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Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀδελφοί, 
 
Μέ τήν χάρι τοῦ Θεοῦ συνέρχεται καί πάλι τό Σεπτό Σῶμα 

τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν τακτική 
Συνεδρία τρέχοντος ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, σύμφωνα μέ τίς 
διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ μας Χάρτη. 

Συνέρχεται τό Ἱερό Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ 
τήν ἔκφραση τῆς Συνοδικότητας καί τήν σαρκωμένη φανέρωση 
τῆς «Χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἀγάπης 
τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί τῆς κοινωνίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» 
μέσα στήν ζωή μας καί στήν ζωή τοῦ κόσμου ὁλόκληρου. 

Σέ ἕναν κόσμο πού σπαράσσεται ἀπό ποικίλα 
προβλήματα, σέ μία κοινωνία καθημαγμένη ἀπό τήν 
πολυεπίπεδη καί πολυδιάστατατη κρίση, ἡ ὁποία τήν 
ταλανίζει, μέσα σέ μία περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα ἀνασφάλειας 
καί ἀστάθειας καί ἔντασης, καλεῖται καί πάλι ἡ Ἱεραρχία τῆς 
Ἐκκλησίας μας νά ἀρθρώσει τόν Λόγο τῆς Ἀληθείας καί τῆς 
Ἀγάπης. 

Ἐάν λάβουμε ἰδιαιτέρως ὑπ’ ὄψη μας ὅτι ἰδίως ἡ πρόσφατη 
ἐπικαιρότητα καί ἐν πολλοῖς καί ὁ δημόσιος λόγος ἔχει 
βομβαρδιστεῖ μέ μία ἀνεξήγητη φλυαρία, μέ μία ἀτεκμηρίωτη 
πολυλογία, μέ λόγια, λόγια, λόγια, τότε καθίσταται ἀπολύτως 
αὐτονόητο ὅτι ὁ Λόγος ὁ οὐσιαστικός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι «ὁ 
Ἐπιούσιος Ἄρτος», πού μπορεῖ νά θρέψει ἕναν κόσμο 
πεινασμένο καί ταλαιπωρημένο ἀπό τά τεράστια προβλήματα 
τῆς σύγχρονης ἐποχῆς. 

Ἡ Ἐκκλησία μας δέν παρακολουθεῖ ὡς θεατής τό δρᾶμα 
τόσο τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ὅσο καί γενικώτερα τῆς 
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ἀνθρωπότητας, ἀλλά ὡς ἡ Μητέρα καί Τροφός τοῦ Γένους. Γιά 
τόν λόγο αὐτό δέν διανοεῖται ὅτι μπορεῖ νά ἀπευθυνθεῖ στά 
παιδιά της μέ ἰδεοληψίες, μέ ἀγκυλώσεις, μέ σύνδρομα 
μειονεξιῶν, μέ ἀπωθημένα ἀπό τό παρελθόν ἤ μέ φαντασιακή 
ἐνατένιση τοῦ μέλλοντος. 

Συνερχόμεθα σέ αὐτήν τήν τακτική μας Συνεδρία μέ 
ἀπόλυτη αἴσθηση τῆς εὐθύνης μας ὡς ποιμαίνουσας 
Ἐκκλησίας καί μέ ἐπίγνωση τῆς κρισιμότητας τῶν καιρῶν. 

Δέν θά πρέπει νά παραβλέπουμε, σύν τοῖς ἄλλοις, ἐν μέσῳ 
ποίων συνθηκῶν καί ποίων καταστάσεων βρίσκεται, ἰδίως 
αὐτήν τήν περίοδο, ἡ Πατρίδα μας. 

Ἀναλογιζόμενος ὅλα αὐτά παρεκάλεσα τούς 
Σεβασμιωτάτους Ἁγίους Ἀδελφούς Ἀρχιερεῖς τῆς παρελθούσης 
Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου νά εἶμαι ὁ βασικός εἰσηγητής κατά 
τήν ἐφετινή τακτική Συνεδρία. 

Ὡς ἐκ τούτου ἐπιφυλάσσομαι νά ἀναφερθῶ ἐκτενῶς γιά τά 
προαναφερθέντα θέματα, πού ἀκροθιγῶς ἀνέφερα, κατά τήν 
εἰσήγησή μου. 

Ἐπίσης ἔχει ἀνατεθεῖ στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγον ἡ παρουσίαση εἰσηγήσεως μέ 
θέμα: «Ἐνημέρωσις περί τῶν διεξαχθεισῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». 

Εἶμαι βέβαιος ὅτι θά μᾶς δοθεῖ αὐτές τίς ἡμέρες ἡ 
δυνατότητα νά ἀνταλλάξουμε γόνιμες σκέψεις καί νά 
καταλήξουμε σέ κατά Θεόν ἀποφάσεις. 
 

Εὐχαριστῶ. 


