
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ –ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
• H Εκκλησία οφείλει ν’ ασκεί πολύπλευρη διακονική λειτουργία, ανα- 

κουφίζοντας διττώς το χειμαζόμενο ποίμνιο τόσο πνευματικά όσο και υλικά, 
ακολουθώντας πιστά τα λόγια και τα έργα της κεφαλής Της, του Θεανθρώπου 
Ιησού Χριστού. 

• H ευπρέπεια και η ιεροπρέπεια του ιερέως είναι απαραίτητα στοιχεία, προ- 
κειμένου να μη σκανδαλίζει το ποίμνιο και να απολαμβάνει τον πρέποντα 
σεβασμό των πιστών. Περισσότερο σημαντική όμως, από την εξωτερική ευ- 
πρέπεια είναι η ψυχική ευπρέπεια αυτού, ώστε να καθίσταται αισθητή και ζώ- 
σα εικόνα του Ιησού Χριστού.  
 

• Στη διοίκηση των ενοριών χρειάζεται να υιοθετηθεί το συμμετοχικό μοντέλο, 
προκειμένου να υπάρχει πλήρης διαφάνεια της διαχειρίσεώς της. 

• Η Εκκλησία έχει ήδη προσφέρει στο Κράτος το 96% της περιουσίας Της. 
 

• Η σταθερή και γόνιμη ανάπτυξη του διαλόγου στις ημέρες μας είναι στοιχείο 
απαραίτητο για την Ορθόδοξη Εκκλησία στις διαθρησκειακές σχέσεις, στην 
επικοινωνία Της μετά των ετεροδόξων, αλλά και στον ενδοορθόδοξο διάλογο.  

• Ο διάλογος αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ιεραποστολική δράση της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, προκειμένου μέσω αυτού να προβληθεί η βιωματική 
εμπειρία της εν Χριστώ αποκεκαλυμμένης αλήθειας, αλλά ταυτόχρονα και η 
ορθόδοξη μαρτυρία ως αυθεντικός τρόπος ζωής. 

• Η Εκκλησία πρέπει να καθορίσει το περιεχόμενο του μηνύματός Της, να 
ορίσει ένα μονοσήμαντο λεξιλόγιο, να είναι ευαίσθητη σε ειδικές κατηγορίες 
η ομάδες ανθρώπων, να γνωρίζει ότι η αντιλήψη της πληροφορίας είναι 
εκλεκτική και αμφίδρομη. 

• Στην προφορά και διατύπωση του μηνύματος της Εκκλησίας προέχει το 
«Πιστεύομεν, διο και λαλούμεν» (Β Κορινθίους 4, 13). Τότε λύνονται τα 
χέρια και η γλώσσα του ποιμένος και επικοινωνεί πειστικά και με πεποίθηση 
ενεργοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο. Πάντως είναι και καθήκον και 
δικαίωμα της Εκκλησίας να απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις. 

• Υπάρχει ανάγκη λειτουργικής καταρτίσεως των μελλόντων κληρικών, καθώς 
και λειτουργικής επιμορφώσεως των ήδη κληρικών. 
 

• Υφίσταται ανάγκη διαφυλάξεως της «παραδόσεως» και όχι της «συνήθειας». 
• Επισημαίνεται ότι ο λαός «παρακολουθεί» και δεν «συμμετέχει». 

 
• Προτροπή για συχνότερη Θεία Μετάληψη με τη συνείδηση του «αγωνιστή» 

και όχι του ήδη αγίου. 
• Υφίσταται ανάγκη να μη θεωρούμε εαυτούς ως τους μόνους εκφραστές της 

ορθότητας στο έργο της Μυσταγωγικής Κατηχήσεως. 
• Υπάρχει ανάγκη ερεύνης της λειτουργικής μας πράξεως, προβολής του ορθού 

τρόπου και ήθους της τελετουργίας, καθώς και επισπεύσεως των εκδόσεων, 
που θα συμβάλουν στην επιτέλεση της Μυσταγωγικής Κατηχήσεως. 
 


