
Διακήρυξη για την Ορθόδοξη Χριστιανική Ενότητα στην Αμερική 
Πιστεύουμε ότι είμαστε οι πιο τυχεροί άνθρωποι, ευλογημένοι από τον Θεό να είμαστε Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί και ελεύθεροι Αμερικανοί. Αποδεχόμαστε την ευθύνη να "κάνουμε μαθητές όλων των εθνών" 
σε αυτές τις ακτές, όπως μας ζήτησε ο Χριστός κατά την Ανάληψή Του. 

Εμπνεόμαστε από τη δήλωση του Οικουμενικού Πατριάρχη Μελετίου το 1922, ο οποίος είπε: "Είδα και 
κατάλαβα πόσο εξυψωμένο θα μπορούσε να είναι το όνομα της Ορθοδοξίας... αν περισσότερα από 
δύο εκατομμύρια Ορθόδοξοι άνθρωποι ενώνονταν σε μια εκκλησιαστική οργάνωση, μια Αμερικανική 
Ορθόδοξη Εκκλησία". 

Βλέπουμε ότι η ορθόδοξη χριστιανική μαρτυρία στην Αμερική αποδυναμώνεται από τον 
κατακερματισμό μας σε περισσότερους από δώδεκα εθνικούς θύλακες. Πιστεύουμε ότι ο Χριστός 
κλαίει γι' αυτή τη διάσπαση. Καλούμε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς της Αμερικής - κληρικούς 
και λαϊκούς - να ενωθούν σε μια ενιαία, ενοποιημένη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής, κάτω από 
τους ιστορικούς κανόνες και τις παραδόσεις της Ορθοδοξίας. 

Προσβλέπουμε στους ιεράρχες μας στη Συνέλευση των Επισκόπων - η οποία ιδρύθηκε το 2009 για 
αυτόν ακριβώς τον σκοπό - να μας οδηγήσουν σε αυτή την αναζήτηση. Τους προστάζουμε - όπως ο 
Ιωσήφ της Αριμαθαίας - να πάρουν θάρρος και, όπως εμείς, να φανούν ανοιχτά πρόθυμοι να 
κάνουν θυσίες για χάρη της διατήρησης και της ανάπτυξης της Εκκλησίας του Χριστού για τα παιδιά 
μας και για τους αναζητητές της θείας αλήθειας. 

Δηλώνουμε ότι είμαστε Αμερικανοί με περήφανη καταγωγή από αρχαίες ακτές, αλλά όχι πλέον μέρος 
μιας εκκλησιαστικής διασποράς που βάζει την εθνικότητα πάνω από τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, για 
να μην ξεθωριάσει η Εκκλησία μας καθώς οι εθνικοί δεσμοί μειώνονται με την πάροδο του χρόνου. 

Πιστεύουμε ότι η διοίκηση των ενοριών και των επισκοπών μας από Μητέρες Εκκλησίες σε μακρινές 
ακτές είναι αντικανονική και ανεφάρμοστη. Καθοδηγουμαστε σε αυτό από σαφείς κανόνες και 
παραδόσεις της Εκκλησίας: να υπάρχει μόνο ένας ορθόδοξος χριστιανός επίσκοπος σε κάθε τόπο- 
ότι οι ξένοι επίσκοποι δεν έχουν καμία εξουσία εκτός της δικής τους επικράτειας- και ότι σύμφωνα με 
την καθιερωμένη ορθόδοξη παράδοση της μεγάλης πλειοψηφίας των τόπων, όταν αναπτύσσεται μια 
ορθόδοξη χριστιανική εθνική κοινότητα σε μια νέα περιοχή, ιδρύεται μια ενιαία τοπική εκκλησία, που 
ενώνει κάθε πιστό στο ορθόδοξο δόγμα. 

Επιβεβαιώνουμε τον κατάλληλο ρόλο των λαϊκών στη διακυβέρνηση της Εκκλησίας. 
Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό σημαίνει ότι οι λαϊκοί υπερισχύουν του κλήρου σε θέματα σεβασμού και 
διδασκαλίας. Σε αντάλλαγμα, πιστεύουμε ότι η ορθόδοξη χριστιανική παράδοση και η ιστορική 
πρακτική απαιτούν από τον κλήρο να σέβεται την έκκληση του λαού για λογοδοσία, διαφάνεια, 
συλλογικότητα, τήρηση της διαδικασίας και των Κανόνων της Εκκλησίας, και τελικά, στη συνέχεια, 
ενότητα. 

Κάνοντας αυτή τη διακήρυξη, υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας το ιστορικό θάρρος και την ηγεσία 
των λαϊκών στην ίδρυση και ανάπτυξη της ενιαίας χριστιανικής Εκκλησίας, στην υπεράσπιση της 
αληθινής πίστης της Ορθοδοξίας κατά τη διάρκεια αιώνων διαμάχης και στην οικοδόμηση νέων 
ενοριών σε όλο τον κόσμο καθώς η μετανάστευση άνθισε. 

Πιστεύουμε ότι η ξένη διοίκηση και η αδιαφορία, καθώς και ο τοπικός εθνοτικός κατακερματισμός και η 
διχόνοια, έχουν οδηγήσει πολύ συχνά σε κακή διακυβέρνηση. Αυτό έχει συμβάλει σημαντικά στην 
παρακμή των αμερικανικών ενοριών και επισκοπών, καθώς οι επόμενες γενιές βλέπουν εθνικές 
εκκλησίες που αδιαφορούν και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους σε μια πολυπολιτισμική 
Αμερική. Πιστεύουμε ότι είμαστε μια ξεχωριστή και ώριμη αμερικανική ορθόδοξη χριστιανική κοινότητα, 
η οποία είναι έτοιμη να γίνει μια ενιαία, ενοποιημένη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής. 
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Κατανοούμε την ανησυχία που συνοδεύει την προοπτική της αλλαγής. Πιστεύουμε ότι μια ενωμένη, 
αναζωογονημένη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής θα ήταν ένας τρομερός πνευματικός και ηθικός 
δυναμίτης που θα αποτελούσε μια ισχυρή δύναμη για το καλό στον κόσμο, παρέχοντας μεγαλύτερη 
υποστήριξη και ζωτικότητα στα αρχαία Πατριαρχεία και τις Μητέρες Εκκλησίες από ό,τι παρέχουν οι 
διαιρεμένες, φθίνουσες εθνικές δικαιοδοσίες. 

Οραματιζόμαστε ιδιαίτερα ότι μια ενωμένη Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία της Αμερικής θα αποτελέσει 
ένα ενισχυμένο προπύργιο υποστήριξης για τα αρχαία Πατριαρχεία που δεν έχουν πλέον την εσωτερική 
κυβερνητική προστασία που έχουν οι εθνικές Ορθόδοξες Εκκλησίες. Πιστεύουμε ότι αυτή η ενωμένη 
Αμερικανική Εκκλησία, χρησιμοποιώντας την ισχυρή φωνή των αφοσιωμένων Αμερικανών πολιτών, θα 
συγκεντρώσει ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο υλικής, ηθικής και πολιτικής υποστήριξης για την 
παγκόσμια Ορθοδοξία. Μια ενωμένη, αυξανόμενη κοινωνία Πανορθόδοξων Αρχόντων [Order of St. 
Andrew the Apostle – Archons of the Ecumenical Patriarchate in America] και Φυλάκων της Πίστης 
άλλων δικαιοδοσιών, που θα δεσμευτούν να υποστηρίξουν και να προστατεύσουν τα αρχαία 
Πατριαρχεία της Κωνσταντινούπολης, της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας και των Ιεροσολύμων, θα 
εδραιώσει την ειδική σχέση που συνδέει τα παιδιά με τους γονείς τους. 

Πιστεύουμε ότι οι ανησυχίες για την απώλεια των παραδόσεων, των εθίμων και της γλώσσας είναι 
επίσης άστοχες, διότι προσυπογράφουμε σθεναρά το αμερικανικό ιδεώδες "e pluribus, unum... από 
τους πολλούς, ένας", για τη διατήρηση των τοπικών πρακτικών, από ενορία σε ενορία. Πιστεύουμε ότι η 
γλώσσα και τα έθιμα πρέπει και πρέπει να διατηρηθούν όπως οι ενορίες επιλέγουν. Σε αυτό, το 
αμερικανικό πολυπολιτισμικό πείραμα θα συνεχιστεί, όπως ακριβώς συνέβη από την αρχή του. Οι 
πρώιμες πανορθόδοξες προσπάθειες, όπως οι Διεθνείς Ορθόδοξες Χριστιανικές Φιλανθρωπικές 
Οργανώσεις (IOCC) και το Κέντρο Ορθόδοξης Χριστιανικής Αποστολής (OCMC), θα δουν το καλό 
τους έργο να ευδοκιμεί σε μια ενωμένη Εκκλησία. 

Πιστεύουμε επίσης ότι το αμερικανικό μοντέλο των νέων Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο χρειάστηκε 
πάνω από μια δεκαετία από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας μέχρι να συμφωνηθεί ένα κυβερνητικό 
σύνταγμα, είναι ένα χρήσιμο μοντέλο για τη νέα διακυβέρνηση της Εκκλησίας μας. Αυτή η νέα Εκκλησία 
δεν θα εξαφανίσει την Ορθόδοξη ταυτότητά μας ούτε θα αγνοήσει τις παραδόσεις και τα 
προηγούμενα, αλλά αντίθετα θα προσαρμόσει αυτά τα θεόπνευστα και πατροπαράδοτα δόγματα 
μέσα στην πραγματικότητα μιας ενιαίας Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής. Πιστεύουμε ότι μπορούμε 
να πάρουμε το χρόνο μας, να αναπτυχθούμε εν Χριστώ και να το κάνουμε σωστά. 

Επομένως, πιστεύουμε ότι η Συνέλευση των Επισκόπων μας θα πρέπει - όπως συμβαίνει στην ιστορική 
πρακτική - να συνέλθει ως σύνοδος, να εκλέξει τον δικό της προεδρεύοντα ιεράρχη, να ανακηρύξει την 
Εκκλησία της Βόρειας Αμερικής αυτοκέφαλη, κανονική εκκλησία και να επιδιώξει την αναγνώριση αυτής 
της αυτοκεφαλίας από τις δεκαπέντε Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. 

Σε αυτό, καλούμε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο λούζει τον κόσμο στη σοφία και την καλή τάξη, και το οποίο 
δεν γνωρίζει εθνικά, εθνοτικά ή οποιαδήποτε άλλα σύνορα, να βοηθήσει να γίνει σαφής σε όλη τη γη η 
προσευχή μας: να βοηθήσει την Εκκλησία μας να ευημερήσει, έτσι ώστε να διατηρήσει και να φέρει τον 
Χριστό στη ζωή όλων των ανθρώπων. Προσευχόμαστε ο Κύριος να καθοδηγεί αυτές τις προσπάθειες, 
να διαπνέονται πάντοτε από ειλικρινή ταπεινοφροσύνη και η νέα ενωμένη Εκκλησία για την οποία 
προσευχόμαστε και για τη δημιουργία της οποίας εργαζόμαστε θα είναι, ανά πάσα στιγμή και με κάθε 
τρόπο, προς μεγαλύτερη δόξα του Θεού. 


