ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
Τήν Δευτέραν, 21ην Σεπτεμβρίου/ 4ην Ὀκτωβρίου 2021, συνῆλθε ἡ Ἁγία καί Ἱερά
Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς ΑΘΜ τοῦ Πατρός
ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί ἐπεμελήθη διαφόρων θεμάτων
τοῦ Πατριαρχείου, μεταξύ τῶν ὁποίων τά κάτωθι:
1. Διώρισε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Διοκαισαρείας κ. Βενέδικτον
Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον εἰς Βηθλεέμ, διατηροῦντα τήν θέσιν αὐτοῦ εἰς τήν
Ἱεράν Μονήν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων εἰς τόν τόπον τοῦ Βαπτίσματος τοῦ
Κυρίου παρά τόν Ἰορδάνην ποταμόν.
2. Διώρισε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ Πρόεδρον
τῆς Ἐφορείας τῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς Παλαιστίνην καί τῆς ἐν
Ἱερουσαλήμ Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.
3. Διώρισε τόν Γέροντα Καμαράσην Ἀρχιμανδρίτην π. Νεκτάριον ὡς Ἀντιπρόεδρον
τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς, διατηροῦντα τήν θέσιν αὐτοῦ ὡς Ταμίου καί
μέλους τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
4. Διώρισε τόν ὁσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἱερώνυμον Πατριαρχικόν
Ἐπίτροπον Μαδηβᾶς, τῆς ἀποφάσεως ταύτης ἐρχομένης μεταξύ μιᾶς
προηγουμένης σειρᾶς ἀποφάσεων, αἱ ὁποῖαι υἱοθετήθησαν ὑπό τοῦ
Μακαριωτάτου καί ἀφοροῦν τάς περιοδικάς μετακινήσεις τοῦ κλήρου.
5. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην Χριστοφόρον Χαντάντ ἡγούμενον εἰς Φχές καί
Σάλτην, διά νά καταστήσῃ δυνατήν τήν ποιμαντικήν καί ἐκκλησιαστικήν
ἐργασίαν εἰς αὐτάς τάς δύο Ἰορδανικάς πόλεις πρός ὄφελος τοῦ ποιμνίου.
6. Διώρισε τόν μοναχόν Βασίλειον Γραμματέα τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ
Οἰκονομικοῦ Τμήματος τοῦ Πατριαρχείου.
7. Ἀπεφάσισε τήν εἰς διάκονον καί ἐν συνεχείᾳ εἰς ἱερέα χειροτονίαν τοῦ κ.
Ἠλία Σπυριδών διά διακονίαν εἰς τήν Κοινότητα Ζντέϊντε τῆς περιοχῆς
Πτολεμαΐδος – Ἄκκρης τοῦ βορείου Ἰσραήλ.
8. Ἐνέκρινε τήν εἰς μοναχόν χειροθεσίαν τοῦ νεήλυδος δοκίμου Ἠλία Κονίδου.
9. Ἐνέκρινε τήν εἰς διάκονον καί ἀκολούθως εἰς ἱερέα χειροτονίαν τοῦ κ.
Nibal Chassan Awad Haddad, διά νά ὑπηρετήσῃ εἰς τήν ἐν Ἀμμάν Μητρόπολιν
τοῦ Πατριαρχείου.
10. Ἐνέκρινε τήν εἰς μοναχόν χειροθεσίαν τοῦ κ. Ἀθανασίου Κιρμιτσάκη καί ἐν
συνεχείᾳ τήν εἰς διάκονον καί ἱερέα χειροτονίαν αὐτοῦ καί διακονίαν εἰς
τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.
11. Ἀπεφάσισε τήν εἰς διάκονον καί ἐν συνεχείᾳ εἰς ἱερέα χειροτονίαν τοῦ
Ἁγιοσαββίτου μοναχοῦ Ἀναστασίου διά διακονίαν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου
Σάββα.
12. Ἐπεκύρωσε ἀποφάσεις παύσεως ἱεροπραξίας ὡρισμένων ἱερέων τοῦ
Πατριαρχείου διά διαφόρους αἰτίας πρός ἀποφυγήν καί μή ἀνοχήν
καταχρήσεων καί παραβάσεων.
13. Ἐπεκύρωσεν ἕνα νόμον ἀρχῶν καί διαδικασιῶν δικῶν ἐνώπιον τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων, ὁ ὁποῖος θά ἐφαρμόζηται εἰς ὅλα τά
ἐκκλησιαστικά δικαστήρια τῆς Δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου.
14. Υἱοθέτησε ἕνα νόμον Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν, διά νά ἐφαρμοσθῇ εἰς τάς
Ἀρχιεπισκοπάς τῆς χώρας τῆς Ἰορδανίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

