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με πληροφορίες από ανακοινωθέν της Ι.Μ.Ιταλίας και Μελίτης

(φωτο: Άγιος Γεώργιος Βενετίας)

Ιστορική ημέρα για την Ορθοδοξία στην Ιταλία είναι η σημερινή. Η Επιτροπή Συνταγματικών
Υποθέσεων της Γερουσίας ενέκρινε οριστικά το νομοσχέδιο της Συμφωνίας, η οποία
παρέχει πλέον στη Μητρόπολη του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ιταλία τα ίδια
δικαιώματα με εκείνα τα οποία κατέχει και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Με την εξέλιξη
αυτή δικαιώνονται οι μεγάλοι αγώνες και οι μακροχρόνιες προσπάθειες που κατέβαλε ο
Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης κ. Γεννάδιος, προκειμένου η Ορθόδοξη Μητρόπολη να
πετύχει αυτή την αναγνώριση από την Πολιτεία.
Πιο συγκεκριμένα, η κοινοβουλευτική διαδικασία διήρκεσε περισσότερο από δύο χρόνια και
στη θετική έκβασή της συνέβαλε καθοριστικά η αναγνώριση της πνευματικής προσφοράς
της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης καθώς και του έργου του Μητροπολίτου
κ. Γενναδίου από τις Αρχές της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ο μεγάλος αυτός αγώνας ξεκίνησε
ευθύς μετά την εκλογή και Ενθρόνισή του ως Μητροπολίτου (1996) της νεοσυστάτου
Μητροπόλεως Ιταλίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση της εγκρίσεως της Συμφωνίας, ο Μητροπολίτης Ιταλίας, ο
οποίος αυτές τις ημέρες πραγματοποιεί Ποιμαντορική Περιοδεία στην Καλαβρία και την
Σικελία, τέλεσε Επίσημη Δοξολογία προς τον Τριαδικό Θεό, ευχαρίστησε δε την Ιταλική
Κυβέρνηση και όλους εκείνους οι οποίοι συνέβαλλαν στην μεγάλη προσπάθεια,
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Γερουσιαστές και Βουλευτές, ιδιαιτέρως δε τους Γερουσιαστές Lucio Malan και Stefano
Ceccanti, οι οποίοι απετέλεσαν τους μεγάλους υποστηρικτές ενώπιον των Ιταλικών Αρχών.
Διαβάστε το ανακοινωθέν της Ι.Μ.Ιταλίας και Μελίτης
Il Senato approva in via definitiva l’Intesa con l’Arcidiocesi Ortodossa d’Italia
Giornata storica per l’Ortodossia in Italia oggi, visto che vengono giustificati i grandi sforzi ed I
sacrifici di Sua Eminenza Reverendissima il Metropolita Gennadios Zervos, Arcivescovo
Ortodosso d’Italia e Malta, per arrivare a questa tappa storica.
Più specialmente, oggi pommeriggio, Mercoledì 18 luglio, la Commissione Affari costituzionali
ha dato il via libera in sede deliberante al ddl n. 2233-B relativo all'intesa con la Sacra
Αrcidiocesi Οrtodossa, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera. L’Intesa fu
presentata al Senato l’8 giugno 2010, approvata in prima lettura in Senato il 12 ottobre 2011 e
in prima lettura alla Camera il 20 giugno 2012. L’approvazione di oggi, un traguardo atteso
ormai da oltre 15 anni, è il risultato del prestigio sociale e dei grandi sforzi che ha iniziato S.
Em.za il Metropolita Gennadios, subito dopo la sua elezione ed Intronizazione (1996) come
Arcivescovo della nuova Arcidiocesi Ortodossa d’Italia del Patriarcato Ecumenico.
Subito dopo l'annuncio dell'approvazione dell'Intesa, Sua Eminenza, che in questi giorni compie
la sua Visita Pastorale in Calabria e in Sicilia, ha celebrato un “Te Deum”, e ha ringraziato il
governo italiano e tutti coloro che hanno contribuito a questo grande sforzo, Senatori e
Parlamentari, in particolare i On. Senatori Lucio Malan e Stefano Ceccanti, che erano i principali
sostenitori davanti alle autorità italiane.
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