
 

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραµµατείας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου 
τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καὶ Πάσης Ἀνατολῆς 

  
Balamand, τῇ 6ῃ Ἰουνίου 2016 

 
Απόφαση 

  
Στο πλαίσιο της εβδόµης έκτακτης συνεδριάσεως, η οποία παραµένει 
ανοιχτή από τις 25 Μαΐου ε.έ., συνήλθε σήµερα, Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2014, 
η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Αντιοχείας, υπό την προεδρία 
της Αυτού Θειοτάτης Μακαριότητος του Πατριάρχου Αντιοχείας κ. 
Ιωάννου Ι΄, µε συµµετοχή των Σεβασµιωτάτων Αρχιερέων, για να 
ασχοληθεί µε και να εξετάσει τις πρόσφατες θέσεις των Ορθοδόξων 
Αυτοκεφάλων Εκκλησιών περί της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας (εφ’ εξής: «Μεγάλη Σύνοδος») και τα θέµατα της 
ηµερησίας διατάξεως, µε σκοπό να διαµορφώσει την τελική αρµόζουσα 
θέση της Αντιοχείας επί της Μεγάλης Συνόδου, λαµβάνοντας υπόψη της 
το Ανακοινωθέν της Αρχιγραµµατείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του 
Οικουµενικού Πατριαρχείου, της από 31ης Μαΐου 2016, το οποίο 
προβλέπει «τὴν σύστασιν, ἀµέσως µετὰ τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον, 
Ἐπιτροπῆς ἐξ ἀντιπροσώπων ἀµφοτέρων τῶν ἐνδιαφεροµένων Ἐκκλησιῶν 
[τῆς Ἀντιοχείας καὶ τῶν Ἱεροσολύµων], ὑπὸ τὴν συντονιστικὴν εὐθύνην 
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου», µε αντικείµενο την προσπάθεια 
επίλυσης της εισπηδήσεως του Πατριαρχείου Ιεροσολύµων στην κανονική 
εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Αντιόχειας στο Κατάρ. 
  
Εξετάζοντας τις θέσεις των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, οι 
Πατέρες της Συνόδου προέβησαν στις ακόλουθες παρατηρήσεις: 
  
1.        διίστανται οι θέσεις µερικών Εκκλησιών σε ό,τι αφορά τα θέµατα 
της ηµερησίας διατάξεως της Μεγάλης Συνόδου, µάλιστα δε κάποιες 
Εκκλησίες απορρίπτουν ορισµένα κείµενα, στη µορφή µε την οποία 
εστάλησαν στη Μεγάλη Σύνοδο, διατυπώνοντας τις θέσεις τους µε ρητές 
επίσηµες αποφάσεις των Αγίων τοπικών τους Συνόδων. 
2.         µερικές Εκκλησίες έχουν ουσιαστικές επιφυλάξεις επάνω σε 
ορισµένα οργανωτικά ζητήµατα, που αφορούν τη Μεγάλη Σύνοδο, αλλά 
και ως προς το οικονοµικό κόστος και τον τρόπο εφαρµογής των 
συµφωνηθέντων κατά τη Σύναξη των Προκαθηµένων των Ορθοδόξων 
Εκκλησιών (Σαµπεζύ, Ιανουάριος 2016), 



 

 

3.         η Εκκλησία της Βουλγαρίας, στην 1η Ιουνίου 2016, µε συνοδική 
απόφαση, εκφράζει τις επιφυλάξεις της και καλεί την Αυτού Παναγιότητα 
τον Οικουµενικό Πατριάρχη να αναβάλει την Μεγάλη Σύνοδο για 
µεταγενέστερη ηµεροµηνία µε τη συνέχιση της αποτελεσµατικής 
προετοιµασίας για αυτήν, διότι διαφορετικά δεν θα συµµετάσχει, 
4.         η Εκκλησία της Ρωσίας έλαβε συνοδική απόφαση στις 3 Ιουνίου 
2016, µε την οποία προτείνει µια προκαταρκτική συνάντηση που να 
προηγείται της ηµεροµηνίας συνελεύσεως της Μεγάλης Συνόδου, για την 
εξέταση των εκκρεµών ζητηµάτων και την κατάληξη σε οµοφωνία 
σχετικά µε τις παρατηρήσεις των Εκκλησιών στα συνοδικά κείµενα, 
καθώς επίσης υπογραµµίζει την ανάγκη να γίνει σεβαστή η αρχή της 
οµοφωνίας και στην απαραίτητη συµµετοχή όλων των Εκκλησιών στην εν 
λόγω Σύνοδο, 
  
Επειδή οι Ιεράρχες διαπίστωσαν τα εξής: 
  
1.         Ότι οι προτάσεις τροπολογιών και οι επιφυλάξεις της Εκκλησίας 
της Αντιοχείας σχετικά µε τον «Κανονισµόν οργανώσεως και λειτουργίας 
της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου» και τη σειρά των αποφάσεων που 
ελήφθησαν κατά τη Σύναξη των Προκαθηµένων των Ορθοδόξων 
Εκκλησιών που πραγµατοποιήθηκε στο Σαµπεζύ µεταξύ 21 και 28 
Ιανουαρίου του 2016 (σηµειωτέον ότι τα δύο αυτά έγγραφα δεν 
υπεγράφησαν από την Εκκλησία της Αντιοχείας), δεν έχουν ληφθεί υπόψη 
µέχρι στιγµής, σε αντίθεση µε τις συµφωνηθέντες αρχές-θεµέλια στην 
κοινή Διορθόδοξη συνεργασία, που καθορίστηκαν από τον Μακαριστό 
Οικουµενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα Α΄, από της ενάρξεως των 
προπαρασκευαστικών εργασιών για την Μεγάλη Σύνοδο, οι οποίες 
απαιτούν την οµοφωνία των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών σε 
όλες τις αποφάσεις, 
2.         Ότι το κείµενο «Το µυστήριον του Γάµου και τα κωλύµατα αυτού» 
εξακολουθεί να ευρίσκεται στην ηµερήσια διάταξη της Μεγάλης Συνόδου, 
παρά το γεγονός ότι δεν υπεγράφη από τις Αγιώτατες Εκκλησίες της 
Αντιοχείας και της Γεωργίας, 
3.         Ότι το κείµενο «Η Ορθόδοξος Διασπορά» έχει συµπεριληφθεί 
στην ηµερήσια διάταξη της Μεγάλης Συνόδου, χωρίς καµία αξιολόγηση 
της λειτουργίας των Επισκοπικών Συνελεύσεων, αγνοώντας την 
επανειληµµένως διατυπωθείσα θέση της Εκκλησίας της Αντιοχείας 
σχετικά µε την ανάγκη ειδικής συνάντησης όπου θα αξιολογηθεί η 
λειτουργία των Συνελεύσεων αυτών και θα διατυπωθούν προτάσεις για 



 

 

κατάλληλες, εκκλησιαστικές λύσεις προτού συνέλθει η Μεγάλη Σύνοδος. 
Σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση, οι Συνελεύσεις Αυτές συστήθηκαν µε 
γνώµονα ότι επρόκειτο περί «µεταβατικῆς τινος καταστάσεως, ἥτις καί θά 
προετοιµάσῃ τό ἔδαφος διά τήν αὐστηρῶς κανονικήν λύσιν τοῦ 
προβλήµατος … Ἡ τοιαύτη προετοιµασία δέν θά πρέπει νά βραδύνῃ 
πέραν τῆς µελλούσης νά συνέλθῃ Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὥστε νά δυνηθῇ αὕτη νά προβῇ εἰς µίαν 
κανονικήν λύσιν τοῦ προβλήµατος» (βλ. άρθρο 1.β. της απόφασης περί 
της Ορθοδόξου Διασποράς της Δ΄ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου 
Διάσκεψης, Σαµπεζύ, 6-12 Ιουνίου του 2009). Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να αξιολογηθεί η λειτουργία αυτών των Συνελεύσεων πριν από 
τη συνέλευση της προκειµένης Μεγάλης Συνόδου, ούτως ώστε η 
τελευταία να µην αντιµετωπίσει άµεσα το ζήτηµα της Διασποράς και των 
Επισκοπικών Συνελεύσεων χωρίς καµία προπαρασκευαστική εργασία, 
4.         Ότι το θέµα «Το εκκλησιαστικό ηµερολόγιο και ο από κοινού 
εορτασµός του Πάσχα» έχει αφαιρεθεί από την ηµερήσια διάταξη, παρά 
τη σηµασία του ζητήµατος αυτού για τους πιστούς Ορθοδόξους του 
Πατριαρχείου Αντιοχείας, οι οποίοι αναµένουν από την Καθολική 
Ορθόδοξη Εκκλησία µια ποιµαντική θέση επ’ αυτού, 
5.         Ότι το κείµενο σχετικά µε την αξιολόγηση των υφιστάµενων 
διαλόγων µε άλλους χριστιανούς, το οποίο υποτίθεται ότι θα είχε συσταθεί 
σε ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα πριν από τη συνέλευση της Μεγάλης 
Συνόδου, ώστε να συµπεριληφθεί στο κείµενο «Σχέσεις της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσµον», δεν έχει ετοιµαστεί και 
δεν έχει, έως τώρα, εκφρασθεί οµοφωνία ως προς το περιεχόµενό του, 
6.         Ότι το κείµενο «Το Αυτόνοµον και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού» 
απαιτεί την οµοφωνία σχετικά µε το περιεχόµενό του, προκειµένου να 
συµπεριληφθεί, στην τελική του µορφή, στην ηµερήσια διάταξη της 
Μεγάλης Συνόδου, 
7.         Ότι η έλλειψη πραγµατικής και ουσιαστικής συµµετοχής των 
Ορθοδόξων Εκκλησιών στις προπαρασκευαστικές εργασίες, η αργή 
λειτουργία της Γραµµατείας και η έλλειψη σαφήνειας σχετικά µε το 
πρόγραµµα των συνεδριάσεων της Μεγάλης Συνόδου και τον τρόπο 
διαχείρισης τους, ως έχει επικρατήσει κατά την τελευταία 
προπαρασκευαστική φάση, πράγµα που θα µπορούσε να οδηγήσει σε 
παραπαίουσες Συνοδικές συζητήσεις, 
8.         Ότι η πρόσφατη απόφαση του Οικουµενικού Πατριαρχείου στις 31 
Μαΐου του 2016, που προτείνει την αναβολή, για µετά την Αγία και 
Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της αναζήτησης λύσης 



 

 

σχετικά µε την διαφορά µε το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων, παραθεωρεί την 
πρωτοβουλία του Οικουµενικού Πατριάρχου (5 Απριλίου 2016) και τη 
ανταπόκριση της Αντιόχειας σε αυτήν και παραθεωρεί τη σηµασία του 
ζητήµατος και τις επιπτώσεις που έχει στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς η Σύνοδος αυτή δεν δύναται να 
πραγµατοποιηθεί ενώ συνεχίζεται η διακοπή της εκκλησιαστικής 
κοινωνίας µεταξύ των δύο Εκκλησιών, λόγω του ευχαριστιακού 
χαρακτήρα της Συνόδου. Επιπροσθέτως, η έκδοση της ως άνω απόφασης 
µαζί µε το γεγονός ότι η Σύνοδος ευρίσκεται επί θύραις θέτει την 
Εκκλησία της Αντιοχείας ενώπιον µιας και µοναδικής απαράδεκτης 
επιλογής, η οποία συνίσταται στο να πάρει µέρος στην Μεγάλη Σύνοδο 
χωρίς όµως να δύναται να συµµετάσχει στη Θεία Ευχαριστία, λόγω της 
αποτυχίας εξεύρεσης οριστικής λύσης στη συνεχιζοµένη εισπήδηση του 
Πατριαρχείου Ιεροσολύµων για περισσότερα από τρία χρόνια (βλ. το 
Ανακοινωθέν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Αντιοχείας από 1ης 
Ιουνίου 2016, σχετικά µε αυτή τη διαµάχη), 
9.         Ότι το ζήτηµα της παραβίασης από την πλευρά των 
Ιεροσολυµητών έχει λάβει µια ανησυχητική και επικίνδυνη διάσταση 
εξαιτίας των ισχυρισµών του Πατριαρχείου Ιεροσολύµων, στην 
αλληλογραφία του µε το Πατριαρχείο Αντιοχείας, ότι και άλλες περιοχές 
της κανονικής και εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου 
Αντιοχείας υπάγονται στο Πατριαρχείο Ιεροσολύµων. 
 
Και επειδή η Εκκλησία της Αντιοχείας δεν εφείσθη προσπαθειών για τη 
διατήρηση της Ορθόδοξης ενότητας, την οποία διαφύλαττε και 
επιβεβαίωνε από την αρχική διατύπωση της ιδέας για την σύγκληση της 
Μεγάλης Συνόδου κατά το έτος 1961, παραµένοντας πιστή στην 
προσέγγιση που δροµολογήθηκε από τον Μακαριστό Πατριάρχη Ηλία Δ΄ 
και εδραιώθηκε από τον Μακαριστό Πατριάρχη Ιγνάτιο Δ΄, οι οποίοι 
συνέβαλαν στην πρόοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών της 
Μεγάλης Συνόδου, σήµερα, η Αντιόχεια, στο πρόσωπο του 
Προκαθηµένου αυτής Πατριάρχου Ιωάννου Ι΄, επιµένει σταθερά στη 
διατήρηση της ενότητας αυτής, µε προσοχή και θυσίες. 
Επειδή η Εκκλησία της Αντιοχείας, παρότι δεν υπέγραψε στις αποφάσεις 
της Συνάξεως των Προκαθηµένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στο 
Φανάρι (Μάρτιος 2014), συµµετείχε «κατ’ οικονοµίαν» στις 
προπαρασκευαστικές επιτροπές της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, ως και στην Ε΄ Προσυνοδική Διάσκεψη στο 



 

 

Σαµπεζύ το 2015, και, µετέπειτα, στη Σύναξη των Προκαθηµένων των 
Ορθοδόξων Εκκλησιών στο Σαµπεζύ 2016. Ύστερα, παρόλο που δεν 
υπέγραψε τις αποφάσεις της τελευταίας Συνάξεως, συµµετείχε πάλιν 
«κατ’ οικονοµίαν» στις εργασίες των προπαρασκευαστικών επιτροπών της 
Μεγάλης και Αγίας Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, προκειµένου να 
διευκολύνει την Πανορθόδοξη και κοινή συνεργασία κατά τρόπο θετικό, 
όπως έκανε τις τελευταίες δεκαετίες, υποκινούµενη από την ελπίδα να 
διευθετηθούν όλα τα εκκρεµή ζητήµατα πριν από τη σύγκληση της 
Μεγάλης Συνόδου, 
Επειδή η Εκκλησία της Αντιοχείας έχει εκτιµήσει τη σηµασία του 
γεγονότος αυτού, του µεγαλύτερου και οµορφότερου στη σύγχρονη ζωή 
της Εκκλησίας, ετοιµάζοντας µεταφράσεις στην Αραβική γλώσσα για όλα 
τα προπαρασκευαστικά κείµενα και διαθέτοντάς αυτά στα χέρια όλων των 
πιστών. Ταυτόχρονα, η Αγία και η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας συνόδευε 
την προπαρασκευαστική φάση προτείνοντας κατάλληλες τροπολογίες στα 
κείµενα της, 
Επειδή απεδείχθη από τα παραπάνω ότι η σύγκλιση της Αγίας και 
Μεγάλης Συνόδου, που προετοιµάζεται για γενεές, αντιµετωπίζει πολλές 
δυσκολίες και εξακολουθεί να χρειάζεται περισσότερη προετοιµασία σε 
σχέση µε τα θέµατα της ηµερήσιας διατάξεως αυτής και σε σχέση µε τις 
πρακτικές και διαδικαστικές λεπτοµέρειες περί του πώς θα συνέρχεται και 
θα διαχειρίζονται οι εργασίες της, 
Επειδή η Εκκλησία της Αντιοχείας, παρά τις ασφυκτικές κρίσεις που 
αντιµετωπίζει, τις µεγαλύτερες στην ιστορία της, παρά τις ανθρωπιστικές 
δυσκολίες και τις συνθήκες διαβίωσης που αντιµετωπίζουν τα τέκνα της, 
ιδιαίτερα στη Συρία, το Λίβανο και το Ιράκ, δεν εγκατέλειψε καµία 
προσπάθεια, ούτε χρόνο ούτε προσευχή, προκειµένου να ευοδοθούν και 
διευκολυνθούν οι προσπάθειες που αφορούν τη σύγκληση της Συνόδου 
στις µέρες µας, και να συµµετάσχει σε αυτήν, παρ’ όλες τις ανθρωπιστικές 
και οικονοµικές κακουχίες που υφίσταται, 
Επειδή, εάν αυτή η Σύνοδος πραγµατοποιηθεί ενώ ισχύει η διακοπή της 
εκκλησιαστικής κοινωνίας µεταξύ δύο Παλαιφάτων Αποστολικών 
Εκκλησιών, θα υποδηλώσει ότι η συµµετοχή στις συνοδικές συζητήσεις 
είναι δυνατή χωρίς τη συµµετοχή στη Θεία Ευχαριστία, και κατά συνέπεια 
θα χάσει το εκκλησιαστικό της χαρακτήρα λαµβάνοντας απλά ένα 
διοικητικό τοιούτο, σε αντίθεση µε τη συνοδική παράδοση της Ορθόδοξης 
Εκκλησιάς, 



 

 

Επειδή η Σύνοδος αυτή πραγµατοποιείται για να εκφράσει την ενότητα 
της Ορθοδοξίας και ότι σε αυτό απαιτείται να επικρατήσει η αγάπη και η 
εν Χριστώ αδελφοσύνη και η µέριµνα για την ποιµαντική φροντίδα του 
σηµερινού ανθρώπου και ότι αυτά οδηγούν στην οικοδόµηση της 
συναίνεσης και της οµοφωνίας σε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων µεταξύ όλων 
των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησίων και την εξασφάλιση της 
συµµετοχής τους στις εργασίες της Συνόδου και την οµοφωνία στις 
αποφάσεις της, 
Επειδή ο πιστός λαός, αφού µελέτησε την ηµερήσια διάταξη και τα 
κείµενα της Συνόδου, εξέφρασε µεγάλη απογοήτευση, καθώς δεν γίνεται 
αναφορά στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, ιδιαίτερα τα ζητήµατα της 
νεολαίας, εξέφρασε δε και την ανησυχία του για την τάση που παίρνει 
αυτή η Σύνοδος, η οποία παραβιάζει το βασικό όραµα που ευρισκόταν 
πίσω από την ιδέα της συγκλήσεως αυτής, δηλαδή την αντίσταση από 
κοινού στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία σε 
αυτές, προκειµένου να δοθεί µια ενωµένη Ορθόδοξη µαρτυρία στον 
κόσµο σήµερα, 
 
Οι Πατέρες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αντιοχείας 
οµοφώνως απεφάσισαν τα εξής: 
 
1. Να καλέσουν την Αυτού Παναγιότητα τον Οικουµενικό Πατριάρχη να 

καταβάλει περισσότερο κόπο προς την κατεύθυνση της οµοφωνίας σε 
όλες τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από τις Ορθόδοξες 
Αυτοκέφαλες Εκκλησίες και που αφορούν την Αγία και Μεγάλη 
Σύνοδο, κατά τη χρονική περίοδο που µας χωρίζει από την 
ηµεροµηνία συγκλίσεως της Συνόδου αυτής. Αν οι προσπάθειες για 
την επίτευξη οµοφωνίας φτάσουν σε αδιέξοδο, τότε η Εκκλησία της 
Αντιοχείας θα καλέσει να αναβληθεί η σύγκλιση της Αγίας και 
Μεγάλης Συνόδου για µεταγενέστερη ηµεροµηνία, όταν θα 
επικρατήσουν ειρηνικές σχέσεις µεταξύ όλων των Αυτοκεφάλων 
Εκκλησιών και θα εξασφαλιστεί η Ορθόδοξη οµοφωνία περί των 
θεµάτων της Συνόδου και του Κανονισµού της, αλλά και της 
διαδικασίας οργανώσεως αυτής, 

2. Να µη συµµετάσχει το Πατριαρχείο Αντιοχείας στην Αγία και 
Μεγάλη Σύνοδο µέχρι να διαλυθούν όλοι οι λόγοι που εµποδίζουν τη 
συµµετοχή στη Θεία Ευχαριστία κατά τη διάρκεια της Συνόδου, όταν 
βρεθεί µια οριστική λύση σχετικά µε την εισπήδηση του Πατριαρχείου 



 

 

Ιεροσολύµων στα όρια του Πατριαρχείου Αντιοχείας, η οποία 
οδήγησε σε διακοπή κοινωνίας µε το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων, 

3. Να επιβεβαιώσουν για ακόµη µια φορά τη σηµασία της συµµετοχής 
όλων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησίων στην Αγία και 
Μεγάλη Σύνοδο και τη λήψη των αποφάσεων της µε την παρουσία και 
την οµοφωνία πάντων, σύµφωνα µε την αρχή της οµοφωνίας, 
προκειµένου να διαφυλαχθεί η ενότητα της Καθολικής Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, 

4. Να απευθυνθούν σε όλες τις Ορθόδοξες εκκλησίες ενηµερώνοντάς 
αυτές για το περιεχόµενο των θέσεων της Αντιοχείας και τους λόγους 
που οδήγησαν σε αυτές, 

5. Να καλέσουν τους πιστούς να συµµετάσχουν µε την προσευχή τους, 
µαζί µε τους ποιµένες τους, για να εµπνέει το Άγιο Πνεύµα την 
Εκκλησία, κατά την πορεία της προς την ενότητα, για χάρη της 
ενωµένης µαρτυρίας για τον Χριστό στον κόσµο. 

 
Σηµείωση: Το Αραβικό κείµενο είναι το αυθεντικό και πρωτότυπο. 


