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ΤΣΑΣΖ  ΔΚΚΛΖΖ  ΓΗΑ  ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ  ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ  ΣΟ 

ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ  ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ 

 

ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ 

 

Παλαγηώηαηε           

Μαθαξηώηαηνη 

εβαζκηώηαηνη θαη Θενθηιέζηαηνη  

Παηέξεο θαη Αδειθνί, 

 

Σν πεξηερόκελν ηνπ γξάκκαηνο απηνύ ζπληάρζεθε κε 

πνιιή αγσλία γηα ηελ ηύρε ησλ νξζνδόμσλ πηζηώλ ηεο 

Δθθιεζίαο Ηεξνζνιύκσλ θαη ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο 

γεληθόηεξα πνπ ζήκεξα αληηκεησπίδεη ηεξάζηηα 

πξνβιήκαηα, αιιά απηά θαιύπηνληαη θάησ από ην 

ζύλζεκα, όηη κηα νκάδα θαλαηηθώλ αξάβσλ νξζνδόμσλ 

ζέινπλ ηελ αξαβνπνίεζε ηνπ Παηξηαξρείνπ Ηεξνζνιύκσλ. 

Όζνη πήξαλ ηελ πξσηνβνπιία λα κπνπλ κπξνζηά θαη λα 

απνθαιύςνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ην ηη ζπκβαίλεη ζηνλ 

εθθιεζηαζηηθό ρώξν ηεο Δθθιεζίαο Ηεξνζνιύκσλ, αληί 

λα γίλνληαη δεθηνί κε επραξηζηίεο, απεηινύληαη θαη 

ήδε αληηκεησπίδνληαη θαηά παξάδνμν ηξόπνλ από ηελ 

Ζγεζία ηνπ Παηξηαξρείνπ κε θαζαίξεζε θαη δησγκό. 

Παξόια απηά, πξέπεη λα πνύκε ηα πξάγκαηα κε ην 

όλνκα ηνπο όπνηεο θαη αλ είλαη νη ζπλέπηεο δηόηη ην 

θίλεηξν καο είλαη ην θαιό ηεο Δθθιεζίαο θαη όρη νη 

πξνζσπηθέο θηινδνμίεο δηόηη ηόηε ζα είρακε 

δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά, ηεο ππνθξηηηθήο ππαθνήο, 

γλσζηήο ζηνπο εθθιεζηαζηηθνύο θύθινπο. Βάδνπκε ην 

εθθιεζηαζηηθό κέιινλ καο ζε άκεζν θίλδπλν, πξνο 

ράξε ηεο αιήζεηαο, γηα λα κάζεη ν θόζκνο ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ησλ πξνβιεκάησλ θαη κεηά ζα ηνπο 

αθήζνπκε ζηελ θξίζε ηνπ Θενύ, δηόηη πηζηεύνπκε όηη 

άιια ζπκθέξνληα εμππεξεηνύληαη κε ηελ αδηαθνξία ησλ 

ππεπζύλσλ πνπ καο θάλεη λα ακθηβάιινπκε αλ απηνί 

είλαη γλήζηνη πνηκέλεο καο, γηαηί ὁ πνηκέλαο ν 

θαιόο βάδεη ηελ δσή ηνπ γηα λα ζώζεη ηα πξόβαηα από 
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ηνύο ιύθνπο. Γηα όηη ζπκβεί ζα δώζνπλ ιόγν ζην Θεό 

ηελ εκέξα ηεο ηειηθήο θξίζεο. 

Δπεηδή είκαζηε κέιε ηνπ αξαβόθσλνπ πνηκλίνπ θαη 

δνύκε ηα πξνβιήκαηα ησλ πηζηώλ θαη ηηο επηζέζεηο 

πνπ δέρνληαη ιόγσ ηεο αδηαθνξίαο ηεο Δθθιεζηαζηηθήο 

ησλ εγεζίαο απν εηεξνδόμνπο, εθζέζακε 

επαλεηιεκκέλσο ζηνλ Παηξηάξρε καο θ. Θεόθηιν ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο αγσλίεο ηνπ θόζκνπ, επη 

παξνπζία ηνπ Αξρηγξακκαηέα θαη άιισλ Αξρηεξέσλ ηνπ 

Παηξηαξρείνπ. Πεξηκέλακε αξθεηά ηελ αληαπόθξηζε ηνπ 

Παηξηάξρε θαη ηεο πλόδνπ, αιιά κάηαηα. Δπαλήιζακε 

κε αγάπε θαη ηαπείλσζε, ππελζπκίδνληαο ηα αηηήκαηα 

αιιά θηππνύζακε ζε απηηά θνπθώλ θαη κάιηζηα άξρηζαλ 

λα καο θαηεγνξνύλ όηη είκαζηε αλζέιιελεο θαη όηη 

ζέινπκε λα αιιάμνπκε ηνλ παξόληα παηξηάξρε κε άξαβα 

θάηη ην νπνίν θαηαγγέιινπκε ζαλ κεγάιν ΨΕΜΑ, δηόηη 

δελ έρνπκε θαλέλα εζληθό θίλεηξν, αγαπάκε ηελ 

Διιάδα, ζεβόκαζηε ηνλ ξόιν πνπ έρεη παίμεη γηα ηα 

παλάγηα πξνζθπλήκαηα θαη ηελ Οξζνδνμία καο ζηε κέζε 

Αλαηνιή. Σα αηηήκαηα καο είλαη θαζαξά πλεπκαηηθά 

θαη πνηκαληηθά θαη λνκνθαλνληθά.  

 

1. Εεηάκε όπσο λένη θαη λέεο απν ην πνίκλην λα 
κπνξνύλ λα γίλνληαη Μνλαρνί, θάηη πνπ δελ 

επηηξέπεη ε ζεκεξηλή Ζγεζία, αιιά θξαηά πάληα 

έλα κηθξό αξηζκό κνλαρώλ αξαβόθσλσλ, γηα λα 

δηθαηνινγεί όηη δελ ελδηαθέξνληαη πνιινί 

εληόπηνη, όπσο καο απνθαινύλ γηα ηνλ κνλαρηζκό. 

Όηαλ θάπνηνο από ηνπο αξαβόθσλνπο πηζηνύο 

εθθξάδεη επηζπκία λα γίλεη κνλαρόο, ηνπ θέξλνπλ 

ρίιηα εκπόδηα θαη πεξηκέλεη ρξόληα λα εγθξηζεί 

ην αίηεκα ηνπ, ελώ έλαο ειιεληθήο θαηαγσγήο 

αζρέηνπ εζηθήο ζπκπεξηθνξάο, γίλεηαη ακέζσο 

δεθηόο θαη ρεηξνηνλείηαη ρσξίο θαλέλα δηζηαγκό, 

κόλν θαη κόλν επεηδή είλαη Έιιελαο. Απηό 

γίλεηαη αηηία ώζηε δεθάδεο θιεξηθνί θαη 

Αξρηεξείο, παηδηά ηεο Δθθιεζίαο Ηεξνζνιύκσλ λα 

ππεξεηνύλ ζήκεξα ζε άιιεο νξζόδνμεο Δθθιεζίεο. 

Δίλαη απηό ζηνξγηθή αληηκεηώπηζε ηεο Μεηέξαο 

εθθιεζίαο θαη ρξηζηηαληθή Γηθαηνζύλε; 
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2. Εεηάκε λα ππάξρνπλ θαη άγακνη πλεπκαηηθνί πνπ 
λα γλσξίδνπλ ηελ αξαβηθή γιώζζα γηα λα δέρνληαη 

ηνπο πηζηνύο ζην κέγα κπζηήξην ηεο Ηεξήο 

Δμνκνιόγεζεο θαη λα θαηεπζύλνπλ ηελ δσή ησλ 

πηζηώλ ζηελ ηειείσζε θαη λα ηνπο θαζνδεγνύλ ζην 

δξόκν ηεο ζσηεξίαο, ζην δύζθνιν θνηλσληθό 

πεξίβνιν πνπ επξίζθνληαη. 

 

3. Εεηάκε λα αλαγλσξηζζεί ην πξώην θαη κνλαδηθό 
γπλαηθείν κνλαζηήξη πνπ ηδξύζεθε ζηελ Ηνξδαλία 

από ηνλ Μαθαξηζηό Παηξηάξρε Γηόδσξν ζην Νηηκπίλ 

θαη αλαγέξζεθε εθ ζεκειίσλ κε ηνπο θόπνπο ηνπ 

Αξρηκαλδξίηε Υξηζηνθόξνπ Αηάιια θαη θηινμελεί 

από ην 1999 αξθεηέο Μνλαρέο θαη Γόθηκεο θαη 

είλαη πλεπκαηηθό θέληξν ζηελ Ηνξδαλία γηα 

ρηιηάδεο πηζηνύο. 

 

4. Εεηάκε λα δεκηνπξγεζεί κία ζενινγηθή θαη κία 
Δθθιεζηαζηηθή ζρνιή θιεξηθώλ γηα λα δηδάζθνληαη 

νη λένη ηελ ρξηζηηαληθή νξζόδνμε δηδαζθαιία θαη 

λα πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ δηδαρή ησλ 

ρξηζηηαληθώλ αιεζεηώλ εηο ηα ζρνιεία, λα έρνπλ 

εθόδηα γηα λα αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνπαγάλδεο 

ησλ εηεξνδόμσλ θαη λα ζπζηήλνπλ θαηερεηηθά 

ζρνιεία ζε όια ηα ρσξηά θαη ηηο πόιεηο δηόηη ηα 

ππάξρνληα δελ είλαη αξθεηά. Διιείςεη απηώλ ησλ 

ζρνιώλ πνιινί λένη ζπνπδάδνπλ ζε Λαηηληθά θαη 

πξνηεζηαληηθά ζρνιεία θαη εηζέξρνληαη ζηα 

θνιιέγηα θιεξηθώλ ησλ Λαηίλσλ θαη ησλ 

πξνηεζηαληώλ θαη πξνο βαζύηαηε ιύπε καο 

θαηαιήγνπλ ζηηο ηάμεηο ηνπ ιαηηληθνύ ή 

πξνηεζηαληηθνύ θιήξνπ. Αιιά γηα απηά δελ 

δηακαξηύξεηαη θαη δελ πνλά ε Οξζόδνμε Ζγεζία, 

θαη απηό καο θάλεη λα δηεξσηνύκεζα αλ είλαη 

πξαγκαηηθνί πνηκέλεο πνπ αθήλνπλ ηα 99 πξόβαηα 

θαη ςάρλνπλ ην έλα. 
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5. Εεηάκε λα ππάξρνπλ Μεηξνπόιεηο ή Δπηζθνπέο, γηα 
λα ππάξρεη πλεπκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη 

πνηκαληηθή επζύλε θαη λα κελ πεξηκέλνπλ όια ηελ 

έγθξηζε ηνπ παηξηάξρε, δηόηη δπζηπρώο ζην 

παηξηαξρείν καο δελ ππάξρνπλ πνηκαίλνληαο 

κεηξνπνιίηεο αιιά ηηηνπιάξηνη κε απνηέιεζκα ην 

πνίκλην λα κέλεη ρσξίο πνηκέλα, θάηη ην νπνίν 

είλαη θαηαζηξνθηθό γηα ην κέιινλ ηεο Οξζνδνμίαο 

ζηε παηξίδα καο   

 

6. Εεηάκε λα έρνπλ ιόγν ζηε δηνίθεζε ηεο Δθθιεζίαο 
θαη νξηζκέλα κέιε από ην πνίκλην. Ζ Ζγεζία 

ζήκεξα ζπλεξγάδεηαη θαη εθπξνζσπείηαη από ιατθά 

κέιε. Πνηά είλαη απηά; Άηνκα πνπ  έρνπλ άγλνηα 

απν Δθθιεζία, θαη εαλ είλαη Υξηζηηαλνί, δελ 

ζπκκεηέρνπλ νύηε θαηαλννύλ ηα ηεξά Μπζηήξηα ηεο 

Δθθιεζίαο, έρνπλ λα κεηαιάβνπλ απν ηε βάπηηζε 

ηνπο θαη ηνπο παξνπζηάδνπλ σο «πξνύρνληεο», πνπ 

απνιακβάλνπλ ηηκήο ζηελ θνηλσλία. Εεηάκε Να 

έρνπλ ιόγν ζηα εθθιεζηαζηηθά δξώκελα άηνκα 

πηζηά, πνπ δνπλ κπζηεξηαθή θαη πλεπκαηηθή δσή, 

λα κε αηζζάλνληαη απνθνκκέλνη θαη μέλνη κέζα 

ζηελ ίδηα ηνπο ηελ παηξίδα θαη ηε κεηέξα ηνπο 

Δθθιεζία, ζηελ νπνία ζήκεξα έρνπλ πεξηζζόηεξα 

δηθαηώκαηα μελόθεξηνη θιεξηθνί πνπ δελ 

γλσξίδνπλ ηα ήζε θαη ηα έζηκα θαη ηελ γιώζζα  

ηνπ ηόπνπ καο θαη κνηάδνπλ ζαλ αιεμηπησηηζηέο, 

πνπ κεξηθνί από απηνύο ηαπεηλώλνπλ ηνπο 

εληνπίνπο θιεξηθνύο θαη πηζηνύο κε ηηο 

ζθαλδαιηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπο πνπ δπζηπρώο 

ηα ηειεπηαία ρξόληα καο έξρνληαη έηνηκνη 

κεγάινη ζε ειηθία θιεξηθνί άγλσζηνη, εηο βάξνο 

ηεο αζηειέρσηεο θαη ζπλεπώο αλύπαξθηεο 

παξνπζίαο ηεο παηξηαξρηθήο ζρνιήο ε νπνία ήηαλ 

ην θπηώξην ηεο αγηνηαθηηηθήο καο αδειθόηεηνο 

κέζα ζηελ νπνία ζπκβίσλαλ έιιελεο θαη άξαβεο, 

πνπ κόλνλ ζήκεξα απαξηίδεηε κε 7-8 παηδηά θαη 

απηά είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο κόλν.    
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7. Εεηάκε ηελ λνκνθαλνληθή ζύζηαζε ηεο πλόδνπ. Ζ 
ζύζηαζε ηεο ζεκεξηλήο πλόδνπ γίλεηαη κε ηξόπν 

πνπ αξέζεη κόλνλ ζηνλ Παηξηάξρε δηόηη πηζηεύεη 

όηη ε ύλνδνο ηνπ Παηξηαξρείνπ Ηεξνζνιύκσλ δελ 

είλαη παξά έλα εγνπκελνζπκβνύιην. Ο Παηξηάξρεο 

δηνξίδεη όζνπο θξίλεη απηόο «ηθαλνύο». Οη 

ζπλνδηθνί δελ αληηπξνζσπεύνπλ ηνλ ιαό νύηε ηηο 

επαξρίεο αθνύ δελ έρνπλ πνίκλην, κε εμαίξεζε 

δύν αξρηεξείο θαη πνιινί από απηνύο είλαη 

Αξρηκαλδξίηεο. Γηα λα θξαηήζνπλ ηε ζέζε ηνπο 

ζηε ύλνδν θαη λα κελ μεπέζνπλ απν ηελ 

παηξηαξρηθή εύλνηα, θαη λα κπνξνύλ νη 

Αξρηκαλδξίηεο λα γίλνπλ Αξρηεξείο, ηα κέιε ηεο, 

νη ζπλνδηθνί,  γίλνληαη αθσλόηεξνη ηρζύνο. Δάλ 

θάπνηνο ζπλνδηθόο ηνικήζεη λα αληηζηαζεί ζηε 

γλώκε ηνπ παηξηάξρε ηελ ίδηα ζηηγκή βιέπεη ηε 

πόξηα ηεο εμόδνπ. Πνηέο ινηπόλ κπνξεί λα είλαη 

νη πξνζδνθίεο γηα έλα θαιιίηεξν κέιινλ ηεο 

Δθθιεζίαο καο; 

 

Απηά είλαη ηα αηηήκαηα πνπ ππνβάιακε ζηελ 

πλεπκαηηθή καο Ζγεζία θαη γηα ηα νπνία αγσληδόκαζηε 

κε ηαπείλσζε θαη αγάπε πξνο ηελ εθθιεζηαζηηθή καο 

Αξρή, πνπ ρξόληα θξαηά ηα απηηά ηεο θιεηζηά θαη ην 

ρεηξόηεξν, παξεξκελεύεη ηηο πξνζέζεηο καο θαη 

δηαζηξέθεη ηα θίλεηξα καο. Εάν ασηά ηα αιηήμαηα 

είναι ανηιτριζηιανικά η ανθελληνικά, κρίνεηε Εζείς 

και αν ηα βρίζκεηε άδικα και παράλογα απο 

ποιμανηικής και εκκληζιολογικής άπουης, ηόηε να 

σποζηούμε οποιαδήποηε ποινή και διφγμό. Δίκαζηε 

πξόζπκνη γηα θάζε δηάινγν πνπ ζα θέξεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα, αλ θαη ακθηβάιινπκε γηα ηελ επηηπρία 

αθνύ κάηαηα πξνζπαζήζακε ηα πεξαζκέλα ρξόληα.  

Γλσξίδνπκε όηη νη ηνπηθέο εθθιεζίεο δελ 

αλακεηγλύνληαη ζηα εζσηεξηθά άιιεο Δθθιεζίαο. Αιιά 

εδώ πξόθεηηαη γηα θαηαζηξνθηθό θαηξαθύιηζκα γηα ηελ 

νξζόδνμε Δθθιεζία ζηελ Αγία Γή, πνπ είλαη ζνβαξή 

ππόζεζε ηνπ ζπλόινπ ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο. Δάλ 

έλα κέινο πάζρεη ηόηε όιν ην ζώκα πάζρεη. Απηό δελ 

πξέπεη λα ην ιεζκνλνύκε. Πξν δηεηίαο ην πνίκλην θαη 
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ηα νξζόδνμα ζσκαηεία κε  επηζηνιή ηνπο πνπ 

ππέγξαςαλ πάλσ από 6.000 πηζηνί αλέθεξαλ ην 

πξόβιεκα ζηνλ Οηθνπκεληθό Παηξηάξρε θ. Βαξζνινκαίν, 

αληίγξαθν ηεο νπνίαο επηζπλάπηνπκε. Γη  απηό 

παξαθαινύκε λα επέκβεηε λα ηεζεί έλα ηέινο ζηελ 

αληηθαλνληθόηεηα ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ απζαηξεζηώλ 

ηνπ παηξηάξρε ζηελ Δθθιεζία Ηεξνζνιύκσλ, κε 

νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζεσξείηε ζσζηό, πξνηνύ 

ζξελήζνπκε ηελ Οξζνδνμία ζηα εξείπηα ηεο Αγίαο ηώλ. 

 

 

Αξρηεπίζθνπνο εβαζηείαο Θενδόζηνο 

 

 

 

Αξρηκαλδξίηεο Υξηζηνθόξνο Αηηάιια  

 

 

 

Αξρηκαλδξίηεο Μειέηηνο Μπάζαι 

 

 

 

Αξρηκαλδξίηεο Αζαλάζηνο Καθθίο 

 

  


