέμα ό
ταν γίνη μοναχός, πρέπει όμως νά δηλώση τούτο έγκαίρως. 'Επίσης προσω
πικούς τάσσομαι κστά τού γάμου τών χηρευσάντων Ιερέων, όμως ύπάρχουν 
περιπτώσεις δύσκολοι αί άποϊαι πρέπει νά άντιμετωπιοθούν.

Ό σον άφορφ είς τόν γάμον όρθοδόξων χριστιανών μεθ' έτεροδόξων τί
θεται τό  θέμα τοΰ πώς δυνάμεθα νά δεχθώμεν γάμον όρθοδόξου μέλους 
μεθ- έτεροδόξου. μεθ- ένός προτεστάντου έπί παραδείγματι, ό όποϊος δέν 
θεωρεί τόν γάμον ώς μυστήριον. Ποία, αρά γε, εϊναι ή θεολογία ένός τοιού- 
του γάμου;

'Επίσης, ως πρός τό θέμα τού γάμου όρθοδόξων μεθ' έτεροθρήσκων. 
τό κείμενον εϊναι άσαφές. Δέν τονίζει, έπί παραδείγματι, έάν ό γάμος έτελέ- 
σθη ένώπιον πολιτικών άρχών. ΑΙ ’Ορθόδοξοι Έκκλησίαι, λέγεται έν τώ κει- 
μένω δύνανται νά κάμουν χρήσιν τής οικονομίας έν προκειμένω. Όμως, νομί
ζω, ότι ή Ορθόδοξος Εκκλησία εύλογεί ή Ιδία τόν γάμον, ένώ είς γάμους με
τά μή χριστιανών τό τοιοΰτον δέν έχει θέσιν. Έν προκειμένω ό Απόστολος 
Παΰλος χαρακτηριστικώς καί σαφώς λέγει, ότι είς τοιαύτην περίπτωσιν τό tv  
μέλος όψείλει νά άσπασθή τήν θρησκείαν τού έτέρου καί οϋτω νά εύλογηθή 
ό γάμος. ‘Η Καινή Διαθήκη δέν όμιλε! διά τόν γάμον ένός χριστιανού μεθ’ 
ένός είδωλολάτρου. Δίδομεν τήν έντύπωσιν ότι άνεχόμεθα τόν γάμον τού
τον. Ζητείται, λοιπόν, κατά τό κείμενον, νά θεωρήσωμεν έγκυρον τόν πολιτι
κόν γάμον καί νά παράσχωμεν τά μυστήρια είς τόν όρθόδοξον σύζυγον. Τό 
τοιοΰτον βεβαίως δέν δυνάμεθα να άρνηθώμεν. Ή, άντιθέτως, ζητείται είς 
τήν περίπτωσιν ένός τοιούτου μικτού γάμου, νά κάμωμεν ίερολογίαν τού γά
μου μετ' άλλοθρήσκων, άθέων καί άγνωστικιστών. Έδόθησαν πολλαί Εξηγή
σεις ένταΰθα διά γάμους μεταξύ χριστιανών καί άθέων. ή άγνωστικιστών 
κ.λπ., άλλά πάντοτε έντός τών κόλπων τής Εκκλησίας. Βεβαίως ή Εκκλησία 
χρησιμοποιεί τήν φιλανθρωπίαν διά τό όρθόδοξον μέλος, άλλά διά νά θεωρη- 
θη είς πολιτικός γάμος έν Ισχύϊ, θά άποφασίσωμεν ήμεϊς διά τήν άξίαν τοΰ γά
μου τούτου; 'Απλώς έρωτώ έάν οΙ 'Ορθόδοξοι Έκκλησίαι δύνανται νά θεω
ρήσουν τόν γάμον τούτον ύπό στενήν θρησκευτικήν έννοιαν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, έφιστώ 
τήν προσοχήν τής Όλομελείας έπί τού 6ου σημείου τής έκθέσεως τής Επι
τροπής τό όποιον άνσφέρετοι είς τήν ίερωσύνην ώς κωλύματος γάμου. Τήν 
Εκκλησίαν τής Ρωσσίας δέν Ικανοποιεί ή πρόταοις αϋτη κοί δέν δέχεται νά 
άποτελέση αϋτη είσήγησιν τής Πανορθοδόξου Διασκέψεως πρός τήν 'Αγίαν 
καί Μεγάλην Σύνοδον. Τούτο εϊναι άπαράδεκτον. Πρός κατανόησιν τοΰ ση
μείου τούτου άναφέρω έν παράδειγμα: Τό έτος 1920. ή λεγάμενη «άνανεω- 
μένη Εκκλησία» έν Ρωσσίφ έπέτρεψε τόν γάμον τών Ιερέων — διά νά μή 
άναφερθώμεν είς τόν διακονικόν βαθμόν — μετά τήν χειροτονίαν καί ή πράξις 
αϋτη άπεδοκιμάσθη ύπό τού όρθοδόξου πληρώματος, τό όποιον δέν άνεγνώ- 
ρισε τήν Ιερωσύνην τών άτόμων έκείνων. Καί οϋτως ή λεγομένη «άνανεωμέ-
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νη Εκκλησία» έξηφανίσθη, ώς μή άναγνωρισθεΐσα ύπό τού λαού. Έάν. λοι
πόν, πληροφορηθφ τό πλήρωμα ότι ή ’Αγία και Μεγάλη Σύνοδος θά συζητή- 
ση τό θέμα τούτο τοΰ γάμου τών Ιερέων καί διακόνων μετά τήν χειροτονίαν, 
τότε ή μέλλουσα αϋτη Σύνοδος θά χαρακτηρισθή ώς Σύνοδος τής «άνανεω- 
μένης Εκκλησίας». Πρός τούτο καί ϊνα μή διασαλευθή τό κύρος τής Συνόδου, 
προτείνω όπως είς τό είσηγητικόν πρός τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον κεί
μενον άποκλεισθή τό σημεϊον τούτο, άφιεμένης τής πρώτης μόνον παραγρά
φου τού σημείου 6. Ώ ς  'Αντιπροσωπεία τής Ρωσσικής Εκκλησίας, ούδεμίαν 
έχομεν άντίρρησιν διά τήν μελέτην καί έξέτασιν τού θέματος ύπό τών κατά 
τόπους Όρθοδόξων Εκκλησιών, άλλά δέν θεωροΰμεν όρθήν τήν παραπομ
πήν τούτου είς τήν Σύνοδον. Έξ άλλου ή Α ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος 
Διάσκεψις δέν περιέλαβεν είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τής ‘Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου τό θέμα τού μετά τήν χειροτονίαν γάμου τών κληρικών καί συνεπώς 
δέν δυνάμεθα καί ήμεϊς νά παραπέμψωμεν τούτο είς αύτήν. Ό σον άφορά είς 
τόν γάμον μεταξύ όρθοδόξων καί έτεροδόξων άφ" ένός καί μεταξύ όρθοδό
ξων καί άλλοθρήσκων άφ' έτέρου, ή Εκκλησία Ρωσσίας θεω ρεί συμφώνως 
πρός τήν όρθόδοξον παράδοσιν καί θεολογίαν, άτι ό γάμος μεταξύ όρθοδό
ξων καί άθέων ή άπιστων δέν δύναται νά Ιερολογηθή. Έν τούτοις. ή 'Αν
τιπροσωπεία ήμών θεωρεί ότι ό πολιτικός γάμος θά έδει όπως άναγνωρισθή 
τυπικώς ώς νόμιμος, καί τό όρθόδοξον μέλος ένός τοιούτου γάμου νά δύνα- 
ται, έφ ' όσον έπιθυμεΐ, νά γαλουχήση τά τέκνα του κατά τήν όρθόδοξον πα- 
ράδοσιν καί νά μετέχη τών μυστηρίων τής Εκκλησίας. Τούτων οΰτως έχόν- 
των, ή Εκκλησία Ρωσσίσς προτείνει τήν έξης διατύπωσιν: «Ή Εκκλησία δέν 
Ιερολογεί γάμον μεταξύ ένός ορθοδόξου καί ένός έτεροθρήσκου ή άπιστου, 
θεωρεϊ όμως άναγκαΐον όπως άναγνωρίση τόν πολιτκόν γάμον καί μή στερή- 
ση τό όρθόδοξον μέλος ένός τοιούτου γάμου τής ποιμαντικής βοήθειας καί 
τής άγιαστικής χάριτος τών μυστηρίων τής Εκκλησίας». Τήν διατύπωσιν ταύ
την θεωρούμεν άπαραίτητον, διότι, βάσει τής άκολουθουμένης πρακτικής, ό
λοι οί γάμοι τελούνται προηγουμένως ένώπιον τών πολιτικών άρχών τοΰ τό
που. 'Υπάρχουν άφ' έτέρου καί συντηρητικοί ιερείς, οί όποιοι θεωροΰν ότι 
έφ ' όσον δέν ηύλογήθη εΤς γάμος ύπό τής Εκκλησίας, ούτος τυγχάνει άκυ
ρος, καί κατά συνέπειαν, δέν έπιτρέπουν είς τόν όρθόδοξον σύζυγον τήν 
συμμετοχήν είς τά μυστήρια τής Εκκλησίας. Πιστεύομεν όμως, ότι διά νά έπι- 
τελέση τήν άποστολήν της έν τώ κόσμω ή Εκκλησία, δέν πρέπει νά έγκατα- 
λείψη ένα όρθόδοξον καί νά έπιτρέψη νά μείνη ούτος έκτός τής κοινωνίας καί 
τής ζωής της. ΕΪς γάμος τελεσθείς ένώπιον πολιτικών άρχών πρέπει νά θεω- 
ρήται έγκυρος καί ή Εκκλησία νά συνεχίση φερομένη πρόςτό όρθόδοξον μέ
λος ένός τοιούτου γάμου κατά τόν αύτόν τρόπον παρέχουσα τήν άγιαστικήν 
χάριν τών μυστηρίων.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κσρθαγένης: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, είπα
τε χθές. ότι έκάστη 'Αντιπροσωπεία καί έκαστος σύνεδρος είναι έλεύθεροι 
νά έκφράσουν τάς άπάψεις των. Είς πολλά σημεία θά έκφράσω άπόψεις ώς
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σύνεδρος. Όμιλώ. κατ' άρχήν, γενικώς. Μετά πόνου κοί λύπης έμελέτησα τό 
κείμενον τής Επιτροπής, καί άπορώ καί διερωτώμαι: πρός τι ήλθομεν ένταΰ- 
θα; Τό θέμα τών κωλυμάτων τοϋ γάμου, ώς καί άλλα θέματα, είχε σημειώσει 
ήδη ή Α ’ Πανορθόδοξος Διάσκεψις τοϋ έτους 1961. όπερ σημαίνει ότι ύφί- 
στατο καί τότε τό πρόβλημα. Έκ τής ύποβληθείσης όμως είσηγητικής έκθέ
σεως καταφαίνεται ότι ούδέν νέον έπετεύχθη, άλλ’ ότι έπανερχόμεθα είς 
τούς έν ίσχύϊ. κατά πάντα σεβαστούς κανόνας. Έάν δέ ήλθομεν διά νά έπα- 
ναλάβωμεν τά ίδια, διατί ήλθομεν; Έχω όμως τήν έντύπωσιν ότι είς παρο- 
μοίας συνελεύσεις πρέπει νά εϊμεθα είς θέσιν καί τήν άλήθειαν νά λέγωμεν, 
καί μέ άγάπην άλλά καί μέ τόλμην νά άντιμετωπίσωμεν τήν εύθύνην μας έ
ναντι τής σημερινής πραγματικότητος τοΰ άνθρώπου. Δικαιολογούμεθα ότι 
ύπάρχει ή κοινή γνώμη, τό πλήρωμα, όμως καί ήμεΐς πρέπει νά έχωμεν τό 
θάρρος — καί έχομεν εύθύνην πρός τούτο — νά εϊπωμεν είς τόν λαόν τί πι- 
στεύομεν. Σήμερον ol χριστιανοί έμείναμεν οί όλίγοι, τό λεϊμμα· αΰριον θά εϊ- 
μεθα τό 20% τής άνθρωπάτητος. Πρέπει νά παρουσιάσωμεν ζωντανήν, δη
μιουργικήν τήν 'Ορθοδοξίαν είς τόν σύγχρονον άνθρωπον. Πολλά θέματα τά 
συζητοΰμεν. τά δεχάμεθα, τά πιστεύομεν, διστάζομεν όμως νά τά είπωμεν. 
Ένώπιον ήμών εύρίσκεται έν κείμενον τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστι
κής Επιτροπής, τό όποϊον άπορρίπτομεν. Έχομεν άπόψεις καί γνώμας τοπι
κών Εκκλησιών, τάς όποιας ώσαύτως άπορρίπτομεν. Δέν συμφωνοϋμεν κάν 
είς τήν παραπομπήν ώρισμένων σημείων ύπό τύπον είσηγήσεως είς τήν 
'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον πρός άπόφανσιν. Καί έρχομαι είς είδικάς περι
πτώσεις. Ό  γάμος μετά τήν χειροτονίαν τών κληρικών είναι θέμα, τό όποϊον 
ούδείς δύναται νά έμποδίση τήν Εκκλησίαν νά τό έξετάση. Καί θεολογικώς 
άκόμη. Βεβαίως θά παραβώμεν τούς κανόνας. Υπάρχει μία παράδοσις, άλλ’ 
αϋτη, νομίζω, δέν στηρίζεται έπί τού δόγματος. Εϊμεθα ύποχρεωμένοι νά άν- 
τιμετωπίσωμεν τοϋτο ώς πρόβλημα, καί νά τό προτείνωμεν τούλάχιστον. Καί 
κυρίως δέ ώς ποιμένες, χειροτονοϋντες νέους κληρικούς, ύποκειμένους είς 
τόν πειρασμόν. Ερωτώ, δέν είναι εύθύνη μας νά τό θέσωμεν ώς πρόβλημα 
καί νά τό έξετάσωμεν; Έπίσης ό γάμος όρθοδόξων μεθ' έτεροδάξων διατί νά 
μή έπιτραπή; Ό  γάμος είναι θεσμός Ιερός. Στηρίζεται είς τήν έλευθερίαν τού 
άτόμου καί είς τήν άγάπην. Ό ς 'Ορθόδοξος Εκκλησία Ιερολογούμεν ένα 
τοιούτον γάμον, θέτοντες όρους, όπωςτά τέκνα άνατραφούν άρθοδόξως, είς 
περίπτωσιν διαλύσεως τοΰ γάμου ο! σύζυγοι καταφύγουν είς τήν δικαιοσύ
νην τής Όρθοδόξου Εκκλησίας κ.λπ. Άπό τής πρώτης στιγμής, δηλαδή, τής 
ζωής τών νεονύμφων δημιουργοΰμεν μεταξύ των προβλήματα καί τούς διαι- 
ροΰμεν. Δέν εϊμεθα έλεύθεροι ούτε τούτο νά όμολογήσωμεν, ότι ή ζωή προ 
χωρεϊ καί φέρει τούς άνθρώπους πλησίον, όρθοδόξους καί ρωμαιοκαθολι
κούς καί άθεους καί άγνωστικιστάς. Καί έρχεται είς τόν νοΰν μου ό Απόστο
λος Παΰλος καί ή τόλμη καί ή παρρησία του νά διατυπώση μίαν άλήθειαν, 
παρ’ όλον πού δέν είναι τοΰ Κυρίου, άλήθειαν τήν όποιαν ήμεΐς δέν έχομεν 
σήμερον τήν δύναμιν καί τό θάρρος νά όμολογήσωμεν καί νά τήν κηρύξωμεν
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είς τόν άνθρωπον. Λέγει, λοιπόν, ό Απόστολος Παύλος: «τοΐς δέ λοιποϊς έγώ 
λέγω, ούχ ό Κύριος, ε ϊ τις άδελφός γυναίκα έχει άπιστον, καί αϋτη συνευδο- 
κεϊ οίκεΐν μετ' αύτού, μή άφιέτω αύτήν. Καί γυνή ε ϊ τις έχει άνδρα άπιστον, 
και αύτός συνευδοκεϊ οίκεΐν μετ' αύτής. μή άφιέτω αύτόν. Ήγίασται γάρ ό 
άνήρ ό άπιστος έν τή γυναικί, καί ήγίασται ή γυνή ή άπιστος έν τώ άνδρί» (Α* 
Κορ. 7. 12-14).

V  Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ τόν άγιον Καρθαγένης διά τήν συμβολήν 
αύτού είς τήν ουζήτησιν.

Ό Έλλογιμ. Καθηγητής κ. φε/δάς: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, κατ' 
άρχήν θά ήθελον νά άπορρίψω τήν διατυπωθεΐσαν ύπό τοΰ άγίου Καρθαγέ- κ 
νης άποψιν, ότι ώς 'Επιτροπή ήγνοήσαμεν τό κείμενον τής Διορθοδόξου Προ
παρασκευαστικής 'Επιτροπής. Ήγνοήσαμεν προτάσεις 'Εκκλησιών, αί όποϊαι 
ύπήρχον είς τό έν λόγω κείμενον καί κατά τήν ουζήτησιν δέν έγένοντο άπο- 
δεκταί. Δέν ήγνοήσαμεν δηλαδή προτάσεις τάς όποιας υΐοθέτησεν ή Προπα
ρασκευαστική 'Επιτροπή. Είς ώρισμένα μάλιστα σημεϊσ έδεσμεύθημεν έκ 
τού κειμένου τούτου. Λόγου χάριν. προοωπικώς θά ήθελον νά προτείνω τόν 
περιορισμόν τών κωλυμάτων γάμου έκ πνευματικής συγγενείας μέχρι τού 
πρώτου βαθμού, πράγμα πού άποδέχεται ήδη ή Εκκλησία τής 'Ελλάδος, άλλ' 
έδεσμεύθην έκ τής σχετικής προτάσεως τής είρημένης 'Επιτροπής. Ό σον 
άφορφ είς τάς δύο παραγράφους τού σημείου 7 τού κειμένου, έπί τοΰ όποιου 
προήλθεν είς παρατηρήσεις ό άγιος Όρους Λιβάνου, ή μέν πρώτη χαρακτηρί
ζεται διά τήν ποιμαντικήν άναφοράν είς τό θέμα, ή δέ δευτέρα καλύπτει τάς 
περιπτώσεις ήδη συναφθέντων γάμων όρθοδόξων μετ' άλλοθρήσκων ή άπί- 
στων, μή ίερολογηθέντας έκκλησιαστικώς. Άκριβώς, ώς προέτεινε κοί ό ά
γιος Κιέβου, τό κείμενον άντιμετωπίζει τό πρόβλημα, καθ' ότι έπαφίησιν είς 
τάς Εκκλησίας τήν χρήσιν οίκονομίας έν προκειμένω. Άλλωστε, τούτο άνα- 
λύεται πλατύτερον έν τώ σημείω 8 τής είσηγήσεως τής 'Επιτροπής. Περαιτέ
ρω, προτείνω όπως ή ’Εκκλησία χωρήση είς τήν χρήσιν μείζονος οίκονομίας, 
έγκρίνουσα κατά περίπτωσιν καί τόν γάμον είς τόν 4ον βαθμόν συγγενείας έξ 
αϊματος καί έξ άγχιστείας, έφ ' όσον 'Ορθόδοξοι Έκκλησίαι. καί συγκεκριμέ
νους ή Εκκλησία 'Ιεροσολύμων, δέχονται καί εύλογοΰν τοιούτον γάμον. Τού
το δέ, πέραν τών όριζομένων διά τοΰ κανόνος 54 τής έν Τρούλλω Πενθέκτης 
Οικουμενικής Συνόδου. Ό σον άφορφ είς τό θέμα τού γάμου τών άποσχημα- 
τισθέντων μοναχών, νομίζω ότι δέν πρέπει νά ζητώμεν θεολογικάς ύποδο- 
μάς, έφ ’ όσον ή Εκκλησία άποψασίζει. Περαιτέρω θεολογία τής δυναμικότη- 
τος τής πράξεως τής Εκκλησίας δέν ύπάρχει. διότι ή καθιστώσσ ένα μοναχόν 
πράξις τής Εκκλησίας περιέχει καί τήν θεολογίαν τής πράξεως. Επίσης θά έ- 
δει όπως, έπιρρήματα έν τώ κειμένω ώς έκεΐνα «αύθαιρέτως, άκουσίως, κατ’ 
άνάγκην κ.λπ.», άπαλειφθοΰν ώς περιλαμβανόμενα είς τό σκεπτικόν έκάστης 
έκκλησιαστικής άποφάσεως. Έν κατακλεΐδι, φρονώ, ότι ή περιγραφή παθο
λογίας είναι εύχερής. Όμω ς ή Εκκλησία όφείλει νά βάλη τόν δάκτυλον έπί 
τών τύπων τών ήλων καί νά χωρήση έπί τά πρόσω, λαμβάνουσα ύπ' όψιν τά
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προβλήματα τοΰ συγχρόνου άνθρώπου. Καλόν θά είναι νά άκούωνται άπό- 
ψεις ώς έκείνη τοΰ άγιου Καρθαγένης περί τοΰ γάμου τών κληρικών μετά τήν 
χειροτονίαν, όστις ώς περίπτωσις συνεζητήθη έν τή Επιτροπή, δέν ύπήρχεν 
όμως περιθώριον ϊνα διατυπωθή έν τή σχετική είσηγήσει.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, ήμην έτοι
μος νά άποσύρω τό αίτημά μου πρός άγάρευσιν, ΐδών ότι θά όμιλήση ό Κα
θηγητής κ. φειδάς, όστις θά ήδύνατο νά δώση έξηγήσεις διατί προσήχθη 
ένώπιον τής Όλομελείας κείμενον τόσον περιωρισμένης περιγραφής τών κα
ταστάσεων, καί οΐονεί κατά τρόπον άξιωματικόν θεσπίζον κανονικός διατά
ξεις. 'Επειδή όμως δέν Ικανοποιήθην πλήρως έκ τής δικαιολογήσεως καί επει
δή έπιθυμώ νά συνεχίσω έπί τής (δίας γραμμής έπί τής όποιας ώμίλησε καί ό 
άγιος Όρους Λιβάνου, παρατηρώ τά έξής: Δεδομένου ότι αί περιπτώσεις τών 
παραγράφων 7 καί 8 κινούνται έντός τών πλαισίων τής Διορθοδόξου Προπα
ρασκευαστικής 'Επιτροπής διερωτώμαι μήπως θά ήτο προτιμότερον νά πα- 
ραπέμψωμεν είς τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον έν κείμενον, τό όποιον θά 
είχε θεολογικήν ύποδομήν, ώςάνέφερε καί ά κ. Φειδάς, ώστε όταν θεσμοθε
τηθούν ώρισμένα πράγματα νά γνωρίζη ή 'Εκκλησία, έκπροσωπουμένη έν τή 
Άγίφ  καί Μεγάλη Συνόδω, ύπό ποιας προϋποθέσεις προβαίνει είς τόν έπανα- 
καθορισμόν ώρισμένων σημείων έπί τών κωλυμάτων τοΰ γάμου, ή έάν και- 
νοτομήση διατί καινοτομεΐ. Νομίζω, ότι τό ύποβαλλόμενον κείμενον καί τυπι- 
κώς καί ούσιαστικώς εύρίσκεται έκτός τών όρίων τής έντολής τής Πανορθο
δόξου Διασκέψεως νά κάμωμεν δηλαδή έργασίαν οίκοδομητικήν διά τό μέλ
λον καί νά ύποβοηθήσωμεν τήν Σύνοδον νά λάβη συγκεκριμένος άποφάσεις, 
όχι όμως άνευ δικαιοληγήσεως όχι όμως άνευ παρουσιάσεως τών πραγμά
των καί πρός έαυτήν καί πρός τόν λαόν τού Θεού. Πρέπει νά παρουσιασθή 
έργασία κατωχυρωμένη θεολογικώς νά διατυπωθή ή βιουμένη προβληματο- 
λογία, ή πραγμστικάτης, ώστε νά διευκολυνθούν καί οί πατέρες τής μελλού- 
σης Συνόδου καί τό πλήρωμα τής Εκκλησίας. Καί άποβαίνει δΓ έμέ πρόβλημα 
συνειδήσεως όταν όμιλώμεν περί τής παραγράφου 7, ένθα άναφέρεται ό γά
μος όρθοδόξων μεθ' έτεροδόξων ή μετ' άλλοθρήσκων ή καί άπιστων καί πα
ρουσιάζεται τό θέμα ώς έκκρεμές. "Εχει δέ άπολύτως δίκαιον ό άγιος Όρους 
Λιβάνου προβαίνων είς τάς άναφερθείσας παρατηρήσεις, διότι αύται προέρ
χονται έκ τής προβληματολογίας τής καθ' ήμέραν βιουμένης πραγματικότητος 
είς ώρισμένας Εκκλησίας. Θό συναντήσουν δυσκολίας αί Έκκλησίσι, θά δυ- 
σκολευθή ό λαός τού Θεού καί οι πατέρες τής μελλούσης 'Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου όταν θά συνέλθουν καί έχουν ένώπιον αύτών τό ξηρόν τούτο κείμε
νον καί θά κληθούν νά θεσμοθετήσουν έπί θεμάτων τά όποΐα ώριμάζουν καί 
θά ώριμάσουν έφεξής. Διότι, είναι προωρισμένα νά ώριμάσουν είς τήν συνεί- 
δησιν τών Όρθοδόξων Εκκλησιών. Καί διερωτώμαι, ε ίς τ ί ήμεϊς έξυπηρετού- 
μεν τό έργον τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου; Ό  Καθηγητής κ. Φειδάς άνέ- 
φερεν έν τή άγορεύσει του ότι προϋποτίθεται ότι θά ύπάρχη έλευθερία κινή- 
σεως είς τάς κατά τόπους 'Εκκλησίας νά έφαρμόσουν ή μή τά προτεινόμενσ.
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Είναι ϊσως τό μόνον κείμενον ’Επιτροπής είς τό όποϊον τούτο δέν άναφέρεται. 
Καί είμαι προσωπικώς εύτυχής διό τούτο. Διότι άπό πολλών δεκαετηρίδων 
καλυπτόμεθα όπισθεν τοϋ προσχήματος τούτου ότι έν άπωτάτη άνάγκη θά 
άφήσωμεν τά πάντα είς τάς κατά τόπους ‘Ορθοδόξους ’Εκκλησίας νά κάμουν 
χρήσιν τής έκκλησιαστικής οικονομίας. Καί οϋτως, έν έσχάτη άναλύοει, είσά- 
γομεν τόν πλουραλισμόν παραδόσεων καί πράξεων έκκλησιαστικών. έπί 
πλέον δέ ύφαίνομεν μίαν 'Ορθοδοξίαν έμφανιζομένην άλλως άλλαχού 
πρεοβεύουσαν καί άλλα έκάστοτε έφαρμόζουσαν. Θά ηύχόμην τούτο τουλά
χιστον νά τό άποφύγωμεν. Διότι είναι φρικτόν καί άνεπίτρεπτον διά τήν Εκ
κλησίαν τού Χριστού.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, έσκέ- 
φθην πολύ πρίν ή ζητήσω τόν λόγον. ‘Εθεώρησα όμως χρέος μου νά άπαντή- 
σω είς τά όσα είπεν ό άδελφός άγιος Καρθαγένης. Γνωρίζει τήν άγάπην μεθ' 
ής τόν περιβάλλω, ώστε νά μή μέ παρεξηγήση, παρ’ όλον ότι θά προσπαθή
σω νά μή άναφερθώ διά πικρών λόγων, πράγμα τό όποϊον ίσως θά έγίνετο 
έάν δέν ύπήρχε τό ύπόβαθρον τοΰτο τής άγάπης καί τής έκτιμήσεως πρός τόν 
άδελφόν. Νομίζω, ότι ή βάσις έκ τής όποιας έξεκίνησεν ό Μητροπολίτης Καρ
θαγένης δέν ήτο ή όρθή. ‘Ομίλησε διά τούς Ιερούς κανόνας καί άντιπαρέβαλε 
τό έπιτελούμενον ύφ’ ήμών έντσύθα έργον πρός νέον έργον οίκοδομής, άνε- 
ξαρτήτως πρός τήν κανονικήν παράδοσιν τής Εκκλησίας. Έχω ύπ' όψιν μου 
άντιγνωμίας Συνόδων Οικουμενικών καί Τοπικών, όμως αί άποφάσεις τών 
Συνόδων έκείνων πάντοτε ήρχιζον μέ τόνον βαθυτάτου σεβασμού πρός τούς 
προγενεστέρους κανόνας, έπικυρούντες αύτούς. Νομίζω, λοιπόν, ότι έκεϊνο 
όπερ θά οίκοδομήση είναι νά συνεχίσωμεν άπολύτως καί άκριβώς έπί τοΰ 
θεμελίου τής παραδάσεως καί τών κανόνων τής Εκκλησίας. Άλλοίμονον έάν 
παρασυρθώμεν ύπό τού πνεύματος τοΰ κόσμου, ύπό τής έποχής. Άλλοίμο
νον έάν αί άνάγκαι τής ζωής είναι έκεϊναι αί όποϊαι θά ύπαγορεύσουν τάς ίδι- 
κάς μας άποφάσεις. Τότε δέν θά εΐναι άποφάσεις κατά τό πνεύμα τού Θεού, 
άλλά θά εΐναι άποφάσεις κατά τό πνεύμα τοΰ κόσμου. Όμίλησεν ό άγιος 
Καρθαγένης περί τών χειροτονουμένων νέων άγάμων κληρικών καί τών πει
ρασμών αυτών έν συνεχεία έντός ένός κόσμου ύλόφρονος, ώς ό σημερινός. 
Διατί όμως ούτος βλέπει μονομερώς καί άπομονώνει τούς κανόνας; Ουτοι κα
θορίζουν καί όριον ήλικίας χειροτονίας είς διάκονον καί είς πρεσβύτερον. Καί 
έάν οί Ιεροί κανόνες τηρηθούν είς όλην τήν έκτασίν των. τότε τά άντιμετωπι- 
ζάμενα προβλήματα έν τή ζωή τής Εκκλησίας θά ήτο δυνατόν νά έκλείψουν 
ή τουλάχιστον νά μειωθούν. Ό σον άφορφ είς τήν έρώτησιν τού άδελφού, 
ποϊον τό νόημα καί τό άποτέλεσμα τής συνάξεως ταύτης, περί τούτου διηρω- 
τήθημεν άπαντες καί πρώτος ό όμιλών. Άνεκάλυψα όμως ότι καί ή προσφορά 
τής Πανορθοδόξου ταύτης Προσυνοδικής Διασκέψεως, έστω καί έάν δέν έχη 
νά είσφέρη πολλά νέα είς τήν οίκοδομήν τοΰ λαού τού Θεοΰ. έν τούτοις είναι 
μεγάλη. Διότι, πέραν τής θετικής συμβολής είς πολλά σημεία τών έξεταζομέ- 
νων θεμάτων, καί μόνον τό μήνυμα ότι ή σοφία τών πατέρων εΐναι τοσαύτης
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βαρύτητος κοί σημασίας, ώστε νά άκτινοβολή έντός τοΰ συγχρόνου ύλόφρο- 
νος κόσμου καί νά άποτελ$ τήν πυξίδα τής ζωής. καί μόνον τούτο τό μήνυμα 
διά τήν Όρθοδοξίαν. είναι μήνυμα μεγάλης σπουδαιότητος και έμμονής είς 
τήν πίστιν και τήν παράδοσιν, και ώς τοιοΰτον άρκεΐ. Έπί ένός σημείου τής 
έκθέσεως έπιθυμώ νά προβώ είς πορατήρησιν. Έπί τής δευτέρας παραγρά
φου τοΰ σημείου 6 τής έκθέσεως. τής άναφερομένης είς τόν γάμον τών δια
κόνων μετά τήν χειροτονίαν, έφ ’ όσον αϋτη άποτελεϊ πρότασιν μελών μόνον 
τής Επιτροπής καί δέν έκφράζει άρα άπολύτως καί τάς άπόψεις τών Εκκλη
σιών αύτών. συντασσόμενος πρός τήν γνώμην τοΰ άγίου Κιέβου. ζητώ τήν 
άπάλειψιν αύτής έκ τού εισηγητικού κειμένου.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω, άγιε Κίτρους, ότι όσον άφορά είς τό τελευ- 
ταΤον τούτο σημεϊον ύπάρχει είς τόν φάκελλόν τής Γραμματείας έπί τής προ
παρασκευής τής Συνόδου πρότασις τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, ύποστηρί- 
ζουσα τόν μετά τήν χειροτονίαν γάμον τών διακόνων.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους: Όχι, Σεβασμιώτατε, δέν ύπάρχει.
Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Παρακαλώ τόν Σεβ. Γραμματέα νά άναγνώση τήν 

σχετικήν πρότασιν έκ τοΰ εισηγητικού κειμένου τής Ίεράς Συνόδου τής Εκ
κλησίας τής Ελλάδος έπί τών κωλυμάτων τού γάμου.

Ό Σεβ. Γρομμοτεύς άναγινώσκει τό σχετικόν σημεϊον, έχον ώς έξής:

«Προτάσεις (...) Γάμος Ιερέων μετά τήν χειροτονίαν δέν έπιτρέπε- 
ται. Δύναται νά γίνη συγκατάβασις είς τούς διακόνους, άν άγαμοι 
όντες πρό τής χειροτονίας δηλούν, ότι θά έλθουν είς γάμον» (Κω
λύματα γάμου, Είσήγησις τής Ίεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής 
Ελλάδος, Άθήναι 1971. σελ. 87-88).

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους: Ή  διατύπωσις αϋτη τυγχάνει διάθεσις 
θεολογική, θεωρητική πρότασις, τήν όποίαν σήμερον ή Εκκλησία τής Ελλά
δος δέν συμμερίζεται. Έξ άλλου, ή διατύπωσις τοΰ άναγνωσθέντος άποσπά- 
σματος άποτελεϊ δυνητικήν έκφρασιν χωρίς νά είναι πρότασις.

Ο Σεβ. Γρομμοτεύς: Εϊναι πρότασις άγιε Πρόεδρε.
Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Είναι πρότασις καί άναφέρεται είς τό κεφάλαιον 

«προτάσεις» τής Είσηγήσεως τής Ίεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλά
δος έπί τών κωλυμάτων τοΰ γάμου.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους: Διαμαρτύρομαι άν θεωρήται πρότασις.
Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Ό χ ι πρός ήμάς, άλλά πρός τήν Εκκλησίαν τής Ελλά

δος.
Καί λύεται ή συνεδρία.
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Ε' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Παρασκευή, 10η Σεπτεμβρίου 1982) 

Πρωινή Συνεδρία 
(11.15 - 12.30)

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή συνεδρία συνεχίζεται. Έχουν ζητήσει τόν λόγον, 
κατό σειράν, οΙ Σεβ. Μητροπολΐται Νουβίας, Στάρας Ζαγοράς, Άξώμης. Πρά
γας, ό Αρχιεπίσκοπος Σουχούμης καί ό Θεοφιλ. Έπίσκοπος Σουμαδίας. Ό  ά
γιος Νουβίας έχει τόν λόγον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Νουβίας: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, οί άδελ
φοί Καρθαγένης καί Κίτρους εύρέθησαν άντιμέτωποι. Φρονώ ότι πρέπει νά 
τηρήσωμεν τούς κανόνας, άλλά συγχρόνως νά εϋρωμεν καί τρόπον έκσυγ- 
χρονίσεως τών πραγμάτων καί συμβαδίσεως μετά τών άναγκών τού κόσμου. 
Όσον άφορφ εις τόν γάμον εις περίπτωσιν συγγενείας έξ αίματος 4ου 
βαθμού, επιθυμώ νά άναφερθώ είς γράμμα τών Μακ Πατριαρχών Αντιόχειας 
καί Ιεροσολύμων πρός τόν Αλεξάνδρειάς Χριστοφόρον έν έτει 1940. δΓ ού 
έζητεΐτο ή κατάργησις τούτου ώς κωλύματος γάμου πρός σωτηρίαν τών πι
στών καί μή άπώλειαν τού ποιμνίου τών Εκκλησιών τούτων.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: 01 τρεϊς τότε Πατριάρχαι τής Ανατολής άπετάθησαν 
πρός τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην καί έζήτησαν άπόφανσίν του πρός λύσιν 
τοΰ ζητήματος, έπικαλούμενοι ποιμαντικούς λόγους.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Νουβίας: Τότε, κατόπιν διεξοδικής ουζητήσεως, 
ένεκρίθη ύπό τής Ίεράς Συνόδου τού Πατριαρχείου Αλεξάνδρειάς όπως 
άφεθή είς τούς κατά τόπους Επισκόπους νά κρίνουν καί άποφασίζουν κατά 
τήν ποιμαντορικήν αύτών σύνεσιν. Τοϋτο. ώς γνωστόν, συμβαίνει καί είς άλ
λας Εκκλησίας. Διά τοϋτο ή Εκκλησία πρέπει νά άποφανθή έπί τοϋ ζητήμα
τος πρός μή περαιτέρω άπώλειαν τών πιστών της κοί έξώθησιν αύτών είς 
τούς κόλπους τών Ούνιτών. Τέλος, ώς πρός τό θέμα τού γάμου τών έν χηρείφ 
κληρικών, πρέπει νά ληφθή πρόνοια, διότι ουτοι άντιμετωπίζουν προβλήμα
τα. Διά τόν μετά τήν χειροτονίαν γάμον, όπως έχουν σήμερον έξελιχθή τά 
πράγματα, ή Ορθόδοξος Εκκλησία πρέπει νά άποφανθή θετικώς. ϊνα παύση 
ό σκανδαλισμός τών πιστών. Ύπό τό αύτό πνεύμα πρέπει νά έξετασθή καί τό 
θέμα τών γάμων όρθοδόξων μεθ' έτεροδόξων καί άθρήσκων. Ή 'Ορθόδοξος 
Εκκλησία πρέπει νά έξετάση τά ζητήματα ταύτα συμφώνως πρός τό πνεύμα 
τής έποχής. καί άναλόγως νά έκσυγχρονισθή διά νά δυνηθή νά έκπληρώση 
τήν άποστολήν της έν τώ κόσμω.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, 
έν άρχή εϊπον ότι ή Εκκλησία Βουλγαρίας προέτεινεν ότι ή Α γ ία  καί Μεγάλη 
Σύνοδος έπρεπε νά έξετάση τό θέμα τού μετά τήν χειροτονίαν γάμου τών 
διακόνων καί πρεσβυτέρων καί νά παράσχη συγκατάθεσιν ϊνα έπιτραπή ό με-
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τό την χειροτονίαν γάμος είς τόν πρώτον βαθμόν τής Ιερωσύνης, ώς καί ό γά
μος τών χηρευσάντων Ιερέων. Τοΰτο δέ, έντός τών πλαισίων τής έκκλησια- 
στικής οίκονομίας. Φρονώ όμως ότι έάν τούτο δέν γίνεται άποδεκτόν ύπό 
τών κατά τόπους Όρθοδόξων 'Εκκλησιών θά άποτελέση σκάνδαλον καί πει
ρασμόν διά τόν λαόν τοΰ Θεού. Κατόπιν δέ τής ύποβληθείσης προτάσεως 
τοΰ άγιου Κιέβου καί άλλων 'Εκκλησιών, ή Αντιπροσωπεία ήμών εύθυγραμ- 
μίζεται πρός ταύτην καί προτείνει τήν διαγραφήν τής δευτέρας παραγράφου 
τού σημείου 6 τής έκθέσεως, ώστε νά μή άπορρίψη τοΰτο μελλοντικώς ή 
'Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος καί έκτεθή τό κύρος τής Διασκέψεως ήμών ταύ
της.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Αξώμης: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, είναι γε
γονός ότι ή είδική 'Επιτροπή έπί τών κωλυμάτων τού γάμου προσεπάθησε νά 
πσρουσιάση έν κείμενον είσηγητικόν πρός τήν Β' Προσυνοδικήν Πανορθό
δοξον Διάσκεψιν. Έν πρώτοις, δέν γνωρίζω έάν τό άναφερόμενον έν άρχή 
τής έκθέσεως τής Επιτροπής «Ή Β' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις 
λαβούσα ύπ’ όψιν (...) προτείνει» έπρεπε νά διατυπωθή οϋτως ή «ή Επιτροπή 
ή όρισθεΐσα ύπό τής Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου...».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Έτσι έπρεπε. Τό άναφερόμενον έν τή έκθέσει τού
τη, ώς καί είς άλλας έκθέσεις. είναι παράτυπον. Τά είσηγούμενα είναι προτά
σεις τής Επιτροπής πρός τήν ’Ολομέλειαν. Τό τελικόν κείμενον θά διαμορ- 
φωθή ύπό τής Όλομελείας. Τότε μόνον θά τεθή ή φράσις: «Ή Β' Προσυνο
δική Πανορθόδοξος Διάσκεψις προτείνει...».

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Αξώμης: Έν συνεχεία, ώς πρός τάς εισηγήσεις 
τής Επιτροπής, παρατηρώ ότι κατά τήν συζήτησιν προβάλλονται άντιρρήσεις 
καί έκτίθενται προβλήματα άντιμετωπιζόμενα ύπό έπί μέρους Εκκλησιών. 
Καί κατόπιν τών έκτεθεισών σκέψεων τού άγίου Καρθαγένης, διερωτώμαι 
έάν καί κατά πόσον πράττωμεν σήμερον τ ι ύπέρ τής Εκκλησίας καί ύπέρ τοΰ 
περιουσίου λαού τοΰ Θεού. Τυγχάνει γεγονός, ότι αί Σύνοδοι έν Άγίω  Πνεύ- 
ματι συγκαλούμεναι, έπεκύρουν τά πρακτικά προγενεστέρων συνόδων, έστω 
καί άν αυται συνήλθον μέ διαφοράν 100-200 έτών έπ’ άλλήλων, καί έλαμβά- 
νοντο άποφάσεις έπί πρακτικών ζητημάτων τής ζωής τού πληρώματος τής 
Εκκλησίας τά όποια έν τφ  μεταξύ διαστήματι εΐχον προκόψει. Σήμερον, 
όμως. συζητούμεν καί έργαζόμεθα διά τήν διευκόλυνσιν τού έργου μιάς μελ- 
λούσης Συνόδου, ήτις θά συγκληθή 1250 περίπου έτη μετά τήν τελευταίαν 
Οικουμενικήν Σύνοδον. Κατά τό διάστημα τούτο αΙ άνάγκαι τού λαού κσί τής 
ζωής του έχουν σύξηθή. Ή  έξέλιξις τής έπιστήμης, ή άνάπτυξις τού πνεύματος 
τού άνθρώπου, κατέστησαν τήν έρμηνείαν τών κανόνων, ώς τήν μεταδίδο- 
μεν ήμεϊς, μήΊκανοποιητικήν. Ακόμη καί τά μαθητικά έγχειρίδια δέν Ικανο
ποιούν τούς νέους σήμερον καί ούτω δημιουργεϊται χάσμα, άπόστασις, μετα
ξύ τού πληρώματος τής Εκκλησίας καί ήμών τών κληρικών. Έχει δημιουργη- 
θή χάσμα μεταξύ διοικούσης καί ποιμαινούσης Εκκλησίας. Έάν δέ συνεχί- 
σωμεν ήμεϊς οΙ ποιμένες πορευάμενοι μέ τό αύτό πνεύμα, τότε λέγοντες Όρ-
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Θοδοξίαν δέν Θά ύποστηρίζωμεν τήν Εκκλησίαν καί Θά λειτουργώμεν είς 
ναούς κενούς. Πρέπει, λοιπόν, νό ίδωμεν τά πράγματα ύπό τό πρϊσμα τής 
πραγματικότητος. Έπί τού θέματος τής χειροτονίας νέων κληρικών παρά 
τούς Ιερούς κανόνας, θά ήθελον νά είπω ότι είναι προτιμότερον νά έφαρμό- 
ζηται αϋτη παρά νά μένη εις ναός κλειστός λόγω μή ύπάρξεως Ιερέως καί ά
νευ μεταδόσεως τής χάριτος είς τούς πιστούς. Έχω ύπ' όψιν μου παρατηρή
σεις σεβασμίων Ιεραρχών, οί όποιοι έλεγον ότι ο! αύτοί Ιεροί κανόνες οδη
γούν είς τόν σταυρόν καί ol ίδιοι είς τήν άνάστασιν. Καλούμεθα, λοιπόν, όπως 
μέ άγάπην πρός τήν Εκκλησίαν καί πίστιν είς τήν 'Ορθοδοξίαν συνδυάσωμεν, 
πρός ύποβοήθησιν τοΰ έργου τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, τούς κανόνας 
πρός τήν πραγματικότητα τής ζωής καί άναλόγως έρμηνεύσωμεν τούτους διά 
νά βοηθήσωμεν τούς πιστούς καί νά συμβάλωμεν είς τήν άντιμετώπισιν τών 
άναγκών των θετικώς. ώστε ή Εκκλησία νά μή είναι θεσμός στατικός. Πρέ
πει νά έπικρατήση μετριοπάθεια καί σύνεσις καί νά ληφθούν ώρισμέναι άπο- 
φάσεις έν ελευθερίςι πνεύματος καί πάντοτε πρός τό καλόν τοΰ λαοΰ τοΰ 
Θεοΰ.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Πράγας: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, παρηκο- 
λούθησα μετά προσοχής τήν διεξαχθεϊσαν ζωηράν συζήτησιν. Δέν δύναμαι 
καί έγώ προσωπικώς άλλά καί ή Εκκλησία Τσεχοσλοβακίας, νά δεχθώμεν 
τόν μετά τήν χειροτονίαν γάμον τών διακόνων καί τών Ιερέων. Καί τοΰτο διό
τι ό πιστός λαός ζητεί τό ύψηλότερον ιδανικόν άγνάτητος ζωής τών κληρικών. 
Έγκρίνοντες τυχόν τοιούτον γάμον, ύποβαθμίζομεν τήν άξιοπρέπειαν τοΰ Ιε
ρέως είς τό έπίπεδον τού λαϊκού. Τό πλήρωμα τών Εκκλησιών δέν θά ίκανο- 
ποιηθή, μάλλον θά ένοχληθη, έκ μιάς τοιαύτης άποψάσεως, ήτις θά άμαυρώ- 
ση τό κύρος τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Ή  Εκκλησία Τσεχοσλοβακίας 
ύποστηρίζει τήν γενομένην ήδη πρότασιν διαγραφής τών δύο παραγράφων 
τού σημείου 6 τής έκθέσεως τής Επιτροπής.

Ό  Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Σουχούμης: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, θά 
έπεθύμουν καί έγώ νά άναφερθώ είς τό σημεϊον 6, όσον άφορά είς τόν γά
μον τών κληρικών μετά τήν χειροτονίαν. Ή  Εκκλησία Γεωργίας δέν συμφω
νεί είς τοϋτο, διότι θά προκληθή σύγχυσις όχι μόνον είς τάς κανονικός άρχάς 
άλλά καί μεταξύ τού λαοΰ τοΰ Θεοΰ. Ή "Αντιπροσωπεία ήμών συμμερίζεται 
τάς άπόψεις καί παρατηρήσεις τών Μητροπολιτών Κιέβου καί Πράγας, τάς 
όποιας θεωρεί όρθάς.

Ό Σεβ. Επίσκοπος Σουμαδ/ας: Ή 'Αντιπροσωπεία τής Εκκλησίας τής 
Σερβίας προτείνει νά άπαλειφθοΰν τά σημεϊα α) καί β) τής ύπ' άριθμόν 6 πα
ραγράφου τού κειμένου τής έκθέσεως τής Επιτροπής.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυρηνείας: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, άναφέ- 
ρομαι είς τό κείμενον τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, ό 
που σημειοΰται ότι κατά τήν Εκκλησίαν Κύπρου άπαγορεύεται ή σύναψις γά
μου μεταξύ όρθοδόξων καί έτεροθρήσκων. Τούτο συνεχίζομεν νά τό ύπο
στηρίζωμεν, καθ' ότι έχομεν μειονότητας όθωμανών. μαρωνιτών κ.λπ. Ό ταν
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δέ δέν Θά ύφίστστσι κώλυμα γάμου, τότε αΙ ορθόδοξοι νέαι Θά ύπανδρεύον- 
ται έλευθέρως μεθ' έτεροθρήσκων καί τοΰτο θά έχη όδυνηράς έπιπτώοεις 
διά την 'Εκκλησίαν ημών. Μικτούς γάμους μεθ’ έτεροδόξων έπιτρέπει ή 'Εκ
κλησία τής Κύπρου ύπό τόν ρητόν όμως όρον ότι τά τέκνα θά βαπτισθούν καί 
θά άνατραφοΰν όρθοδόξως. Θά έπεθύμουν νά προσετίθετο είς τό σημεϊον 
τούτο τοΰ κειμένου ή ρήσις: «νά μή έμποδίζη ό είς τόν έτερον σύζυγον είς 
τήν έκτέλεσιν τών θρησκευτικών αύτού καθηκόντων καί έν περιπτώσει δια- 
στάσεως ή διαφορά νά έκδικάζηται είς έκκλησιαστικόν δικαστήριον έν τή 
'Εκκλησία έν ή έτελέσθη τό μυστήριον τού γάμου».

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας: Σεβασμιώτατε όγιε Πρόεδρε, έπι- 
θυμώ νά άναφερθώ είς τό ύπό τού άγίου Κιέβου θιγέν σημεϊον τής άναγνω- 
ρίσεως ώς έγκύρου καί ύπό τής 'Εκκλησίας τοΰ πολιτικού γάμου μεταξύ όρ
θοδόξων καί άπιστων ή άθέων, χάριν ποιμαντικής άρωγής καί βοήθειας καί 
μή στερήσεως τής άγιαστικής χάριτος τών μυστηρίων τής 'Εκκλησίας άπό 
τών όρθοδόξων μελών τών τοιούτων γόμων. Νομίζω, ότι ή 'Εκκλησία δέν 
δύναται νά κηρύξη ένα άκυρον γάμον ώς έγκυρον όνευ Ιερολογίας. Ή παροχή 
τών μυστηρίων είς τά όρθόδοξα μέλη τοιούτων «γόμων», ώς έπιθυμεϊ ή 
άγιωτάτη 'Εκκλησία τής Ρωσσίας. δέν συνεπάγεται κατ' άνάγκην καί άναγνώ- 
ρισιν τών τοιούτων συμβιώσεων ώς γάμων ύπό στενή έκκλησιαστικήν έν
νοιαν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Μολδαβίας: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, ή ‘Ορ
θόδοξος 'Εκκλησία εύλογεΐ τόν γάμον. Όμω ς ό γάμος κέκτηται καί νομικήν 
ύπόστασιν, έχουσαν έπιπτώσεις έπί τής οίκογενείας καί τής κοινωνίας, καί ώς 
έκ τούτου συνιστςί μίαν πολύπλοκον πραγματικότητα. Δέν δύναται νά άγνοη- 
θή τόσον τό γεγονός ότι ό γάμος εϊναι μυστήριον τής 'Εκκλησίας όσον καί ή 
νομική του ύπόστασις. Ή  διάστασις αϋτη δύναται νά δημιουργήση προβλή
ματα είς τήν ζωήν τών πιστών καί τών κοινοτήτων. Ήκούσαμεν πολλάς άπό- 
ψεις. Ή  ‘Εκκλησία τής Ρουμανίας φρονεί, ότι ό γάμος τυγχάνει σεβαστός ώς 
κανονικόν μυστήριον, άλλά καί ώς έχων άμεσον σχέσιν πρός τό δίκαιον τής 
έκασταχού πολιτείας. Διά τούτο καί τά κωλύματα τοΰ γάμου, τά όριζόμενα 
ύπό τής ‘Εκκλησίας καί τής Πολιτείας πρέπει νά συμβιβάζωνται. καί είς περί- 
τττωσιν καθ’ ήν ύφίστανται διάφοροί ή ‘Εκκλησία έν πνεύματι οίκονομίας νά 
άποδέχεται ταύτας προσαρμοζομένη πρός τήν άστικήν νομοθεσίαν, ώστε νά 
έπιτευχθή άρμονία και νά διατηρηθούν αί σχέσεις άγάπης. αί συνδέουσαι 
δύο συζύγους.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Μίνσκ: Όμιλώ, αγιε Πρόεδρε, διά πρώτην φοράν 
καί είμαι εύγνώμων διότι Ικανοποιήσατε τό αίτημά μου καί μού έδώσατε τόν 
λόγον. Θά άναφερθώ είς gv λίαν σημαντικόν θέμα. Ώ ς  έτονίοθη καί κατά τήν 
δευτέραν έν όλομελεία ουζήτησιν ύπό τής είδικής έπιτροπής τοΰ θέματος 
τών κωλυμάτων τοΰ γάμου, τοΰτο άφορά άμεσώτερον είς τόν λαόν τού 
Θεού. ‘Ένεκα τούτου, έξ άλλου, καί ή συζήτησις ένταύθα άποβαίνει ενίοτε 
ζωηρά καί όξεία. Άναφέρομαι είς τάς παρατηρήσεις τοΰ άγίου Όρους Λιβά
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νου. Βεβαίως ώριαμένα θέματα όφείλομεν νά τά διευκρινήσωμεν έχοντες 
ύπ’ όψιν τήν πράξιν τών κατά τόπους 'Εκκλησιών ήμών. Άντιλαμβανάμεθα 
πάντες πλήρως τήν έπικρατοϋσαν κατάστασιν έν τή 'Εκκλησίφ 'Αντιόχειας καί 
έν άλλαις Έκκλησίαις διαβιούσας έν μέσω έτεροδόξου περιβάλλοντος. Δέν 
πρέττει όμως έξαιρέσεις έφαρμοζάμενοι τοπικώς νά άδηγήσουν είς γενικός δΓ 
όλην τήν 'Ορθοδοξίαν διατάξεις. ΑΙ κατά τόπους 'Ορθόδοξοι Έκκλησίσι δέον 
νά άντιμετωπίζουν τά προκύπτοντσ τοιούτου είδους προβλήματα έντάς τών 
πλαισίων τής ποιμαντικής μερίμνης καί φροντίδος. Πιστεύω ότι δέν πρέπει νά 
συγχέωνται τοπικοί περιπτώσεις μετά γενικωτέρων θεμάτων άφορώντων είς 
σύνολον τήν 'Ορθοδοξίαν. Βεβαίως, κάμνοντες χρήσιν τής οικονομίας, δέν 
έννοοϋμεν νά όδηγηθώμεν είς καταχρήσεις. Πρέπει νά γίνεται χρήσις τής ο ι
κονομίας μέ Φόβον Θεού καί σύνεσιν. Ό σον άψσρφ είς τό θέμα γάμου όρθο
δόξων μετά μή χριστιανών ή άθέων. ή άποψιςτής Εκκλησίας τής Ρωσσίας ε ί
ναι άτι δέν πρέπει βεβαίως ή 'Ορθόδοξος Εκκλησία νά εύλογήση ένα τοιοΰ- 
τον γάμον, δέν δύναται όμως έκ τής έτέρας πλευράς νά άγνοήαη τήν νομικήν 
ύφήν ένός πολιτικού γάμου. Συνεπώς, νά μή εύλογήται μέν τό μυστήριον τοΰ 
γάμου, άλλά νά άναγνωρίζηται ό πολιτικός γάμος ώς τυπική νομική πράξις. 
τούτο δέ έπί τώ σκοπώ καί μόνον τής μή στερήσεως τής άγιαστικής χάριτος 
τών μυστηρίων άπό τού όρθοδόξου συζύγου. Πρέπει, λοιπόν, νά θεωρήσω- 
μεν τόν πολιτικόν γάμον άπλώς ώς νομική πράξιν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ τόν άγιον Μίνσκ διά τήν θετικήν διευκρί- 
νησιν. ήτις διαφωτίζει τό θέμα. Δηλαδή, ή Εκκλησία νά θεωρή έγκυρον τόν 
πολιτικόν γάμον, όχι όμως καί Ισοστάσιον πρός τόν θρησκευτικόν γάμον. Νά 
άναγνωρίζη τήν νομιμότητα τοΰ νομικού μέρους τού γάμου όρθοδόξων μετ' 
άθέων. Τοΰτο, έξ άλλου, συμβαίνει είς πολλάς κατά τόπους Ορθοδόξους Ε κ
κλησίας ένθα ό πολιτικός γάμος έπιβάλλεται. καί δέν δύναται, ώς έκ τών 
ϊτραγμάτων. νά άγνοήση τούτον ή Εκκλησία, νά άναγνωρίση δηλαδή τήν νο
μιμότητα ένός τοιούτου γάμου, καθ' ότι τυγχάνει διάφορος ή θρησκευτική 1ε- 
ρολογία τού γάμου άπό τής πολιτικής πράξεως, ήτις γίνεται κατά τήν νομοθε
σίαν τής έκασταχού Πολιτείας καί τήν όποιαν δέν δύναται νά παραβή ό πολί
της.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, θά έπεθύ
μουν νά προβώ είς ώρισμένας παρατηρήσεις έπί τοΰ ύπ' όψιν θέματος. Καί έν 
πρώτοις όσον άφορά εις τό ζήτημα τοΰ γάμου τών διακόνων μετά τήν χειρο- 
τονίαν, φρονώ, προσωπικώς ότι ή σχετική παράγραφος έν τώ είσηγητικώ κει
μένω δύναται νά μείνη, διότι άλλως ή Εκκλησία θά ζημιωθή μεγάλως. Διότι 
άρκετοί νέοι άνθρωποι, έχοντες φόβον Θεού καί ύγιά συνείδησιν, έπιθυμούν 
μέν νά γίνουν κληρικοί, έχουν όμως έπίφυλάξεις άναλογιζόμενοι τόν άγωνι- 
στικάν δρόμον καί ότι δέν παρέχεται αύτοΐς ή εύκαιρία συνάψεως άργότερον 
γάμου. Καί τοιουτοτρόπως, όνοίγητσι έλεύθερον τό έδαφος είς έκείνους οί 
όποιοι συμβιβάζονται πάντοτε εύκόλως μέ τήν συνείδησιν των. γίνονται κλη
ρικοί. καί οΰτω διά τής χειροτονίας τοιούτων προσώπων ζημιούται. έν έσχάτη
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αναλύσει, ή 'Εκκλησία. Καί θά έπεθύμουν νά θεμελιώσω καί θεολογικώς πως 
τήν πρότασίν μου ταύτην: έφ ' όσον ό διάκονος δέν μεταδίδει τήν χάριν, δέν 
τελεί μυστήρια, δέν μεταδίδει, άλλαις λέξεσι, τήν άγιαστικήν τής 'Εκκλησίας 
δύναμιν, νομίζω άτι δέν ύπάρχει κώλυμά τι διά τόν γάμον αύτού καί μάλιστα 
δυνάμεθα νά είσηγηθώμεν τόν μετά τήν χειροτονίαν γάμον τών διακόνων, έ
στω καί ύπό τόν όρον νά μή χειροτονώνται Ιερείς, άλλά νά παραμένουν, έφ ' 
όσον νυμφευθούν, διά βίου διάκονοι. ‘Επίσης, θά έπεθύμουν νό έπισημάνω 
ότι ούδεμία τών κατά τόπους Ορθοδόξων 'Εκκλησιών δύναται καί πρέπει νά 
προβαίνη είς μονομερείς πράξεις άνευ προηγουμένης πανορθοδόξου άποφά- 
σεως. Έν κατακλεΐδι, διαπιστώ ότι, ώς παρουσιαζόμεθα έν τή Διασκέψει ταύ- 
t j t j , εΤμεθα άνέτοιμοι. διά νά μή εϊπω άνώριμοι, διά τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην 
Σύνοδον. Όφείλομεν νά έρχώμεθα είς τάς Πανορθοδόξους Διασκέψεις μέ αί
σθημα εύθύνης, άλλά καί μεμελετημένοι, κατέχοντες καί γνωρίζοντες τά θέ
ματα.

‘Ο Σεβ. Πρόεδρος: Ούδείς ίσχυρίσθη, άγιε Πάφου, ότι εϊμεθα έτοιμοι, 
ώστε νά διαμαρτύρεσθε.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης "ΟρουςΛιβάνου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, ί 
σως αί προκύπτουσαι δυσκολίαι νά προέρχωντσι έκ τής συντομίας τοΰ κειμέ
νου. Διότι νομίζω ότι θά είναι δύσκολον νά γίνη κατανοητόν έν τοιούτον ξη
ρόν κείμενον ύπό μελλουσών Πανορθοδόξων Διασκέψεων καί ύπό τής 'Αγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου, όταν μάλιστα πολλοί έξ ήμών δέν θά ύπάρχωμεν έν τή 
ζωή ϊνα παράσχωμεν έξηγήσεις. Είμαι Ικανοποιημένος έκ τών παρασχεθει- 
σών εξηγήσεων ύπό τής 'Αντιπροσωπείας τής Εκκλησίας τής Ρωσσίας όσον 
άφορ9 είς τήν νομιμότητα τοΰ ύπό τής Πολιτείας μόνον τελουμένου γάμου 
καί προτείνω όπως γένηται μνεία τής διατυπώσεως έκείνης έν τή σχετική 
έκθέσει τής Επιτροπής, άν καί περιλαμβάνεται έν τώ σημείω έν ω τονίζεται 
ότι αί τοπικαί Ορθόδοξοι Έκκλησίαι, «έν περιπτώσει τοιούτων γάμων, άπο- 
Φασίζωσι περί τής έφαρμογής τής οικονομίας κατά τάς ύφισταμένας Ιδιαιτέ
ρας ποιμαντικός άνάγκας αύτών». Νομίζω όμως ότι ή έκθεσις τής Επιτροπής 
παρουσιάζει δύο κεχωρισμένα μέρη. Τό πρώτον είναι τό περιλαμβάνον γνω
στά είς άπαντας στοιχεία, άναφεράμενα είς όλα τά έγχειρίδια κανονικού δι
καίου (π.χ. ότι άπαγορεύεται ό 4ος γάμος ότι ol όρθόδοξοι δέν δύνανται νά 
είναι πολύγαμοι, κ.λπ.) καί τά όποία άπλώς ένταΰθα έπαναλαμβάνομεν καί συ
νεπώς προσωπικώς, ούδεμίαν άντίρρησιν έχω όπως παραμείνουν έν τή 
έκθέσει. Τό δεύτερον μέρος τής έκθέσεως εΐναι τό  άναφεράμενον είς τό θέ
μα τών μικτών γάμων, όπερ καί είναι λίαν σημαντικόν. Προσωπικώς δέν άντι- 
τίθεμαι είς τούς μικτούς γάμους όμως §έν γνωρίζω τήν θεολογίαν τών γά
μων τούτων έν τή Όρθοδόξω Εκκλησία. Γνωρίζω τήν ύπάρχουσαν καί 
έφαρμοζομένην πρακτικήν, άπό τριών αΙώνων, τής οίκονομίας έν τώ θέματι 
τούτω. Καί άς μοι έπιτραπή νά διατυπώσω μίαν θεολογικήν έρώτησιν: ποια ή 
άξια τών παρεχομένων μυστηρίων έκτός τής 'Ορθοδοξίας έάν ol όρθόδοξοι 
δέν συμφωνούν άκόμη μεταξύ των είς τήν άναγνώρισιν τοιούτων μυστηρίων
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Ποία ή άξια. λέγω. της Θείας Ευχαριστίας, τού Χρίσματος, τοΰ Βαπτίοματος. 
τού Γάμου; Ένιαι Έκκλησίαι άναγνωρίζουν ώρισμένα μυστήρια άλλων Ε κ
κλησιών ώς έγκυρα. Νομίζω δέ δτι τά τρία μυητικά μυστήρια τών τριών μει- 
ζόνων Εκκλησιών, ήτοι τό Βάπτισμο. τό Χρίσμα καί ή Θεία Ευχαριστία, θά 
ήδύναντο όπως άναγνωρισθοϋν έκατέρωθεν ώς έγκυρα, ώστε νά θεωρήσω- 
μεν καί τόν γάμον ώς μυστήριον. Δέν έτυχον άπαντήσεως έπί τής έρωτήσεως 
ταύτης. ώστε νά δυνηθώ νά κατανοήσω έάν ή Εύχαριστία εϊναι τό κανονικόν 
πλαίσιον τού γάμου καί πώς εις μή όρθόδοξος δύναται νά συνάψη όρθόδοξον 
γάμον. Καί διά τούτο άκριβώς έπιθυμώ νά άναφερθώμεν είς τήν θεολογίαν 
τού θέματος καί νά άνεύρωμεν τήν θεολογικήν βάσιν τών μικτών γάμων. 
Διότι, προοωπικώς, ύποκρίνομαι όταν τελώ μυστήριον γάμου ένός όρθοδό
ξου νέου μετά νέας άνηκούσης είς τόν Προτεσταντισμόν, ήτις δέν δέχεται 
τήν άποστολικήν μου διαδοχήν, τήν σημασίαν τού σημείου τοΰ σταυρού, τά 
στέφανο τοΰ γάμου. Τί πράττω, λοιπόν, τήν στιγμήν έκείνην; Εϊμαι ύπάλληλος 
τοΰ κράτους; Τί θά είπω είς τόν έτερον σύζυγον; Πώς θά θέσω όρους διά τήν 
βόπτισιν τών τέκνων του όρθοδόξως κ.λπ.; Ταΰτα πάντα μοι φαίνονται 
έξωπραγμστικά. Ζητώ ώρισμένας έξηγήσεις πριν ή άποδεχθώμεν τά μέτρα 
ταΰτα οίκονομίας. Οι όρθόδοξοι χαρακτηρίζονται ότι όταν δέν εϊναι βέβαιοι 
περί τίνος πρόκειται, άκολουθοϋν τήν εύκολον όδόν τής οίκονομίας. Όμως. ή 
οικονομία πρέπει νά βασίζεται είς τό δόγμα. Ό ταν θέτω στέφανον έπί τής κε
φαλής ένός έτεροδόξου τρέμω, έρωτών έμαυτόν τί πράττω τήν στιγμήν έκεί
νην. Βεβαίως νά άφήσωμεν έλευθέραν τής χρήσιν οίκονομίας είς ώρισμένας 
περιπτώσεις ύπό τών κατά τόπους Εκκλησιών. Δημιουργούνται όμως πολλά 
προβλήματα ώς πρός τά τέκνα. Τά άναψερόμενα όπως τά τέκνα, είς τάς συγ
κεκριμένος ταύτας περιπτώσεις, βαπτισθούν καί άνατραφούν όρθοδόξως, 
δέν έφαρμόζονται πανταχοΰ τής 'Ορθοδοξίας. Έπί παραδείγματι έν Συρία ή 
σχετική νομοθεσία τής Πολιτείας έπιβάλλει όπως τά τέκνα άκολουθήσουν 
τήν θρησκείαν τοΰ πατρός. Τά άναφερόμενα, λοιπόν, άφοροΰν είς τάς λαϊκάς 
χώρας, ένθα ή Εκκλησία εϊναι κεχωρισμένη τού κράτους καί δύναται νά 
έφαρμόση άκωλύτως τούς έκκλησιαστικούς κανόνας.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Μ ίνσκ: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, συνεχίζω 
ύπό τό αύτό πνεύμα μετά τοΰ άγίου Όρους Λιβάνου. Κατά τό μυστήριον τοΰ 
γάμου, τό ποτήριον τοΰ όποιου μεταλαμβάνουν οί νεόνυμφοι εϊναι άπλοΰς ο ί
νος. Συμβολίζει τό ποτήριον τής ζωής. τήν ένωσιν τών δύο συζύγων έν τή 
χαρά και τή λύπη. ότι θά συμμερισθοΰν τά πάντα. Δέν έχει εύχαριστιοκήν ση
μασίαν. Ώ ς πρός τήν Εκκλησίαν τής Ρωσσίας, είς περιπτώσεις γάμων όρθο
δόξων μεθ' έτεροδόξων. αϋτη εύλογεΐ τοιοΰτον γάμον έάν τό μή όρθόδοξον 
μέλος άναγνωρίση τήν σημασίαν τής διά τοΰ μυστηρίου παρεχομένης χάριτος 
καί εύλογίας. Έάν ό μή όρθόδοξος σύζυγος δέν άναγνωρίζει κατ' άρχάς τοΰ
το. τότε ό γάμος δέν ΙερολογεΤται. Έπί παραδείγματι. μία νέα άνήκουσσ είς 
τόν Προτεσταντισμόν συμφωνεί νά ύπανδρευθή ένα όρθόδοξον. δέχεται τό 
όρθόδοξον μυστήριον τοΰ γάμου, πιστεύει είς αύτό. δέχεται νά βαπτισθούν
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τό τέκνο της άρθοδόξως, δέν δύναται όμως νά άοπασθή τήν Ορθοδοξίαν έ 
νεκα τής πιέσεως τού περιβάλλοντός της. Τι γενήοεται τότε. τό μυστήριον 
τοΰ γάμου δέν θά εύλογηθή: Μία τοιαύτη περίτττωσις νομίζω τυγχάνει άπο- 
λύτως κατανοητή.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω άτι ύπήρξε πορεξήγηαις ώς πρός τούς λό
γους τοΰ άγίου Όρους Λιβάνου περί σχέσεως τοΰ μυστηρίου τοΰ γάμου μετά 
τοΰ μυστηρίου τής Θείας Εύχαριστίας. Ούτος δέν ήννόει τό ποτήριον τού οί
νου τοΰ μυστηρίου τοΰ γάμου, άλλά τήν σχέσιν τών δύο μυστηρίων, γάμου 
καί Θείας Εύχαριστίας. Άλλωστε, είναι γνωστόν, ότι είς τήν άρχσίαν ‘Εκκλη
σίαν τό μυστήριον τού γάμου έτελεϊτο άμέσως μετά τήν τέλεσιν τής Θείας 
Εύχαριστίας καί οΙ μελλόνυμφοι πρό τής στέψεως μετελάμβανον τών άχράν- 
των μυστηρίων. Καί ή στέψις έτελεϊτο πρό τής Ωραίας Πύλης, άμέσως μετά 
τήν έκφώνησιν τοΰ «μετά φόβου Θεοΰ...». Σήμερον έχομεν τροποποιήσει τά 
πράγματα καί μετεβάλομεν τόν γάμον είς τελετήν τρόπον τινα.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, μέ κατα- 
νάησιν παρηκολούθησα καί ήκουσα τήν τροπολογίαν τήν όποιαν εισάγει ή 
Αντιπροσωπεία τής 'Εκκλησίας τής Ρωσσίας. πρός καλυτέραν κατανόησιν, 
έπί τής παραγράφου 7.1 τής εισηγητικής έκθέσεως τής 'Επιτροπής. Έπιθυμώ 
άμως νά έρωτήσω τόν άγιον Μίνσκ καί τήν Αντιπροσωπείαν τής Εκκλησίας 
τής Ρωσσίας έάν διά τοΰ τρόπου τούτου, καθ' άν ζητείται όπως τό μή όρθό
δοξον μέλος ένός μικτού γάμου άναγνωρίζη τό ιδιαίτερον βάθος τής σημα
σίας τής εΰλογίας ένός τοιούτου γάμου, έάν, λέγω. ή διατύπωσις αϋτη τυγχά
νει σύμφωνος πρός μίαν πραγματικότητα ήτις είναι ήδη δεδημιουργημένη έν 
τή Εκκλησία τής Ρωσσίας, περί άναγνωρίσεως δηλαδή τοϋ μυστηρίου τής 
Θείας Εύχαριστίας τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, μονομερώς βεβαίως ά
νευ πανορθοδόξου διαγνώμης. έν είδος INTERCOMMUNIO, άπερ έχει δεχθή 
ή Εκκλησία αϋτη μετά τών ρωμαιοκαθολικών, καί δεύτερον έάν έπίσης αϋτη 
είναι σύμφωνος πρός τά έφαρμοζόμενα περί τών μικτών γάμων, τών εύλο- 
γουμένων ύπό λατίνου ίερέως, τούς όποιους άναγνωρίζει ή Εκκλησία Ρωσ
σίας καί δέν έπαναλαμβάνει τό μυστήριον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Μίνσκ: Βεβαίως καί δέν ύπάρχει «εύχαριοτιακή 
κοινωνία», INTERCOMMUNIO, έν τή Έκκλησίφ τής Ρωσσίας. Δέν συζητού- 
μεν, έξ άλλου, έπί τού θέματος τούτου. Πληροφορώ δέ τήν 'Ολομέλειαν ότι 
είς τήν Ρωσσίαν εύλογοΰμεν τόν γάμον άμέσως μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω άτι δέν άπαντάτε συγκεκριμένως, άγιε 
Μίνσκ, είς τήν άπορίαν τοΰ άγίου Μύρων. Παρακαλώ, άγιε Μύρων, έπαναλά- 
βετε τήν έρώτησιν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων: Ά γ ιε  Πρόεδρε, ή 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία 
τής Ρωσσίας άπό τινων έτών έχει άναγνωρίσει, έν άμοιβαιάτητι, τό μυστή
ριον τής Θείας Εύχαριστίας τό όποιον τελείται παρά τή Ρωμαιοκαθολική 
Εκκλησία. ‘Επομένως καί προκειμένου διά τούς μικτούς γάμους ύποτίθεται ό
τι δέν πρέπει νά ζητήται ή άναγνώρισις ύπό τού μή όρθοδάξου μέλους τού
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βάθους της εύλογίας τοϋ μυστηρίου. Πολύ περισσότερον δέ διότι ή Εκκλη
σία Ρωσσίας άναγνωρίζει τόν ύπό ρωμαιοκαθολικού Ιερέως τελεσθέντα γά
μον μέ συμβαλλόμενον είς τόν γάμον όρθόδοξον μέλος καί δέν έπαναλαμβά- 
νει τό μυστήριον. Τοϋτο έρχεται είς άντίθεσιν πρός τήν προτεινομένην διατύ- 
πωσιν περί άναγνωρίσεως κατ' οίκονομίαν τών γάμων όρθοδόξων μεθ’ έτε- 
ροδόξων.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Σεβασμιώτατε. έφ ’ όσον έννοώ όρθώς, 
ή έρώτησις τοϋ άγίου Μύρων συνίσταται είς τό έάν χρειάζεται νά γίνη έπανά- 
ληψις ύπό τής Όρθοδόξου Εκκλησίας ένός γάμου εύλογηθέντος ύπό ρω
μαιοκαθολικού Ιερέως. ‘Εάν δέν εΐναι αύτή ή έρώτησις, τότε νομίζω ότι δέν 
δυνάμεθα νά συνεννοηθώμεν μεταξύ μας. Δέν ήννόηοα τήν ούσίαν τής έρω- 
τήσεως.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων: Άναγινώσκω τήν σχετικήν παράγραφον 
περί μικτών γάμων τοΰ κειμένου τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
’Επιτροπής: «Ή ’Εκκλησία Ρωσσίας άποδέχεται άτι ό καθαγιασμός τοΰ γάμου 
δΓ έκκλησιαστικού στεφανώματος όρθοδόξων χριστιανών μετά χριστιανών 
έτεροδόξων δύναται νά γίνη έν περιπτώσει καθ’ ήν ή μή ορθόδοξος πλευρά 
άναγνωρίζει τήν σημασίαν τών εύλογιών τής Όρθοδόξου Εκκλησίας. Ή  'Εκ
κλησία τής Ρωσσίας, ώσαύτως. μετά τήν ρωμαιοκαθολικήν άπόφασιν περί 
άναγνωρίσεως τού έγκύρου τών γάμων μεταξύ ρωμαιοκαθολικών καί όρθο
δόξων, τών τελουμένων ύπό όρθοδόξου Ιερέως, έλαβεν άπόφασιν περί άνα- 
γνωρίσεως τοΰ έγκύρου τών μικτών γάμων μεταξύ όρθοδόξων καί ρωμαιο
καθολικών. τελουμένων ύπό είδικάς συνθήκας. κατόπιν εύλογίας ή άδειας 
όρθοδόξου έπισκόπου ένώπιον ρωμαιοκαθολικού Ιερέως» {Πρός τήν Σύνο
δον /, ΕΙσηγητικά κείμενα τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτρο
πής, Σαμπεζύ Γενεύης 1971, σελ. 45). Τοΰτο είναι σαφές καί άποτελεΤ τό βα
σικόν μου έρώτημα. ΕΙς τοΰτο συνάπτω καί μίαν άλλην θεολογικωτέραν σκέ- 
ψιν. Είναι γνωστόν άτι ή Ρωσσική 'Εκκλησία άναγνωρίζει τό μυστήριον τής 
Θείας Εύχαριστίας τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας καί. κατόπιν ιδίας άπο- 
φάσεως, παρέχει τά μυστήρια είς ρωμαιοκαθολικούς. Έπομένως ύπάρχει μία 
μυστηριολογία εύρυτέρας άντιλήψειος είς τήν Ρωσσικήν 'Εκκλησίαν. Έντός 
τών πλαισίων τών δύο τούτων πραγμάτων έρωτώ: ’ Ικανοποιείται ή 'Αντιπρο
σωπεία τής Εκκλησίας Ρωσσίας μέ τήν πρότασιν ήτις ύπάρχει έν τώ κειμένω 
περί μικτών γάμων κατά συγκατάβασιν καί φιλανθρωπίαν δυναμένων νά γ ί
νουν άνεκτοί έν τή Όρθοδόξω Έκκλησίςι;

*0 Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, έφ ' όσον ή 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία άπεφάσισε τήν άναγνώρισιν τοΰ έγκύρου τοΰ γά
μου μεταξύ όρθοδόξου καί ρωμαιοκαθολικού, τελεσθέντος όρθοδόξως. καί ή 
Εκκλησία Ρωσσίας, κατ' άμοιβαιότητα. άπεφάσισεν όπως άναγνωρίση ώς έγ
κυρον τόν ύπό ρωμαιοκαθολικού Ιερέως εύλογηθέντα μικτόν γάμον. Τούτο 
όμως δέν σημαίνει άτι μετά τόν τοιούτον γάμον δύναται ό ρωμαιοκαθολικός 
σύζυγος νά μετέχη τής Θείας Εύχαριστίας έν τή Όρθοδόξω Έκκλησίςι καί άν-
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τιστρόφως ό όρθόδοξος έν τή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Μετά τόν γάμον 
άμφότερα τά μέλη παραμένουν πιστοί του ίδίου αύτών δόγματος καί μετέ
χουν τής Θείας Εύχαριστίας είς τήν άντίστοιχον Εκκλησίαν. Ό σον άψορςι είς 
τήν άπόφασιν τής ’Εκκλησίας τής Ρωσσίας περί παροχής τής Θείας Εύχαρι 
στίας είς ρωμαιοκαθολικούς πιστούς, καί άντιστρόφως, τοΰτο δέν έψαρμόζε- 
ται γενικώς άλλ’ έξυπηρετεΤ τούς πιστούς έκείνους οϊτινες εύρίσκονται είς πε- 
ριοχάς ένθα δέν ύπάρχει ρωμαιοκαθολικός ίερεύς ή είς τάς τελευταίας στιγμάς 
τού βίου ένός πιστού, ήτοι μόνον είς εξαιρετικός περιπτώσεις. Ή 'Εκκλη
σία Ρωσσίας τοιουτοτρόπως άντιλαμβάνεται τό πράγμα. Καί υίοθετήθη μό
νον ή συγκεκριμένη περίπτωσις καί ούχί ή δυνατότης νά μεταλαμβάνουν όνε- 
ξαιρέτως οι ρωμαιοκαθολικοί είς τούς όρθοδόξους ναούς καί άντιστρόφως. 
Τοΰτο τυγχάνει άπαράδεκτον ύφ* ήμών καθ' ότι δέν ύφίσταται τοιαύτη άπό- 
φασις τής Ρωσσικής Όρθοδόξου ‘Εκκλησίας.

Ό Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Φειδός: Σεβασμιώτατε όγιε Πρόεδρε, δέν 
δύναμαι νά άποδεχθώ τάς παρατηρήσεις περί τής θεολογικής ύποδομής τοΰ 
εισηγητικού κειμένου τής έκθέσεως, ώς έπίσης καί περί τής έπεκτάοεως τής 
θεολογίας αύτού. Διότι ή θεολογική προεργασία έγένετο ύπό τών 'Εκκλη
σιών καί τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής. ’Εξ άλλου, ή πε
ρί κωλυμάτων τού γάμου παράδοσις τών άποφάσεων τής ’Εκκλησίας δέν έχει 
καταγραφήν θεολογικών ύποδομών. Τό μόνον πρόβλημα εϊναι ώς πρός τήν 
θεολογίαν τής παραγράφου 7. περί μικτών γάμων. Είναι δέ καλλίτερον νά μή 
ύπάρξη θεολογική ύποδομή, διότι τότε είσερχόμεθα εις τά όρια τής ’Εκκλη
σίας, όπότε διά τήν σύναψιν μικτών γάμων οικονομία δύναται νά έψαρμοσθή 
μόνον διά τούς έχοντας όρθόδοξον τριαδολογίσν, καί διευρύνομεν οΰτω τήν 
ουζήτησιν είς έπικίνδυνον διά τήν σύγχρονον πρακτικήν θέμα. Καί είναι χα
ρακτηριστικά τά όσα γράφει σχετικώς ό όγιος Ειρηναίος: «Έν τή πίστει ήμών 
ούτε ό τό πολύ δυνάμενος είπείν έπλεόνασεν, ούτε ό τό όλίγον ήλαττόνησεν. 
ή γάρ δύναμις τής παραδόσεως μία καί ή αύτή έν άμφοτέροις».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Σεβάσμιοι σύνεδροι, έν κατακλεΐδι τής θαυμασίας, 
έλευθέρας καί έμπεριστοτωμένης ουζητήσεως ταύτης πρέπει νά άποφασί- 
σωμεν έπί τοΰ θέματος τούτου τών κωλυμάτων τού γάμου. Δέν είναι δυνα
τόν νό περιληφθούν όλα τά διατυπωθέντα είς τό κείμενον. Τό εύρύτερον 
πνεύμα καί τάς διαφόρους άπόψεις θά έκτιμήσουν αί κατά τόπους Έκκλησίαι 
ήμών όταν θά λάβουν τά Πρακτικά τής παρούσης Διασκέψεως, ένθα κατα
γράφονται έν λεπτομερείς αί γνώμαι όλων, καί τά όποϊα Πρακτικά θά έκφρά- 
σουν τάς άγωνίας, τούς πόνους καί τάς άπόψεις τής Όλομελείας έπί τών θε
μάτων. Ή έκθεσις αϋτη πρέπει νά κοταλήξη είς ώρισμένας συντόμους κοί 
συγκεκριμένος άποφάσεις. Καί προτείνω όπως, μετά τήν λήξιν τής συζητή- 
σεως έπί όλων τών έκθέσεων. πρός συγκερασμόν καί συντονισμόν τών δια- 
τυπωθεισών άπόψεων, συγκροτηθή μία Συντακτική Επιτροπή, ήτις καί θά 
διατυπώση τάς άποφάσεις. Προτείνω όπως ή Επιτροπή σϋτη άπαρτισθή έκ 
τών Μητροπολιτών Όρους Λιβάνου καί Έλσιγκίου. τοΰ Πρωτοπρεσβυτέρου
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Βιτάλι Μποροβόϊ. τού Καθηγητού κ. Βλασίου Φειδα καί τού Δρος Τσιομπο- 
τέα. Καθήκον τής Επιτροπής θά είναι ή έτοιμσσίσ σχεδίου άποφάσεως καί 
προσαγωγή αύτού τή ‘Ολομελείς τής Διασκέψεως. 'Επανερχόμενος δέ είς τό 
θέμα τών κωλυμάτων τού γάμου, έχω ύπ’ όψιν μου ώρισμένας ύποβληθείσσς 
συγκεκριμένος προτάσεις, τάς όποίας θέτω ύπό τήν κρίσιν τής Όλομελείας: 

(a) Νά ληφθή ύπ* όψιν ό 4ος βαθμός συγγενείας έξ αίματος καί έξ άγχι- 
στείας. ώς μή άποτελών κώλυμα γάμου: 'Εγκρίνει ή 'Ολομέλεια τήν συμπερί- 
ληψιν τής προτάσεως ταύτης είς τό κείμενον;

Ή  ’Ολομέλεια έγκρίνει όπως μή περιληφθή ή πρότασις περί τού 
4ου βαθμού συγγενείας. ώς μή άποτελούντος κώλυμα γάμου, είς 
τό είσηγητικόν κείμενον τής Διασκέψεως πρός τήν Αγίαν καί Μ ε
γάλην Σύνοδον.

(β) 'Εγκρίνει ή 'Ολομέλεια τήν άπάλειψιν τής δευτέρας παραγράφου τού 
σημείου 6 τοΰ κειμένου τής 'Επιτροπής, άσον άφορς είς τόν γάμον τών δια
κόνων μετά τήν χειροτονίαν;

Διά ψήφων 22 έναντι 18 έγκρίνεται ή άπάλειψις τής παραγράφου 
ταύτης έκ τού είσηγητικού κειμένου.
Έν τώ σημείω τούτω ό Έλλογιμ. Καθηγητής κ. φειδάς  προτείνει 
τήν άπάλειψιν όλοκλήρου τού σημείου 6, καθ' άτι ή Ιερωσύνη. 
κατά τούς κανόνας, ήδη άποτελεΤ κώλυμα γάμου.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, είς τό ση- 
μεΤον τούτο τίθεται ζήτημα διαδικασίας. Έάν άκολουθήσωμεν τήν μέχρι τοΰ- 
δε διαδικασίαν λήψεως άποφάσεων ύπό τής παρούοης Προσυνοδικής Πα
νορθοδόξου Διασκέψεως. ήτοι διά ψηφοφορίας, αϋτη ήθελε μάς άδηγήσει είς 
Ιδιαιτέρως λυπηράς συνεπείας. Είς τήν άρχήν τής Διασκέψεως έτάνισα άτι έπί 
πάντων τών θεμάτων, έφ ' ών θά άπαιτηθή άπόφασις, πρέπει αϋτη νά λαμβά- 
νηται όμοφώνως. Πρέπει δηλαδή νά έπιδιώκηται τό όρθόδοξον CONSEN
SUS. Έάν ύπάρχη άντίρρησις έπί ένός θέματος, τότε ή Πανορθόδοξος Διά- 
σκεψις θά πρέπει νά σεβασθή τήν γνώμην τής διαφωνούσης Εκκλησίας. Μ ό
νον άταν συμφωνήσουν όλαι αί ’Ορθόδοξοι Έκκλησίσι λαμβάνεται έγκυρος 
άπόφασις καί τό θέμα παραπέμπεται είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Ό 
σον άφορά είς τόν μετά τήν χειροτονίαν γάμον τών διακόνων καί τόν δεύτε
ρον γάμον τών έν χηρεία Ιερέων, δέν θεωρώ τό γενόμενον ώς ψηφοφορίαν, 
άλλ' ώς άπλήν διευκρίνησιν τής γενικής στάσεως τών μελών τής Διασκέψεως 
ταύτης. Αφού αί Έκκλησίσι δέν εϊναι έτοιμοι νά δεχθούν τόν τοιούτον γάμον 
καί έφ ’ όσον άπερρίφθη τό θέμα τούτο καί ύπό τής Α ' Προσυνοδικής Πανορ
θοδόξου Διασκέψεως, ϊνα άποτελέση δηλαδή άντικείμενον μελέτης τής 
'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, νομίζω ότι πρέπει καί ή Διάσκεψις αΰτη νά άπο-
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κλείσι^ τοϋτο τής έξετάσεως. ώς μή περιλαμβανάμενον είς τόν κατάλογον θ ε 
μάτων τής μελλούσης Συνόδου, καί νά παραπέμψη τοϋτο πρός μελέτην είς 
βάθος ύπό τών κατά τόπους Όρθοδόξων 'Εκκλησιών. Αϋτη είναι ή γνώμη 
τής 'Εκκλησίας ήμών.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Προκειμένου περί θεμάτων ουσίας θά πρέπει πάν
τοτε νά έπιδιώκηται τό CONSENSUS. Προκειμένου όμως περί διαδικασιακών 
καί λεπτομερειακών θεμάτων, νομίζω άτι έπιβάλλεται ή ψηφοφορία. Πώς άλ
λως θά άποκρυσταλλωθή ή συγκεκριμένη σποψις περί τού άν θά παραμείνη. 
θά άπορριφθη ή θά τροποποιηθή μία παράγραφος τού κειμένου; Πώς θά κρι- 
θή έν τοιούτον ζήτημα; 'Υποδείξατε τρόπον καί μέθοδον.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Τήν στιγμήν ταύτην εύρισκόμεθα ένώ
πιον ένός λίαν σημαντικού σημείου διαδικασίας. Είς πάσας τάς συναντήσεις, 
διεθνείς καί άλλος, ύφίστσται πάγιος τρόπος διαδικασίας. Υπάρχει δηλαδή 
κανονισμός λειτουργίας τών συναντήσεων τούτων. Μόνον ή Πανορθόδοξος 
Διάσκεψις δέν έχει θεσπίσει κανονισμόν λειτουργίας αύτής. Πώς θά λαμβά- 
νωνται αί άποφάσεις ήμών; Τήν στιγμήν ήδη ταύτην εύρισκόμεθα ένώπιον 
ένός θέματος, έπί τοϋ όποιου ύπάρχουν διίστάμεναι άπόψεις, καί συζητοϋμεν 
πώς θά λάβωμεν άπόφασιν. Προτείνω νά άρίσωμεν 'Επιτροπήν ήτις θά συν- 
τάξη κανονισμόν λειτουργίας τών Πανορθοδόξων Διασκέψεων, τόν όποϊον ά- 
παντες θά όφείλωμεν νά σεβασθώμεν.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Κατά τάς μέχρι σήμερον συγκληθείσας Πανορθοδό- 
ξους Διασκέψεις καθιερώθη μία διαδικασιακή παράδοσις, τήν όποιαν καί συ- 
νεχίζομεν νά έφαρμάζωμεν. Ούδέποτε μέχρι τής στιγμής ταύτης ύπήρξεν άν- 
τίρρησις διά τήν άκσλουθηθεΐσαν διαδικασίαν. Καί άπαντες ένθυμούμεθα — 
όσοι μετέσχομεν είς τάς Διασκέψεις -  ότι ή έπιψήφισις τών κειμένων ή ή λή
ψις άποφάσεων έγίνετο δΓ άνατάσεως τών χειρών. Ή  έδρα αϋτη συνεχίζει, 
τήν παράδοσιν έκείνην. Έάν πρόκειται όμως συστημστικώτερον νά όργανώ- 
σωμεν τάς Πανορθοδόξους Διασκέψεις ούδεμίαν άντίρρησιν θά εΐχον διά τήν 
μελέτην τού θέματος συντάξεως ειδικού κανονισμού λειτουργίας τούτων. 
Έπιτραπήτω μοι, έν τέλει, νά ύπενθυμίσω ότι σήμερον τό άπάγευμα έπρο- 
γραμματίσθη έπίσκεψις τών 'Αρχηγών τών 'Αντιπροσωπειών είς τό Κονσι- 
στάριον, ήτοι είς τήν έδραν τής Εκτελεστικής Επιτροπής τής Εθνικής Προ- 
τεσταντικής Εκκλησίας τής Γενεύης.

Καί λύετα ι ή συνεδρία.



Ε' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Παρασκευή, 10η Σεπτεμβρίου 1982)

Απογευματινή Συνεδρία 
(16.30 - 18.30)

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Ή  συνεδρία συνεχίζεται. Άνακοινώ είς τήν 'Ολομέ
λειαν δτι έπραγματοποιήσαμεν οί Αρχηγοί τών Αντιπροσωπειών έπίσκεψιν 
είς τήν έδραν τής 'Εθνικής Προτεστανπκής 'Εκκλησίας τής Γενεύης, γενόμε- 
νοι δεκτοί μετ' άδελφικής έγκαρδιότητος καί τιμής. Διεβιβάσαμεν τώ Κονσι- 
στορίω τόν χαιρετισμόν τής Διασκέψεως ήμών καί κομίζομεν ήμϊν τόν χαιρε
τισμόν τών έκκλησιαστικών άρχών τής Γενεύης. ’Αδελφοί, λυπούμαι διότι ε ί
μαι ύποχρεωμένος έν όνόματι ύμών καί δΓ ύμάς νά τονίσω ότι όφείλομεν ό
πως λάβωμεν σοβαρώς ύπ' όψιν τά χρονικά άρια έντός τών όποιων πρέπει νά 
κινηθώμεν, πρός τερματισμόν τού έργου ήμών. ’Ορισμένοι σύνεδροι έπιθυ- 
μούν νά άναχωρήσουν σύριον. 'Οφείλω όμως νά δηλώσω ότι ούδείς σύνε
δρος θά άναχωρήση έντεύθεν πρίν ή καταλήξωμεν είς άποτελέσματα. διότι 
έχομεν μίαν έντολήν καί μίαν ύποχρέωσιν. Καί όφείλομεν νά τήν έκπληρώ- 
σωμεν. Εύρισκόμεθα, άδελφοί, είς τό σημεΐον, κατά τό όποϊον έθεσα ύπ' ό
ψιν ύμών τάς γενομένας προτάσεις έπί τού κειμένου τής ειδικής 'Επιτροπής 
έπί τών κωλυμάτων τοΰ γάμου, καί συγκεκριμένως τήν πρότασιν άπσλείψεως 
έκ τού κειμένου τής δευτέρας προτάσεως τοΰ σημείου 6 περί τού μετά τήν 
χειροτονίαν γάμου τών διακόνων. Ύπάρχουν οί ζητούντες τήν άπάλειψιν τοΰ 
σημείου τούτου, καί ύπάρχουν οί τασσόμενοι ύπέρ τής παραμονής τής είση
γήσεως. Καί έκρίθη τό θέμα διά ψηφοφορίας καί άπεφασίσθη ή άφαίρεσις 
τούτου έκ τοΰ κειμένου. Έν τώ σημείω τούτω διετυπώθη ένστασις ύπό τού 
Σεβ. Μητροπολίτου Κιέβου. καθ’ ήν αί άποφάσεις είς τάς Πανορθοδόξους 
Διασκέψεις θά έδει όπως λαμβάνωνι-αι άμοφώνως καί ούχί διά πλειοψηφίας. 
Καί τότε έθεσα τό έρώτημα: πώς είναι δυνατόν νά προχωρήσωμεν, τίνι τρό- 
πω νά προστίθεταί τι ή νά άφαιρήται; Όφείλομεν νά άκολουθήσωμεν μίαν 
διαδικασίαν. Καί διετύπωσα τήν γνώμην, διά τά ούσιώδη θέματα νά ύπάρχη 
ομοφωνίαν, πανορθόδοξον CONSENSUS. Διά σημεία όμως λεπτομερειακά 
πώς νά κρίνη ή έδρα αϋτη; Παγκοσμίως. είς όλους τούς θεσμούς, είς όλα τά 
συνέδρια, είς άλας τάς Συνόδους, αί άποφάσεις λαμβάνονται διά ψηφοφο
ρίας. Ενταύθα ύπάρχει ή γνώμη, ότι όταν μία 'Εκκλησία δέν συμφωνήση δΓ 
έν θέμα, τότε άνατρέπεται ή άπόφασις τής όλης 'Ορθοδοξίας. Και έρωτώ έάν 
έπ' αύτοΰ τού κειμένου, διά κάθε παράγραφον, έκάστη Εκκλησία διαδοχικώς 
ύπεστήριζε τήν άπάλειψιν κατά σειράν όλων τών παραγράφων, τότε θά 
έπρεπε τό κείμενον έν τώ συνάλω του νά άπορριφθή; Έδώ δέν εϊμεθα Συμ
βούλιον ’Ασφαλείας, ώστε αί τέσσαρες ύπερδυνάμεις νά προβάλλουν άρνη- 
σικυρίαν. Διά τούτο άκριβώς καί τό Συμβούλιον ’Ασφαλείας κατέστη συμβού-
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λιον άνασφαλείας. Προοωπικώς αδυνατώ νά Ικανοποιήσω όλους καί νά συμ
μορφωθώ πρός τάς έπιθυμίας ύμών. Λοιπόν, ό ΰγιος Κιέβου ύπέβσλε μίαν 
πρότασιν. Παρακαλώ τήν Γραμματείαν όπως σημειώση ταύτην. Δέν έπιθυμώ 
όμως όπως έμπλακώμεν είς τυπολατρείαν καί διαδικασιακά θέματα. Ή παρά- 
δοσις εϊναι νά έγκρίνωμεν δΓ άνατάσεως τών χειρών τό θέματα. Τοΰτο τό 
γνωρίζομεν όλοι, καί αύτός ουτος ό άγιος Κιέβου, καί τοιουτοτρόπως ώρίσθη 
καί ό κατάλογος θεμάτων τής ‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Καί ψηφίζομεν 
ένταΰθα κατά ’Εκκλησίας. Παρακαλώ όπως ή συσταθεϊσα συντακτική 'Επι
τροπή μελετήση τάς ύποβληθείσας προτάσεις τών 'Αντιπροσωπειών τών 
'Εκκλησιών καί συντάσοσυσα σχέδιον άποφάσεως ύποβάλη τούτο τή Ό λο
μελεία πρός έγκρισιν. 'Επίσης νομίζω ότι αί διατυπωθεΐσαι γνώμαι ώς πρός 
τόν γάμον τών κληρικών μετά τήν χειροτονίαν δύνανται νά τεθούν έν ύποση- 
μειώσει.

'Εγκριθείσης τής προτάσεως τού άγίου Προέδρου, θεωρείται λή- 
ξασα ή συζήτησις έπί τοΰ θέματος τών κωλυμάτων τοΰ γάμου καί 
παραπέμπονται ή έκθεσις καί αί διατυπωθεΤσσι γνώμαι είς τήν 
όρισθεΐσαν Συντακτικήν 'Επιτροπήν, πρός άξιολάγησιν ύπ' αύτής 
καί σύνταξιν σχεδίου άποφάσεων.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Ά γ ιε  Όρους Λιβάνου, παρακαλούμεν ύμάς νά άνα- 
λάβετε τόν συντονισμόν τής 'Επιτροπής ταύτης, ήτις θά έπεξεργασθή τάς 
διατυπωθείσας γνώμας καί προτάσεις έν τή Όλομελεία καί θά προβή είς τήν 
παρουσίασιν ένός κειμένου άποφάσεων.

Καί τώρα είσερχόμεθα είς τήν έξέτασιν τής έκθέσεως τής Δ ' Επιτρο
πής, έπί τοΰ θέματος «τοΰ καθορισμού κατά πόσον εϊναι δυνατόν είς τό μέλ
λον νά χειροτονώνται έπίσκοποι έκ μοναχών, οί όποίοι έδέχθησαν άπλώς τήν 
εύχήν τής ρασοφορίας καί ούχί μόνον έξ έκείνων οί όποιοι έδέχθησαν τό μέ- 
γα σχήμα» καί παρακαλώ τόν Πρόεδρον τής Επιτροπής ταύτης Σεβ. Μητρο
πολίτην Στάρας Ζαγοράς όπως παρουσιάοη είς τήν ‘Ολομέλειαν τήν έκθεσιν 
ταύτην.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς άναγινώσκει τήν έκθεσιν, έχου- 
σαν ώς άκολούθως:

«Ή Β' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, κατά τήν άπόφασιν τής 
Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. έξήτασε τό θέμα τοΰ «καθο
ρισμού κατά πόσον είναι δυνατόν είς τό μέλλον νά χειροτονώνται έπίσκοποι 
έκ μοναχών, οί όποϊοι έδέχθησαν άπλώς τήν εύχήν τής ρασοφορίας καί ούχί 
μόνον έξ έκείνων. οί όποίοι έδέχθησαν τό μέγα σχήμα», κατόπιν έρωτήματος 
τότε τής Βουλγαρικής Όρθοδόξου 'Εκκλησίας, ότι τούτο άποτελεϊ έκκλησια- 
στικήν άνάγκην αύτής. καί άποφαίνεται άκολούθως:

1. Ή  Πενθέκτη έν Τρούλλω Οικουμενική Σύνοδος ώρισεν όπως ή εκλο
γή καί ή χειροτονία τών έπισκόπων γΐνηται έκ τών άγάμων. Ένεκα τούτου
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oi υποψήφιοι έξελέγοντο κυρίως έκ τών μοναχών συμφώνως πρός τήν άρ- 
χαίαν όρθόδοξον παράδοσιν χωρίς ή πράξις αύτη νά έχπ έπικυρωθή διά κανο
νικής διατάξεως τής 'Εκκλησίας.

Ή είς έπίσκοπον χειροτονία τών έν παρθενία, έγκρατεία καί χηρεία δια- 
βιούντων κληρικών μή λαβόντων μοναχικήν κουράν ίσχυε καί ισχύει είς πολ- 
λάς 'Εκκλησίας, καί ό βίος αύτών έξομοιώνεται μέ τόν βίον τών μοναχών, οϋ
τω δέ έξηγεϊται ή Ιστορική έμψάνισις έπισκόπων έκ ρασοφορίας.

2. Οϋτω σήμερον είς πολλάς κατά τόπους Εκκλησίας χειροτονούνται 
είς τόν έπισκοπικόν βαθμόν ύποψήφιοι έχοντες λάβει τήν εύχήν τής μοναχι
κής κουράς ή τής άπλής ρασοφορίας. Ai δύο αυται προύποθέτουν τήν μαρτυ
ρίαν τού μεγαλείου τού επισκοπικού άξιώματος.

3. Ή Β' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις άποφαίνεται, ότι αί δύο 
«πράξεις» τής χειροτονίας είς τόν έπισκοπικόν βαθμόν διαφόρων Όρθοδό
ξων τοπικών ‘Εκκλησιών, είτε έκ τών τοΰ μεγάλου σχήματος, είτε έκ ρασο
φορίας, είναι άρχαίον έθος προερχόμενον έκ τών άποστολικών χρόνων τής 
’Εκκλησίας καί θεμελισύμενον έπί τής ίεράς παραδάσεως. Αναγνωρίζει ότι 
«αί πράξεις» αύται άποτελούν άντικείμενον κρίσεως καί άποφάσεως τών έκ- 
κλησιαστικών άρχών τών τοπικών Όρθοδόξων ’Εκκλησιών λαμβανομένων 
ύπ’ όψιν τών συγκεκριμένων συνθηκών τών ’Εκκλησιών τούτων.

4. Ή Διάσκεψις αϋτη ύπενθυμίζουσο τό μεγαλεϊον τού μοναχικού θε
σμού, στενώς συνδεδεμένου έν τή παρούση περιπτώσει μετά τοΰ θέματος 
τής είς έπίσκοπον χειροτονίας, είτε έκ τοΰ πρώτου αύτού σταδίου, τής ρασο
φορίας, είτε έκ τού μεγάλου σχήματος, είναι πεπεισμένη διά τήν σπουδαιότη- 
τα τών δύο αύτών «πράξεων», αί όποϊαι άποβλέπουν είς τήν ένίσχυσιν τοΰ 
μοναχικού βίου, άναγκαίου διά τήν άνάιττυξιν τού πληρώματος τής ’Εκκλη
σίας.

5. Ή Β' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις έλπίζει, ότι τό κείμενον 
τοΰτο θά άποβή ώψέλιμον διά τάς άνάγκας τής Όρθοδόξου ‘Εκκλησίας τής 
Βουλγαρίας καί διά σύνολον τήν Όρθόδοξον ’Εκκλησίαν».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: ’Εκφράζω εύχαριστίας πρός τόν Πρόεδρον καί τά 
μέλη τής ’Επιτροπής διά τήν γενομένην έργασίαν. Ούδέν έχω νά παρατηρή
σω έπί τού περιεχομένου τής έκθέσεως άπλώς μόνον όλίγα τινά έπί ώρισμέ- 
νων διατυπώσεων. Ώ ς πρός τήν χρησιμοποιουμένην λέξιν «άποφαίνεται ή 
Πανορθόδοξος», νομίζω ότι αϋτη είναι άρος κανονικός χρησιμοποιούμενος 
μόνον ύπό Οικουμενικών Συνόδων, καί δέν δυνάμεθα είς τοιούτον κείμενον 
νά τόν χρησιμοποιήσωμεν. Έπίσης ό χρησιμοποιούμενος όρος «Ιερά παράδο- 
σις» έχει μείζον θεολογικόν περιεχόμενον. ’Αποτελεί τήν έτέραν πηγήν τής 
Θείας Άποκαλύψεως καί εΐναι Ισοστάσιος πρός τήν ’Αγίαν Γραφήν. Τό θέμα 
τής έκ ρασοφορίας χειροτονίας έπισκόπων δέν δυνάμεθα νά τό τοποθετήσω- 
μεν έντός τής Θείας Άποκαλύψεως. Ωσαύτως ή λέξις «μεγαλεϊον» τού μονα
χικού βίου δέν συμβιβάζεται πρός τό πνεύμα τής συγχρόνου έποχής. Θά
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προέτεινον τήν έκφρασιν «άξία τού μοναχικού βίου». Ταΰτα μόνον ώς παρα
τηρήσεις λεκτικός.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Συμφωνώ άπολύτως μεθ' ύμών, όγιε 
Πρόεδρε, νά άντικατααταθή ή λέξεις «μεγαλεϊον τού μοναχικού βίου» διά τής 
έκφράσεως «άξία». Είς τό τρίτον όμως σημεϊον τοΰ κειμένου άναφέρεται ότι 
ή χειροτονία έπισκόπων έκ ρασοφόρων έχει τάς άρχάς αύτής είς τούς άπο- 
στολικούς χρόνους. ‘Αμφιβάλλω άν ή πράξις αύτη ανάγεται είς τούς άποστο- 
λικούς χρόνους. Προτείνω όπως άντί τούτου λεχθή ότι «ή πράξις αϋτη δέν 
άντιτίθεται είς τήν άρχαίαν παράδοσιν».

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης 'Ορους Λιβάνου: Δέν γνωρίζω άν έννόησα κα
λώς τήν παρέμβασιν τοΰ άγίου Κιέβου. Πιστεύω όμως ότι ή μοναχική κουρά 
δέν πρέπει νά άναφερθή είς τούς άποστολικούς χρόνους.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Ό  άγιος Κιέβου διετύπωσε μίαν πολύ ώραίαν παρα- 
τήρησιν καί διατύπωσιν. Δέν όντίκειτοι είς τήν άρχαίαν παράδοσιν ή χειροτο- 
νία έπισκόπων έκ μοναχών καί έκ ρασοφόρων. Είσθε σύμφωνος πρός τού
την, όγιε Όρους Λιβάνου;

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Όρους Λιβάνου: "Εχω νά παρατηρήσω έπίσης ό 
τι είς τήν δεύτερον παράγραφον, είς τήν γαλλικήν τούλάχιστον γλώσσαν, ή 
λέξεις παρθενία είναι συνώνυμος πρός τήν μοναχικήν κουράν καί κατά τούτο 
δηλοϊ τι πλέον ή τήν άπλήν άποχήν ή έγκρστειαν,

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Ή παρατήρησης ύμών δέν δύναται νά συζητηθή έν- 
τσύθα. Συνεννοηθήτε μετά τής Γραμματείας διά τήν όρθοτέραν άπόδοσιν 
τοΰ έλληνικοΰ κειμένου είς τήν γαλλικήν. Τό ζήτημα είναι τεχνικής φύσεως.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Όρους Λιβάνου: Τό θέμα δέν είναι άπλώς φρα
στικόν. Είς τήν έλληνικήν ή λέξις «παρθενία» έχει τήν έννοιαν τής έγκρατείας. 
Έάν τις εύρίσκεται έν παρθενίφ ήδη έχει λάβει τήν μοναχικήν κουράν. άλλως 
εύρίσκεται είς τήν κστάστασιν έγκρατείας ή άγαμίας. Υπάρχουν καί οί ζώντες 
έν παρθενία ή έγκρατεία, οϊτινες όμως δέν έχουν λάβει τήν μοναχικήν κου
ράν. Ούσιαστικώς πρόκειται περί τού αύτού πράγματος. Διότι έκτός τών πλαι
σίων τής μοναχικής κουράς ή παρθενία καί ή έγκράτεια είναι τό αύτό πράγμα. 
Νά λεχθή, λοιπόν, ή τό έν ή τό άλλο, ήτοι ή παρθενία ή μοναχική κουρά.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν είμαι βέβαιος. Θά έλέγομεν, έπί παραδείγματι, 
ότι ό ιερός Αύγουστϊνος έχειροτονήθη ών έν παρθενία; Παρατηρώ τοΰτο 
διότι έπικσλούμεθα τήν άρχαίαν παράδοσιν, τήν όποίαν δέν πρέπει νά μετακι- 
νήσωμεν. Γενικώτερον όμως φρονώ ότι δέν πρέπει νά άπασχολώμεν τόν έξω 
κόσμον μέ τοιαύτας λεπτομερείας. Τούς Ιερεϊς καί τούς μοναχούς νά ένημε- 
ρώσωμεν οί έπίσκοποι, όχι όμως καί τόν άπλοΰν λαϊκόν πιστόν, δοτις δέν έχει 
τοιαύτα ένδιαφέροντα. Ερωτώ καί αύθις: δεχόμεθα τήν έκθεσιν;

Ή έκθεσις γίνεται όμοφώνως άποδεκτή καί παροπέμπεται είς τήν 
είδικήν Συντακτικήν Επιτροπήν πρός διατύπωσιν σχεδίου άποφά
σεως έπί τοΰ θέματος τούτου.
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Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, φοβούμαι 
ότι έν θέμα, τό όποΤον είσήχθη είς τήν Διάσκεψιν ταύτην ώς άπασχολούν 
άποκλειστικώς τήν Εκκλησίαν Βουλγαρίας, είς τήν έγκριθεϊσαν διατύπωσιν 
τής έκθέσεως παρουσιάζεται ύπό γενικωτέραν μορφήν. Παραδείγματος χάριν, 
είς τό τρίτον σημεΤον γίνεται λόγος περί χρήσεως τών δύο πράξεων χειροτο- 
νίας έκ μέρους καί άλλων κατά τόπους Όρθοδόξων 'Εκκλησιών, ένώ, ώς διε- 
πιστώθη έκ τής ένταύθα συζητήσεως, σύδεμία άλλη Εκκλησία φαίνεται νά 
άντιμετωπίζη παρόμοιον πρόβλημα. Παρά ταύτα. είς τό άκροτελεύτιον ση
μεΤον τό κείμενον άποφαίνεται ότι θά άιτοβή ώφέλιμος ή χρήσις τών δύο 
πράξεων όχι μόνον διά τήν Βουλγαρικήν 'Εκκλησίαν, άλλά καί διά τό σύνολον 
τής Ορθοδόξου 'Εκκλησίας. "Εν ειδικόν θέμα άπασχολούν μίαν ’Εκκλησίαν, 
ώς τό προκείμενον, καί τού όποιου ή έξέτασις έγένετο δεκτή διά νά λύση έν 
πρόβλημα τής 'Εκκλησίας ταύτης. νομίζω ότι δέν πρέπει νά γενικεύηται.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καί έγώ νομίζω ότι τό σημεϊον 3, τό προβλέπον δύο 
χωριστός πράξεις διά τήν χειροτονίαν έπισκόπων έκ μικροσχήμων μοναχών, 
δέν θά είναι πολύ χρήσιμον είς τάς κατά τόπους 'Ορθοδόξους 'Εκκλησίας. "Ε- 
νιαι Έκκλησίσι δέν χειροτονούν έπισκόπους έκ μικροσχήμων. ώς αϊ Έκκλη- 
σίαι Ρωσσίας καί Γεωργίας. Ώ ς  έκ τούτίκ; νομίζω ότι δέν θά πρέπει νά περι- 
ληφθή τό σημεϊον τοΰτο είς τάς τελικός άποφάσεις.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Βράτσης: "Αγιε Πρόεδρε, δέν θά περιπλέξω τά 
πράγματα, διότι δέν θά άπαντήσω είς διατυπωθείσας ύπό προλαλησάντων 
άδελφών παρατηρήσεις. Θά όναφερθώ  εις τό ύπ’ όψιν κείμενον. Κατά τήν 
γνώμην μου. ή έκθεσις τής Επιτροπής ώς ύπεβλήθη άνπμετωπίζει μόνον τυ- 
πικώς τό πρόβλημα τής χειροτονίας έπισκόπων έκ ρασοφόρων. Δέν διαγρά
φει τό άναγκαΐον καί φυσικόν πλαίσιον τού θεσμού τού μοναχικού βίου έξ ό
λων τών όψεων, ώς μιάς εύλογημένης άποστολής έντάς τής 'Ορθοδόξου Ε κ 
κλησίας. 'Αντιμετωπιζόμενον κατά ένα τόσον περιωρισμένον τρόπον τό πρό
βλημα τοΰ μοναχικού βίου δέν προσφέρει ένθαρρυντικάς προοπτικός διά τήν 
άνανέωσιν καί άναγέννησιν τοΰ μοναχισμού, ώς διαδραματίσαντος σημαντι
κόν ρόλον έν τή ζωή τής Εκκλησίας κατά τό παρελθόν, καί προοριζομένου νά 
διαδραματίση τοιοΰτον καί είς τό μέλλον.

'0  Σεβ. Πρόεδρος: Είοθε έκτός θέματος. Παρακαλώ έπί τοΰ κειμένου 
τής έκθέσεως τής Επιτροπής.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Βράτσης: Προτείνω μεταβολήν τοΰ κειμένου ώς 
πρός τό σημεϊον 4.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Παρακαλώ όχι λόγον περί μοναχισμού. Εϊσθε έκτός 
θέματος.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Βράτσης: Προτείνω τήν μεταβολήν τού σημείου 
4 τοΰ κειμένου ώς έξής: «Ή Διάσκεψις αϋτη έπικυροΐ τό μεγαλεΐον καί τήν 
άξίαν τοΰ μοναχικού θεσμού καί θεωρεί τήν ρασοφορίαν ώς προύπάθεσιν 
διά τήν χειροτονίαν έπισκόπων. Ή Διάσκεψις πιστεύει ότι τό πρόβλημα τής
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χειροτονίας έπισκόπων έκ ρασοφόρων συνδέεται άμέσως πρός τό ζήτημα 
όνανεώσεως τοϋ όρθοδόξου μοναχικού βίου έν γένει, διότι τό πνευματικόν 
αύτού περιβάλλον τυγχάνει άπαραίτητσν διά τήν πνευματικήν οίκοδομήν τού 
λαού τού Θεού. Ή άνανέωσις τού μοναχισμού τυγχάνει συνεχές μέλημα τής 
κοινής καί μόνης συνειδήσεως τών Όρθοδόξων Εκκλησιών».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Όχι. Μετά βαθυτάτης λύπης παρατηρώ ότι ό Πρόε
δρος τής 'Επιτροπής, τής έπεξεργασθείσης τό κείμενον τοϋτο καί ύπογράφων 
αύτό είναι ό Αρχηγός τής 'Αντιπροσωπείας, ής μέλος τυγχάνει ό άγιος 
Βράτσης. Καίτοι ώς άμέσως ένδιαφερόμενος διά τό θέμα τούτο δέν θά έπρε
πε νά είχε δεχθή τήν προεδρίαν, ώς έπραξεν είς άνάλογον περίπτωσιν, έπί 
τού θέματος τού πασχαλίου. ό άγιος Μολδαβίας, όμως προήδρευσε τής Επι
τροπής καί ύπέβαλε κείμενον συνταχθέν ύπό τήν έπίβλεψίν του. τό όποϊον 
έσεβάσθημεν έπί τώ τέλει ϊνα τιμήσωμεν καί τήν Εκκλησίαν τής Βουλγαρίας 
καί τήν 'Επιτροπήν, τής όποιας προήδρευσεν ούτος. Καί αύτός είναι ό λόγος 
διά τόν όποϊον δέν έπέτρεψα προηγουμένως νά διεξαχθή συζήτησις. Διότι 
ύπάρχουν πλεϊστοι άντιτιθέμενοι πρός τήν έκθεσιν ταύτην. ώς άναφερομέ- 
νην είς τό θέμα τοΰ μοναχισμού καί διετύπωσαν πρός τήν ταπεινότητά μου τό 
παράπονον διστί παρέπεμψα τήν έκθεσιν ταύτην τή Όλομελείςι· "Ομως διά 
νά διεξαχθοΰν τά πάντα έν κατανοήσει καί έν άγάπη προέτεινα τήν ψήφισιν 
τού ύπ' όψιν κειμένου. Καί έψηψίσθη. Καί μετά τήν έγκρισιν του ύμεΐς δέν 
δέχεσθε τήν άπόφασιν τής Όλομελείας. Νομίζω δέ ότι ή Διάσκεψις δέν δύ- 
ναται νά άσχολήται αιωνίως μέ τό θέμα τούτο. Θέτω ένώπιον τής Ό λομε
λείας τό έρώτημα. Ψηφίζεται τό κείμενον ή όχι; Παρακαλώ, άγιε Στάρας Ζα
γοράς, μή παρέχετε άλλα προσκόμματα διά τήν λύσιν τού ζητήματός σας.

Ό  Σεβ. Μητροπολϊηις Ηλιουπόλεως: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, ό
σον άφορφ είς τό 4ον σημεϊον, τού όποιου τήν τροποποίησιν προτείνει ό ά
γιος Βράτσης, ώς μέλος τής 'Επιτροπής τής έπεξεργασθείσης τό θέμα τούτο, 
δηλώ ότι τούτο έμελετήθη έπισταμένως κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών 
καί συνεφωνήθη μετά τού άγίου Στάρας Ζαγοράς ούδάλως νά μεταβληθή. 
Ιδίως τό σημεϊον τούτο, καθ' ότι ή παράγραφος αϋτη ύπήρξεν άποτέλεσμα 
συμβιβασμού μεταξύ τών μελών τής ’Επιτροπής. Ούδάλως βλέπω τήν σκοπι
μότητα τής τροποποιήσεως τής παραγράφου ταύτης και δέν δύναμαι νά έν- 
νοήσω τήν πρότασιν ταύτην τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Βράτσης έφ ' όσον ό 
Πρόεδρος τής Επιτροπής καί ’Αρχηγός τής Αντιπροσωπείας τής ’Εκκλησίας 
Βουλγαρίας έδέχθη όναντιρρήτως ταύτην.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων: Σεβασμιώτατε, ή προτεινομένη ύπό τού 
Σεβ. Μητροπολίτου Βράτσης τροπολογία άναιρεϊται ύπό τού δευτέρου μέ
ρους τής πρώτης παραγράφου τής έκθέσεως τής 'Επιτροπής, ένθα άναλύεται 
ή είσαγωγή τής χειροτονίας έπισκόπων έκ ρασοφόρων καί έξομοιούται αϋτη 
πρός τόν βίον τών μοναχών. Δέν δύναται έπομένως νά τροποποιηθή ή 4η πα
ράγραφος, διότι έν τοιαύτη περιπτώσει θά πρέπει νά μεταβληθή καί ή πρώτη.
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Ό  ΑΙδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος Μποροβόί: Σεβασμιώτατε. παρεμβαί
νω ούχί έπί τού περιεχομένου, άλλ- έπί τής διαδικασίας διά νά έξευρεθή διέ
ξοδος. Δέν γνωρίζω τήν άκολουθουμένην ένταΰθα διαδικασίαν καθ' ότι συμ
μετέχω διά πρώτην φοράς είς Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. Όμως ή συνήθως 
άκολουθουμένη διεθνώς διαδικασία, ώς καί έν τώ Παγκοσμίω Συμβουλίω 
Εκκλησιών, έχει ώς άκολούθως: Έφ' όσον έν κείμενον γίνεται δεκτόν ύπό 
πάντων, ύπάρχει δέ μεμονωμένη άντίρρησις. τότε τό κείμενον γίνεται άποδε- 
κτόν ώς άπόφασις τής Όλομελείας καί ή άντίρρησις ένός μέλους άνσγράφε- 
ται ώς μειοψηφία είς τό Πρακτικά. Πιστεύω ότι καί είς τήν προκειμένην περί- 
πτωσιν ουτος είναι ό μόνος τρόπος έπιλύσεως τού θέματος.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Ό  τρόπος ούτος είναι πράγματι ό όρθός καί ό παγκο- 
σμίως παραδεδεγμένος καί έφαρμοζόμενος. ’Εδώ όμως όταν έπιχειρήσωμεν 
νά έφαρμόσωμεν πλήρως τάς παγκοσμίως δεκτάς νομοτύπους διαδικασίας 
παρεξηγούμεθα καί έχομεν διαμαρτυρίας. Καί έπειδή άκολουθούμεν καί μίαν 
τακτικήν άδελφικής κατανοήσεως καί άγάπης έπέτρεψα είς τόν άγιον 
Βράτσης νά όμιλήση. Λοιπόν, τό κείμενον ένεκρίθη ύπό τής Όλομελείας. Ή 
γνώμη σας, άγιε Βράτσης, θά καταχωρηθή είς τά Πρακτικά ώς προσωπική 
σσς γνώμη. Διότι τήν γνώμην τής Εκκλησίας Βουλγαρίας έξέφρασεν ό Αρχη
γός τής 'Αντιπροσωπείας αύτής καί ύπάρχει ή ύπογραφή του είς τήν έκθεσιν. 
Έληξεν ή συζήτησις έπί τού θέματος, είδ' άλλως κηρύττω λήξασαν τήν συνε
δρίαν καί άπέρχομαι.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καί συνεχίζοντες τήν έξέτασιν τών θεμάτων, έρχό- 
μεθα είς τήν έξέτασιν τής έκθέσεως τής Επιτροπής έπί τής «'Αναπροσαρμο
γής τών περί νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων, συμφώνως ταΐς άπαιτήσε- 
σι τής συγχρόνου έποχής» καί παρακαλώ τόν Πρόεδρον τής ειδικής 'Επιτρο
πής Σεβ. Μητροπολίτην 'Ελσιγκίου όπως άναγνώση ταύτην.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης ’Ελσιγκίου: Τό κείμενον τής είσηγητικής έκθέ
σεως είναι έκτενές.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πρόκειται περί πραγματείας έπί τού θέματος τής νη
στείας καί νομίζω ότι όπσντες γνωρίζομεν τά έκτιθέμενα.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης 'Ελσιγκίου: Σεβασμιώτατε όγιε Πρόεδρε, παρ'ό
λον ότι φρονώ ότι τό κείμενον θά έδει νά είναι συντομώτερον. έν τούτοις δη- 
λώ ότι τούτο συνετάχθη ύπό τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέ- 
ζης κ. Μελετίου, ώς γραμματέως τής 'Επιτροπής, τή συνεργασίςι τού Έλλο- 
γιμ. Καθηγ. κ. Γαλίτη. έπί τή βάσει τής διεξαχθείσης ουζητήσεως έν άδελφι- 
κώ καί εΙρηνικώ πνεύματι. Τό κείμενον έχει ποιμαντικόν χαρακτήρα, καθ' ότι 
ό θεσμός τής νηστείας άποτελεϊ πνευματικόν καί ποιμαντικόν θέμα. Παρακα
λώ όπως διά λόγους πρακτικού.^καί γλωσσικούς τό κείμενον τούτο τής 'Επι
τροπής άναγνωσθή ύπό τού γραμματέως αύτής άγίου Νικοπόλεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ούδεμία άντίρρησις. Πρόκειται περί θαυμασίας με
λέτης όσον άφορά είς τόν πνευματικόν χαρακτήρα τής νηστείας, τόν όποϊον
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καί ήμεϊς ώς 'Αντιπροσωπεία τού Οικουμενικού Πατριαρχείου έχομεν έντο- 
λήν νά έξάρωμεν.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Νικοπύλεως καί Πρεβέζης: 'Επιθυμώ νά άναφέ- 
ρω άτι έκτελούντες τόσον τήν ύπόδειξιν τής Όλομελείας τής Διασκέψεως. ό 
σον καί τήν άπαίτησιν άλων τών συνέδρων τής 'Επιτροπής, προσεδώκαμεν 
τόν σημαντικόν τούτον, πνευματικόν χαρακτήρα εις τό κείμενον τής εισηγητι
κής ταύτης έκθέσεως. Καί τώρα άναγινώσκω τό κείμενον:

«Τώ Σεβασμιωτάτω Μητροπολίτη 
Γέροντι Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνι,
Προέδρω τής Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως,
Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε,

Ή ύπό τής Όλομελείας τής Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ 
ψεως συσταθεϊσα Α ' ’Επιτροπή πρός θεώρησιν καί έξέτασιν τού ύπό τής 
Προπαρασκευαστικής Επιτροπής (Γενεύης 1971) έτοιμασθέντος κειμένου 
έπί τού θέματος « Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκκλησιαστικών διατά
ξεων. συμφώνως ταϊς άπσιτήσεσι τής συγχρόνου έποχής» καί κατάρτισιν όρι- 
σπκού εισηγητικού έπί τού θέματος τούτου φακέλλου. συνελθούσα ύπό τήν 
προεδρίαν τού (προτάσει τού Σεβ. Μητροπολίτου Νουβίας κ. Συνεσίου έκλε- 
γέντος προέδρου) Σεβ. Μητροπολίτου Έλσιγκίου κ. Ίωάννου. γραμμστεύον- 
τος τού Σεβ. Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελετίου, άφού 
έμελέτησεν μετά τής όφειλομένης προσοχής (ο) τό είσηγητικόν κείμενον τής 
Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής ’Επιτροπής (Σαμπεζύ Γενεύης, 1971), (β) 
τάς γραπτάς εισηγήσεις τών άγιωτάτων τοπικών Όρθοδόξων 'Εκκλησιών, (γ) 
τάς διά γνωμών έν τή Όλομελεία δοθείσας, καί γενομένας όμοφώνως παρά 
τής ήμετέρας 'Επιτροπής δεκτός, όδηγίας, καί (δ) τάς ύπευθύνως διατυπωθεί- 
σας κατά τήν συνεδρίαν τής Επιτροπής άπόψεις τών μελών αύτής έκφραζόν- 
των τήν έπίσημον έπί τού θέματος θέσιν τών ‘Εκκλησιών των, καί διαπιστώ- 
σασα έξ αύτών άτι ή τροποποίησις ή σύντμησις τών παραδεδομένων Ιερών 
νηστειών δέν εύρίσκει εύμενή άπήχησιν είς τε τάς Ίεράς Συνόδους καί τόν 
εύσεβή τών Όρθοδόξων 'Εκκλησιών λαόν. άπεφάσισεν όμοφώνως νά προ 
τείνη πρός έγκρισιν ύπό τής Όλομελείας τό κάτωθι:

Λ-Εισηγητικόν πρός τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον κείμενον» έπί τού 
θέματος:

« Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων, συμ
φώνως ταίς άπσιτήσεσι τής συγχρόνου έποχής».

7. Νηστεία εϊναι ή πλήρης έγκράτεια τού χριστιανού, ήτις έπεκτείνεται 
τόσον είς τό σώμα όσον καί εις τήν ψυχήν τού άνθρώπου καθώς καί είς άλας 
αύτού τάς δυνάμεις καί αισθήσεις.

Ή  νηστεία δέν εϊναι έφεύρημα άνθρώπων πρός έξυπηρέτησιν οίωνδή- 
ποτε ύγιεινών. κοινωνικών ή θρησκευτικών άρχών. Είναι νόμος θείος. Εϊναι ή 
πρώτη φανέρωσις τού θελήματος τού Θεού πρός τόν άνθρωπον: «άπό παν
τός ξύλου τού έν τώ Παραδείσιο εϊπεν ό Θεός φάγεσθε· άπό δέ τού ξύλου
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τοΰ έν μέσω τοΰ παραδείσου, ού φάγεσθε άπ' αύτού». Άπό αύτά συνάγεται, 
ότι ή νηστεία «συνηλικιώτίς έστι της άνθρωπότητος· νηστεία γάρ έν τώ 
Παραδείσω ένομοθετήθπ», ώς παρατηρεί ό Μέγας Βασίλειος (Περί Νηστείας 
Λόγος Α', 3).

Ή  τήρησις τής έντολής τής νηστείας έν τώ Παραδείσω θά ώδήγει τόν 
άνθρωπον είς τήν θέωσιν. Ό μω ς «έπειδή ούκ ένηστεύσαμεν. έξεπέσαμεν 
τού Παραδείσου» {Μ. Βασίλειος, Περί Νηστείας Λόγος Α'. 4). Πολλήν περί 
τούτου ύψηγόρον θεολογίαν εύρίσκομεν είς τούς λόγους τών άγίων Πατέ
ρων καί Ιερούς τής Εκκλησίας ήμών ϋμνους καί ίδίως τούς ψαλλομένους κα
τά τήν Κυριακήν τής Τυρινής. Ή  νηστεία άποτελεΐ τήν πλέον δυναμικήν κα
ταγγελίαν τής προγονικής άποφάσεως καί προσπάθειαν διορθώσεως τών 
άποτελεσμάτων τής πτώσεως.

2. Ό  Μωσαϊκός Νόμος, δοθείς είς τόν Προφήτην άφού ένήστευσεν 
ήμέρας τεσσαράκοντα καί νύκτας τεσσαράκοντα, έπέβαλλεν είς τόν παλαιόν 
Ισραήλ πέντε νηστείας ταπεινώσεως, κατά τάς έορτάς τού άμνοΰ. τών έβδσ- 
μάδων τοΰ Ιλασμοΰ. τής σκηνοπηγίας καί τών σαλπίγγων, αί όποϊαι άπασαι 
άπεσκόπουν κυρίως είς τόν έξιλασμόν: «καί έσται τούτο ύμΐν νόμιμον αίώ- 
νιον· έν τώ μηνί τώ έβδόμω δεκάτη τού μηνάς... ταπεινώσετε τάς ψυχάς 
ύμών» (Λευΐτ. 16, 21). Μετά τήν αιχμαλωσίαν προσετέθησαν ύπό τών άγιων 
προφητών καί άλλαι νηστεϊαι είς άνάμνησιν έθνικών συμφορών καί έτέρων 
γεγονότων τής Ιστορίας τού Ισραήλ μέ στόχον τήν πρόκλησιν μετανοίας: 
«σαλπίσατε σάλπιγγι έν Σιών άγιάσατε νηστείαν κηρύξατε θεραπείαν... φεΐ- 
σαι. Κύριε, τού λαού σου καί μή δώς τήν κληρονομιάν σου είς όνειδος» (Ίωήλ 
2,15 καί 17). Κατά τάς περιόδους τής νηστείας ό παλαιός Ισραήλ ύπεχρεού- 
το νά έκδηλοϊ τήν μετάνοιαν αύτού διά τής έλαττώσεως τής ποσάτητος. τής 
έπιβραδύνσεως τοΰ χρόνου τών γευμάτων καί τής χρήσεως νηστησίμων φα
γητών καί ποτών τά όποια χαρακτηρίζονται έν τη Παλαιφ Διαθήκη ώς «άρτος 
κακώσεως» καί «υδωρ κακώσεως». Κύριος στόχος τών νηστειών αύτών ητο 
ή ταπείνωσις τού σαρκικοΰ φρονήματος, δΓ ής μόνης δύναται ό άνθρωπος νά 
τσπεινωθή θεαρέστως ένώπιον τού Κυρίου.

3. Ό  Κύριος καί Σωτήρ ήμών Ιησούς Χριστός ένανθρωπήσας, ούτε κα- 
τήργησε, ούτε έμείωσε τήν σημασίαν τής νηστείας. Άντιθέτως, νηστεύσας ό 
ίδιος έπί τεσσαράκοντα ήμέρας έν τή έρήμω πρό τής ένάρξεως τού κηρύγμα
τος τής μετανοίας, ού μόνον έδειξε σαφώς τήν σχέσιν τής νηστείας πρός τήν 
μετάνοιαν, άλλ' ήγίασε τήν νηστείαν (Ματθ. 4. 1-2). Ήξίωσε δέ άπό τούς μα- 
θητάς αύτοΰ νά καταβάλλουν πάντοτε πάσαν φροντίδα, ώστε ή νηστεία αύ
τών νά είναι ένώπιον τοΰ Θεοΰ μόνου πολύτιμος καί νά μή άποσκοπή είς έπί- 
γεια κατ' άνθρωπον έπιτεύγματα: «όταν νηστεύητε. μή γίνεσθε ώσπερ ol 
ύποκριταί σκυθρωποί· άμήν γάρ λέγω ύμϊν. άπέχουσι τόν μισθόν αύτών. Σύ 
δέ νηστεύων άλειψαί σου τήν κεφαλήν καί τό πρόσωπόν σου νίψαι όπως μή 
φανής τοϊς άνθρώποις νηστεύων, άλλά τώ Πατρί σου τώ έν τώ κρυπτώ καί ό 
Πατήρ σου ό βλέπων έν τώ κρυπτώ άποδώσει σοι έν τώ φανερώ» (Ματθ. 6,
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16-18). Είς πολλά δέ άλλα σημεία τής Καινής Διαθήκης συνιστάται ή νηστεία 
ώς μέσον έγκρατείας, πνευματικής άνατάσεως καί μετανοίας (Πράξ. 9,9. 
13,2. 14,23). Τόσον δέ έντονος είναι ή άποψις αύτή έν τή Άγίςι Γ ραφή, ώστε 
νά λέγη ό Μέγας Βασίλειος άποφθεγματικώς: «μετάνοια χωρίς νηστείας άρ- 
γή» (Περί Νηστείας Λόγος Α', 3).

4. Παραλλήλως όμως πρός τόν ώς άνω χαρακτήρα καί σκοπόν τής νη
στείας ό φιλάνθρωπος Σωτήρ ήμών Χριστός άπεκάλυψεν εις τούς άγιους καί 
πανευφήμους 'Αποστόλους του καί δΓ αύτών είς ήμάς, ότι ή νηστεία ή συνο- 
δευομένη ύπό προσευχής είναι ό μόνος τρόπος κατανικήσεως καί έκδιώξεως 
τοϋ Διαβόλου: «τό γένος τούτο έν ούδενί έκπορεύεται, είμή έν προσευχή καί 
νηστεία». Μεταξύ δέ τών δύο προέχει ή νηστεία, άφοΰ κατά τό άγιον Ιερο
μάρτυρα Κλήμεντα, έπίσκοπον Ρώμης, «κρείσσων νηστεία προσευχής» (B‘ 
'Επιστολή, 16).

5. Συνεπείς πρός ταύτα οί άγιοι ‘Απόστολοι καί οί ϊδιοι ένήστευσαν πρό 
τής ένάρξεως τού θείου έργου τού κηρύγματος καί έπέβαλαν είς πάντας τούς 
μαθητάς αύτών χριστιανούς νά νηστεύουν είς τιμήν τού σωτηρίου Πάθους 
τού Κυρίου Τετάρτην κα'ι Παρασκευήν: ·<αί νηστεϊαι ύμών». παραγγέλλουν οί 
άγιοι 'Απόστολοι, «μή έστωσαν μετά τών ύποκριτών νηστεύουσι γάρ δευτέ- 
ρα σαββάτων καί Πέμπτη ύμεΐς δέ νηστεύσατε τετράδα καί παρασκευήν» 
(Διδαχή 8.1). Έκτοτε δέ αί νηστεϊαι τής Τετάρτης καί τής Παρασκευής, όμού 
μετά τής ύπ' αύτού τού Κυρίου καθαγιασθείσης καί έκκλησιαστικώς νομοθε- 
τηθείσης Μεγάλης Τεσσαρακοστής, άποτελούν έν τή 'Αγία ήμών 'Εκκλησία 
Ιερώτατον καί σεβσσμιώτστον θεσμόν. Κατά τήν άγίαν Τεσσαρακοστήν, ήδη 
άπό τών πρώτων τής 'Εκκλησίας χρόνων, οί χριστιανοί έτήρουν καθημερινώς 
όλοτελή νηστείαν μέχρις έσπέρας τινές δέ τήν όλοτελή αύτήν νηστείαν δέν 
διέκοπτον διά τής λήψεως τροφής τό έσπέρας, άλλ' έξηκολούθουν αύτήν έπί 
δύο ή καί περισσοτέρας ήμέρας. Ή τάξις αύτή έτηρεϊτο Ιδιαιτέρως κατά τήν 
πρό τοΰ Πάσχα Μεγάλην λεγομένην 'Εβδομάδα, κατά τήν όποιαν: «οί μέν καί 
πάσας ύπερτιθέασιν άσιτοι διατελούντες, οί δέ δύο, oi δέ τρεις, ol δέ τέσσα- 
ρας, ol δέ ούδεμίαν» (Διονυσίου ‘Αλεξάνδρειάς, 'Επιστολή πρός Βασιλείδην, 
PG 10, 1278). Κατά τάς ήμέρας ταύτας. έτηρεϊτο ξηροφαγία, ήτοι κατά μέν 
τόν άγιον Έπιφάνιον οί πιστοί έγεύοντο μόνο άρτου, άλατος καί ϋδατος (Περί 
πίστεως 22,10), ένώ κατά τάς 'Αποστολικάς Διαταγάς έγεύοντο καί λαχάνων 
άνευ έλαίου (Βιβλ. Ε', 18).

6. ‘Η παράδοξος αύτή έλευθερία είς τήν κατά δύναμιν τήρησιν τής νη
στείας τής άγίας Τεσσαρακοστής καί Ιδία τής Μεγάλης Έβδομάδος δεικνύει 
σαφώς ότι ή νηστεία είναι νόμος πνευματικός είςτόν όποιον καλούνται άπαν- 
τες ο! χριστιανοί νά άνταποκριθούν έκαστος κατά τήν Ιδίαν δύναμιν καί δυνα
τότητα, χωρίς όμως νά παρέχηται ποτέ είς ούδένα έλευθερία καταφρονή- 
σεως τοϋ Ιερού τούτου θεσμού: «όρα μή τις σε πλανήση άπό ταύτης τής 
όδού τής διδαχής... εΙ μέν γάρ δύνασαι βαστάσαι όλον τόν ζυγόν τού Κυρίου,



τέλειος έσει· εϊ δέ ού, δ δύνει, τοΰτο ποίει· περί δέ τής βρώσεως, δ δΰνασαι. 
βάστσσον» (Διδαχή 6, 1-3).

Οΰδείς έκ τών νόμων τής Εκκλησίας είναι τόσον πνευματικός καί ού- 
δείς παρουσιάζει τόσην ευελιξίαν καί δίδει τόσην ελευθερίαν, όσην ό Ιερός 
τής νηστείας θεσμός. Καί τοΰτο διότι δΓ αύτής επιδιώκεται όχι ή συντριβή ή 
έκμηδένησις τοΰ σώματος, άλλ' άπλώς ή ύπερνίκησις καί χαλιναγώγησις τών 
παθών. «Ήμεΐς ούκ έδιδάχθημεν εϊναι σωματοκτόνοι. άλλά παθοκτόνοι». το
νίζουν έξαίροντες τόν πνευματικόν χαρακτήρα τής νηστείας οί αύστηρότεροι 
άσκηταί τής αιγυπτιακής έρήμου. Κατά τούς άγιους Πατέρας, ή νηστεία εϊναι 
μία έλευθέρα πράξις θυσίας έπιγείων, χάριν τής πνευματικής προκοπής· είναι 
όρνησις έθελούσιος παντός δ.τι ύποδουλώνει τήν ψυχήν καί διαστρέφει τό 
σώμα διά τών έξωθεν πειρασμών καί τών παρά φύσιν παθών είναι μέσον 
ύπσκοής καί ένισχύσεως τής δυνάμεως τής θελήσεως· δείχνει τόν δυναμι
σμόν τής μετανοίας· είναι ή κυριωτέρα συμβολή τού άνθρώπου διά τήν έπί- 
τευξιν τοΰ άγισσμοΰ του.

7. Είς τόν μή όρθόδοξον κόσμον παρετηρήθη ή τάσις νά παραμερίζεται 
άπό τήν ζωήν τών άνθρώπων πάν ό,τι θά ήδύνατο νά δημιουργήση είς αύ- 
τούς προβλήματα συνειδήσεως. Μέ τό ίδιον κριτήριον ύπετιμήθη παρ' αύτώ 
καί ό θεσμός τής νηστείας. Έπεκράτησεν ή άρχή τά ιδεώδη νά καταβιβάζων- 
ται έκάστοτε τόσον χαμηλά, ώστε νά δύναται άνέτως ό σύγχρονος άνθρωπος 
νά φθάνη είς αύτά, μέ άποτέλεσμα νά δημιουργεϊται είς αύτόν. ή συνεπείς 
τούτου ψευδής άντίληψις ότι «έπραξε τά διατεταγμένα» καί δύναται νά έχη τήν 
συνείδησιν αύτού ήρεμον. Κατά τήν όρθόδοξον όμως άντίληψιν, τό Ιδεώδες 
εύρίσκεται πολύ ύψηλά καί έκαστος όφείλει, άν θέλη νά φθάση είς αύτό. νά 
ύψωθή άναλόγως. Άκριβώς δέ δΓ αύτό ή όσκησις δέν έχει μέτρον. Είναι πάν
τοτε άτέλεστος. όπως καί ή τελειότης τών τελείων. Βεβαίως, έλάχιστοι άντα- 
ποκρίνονται είς τάς έπιταγάς τού όρθοδόξου ύψηλού Ιδεώδους τόσον, ώστε 
νά θεούνται ζώντες. Καί αύτοί παρ' ότι πράττουν πάντοτε τά διατεταγμένα 
ούδέποτε ύψηλοφρονοΰν, άλλ’ όμολογούν ότι «δούλοι άχρεϊοι έσμεν καί ό 
όφείλομεν ποιήσαι πεποιήκαμεν». Όλοι οί άλλοι έχουν — κατά τήν όρθόδο
ξον περί πνευματικής ζωής άντίληψιν χρέος νά μή έγκαταλείπουν ποτέ τόν 
καλόν τής νηστείας άγώνα, άλλ' έν αύτομεμψίς καί συναισθήσει τής ταπεινό- 
τητος τής κσταστάσεώς των νά έπαφίενται διά τάς παραλείψεις των είς τό έ 
λεος τού Θεού. Καθ' όσον όρθόδοξος πνευματική ζωή είναι σχεδόν όλοσχε- 
ρώς άνεπίτευκτος χωρίς τόν πνευματικόν άγώνα τής νηστείας.

8. Άπό όλα αύτά καταφαίνεται, ότι ό θεσμός τής νηστείας παραμένει 
δια τήν ‘Εκκλησίαν θεσμός σπουδαίος καί ίερώτατος, μέσον πνευματικής 
άνατάσεως, κυριαρχίας τοΰ πνεύματος έπί τών παθών τής σσρκός, έξσγια- 
σμοΰ τής βουλήσεως καί διαπλάσεως τοΰ γνησίου κατά Θεόν φρονήματος, 
άλλά καί δύναμις γενικής τής κοινωνίας εύεργετικής προαγωγής. Ώ ς  τοιούτος 
ό θεσμός τής νηστείας πρέπει συνεχώς νά διδάσκεται, νά έξυψώνεται καί νά 
περιφρουρήται άπό κάθε είδους όθνείαν αύτού θεώρησιν. Πρέπει νά τονίζε
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ται δτι ή νηστεία έκτός άπό τήν ύψίστην αύτής σημασίαν διά τήν κατά Χρι
στόν προκοπήν καί τελείωσιν τών έπί μέρους άτόμων, έχει σπουδαιότητα καί 
διά τε τήν προπαρασκευήν τοΰ πληρώματος πρός άξίαν έπιτέλεσιν τών άγίων 
έορτών καί διά τήν ύπ' αύτού κατανόησιν τής ύψίστης έν τή Εκκλησία σημα
σίας τών διά νηστείας προοιμιαζομένων (Πάσχα, Χριστούγεννα. Θεοφάνεια, 
Κοίμησις τής Θεοτόκου, Μνήμη τών Άγίω ν Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου) 
καί έπιτελουμένων έορτών (Ύψωσις τοΰ τίμιου καί ζωοποιού Σταυρού καί 
Άποτομή τής τίμιας κεφαλής τοΰ Άγίου Προδρόμου), καθώς καί διά τήν έπα- 
ξίαν συμμετοχήν είς τά άχραντα μυστήρια τοΰ Σώματος καί Αίματος τού Σω- 
τήρος Χριστού. Πρός έξύψωαιν καί περιφρούρησιν τής νηστείας πρέπει πάν
τοτε νά ύπομιμνήσκεται ή πατερική καί λειτουργική παράδοσις τής 'Εκκλη
σίας ήμών, ήτις πιστώς άκολουθούσα τούς λόγους τού Κυρίου ότι «ού τά εισ
ερχόμενα διά τού στόματος άλλά τά έκ καρδίας εκπορευόμενα ταύτα κοινοί 
τόν άνθρωπον», άξιοΐ. ϊνα ή νηστεία συνοδεύηται καί άπό τά άνάλογα πνευ
ματικά έργα καί τό άντίστοιχον φρόνημα: «νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν, 
εύάρεστον τώ Κυρίω. 'Αληθής νηστεία ή τών κακών άλλοτρίωσις».

9. Τούτο όμως δέν σημαίνει ότι ή τυπολατρική καί άντιπνευματική παρά 
τινων τήρησις τής νηστείας άποτελεϊ κατηγορίαν τού θεσμού. Ωσαύτως δέν 
άποτελεΐ κατηγορίαν τού θεσμού τό γεγονός άτι δυστυχώς πλεΐστοι έκ τών 
πιστών είς τήν σημερινήν κοινωνίαν δέν τηρούν πάσας τάς περί νηστείας δια
τάξεις, είτε λόγω όλιγωρίας, είτε λόγω τών έπικρατουσών συνθηκών ζωής, 
οίαιδήποτε καί άν ώσιν αυται.

10. Ό λαι άμως αύταί αί περιπτώσεις τής μή τηρήσεως τών περί νη
στείας Ιερών τής ’Εκκλησίας θεσμών, είτε εϊναι γενικώτεραι (λόγω συνθηκών 
έργασίας στρατεύσεως, διαβιώσεως έν τή διασπορά κ.λπ.), είτε άτομικαί 
(π.χ. άσθένειαι) δέον όπως τυγχάνουν φιλοστάργου μητρικής μερίμνης έκ μέ
ρους τής Εκκλησίας, ή άποία ούδέποτε θέλει τόν θάνατον τού οίουδήποτε 
άμαρτωλού, ώς τού έπιστρέψαι καί ζήν αύτόν, διά τής άποδοχής τού σωτηρίου 
χαρακτήρος πάσης έντολής ή παραδόσεως τής 'Εκκλησίας τού Χριστού.

Κατόπιν τών ώς άνω. καί τρόπον τινά συνοψίζοντες τά μέχρι τούδε λε- 
χθέντα, είσηγούμεθσ:

α) ΑΙ περί νηστείας έν ίσχύϊ σήμερον διατάξεις τής 'Εκκλησίας νά δια
τηρηθούν ώς έχουν, ήτοι άναλλοίωτοι. 

β) Ούδεμία μεταβολή νά έπενεχθή ώς πρός τό νόημα, τόν χαρακτήρα 
καί τόν τρόπον τής νηστείας. 

γ) Διά τούς χριστιανούς τούς έχοντας δυσκολίαν είς τήν τήρησιν τών 
ίσχυουσών διατάξεων περί νηστείας, είτε λόγω άσθενείας, είτε λό
γω ειδικών συνθηκών έπικρατουσών είς τινας χώρας άπό πλευράς 
κλίματος, δυνατάτητος έξευρέσεως νηστησίμων τροφών καί κοινω
νικών δομών καί έντός τού πλαισίου τών ώς άνω λεχθέντων έπί τώ 

σκοπώ νά μή άτονίση ό θεσμός τής νηστείας, ή Άγια καί Μεγάλη 
Σύνοδος νά άφήση εις τήν πνευματικήν διάκρισιν τών κατά τόπους
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Όρθοδόξων Εκκλησιών νά καθορίσουν έντός τών πλαισίων τών 
ίσχυουσών διατάξεων τό μέτρον οίκονομίας. μέ τό όποιον οί υπεύ
θυνοι Ίεράρχαι καί οί έντολοδόχοι αύτών πνευματικοί πατέρες θά 
άντιμετυ,ιπίζουν τάς είδικάς (γενικάς ή άτομικάς) περιπτώσεις, άπα- 
λύνοντες τό δΓ αύτάς τυχόν «στύφον» τών άγίων νηστειών.

Έν τώ Όρθοδόξω Κέντρω τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σαμπεζύ 
Γενεύης, τή 9η Σεπτεμβρίου 1982».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστούμεν τήν Επιτροπήν διά τήν παρουσια- 
σθεΤσον έργασίαν ένώπιον τής Όλομελείας καί καλώ αύτήν νά άποφανθή έπί 
τής έκθέσεως. Ό  άγιος Κυρηνείας έχει τόν λόγον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κυρηνείας: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, έμελέ- 
τησα έπισταμένως τό κείμενον τής Επιτροπής. Πρόκειται περί θαυμασίου κη
ρύγματος, περί θαυμασίας διαλέξεως έπί τοΰ θέματος, ούχί όμως περί άπαν- 
τήσεως είς τό φλέγον πρόβλημα τής νηστείας, τό τεθέν ένώπιον τής παρού
σης Διασκέψεως. Πρόκειται δέ περί ζητήματος άπασχολοΰντος άπάσας τάς 
Ορθοδόξους Εκκλησίας, δεδομένου ότι ή νηστεία παραβιάζεται ύπό μεγί
στου άριθμοΰ πιστών. Νομίζω ότι τό έγγραφον δέν δίδει άπάντησιν είς τό αί
τημα τών πιστών καί δέν λύει τό πρόβλημα.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Καρθαγένης: Σεβασμιώτατε Πρόεδρε, συμφωνώ 
άπολύτως μετά τού άγίου Κυρηνείας. Ή πνευματική εισαγωγή βεβαίως είναι 
ώφέλιμος, τά άναφερόμενα όμως τυγχάνουν γνωστά είς όλους. Καί ό έπίλο- 
γος. ό συνοψίζων τά πάντα, καταλήγει είς γνωστάς ύποδείξεις χωρίς νά βοη- 
θή. χωρίς νά άπαντά είς τήν άγωνίαν τού λαού. χωρίς νά δίδη λύσιν είς τό 
πρόβλημα. Σέβομαι άπολύτως τήν γνώμην τής Επιτροπής, άλλά δηλώ ότι ή 
Έκθεσις αύτής δέν μέ Ικανοποιεί καί φοβούμαι ότι δέν μάς βοηθεϊ είς τό έρ- 
γον μας καί δέν δύναμαι νά συμφωνήσω πρός τό περιεχόμενόν της.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων: Σεβασμιώτατε όγιε Πρόεδρε, έπί ένός 
μόνον σημείου θά έπεθύμουν νά παρατηρήσω τά έξης: Διερωτώμαι καί έρω- 
τώ τήν Επιτροπήν, ούδαμοΰ τοΰ κειμένου εύρέθη δυνατότης νά λεχθή έάν ό 
θεσμός τής νηστείας είναι έξελίξιμος ή μή, έπί τό μεϊζον ή έπί τό έλασσον; 
Νομίζω ότι είναι έκ τών βασικωτέρων στοιχείων τής θεολογίας καί τής πρα
κτικής τής νηστείας. Καί έπειδή όμιλώ περί τοΰ έξελιξίμου χαρακτήρος τής νη
στείας, άς έπιτραπή νά είπω ότι όλαι αί πηγαί καί οΙ κανόνες όμιλοΰν περί 
συγκεκριμένων άρχεγόνων τεθεσπισμένων νηστειών, ήτοι τής Τετάρτης καί 
Παρασκευής καί τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ούκ έγώ λέγω ταΰτα. άλλ' οί 
σχολιασταί τών κανόνων. Ό  Βαλσαμών. έν πλήρει IB' αίώνι, σχολιάζων τόν 
69ον Άποστολικόν κανόνα, λέγει: «Σημείωσαι δέ άπό τού παρόντος κονόνος. 
ότι κυρίως μία έστί νηστεία, ή τεσσαρακονθήμερος, ή τοΰ Πάσχα· εί γάρ ή- 
σαν καί άλλαι, έμνήσθη άν καί τούτων ό κανών. Πλήν καί κατά τάς άλλας νη- 
στησίμους, ήγουν τών άγίων 'Αποστόλων, καί τής Κοιμήσεως τής άγιας Θεο
τόκου, καί τής γεννήσεως τού Χριστού, νηστεύοντες, ούκ αίσχυνθησόμεθα». 
Ούδέ πόρρωθεν έπιθυμώ νά θέσω έν άμφιβόλω τήν Ιερότητα τών νηστειών
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καί τών Χριστουγέννων καί τών άγίων Αποστόλων καί τής Κοιμήσεως τής 
Θεοτόκου, άλλά τούλάχιστον νά παραδεχθώμεν ότι ύπήρξε μία έξέλιξις άπό 
τάς βασικάς καί κυριωτέρας νηστείας τής Τετάρτης καί τής Παρασκευής καί 
τής νηστείας τού Πάσχα έπί τά πρόσω. Καί ότι τούλάχιστον έκ τούτου άπο- 
δεικνύεται ότι ό θεσμός τής νηστείας είναι έξελίξιμος. ‘Ωσαύτως, ό αύτός 
Βαλσαμών είς σχόλιόν του είς τόν 19ον κανόνα τής έν Γάγγρςι Συνόδου όμι
λε! ούχί περί πολλών νηστειών, άλλά περί τών παραδεδομένων νηστειών: 
«Άκούσας δέ τίνος εΙπόντος. έκ τοϋ παρόντος κσνόνος άναφέρεσθαι μή είναι 
μίαν νηστείαν τήν τεσσαρακονθήμερον, άλλά διαφόρους, λέγω. ότι ούκ έστι 
τούτο άληθές· άπό γάρ τού τοιούτου ψιλού λόγου τοιαύτη παράδοσις ού 
συνάγεται. Νηστειών δέ μέμνηται ό κανών ενταύθα παραδεδομένων τών τε
τράδων καί παρασκευών καί τής τεσσαρακονθημέρου νηστείας». Δέν σημαί
νει τούτο ότι προτείνομεν νά περιορισθώμεν μόνον είς αύτάς. Ά λλ ' όταν είς 
τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Επιτροπήν συνεζητήσαμεν τό θέμα 
έχοντες ύπ’ όψιν τό θαυμάσιον κείμενον περί νηστείας τής Εκκλησίας τής 
Σερβίας, κατελήξαμεν ε ίςτό  συμπέρασμα ότι ό θεσμός τής νηστείας είναι έξε
λίξιμος καί έπί τά πρόσω αύξανομένων τών νηστειών καί έπί τά έλάσσω 
μειουμένων τούτων. Έξ έτέρου. έρωτώ, ούδαμοΰ τοϋ κειμένου τής είσηγή
σεως τής Επιτροπής εύρέθη θέσις νά λεχθή, τούλάχιστον δΓ ώρισμένας κα
τηγορίας έκ τών μελών τής Εκκλησίας, ότι ή νηστεία είναι άπαραιτήτως αύ- 
στηρά καί ότι δΓ άλλα δύναται νά ύπάρξη ποιά τις χαλαρότης; Δέν έννοώ τούς 
άσθενεϊς, διά τούς όποιους ήδη προβλέπει τό κείμενον. Καί σχετικώς άναφέ- 
ρω καί αύθις σχόλιον τού Ζωναρά είς τόν αύτόν 19ον κανόνα τής έν Γάγγρφ 
Συνόδου: «τάς δέ παραδεδομένσς νηστείας είς τό κοινόν έφη ό κανών, άντι- 
διαστέλλων ταύτας άπό τών ίδίςι τισίν έπιτασσομένων νηστειών, οίον τών διό 
τό άγιον βάπτισμα τοϊς μέλλουσι φωτισθήναι έντελλομένων. καί τοΐς χάριν 
έπιτιμίου νηστεύειν κωλυομένοις, καί άλλων τοιούτων. Τάς μέν γάρ είς τό 
κοινόν παραδεδομένσς, άνάγκη πάντας νηστεύειν τούς πιστούς, τάς δέ λοι- 
πάς, έκείνους μόνους, οίς έπετάχθησαν». Καί έρωτώ: τί σημαίνει «οΐς έπετά- 
χθησαν»; Δηλαδή είς έκείνους είς τούς όποιους έπεβλήθησαν, είς ώρισμένην 
κατηγορίαν, είς τήν όποιαν καί άνήκουν ο! μοναχοί, ol κληρικοί, οί εύσεβό- 
φρονες, καθότι ή νηστεία έχει καί χαρακτήρα παιδαγωγικόν. Ώ ς  πρός τό 3ον 
σημεϊον τών προτάσεων τής Επιτροπής, δηλώ ότι δέν μέ Ικανοποιεί ή πρότα- 
σις καθ' ήν τά πάντα νά έπαφίενται είς τήν κρίσιν τών κατά τόπους Εκκλη
σιών. Είς τό σημεϊον τοΰτο τό πράγμα άποβαίνει τραγικόν, φρικτόν. Θά έχω- 
μεν πλουραλισμόν πράξεων. Καί συγκεκριμένους, τί θά γίνη είς τήν Ορθόδο
ξον Διασποράν: Έπί παραδείγματι, έν Γερμανία ύπάρχουν 10 όρθόδοξοι δι- 
καιοδοσίαι καί αύται θά λαμβάνουν οδηγίας έκ τών άντιστοίχων Εκκλησιών 
αύτών. Έάν. λοιπόν, έκάστη Εκκλησία έφαρμόζη. κατ' οικονομίαν, διαφό
ρους τρόπους νηστείας, άς άναλογισθώμεν όποία βαβυλωνία θά προκύψη έκ 
τούτου είς τήν Όρθόδοξον Διασποράν καί οϋτω θά γίνωμεν άντικείμενα γέ
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λωτος καί χλεύης είς τά όμματα τών έτεροδόξων, έφαρμόζοντες μίαν τοιαύ- 
την άρχήν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Επειδή δέ πρόκειται περί έργατών, έπιστρέφοντες 
ούτοι μετά έν διάστημα είς τάς πατρίδας των, εύρίσκονται πρά διαφόρων καί 
δή καί άντιθέτων τρόπων ρυθμίσεως τών τής νηστείας ύπό τών οικείων έπι
σκόπων, προερχομένης οϋτω πνευματικής συγχύσεως μεταξύ τών πιστών. 
Έχει άπόλυτον δίκαιον ό άγιος Μύρων ώς πρός τάς ποικίλας ταύτας τών κατ* 
οικονομίαν κατά τόπον άποφάσεων ώς πρός τήν διευθέτησιν τών τής νη
στείας.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων: Καί έπιτρέψατέ μοι νά θέσω μίαν άκάμη 
τυπικήν έρώτησιν. ή όποια είς τήν βάσιν της είναι ούσιαστική. Μέχρι τής 
στιγμής αύτής τά ύποβληθέντα είς τήν ‘Ολομέλειαν κείμενα, καί άναφέρομαι είς 
τό κείμενον περί τών κωλυμάτων τού γάμου, είχον λάβει ύπ- όψιν τά σχετικά 
προύπάρχοντα κείμενα τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 'Επιτροπής. 
Είς τήν προκειμένην περίπτωσιν έχομεν δύο διορθόδοξα κείμενα, τό τής 
Διορθοδόξου 'Επιτροπής καί τό τής Πανορθοδόξου Διασκέψεως ταύτης. έξ 
ών τό δεύτερον έξοβελίζει, άναιρεΐ. άποκλείει τό πρώτον. Διερωτώμαι, τί θά 
πράξη ή Α γ ία  καί Μεγάλη Σύνοδος εύρισκομένη ένώπιον δύο άντικρυς άντι
θέτων κειμένων;

Ό Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Φειδάς: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, έμελέ- 
τησα τό κείμενον τής 'Επιτροπής καί φρονώ άτι δέν θά ήδύνατο όπως άνα- 
γνωσθή ώς είσήγησις είς τήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. Καί τοΰτο διότι έχει 
έντονον κηρυγματικόν χαρακτήρα. Βεβαίως ό θεσμός τής νηστείας είς τήν 
πνευματικήν του διάστασιν είναι θέμα τής Εκκλησίας έχον σχέσιν πρός τήν 
κανονικήν αύτής αύτοσυνειδησίαν. Ή  προσωπική μου άποψις είναι άτι ή 'Εκ
κλησία είς τήν κανονικήν αύτής παράδοσιν διακρίνει μεταξύ δύο μορφών νη
στείας. τής καθ' έβδομάδα νηστείας τής Τετάρτης καί Παρασκευής, όμού 
πρός τήν τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής, είναι δέ πολύ χαρακτηριστικά τά 
σχόλια είς τούς άναφερομένους είς τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν κανόνας 
τών Αποστόλων καί τής Πενθέκτης, άπαγορεύοντα μάλιστα τήν άσκησιν 
οίασδήποτε έπιεικείας δσον άφορςί τόσον είς τήν ποιότητα όσον καί είς τήν 
διάρκειαν τής νηστείας καί, δεύτερον, τού κύκλου τών νηστειών έκείνων, 
τών γνωστών έκ τών σχολίων τοΰ Βαλσαμώνος καί τοΰ Ζωναρά, κύκλου ό 
όποιος είσήλθε μεταγενεστέρως είς τήν ζωήν τής Εκκλησίας μετά τόν IB' 
αιώνα, άποτελών τήν έξέλιξιν τού θεσμού. Όπως καί άν έχη άμως τό πράγμα, 
αί νηστείαι αύται καθιερώθησαν. Νομίζω, επομένως, ότι έάν έπιθυμώμεν νά 
έχωμεν τυπικήν όμοιομορφίαν καί όχι ποικιλομορφίαν, θά πρέπει νά διατηρή- 
σωμεν τάς παραδεδομένας νηστείας τής πρώτης κατηγορίας ήτοι έκείνας τής 
Τετάρτης καί τής Παρασκευής διά τήν άποστολικότητα τής παραδόσεως καί 
τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής διά τήν Κυριακήν άναφοράν, καί νά συζητή- 
σωμεν δΓ έκείνας τής δευτέρας κατηγορίας, ώς προσφερομένας δΓ άσκησιν 
οικονομίας ύπό τής 'Εκκλησίας. Καλόν θά ήτο όπως μή καθορίσωμεν διαιτο-
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λόγιον τροφών κ.λπ., καθ’ ότι έκάστη 'Εκκλησία δύναται έν προκειμένω νά 
άσκηση, συμφώνως πρός τάς δυνατότητας αύτής. οικονομίαν μεταξύ αύστη
ράς καί έλαφράς νηστείας. Είς τούς κανόνας γίνεται σαφής διαχωρισμός με
ταξύ αύστηράς καί έπιεικοΰς νηστείας. Έπί παραδείγματι. κατά τήν Μεγάλην 
Τεσσαρακοστήν άπαγορεύεται αύστηρώς ή κρεωφαγία, έστω καί άν ό πιστός 
πνέη τά λοίσθια (69ος Άποστολικός κανών). Βεβαίως αί άναφερθεΐσαι νη- 
στεϊαι τών άγίων Αποστόλων κ.λπ. προύπήρχον — ύπάρχουν σαφείς 'ιστορι
κοί μαρτυρίαι —, τάς όποιας έτήρουν κατ' άρχάς μόνον οί μοναχοί, οί «οίς έπε- 
τάχθησαν», κστά τόν Ζωναράν. έκ τής τόξεως δέ ταύτης τών μοναχών είσήλ- 
θον είς τόν κόσμον. Ό μω ς δέν δύνανται νά έφαρμοσθοΰν έπί παντός πιστού 
όδιακρίτως ύπό τήν έννοιαν μιάς ένθέσμου, κανονικώς κατωχυρωμένης διά 
κανόνων, ηύξημένου κύρους νηστείας τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής καί τής 
Τετάρτης καί Παρασκευής. Τυγχάνει ποιμαντικόν χρέος τής Εκκλησίας νά άν- 
τιμετωπίση τό θέμα αύτό μετά φιλανθρωπίας.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Βανάτου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, πιστεύω 
ότι τό ένώπιον ήμών κείμενον πρέπει νά βελτιωθή. Έπί παραδείγματι, είς τό 
σημεϊον 7 τονίζεται ή στάσις τού κόσμου έναντι τής νηστείας. Λέγεται ότι ή 
νηστεία ύπετιμήθη ύπό τού κόσμου. Θά πρέπει νά άνασυνταχθή ή παράγρα
φος αϋτη, διότι νομίζω ότι ή νηστεία κατέστη σήμερον τι τό έπίκοιρον, τί τό 
όποϊον δίδει άξίαν είς τό θέμα τής νηστείας. Ή έπιστήμη τής ιατρικής συνιστφ 
αύτήν, ώς καί ό σύγχρονος τρόπος ζωής τήν έπιβάλλει διά λόγους ύγείας. Καί 
νομίζω ότι αί προτάσεις ήμών πρέπει νά συνταχθούν διαφόρως πως, ώστε νά 
μή δώσωμεν τήν έντύπωσιν ότι όντιφάσκομεν πρός τόν κόσμον τής σήμερον. 
Ώ ς πρός τό σημεϊον 8 τού κειμένου, τό όναφερόμενον είς τήν κοινωνικήν 
πλευράν τής νηστείας, προτείνω τούτο νά άναπτυχθή έτι περαιτέρω. Είς τήν 
Εκκλησίαν ή νηστεία είχε πάντοτε μίαν τοιαύτην δψιν. ΟΙ πρώτοι χριστιανοί 
ένήστευον διά νά τελειοποιηθούν έν τή άρετή, συγχρόνως όμως παρητούντο 
ώρισμένων άγαθών διά νά προσφέρουν είς τούς πτωχούς συνανθρώπους 
των. Φρονώ ότι πρέπει νά άνατττυχθή περισσότερον ή κοινωνική αϋτη πρα
κτική τής νηστείας έν τώ κειμένω, ήτις συσχετίζει τόν θεσμόν τής νηστείας 
πρός τόν καθ' ήμέραν βίον τών πιστών.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Προτείνεται, δηλαδή, νά διπλασιασθή τό κείμενον. 
Νά σημειωθή καί ή παρατήρησις αϋτη ύπό τής συντακτικής Επιτροπής, πρός 
άξιοποίησιν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Μίνσκ: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, ένθυμού- 
μαι τήν έν άρχή τής Διασκέψεως όμιλίαν ύμών. έν ή παρετηρήσατε ότι ό Κύ
ριος καί ό 'Απόστολος Παύλος έδω,καν ήμϊν τήν έντολήν νά άγρυπνώμεν ώς 
άκοίμητοι φύλακες, διότι οί πειρασμοί τού κόσμου είναι πολλοί. Είς πειρα
σμός προερχόμενος έκ τοΰ κόσμου τυγχάνει καί ή άδυναμία ήμών έναντι τών 
άπαιτήσεων τοΰ συγχρόνου κόσμου. 'Ομολογώ ότι τό ποίμνιον ήμών. παρ' ό 
λον τόν πολύπλοκον χαρακτήρα τής συγχρόνου ζωής, λαμβάνει έκ τής τηρή
σεως τής νηστείας μεγίστην πνευματικήν δύναμιν καί ύποστήριξιν. Καί ήμεϊς
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συγκεντρωμένοι ένταύθα αίσθανόμεθα θαυμασμόν έκ τοΰ υψηλού παρα
δείγματος, τό όποϊον έπιδεικνύεται είς τό θέμα τής νηστείας ύπό τών πιστών 
μας. Κατά τήν συζήτησιν είς τήν 'Επιτροπήν διηρωτήθημεν δν πρέπει νά ύπο- 
χωρήσωμεν είς τάς οϋτω καλουμένας άπαιτήσεις τοΰ συγχρόνου κόσμου ή 
νά παρουσιάσωμεν άλην τήν δόξαν τής πνευματικής ζωής άποτέλεσμα προ
σευχής καί νηστείας, συμφώνως πρός τό τυπικόν τής Όρθοδόξου Εκκλησίας 
μας. Δέν πρέπει, νομίζω, νά ύποκύψωμεν είς τόν πειρασμόν νά θελήσωμεν 
νά περιλάβωμεν όλους τούς χριστιανούς. Δέν δυνάμεθα νά πράξωμεν τοΰτο. 
Όφείλομεν όμως νά δισφυλάξωμεν τό Ιδανικόν τής νηστείας όσον βεβαίως 
είναι δυνατόν. 'Ελέχθησαν πολλά περί έξελίξεως. Είς τήν έφαρμογήν τής πει
θαρχίας τής νηστείας ή έξέλιξις άποκαλεϊται είς τήν έκκληοιαστικήν γλώσσαν 
μεταμόρφωσις. Είναι ή διαδικασία τής πνευματικής μεταμορφώσεως. Καί 
γνωρίζομεν πόσον όδυνηρά είναι ή έπίτευξίς της. Τά τής νηστείας δέν τά 
έφεύρομεν ήμεΐς, είναι δέ πολύ δύσκολον τήν στιγμήν αύτήν νά εϊπωμεν άτι 
δυνάμεθα νά άμβλύνωμεν τήν αύστηράτητα τών έπιβαλλόντων αύτήν κανό
νων, ol όποϊοι τυγχάνουν άνεκτίμητος θησαυρός τής πνευματικής έμπειρίας 
τής 'Εκκλησίας. Κα! έάν μειωθή ή αύστηρά τήρησις τής νηστείας τοΰτο θά 
θεωρηθή πνευματικόν σκάνδαλον είς τούς κόλπους τής ’Εκκλησίας τής Ρωσ
σίας. Έξ άλλου, τυγχάνει άδιανόητος διά τήν Εκκλησίαν ήμών ή μή ϋπαρξις 
νηστείας κατά τήν περίοδον άπό τοΰ Πάσχα μέχρι τής Πεντηκοστής. Ό σον 
άφορά είς τό τρίτον σημεϊον τοΰ κειμένου, είς τούτο δέν έκφράζονται αί άπά- 
ψεις μέ σαφήνειαν, τυγχάνει όμως άπό πνευματικής άπάψεως λίαν σημαντι
κόν διά λόγους άρχής. Τό δλον θέμα τής νηστείας άποτελεΐ άντικείμενον με
γάλης άνησυχίας, τό νά γίνεται δηλαδή λόγος περί αλλαγής τών ιδανικών, τά 
όποϊα σέβεται τό πλήρωμα τής Εκκλησίας διά τά όποια έδωσαν τήν ζωήν 
αύτών οί πατέρες τής Εκκλησίας.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, ώς παρε- 
τήρησα, ώς εισαγωγικός λόγος διά τόν όποιον είσήχθη τό θέμα τής νηστείας 
είς τήν παρούσαν Διάσκεψιν, έτίθετο ή άμβλυνσις τών θεσμών τής νηστείας, 
ϊνα άναπαυθή ή συνείδησις τών πιστών έκείνων, οϊτινες δέν δύνανται νά τη
ρήσουν αύτήν άπολύτως. Ά ν  όμως ή Εκκλησία έπιθυμή νά κατασιγάση τάς 
συνειδήσεις έκείνων έκ τών πιστών οί όποιοι δέν δύνανται νά τηρήσουν τήν 
νηστείαν, δέν πρέπει τούλάχιστον νά έπιδείξωμεν ώς Εκκλησία άνάλογον έν- 
διαφέρον καί δΓ έκείνους οί όποιοι τηρούν τήν νηστείαν έν τώ συνόλω της; 
Ζώμεν είς ένα κόσμον δύσκολον, είς ένα κόομον ύλιστικής άντιλήψεως καί 
βιοτής. Είναι δέ πολύ δύσκολον, νά άδηγήσωμεν νέους πιστούς είς τήν Ε κ 
κλησίαν. Έν τοιαύτη περιπτώσει δέν πρέπει νά σκεφθώμεν μή τυχόν χάσω- 
μεν καί έκείνους, οί όποιοι μένουν πιστοί είς τήν Εκκλησίαν; Φρονώ ότι ή 
Εκκλησία δέν έχει προορισμόν νά άκολουθή καί νά συμπορεύηται πρός τό 
ποίμνιον. Αϋτη όφείλει νά πρωτοπορή, νά άποβλέπη πάντοτε πρός τά άνω. 
πρός ύψηλάς θέσεις, πρός άνωτέρους προορισμούς καί νά βοηθή τό ποί- 
μνιον. Καί πρός τούτο είς τρόπος είναι καί ή νηστεία. Παρακαλώ νά μή τήν
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υποτίμηση έν ώρα άγώνος πρός τόν υλισμόν ή Εκκλησία. Μέχρι τού νϋν. έξ 
όσων γνωρίζω, ούδέποτε ή 'Εκκλησία έμείωσε τήν διάρκειαν τής νηστείας. 
‘Ανπθέτως. έχει αύξήσει τήν πρός τήν νηστείαν τιμήν διά τής προσθήκης καί 
άλλων νηστειών. Θά ήμην εύτυχής καί εύγνώμων έάν θά ήδύνατά τις κατά τά 
2000 έτη ζωής τής 'Εκκλησίας νά μοι υπόδειξη μείωσιν οίασδήποτε περιόδου 
νηστείας. Ώ ς  πρός τόν Βαλσαμώνα, είς έρώτησιν πού τού έτέθη, άπήντησεν 
άτι άλαι αΙ νηστείαι, συμπεριλαμβανομένων καί έκείνων τών Χριστουγέννων, 
τών άγίων 'Αποστόλων καί τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, είναι ύποχρεωτικαί 
διά τό πλήρωμα. Νομίζω ότι θά ήτο μεγάλη συμφορά έάν τοπική τις Ορθό
δοξος 'Εκκλησία άνεκοίνου είς τό ποίμνιον αύτής ότι μία νηστεία είναι μετα- 
γενεστέρα. ώς έπί παραδείγματι ή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, καί ή τήρη- 
σίς της δέν εϊναι καί τόσον ύποχρεωτική. Θά εΐχομεν σοβαρόν κλονισμόν 
συνειδήσεων τών χριστιανών. 'Εν τέλει, παρατηρώ άτι, καθ' ά πληροφορού
μαι ύπό τοΰ γραμματέως τής ειδικής 'Επιτροπής έπί τού θέματος. Σεβ. Μη
τροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης, ή έκθεσις τής 'Επιτροπής ένεκρίθη 
παμψηφεί, πράγμα όπερ σημαίνει άτι εκφράζει αϋτη τήν άποψιν ένός μεγά
λου άριθμού συνέδρων, δεδομένου ότι είς αύτήν μετέσχον άντιπράσωποι έξ 
άπασών τών 'Αντιπροσωπειών τών 'Εκκλησιών. Καί τούτο άποτελεΤ ένδεικτι- 
κόν ότι δέν εϊναι τόσον εΰκολον νά συζητώμεν περί άναπροσαρμογής καί άλ- 
λαγών τής νηστείας όταν α) στιγμαί εϊναι δύσκολοι καί οί καιροί ού μενετοί.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Δέν ήκουσα όμως μέχρι στιγμής ούδεμίαν τολμηρόν 
σκέψιν.

'0  Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους: Υποτίθεται, Σεβασμιώτατε. "Οταν άμι- 
λώμεν, συζητούμεν διά μεταβολάς καί διά τάς μεταβολάς καί άλλαγάς ταύτας 
ώμίλησα.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: 'Υποδείξατε τροποποιήσεις.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους: Δέν δύναμαι έγώ νά ύποδείξω, άπλώς 

διετύπωσα ώρισμένας σκέψεις.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Περιστεριού: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, άνέ- 

γνωσα τό κείμενον περί νηστείας. Φρονώ ότι τούτο άρμόζει δΓ οίανδήτινα 
άλλην χρήσιν. ούχί όμως ώς κείμενον είσηγητικόν Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως πρός τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, κείμενον προδίδον τό πνευματι
κόν επίπεδον τής παρούοης Διασκέψεως τό όποιον ούδέ κάν δύναται νά 
συγκριθή πρός τό έπίπεδον τόσον τοΰ Πανορθοδόξου Συνεδρίου τοΰ 1923, 
όσον καί τής Διορθοδόξου 'Επιτροπής τοΰ 1930, συνεδρίων άνοιξάντων 
νέους όρίζοντας τόσον εις τόν όρθόδοξον όσον καί είς τόν λοιπόν χριστιανι
κόν κόσμον. Θεωρώ τό παρόν κείμενον ώς μή άνταποκρινόμενον πρός τόν 
σκοπόν τής παρούοης Διασκέψεως, ούτε πρός τό πνεύμα τής όρθοδάξου πα- 
ραδόσεως, διότι πάντα όσα άναφέρει εϊναι γνωστά άφ' ένός, καί άφ' έτέρου, 
ένια έξ αύτών. δέν άνταποκρίνονται πρός τό γράμμα καί τό πνεύμα τής πατε- 
ρικής θεολογίας. Ώ ς ποιμήν μιάς νευραλγικής έπαρχίας θά άνέμενον έτερον 
μήνυμα, σύμφωνον όχι πρός τό γράμμα, άλλά πρός τό πνεύμα τής παραδό-
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σεως τής άρχαίας Εκκλησίας άφ ’ ένός, καί άφ' έτέρου πρός τός σήμερον έπι- 
κρστούσας συνθήκας ζωής. Οί πατέρες δέν έμμένουν είς όσα έν τώ κειμένω 
τούτω άναφέρονται, άλλά τουναντίον έξαίρουν τήν πνευματικήν κατ' άποκλει- 
στικότητα άποψιν τής νηστείας. Καί διά νά καταστώ άντιληπτός άναφέρω §ν 
παράδειγμα, είλημμένον έκ τοΰ Γεροντικού: νηστεία δΓ ένα μοναχόν τής έρη
μου. ό όποϊος άγαπά τά χόρτα, δέν είναι νηστεία Τεσσαρακοστής. Ίσως ου
τος νά νηστεύη κατά τό γράμμα, ούχ ηττον όμως άθετεϊ τό πνεΰμα τής άλη- 
θούς νηστείας. Νηστεία σημαίνει κυρίως καί πρωτίστως ύποταγήν παντός πά
θους. πάσης κακής πράξεως καί σκέψεως καί άποφυγήν παντός έδέσματος -  
νηστησίμου καί μή — προκαλούντος ήδονήν. Ή νηστεία δέν πρέπει νά άνα- 
Φέρηται τόσον είς τήν ποιότητα, όσον είς τήν ποσότητα τοΰ καταναλισκομέ- 
νου έδέσματος. τό όποιον γίνεται πρόξενος έλαττώσεως τής πνευματικής κυ
ριαρχίας τών άνθρώπων έπί τών παθών αύτών. Ή πνευματική άρα άποψις 
τής νηστείας παρέχει άλλην διάστασιν, διάφορον τής ένταΰθα έννοουμένης. 
Δέν έχει σημασίαν νά νηστεύη τις, όσον νά μή κακολογή. Ό  Κύριος είπεν «ού 
τά εισερχόμενα, άλλά τά έξερχόμενα κοινοί τόν άνθρωπον». Τούτο σημαίνει 
ότι ή άναπροσαρμογή τής νηστείας είναι άναγκαία, έάν δέ αϋτη δέν πραγμα- 
τοποιηθή σήμερον, ότε ό χρόνος είναι κατάλληλος, φοβούμαι ότι ή περί νη
στείας πράξις τής ’Εκκλησίας, ώς αϋτη έχει σήμερον, θά περιορίση όλίγον 
κατ' όλίγον τήν επιρροήν τής 'Εκκλησίας έπί τού πληρώματος αύτής. Ή  Ό ρ 
θόδοξος 'Εκκλησία, όρθοτομούσα τόν λόγον τής άληθείας, έχουσα συνείδη- 
σιν τής άποστολής αύτής έν τώ συγχρόνω κόσμω, έπιχειροΰσα νά βοηθήση 
τόν άνθρωπον είς τόν πνευματικόν του άγώνα, άποσκοττοΰσα νά καταστήση 
τήν μαρτυρίαν αύτής περισσότερον έντονον, δύναται καί πρέπει νά προβη. ό
σον τούλόχιστον ύπάρχουν περιθώρια, εις τήν άναπροσαρμογήν τών περί 
νηστείας διατάξεων, αί όποϊαι όμιλούν μόνον περί τής νηστείας τής Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής, τής Τετάρτης καί τής Παρασκευής, ώς ύποχρεωτικών. Ή 
άναπροσαρμογή αϋτη δέον νά άφορά ούχί τόσον είς τόν περιορισμόν τής 
διαρκείας τών διαφόρων νηστειών τοΰ έτους, όσον είς τήν διάκρισιν αύτών 
είς ήπιωτέρας καί αύστηροτέρας νηστείας, τών μέν πρώτων ύποχρεωτικών 
διά τούς μοναχούς καί τούς λαϊκούς, τών δέ δευτέρων ύποχρεωτικών διά 
τούς μοναχούς, προαιρετικών δέ διά τούς λαϊκούς. Οϋτω πως δέν θά σκανδα- 
λισθή τό πλήρωμα τής 'Εκκλησίας, τό όποιον θά δεχθή τήν λύσιν αύτήν. έφ ' 
όσον αϋτη θά ίκανοποιή καί τούς αύστηρούς ώς πρός τήν διατήρηοιν τών έν 
ίσχύϊ σήμερον νηστειών, όσον καί τούς όλιγώτερον αύστηρούς καί χλιαρούς 
περί τήν νηστείαν. Βεβαίως ή λύσις αϋτη δέν πρέπει νά άφεθή είς τήν προαί- 
ρεσιν τών κατά τόπους 'Εκκλησιών, άλλά πρέπει ή έκτασις τής οίκονομίας, 
βάσει τής όποιας θά γίνη ή άναπροσαρμογή τής νηστείας, νά καθορισθή ύπό 
τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, είς τρόπον ώστε αύτη νά έχρ καθολικόν 
συνοδικόν χαρακτήρα, νά συντείνη είς τήν διατήρηοιν τής ένότητος τής περί νη
στείας πράξεως τής Όρθοδόξου ’Εκκλησίας καί νά άποφύγη πάσαν δυνατό
τητα διασπάσεως αύτής. 'Εάν τό θέμα τής άναπροσαρμογής τής νηστείας δέν
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γΐνςι άποδεκτόν ύπό τών μελών της Διασκέψεως ταύτης, φρονώ. ότι, ώς λέ
γεται καί ύπό έπαρχιωτών μου, ε(ς τήν Όρθόδοξον 'Εκκλησίαν είσέρχεται έν 
πνεύμα νεο-μεσαιωνισμοΰ, τό όποϊον μέχρι τοΰδε ή Ορθόδοξος Εκκλησία, 
εύτυχώς, άπέφυγε.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: ’Επειδή δέν έτελειώσαμεν θό συνεχίσωμεν μετό τό 
δεϊπνον.

Καί λύετα ι ή συνεδρία.
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Ε' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Παρασκευή, 10η Σεπτεμβρίου 1982) 

Εσπερινή Συνεδρία 
(20.00  -  22 .00 )

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συνεχίζεται ή συνεδρία καί ή συζήτησις έπί του θέ
ματος τής νηστείας. Τόν λόγον έχει ό Σεβ. Μητροπολίτης Αξώμης.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης ’Αξώμης: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, όφείλω 
έν άρχή νά εύχαριστήσω τήν Επιτροπήν διά τήν πολύτιμον έργασίαν αύτής 
περί νηστείας. Διά τής έκθέσεως ταύτης τής 'Επιτροπής έπανέρχονται είς τήν 
μνήμην ήμών τά όσα έχομεν διδαχθή καί μελετήσει έπί τού θέματος είς τά 
κατηχητικά σχολεία. Έξ έτέρου όμως όφείλω νά συγχαρώ θερμότατα τούς 
Σεβ. Μητροπολίτας Μύρων. Περιστεριού, Κυρηνείας, ώς καί τόν Καθηγητήν 
κ. Φειδάν. διότι άντιμετώπισαν όρθώς τό θέμα, άπερ άπασχολεϊ πολλάς Ορ
θοδόξους Εκκλησίας καί τπστούς αύτών, λόγω τών άναγκών τού άνθρώπου 
είς τήν σύγχρονον έποχήν. Αί είς τόν φάκελλόν τής Γραμματείας έπί τής Προ- 
παρασκευής εισηγητικοί μελέται τών Εκκλησιών Κύπρου, Άντιοχείας. Πο
λωνίας ώς καί ή Εκκλησία μου τής 'Αλεξάνδρειάς φρονεί, τάσσονται ύπέρ 
τής τροποποιήσεως τών περ) νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων. Ή 
αναπροσαρμογή δέ αϋτη είναι ύπέρ τής Εκκλησίας διότι ή μή τήρησις ύπό 
τών πιστών τής νηστείας άποβαίνει είς βάρος τής άξίας τών Ιερών κανόνων. 
Τό πλήρωμα τής Εκκλησίας θά ένήστευε περισσότερον έάν έπεφέροντο 
ώρισμέναι τροπολογίαι είς τόν θεσμόν τής νηστείας. Ναι, θά πρέπει νά έξαί- 
ρηται ή πνευματική φύσις τής νηστείας άλλά πρέπει νά έπέλθουν άναπρο- 
σαρμογαί είς τάς ίσχυούσας περί αύτής διατάξεις ένεκα τών άναγκών τής 
ζωής. Δηλώ ότι δέν μένω Ικανοποιημένος έκ τοΰ πορίσματος τής μελέτης τής 
Επιτροπής.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Φ/λοδελφείος: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, ώς 
είχον τήν εύκαιρίαν νά εϊπω καί είς προηγουμένην συνεδρίαν, τό θέμα 
«'Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων συμφώνως 
ταίς άπσιτήσεσι τής συγχρόνου έποχής» έτέθη τό πρώτον εις τήν Α ’ Πανορ
θόδοξον Διάσκεψιν έν Ρόδω τό έτος 1961. καί διεφάνη έκτοτε ότι αΙ έκαστα- 
χοΰ Έκκλησίσι έχουν αίσθανθή τήν άνάγκην άναπροσαρμογής τών σχετικών 
διατάξεων κατά τάς άνάγκας τής έποχής. Ή Α ’ Προσυνοδική Πανορθόδοξος 
Διάσκεψις, κρίνασα ότι τό θέμα εϊναι φλέγον. έπίκαιρον καί δή καί έπείγον. 
έπέλεξε τούτο μεταξύ πολλών άλλων τού καταλόγου τής Ρόδου καί τό περιέ- 
λαβεν είς τόν κατάλογον τών δέκα θεμάτων τή< Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου. 
Καί ναι μέν, παρέλειψεν αϋτη κατά τήν διατύπωσιν του τό δεύτερον μέρος ή
τοι τό «συμφώνως ταίς άπσιτήσεσι τής συγχρόνου έποχής», έξηκολούθησεν 
όμως νά όμιλή περί «άναπροσαρμογής τών περί νηστείας εκκλησιαστικών
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διατάξεων», έργον, τό όποϊον κεϊται, πανσρθοδόξω άποφάσει. ένώπιον ημών. 
Τώρα. άν πρόκειται νά άποφασίζωμεν καί νά μή έκτελώμεν τάς άποφάσεις 
ήμών, πρός τί συνερχόμεθα; Τυγχάνει παγκοίνως γνωστόν ότι πλεϊστοι λαϊκοί 
δέν έφαρμόζουν τάς περί νηστείας διατάξεις. Καί όχι μόνον αύτοί, άλλά καί 
πολλοί κληρικοί καί έπίσκοποι άκόμη. Διατί νά μή έχωμεν τό χριστιανικόν 
θάρρος νά τό όμολογήσωμεν. παρά νά άκολουθώμεν τήν τακτικήν τής 
στρουθοκαμήλου: Έκ τών άποφάσεων τάς όποιας φαίνεται ότι θέλομεν νά 
λάβωμεν έδώ περί νηστείας μέρος τών χριστιανών θά ίκανοποιηθή, μέγα ό
μως μέρος τοϋ πληρώματος θά άπογοητευθή. Ένώπιον τοιούτων διαγραφο- 
μένων τάσεων έπαναλαμβάνω καί έγώ μετά τού άγίου Περιστεριού, ότι σή
μερον δυστυχώς ή Εκκλησία όδηγεΐται είς νέον μεσαίωνα.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Θά έπεθύμουν. χωρίς νά θεωρηθή τοΰτο ώς παρέμ
βασις είς τήν συζήτησιν, νά έρμηνεύσω τό πνεύμα τής όμηγύρεως, ύπενθυμί- 
ζων είς τούς άγορευτάς τήν μέχρι τής στιγμής ταύτης ύπό πάντων όμολογη- 
θεϊσαν διαπίστωσιν, ότι δέν είναι δυνατόν νά προχωρήσωμεν ούδέ κατά έν 
βήμα έν τή έξετάσει τών ένώπιον ήμών θεμάτων άνευ τής συγκαταθέσεως 
τοΰ πληρώματος, άνευ τής άπό κοινοΰ μετά τοϋ λαοΰ τοϋ Θεοΰ λήψεως άπο- 
φάσεως. Συγχρόνως, άλλοι έκουσίως καί άλλοι άκουσίως, όμως πάντες ώμο 
λογήσαμεν ότι δέν έξεπληρώσαμεν μέχρι τοΰδε ώς Έκκλησίαι καί ώς ποιμέ
νες τό χρέος ήμών: νά εϊμεθα δηλαδή είς συνεχή έπαφήν μέ τό ποίμνιον νά 
εϊμεθα άγρυπνοι· ότι τό έγκαταλείψαμεν καί ήσχολήθημεν μέ πολλά άλλα. Ό 
χι όμως μέ διάλογον καθημερινόν μέ τό ποίμνιον, τό παντοειδές ποίμνιόν μας. 
Ό ταν δέ λέγω ποίμνιον δέν έννοώ μόνον τάς όμάδας τών εύσεβών κυριών 
τών ένοριών μας, πού ύπακούουν είς τά νεύματά μας, άλλά καί τούς έχοντας 
κατάρτισιν, άντίρρησιν, τούς έντιμους καί ειλικρινείς καί εύθεϊς καί άγωνιατι- 
κούς άνθρώπους πού πιστεύουν. Αύτούς όλους ήμεΐς τούς έγκατελείψαμεν 
δΓ ένα περιωρισμένον κύκλον, κατά πάντα βεβαίως σεβαστόν, μή άντιπρο- 
σωπεύοντα όμως τό ποίμνιον. Τούς δέ άλλους τόν λαόν τού Θεοΰ, ήμεΐς οί ί 
διοι τούς παραδϊδομεν είς τά στρατόπεδα τών άναρχικών, τών κομμουνιστών, 
τών τοξικομανών, τών τρομοκρατών καί οίουδήτινος άλλου. Έγώ, έάν έπρά- 
κειτο νά έκφράσω μίαν προσωπικήν ποιμαντικήν άποψιν, θά προέτεινον νά 
διαλύσωμεν τήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, νά έπιστρέψωμεν εις τά ποίμνιά 
μας καί νά προέλθωμεν είς δημοψήφισμα πρός διαπίστωσιν τοΰ φρονήματος 
τοΰ λαοΰ. Καί όχι νά έρχώμεθα έδώ καί νά έρμηνεύωμεν αύθαιρέτως καί άπό 
καθέδρας τήν τοιουτότροπον δήθεν έκφρασιν τού φρονήματος τών πιστών. 
Πάντα ταϋτα εϊπον ώς πνευματικήν συμβολήν είς τήν συζήτησιν. Ό  άγιος Πά
φου έχει τόν λόγον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, ήμην μέ
λος τής Επιτροπής ήτις συνέταξε τό κείμενον τό όποϊον έχομεν ένώπιόν μας. 
Επειδή παρουσιάζεται ότι όμοφώνως ένεκρίθη τό κείμενον τοΰτο, θά ήθελα 
νά μοι έπιτραπή νά έπαναλάβω ό,τι έτόνισα καί έν τή Επιτροπή έκει'νη: Επει
δή ή Εκκλησία μου τής Κύπρου ύπέβαλεν είς τήν Γραμματείαν είσηγητικόν
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κείμενον, προοδευτικόν καί ρεαλιστικόν, έπί τοΰ ύπό ουζήτησιν θέματος, 
όνετέθη δέ τότε είς έμέ ύπό τής Ιερός Συνόδου τής Εκκλησίας Κύπρου ή 
σύνταξις τοΰ κειμένου έκείνου, ήθέλησα νά όμιλήσω τελευταίος. Λοιπόν, ή- 
κουσα τούς άγιους άδελφούς νά τονίζουν ότι ούδέν πρόβλημα ύπάρχει είς 
τάς κατά τόπους 'Ορθοδόξους 'Εκκλησίας, ότι οί πιστοί έκκλησιάζονται, νη 
στεύουν καί ούδέν ζήτημα πρός διευθέτησιν ύπάρχει. Διό καί ύπεχρεώθην 
είς μίαν δήλωσιν: ότι προοωπικώς πιστεύω ότι χωρίς νηστείαν πνευματική 
ζωή δέν δύναται νά ύπάρξη, άλλ' ότι ταυτοχρόνως καί ή ύλική νηστεία είναι ή 
έλαφροτέρα μορφή πνευματικού άγώνος, καί ότι ούσιαστική νηστεία είναι νά 
νικά τις τόν έαυτόν του, τά πάθη του. Ειπον, ότι ήλθομεν έδώ διότι διεπιστώ- 
σαμεν όλαι αί Έκκλησίαι ότι ύπάρχει πρόβλημα καί διά νά διαψευσω τούς 
άγιους άδελφούς, οϊτινες έφρόνουν καί έπίστευον καί ύπεστήριζον ότι δέν 
ύπάρχει ζήτημα, έψερον ώς παράδειγμα ήμάς αύτούς τούς Επισκόπους, ότι 
δηλαδή καί ήμείς οί ίδιοι δέν νηστεύομεν. Καί άφού ήμεϊς δέν νηστεύομεν, 
πολλώ μάλλον τό ποίμνιόν μσς δέν νηστεύει. Τό 10% τών πιστών ίσως νη
στεύει. πρέπει όμως ή Εκκλησία νά μείνη μόνον είς αύτό τό ποσοστόν: Ό  
Κύριος άφησε τά 99 διά νά σώση τό έν. τό άπολωλός. Πώς ήμεϊς έγκσταλεί- 
πομεν τά 90; Επομένως τό πρόβλημα άπαιτεί όρθήν άντιμετώπισιν. Καί πρέπει 
νά ίδωμεν τούτο είς όλην αύτού τήν έκτασιν. Διότι ώς όρθώς και ύμεϊς έτο- 
νίσατε, άγιε Πρόεδρε, τό πλήρωμα είναι έκεϊνο, τό όποιον θά έγκρίνπ ή θά 
άπορρίψη τάς προτάσεις μας. Καί τό πλήρωμα τής Εκκλησίας είναι όλος ό 
λαός, δλοι οί χριστιανοί. Καί έπιτρέψατέ μοι έν κατακλεϊδι νά άναγνώσω άπό- 
σπασμα έκ τής μελέτης περί νηστείας τής Εκκλησίας Κύπρου: «...ή παράβα- 
σις τών περί νηστείας ύπαρχουσών σήμερον διατάξεων τείνει νά γίνη καθολι
κή, καί έπομένως ή Εκκλησία δέν κρίνει σκόπιμον διά θεσμόν τά μάλα μέν 
ώφέλιμον διά τήν ήθικήν άσκησιν καί προκοπήν τών πιστών, άλλά μή όντα έκ 
τών ών ούκ άνευ διά τήν σωτηρίαν τών άνθρώπων, ούδέ έπηρεάζοντα τάς 
δογματικός άληθείας τής πίστεως, νά διατηρή νομοθεσίας καί διατάξεις, πρός 
τάς όποίας εύρίσκεται είς άντίθεοιν ή πράξις καί ή καθ' ήμέραν ζωή τού πλη
ρώματος αύτής. Κατά τούς πρώτους, άλλωστε, χριστιανικούς χρόνους ύπήρ- 
χεν έλευθερία καί ούχί όμοιομορφία ώς πρός τήν διάρκειαν καί τό είδος τής 
νηστείας, χωρίς τοΰτο νά έμείωνε καθ' οΐονδήποτε τρόπον τήν χριστιανικό- 
τητα καί τήν ήθικήν έξέλιξιν τών πιστών». Είς τάς γραμμάς ταύτας όλος ό νό
μος καί οί προφήται κρέμονται. Υπάρχει πρόβλημα καί πρέπει νά άντιμετωπι- 
σθή. Τό εισηγητικόν κείμενον τής Επιτροπής πόρρω άπέχει άπό τοΰ νά άντι- 
μετωπίζη τό ζήτημα. Προτείνω ταπεινώς όπως, έάν αί προτάσεις τής Εκκλη
σίας Κύπρου έπί τού θέματος τούτου θεωρηθούν πολύ τολμηροί, ή κατ' άλ
λους «μοντέρνοι», έγκριθή μία συντηρητικωτέρα έκ τών ύπό άλλων Εκκλη
σιών ύποβληθεισών μελετών έπί τοΰ θέματος.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, 
δέν έπιθυμώ νά όμιλήσω έπί τοΰ θέματος τής νηστείας, άλλά όπως έξ όνόμα
τος τής Εκκλησίας Βουλγαρίας προβώ ένώπιον τής Όλομελείας είς βραχυτά-
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την δήλωσιν καί παρακαλώ τήν ύμετέραν Σεβασμιότητα νά μοι δώση τόν λό
γον όταν αϋτη κρι'νη σκόπιμον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έχετε τόν λόγον μόνον έπί τού θέματος τής νη
στείας. τό όποΤον συζητεΐτσι έλευθέρως.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς: Ζητοΰμεν νά δηλωθή ύφ" 
ύμών, Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, ποία είναι ή καταλληλοτέρα στιγμή όπως 
προβώμεν είς δήλωσιν έξ όνόματος τής Αντιπροσωπείας τής Εκκλησίας 
Βουλγαρίας, ήτις καί θά πρέπει νά περιληφθή είς τά Πρακτικά τής Διασκέ 
ψεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έπί ποίου θέματος; Τώρα συζητεΐται τό θέμα τής 
νηστείας. Έπιθυμώ νά γνωρίζω έπί ποίου θέματος, διά νά ζητήσω τήν γνώ
μην τής Όλομελείας.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς: Εάν δέν έχετε άντίρρησιν, θά 
ήδυνάμην νά άναγνώσω αύτήν τήν στιγμήν τήν δήλωσίν μου.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Ή ρώτησα έπί ποίου θέματος; Έπί ποίου θέματος θά 
γίνη ή δήλωσις, διότι τήν στιγμήν ταύτην ή όλη συζήτησις περιστρέφεται περί 
τό θέμα τής νηστείας.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς: Έπί θέματος άρχής, Σεβασμιώ
τατε.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Άρχής διαδικασίας; τίνος άρχής; Ερωτώ, διότι ώς 
Πρόεδρος δημοκρατικώς διευθύνων τάς εργασίας τής Όλομελείας ταύτης 
καί σεβόμενος αύτήν θά πρέπει νά κρίνω άν δύναμαι νά άπασχολήσω αύτήν 
μέ τό θέμα. Καί ύποχρεούμαι νά ζητήσω τήν γνώμην της. Έπί ποίου συγκε
κριμένου, λοιπόν, θέματος θά προβήτε είς δήλωσιν; Παρακαλώ, διατί δέν τό 
άναφέρετε; Διατί ζητεΤτε τόν λόγον έξω τής διεξαγομένης συζητήσεως; Καί 
άναγκαζόμεθα νά διακάψωμεν τήν πορείαν τών έργασιών τής Διασκέψεως 
διά νά εΓπητε άπλώς έπί ποίου θέματος θέλετε νά άπασχολήσετε τήν Ολομέ
λειαν.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς: Έζητήσαμεν νά δοθή ό λόγος 
είς τό τέλος τής συζητήσεως διά νά όμιλήσωμεν έπί τού θέματος τού μοναχι
κού βίου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ό χ ι τοΰ μοναχικού βίου. Δέν δέχομαι αύτήν τήν δια- 
τύπωσιν. Δέν ύπάρχει θέμα μοναχισμού, διότι τούτο τό άπέκλεισεν ή Α ' Προ- 
συνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις. Μή τό έπαναφέρετε. Υπάρχει μόνον θ έ
μα χειροτονίας Έπισκόπων έκ ρασοφόρων, έπί τοΰ όποιου ήδη ή Διάσκεψις 
άπεφάνθη. Διαμαρτύρομαι έν όνόματι τής συνελεύσεως ταύτης. Θέμα μονα
χισμού, έπαναλαμβάνω, δέν ύπάρχει. Διότι ένταΰθα έκφράζομεν τήν γνώμην 
τής 'Ορθοδοξίας. Δέν δυνάμεθα τήν μίαν στιγμήν νά άποφασίζωμεν καί τήν 
άλλην νά άνατρέπωμεν τά άποφασισθέντα. Ή  μήπως προβαίνομεν εις τάς 
ένεργείας ταύτας διά νά μή συγκληθή ή Άγια  καί Μεγάλη Σύνοδος; Αύτό δια
βλέπω καί λυπούμαι βαθύτατα. Καί ζητώ τήν γνώμην τής Όλομελείας. άν 
ύπάρχη θέμα μοναχισμού. Ερωτώ: 'Υπάρχει θέμα μοναχικού βίου, ναι ή όχι;
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Ζητώ τήν γνώμην σας. άδελφοί, καί έν συνεχεία θά άποχωρήσω τής έδρας 
ταύτης. Λυπούμαι πολύ.

Είς τό σημεϊον τοϋτο ή 'Ολομέλεια άποφαίνεται όμοφώνως άτι 
δέν ύφίσταται θέμα μοναχικού βίου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έπομένως. έφ ’ άσον ή ’Ολομέλεια κρίνει άτι δέν 
ύφίσταται θέμα μοναχισμού έπί τοϋ όποιου ζητείτε, άγιε Στάρας Ζαγοράς, νά 
όμιλήσητε, δέν σάς δίδω τόν λόγον καί συνεχίζομεν τήν συζήτησιν έπί τού 
θέματος τής νηστείας.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Στόρας Ζαγοράς: Δέν έζήτησα τόν λόγον διά νά 
όμιλήσω διά τό θέμα τού μοναχισμού. Έπεθύμουν άπλώς νά ύπενθυμίσω άτι 
θά ήθελον είς τό τέλος τής συνεδρίας νά προβώ είς δήλωσιν έξ άνόματος τής 
’Αντιπροσωπείας τής Εκκλησίας Βουλγαρίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν όμιλούμεν Ιδιαιτέρως, άλλά ένώπιον άνθρώπων 
ο! όποιοι καί νούν καί μνήμην καί κρίσιν έχουν. Σάς ήρώτησα έπί ποίου θέμα
τος καί άπηντήσατε, άτι έπιθυμεϊτε νά προβήτε είς δήλωσιν έπ! τού μοναχι
κού βίου.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς: Σεβασμιώτατε. δέν έπιθυμώ νά 
κάμω δήλωσιν έπί τού θέματος τοϋ μοναχισμού, δέν είπον τοιούτον τι.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Τό είπατε πλαγίως. Τό ένθυμούμαι καλώς. ’Ας με 
διαψεύση οίοσδήτις τών συνέδρων.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Στόρας Ζαγοράς: Τοϋτο δέν ήτο μεταξύ τών έπι 
θυμιών μου. Ήθελον νά μού δοθή ό λόγος ϊνα προβώ είς δήλωσιν έν όνόμα- 
τος τής Βουλγαρικής Αντιπροσωπείας.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Έπί ποίου θέματος;
Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς: Ότι θά έπιστρέψωμεν είς τήν 

χώραν ήμών μέ τό αίσθημα μιάς βαθείας πικρίας καί άδικίας. Θά ήθέλομεν ή 
δήλωσις αϋτη νά περιληφθή είς τά έπίσημα Πρακτικά τής Διασκέψεως. Τούτο 
μόνον.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ πολύ. Όμω ς ή έδρα αϋτη έχει μνήμην 
καί ή Διάσκεψις άφείλει νά έχη μνήμην καί νά τήν άνανεώσ^ διά τής άναγνώ- 
σεως τών Πρακτικών τής Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Καί 
παρακαλώ τόν Σεβ. Γραμματέα νά άναγνώσ^ τήν σχετικήν παράγραφον. Σε
βασμιώτατε άγιε Στάρας Ζαγοράς, ή άγάπη δέν οίκοδομεΐται μέ ένα. οίκοδο- 
μεΐται μέ τούς πολλούς. Μέ τούς αύτούς λόγους άπετάθητε τότε πρός τήν 
ταπεινότητά μου, πρός τήν έδραν αύτήν, εΙπών ότι θά άναχωρήσητε πικραμέ
νοι. διότι ή ορθόδοξος άδελφότης πρός τήν όποιαν άπηυθύνατε έκκλησιν. ότι 
έχετε άνάγκην άπόλυτον μιάς πανορθοδόξου γνώμης ρυθμίσεως τοϋ θέμα
τος τής έκ ρασοφόρων χειροτονίας έπισκόπων, δέν σάς συμπσρίσταται. Καί 
είπατε τότε ότι θά μείνητε άνευ ’Ιεραρχίας και άτι ή Πανορθόδοξος Διάσκεψις 
δέν σάς βοηθεϊ. ότι θά φύγητε μέ πικρίαν, ότι δέν σάς άγαπώμεν. δέν σάς έν-

172



173

νοούμεν. σάς περιψρονοϋμεν. Τούς λόγους τούτους τούς ήκουσα καί έταρά- 
χθην. Καί τότε, παρά τάς άντιθέτους άπόψεις τών Εκκλησιών, έπέδειξα κστα- 
νόηοιν, παρεκάλεαα τήν Διάσκεψιν καί αϋτη έδέχθη όπως προσεχής Πανορ
θόδοξος Διάσκεψις άποφανθή όριστικώς έπί τού άπασχολοΰντος τούτου τήν 
'Εκκλησίαν Βουλγαρίας θέματος. Καί τώρα άφού τούτο έξητάσθη καί ώλο- 
κληρώθη καί έψηψίσθη ύπό τής παρούοης Διασκέψεως, έπανέρχεσθε μέ 
τούς αύτούς λόγους, ότι θά φύγητε πικραμένοι διότι δέν σάς ήκούσαμεν. Δια- 
τί; Διότι ένδιαφεράμεθα κατά τήν παρούσαν Διάσκεψιν περισσότερον παντός 
άλλου δΓ ύμάς, έπί ένός θέματος ούχί συνόλου τής 'Ορθοδοξίας, άλλ' ένδια- 
φέροντος μόνον τήν τοπικήν άγαπφ-ήν Εκκλησίαν τής Βουλγαρίας. Δέν δι
καιούσθε νά προβήτε είς δήλωσιν καί νά καταγραφή αϋτη είς τά Πρακτικά. 
Εϊναι είς βάρος ύμών. Διότι ό ιστορικός τής αύριον, ό όποιος θά μελετήσ^ τήν 
έξέλιξιν τών πραγμάτων, θά σάς κρίνη. Καί φοβούμαι ότι ή κρίσις παντός λο
γικού άνθρώπου ένταΰθα, παντός λογικού άνθρώπου έκτός τής Διασκέψεως 
ταύτης καί παντός λογικού άνθρώπου έν Βουλγαρία θά εϊναι έναντίον ύμών. 
Ή ιστορία θά κρίνη μέ λογικήν καί συνέπειαν. Βεβαίως, έάν έπιμείνητε καί ή 
'Ολομέλεια έγκρίντ) τούτο, νά προβήτε δηλαδή είς δήλωσιν καί νά περιληφθή 
αϋτη είς τά Πρακτικά, προσωπικώς ούδεμίαν άντίρρησιν θά εϊχον. 'Εξαντλώ 
άμως τήν τελευταία σταγόνα άγάπης καί σάς παρακαλώ νά μή προβήτε είς 
τήν δήλωσιν ταύτην πρός τό συμφέρον αύτής ταύτης τής 'Εκκλησίας Βουλγα
ρίας. Μ ή άπαντήσετε τώρα, άργότερον. Συνεχίζομεν τήν συζήτησιν έπί τού 
θέματος τής άναπροσαρμογής τών περί νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Όρους Λιβάνου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, 
έάν εννόησα καλώς, ή βούλησις τής 'Ορθοδοξίας διά τήν σύγκλησιν Άγιας καί 
Μεγάλης Συνόδου, ήδη άπό τής δεκαετίας τού έτους 1930. ώφείλετο είς τό 
ότι αί Ορθόδοξοι Έκκλησίσι ήθελον νά έκφράσουν τήν ύφισταμένην έν τή 
πίστει καί τοίς μυστηρίοις ένότητα αύτών έν τή άνανεώσει τών Ιερών κανό
νων. καί τούτο ϊνα μή δίδηται ή έντύπωσις ότι διαφέρομεν σι άρθάδοξοι οΙ 
μέν τών δέ. καί τοιουτοτρόπως νά άναπτύξωμεν τήν καθολικότητα τής Ορ
θοδοξίας έν τή έφαρμογή ένιαίας πειθαρχίας. Άπό τού έτους 1961, τή πρω
τοβουλία τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, έκινήθη ή διαδικασία ύπερβάσεως 
τής άπομονώσεως τών κατά τόπους Όρθοδόξων Εκκλησιών. Ή Επιτροπή, ή 
έπεξεργασθεΤσα ένταΰθα τό θέμα τής νηστείας, δέν έδειξε τήν ίδίαν έποικο 
δομητικήν στάσιν, ώς καί είς τά λοιπά θέματα τής Ήμερησίας Διατάξεως τής 
παρούοης Διασκέψεως. καί προσωπικώς ούδεμίαν πρόοδον βλέπω. Δηλαδή, 
έκάστη Αντιπροσωπεία παραθέτει τά έφαρμοζόμενα είς τήν τοπικήν αύτής 
Εκκλησίαν. Τούτο είναι άνασταλτικός παράγων. Όφείλομεν νά ύπερβώμεν 
Τήν τοπικήν πειθαρχίαν έν όψει τής έκφράσεως καθολικής γνώμης (CON
SENSUS) καί πειθαρχίας. Έν πάση ταπεινάτητι διερωτώμαι τί άκριβώς ήλθο- 
μεν νά κάμωμεν έδώ. Πέραν τών έγχειριδίων καί τοΰ κώδικοςτοΰ Κανονικού 
Δικαίου, δέν ύπάρχει, λοιπόν, τίποτε; Αισθάνομαι σκανδαλισμένος. Έάν συν- 
εχίσωμεν άκολουθούντες τήν όδόν ταύτην. νομίζω, ότι αί 'Ορθόδοξοι Έκ-



κληοίαι θά εϊμεθα άνίκανοι νά προχωρήαωμεν έστω καί κατ' έλάχιστον. Oi 
έτερόδοξοι θά ήδύναντο ευκόλως νά θέσουν τήν πρόκλησιν: Σεϊς οί όρθόδο- 
ξοι. οί όποιοι Ισχυρίζεσθε ότι όποτελεϊτε τήν Μίαν 'Εκκλησίαν, προκαλοϋμεν 
νό μάς ύποδείξητε ένα καί μόνον κανόνα, άποδεικνύοντα ότι μετά τήν Ζ' Οι
κουμενικήν Σύνοδον είσθε Ικανοί νά λάβητε άπόφασιν άπό κοινού έστω καί 
είς έλάχιστόν τι.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Σεβασμιώτατε όγιε Πρόεδρε, νομίζω ότι 
ή βασική αίτία τών άντιρρήσεων. όσον άψορφ είς τό θέμα τής νηστείας, έγ
κειται είς τά κάτωθι σημεία: ’Ορισμένοι πιστεύουν ότι ο! άρχαϊοι κανόνες 
δέον νά έξακολουθήσουν ίσχύοντες μόνον διά τούς μοναχούς καί δΓ έκείνους 
οΙ όποΤοι έκ τών λαϊκών έπιθυμοΰν καί δύνανται. Καί έπομένως νά άποτελέ- 
σουν oi κανόνες έξαίρεσιν τινα διά τό εύρύτερον όρθόδοξον πλήρωμα. Άλλοι 
πάλιν εϊναι τής γνώμης νά διατηρηθούν άθικτοι οΙ Ιεροί κανόνες περί νη
στείας καί νά έπιτραποΰν έξαιρέοεις δΓ όσους δέν δύνανται νά συμμορφω
θούν πλήρως πρός αύτούς. Νά ύπάρξη δηλαδή πρός τούτο μία διορθόδοξος 
δυνατότης. Ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική 'Επιτροπή προτείνει όπως 
αί περί νηστείας διατάξεις τυγχάνουν πλήρως σεβαστοί ύπό τών μοναχών καί 
όσων έκ τών λαϊκών δύνανται καί έπιθυμοΰν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Παρακαλώ έν συντομία.
Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Όφείλομεν νά άφήσωμεν έν ίσχύϊ τούς 

άρχαίους κανόνας, ώς έπραττον καί αΙ Σύνοδοι. Ή Διάσκεψις πρέπει νά δη- 
λώση σαφώς ότι παραμένουν άθικτοι οΙ περί νηστείας κανόνες. Δύνανται ό
μως νά ύπάρξουν καί έξαιρέσεις δΓ όσους δέν δύνανται νά τηρήσουν αύτούς. 
καί δΓ αύτούς μόνον δυνάμεθα νά υΙοθετήσωμεν τήν προτεινομένην ύπό τής 
'Επιτροπής είσήγησιν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρεβέζης: Ώ ς  γραμματεύς τής 
'Επιτροπής έπί τού θέματος τής νηστείας, έπιθυμώ νά πληροφορήσω τήν 
'Ολομέλειαν ότι αΙ Έκκλησίαι Βουλγαρίας καί Πολωνίας άνεκάλεσαν έπισή- 
μως τάς ύποβληθείσας τή Γραμματείφ προτάσεις αύτών περί τροποποιήσεως 
τών περί νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έπιθυμώ νά τερματισθή ή συζήτησις, διότι ούδέν 
προσθέτομεν καί έκφεύγοντες τής ούσίας κατσφεύγωμεν είς τήν πνευματικό
τητα καί τούς πατέρας, έπικαλούμενοι τήν σοφίαν καί τήν άγιότητα έκείνων, 
οί όποϊοι όμως δέν έχουν άνάγκην τής Ιδικής μας έρμηνείας. Εκείνοι ήσαν 
πράγματι άγιοι καί σοφοί καί διά τοΰτο καί άπήντησαν είς τά αίτήματα τής 
έποχής των καί διελέχθησαν μετ' αύτής. Ήμεϊς. διατί νά μή τό όμολογήσω- 
μεν: Όντως δέν έχομεν τό θάρρος νά άντιμετωπίσωμεν μίαν πραγματικότη
τα.

Ό  Σεβ. Μητροπολίττις Μ ίνσκ: Έξ όνόματος 5 έκατομμυρίων όρθοδό
ξων πιστών δηλώ ότι όφείλομεν νά λάβωμεν σοβαρώς ύπ' όψιν τούς κανόνας 
τών πατέρων. Ό  λαός ήμών άναμένει καί ζητεί τοΰτο. Αναμένει τήν δύναμιν 
τού λόγου τοΰ Πνεύματος.
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ διά τήν πληροφορίαν, άτι όμιλεΐτε έξ 
όνόματος 5 έκατομμυρίων πιστών. Άναγνωρΐζομεν άτι όμιλεΐτε έξ όνόμστος 
τής ‘Εκκλησίας τής Ρωσσίας. Όμω ς δέν έχουν σημασίαν οί αριθμοί. Ή Εκ
κλησία είναι 'Εκκλησία καί μέ 500 έκατομμύρια πιστών καί μέ δύο άτομα. Καί 
σεβόμεθα καί τήν 'Εκκλησίαν τών 500 έκατομμυρίων καί τήν Εκκλησίαν τών 
τριών άτόμων. Ένώπιον τού Θεού οί άριθμοί ούδεμίαν σημασίαν έχουν. 01 
Απόστολοι ήσαν 12 καί όχι 5 έκατομμύρια. Άλλοτε οί 3 ή οί 12 γίνονται 500 
έκατομμύρια καί άλλοτε τά 500 έκατομμύρια γίνονται 3 άτομα. Καί άλλοτε είς 
τήν Ρωσσίαν δέν ύπήρχον μόνον 5 έκατομμύρια πιστών.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, δλαι αί 
διατυπωθείσαι άπόψεις άποτελούν άπλήν φιλολογίαν. 'Ενώπιον τής Διασκε* 
ψεως ύπάρχει έν κείμενον. Πολλοί εϊπον ότι ούδέν έποιήσαμεν. Έγώ νομίζω 
ότι κάτι έπετύχομεν. Καί τοϋτο είναι ότι διεπιστώσαμεν τήν άδυναμίαν καί 
άνωριμότητά μας. Προτείνω νά τεθ$ τό ένώπιον ήμών κείμενον ύπ' όψιν τής 
Όλομελείας, νά τό έγκρίνωμεν καί νά λήξζΐ ή συζήτησις.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Δέχομαι τήν πρότασιν τοϋ άγίου Πέτρας. Ύπσστηρί 
ζω τό κείμενον έκθύμως, διά τήν άνικανότητα ήμών νά τό Οεωρήσωμεν άλ
λως καί έν τό έλπίδι ότι ό Κύριος θά άναστήση είς τήν Εκκλησίαν του χαρι- 
σματούχους Επισκόπους διά νά έτοιμάσουν τήν Σύνοδον. Προτείνω τό κεί
μενον. Τό ψηφίζετε ή όχι;

Ό  Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Φειδάς: Άπεφασίσαμεν νά λάβωμεν εισηγη
τικός άποφάσεις. Διερωτώμαι άν είναι δυνατόν τό κείμενον τούτο νά έγκριθή 
ώς άπόφασις-πρότασις πρός τήν Α γίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Τό κείμενον 
τούτο δέν ύπερέχει ένός καλού κηρύγματος καί προσφέρεται είς αύστηράν 
κριτικήν. Προσωπικώς δέν δύναμαι νά δεχθώ τούτο ώς πρότασιν πρός τήν 
Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Θά γελφ ό κόσμος.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Υπάρχει άλλος συντασσόμενος πρός τήν γνώμην 
τού Καθηγητοϋ κ. Φειδά; Έγώ σάς παρακαλώ νά δεχθώμεν τό κείμενον ώς 
έχει, καί τούτο διά τό άνεύθυνον καί τήν άνικανάτητά μας. Διότι παρημελήσα- 
μεν τό πλήρωμα καί τό ποιμαντικόν καθήκον μας καί όφείλομεν νά μάθωμεν 
τί φρονεί τό πλήρωμά μας. Διά τούς λόγους τούτους, έν αύτογνωσία, ότι 
ύπεύθυνοι εϊμεθα ήμεΐς καί τ$ έλπίδι ότι ό Κύριος θά στείλ^ χαρισματούχους 
ποιμένας, οϊτινες θά μεριμνήσουν καλύτερον ύπέρ τής Εκκλησίας Του. προ
τείνω τήν ψήφισιν τοΰ κειμένου ώς έχει.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Καρθαγένης: Προτείνω όπως έπιστραφή τό κεί
μενον τοΰτο είς τήν Γραμματείαν πρός άναθεώρησιν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Χ)ρους Λιβάνου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, 
είς προηγουμένην συζήτησιν έπί τοΰ θέματος τοΰ Πασχαλίου κατελήξαμεν 
είς τό συμπέρασμα ότι δέον νά συνεχισθοΰν αί μελέται, καί τοΰτο σημαίνει ό
τι τό θέμα μελετάται. ότι παραμένει «άνοικτόν». Έάν είς τήν προκειμένην πε- 
ρίπτωσιν δεχθώμεν τήν πρότασιν τοΰ σεβαστού Προέδρου, τοΰτο θά έσή- 
μαινε ότι παραπέμπομεν τό κείμενον είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, καί
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οϋτω τερματίζεται πάσα έπ' αύτοΟ περαιτέρω έρευνα. Υπάρχουν, νομίζω, 
νομικαί έπιπτώσεις της ένεργείας ταύτης. Πιστεύω ότι ή Επιτροπή έκαμε έρ- 
γασίαν μή έντασσομένην είς τά πλαίσια τής έργασίας τών Επιτροπών. Έπε- 
τέλεσεν έργον δημιουργικόν μέν. μονομερές δέ. Έπιθυμούμεν νά μείνη τό 
θέμα «άνοικτόν» διά τήν Α γίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Προτείνω όπως μή 
ψηψισθή τό κείμενον τοΰτο. μή παραπεμφθή ώς πρότασις είς τήν Σύνοδον, 
άλλ' έπανεξετασθή ύπό μελλούσης Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Υπάρχει μία συγκεκριμένη πρότασις τού Σεβ. Μη
τροπολίτου Όρους Λιβάνου, έκφράζουσα συγχρόνως καί τήν άποψιν πολλών 
συνέδρων. Ό ταν ούτος προτείνει τήν έπανεξέτασιν τοΰ θέματος τής νη
στείας, έννοεί ότι αΙ περί νηστείας έκκλησιαστικαί διατάξεις παραμένουν ώς 
έχουν, άμετάβλητοι. £ν τή Όρθοδόξω 'Εκκλησία. Ούδέν μεταβάλλεται. Τό 
θέμα παραμένει διά περαιτέρω έμπεριστστωμένην καί ύπεύθυνον γνωμοδό- 
τησιν ύπό προσεχούς Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. ήτις καί θά 
είσηγηθή σχετικώς τή 'Αγία καί Μεγάλη Συνόδω. "Εγκρίνετε, άδελψοί. τήν 
πρότασιν ταύτην;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Περιστεριού: Νομίζω, ότι ή πρότασις τού άγίου 
Όρους Λιβάνου θά έξυπηρέτει διά δύο λόγους. Πρώτον, διότι τό θέμα έχει 
έκκλησιολογικήν σημασίαν, άν δηλαδή ή 'Εκκλησία δύναται νά θέση ώρισμέ- 
νους κανόνας όχι είς άχρηστίαν, άλλ' οϋτως είπεϊν είς άχρησίαν, διότι είς τά 
διάφορα συνέδρια τονίζομεν ότι ή 'Εκκλησία εϊναι ύπεράνω τής Βίβλου, ύπε- 
ράνω τής Παραδόσεως ύπεράνω τών κανόνων. Τό πάν εϊναι ή "Εκκλησία. "Ως 
έκ τούτου ή "Εκκλησία δύναται νά άναθεωρήση τούς περί νηστείας κανόνας, 
έφ" όσον αϋτη ήκολούθησε μίαν έξελικτικήν έπί τό πρόσω πορείαν. Ό ,τ ι 
ίσχύει διά τήν χρονικήν έπέκτοσιν τής νηστείας, τοϋτο. έξ άντιθέτου. ίσχύει 
καί διά τήν σμίκρυνσιν τής διαρκείας αύτής. 'Ώστε δυνάμεθα νά όμιλώμεν πε
ρί αναπροσαρμογής τής νηστείας βάσει τών συγχρόνων δεδομένων, άναπροσ- 
αρμογής. μή ερχόμενης είς άντίθεσιν ούτε πρός τό πνεύμα ούτε πρός τό 
γράμμα τών κανόνων καί έξαιρούσης τήν Ικανότητα τής Εκκλησίας νά δη- 
μιουργήση νέαν παράδοσιν. ώς ούσης ούχί στατικού άλλά δυναμικού όργανι 
σμού. Καί δεύτερον, έξ έτέρου. θά δώσωμεν είς τούς πιστούς τήν εύκαιρίαν 
νά διατρανώσουν τήν γνώμην των ύπέρ ή κατά τής άναπροσαρμογής τών πε
ρί νηστείας διατάξεων. Καί έχομεν πρός τούτο όλον τόν χρόνον μέχρι τής 
προσεχούς Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: ‘Αδελφοί, άπ' άρχής καί διαρκούσης τής παρούσης 
Διασκέψεως κατ’ έπανάληψιν έξέφρασα τήν έπιθυμίαν έπιτεύξεως όμοφω- 
νίας έν τή λήψει τών άποφάσεων. Εύρισκόμεθα τήν στιγμήν ταύτην πρό δύο 
προτάσεων, ήτοι ή τό κείμενον νά ψηφισθή ώς έχει κοί νά παραπεμφθή είς 
τήν ‘Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, ή νά δεχθώμεν τήν πρότασιν τού άγίου Ό 
ρους Λιβάνου διά τό άνέτοιμόν μας νά άντιμετωπίσωμεν τό ζήτημα καί διά 
λόγους ποιμαντορικής συνέσεως καί εύαισθησίσς, καί νά παραπέμψωμεν



τοΰτο είς περαιτέρω σοβαράν καί υπεύθυνον μελέτην. 'Επειδή όμως ύπάρ
χουν οί ύποστηρικταί άμφοτέρων τών προτάσεων, άποσύρω τήν Ιδικήν μου 
καί ζητώ όπως έγκριθή ή πρότασις τού άγιου Όρους Λιβάνου ύπό τήν έξήγη- 
σιν καί τόν όρον ότι μέχρι γνωμοδοτήσεως προσεχούς Πανορθοδόξου Δια- 
σκέψεως τά πράγματα τής νηστείας παρ' ήμϊν παραμένουν ώς έχουν. Ό  άγιος 
Βανάτου έχει τόν λόγον.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Βανάτου: Σεβασμιώτατε, ένόησα καλώς ό.τι προ- 
τείνατε. Αισθάνομαι όμως πικρίαν διά τήν άπόρριψιν τής έκθέσεως μιάς 'Επι
τροπής. 'Ενθυμούμαι τήν διαδικασίαν, τήν άψορώσαν είς τήν παραπομπήν 
τών θεμάτων είς τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, ήτις λέγει: «Ή Προσυνο- 
δική Πανορθόδοξος Διάσκεψις προβαίνει είς τήν θεώρησιν καί έξέτασιν τών 
ύπό τής Προπαρασκευαστικής 'Επιτροπής έτοιμασθέντων κειμένων καί κα
ταρτίζει τόν οριστικόν φάκελλόν έκαστου θέματος, όστις καί άκολούθως ύπό 
τού Οικουμενικού Πατριάρχου παραπέμπεται τή μελλούση Ά γ ί^  καί Μεγάλη 
Συνόδω, κατατιθέμενος είς τό άρχεΐον τού οικείου γραφείου». Θέτω. λοιπόν, 
τό έρώτημα, τό έγγραφον τό όποιον συνέτσξεν ή 'Επιτροπή καί έθέσστε ύπό 
τήν έγκρισιν τής Όλομελείας. δέν θά ήδύνατο νά παραπεμψθή είς τήν 'Αγίαν 
καί Μεγάλην Σύνοδον όμού μετά τών Πρακτικών; Διότι, ώς γνωστόν, ένταύ- 
θα δέν θά λάβωμεν άριστικάς άποφάσεις έπί τής νηστείας, άλλά θά διατυπώ- 
σωμεν εισηγήσεις πρός τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, ήτις καί είναι ή μό
νη όρμοδία νά άποφασίση. Προτείνω όπως παραπέμψωμεν είς αύτήν τόν ό- 
λον φάκελλόν. όμού μετά τών Πρακτικών, τών γενομένων συζητήσεων κ.λπ. 
Δέν γνωρίζω άν περιπλέκω τά πράγματα. 'Εκφράζω όμως τήν πικρίαν μου 
έάν άπορριφθή ή έκθεσις τής 'Επιτροπής κατά τοιούτον τρόπον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άπαντών είς ύμάς, άγιε Βανάτου, λέγω ότι τούτο θά 
έγίνετο έάν καί έφ" όσον είς τήν πρότασίν μου νά ψηφισθή ώς έχει τό κείμε
νον δέν ύπήρχεν όντίρρησις καί άντιπράτασις. Διετυπώθησαν άντιρρήσεις έπί 
τής προτάσεως τής έδρας ταύτης καί κατόπιν τούτων ό Σεβ. Μητροπολίτης 
Όρους Λιβάνου, έπί τώ σκοπώ όπως ύπάρξη συμφωνία, καί ύπηρετηθή ή 
Διάσκεψις αϋτη καί τό πανορθόδοξον CONSENSUS, προέτεινεν όπως τό θέ
μα έπιστραφή είς τήν Γραμματείαν πρός έν τώ μεταξύ μελέτην καί έξέτασιν 
τούτου ύπό τής προσεχούς Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως διά 
τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 'Επιτροπής. Κατόπιν πολλής σκέ- 
ψεως καί βαθείας έκτιμήσεως τών πραγμάτων ήναγκάσθην νά άποσύρω τήν 
ίδικήν μου πρότασιν καί νά άποδεχθώ έκείνην τού άγίου Όρους Λιβάνου, 
άκριβώς διά νά συμβιβασθούν τά πράγματα καί νά μή συζητώμεν άνευ άπο- 
τελέσμστος. "Αλλωστε, ή πρότασις τού άγίου Όρους Λιβάνου άπέβλεπεν είς 
τούτο: όπως μέχρι τής έξετάσεως τού θέματος τής νηστείας ύπό τής προσε
χούς Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως ούδέν άλλοιωθή έκ τών 
έφαρμοζομένων ύπό τών κατά τόπους Όρθοδόξων 'Εκκλησιών έν τώ θέματι. 
συμφώνως πρός τήν ίσχύουσαν όρθόδοξον περί νηστείας κανονικήν παράδο- 
σιν. 'Εξ άλλου, καί τό είσηγητικόν κείμενον τής 'Επιτροπής ούδέν περισσότε
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ρον προτείνει. Έάν τό ποτήριον τοΰτο είναι πικρόν, άγιε Βανάτου, Θά πι'ωμεν 
καί πικρά ποτήρια, τούτο δέ μέχρις άτου ουνέλθωμεν.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Όρους Λιβάνου: Συνεκινήθην μεγάλως έκ τών 
λόγων σας. Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, ώς καί έκ τοΰ πνεύματος εΙρήνης 
τού άγίου Βανάτου. Νομίζω ότι δέν άπασχολεΐ ήμάς τόσον ή νομική άποψις 
τού ζητήματος, όσον ή άδελψική άποψις. Έπί θεμελιωδών ζητημάτων νά λά
βωμεν άμοφώνους άποφάσεις. Δέν είναι ϊσως ή στιγμή νά άναψερθώ είς τήν 
άμάδα τών Κουακέρων. ήτις έλάμβανε τάς άποφάσεις αύτής όμοφώνως. Δέν 
πρέπει νά ύπάρχη καμμία πικρία διά τήν άπάρριψιν τής έργασίας τής Επιτρο
πής. Διότι παραπέμποντες τό θέμα είς περαιτέρω μελέτην, θά έργασθώμεν. 
θά μελετήσωμεν τά Πρακτικά, θά γίνωμεν καλύτεροι. Ενταύθα άντιπροσω- 
πεύονται πολλαί Έκκλησίαι, αί όποϊαι ύπέβαλον είσηγητικάς μελέτας έπί τοΰ 
θέματος, όπως ή Εκκλησία Βουλγαρίας, ή όποία καί είργάσθη περισσότερον 
πάσης άλλης, αί Έκκλησίαι Κύπρου. Σερβίας καί ‘Αντιόχειας, καί είσηγούνται 
όπως τροποποιηθούν αί περί νηστείας διατάξεις. Πιστεύω, πάντως, ότι άν λη- 
φθή άπόφασις νά ψηφίσθή ή έκθεσις τής Επιτροπής έν μέγα μέρος Εκκλη
σιών αισθάνεται νά καταπιέζηται, ότι «βάζομεν φίμωτρον». Ένώ, παραπέμ
ποντες τό θέμα είς τήν Γραμματείαν πρός μελέτην, ούδέν μεταβάλλομεν. Δέν 
πρέπει καί δέν έχομεν δικαίωμα νά άπογοητεύσωμεν τό ήμισυ τής ‘Ορθοδο
ξίας καί νά άπαγορεύσωμεν είς αύτά τήν έκψρασιν γνώμης έντός τών πλαι
σίων τής ‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι έάν άρχίσωμεν, έπί τή βάσει τής νέας 
προτάσεως τού άγίου Όρους Λιβάνου, νέαν συζήτησιν, αϋτη θά είναι άτέρ- 
μων. Βεβαίως ή έδρα αϋτη προσψέρεται είς έξυπηρέτησίν σας. Όμως προσ- 
φέρομαι είς μίαν πρακτικήν, πρώτον, άτι όφείλομεν νά έξυπηρετήσωμεν τό 
όμόφωνον καί τήν ένότητα έκφράσεως γνώμης τής ’Ορθοδοξίας, δεύτερον, 
νά μή προβώμεν είς έσπευσμένην πρότασιν πρός τήν ‘Αγίαν και μεγάλην 
Σύνοδον όταν δεν εϊμεθα έτοιμοι καί ώριμοι νά εΐσηγηθώμεν. καί, τρίτον, έν τή 
πραγματικότητι έξυπηρετοΰμεν αύτήν ταύτην τήν είσήγησιν τής Επιτροπής 
διότι ούδέν μεταβάλλομεν μέχρι τής περαιτέρω έξετάσεως τοΰ θέματος. Τά 
περί νηστείας μένουν ώς έχουν. Ύπό τάς συγκεκριμένος ταύτας προϋποθέ
σεις. άνευ συναισθημάτων καί άνευ κηρύγματος άπό άμβωνος άποδέχομαι 
τήν πρότασιν τοΰ άγίου Όρους Λιβάνου καί προτείνω νά έγκρίνωμεν αύτήν. 
όπως δηλαδή τό θέμα τής νηστείας παραπεμφθή πρός περαιτέρω έξέτασιν 
ύπό προσεχούς Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Ή 'Ολομέλεια όμοφώνως άποδέχεται τήν πρότασιν ταύτην τοΰ 
Σεβ. Προέδρου περί παραπομπής τοΰ θέματος « Αναπροσαρμογή 
τών περί νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων» είς περαιτέρω με
λέτην ύπό προσεχούς Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως διά τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής καί

*
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άνατίθησι τή είδική συντακτική 'Επιτροπή τήν διατύπωσιν της 
άποφάσεως της Διασκέψεως.

Καί λύεται ή συνεδρία.
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Ε' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Παρασκευή, 10η Σεπτεμβρίου 1982) 

Νυκτερινή Συνεδρία 
(22.10 - 23.15)

Ό Σεβ. Πρόεδρος: *Η συνεδρία συνεχίζεται. Κατόπιν τής άποφάσεως 
έπί τού θέματος τής νηστείας είσερχόμεθα είς τήν έξέτασιν τού τελευταίου 
θέματος της ήμερησίας διατάξεως, ήτοι: «Ημερολογιακόν ζήτημα. Μελέτη 
τοΰ ζητήματος έν άναψσρφ πρός τήν περί πασχαλίου άπόφασιν τής Α ' Οικου
μενικής Συνόδου καί έξεύρεσις τρόπου πρός άποκατάστασιν συμπράξεως με
ταξύ τών Εκκλησιών έν τώ ζητήματι τούτω, ώς έπίσης καί τό θέμα τού κοι
νού ύφ' άπάντων τών χριστιανών έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα έν ώρισμένη Κυρια
κή, καί παρακαλώ τόν Πρόεδρον τής ειδικής ‘Επιτροπής Σεβ. Μητροπολίτην 
Όρους Λιβάνου, τής έπεξεργασθείσης τό θέμα, όπως παρουσιάση τή Ό λο- 
μελεία τήν έκθεσιν αύτής.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης "Ορους Λιβάνου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, 
πριν ή προέλθω είς τήν άνάγνωσιν τής έκθέσεως, είσαγωγικώς έπιθυμώ νά 
άναφέρω τά έξής: Προσωπικώς είργάσθην άπό τής Α ' Προσυνοδικής Πανορ
θοδόξου Διασκέψεως καί μέχρι τής στιγμής ταύτης διά τό θέμα τούτο καί είς 
τήν σύνταξιν τής έκθέσεως τής ‘Επιτροπής. Γνωρίζω λοιπόν ώρισμένας τά
σεις, γνωρίζω ότι είς ώρισμένα σημεία έκφραζάμεθα τολμηρώς. Ή  ύποβαλ- 
λομένη έκθεσις παρουσιάζει τό συμπέρασμα τής γενομένης έπιστημονικής 
μελέτης καί ζητεί όπως αΙ έπιστημονικαί αύται πληροφορίαι έπί τού θέματος 
τούτου άνακοινωθούν είς τόν λαόν τοΰ Θεού, ώστε ούτος νά ένημερωθή έπί 
τού ‘Ημερολογιακού ζητήματος καί τού Πασχαλίου. Τούτον δέον νά γίνη είς 
έκάστην τοπικήν ‘Εκκλησίαν, άκάμη καί είς τάς ‘Εκκλησίας έκείνας. αί άποΐαι 
δέν αισθάνονται τήν άνάγκην τής άλλαγής τής ήμερομηνίας τοΰ Πάσχα. Έξ 
έτέρου, όταν άμιλώ προσωπικώς μεθ’ έτεροδόξων έπί τοΰ θέματος τούτου, 
τονίζω ότι δέν θά άλλάξωμεν τήν ήμερομηνίαν έορτασμοΰ τού Πάσχα διά νά 
εύχαριστήσωμεν αύτούς. Δέν ύπάρχει άπόλυτος άνάγκη άλλαγής τής ήμερο
μηνίας ταύτης είς τήν Όρθόδοξον Εκκλησίαν. Πιστεύω, λοιπόν, ώς κατέληξε 
καί ή Επιτροπή ήμών. ότι ή ‘Ορθόδοξος Εκκλησία πρός τό παρόν δέν αισθά
νεται τόσην άμηχανίαν δΓ έν άστρονομικόν θέμα. ώστε νά άλλάξη τόν καθο
ρισμόν ύπολογισμού τής έορτής τού Πάσχα, βάσει άπολύτως όρθών έπιστη- 
μονικών άστρονομικών δεδομένων. Καί νΰν, έπιτρέψατέ μοι όπως άναγνώ- 
σω τό κείμενον τής έκθέσεως τής Επιτροπής.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Όρους Λιβάνου προβαίνει είς τήν άνάγνωσιν τής 
έκθέσεως έχούσης ώδε:

«1. Ή Επιτροπή, καθ’ ήν ειχεν έντολήν, έμελέτησε τό είς αύτήν παρα- 
πεμφθέν ώς άνω θέμα. “Ελαβεν ύπ' όψιν αύτής τά εις τήν διάθεσιν τής Δια-
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σκέψεως σχετικά πρός τό θέμα κείμενα, ώς και τάς διατυπωθείοας γνώμας 
άπό μέρους τών ‘Αντιπροσωπειών τών Όρθοδόξων Εκκλησιών. Ταυτοχρό- 
νως έσχε τήν δυνατότητα νά άκούση λεπτομερείς έπεξηγήσεις έπί τοΰ όλου 
θέματος άπό πλευράς καθαρώς άστρονομικών έπιστημονικών δεδομένων, 
τάς όποιας παρέσχον οΙ είδικώς κληθέντες καθηγηταί άστρονόμοι. Επίσης, 
έδέχθη καί σύντομον κείμενον «άστρονομικής έξηγήσεως» τού προβλήματος, 
ύποβληθέν ύπό τών Ιδίων.

2. Είς τό κείμενον τοϋτο έπισημαίνονται τά έξής βασικά σημεία:
α) ότι ό άκριβής άστρονομικός ύπολογισμός τής ήμερομηνίας τού 

Πάσχα έξαρτάται έκ τού άκριβοϋς όρισμού τής Ισημερίας καί τής 
πανσελήνου. ή όποία άκολουθεΐ τήν Ισημερίαν, καί έκ τής Κυριακής 
μετά τήν πανσέληνον ταύτην, ύπολογιζομένην μέ βάσιν τήν ‘ Ιερου
σαλήμ. Ό  ύπολογισμός ουτος εύρίσκεται έν άπολύτω συμφωνία 
πρός τό γράμμα και τό πνεύμα τού κανόνος τής έν Νικαϊςι Α' Οικου
μενικής Συνόδου, έν σχέσει πρός τήν ήμερομηνίαν τοΰ Πάσχα·

β) ότι μεταξύ τού σημερινού έκκλησιαστικού καθορισμού τοΰ Πάοχα 
καί τών έπιστημονικών άστρονομικών ύπολογισμών ύπάρχουν ώρι- 
σμέναι διάφοροί·

γ) ότι ό άστρονομικός προσδιορισμός τοΰ Πάσχα δέν είναι θέμα ειδ ι
κού ήμερολογίου ή ένός κατά προσέγγισιν τύπου, άλλά βασίζεται έπί 
άκριβών παρατηρήσεων καί άστρονομικών ύπολογισμών καί

δ) ότι μέ άκριβή τήρησιν τών άστρονομικών τούτων ύπολογισμών ή 
ήμερομηνία τοΰ Πάσχα πίπτει μετά τήν ήμερομηνίαν τοΰ έορτασμοΰ 
τοΰ ιουδαϊκού Πάσχσ, ύπολογιζομένου τούτου (τοΰ ιουδαϊκού 
Πάσχα) βάσει τών όσων Γσχυον κατά τήν έποχήν τής Α ' Οικουμενι
κής Συνόδου.

3. Ή  ήμετέρα ‘Επιτροπή έν πολλή έκτιμήσει ήκουσε τάς έπιστημονικάς 
ταύτας έπεξηγήσεις έπί τοΰ θέματος καί άνεγνώρισεν, ότι είς άκριβέστερος 
προσδιορισμός τής ήμερομηνίας τοΰ Πάσχα — πάντοτε τήν πρώτην Κυριακήν 
μετά τήν πανσέληνον τής έαρινής ισημερίας κατά τήν άπόφασιν τής Α ' έν 
Νικαίφ Οικουμενικής Συνόδου — έπ! τή βάσει τών έπιστημονικών τούτων δε
δομένων, θά ήδύνατο νά συμβάλη εις τήν λύσιν τού ζητήματος.

4. Ούχ ηττον όμως. ή ’Επιτροπή ήμών, έν τή περαιτέρω έξετάσει τοΰ 
ζητήματος, εύρέθη σύμφωνος έπί τών έξής κεφαλαιώδους σημασίας ση
μείων:

a) ότι τό όλον θέμα. πολύ πέραν τής έπιστημονικής άκριβείας, είναι θέ
μα έκκλησιολογικής αύτοσυνειδησίσς τής μιάς καί άδιαιρέτου ‘Ορ
θοδοξίας, τής όποιας ή ένότης κατ' ούδένα λόγον ή τρόπον πρέπει 
νά διασαλευθή·

β) ότι είναι θέμα ύπευθύνου έκτιμήσεως ύπό τής Εκκλησίας τών ποι
μαντικών εύθυνών αύτής καί τών άντιστοίχων ποιμαντικών άναγ- 
κών τοΰ ποιμνίου αύτής· καί
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γ) δτι είς τήν σημερινήν διάρθρωσιν τών εκκλησιαστικών πραγμάτων ό 
πιστός λαός τού Θεοΰ είναι άνέτοιμος ή τουλάχιστον άπροπαρά- 
σκευος καί άπληροφόρητος διά νά άντιμετωπίση καί δεχθή μίαν άλ- 
λαγήν είς τό θέμα τοΰ προσδιορισμού τής ήμερομηνίσς τού Πάσχα.

5. Διά πάντα ταύτα καί έν τή πεποιθήσει, άτι ούτε τό μεΐζον ήμερσλο- 
γιακόν θέμα, ούτε. πολύ όλιγώτερον. τό θέμα τού Πασχαλίου πρέπει ή δύνα- 
ται νό δισσπάση τόσον τήν όντολογικήν ένότητα τής εύρυτέρας όρθοδόξου 
κοινωνίας όσον καί τήν ένότητα έντός τοϋ σώματος έκάστης τοπικής ‘Εκκλη
σίας. ή Επιτροπή ήμών έκρινεν. ότι πόσα άναθεώρησις έπ! τό άκριβέστερον 
τής πράξεως έν τώ καθορισμώ τής ήμερομηνίσς τοϋ Πάσχα, έν τή όποία 
(πράξει) κα! έχομεν άλλωστε τόν άπό αιώνων κοινόν έορτασμόν τοϋ Πάσχα 
ήμών, άφεθή δΓ εύθετώτερον καιρόν, τού Θεοΰ εύδοκούντος.

6. Ή  ‘Επιτροπή άναγνωρίζει τήν λυσιτέλειαν τών καταβαλλομένων ύπό 
τής Γραμματείας έπ! τής προπαρασκευής τής ‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου 
προσπαθειών έν προκειμένω διά τυχόν μελλοντικήν συνέχισιν τούτων.

7. ‘Ωσαύτως, ή ‘Επιτροπή θεωρεϊ άπαραίτητον καί τήν έφεξής αυστη- 
ματικωτέραν κατά τό δυνατόν πληροφόρησιν τοΰ ποιμνίου είς έκάστην έπί 
μέρους 'Ορθόδοξον ‘Εκκλησίαν, ίνα ή ‘Ορθοδοξία, έν εύρύτητι νοΰ καί καρ- 
δίας, προχωρήση έπί τής όδοΰ τής άπό κοινοΰ. έν άκριβείςι, άλλά καί έν πιστά- 
τητι πρός τό πνεύμα καί τό γράμμα τής άποφάσεως τής Α' Οικουμενικής 
Συνόδου έπιτεύξεως ένιαίου έορτασμού τής μεγίστης τών εορτών τού Χριστια
νισμού, τοΰθ' άπερ ήτο κοί ή σαφής πρόθεσις τής άγίας έκείνης Α' Οικουμενι
κής Συνόδου.

8. Καί έπειδή ό λόγος περί τής ένότητος τοΰ φρονήματος έν τή Ό ρθο
δόξω ‘Εκκλησίςι καί τής άνάγκης διατηρήσεως αύτής. ή ‘Επιτροπή ήμών είση- 
γεϊται σύν τοΐς άνωτέροις καί τούτο: όπως ή παρούσα Διάσκεψις διακηρύξη. 
ότι τό ήμερολόγιον καί αί έπί τούτου άπόψεις καί αί έκ τούτου δημιουργηθεϊ- 
σαι άνώμαλοι καταστάσεις δέν πρέπει νά άδηγώσιν είς διχασμούς, διαστά
σεις ή κα! σχίσματα άκόμη. καί ότι τυχόν άντιφρονούντες πρός τήν κανονικήν 
αύτών Εκκλησίαν πρέπει νά υΐοθετήσωσι τήν έκ παραδάσεως καθιερωμένην 
τιμίαν άρχήν τής ύπακοής πρός τήν κανονικήν ‘Εκκλησίαν καί τής έπανασυν- 
δέσεως αύτών έντός τών κόλπων αύτής έν εύχαριστιακή κοινωνίςι καί έν τή 
πεποιθήσει ότι «τό σάββατον διά τόν άνθρωπον έγένετο καί ούχ ό άνθρωπος 
διά τό σάββατον» (Μάρκ. 2,27)».

'Ο Σεβ. Πρόεδρος: ‘Εκφράζω θερμά συγχαρητήρια πρός τήν ‘Επιτροπήν 
καί πρός τόν Πρόεδρον αύτής διά τήν παρουσίσσιν τής έκθέσεως μεθ- άπλό- 
τητος καί άνευ δημηγορίας. ‘Επιδεικνύεται κατανόησις καί τής πραγματικότη
τας καί τής ούσίας. άλλά καί τών άρίων έντός τών όποιων δυνάμεθα νά κινη- 
θώμεν έπί θεμάτων τά όποία είναι άπλά καί προσφέρουν άφ' έαυτών τάς λύ
σεις. ‘Επιθυμώ νά μιμηθώ τό παράδειγμα τοΰ άγίου Όρους Λιβάνου καί νά 
εϊπω: Εύθύς έξ άρχής, όταν έτέθη τό όλον θέμα περί ήμερολογιακοϋ καί κα
θορισμού κοινής ήμερομηνίσς έορτασμού ύφ' άπάντων τών χριστιανών τοΰ
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Πάσχα ένταΰθα, έτονίσθη άπό τής έδρας ταύτης, ότι τοΰτο θά έδει όπως έξε- 
τασθή αύστηρότατα έντός τών πλαισίων ούχ) μόνον τοΰ πνεύματος άλλά καί 
τοΰ γράμματος τής άποφάνσεως τής Α' έν Νικσίφ Οίκουμενικής Συνόδου. Δο- 
θέντος τούτου καί έ<ρ' άσον έπρόκειτο περί τής άπό άστρονομικής έπιστημο- 
νικής πλευράς έξετάσεως τού ζητήματος, διά τό όποΤον, όπως ή Α ' έκείνη Οι
κουμενική Σύνοδος άνέθεσε τότε εις τόν 'Αλεξάνδρειάς καί είς τό τοπικόν 
άστρονομικόν κέντρον τής πόλεως έκείνης τόν καθορισμόν τών άστρονομι- 
κών δεδομένων έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα, οΰτω καί ήμεϊς έθεωρήσαμεν καλόν 
άπως συμβουλευθώμεν τούς άστρονάμους έπί τής έπιστημονικής πλευράς 
τοΰ ζητήματος. Καί τοΰτο διά νά μελετήσωμεν τό θέμα. όχι διά νά άποφοσί- 
σωμεν. Όφείλομεν νά άκούσωμεν τήν φωνήν τής πραγματικάτητος τής 'Ορ
θοδοξίας τής σήμερον πριν ή προβώμεν είς προσφοράν πρός τόν λοιπόν χρι
στιανικόν κόσμον. Τί όφελεϊ νά άποφασίσωμεν συνεορτασμάν τού Πάσχα 
μεθ' όλων τών χριστιανών καί νά προκαλέσωμεν διαιρέσεις καί σχίσματα μή 
έορτάζοντες όμού ήμεϊς οί άρθόδοξοι: Σήμερον τούλάχιστον έορτάζομεν άπό 
κοινού τό Πάσχα μετά τών σχισματικών, τών ήμισχισματικών κ.λπ., πού ύφί- 
στανται κατά τόπους λόγω ήμερολογίου. Πρέπει, άντί νά δημιουργήσωμεν 
καί έτερον πρόβλημα, νά έλθωμεν είς διάλογον πρός τούς ένεκα τού ήμερο
λογίου σχισματικούς καί νά έπιλύσωμεν τά ύπάρχοντα έντός τών κόλπων τής 
'Ορθοδοξίας τοιαΰτα ζητήματα. Έν τώ πνεύματι τούτω. φρονώ, ότι δέν πρέ
πει νά μεταβληθή ούδέ κεραία είς τά ίσχύοντσ περί 'Ημερολογίου καί Πασχα
λίου, ούτε νά άναζητηθή νέα Κυριακή πρός κοινόν έορτασμόν μεθ' άπάντων 
τών χριστιανών τού Πάσχα, διότι καί έν προκειμένω δέν έφροντίσαμεν νά έκ- 
πληρώσωμεν τό ποιμαντικόν ήμών καθήκον κοί νά ένημερώσωμεν τό πλή
ρωμα, τό όποιον παραμένει άπληροφάρητον. Καί άφού έκπληρώσωμεν τό 
άπαραίτητον τούτο καθήκον νά έπιστρέφωμεν ένταύθα διά νά λάβωμεν άπο- 
φάσεις. Προσωπικώς άποδέχομαι, ύποστηρίζω καί προτείνω όπως έγκρίνω- 
μεν τήν έκθεσιν τής Επιτροπής ταύτης ώς έχει, σεβόμενοι τήν διάταξιν τής Α' 
Οίκουμενικής Συνόδου καί ύπηρετούντες τήν πανορθόδοξον ένότητα καί 
συμφωνίαν καί τήν εύθύνην ήμών έναντι τού ποιμνίου μας. Ό  Καθηγητής κ. 
Γκόσεβιτς έχει τόν λόγον.

Ό  Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Γκόσεβιτς: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, θά 
προέτεινον όπως είς τήν πρώτην παράγραφον τοΰ κειμένου τής έκθέσεως 
άναφερθούν τά άνάματα τών παρασχόντων έξήγησιν άστρονάμων.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Όρθή ή παρατήρησις τοΰ κ. Κσθηγητοΰ. Άλλωστε, 
τυγχάνει άναγνώρισις πρός τούς παρασχόντσς έξηγήσεις άστρονάμους ή άνα- 
φορά τού άνόματος αύτών.

Ό  Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Φειδάς: Προτείνω όπως αί παράγραφοι 6 καί 
7 άλλάξουν άμοιβαίως θέσιν, δηλαδή ή 7η νά προηγηθή τής 6ης, ώς άποτε- 
λούσα συνέχειαν τών άναφερομένων έν σύτή.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Παραπέμπεται καί τό σημεϊον τούτο είς τήν Συντα
κτικήν Επιτροπήν, όπως έξετάση καί προέλθη εις τήν σχετικήν τροποποίησιν.
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Έγκρίνεται τό κείμενον τής Επιτροπής έπί τοΰ Ήμερολογίου- 
Παοχαλίου έν τώ συνόλω του καί ποροπέμπεται είς τήν ειδικήν 
Συντακτικήν 'Επιτροπήν πρός διατύπωσιν τής σχετικής άποφά
σεως τής Διασκέψεως.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Χαίρω διότι ή Ολομέλεια άπεδέχθη τό κείμενον 
τούτο, τό όποϊον έκφράζει τήν πραγματικότητα καί άποτελεϊ τήν όρθοτέραν 
τοποθέτησιν τής Ορθοδοξίας έναντι τής εύθύνης αύτής. Σάς εύχαριστώ καί 
σάς συγχαίρω. Καί τώρα, σεβάσμιοι καί άγαπητοί σύνεδροι, κατόπιν τής έγ- 
κρίσεως καί τού κειμένου τούτου, λήγει τό έργον ήμών ώς πρός τήν έξέτασιν 
τών θεμάτων. Πρέπει, βάσει τών κειμένων, νά συνταχθούν αΙ άποφάσεις, έν 
συντομίφ καί συγκεκριμένως, αΙ όποϊαι θά άποτελέσουν καί τό 'Ανακοινωθέν 
τής Διασκέψεως. Τό έργον τούτο ένεπιστεύθημεν είς τήν όρισθεΐοαν ειδικήν 
Συντακτικήν 'Επιτροπήν, τής όποιας μέλη εϊναι οΙ Σεβ. Μητροπολϊται Όρους 
Λιβάνου καί ‘Ελσιγκίου, ό Πρωτοπρεσβύτερος Βιτάλι Μποροβόϊ, ό Καθηγη
τής κ. Φειδάς, ό Δρ Τσιομποτέα καί φυσικόν μέλος είναι ό Σεβ. Γραμμστεύς 
τής Διασκέψεως. Παρακαλώ τήν 'Επιτροπήν ταύτην νά βοηθήση τό έργον τής 
Διασκέψεως, (σ) συμπληρούσσ τό κείμενα τών έκθέσεων ύπό τό φώς τών 
γενομένων έν τή Όλομελεία παρατηρήσεων καί σχολίων, (β) διατυπούσα τάς 
άποφάσεις έπί τών έκθέσεων. καί (γ) είσηγουμένη θέματα τά όποϊα θά άπο
τελέσουν τήν ήμερησίαν διάταξιν τής προσεχούς Διορθοδόξου Προπαρα
σκευαστικής 'Επιτροπής καί έν συνεχείφ τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως. Υπολείπονται πρός έξέτασιν έπτά θέματα έκ τοΰ γνωστού κα
ταλόγου τής ’Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ήτοι τά θέματα: ’Ορθόδοξος Διασπορά, 
τό αύτοκέφαλον καί τρόπος άνακηρύξεως αύτοΰ. τό αύτόνομον καί τρόπος 
άνακηρύξεως αύτού, Δίπτυχα, Σχέσεις τών Όρθοδόξων 'Εκκλησιών πρός τόν 
λοιπόν χριστιανικόν κόσμον, 'Ορθοδοξία καί Οικουμενική Κίνησις, Συμβολή 
τών κατά τόπους Όρθοδόξων "Εκκλησιών είς έπικράτησιν τών χριστιανικών 
ιδεωδών τής ειρήνης, τής έλευθερίας, τής άδελφοσύνης καί τής άγάπης μετα
ξύ τών λαών καί άρσιν τών φυλετικών διακρίσεων. Λοιπόν, έκ τών θεμάτων 
τούτων, παρακαλούμεν τήν Συντακτικήν 'Επιτροπήν, νά ύποδείξη ποια και πό
σα θέματα θά έδει νά άποτελέσουν άνπκείμενον μελέτης διορθοδόξως προσ
εχώς. Ή 'Επιτροπή είναι έλευθέρα νά όρίση θέματα τής όρεσκεϊας αύτής, 
διότι άπαντα τυγχάνουν Ισάξια καί φλέγοντα. Όμως θά έδει νά ύπάρχη ποιά 
τις ισορροπία, νά όρισθούν δηλαδή καί θέματα τά όποϊα άφορούν είς τήν 
έσωτερικήν ζωήν τής Όρθοδόξου ’Εκκλησίας, νά μή παραμεληθοΰν όμως καί 
έκεϊνα τά όποϊα άφοροΰν είς τήν ζωήν τού κόσμου σήμερον, ώς έπί παρα- 
δείγματι τό θέμα «Συμβολή τών κατά τόπους ‘Εκκλησιών είς έπικράτησιν τών 
ιδεωδών τής ειρήνης, τής έλευθερίας, τής άδελφοσύνης καί τής άγάπης μετα
ξύ τών λαών καί άρσιν τών φυλετικών διακρίσεων», τό όποιον εϊναι έκ τών 
έπειγόντων. λόγω τής αύξήσεως τών πυρηνικών όπλων καί τής άπειλής κατα
στροφής τού κόσμου καί τής άνθρωπίνης ζωής. Δέν πρέπει άκριβώς. ώς ‘Εκ-
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κλησίσ, νά μένωμεν άμέτοχοι της ζωής τοϋ κόσμου. Σάς εύχαριστώ διά τήν 
υπομονήν σας. Θά έπανέλθωμεν αυριον πρός όριστικήν λήψιν τών άποφά
σεων τής Διασκέψεως.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων: *Η έργασία τής Συντακτικής Επιτροπής 
προϋποθέτει καί χρόνον άρκετάν καί κόπον πολύν. Διά τοϋτο προτείνω άπως 
ή αύριανή συνεδρία άρξηται τήν 11 ην ώραν.

Ό  Σεβ. Γραμματεύς: 'Ορισμένοι άντιπράσωποι έπείγονται όπως άναχω- 
ρήσουν αυριον τήν πρωίαν.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Παρακαλώ τούς προτιθεμένους νά άναχωρήσουν 
άδελφούς όπως άναβάλουν τήν άναχώρησίν των μέχρι τής λήψεως καί ύπο- 
γραφής τών άποφάσεων. Τούτο έξ άλλου είναι τό καθήκον καί ή εύθύνη 
ήμών έναντι τών Εκκλησιών τάς όποιας έκπροσωποΰμεν ένταϋθα.

Καί λύετα ι ι) συνεδρία.
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ΣΤ' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Σάββατον, 11η Σεπτεμβρίου 1982) 

Πρωινή Συνεδρία 
(11.30 - 13.00)

Μετά τήν είθισμένην προσευχήν, όΣεβ. Πρόεδρος λέγει: Σεβάσμιοι και 
άγαπητοί άδελφοί σύνεδροι» Θεού εύδοκοΰντος εύρισκόμεθα, ώς ελπίζω, είς 
τήν τελευταίαν συνεδρίαν της Β' ταύτης Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Δια- 
σκέψεως. Ά ς  κατακλείσωμεν τό έργον ήμών έν άγάπη καί εΙρήνη. Ή είδική 
Συντακτική Επιτροπή, τήν όποίαν ή ’Ολομέλεια τής Διασκέψεως ώρισεν ό
πως έκ τών κειμένων τών διαφόρων έκθέσεων τών Επιτροπών καί τών γε- 
νομένων έπ’ αύτών συζητήσεων καί τών ληφθεισών άποφάσεων ένταϋθα, 
συντάξη τά πορίσματα, ήτοι τάς άποφάσεις τής Διασκέψεως, έξεπλήρωσε τό 
άνστεθέν αύτή έργον, έργασθείσα μετά ζήλου, προσοχής καί έν σεβασμώ 
πρός τό πνεύμα τής Διασκέψεως. καί παρέδωκεν ήμϊν έν σχέδιον άποφά 
σεων. ’Ωσαύτως έξετέλεσε καί τήν άνατεθεϊσαν αύτή έτέραν έντολήν, όπως 
έκ τών έναπομενόντων πρός έξέτασιν θεμάτων τού καταλόγου τής Αγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου ύποδείξη τά θέματα έκεϊνα. τά όποια θά ήδύναντο νά άπο- 
τελέσουν τήν ήμερησίαν διάταξιν τής προσεχούς Διορθοδόξου Προπαρα
σκευαστικής Επιτροπής καί έν συνεχεία τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως. Παρακαλώ τόν Σεβ. Γραμματέα όπως άναγνώση τά δύο ταύτα 
κείμενα, άφού προηγουμένως διανεμηθώσι ταύτα τοϊς συνέδροις, άρχής γι- 
νομένης άπό τού σχεδίου άποφάσεως έπί τών κωλυμάτων τού γάμου.

Ό  Σεβ. Γραμματεύς άναγινώσκει τό σχέδιον άποφάσεως έπί τοΰ θέμα
τος τών κωλυμάτων τοΰ γάμου, έχον ώς έξης:

«Ή Β' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις συνεκλήθη, κατά τήν 
τάξιν, ύπό τής Α.Θ. Παναγιάτητος τού Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Δημη- 
τρίου τού Α', κατόπιν όμοφώνου άποφάσεως τής όλης Όρθοδόξου ’Εκκλη
σίας, συνήλθεν έν τώ έν Σαμπεζύ Γενεύης Όρθοδόξω Κέντρω τοΰ Οικουμε
νικού Πατριαρχείου, άπό 3ης έως 12ης Σεπτεμβρίου, τή συμμετοχή Αντιπρο
σωπειών έξ όλων τών κατά τόπους Όρθοδόξων Εκκλησιών, καί έλαβε τάς 
άκολούθους άποφάσεις έπί τών θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑΙ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ (*)

/. ‘Επί τού θέματος: Κωλύματα γόμου.

1. Περί τής έξ αίματος, κατ’ εύθεϊαν γραμμήν καί έκ πλαγίου, συγγε-

(·) ΑΙ άποφάσεις αυται δέν έχουσι κανονικήν Ιοχύν πρό τής £π’ αύτών άπαφάνσεως τής Αγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου.
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νείας συγκατάβασις μέχρι καί τοΰ πέμπτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου 
(κανών 54 της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου).

2. Περί τής έξ άγχιστείας συγγενείας συγκατάβασις μέχρι καί τοΰ πέμ
πτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου (κανών 54 τής Πενθέκτης Οικουμενικής 
Συνόδου).

3. Περί τής πνευματικής συγγενείας έξ υιοθεσίας καί έκ βαπτίσματος 
συγκατάβασις μέχρι καί τοΰ δευτέρου βαθμοΰ συμπεριλαμβανομένου.

4. Περί τοΰ μή άμετακλήτως λυθέντος ή άκυρωθέντος γάμου καί τοΰ 
προϋπάρξαντος τρίτου, ότι συνιστοΰν άπόλυτα κωλύματα πρός σύναψιν γά
μου. συμφώνως πρός τήν κατηγορηματικώς καταδικάζουσαν τήν διγαμίαν καί 
τόν τέταρτον γάμον όρθόδοξον κανονικήν παράδοσιν.

5. Περί μοναχών, κωλυομένων έκ τής μοναχικής κουράς πρός σύναψιν 
γάμου, προτείνει τήν δυνατότητα τελέσεως γάμου, έάν ουτοι. άποβαλόντες 
αύθαιρέτως ή άκουσίως ή κατ' άνάγκην τήν ιδιότητα τοΰ μοναχού, καταχθώ- 
σιν δΓ έκκλησιαστικής άποψάσεως είς τήν τάξιν τών λαϊκών.

6. ‘Η ίερωσύνη, εις οίονδήποτε τών τριών αύτής βαθμών, άποτελεϊ. 
συμφώνως πρός τήν ίσχύουσαν κανονικήν παράδοσιν (κανών 3 τής Πενθ
έκτης Οίκουμενικής Συνόδου), κώλυμα πρός σύναψιν γάμου.

7. Περί τών μικτών γάμων όρθοδόξων μεθ' έτεροδόξων καί έτεροθρή- 
σκων ή άπιστων ήχθη είς τήν άπόφασιν, όπως:

α) ό γάμος όρθοδόξων μεθ' έτεροθρήσκων κωλύηται κατά κανονικήν 
άκρίβειαν, δυνάμενος όμως νά εύλογηθή κατά συγκατάβασιν καί διά 
φιλανθρωπίαν, ύπό τόν ρητόν όρον ότι τά έκ τοΰ γάμου τούτου τέ
κνα θέλουν βατττισθή καί άναπτυχθή έν τή Όρθοδόξψ Έκκλησίςι. Αί 
κατά τόπους 'Ορθόδοξοι Αύτοκέφαλοι Έκκλησίσι δύνανται νά άπο- 
φασίζωσι περί τής κατά περίπτωσιν έφαρμογής τής οικονομίας, άνα- 
λόγως τών ύφισταμένων ιδιαιτέρων ποιμαντικών άναγκών αύτών.

β) ό γάμος όρθοδόξων μετ' άλλοθρήσκων ή άπιστων κωλύηται άπολύ- 
τως κατά κανονικήν άκρίβειαν, δυναμένων τών κατά τόπους Ό ρθο
δόξων Αύτοκεφάλων Εκκλησιών, όπως, έν περιτττώσει τοιούτου γά
μου. άποφασίζωσι περί τής έφαρμογής τής ποιμαντικής οικονομίας 
πρός τό όρθόδοξον μέλος κατά τάς ύφισταμένας ιδιαιτέρας ποιμαντι
κός άνάγκας αύτών.

8. ‘Η κατά τήν έφαρμογήν τής περί κωλυμάτων γάμου έκκλησιαστικής 
παραδόσεως πράξις δέον νά λαμβάνη ύπ' όψιν καί τάς διατάξεις τής έκσστα- 
χού σχετικής κρατικής νομοθεσίας, άνευ ύπερβάσεως τών άκραίων άρίων 
τής έκκλησιαστικής οικονομίας καί συγκσταβάσεως».

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, νομίζω άτι 
αϊ προτεινόμεναι άποφάσεις είναι άπολύτως σύμφωνοι καί πρός τάς εισηγή
σεις τής Επιτροπής καί πρός τά έν τη Όλομελείφ άποφασισθέντα. Έκθύμως 
όθεν προτείνω όπως ή 'Ολομέλεια ψηφίση τάς άποφάσεις ταύτας.



Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έγκρίνεται τό σχέδιον άποφάσεως; Έάν δέν ύπάρ- 
χη άντίρρησις ψηφίζεται.

Ή  'Ολομέλεια τής Διασκέψεως όμοφώνως άποδέχεται τό προτει- 
νόμενο σχέδιον άποφάσεως έπί τών κωλυμάτων του γάμου καί 
όρίζει όπως τό κείμενον τοϋτο άποτελέση τήν πρός τήν ‘Αγίαν καί 
Μεγάλην Σύνοδον ύποβλητέαν άπόφασιν τής Β' Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Κατόπιν τής άποφάσεως ταύτης, παρακαλώ τόν Σεβ. 
Γραμματέα όπως άναγνώση τό σχέδιον άποφάσεως έπί τού θέματος 
«'Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων».

Ό Σεβ. Γραμματέας άναγινώσκει τούτο έχον ώς άκολούθως:

«II. Έπί τοΰ θέματος: ‘Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκκλησια- 
στικών διατάξεων συμφώνως ταΐς άπαιτήσεοι τής συγχρόνου έπο
χής·

Ή Β' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις έξήτασε μετά πάσης προσ
οχής και έπιμελεϊας καί έν έλευθερϊα ουζητήσεως τό θέμα τούτο. "Ομως, 
έπειδή έκρινεν άνεπαρκή τήν έπ' αύτού μέχρι τοΰδε γενομένην προετοιμα
σίαν καί μή κσταλήγουσαν είς όμόφωνον έκφρασιν τής ένιαίας γνώμης τής 
'Ορθοδοξίας, πρός άποφυγήν έσπευσμένης άποφάσεως καί έπί τώ σκοπώ ό 
πως δοθή έν τώ μεταξύ ή δυνατότης είς τάς κατά τόπους 'Ορθοδόξους Εκ
κλησίας, όπως έτοιμάσουν τό πλήρωμα αύτών έν πιστότητι πάντοτε πρός τήν 
διασφάλισιν τής συνεχείας τής ούσίας τής παραδόσεως:

/. καλεΐ τάς κατά τόπους 'Ορθοδόξους Εκκλησίας όπως άποστείλωσι 
τή Γραμματείς έπί τής προπαρασκευής τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τάς 
έπί τού ώς άνω θέματος παρατηρήσεις αύτών, έπί τή βάσει τοΰ μέχρι τοΰδε 
καταρτισθέντος φακέλλου.

2. παραπέμπει τό θέμα πρός έπανεξέτασιν ύπό προσεχούς Προσυνοδι
κής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. άφού προηγουμένως έξετασθή τούτο ύπό 
τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής,

3. άποφαίνεται ύπέρ τής διατηρήσεως τής παραδεδομένης πράξεως, 
μέχρι τής έξετάσεως τού θέματος ύπό τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου έπί τή 
βάσει τών προτάσεων τής Προσυνοδικής έκείνης Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως, ήτις ήθελε έξετάσει τό θέμα τοϋτο».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ένώπιον ήμών, άδελφοί, εύρίσκεται σχέδιον άπο
φάσεως έπί τής άναπροσαρμογής τών περί νηστείας έκκλησιαστικών διατά
ξεων. Τό δέχεται ή ‘Ολομέλεια:

188
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Ή  Όλομέλεια·άμοφώνως έγκρίνει όπως ή άναγνωσθεϊσα πράτο- 
σις άποτελέση τήν άπόφασιν τής Διασκέψεως έπί τοϋ Θέματος 
της νηστείας καί παραπέμπει τό όλον θέμα εις περαιτέρω μελέτην 
υπό της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 'Επιτροπής καί έν 
συνεχείςι ύπό τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Παρακαλώ τόν Σεβ. Γραμματέα νά άναγνώση τό 
σχέδιον άποφάσεως έπί τού θέματος «Ημερολογιακόν ζήτημα. Μελέτη τοϋ 
ζητήματος έν άναφσρςί πρός τήν περί πασχαλίου άπόφασιν τής Α' Οικουμενι
κής Συνόδου καί έξεύρεσις τρόπου πρός άποκατάστασιν συμπράξεως μεταξύ 
τών ’Εκκλησιών έν τώ ζητήματι τούτω, ώς έπίσης καί τό θέμα τού κοινού ύφ' 
άπάντων τών χριστιανών έορτασμού τού Πάσχα έν ώρισμένη Κυριακή».

Ό Σεβ. Γραμμοτεύς άναγινώσκει τούτο, έχον έπί λέξει ωδε:

«III. 'Επί τοϋ θέματος: Ημερολογιακόν ζήτημα. Μ ελέτη του ζητήματος 
έν  αναφορά πρός τήν περί Πασχαλίου άπόφασιν^ τής Α ' Οικουμενι
κής Συνόδου καί έξευρέσεως τρόπου συμπράξεις μεταξύ τών Εκ
κλησιών έν  τώ ζητήματι τούτω, ώς έπίσης καί τό θέμα τοϋ κοινού 
ύφ ' άπάντων τών χριστιανών έορτασμού τού Πάσχα έν ώρισμένη 
Κυριακή.

Ή Β' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις:
1. Ήκουσε τάς επιστημονικός επεξηγήσεις άστρονόμων καθηγητών έπι 

τού θέματος καί άνεγνώρισεν, ότι είς άκριβέστερος προσδιορισμός τής ήμε- 
ρομηνΐας τού Πάσχα -  πάντοτε τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν πανσέληνον 
μετά τήν έαρινήν ισημερίαν, κατά τήν άπόφασιν τής Α' έν ΝικαΙςχ Οικουμενικής 
Συνόδου έπί τή βάσει τών επιστημονικών τούτων δεδομένων, θά ήδύνατο 
νά συμβάλη είς τήν λύσιν τού ζητήματος.

2. Εύρέθη σύμφωνος, έν τή περαιτέρω έξετάσει τού ζητήματος, έπί 
τών έξής κεφαλαιώδους σημασίας σημείων:

α) ότι τό όλον Θέμα, πολύ πέραν τής έπιστημονικής άκριβείας, είναι 
θέμα έκκλησιολογικής αύτοσυνειδησίας τής μιάς και αδιαιρέτου 'Ορ
θοδοξίας, τής όποιας ή ένότης κατ' ούδένα λόγον ή τρόπον πρέπει 
νά διασαλευθή-

β) ότι είναι θέμα υπευθύνου έκτιμήσεως ύπό τής 'Εκκλησίας τών ποι
μαντικών ευθυνών αύτής καί τών άντιστοίχων ποιμανπκών αναγκών 
τού ποιμνίου αυτής· καί

γ) ότι εις τήν σημερινήν διάρθρωσιν τών έκκλησιαστικών πραγμάτων ό 
πιστός λαός τού Θεού είναι άνέτοιμος ή τούλάχιστον άπροπαρά- 
σκευος καί άπληροφάρητος διά νά άντιμετωπίση καί δεχθή μίαν άλ- 
λαγήν είς τό θέμα τού προσδιορισμού τής ήμερομηνίας τοΰ Πάσχα.

3. "Εκρινε, διά πάντα ταϋτα, ότι πάσα άναθεώρησις έπί τό άκριβέστερον



190

τής πράξεως έν τώ καθορισμό» τής ήμερομηνίας τού Πάσχα, έν τή όποια πρά- 
ξει καί έχομεν άλλωστε τόν άπό αίώνων κοινόν έορτασμόν τού Πάσχα ήμών. 
άφεθή δΓ εύθετώτερον καιρόν, τοΰ Θεού εύδοκούντος.

4. Θεωρεί άπσραίτητον καί τήν έφεξής συστηματικωτέραν κατά τό δυ
νατόν πληροφόρησιν τού ποιμνίου είς έκάστην έπί μέρους Όρθόδοξον Ε κ 
κλησίαν, ϊνα ή ’Ορθοδοξία, έν εύρύτητι νού καί καρδίας. προχωρήση έπί τής 
όδού τής άπό κοινού, έν άκριβείςι, άλλά καί έν πιστότητι πρός τό πνεύμα καί 
τό γράμμα τής άποψάσεως τής Α' Οίκουμενικής Συνόδου έπιτεύξεως ένιαίου 
έορτασμοΰ τής μεγίστης τών έορτών τοΰ Χριστιανισμού, τούθ’ δπερ ήτο καί 
ή σαφής πρόθεσις τής άγίας έκείνης Α' Οίκουμενικής Συνόδου.

5. Διακηρύττει, άτι τό ήμερολογιακόν καί αΙ έπί τούτου δημιουργηθεϊ- 
σαι άνώμαλοι καταστάσεις δέν πρέπει νά όδηγώσιν είς διχασμούς, διαστά
σεις ή καί σχίσματα άκόμη, καί άτι τυχόν άντιφρονούντες πρός τήν κανονικήν 
αύτών Εκκλησίαν πρέπει νά υίοθετήσωσι τήν έκ παραδάσεως καθιερωμένην 
τιμίαν άρχήν τής ύπακοής πρός τήν κανονικήν ’Εκκλησίαν καί τής έπανασυν- 
δέσεως αύτών έντός τών κόλπων αύτής έν εύχαριστιακή κοινωνΐρ καί έν 
τή πεποιθήσει ότι «·τό σάββατον διά τόν άνθρωπον έγένετο καί ούχ ό άνθρωπος 
διά τό σάββατον» (Μάρκ. 2, 27).

6. Αναγνωρίζει τήν λυσιτέλειαν τών καταβαλλομένων ύπό τής Γραμμα- 
τείας έπί τής προπαρασκευής τής ’Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου προσπαθειών 
έν προκειμένω καί τήν χρησιμότητα τυχόν μελλοντικής συνεχίσεως τούτων».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ένώπιον ήμών. άδελφοί, εύρίσκεται σχέδιον άπο- 
φάσεως έπί τού Ημερολογιακού καί τού Πασχαλίου. ώς καί τοΰ κοινοΰ έορ
τασμοΰ τοΰ Πάσχα. Έγκρίνεται τούτο ύπό τής Όλομελείας;

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Όρους Λιβάνου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, 
άναφέρομαι είς έν θέμα καθαρώς τυπικόν, γλωσσικόν. Παρακαλώ όπως είς 
τό γαλλικόν κείμενον διορθωθή ή είς τήν παράγραφον 3 φράσις «άπό κοι
νού».

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, συμφωνώ 
άπολύτως πρός τό σχέδιον άποψάσεως. Νομίζω όμως ότι δέν προσφέρομεν 
καμμίαν άπάντησιν ώς πρός τό θέμα τοΰ κοινοΰ μεθ’ άπάντων τών χριστια
νών έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα. Δέν ύπάρχει άπάντησις πρός τούς έτεροδόξους 
έν τή ληφθείση άποφάσει. Προτείνω νά προστεθή μία άπάντησις πρός τόν 
λοιπόν χριστιανικόν κόσμον, διατί ή 'Ορθοδοξία δέν δύναται νά όρίση ώρι- 
σμένην Κυριακήν έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Όρους Λιβάνου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, 
ώς Συντακτική Επιτροπή άντιμετωπίσαμεν τήν δυσκολίαν ταύτην. Νομίζω ό
μως ότι δέν δυνάμεθα νά εΓπωμέν τι πρός τούς έτεροδόξους έφ ’ όσον τό θέ
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μα παραμένει άνοικτόν δΓ ήμάς τούς όρθοδόξους. Ή έξέτασις τού θέματος 
συνεχίζεται.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Μοιραίως όδπγούμεθα είς ουζήτησιν έάν τεθή τό 
έρώτημα τοΰτο. Νομίζω όμως άτι ή άπάντησις είς τοΰτο δίδεται είς τήν παρά
γραφον 6. ήτις άναφέρει έπί λέξει: «'Αναγνωρίζει τήν λυσιτέλειαν τών κατα- 
βαλλομένων ύπό τής Γραμματείας έπί τής προπαρασκευής τής Αγίας καί Με
γάλης Συνόδου προσπαθειών έν προκειμένω καί τήν χρησιμότητα τής μελ
λοντικής συνεχίσεως τούτων». Δηλαδή τό θέμα παραμένει άνοικτόν πρός πε
ραιτέρω έπεξεργασίαν, ύπό τόν βασικόν όρον νά έτοιμασθώμεν πρώτον έν- 
δορθοδόξως. ΑΙ προσπάθεια» συνεχίζονται. Αύτή νομίζω είναι ή άπάντησις 
ήμών πρός τούς έτεροδόξους έπί τοΰ συγκεκριμένου τούτου θέματος τοΰ 
κοινού έορτσσμού τού Πάσχα.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Καρθαγένης: Νομίζω, άγιε Πρόεδρε, ότι καί ή 
παράγραφος 4 άπαντά είς τόν άγιον Κιέβου όταν όμιλή περί προσπαθείας πε
ρί κοινού έορτσσμού τού Πάσχα ύφ' άπάντων τών χριστιανών.

Ο Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Φειδός: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, άντι- 
μετώπισις τοΰ θέματος τού κοινού έορτσσμού τοΰ Πάσχα ένδορθοδόξως 
όδηγεί άναγκαίως είς άντιμετώπισιν τούτου είς παγχριστιανικήν κλίμακα, καθ' 
ότι δΓ ήμάς τούς όρθοδόξους δέν ύπάρχει ζήτημα προσδιορισμού τού Πάσχα 
πρός ίκανοποίησιν τών έτεροδόξων, άλλά μόνον πρός διόρθωσιν τοΰ έσφσλ- 
μένου όρθοδόξου ύπολογισμοΰ αύτοΰ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έάν ό άγιος Κιέβου θεωρή έπσρκεΤς τάς παρασχε- 
θείσας έξηγήσεις νά προχωρήσωμεν. Έγκρίνεται τό σχέδιον τής άποφάσεως:

Όμοφώνως ψηφίζεται ώς έχει ή προτεινομένη ύπό τής Συντακτι
κής Επιτροπής άπόφασις έπί τού θέματος τούτου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καί τώρα παρακαλεϊται ό Σεβ. Γραμματεύς όπως 
άναγνώση τό σχέδιον άποφάσεως έπί τοΰ θέματος «Καθορισμός κατά πόσον 
εϊναι δυνατόν είς τό μέλλον νό χειροτονώνται έπίσκοποι έκ μοναχών. οΙ 
όποίοι έδέχθησαν άπλώς τήν εύχήν τής ρασοφορίας καί ούχί μόνον έξ έκεί
νων, οΙ όποίοι έδέχθησαν τό μέγα σχήμα».

Ο Σεβ. Γοαμματεύς άναγινώσκει τοΰτο. έχον έπί λέξει ώδε:

«IV. Έπί τοΰ θέματος: «Τού καθορισμού κατά πόσον είναι δυνατόν ε/ς 
τό μέλλον νά χειροτονώνται έπίσκοποι έκ μοναχών, οί όποιοι έδέ
χθησαν άπλώς τήν εύχήν τής ρασοφορίας καί ούχί μόνον έξ έκεί
νων. οί όποίοι έδέχθησαν τό μέγα σχήμα», τού άπασχολοΰντος 
τήν Όρθόδοξον Εκκλησίαν τής Βουλγαρίας, όπερ καί δέν άποτε- 
λεΐ θέμα τής ήμερησίας διατάξεως τής Αγίας καί Μεγάλης Συνό
δου.



192

‘Η Β' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, μελετήσασα τό ώς άνω 
θέμα συμφώνως τή άποψάσει της Α ’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως, θεωρεί, ότι αί δύο «πράξεις*» τής χειροτονίας είς τόν έπισκοπικόν 
βαθμόν διαφόρων Όρθοδόξων τοπικών 'Εκκλησιών, είτε έκ τών τού μεγάλου 
σχήματος είτε έκ ρασοφορίας, δέν προσκρούουν είς τήν άρχαίαν παράδοσιν 
τής Εκκλησίας».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Άδελφοί, ένώπιον ήμών εύρίσκεται σχέδιον άποφά
σεως έπ! τού άπασχολούντος τήν Εκκλησίαν Βουλγαρίας θέματος τού καθο
ρισμού άν είναι δυνατόν νά χειροτονώνται έπίσκοποι καί έκ ρασοφόρων. Έγ- 
κρίνεται τούτο ύπό τής Όλομελείας;

Έγκρίνεται όμοφώνως ύπό τής Όλομελείας τό σχέδιον άποφά
σεως τής Συντακτικής Επιτροπής καί όρίζετσι άπως είς τό μέλλον 
χειροτονώνται έπίσκοποι καί έξ άπλών ρασοφόρων.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ ύμϊν. άδελφοί, διά τήν μεγάλην κατανόη- 
σιν καί μετά πάσης σοβαρότητος όμόφωνον ψήφον ύμών. Σάς εύχαριστώ 
πράγματι έκ βάθους καρδίας. Μέ συγκινεϊ ή όμοφωνία. Καί αισθάνομαι εύτυ- 
χής τήν στιγμήν ταύτην άνακοινών πρός τήν Μητέρα ήμών Μίαν. Αγίαν, Κα
θολικήν καί Άποστολικήν Όρθόδοξον ‘Εκκλησίαν και πρός τόν κόσμον τήν 
όμοφώνως ληφθεϊσαν άπόφασιν τής Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Δια- 
σκέψεως. Κατόπιν δέ τής ψηφίσεως ύπό τής Όλομελείας έν τώ συνόλω καί 
έν ταϊς λεπτομερείαις τών άποφάσεων, λήγει τό έργον τής παρούσης Διασκέ- 
ψεως. Καί τώρα, παρακαλώ τόν Σεβ. Γραμματέα άπως άναγνώση τήν Ιδιαιτέ
ραν έκθεσιν τής Συντακτικής ‘Επιτροπής έπί τών θεμάτων, άτινα θά άποτελέ- 
σουν τήν ήμερησίαν διάταξιν τής προσεχούς Διορθοδόξου Προπαρασκευα
στικής 'Επιτροπής καί έν συνεχεία τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Δια- 
σκέψεως.

Ό Σεβ. Γραμματεύς άναγινώσκει τήν πρότασιν τής ειδικής Συντακτικής 
'Επιτροπής έπ) τής ήμερησίας διατάξεως τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως, έχουσαν ώς άκολούθως:

«Ή Β' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις άπεφάσισεν άπως είς 
τήν ήμερησίαν διάταξιν τής προσεχούς Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Δια- 
σκέψεως περιληφθώσιν, έκ τών άναγραφομένων είς τόν κατάλογον θεμάτων 
τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, τά κάτωθι θέματα:

7. Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων συμ
φώνως ταΤς άπαιτήσεσι τής συγχρόνου έποχής.

2. Σχέσεις Όρθοδόξων ‘Εκκλησιών πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κό
σμον.

3. ’Ορθοδοξία καί ΟΙκουμενική Κίνηοις.
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4. Συμβολή τών κατά τόπους Όρθοδόξων 'Εκκλησιών είς έπικράτησιν 
τών χριστιανικών Ιδεωδών τής ειρήνης, τής έλευθερίας, τής άδελφοσύνης 
καί τής άγάπης μεταξύ τών λαών καί άρσιν τών φυλετικών διακρίσεων».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Θέτω τά προταθέντα ύπό τής Επιτροπής τέσσαρα 
θέματα ύπό τήν κρίσιν τής Όλομελείας καί καλώ αύτήν νά άποφανθή.

Ή 'Ολομέλεια όμοφώνως έγκρίνει όπως τά προταθέντα τέσσαρα 
θέματα ταύτα άποτελέσουν τήν ήμερησίαν διάταξιν τής προσε
χούς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 'Επιτροπής καί έν συνε- 
χείφ τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Έν τέλει παρακαλώ τήν Γραμματείαν όπως ύπομνή- 
ση είς τάς Εκκλησίας αί άποΐαι δέν άπέστειλαν τάς άνσληφθείσας ύπ' αύτών 
έπί τών θεμάτων τής Άγιας καί Μεγάλης Συνόδου μελέτας νά άποστείλουν 
ταύτας τό ταχύτερον δυνατόν.

Ό  Σεβ. Γραμματεύς άναφέρει τάς καθυστερούσας Εκκλησίας ώς πρός 
τήν υποβολήν τών άναληφθεισών ύπ' αύτών μελετών τή Γραμματείςι έπί τής 
προπαρασκευής τής Άγιας καί Μεγάλης Συνόδου τής 'Ορθοδόξου Εκκλη
σίας ώς καί τά άντικείμενα τών θεμάτων, ώς έξης:

«αί Πατριαρχείου 'Αλεξάνδρειάς.
7. Σχέσεις τών Όρθοδόξων Εκκλησιών πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν 

κόσμον.

β) ΠατριαρχεΤον Ιεροσολύμων.
7. Έκ τού θέματος «Σχέσεις τών Όρθοδόξων Εκκλησιών πρός τόν λοι

πόν χριστιανικόν κόσμον»:
Ορθοδοξία καί Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

— 'Ορθοδοξία καί Άγγλικανική Εκκλησία.
2. Ορθοδοξία καί Οικουμενική Κίνησις.

γ) ΠατριαρχεΤον Ρωσσίας.
7. Έκ τοΰ θέματος «Σχέσεις τών Όρθοδόξων Εκκλησιών πρός τόν λοι

πόν χριστιανικόν κόσμον»:
— Ορθοδοξία καί ΆρχαΤαι Άνατολικαί Έκκλησίσι.

δ) ΠατριαρχεΤον Βουλγαρίας.
7. Έκ τοΰ θέματος «Σχέσεις τών Όρθοδόξων Εκκλησιών πρός τόν λοι

πόν χριστιανικόν κόσμον»:
— ’Ορθοδοξία καί ΆρχαΤαι Άνατολικαί Έκκλησίσι.
— ’Ορθοδοξία καί Παλαιοκαθολική Εκκλησία.
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— 'Ορθοδοξία καί Άγγλικανική Εκκλησία.

ε) Εκκλησία 'Ελλάδος.
1. 'Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων συμ- 

Φώνως ταΐς άπαιτήσεσι τής συγχρόνου έποχής.
2. Σχέσεις τών Όρθοδόξων Εκκλησιών πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν 

κόσμον.

στ) 'Εκκλησία Φιλλανδίας.
J. Σχέσεις τών Όρθοδόξων Εκκλησιών πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν 

κόσμον».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Παρακαλώ όπως ή Γραμματεία ύπομνήση είς τάς 
άναλαβούσας τήν έπεξεργασίαν τών είρημένων θεμάτων ‘Εκκλησίας τήν 
άποστολήν τών μελετών αύτών τό ταχύτερον δυνατόν.

Έγκρίνεται ή πρότασις τού Σεβ. Προέδρου καί όρίζεται όπως ή 
Γραμματεία διά γράμματος αύτής ύπομνήση τάς καθυστερούσας 
τήν ύποβολήν τών μελετών Εκκλησίας όπως τό ταχύτερον δυνα
τόν άποστείλουν τάς μελέτας αύτών τή Γραμματείφ-

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καί νύν καλούμεθα οΙ ‘Αρχηγοί τών ‘Αντιπροσω
πειών τών Όρθοδόξων Εκκλησιών νά ύπογράψωμεν τάς άποφάσεις τής Δια- 
σκέψεως.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, πριν ή 
ύπογράψωμεν τάς άποφάσεις θά έπεθύμουν νό έπιστήσω τήν προσοχήν 
ύμών έπί δύο διαδικασιακών θεμάτων, ήτοι, πρώτον, έπί τής έλλείψεως κα
νονισμού έργασιών τών Πανορθοδόξων Διασκέψεων. Προτείνω όπως λη- 
φθή άπόφασις καί ζητήσωμεν όπως ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική 
Επιτροπή έτοιμάση Κανονισμόν λειτουργίας τών Πανορθοδόξων Διασκέ
ψεων. καί άκολούθως ούτος παραπεμφθή είς τήν έπομένην Προσυνοδικήν 
Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. πρός έγκρισιν. Καί. δεύτερον, λόγω τοΰ ότι δέν 
γνωρίζω είς ποίαν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν άπεφασίσθη όπως έπίσημοι 
γλώσσαι διεξαγωγής τών έργασιών τών Πανορθοδόξων Διασκέψεων εϊναι ή 
έλληνική καί ή ρωσσική καί έπειδή μέχρι τοΰδε ύπογράφομεν τάς άποφάσεις 
μόνον είς τήν έλληνικήν γλώσσαν, παρακαλώ νά άποψασίσωμεν όπως. άπό 
τοΰδε. ύπογράψωμεν άπαντα τά έγγραφα πλήν τής έλληνικής καί είς τήν 
ρωσσικήν.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Άμψότερα τά αιτήματα τού άγίου Κιέβου ποραπέμ- 
πονται είς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Επιτροπήν όπως μελετή- 
ση καί συντάξη σχέδιον Κανονισμού έργαοίας τών Πανορθοδόξων Διασκέ
ψεων. ώς καί τό ζήτημα τών έν χρήσει είς τάς Πανορθοδόξους Διασκέψεις
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γλωσσών καί ύποβάλη ταϋτσ είς προσεχή Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. πρός 
έγκρισιν.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης "Ορους Λιβάνου: Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, 
δέν παρηκολούθησα μέχρι σήμερον τήν διαδικασίαν τών γλωσσών είς τάς 
Πανορθοδόξους Διασκέψεις. Νομίζω όμως άτι ούδείς δύναται νά ύπσγράψη 
είς μίαν γλώσσαν, τήν όποίαν δέν έννοεΤ. Δέν προτείνω τήν καθιέρωσιν τής 
άραβικής, άλλά μιάς άλλης γλώσσης. δυτικής, «βαρβάρου» θά έλεγον.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Παραπέμπεται καί τό σημεϊον τοΰτο είς τήν Διορθό- 
δοξον Προπαρασκευαστικήν 'Επιτροπήν, πρός μελέτην καί άνάλογον είσήγη- 
σιν.

Ή  'Ολομέλεια έγκρίνει τήν πρότασιν τοΰ Σεβ. Προέδρου καί πα
ραπέμπει άμφότερα τά ζητήματα ταΰτα, τής συντάξεως Κανονι
σμού λειτουργίας τών Πανορθοδόξων Διασκέψεων καί τών έν 
χρήσει κατ’ αύτάς γλωσσών, είς τήν Διορθόδοξον Προπαρα
σκευαστικήν 'Επιτροπήν πρός μελέτην καί ύποβολήν έν συνεχείφ 
τών πορισμάτων αύτής είς προσεχή Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, 
πρός έγκρισιν.

’Ακολουθεί ή ύπογραφή τών άποφάσεων. αί όποϊαι έχουν ώς 
άκολούθως:

«Ή Β' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις συνεκλήθη, κατά τήν 
τάξιν, ύπό τής Α.Ο. Παναγιότητος τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριάρχου κ.κ. Δημη- 
τρίου τοΰ Α', κατόπιν όμοφώνου άποψάσεως τής άλης Όρθοδόξου 'Εκκλη
σίας. συνήλθεν έν τώ έν Σαμπεζύ Γενεύης Όρθοδόξω Κέντρω τοΰ Οικουμε
νικού Πατριαρχείου, άπό 3ης έως 12ης Σεπτεμβρίου, τή συμμετοχή Αντιπρο
σωπειών έξ όλων τών κατά τόπους Όρθοδόξων ’Εκκλησιών, καί έλαβε τάς 
άκολούθους άποφάσεις έπί τών θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑΙ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ (*)

/. Επί τού θέματος: Κωλύματα γάμου.

1. Περί τής έξ αϊματος. κατ’ εύθεϊαν γραμμήν καί έκ πλαγίου, συγγε- 
νείας συγκατάβασις μέχρι καί τοΰ πέμπτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου 
(κανών 54 τής Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου).

|· )  At άποφάσεις αύται δέν έχουσι κανονικήν Ιοχύν πρό τής έπ’ αύτών άποφάνοεως τής Ανίας 
καί Μεγάλης Συνόδου.
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2. Περί τής έξ άγχιστείας συγγενείας συγκατάβασις μέχρι καί τοΰ πέμ
πτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου (κανών 54 τής Πενθέκτης Οίκουμενικής 
Συνόδου).

3. Περί τής πνευματικής συγγενείας έξ υΙοθεσίας καί έκ βαπτίσμστος 
συγκατάβασις μέχρι καί τοΰ δευτέρου βαθμού συμπεριλαμβανομένου.

4. Περί τοΰ μή άμετακλήτως λυθέντος ή άκυρωθέντος γάμου καί τού 
προύπάρξαντος, τρίτου, ότι συνιστοΰν άπόλυτα κωλύματα πρός σύναψιν γά
μου. συμφώνως πρός τήν κατηγορηματικώς καταδικάζουσαν τήν διγαμίαν καί 
τόν τέταρτον γάμον όρθόδοξον κανονικήν παράδοσιν.

5. Περί μοναχών, κωλυόμενων έκ τής μοναχικής κουράς πρός σύναψιν 
γάμου, προτείνει τήν δυνατότητα τελέσεως γάμου, έάν ούτοι, άποβαλόντες 
αύθαιρέτως ή άκουσίως ή κατ' άνάγκην τήν ιδιότητα τοΰ μοναχού, καταχθώ- 
σιν δΓ έκκλησιαστικής άποψάσεως είς τήν τάξιν τών λαϊκών.

6. Ή  ίερωσύνη. είς οίονδήποτε τών τριών αύτής βαθμών, άποτελεΤ, 
συμφώνως πρός τήν Ισχύουσαν κανονικήν παράδοσιν (κανών 3 τής Πενθέ
κτης Οίκουμενικής Συνόδου), κώλυμα πρός σύναψιν γάμου.

7. Περί τών μικτών γάμων όρθοδόξων μεθ' έτεροδόξων καί έτεροθρή- 
σκων ή άπιστων ήχθη είς τήν άπόφασιν, όπως:

ο) ό γάμος όρθοδόξων μεθ' έτεροθρήσκων κωλύηται κατά κανονικήν 
άκρίβειαν, δυνάμενος όμως νά εύλογηθή κατά συγκατάβασιν καί διά 
φιλανθρωπίαν, ύπό τόν ρητόν όρον ότι τά έκ τού γάμου τούτου τέ
κνα θέλουν βαπτισθή καί άναπτυχθή έν τή Όρθοδόξω Έκκλησίφ- ΑΙ 
κατά τόπους 'Ορθόδοξοι Αύτοκέφαλοι Έκκλησίσι δύνανται νά άπο- 
φασίζωσι περί τής κατά περίπτωσιν έφαρμογής τής οίκονομίας, άνα- 
λόγως τών ύφίσταμένων Ιδιαιτέρων ποιμαντικών άνογκών αύτών.

β) ό γάμος όρθοδόξων μετ' άλλοθρήσκων ή άπιστων κωλύηται άπολύ- 
τως κατά κανονικήν άκρίβειαν, δυναμένων τών κατά τόπους Ό ρθο
δόξων Αύτοκεφάλων Εκκλησιών, όπως, έν περιπτώσει τοιούτου γά
μου, άποφσσίζωσι περί τής έφαρμογής τής ποιμαντικής οίκονομίας 
πρός τό όρθόδοξον μέλος κατά τάς ύφίσταμένας Ιδιαιτέρας ποιμαντι
κός άνάγκας αύτών.

8. Ή κατά τήν έψαρμογήν τής περί κωλυμάτων γάμου έκκλησιαστικής 
παραδόσεως ττράξις δέον νά λαμβάνη ύπ' όψιν καί τάς διατάξεις τής έκαστα- 
χοΰ σχετικής κρατικής νομοθεσίας, άνευ ύπερβάσεως τών άκραίων άρίων 
τής έκκλησιαστικής οίκονομίας καί συγκαταβάσεως».

«II. Έπί τού θέματος: ‘Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκκλησ/α
στικών διατάξεων συμφώνως ταίς άπαιτήσεσι τής συγχρόνου έπο
χής·

Ή Β' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις έξήτασε μετά πάσης προσ
οχής καί έπιμελείας καί έν έλευθερίςι συζητήσεως τό θέμα τούτο. Όμως,
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έπειδή έκρινεν ανεπαρκή τήν έπ’ αύτοϋ μέχρι τοΰδε γενομένην προετοιμα
σίαν και μή καταλήγουσαν είς όμόφωνον έκφρασιν τής ένιαίας γνώμης τής 
Ορθοδοξίας πρός άποφυγήν έσπευσμένης άποφάσεως καί έπί τώ σκοπώ ό
πως δοθή έν τώ μεταξύ ή δυνατότης είς τάς κατά τόπους ‘Ορθοδόξους ‘Εκ
κλησίας. όπως έτοιμάσουν τό πλήρωμα αύτών έν πιστότητι πάντοτε πρός τήν 
διασφάλισιν τής συνεχείας τής ούσίας τής παραδόσεως:

7. καλεΤ τάς κατά τόπους ’Ορθοδόξους ‘Εκκλησίας όπως άποστείλωσι 
τή Γραμματείς έπ) τής προπαρασκευής τής ‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τάς 
έπί τοΰ ώς άνω θέματος παρατηρήσεις αύτών, έπί τή βάσει τού μέχρι τοΰδε 
καταρτισθέντος φακέλλου,

2. παραπέμπει τό θέμα πρός έπανεξέτασιν ύπό προσεχούς Προσυνοδι
κής Πανορθοδόξου Διασκέψεως άφοΰ προηγουμένως έξετασθή τοΰτο ύπό 
τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 'Επιτροπής

3. άποφαίνεται ύπέρ τής διατηρήσεως τής παραδεδομένης πράξεως, 
μέχρι τής έξετάσεως τοΰ θέματος ύπό τής ’Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου έπί τή 
βάσει τών προτάσεων τής Προσυνοδικής έκείνης Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως. ήτις ήθελε έξετάσει τό θέμα τοΰτο».

«III. Έπί τοΰ θέματος: Ημερολογιακόν ζήτημα. Μ ελέτη τοΰ ζητήματος 
έν άναφορά πρός τήν περ) Πασχαλίου όπόφασιν τής Α ' Οικουμενι
κής Συνόδου κοί έξευρέσεως τρόπου συμπράξεωςμεταξύ τών Εκ
κλησιών έν τώ ζητήματι τούτω, ώς έπίσης καί τό Θέμα τού κοινού 
ύ φ ' άπάντων τών χριστιανών έορτασμού τού Πάσχα έν  ώρισμένη 
Κυριακή.

Ή  Β' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις:
1. Ήκουσε τάς έπιστημονικάς έπεξηγήσεις άστρονόμων καθηγητών έπί 

τού θέματος καί άνεγνώρισεν, ότι είς άκριβέστερος προσδιορισμός τής ήμε
ρομηνίας τοΰ Πάσχα — πάντοτε τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν πανσέληνον 
μετά τήν έσρινήν ίσημερίαν, κατά τήν άπόφασιν τής Α ' έν Νικαία Οικουμενι
κής Συνόδου — έπί τή βάσει τών έπιστημονικών τούτων δεδομένων, θά ήδύ- 
νατο νά συμβάλη είς τήν λύσιν τοΰ ζητήματος.

2. Εύρέθη σύμφωνος έν τή περαιτέρω έξετάσει τοΰ ζητήματος έπί τών 
έξής κεφαλαιώδους σημασίας σημείων:

ο) ότι τό όλον θέμα, πολύ πέραν τής έπιστημονικής άκριβείας είναι θέ
μα έκκλησιολογικής αύτοσυνειδησίας τής μιάς καί άδιαιρέτου ’Ορ
θοδοξίας. τής όποίας ή ένότης κατ’ ούδένα λόγον ή τρόπον πρέπει 
νά διασαλευθή·

β) ότι είναι θέμα ύπευθύνου έκτιμήσεως ύπό τής Εκκλησίας τών ποι
μαντικών εύθυνών αύτής καί τών άντιστοίχων ποιμαντικών άναγ- 
κών τού ποιμνίου αύτής· καί
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γ) ότι είς τήν σημερινήν διάρθρωσιν τών έκκλησιαστικών πραγμάτων ό 
πιστός λαός τοΰ Θεού εϊνσι άνέτοιμος ή τούλάχιστον άπροπαρά 
σκεύος καί άπληροφόρητος διά νά άντιμετωπίση και δεχθή μίαν άλ- 
λαγήν είς τό θέμα τοΰ προσδιορισμού τής ήμερομηνίσς τοΰ Πάσχα.

3. "Εκρινε, διά πάντα ταύτα, άτι πάσα άναθεώρησις έπί τό άκριβέστερον 
τής πράξεως έν τώ καθορισμό) τής ήμερομηνίσς τού Πάσχα, έν τή όποία πρά- 
ξει καί έχομεν άλλωστε τόν άπό σίώνων κοινόν έορτασμόν τοΰ Πάσχα ήμών, 
άφεθή δι' εύθετώτερον καιρόν, τοΰ Θεοΰ εΰδοκοΰντος.

4. Θεωρεί άπαραίτητον καί τήν έφεξής συστηματικωτέραν κατά τό δυ
νατόν πληροφόρησιν τοΰ ποιμνίου είς έκάστην έπί μέρους Όρθόδοξον ‘Εκ
κλησίαν, ϊνα ή 'Ορθοδοξία, έν εύρύτητι νοΰ καί καρδίας, προχωρήση έπί τής 
όδοΰ τής άπό κοινοΰ, έν άκριβεία, άλλά καί έν πιστάτητι πρός τό πνεύμα καί 
τό γράμμα τής άποφάσεως τής Α ' Οίκουμενικής Συνόδου έπιτεύξεως ένιαίου 
έορτασμού τής μεγίστης τών έορτών τοΰ Χριστιανισμού, τούθ ’ άπερ ήτο καί 
ή σαφής πρόθεσις τής άγίας έκείνης Α ' Οίκουμενικής Συνόδου.

5. Διακηρύττει, ότι τό ήμερολογιακόν καί αί έπί τούτου δημιουργηθεϊ- 
σαι άνώμαλοι καταστάσεις δέν πρέπει νά όδηγώσιν είς διχασμούς, διαστά
σεις ή καί σχίσματα άκόμη, καί ότι τυχόν άντιφρονοΰντες πρός τήν κανονικήν 
αύτών ‘Εκκλησίαν πρέπει νά υίσθετήσωσι τήν έκ παραδόσεως καθιερωμένην 
τιμίαν άρχήν τής ύπακοής πρός τήν κανονικήν ‘Εκκλησίαν καί τής έπανασυν- 
δέσεως αύτών έντός τών κόλπων αύτής έν εύχαριστιακή κοινωνίφ, καί έν τή 
πεποιθήσει ότι «τό σάββατον διά τόν άνθρωπον έγένετο καί ούχ ό άνθρωπος 
διά τό σάββατον» (Μάρκ. 2,27).

6. 'Αναγνωρίζει τήν λυσιτέλειαν τών καταβαλλομένων ύπό τής Γραμμα- 
τείας έπί τής προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου προσπαθειών 
έν προκειμένω καί τήν χρησιμότητα τυχόν μελλοντικής συνεχίσεως τούτων».

«IV. 'Επί τοΰ θέματος: «Τοΰ καθορισμού κατά πόσον είναι δυνατόν ε/ς 
τό μέλλον νά χειροτονώνται έπίσκοποι έκ μοναχών, ο ί όποιοι έδέ
χθησαν άπλώς τήν ευχήν τής ρασοφορίας κα) ούχ) μόνον έξ έκε ί
νων, ο ί όποιοι έδέχθησαν τό μέγα σχήμα», τοΰ άπασχολοΰντος 
τήν Όρθόδοξον 'Εκκλησίαν τής Βουλγαρίας, άπερ καί δέν άποτε- 
λεϊ θέμα τής ήμερησίας διατάξεως τής Άγίας καί Μεγάλης Συνό
δου.

Ή  Β' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, μελετήσασα τό ώς άνω 
θέμα συμφώνως τή άποφάσει τής Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ* 
ψεως, θεωρεί, ότι αί δύο «πράξεις» τής χειροτονίας είς τόν έπισκοπικόν 
βαθμόν διαφόρων Όρθοδόξων τοπικών 'Εκκλησιών, είτε έκ τών τού μεγάλου 
σχήματος, εϊτε έκ ρασοφορίας, δέν προσκρούουν είς τήν άρχαίαν παράδοσιν 
τής Εκκλησίας».
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t  ό Χαλκηδόνος Μελίτων, Πρόεδρος 
(Οίκουμενικόν ΠατριαρχεΤον)

+ ό Νουβίας Συνέσιος 
(ΠατριαρχεΤον Αλεξάνδρειάς)

+ ό Πέτρας Γερμανός 
(Πατρ. Ιεροσολύμων)

+ ό Σουμαδίας Σάββας 
(Πατρ. Σερβίας)

+ ό Στάρας Ζαγοράς Παγκράτιος 
(Πατρ. Βουλγαρίας)

+ ό Κίτρους Βαρνάβας 
{Έκκλ. Ελλάδος)

+ ό Τσοκονδίδης 'Ιωάννης 
(‘Εκκλ. Γεωργίας)

t  ό Ίοένσου 'Αλέξιος 
(Έκκλ. Φιλλανδίας)

t  ό Όρους Λιβάνου Γεώργιος 
(Πατρ. 'Αντιόχειας)

t  ό Κιέβου Φιλάρετος 
(Πατρ. Ρωσσίας)

+ ό Μολδαβίας Θεόκτιστος 
(Πατρ. Ρουμανίας)

+ ό Πάφου Χρυσόστομος 
(Έκκλ. Κύπρου)

+ ό Γκτάνσκ Σάββας 
(Έκκλ. Πολωνίας)

t  ό Πράγας Δωρόθεος 
(Έκκλ. Τσεχοσλοβακίας)

t  ό Τρανουπόλεως Δαμασκηνός, 
Γραμματεύς έπί τής Προπαρασκευής τής Συνόδου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άδελφοί. μόλις έλήφθη τηλεγράφημα τού Μακ. Πα- 
τριάρχου Ρουμανίας κ. Ιουστίνου καί παρακαλώ τόν Σεβ. Γραμματέα δπωςτό 
άναγνώση.

Ό  Σεβ. Γραμματεύς άναγινώσκει τό τηλεγράφημα έχον οϋτω:

«Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνα.
Πρόεδρον
Μετά χαράς χαιρετίζομεν τήν έναρξιν τών έργασιών τής Β' Προ
συνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως έν Σαμπεζύ. Εύχόμενοι 
πλήρη έπιτυχίαν τοΐς συνέδροις, εύχόμεθα όπως τό Ά γ ιον Πνεύ
μα. διά τών χαρισμάτων αύτού, εύλογήση τάς άφιερωμένας είς 
τήν ένότητα τής 'Ορθοδοξίας έργασίας τής Διασκέψεως.

'Ιουστίνος, Πατριάρχης 
τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας τής Ρουμανίας 

Έν Βουκουρεστίω τή 10η Σεπτεμβρίου 1982»
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Ό Σεβ. Πρόεδρος:
«Σεβάσμιοι καί άγαηητοί άδελφοί σύνεδροι.
Διά της κατσλήξεως είς συγκεκριμένος άποφάσεις πρός πρότασιν είς 

τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τής 'Αγίας ήμών Όρθοδόξου Εκκλησίας, 
τερματίζεται σήμερον τό έργον τής Β' ταύτης Προσυνοδικής Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως.

Έπί τή λήξει τού άνατεθέντος είς ήμάς ύπό τών κατά τόπους άγίων Ε κ 
κλησιών ήμών. ήτοι ύπό τοΰ συνόλου τής ’Ορθοδοξίας, έργου, προσήκει νά 
εϊπωμεν τό τοΰ Ίεροΰ Χρυσοστόμου: «Δόξα τώ Θεώ πάντων ένεκα».

Ό  μέγσς όντως Ιερός πατήρ καί τής οικουμένης διδάσκαλος καί έρμη- 
νευτής τής τρισηλίου θεότητος, όχι άπό τοΰ άκόπου καί εύκόλου λόγου τής 
δημαγωγίας, άλλ’ άπ’ αύτής ταύτης τής δοκιμασίας, τής προσωπικής έμπει- 
ρίας, άπ’ αύτού τούτου τοΰ μέχρι θανάτου διωγμού του ύπό τών δημαγωγών, 
ύπό τής έξουσίας, ύπό τής δυνάμεως τοΰ πνευματικώς κατεστημένου, έδίδα- 
ξεν ότι ή δοξολογία πρός τόν Θεόν δέν εϊναι μόνο διά τά εύχάριστα, τά εύκο
λα, διά τήν μακαριότητα τής νάρκης, διά τήν άταραξίαν τού πνευματικού εύ- 
δαιμονισμού πού εϊναι ή έτέρα μορφή — ή καί πλέον άξιοπρόσεκτος, δός δ' εί- 
πεΤν καί πλέον κινδυνώδης — τού φαινομένου τοΰ εύδαιμονισμού τής σημερι
νής καταναλωτικής κοινωνίας. Διότι ό εύδαιμονισμός. πού εϊναι τό πρόβλημα 
τής έποχής μας καί τού όποιου τό όλον βάρος καί ή όλη εύθύνη έπιρρίπτεται 
είς τήν καταναλωτικήν κοινωνίαν, τό όλον πρόβλημα, λέγομεν, συναπαρτίζε
ται έν τή περιχωρήσει τών δύο όψεων, τών δύο καταστάσεων, τών δύο τού
των πραγματικοτήτων, ήτοι τοΰ πνευματικού καί τού ύλικοΰ εύδαιμονισμού.

Ήμεϊς συνήλθομεν προβληματιζόμενοι άπό τοΰ έτους 1961 έπί τοΰ εύ- 
δαιμονισμοΰ τοΰ πνευματικώς κατεστημένου, καί έκτοτε άγωνιζόμεθα διά νά 
συντονίσωμεν μίαν άπόκρισιν είς τό άγωνιώδες αίτημα τής έποχής μας πώς 
νά λυτρωθή άπό τήν νόσον ταύτην τοΰ αίώνός μας. καί προσεπαθήσαμεν καί 
προσπαθοΰμεν νά δώσωμεν τήν πνευματικήν άπάντησιν κοί έν τή άνσζητή- 
σει τής άπαντήσεως, μέ άργόν ρυθμόν, όμως συνεχώς καί έπιμόνως, έπληρο- 
φορήθημεν, ότι πριν ή δώσωμεν άπόκρισιν είς τό πρόβλημα τοΰ αίώνός μας 
καί συνταγήν θεραπείας τής νόσου τοΰ αίώνός τούτου, προηγείται κάτι άλλο. 
νά δώσωμεν πρώτον άπόκρισιν είς έσυτούς ώς Εκκλησίας, είς τούς ίδίους 
ήμών προβληματισμούς, πού άνακύπτουν άδυσώπητοι άπό τού εύδαιμονι- 
σμού τοΰ πνευματικού μας κατεστημένου.

Έδώ, ώς έκ τών συζητήσεών μας προκύπτει, άνεκαλύψαμεν έν τέλει ό
τι δέν είμεθα άκόμη έτοιμοι νά λύσωμεν τά προβλήματα τών άλλων, διότι ού
τε αύτά καλώς τά γνωρίζομεν, άλλ’ ούτε και έχομεν ήδη λύσει τούς ήμετέ- 
ρους προβληματισμούς, μάλιστα δέ καί ότι εύρισκόμεθα είσέτι έν πολλοϊς είς 
τήν κστάστασιν τής εύδαιμονικής άτσραξίας καί μακαριότητος τής όγίας κλη
ρονομιάς τών Πατέρων, ήτοι τών όντως προβληματισθέντων, τών όντως δο- 
κιμασθέντων, τών όντως άγωνισθέντων, τών όντως μέχρι μαρτυρίου καί θα
νάτου άντιμετωπισάντων τάς άντιπνευματικάς καταστάσεις τών έποχών των.
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Κατελήξαμεν είς την διαπίστωσιν καί τήν άλήθειαν ταύτην μετ' ώδίνων. 
Δέν ύπάρχει τοκετός άνευ ώδίνων. Καί διήλθσμεν, λοιπόν, διά μέσου δοκιμα
σίας. μέχρις ου καταλήξωμεν είς τήν διαπίστωσιν, είς τήν αύτογνωσίαν. ήτοι 
τήν κεφαλαιώδη άπαρχήν τής άναγεννήσεως. Άπό τής άπόψεως ταύτης ή 
Διάσκεψις ήμών αϋτη είναι καί δύναται νά καταγραφή έν τή Ιστορίφ τής έξελί- 
ξεως τών καθ' ήμάς πανορθοδόξων πραγμάτων ώς καμπή όντως Ιστορική.

Καί έξηγοϋμαι. όχι αύθαιρέτως. άλλά συνοψίζων καί άνακεφαλαιών τά 
ένταϋθα λεχθέντα. έν έξομολογήσει άμολογηθέντα. ειλικρινή, έντιμα, εύθέα, 
ούχ! έκ τοϋ φόβου τών υπαρχόντων, άλλ* έν φόβω Θεοΰ, καί έκ τοΰ φόβου 
τής θεϊκής κρίσεως τών έπερχομένων μετά πάσης χριστιανικής παρρησίας 
διατυπωθέντα, καί λέγω, λοιπόν, άλως ταπεινώς, ότι ή Διάσκεψις ήμών αϋτη 
είναι Ιστορική διότι έφθασεν είς έν σπουδαϊον σημεϊον ώριμότητος, νά άνα- 
γνωρίση τό άνέτοιμον καί άπροπαράσκευόν μας. όχι βεβαίως τεχνικώς, οΰτε 
άπό άπόψεως έκφράσεως έκ τών έγχειριδίων τής θεολογίας τοϋ τί πρεσβεύει 
ή 'Ορθοδοξία — ταύτα τοϊς πάσι γνωστά —, άλλ' άπό τής άπόψεως τής ποιμαν
τικής μας όλιγωρίας. ήτοι τής άγνοίας μας τοϋ τί πράγματι είναι τό αίτημα τοϋ 
πληρώματος, τί είναι ή άγωνία του. τί είναι τά προβλήμοτά του. Τοϋ πληρώ
ματος, όχι μερικώς, άλλά τοϋ πληρώματος έν τή πληρότητί του. διά νά είναι 
αύτά όντως πλήρωμα. Ό χι τοϋ κατά πάντα άξΙου καί έπαινετοΰ έκείνου μέ
ρους τοΰ πληρώματος πού περιβάλλει τόν Έπίσκοπον άμέσως έν πάση πι- 
στάτητι καί άφοσιώσει καί εύσεβοφροσύνη καί πειθαρχίφ. άλλά τοΰ πληρώ
ματος τοΰ μείζονος έκείνου πού δέν άγρυπνεϊ είς τούς ναούς άλλά είς τήν δι
σκοθήκην. ούτε παρισταται είς τήν Θείαν λειτουργίαν τής Κυριακής ή τής 
έορτής έν τφ  ναώ. άλλ’ είναι είς τήν πλατείαν τού χωρίου ή τής πόλεως 
μέ τήν κιθάραν άνά χείρας, ή μετέχει τής έκδρομής πρός τήν θάλασσαν ή 
τό βουνόν καί όναζητεί τόν Θεόν έν τελευταϊςι ψυχολογική άναλύσει τού 
ύποσυνειδήτου του.

Τό ότι ή συνάντησις ήμών. όλων ύπευθύνων έπισκόπων καί Θεολόγων, 
έκ παντός σημείου τής 'Ορθοδοξίας, κατέληξεν. όχι είς θεαματικός προβολάς 
εύκολων λύσεων, άλλά είς τό σπουδαϊον τούτο γεγονός πού έξηγήθη προη
γουμένως. και τό ότι είς τούτο κατελήξαμεν μέ ώδίνας, δικαιούνται τού έ- 
πιφωνήματος τού ιερού Χρυσοστόμου «πάντων ένεκα», ήτοι τού νά δοξάζωμεν 
τόν Θεόν δΓ όλας τάς δοκιμασίας, διά τών όποιων διήλθεν ή Διάσκεψις αϋτη. 
έως άτου άχθη εις τό κεφαλαιωδέστερον τούτο δι’ όλην τήν περαιτέρω 
πορείαν τής έτοιμασίας τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου στάδιον τής άνα- 
γνωρίσεως τής ένεστώσης πνευματικής μας καταστάσεως, τού έπιπέδου μας. 
τών Ικανοτήτων μας. τής εύθύνης μας καί. πρό παντός, τού έλλείματός μας 
ώς 'Εκκλησιών είς τόν σπουδαιότατον πνευματικόν άπολογισμόν καί προϋπο
λογισμόν τής οικονομίας τών τής 'Ορθοδοξίας πραγμάτων.

'Αδελφοί.
Λέγων ταύτα έν κατακλείδι τών έργασιών μας. ούδέν άλλο προτίθεμαι 

εΐμή μόνον έπιχείρησιν έρμηνεύσεως τού γενικού πνέυματος κα'ι τού χαρα-
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κτήρος τής Διασκέψεως ταύτης- τούλάχιστον. ώς πρός τό κατ έμέ, πιστεύω 
ότι πρέπει νά είμεθα εύγνώμονες πρός τόν Θεόν. ότι, πέραν τού λόγου και 
τών θορύβων, πέραν τών διαφόρων Ισχυρισμών, ήχθημεν. έπί τέλους, είς 
τήν ούσίαν.

Πλήν τού γεγονότος τούτου ότι έφθάσαμεν, εις τήν ούσίαν, ήτοι είς 
τό έλλειμμα τής εύθύνης ήμών ώς ‘Εκκλησιών πρός άκριβολόγον διαπίστωσιν 
τών αναγκών τού ποιμνίου μας, τής πληροφορήσεως καί ένημερώσεώς του, 
τού άπ* εύθείας διαλόγου μετά τού πιστού λαού τού Θεού ώς πρός τά 
θέματα τής Μεγάλης Συνόδου, ούδέν τό σπουδαίον καί έντυπωσιακόν έχομεν 
νά μεταδώσωμεν έπιστρέφοντες είς τά ίδια. ‘Επιβεβαιώσαμεν έδώ τήν πίστιν 
καί τήν παράδοσιν τών Πατέρων μας. πού δέν έχουν άνάγκην. ώς αυτόφωτοι, 
τής έπιβεβαιώσεως ήμών τών αναξίων, άλλά μόνο ήμεϊς έχομεν άνάγκην τής 
όμολογίας των.

Όμως, άπό τής ειλικρινούς καί τής τίμιας ταύτης διαπιστώσεως καί 
έξομολογήσεως. ώς αύτη πηγάζει έκ τών ένταύθα συζητηθέντων. τών κατα- 
γεγραμμένων έν τοίς Πρακτικοΐς τής Διασκέψεως, προέρχεται έν μήνυμα φω
τεινόν καί έλπιδοφόρον. τό μήνυμα πρός ήμάς αύτούς, πρός τάς 'Εκκλησίας 
πού έκπροσωπούμεν, μήνυμα μετανσίας, διότι δέν έπράξαμεν τό χρέος μας. 
'Εκ τής Διασκέψεως ταύτης κατερχόμεθα είς τά ποίμνιά μας. όχι διά νά ζητή- 
σωμεν άπό αύτά μετάνοιαν, άλλά διά νά δηλώσωμεν πρός αύτά τήν μετά- 
νοιάν μας.

Τούτο άποτελεΤ. έξ έτέρου. καί τό βαθύτερον πνευματικόν μήνυμά μας 
πρός όλον τόν άλλον κόσμον. Μήνυμα κυρίως χαρακτηριστικόν τής 'Ορθοδο
ξίας: Ό τ ι δέν άποφαίνεται άπό καθέδρας καί αύθεντίας, άνεξαρτήτως τής 
βουλήσεως καί τής συνειδήσεως τού πληρώματος. Ό τ ι έάν έχη παραμελήσει, 
δέν έχη συμπληρώσει καί έκπληρώσει τό άπαραίτητον χρέος τής διαβουλεύ- 
σεώς της μέ τόν πιστόν λαόν τοΰ Θεού, τό πλήρωμα, ή ποιμαίνουσα καί διοι
κούσα 'Εκκλησία έχει τήν δύναμιν καί τήν παρρησίαν νά άνομολογήση καί 
έξομολογηθή τήν κστάστσσίν της καί νά περιέλθη είς κατάστασιν ίδιας μετα- 
νοίας καί όχι νά έπιφορτίση είς τό ποίμνιον τήν μετάνοιαν.

Έν τώ πνεύματι τούτω, τώ πνεύματι δηλαδή τής Διασκέψεως ταύτης, 
τό όποιον έν περισυλλογή καί προσευχή προσεπάθησα νά ουναγάγω, χαιρε
τίζω τήν κατάληξιν τών έργασιών ήμών.

Εύχαριστώ άπάσαις ταΤς σεβασμίαις Άντιπροσωπείσις καί ένί έκάστω 
ύμών τών συνέδρων διά τάς προσφοράς ύμών, τάς είς οικοδομήν.

Μετανοών δΓ ά,τι ειπον καί έπραξα, έν τή άσκήσει τών καθηκόντων 
μου, καί τό όποιον θά έκρίνετο άντίθετον πρός τόν νόμον τού Θεού καί πρός 
τήν χριστιανικήν άγάπην καί κατανόησιν, ζητώ άπό όλους ύμάς. άδελφοί. 
συγγνώμην καί συγχώρησιν.

Εύχαριστώ πάσι τοϊς συμβαλοΰσι πρός έτοιμασίαν. διοργάνωσιν κοί 
διεξαγωγήν τής παρούοης Διασκέψεως. Κατά πρώτον λόγον, τώ Σεβ. Γραμ-
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ματεΤ έπί της προπαρασκευής τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου Μητροπολίτη 
Τρανουπόλεως κ. Δαμασκηνώ. ό όποιος όντως ούδενός έψείσθη κόπου, ού- 
δεμιάς θυσίας προσωπικής καί κατ' ούδέν παρέλειψε τάς έντολάς τού Οικου
μενικού Πατριαρχείου όπως μή .φεισθή τών οίκονομικών μέσων πρός έξυπη- 
ρέτησιν καί διευκόλυνσιν τών κατά τόπους Εκκλησιών είς τό κεφάλαιον τής 
άμέσου ένημερώσεώς των έπί τών διαβιβοζομένων τή Γραμματείφ άντιδρά- 
σεων καί κειμένων τών κατά τόπους 'Εκκλησιών ώς πρός τά θέματα τής 
Συνόδου, ούτε δέ καί τών άλλων δαπανών πρός συγκρότησιν τής παρούσης 
Διασκέψεως καί όλων τών άναποσπόστων πρός αύτήν ύποχρεώσεων καί 
έκδηλώσεων. Ταύτα πάντα, χορηγούντος πάντοτε τού Οικουμενικού Πα
τριαρχείου, έξετέλεσε πιστώς καί ώς άριστα ό Σεβ. Γραμματεύς. διό καί αι
σθάνομαι τήν άνάγκην, όχι μόνον άπό τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, άλλά 
καί άπό τής Διασκέψεως ταύτης, νά συγχαρώ καί νά εύχαριστήσω αύτώ, μετ' 
αύτού δέ καί πάσι τοϊς λαιπόϊς, οϊτινες ύπηρετούν έν τή Γραμματεία ταύτη καί 
έν τφ Κέντρω τούτω κληρικοϊς και λαΐκοΐς, άνδράσι καί γυναιξί, πάσι τοϊς 
προσφέρουσιν έθελοντικήν ύπηρεσϊαν, οΐ όποίοι καί διά τής άθορύβου παρου
σίας καί έργασίας των έν τή Διασκέψει τούτη προσέφερον τά μέγιστα διά τήν 
καλήν διεξαγωγήν τών έργασιών τής Διασκέψεως.

Δέν εϊναι εΰκολον νά άνσκαλύψη κανείς όλους, μέχρι τού τελευταίου 
προσώπου, έκείνους πού συνέβαλον είς τό νά μή προσκόψη που ή κανονική 
λειτουργία τής Διασκέψεως ταύτης. Ώ ς  έκ τούτου εύρίσκομαι είς δυσκολίαν 
πόθεν νά άρχίσω καί πού νά τελειώσω τάς εύχαριστίας τής Διασκέψεως καί 
έμοΰ προοωπικώς.

'Από τούς γραμματείς, τούς δακτυλογράφους τούς μεταφραστάς καί 
τάς μεταφρσστρίας, ή άπό τούς μεταφορείς τών άπορριμάτων. τούς καθαρι- 
στάς καί τάς καθαρίστριας, τούς όδηγούς τών αύτοκινήτων καί έν γένει τούς 
διά παντός τρόπου καί μέσου μετ' άγάπης, προσοχής καί λεπτότητος. ύπηρε- 
σιακώς ή έθελοντικώς προσενεγκόντας ύπηρεσίαν χάριν τής Διασκέψεώς 
μας:

Έρμηνεύων τό φρόνημα τής Διασκέψεως άπευθύνω πρός όλους ανεξ
αιρέτως, αύτούς πού έμνημόνευσα καί έκείνους πού παρέλειψα, ένα όλό- 
θερμον «Εύχαριστώ». Καί τέλος, λέγων τόν τελευταϊον λόγον πρός ύμάς ό
λους, άγαπητοί άδελφοί σύνεδροι, εύχομαι αίσίαν τήν έπιστροφήν ύμών είς 
τά ϊδια καί τήν έν ήρεμία πνεύματος άξιολόγησιν ύφ’ ήμών καί τών 'Εκκλη
σιών ήμών τών πορισμάτων τής παρούσης Διασκέψεως, έν ύγείςι δέ καί δυ
νάμει πνεύματος έπιστροφήν ύμών είς τάς προσεχείς Πανορθοδόξους Δια
σκέψεις πρός συμπλήρωσιν τού έργου τής ‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, τόν 
χρόνον τής όποιας θά όρίσωσιν αΙ άνεξιχνίαστοι βουλαί τού Κυρίου τής Εκ
κλησίας».

Είς ταύτα άπαντών, έξ όνόματος τής Διασκέψεως ό Σεβ. Μητροπολίτης
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'Όρους Λιβάνου λέγει τά άκόλουθα:

«Σεβασμιώτατε.
'Επιτρέψατε μοι τήν φοράν ταύτην νά μή άπευθυνθώ πρός ύμάς ώς τόν 

Πρόεδρον, άλλά πρός τήν 'Ολομέλειαν.
Ό ταν πρό τινων έτών ό Πατριάρχης Αντιόχειας Ήλίας μοι άνέθεσε νά 

ύποδεθχώ τόν Μητροπολίτην Χαλκηδόνος Μελίτωνα έν Δαμασκώ — καί μοι 
έφάνη ήδη τότε σχετικώς ήλικιωμένος —. γνωρίζων άτι περιήρχετο άλας τάς 
άρθοδάξους χώρας έν όψει τής προετοιμασίας τής Άγίας καί Μεγάλης Συνό
δου. διηρωτήθην πόθεν άντλεΐ αύτήν τήν φλόγαν αύτός ό τόσον ένθουσιώ- 
δης άνθρωπος, πού εύρίσκει άλην αύτήν τήν ζέσιν διά νά θερμαίνη άλόκλη- 
ρον τήν 'Ορθοδοξίαν, πού εύρίσκει αύτό τό σθένος διό νά πείθη Πστριάρχας 
καί Προκαθημένους 'Εκκλησιών καί Ίεράρχας.

Έλέχθη «θά βαπτισθήτε έν Πνεύματι καί πυρί». 'Ορισμένοι Πατέρες 
τής “Εκκλησίας μάς λέγουν ότι αύτό τούτο τό Πνεύμα είναι πύρ. "Εβλεπον, 
λοιπόν, αύτό τό έσωτερικόν πύρ νά φλέγΓΐ τόν άνδρα.

Πράγματι, παρά τήν διάφορον ένίοτε στιγμιαίαν έντύπωσιν. ό Σεβ. Μη
τροπολίτης Μελίτων κστηύθυνε τήν Β’ ταύτην Προσυνοδικήν Διάσκεψιν μέ 
βαθεϊαν ύπομονήν καί μέ τήν σοφίαν, τήν όποίαν όλοι τού άναγνωρίζομεν.

Δέν θά ήθελον. μετά τούς τόσον έποικοδομητικούς λόγους πού μόλις 
ήκούσαμεν άπό τόν Σεβ. Μελίτωνα, νά προσθέσω μίαν άλλην άμιλίαν. Άλλω 
στε. γνωρίζετε όποϊον κύρος έχει ά Μητροπολίτης Μελίτων είς τόν χριστιανι
κόν κόσμον. Πιστεύω ότι έρμηνεύω τό αίσθημα όλων ύμών όταν τοΰ άπευ- 
θύνω τάς έγκαρδίους εύχαριστίας μας.

Εύχάμεθα έξ όλης καρδίας τήν πραγματοποίησιν τής Άγίας καί Μεγά
λης Συνόδου. Ίσως τινές έξ ύμών νά είναι παράντες είς αύτήν. Ά λλ ' έν πάσΓΐ 
περιπτώσει οί διάδοχοι ήμών θά λάβουν μέρος είς αύτήν. Όμως ά Μητροπο
λίτης Μελίτων θά ήτο άπαραίτητος διά νά καταστή δυνατή ή σύγκλησις αύτής 
τής Συνόδου. Θά έπρεπεν έδώ διά μίαν άκόμη φοράν νά τόν εύχαριστήσωμεν 
ένθέρμως».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύγνωμονώ διά τούς άγαθούς λόγους τούς άπευ- 
θυνθέντας πρός τήν 'Ολομέλειαν ύπό τού Σεβ. άγίου Όρους Λιβάνου διά τό 
ταπεινόν μου πρόσωπον. Δέν μού άξίζουν. Ή εύγένεια όμως τής μεγάλης 
Άντιοχειανής παραδάσεως καί ή προσωπική εύγένεια τού άγίου Όρους Λ ι
βάνου. τού έξάχως πνευματικού τούτου άνθρώπου. ήθέλησαν νά μέ συντρί
ψουν. ώστε νά άναζητήσω βαθύτερον τήν φωνήν τοΰ Κυρίου μου.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Νουβίσς: 'Επιθυμώ έκ μέρους τής Αντιπροσω
πείας τής 'Εκκλησίας Αλεξάνδρειάς καί είμαι ύπσχρεωμένος νά έκφράσω τάς 
εύχαριστίας μου πρός τήν ύμετέραν Σεβασμιότητα διά τούς μόχθους, τήν 
ύπομονήν. τό άγρυπνον ένδιαφέρον καί τήν σοφήν καθοδήγησιν τών έργα-



σιών τής Διασκέψεως. Έκφράζων καί τάς ευχαριστίας τού Πατριάρχου ήμών. 
εύχομαι ύγείαν άκλόνπτον ύμίν, άγιε Πρόεδρε, καί νά ττροίστασθε πάντοτε 
τών Πανορθοδόξων Διασκέψεων, διότι ώς Πρόεδρος ύπήρξατε άριοτος καί 
διεξηγάγετε τάς έργασίας τής Διασκέψεως άψόγως. Πολλά τά έτη Σας.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ θερμότατα. Παρακαλώ δέ ύμάς. άδελ
φοί, όπως δεχθήτε άναμνηστικόν μετάλλιον τής Διασκέψεως ταύτης προσ- 
φερόμενον ύμίν έκ μέρους τής Α.Ο. Παναγιότητος τού Οικουμενικού Πα
τριάρχου.

Καί νύν, άγιοι άδελφοί. σύν Θεώ κηρύττομεν τήν λήξιν τών έργααιών 
τής Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

'Ακολούθως άπαντες οί σύνεδροι ψάλλουν τό «Είδομεν τό φώς 
τό άληθινόν...» καί έξέρχονται τού Ιερού Ναού.
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΛΗΞΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ 
(Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 1982)

Τήν έπομένην, Κυριακήν, 12ην Σεπτεμβρίου 1982. έτελέσθη. έπί τή 
λήξει τών έργαοιών τής Διασκέψεως, έν συλλειτουργέ τών 'Αρχηγών τών 
'Αντιπροσωπειών έν τώ Ίερώ Ναώ τοϋ 'Αποστόλου τών 'Εθνών Παύλου τού 
έν Σαμπεζύ τής Γενεύης Πατριαρχικού Σταυροπηγίου, ή Θεία Λειτουργία, 
προεξάρχοντος τοΰ Προέδρου τής Διασκέψεως Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος 
Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνος, καί συλλειτουργούντων τών Σεβ. Μητροπολιτών 
'Αξώμης κ. Πέτρου. Όρους Λιβάνου κ. Γεωργίου, Πέτρας κ. Γερμανού, 'Επι
σκόπου Σουμαδίας κ. Σάββα, Μολδαβίας και Σουστάβας κ. Θεοκτίστου. Στά
ρας Ζαγοράς κ. Παγκρατίου, Πάφου κ. Χρυσοστόμου. Κίτρους κ. Βαρνάβα, 
τού 'Επισκόπου Γκτάνσκ καί Μπιελιστάκ κ. Σάββα, Μητροπολίτου Πράγας καί 
πάσης Τσεχοσλοβακίας κ. Δωροθέου καί τού Θεοψιλ. 'Επισκόπου Ίοένσου κ. 
'Αλεξίου, άτε δή τού άρχηγού τής 'Αντιπροσωπείας τής 'Εκκλησίας Φιλλαν- 
δίας Σεβ. Μητροπολίτου 'Ελσιγκίου κ. Ίωάννου άναχωρήσαντος τήν προτε
ραίαν λόγω έπειγούσης άπασχολήσεως {Παράρτημα 2: Τάξις 'Αρχιερατικής 
Συλλειτσυργίας). Είς τό τέλος τής Θείας ταύτης Λειτουργίας ό Σεβ. Πρόεδρος 
τής Διασκέψεως, άπευθυνόμενος πρός τό έκκλησίασμα, έξεφώνησε τήν έξής 
όμιλίαν.

«'Αγαπητοί άδελφοί,
Ή  όμιλία αύτή άπευθύνεται όχι πρός τήν Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον 

Διάσκεψιν, άλλά πρός σάς. τούς άγσπητούς όρθοδόξους χριστιανούς, πού άν- 
τιπροσωπεύετε έδώ αύτήν τήν στιγμήν τό εύσεβές πλήρωμα τής 'Ορθοδόξου 
’Εκκλησίας μας.

'Ενώπιον σας, μαζί σας. άνοίξαμε αύτήν τήν Διάσκεψιν, μαζί σας. ένώ- 
πιόν σας. καί τήν κατακλείομεν.

Καί τήν κατακλείομεν τήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν μέ πανορθόδοξον 
εύχαριστιακήν σύναξιν, μέ τήν τέλεσιν τής Θείας Λειτουργίας τοΰ 'Ιερού Χρυ
σοστόμου.

Αύτή ή Θεία Λειτουργία μας, πού τελείται άπό τόν κανονικόν όρθόδο
ξον έπίσκοπον, ή κατά έξουσιοδότησίν του άπό τόν κανονικόν όρθόδοξον Ιε
ρέα, ή κοινωνία μας είς τήν Εύχαριστίαν. είναι τό θεμέλιον καί τό κορύφωμα, 
εϊναι τό άπαν τής 'Ορθοδοξίας μας.

Μέ αύτήν έκψράζεται ή όρθή χριστιανική πίστις καί ή κανονική τάξις τής 
'Εκκλησίας μας. Αύτή συμπληρώνει καί όλοκληρώνει καί ύπερβαίνει κάθε παν
ορθόδοξον συνόντησιν καί σύσκεψιν καί διάσκεψιν. Αύτή είναι ό στέφανος 
τών Οικουμενικών Συνόδων. Καί όταν αύταί αΙ Σύνοδοι δέν συγκροτούνται, 
καί όταν Πανορθόδοξοι Διασκέψεις δέν πραγματοποιούνται, ή 'Ορθοδοξία 
συνεχίζει τήν λειτουργίαν τού μυστηρίου τής 'Εκκλησίας, τής Μιάς. ‘Αγίας, 
Καθολικής καί 'Αποστολικής 'Εκκλησίας τού Συμβόλου τής πίστεως μας. Συν
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εχίζει τό κήρυγμα τών δύο πηγών τής Θείας Άποκαλύψεως, τής Άγιας Γρα
φής καί τής Ίεράς Παραδόσεως. καί εύαγγελίζεται είς τόν κόσμον τόν Λυ
τρωτήν του. τόν Κύριον ήμών Ίησούν Χριστόν, μέ αύτήν τήν Θείαν Λειτουρ
γίαν.

Ό .τ ι έτελέσαμεν είς τήν Διάσκεψιν μας καί ό,τι παρελείψαμεν. τήν κα
λήν πρόθεσιν καί τήν άδυναμίαν μας, τήν Θλίψιν καί τήν έλπίδα μας, όλα τά 
προσεκομίσαμε σήμερα μαζί μέ τά τίμια δώρα καί τά καταθέσαμεν είς τό θυ
σιαστήριον καί παρεκαλέσαμε τόν Κύριον, πού ήλθε καί εϊναι έδώ όλόσωμος 
έπάνω είς αύτό τό Θυσιαστήριον, νά τά μετουσιώση είς ζωήν τής Εκκλησίας 
τήν όποίαν ‘Εκείνος ίδρυσε μέ τόν Τίμιόν Του αϊμα, τό έκχυθέν ύπέρ τής τού 
κόσμου ζωής καί σωτηρίας.

Καί έτελέσαμεν τήν Ιερουργίαν αύτήν έν τή κοινωνίφ τών έπισκόπων 
καί τή κοινωνίφ τοΰ πιστού λαού τοΰ Θεοΰ.

Τούτο είναι θαυμαστόν πλήρωμα λειτουργικής ένότητος πού θαυμαστώς 
έκφράζει τήν ένότητα τής ‘Εκκλησίας τό ένιαϊον τής Ορθοδοξίας.

‘Αδελφοί.
Πρώτιστα αύτό τό ένιαίον τής ‘Ορθοδοξίας ήτο τό κύριον μέλημά μσς 

νά έκφράσωμεν είς αύτήν τήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, μαζί σας έτσι όπως 
εΤμεθα έδώ μαζί σας όχι χωρίς τήν κατανόησίν σας καί τήν γνώμην σας όχι 
έξω άπό τήν πραγματικότητά σας καί τά προβλήματά σας.

Αύτά πού λέγω τώρα, είς τήν έκκλησιαστικήν γλώσσαν διατυπώνονται 
ώς έξής: ένότης τής Όρθοδόξου Εκκλησίας καί συνείδησις τής Ορθοδόξου 
'Εκκλησίας (όπου μέσα είς τόν όρον ‘Εκκλησία περικλείεται όλη ή έννοια, δη
λαδή περικλείεσθε καί σεϊς τό πλήρωμά της).

‘Αδελφοί μου άγαπητοί,
Δέν πρόκειται νό σάς άπασχολήσω έδώ τώρα μέ τάς λεπτομερείσς τών 

έργασιών τής Διασκέψεώς μας. Αύτά θά τά πληροφορηθήτε άπό τό 'Ανακοι
νωθέν πού έξεδόθη χθές καί άναφέρει λεπτομερώς καί τά θέματα καί τάς 
άποφάσεις μας.

‘Εκείνο πού θεωρώ άπορσίτητο καί έπιθυμώ νά σάς μεταδώσω άμέσως 
μετά τήν Διάσκεψιν είς τήν πρώτην αύτήν έδώ συνάντησιν καί έπικοινωνίαν 
της μέ σάς. τό πλήρωμα τής 'Εκκλησίας, εϊναι τούτο: ότι έδώ περισσότερον 
άπό κάθε άλλην φοράν, αύτήν τήν φοράν, όλοφάνερα έσυνειδητοποιήσαμεν 
ώς ποιμαίνουσα καί διοικούσα 'Εκκλησία ότι δέν είναι δυνατόν νά προοδεύ- 
σωμεν πρός τήν ‘Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, πρώτον, χωρίς άρρηκτη ένότη
τα τής ‘Ορθοδοξίας καί, δεύτερον, χωρίς νά σάς συμβουλευθούμεν, χωρίς νά 
έχουμε τήν γνώμην σας.

‘Εδώ, αύτήν τήν φοράν, πέραν άπό τάς μετριόψρονας έκκλησιαστικάς 
μας άποφάσεις έπί τών θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως έκάναμε τήν 
σπουδαιοτέραν άνακάλυψιν ότι ύπάρχετε καί σείς τό πλήρωμα, όχι βέβαια μέ 
τήν έννοιαν τών όλίγων πολύ εύσεβών άνθρώπων. πού τούς άξίζει κάθε σε
βασμός. κάθε τιμή καί κάθε έπαινος άλλά ότι ύπάρχετε καί σείς, τό πλήρωμα,
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μέ τήν πλήρη έννοιαν, οεϊς όλοι πού σάς έβαπτίσαμε είς τό όνομα τοΰ Πατρός 
καί τού ΥΙοΰ καί τοΰ Ά γίου Πνεύματος είς τήν κολυμβήθραν τής Όρθοδόξου 
πίστεως. καί μετά δέν σάς έκατηχήσαμε. περιορισθέντες είς τό Πιστεύω τού 
άνσδάχου. άλλά σάς έγκαταλείψαμε είς τήν τύχην σας. Καί είπαμε. Δέν τό λέ
γω έγώ. Τό λέγει τό νόημα τής Διασκέψεως, τό λέγει τό πνεύμα τής Διασκέ- 
ψεως: νά σάς ζητήσουμε συγγνώμην.

Αύτό εΐναι σπουδαία άνακάλυψις καί σπουδαίο ξεκίνημα. Άλλά δέν άρ- 
κεϊ. Διά τούτο άκόμη είπαμε ότι πρέπει νά άρχίσουμε διάλογον μαζί σας. Ό χι 
ένα γενικόν καί άάριστον διάλογον. Άλλά διάλογον ποιμένος καί ποιμνίου σέ 
κάθε τόπο, δηλαδή σέ κάθε ένορία, σέ κάθε χωριό, σέ καθε πόλιν, σέ κάθε 
Μητράπολι, σέ κάθε Αύτοκέφαλη Εκκλησία. Διάλογο άπό τάς ρίζας πρός τά 
έπάνω. Αύτή άνεγνωρίσαμεν ότι είναι ή εύθύνη μας. τών ποιμένων, τών έπι
σκόπων.

Ό λα  αύτά πού σάς λέγω τώρα είναι όχι ή έρμηνεία άλλά ή συνοπτική 
έκφρασις τοΰ πνεύματος, τοΰ πράγματος, τής Διασκέψεως. Θά τό διαπιστώ
σετε άταν θά δημοσιευθοΰν τά Πρακτικά.

Τήν τεχνικήν τοΰ διαλόγου, τήν μέθοδόν του. θά τήν μελετήση καί θά 
τήν φροντίση κάθε τοπική Εκκλησία καί κάθε ύπεύθυνος ποιμήν. Όμω ς κα
νείς μας δέν ήμπορεΐ νά άγνοήση τήν έξέλιξιν τής έποχής μας είς τήν μεθοδο
λογίαν τών διαλόγων. Κανείς μας δέν ήμπορεΐ νά άγνοήση — πλήν έκείνων 
πού έχουν αύταρέσκειαν καί αύτάρκειαν καί έπιμένουν νά παραμένουν ύπό 
ύάλινον κώδωνα, ή μέσα είς τό όχυρόν τής άνασφαλούς άσφαλείας τού πα- 
ραδεδομένου, άπλώς καί μόνον διότι αύτό ύπαγορεύει τό συμφέρον των. σΙ 
σκοπιμότητες καί αί έπιδιώξεις των —, κανείς μας, λέγω, δέν ήμπορεΐ νά 
άγνοήση σ' ένα ούσιώδους σημασίας διάλογο τήν σπουδαιότητα τής θέσεως 
δύο άποφασιστικών θεσμών πού διαμορφώνουν είς τόν σύγχρονον κόσμον 
τήν κοινήν γνώμην, δηλαδή τοΰ θεσμοΰ τών δημοσίων σχέσεων καί τού θε
σμού τών μέσων μαζικής πληροφορήσεως.

Κατέρχομαι άπό άνάγκην είς τάς λεπτομερείας αύτάς πρώτον διά νά 
ύπενθυμίσω είς τόν έαυτόν μου καί είς τούς άδελφούς μου συμποιμένας μέ
σα είς τόν χώρον τής ’Ορθοδοξίας έκεΐνο τό όποϊον ώρισμένοι έκ τών συνέ
δρων τής Διασκέψεως μέ πολύν ρεαλισμόν καί παρρησίαν άπεκάλεσαν νεο- 
μεσαιωνικήν άντίληψιν καί τρόπον άντιμετωπίσεως ύπό τής Εκκλησίας τών 
αιτημάτων τής έποχής μας. Ποιάς δέ έποχής; Μιάς έποχής πού όλα άμφισβη- 
τούνται. όλα πρακαλοΰνται. όλα συζητοΰνται καί όλα διακυβεύονται. Μιάς 
έποχής, κατά τήν όποιαν ό άντίχριστσς χρησιμοποιεί όλην αύτήν τήν τεχνικήν 
καί τήν άξιοποιεΐ μέ σατανικήν μέν. άλλ’ όμως εύφυΐαν. μέχρι τοΰ εύφυεστά- 
του σημείου άξιοποιήσεως τοΰ ποδοσφαιρικού γηπέδου. Ποιός έπίσκοπος 
άπό ήμάς κατώρθωσε νά συλλάβη αύτό τό μυστικόν τού ποδοσφαιρικού γη
πέδου: Καί ποιός κατώρθωσε νά στρέψη τόν πόλον τής έλξεως άπό τού γη
πέδου τούτου πρός τήν Εκκλησίαν του: Άλλά τό σπουδαιότερον έρώτημσ ε ί
ναι τούτο: ποιός ποιμήν ένδιαφέρθηκε καί άσχολήθηκε καί έργάσθηκε, ώστε



νά κερδίση ύπέρ τού Χριστού αύτά τά εΓδωλα τής συγχρόνου κοινής γνώμης, 
τούς ποδοσφαιριστάς. καί νά τούς μετστρέψη, καί είς αύτά τό γήπεδον, σέ 
άποστόλους καί κήρυκας;

‘Αλλά, άδελφοί. δέν θά μοι άρκέση ό χρόνος διά νά διηγηθώ τόν νεο- 
μεσαιωνισμόν μας.

Αύτά ώς μήνυμα τής Διασκέψεώς μας.
Καί τώρα έρχομαι είς τό δεύτερο σημείο τής όμιλίας μου, είς τό μήνυμα 

τοΰ λόγου τοΰ Θεοΰ πού είναι κοφτερός περισσότερο άπό κάθε κοφτερό μα
χαίρι (πρβλ. Έβρ. 4,12), μαχαίρι άχι θανατηφόρο, άλλά σωστικής έγχειρή- 
σεως, μαχαίρι χειρουργού.

Λέγει, λοιπόν, ό λόγος τοΰ Θεοΰ πού άκούσαμε σήμερα κατά τήν θείαν 
λειτουργίαν άπό τήν εύαγγελικήν περικοπήν τοΰ Αποστόλου καί Εύαγγελι- 
στοΰ Ίωάννου μέ αύτό τούτο τό στόμα τοΰ Κυρίου Ίησοϋ: «ού γάρ άπέστει- 
λεν ό Θεός τόν Υιόν αύτοΰ εις τόν κόσμον ϊνα κρίνη τόν κόσμον, άλλ' ϊνα σω- 
θή ό κόσμος δΓ αύτοΰ» (Ίω. 3.17).

Λέγει, λοιπόν, ό Γδιος ό Χριστός, ό Θεός δέν μέ έστειλε έμένα, τόν Υιό 
του. διά νά σάς κρίνω καί νά σάς καταδικάσω, άλλά διά νά σάς σώσω. Ό χι 
μόνον σάς, άλλά δλον τόν κόσμον, άλον τόν κόσμον νά μή τόν κρίνω, νά μήν 
τόν καταδικάσω τώρα, άλλά τώρα νά τόν σώσω.

Έμεϊς πσρερμηνεύσαμε τήν πρώτη αύτή παρουσία τού Κυρίου είς τόν 
κόσμον ώς παρουσία κρίσεως, κατακρίσεως καί καταδίκης. Καί έγίναμεν ώς 
κήρυκες τού Χριστού καί τού εύαγγελίου Του τού βασιλέως βασιλικώτεροι, 
τοΰ Χριστοΰ χριστότεροι, έγίναμε περισσότερο κριταί καί όλιγώτερον 
εύαγγελιστσί σωτηρίας. Καί έδρέψαμε τούς καρπούς: εϊμεθα ύπό τήν κρίσιν 
έκείνων τούς όποιους έκρίναμεν. Ήμεϊς, όχι ά Κύριος. Διότι ό λόγος Του είναι 
ό Γδιος. Σαφής καί άναλλοίωτος: έγώ δέν ήλθα διά νά σάς κρίνω, ήλθα διά νά 
σάς σώσω.

Ή πρώτη Του παρουσία είναι παρουσία σωτηρίας καί όχι κρίσεως. Βέ
βαια, θά έλθη καί ή δευτέρα παρουσία Του. Εκείνη θά είναι ήμέρα κρίσεως 
άλων μας.

Δέν αισθάνομαι τήν άνάγκη νά έπεκταθώ σέ άνάπτυξι αύτού τού δευτέ
ρου εύαγγελικού μηνύματος. Είναι τόσο καθαρό, τόσο άπλό, τόσο έπιγραμ- 
ματικό, τόσο δυνατό καί τόσο κοφτερό πού πράγματι μάς καθαρίζει, μάς θε
ραπεύει καί μάς δίδει τήν ύγεία πού έρχεται έπειτα άπό τήν έγχείρησι τού 
καρκίνου.

Αύτό είναι ένα μήνυμα καί ένα κήρυγμα γενικό πού άπευθύνεται πρός 
τόν κάθε Χριστιανό, τόν κάθε πιστό, τόν κάθε άπιστο, τόν κάθε άνθρωπο.

Έδώ, είς τήν περίπτωσίν μας, αύτός ό τόσο γλυκύς, ό τόσον άνακουφι- 
στικάς, άλλά καί τόσο φοβερός λόγου τού Χριστοΰ συμπληρώνει τάς άποφά- 
σεις τής Διασκέψεώς μας, τά άποτελέσματά της, τό πνεύμά της. καί δίδει είς 
άλους έκείνους πού καλούνται νά μεταφέρουν τό μήνυμα τής Διασκέψεως είς 
τόν κόσμον τήν βαθυτέραν διάστασιν τού μηνύματος, δίδει τήν κστεύθυνσιν
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διά τήν έφαρμογήν ότι όλα πρέπει όχι νά έμπνευσθοΰν καί νά όδηγηθοΰν 
άπό πνεύμα καί όιάθεσιν κρίσεως καί έπικρίσεως καί κατακρίσεως, άλλά όλα 
νά ύπηρετήσουν καί νά στοχεύσουν τήν σωτηρίαν τοΰ άνθρώπου καί τοΰ κό
σμου όλου είς δόξαν Θεού. Αμήν».

ΈπηκολούΟησε δεξίωσις καί εϊτα γεΰμα έν τώ Πατριαρχικά) Κέν
τρα). μεθ’ δ έλήφθη ή άναμνηστική φωτογραφία τής Διασκέψεως 
καί οΙ σύνεδροι ήρξαντο άναχωροΰντες καί έπιστρέφοντες είς τά 
ίδια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ό  Διάκονος 
Ό  Πρόεδρος

Ό  Χορός 
01 Σύνεδροι

Ό  Διάκονος 

Ό  Χορός 

Ό  Διάκονος

Ό  Πρόεδρος

Ό  Χορός 
Ό  Πρόεδρος 
Ό  Χορός

Ό  Πρόεδρος

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΔΕΗΣΙΣ 
(Κυριακή, 5η Σεπτεμβρίου 1982)

Εύλάγησον Δέσποτα.
Εύλογητός ό Θεός ήμών πάντοτε, νύν. καί άεί. καί είς τούς 
αΙώνας τών αίώνων.
'Αμήν.
(όλοι όμού άπαγγέλλουν, έκαστος είς τήν Ιδίαν αύτού γλώσ
σαν) Βασιλεύ ούράνιε. Παράκλητε, τό Πνεύμα τής άληθείας, 
ό πανταχού παρών, καί τά πάντα πληρών, ό θησαυρός τών 
άγαθών, καί ζωής χορηγός· έλθέ καί σκήνωσον έν ήμΐν, καί 
καθάρισον ήμάς άπό πάσης κηλϊδος. καί σώσον, άγαθέ, τάς 
ψυχάς ήμών.
Έλέησον ήμάς ό Θεός κατά τό μέγα έλεός σου, δεόμεθά 
σου, έπάκουσον καί έλέησον.
Κύριε έλέησον, Κύριε έλέησον. Κύριε έλέησον (Τό αύτό 
μεθ’ έκάστην δέησιν).
Έ τι δεόμεθα ύπέρ τών εύσεβών καί όρθοδόξων χριστιανών. 
Έ τι δεόμεθα ύπέρ τού Αρχιεπισκόπου ήμών Μελίτωνος καί 
πάσης τής έν Χριστώ ήμών άδελφάτητσς.
Έτι δεόμεθα ύπέρ πάντων τών μετεχάντων είς τήν παρού
σαν διάσκεψιν, καί ύπέρ τής κατά Θεάν εύοδώσεως τών έρ
γασιών αύτής.
Έπάκουσον ήμών. ά Θεός. ό Σωτήρ ήμών, ή έλπίς πάντων 
τών περάτων τής γής καί τών έν θαλάσση μακράν καί ϊλεως, 
ϊλεως γενού ήμϊν Δέσποτα έπί ταϊς άμαρτίαις ήμών. καί έλέη
σον ήμάς. Έλεήμων γάρ καί φιλάνθρωπος Θεός ύπάρχεις, 
καί σοί τήν δόξαν άναπέμπομεν. τώ Πατρί, καί τώ ΥΙώ, καί τώ 
Άγίω  Πνεύματι, νΰν, καί άεί. καί είς τούς αιώνας τών αίώ- 
νων.
'Αμήν. 

ποιεί τήν άπάλυσιν.
Εύλογητός εί. Χριστέ ό Θεός ήμών. ό πανσόφους τούς άλιεϊς 
άνσδείξας...
Ό τε  καταβάς τάς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν έθνη ό Ύψι- 
στος...
ΔΓ εύχών τών άγίων Πατέρων ήμών...
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΤΑΞΙΣ 
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ 

ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 
(Κυριακή, 12η Σεπτεμβρίου 1982)

01 λειτουργοί 'Αρχιερείς ώραν 9.30 τής Κυριακής συγκεντρώνονται είς 
τό 'Αναγνωστήριον τής Βιβλιοθήκης, όπου θό τελεσθή ή άκολουθία τής άμ- 
φιέσεως, καί έπενδύονται τάς άρχιερατικάς αύτών στολάς, τοΰ χοροΰ ψάλ- 
λοντος τό «Ά νω θεν οί προφήται».

Έκ τοΰ 'Αναγνωστηρίου λιτανεύοντες εισέρχονται είς τόν ‘ Ιερόν Ναόν 
ψαλλόμενης τής Δοξολογίας. Καί άρχεται ή Θεία Λειτουργία τοΰ Ιερού Χρυ
σοστόμου. ;

Κατ’ αύτήν:
— Τό «'Άγιος ό Θεός» ψάλλεται έλληνιστί, άραβιστί, σλαυωνιστί καί 

ρουμσνιστί. Τό «Δόξα Πστρί...», ώς καί τό« Άγ ιος ό Θεός» τού Βήμα
τος, θά ψαλούν ένδον τοΰ Ίεροΰ Βήματος.

— Τό «Δύναμις· Άγ ιος ό Θεός...» ψάλλεται ύπό τής χορωδίας.
Τό «Κύριε, σώσον τούς ευσεβείς» ψάλλεται τρίς, έλληνιστί, άραβιστί 
καί σλαυωνιστί, τό δέ «Καί έπάκουσον ήμών» άπαξ έλληνιστί.

— Ό  'Απόστολος θά άναγνωσθή γαλλιστί καί τό Εύαγγέλιον έλληνιστί.

ΑΙ έκφωνήσεις λέγονται ώς έξής:
Ό  Προεξάρχων: Ό τι άγιος...
Ό  Σεβ. Άξώμης: Όπως ύπό τοΰ κράτους σου...
Ό  Σεβ. Όρους Λιβάνου: Δ ιά  τών οίκτιρμών...
Ό  Σεβ. Πέτρας: Τόν έπινίκιον...
Ό  Προεξάρχων: Τό σό έκ τών σών...
Ό  Σεβ. Σουμαδίας: Έξαιρέτως...
Ό  Σεβ. Μολδαβίας: Καί δός ήμΐν...
Ό  Σεβ. Στάρας Ζαγοράς: Κυί καταξίωσαν...
Ό  Σεβ. Πάφου: Ό τι σου έστιν...
Ό Σεβ. Κίτρους: Ειρήνη πάσι...
Ό  Θεοφιλ. Γκντάνσκ: Χάριτι καί οϊκτιρμοίς....
Ό  Μακ. Πράγας: Σώσον ό Θεός τόν λαόν σου...
Ό  Θεοφιλ. Ίοένσου: Ό τ ι σύ ε ϊ  ό άγιασμός ήμών...

Σημειώσεις:
/. Είς τά Είρηνικά, μετά τήν δέησιν «Ύπέρ τού Αρχιεπισκόπου 

ήμών...», ό Διάκονος λέγει:
— «Ύπέρ τών συλλειτουργούντων καί συμπροσευχομένων άγίων άρ-
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χιερέων τού Κυρίου δεηθώμεν», καί έν συνεχεία,
— « Ύπέρ εύστοθείας καί καταρτίοεως τών κατά τόπους άγίων Όρθο

δόξων ’Εκκλησιών τοΰ Κυρίου δεηθώμεν». καί έν συνεχεία ή έκτε- 
νής ώς έχει εις τό Ιερατικόν.

2. ΕΙςτό « Έν πρώτοιςμνήσθητι...» οί συλλειτουργοί άγιοι άρχιερεϊς, κα
τά τήν κανονικήν τάξιν, έπειδή ό Ναός έν ω λειτουργούν είναι Σταυροπήγιον, 
κανονικόν δικαιοδοσιακόν έδαψος τού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, 
μνημονεύουν τού ονόματος αύτού. Έν ή περιπτώσει συλλειτουργός τις θά 
έπεθύμει, κατά περέκκλισιν, νά συμπεριλάβη καί τόν Προκαθήμενον τής ιδίας 
αύτού Εκκλησίας, τότε, κατ’ οικονομίαν, θά ήδύνστο νά χρησιμοποιηθή ή 
έξής διατύπωσις τής έκφωνήσεως: « Έν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τού Οικου
μενικού Πατριάρχου Δημητρίου καί τοΰ Πατριάρχου ήμών..., τών ύρθοτο- 
μούντων τόν λόγον τής σής άληθείας».
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