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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
πλήιζε ζήκεξα Σξίηε, 5 Απξηιίνπ 2016, ζηελ πξώηε πλεδξία Σεο γηα ηνλ
κήλα Απξίιην, ε Γηαξθήο Ιεξά ύλνδνο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, ππό ηελ
Πξνεδξία ηνπ Μαθαξησηάηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Αζελώλ θαη πάζεο Διιάδνο θ.
Ιεξσλύκνπ.
Καηά ηε ζεκεξηλή πλεδξία:
Η Γηαξθήο Ιεξά ύλνδνο επηθύξσζε ηα Πξαθηηθά ηεο Δμνπζηνδνηήζεσο.
Καηά ηε ζεκεξηλή πλεδξία ε Ιεξά ύλνδνο ελεκεξώζεθε από ηνλ
Μαθαξηώηαην Αξρηεπίζθνπν Αζελώλ θαη πάζεο Διιάδνο θ. Ιεξώλπκν γηα ηα
θάησζη:
ε απάληεζε ησλ επηζηνιώλ πνπ απεύζπλε ηνλ κήλα Μάξηην ε Γηαξθήο
Ιεξά ύλνδνο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο πξνο ηα ζεζκηθά όξγαλα ηεο
Δπξώπεο, ην Π..Δ. θαη ηνπο επηθεθαιήο ησλ Οξζόδνμσλ θαη άιισλ
Δθθιεζηώλ, ώζηε λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ην πξνζθπγηθό πξόβιεκα,
άλζξσπνη κε πςειέο αξκνδηόηεηεο θαη θνηλσληθή επηξξνή, ν Μαθαξηώηαηνο
δέρζεθε ηελ επίζεκε ελεκέξσζε θαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο ηνπ Βαηηθαλνύ.
ηνλ Μαθαξηώηαην κεηαθέξζεθε ε επηζπκία ηνπ Πάπα Φξαγθίζθνπ, λα
επηζθεθζεί ηελ παηξίδα καο. θνπόο ηεο επηζθέςεώο ηνπ, όπσο
ππνγξακκίζηεθε ζηνλ Μαθαξηώηαην, είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Πάπα ζηελ
επαηζζεηνπνίεζή ηεο παγθόζκηαο θνηλόηεηαο γηα ηελ άκεζε παύζε ησλ
πνιεκηθώλ ζπγθξνύζεσλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο
Μέζεο Αλαηνιήο πνπ πιήηηνπλ ζθόδξα ηηο ρξηζηηαληθέο θνηλόηεηεο, αιιά θαη
ζηελ αλάδεημε ηνπ κείδνλνο αλζξσπηζηηθνύ πξνβιήκαηνο πνπ έρεη πξνθιεζεί
από ηνπο απεγλσζκέλνπο πξόζθπγεο, νη νπνίνη αλαδεηνύλ έλα θαιύηεξν
κέιινλ ζηελ επξσπατθή ήπεηξν.
Η Ιεξά ύλνδνο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο απεδέρζε ηελ πξόηαζε λα
επηζθεθζεί ν Πάπαο Φξαγθίζθνο έλα λεζί ηνπ Αηγαίνπ, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα

κία νιηγόσξε, εθηόο πξσηνθόιινπ θαη θαζαξά αλζξσπηζηηθνύ θαη ζπκβνιηθνύ
ραξαθηήξα επίζθεςε. Γηα ηελ επίζθεςε απηή ε Ιεξά ύλνδνο απνθάζηζε λα
πξνηείλεη σο πξννξηζκό ην λεζί ηεο Λέζβνπ, έλα από ηα πνιιά λεζηά καο
πνπ βίσζε βαζύηαηα θαη εμαθνινπζεί λα βηώλεη ηελ ηξαγσδία ηνπ
πξνζθπγηθνύ πξνβιήκαηνο. Ιδηαίηεξα ηνύηε ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε παηξίδα
καο, παξά ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη, ζεθώλεη επηπξόζζεηα
ζηνπο ώκνπο ηεο ην κεγαιύηεξν βάξνο ησλ πξνζθπγηθώλ ξνώλ. Μίαο
Διιάδαο πνπ θιήζεθε λα απνδείμεη, αθόκε θαη κόλε, πσο ε Δπξώπε ησλ
αξρώλ θαη αμηώλ αθόκε ππάξρεη.
Παξάιιεια, ε Γηαξθήο Ιεξά ύλνδνο απνθάζηζε, ηδηαίηεξα ζε κία πεξίνδν
πνπ δίδεηαη ε εηθόλα όηη ε ελόηεηα ησλ Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ δνθηκάδεηαη, λα
απεπζύλεη πξόζθιεζε ζηνλ Παλαγηώηαην Οηθνπκεληθό Παηξηάξρε θ.
Βαξζνινκαίν, ώζηε απηόο λα ηηκήζεη κε ηελ παξνπζία ηνπ ην λεζί ηεο Λέζβνπ
ηελ εκέξα επίζθεςεο ηνπ Πάπα Φξαγθίζθνπ. Η πξνζσπηθόηεηα θαη ην θύξνο
ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρε, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ βαξύηεηα ηεο παξνπζίαο
ηνπ Πάπα Φξαγθίζθνπ, ζηέιλεη ζηα πέξαηα ηνπ θόζκνπ έλα πνιύ ερεξό
κήλπκα αθύπληζεο ηεο παγθόζκηαο θνηλόηεηαο, πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο
αλαθνύθηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πξνζθύγσλ θαη, ηαπηόρξνλα, ηεο
αλάιεςεο ησλ δενπζώλ ελεξγεηώλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρξηζηηαλώλ πνπ
πιήηηνληαη βάλαπζα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ησλ
ινηπώλ δνθηκαδόκελσλ ζπλαλζξώπσλ καο.
Δθ ηεο Γηαξθνύο Ιεξάο πλόδνπ

