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Τα 12 μέλη της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου και οι μητροπολίτες που απαρτίζουν τις 
συνοδικές επιτροπές ∆ογματικών και ∆ιορθοδόξων θεμάτων θα αποτελέσουν τον κύριο κορμό 
της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης. 

 
Αυτή ήταν η βασική πρόταση που έφερε στην Ιεραρχία προς έγκριση η ∆.Ι.Σ.  Οι άλλες 

δυο επιλογές που είχε διαθέσιμες η Ι.Σ.Ι. οι οποίες όμως  δεν τέθηκαν καν προς ψήφιση ύστερα 
από την επικράτηση της προτάσεως της ∆.Ι.Σ. με 52 ψήφους, ήταν η επιλογή της μυστικής 
ψηφοφορίας ή της κληρώσεως. 

 
Τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας όπως ανακοινώθηκαν σήμερα. 
 
Α. Η 25μελής Αντιπροσωπεία 
 
1. Ο Αθηνών κ.κ. Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος της ∆.Ι.Σ. 
2. Ο Ηλείας κ. Γερμανός, Μέλος της ∆.Ι.Σ. 
3. Ο Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος, Μέλος της ∆.Ι.Σ. 
4. Ο Άρτης κ. Ιγνάτιος, Μέλος της ∆.Ι.Σ. 
5. Ο Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος, Μέλος της ∆.Ι.Σ. 
6. Ο Νικαίας κ. Αλέξιος, Μέλος της ∆.Ι.Σ. 
7. Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, Μέλος της ∆.Ι.Σ. 
8. Ο Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσέβιος, Μέλος της ∆.Ι.Σ. 
9. Ο Καστορίας κ. Σεραφείμ, Μέλος της ∆.Ι.Σ. 
10. Ο Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Θεόκλητος, Μέλος της ∆.Ι.Σ. 
11. Ο Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, Μέλος της ∆.Ι.Σ. 
12. Ο Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, Μέλος της ∆.Ι.Σ. 
13. Ο Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Μέλος της ∆.Ι.Σ. 
14. Ο Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θασου κ. Προκόπιος, Πρόεδρος της Σ.Ε. ∆ογματικών 

και Νομοκανονικών 
15. Ο Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, Πρόεδρος της Σ.Ε. ∆ιορθοδόξων 
16. Ο ∆ιδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. ∆αμασκηνός, Τακτικό Μέλος της Σ.Ε. 

∆ογματικών και Νομοκανονικών. 
17. Ο ∆ημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, Τακτικό Μέλος της Σ.Ε. ∆ιορθοδόξων 
18. Ο Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ 
19. Ο Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Τακτικό Μέλος της Σ.Ε. ∆ιορθοδόξων 
20. Ο Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Αναπλ. Μέλος της Σ.Ε. 

∆ιορθοδόξων 
21. Ο Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλος, Τακτικό Μέλος της Σ.Ε. 

∆ογματικών και Νομοκανονικών 
22. Ο Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης, Αναπληρωματικό Μέλος της Σ.Ε. 

∆ογματικών και Νομοκανονικών 
23. Ο Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος, Αναπληρωματικό Μέλος της Σ.Ε. 

∆ογματικών και Νομοκανονικών 
24. Ο Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητος, Αναπληρωματικό Μέλος της 

Σ.Ε. ∆ογματικών και Νομοκανονικών 
25. Ο Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, Αναπλ. Μέλος της Σ.Ε. ∆ιορθοδόξων 



Β. Η Εξαμελής Επιτροπή Ειδικών 
 
1. Ο Μεθώνης κ. Κλήμης, Αρχιγραμματεύς Ιεράς Συνόδου 
2. Αρχιμ. κ. Ιγνάτιος Σωτηριάδης, Γραμματεύς της Σ.Ε. ∆ιορθοδόξων 
3. Αρχιμ. Χερουβείμ Μουστάκας, Συνεργάτης της Σ.Ε. ∆ιορθοδόξων 
4. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Αδαμάντιος Αυγουστίδης, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αναπλ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αθηνών 
5. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Βασίλειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής 

Θεσσαλονίκης 
6. Ελλογιμώτατος κ. Γεώργιος Φίλιας, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αθηνών 
 
Γ. Η Τριμελής Αντιπροσωπεία βοηθών (stewarts) 
 
1. κ. Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, Συνεργάτης της Σ.Ε. ∆ιορθοδόξων 
2. κ. ∆ημοσθένης Θεοχάρης, Συνεργάτης της Σ.Ε. ∆ιορθοδόξων. 
3. κ. Νικόλαος Πετρόπουλος, Συνεργάτης Γραφείου Τύπου 
 
∆. Ο Ειδικός Σύμβουλος επί του Τύπου του Μακαριωτάτου 
κ. Χάρης Κονιδάρης 
 
Ε. Η Συντακτική Επιτροπή του Μηνύματος της Συνόδου 
Ο Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας 
 
ΣΤ. Στη Γραμματεία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου 
 
1. Ο Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος 
2. Ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Μάξιμος Παφίλης, Συνεργάτης της Σ.Ε. ∆ιορθοδόξων, 

ως Ειδικός Σύμβουλος 
 
Ζ. Στην Επιτροπή Τύπου της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου 
 
1. Ο ∆ημητριάδος κ. Ιγνάτιος 
2. Ο κ. Αλέξανδρος Κατσιάρας, Συντονιστής της Επιτροπής ∆ιοικήσεως της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. 

και ∆ιευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως Ειδικός Σύμβουλος. 
 
http://orthodoxia.info/news/39096-2/ 



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ:  

Ποιοι και γιατί αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην Πανορθόδοξη. 
 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΥ∆ΑΡΟΣ 
8 Μαρτίου 2016 | 6:30 μμ, 6:30 μμ 
 
Αλυσιδωτή αντίδραση προκάλεσε η άρνηση του μητροπολίτη Νέας Σμύρνης να 

συμμετάσχει στην αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος στην επερχόμενη Πανορθόδοξη 
Σύνοδο. 

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του orthodoxia.info ο μητροπολίτης κ. Συμεών 
θα ήταν ένας εκ των ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος λόγω της συμμετοχής του ως 
αναπληρωματικό μέλος στην επιτροπή ∆ιορθοδόξων. 

Ο κ. Συμεών αρνήθηκε να συμμετάσχει με τον ισχυρισμό πως δεν τον ενδιαφέρει 
από την στιγμή που δεν θα έχει ψήφο, σύμφωνα με τον κανονισμό της Πανορθόδοξης. 

Για την κάλυψη της θέσεως του κ. Συμεών η Ι.Σ.Ι. στράφηκε προς τα μέλη της επόμενης 
∆.Ι.Σ. (2016-2017) ξεκινώντας από τους ιεράρχες της Αυτοκεφάλου. Ο μητροπολίτης Φθιώτιδος 
κ. Νικόλαος αρνήθηκε. Το ίδιο έπραξε και ο μητροπολίτης Μάνης. Επόμενος στην σειρά ήταν ο 
μητροπολίτης ∆ημητριάδος ο οποίος συμμετέχει ήδη ως μέλος της επιτροπής ∆ιορθοδόξων. 
Έτσι το ερώτημα τέθηκε στον επόμενο, Καισαριανής κ. ∆ανιήλ ο οποίος αρνήθηκε 
κατηγορηματικά. Εξίσου κατηγορηματική ήταν η άρνηση του μητροπολίτη Πειραιώς. 

Τελικά αυτός που δέχθηκε από την επόμενη σύνθεση της ∆.Ι.Σ. να συμμετάσχει 
καλύπτοντας το κενό του μητροπολίτη Νέας Σμύρνης ήταν ο Ύδρας κ. Εφραίμ. 

Η αιτιολόγηση που χρησιμοποίησαν ορισμένοι εκ των μητροπολιτών που αρνήθηκαν να 
συμμετάσχουν στην αποστολή συνοψιζόταν στην φράση «δεν είμαι μαριονέτα». 

Καθήκοντα αναπληρωματικών θα αναλάβουν οι μητροπολίτες των Νέων Χωρών της 
επόμενης ∆.Ι.Σ., δηλαδή οι μητροπολίτες Εδέσσης, Ζιχνών, Ελευθερουπόλεως, Σερβίων, 
Αλεξανδρουπόλεως και Νεαπόλεως. 

 
ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ; 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του orthodoxia.info δεν αποκλείεται μετά το Πάσχα να 
συνέλθει εκ νέου σε έκτακτη συνεδρίαση η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας, προκειμένου να 
συζητήσει επί των κειμένων της Πανορθοδόξου, για πολλά εκ των οποίων υπάρχουν 
αντιρρήσεις και αντιπροτάσεις. 

Η αυριανή συνεδρίαση της Ι.Σ.Ι. αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού όπως όλα 
δείχνουν το μάθημα των θρησκευτικών που έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί θεωρείται από 
πολλούς ιεράρχες ως ευκαιρία μιας ευρύτερης συζήτησης για τις σχέσεις Εκκλησίας – 
Κυβέρνησης και ειδικά Εκκλησίας - Υπουργείου Παιδείας. 

http://orthodoxia.info/news/αποκλειστικο-ποιοι-και-γιατί-αρνήθηκ/ 



Προβληματισμός στην Ιεραρχία για τα κείμενα της Πανορθόδοξης 
 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΥ∆ΑΡΟΣ 
10 Μαρτίου 2016 | 12:04 πμ, 12:04 πμ 

Την άποψη πως η επερχόμενη Πανορθόδοξη Σύνοδος θα πρέπει να χαρακτηριστεί 
«Οικουμενική» αλλά και αρκετές ενστάσεις για δυο από τα κείμενα που έχουν εγκριθεί 
εξέφρασαν σήμερα το βράδυ οι περισσότεροι εκ των Ιεραρχών που έλαβαν τον λόγο στην 
έκτακτη απογευματινή συνεδρίαση της Ι.Σ.Ι. 

«Είμαστε εμείς πιο ευαίσθητοι από τους Πατέρες;» αναρωτήθηκε ο μητροπολίτης Ν. 
Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος που υπεραμύνθηκε της άποψης να χαρακτηριστεί 
«Οικουμενική» η Πανορθόδοξη. 

Ο μητροπολίτης Κυθήρων που τάχθηκε κατά της θεωρίας της «διηρημένης Εκκλησίας» 
σημείωσε πως από την εποχή των Οικουμενικών Συνόδων υπήρχαν διασπάσεις, χωρίς αυτό να 
απαγόρευσε την χρήση του όρου «οικουμενική». 

 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ 

∆υο κείμενα δέχθηκαν την περισσότερη κριτική. Το «Η αποστολή της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας εν τω συγχρόνω κόσμω» και «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον 
λοιπόν χριστιανικόν κόσμον». 

Οι περισσότεροι εκ των Ιεραρχών που τοποθετήθηκαν έκαναν λόγο για προβληματικές οι 
οποίες υπάρχουν στα συγκεκριμένα κείμενα. «Είναι σαν να αναγνωρίζουμε την ύπαρξη άλλων 
εκκλησιών» είπε χαρακτηριστικά ο μητροπολίτης Ν. Κρήνης που σημείωσε πως είναι 
διαφορετικό να χρησιμοποιούνται κάποιοι όροι για χάρη του διαλόγου και αλλιώς όταν αυτοί 
μπαίνουν σε συνοδικά κείμενα παγκοσμίου εμβέλειας τα οποία θα χαρακτηριστούν «ιερά». 

Ειδικά για το κείμενο των σχέσεων με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο, ο μητροπολίτης 
Μεσογαίας παρατήρησε την «ύπαρξη διγλωσσίας που προκαλεί σύγχυση». 

«Είναι ασαφές αλλά θεραπεύσιμο» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Νικόλαος που υποστήριξε οτι 
το κείμενο προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της απόδειξης πως η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η 
«Μια Αγία Καθολική…» μιλώντας παράλληλα για την ανάγκη συνύπαρξης με τους υπόλοιπους 
Χριστιανούς. 

Ο κ. Νικόλαος αναρωτήθηκε γιατί δεν υπάρχει καμία αναφορά στο θέμα της Ουνίας ενώ 
σημείωσε αναφερόμενος στο κείμενο της παρουσίας της Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο 
πως πρέπει «να στηριχτεί η πίστη και όχι η θεσμικά η Εκκλησία». «Γίνεται διωγμός» είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Νικόλαος συμπληρώνοντας πως ο λαός πρέπει με κάθε τρόπο να μάθει 
πως διακυβεύεται η πίστη. 

Οι μητροπολίτες που προβληματίζονται για το γεγονός της αναφοράς των 
Ρωμαιοκαθολικών και των άλλων χριστιανικών ομολογιών ως «Εκκλησίες» ανέπτυξαν την 
άποψη πως μια τέτοια επίσημη παραδοχή θα προκαλέσει σειρά προβλημάτων στους πιστούς. 

«Πάμε να ενώσουμε τα διασπαρμένα και να διαιρέσουμε τα ηνωμένα» είπε 
χαρακτηριστικά ο μητροπολίτης Κυθήρων ενώ ο μητροπολίτης Ν. Κρήνης σημείωσε τον φόβο 
του πως «Θα μπούμε σε περιπέτεια».  

Μια διαφορετική άποψη κατέθεσε ο μητροπολίτης ∆ημητριάδος που κάλεσε τους 
μητροπολίτες να σκεφτούν τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη 
θρησκευτική ομοιομορφία όπως στην Ελλάδα. «Είναι εύκολο να λέμε, αλλά δύσκολο να 
πράξουμε» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ιγνάτιος που αναρωτήθηκε πως θα μπορέσει να 
συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ των χριστιανών εάν η Πανορθόδοξη τους καταγγείλει ως 
αιρετικούς. 



Ο μητροπολίτης ∆ημητριάδος τόνισε πως στο τελικό μήνυμα της Συνόδου θα πρέπει να 
δοθεί η μεγαλύτερη βαρύτητα ώστε η ορθόδοξη Εκκλησία να πει συγκεκριμένα πράγματα στον 
κόσμο. 

 
Ο ΚΟΣΜΟΣ ∆ΕΝ ΞΕΡΕΙ 

Ιδιαίτερα προβληματισμένοι ήταν οι μητροπολίτες για το γεγονός της άγνοιας των πιστών 
για τα όσα συμβαίνουν γύρω από την Πανορθόδοξη. Ο μητροπολίτης Κυθήρων σχολίασε 
αρνητικά την στάση του μητροπολίτη Περγάμου που ζητούσε «όχι διαρροές» παρατηρώντας 
πως «φτάσαμε να έχουμε πλήρη άγνοια». 

Ο μητροπολίτης Ηλείας τάχθηκε κατά της άποψης πως η συνείδηση του λαού επικυρώνει 
τις αποφάσεις αφού όπως υποστήριξε αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν ο λαός είναι ορθά 
διαφωτισμένος. 

Ταυτόχρονα αρκετοί ιεράρχες σημείωσαν πως θέματα που έμειναν ή άλλα που δεν 
μπήκαν τελικά στην ατζέντα είναι ακατανόητα από τον λαό. «Τι απολογία θα δώσουμε στο λαό 
επειδή δεν συμφωνούμε στα ∆ίπτυχα» στην σειρά δηλαδή των Εκκλησιών είπε χαρακτηριστικά 
ένας μητροπολίτης ενώ ένας άλλος είπε πως η θεματολογία δεν ενδιαφέρει καθόλου τον μέσο 
χριστιανό. 

Όλα δείχνουν πως οι προτάσεις των μητροπολιτών θα τεθούν υπόψη των αρμόδιων 
συνοδικών επιτροπών και πιθανότατα μετά το Πάσχα η Ιεραρχία θα είναι αυτή που θα 
συγκληθεί εκ νέου προκειμένου να τοποθετηθεί επίσημα επί των κειμένων της Πανορθόδοξης. 

http://orthodoxia.info/news/προβληματισμός-στην-ιεραρχία-για-τα-κ/ 




