
Η Ορκοδοξία 
ςτο 

ςφγχρονο κόςμο



 Οι ετερόδοξεσ Εκκλθςίεσ (Ρωμαιοκακολικι
και Προτεςταντικι) ιταν το αντικείμενο των
προθγοφμενων ενοτιτων.

 Θα μασ απαςχολιςει τϊρα θ Ορκόδοξθ
Εκκλθςία, που είναι και θ κυρίαρχθ ςτθν
χϊρα μασ, κακϊσ και θ παρουςία τθσ ςτον
ςφγχρονο κόςμο.

ΑΦΟΡΜΗΗ



Θ Ανατολικι Ορκόδοξθ Εκκλθςία ι Ορκόδοξθ Κακολικι και
Αποςτολικι Εκκλθςία αποτελεί τθ ςυνζχεια τθσ μίασ
αδιαίρετθσ Εκκλθςίασ πριν από το χίςμα, γι' αυτό και
αποκαλείται ορκόδοξθ (Ορκοδοξία= «ορκι πίςτθ).
Είναι το ςφνολο των αυτοκζφαλων και αυτόνομων
Χριςτιανικϊν Εκκλθςιϊν που διοικοφνται κατά ςυλλογικό
τρόπο από υνόδουσ, ζχουν αποδεχτεί το περιεχόμενο των
αποφάςεων των εννιά πρϊτων Οικουμενικϊν υνόδων και
παραμζνουν ςε πλιρθ κοινωνία μεταξφ τουσ. Επίςθσ
αξιϊνουν ωσ αφετθρία τουσ τον Ιθςοφ Χριςτό και τουσ
Αποςτόλουσ του μζςω τθσ ςυνεχοφσ αποςτολικισ
διαδοχισ.

Ορκόδοξθ Εκκλθςία



Η Ορκοδοξία ςτο ςφγχρονο κόςμο και ςτθν
Ενωμζνθ Ευρϊπθ.
Γεωγραφικι κατανομι

 ε όλο το ςφγχρονο κόςμο υπάρχουν Ορκόδοξεσ
Κοινότθτεσ, που υπάγονται ςτα διάφορα Ορκόδοξα
Πατριαρχεία

 ε οριςμζνα κράτθ τθσ ανατολικισ Ευρϊπθσ
αποτελεί τθν επικρατοφςα Εκκλθςία.



http://agioritis.pblogs.gr/2010/01/pagkosmios-harths-orthodoxwn.html
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Η Ανατολικι Ορκόδοξθ Εκκλθςία περιλαμβάνει :



Η ορκόδοξθ παρουςία

Είναι αξιοςθμείωτθ θ παρουςία και αποδοχι
τθσ Ορκοδοξίασ ςε χϊρεσ με ακεϊςτικά
κακεςτϊτα ι με ιςχυρζσ πολυκεϊςτικζσ
κρθςκείεσ.



 Θ Ορκόδοξθ Εκκλθςία ζχει ζντονθ παρουςία ςτθν
Ελλάδα, τθν Κφπρο, ςτισ περιςςότερεσ Βαλκανικζσ χϊρεσ
και ςτισ χϊρεσ τθσ πρϊθν οβιετικισ Ζνωςθσ.

 ε κάποιεσ περιπτϊςεισ, θ Ορκόδοξθ Εκκλθςία τθσ
Ευρϊπθσ υπζςτθ διωγμοφσ από ακεϊςτικά κακεςτϊτα.

 Θ παρουςία τθσ Ορκοδοξίασ ςτθν Ευρϊπθ είναι
ςθμαντικι, διότι τονίηει το ςεβαςμό ςτισ πολιτιςτικζσ και
κρθςκευτικζσ ιδιαιτερότθτεσ των λαϊν και προβάλλει
μια χριςτιανικι Εκκλθςία που δεν ενδιαφζρεται για τθν
κοςμικι εξουςία. Ποτζ θ Εκκλθςία δεν ζγινε και Kράτοσ!
(Με μία και μοναδική διαχρονική (ςτο βάθοσ δφο χιλιετιών)
εξαίρεςη του Kφπριου εθνάρχη Mακαρίου του Γ', Προζδρου και
ταυτόχρονα Αρχιεπιςκόπου τησ Kφπρου. Αλλά ακόμα και εκεί η
Εκκληςία δεν ζγινε κράτοσ).

Η Ορκοδοξία ςτθ ςθμερινι Ευρϊπθ



H πορεία τθσ εςωτερικισ πνευματικότθτασ ςτθ Δφςθ

Κακϊσ οι δυτικζσ τεχνοκρατοφμενεσ
κοινωνίεσ ζπνιγαν όλο και περιςςότερο το
πνευματικό ςτοιχείο οι άνκρωποι
αναηιτθςαν διζξοδο ςτισ εςωτερικζσ
παραδόςεισ τθσ Ανατολισ. Κανείσ δεν
μπορεί να αρνθκεί ότι το κίνθμα αυτό
επζδραςε βακιά ςτθ Δφςθ, ωςτόςο
ςιμερα, μετά λίγεσ δεκαετίεσ βρίςκεται
ςε αιςκθτι κάμψθ. Αντίκετα, θ δυτικι
ψυχι ανακαλφπτει ςτθν Ορκοδοξία μια
εξίςου, αν όχι βακφτερθ, μυςτικι πλευρά
δοςμζνθ μζςα από οικεία χριςτιανικά
και ελλθνικά/λογικά πλαίςια, πράγματα
που μπορεί να δεχκεί και να αφομοιϊςει
πολφ ευκολότερα.

υνθκιςμζνθ ςκθνι για τισ
μεγαλουπόλεισ τθσ Δφςθσ
μζχρι πριν λίγα χρόνια. Θ
πιςτοί τθσ κίνθςθσ Hare
Krishna ψζλνουν ςτο δρόμο
ντυμζνοι με τα
χαρακτθριςτικά ινδικά
ροφχα.

http://www.oodegr.com/oode/orthod/genika/gewpolitiki1.htm
http://www.oodegr.com/oode/orthod/genika/gewpolitiki1.htm


Από όλα τα ανατολικά πνευματικά
ρεφματα που ιρκαν ςτθ Δφςθ, ο
Βουδιςμόσ φαίνεται να απόκτθςε τισ
βακφτερεσ ρίηεσ. Εξ αιτίασ μάλιςτα
τθσ ςυμπάκειασ προσ τον Θιβετανικό
Βουδιςμό οι Θιβετανοί πρόςφυγεσ
βρικαν ςυχνά κερμι ςυμπαράςταςθ
ςε δυτικζσ χϊρεσ. Ωςτόςο οι δυτικοί
αναηθτθτζσ ςιμερα ομολογοφν ότι
ανακαλφπτουν το ίδιο και
μεγαλφτερο βάκοσ ςτισ Ορκόδοξεσ
διδαςκαλίεσ και μεκόδουσ. Θ
Ορκοδοξία αποκαλφπτεται πλζον ωσ
μία δοκιμαςμζνθ παράδοςθ, ίςωσ θ
παλαιότερθ αδιάςπαςτθ πνευματικι
παράδοςθ ςτον κόςμο, με όχθμα
μάλιςτα τον ελλθνικό Λόγο, τθ
βάςθ όλθσ τθσ δυτικισ διανόθςθσ.

Ο Βουδιςμόσ ςτθ Δφςθ –
Σο βάκοσ τθσ Ορκοδοξίασ

http://www.oodegr.com/oode/orthod/genika/gewpolitiki1.htm


H «ανακάλυψθ» τθσ Oρκοδοξίασ ςτισ HΠA

ιμερα ςτισ HΠA αλλά και ςτθν Ευρϊπθ είναι εκατομμφρια οι
άνκρωποι οι οποίοι διαβάηουν Ορκόδοξα βιβλία, ειδικότερα τθν
Φιλοκαλία, και πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι αναηθτοφν Γζροντεσ
ι τάρετσ και καταλιγουν να βαφτίηονται Oρκόδοξοι.
Ο βακφσ Bουδιςμόσ φαντάηει πολφ απόμακροσ ςτο μζςο δυτικό
μυαλό. O Ιςλαμιςμόσ δεν μπορεί να δείχνει φιλικόσ πάντα (και μερικζσ
φαντάηει και ωσ εχκρικόσ) ενϊ θ Ορκοδοξία είναι κάτι που
προςφζρεται για τον δυτικό νου, ωσ το λιγότερο «επϊδυνο» φάρμακο
αντιμετϊπιςθσ τθσ πνευματικισ άπνοιασ. Eδϊ πρζπει να τονιςκεί
όμωσ ότι μιλάμε για τθν Ορκοδοξία ωσ κοινωνικό φαινόμενο ςτθ Δφςθ
και όχι ωσ ςωτθριολογικι πραγματικότθτα. Σο δεφτερο κακόλου δεν
αποτρζπει τθν ζκφραςθ του πρϊτου.
Βζβαια ςτισ HΠA επικρατεί μια πολυςπερμία Ορκόδοξθσ παρουςίασ
θ οποία δεν είναι εφκολο να ςυγκροτθκεί ςε ενιαίο ςϊμα λόγω του ότι
οι διάφορεσ τοπικζσ Εκκλθςίεσ ανικουν ςε διαφορετικά
Πατριαρχεία.



Μεγάλθ είναι θ ανάπτυξθ τθσ ορκόδοξθσ ιεραποςτολισ

το χϊρο τθσ ιεραποςτολισ, θ Ορκόδοξθ Εκκλθςία
εργάηεται με ηιλο και ςυνζπεια για τθ διάδοςθ τθσ
Ορκοδοξίασ.
θμαντικό είναι, επίςθσ, το γεγονόσ ότι χϊρεσ με
πρϊθν ακεϊςτικά κακεςτϊτα προςεγγίηουν πλζον
τθν Ορκοδοξία (Αλβανία, Κίνα, Κοφβα).



Οι 222 Κινζηοι 
Ορκόδοξοι άγιοι 
Μάρτυρεσ που 

εκτελζςκθκαν λόγω τθσ 
πίςτθσ τουσ, οι 

περιςςότεροι με φριχτό 
τρόπο, κατά τθν 

επανάςταςθ 1899-1901 
των Γιε Xι Tουάν

(Μπόξερσ) ςτθν Κίνα 
(=μζλθ τθσ Ομάδασ τθσ 

Θκικισ αρμονίασ τθσ 
Κίνασ ενάντια ςε κάκε 

ξζνθ επιρροι ςτθν 
Κίνα).

http://www.oodegr.com/oode/orthod/genika/gewpolitiki1.htm


Θ Ορκοδοξία ςτθν Αφρικι είναι θ ανερχόμενθ πνευματικι δφναμθ και μπαίνει ςτισ καρδιζσ εκατομμυρίων 
μαφρων, των Afrogreeks (Αφρο-Ελλινων). Ζνασ από τουσ λόγουσ: Οι Ορκόδοξοι τιμοφν το μαφρο χρϊμα!

http://www.oodegr.com/oode/orthod/genika/gewpolitiki1.htm


Νεότεροι κεολόγοι ςτισ μζρεσ μασ - όπωσ ο Ι. Ρωμανίδθσ (1927-2001), ο Ι.
Ηθηιοφλασ και ο π. Γ. Μεταλλθνόσ - εξαπλϊνουν τθν βακιά ελλθνικι
βυηαντινορκόδοξθ προςζγγιςθ ςε όςουσ διψοφν για πνευματικότθτα ςε όλο
τον κόςμο.

http://www.oodegr.com/oode/orthod/genika/gewpolitiki1.htm
http://www.oodegr.com/oode/orthod/genika/gewpolitiki1.htm
http://www.oodegr.com/oode/orthod/genika/gewpolitiki1.htm


Οι ςχζςεισ των ορκόδοξων Εκκλθςιϊν και θ ςτάςθ
των ετεροδόξων ζναντι τθσ Ορκοδοξίασ.
Οι διορκόδοξεσ ςχζςεισ.

 «Διορκόδοξεσ» ονομάηονται οι ςχζςεισ μεταξφ των
Oρκόδοξων Εκκλθςιϊν.

 Θ κοινι πίςτθ αποτελεί το ςυνεκτικό δεςμό των
Ορκόδοξων Εκκλθςιϊν, οι οποίεσ διατθροφν κάποιεσ
ιδιαιτερότθτεσ ςτθ λατρεία και ςτον τρόπο
διοίκθςθσ.

 Πολλά κζματα ςχζςεων μεταξφ των Ορκόδοξων
Εκκλθςιϊν αναμζνεται να ςυηθτθκοφν και να
διευκετθκοφν από μία μελλοντικι Πανορκόδοξθ
φνοδο.



υνάντθςθ Οικουμενικοφ Πατριάρχθ, Αρχιεπιςκόπου Ακθνϊν και Πάπα Ρϊμθσ,
Λζςβοσ, 2016.

http://www.ant1news.gr/news/Society/article/441517/pagkosmio-endiaferon-gia-tin-episkepsi-papa-kai-bartholomaioy-sti-lesbo


Η ςτάςθ των ετεροδόξων απζναντι ςτθν Ορκοδοξία

 Παλαιότερα υπιρξαν μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ διϊξεων των
ορκοδόξων.

 ιμερα οι ετερόδοξοι αναηθτοφν ςτθν Ορκοδοξία τθν κοινι
χριςτιανικι κλθρονομιά, τθν οποία εκείνοι ζχουν απολζςει
μετά από το χίςμα.

 Σο κφροσ τθσ Ορκοδοξίασ προζρχεται από τθ γνθςιότθτα και
τθν αρχαιότθτα τθσ παράδοςισ τθσ, κακϊσ και από τον αγϊνα
τθσ να μθν καταςτεί μία Εκκλθςία με κοςμικι εξουςία.

 Η Ορκοδοξία, όμωσ, κα πρζπει να αναλάβει απζναντι ςτουσ
ετεροδόξουσ τισ ιςτορικζσ τθσ ευκφνεσ: τθσ ςυνεποφσ
εκκλθςιαςτικισ ηωισ και παρουςίασ ςτον κόςμο, του
παραδείγματοσ και τθσ μαρτυρίασ.



Οι κρθςκευτικοί θγζτεσ Αρχιεπίςκοποσ Χρυςόςτομοσ, ο Μουφτισ Talip Atalay, o Αρχιεπίςκοποσ τθσ Μαρωνίτικθσ
Εκκλθςίασ τθσ Κφπρου Soueif, o Αρχιεπίςκοποσ τθσ Αρμζνικθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ τθσ Κφπρου Nareg, o Επίςκοποσ 
τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ των Λατίνων ςτθν Κφπρο Jerzy Kraj κακϊσ και ο Πρζςβθσ τθσ ουθδίασ ςτθν Κφπρο Klas
Gierow ςυναντικθκαν ςτθν Κφπρο  το 2015 με τουσ  θγζτεσ των δφο κοινοτιτων Νίκο Αναςταςιάδθ και  Μουςταφά 
Ακιντηί για τθν επίτευξθ βιϊςιμθσ ειρινθσ ςτο νθςί.

http://archive.philenews.com/el-gr/eidiseis-politiki/39/275814/istoriki-synantisi-politikon-kai-thriskeftikon-igeton-tis-kyprou


υνάντθςθ κρθςκευτικϊν θγετϊν του κόςμου, Αςίηθ, 2011

https://www.imdleo.gr/htm/assisi.htm


Πανκρθςκειακι ι Διακρθςκειακι υνάντθςθ, θ οποία διοργανϊκθκε από το
Τπουργείο των Εξωτερικϊν ςτισ 30 & 31 Οκτωβρίου, ςτθν Ακινα.

http://thriskeftika.blogspot.gr/2017/11/blog-post_39.html


Θ δεφτερθ υνδιάςκεψθ τθσ Ακινασ διοργανϊκθκε από το Τπουργείο των
Εξωτερικϊν ςτισ 30 & 31 Οκτωβρίου, για τθν εμπζδωςθ τθσ αρμονικισ
ςυνφπαρξθσ των λαϊν και των κρθςκειϊν ςτθ Μζςθ Ανατολι.

http://omothimadon.gr/?p=41233


Διακρθςκειακόσ Διάλογοσ 
Νίκοσ Κοτηιάσ: Θρθςκείεσ και πολιτιςμοί πρζπει να ηουν ςε ειρινθ

http://www.amen.gr/article/nikos-kotzias-thriskeies-kai-politismoi-prepei-na-zoun-se-eirini


Σο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνςταντινοφπολθσ 
Η ιςτορία του 

Ορκόδοξο πατριαρχείο Κωνςταντινοφπολθσ ι Οικουμενικό
Πατριαρχείο είναι θ ονομαςία τθσ αρχιεπιςκοπισ
Κωνςταντινουπόλεωσ - Νζασ Ρϊμθσ.
Τφίςταται ωσ θ πρϊτθ ςτθν τάξθ μεταξφ των Ορκοδόξων
Εκκλθςιϊν και φζρει το ιςτορικό προνόμιο τθσ απόδοςθσ
αυτοκεφαλιϊν ςτισ τοπικζσ εκκλθςιαςτικζσ διοικιςεισ.
Θ Δ' Οικουμενικι φνοδοσ (451 μ.Χ.) με οριςμζνουσ κανόνεσ τθσ
αναγνϊριςε ςτθν Εκκλθςία τθσ Κωνςταντινοφπολθσ τα πρεςβεία
τιμισ ζναντι των άλλων Ορκόδοξων Εκκλθςιϊν και το ρόλο τθσ
ωσ εγγυθτι τθσ ενότθτασ των Ορκοδόξων. Γι' αυτό το
Πατριαρχείο τθσ Κωνςταντινοφπολθσ απζκτθςε τον τίτλο του
«Οικουμενικοφ», επειδι ζχει τθν «οικουμενικι ευκφνθ» τθσ
Ορκοδοξίασ.



Τπό τθν άμεςθ δικαιοδοςία του Οικουμενικοφ Πατριαρχείου τελοφν:
1. Θ Αρχιεπιςκοπι Κριτθσ.
2. Οι Μθτροπόλεισ τθσ Δωδεκανιςου.
3. Θ Αρχιεπιςκοπι Αμερικισ.
4. Θ Αρχιεπιςκοπι Αυςτραλίασ.
5. Θ Αρχιεπιςκοπι Θυατείρων και Μεγάλθσ Βρεττανίασ.
6. Θ Μθτρόπολισ Γαλλίασ.
7. Θ Μθτρόπολισ Γερμανίασ.
8. Θ Μθτρόπολισ Αυςτρίασ.
9. Θ Μθτρόπολισ ουθδίασ.
10. Θ Μθτρόπολισ Βελγίου.
11. Θ Μθτρόπολισ Νζασ Ηθλανδίασ.
12. Θ Μθτρόπολισ Ελβετίασ.
13. Θ Μθτρόπολισ Ιταλίασ.
14. Θ Μθτρόπολισ Σορόντο.
15. Θ Μθτρόπολισ Παναμά και Κεντρικισ Αμερικισ.
16. Θ Μθτρόπολισ Μπουζνοσ Άιρεσ.
17. Θ Μθτρόπολισ Χονγκ Κονγκ.

http://www.easypedia.gr/el/articles/%CE%B4/%CE%B9/%CE%BA/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82.html


 Σο Οικουμενικό Πατριαρχείο τθσ Κωνςταντινοφπολθσ είναι θ
Εκκλθςία-μθτζρα προσ τθν οποία οφείλουν όλεσ οι
υπόλοιπεσ Ορκόδοξεσ Εκκλθςίεσ να τρζφουν ςεβαςμό. Σο
Οικουμενικό Πατριαρχείο πραγματϊνει τθν φψιςτθ αλικεια
του ορκόδοξου ικουσ: ςζβεται τθν ιδιαιτερότθτα τθσ κάκε
τοπικισ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ και αςκεί πνευματικι και όχι
κοςμικι εξουςία.

 Πάντωσ, οι ορκόδοξοι ςτο ςθμερινό κόςμο τόςο απζναντι
ςτουσ ετεροδόξουσ όςο και απζναντι ςτουσ αλλόκρθςκουσ,
οφείλουν να κινθκοφν με άξονα το Οικουμενικό Πατριαρχείο,
το οποίο αποτελεί το «ςυντονιςτι» και «εγγυθτι» τθσ
Ορκοδοξίασ ςτο ςφγχρονο κόςμο.

Ο ρόλοσ του Οικουμενικοφ Πατριαρχείου 
ςτθ ςφγχρονθ Ορκοδοξία .

Tο πρωτείο οικουμενικισ ευκφνθσ και διακονίασ του πατριάρχθ 
τθσ Κωνςταντινοφπολθσ



O ρόλοσ του Oικουμενικοφ Πατριαρχείου 
Πθγι: Ορκόδοξθ Ομάδα Δογματικισ Ζρευνασ

Αυτι τθ ςτιγμι φαίνεται άκρωσ αποδυναμωμζνο από κάκε του δφναμθ και δεν
είναι λίγοι αυτοί (κυρίωσ –και αυτό είναι το παράδοξο– μεταξφ Eλλθνικϊν και
Tουρκικϊν κφκλων) που το εμφανίηουν απλά ωσ ζναν κοςμοπολιτικό κεςμό που
αφορά λίγουσ Oρκοδόξουσ ςε όλο τον κόςμο και 2–3.000 Ζλλθνεσ - Pωμιοφσ τθσ
Πόλθσ.
Αυτό το μικρό, το αςιμαντο, το φαιό, το κτίριο που επί 549 χρόνια κρατοφςε τθν
αρχαία παράδοςθ 1968 χρόνων (ωσ κακίδρυμα του Aποςτόλου Aνδρζα, των
Mεγαριτϊν αποίκων του Bυηαντίου, των Γραικϊν και των Pωμθϊν και των
Eλλινων), αλλά και τα πρωτεία μεταξφ ίςων ςτθν Oρκοδοξία, ς’ αυτι τθ γθ.
Βζβαια, αν είναι αναγκαία θ φπαρξθ ενόσ κραταιοφ Oικουμενικοφ Πατριαρχείου
άλλο τόςο αναγκαία είναι και θ φπαρξθ μιασ κραταιάσ και νζου τφπου Ελλάδασ,
αφοφ μία «ελλθνικι γζφυρα πολιτιςμϊν» χωρίσ ελλθνικι γλϊςςα και παιδεία,
χωρίσ Ζλλθνεσ και χωρίσ απτι, υπαρκτι και αςφαλι Ελλάδα, δεν είναι
εξαςφαλιςμζνο ότι κα παραμείνει ελλθνικι.
ε αυτό ακριβϊσ το πλαίςιο τίκεται και το ηιτθμα του επερχόμενου γεωπολιτικοφ
ρόλου του Οικουμενικοφ Πατριαρχείου ςτο μζλλον. Ωσ ελλθνικοφ κακιδρφματοσ
που ωςτόςο ζχει οικουμενικό και υπερεκνικό χαρακτιρα.

http://www.oodegr.com/oode/orthod/genika/gewpolitiki1.htm


http://ecumenical-patriarchate451.blogspot.gr/


Πατριαρχικὸς Ναὸς Ἅγίου Γεωργίου στὸ Φανάρι

http://www.ec-patr.org/afieroma/churches/show.php?lang=gr&id=01


Παναγία Παραμυθία - «Βλὰχ Σαράϊ»
Τὰ «ὡραιότερα ἐρείπια τῆς Πόλης», ἂν ὑποθέσουμε ὅτι μπορεῖ κανείς, μιλώντας γιὰ ἐρείπια, νὰ τὰ ἀποκαλέσῃ «ὡραῖα».

http://www.ec-patr.org/afieroma/churches/show.php?lang=gr&id=06


Θεολογικι χολι τθσ Χάλκθσ. Σο 1971 το Τπουργείο Παιδείασ τθσ Σουρκίασ ζκρινε 
αντιςυνταγματικι τθν λειτουργία τθσ και τθν ζκλειςε.

http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_07.html


Σο Άγιο Μφρο
Ο κακαγιαςμόσ του από το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο δθλϊνει τθν ενότθτα και τον δεςμό 
αγάπθσ που διζπει τα κατά τόπουσ Πατριαρχεία και 

Αυτοκζφαλεσ Εκκλθςίεσ με τθ Μθτζρα Εκκλθςία.

Ἅγιον Μύρον εἶναι ἡ μυστηριακὴ
ὕλη, ἡ ὁποία ἑτοιμαζομένη
καταλλήλως ἐξ ἐλαίου καὶ ἄλλων
εὐωδῶν οὐσιῶν καὶ καθαγιαζομένη
κατὰ τὰς σχετικὰς διατάξεις τῆς
Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας,
καθίσταται φορεὺς τῆς ἐπισκοπικῆς
εὐλογίας, καὶ ὡς τοιαύτη
ἀποτελοῦσα ἄλλην μορφὴν καὶ
τύπον τῆς «ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν»
χρησιμοποιεῖται ἐν τῇ τελέσει τοῦ
μυστηρίου τοῦ Χρίσματος, ὡς
ὁρατὸν σημεῖον τῆς μεταδόσεως
τῆς δυνάμεως καὶ τῶν χαρισμάτων
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πρὸς τοὺς
βαπτιζομένους. Τὸ Ἅγιον Μύρον
χρησιμοποιεῖται ἐπίσης διὰ τὴν
χρίσιν τῶν ἑτεροδόξων καὶ
πεπτωκότων, προσερχομένων εἰς τὴν
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τὴν
καθιέρωσιν τῶν ἱερῶν Ναῶν, τῶν
ἁγίων Τραπεζῶν, διαφόρων ἱερῶν
ἀντικειμένων καὶ σκευῶν, καὶ δι᾽
ἑτέρας τινὰς Ἱεροτελεστικὰς
περιπτώσεις. (Ἔξοδοσ 30, 22-33).

http://agionmyron-iosif.net/myron_paraskevi2.htm


Διαδικαςία παραςκευισ
Σο Άγιο Μφρο παραςκευάηεται με απόφαςθ τθσ υνόδου του
Πατριαρχείου, όταν αυτι διαπιςτϊςει ότι το Μφρο τελειϊνει, κάτι που ςτθ
ςφγχρονθ εποχι ςυμβαίνει περίπου κάκε δζκα χρόνια. Σθν παραςκευι
επιβλζπουν δυο επιτροπζσ, θ εκκλθςιαςτικι που αποτελείται από ιερείσ
και θ επιτροπι κοςμθτόρων που περιλαμβάνει ςχετικοφσ με το τεχνικό
μζροσ τθσ παραςκευισ χθμικοφσ, φαρμακοποιοφσ και εμπόρουσ
αρωματικϊν ειδϊν, τθσ οποίασ προεδρεφει ο Άρχων Μυρεψόσ. Η ζψθςθ
του Μφρου γίνεται κατά τθ Μεγάλθ Εβδομάδα, από τθν Κυριακι των
Βαΐων ζωσ και τθ Μεγάλθ Πζμπτθ και φυλάςςεται ςε δοχεία ςτο ιςόγειο του
Οικουμενικοφ Πατριαρχείου από όπου και διανζμεται ςε όλεσ τισ ορκόδοξεσ
Εκκλθςίεσ.
Παραςκευάηεται από αρωματικά φυτά, δρόγεσ (φυτά με φαρμακευτικζσ
ιδιότθτεσ) και αικζρια ζλαια. Σα ςυςτατικά αυτά με διάφορεσ παραλλαγζσ
και προςκικεσ περιγράφονται ςε ειδικοφσ καταλόγουσ από τον 8ο αιϊνα
μζχρι και το τζλοσ του 19ου αιϊνα και περιλαμβάνουν: ζλαιο, οίνο,
κιννάμωμο (κανζλα), ίριδα, μαςτίχθ Χίου, αγγελικι, ςάψιχο (μαντηουράνα),
μφρα, μυροβάλανο, ηιγγίβερθ (πιπερόριηα), νάρδο και φφλλα ινδικοφ.

Παρακολουκιςτε το video παραςκευισ του (από εδϊ):

http://fanarion.blogspot.com/2012/04/blog-post_7826.html


http://fanarion.blogspot.gr/2012/04/blog-post_7826.html
http://news.pathfinder.gr/media/society/24532.html
http://o-nekros.blogspot.gr/2012/04/blog-post_12.html
http://fanarion.blogspot.gr/2012/04/blog-post_7826.html

