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Έκτακτη Ιεραρχία το Σάββατο για το Ουκρανικό
Ζήτημα- Η εισήγηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών
Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Ελλάδος

Το φλέγον θέμα της Ουκρανικής Αυτοκεφαλίας αναμένεται να απασχολήσει την
Ιεραρχία

της

Εκκλησίας

της

Ελλάδας,

σε

έκτακτη

συνεδρίαση

που

θα

πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 12 Οκτωβρίου, μετά από πρόσκληση του
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι εχθές το βράδυ (6 Οκτωβρίου) υπήρχε η σκέψη
να τεθεί το θέμα αυτό στην Ιεραρχία την ερχόμενη Παρασκευή, πριν από τις
εκλογές των νέων Μητροπολιτών, και εκτός της αρχικής ημερησίας διατάξεως.
Ωστόσο, επικράτησε η άποψη για σύγκλιση έκτακτης Ιεραρχίας μία ημέρα μετά το
πέρας της Τακτικής, που αρχίζει αύριο 8 Οκτωβρίου.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην έκτακτη Ιεραρχία θα κατατεθεί η
εισήγηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών αναφορικά με το θέμα του Αυτοκεφάλου της
Εκκλησίας της Ουκρανίας και θα στην συνέχεια θα κληθούν να τοποθετηθούν οι
Ιεράρχες.
Υπενθυμίζεται ότι κατά την συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου στα τέλη του

περασμένου

Αυγούστου,

η

Δ.Ι.Σ.

αναγνώρισε

το

κανονικό

δικαίωμα

του

Οικουμενικού Πατριάρχου για την παραχώρηση του Αυτοκεφάλου, καθώς και το
προνόμιο του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος να χειρισθεί περαιτέρω
το ζήτημα της αναγνωρίσεως της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Ως εκ τούτου ο
Μακαριώτατος θα θέσει το θέμα στην Ιεραρχία.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΕΠΙΣΗΣ: Η

Ορθόδοξη

Εκκλησία

για

τα

μεγάλα

κοινωνικά

προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου- Τι συζητούν στα Πατριαρχεία και
στην Εκκλησία της Ελλάδος
Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν της Εκκλησίας της Ελλάδος:
Συνέρχεται από την Τρίτη 8 έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, στην
Tακτική Σύγκλησή Tης, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
στην αίθουσα των Συνεδριών του Συνοδικού Μεγάρου (Ιασίου 1, Αθήνα).
Το πρωί της Τρίτης, 8 Οκτωβρίου, από ώρας 6:30 έως 8:30 θα τελεσθεί
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Συνοδικό Παρεκκλήσιο των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών, Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, υπό του νεωτέρου τη
τάξει Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ. Αθανασίου.
Στις 9:00 θα αρχίσουν οι εργασίες της Συνεδριάσεως με εναρκτήρια Ιερά
Ακολουθία στο Μέγα Συνοδικό.
Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.
Ιερώνυμος, Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, θα προσφωνήσει τους
Σεβασμιωτάτους Συνοδικούς Συνέδρους και θα αντιφωνήσει ο πρώτος τη τάξει
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης εκ των μελών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας.
Θα ακολουθήσει η εκλογή της εξ Αρχιερέων Επιτροπής για τις ανακοινώσεις στον
Τύπο.
Κατόπιν θα παρουσιασθούν οι Εκθέσεις Πεπραγμένων των Συνοδικών Επιτροπών
για το εκκλησιαστικό έτος 2018-2019 υπό των Σεβασμιωτάτων Προέδρων αυτών
και θα ακολουθήσει συζήτηση. Mετά το διάλειμμα θα συγκροτηθούν οι Συνοδικές
Επιτροπές για τα έτη 2020-2023 και θα συμπληρωθεί ο κατάλογος των προς
Αρχιερατείαν Εκλογίμων.
Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, ώρα 9:00, θα αναγνωσθούν και θα επικυρωθούν τα
Πρακτικά

της

προηγουμένης

Συνεδρίας.

Ακολούθως

ο

Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ θα αναγνώσει την
Εισήγησή του με θέμα: «Το φαινόμενον της υπογεννητικότητος ως μείζον Εθνικόν

πρόβλημα».
Θα ακολουθήσει η Εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κ.
Μακαρίου

με

θέμα:

«Η

“γενοκτονία”

των

συγχρόνων

Ελλήνων

και

τα

δημιουργηθέντα εξ αυτής: εργασιακόν πρόβλημα (ανεργία των νέων), αδυναμία
δημιουργίας νέων οικογενειών, άμβλυνσις των ηθών, μονογονεϊκές οικογένειες,
ομόφυλα ζευγάρια».
Μετά από τις Εισηγήσεις θα ακολουθήσει συζήτηση επ’αυτών.
Την Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου, ώρα 9:00, θα αναγνωσθούν και θα επικυρωθούν τα
Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας. Κατόπιν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ιωαννίνων κ. Μάξιμος θα αναγνώσει την Εισήγησή του με θέμα: «Οι συνέπειες της
ψηφιακής τεχνολογίας και ευρύτερα του τεχνικού πνεύματος στον ρόλο και στην
αποστολή της Εκκλησίας».
Θα ακολουθήσει η Εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας και
Λαυρεωτικής κ. Νικολάου με θέμα: «Οι προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης».
Μετά από τις Εισηγήσεις θα ακολουθήσει συζήτηση επ’αυτών.
Την Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου, ώρα 9:00, θα αναγνωσθούν και θα επικυρωθούν τα
Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας.
Στη συνέχεια η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος θα προβεί
στην πλήρωση των κενών Ιερών Μητροπόλεων Φθιώτιδος, Καλαβρύτων και
Αιγιαλείας και Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου και κενών θέσεων Βοηθών Επισκόπων.
Τέλος, θα προβεί στην ψήφιση Κανονισμών και θα ασχοληθεί με τρέχοντα
υπηρεσιακά θέματα.

