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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
• Προαγωγαί εἰς τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον καί τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν
Κατά τήν σημερινήν συνεδρίαν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, εἰσηγήσει
τῆς Α.Θ. Παναγιότητος ἐξεφράσθη ἡ πλήρης εὐαρέσκεια Αὐτοῦ τε καί τοῦ
ἱεροῦ σώματος πρός τόν μέχρι τοῦδε Ἀρχιγραμματεύοντα Σεβ. Μητροπολίτην Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖον ἐπί τῇ συμπληρώσει τῆς θητείας του ἐπί κεφαλῆς τῶν συνοδικῶν Γραφείων, διωρίσθη δέ νέος Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας
καί Ἱερᾶς Συνόδου ὁ μέχρι τοῦδε Ὑπογραμματεύς Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, οὗτινος ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τελεσθήσεται τήν προσεχῆ Κυριακήν, 8ην τ.μ., ὑπό τῆς Α.Θ. Παναγιότητος ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ. Νέος
Ὑπογραμματεύς διωρίσθη συνοδικῶς ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος.
Ὁ μέχρι σήμερον Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Διάκονος
κ. Παΐσιος διωρίσθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.
Ἐξ ἑτέρου, εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ μέχρι σήμερον Πρωτοσυγκελλεύοντος Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, ὅν θερμῶς
συνεχάρη καί ηὐχαρίστησεν ἡ Α.Θ. Παναγιότης διά τήν εὔορκον ὑπηρεσίαν
αὐτοῦ ἐπί σειράν ἐτῶν ἐπί κεφαλῆς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ὁ Πατριάρχης
προήγαγεν εἰς Μέγαν Πρωτοσύγκελλον τόν Ἀρχιδιάκονον Αὐτοῦ Πανοσιολ.
κ. Ἀνδρέαν, μέλλοντα νά χειροτονηθῇ εἰς Πρεσβύτερον κατά τήν Θρονικήν
Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου
Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.
Εἰς τήν οὐτωσί κενωθεῖσαν θέσιν τοῦ Μεγάλου Ἀρχιδιακόνου ἡ Α.Θ.
Παναγιότης προήγαγε τόν Πανοσιολ. Δευτερεύοντα κ. Θεόδωρον, οὗτινος ἡ
χειροθεσία εἰς Μ. Ἀρχιδιάκονον γενήσεται κατά τόν Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 21ης τ.μ., ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ. Τέλος, ὁ Πατριάρχης Δευτερεύοντα
τῶν Διακόνων Αὐτοῦ ὠνόμασε τόν μέχρι τοῦδε Τριτεύοντα Πανοσιολ. κ.
Νήφωνα.
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 4ῃ Ὀκτωβρίου 2017

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
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• Ἡ χειροτονία τοῦ νέου Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
Ἡ Α Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 8 ην Ὀκτωβρίου, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τάς χειροτονίας τοῦ
μέν Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί
Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς Πρεσβύτερον, τοῦ δέ ἐλλογ. κ. Παναγιώτου Μαγκαφᾶ,
φοιτητοῦ θεολογίας καί ἱστορικοῦ, εἰς διάκονον, μετονομάσας αὐτόν εἰς Βοσπόριον, πρός τιμήν τοῦ εἰς τά τέλη τοῦ Δ´ αἰῶνος ζήσαντος ὁμωνύμου Ἐπισκόπου Κολωνίας τῆς Δευτέρας Καππαδοκίας.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ
Ἀρχιμανδρίτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τόν νεοχειροτονηθέντα Πρεσβύτερον, ἀναλαβόντα πρότριτα, ὁμοφώνῳ συνοδικῇ ἀποφάσει,
τά καθήκοντα τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας
κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί
Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Σασίμων κ. Γεννάδιος,
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ.
Ἐπίσκοποι Χριστουπόλεως κ. Μακάριος καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ἄρχοντες
Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ εὐγεν. κ.
Μαρίας, ὁ ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Ουκρανίας ἐν τῇ
Πόλει μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Προξένου αὐτῆς, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, διευθυνταί καί καθηγηταί τῶν Ὁμογενειακῶν ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων καί πλῆθος πιστῶν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου δεξίωσιν, ὁ
Πατριάρχης προσεφώνησεν ἐν πρώτοις πατρικῶς τόν νέον Ἀρχιγραμματέα,
ὅν συνεχάρη, ἀναφερθείς εἰς τήν ἔτι πολυεύθυνον διακονίαν ἥν ἀναλαμβάνει
οὗτος ὡς ἐπί κεφαλῆς τῶν Συνοδικῶν Γραφείων, καί ἐκφράσας αὐτῷ τήν
Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν διά τήν ἄχρι τοῦδε ἀφωσιωμένην καί ἀποδοτικήν
πολυετῆ διακονίαν του εἰς τά Ἱερά Σέκρετα.
Ἀκολούθως δέ, ὁ Παναγιώτατος, ἀπευθυνθείς διά πατρικῶν λόγων καί
πρός τόν νεοχειροτονηθέντα διάκονον, ηὐχήθη αὐτῷ πιστήν καί εὔορκον διακονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἀνεφέρθη εἰς τόν βίον τοῦ
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Ἐπισκόπου Βοσπορίου, ὁρίσας ὡς ἡμέραν διά τά ὀνομαστήρια τοῦ νέου κληρικοῦ τήν 11ην Μαΐου, καθ’ ἥν ἑορτάζεται ἡ ἀνάμνησις τῶν ἐγκαινίων τῆς τοῦ
Κωνσταντίνου Πόλεως. Συγκεκριμένως, εἶπεν:
“Ὁσιολογιώτατε ἅγιε Ἀρχιγραμματεῦ τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
κύριε Ἰωακείμ,

Ἀνέτειλε καί διά σέ ἡ ἡμέρα τῆς ἀνόδου σου εἰς τόν β' βαθμόν τῆς
ἱερωσύνης, καθώς μόλις πρό ἡμερῶν διωρίσθης ἐπί κεφαλῆς τῶν συνοδικῶν
σεκρέτων, ὁμοφώνῳ ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀφοῦ
ὑπηρέτησες πιστῶς καί εὐόρκως ἐπί σειράν ἐτῶν ἀπό διαφόρων θέσεων ἐν
τοῖς Πατριαρχείοις.
Ἀσφαλῶς, κατά τό διάστημα τοῦτο ἐδιδάχθης πολλά, καθώς τό
βουλευτήριον τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας εἶναι πανεπιστήμιον, εἶναι ἀκαδημία,
εἶναι ἡ περιωπή ἀπό τήν ὁποίαν βλέπει κανείς ὅλην τήν οἰκουμένην· διότι ἡ
Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὡς θά ἔχῃς
ἐμπειρικῶς διαπιστώσει, ἀσχολεῖται μέ ἕνα εὐρύτατον φάσμα θεμάτων
θεολογικῶν, ἐκκλησιαστικῶν, διοικητικῶν, ὁμογε-νειακῶν, διορθοδόξων,
διαχριστιανικῶν, διαθρησκειακῶν, οἰκουμενικῶν, παγκοσ-μίων. Τό
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἶναι τό κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἀπό τό
ὕψος τῶν λόφων τῆς τοῦ Κωνσταντίνου πόλεως θεᾶται τόν κόσμον καί τά
τοῦ κόσ-μου, χωρίς νά εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου.
Τώρα ἀναλαμβάνεις μείζονας καί ηὐξημένας εὐθύνας, καθώς μάλιστα
δια-δέχεσαι ἕναν ἄξιον κατά πάντα Ἀρχιγραμματέα, τόν ἅγιον Σμύρνης κ.
Βαρθολομαῖον, καί καλεῖσαι νά ἀγωνισθῇς, ὄχι ἐντός ὡραρίων ἀλλά
νυχθημερόν, διά τήν διεκπεραίωσιν πλείστων ὅσων θεμάτων, ὑπαρχόντων
καί καθημερινῶς ἐμφανιζομέ-νων, ὑπεράνω ὅμως τῶν τρεχόντων ἐπί μέρους
ζητημάτων, καλεῖσαι νά κήδεσαι τῶν δικαίων καί τῶν προνομίων τοῦ
πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τά ὁποῖα "οἰκου-μενικοῖς καί συνοδικοῖς
ψηφίσμασι" κατωχυρώθησαν καί ἰσχύουν καί λειτουργοῦν, ὄχι πρός
προβολήν ἤ αὐταρέσκειαν ἀλλά πρός διακονίαν τῆς πανορθοδόξου ἑνότητος
καί-πολύ εὐρύτερον- πρός διακονίαν τῆς ἀνθρωπότητος ὁλοκλήρου.
Μᾶς ἦλθες ἀπό τήν ποτε συμβασιλεύουσαν καί νῦν συμπρωτεύουσαν
Θεσσα-λονίκην ὅπου ἐσπούδασες τήν θεολογίαν καί τήν νομικήν ἐπιστήμην,
καί ἔκτοτε ἔγινες Πολίτης, δηλαδή ἔγινες ὄλβιος· διότι ὁ χρησμός τοῦ
Μαντείου τῶν Δελφῶν προέβλεψεν ὅτι "ὄλβιοι οἵ κείνην πόλιν ἀνέρες
οἰκήσουσιν". Πόσῳ μᾶλλον οἱ κλη-θέντες νά διακονήσουν, ὡς ἡ Ὁσιολογιότης
σου, τόν ὕπατον θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους, τό Οἰκουμενικόν μας
Πατριαρχεῖον, τήν ἑστίαν τοῦ φέγγους τῆς Ὀρθοδοξίας.
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Καί σύ, Διάκονε Βοσπόριε, πού θά φέρῃς εἰς τό ἑξῆς αὐτό τό σπάνιον
ὄνομα πού θά θυμίζῃ συνεχῶς τόν ἀειδίνητον Βόσπορον, καί σύ μᾶς ἦλθες
ἀπό τήν Ἑλλάδα διά νά γίνῃς καί σύ ὄλβιος καί εἶσαι τώρα υἱός μας ἐξ
υἱοθεσίας.
Καί, ὄχι μόνον αὐτό· ἀλλά ἀφοῦ ἐκόσμησες τό ἀναλόγιον τῶν Δώδεκα
Ἀπο-στόλων ἐπί τινα ἔτη, τώρα ἀξιώνεσαι νά εἰσέλθῃς καί εἰς τά ἅγια τῶν
ἁγίων καί, συνοδικῇ ἀποφάσει, νά ἐκτελῇς καθήκοντα Κωδικογράφου τῆς
Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συ-νόδου, μυούμενος, διαρκῶς καί περισσότερον, εἰς τό
μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τό θαῦμα τῆς ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας, ἐπάνω
εἰς τό ὁποῖον ἐθεμελιώθη ἡ λαμπρότης τῆς πόλεως αὐτῆς, κατά τόν ἅγιον
προκάτοχον ἡμῶν Γεννάδιον τόν Σχολάριον.
Σπουδάζεις τώρα Θεολογίαν, ἐνῶ ἔχεις ἀποφοιτήσει ἀπό τό τμῆμα
Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. Γνωρίζεις δηλαδή
ἱστορίαν καί εἶσαι, ἑπομένως, καί κατά τοῦτο ὄλβιος, εὐτυχής, διότι "ὄλβιος ὅς
ἱστορίης ἔσχε μά-θησιν". Καί αὐτή ἐδῶ ἡ πόλις, ἡ πόλις τῶν πόλεων, πόσα δέν
ἔχει νά μᾶς διδάξῃ μέ τήν μακράν καί ἀπύθμενον καί ἀτέρμονα ἰδικήν της
ἱστορίαν, τήν ἔνδοξόν τε καί μαρτυρικήν. Ναί! Καί ἔνδοξον καί μαρτυρικήν.
Διότι ἡ τοῦ Κωνσταντίνου αὕτη διῆλ-θε "διά δόξης καί ἀτιμίας, διά δυσφημίας
καί εὐφημίας" κατά τήν μακράν διαδρομήν τῆς ζωῆς καί τῆς προσφορᾶς
αὐτῆς.
Καί, πόθεν τό περίεργον ἀλλά καί χαρίεν νέον ὄνομά σου; Ἦτο, λέγει, ὁ
Βοσ-πόριος ἐπίσκοπος Κολωνίας τῆς Δευτέρας Καππαδοκίας. Καί γνωρίζεις,
ἀγαπητέ Διάκονε, πόσον ἀγαπῶμεν τήν Καππαδοκίαν καί πόσον ἀνελλιπῶς
τήν ἐπισκεπτό-μεθα κατ'ἔτος, πάντοτε μέσα εἰς τήν πασχαλινήν
ἀτμόσφαιραν, καί τῆς ψάλλομεν τό "Χριστός Ἀνέστη" καί μᾶς ἀπαντοῦν
σκιρτῶντες οἱ κωνοειδείς βράχοι της μέ τό "Ἀλη-θῶς Ἀνέστη". Ἐκεῖ, λοιπόν,
εἰς τά μέρη της ὑπῆρξεν ἐπίσκοπος ὁ Βοσπόριος εἰς τά τέλη τοῦ Δ' αἰῶνος. Καί
μᾶς λέγει ἀκόμη ἡ ἐκκλησιαστική ἱστορία ὅτι ἦτο ἐπιστήθιος φίλος Γρηγορίου
τοῦ Θεολόγου ὁ Βοσπόριος, πρός τόν ὁποῖον σώζεται καί ἐπιστολή τοῦ
Ναζιανζηνοῦ περιγράφουσα τάς ἀνθρωπίνας δυσκολίας καί στενοχωρίας του.
Εἰς αὐτήν τήν ἐπιστολήν ὁ Γρηγόριος λέγει ὅτι τόν Θεόν "λανθάνει τῶν
ὄντων οὐ-δέν"· καί εἰς ἄλλο σημεῖον λέγει "τῆς Ἐκκλησίας τά δυνατά
φροντίζειν οὐ κατ-οκνήσομεν"- δέν πρέπει καί ἡμεῖς ὅλοι νά ἀποφεύγωμεν νά
πράττωμεν ὅ, τι εἶναι δυνατόν διά τήν Ἐκκλησίαν, εἰς τήν ὁποίαν ὀφείλομεν
τά πάντα.
Καί τώρα, ἐν κατακλείδι, ἀπευθυνόμεθα πρός ἀμφοτέρους ὑμᾶς,
προσφιλεῖς νεοχειροτονηθέντες Ἰωακείμ καί Βοσπόριε, πού ἔρχεσθε σιγάσιγά, μαζύ μέ τούς ἄλλους νέους ἀδελφούς σας τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, νά
παραλάβετε τήν σκυτάλην ἀπό ἡμᾶς τούς πρεσβυτέρους καί νά συνεχίσετε
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τήν ἀγάπην εἰς ὅ, τι ἐπιγράφεται "Κωνσταντινούπολις, ὁ ἐμός ἔρως", ὅπως
λέγει ὁ περισπούδαστος ἡμῖν Δοσίθεος ὁ τῆς Τατάρνης. Τί ὠραῖα καί
ἐπιγραμματικά πού περιγράφει αὐτήν τήν διαδοχήν τῶν γενεῶν Μάξιμος ὁ
Ὁμολογητής: "Ἀργείτω τά γηράσαντα καί ἀνθείτω τά νέα"!
Σᾶς ὑπενθυμίζομεν, λοιπόν, μετά τοῦ σημερινοῦ Ἀποστόλου, ὅτι κατά
τήν διακονίαν σας εἰς τό ἱερόν τοῦτο Κέντρον πρέπει νά σπείρετε
ἐπ'εὐλογίαις διά νά θερίσετε καί ἐπ' εὐλογίαις. Διότι ὁ σπείρων φειδομένως,
φειδομένως καί θερίσῃ. Νά ἐργάζεσθε μή ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης ἤ ἐκ
καθήκοντος, διότι ἱλαρόν δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός. Καί ἐάν κλονισθῆτε, ἐάν
ἀποδυσπετήσετε, ἐάν σᾶς ἔλθῃ βαρύς ὁ σταυρός καί δριμύς ὁ χειμών, νά
ἐνθυμῆσθε ὅτι "δυνατός ὁ Θεός πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν
παντί πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον
ἀγαθόν". Καί τά ἀγαθά ἔργα τά χρειάζεται ἰδιαιτέρως ἡ ἐποχή μας μέ τήν
παγ-κοσμιοποίησιν τῆς ἀδιαφορίας, διά νά χρησιμοποιήσωμεν μίαν ἔκφρασιν
τοῦ προσ-φιλοῦς ἀδελφοῦ Πάπα Φραγκίσκου.
Νά εἶσθε ἐλεύθεροι, ἀνοιχτόκαρδοι, ἀγαπῶντες· νά εἶσθε εἰς τόν
κόσμον "μαρτυρία τῆς ἀγάπης, τοῦ κάλλους καί τῆς χαρᾶς τήν ὁποίαν μᾶς
ἀποστέλλει ὁ Δημιουργός μας", ὁ Θεός τῆς ἀγάπης, ὁ Θεός πού εἶναι ἀγάπη.
Καί, τέλος, νά διαβάσετε σύ μεν, ἅγιε Ἀρχιγραμματεῦ Ἰωακείμ, τώρα
πού ἔγινες ἱερεύς, τό ποίημα Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου "Πρός τούς τῆς
Κωνσταντινου-πόλεως ἱερέας, καί αὐτήν τήν πόλιν", σύ δέ, Διάκονε
Βοσπόριε, τήν Φλογέρα τοῦ Βασιλιᾶ τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ πού ἀναφέρεται
"στούς κόρφους καί στούς Βόσπορους καί σ' ὅλα τ' ἀκρογιάλια". Ἄξιοι!”
Ὁ νέος Ἀρχιγραμματεύς, ἀπαντητικῶς, ἐξέφρασε τήν βαθυτάτην εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν καί τήν ἐπιδαψιλευθεῖσαν αὐτῷ πατριαρχικήν εὔνοιαν καί πρόκρισιν, ὑποσχεθείς τήν συνέχισιν τῆς
διακονίας αὐτοῦ μετά πλείονος ζήλου ἀπό τῆς εὐθυνοφόρου νέας θέσεώς του.
Τέλος, ὁ νεοχειροτονηθείς διάκονος Βοσπόριος ἐξέφρασε διά καταλλήλου προσλαλιᾶς τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός
τόν Παναγιώτατον καί ἐξεζήτησε τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί
τῇ εἰσόδῳ του εἰς τόν κληρικόν στῖβον.
• Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων εἰς Φανάριον
Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 10ης Ὀκτωβρίου, ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν ἡ
Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ´, συνοδευό-
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μενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ
Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μάρκου.
Τόν Μακαριώτατον ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Σασίμων κ. Γεννάδιος, ὁμοῦ μετά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, καί τοῦ Πανοσιολ. Μ.
Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου.
Ἀκολούθως, παρετέθη ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου πρός τιμήν τῆς Α.
Μακαριότητος καί τῆς συνοδείας Αὐτῆς γεῦμα ἐν τῷ ἐν Florya Ἑστιατορίῳ
«Beyti».
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡ Α. Μακαριότης, καταλύσασα ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ
«Ceylan InterContinental», ἐδείπνησεν ἐν αὐτῷ μετά τῶν συνοδῶν Αὐτῆς, τῇ
συμμετοχῇ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σασίμων κ. Γενναδίου καί Σμύρνης κ.
Βαρθολομαίου, ἐκ προσώπου τῆς Α.Θ. Παναγιότητος.
Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης τήν Τετάρτην, 11 ην ἰδίου, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, τόν ὑπεδέχθησαν
οἱ κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι ἡγουμένου τοῦ
Πρωτοσυγκελλεύοντος κ. Ἀνδρέου. Μετά τήν προσκύνησιν τοῦ Μακαριωτάτου ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐπηκολούθησε μακρά συνάντησις τῶν δύο
Προκαθημένων ἐν τῷ ἐπισήμῳ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, παρετέθη δέ ἀποχαιρετιστήριον γεῦμα ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ πρός τιμήν τῆς Α. Μακαριότητος.
Τό ἀπόγευμα, ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, κατόπιν
τῆς βραχείας ταύτης παραμονῆς ἐν τῇ Πόλει, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς
Τέλ Ἀβίβ, προπεμφθείς ἐκ μέρους τοῦ Παναγιωτάτου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, ὁμοῦ μετά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου.
• Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί Ἰσλανδία
Ἐπειδή ἱκανά ἐδημοσιεύθησαν διά τήν ἐπίσκεψιν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς Ἰσλανδίαν (12-15 Ὀκτωβρίου 2017) τό
παρόν περιορίζεται εἰς τήν καταγραφήν τῶν κυριωτέρων κατ᾿ αὐτήν γεγονότων καί δή ὅτι ὁ Πατριάρχης:
- Προσεκλήθη ὡς ὁ κεντρικός ὁμιλητής εἰς τό Ε´ Διεθνές Συνέδριον τοῦ Ἀρκτικοῦ Κύκλου ἐν τῇ πρωτευούσῃ Reykjavik, εἰς τό ὁποῖον μετέσχον ἄνω τῶν
2.000 συνέδρων ἐκ πλείστων χωρῶν. Τόν Ἀρκτικόν Κύκλον (Arctic Circle)
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ἵδρυσε καί διευθύνει ὁ Ἐξοχ. κ. Olafur Ragnar Grimsson, πρώην Πρόεδρος τῆς
Ἰσλανδίας.
- Εἶχεν ἰδιαιτέρας συναντήσεις μετά τοῦ νῦν Προέδρου τῆς χώρας Ἐξοχ. κ.
Gudni Th. Jóhannesson καί τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἐξοχ. κ. Bjarni Benediktsson.
- Παρεκάθησεν εἰς τά πρός τιμήν του δεῖπνα τῶν ἐπί κεφαλῆς τῶν τοπικῶν
Ἐκκλησιῶν Ρωμαιοκαθολικῆς καί Λουθηρανικῆς, ὡς καί τοῦ Πρέσβεως τῆς
Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας.
- Ὡμίλησε κατά τήν ἔναρξιν τοῦ σεμιναρίου τοῦ ὀργανωθέντος ὑπό τοῦ
Ἰσλανδικοῦ «Ἰνστιτούτου θρησκείας καί συμφιλιώσεως».
- Ἐπεσκέφθη τό προσκύνημα τῶν Ἰσλανδῶν – ἱστορικόν πνευματικόν κέντρον
Skálholt τῆς Λουθηρανικῆς Εκκλησίας.
- Ἐχοροστάτησε κατά τήν θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 15ης Ὀκτωβρίου, καί
ὡμίλησε πρός τό συγκεντρωθέν διορθόδοξον ἐκκλησίασμα, ἀπαντῶν καί εἰς
τήν εὐλαβῆ προσφώνησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας καί πάσης
Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, ὅστις ἀνεκοίνωσε τήν πρόθεσίν του νά ὀργανώσῃ ἐν
Reykjavik ἐνορίαν ὑπό τήν Ἱεράν Μητρόπολίν του ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου
Ἀποστόλου Βαρθολομαίου. Ὁμοίως καί οἱ ἐν Ἰσλανδίᾳ Ρῶσσοι Ὀρθόδοξοι
πρόκειται νά ἱδρύσουν τόν ναόν των ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Νικολάου.
Ἡ ἐν Νορβηγίᾳ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχωτάτη κ. Μαρία Διαμάντη ἐλθοῦσα
ἐξ Oslo εἰς Reykjavik παρέστη εἰς ὅλας τάς ἐκδηλώσεις τῶν ὁποίων προέστη ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης.
• Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς Ν. Ὀρεστιάδα καί
Θεσσαλονίκην
Ἀνταποκριθείς ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος εἰς
πρόφρονα πρόσκλησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί
Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Δημάρχου Ν. Ὀρεστιάδος κ. Βασιλείου Μαυρίδου ἀνεχώρησε τήν πρωίαν τοῦ Σαββάτου, 23 ης Σεπτεμβρίου 2017, διά τήν
ἱστορικήν αὐτήν Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου, ἐπί τῷ τέλει τῆς ὁλοκληρώσεως τῶν
ἑορτασμῶν πρός τιμήν τοῦ εὐκλεοῦς ἀνδρός καί εὐεργέτου τῆς Ἐκκλησίας καί
τοῦ Γένους ἡμῶν Στεφάνου Καραθεοδωρῆ. Τήν Α.Θ. Παναγιότητα συνώδευον οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Θεοφιλ.
Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας,
Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μιχαήλ Anischenko,
Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος Φραγκάκης, ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγ-
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γίνας, δημοσιογράφος-φωτογράφος, καί ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Ταλιαδοῦρος, ἐκ τῶν γραμματέων τοῦ Πατριαρχείου.
Εἰς τόν συνοριακόν σταθμόν τῶν Καστανεῶν τόν ὑψηλόν Ἐπισκέπτην
ὑπεδέχθησαν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, ὁ Δήμαρχος Ν. Ὀρεστιάδος, ὁ Στρατηγός κ. Δημόκριτος Ζερβάκης, Διοικητής τῆς 1 ης Στρατιᾶς, κ.ἄ.
Ἐκεῖθεν, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ὡδηγήθη εἰς τήν πόλιν τῆς Ν. Ὀρεστιάδος ἔνθα,
ἐν μέσῳ πλήθους εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ὑπεδέχθησαν Αὐτόν ὁ ἱερός κλῆρος
καί αἱ Ἀρχαί αὐτῆς μέ ἐπικεφαλῆς τόν κ. Δήμαρχον ὁ ὁποῖος προσεφώνησε
διά θερμῶν λόγων τήν Σεπτήν Κορυφήν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν πλατεῖαν τῆς
πόλεως, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως. Μετά ταῦτα ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀφίχθη ἐν πομπῇ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Ἁγίων Θεοδώρων ἔνθα καί ἐτελέσθη, ἐπί τῇ εὐλογητῇ Αὐτοῦ ἐπισκέψει, δοξολογία, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ.
Δαμασκηνός καλωσώρισε τήν Α.Θ. Παναγιότητα μετά λόγων εὐλαβῶν καί
ἐγκαρδίων. Εἰς τήν ἀντιφώνησίν Του ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐξῆρεν, ἐξ ἀφορμῆς
τοῦ Θρᾳκός Στεφάνου Καραθεοδωρῆ, τήν εὐλάβειαν τῶν κατοίκων τῆς
Θρᾳκίας γῆς πρός τήν Ἐκκλησίαν ἀλλά καί τήν προσήλωσίν των εἰς τά ἰδανικά καί τάς ἀξίας τῆς φυλῆς μας. Μετά ταῦτα ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε τόν
ἁγιασμόν τοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος τοῦ «Κέντρου πολιτισμοῦ καί κοινωνικῆς διακονίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί
Σουφλίου».
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου
«Στέφανος Καραθεοδωρῆ» εἰς τήν Νέαν Βύσσαν ἔνθα καί μετεκόμισαν οἱ συμπατριῶται τοῦ ἀειμνήστου κατά τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν. Εἰς τά ἐγκαίνια παρέστησαν μεταξύ ἄλλων ἐπισήμων προσώπων καί ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀντώνιος Σαμαρᾶς, τέως Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, ἐκ μητρός συγγενής τοῦ
τιμωμένου, καί λοιποί οἰκογενεῖς - ἀπόγονοι τῆς οἰκογενείας Καραθεοδωρῆ.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐξεναγήθη εἰς τό Λαογραφικόν καί Ἱστορικόν
Μουσεῖον Ν. Ὀρεστιάδος καί εἰς τήν Βιβλιοθήκην τοῦ Φιλεκπαιδευτικοῦ
Συλλόγου Ἀδριανουπολιτῶν.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 24ην τ.μ., ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ.
Βαρθολομαῖος προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων
Θεοδώρων Ν. Ὀρεστιάδος ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν
Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, τοῦ
οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ.
Κυρίλλου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἐτέλεσεν ἱερόν Μνημόσυνον διά τήν
ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Στεφάνου Καραθεοδωρῆ παρουσίᾳ
βουλευτῶν, πολιτικῶν, δημοτικῶν, στρατιωτικῶν καί λοιπῶν Ἀρχῶν τῆς πό-
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λεως καί τοῦ νομοῦ, ἐν συμπροσευχῇ τοῦ κατακλύσαντος τόν ναόν χριστεπωνύμου πληρώματος. Μετά τό μνημόσυνον, ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης καί ἡ Α.Θ.
Παναγιότης ὡμίλησαν ἐκτενῶς διά τόν τιμώμενον.
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν ἐπιστημονικοῦ συμποσίου διοργανωθέντος ὑπό τοῦ Δήμου Ν. Ὀρεστιάδος πρός
τιμήν τοῦ Στεφάνου Καραθεοδωρῆ εἰς τούς χώρους τοῦ συγκροτήματος πολλαπλῶν ἐκδηλώσεων "Principal", τῇ συμμετοχῇ ἐγκρίτων καθηγητῶν καί
ἐπιστημόνων οἱ ὁποῖοι ἀνέπτυξαν τά τοῦ βίου καί τῆς δράσεως ἐντός τοῦ
ἱστορικοῦ πλαισίου τῆς ἐποχῆς τοῦ μεγάλου αὐτοῦ θρᾳκός εὐεργέτου.
Τήν Δευτέραν, 25ην μηνός Σεπτεμβρίου, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ὁμοῦ
μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Δημάρχου
κ. Βασιλείου Μαυρίδου τό 1ον Γυμνάσιον καί τό 1ον Γενικόν Λύκειον τῆς πόλεως, ἐπικοινωνήσας πρός τούς μαθητάς καί διανείμας εἰς αὐτούς ἀναμνηστικάς εὐλογίας. Ἀκολούθως ἐπεσκέφθη ἐν Καβύλῃ τήν ἕδραν τῆς 3 ης Μ/Κ
Ταξιαρχίας «Ρίμινι», παρουσίᾳ τοῦ Διοικητοῦ τῆς 1 ης Στρατιᾶς, ἔνθα καί ἐδέχθη τάς τιμάς καί τάς περιποιήσεις τοῦ Διοικητοῦ τῆς Ταξιαρχίας Στρατηγοῦ κ.
Ἀνδρέου Φλωράτου. Ἐν Ν. Βύσσᾳ, ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης συνήντησε τούς
μαθητάς τῶν Σχολείων, πρός τούς ὁποίους ἀπηύθυνε συμβουλάς ἐπ᾿ ἀφορμῇ
τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ ὁποίου ἀπέστειλεν εὐχάς καί
πατρικήν εὐλογίαν εἰς ὅλην τήν μαθητιῶσαν νεολαίαν τῆς Ἑλλάδος. Ἐν τέλει
ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὡδηγήθη εἰς τήν πλησίον τῶν συνόρων νεόδμητον Ἱεράν
Μονήν Ἁγίας Παρασκευῆς καί Ἁγίας Σκέπης Ν. Βύσσας, ὅπου ἐγένετο δεκτός
ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Θρόνου Αὐτοῦ κ. Βαρθολομαίου Ἀστεριάδου, Καθηγουμένου, καί τῆς περί αὐτόν Ἀδελφότητος. Πρό τῆς μοναστηριακῆς Τραπέζης τά μέλη τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Νέας Βύσσας «Στ. Καραθεοδωρῆ» καθώς καί ὁ ἐκ Μεταξάδων Διδυμοτείχου Πολιτιστικός Σύλλογος
ἐπαρουσίασαν μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα μέ παραδοσιακά τραγούδια
καί χορούς, ἐπιθυμοῦντες οὕτω νά ἐκφράσουν τήν βαθεῖαν χαράν καί εὐγνωμοσύνην των διά τήν Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν. Μετά τήν Τράπεζαν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀνταλλάξας ἀσπασμόν ἀγάπης μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Δαμασκηνοῦ καί τῶν συνεργῶν αὐτοῦ ἀνεχώρησεν ὁδικῶς διά
Θεσσαλονίκην.
Τήν πρωτεύουσαν τοῦ Βορρᾶ, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπεσκέφθη διά νά εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τούς ἐπετειακούς ἑορτασμούς τῆς
συμπληρώσεως 50 ἐτῶν λειτουργίας τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν
Μελετῶν, 90 ἐτῶν τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης καί 30 ἐτῶν
τῆς Ἑταιρίας Μελέτης Ἴμβρου καί Τενέδου. Εἰς τήν εἴσοδον τοῦ καταλύματος
ὑπεδέχθησαν Αὐτόν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης τῆς Θεσσαλονίκης Μητροπολίτης κ.
Ἄνθιμος, καθώς καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἡγούμενος
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τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων. Τήν Τρίτην,
26ην Σεπτεμβρίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν Φιλόπτωχον
Ἀδελφότητα Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης ἐν τῷ ναϋδρίῳ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου,
ὅπου Τόν ὑπεδέχθησαν ὁ Πρόεδρος ἐλλογ. κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος καί
πλῆθος πιστῶν. Ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα. Ἀκολούθως ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν Βλατάδων ἔνθα Τόν ἀνέμενον ὁ Θεοφιλ. Ἡγούμενος αὐτῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, καθώς καί Ἀρχιερεῖς γειτονικῶν Ἐπαρχιῶν, εἰς τό Καθολικόν τῆς ὁποίας προὐχείρισεν εἰς Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων τόν ἐλλογ. κ. Γεώργιον
Ξεινόν, ἐξ Ἴμβρου, Γεν. Γραμματέα τῆς Ἑταιρείας Μελέτης Ἴμβρου καί Τενέδου, ἰατρόν καί λογοτέχνην, διακριθέντα διά τήν λιπαράν αὐτοῦ μόρφωσιν
καί τό πλούσιον συγγραφικόν ἔργον. Εἰς τήν συνέχειαν, ἐν τῷ ἀμφιθεάτρῳ
τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὡμίλησε καί προέστη τῆς ἐπετειακῆς ἐκδηλώσεως, ἡ ὁποία ἤρχισε μέ
προσφώνησιν τοῦ Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ.
Νικηφόρου, τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως μέ ἐπικεφαλῆς τήν χαιρετίσασαν τήν ἐκδήλωσιν Ὑφυπουργόν Ἐσωτερικῶν (Μακεδονίας-Θρᾴκης)
εὐγεν. κ. Μαρίαν Κόλλια-Τσαρουχᾶ. Ὡμίλησαν ἐπίσης οἱ ἐλλογ. κ. Συμεών
Πασχαλίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ., Διευθυντής τοῦ Ἱδρύματος, ἐντιμ. κ. Ἰωάννης
Γιαννάκης καί ἐλλογ. κ. Γεώργιος Ξεινός, Πρόεδρος καί Γενικός Γραμματεύς,
ἀντιστοίχως, τῆς Ἑταιρείας Μελέτης Ἴμβρου καί Τενέδου, καί ὁ Πρόεδρος τῆς
Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης ἐντιμολ. κ. Παῦλος Σταματίδης.
Μετά τήν ἐκδήλωσιν αὐτήν ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τάς νέας ἐγκαταστάσεις τῆς Ἑταιρείας Μελέτης Ἴμβρου καί Τενέδου ἔνθα καί ἀνεκηρύχθη
ἐπίτιμος Πρόεδρος αὐτῆς. Τήν μεσημβρίαν ηὐλόγησεν ἐν τῇ Λέσχῃ Ἀξιωματικῶν Θεσσαλονίκης τό ὑπό τῆς ἐξοχ. κ. Ὑφυπουργοῦ παρατεθέν ἐπίσημον
γεῦμα, ἀνταλλαγεισῶν μεταξύ αὐτῆς καί τοῦ Πατριάρχου καταλλήλων τῇ
περιστάσει προπόσεων.
Τό ἀπόγευμα, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπεσκέφθη
ἀδελφικῶς τόν Σεβ. Ποιμενάρχην τῆς Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμον εἰς τήν ἕδραν
αὐτοῦ, τυχών τῆς ἀβραμιαίας αὐτοῦ φιλοξενίας καί δοχῆς. Εἰς τήν συνέχειαν
μετέβη εἰς τόν ἀρχαιολογικόν χῶρον τῆς ρωμαϊκῆς ἀγορᾶς εἰς τό κέντρον τῆς
πόλεως, ἔνθα καί ἐνεκαινίασε τήν φωτογραφικήν ἔκθεσιν τοῦ ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, μέ τίτλον «Ὁ Πατριάρχης τῆς Ἀγάπης, τῆς Εἰρήνης καί τοῦ
Διαλόγου», περιλαμβάνουσαν στιγμιότυπα ἐκ τῆς ὑπερεικοσιπενταετοῦς,
ἐλέῳ Θεοῦ, Πατριαρχίας Αὐτοῦ. Παρέστησαν πλεῖστοι ὅσοι ἐκ τῶν ἐπισήμων,
ἐκ τῶν ὁποίων ὡμίλησαν ἡ Ἀναπληρώτρια Προϊσταμένη τῆς Ἐφορίας Ἀρχαιοτήτων τῆς Θεσσαλονίκης εὐγεν. κ. Πολυξένη Ἀδάμ-Βελένη, ὁ Ὑφυπουργός
Ἐξωτερικῶν ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, ὁ Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου
καί Ἐπικοινωνίας τοῦ Πατριαρχείου ἐντιμ. κ. Νικόλαος Παπαχρήστου, ὁ
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Πρύτανις τοῦ Α.Π.Θ. ἐλλογ. κ. Περικλῆς Μήτκας ἀπό μέρους τῶν διοργανωτῶν τῆς ἐκθέσεως, ὁ δημιουργός της ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, κατέκλεισε
δέ ὁ Πατριάρχης εὐλογήσας καί ἐκφράσας τήν εὐαρέσκειάν Του εἰς τόν κ.
Μαγγίναν.
Ἀκολούθως μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας Θρᾴκης ἔνθα καί συμμετέσχεν ὡς ἐπίτιμος αὐτῆς Πρόεδρος εἰς τάς ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις. Εἰς τήν ἔναρξιν τοῦ προγράμματος τόν συμπατριώτην των
ἴμβριον Πατριάρχην Βαρθολομαῖον καλωσώρισαν μέ παρουσίασιν παραδοσιακῶν χορῶν νέοι διαφόρων συγκροτημάτων, ἐνῷ ἠκολούθησεν ἐκδήλωσις
εἰς τήν αἴθουσαν «Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος», ὑπερπληρωθεῖσαν ὑπό ἑκατοντάδων Ἰμβρίων ἀλλά καί φίλων τῆς πολυπάθου νήσου ταύτης,
μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Ἀμανατίδην
καί τόν Πρόεδρον τῆς Ἑνώσεως ἐντιμολ. κ. Παῦλον Σταματίδην. Ἡ πολύωρος
ἐκδήλωσις κατεκλείσθη διά τῆς ὁμιλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἀναφερθέντος διά τῶν καρδιακῶν Αὐτοῦ λόγων εἰς τήν πολύπλαγκτον προσπάθειαν διά τήν πνευματικήν ἀναγέννησιν τῆς γενετείρας Του, ἡ ὁποία προσπάθεια ἔχει ὡς κορωνίδα τήν ἐπαναλειτουργίαν ὁμογενειακῶν ἐκπαιδευτηρίων
ὅλων τῶν βαθμίδων εἰς τήν Ἴμβρον.
Τήν ἑπομένην, 27ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς τήν ἕδραν Αὐτῆς, ἔνθα ὑπεδέχθησαν Αὐτήν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, παραμείνας τό διάστημα αὐτό
Πατριαρχικός Ἐπίτροπος.
Οὕτω, χάριτι Θεοῦ, ἔληξε μία ἀκόμη ἱεραποδημία τοῦ Παναγιωτάτου
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τήν φοράν αὐτήν πρός τόν φιλόθεον καί προσφυγικόν κυρίως λαόν ἐν Βορείῳ Ἑλλάδι, ἐνισχύσαντος αὐτόν διά τῆς παρουσίας, τῶν πατρικῶν λόγων καί τῆς εὐλογίας Αὐτοῦ ἐκ μέρους τῆς Μητρός
του Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.
• Ἡ χειροθεσία τοῦ νέου Μ. Ἀρχιδιακόνου τῆς Μ.τ.Χ.Ε.
Ἡ Α Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. ῾Εσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 21 ης Ὀκτωβρίου, καθ᾽ ὅν
παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ.
Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος,
Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας,
Δράμας κ. Παῦλος, Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλό-
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χιος καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος
καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ
Μ. Ἐκκλησίας καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως, ἐξ Ἀθηνῶν, Καρπάθου,
Κύπρου, Ρουμανίας καί Κρήτης.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ Α Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,
ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Μεγάλου Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἁγίας τοῦ
Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν μέχρι τοῦδε Δευτερεύοντα τῶν Διακόνων Αὐτοῦ
Πανοσιολ. κ. Θεόδωρον (Μεϊμάρην), Δρα Θεολογίας, ὅν πατρικῶς συνεχάρη,
ἀναφερθείς διά τῶν ἑξῆς καταλλήλων νουθετηρίων λόγων εἰς τήν ἔτι
πολυεύθυνον διακονίαν ἥν ἀναλαμβάνει ὡς ἐπί κεφαλῆς τῆς Μ.
Ἀρχιδιακονίας:

“Ὁσιολογιώτατε ἡμέτερε Ἀρχιδιάκονε κύριε Θεόδωρε,
Περατωθείσης τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ διά τήν καθ´ ἑκάστην
Κυρια-κήν ἡμέραν ἀνάμνησιν τοῦ μεγίστου γεγονότος τῆς λαμπροφόρου
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, τοῦ τά πάντα ἐν ἑαυτῷ ζωοποιήσαντος, ἐκλήθης
ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησί-ας, διά τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ Πατριάρχου
σου, νά ἀναλάβῃς ἐπισήμως πλέ-ον τά καθήκοντα τοῦ Μεγάλου
Ἀρχιδιακόνου τῆς καθ´ ἡμᾶς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Με-γάλης Ἐκκλησίας.
Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία καί ἡμεῖς προσωπικῶς ἐπεβλέψαμεν ἐπί τήν
εὐδόκιμον καί ἀφωσιωμένην μέχρι τοῦδε διακονίαν σου. Ἀνεγνωρίσθησαν τά
πολλά σου χαρίσ-ματα, ἡ ἀγάπη σου πρός τόν Χριστόν, ὁ λειτουργικός σου
ζῆλος, ἡ θεολογική σου παιδεία, καί γενικῶς ἡ ὅλη σου θεοφιλής καί ἀγαθή
διάθεσις διά τήν διακονίαν τῶν ἀναγκῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί
τῶν ἱερῶν αὐτοῦ στόχων καί σκοπῶν. Ἐξετιμήθη ὅλως ἰδιαιτέρως τό γεγονός
ὅτι, παρά τάς πολλάς σου ὑποχρεώσεις εἰς τάς διαφόρους ἐκκλησιαστικάς
θέσεις ἐντός τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, μετά κόπου καί σπουδῆς καί
ἐνδεχομένως μετά πολλῶν στερήσεων, ἠδυνήθης, χάριτι Θεοῦ, να περατώσῃς τάς διδακτορικάς σου σπουδάς, παραδίδων ἐν συγγραφαῖς εἰς τήν
Ἐκκλη-σίαν καί τήν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν τούς εὐχύμους καρπούς τῆς
παιδείας σου καί τῶν θεολογικῶν καί ἱστορικῶν σου ἐντρυφήσεων.
Ταῦτα πάντα τρέφουν εἰς πάντας ἡμᾶς ἀκεραίαν τήν ἐλπίδα, μᾶλλον
δέ τήν βεβαιότητα, ὅτι θά συνεχίσῃς τήν εὐδόκιμον πορείαν σου καί θά
ἀναδειχθῇς ἄξιος τῆς κλήσεώς σου, ἄξιος τῆς ἐμπιστοσύνης καί τῆς πατρικῆς
ἡμῶν ἀγάπης, ἀλλά καί τῆς στοργῆς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, μετά τῆς ὁποίας
αὕτη σε περιέβαλεν ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς τῆς ἀφίξεώς σου ἐκ τῆς
ἡρωοτόκου Κρήτης εἰς τήν Βασιλεύουσαν, «ἵνα ἐμπλακῇς», καί στρατευθῇς,
κατά τόν λόγον τοῦ Παύλου, ταῖς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πραγματείαις, ἵνα
τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃς (πρβλ Β´ Τιμ. β΄, 2).

Ἐπίσκεψις, Ἀρ. 803 – 31.10.2017

14

Εἶναι βέβαιον ὅτι ἡ μέχρι σήμερον ἐμπειρία σου εἰς τό σπουδαστήριον
τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἀλλά καί ἡ θεολογική σου κατάρτισις, θά
ἀποτελέσουν ἐπι-στήριγμα διά τήν νέαν σου διακονίαν, ἡ ὁποία εἶναι
εὐθυνοφόρος καί ὑψηλή. Γνω-ρίζεις καλῶς ὅτι, ὡς Ἀρχιδιάκονος, ἀλλά καί
ἐνασχολούμενος μέ τήν Θεολογίαν, καλεῖσαι νά προσεγγίζῃς καί νά
σπουδάζῃς ὄχι μόνον τά γεγονότα τῆς ρεούσης κα-θημερινότητος ἀλλά καί
τά προσδοκώμενα, δηλαδή τά μή ὁρώμενα, τά ἐσχατολογικά. Καλεῖσαι νά
φροντίζῃς, ὥστε ἡ χάριτι τοῦ Θεοῦ διακονία σου νά εἶναι καρπός μιᾶς
σταυροαναστασίμου ἐλευθερίας ὑπέρ τῶν ἄλλων. Εὐστόχως ὁ ἱερός
ὑμνογράφος μᾶς ὑπενθύμισεν εἰς τά στιχηρά τοῦ Ἑσπερινοῦ ὅτι ὁ σταυρός
καί ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ ἦτο ἀποτέλεσμα τῆς κενώσεώς Του ὑπέρ τῶν ἄλλων,
ἤτοι ὑπέρ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, τό ὁποῖον, ἀναγνωρίζον ὅτι διά «τοῦ
σταυροῦ θανάτου κράτος λέλυται καί διαβόλου ἡ πλάνη κατήργηται, πίστει
σωζόμενον, ὕμνον τῷ Θεῷ, καθ´ ἑκάστην προσφέρει».
Πρός αὐτό τό θεανδρικόν πρότυπον ἀποβλέπουσα ἡ διακονία σου, δέον
ὅπως καθίσταται θυσία καί κένωσις, ὁ δέ λόγος τοῦ Χριστοῦ «οὐκ ἦλθον
διακονηθῆναι ἀλλά διακονῆσαι» (Ματθ. κ´, 28) θά πρέπῃ νά ἀποτελῇ τήν
πνευματικήν πυξίδα τῆς νέας σου πορείας ἐν τῇ Ἐκκλησία. Σύ ὁ ἴδιος πρέπει
πρῶτος νά σεβασθῇς τόν ἑαυτόν σου, διακονῶν ἐν σοφία καί φόβῳ Θεοῦ,
ἀρνούμενος πᾶν εἶδος καταχρήσεως ἤ παραχρήσεως. Ἐν ἄλλαις λέξεσι, νά
διακονῇς εἰς ὅλην σου τήν ζωήν σταυρούμενος καί μή σταυρῶν, νά ὑπηρετῇς
τό μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ὁποίου ἱερουργός εἶναι ὁ ἴδιος Θεός, οὐχί,
βεβαίως, ἐν τῇ μορφῇ τῆς κυριαρχίας ἐπί τῶν ἀνθρώπων ἀλλά ἐν τῇ
διαστάσει τῆς διακονίας, τῆς ταπεινώσεως, ὥστε πάντα τά θεῖα νά χω-ροῦν
εἰς τόν ἄνθρωπον καί πάντα τά ἀνθρώπινα νά χωροῦν εἰς τόν Θεόν.
Ἰδού διατί τό ἔργον ἑνός πιστοῦ Ἀρχιδιακόνου δέν κρίνεται ἀπό τό
μέγεθος ἤ τάς ἐντυπώσεις τάς ὁποίας προκαλεῖ, ἀλλά ἀπό τήν ἐσωτάτην καί
μυστηριακήν ποιότητά του, τό βάθος τῆς ταπεινώσεως καί τόν βαθμόν τῆς
ἀφιερώσεως εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ Πατριάρχου
του.
Ἐάν δὲ τοιουτοτρόπως πολιτευθῇς εἰς τήν ἀπό τῆς σήμερον ἀρχομένην
διακονίαν σου, νά εἶναι ἑτοίμη ἡ καρδία σου νά ἀκούσῃ καί πάλιν τόν λόγον
τοῦ Χριστοῦ: «ἐάν τις ἐμοί διακονῇ, τιμήσει αὐτόν ὁ Πατήρ» (Ἰωάν. ιβ´, 26)·
δηλαδή ἐν ἡσυχίᾳ καί ταπεινώσει νά προσδοκᾷς εἰς τό προσωπικόν σου
ὑπερῷον τήν εὐλογίαν καί τήν τιμήν τήν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνουσαν.
Ὁ δέ Θεός τῆς χάριτος, ὁ καλέσας σε εἰς τήν διακονίαν Αὐτοῦ, ὁ μόνος
δια-κονῶν καί ἐλεῶν, εἴθε νά σέ καταρτίζῃ, νά σέ στηρίζῃ καί νά σέ
ἐνδυναμώνῃ. Αὐτῷ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Ἄξιος!
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Περαιτέρω, θά ἐπεθυμούσαμεν νά χαιρετίσωμεν πατρικῶς καί
ἐγκαρδίως τούς οἰκείους τοῦ ἐπαξίως προαχθέντος Ἀρχιδιακόνου, καθώς καί
ὅλον τόν ὅμιλον τῶν προσκυνητῶν ἐκ Κρήτης, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν ἀγαπητόν
ἐν Χριστῷ ἀδελφόν Μητρο-πολίτην Ἀρκαλοχωρίου καί Καθηγητήν
Πανεπιστημίου κύριον Ἀνδρέαν, καί νά ἀπο-στείλωμεν δι᾿ αὐτῶν εὐχήν καί
εὐλογίαν, στοργήν καί ἀγάπην πρός τήν ἁγιοτόκον Κρήτην.
Ἀκόμη, καλωσορίζομεν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τήν ὁμάδα
ἐπιχειρηματιῶν, οἱ ὁποῖοι δραστηριοποιοῦνται εἰς τόν χῶρον τοῦ τουρισμοῦ,
καί εὐχόμεθα νά ἀρχίσουν καί πάλιν αἱ προσκυνηματικαί ἐπισκέψεις
Ἑλλήνων εἰς τήν Πόλιν μας, αἱ ὁποῖαι διεκόπησαν τά τελευταῖα ἔτη διά τούς
γνωστούς λόγους.
Καί πάλιν, νά σέ χαιρώμεθα, ἀγαπητέ Ἀρχιδιάκονε!”
Ὁ Παναγιώτατος, ἀπαντητικῶς πρός τήν προσφώνησιν τοῦ Πανοσιολ.
Ἀρχιμανδρίτου κ. Κορνηλίου Ἀθανασάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, καλωσώρισεν ἰδιαιτέρως
τούς ἐκ Κρήτης καί Καρπάθου προσελθόντας εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός
Ἐκκλησίας προσκυνητάς καί ἐπεδαψίλευσε τήν Πατριαρχικήν Του εὐχήν καί
εὐλογίαν πρός τούς ἐκ Ρουμανίας καί ἀλλαχόθεν προσελθόντας πιστούς,
διανείμας πρός ἅπαντας ἱερά ἐνθύμια.
• Ἡ τελετή ἐνάρξεως τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους τοῦ ἐν Σαμπεζύ Ἰνστιτούτου
Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας (Dies academicus)
Στό Ἰνστιτοῦτο Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ
Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (Σαμπεζύ Γενεύης)
πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο, 14 Ὀκτωβρίου 2017, ἡ καθιερωμένη ἐπίσημη
τελετή γιά τήν ἔναρξη τοῦ νέου ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους (Dies academicus) 20162017.
Μετά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ στόν Ἱερό Σταυροπηγιακό Ναό τοῦ
Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, Προϊσταμένου τοῦ Κέντρου, ἀνεγνώσθη ἑλληνιστί καί γαλλιστί τό σεπτό Μήνυμα τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου, Μητροπολίτου Ἑλβετίας καί οἱ χαιρετισμοί τοῦ Κοσμήτορος
τοῦ Ἰνστιτούτου, Καθηγητοῦ κ. Βλασίου Φειδᾶ, τῆς Ἀντιπρυτάνεως τοῦ
Πανεπιστημίου τοῦ Φριβούργου κας Astrid Kaptijn, τῆς Ἀντικοσμήτορος τῆς
Προτεσταντικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης κας
Elisabeth Ganglof–Parmentier, καθώς καί τῆς ἐκπροσώπου τοῦ Ἰνστιτούτου
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Οἰκουμενικῶν Σπουδῶν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Πανεπιστημίου τοῦ Φριβούργου κας Barbara Hallensleben.
Στό Μήνυμά Του ὁ Παναγιώτατος ἀνέφερε ὅτι ἡ ἀνάπτυξη καί ἡ πλουσία καρποφορία τοῦ Ἰνστιτούτου ὀφείλεται κατά πολύ στήν ἀκαδημαϊκή
στήριξή του ἐκ μέρους τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν τῶν Πανεπιστημίων Φριβούργου καί Γενεύης καί ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
πρός τάς παρούσας καθηγητρίας-ἐκπροσώπους τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν τῶν
ἐν λόγῳ ἀκαδημαϊκῶν ἱδρυμάτων. Στό Μήνυμα τοῦ Πατριάρχου τονίζονται
καί τά ἑξῆς: “Θεωροῦμεν, ἐπίσης, σημαντικόν τό γεγονός ὅτι τό καθ’ ἡμᾶς
Ἰνστι-τοῦτον λειτουργεῖ ἐν Γενεύη, εἰς τήν πόλιν τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν,
τῶν ἀνθρωπι-στικών παραδόσεων καί τῆς ἐπιστημονικῆς πρωτοπορίας, εἰς ἕν
περιβάλλον, τό ὁποῖον καλεῖ τήν Θεολογίαν νά διαλεχθῇ μέ τόν σύγχρονον
κόσμον ὅπου καί ἡμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί καλούμεθα νά διασώσωμεν
τήν ἰδιοπροσωπίαν μας. Ἡ Θεο-λογία, ἡ ὁποία διδάσκεται καί καλλιεργεῖται
είς τό Ἰνστιτοῦτο ἡμῶν, δέν ἀποσιωπᾶ τάς ἀναποφεύκτους ἐντάσεις μεταξύ
τῆς λεγομένης μετανεωτερικότητος, ἐντάσεις, αἱ ὁποῖαι δύνανται νά
λειτουργήσουν ὡς δημιουργική πρόκλησις καί εὐκαιρία ὀρθοδό-ξου
χριστιανικῆς μαρτυρίας σήμερον.

Εἰς αὐτό τό ἀκαδημαϊκόν, πολιτισμικόν καί πνευματικόν περιβάλλον,
τό Ἰν-στιτοῦτο Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας ὄχι μόνον
ἱκανοποίησε τάς προσδοκίας τῶν ἱδρυτῶν του, ἀλλά ἀνεδείχθη εἰς
σημαντικόν ὀρθόδοξον θεολο-γικόν φυτώριον. Πλειάς νέων θεολόγων ἐκ
πασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησίων μετεξεπαιδεύθησαν είς
αὐτό. Οἱ πτυχιοῦχοι τοῦ Ἰνστιτούτου διακονοῦν εὐόρκως τάς Ἐκκλησίας των
ἀπό ὑψηλάς θέσεις εὐθύνης, ὡς ἐπίσκοποι, ἱερεῖς, καθηγηταί πανεπιστημίου,
εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν διοίκησιν, τήν ἐκπαίδευσιν καί τήν ποιμαντικήν
διακονίαν. Ἅπαντες δέ διακρίνονται διά τήν πιστότητά των εἰς τήν
Ὀρθόδοξον παράδοσιν, διά τό οἰκουμενικόν των πνεῦμα καί διά τό
ἐνδιαφέρον των διά τόν σύγχρονον ἄνθρωπον καί τά ζωτικά αὐτοῦ
προβλήματα”.
Ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου, Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ.
Ἱερεμίας, ὑπεγράμμισε ὅτι ἡ καθιερωμένη σεμνή τελετή ἐπί τῇ ἐνάρξει ἑκάστου ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους ἀποτελεῖ πάντοτε ἕνα πολύ σημαντικό γεγονός γιά
τήν ταυτότητα καί τήν πορεία τοῦ Ἰνστιτούτου, διότι βεβαιώνει τήν συνέχεια
καί τήν συνέπεια τῶν τριῶν ἀκαδημαϊκῶν Ἱδρυμάτων, τά ὁποῖα ἐπί εἰκοσαετίαν ὅλην συνεργάσθησαν ἁρμονικά.
Ὁ Σεβασμιώτατος προσέθεσε ὅτι τό Ὀρθόδοξο Κέντρο ἔχει ὡς βασικό
σκοπό τήν στήριξη τοῦ Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν, τό ὁποῖο καταρτίζει ἐπιλεγμένους θεολόγους τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν,
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τά ὁποῖα εἰς τό μέλλον θά συμμετάσχουν στούς διεκκλησιαστικούς διάλογους.
Ἀποτελεῖ κοινή διαπίστωση ὅτι ἡ εἰκοσαετής προσφορά τοῦ ἐν λόγῳ Ἰνστιτούτου εἶναι ἐντυπωσιακή καί ὅτι οἱ διακόσιοι (200) περίπου ἀπόφοιτοί του ἀποτελοῦν σημαντικά στελέχη τῶν Ἐκκλησιῶν τους στόν ἐκκλησιαστικό καί τόν
ἀκαδημαϊκό χῶρο.
Ὁ Κοσμήτωρ τοῦ Ἰνστιτούτου, Καθηγητής κ. Βλάσιος Φειδάς, ὑπεγράμμισε στήν ὁμιλία του τήν σημασία τοῦ τριμεροῦς Μεταπτυχιακοῦ προγράμματος θεολογικῶν σπουδῶν ἀναφορικῶς πρός τούς διαχριστιανικούς Θεολογικούς διαλόγους, τίς διεκκλησιαστικές σχέσεις καί τήν Ὀρθόδοξη Διασπορά,
προσέθεσε δέ τά ἑξῆς:

“Οἱ νέες αὐτές προοπτικές διευρύνουν καί τήν ἀποστολή τοῦ κοινοῦ
μεταπτυχιακοῦ προγράμματος σπουδῶν, ἀφοῦ πολλοί πτυχιοῦχοι τοῦ
προγράμματος αὐτοῦ στελεχώνουν ἤδη τήν διοικητική ὀργάνωση καί τήν
λειτουργία πολλῶν Μητροπόλεων τῆς Ὀρθόδοξου Διασπορᾶς, ἀποτελεῖ δέ
μία συνεχῆ πρόσκληση γιά τήν ἄμεση ἀξιοποίηση καί τῶν νέων πτυχιούχων
τοῦ μεταπτυχιακοῦ μας προγράμ-ματος. Στά πλαίσια αὐτά, οἱ νέοι
πτυχιοῦχοι θά προστίθενται συνεχῶς στούς ἤδη ὑπάρχοντες πτυχιούχους
τῶν Μητροπόλεων τῆς Διασπορᾶς καί θά ἐνισχύσουν τό πνεῦμα τῆς
ἁρμονικῆς ἀλληλέγγυας συνεργασίας καί τοῦ οἰκουμενικοῦ διαλόγου ὄχι
μόνο στίς ὀρθόδοξες, ἀλλά καί στίς διεκκλησιαστικές σχέσεις».
Οἱ καθηγήτριες-ἐκπρόσωποι τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν τῶν Πανεπιστημίων Φριβούργου καί Γενεύης ἐξέφρασαν τήν χαρά καί τήν ἱκανοποίησή
τους γιά τήν μακροχρόνια συνεργασία μέ τό Ἰνστιτοῦτο τοῦ Σαμπεζύ. Ἐξῆραν
τήν σημασία τῆς παρουσίας τῶν ὀρθοδόξων φοιτητῶν στίς Θεολογικές Σχολές γιά τούς δικούς τους φοιτητές καί γιά τήν καλλιέργεια οἰκουμενικοῦ
πνεύματος, ἐνῶ ἀναφέρθηκαν ἐπίσης στήν ταχεῖα προόδο πού σημειώνουν οἱ
φοιτητές μας στίς σπουδές τους καί στήν ποιότητα καί τήν ἐπιστημονική ἀξία
τῶν διπλωματικῶν τους ἐργασιῶν.
Ἀκολούθησε ἡ ἐπίδοση στούς ὀκτώ νέους ἀποφοίτους τοῦ Ἰνστιτούτου,
τῶν διπλωμάτων Master of Arts en études théologiques (Spécialisation:
Orthodoxie et études interchrétiennes), καθώς καιί τῶν Πιττακίων του Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διά τῶν ὁποίων ἀπονέμεται σέ αὐτούς ὁ τίτλος τοῦ
Διδασκάλου τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας.
Οἱ ἐφετινοί πτυχιοῦχοι εἶναι οἱ:
1. Andrij Krochak (Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο),
2. Νικόλαος Παπαδόπουλος (Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο),
3. Ivan Ilin (Ἐκκλησία Ρωσσίας),
4. Ognjen Zvekic (Ἐκκλησία Σερβίας),
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Kristiyan Yanakiev (Ἐκκλησία Βουλγαρίας),
Ἀναστάσιος Λουκᾶς (Ἐκκλησία Ἑλλάδος),
Εὐστάθιος Χιῶλος (Ἐκκλησία Ἑλλάδος),
Jakub Oniszczuk (Ἐκκλησία Πολωνίας).

Στήν προσφώνησή του, ἐκ μέρους τῶν νέων ἀποφοίτων, ὁ κ. Ivan Ilin
εὐχαρίστησε τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο γιά
τήν χορήγηση τῆς ὑποτροφίας σέ ὅλους τούς φοιτητές τοῦ Ἰνστιτούτου, τόν
Πρόεδρο τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου, Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιο γιά τήν προσφορά του, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἑλβετίας
κ. Ἱερεμία καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Λαμψάκου κ. Μακάριο γιά τήν φιλοξενία
καί τήν πατρική τους ἀγάπη, καθώς καί τούς καθηγητές τῶν τριῶν ἀκαδημαϊκῶν ἱδρυμάτων γιά τήν συμβολή τους στήν ἄρτια θεολογική κατάρτιση
τῶν φοιτητῶν.
Στήν τελετή παρέστησαν ἡ ἐξοχ. Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος στήν Ἑλβετία κ.
Χαρά Σκολαρίκου, ὁ Γ. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στήν Γενεύη κ. Ἄγγελος
Ὑψηλάντης, ὁ Ἀποστολικός Νούντσιος τῆς Ἁγίας Ἕδρας, παρατηρητής στό ἐν
Γενεύῃ Γραφεῖο τοῦ ΟΗΕ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κορμπαβίας κ. Ivan Jurkovic, ὁ
Διοικητικός Σύμβουλος τοῦ Δήμου Pregny-Chambésy κ. Philippe Pasche,
ἐκπρόσωποι ἐκκλησιαστικῶν καί οἰκουμενικῶν Ὀργανισμῶν, φίλοι τοῦ
Ὀρθοδόξου Κέντρου καί πλῆθος κόσμου.
Ἡ τελετή ἔκλεισε μέ τό Πολυχρόνιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου. Ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη ἐπίσημη δεξίωση στούς χώρους τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
• Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἐπεσκέφθη τόν Πάπαν Φραγκῖσκον
Τήν Δευτέραν, 10ην/23ην Ὀκτωβρίου 2017, ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος ἐπεσκέφθη εἰς τό Βατικανόν τήν Α.
Ἁγιότητα τόν Πάπαν Ρώμης κ. Φραγκῖσκον. Συνοδοί τοῦ Μακαριωτάτου εἰς
τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ἦτο ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος καί ὁ Ἀρχιδιάκονος π. Μᾶρκος.
Κατά τήν ἄφιξιν αὐτοῦ εἰς τό ἀεροδρόμιον τῆς Ρώμης τό ἑσπέρας τῆς
Κυριακῆς, 9ης/22ας Ὀκτωβρίου 2017, ὑπεδέχθησαν τόν Μακαριώτατον ὁ Σεβ.
Ἐπίσκοπος κ. Brian Fahrelli καί ὁ π. Ἀνδρέας Palmieri.
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Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἐνημέρωσε τόν
Πάπαν περί τοῦ προσφάτου προβλήματος τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς,
προκληθέντος ἐκ δύο ζητημάτων, ἤτοι ἐκ τοῦ προταθέντος ὑπό 40 μελῶν τοῦ
Ἰσραηλινοῦ Κοινοβουλίου σχεδίου νόμου, τό ὁποῖον ἐάν ψηφισθῇ, θά ἀφαιρέσῃ ἀπό τάς ᾽Εκκλησίας τό δικαίωμα νά διαχειρίζωνται ἐλευθέρως τάς γαίας
αὐτῶν καί ἐκ τῆς προσφάτου ἀποφάσεως τοῦ Ἰσραηλινοῦ Περιφερειακοῦ
δικαστηρίου τῶν Ἱεροσολύμων, ἡ ὁποία ἔδωσε κῦρος εἰς τάς ἄνευ ἐγκρίσεως
καί παρανόμους συμφωνίας, ἀφορῶσας εἰς τήν ἰδιοκησίαν τοῦ Πατριαρχείου
εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ (Jafa Gate).
Ὁ Μακαριώτατος ἐζήτησε τήν συμπαράστασιν τοῦ Πάπα εἰς τάς προσπαθείας ἐπιλύσεως τῶν ὡς ἄνω ἀναφερθέντων ζητημάτων καί τῆς διατηρήσεως τοῦ Kαθεστῶτος (Status Quo) ἰδίᾳ εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων, τό ὁποῖον ἀνέκαθεν ἐγγυᾶται τά δικαιώματα καί τάς συνηθείας τῆς
Ἑβραϊκῆς, Χριστιανικῆς καί Μουσουλμανικῆς συνοικίας εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν.
Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος ἤκουσε μετά προσοχῆς τό ἐκτεθέν Αὐτῷ ὑπό τοῦ
Μακαριωτάτου πρόβλημα καί ἐξέφρασε τήν ἄποψιν ὅτι τό Status Quo τῆς
Ἱερουσαλήμ πρέπει ὁπωσδήποτε νά προστατευθῇ καί νά διατηρηθῇ.
Ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος ηὐχαρίστησε τόν Πάπαν Φραγκῖσκον καί ηὐχήθη Αὐτῷ τήν εὐλογίαν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν ἐξάσκησιν τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου Αὐτοῦ ὡς Ἀρχηγοῦ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἐπιδίδων
Αὐτῷ ἀντίγραφον Βυζαντινῆς εἰκόνος τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.
Τό πρόβλημα τοῦτο, τό ὁποῖον ἀπασχολεῖ ὄχι μόνον τό Πατριαρχεῖον
Ἱεροσολύμων, ἀλλά καί ὅλας τάς Χριστιανικάς Ἐκκλησίας τῆς Ἱερουσαλήμ
ἐξέθεσε μετ’ ἀκριβείας καί λεπτομερείας ὁ Μακαριώτατος καί εἰς συναντήσεις, τάς ὁποίας εἶχε κατά τάς ἡμέρας τῆς παραμονῆς Αὐτοῦ εἰς Ρώμην, ὡς εἰς
τήν συνάντησιν Αὐτοῦ μετά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Gallagher, Γραμματέως
διά τάς Σχέσεις μετά Κρατῶν, μετά τοῦ Καρδιναλίου Koch, Προέδρου τοῦ
Ποντιφικοῦ Ἰνστιτούτου διά τήν προώθησιν τῆς Χριστιανικῆς Ἑνότητος, τοῦ
Καρδιναλίου Tauran, Προέδρου τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου διά τόν Διαχριστιανικόν Διάλογον καί μετά τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου Parolin, Πρωθυπουργοῦ.
Εὐχαριστῶν διά τάς συναντήσεις ταύτας ὁ Μακαριώτατος, ὡς καί διά
τήν φιλοξενίαν, τήν ὁποίαν ἐδέχθη εἰς τόν ἐν τῷ Βατικανῷ “Domus Sanctae
Marthae”, ἐν ᾧ καί παρετέθη Αὐτῷ τράπεζα ὑπό τοῦ Πάπα Φραγκίσκου,
ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 12 ης/25ης Ὀκτωβρίου 2017, διά τήν
Ἱερουσαλήμ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

