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Αλεξάνδρεια: Μελέτη για Πατριαρχείο Μόσχας
και Αφρική
Πατριαρχεία / Πατριαρχείο Αλεξανδρείας

Η «εισπήδηση» της Εκκλησίας της Ρωσίας στην αφρικανική
ήπειρο βρίσκεται στο επίκεντρο των εργασιών της Αγίας και
Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, που υπό την
προεδρία του Πατριάρχου κ.κ. Θεοδώρου, συνεδριάζει από τις
10 έως τις 12 Ιανουαρίου, στην έδρα του Πατριαρχείου, στην
Αλεξάνδρεια.
Κατά την πρώτη ημέρα, οι εργασίες της Συνόδου ξεκίνησαν με την ομιλία,
προσφώνηση και καλωσόρισμα των Αρχιερέων του Θρόνου στην έδρα του
Πατριαρχείου, ακολούθησε αντιφώνηση εκ μέρους του συνοδικού σώματος του
Γέροντος

Μητροπολίτου

Ναϊρόμπι

κ.

Μακαρίου

και

ακολούθησε

έκθεση

πεπραγμένων του Πατριάρχου Αλεξανδρείας για τα δύο περασμένα έτη 2020 και
2021

και

τις

προσπάθειές

του

να

παρίσταται

Εκκλησιαστικές Κοινότητες της Αφρικανικής Ηπείρου.

κοντά

στις

Ορθόδοξες

Αμέσως μετά, οι Αρχιερείς του Θρόνου ξεκίνησαν τη μελέτη σε βάθος όλων των
νομοκανονικών παραμέτρων που καταστρατηγούνται με την «εισπήδηση» της
Εκκλησίας της Ρωσίας στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, δηλαδή
στην αφρικανική ήπειρο, όπως έχει ανακοινώσει η Εκκλησία της Ρωσίας και η
οποία έχει αποφασίσει την ίδρυση Εξαρχίας (ή σύμφωνα και με άλλες δηλώσεις,
Εξαρχιών) στην Αφρική.
Η όλη παρουσίαση του θέματος αυτού που καθορίζει τα κανονικά όρια των
δικαιοδοσιών

που

διέπουν

τις

κατά

τόπους

εκκλησίες

γίνεται

από

τον

Μητροπολίτη Καμερούν κ. Γρηγόριο, μέσα από την κανονική γνωμοδότηση του
Καθηγητή

του

Καποδιστριακού

Κανονικού

Δικαίου

Πανεπιστημίου

της

Αθηνών,

Θεολογικής

Σχολής

Σεβασμιωτάτου

του

Εθνικού

Μητροπολίτου

Περιστερίου κ. Γρηγορίου περί της Αποφάσεως της Συνόδου της Εκκλησίας της
Ρωσίας της 26ης Δεκεμβρίου του 2019 περί διακοπής του Μνημοσύνου και της
Κοινωνίας του Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου Β΄ και όσων εκ των
Ιεραρχών συμφωνήσουν με την Απόφαση της Αναγνωρίσεως της Ορθοδόξου
Εκκλησίας της Ουκρανίας.
Όπως τονίζουν πηγές του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και σύμφωνα με τον
ομογενειακό ιστότοπο ekalexandria.org, στο πνεύμα ειρήνης που διακηρύττει το
Δευτερόθρονο Πατριαρχείο και ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος Β’, όλη
αυτή η μελέτη θα μπορέσει να αποτελέσει τη νομοκανονική βάση για τις τελικές
αποφάσεις που θα πάρει το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας με τη λήξη της παρούσας
Συνόδου του, σχετικά με όλες τις τελευταίες εξελίξεις που διαμηνύει και ενεργεί
το Πατριαρχείο Μόσχας περί της παρουσίας του στην Αφρική, και οι οποίες
αποφάσεις του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας αναμένεται να ανακοινωθούν με το
πέρας της παρούσας Συνόδου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Στήριξη του Φαναρίου στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας

