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Οικουμενικός Πατριάρχης: «Αντιπαρερχόμεθα τις ύβρεις και τις βαριές εκφράσεις εναντίον του Θεσμού του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου έχοντας τη βεβαιότητα ότι επράξαμεν το ορθόν δια την Εκκλησίαν της Ουκρανίας»
Αναφορά του Οικουµενικού Πατριάρχου στην πρόσφατη χορήγηση του Τόµου Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας κατά τη χειροθεσία του Καθηγητή 
της Θεολογικής  Σχολής του Α.Π.Θ. Κωνσταντίνου Π. Χρήστου σε Άρχοντα Οφφικιάλιο της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.
Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας / Οικουµενικό Πατριαρχείο

Η θεολογία δεν είναι δυνατόν 
να αγνοή τας τάσεις, τας αντι-
φάσεις και τας θετικάς προοπτι-
κάς του συγχρόνου πολιτισµού, 
αφού εν τω πλαισίω αυτού ανα-
πτύσσεται, ως απάντησις εις τας 
προκλήσεις υπ’ αυτού συγκρο-
τείται, και εντός αυτού δίδει την 
χριστιανικήν µαρτυρίαν της. 

∆ιάλογος µε τον κόσµον δεν σηµαίνει ότι υιοθε-
τούµεν το πνεύµα των καιρών, ότι εκκοσµικεύοµεν 
το Ευαγγέλιον. Εξ άλλου, η χριστιανική µαρτυ-
ρία φαίνεται ότι απειλείται περισσότερον από την 
εσωστρέφειαν και την κλειστότητα, αι οποίαι εκ-
φράζουν σιωπηρήν συνθηκολόγησιν µε τας προ-
κλήσεις της εποχής και, εν τέλει, φοβίαν, παρά 
από την ανοικτοσύνην και τον διάλογον».

Από την πλευρά του ο νέος Άρχων εξέφρασε την ευ-
γνωµοσύνη του για την ιδιαίτερη τιµή που του επεφύ-
λαξε η Μητέρα Εκκλησία. Αναφέρθηκε στη γνωριµία 
του µε το Ιερό Φανάρι, αρχικά µέσω του µακαριστού 
πατρός του και αργότερα κατά τη διάρκεια των σπου-
δών και των ερευνών του.

«∆εν είναι τούτο απλώς το πρώτον τη τάξει Πατριαρ-
χείον της Ορθοδοξίας. Είναι ο έγκυρος θεµατοφύλαξ 
της Ιεράς παραδόσεως, της πίστεως της αρχαίας Εκ-
κλησίας και της παραδόσεως των Πατέρων. Ενσωµα-
τώνει στη µνήµη του όλη την λάµψη του Βυζαντίου, 
την δόξαν αλλά και τα δεινά, τα λαµπρά βιώµατα 
αλλά και τα παθήµατα του Γένους µας. Ως κάτοχος 
αυτής της Ιεράς Παρακαταθήκης, το Ιερόν Φανάριον, 
επέδειξεν ανθεκτικότητα στας δυσµενείας  των καιρών 
και σήµερον είναι εις θέσιν, υπό προϋποθέσεις βελ-
τίονας, τας οποίας εν πολλοίς η ιδική σας πνευµατο-

κίνητος και σοφή καθοδήγησις, Παναγιώτατε, 
διεµόρφωσε, να εξακολουθήσει να επιτελεί την 
διαχρονικήν αποστολήν του, να οδηγεί δηλο-
νότι τον λαόν του Θεού εις την πορείαν προς 
την σωτηρίαν.
Σεις, Παναγιώτατε, ως φύλαξ της ακριβείας της 
Ορθοδόξου Πίστεως και κήρυξ του από τον 
Θεό εµφυτευµένου στους ανθρώπους νόµου της 
αγάπης διαποιµαίνετε την Ορθοδοξίαν, αλλά 
και αναδεικνύετε την µαρτυρίαν της προς τον 
κόσµον, µε τους διαχριστιανικούς και διαθρη-
σκειακούς διαλόγους και τας λοιπάς πρωτοβου-
λίας σας, αι οποίαι κινούν τον τροχόν της Ιεράς 
ιστορίας προς τα εµπρός. 

Αποτελεί βαθείαν πεποί-
θησίν µου ότι όλοι οι 
Ορθόδοξοι, ειδικώς οι 
προερχόµενοι από το ηµέ-
τερον Γένος, οφείλουν να 
στηρίξουν την Μεγάλην του 
Χριστού Εκκλησίαν εις την 
πορείαν της αυτήν».

Στη χειροθεσία του νέου Άρχοντος παρέστη-
σαν, µεταξύ άλλων, Αρχιερείς και κληρικοί, 
ο Γενικός Γραµµατέας της Αδελφότητας Οφ-
φικιαλίων «Παναγία η Παµµακάριστος», Καθ. 
Κωνσταντίνος ∆εληκωσταντής και άλλοι Άρχο-
ντες, ο Πρόεδρος του Τµήµατος Ποιµαντικής 
και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ, Καθ. 
Συµεών Πασχαλίδης, ∆ιευθυντής του Πατριαρ-
χικού Ιδρύµατος Πατερικών Μελετών,  Καθη-
γητές και φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του 
Α.Π.Θ., ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Θεολόγων, Καθ. Ηρακλής Ρεράκης και µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της.
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