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Σην Σρύτη 16 Μαΐου 2017, πραγματοποιόθηκε ςτην Ορθόδοξο Ακαδημύα 

Κρότησ (ΟΑΚ), το Γ΄ Παγκρότιο Ιερατικό εμινϊριο με ειδικό θϋμα: «Θεολογικό 

προςϋγγιςη των κειμϋνων τησ Αγύασ και Μεγϊλησ υνόδου τησ Ορθοδόξου 

Εκκληςύασ». Σισ εργαςύεσ του εμιναρύου «ϊνοιξε» ο εβαςμιώτατοσ 

Αρχιεπύςκοποσ Κρότησ κ. Ειρηναύοσ με την τϋλεςη του Αγιαςμού και ςτη 

ςυνϋχεια ακολούθηςε η ειςαγωγό ςτη θεματολογύα του εμιναρύου, από τον 

εβαςμιώτατο Μητροπολύτη Κιςϊμου και ελύνου κ. Αμφιλόχιο, Πρόεδρο τησ 

ΟΑΚ και τον Δρα Κωνςταντύνο Ζορμπϊ, Γενικό Διευθυντό τησ ΟΑΚ.  

Ο εβαςμιώτατοσ κ. Αμφιλόχιοσ ανϋγνωςε το Μόνυμα του Οικουμενικού 

Πατριϊρχου κ.κ. Βαρθολομαύου Α΄, ςύμφωνα με το οπούο: «η ςυγκληθεύςα εν 

Κολυμβαρύω Κρότησ Αγύα και Μεγϊλη ύνοδοσ τυγχϊνει αναμφιβόλωσ το 

ςημαντικώτερον γεγονόσ τησ Ορθοδόξου ημών Εκκληςύασ των τελευταύων ετών, 

γενομϋνη προσ ενύςχυςιν τησ ενότητοσ αυτόσ και λειτουργύασ του θεςμού τησ 

ςυνοδικότητοσ εν αυτό». Διότι –κατϊ τον Οικουμενικό Πατριϊρχη– «ο ρόλοσ τησ 

προ ενόσ περύπου ϋτουσ πραγματοποιηθεύςησ υνόδου ότο η διατόρηςισ τησ 

ενότητοσ τησ Εκκληςύασ εισ οικουμενικόν επύπεδον, χωρύσ όμωσ τούτο να ςημαύνη 

μεύωςιν τησ πληρότητοσ και τησ ελευθερύασ εκϊςτησ τοπικόσ εκκληςύασ. Η 

ύνοδοσ, όπωσ ϊλλωςτε και τα δύο ςυςτατικϊ τησ λϋξεωσ δηλούν, επιβεβαιού την 

ςυνοδοιπορύαν, την κοινόν πορεύαν των κατϊ τόπουσ Ορθοδόξων Εκκληςιών». Γι’ 

αυτό και «επαινούμεν την υμετϋραν αγαπητόν Ιερότητα και τον Γενικόν 

Διευθυντόν τησ Ακαδημύασ Δρα Κωνςταντύνον Ζορμπϊν επύ τη διοργανώςει του Γ΄ 

Ιερατικού εμιναρύου, ευχόμενοι ευχύμουσ τουσ καρπούσ αυτού, προσ οικοδομόν 

εν Χριςτώ του αγαπητού και πιςτού κλόρου τησ Αγιωτϊτησ Εκκληςύασ τησ Κρότησ, 

αγωνιζομϋνου όπωσ δύδη την καλόν μαρτυρύαν εισ την ολοϋν και περιςςότερον 

εκκοςμικευομϋνην ςύγχρονον κοινωνύαν».  

Αμϋςωσ μετϊ την ανϊγνωςη του Μηνύματοσ του Οικουμενικού 

Πατριϊρχου, ο κ. Αμφιλόχιοσ ευχαρύςτηςε τουσ παρευριςκομϋνουσ 

Μητροπολύτεσ Ρεθύμνησ και Αυλοποτϊμου κ. Ευγϋνιο, Κυδωνύασ και 

Αποκορώνου κ. Δαμαςκηνό, Ιεραπύτνησ και ητεύασ κ. Κύριλλο και τουσ 



 

ομιλητϋσ του εμιναρύου, οι οπούοι –κατϊ τον ύδιο– «αποτελούν τουσ κατεξοχόν 

ειδικούσ ομιλητϋσ για το υπό ςυζότηςιν θϋμα». Ο κ. Αμφιλόχιοσ υπογρϊμμιςε, 

επύςησ, πωσ, «εύναι πολύ ευτυχϋσ το γεγονόσ ότι βριςκόμεθα ςόμερα ςε αυτόν το 

χώρο, καθώσ εύναι ςημαντικό να κοινωνούμε την κοινωνύα των προςώπων που 

εύναι ο Παρϊδειςοσ, ςε αντύθεςη με την ακοινωνηςύα που εύναι η Κόλαςη», 

ςύμφωνα με τον αββϊ Μακϊριο, καθώσ, «δεν ςώζουμε εμεύσ την Εκκληςύα και 

την Ορθοδοξύα, ούτε η Εκκληςύα ϋχει ανϊγκη από ςωτόρεσ, διότι ϋνασ εύναι ο 

ωτόρασ Χριςτόσ και όλοι εμεύσ ςωζόμαςτε μϋςα ςτη χϊρη τησ, ωσ μϋλη του 

ώματοσ του Χριςτού».  

O Δρ Ζορμπϊσ ςτη ςύντομη ειςαγωγό του τόνιςε πωσ, «η Ακαδημύα 

θεωρεύ υποχρϋωςό τησ να μη μεύνει η ύνοδοσ ςτην Ιςτορύα, ωσ ϋνα τυχαύο 

ιςτορικό γεγονόσ και γι’ αυτόν το λόγο χρειϊζεται η αξιοπούηςη των κειμϋνων τησ, 

μϋςα από την υπεύθυνη μελϋτη που εύναι μύα επιτακτικό ανϊγκη όςο ποτϋ». Κατϊ 

τον Δρα Ζορμπϊ, «βριςκόμαςτε ςε μια εποχό, όπου, εντόσ και εκτόσ των 

ευρωπαώκών μασ ςυνόρων, υπϊρχει πόνοσ και χϊοσ και ϊνθρωποι που υποφϋρουν 

ςτην απϋλπιδα προςπϊθεια τουσ να ϋρθουν ςτην Ευρώπη για ϋνα καλύτερο 

μϋλλον, ςε ειρόνη, αςφϊλεια και αξιοπρϋπεια». Σα κεύμενα τησ Αγύασ και Μεγϊλησ 

υνόδου ϋχουν οικουμενικό χαρακτόρα και απευθύνονται «προσ τα τϋκνα τησ 

Αγιωτϊτησ ημών Εκκληςύασ, αλλϊ και προσ πϊντα ϊνθρωπον «τον μακρϊν και 

τον εγγύσ» (Εφες. β, 17) και «προσ τον Ορθόδοξο λαό και κϊθε ϊνθρωπο καλόσ 

θελόςεωσ». Αυτό, κατϊ τον κ. Ζορμπϊ, ςημαύνει ότι μιλούμε όλοι για όλα και δεν 

ακούγεται μύα λϋξη για τη ςτϊςη τησ Ορθοδοξύασ ςε θϋματα Βιοηθικόσ, 

Οικολογύασ, Παιδεύασ, Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων, Οικονομικόσ κρύςησ, 

Φονταμενταλιςμού, Μεταναςτευτικόσ κρύςησ, κ.ϊ., όπωσ αυτϊ εκφρϊςθηκαν 

μϋςα από τα κεύμενα τησ υνόδου. Σϋλοσ, κατϊ τον κ. Ζορμπϊ, «ο αναςτϊςιμοσ 

θρύαμβοσ του Ιηςού Χριςτού εύναι θρύαμβοσ κατϊ τησ αδικύασ, τησ βύασ, και 

γενικότερα κατϊ τησ αμαρτύασ και του θανϊτου, η ολοκλόρωςό του ϋργο Σου επύ 

τησ γησ, προσ ανακαύνιςη του ςύμπαντοσ κόςμου». 

τη ςυνϋχεια, ο εβαςμιώτατοσ Μητροπολύτησ Μεςςηνύασ κ. 

Χρυςόςτομοσ, Καθηγητόσ τησ Θεολογικόσ χολόσ Αθηνών, παρουςύαςε την 

ειςόγηςό του, με θϋμα: «Σα “υπϋρ” και τα “κατϊ” ςτο πριν και ςτο μετϊ τησ Αγύασ 

και Μεγϊλησ υνόδου τησ Ορθοδόξου Εκκληςύασ: Θϋματα και Προβληματιςμού». Ο 

εβαςμιώτατοσ ϋκανε μύα ςύντομη ιςτορικό αναδρομό ςτισ προεργαςύεσ τησ 



 

Αγύασ και Μεγϊλησ υνόδου κατϊ τον 20ο αιώνα, καθώσ και ςτο γόνιμο διϊλογο 

που αναπτύχθηκε μϋςα από την προβολό τησ πατερικόσ ςκϋψησ και τόνιςε 

ιδιαύτερα πωσ, «η ύνοδοσ όταν απαύτηςη των καιρών και η πορεύα προσ αυτό 

μονόδρομοσ». Κατϊ τον κ. Χρυςόςτομο «η ύνοδοσ αςχολόθηκε με θϋματα όπωσ, 

η εκκληςιολογικό τησ αυτοςυνειδηςύα, η ςτόριξη τησ οικογϋνειασ, η αποςτολό τησ 

Εκκληςύασ ςτο ςύγχρονο κόςμο, καθώσ και ϊλλα φλϋγοντα ζητόματα, τα οπούα 

προϋβαλαν την επικαιρότητα και ευαιςθηςύα τησ Ορθοδόξου Εκκληςύασ». Ο κ. 

Χρυςόςτομοσ υπογρϊμμιςε, επύςησ, πωσ «η ύνοδοσ αυτό αποτελεύ τη φανϋρωςη 

του ςυνοδικού θεςμού, που “ϋβγαλε” τα μϋλη τησ Εκκληςύασ από την αυτοϊνοςη 

εςωςτρϋφεια που για αιώνεσ ταλαιπωρούςε την Εκκληςύα, κϊτι που αποτελεύ 

μεγϊλο κϋρδοσ».  Επύςησ ϋκανε λόγο και για τουσ «νεοζηλωτικούσ κύκλουσ που 

δεύχνουν αςϋβεια προσ τον ιερό ςυνοδικό θεςμό και πολυλογούν ατεκμηρύωτα, 

όντασ εγκλωβιςμϋνοι ςτον πειραςμό τησ αυτοπροβολόσ τουσ, αλλϊ και ϊλλων 

ςκοπιμοτότων», ενώ ταυτοχρόνωσ τόνιςε πωσ «η μη ςυμμετοχό των τεςςϊρων 

εκκληςιών ςτην Αγύα και Μεγϊλη ύνοδο, όταν ϋνασ μετεωριςμόσ ανορθόδοξοσ 

και εκκληςιολογικώσ επικύνδυνοσ». Γιατύ με αυτόν τον τρόπο «η Εκκληςύα από 

τρόποσ ζωόσ μετατρϋπεται ςε ιδεολόγημα και ςϋκτα και οι πιςτού τησ από μϋλη ςε 

οπαδούσ, καθώσ δεν διαλϋγεται με κανϋναν ϊλλον εκτόσ αυτόσ». Σϋλοσ, κατϊ τον 

κ. Χρυςόςτομο, «οι ύβρεισ κατϊ τησ Αγύασ και Μεγϊλησ υνόδου εύναι εςκεμμϋνεσ 

και κατευθυνόμενεσ και επιδιώκουν την κατϊκτηςη του Οικουμενικού Θρόνου από 

τη λεγόμενη “Σρύτη Ρώμη”, με την απειλό τησ “αποτεύχιςησ” εισ βϊρουσ τησ 

ενότητασ τησ Εκκληςύασ». Μετϊ το τϋλοσ τησ ομιλύασ του, ο κ. Χρυςόςτομοσ 

απόντηςε ςε ερωτόςεισ των κληρικών και ακολούθηςε ενδιαφϋρουςα 

εποικοδομητικό ςυζότηςη.  

τη ςυνϋχεια ο κ. Θεόδωροσ Γιϊγκου, Καθηγητόσ τησ Θεολογικόσ χολόσ 

του Α.Π.Θ. ανϋλυςε την ειςόγηςό του, με θϋμα: «Η θϋςη και οι θϋςεισ τησ Αγύασ 

και Μεγϊλησ υνόδου τησ Ορθοδόξου Εκκληςύασ». Ο κ. Γιϊγκου ϋκανε μύα 

ςυνοπτικό ιςτορικό αναδρομό ςτην εκκληςιαςτικό ιςτορύα ςχετικϊ με τον 

οικουμενικό διϊλογο, τονύζοντασ τον φιλϊνθρωπο χαρακτόρα τησ Εκκληςύασ, 

καθώσ και την ποιμαντικό τησ πρϊξη και υπογραμμύζοντασ πωσ, «η γενικότερη 

πρϊξη τησ Εκκληςύασ και μϊλιςτα η ςυνοδικό θα πρϋπει να λαμβϊνεται ςοβαρϊ 

υπόψη». Ο κ. Γιϊγκου υπογρϊμμιςε την ύπαρξη ενόσ κύκλου λαώκιςμού, που 

αποτελεύται από ανθρώπουσ παραπληροφορημϋνουσ με ελλιπό κατϊρτιςη, οι 



 

οπούοι καταφϋρονται εναντύον τησ Αγύασ και Μεγϊλησ υνόδου. Σαυτοχρόνωσ 

και ςε αντύθεςη με την ανωτϋρω παρϊλογη «λογικό» –κατϊ τον κ. Γιϊγκου– οι 

αρχϋσ τησ οικονομύασ και τησ ακρύβειασ που εφαρμόζονται από την 

εκκληςιαςτικό μασ παρϊδοςη, φανερώνουν τον δυναμιςμό τησ πατερικόσ 

ςκϋψησ και κατ’ επϋκταςη τησ Εκκληςύασ. τη ςυνϋχεια, ο κ. Γιϊγκου ανϋλυςε 

την προβληματικό γύρω από τουσ μικτούσ γϊμουσ και τη διαςτρϋβλωςη τησ 

ςκϋψησ τησ ορθόδοξησ παρϊδοςησ πϊνω ςε αυτό το θϋμα από ευςεβιςτικούσ 

κύκλουσ. 

Έπειτα από την ολοκλόρωςη των ειςηγόςεων ακολούθηςε ςυζότηςη, 

καθώσ και εξαγωγό των γενικών ςυμπεραςμϊτων.  

Σισ εργαςύεσ του εμιναρύου «ϋκλειςε» ο εβαςμιώτατοσ Αρχιεπύςκοποσ 

Κρότησ κ. Ειρηναύοσ, ο οπούοσ ςυνεχϊρη την ΟΑΚ για την πρωτοβουλύα και 

ευχαρύςτηςε για τη διοργϊνωςη, προτεύνοντασ τη ςυνϋχιςη και την υιοθϋτηςη 

από την Ιερϊ Επαρχιακό ύνοδο τησ Εκκληςύασ τησ Κρότησ, των παγκρότιων 

αυτών ιερατικών δρϊςεων του Ιδρύματοσ. 

τουσ παρευριςκομϋνουσ προςφϋρθηκε δωρεϊν το νϋο ϋντυπο των 

«Αποφϊςεων τησ Αγύασ και Μεγϊλησ υνόδου τησ Ορθοδόξου Εκκληςύασ» με την 

επιμϋλεια και ϋκδοςη του «Κϋντρου Οικουμενικών, Ιεραποςτολικών και 

Περιβαλλοντικών Μελετών “Μητροπολύτησ Παντελεόμων Παπαγεωργύου”» 

(CEMES).  

 

 


