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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
• Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἰς Ἀθήνας
Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 30 ῆς παρελθόντος μηνός Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ.
Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος μετέβη εἰς Ἀθήνας συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου,
τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου καί τοῦ ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλέους Καρανικόλα, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων, ἀνταποκριθείς εἰς
ἐπίσημον πρόσκλησιν τοῦ ἐξοχ. κ. Νικολάου Κοτζιᾶ, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν
τῆς Ἑλλάδος, ὅπως παραστῇ καί ὁμιλήσῃ εἰς τήν ὑπό τῆς Α. Ἐξοχότητος
διοργανωθεῖσαν Β´ Διεθνῆ Διάσκεψιν τῶν Ἀθηνῶν μέ θέμα τόν θρησκευτικόν
καί πολιτισμικόν πλουραλισμόν καί τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν ἐν τῇ Μ. Ἀνατολῇ. Ἡ Διάσκεψις, κατά τήν ἔναρξιν τῆς ὁποίας παρέστησαν καί ἀπηύθυνον
χαιρετισμόν ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Προκόπιος
Παυλόπουλος καί ὁ Πρωθυπουργός Ἐξοχ. κ. Ἀλέξης Τσίπρας, ἐπραγματοποιήθη εἰς τό ξενοδοχεῖον Intercontinental, ὅπου καί κατέλυσεν ὁ Πατριάρχης.
Κατά τήν πρώτην ἡμέραν τοῦ Συνεδρίου, ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησεν
ἐνώπιον πυκνοῦ ἀκροατηρίου ἐπικαίρως, ἐξάρας τήν δημιουργικήν συμβολήν
τῶν διοργανωτῶν καί τῶν συνέδρων εἰς τήν προσπάθειαν προαγωγῆς τοῦ
διαλόγου διά τά διαθρησκειακά καί διαπολιτισμικά ζητήματα, «ἡ διευθέτησις
τῶν ὁποίων ἀποτελεῖ προϋπόθεσιν διά τήν ἀποκατάστασιν εἰρηνικῆς
συνυπάρξεως εἰς τήν δεινῶς δοκιμαζομένην Μέσην Ἀνατολήν, καθώς καί εἰς
ἄλλας περιοχάς τοῦ ἐμπεριστάτου συγχρόνου κόσμου μας». Ἀφοῦ ὑπεγράμμισε τήν ἀναγκαιότητα τῆς διευρύνσεως, ἀναβαθμίσεως καί συστηματοποιήσεως τῶν ἐπί διαφόρων ἐπιπέδων διεξαγομένων διαθρησκειακῶν διαλόγων,
οὕτως, ὥστε οὗτοι νά ἀποκτήσουν νόημα καί ἀποτελεσματικότητα, ὁ Πατριάρχης ἐπανέλαβε μετ’ ἐπιτάσεως, ὡς ἔπραξε καί πρό διετίας κατά τάς ἐργασίας τῆς Α´ Διασκέψεως τῶν Ἀθηνῶν (2015), τήν πρότασιν νά δημιουργηθῇ
σταθερός δίαυλος ἐπικοινωνίας διά μίαν ὄντως ἀποτελεσματικήν συμβολήν
εἰς τήν πρόληψιν καί ἀντιμετώπισιν βιαίων πράξεων, ὑπό δῆθεν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων καί προσταγμάτων ὑπαγορευομένων. Ὑπέμνησεν ἀκόμη ἡ
Α.Θ. Παναγιότης, ὅτι, συμφώνως πρός τά ἀποφασισθέντα ὑπό διεξαχθείσης
πρό τινων ἐτῶν συσκέψεως εἰς τήν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
μετά τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῶν πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων
καί τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀπαραίτητος τυγχάνει ἡ σύνταξις
ἑνός λεπτομεροῦς σχεδίου «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ»,
εἰς τό ὁποῖον νά προβλέπεται ἡ πολυετής καί πολυδιάστατος συνεργασία τῶν
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τριῶν μονοθεϊστικῶν παραδόσεων, πρός ἀπό κοινοῦ ἀντιμετώπισιν
οἰκολογικῶν προβλημάτων τῆς Μεσογείου καί τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς, ὡς
καί πρός ἀπό κοινοῦ προαγωγήν τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως εἰς τήν Μέσην
Ἀνατολήν.
Ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν
σχετικῶν αἰτημάτων, συνηντήθη καί συνειργάσθη μετά τῶν:
- Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου.
- Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου.
- Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κλήμεντος Φιλίππου.
- Πανοσιολ. ρκαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Marco Gnavi, ἐκ τῆς Kοινότητος τοῦ
Sant’ Egidio.
- ἐξοχ. κ. Geofrey R. Pyatt, Πρέσβεως τῶν Η.Π.Α. ἐν Ἀθήναις.
- ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Ἱερομνήμονος κ. Ἀριστείδου Πανώτη, ἐπιδόσαντος
Αὐτῷ τό νέον πόνημά του ὑπό τόν τίτλον «Ἡ Διορθόδοξη πορεία πρός τή
Μεγάλη Σύνοδο (1872 - 2016)».
- ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Δικαιοφύλακος κ. Ἰωάννου Κονιδάρη, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Λιάνας Μητράκου,
Γεν. Γραμματέως τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς
Ἄπω Ἀνατολῆς.
- ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Φορλίδα, Προέδρου τῆς ΜΚΟ «Φάρος Ἐλπίδας»,
ὑποβαλόντος Αὐτῷ τόν πρός τιμήν τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κυροῦ Πέτρου Ζ’, ἱδρυτοῦ τοῦ ἐν λόγῳ Ὀργανισμοῦ, ἐκδοθέντα ἀφιερωματικόν τόμον ὑπό τόν τίτλον «Πορεία Μαρτυρίας».
Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης ἔσχε μακράν συνεργασίαν μετά τῶν ἐξοχ.
Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Νικολάου Κοτζιᾶ καί Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ.
Ἰωάννου Ἀμανατίδου, ἁρμοδίου διά θέματα Ἐκκλησιῶν.
Κατά τήν ἐν Ἀθήναις βραχεῖαν παραμονήν Του ὁ Πατριάρχης, διαρκοῦντος τοῦ πρός τιμήν τῶν συνέδρων ἐπισήμου δείπνου ἐν τῷ Μουσείῳ τῆς
Ἀκροπόλεως τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 30 ῆς ἰδίου, ἔσχε λίαν φιλικήν καί ἐγκάρδιον συνομιλίαν μετά τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Ἀλέξη
Τσίπρα, ὅν τήν ἑπόμενην, 31 ην λήξαντος μηνός, ἐπεσκέφθη ἐπισήμως ἐν τῷ
Μεγάρῳ Μαξίμου. Κατά τήν μακράν νέαν συνάντησιν μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Κυδωνιῶν
κ. Ἀθηναγόρου, ὁ Ἐξοχώτατος διεβεβαίωσε τήν Α.Θ. Παναγιότητα διά τόν
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σεβασμόν καί τό ἐνδιαφέρον τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως διά τό
ἱερόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἀκόμη, ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς γεῦμα παρατεθέν πρός τιμήν
Αὐτοῦ καί τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν τῶν συμμετασχόντων εἰς τήν
ὡς ἄνω Διάσκεψιν ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος,
τῇ συμμετοχῇ πολλῶν ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων, καθ’ ὅ, ἀπαντητικῶς πρός
τάς προπόσεις τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου καί τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ἐξοχ. κ. Νικολάου Βούτση, ὁ Παναγιώτατος
ἀντεφώνησε καταλλήλως, εὐχαριστήσας τήν Α. Μακαριότητα διά τήν προσφοράν τοῦ ἀρίστου.
Ἐπίσης, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ὑπό
τοῦ ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου κ. Γερασίμου Φωκᾶ, νέου Προέδρου
τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος»,
ἄριστον ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ αὐτοῦ «Electra Metropolis», παρουσίᾳ τῶν Σεβ.
Μητροπολιτῶν Γαλλίας, Δράμας καί Κυδωνιῶν καί πλειάδος Ἀρχόντων, ἐνῷ
ἀργότερον ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τήν ἐν Ἀθήναις Πρεσβείαν τῆς Τουρκίας, γενόμενος δεκτός ἐγκαρδίως καί μετά τιμῆς ὑπό τοῦ ἐξοχ. Πρέσβεως κ.
Yaşar Halit Çevik, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Ὁ Πατριάρχης, τέλος, ἐπεσκέφθη τήν ἐν Νέᾳ Σμύρνῃ ἕδραν τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων, τήν Τρίτην, 31 ην π.μ., καί ηὐλόγησε τήν πρώτην ἐτησίαν
ἐκδήλωσιν τῆς ἐν Ἀθήναις Νεολαίας Ἰμβρίων ὑπό τόν τίτλον «Ἡ νεολαία στήν
πρωτοπορία», γενόμενος εὐλαβῶς δεκτός ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας
Σμύρνης κ. Συμεών, τοῦ ἐντιμ. κ. Σταύρου Τζουλάκη, Δημάρχου Νέας Σμύρνης, καί τοῦ ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Πούλαδου Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου. Παρουσίᾳ πλήθους συμπατριωτῶν Του, ὑπερπληρωσάντων τό ἰδιόκτητον κτήριον τοῦ Συλλόγου, ὁ Παναγιώτατος ἀπηύθυνε νουθετηρίους ἐνισχυτικούς λόγους πρός τούς παρευρεθέντας νέους, ἕλκοντας τήν καταγωγήν των ἐκ διαφόρων χωρίων τῆς κοινῆς γενετείρας, καί
ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν καί τά συγχαρητήριά Του διά τό ὑπό τοῦ Δ.Σ. τοῦ
Συλλόγου ἐπιτελούμενον ἔργον.
Κατά τήν βαρυσήμαντον ὁμιλίαν Του, ὁ Πατριάρχης, ἐν κλίματι συγκινησιακῆς φορτίσεως, ἐπεσήμανε χαρακτηριστικῶς ὅτι «οἱ Ἴμβριοι, ὅπου κι ἄν
πῆγαν, μετάγγισαν τή μοναδική παράδοσί τους καί ἔγιναν ἀφορμή, ὥστε
πολλοί συνάνθρωποί μας νά ἀγαπήσουν τήν Ἴμβρο, δίχως νά εἶναι Ἴμβριοι, νά
διδαχθοῦν καί νά μάθουν ὄχι μόνο τά ἤθη καί τά ἔθιμά μας, τούς χορούς καί
τά τραγούδια μας, ἀλλά καί ὑψηλότερα νοήματα, ὅπως τό τί σημαίνει ζωή,
ἄνθρωπος καί συνάνθρωπος. Τελικῶς, τό νά εἶσαι Ἴμβριος εἶναι τρόπος ζωῆς,
ὁ ὁποῖος ἐκφράζει ἀκριβῶς αὐτό τό ὁποῖο μποροῦμε νά χαρακτηρίσουμε ὡς
‘ἰμβριακότητα’ καί ‘ἰμβριακή συνείδησι’. Θά μπορούσαμε νά ὁρίσουμε ὡς
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‘ἰμβριακή συνείδησι’ τό κρᾶμα τῶν ἱστορικῶν βιωμάτων, μνήμης καί
αἰσθημάτων, ἐπί τῶν ὁποίων χτίζεται ἡ συλλογική ταυτότητα τῶν Ἰμβρίων, ἡ
ὁποία περιλαμβάνει τά ὁρατά στοιχεῖα: τά ἤθη, τά ἔθιμα, τή μουσική καί τό
γλωσσικό ἰδίωμα, πού διαφοροποιοῦν τόν Ἴμβριο ἀπό τούς ὑπολοίπους
Ἕλληνες» - εἶπεν ὁ Πατριάρχης.
Χαιρετισμούς κατά τήν ἐκδήλωσιν ἀπηύθυνον, μεταξύ ἄλλων, ὁ
ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας, οἱ ἐντιμ. κ.κ. Σταῦρος Τζουλάκης, Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Μιχαήλ Δημητρίου, Ἀντιπρόεδρος
τοῦ Συλλόγου Ἁπανταχοῦ Τενεδίων Νέας Τενέδου, Δημήτριος Φυντάνης,
Ἀντιπρόεδρος τοῦ Τμήματος Νεολαίας τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας Θράκης, Στυλιανός Πούλαδος, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων,
καί Σάββας Σταγιᾶς, Ἐκπρόσωπος τῆς Ἐπιτροπῆς Νεολαίας τοῦ τελευταίου,
ἐνῷ ἐπηκόλουθησεν ἡ βράβευσις Ἰμβρίων νέων ἀποφοιτησάντων ἐκ τοῦ
λυκείου τῆς Ἴμβρου καί εἰσαχθέντων εἰς ἑλληνικά πανεπιστήμια, ὡς καί
ἑτέρων συμπατριωτῶν Του, διακριθέντων εἰς διαφόρους τομεῖς τῆς ἀκαδημαϊκῆς ζωῆς καί ἀποφοιτησάντων ἐκ διαφόρων προγραμμάτων σπουδῶν τῶν
ἑλληνικῶν καί ξένων πανεπιστημίων.
Ἀκολούθως, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, μετά τῆς τιμίας Συνοδείας Του, παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ὑπό τοῦ εἰρημένου Συλλόγου
δεῖπνον, ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσιν αὐτοῦ.
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν τήν μεσημβρίαν
τῆς Τετάρτης, 1ης ἀρξαμένου μηνός Νοεμβρίου, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀερολιμένι
ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου
κ. Στεφάνου καί τοῦ Πανοσιολ. Πρωτοσυγκελλεύοντος κ. Ἀνδρέου.
• Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἰς Μαρόκον
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ ἐντιμ. κ.
Thierry de Montbrial, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος IFRI (Institut Français de
Relations Internationales), ἀνεχώρησε τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 2 ας ἀρξαμένου
μηνός Νοεμβρίου, εἰς Μαρακές δι’ ἰδιωτικῆς πτήσεως, προκειμένου ἵνα ὁμιλήσῃ κατά τό ἐκεῖσε διοργανούμενον Διεθνές Συνέδριον ὑπό τήν ἐπωνυμίαν
«World Policy Conference».
Eἰς τήν 10ην ταύτην συνάντησιν, τήν ὁποίαν διοργανώνει κατ’ ἔτος τό
ἐν λόγῳ Ἵδρυμα, προσεκλήθησαν προσωπικότητες ἐκ τοῦ πολιτικοῦ, ἀκαδημαϊκοῦ καί τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Πρόεδρος
τῆς Σερβίας Ἐξοχ. κ. Aleksandar Vučić, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἀλβανίας Ἐξοχ.
κ. Edi Rama, καθώς καί ὁ Ἐξοχ. κ. Ahmet Davutoğlu, πρῴην Πρωθυπουργός

Ἐπίσκεψις, Ἀρ. 804 – 30.11.2017

6

τῆς Τουρκίας, ὡς καί Ὑπουργοί διαφόρων χωρῶν. Σημειωτέον, ὅτι ἡ Α.Θ.
Παναγιότης ἐκλήθη νά ὁμιλήσῃ εἰς τήν ἔναρξιν τοῦ Συνεδρίου ὡς ὁ μόνος
ἐκπρόσωπος ἐκ τοῦ θρησκευτικοῦ κόσμου.
Εἰς τήν πρώτην ταύτην ἐπίσκεψιν τοῦ Παναγιωτάτου εἰς Μαρόκον τήν
Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἀποτέλεσαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ, καί ὁ
ἐντιμ. κ. Μάριος Ταρίνας, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων. Κατά τήν
ἀπουσίαν τοῦ Πατριάρχου Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος.
Τήν πρωΐαν τῆς 3ης ἰδίου κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν ὡμίλησεν ὁ
ἱδρυτής καί Πρόεδρος τῆς Ὀργανώσεως ἐλλογ. κ. Thierry de Montbrial, μετά
δέ τήν ἀνάγνωσιν τῶν χαιρετιστηρίων Μηνυμάτων τοῦ Βασιλέως τοῦ Μαρόκου Μωχάμεντ Στ´ καί τοῦ Προέδρου τῆς Γαλλίας Ἐξοχ. κ. Emmanuel
Macron ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης διά τόν ρόλον τῆς θρησκείας εἰς τήν ζωήν
τῶν ἀνθρώπων καί τῶν κοινωνιῶν καί ἰδιαιτέρως μέσα εἰς τήν σημερινήν
διεθνῆ πραγματικότητα.
Εἰς τό πλούσιον τριήμερον πρόγραμμα τῆς Διασκέψεως συμμετέσχον
καί ὡμίλησαν πολλαί προσωπικότητες, μεταξύ τῶν ὁποίων πολλοί πρῴην καί
νῦν Ὑπουργοί καί δή ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν διαφόρων χωρῶν, οἱ Πρωθυπουργοί
τῆς Σερβίας Ana Brnabić καί τῆς Ἀλβανίας Edi Rama, ὁ πρ. Πρωθυπουργός
τῆς Τουρκίας Καθηγητής Ahmet Davutoğlu, μετά τοῦ ὁποίου καί τῆς εὐγεν.
συζύγου του εἶχεν ἐγκάρδιον ἐκτενῆ ἐπικοινωνίαν ὁ Πατριάρχης, κ.ἄ. Ἡ Α.Θ.
Παναγιότης, ἐπίσης, εἶχεν ἀλλεπαλλήλους φιλικάς ἐπικοινωνίας μετά τῶν
ἐξοχ. Πρέσβεων εἰς τό Rabat, τῆς Τουρκίας κ. Ethem Barkan Öz καί τῆς
Ἑλλάδος κ. Παναγιώτου Σαρρῆ, ὅστις τήν 3ην τ.μ. παρέθεσεν ἐπίσημον δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, τῇ συμμετοχῇ καί ἑλλήνων ἐπιχειρηματιῶν
τῆς χώρας, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Μαρόκου
ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Πιστικόν.
Ἐκ μέρους τῆς Α.Θ. Μακαριότητος τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεοδώρου τήν Α.Θ. Παναγιότητα ὑπεδέχθη καί
συνώδευσε καθ᾿ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς Διασκέψεως ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης
Σεβ. Μητροπολίτης Καρθαγένης κ. Μελέτιος.
Κατά τάς ἐργασίας τῆς σπουδαίας ταύτης Διασκέψεως εἰς ὁλομελείας
καί Ἐπιτροπάς (Workshops) συνεζητήθησαν θέματα ὡς τό μέλλον τῆς Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, ἐπενδύσεις ἐν Ἀφρικῇ, ἡ Μέση Ἀνατολή, ἡ παγκόσμιος
οἰκονομία, ἡ Ἀμερική καί ὁ κόσμος ἕν ἔτος μετά τήν ἐκλογήν Trump, ἐνέργεια καί κλῖμα, ἡ Κίνα, ἡ Ρωσσία σέ εἴκοσι χρόνια, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις καί ὁ
κόσμος, ἡ ἀσφάλεια εἰς τήν Ἀσίαν, ἡ κατάστασις τοῦ κόσμου κ.ἄ.
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Τό Σάββατον, 4ην Νοεμβρίου, παρετέθη ἐπίσημον δεῖπνον, κατά τό
ὁποῖον ὡμίλησεν ὁ ἐξοχ. κ. Nasser Bourita, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τοῦ φιλοξενοῦντος τήν Διάσκεψιν Βασιλείου τοῦ Μαρόκου.
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 5 ης τ.μ. Νοεμβρίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν μετά
τῆς συνοδείας Αὐτοῦ.
• Ἡ ἀνακομιδή τῆς τιμίας κάρας τῆς Ἁγίας Ἄννης εἰς Φανάριον
Ὁ ρωμαιοκαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Bologna Σεβ. κ. Ματθαῖος Zuppi, ἀνταποκριθείς ἀσμένως εἰς τήν ἀπό τοῦ παρελθόντος Σεπτεμβρίου ἀπευθυνθεῖσαν αὐτῷ παράκλησιν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ὅπως ἐπιστρέψῃ εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τήν παρ᾽αὐτοῖς φυλασσομένην κάραν τῆς Θεοπρομήτορος Ἁγίας Ἄννης, ἐκόμισεν ἀπότμημα αὐτῆς εἰς Φανάριον τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 29 ης
Νοεμβρίου.
Ἡ παράδοσις τοῦ ἱεροῦ τούτου θησαυρίσματος, προβλεπομένου ἵνα
παραμείνῃ πρός εὐλογίαν τῆς ἐν τῇ Πόλει Ὁμογενείας εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν ἕως τῆς ἑορτῆς τῆς κοιμήσεως τῆς Ἁγίας κατά τόν προσεχῆ
Ἰούλιον, ὅτε καί ὑπό τῆς Α.Θ. Παναγιότητος θά κομισθῇ εἰς Ἅγιον Ὄρος καί θά
παραδοθῇ ὑπ’ Αὐτῆς πρός τούς ὑπευθύνους τῆς ὁμώνυμου Σκήτης, ἐγένετο ἐν
τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. ἁγίων Συνοδικῶν Ἀρχιερέων καί
ἄλλων παρεπιδημούντων ἐν ὄψει τῆς Θρονικῆς ἑορτῆς Ἱεραρχῶν, ἔνθα ἀντηλλάγησαν αἱ κατάλληλοι τῇ περιπτώσει προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις
μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, δι’ ὧν ὑπεγραμμίσθησαν αἱ
ἀδελφικαί σχέσεις μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, πιστοποιούμεναι καί διά τῆς
ἀμέσου καί ὁλοθύμου ἀνταποκρίσεως τῆς τοπικῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας εἰς
τό σεπτόν Πατριαρχικόν αἴτημα, ὡς καί διά τῆς προτάσεως πρός ἀδελφοποίησιν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς μετά διακεκριμένου σχολικοῦ
ἱδρύματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Bologna.
Μετά τήν ἀνταλλαγήν ἀναμνηστικῶν δώρων, παρετέθη ὑπό τοῦ
Παναγιωτάτου πρός τιμήν τῆς Α. Σεβασμιότητος ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ, τῇ συμμετοχῇ καί τῆς παρεπιδημούσης κατ’ αὐτάς
ἐπισήμου ἀντιπροσωπείας τοῦ Βατικανοῦ, τῆς ἐλθούσης διά τήν Θρονικήν
ἡμῶν ἑορτήν.
Συνοδοί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Zuppi, ὑπαντηθέντος κατά τό
ἑσπέρας τῆς προτεραίας, Τρίτης, 28 ης ἰδίου, ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς Πόλεως ὑπό
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τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, ἦσαν οἱ Ὁσιολογ. Πρεσβύτεροι
κ.κ. Stefano Ottani, Πρωτοσύγκελλος, Juan Andrés Caniato, Ὑπεύθυνος τοῦ
Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Bologna, Aldo Calanchi, καί Fabrizio Mandreoli,
καθηγητής, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Τμήματος Διαχριστιανικῶν Σχέσεων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.
Σημειωτέον, ὅτι κατά τήν ἑορτήν τῆς συλλήψεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, θά
τελεσθῇ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, καθ’ ἥν τό ἱ. λείψανον θά εἶναι ἐκτεθειμένον εἰς προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν.
• Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν Τρίτην, 21 ην Νοεμβρίου, προέστη τῆς καθιερωμένης
Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἐν
συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀδριανουπόλεως
κ. Ἀμφιλοχίου, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Θεοκλήτου.
Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος
Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας
κ. Κωνσταντῖνος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ
Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ.
Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, παράγοντες τῆς
Ὁμογενείας, καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου
Λυκείου, ὡς καί ἀπόφοιτοι αὐτοῦ τῶν ἐτῶν 1957, 1967 καί 1977, καί πλῆθος
πιστῶν.
Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ
ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς, ἀναφερθείς
εἰς τά πεπραγμένα τῆς Κοινότητος, καθώς καί εἰς τάς προγραμματιζομένας
δραστηριότητας αὐτῆς, ἀκολούθως δέ ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τό
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νόημα τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς σχετικῶς πρός τήν ἱερουργίαν τοῦ ἀρρήτου
τῆς σωτηρίας ἡμῶν μυστηρίου καί ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός
Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου καί τῆς ὑπό τήν
πρωτοπόρον ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς ἐντιμ. κ. Γεωργίου
Παπαλιάρη καί τῶν μελῶν αὐτῆς ἐπιτελούμενον ἐν τῇ Κοινότητι ἔργον,
καλωσορίσας ἰδιαιτέρως τούς ἐξ Ἀθηνῶν ἐλθόντας Ζωγραφειώτας εἰς τά ἴδια
καί ἐπιδαψιλεύσας πρός ἅπαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ εὐχήν καί
εὐλογίαν. Ἰδιαιτέραν ἀποστροφήν ἔκαμεν ὁ Παναγιώτατος Προκαθήμενος
πρός τούς δύο ἐπισκέπτας ἐξ Ἑλλάδος ἀρχιερεῖς, τῶν ὁποίων ἐπῄνεσε τό
πλούσιον ἐκκλησιαστικόν ἔργον καί διά τῶν ὁποίων ἀπέστειλε τόν ἀδελφικόν
χαιρετισμόν Αὐτοῦ πρός τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον, τονίσας τάς ἁρμονικάς σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ἰδιαιτέρως ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς προσφάτου Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Ἰούνιος 2016). Ἡ ὁμιλία τοῦ Παναγιωτάτου παρατίθεται
κατωτέρω:

“Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Τρανουπόλεως κ. Γερμανέ, Ἀρχιερατικῶς καί ἐξ
ὀνόματος τῆς Μετριότητος ἡμῶν Προϊστάμενε τῆς Μεγαλωνύμου
Κοινότητος Σταυροδρομίου, καί λοιποί Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι
ἀδελφοί, Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες, Ἐξοχώτατε κ. Εὐάγγελε Σέκερη,
Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἀγαπητοί Ζωγραφειῶται καί ὅλα τά
ἐπιπόθητα τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ,
Πᾶσα Θεομητορική ἑορτή ἀποτελεῖ διά τήν ζωήν τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας αἴτιον πνευματικῆς χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως, διότι τιμῶσα καί
μεγαλύνουσα αὕτη τό ἐξέχον πρόσωπον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, λατρεύει
τόν Υἱόν Της καί Θεόν ἡμῶν μέ τρόπον ἄξιον καί δίκαιον καί ἱεροπρεπῆ.
Διά τόν λόγον αὐτόν, μεγάλως εὐφραίνει τάς διανοίας καί τάς καρδίας
μας ἡ μνημόνευσις τοῦ πανιέρου ὀνόματος τῆς Θεοτόκου. Ὅλη ἡ ἐπί γῆς
πορεία τῆς Παν-αγίας μας ἦταν ἕνας ἀμετάθετος καί ἀπαρέγκλιτος
βηματισμός πρός τόν Θεόν, μιᾶς ψυχῆς πού Τόν ἠγάπησεν ὅσον κανείς.
Ἐκεῖνος διεφύλαξε τήν συνείδησιν τῆς εὐλο-γημένης αὐτῆς ὑπάρξεως ἀπό
τήν ἁμαρτίαν, διότι προεγνώριζεν ὅτι τοῦτο τό ἀνθρώπινον πλάσμα ἔμελλε
νά φιλοξενήσῃ εἰς τά σπλάχνα Του τό πῦρ τῆς Θεότητος, ἐπέπρωτο νά
καταστῇ ἡ Χώρα τοῦ Ἀχωρήτου.
Διά τοῦτο ἐξήλθομεν σήμερον ἐκ Φαναρίου καί ἀνήλθομεν εἰς τό
Πέραν καί εἰς τήν Μεγαλώνυμον Κοινότητά του, διά νά ἱερουργήσωμεν αὐτό
τό ἄρρητον τῆς σωτη-ρίας ἡμῶν Μυστήριον, καί νά μεγαλύνωμεν τήν
εἰσάγουσαν πάντα Χριστιανόν Ὀρ-θόδοξον εἰς αὐτό, δηλαδή τήν Ὑπεραγίαν
Θεοτόκον, τήν τριετίζουσαν δάμαλιν, τήν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ.
Ἐξερχόμενοι ἐκ τῆς Καθέδρας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-άρχου, εἰσήλθομεν ὡς
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ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ποιμενάρχης τῆς πρώτης Πόλεως, εἰς τόν Καθεδρικόν
μας τοῦτον Ναόν, διά νά συναντήσωμεν πρόσωπον πρός πρόσωπον πάν-τας
ὑμᾶς, τούς ἀπό κοινοῦ συναποτελοῦντας τήν ὑπό τό ἡμέτερον Μαρτυρικόν
ὠμό-φορον ἄμεσον ποίμνην. Καί καλλιτέραν συνάντησιν ἀπό τήν κοινωνίαν
ἐν τῷ Ποτη-ρίῳ τῆς Ζωῆς δέν εὑρίσκομεν. Ἐκεῖ ἀποκαλύπτεται τό τέλος,
δηλαδή ὁ σκοπός, ὅλων τῶν ἱερῶν γεγονότων τῆς Θείας Οἰκονομίας. Ὅλα
αὐτά τά τελεσιουργούμενα εἰς κάθε Θείαν Λειτουργίαν, πάλιν καί πολλάκις,
καλούμεθα, κλῆρος καί λαός, οἱ πάντες, νά βιώσωμεν διά τῆς κοινωνίας τοῦ
ἀχράντου Σώματος καί τοῦ τιμίου Αἵματος τοῦ Κυ-ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ἐν τῇ λειτουργικῇ συνάξει τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί πάντων τῶν Ἁγίων, ὧν
πρώτη ἡ Κυρία Θεοτόκος. Τά πάντα, ὁρατά καί ἀόρατα, συνευφραί-νονται εἰς
τήν Θείαν Λειτουργίαν, προσφέρονται εἰς τόν Θεόν ὡς Θυσία, καί εἰς ἡμᾶς
ὡς κοινωνία, καί οὕτως ἀλληλοπεριχωρούμεθα καί συναντώμεθα ἐν ἀγάπῃ
ἀνυπο-κρίτῳ, βεβαίᾳ καί ἀσφαλεῖ.
Αἰσθανόμεθα, ἀπό τῆς θέσεως αὐτῆς, πατρικήν ἀγωνίαν, ἀγαπητοί
Πατέρες καί ἀδελφοί. Αἰσθανόμεθα ἔντονον τό πνευματικόν καί ποιμαντικόν
ἐνδιαφέρον διά τήν κατά Θεόν προκοπήν σας. Εἴμεθα ὑποχρεωμένοι, ὡς ἐκ
τῆς ζωηρᾶς ἐπιθυμίας μας διά τήν προβολήν, εἰς τά πέρατα τοῦ κόσμου, τοῦ
Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-χείου καί τῆς φιλοχρίστου μαρτυρίας του, νά
ἀπουσιάζωμεν συχνά, ἀνταποκρινό-μενοι εἰς προσκλήσεις Ἐκκλησιῶν,
Κρατῶν ἀλλά καί ἄλλων διεθνῶν φορέων, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν καί τήν
παρουσίαν καί τήν φωνήν τοῦ ἱεροῦ μας Θεσμοῦ διά τῆς ἡμῶν Μετριότητος.
Τοῦτο, ὅμως, οὐδόλως ἀναιρεῖ, ὅτι καί ἀγωνιῶμεν καί μεριμνῶμεν διά
τά πρόσωπά σας. Ὁ ποιμήν εἶναι ἀδύνατον νά ἀδιαφορῇ διά τά πρόβατα τῆς
λογικῆς του ποίμνης. Καί ἡμεῖς προσωπικῶς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί
Πατριάρχης σας, προσευ-χόμεθα ὑπέρ ὑμῶν, σᾶς μνημονεύομεν εἰς τά
διάφορα προσκυνήματα τά ὁποῖα ἐπι-σκεπτόμεθα, ὅπως θά πράξωμεν καί
πάλιν ἐντός ὀλίγων ἡμερῶν εἰς τήν ἁγίαν πόλιν Ἱερουσαλήμ, ὁμιλοῦμε μέ
συγκίνησιν καί ὑπερηφάνειαν διά σᾶς, πασχίζομεν διά τήν προάσπισιν τῶν
δικαίων τῆς Ρωμηοσύνης καί, ἀπό τῆς Καθέδρας ταύτης, σᾶς διαβε-βαιοῦμεν
ὅτι θά συνεχίσωμεν καί νά σκεπτώμεθα, καί νά πράττωμεν καί νά
κατεργαζώμεθα πᾶν ὅ,τι θά ὁδηγήσῃ τήν ἀρκετά ἕως τώρα δοκιμασθεῖσαν καί
ταλαι-πωρηθεῖσαν, καί μάλιστα ὅλως ἀδίκως, Ὁμογένειάν μας εἰς καλλιτέρας
ἡμέρας, εἰς βαθυτέραν κοινωνίαν μετά τοῦ Θεοῦ τῶν Πατέρων μας, εἰς
δικαίωσιν τῶν θεαρέσ-των ὁραματισμῶν τῶν μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένων
ἀδελφῶν καί προκατόχων μας, καί ταῦτα πάντα ταῖς πρεσβείαις τῆς
Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ, τῆς προστάτιδος τῆς Πόλεως τῶν Πόλεων, τῆς
Ὑπεραγίας Θεομήτορος καί στοργικῆς Μητρός πάντων ἡμῶν.
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Καί ὁμιλοῦντες διά τήν στοργήν μας καί τό ἐνδιαφέρον μας διά τήν
πνευ-ματικήν σας πρόοδον καί οἰκοδομήν, σᾶς γνωρίζομεν ὅτι μετά τήν
ἀσθένειαν τοῦ πολιοῦ ἀδελφοῦ ἁγίου Θεοδωρουπόλεως διωρίσαμεν ὡς
πνευματικόν, δηλ. ὡς ἐξο-μολόγον, διά τούς πιστούς μας ἐδῶ τόν Θεοφ.
Ἐπίσκοπον Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλον. Κατ᾿ αὐτάς θά δημοσιευθῇ εἰς τάς
ἐφημερίδας μας τό πρόγραμμα τοῦ Θεοφιλεστάτου διά νά ἠμπορῆτε νά τόν
ἐπισκέπτεσθε καί νά ἀνακουφίζεσθε καί νά ἁγιάζεσθε πνευ-ματικῶς καί
ψυχικῶς μέ τό μυστήριον τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως.
Ἡ ἡμετέρα Μετριότης εἰς τήν προσπάθειαν αὐτήν δέν εἶναι μόνη.
Ἔχομεν τιμίους συνεργάτας, κληρικούς καί λαϊκούς, μέ προεξάρχουσαν τῶν
Συγκυρηναίων, τήν Σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου. Διό καί συγχαίρομεν
σήμερον ἐπικαίρως τόν Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος
Σταυροδρομίου Ἱερώτατον ἀδελφόν ἅγιον Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν διά
τόν λειτουργικόν του ζῆλον καί διά τούς κό-πους καί τάς δαπάνας πού
καταβάλλει, καί μάλιστα ἐξ ἰδίων, πρός θεραπείαν τῶν ἀναγκῶν τοῦ ποιμνίου
μας, διά τήν εὐγένειαν καί τό ταπεινόν φρόνημα μέ τά ὁποῖα ἀναπληρώνει
καί ἐκπροσωπεῖ ἡμᾶς, τόν Ἀρχιεπίσκοπόν σας, εἰς τήν Μεγαλώνυμον αὐτήν
Κοινότητα Σταυροδρομίου. Πρός τούτοις, ἐκφράζομεν τήν Πατριαρχικήν
ἡμῶν εὐαρέσκειαν πρός τόν Πρόεδρον κ. Γεώργιον Παπαλιάρην καί τά μέλη
τῆς ἐν-τίμου Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος. Σεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί
εἰς τό Σταυ-ροδρόμιον, πρέπει νά αἰσθάνεσθε ἰδιαιτέρως εὐηργετημένοι,
καθώς οἱ θεοφιλεῖς αὐτοί ἄνθρωποι, ὁ Δεσπότης σας, ὁ κ. Παπαλιάρης καί οἱ
συνεργάται του, προσ-φέρουν καί ἀναλίσκουν τούς ἑαυτούς των διά τήν
προκοπήν καί εὐημερίαν τῆς Κοι-νότητος καί τῶν πιστῶν της, διατελοῦν
πάντοτε ἐν ἀναφορᾷ καί ἀπολύτῳ ἀφοσιώσει πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν
καί ἐπιδεικνύουν τιμιότητα καί διαφάνειαν καί συμ-περιφοράν
ὑποδειγματικήν καί ἀξιομίμητον.
Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Περαίνοντες τόν λόγον, εὐχόμεθα εἰς πάντας ὑμᾶς, τόν περιούσιον
λαόν τοῦ Θεοῦ, τήν ἐξ Ὕψους δύναμιν καί Χάριν, ἐπικαλούμεθα ἐπί πάντας
τήν μεσιτείαν καί ἑτοίμην ἀντίληψιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καί σᾶς
ἀπονέμομεν τήν Πατριαρχικήν μας εὐχήν καί εὐλογίαν. Καθώς δέ ἀπό αὐτοῦ
τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ μας, ἀρχίζομεν τήν ὑμνολογικήν πορείαν μας πρός τά
Χριστούγεννα, διά τοῦ «Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε», εὐχόμεθα ὁ ἐφετεινός
ἑορτασμός τῆς κατά σάρκα γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ νά
ἀποτελέσῃ διά τόν καθένα ἀφορμήν πνευματικῆς ἀναγεννήσεως καί ψυχικῆς
ἀνατάσεως, ὥστε νά «ἱστάμεθα καλῶς», ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι εἰς τήν
κοινωνίαν τῆς ἀγάπης μέ τόν Θεόν καί τούς ἀδελφούς μας, ὡς ἐδιδάχθημεν,
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καί ὡς ἁρμόζει εἰς τό εὐλογημένον καί θεοφίλητον Γένος μας. Ἔτη πολλά καί
εὐλογημένα εἰς ὅλους!”
• Ἡ Θρονική ἑορτή τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί ἡ
χειροτονία τοῦ νέου Μ. Πρωτοσυγκέλλου
Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά λαμπρότητος καί κατά τά εἰωθότα ἐτίμησε τήν ἱ. μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου ἐνδόξου
Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑορτάσασα τήν Θρονικήν αὐτῆς
ἑορτήν.
Τήν παραμονήν τῆς Ἑορτῆς, Τετάρτην, 29 ην Νοεμβρίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησεν ἐν
τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν, τῇ συμπροσευχῇ πολλῶν ἁγίων Ἀρχιερέων ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Κατ᾿ αὐτόν παρέστησαν
συμπροσευχόμενοι ὁ ἐντιμ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος,
Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πλῆθος πιστῶν.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ Α.Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό ὀφφίκιον
τοῦ Ἄρχοντος Πρωτομαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν
ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ἐμμανουήλ Ταβανιώτην, Ἀρχιτέκτονα, ὅν καί συνεχάρη διά τήν φιλογενῆ του δρᾶσιν. Ὁ νέος Ἄρχων ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην
του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν τῆς χειροθεσίας, καί μάλιστα ἰδίαις
Πατριαρχικαῖς χερσίν. Ἀκολούθως ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε τούς προσελθόντας προσκυνητάς, ἰδιαιτέρως δέ τούς ἐκ τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κισάμου
καί Σελίνου καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας παρεπιδημοῦντας κληρικούς τε καί
λαϊκούς.
Τήν ἐπαύριον, Πέμπτην, 30 ήν Νοεμβρίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π.
Πατριαρχικῷ Ναῷ ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγορίου, Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, Γαλλίας κ.
Ἐμμανουήλ, Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκταρίου, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, ἐπί παρουσίᾳ τῆς ἐπισήμου ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, καθ᾿ ἥν ἐτέλεσε τήν χειροτονίαν τοῦ Πανοσιολ. κ. Ἀνδρέου Σοφιανοπούλου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, εἰς Πρεσβύτερον,
ὅν καί προσεφώνησε διά πατρικῶν συγχαρητηρίων καί νουθετηρίων λόγων,
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ἀναφερθείς εἰς τήν πλέον πολυεύθυνον διακονίαν ἥν ἀναλαμβάνει οὗτος ὡς
ἐπί κεφαλῆς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, καί ἐκφράσας αὐτῷ τήν Πατριαρχικήν
εὐαρέσκειαν διά τήν ἄχρι τοῦδε ἀφωσιωμένην καί ἀποδοτικήν πολυετῆ
διακονίαν του ἐν Φαναρίῳ. Ἡ ὁμιλία τοῦ Παναγιωτάτου ἔχει ὡς ἀκολούθως:

“Ὁσιολογιώτατε ἡμέτερε κ. Ἀνδρέα,
Ὁ Θεός μένει πιστός εἰς τάς ὑποσχέσεις Του, φυλάσσει δέ ἀνοικτάς τάς
ὁδούς Του πρός ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους διά τήν σωτηρίαν μας καί τήν
προαγωγήν τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας Του. Καί ἔρχεται ἡ ὥρα, τό «καί νῦν
ἐστι», ὅταν τά ἴδια τά γεγονότα, τά ὑποτεταγμένα εἰς Αὐτόν, καί
ὑπηρετοῦντα τάς βουλάς Του, γίνωνται μυστικαί, προσωπικαί καί ἐμπειρικαί
ἀποκαλύψεις, ὁμιλοῦσαι σιωπηλῶς καί ἀνεπαισθήτως εἰς τήν καρδίαν τοῦ
ἀνθρώπου. Εἶναι δέ θαυμαστόν ὅτι αἱ ἀποκαλύψεις τοῦ Θεοῦ δέν
συνοδεύονται ἀπό «συσσεισμόν», ἀλλά συνήθως ἀπό μίαν «αὔραν λεπτήν», ἡ
ὁποία περιπτύσσεται τόν κάθε ἄνθρωπον, ὅστις, ὡς εὔθραυστος καί
εὐαίσθητος, χρείαν ἔχει τῆς γλυκύτητος τῆς θείας ἀγάπης.
Αὐτήν τήν περίπτυξιν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ διαβλέπομεν εἰς τό
πρόσωπόν σου σήμερον, ὅτε ἠξιώθης, διά τῶν χειρῶν τοῦ Πατριάρχου σου,
νά λάβῃς τόν β´ βαθμόν τῆς ἱερωσύνης, κατά τήν ἡμέραν τῆς Θρονικῆς
ἑορτῆς τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Κωνσταντι-νουπολίτιδος Ἐκκλησίας, ἐν τῷ
θυσιαστηρίῳ τούτῳ, τό ὁποῖον ἔπηξεν ὁ ὁμώνυμός σου Ἀνδρέας, «ὁ τῶν
Ἀποστόλων Πρωτόκλητος καί τοῦ Κορυφαίου αὐτάδελφος», τῇ παρουσίᾳ τῆς
ὑψηλῆς καί σεβασμίας ἀντιπροσωπείας τοῦ ἀδελφοῦ Πάπα τῆς Πρεσ-βυτέρας
Ρώμης Φραγκίσκου, παραλλήλως δέ νά καταστῇς, διά τῆς ἐκκλησιαστικῆς
χειροθεσίας, Μέγας Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης
Ἐκκλησίας.
Γνωρίζομεν καλῶς ὅτι ἀπό τήν νεανικήν σου ἡλικίαν ἡγάπησας τόν
Χριστόν καί τήν Ἐκκλησίαν Του. Ἐγεννήθης εἰς τήν πόλιν τῶν Πατρῶν, τῆς
ὁποίας προσ-τάτης καί πάτρων τυγχάνει ὁ Πρωτόκλητος, οὗτινος τό ὄνομα
ἔλαβες, λόγῳ αὐτῆς τῆς καταγωγῆς σου, κατά τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν
σου. Ἀνετράφης ὑπό ἁπλῶν καί εὐσεβῶν γονέων, οἱ ὁποῖοι σέ ἐδίδαξαν τάς
ὑψηλάς ἀξίας τῆς ζωῆς, ὡς καί τήν λαϊκήν εὐσέβειαν. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἡ
ψυχή τοῦ ἀοιδίμου πατρός σου ἀγάλλεται σήμερον εἰς τήν αἰώνιον
μακαριότητα, οἱ δέ παρόντες, ἡ μήτηρ σου καί οἱ λοιποί οἰκεῖοι καί φίλοι σου,
τούς ὁποίους θερμῶς συγχαίρομεν καί πατρικῶς καλωσο-ρίζομεν εἰς τάς
αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, αἰσθάνονται μεγίστην ὑπερηφάνειαν καί ἐν
Χριστῷ ἐγκαύχησιν διά τήν πρόοδον καί προαγωγήν σου. Ἐσπούδασες τήν
ἱεράν ἐπιστήμην, ὁλοκληρώσας δέ τάς μεταπτυχιακάς σου σπουδάς ἐν
Γαλλίᾳ, ἐτέθης αὖθις ὑπό τόν ζυγόν τῆς συγγεωργίας ἐν τῷ ἀμπελῶνι τῆς
Μεγάλης Ἐκκλησίας. Εἰς τάς διαφόρους ἐπιτελικάς θέσεις, εἰς τάς ὁποίας
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διηκόνησες, μέχρι, χάριτι Θεοῦ, νά φθάσῃς εἰς τήν πρώτην ἱερατικήν βαθμίδα
ὅλης τῆς Ὀρθδόξου Ἐκκλησίας, ἐπέδειξες συμπεριφοράν ἀρίστην καί ἦθος
ἐκκλησιαστικόν, κυρίως δέ ὑπευθυνότητα καί ἀπο-τελεσματικότητα,
ὑπηρετήσας τά ὑψηλά ὁράματα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας μετ᾽ αὐταπαρνήσεως,
αὐτοθυσίας καί ταπεινώσεως. Εἰς τήν διακονίαν σου ἐξετιμήθη ἡ σεμνότης, ἡ
σιωπή, ἡ ἐχεμύθεια, ἡ σοβαρότης καί ἡ ὑπομονή εἰς τάς δυσκόλους
περιστάσεις, διότι πάντες γνωρίζομεν ὅτι ἡ διακονία εἰς τήν Ἐκκλησίαν, καί
δή εἰς τό καθ᾽ ἡμᾶς Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, εἶναι ὁδός στενή καί
ἀνηφορική. Ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ πάντοτε εὐλογεῖ καί ἐνδυναμώνει τόν
βαδίζοντα, μέχρι νά φθάσῃ εἰς τόν τελικόν προορισμόν, εἰς τό πλήρωμα τῆς
χάριτος.
Εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τά πάντα εἶναι χάρις καί ἀποστολή.
Ὀφείλεις λοιπόν νά ἀναζωπυρῇς τήν ἐκκλησιαστικήν σου ὑπόστασιν εἰς τό
μυστήριον τῆς χάριτος, ὅπερ σημαίνει νά ἐπανευρίσκῃς καί νά ἀναγεννᾷς
ὁλόκληρον τόν ἑαυτόν σου, τήν κλῆσιν σου, τήν ζωήν σου, τήν ὑψηλήν
διακονίαν σου ἐντός τῆς καινῆς πραγματικότητος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ,
ὅπως αὕτη ἐνσαρκώνεται ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ διά τῆς κενώσεως καί τῆς ἀγάπης·
τῆς ἐν ἐπιγνώσει καί ἀληθευούσης ἀγάπης, τῆς ὁποίας «ὁ νόμος καί πρός τά
ὑπέρ δύναμιν ἐκβιάζει» (Ἰωάννης Σιναΐτης, Κλῖμαξ, Λόγος Γ´). Αὐτή εἶναι ἡ
ἀπάντησις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γενικῶς, καί δή τοῦ καθ´ἡμᾶς πανιέρου
καί ἀειφεγγοῦς Φαναρίου, εἰς τήν ἀγχώδη καί ἀγωνιώδη προσπάθειαν
ὡρισμένων ὅπως καταστήσουν τά πάντα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ νόμον. Ἐάν ὁ νόμος
τῆς Ἐκκλησίας ἐφαρμόζεται ἄνευ ἀγάπης, τότε ὁμιλοῦμεν διά μίαν θρησκείαν
ἐκ τῶν πολλῶν τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλ´ ἀσφαλῶς ὄχι διά τήν Ἐκκλησίαν τοῦ
Χρισ-τοῦ, ἥτις ἐθεμελιώθη ἐπί τῆς θυσίας Του, ἐπί τοῦ Σταυροῦ καί ἐπί τοῦ
ἐκχυθέντος αἵματός Του «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας», ἐπί τοῦ
Σταυροῦ, ὅστις εἶναι Σταυρός Ἀναστάσεως.
Ἔχε, λοιπόν, ἐνώπιόν σου, κατά τήν ἐνάσκησιν τῶν ὑψηλῶν
καθηκόντων σου, τήν ἐντολήν ταύτην τῆς ἀγάπης, ἀγαπῶν καί ἐπιστηρίζων
ἐν τῇ διακονίᾳ σου τούς ἀνθρώπους μας, τούς ὑφισταμένους σου ἐν τῇ
Πατριαρχικῇ Αὐλῇ, τάς ἐκκλησια-στικάς Ἐπιτροπάς τῶν Κοινοτήτων μας,
τούς Ἄρχοντας, τούς ἀξιωματούχους, τούς ἁπλούς πιστούς τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς μας, τούς ἐπισκέπτας καί προσκυνητάς τῆς Μεγάλης
Ἐκκλησίας καί, βεβαίως τούς ἀξίους καί ἱκανούς ἀνά τόν κόσμον Ἱεράρχας
μας, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐπισκέπτονται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν, διά νά ἐπιχέουν
ἔλαιον εἰς τήν ἀκοίμητον κανδήλαν τοῦ Φαναρίου, συντρέχοντες καί αὐτοί,
κατά τάς ἰδίας αὐτῶν δυνάμεις, εἰς τήν προαγωγήν τοῦ ἔργου τῆς Μεγάλης
Ἐκκλησίας καί ἀναβαπ-τιζόμενοι εἰς τά νάματά της.
Τέκνον ἐν Κυρίῳ λίαν ἀγαπητόν,
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Ἡ ἀγάπη θά σέ καταστήσῃ σύγχρονον τοῦ Θεοῦ καί συνεργάτην τῶν
ἐπαγ-γελιῶν Του. Ἐάν ὁ κληρικός δέν ἀγαπᾷ τόν Θεόν εἰς τό πρόσωπον τοῦ
πλησίον καί τόν πλησίον εἰς τό πρόσωπον τοῦ Θεοῦ, τότε δέν θά δυνηθῇ νά
ἀγαπήσῃ τόν ἴδιον τόν ἄνθρωπον, ἀλλά τά περί τόν ἄνθρωπον, ἑλκυόμενος
ἀπό ἐπιπλάστους ἰδιότητας ἤ ἀξιώματα, τά ὁποῖα καλύπτουν τό προσωπικόν
χάρισμα. Τό χάρισμα τοῦ Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου εἶναι νά διακρίνῃ τά
χαρίσματα τῶν ἄλλων, καί μάλιστα νά τά ἀναδεικνύῃ καί οὐχί νά τά
ἀποκρύπτῃ, νά ἀξιοποιῇ τήν κλῆσιν τοῦ κάθε ἀνθρώπου διά τό καλόν καί τήν
πρόοδον τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. Ὡς ἐπί κεφαλῆς τῆς Πατρι-αρχικῆς Αὐλῆς,
θά ἔχῃς ἁρμοδιότητας, εὐθύνας, δικαιώματα καί ὑποχρεώσεις. Ἡ πολυετής
πεῖρα σου καί τό μέχρι σήμερον ἐπιδειχθέν ἐκκλησιαστικόν σου ἦθος καί
φρόνημα δημιουργοῦν εἰς πάντας τήν βεβαιότητα ὅτι δέν θά διακονήσῃς «ἐν
λόγοις» ἀλλ´ «ἐν ἔργῳ καί ἀληθείᾳ» (Α´ Ἰωαν. γ’, 18), ἤτοι τά ἔργα σου καί
αὐτή αὕτη ἡ ζωή σου καί τό παράδειγμά σου θά προπορεύωνται ὡς
ὁδοδεῖκται, διά νά φωτίζωνται καί νά καθοδηγῶνται οἱ ἐν Χριστῷ νεώτεροι
ἀδελφοί σου ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Αὐλῇ.
Πορεύου, λοιπόν, εἰς τήν νέαν σου διακονίαν ἐν ἀγάπῃ πολλῇ καί
ταπεινώσει, ἐν κενώσει καί θυσιαστικῇ διαθέσει, ἐν εὐγνωμοσύνῃ πρός τήν
Μητέρα Ἐκκλησίαν, ἥτις σέ ἀνέδειξε καί σέ προήγαγεν, ἐν ἀφοσιώσει καί
ὑπακοῇ πρός τόν χειροτονή-σαντα καί χειροθετήσαντά σε Πατριάρχην σου.
Πορεύου ἀποστολικῶς, ὡς ὁ Πρωτό-κλητος, ἔχων ἐνώπιόν σου τόν λόγον τοῦ
σημερινοῦ ἀναγνώσματος: «δοκῶ γάρ ὅτι ὁ Θεός ἡμᾶς τούς ἀποστόλους
ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους» (Α´ Κορ. δ´, 9). Πορεύου καί διακόνει
μόνον διά τήν δόξαν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἁγίας Αὐτοῦ Μεγά-λης Ἐκκλησίας.
Ἡ δέ χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Παναγίου Πνεύματος εἴησαν μετά σοῦ.
Ἄξιος!
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Προικοννήσσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ.
Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Συνάδων κ. Διονύσιος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος,
Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, Ρόδου κ. Κύριλλος, Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος,
Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἐλλασῶνος
κ. Χαρίτων, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, Πέτρας
καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Πόλιν, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος
Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λεύκης κ. Εὐμένιος, Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Στρατονικείας κ.
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Στέφανος καί Ὀλύμπου κ. Κύριλλος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐν τῇ Πόλει
ρωμαιοκαθολικῶν κ. Rubén Tierrablanca, κληρικοί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι
ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ ἐντιμολ. κ. Γερασίμου Φωκᾶ, Προέδρου τῆς ἐν Ἀθήναις
Ἀδελφότητος «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν,
μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Φωτίου Κοντοῦ, Διευθυντοῦ τοῦ Πολιτικοῦ του Γραφείου,
οἱ ἐξοχ. κ.κ. Πέτρος Μαυροειδής, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, Πρέσβυς
Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος εἰς τήν Πόλιν, μετά τῆς εὐγεν. κ. Δανάης
Βασιλάκη καί τοῦ ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γαϊτάνη, Προξένων, ὡς καί τῆς εὐγεν. κ.
Σωτηρίας Θεοχαρίδου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, Rostyslav Pavlenko,
Ἀναπληρωτής τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς Προεδρίας τῆς Οὐκρανίας, συνοδευόμενος ὑπό τoῦ ἐξοχ. κ. Andrii Sybiha, Πρέσβεως αὐτῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῶν
ἐντιμ. κ.κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει, καί
Maksym Vdovychenko, Προξένου, ἡ εὐγεν. κ. Inga Kikvadze, Γεν. Πρόξενος
τῆς Γεωργίας, συνεργάται τοῦ Δημάρχου Beşiktaş, ἐκ μέρους αὐτοῦ, καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Σχολείων τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πιστῶν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ
Μ. Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τόν νεοχειροτονηθέντα Πρεσβύτερον, ἐν συνεχείᾳ δέ Οὗτος προσεφώνησε διά τῶν ἑξῆς
τήν ἐπίσημον Ἀντιπροσωπείαν τοῦ Βατικανοῦ:

“Σεβασμιώτατε καί ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ Καρδινάλιε κύριε Kurt Koch,
Πρό-εδρε τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου ἐπί τῆς προωθήσεως τῆς ἑνότητος τῶν
χριστιανῶν, μετά τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς Ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τῆς
ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης,
Χαιρετίζομεν φιλαδέλφως τήν παρουσίαν ὑμῶν ἐν Φαναρίῳ. Τοιαῦται
ἐπι-σκέψεις δέν εἶναι ἁπλῶς τυπικαί, ἀλλά εὐκαιρία δι᾿ ἐπικοινωνίαν
πρόσωπον πρός πρόσωπον. Ἡ συνάντησίς μας, σήμερον, ἀποτελεῖ καθ᾿
ἑαυτήν συμβολήν εἰς τόν διά-λογον τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν.
Τέσσαρες περίπου δεκαετίαι παρῆλθον ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῶν
ἐργασιῶν τῆς Μεικτῆς Ἐπιτροπῆς Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῆς
Ὀρθοδόξου καί τῆς Ρωμαι-οκαθολικῆς Ἐκκλησίας. Χαίρομεν διά τήν πρόοδον
τοῦ διαλόγου αὐτοῦ. Μέχρι τοῦδε, ὁ διάλογος ἐστράφη εἰς ὅ,τι μᾶς ἑνώνει. Εἰς
τό κείμενον τοῦ Chieti, διετυπώθη σαφῶς αὐτό τό ὁποῖον ὁμολογοῦμεν, ἐν
ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ, ὡς κοινήν παρακατα-θήκην ἐπί οὐσιαστικῶν
θεμάτων, ὅπως τό πρωτεῖον καί ἡ συνοδικότης, κατά τήν πρώτην χιλιετίαν
τῆς ἱστορικῆς πορείας τῆς Ἐκκλησίας. «Καθ᾿ ὅλην τήν πρώτην χιλιετίαν ἡ
Έκκλησία εἰς Ἀνατολήν καί Δύσιν ἦτο ἡνωμένη ἐν τῇ τηρήσει τῆς ἀποστολικῆς πίστεως, ἐν τῇ ἀποστολικῇ διαδοχῇ τῶν ἐπισκόπων, ἐν τῇ
ἀναπτύξει συνοδικῶν δομῶν, ἀδιαρρήκτως συνδεδεμένων μέ τό πρωτεῖον,
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καί ἐν τῇ κατανοήσει τῆς αὐθεντίας ὡς διακονίας τῆς ἀγάπης» (§ 20). Ἡ κοινή
αὐτή κληρονομία ἀποτελεῖ κεντρικόν σημεῖον ἀναφορᾶς καί πηγήν
ἐμπνεύσεως Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθο-λικῶν εἰς τήν πορείαν πρός τήν
ποθεινήν ἑνότητα σήμερον.
Φαίνεται ὅμως ὅτι ἔφθασεν ἡ ὥρα νά ἀσχοληθῶμεν ἐπιμελῶς καί μέ τά
ἐμπόδια εἰς τήν ἀποκατάστασιν τῆς πλήρους κοινωνίας τῶν Ἐκκλησιῶν
ἡμῶν, ὄχι διά νά ἐπιστρέψωμεν εἰς τάς ἀγόνους ἀντιπαραθέσεις τοῦ
παρελθόντος, ἀλλά διά νά ἀναλύσωμεν ὁμοῦ τά ζητήματα αὐτά καί νά
ὁδηγηθῶμεν εἰς λύσεις, ἀποδεκτάς ἑκατέρωθεν. Διά τόν λόγον αὐτόν
συγχαίρομεν τήν Συντονιστικήν Ἐπιτροπήν τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου, ἡ
ὁποία συνῆλθε καί συνεσκέφθη κατά τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον ἐν τῇ
νήσῳ Λέρῳ, καί κατέληξεν εἰς τήν διατύπωσιν τοῦ κεντρικοῦ ἀντικειμένου
τῆς ἑπομένης φάσεως τοῦ Διαλόγου, ὡς ἑξῆς: «Πρός τήν Ἑνότητα ἐν τῇ
πίστει: Θεολογικά καί Κανονικά Θέματα πρός ἐπίλυσιν» καί εἰς τήν πρότασιν
κατ-αρτίσεως ἑνός κειμένου, μέ τίτλον: «Πρωτεῖον καί Συνοδικότης κατά τήν
δευτέραν χιλιετίαν καί σήμερον». Ἀναγνωρίζομεν τούς κόπους τῶν
Συμπροέδρων καί τῶν μελῶν τῆς Μεικτῆς Ἐπιτροπῆς Θεολογικοῦ Διαλόγου
μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καί ἐκφράζομεν
τήν εὐαρέσκειαν ἡμῶν πρός πάντας τούς μετέχοντας, δι᾿ ὅσα προσέφεραν
καί προσφέρουν.
Ἡ Ἐκκλησία ἦτο ἐπί χιλιετίαν ὅλην ἡνωμένη ἐν τῇ πίστει, ἐν τῷ Ἁγίῳ
Πο-τηρίῳ τῆς Εὐχαριστίας, ἐν τῇ εὐσεβείᾳ, ἐν τῇ ἁγιότητι τοῦ βίου καί ἐν τῇ
διακονίᾳ. Αὐτήν τήν ἑνότητα ἀγωνιζόμεθα νά ἐπανεύρωμεν διά τοῦ διαλόγου
τῆς ἀληθείας ἐν ἀγάπῃ, ὁ ὁποῖος ἤρξατο, εὐλογημένῃ πρωτοβουλίᾳ τῶν
ἀοιδίμων Προκατόχων ἡμῶν, ἐκαρποφόρησεν ἤδη ποικιλοτρόπως καί
συνεχίζεται ἐν πνεύματι ἀμοιβαίας ἐμπι-στοσύνης, χωρίς οἰκουμενιστικάς
ἐξάρσεις, αἱ ὁποῖαι δέν ὑπηρετοῦν τό ἔργον τῆς ἑνότητος.
Ἐκφράζομεν τήν χαράν καί τήν ἱκανοποίησιν ἡμῶν διά τό γεγονός ὅτι
ἡ ἐν Κρήτῃ συνελθοῦσα Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
ἐξῇρε τήν κοινήν συνείδησιν αὐτῆς «περί τῆς ἀναγκαιότητος τοῦ
διαχριστιανικοῦ θεολογικοῦ διαλόγου» (Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον, § 23), ἐν τῷ ὁποίῳ «κοινός πάντων
σκοπός εἶναι ἡ τελική ἀποκατάστασις τῆς ἐν τῇ ὀρθῇ πίστει καί τῇ ἀγάπῃ
ἑνότητος» (ὅ. π., § 12). Ὁ διάλογος αὐτός πρέπει νά συν-οδεύηται πάντοτε
«ὑπό τῆς ἐν τῷ κόσμῳ μαρτυρίας διά πράξεων ἀμοιβαίας κατα-νοήσεως καί
ἀγάπης», καθώς καί ἀπό τήν προσπάθειαν, «ὅλοι οἱ χριστιανοί, ἐμπνεόμενοι
ὑπό τῶν κοινῶν θεμελιωδῶν ἀρχῶν τοῦ Εὐαγγελίου ... νά δώσωμεν εἰς τά
ἀκανθώδη προβλήματα τοῦ συγχρόνου κόσμου, μίαν ὁλοπρόθυμον καί
ἀλληλ-έγγυον ἀπάντησιν, βασιζομένην εἰς τό πρότυπον τοῦ ἐν Χριστῷ
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καινοῦ ἀνθρώπου» (ὅ. π., § 23). Ἡ κοινή μαρτυρία καί αἱ κοιναί πρωτοβουλίαι,
ἔναντι τῶν πολλῶν προ-κλήσεων τοῦ συγχρόνου κόσμου, εἶναι πάντοτε
παρέμβασις ὑπέρ τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς εἰρήνης τοῦ κόσμου του, καί
ἐνισχύουν τήν πορείαν ἡμῶν πρός τήν ἑνότητα.
Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, συμμετέσχομεν, ὁμοῦ μετά τῆς Αὐτοῦ
Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, κατά τόν παρελθόντα Ἀπρίλιον εἰς τό ἐν
Καΐρῳ διεθνές συνέδ-ριον διά τήν εἰρήνην, ὀργανωθέν ὑπό τοῦ Ἰσλαμικοῦ
Πανεπιστημίου Al-Azhar καί τοῦ Ἰσλαμικοῦ Συμβουλίου τῶν σοφῶν. Ἐκεῖ
εἴχομεν ἀναφέρει τά ἑξῆς: «Εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι ἡ συμβολή τῶν θρησκειῶν
εἰς τήν κοινήν μέριμναν διά τήν εἰρήνην παραμένει καθοριστική. Διότι διά
τάς θρησκείας, ἀληθής εἰρήνη ἐν τῷ κόσμῳ δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ ἀπουσία
πολεμικῶν συγκρούσεων, ἀλλά οὐσιαστικῶς ἡ παρουσία ἐλευ-θερίας, εἰρήνης
καί ἀλληλεγγύης. Αἱ θρησκεῖαι ὀφείλουν νά ὀδηγοῦν τούς ἀνθρώπους εἰς τό
βάθος αὐτῆς τῆς ἀληθείας, εἰς ἀλλαγήν νοοτροπίας καί ζωῆς καί εἰς
ἀμοιβαίαν κατανόησιν. Πρόκειται ἐδῶ διά τόν πυρῆνα τῶν θρησκευτικῶν
παραδόσεών μας. Διά τόν λόγον αὐτόν, ἡ ἀνθρωπότης δικαιοῦται νά ἀναμένῃ
ἀπό ἡμᾶς περισσότερα ἀπό ὅσα δίδομεν ἐν τῷ παρόντι. Ἡ μεγαλυτέρα
πρόκλησις διά τάς θρησκείας εἶναι νά ἀναπτύξουν τό δυναμικόν ἀγάπης,
ἀλληλεγγύης καί συμπαθείας πού ἐμπερικλείουν. Αὐτό προσμένει ἡ
ἀνθρωπότης ἀπό τήν θρησκείαν σήμερον».
Ἡ ἐπίσκεψις εἰς τήν Αἴγυπτον καί ἡ προσευχή διά τήν εἰρήνην, τήν
δικαιο-σύνην καί τήν καταλλαγήν, κατέδειξαν ὅτι ἡ βία ἀποτελεῖ ἄρνησιν τῶν
θεμελιωδῶν ἀρχῶν τῆς θρησκείας καί ὅτι ἡ θρησκευτική πίστις δέν
ἀπαλλάσσει τόν ἄνθρωπον ἀπό τήν εὐθύνην του δι᾿ ἕνα ἀνθρωπινώτερον
κόσμον, διά τήν προστασίαν τῆς ἀξιο-πρεπείας τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς
θεοσδότου ἐλευθερίας του.
Προσφάτως, μέ ἀφορμήν τήν α΄ Σεπτεμβρίου, Ἡμέραν Προσευχῶν διά
τήν Δημιουργίαν, ὁ Πάπας Φραγκῖσκος καί ἡ ἡμετέρα Μετριότης
ἐδημοσιεύσαμεν «Κοι-νόν Μήνυμα», εἰς τό ὁποῖον διετρανώσαμεν τήν
μέριμναν ἡμῶν διά τόν κοινόν οἶκον τῆς ἀνθρωπότητος καί τήν ἀγωνίαν
ἡμῶν διά τάς ἀρνητικάς κοινωνικάς ἐπιπτώσεις τῆς προϊούσης ὑποβαθμίσεως
τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος γενικῶς καί πρωτίστως διά τούς πλέον
εὐαλώτους κατοίκους τῆς γῆς. Τό «Κοινόν Μήνυμα» καταλήγει διά τῶν ἑξῆς:
«Ἀπευθύνομεν ἐπείγουσαν ἔκκλησιν πρός τούς ὑπευθύνους εἰς τήν κοινωνίαν, τήν οἰκονομίαν, τήν πολιτικήν καί τόν πολιτισμόν, νά ἀκούσουν τήν
κραυ-γήν τῆς γῆς καί νά ἀσχοληθοῦν μέ τάς ἀνάγκας τῶν ἐνδεῶν καί τῶν
περιθωριοποιη-μένων, ἀλλά, πρωτίστως, νά ἀνταποκριθοῦν εἰς τό αἴτημα
ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων καί νά προαγάγουν τήν παγκόσμιον συναίνεσιν
διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς πλη-γωμένης δημιουργίας. Εἴμεθα πεπεισμένοι
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ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά ὑπάρξῃ εἰλικρινής καί μόνιμος λύσις εἰς τήν πρόκλησιν
τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως καί τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, ἐάν ἡ ἀπάντησις δέν
εἶναι συντονισμένη καί συλλογική, ἐάν ἡ εὐθύνη δέν εἶναι κοινή καί
ἀξιόπιστος, ἐάν δέν δώσωμεν προτεραιότητα εἰς τήν ἀλληλεγγύην καί τήν
διακονίαν».
Αἱ Ἐκκλησίαι ἡμῶν ὀφείλουν νά λειτουργοῦν ὡς θετική πρόκλησις διά
τόν ἄνθρωπον, νά δίδουν ἀπαντήσεις εἰς τάς ὑπαρξιακάς ἀναζητήσεις αὐτοῦ,
νά κρατοῦν ἀνοικτήν τήν πύλην τοῦ οὐρανοῦ. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος
πιστεύει ὅτι δύναται νά δίδῃ εἰς τήν ζωήν του τό νόημα, τό ὁποῖον ἐκεῖνος
ἐπιθυμεῖ. Παρ᾿ ὅτι δέν θεωροῦμεν ὀρθόν νά κρίνωμεν τόν νεωτερικόν
πολιτισμόν ἀποκλειστικῶς ἐπί τῇ βάσει «ἁμαρτο-λογικῶν κριτηρίων», δηλαδή
ὡς τήν κατ᾿ ἑξοχήν περίοδον ἁπαξιώσεως τῶν ἀξιῶν, ἐπιθυμοῦμεν νά
ὑπογραμμίσωμεν ὅτι ἡ προσπάθεια τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, ἰδίως εἰς τήν
ἐκκοσμικευμένην Δύσιν, νά αὐτονημηθῇ ἀπό τόν Θεόν, ταυτίζων τήν πίστιν
εἰς τόν Θεόν μέ ἀνελευθερίαν καί τήν ἀπόρριψιν τῆς πίστεως ἤ καί τοῦ ἰδίου
τοῦ Θε-οῦ μέ ὑψίστην αὐτονομίαν, ἀποτελεῖ σύγχρονον ἔκφρασιν τοῦ
προπατορικοῦ ἁμαρ-τήματος, ἤτοι τῆς προσπαθείας τῶν Πρωτοπλάστων νά
ἀναζητήσουν τήν ἐλευθερίαν μακράν τοῦ Θεοῦ ἤ χωρίς τόν Θεόν. Δι᾿ ἡμᾶς
τούς χριστιανούς ἡ ἀληθής ἐλευθερία καί ἡ μακαριότης εἶναι ἡ πίστις εἰς τόν
Θεόν καί ἡ τήρησις τῶν ἐντολῶν Του. Δέν ὑπ-άρχει ἀληθές νόημα ἔξω ἀπό
τήν ἐλευθεροποιόν Ἀλήθειαν. «Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια
ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. η’, 32-33). Ἡ Ἀλήθεια εἶναι ὁ Χριστός, ἡ δέ ἐν Χριστῷ
ζωή εἶναι τό «ἀληθεύειν ἐν τῇ ἀγάπῃ» (πρβλ. Ἐφεσ. δ’, 15).
Μέ αὐτάς τάς σκέψεις καί μέ ἀδελφικά αἰσθήματα ὑποδεχόμεθα ὑμᾶς
ἐγκαρ-δίως ἐν τῷ πανηγυρίζοντι Ἱερῷ Κέντρῳ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐκφράζομεν
πρός τόν Ἁγιώ-τατον Πάπαν Ρώμης Φραγκῖσκον τάς εἰλικρινεῖς εὐχαριστίας
ἡμῶν διά τήν ἀποστο-λήν τῆς σεβασμίας Ἀντιπροσωπείας Αὐτοῦ εἰς
Φανάριον ἐπί τῇ καθ᾿ ἡμᾶς Θρονικῇ ἑορτῇ. Παρακαλοῦμεν τόν Κύριον ἡμῶν
Ἰησοῦν Χριστόν, διά τῶν πρεσβειῶν τῶν ἱδρυτῶν τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν,
αὐταδέλφων Ἀποστόλων Ἀνδρέου καί Πέτρου, τῶν διαπρυσίων κηρύκων τῆς
πίστεως καί μιμητῶν τοῦ πάθους Αὐτοῦ, νά εὐλογῇ τήν πο-ρείαν ἐν τῷ κόσμῳ
καί τό θεοφιλές ἔργον τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Πρεσβυτέρας καί τῆς Νέας Ρώμης,
πρός δόξαν τοῦ μεγαλοδώρου, ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ. Ἀμήν”.
Εἰς τά ὡς ἄνω, ἀπήντησεν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Kurt Koch, ὅστις ἐπέδωκεν ἑόρτιον συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου δεξίωσιν, ὁ
νέος M. Πρωτοσύγκελλος, ἀπαντητικῶς, ἐξέφρασε τήν βαθυτάτην εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν καί τήν ἐπιδαψιλευθεῖσαν αὐ-
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τῷ Πατριαρχικήν εὔνοιαν καί πρόκρισιν, ὑποσχεθείς τήν συνέχισιν τῆς διακονίας αὐτοῦ μετά πλείονος ζήλου ἀπό τῆς εὐθυνοφόρου νέας θέσεώς του.
Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη ἐπίσημον γεῦμα εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Four
Seasons», εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου.
Τό ἑσπέρας, ἐδόθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου δεξίωσις ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Intercontinental»,
πρός τιμήν τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος καί πολλῶν ἐπισήμων τῆς τοπικῆς
κοινωνίας, καθ᾿ ἥν ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε τόν κάτωθι χαιρετισμόν
ἑλληνιστί, τουρκιστί καί ἀγγλιστί:

“Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κ. Kurt Koch, μετά τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς
Ἀντι-προσωπείας τῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, Ἱερώτατοι ἐν Χριστῷ
ἀδελφοί, Ἐξο-χώτατοι, Ἀξιότιμοι Κυρίαι καί Κύριοι,
Σᾶς ὑποδεχόμεθα ἐγκαρδίως εἰς τήν ἀποψινήν ἐκδήλωσιν. Ὅπως κάθε
παρο-μοία συνάντησις, οὕτω καί ἡ παροῦσα, ἀναδεικνύει τήν δύναμιν τῆς
ἐπικοινωνίας, τῆς ἀλληλοεκτιμήσεως καί τῆς ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης καί
ἀγάπης.
Καθ᾿ ὅλην τήν μακροχρόνιον ἐκκλησιαστικήν διακονίαν μας,
ἠγωνίσθημεν διά τήν πρoώθησιν τοῦ διαλόγου, τόν ὁποῖον θεωροῦμεν ὡς τό
προσφορώτερον μέσον διά τήν λύσιν προβλημάτων, καί ὡς ὄχημα
ἀλληλεγγύης. Ὁ διάλογος εἶναι θεμελι-ῶδες αἴτημα τῆς πίστεώς μας. Ἡ
ἀληθής πίστις εἰς τόν Θεόν ὄχι μόνον δέν μᾶς ἀπο-κόπτει ἀπό τόν κόσμον,
ὄχι μόνον δέν ὁδηγεῖ εἰς τήν λήθην τοῦ συνανθρώπου, ἀλλά ὠθεῖ εἰς
στράτευσιν διά τήν εἰρήνην, τήν καταλλαγήν, καί εἰς τόν σεβασμόν τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Ἡ ἀπειλή εὑρίσκεται εἰς τήν ἀκοινώνητον
ἐσω-στρέφειαν, εἰς τόν αὐτοεγκλεισμόν καί τήν αὐτάρκειαν, εἰς τόν
παραλογισμόν τοῦ στείρου μονολόγου.
Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, προωθοῦμεν τήν διαχριστιανικήν, τήν
διαθρησκειακήν καί τήν διαπολιτισμικήν προσέγγισιν, καθώς καί τόν
διάλογον μέ τόν σύγχρονον κόσμον. Στηρίζομεν καί ἐπαινοῦμεν τάς
πρωτοβουλίας, αἱ ὁποῖαι προάγουν τήν εἰρήνην, τόν σεβασμόν τῆς
ἀξιοπρεπείας, καί τήν προστασίαν τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου. Δέν
σιγῶμεν ἀπέναντι εἰς τάς ἐξελίξεις, αἱ ὁποῖαι θίγουν τήν ἐλευθερίαν καί τόν
οἶκον τοῦ ἀνθρώπου, τό φυσικόν περιβάλλον, ἀπό ὅπου καί ἄν προέρχονται.
Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε, Κυρίαι καί Κύριοι,
Εἰς τήν ἐποχήν μας παρατηρεῖται, παγκοσμίως, μία ἀπομάκρυνσις ἀπό
τάς παραδόσεις ἀλληλεγγύης, ἡ ὁποία ἐπιταχύνει τήν διάδοσιν τοῦ
ἀτομοκεντρισμοῦ. Ἔναντι τῆς ταχείας μειώσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀνθρώπων
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μέ ἀγαπητικόν προσανα-τολισμόν, αἱ θρησκεῖαι καλοῦνται νά προβάλουν τάς
φιλανθρώπους παραδόσεις καί παραδοχάς των, νά συμπράξουν, ἀλλά καί νά
συνεργασθοῦν μέ ὅλας ἐκείνας τάς δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι ὑπηρετοῦν τήν
ἐλευθερίαν, τήν δικαιοσύνην καί τήν εἰρήνην. Ἀπαιτεῖται κοινή δρᾶσις διά
τήν ἀντιμετώπισιν τῶν μεγάλων συγχρόνων προβλη-μάτων, κοινή πορεία
πρός τό μέλλον, τό ὁποῖον ἤ θά εἶναι κοινόν ἤ δέν θά ὑπάρξῃ.
Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, σᾶς καλωσορίζομεν καί πάλιν εἰς τήν φιλόξενον
Πόλιν μας, καί εἰς τήν παροῦσαν δεξίωσιν, ἐξαιτούμενοι ἐπί πάντας ὑμᾶς τήν
εὐλογίαν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ ἀγαθοδότου Θεοῦ. Εὐχαριστοῦμεν διά τήν
παρουσίαν σας!”
• Ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τοῦ Βατικανοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα
Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 28 ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη ἐκ Ρώμης ἡ ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἀποτελουμένη
ἐκ τῶν Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ.
Brian Farrell, Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου, καί Ὁσιολ. κ. Andrea Palmieri,
Ὑπογραμματέως αὐτοῦ, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Νουντσίου τῆς Ἁγίας Ἕδρας Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Paul Fitzpatrick Russell, ἵνα παραστῇ κατά
τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Τήν Ἀντιπροσωπείαν ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α.Θ. Παναγιότητος
τοῦ Πατριάρχου ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου, οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.
Ἡ Ἀντιπροσωπεία τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα ἔνθα ἐγένετο ἐπισήμως δεκτή ὑπό τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ᾯτινι καί ἐπέδωκε προσωπικόν δῶρον
τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα.
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας
τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐν τῇ Πόλει ρωμαιοκαθολικῆς Ἐπισκοπῆς ἐπετειακήν ἐκδήλωσιν ἐν τῷ Πολιτιστικῶ Κέντρῳ «Casa d’ Italia», ἐπ’ ἀφορμῇ τῆς
συμπληρώσεως 50 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱστορικῆς ἐπισκέψεως τοῦ ἀειμνήστου Πάπα
Παύλου ΣΤ´ πρός τόν ἀοίδιμον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Ἀθηναγόραν τήν
25ην Ἰουλίου 1967 ἐν Φαναρίῳ. Κατά τήν ἐκδήλωσιν, ὁ Πατριάρχης, παρουσίᾳ
τῶν μελῶν τῆς Παπικῆς Ἀντιπροσωπείας, πολλῶν ἡμετέρων Ἱεραρχῶν καί
πλήθους ἐπισήμων, ὡμίλησε καταλλήλως ἰταλιστί ἀναφερθείς εἰς τάς ἀδελφικάς σχέσεις τῶν Ἐκκλησιῶν Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως κατά τήν

Ἐπίσκεψις, Ἀρ. 804 – 30.11.2017

22

διαρρεύσασαν πεντηκονταετίαν καί ἐπεκταθείς εἰς τά ἀποτελέσματα καί τάς
προοπτικάς τοῦ ἀπό 35ετίας καί πλέον διεξαγομένου ἐπισήμου Θεολογικοῦ
Διαλόγου μεταξύ τῶν διαλεγομένων μερῶν.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τῶν
Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί
τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, ηὐλόγησε τό παρατεθέν δεῖπνον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. ΡΚαθολικοῦ Ἐπισκόπου κ. Rubén Tierrablanca ἐν τῷ
Ξενοδοχείῳ «Marmara Pera», παρουσίᾳ ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων.
• Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας εἰς Φανάριον
Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 28ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν ἡ
Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος Β´, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἄκκρας κ. Ναρκίσσου. Τόν Μακαριώτατον,
Ὅστις παρέμεινεν εἰς τήν Πόλιν δι’ ὀλιγόωρον στάσιν κατά τήν ἐπιστροφήν
Του εἰς τήν ἕδραν Του ἐκ τῆς προσφάτου ἱεραποδημίας Αὐτοῦ εἰς Καμερούν,
ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος
καί ἡ εὐγεν. κ. Hanan Bashary, Πρόξενος τῆς Αἰγύπτου.
Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης 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 συνάντησις τῶν δύο Προκαθημένων ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, παρουσίᾳ τῶν Συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων.
Ἀκολούθως, παρετέθη ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου πρός τιμήν τῆς Α.Θ.
Μακαριότητος ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ, τῇ συμμετοχῇ
καί τοῦ παρεπιδημοῦντος ἐξοχ. κ. Νικολάου Βούτση, Προέδρου τῆς Βουλῆς
τῶν Ἑλλήνων, μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ.
Τό ἀπόγευμα, ἡ Α Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, κατόπιν
τῆς βραχείας ταύτης παραμονῆς ἐν τῇ Πόλει, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς
Κάϊρον, προπεμφθείς ἐκ μέρους τοῦ Παναγιωτάτου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
• Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων εἰς τό ἐν Λευκωσίᾳ συνέδριον “Places of
Worship and Holy Sites in Europe and the Middle East: Status and Protection
under National and International Law”
Ἀπό Τετάρτης, 26ης Ὀκτωβρίου/8ης Νοεμβρίου ἕως Παρασκευῆς, 28ης
Ὀκτωβρίου/10η ς Νοεμβρίου 2017, ἔλαβε χώραν εἰς Λευκωσίαν τῆς Κύπρου
Διά-σκεψις μέ θέμα “Places of Worship and Holy Sites in Europe and the
Middle East: Status and Protection under National and International Law”
(Τόποι λατρείας εἰς τήν Εὐρώπην καί τήν Μέσην Ἀνατολήν: Κατάστασις καί
Προστασία ὑπό τήν Ἐθνικήν καί Διεθνῆ Νομοθεσίαν) , διοργανουμένη ὑπό τῆς
Διασκέψεως τῶν Εὐ-ρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Γραφείου
Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου εἰς τά Εὐρωπαϊκά Ἱδρύματα.
Διά συμμετοχήν εἰς τήν Διάσκεψιν ταύτην ἀφίχθη ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ
Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος
Ἀρχιγραμματέως Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβ.
Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου, ἐκ Τέλ
Ἀβίβ εἰς τό ἀεροδρόμιον Λάρνακος, ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Θεοφιλ.
Ἐπισκόπου Μεσαωρίας κ. Γρηγορίου, ἀντιπροσώπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κύπρου καί τοῦ ἐν Λευκωσίᾳ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου Σεβ. Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου.
Κατά τήν ἄφιξιν Αὐτοῦ εἰς τόν τόπον τῆς διαμονῆς Αὐτοῦ, τήν νεοσυσταθεῖσαν ἐν Λευκωσίᾳ Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου, ὑπεδέχθη Αὐτόν ὁ
τά μέγιστα συμβαλών εἰς τήν ἀνασύστασιν τῆς Ἐξαρχίας Ἔξαρχος Σεβ.
Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος καί ἡ ὑπό τόν Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον
Ἄκκρης Ἀρχιμανδρίτην π. Φιλόθεον χορῳδία, ψάλλουσα εἰς τήν ἀναπεμφθεῖσαν ἐν τῷ Ναῷ δέησιν.
Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 9ης Νοεμβρίου 2017, ἤρχισαν αἱ ἐργασίαι τῆς
διασκέψεως ταύτης.Εἰς τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τούτων ἀπηύθυναν χαιρετισμόν ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος, ὑπογραμμίζων τήν
σημασίαν τῆς συνεργασίας τῶν πολιτικῶν καί θρησκευτικῶν παραγόντων διά
τήν προστασίαν τῶν θρησκευτικῶν μνημείων εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν ἐν γένει καί τήν Κύπρον ἰδίᾳ, λίκνα τοῦ Παγκοσμίου Πολιτισμοῦ, ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου κ. Κασουλίδης, ὑπογραμμίζων τήν σημασίαν τῶν τόπων
λατρείας τῶν θρησκευτικῶν Κοινοτήτων διά τήν διατήρησιν τῆς ταυτότητος
αὐτῶν καί τήν ζημίαν τῆς ταυτότητος αὐτῶν ἐκ τῆς ἐκριζώσεως τῶν Κοινοτήτων ἐκ τῶν πατρογονικῶν ἑστιῶν αὐτῶν, ὡς συνέβη εἰς Ἰράκ, Κύπρον καί
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ἄλλας χώρας, τήν σημασίαν τῆς ἀναστηλώσεως τῶν μνημείων καί τῆς ἐπιστροφῆς ἐκ τῆς ἐμπορείας κλαπέντων ἀντικειμένων λατρείας ὡς μνημείων
καί θησαυρῶν τῆς παγκοσμίου πολιτιστικῆς κληρονομίας, καί ἡ συνδιοργανώτρια τῆς Διασκέψεως ταύτης κ. Elizabeta Kitanovic, Executive
Secretary of Human Rights of C.E.C. (Conference of European Churches).
Εὑρισκόμενος εἰς Κύπρον ὁ Μακαριώτατος, παρεκάθισεν εἰς γεῦμα εἰς
τήν Ἀρχιεπισκοπήν Κύπρου, παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ ὑπό τοῦ Μακ.
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου. Διαρκοῦντος τοῦ γεύματος, ὁ
Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ὡμίλησεν εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου περί τοῦ
δημιουργηθέντος προσφάτως προβλήματος διά τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί ὅλας τάς Χριστιανικάς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Γῆς ἐκ τοῦ προτεινομένου νόμου ὑπό 40 βουλευτῶν εἰς τό Ἰσραηλινόν Κοινοβούλιον, ὁ ὁποῖος ἐάν
ψηφισθῇ, στερεῖ ἀπό τάς Ἐκκλησίας τό δικαίωμα αὐτῶν νά ἀξιοποιοῦν ἐλευθέρως τάς περιουσίας αὐτῶν ὡς καί ἐκ τῆς προσφάτου ἀποφάσεως τοῦ Ἰσραηλινοῦ Περιφερειακοῦ Δικαστηρίου, διδούσης κῦρος εἰς τάς ἄνευ ἐξουσιοδοτήσεως καί παρανόμους πολυετεῖς ἐνοικιάσεις τῶν εἰς τήν Jafa Gate ἐν Ἱεροσολύμοις ξενοδοχείων τοῦ Πατριαρχείου εἰς τούς ἐποικιστάς τῆς ὀργανώσεως «Ἀτέρετ Κοχανίμ».
Τό αὐτό πρόβλημα ἤγειρεν ὁ Μακαριώτατος καί εἰς τήν συνάντησιν,
τήν ὁποίαν εἶχε μετά τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Νικολάου
Ἀναστασιάδου.
Τόσον ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, ὅσον καί ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς
Δημοκρατίας, ἤκουσαν μετά μεγάλης προσοχῆς τά ἐγερθέντα ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου προβλήματα καί ὑπεσχέθησαν ὅτι δι’ ὅλων τῶν εἰς τήν ἁρμοδιότητα
αὐτῶν μέσων θά συμπαρασταθοῦν εἰς τόν Μακαριώτατον εἰς τάς προσπαθείας Αὐτοῦ διά τήν ἐπίλυσιν τῶν ὡς ἄνω προβλημάτων συμφώνως πρός τό
status quo.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
• Ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον
Καντουαρίας
Τὴν Τετάρτην, 19ην Ὀκτωβρίου/1η ν Νοεμβρίου 2017, ἡ Α.Θ.
Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος εἶχε συνάντησιν μετὰ
τοῦ Σεβ. Ἀρχι-επισκόπου Κανταρβουρίας κ. Justin Welby. Εἰς τὴν συνάντησιν
ταύτην ὁ Πατριάρχης συνωδεύετο ὑπὸ τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβ.
Ἀρχιεπι-σκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καὶ τοῦ Ἀρχιδιακόνου π.
Μάρκου.
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Κατά τὴν συνάντησιν ταύτην, ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κανταρβουρίας κ. Welby περὶ τῆς δημιουργουμένης λίαν σοβαρᾶς
καταστάσεως διὰ τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καὶ τὰς λοιπὰς Χριστιανικὰς
Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Γῆς ἐκ τοῦ προετοιμαζομένου νόμου ὑπὸ τεσσαράκοντα
βουλευτῶν τοῦ Ἑβραϊκοῦ Κοινοβουλίου, ὁ ὁποῖος, ἐὰν ψηφισθῇ, θά στερῇ τὰς
χριστιανικὰς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Γῆς τοῦ δικαιώματος τῆς ἐλευθέρας ἀξιοποιήσεως τῶν περιουσιῶν αὐτῶν.
Μακαριώτατος ἤγειρε ἐπίσης τὸ θέμα τῆς προσφάτου ἀποφάσεως τοῦ
Ἰσραηλινοῦ Περιφερειακοῦ Δικαστηρίου, διδούσης κῦρος εἰς τάς ἄνευ ἐγκρίσεως παρανόμους πολυετεῖς ἐνοικιάσεις τῶν ξενοδοχείων τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν Jafa Gate εἰς τοὺς ἐποικιστὰς τῆς Ἑβραϊκῆς Ὀργανώσεως «Ἀτέρετ Κοχανίμ».
Ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι ὁ Μακαριώτατος ἐν συνεχείᾳ εἶχε συνάντησιν
μετά τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου τοῦ Westminster κ. Vincent Nichols, τήν 2 αν
Νοεμβρίου, ἔνθα τά ὡς ἄνω θέματα συνεζητήθησαν.
Διαρκούσης τῆς τριημέρου παραμονῆς Αὐτοῦ εἰς Λονδῖνον ὁ Μακ. εἶχε
συναντήσεις μετά μελῶν τοῦ Κοινοβουλίου τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ζητῶν
τήν ὑποστήριξιν αὐτῶν εἰς τά ὡς ἄνω ἀναφερθέντα προβλήματα.
Ὁ Μακαριώτατος εἶχε ἐπίσης συναντήσεις μέ ἄλλους θρησκευτικούς
ἡγέτας, ἐν οἷς ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἄγγελος τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας καί ὁ
πάστωρ Agu τῆς Redeemed Christian Church of God.
Ὁ Μακαριώτατος ἐζήτησε τὴν συμπαράστασιν εἰς τὰς προσπαθείας
τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν διὰ την διατήρησιν τοῦ καθεστῶτος – status
quo εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, καί ἰδίᾳ εἰς τήν Παλαιὰν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων.
Ὅλαι αἱ πλευραί ἤκουσαν μετά προσοχῆς τήν παρουσίασιν τοῦ Παριάρχου καί
ἐξέφρασαν τήν διάθεσιν νά ὑπερασπίσουν τάς Ἐκκλησίας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν
νά διατηρήσουν τό καθεστώς εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί νά προστατεύσουν τούς
πιστούς τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκευμάτων.
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