
Aνακοίνωση 

 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Kλάσης - Δυτική Εξαρχία, είναι μια τοπική 
παραδοσιακή Ορθόδοξη Εκκλησία που συνεχίζει την προ-σχισματική 
(1054) Πίστη και Πρακτική της πρώιμης Δυτικής Εκκλησίας. Με 
αυτόν τον τρόπο,ακολουθεί τις αρχαίες διδασκαλίες και την πίστη της 
Αδιαιρέτου Ορθοδόξου Εκκλησίας, Ανατολικής και Δυτικής,η οποία 
διατήρησε την ακεραιότητα και την πληρότητα της Ορθοδόξου 
πίστεως. 

 

Αισθανόμαστε πλήρως οι διάδοχοι της Δυτικής Εκκλησίας που ίδρυσε 
ο Μακαριώτατος Αυξεντιος, στη Λισσαβώνα το 1979 και στη συνέχεια 
στο Μιλάνο (1992) μέχρι το 2013, όταν η Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή 
της Kλάσης – Δυτική Εξαρχία επανιδρύθηκε από την Ιερά Σύνοδο 
του Μιλάνου ως ανεξάρτητος Τοπική Ορθοδόξη Εκκλησία, όπως ήταν 
την πρώτη χιλιετία (αυτοκέφαλο το 665). Η Αρχιεπισκοπή μας, με 
όλους τα ιταλους κληρικούς του Μιλάνου αποφάσισε να συνεχίσει την 
παραδοσιακή αποστολή που της ανατεθηκε από τον Μακαριώτατο 
Αυξεντίο. 

 

Είμαστε σε πλήρη κοινωνία με την Western Rite Ορθοδόξη 
Αρχιεπισκοπή Αμερικής, ειμαστε σε διαλογο με την αληθινή Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ελλάδας, και «διατηρουμε μια στενή πνευματική ένωση 
με όλους τους γνήσιους Ορθόδοξους, σε όλο τον κόσμο που έχουν 
διατηρήσει την πίστη και την πρακτική των ιερών της Ορθοδοξίας 



δια μέσου των αιώνων. Η αποστολικότης και καθολικότητα της πίστης 
μας είναι χωρίς αμφιβολία. 

 

Η Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Kλάσης – Δυτική Εξαρχία: 

 

1) Επιβεβαιώνει την αξιοπρέπεια και την ισότητα μεταξύ της αρχαιας 
Ραβένας και των άλλων τοπικων Εκκλησίων, όπως υπήρχε σε όλη την 
πρώτη χιλιετία στην Ιταλία. 

 

2) Αναγνωρίζει την Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Kλάσης – Δυτική 
Εξαρχία ως αυτοκέφαλη από το 665 με Aυτοκρατορικο διάταγμα, και 
σε καμία περίπτωση δεν υπόκεινται σε άλλες επισκοπές ή άλλες 
τοπικές Εκκλησίες. 

 

3) Αναγνωρίζει τον αυτοκέφαλο χαρακτήρα της Kλάσης και της 
Ραβέννας, και αποκαθιστά κανονικώς τη δικαιοδοσία της Ορθόδοξης 
Αρχιεπισκοπής της Kλάσης – Δυτική Εξαρχία, στο πλαίσιο της 
σύγχρονης Ιταλικής Δημοκρατίας και όλες τις χώρες της Δυτικής 
Ευρώπης (όπως γράφονταν στον Άγιο Τόμο του Μακαριωτάτου 
Αυξεντιου). 

 

4) Επιδιώκει να αποκαταστήσει την Αγία Ορθοδοξία σε όλο το δυτικό 
κόσμο, και ως εκ τούτου επαναφέρει την παλια Ορθόδοξη Εξαρχία της 



Δύσης που ήταν και διευθύνεται από την Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της 
Kλάσης – Δυτικά Εξαρχίας. 

 

5) Η Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Kλάσης – Δυτική Εξαρχία, είχε 
αναγνωρισθεί κατά την πρώτη χιλιετία από τον Πατριάρχη της 
Κωνσταντινούπολης, καθώς και των λοιπών πατριαρχών, και 
θεωρήθηκε από τον αυτοκράτορα ως δεύτερη προς τιμήν της Δυτικής 
Εκκλησίας. 

 

Ιδρύθηκε από τον Άγιο Πέτρο μέσω του Αγίου Aπολλιναριου, η 
Ορθόδοξη Ιερά Μητρόπολη Ραβένα και Kλάσης, αποτελεί σημαντικη 
Ορθόδοξη Αποστολική Έδρα, και πνευματικα έχει το δικαίωμα και 
την υποχρέωση να συνεχίσει να προστατεύει την αρχαία Ορθόδοξη 
πίστη στη Δυτική έκφραση του. 

 

Η Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Kλάσης – Δυτική Εξαρχία – 
Παραδοσιακη Εκκλησία,είναι  ένα πολύ μικρό, αλλά πλήρες μέρος του 
Πληρώματος των Παραδοσιακών Ορθοδόξων Εκκλησιών στον κόσμο και 
αναγνωρίζουμε πλήρως όλες τις παραδοσιακές εκκλησίες στη νόμιμη 
θέση τους για λόγους τιμής. 

 

Η Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Kλάσης – Δυτική Εξαρχία, επίσης 
γνωστό ως Ιερας Συνοδος Γ.Ο.Χ. της Ιταλίας, Δυτικη Ορθόδοξη 
Εκκλησία, είναι σε πλήρη κοινωνία με την Δυτικου τυπου Ορθοδόξη 



Αρχιεπισκοπή Αμερικής, που ιδρύθηκε μετά την κατάργηση και τον 
κατακερματισμο της Δυτικου τυπου επαρχιας, εντός των ROCOR. 

 

Η Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Kλάσης – Δυτική Εξαρχία, ακολουθεί 
πιστά  το παλαιο Πατερικο (Ιουλιανό) ημερολόγιο,και υπογραμμίζει,οτι 
ειναι ένα σημαντικό μέρος της παραδοσιακης ορθόδοξης πίστης. 

 

 Ιστορία: 

 

Η Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Kλάσης – Δυτική Εξαρχία 
επανιδρύθηκε από την Ορθόδοξη Ιερά Σύνοδο του Μιλάνου στις 2 
Νοεμβρίου του 2013 ( με αριθμό πρωτοκόλλου 643 / στο μέρος 1 
και μέρος 2 ), και συνδέθηκε με την Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή του 
νησιού Αγίου Ιουλίου της Αίγινας ( Πρωτόκολλο αριθμός. 641 και 
643 / β,η οποια η ίδια,ιδρύθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1995 στο 
πλαίσιο της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου Κιέβου – Numb Prot. 
164/1995). 

 

Η δικαιοδοσια που έχει χορηγηθεί στον επίσκοπο της νήσου του Αγίου 
Ιουλίου της Αίγινας, από τον Τόμο την 1η Νοεμβρίου 2004 ως 
Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος του νησιού Αγίου Ιουλίου της Αίγινας, 
επιβεβαιώθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2013 με χειρόγραφο έγγραφο της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας του Μιλάνου ( πρωτ.643 της Ιεράς Συνόδου 
του Μιλάνου ). 

 



Ο τίτλος του Μητροπολίτη ανατίθενται στον Σεβασμιωτατο 
Βλαδίμηρο, την 1η Νοεμβρίου 2004 από У.П.Π και 
επαναβεβαιώθηκε πλήρως από τα Γράμματα του Σεβασμιωτάτου κ. 
Λούκα Αρχιεπίσκοπου Τορτσέλλου (Σύνοδος του Μιλάνου) με αριθμό 
πρωτοκόλλου 380 / 2006. 

 

Το παρόν έγγραφο της καθοσιώσεως, που εξασφάλιζει την αποστολική 
διαδοχή απο την Σύνοδο του Μιλάνου, υπεγράφη από τον 
Μητροπολίτη του Μιλάνο και τον Μητροπολίτη του νησιού Αγίου 
Ιουλίου της Αίγινας και ειναι σφραγισμένο με την επίσημη σφραγίδα 
από κάθε αυτόνομη των εκκλησιών τους. 

 

Εξ αυτου οποια χειροτονία τελεστεί από τον Μητροπολίτη του 
Μιλάνου και από το Μητροπολιτη Βλαδίμηρο ειναι σε ακολουθεια με 
τις άλλες χειροτονίες της Συνόδου του Μιλάνου από το 2006 μέχρι 
σήμερα. 

 

Ο τίτλος του Μητροπολίτου επιβεβαιώθηκε εκ νέου στον 
Σεβασμιωτατο Βλαδίμηρο, από ένα χειρόγραφο έγγραφο που 
υπογράφεται από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο του Μιλάνου, 
Επικεφαλή της Ορθοδόξου Συνόδου του Μιλάνου. Το Συνοδικό 
έγγραφο αναφέρει: «/Ο Μητροπολίτης του Μιλάνου/ όρισε τον 
Θεοφιλέστατο Αρχιεπίσκοπο Βλαδίμηρο Έξαρχο με τον τιμητικό τίτλο 
του Μητροπολίτη της Ραβέννας και Kλάσης “, Μιλάνο 28 Νοεμβρίου, 
2013 /αρ. πρωτ. 652/2 / -. /Υπογράφτηκε από όλους τους 
επισκόπους της Συνόδου/ 



 

Η τωρινη Συνόδος των Επισκόπων του Μιλανου, έχει  αποσύρει την 
υποστήριξή στο δυτικο Τύπο. Η Ποιμαντική ευαισθησία και η ευθύνη 
έχει συγκεντρώσει αυτές τις ενορίες και τους κληρικούς τους κάτω 
από το ωμοφόριο του Μητροπολίτη της Ραβέννας και την ίδρυση της 
νέας Δυτικου τυπικου Εξαρχίας. Λόγω της απόφασης των επισκόπων 
της Συνόδου του Μιλάνου, η Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Kλάσης – 
Δυτική Εξαρχία (που ονομάζεται την πρώτη χιλιετία Εξαρχία της 
Δυσης) θα συνεχίσει την αποστολή της, για να φέρει την Ορθοδοξία 
στη Δύση, και διατηρεί το δικαίωμα της Αυτονομιας, μέσω του 
Τόμου που λήφθηκε το 665. Αναγνωρισμένος και το 2004. 

 

Με αδελφική αγάπη, πρόσφατη επιστολή απο τους Επισκόπους του  
Μιλάνο προς τον Αρχιεπίσκοπο Βλαδίμηρο λέει: «Θέλουμε να 
ευχαριστήσουμε τον Αρχιεπίσκοπο για τη γόνιμη δράση του για το 
καλό της Εκκλησίας του Μιλάνου” /Πρωτ. 654 / - 

 

Με ελπίδα, περιμένουμε και προσευχόμαστε για την ημέρα που η 
Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Kλάσης – Δυτική Εξαρχία, θα είναι και 
πάλι σε πλήρη κοινωνία με τον Μακαριώτατο της Αυτόνομης 
Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής του Μιλάνου και ελεύθερα και επίσημα να 
εορταζουμε με το Δυτική Τυπικο χωρίς κανενα αίσθημα 
κατωτερότητας σε σχέση με τη βυζαντινή παράδοση. 

 

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ: 



 

Είμαστε μια Δυτικου τυπου Ορθόδοξη Σύνοδος των Επισκόπων που 
αναμένουν, προσωρινά, το χρόνο που η Ορθόδοξη εκκλησια Δυτικου 
τυπικου θα γίνει πλήρως αποδεκτό μελος, μέσα στο σωμα της 
“Παγκοσμιας Ορθοδοξίας” ως νόμιμη και ισότιμη έκφραση της 
Ορθοδόξου Πίστεως  και αποστολής. († ὁ Μητροπολίτης της Νέας 
Υόρκης και πάσης Βόρειας Αμερικής κ. Αντώνιος). 

 

Η «Δυτική Εκκλησία” αποτελείται από τις ακόλουθες τοπικές 
εκκλησίες: “. Δυτικου τυπου Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Αμερικής”  
και  “Αυτόνομη Δυτική Ορθόδοξη Εκκλησία (Ιταλία, Ισπανία, την 
Κροατία και όλους το Ιλλυριών)”. 

 

Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή και Εξαρχία της Kλάσης 

 

Μητρόπολη της νήσου του Αγίου Ιούλιοu της Αίγινα 

 

Ορθόδοξη Εκκλησία της Δύσης (Γ.Ο.Χ.) 


