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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ I. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

'Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, ώς ηγέτης τής ’Ορθοδό
ξου ’Εκκλησίας, καί οί Μακαριώτατοι Πατριάρχαι καί ’Αρχιεπίσκοποι 
καί αί Σύνοδοι καί έν γένει οί Μητροπολϊται καί ’Αρχιεπίσκοποι καί 
’Επίσκοποι τής Καθολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας εύρίσκονται ήδη, 
κατόπιν αποφάσεων τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου ’Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.) 
ενώπιον τής προσκλήσεως νά λάβουν θέσιν έναντι τών 3 κειμένων 
(Βάπτισμα, Θ. Ευχαριστία, Λειτούργημα) μέχρι τού Δεκεμβρίου 1985.

1. Τά κείμενα ταϋτα άναθεωρηθέντα καί έγκριθέντα εις τήν τελικήν 
μορφήν των έν Lima τοϋ Περού (Ίαν. 1982), εις τήν άνά τριετίαν 
συνερχομένην ’Επιτροπήν Πίστεως καί Τάξεως τοϋ Π.Σ.Ε. καί κατ’ 
άπόφασιν τής Στ' Γενικής Συνελεύσεως, έν Vancouver τοϋ Καναδά (23 
Ίουλ. - 10 Αύγ. 1983), θ’ άποσταλώσιν εις τάς έπί μέρους ’Εκκλησίας, ϊνα 
λάβωσιν θέσινΚ Εις τήν διαδικασίαν τής παραλαβής (reception) τονίζεται 1
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ιδιαιτέρως ή άξίωσις: αί Έκκλησίαι (καί αί μή Έκκλησίαι)2 να λάβουν 
θέσιν έναντι τής παρουσιαζομένης όχι ώς συμφωνίας (konsensus, τήν λέξιν 
κατεπολέμησα), άλλα δηλώσεως συγκλινουσών θεολογικών απόψεων, χωρίς 
να δηλοϋται ούδαμοΰ των κειμένων περί ποιων ’Εκκλησιών πρόκειται και 
ποία ή έννοια τής ’Εκκλησίας, περί ής γίνεται λόγος εις τά έν λόγω κείμενα 
(εναλλάξ προς τόν πληθυντικόν).

2. Εις τήν άρμοδίαν υποεπιτροπήν έν Βανκοϋβερ έδήλωσα, διότι δεν 
έδίδετο ευκόλως ό λόγος εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν, έφ' όσον οί όμιληταί 
ήσαν πολλοί καί δή καί οί πλειοψηφουντες προτεστάνται άνήκοντες εις 
διαφόρους κατηγορίας, ότι ουδέ περί δηλώσεων (konsensuserklärungen) 
έπρόκειτο, διότι ούδείς αντιπρόσωπος ήτο εξουσιοδοτημένος νά συμφωνή- 
ση καί ύπογράψη είτε νά κάμη επίσημον δήλωσιν, άφοϋ μάλιστα κατ’ 
ουσίαν έπρόκειτο περί εκθέσεων συζητήσεων, (σχετικών καί κατά λόγον 
φυσικόν συνοπτικών), συμπερασμάτων τών συζητήσεων αντιπροσώπων 
(είναι όλοι Θεολόγοι;) ’Εκκλησιών. Πρέπει όμως νά προσθέσω καί μή
Εκκλησιών αλλά ομολογιών καί παραφυάδων του Προτεσταντισμού, ώς 

καί συνδεδεμένων οργανώσεων (υπέρ 300), αί όποΐαι ήτο άδύνατον νά 
συμφωνήσουν εις πάσαν διατύπωσιν, τήν όποιαν κατέγραφεν ή Drafting 
Kommetee, ής εν κυρίως μέλος ήτο ό καταγράφων τά συμπεράσματα.

Οθεν ή άκρίβεια τών γνωμών έπί τών συζητηθέντων άντικαθιστά τήν 
δογματικήν ακρίβειαν, ήν έχει άναγκαστικώς ή Έκκλησιολογία τών συγκε- 
κροτημένων Θεολογιών τών ’Εκκλησιών, αί όποΐαι έχουν άρχαίαν ενότη
τα. Ταύτην δέν παρουσιάζουν αί ήνωμέναι (linierten) προτεσταντικαί 
όμολογίαι, αί όποΐαι δέν είναι Έκκλησίαι μέ μυστήρια, εφ ’ όσον δεν έχουν 
καί ίερωσύνην, ώς μυστήριον καί άποστολικήν διαδοχήν έν τοΐς έπισκό- 
ποις. Διά τούτο τό Παγκόσμιον Συμβούλιον είναι Συμβούλιον ’Εκκλησιών 
καί μή ’Εκκλησιών. Ούδείς δε ήδύνατο νά άξιώση τήν αποδοχήν τών εις τά 
κείμενα γνωμών των. "Οθεν ερμηνεύεται ή ϋπαρξις άντιφάσεων καί

und Kirchen ver fass nug des Okum. Rates der Kirchen, Frankfurt am Main 1983. 
Μετάφρασις εις ελληνικήν: «Βάπτισμα, Ευχαριστία, ' Ιεροσύνη (!) συγκλίνουσαι τάσεις 
εις τήν πίστιν» —Γαλλικόν κείμενον, έπιμ. Max. Thuriau. Έκδ. ’ Ορθοδόξου Κέντρου 
του Οίκουμ. Πατριαρχείου έν Σαμπεζύ Γενεύη 1983. 'Έχει άπειρα διά τάς μεταφράσεις 
του Κειμένου, ώς το ' Ιεροσύνη άντί «λειτούργημα» ή καί «κεχειροτονημένη»!! 
Ιερωσύνη κ.ά. άπαράδεκτα. Δέν υπάρχει εις τό κείμενον άποδοχή του μυστηρίου τής 
Ιεροσύνης. Ή ’Εκκλησία τής 'Ελλάδος συνέστησεν έπιτροπήν, διά σχόλια εις τά 3 

πρωτότυπα κείμενα. (Πρότασις έπιτρ. Διαχρ. Σχέσεων καί ήμετέρα), ώστε νά εχη 
αυθεντικήν γνώμην προς αποστολήν εις τό Παγκόσμιον Συμβούλιον 'Εκκλησιών 1985).

2. Ιδε κείμενον άγγλικόν καί έλλην. μετάφρασιν μετά βραχείας εισαγωγής υπό Γ. 
Κονιδάρη, εις «Θεολογίαν» 1962. Τό Γερμανικόν κείμενον ’ίδε εις Ger. Konidaris: Ökum. 
Dialog. Ohne Konsesus κλπ.^ Wurzburg 1983.



περισσότερον προτεσταντικών αρχών (πρβλ. αρχήν τοϋ κειμένου του 
Ministry ή Amt) παρά καθολικών ορθοδόξων. "Ο πολλαπλασιασμός τών 
μελών τοϋ ΓΊ.Σ.Ε. (170 εις Νέον Δελχί τό 1961, 308 σήμερον) προέρχεται 
κυρίως εκ τοϋ άπελπιστικώς διηρημένου Προτεσταντισμοΰ, ό όποιος καί 
έχει εις το εν λόγω Συμβούλιον τήν πλειοψηφίαν καί επιτυγχάνει τήν 
συνεχή διεύρυνσιν. ‘Η θέσις τής Καθολικής ’Ορθοδοξίας, εν αύτώ είναι 
δυσχερέστατη, δεδομένου ότι οι άνευ ψήφου σύμβουλοι καί οί φιλοξενού
μενοι εις τά συνέδρια είναι αρκετοί, ωσαύτως προτεστάνται (ολίγοι 
ρωμαιοκαθολικοί). "Οθεν καθίσταται πολλάκις προβληματική μέχρι μηδε
νισμού ή περίπτωσις νά δοθή ό ζητηθείς λόγος εις τήν Γεν. Συνέλευσιν, ετι 
δέ καί εις τήν Κεντρικήν ’Επιτροπήν.

Τά κείμενα, λοιπόν, όχι μόνον τά 3, συντασσόμενα υπό ειδικών 
προτεσταντών, παρά τήν προσπάθειαν αντικειμενικότητας έν τή άποδόσει 
τών συζητήσεων, είναι φυσικόν νά μή δύνανται νά εκφράζουν παρά μόνον 
εδώ καί εκεί τάς ορθοδόξους απόψεις.

3. Το κρίσιμον ερώτημα τώρα είναι τό εξής: Τί πρέπει νά πράξουν αί 
Έκκλησίαι μας, αί όποΐαι άποτελοϋν τήν Μίαν ' Αγίαν Καθολικήν καί 
Άποστολικήν ’Ορθοδοξίαν, ώς άδιάκοπον συνέχειαν τής ’Αρχαίας, Μιας 
’Αδιαιρέτου Καθολικής ’Εκκλησίας καί επομένως τήν ’Εκκλησίαν, ώς 
όρθώς τονίζεται εις τήν Συμβολήν τών ’Ορθοδόξων εις τό Τμήμα Ένότης 
τής Γενικής Συνελεύσεως τοϋ Π.Σ.Ε. τήν συνελθοϋσαν έν Νέφ Δελχί τό 
1961;;

Ή άπάντησις είναι ή εξής: ’Επειδή τά κείμενα ταϋτα παρουσιάζουν 
συγκλινούσας θεολογικάς άπόψεις — έρευνητέας, μετά κόπου ενίοτε 
άνευρεθησομένας, στερούνται όμως τής δογματικής άκριβείας καί τής 
ίστορικοφιλολογικής θεμελιώσεως καί επειδή παρουσιάζουν ενίοτε εξορ
γιστικήν χρήσιν καί δή καί αόριστον τών όρων «’Εκκλησία» καί 
«Έκκλησίαι» (ερώτημα: ποΐαι;) ετι δέ καί άοριστίαν εις τό θέμα Ένότης, 
ετι δέ καί γενικώς άοριστίας καί άντιφάσεις καί επειδή, παρά ταϋτα, 
κάμνουν εύρεϊαν χρήσιν τής παραδόσεως, δεν πρέπει ν ' άπορριφθοΰν.
’ Επειδή όμως, ένεκα τών άνωτέρω λόγων, δέν δύνανται νά γίνουν δεκτά 
ουδέ νά χρησιμοποιηθούν μεταξύ τών ορθοδόξων πιστών, είναι όπως μοί 
φαίνονται χρήσιμα, διά τον άπελπιστικώς διηρημένον Προτεσταντισμόν καί 
τήν έκκλησιαστικοποίησιν αυτού καί επειδή πρό πάντων διά τής παρ. 23 
τοϋ τμήματος AMT (= λειτουργία) προτείνεται ή αποδοχή ύπό τών 
Εκκλησιών «τής επισκοπής», ώς λειτουργίας (όρθότερον, άντί λειτουργή
ματος) καί δή καί ώς ενωτικού παράγοντος εις τάς κατά τόπους Εκκλη
σίας, πρέπει αί Καθολικαί ’Ορθόδοξοι Έκκλησίαι νά μή τά άπορρίψουν, 
άλλα έπωφελούμεναι τής ορθοδόξου ταύτης προτάσεως καί θεμελιώδους 
άπόψεως νά τά σχολιάσωμεν έμπεριστατωμένως καί νά τά ένισχύσωμεν καί



νά ύποδείξωμεν που δύνανται và σταλούν, ώστε ενδεχομένως νά καταστούν 
χρήσιμα εις πάντας τούς διμερείς διαλόγους. Αυτή θά ήτο ή εύτυχεστέρα 
κατάληξις.

Ή πρότασις τής Lima και ή ένότης τής ’Εκκλησίας

1. Ή επιβαλλόμενη ένίσχυσις τής προτάσεως τής παρ. 23 του περί AMT ( - 
λειτουργίας) κειμένου, ήτοι περί τής «επισκοπής»

Ιον, α) Δι’ ή μάς τούς ορθοδόξους ήλθεν ή ώρα διά νά ένισχύσωμεν 
τήν περί «τής επισκοπής» πρότασιν καί νά προτείνωμεν την κατάργησιν 
τού όρου Gemeinde (= κυρίως κοινότης-ένορία), διότι αί ένορίαι προέκυψαν 
μετά τό 200 μ.Χ. έκ των επισκοπών, αί όποΐαι ύπήρχον άπό τής αρχικής 
Εκκλησίας μέχρι καί πέραν τού 200 μ.Χ.3, ως μία ’Εκκλησία εν έκάστφ 
τόπω. Θά ελεγον μία ’Εκκλησία, ώς οίονεί ενορία, διότι ή επισκοπή ήτο 
ήόλη τοπική ’Εκκλησία, εξ ής προέκυψαν ένορίαι ύπό πρεσβυτέρους, οί 
όποιοι έχοντες το δικαίωμα, ώς συλλειτουργοί εν τή έπισκοπή νά τελώσι τήν 
Θ. Εύχαριστίαν (Α' Κλήμεντος Κεφ. 40-44, 54 καί ερμηνείαν μου)3“, είς ήν 
καί οί λειτουργοί των τριών ίερατ. βαθμών, έγκαθίστανται, είς ώρισμένον 
σημεΐον τής λειτουργίας. Αί ένορίαι τελοϋσι τήν Θ. Εύχαριστίαν εν 
όνόματι τού έπισκόπου, ώς συμβολίζοντας τήν ενότητα έν τή έπισκοπή, 
ήτοι έν τή άποστολική λειτουργία «τής έπισκοπής».

β) Ή νέα έρευνα περί «τής έπισκοπής», ώς άποστολικής λειτουργίας, 
έχει ώς σκοπόν νά ένισχύση ίστορικώς καί φιλολογικώς τήν έν Lima 
πρότασιν τής «’Επιτροπής Πίστεως καί Τάξεως» τού Π.Σ.Ε. καί είς τούτο 
οφείλουν ’Εκκλησία καί Θεολογία νά συνεργασθούν. Βεβαίως ή σκοπιμό- 
της τής έρεύνης αφορά είς τήν διά τής έπισκοπής ενότητα τής τοπικής 
Εκκλησίας. Κατ’ άκολουθίαν ή έρευνα έχει όχι μόνον έπιστημονικήν άλλά 
καί πρακτικήν οικουμενικήν σημασίαν ιδία διά τόν Προτεσταντισμόν. "Η 
παρ. 23 τού περί AMT 3ου κειμένου (α) Βάπτισμα, β) Θ. Ευχαριστία έχει ώς 
έξής:

«Ή ’Εκκλησία ώς σώμα Χριστού καί έσχατολογικός λαός τού Θεού 
συγκροτείται διά τού 'Αγίου Πνεύματος, διά τής ποικιλίας χαρισμάτων ή 
διακονιών (ό μεταφραστής τού κειμένου μεταφράζει παραποιών καταφώρως 
τό κείμενον — διά νά παραπλανήση τούς ορθοδόξους; — μέ τήν φράσιν 
«μορφών ίερωσύνης»!!!). Μεταξύ τών χαρισμάτων τούτων είναι άναγκαία

3. Πρβλ. I. Ζηζιούλα. Ή ένότης τής ’Εκκλησίας, 1965 σελ. . Πρβλ. καί ήμετέραν 
γνωμοδότησιν εις τό Δελτίον τής Έκκλησίας-Μητροπόλεως Σουηδίας, ένθα έξετάζεται ή 
σχέσις των ενοριών προς τάς Κοσμικός Κοινότητας.



ή διακονία τής Επισκοπής (ί'δε καί έτέραν κατάφωρον παραβίασιν τοϋ 
κειμένου: Αναγκαία πάντοτε ή ίερωσύνη τής επισκοπής!!!), διά νά έκφραση την 
ενότητα τοϋ σώματος καί νά την διαφύλαξη». Κάθε Εκκλησία έχει 
ανάγκην τής Διακονιακής ένότητος ύπό οίανδήποτε μορφήν (νέα παραμόρ- 
φωσις: τής «ίερωσύνης καί τής ένότητος» ταύτης, «ύπό τήν μίαν ή τήν 
άλλην μορφήν»), διά νά είναι Εκκλησία τοϋ Θεοϋ, τό εν σώμα τοϋ 
Χριστοΰ, ώς σημεϊον τής ένότητος πάντων εις τήν βασιλείαν τοϋ Θεοϋ»4.

γ) Δέν εισέρχομαι εις άλλας λεπτομέρειας, διότι ή μελέτη μου, 
ή δημοσιευθεϊσα εις τήν περιοδικήν εκδοσιν τοϋ " Ιδρύματος «Οικουμενική 
’Ορθοδοξία» τ. 1 (1982), σσ. 37-87 ύπό τόν τίτλον «Οικουμενική πολιτική 
τής ’Ορθοδοξίας έν όψει των τριών κειμένων τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου 
’Εκκλησιών», περιλαμβάνει άρκετάς παρατηρήσεις εις τά κείμενα τοϋ 
Π.Σ.Ε. καί κριτικήν θεώρησιν, ώστε νά περιττεύη νά έπαναλάβω ένταϋθα, 
όσα εκεί εξέθεσα.

Σημειώνω όμως, ότι ή εμπεριστατωμένη κριτική πρέπει νά γίνη ύπό 
επιτροπών τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών, αί όποϊαι πρέπει νά παρουσιά
ζουν ενότητα, ήν οφείλει νά έχη ή ’Ορθοδοξία καί δύναται νά μεθοδεύση 
τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον, όρίζον τριμελή ’Επιτροπήν, ύπ’ όψιν τής 
όποιας πρέπει νά τεθοΰν όλα τά κείμενα, ώστε αί απαντήσεις νά σταλοΰν 
εις τό Π.Σ.Ε. μέχρι του 1985.

δ) Εις ταϋτα πρέπει νά προσθέσω μίαν πρότασιν, ή όποια-προκύπτει 
άπό τήν γνώσιν τών κειμένων καί τήν πείραν 50 έτών έν τη Οικουμενική 
Κινήσει: Τά τρία κείμενα μαζί με τά σχόλια τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών 
νά σταλούν εις πάσας τάς ’Επίτροπός τών διμερών διαλόγων, ϊνα τά 
χρησιμοποιήσουν, εάν τοΐς φανούν χρήσιμα. Αύτή είναι ή ύψίστη τιμή τήν 
όποιαν πρέπει νά έπιφυλάξωμεν εις τά στερούμενα δογματικής Ακρίβειας κείμενα. 
Εις τούς διαλόγους τών ’Ορθοδόξων μετά τών άλλων ’Εκκλησιών ή 
"Ομολογιών θά είναι ίσως ελάχιστα χρήσιμα.

ε) " Ημείς εύχόμενοι νά είναι χρήσιμα εις τούς άπελπιστικώς διηρημέ- 
νους Προτεστάντας, οι όποιοι είναι αιτία νά αύξάνη ό αριθμός τών 
denomination«! εις τήν Κεντρικήν ’Επιτροπήν καί τήν ’Επιτροπήν 
Πίστεως καί Τάξεως, όπου ό αριθμός τών τακτικών μελών είναι περιορι
σμένος (145) εις βάρος τών ’Ορθοδόξων (32), όφείλομεν νά καθορίσωμεν 
ένιαίαν πολιτικήν — έν συσκέψει πού άπό έτών ζητοΰμεν άπό τήν 
’Εκκλησίαν τής "Ελλάδος, έναντι τού Π.Σ.Ε. καί νά ζητήσωμεν: Ιον) 
"Οπως τό 23% όπερ ύπεσχέθησαν εις τήν ’Ορθοδοξίαν, ϊνα αντιπροσωπεύ
εται όπωσοΰν έπαρκώς είς τά ανωτέρω δύο όργανα, τά δρώντα κατά τό

4. ”Ιδε κείμενα όποσημ. 1.



διάστημα τής απουσίας τής Γενικής Συνελεύσεως (Κεντρική ’Επιτροπή καί 
’Επιτροπή Πίστεως καί Τάξεως), άφιερωθή εις μόνην τήν Καθολικήν 
’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν (33 μέλη εδει να είναι εις τήν Κεντρικήν, άλλα 
εις τό Βανκοϋβερ ήλαττώθησαν μόνον 32!), διότι είναι άδικος ή συμπερί- 
ληψις είς τον αριθμόν αυτών: των 5 λεγομένων ’Ελασσόνων ’Εκκλησιών 
τής ’Ανατολής, διότι ναι μεν ονομάζονται «ορθόδοξοι», άλλα δεν είναι επί 
τοϋ παρόντος (ό διάλογος διά τήν ενωσιν πρέπει νά συνεχισθή), έφ ’ όσον 
δεν δέχονται τάς 4 εκ τών 7 Οικουμενικών Συνόδων (Δ'-Ζ-). Ή έν τω 
Π.Σ.Ε. σύγχυσις πρέπει νά παύση. Ή δοθεΐσα άναλογία 8 επί τών 32 τών 
’Ανατολικών είναι ευνοϊκή (άγνωστον πώς έπιτευχθεΐσα), άλλα πρέπει νά 
διατηρηθή. Ai προτεσταντικαί παραφυάδες είναι πολλαί καί αυξάνονται 
έπικινδύνως είς τό Π.Σ.Ε., καί μή ’Εκκλησιών.

2ον) Διατί πρέπει νά ύποστηρίξωμεν τήν παρ. 23 περί «τής επισκο
πής», περί ής άνωτέρω (παρ. β), διότι είναι θεμελιώδες, ότι ή ’Εκκλησία 
άποτελεϊται εξ επισκοπών, αί όποΐαι πρέπει νά άποτελοϋν ενότητα, έν τή 
έννοια τής ταυτότητας5: έν τή πίστει, τή διοικήσει (= ή σύνοδος, έπισκόπων 
άνώτατον δργανον καί δή ως Οικουμενική Σύνοδος), έν τοΐς θεμελίοις τής 
λατρείας (7 μυστήρια) καί είς τό ήθος.

2. Θέσις τών ’Ορθοδόξων εις τό άλλοιωθεν Π.Σ.Ε. καί μέθοδος δράσεως είς τό
θέμα « "Ενωσις».

α) Είναι έπιβεβλημένον ή Καθολική ‘Ορθοδοξία νά καθορίση τους σκοπούς 
και τήν μέθοδον τής πορείας τοϋ Π.Σ.Ε., ώς και τήν Φύσιν τοϋ Διαλόγου, τά 
κείμενα τοϋ Π.Σ.Ε., θεολογικώς άξιόλογα στερούνται άκριβείας, άπαραιτή- 
του είς δογματικά κείμενα. "Οθεν βοηθούν μόνον τούς προτεστάντας είς τάς 
περιέργους ενώσεις των. Λέγω δέ τούτο έκ πείρας καί έκ τής άναγνώσεως 
πολλών έγγράφων καί μάλιστα άναφερομένων είς τήν "Ενωσιν ήνωμένων 
’Εκκλησιών! (Unierten Kirchen). Πόσον άτελής είναι ή ενωσις (ευκταία καί 
εύπρόσδεκτος, μάλιστα διά τό Π.Σ.Ε. άναγκαιοτάτη) προτεσταντικών 
’ Ομολογιών, αί όποΐαι ονομάζονται μέν Έκκλησίαι, άλλά δεν είναι άτε 
στερούμενοι ιερατείου, έδραζομένου έπί του μυστηρίου τής Ίερωσύνης, τό 
όποιον έχει έν τω έπισκόπω τήν πληρότητα τής Ίερωσύνης καί τήν 
Άποστολικήν Διαδοχήν, μαρτυρεί τό εξής έγγραφον τοϋ Vancouver.

Μετάφρασις έκ τοϋ Γερμανικοΰ 24 ’Ιουλίου - 10 Αύγούστου 1983
γενομένη έκ τοϋ πρωτοτύπου άγγλικοϋ Κείμενον R. 2-8

5. Γερμανικός όρος identitätsein heit.



«Ai επιδράσεις —έπενέργειαι— τής ' Ενώσεως των Κοινοτικών, 
Μεθοδιστικής καί Πρεσβυτεριανής ’Εκκλησίας εις ηνωμένην 

’Εκκλησίαν εν Αυστραλία»
Μία προσωπική καί μάλλον προσωρινή γνώμη.
1. Διά τούς προσελθόντας εις τήν Ένωσιν
2. Διά τούς μη προσελθόντας εις τήν "Ενωσιν
3. ’Άλλαι Έκκλησίαι
4. Οίκουμενικαί δομαί
5. Γενική δημοσιότης

1. Οί είσελθόντες εις τήν "Ενωσιν

1.1. Θ. Λατρεία: Περισσότερον άνοιγμα διά πολλαπλότητα. 
Περισσότερον πλούτον εν τή Λειτουργία.
Περισσοτέραν συνεργασίαν των Λαϊκών εν τή ήγεσία. 
Μεγαλυτέραν συνείδησιν διά τήν εύχαριστιακήν Θ. Λειτουργίαν. 
Περισσότεροι είς συμμετοχήν.
Πολύ περισσοτέρους λειτουργούς Lektinar.

’ Εκπεφρασμένη ν επιθυμίαν διά περισσοτέραν πνευματικήν (geistlichen) 
ζωήν.

1.2. Έκκλ. Δομή.
1.2.1. Θετικά. Μεγαλύτερον βάρος εις τήν Κοινότητα.

Δημιουργική ενέργεια επί τού πεδίου περιοχής (Bezirk).
Ή περιοχή είναι σημαντικότερη άπό εκείνην ή όποια υπήρχε είς τόν 
πρεσβυτεριανισμόν. 'Υπάρχει πολύ μεγαλύτερα συμμετοχή εκ μέ
ρους των λαϊκών. Περισσότεροι λαϊκοί παρά χειροτονημένοι καί ά- 
ξιόλογος συμμετοχή περισσοτέρων γυναικών παρά προ τής ενώσεως 
(σύμφωνα με τούς θεσμούς πρέπει τουλάχιστον τό 1/3 όλων τών λαϊ
κών, οί όποιοι εκλέγονται είς όλα τά πεδία τής ’Εκκλησίας, νά είναι 
γυναίκες).

1.2.2. Διεύθυνσις περιοχής. Καίτοι ενταύθα είς τήν όλην Αυστραλίαν δέν 
υπάρχει ομοιομορφία (uniformität), εν τούτοις παρατηρεΐται ότι 
ηύξημένος αριθμός περιοχών έχει ένα κύριον επίσημον διευθύνοντα 
— μέχρι τοΰδε ύπήρχον όλοι κεχειροτονημένοι, είς τήν αποστολήν 
τών όποιων άνήκον είς τό νά είναι τόσον «ποιμήν ποιμένων», όσον 
καί νά προσφέρη δημιουργικήν στρατηγικήν ηγεσίαν είς όλα τά 
πεδία τής κοινότητας.

1.2.3. «Διεύθυνσις». Υπάρχει πολύ μεγαλυτέρα ελευθερία τό νά άφήνεται ή 
διεύθυνσις είς τούς λαϊκούς. Τούτο δεικνύεται είς τόν άριθμόν τών 
λαϊκών, οί όποιοι έξελέγησαν ώς Προϊστάμενοι τών συνόδων καί οί



όποιοι προΐστανται εις τα συμβούλια εις τάς περιφερείας καί κατά 
τύπους.
Βεβαίως ανατίθενται καθήκοντα ιερατικά είς χειροτονημένος γυναίκας. 
Δεν εισέρχομαι είς άλλας λεπτομέρειας.
Δεν φαίνεται να υπάρχει Έκκλησιολογία είς τάς ηνωμένας « ’ Εκ
κλησίας».

4) Οί σκοποί του Π.Σ.Ε. πρέπει να καθορισθουν εκ νέου διά τής 
τροποποιήσεως του Καταστατικού, τήν οποίαν οφείλουν να προτείνουν αί 
Έκκλησίαι μας, συμφώνως πρός τό άρθρον 7, εξ μήνας ένωρίτερον τής Ζ 
Γενικής Συνελεύσεως. Τούτο δέ λέγομεν διά τόν εξής σύντομον λόγον:

α) 'Η άλλοίωσις των Λειτουργιών καί των σκοπών τού Π.Σ.Ε., 
ή συντελεσθεϊσα εν Ναϊρόμπι (1975), τήν όποιαν δεν έψηφίσαμεν οί εξ 
'Ελλάδος, διότι δι’ άλλους λόγους σοβαρούς εϊχομεν επί ή μέρας (άρχάς 
Δεκεμβρίου 1975) αποχωρήσει, είναι δεδομένη. ’Ιδού εν παραβολή τά δύο 
κείμενα τού Καταστατικού:

’Ιδού ή άλλοίωσις (1961-1975).

Ν. Δελχί-Ούψάλα 1961-68

III. Αί λειτουργίαι τού Π.Σ.Ε.
1. Νά διευρύνη περαιτέρω τό 

εργον τών παγκοσμίων κινήσεων 
διά «τήν πίστιν καί τήν τάξιν», τού 
«πρακτικού Χριστιανισμού» καί τού 
«Διεθνούς ' Ιεραποστολικού Συμ
βουλίου».

2. Νά διευκολύνη τήν κοινήν 
δράσιν τών ’Εκκλησιών.

3. Νά προάγουν τήν κοινήν 
δράσιν εις τό εργον τών μελετών.

4. Νά άναπτύξη είς όλα τά 
μέλη όλων τών ’Εκκλησιών τήν 
οικουμενικήν συνείδησιν, τήν συ- 
νείδησιν τής ιεραποστολής.

5. Νά υποστήριξή τάς ’Εκ
κλησίας είς τήν εύρεΐαν παγκό
σμιον ιεραποστολικήν καί ευαγγε
λικήν των άποστολήν.

6. Νά άναλαμβάνη καί διατη-

Ναϊρόμπι 1975

III. Αί λειτουργίαι καί οί Σκοποί 
μετά τής προσθήκης καί τού 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Παι
δείας.

4. Νά δίδη εκφρασιν είς τήν 
Άποστολήν τών ’Εκκλησιών καί 
Διακονίαν τών εν άνάγκη άνθρώ- 
πων, νά καταρρίπτη τούς περιορι
σμούς οί όποιοι χωρίζουν τούς 
άνθρώπους καί νά προάγη τήν συμ- 
βίωσιν τής άνθρωπίνης Κοινωνίας 
εν δικαιοσύνη καί ειρήνη.



pfj σχέσεις προς τά εθνικά καί 
περιφερειακά χριστιανικά συμβού
λια καί ομολογιακός παγκοσμίους 
ομοσπονδίας καί τάς άλλας οικου
μενικός οργανώσεις.

7. Νά καλή παγκόσμια συνέ
δρια δΓ ώρισμένα θέματα, άναλό- 
γως ώς άπαιτοΰν αί περιστάσεις 
από περιπτώσεως εις περίπτωσιν, 
αύτά δε τά συνέδρια έχουν την 
εξουσίαν νά δημοσιεύουν τά πορί
σματα των.

Διατάξεις νέαι:
Σημείωσις
(Πως κατέστη άνεξάρτητον άπό των 
’ Εκκλησιών-μελών, οίονεί εχων 
ίδιον κύρος τη συγκαταθέσει μας):

Τό Οικουμενικόν Συμβούλιον 
των ’Εκκλησιών πρέπει νά πληροί 
τάς έπομένας λειτουργίας:

1. Νά προσκαλή τάς ’Εκκλη
σίας προς τον σκοπόν τής ορατής 
ένότητος εις μίαν πίστιν καί μίαν 
ευχαριστιακήν κοινωνίαν, ή οποία 
ευρίσκει τήν έκφρασίν της εις την 
λειτουργίαν καί κοινήν ζωήν εν 
Χριστώ καί επ’ αύτής τής ένότη
τος νά πορεύωνται, ινα ό κόσμος 
πιστεύση.

2. Νά διευκολύνη τήν κοινήν 
μαρτυρίαν τών ’Εκκλησιών παν- 
ταχοϋ καί είς κάθε τύπον.

3. Νά ύποστηρίζη τάς Εκ
κλησίας είς τήν εύρεϊαν παγκό
σμιον ιεραποστολικήν καί ευαγγε
λικήν άποστολήν των.

4. Νά άσχολήται καί νά προ- 
άγη τήν άνανέωσιν τής ’ Εκκλη
σίας έν ' Ενότητι, Θεία Λατρεία, 
'Ιεραποστολή καί Διακονία!!!



β) Είναι πλέον ή φανερά δύο θεμελιώδη γεγονότα:
Ή άνεξαρτοποίησις του Π.Σ.Ε. άπο των ίδρυτριων Εκκλησιών καί 

ή άλλοίωσις των λειτουργιών, εις ήν περιλαμβάνεται ή έπέκτασις αύτών, ώς 
καί τών σκοπών του, συνεπεία τών όποιων ύπεβιβάσθη από τήν Ιην εις την 
7ην καί τελευταίαν θέσιν ή? προαγωγή τής Πίστεως και Τάξεως. Τούτο 
άποδεικνύεται από τήν ανωτέρω αντιπαραβολήν τών κειμένων, τήν όποιαν 
δέν έπρόσεξαν αί Έκκλησίαι. Τούτο έτόνισα τό 1975-1976 καί εις 
ύποεπιτροπάς εν Γενεύη.

γ) 'Η έπέκτασις καί ή άλλοίωσις έχουν ώς έπακόλουθον τήν μή 
σοβαράν άντιμετώπισιν του θέματος τής προπαρασκευής τής Ένώσεως, 
ήτις σχετίζεται μέ τήν μή επιστημονικήν και έκκλησιολογικήν έρευναν του 
παμμεγίστου καί δυσχερεστάτου θέματος: Ουσία καί Ένότης τής ’Εκκλησίας 
καί τής ορθής μεθόδου, του Οικουμενικού Διαλόγου. Διά τούτο καί πάντα τα 
σχετικά κείμενα είναι θεολογικώς ενδιαφέροντα, αλλά μέ άοριστίας, ώς 
προς τήν έννοιαν τής Εκκλησίας.

Κατά τήν άνάγνωσιν τών σχετικών κειμένων ανακύπτει πολλάκις τό 
ερώτημα: Περί ποιας ’Εκκλησίας ή ποιων ’Εκκλησιών πρόκειται!!!

δ) Εις τήν επιστήμην είναι γνωστόν, ότι δέν υπάρχει τέλειος ορισμός 
τού όρου ’Εκκλησία, όμως είναι δυνατόν νά καθορίσωμεν γενικώς τήν 
'Ενότητα, ένεκα τής ορθής προτάσεως τής Lima, περί εισαγωγής τού 
θεσμού τής ’Επισκοπής, ώς «λειτουργίας» τής ένότητος τής τοπικής 
’Εκκλησίας. 'Η γνώσις τών πηγών τών πρώτων αιώνων έπιτρέπει νά 
διατυπώσωμεν τήν ενότητα τής ’Εκκλησίας, ή όποια κατά βάσιν είναι 
ορθόδοξος, έφ’ όσον ή ήμετέρα ’Εκκλησία είναι ή κανονική συνέχεια τής 
Μιας 'Αγίας Καθολικής καί Άποστολικής ’Εκκλησίας τών πρώτων 
αιώνων.

ε) 'Υπήρξε καί υπάρχει 'Ενότης έν τή ταυτότητι τών έπισκοπικώς 
συντεταγμένων ’Εκκλησιών, εις τά θέματα τής Πίστεως, τής Διοικήσεως 
(σύνοδος), τής λατρείας καί εις τό ήθος.

στ) "Οθεν ή "Ενωσις τών ‘Εκκλησιών πρέπει κατ’ αρχήν νά έχη αυτήν 
τήν μορφήν, χωρίς βεβαίως ομοιομορφίαν (uniformitat), διότι αί linierten 
(ήνωμέναι) «Έκκλησίαι» άποτελοΰν περιέργους ενώσεις, μή στηριζομένας 
εις άκριβή έκθεσιν πίστεως καί διοικήσεως, άφοΰ δέν έχουν σύνοδον τών 
έπισκόπων, ώς άνώτατον σώμα διοικήσεως, νομοθετικής εκκλησιαστικής 
τής πίστεως καί ήθικής.

ζ) Πρέπει αί Ορθόδοξοι Έκκλησίαι, ώς κανονική συνέχεια τής Μιας 
'Αγίας Καθολικής καί Άποστολικής Εκκλησίας νά δηλώσουν, ότι επειδή 
καίριον πρόβλημα είναι ή προπαρασκευή τής Ένώσεως καί επειδή αϋτη θά 
προέλθη μόνον έκ τών διμερών διαπραγματεύσεων δΓ επιτροπών έπισκό
πων καί δή καί ειδικών εξουσιοδοτημένων υπό τών Συνόδων, αί όποΐαι



έπιτροπαί δύνανται να υποβάλουν μόνον δογματικά κείμενα ακρίβειας, τα 
όποια καί τελικώς έγκρίνονται ύπό των Συνόδων, επεται, ότι τό Π.Σ Ε. 
μόνον προπαρασκευαστικήν εργασίαν δύναται νά έπιτελέση έφ όσον δεν θά 
προέλθη έξ αύτοϋ ή Ένωσις των ’ Εκκλησιών.

5. Χαρακτήρ των Κειμένων καί Μέθοδος προς πραγματικήν 
προπαρασκευήν τής Ένώσεως.

α) Τούτο σημαίνει, ότι ό χαρακτήρ των κειμένων πρέπει νά είναι 
επιστημονικός καί θεολογικός με ισχυρόν εκκλησιαστικόν περιεχόμενον, 
ώστε νά είναι χρήσιμον είς τάς έπιτροπάς.

β) Διά νά έπιτευχθή τούτο πρέπει νά υίοθετηθή ή ορθή μέθοδος καί νά 
καθορισθή ή ούσία του Θεολογικοΰ διαλόγου. Όθεν πρέπει νά προταθή καί 
νά γίνη δεκτόν, ότι: 1) Ό Θεολογικός διάλογος είναι τοιοΰτος τής αλήθειας, 
τής έν τή 'Αγία Γραφή καί τή 'Ιερά Παραδόσει περιεχομένης (7 
Οικουμενικά! Σύνοδοι, λειτουργική παράδοσις) μετ’ επιστήμης, διεξαγομέ- 
νης (περί ής άνωτέρω).

γ) ’Εντεύθεν καθίσταται δήλον, ότι όχι μόνον δεν πρέπει νά γίνη 
δεκτή ή χειροτονία γυναικών, αλλά καί ή διάκρισις άνδρών γυναικών καί 
νέων — τμήμα νεολαίας εύκταΐον είναι, βεβαίως, νά ύπάρχη — άλλα ουδέ 
νά υπάρχουν μέλη είς τήν ’Επιτροπήν Πίστεως καί Τάξεως μή Θεολόγοι, 
Γυναίκες Θεολόγοι αντιπρόσωποι ’Εκκλησιών είς τήν Κεντρικήν Ευρώπην 
καί τήν ’Επιτροπήν Πίστεως καί Τάξεως δύνανται βεβαίως νά υπάρχουν, 
άλλ’ ό αριθμός αύτών πρέπει νά είναι περιορισμένος είς τάς πλέον γνωστός 
Θεολόγους συγγραφείς.

δ) Τό πρόβλημα τής ύπό τού Π.Σ Ε. χρησιμοποιήσεως τού όρου 
Συνοδική Κοινωνία (konziliare Gemeinschaft) πρέπει νά άντιμετωπισθή 
σθεναρώς με τήν δήλωσιν, ότι επειδή ή Συνοδική Κοινωνία είναι, εις τήν 
άρχαίαν Πρότυπον ’Εκκλησίαν, τήν imam sanctam, κοινωνία τών έπισκο- 
πικώς συντεταγμένων ’Εκκλησιών καί επειδή αϋτη είναι κοινωνία μυστη
ρίων έν τή ’Εκκλησία τών 7 μυστηρίων καί τών επτά (7) Οικουμενικών 
Συνόδων, επεται ότι ή συζήτησις πρέπει νά λάβη έπιστημονικόν-θεολογι- 
κόν χαρακτήρα μέ τήν προοπτικήν τής ουσιαστικής έκκλησιολογικής6 
προπαρασκευής τού έργου τών διμερών διαπραγματεύσεων τών ’Εκκλη
σιών. )

6. 1Ορθόδοξος Έκκλησιολογία του Καθηγητοϋ Ίω. Καρμίρη (Ε- τόμος Δογμα
τικά) ‘Αθήνα 1973. Υπάρχει ένταϋθα πλήρης άξιοποίησις τών ερευνών περί του 
έπισκοπικοΰ βαθμού. Είς ταύτας προσθετέοι αί νεώτατοι (1983) περί «επισκοπής».



ε) Τα κείμενα του Βανκοΰβερ να έξετασθώσιν ύπό τό ανωτέρω έκτεθέν 
αυστηρόν πρίσμα.

στ) Νά ζητηθή ύπό τής ’Ορθοδόξου Καθολικής ’Εκκλησίας νά 
σταματήση ή εισδοχή ώς μελών του Π.Σ.Ε. « ’Εκκλησιών», τών πράγματι 
μικρών ολιγάριθμων κοινοτήτων-ένοριών καί νά έπιτραπή μόνον linierten 
καί νά τεθή ευθέως καί τό θέμα αιτιολογία, ότι διά τής εισδοχής τών κακώς 
όνομαζομένων ’Εκκλησιών δεν προάγεται ή προπαρασκευή τής "Ενώσεως 
τών πραγματικών ’Εκκλησιών. Νά ύποδειχθή δε εις τάς μικράς ενορίας, 
δήθεν ’Εκκλησίας, ότι οφείλουν νά αρχίσουν διαπραγματεύσεις μετά τών 
συγγενών αύταϊς Ομολογιών — « ’Εκκλησιών» — εις έκάστην χώραν προς 
πραγματικήν "Ενωσιν. Διότι πιστεύομεν, ότι είναι απαραίτητον νά ολιγο
στεύσουν αί 308 «Έκκλησίαι»! Θεωροϋμεν τερατώδη, μάλιστα τερατώδη, 
τόν άριθμό 308 διά 400.000.000 Χριστιανών περίπου — ή Ρωμαιοκαθολική 
’Εκκλησία έχει παρατηρητής — διότι τά "Ηνωμένα ’Έθνη έχουν 158 μέλη 
καί πληθυσμόν δισεκκατομμυρίων 'Η διαίρεσις του Προτεσταντισμού είναι 
άκρως λυπηρόν φαινόμενον, δι’ δ καί δέν δικαιούνται νά ζητούν "Ενωσιν 
μέ άόριστα χαρτιά περί ’Εκκλησίας καί ’Εκκλησιών, ένφ αί προτεστ. 
(Denominationen δεν ένοΰνται, καίτοι προέρχονται έκ τής Διαμαρτυρήσεως. 
Τό γεγονός, ότι έχουν κοινωνίαν Θ. Ευχαριστίας είναι εύχάριστον, άλλα 
δέν είναι δι’ ή μάς ουσιώδες, διότι δέν έχουν είσέτι εν σύμβολον (βλέπε 
κατωτέρω) καί πραγματικήν Θ. Ευχαριστίαν, άφοΰ δέν έχουν ίερωσύνην καί 
άποστολικήν διαδοχήν. Αυτή ή πικρά άλήθεια πρέπει νά λέγεται, διότι ζητούν 
ενότητα μέ ημάς Θ. Ευχαριστίας (interkommunio) πριν ή ύπάρξη ή ένωσις 
εν τή πίστει καί έκκλησιολογία.

Κατά τά λοιπά πρέπει νά τηρηθούν αί συμφωνίαι τής Σόφιας, πλήν τής 
συμφωνίας περί συμπεριλήψεως τού Βαπτίσματος είς τό άρθρον — βάσις 
τού Π.Σ.Ε., διότι άποδοχή τού εν λόγω όρου θά έσήμαινεν άναγνώρισιν τού 
βαπτίσματος έκ μέρους τών πραγματικών ’Εκκλησιών, αί όποϊαι έχουν τήν 
Ίερωσύνην, ώς μυστήριον καί τήν Άποστολικήν Διαδοχήν τών κατά 
τόπους επισκόπων, ώς βάσιν τής ύπάρξεως τής ’Εκκλησίας, βεβαίως εν τή 
ορθή πίστει. Ή πρότασις ήτο άτυχης.

6. 'Η προϋπόθεσις τής "Ενότητας Πίστεως.

α) Αί ορθόδοξοι Έκκλησίαι, ώς ή Μία 'Αγία Καθολική καί Άπο- 
στολική Εκκλησία έχουν κατ’ άρχήν τήν ενότητα πίστεως έκπεφρασμέ- 
νην είς τό Σύμβολον τής Β Οικουμενικής Συνόδου τής Κωνσταντινουπό
λεως (381) καί τάς δογματικός άποφάσεις τών 7 Οικουμενικών Συνόδων, ώς 
καί τήν Ίεράν Παράδοσιν ώς συνέχειαν τής Άποστολικής (είς ταύτην 
περιέχεται καί τό konsensus patrum). Κατ’ άκολουθίαν τούτων ό θεολογι-



κός διάλογος πρέπει να διεξάγηται πρός προπαρασκευήν τής Ένώσεως. 
Δι’ αύτοϋ πρέπει νά συναντηθώμεν έπΐ τοϋ άνωτέρου κοινού εδάφους, όπως 
συνηντήθημεν εις την αποδοχήν τής 'Αγίας Τριάδας έν Νέφ Δελχί (1961).

β) Τό επόμενον βήμα είναι ν’ άποδεχθώσιν τήν κατ’ άρχήν έν 
Chambesy (1981) γενομένην πρότασιν τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, επ’ 
ευκαιρία τής 1600ής έπετείου άπά τής συγκροτήσεως τής Β' Οικουμενικής 
Συνόδου, περ'ι αποδοχής ώς οικουμενικού τοϋ Συμβόλου τής συνόδου τής 
Κωνσταντινουπόλεως (381)7, ώς περιέχοντας τήν πίστιν Νικαίας-Κωνσταν- 
τινουπόλεως καί 2) ώς τελειότατον πάντων των συντόμων κειμένων τής 
κοινής πίστεως, έφ’ όσον αί έπόμεναι Οικουμενικοί Σύνοδοι όχι μόνον δεν 
ήσθάνθησαν τήν άνάγκην τροποποιήσεως ή συμπληρώσεως, άλλά καί 
έθεμελίωσαν τούς όρους των εις αύτό τό μνημειώδες κείμενον, είς τό όποιον 
περιέχονται κατ’ ουσίαν αί θεμελιώδεις άλήθειαι περί τοϋ Τριαδικού, τοϋ 
Χριστολογικοϋ, περί του 'Αγίου Πνεύματος, Σωτηρίας καί Εκκλησίας 
δόγματος8. Ούδέν των κειμένων των χρησιμοποιουμένων υπό των προτε- 
σταντών έχει τήν σχετικήν πληρότητα εκείνου. Ή επιθυμία των Προτε- 
σταντών νά έκφράσουν τήν πίστιν των σήμερον είναι δύσκολον νά 
πραγματοποιηθή, δι’ ό καί τό Π.Σ Ε. τήν εννοεί καί δεν φαίνεται νά έχη 
τήν πρόθεσιν δημιουργίας νέου Συμβόλου. Ή επιθυμία των όμως νά 
σχολιάσουν τό οικουμενικόν Σύμβολον είναι δυνατή καί άφορά τον 
υποκειμενισμόν ό όποιος χαρακτηρίζει τόν Προτεσταντισμόν9. Βήμα 
πραγματικόν είς τήν ορατήν ενότητα θ’ άποτελέση ή άποδοχή τής 
προτάσεως τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, διά τό όντως Οικουμενικόν 
Σύμβολον, άνευ βεβαίως τοϋ filioque.

γ) Είς τήν σοβαρόν ταύτην πρότασιν τής ’Εκκλησίας τής "Ελλάδος, 
διά τό Σύμβολον Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως, ώς οικουμενικόν πρέπει νά 
προστεθή καί ή τελευταία πρότασις τής ’Επιτροπής Πίστεως καί Τάξεως 
τής Lima, διά τήν άποδοχήν «τής επισκοπής», ώς «Θεσμοΰ-λειτουργίας» 
άποστολικής (ήμετέρα νέα διατύπωσις) τής κατά πάντα τόπον ’Εκκλησίας, 
ώς θεμελιώδους διά τήν ενότητα τής ’Εκκλησίας. Βεβαίως τούτο σημαίνει, 
ότι πρέπει νά γίνη δεκτόν ώς μυστήριον υπαρξιακόν τής ’Εκκλησίας 
ή'Ιερωσύνη διότι άνευ ίερωσύνης δεν υπάρχει ’Εκκλησία καί κατ’ 
άκολουθίαν Θ. Ευχαριστία κ.ά.

7. Πρβλ. Βιβλιογραφίαν περί τής Β ' Οικουμενικής Συνόδου είς εργον Χρυσ. Μύρων: 
Ή Β Οικουμενική Σύνοδος. Θεολογία 1981, Γερ. I. Κονιδάρη. Ή Β Οικουμενική 
Σύνοδος (381) μεταθανάτιος θρίαμβος τής Οΐκουμ. Έκκλ. Πολιτικής του Μ. Βασιλείου 
(379). ’Ανέκδοτος μελέτη επ’ ευκαιρία τής 1600ής έπετείου (1979). Δημοσιεύεται είς τήν 
«Θεολογίαν». Β. Στεφανίδου: Έκκλ. 'Ιστορία, 1959 εκδ. 2η, Γ. Κονιδάρη, Γεν. Έκκλ. 
Ιστορία, έκδ. 2α, 1959 σ.

8. Πρβλ. Ökum. Rundschau Άριθμ. 45. σχετ. έκδόσεις περί μελετών του θέματος 
(πρώτη καί παρ. 5 τού παρόντος).

9. Αυτόθι.



Αύτά είναι θεμελιώδη στοιχεία της ορατής ενότητας τής Εκκλησίας, 
άλλ’ αυτή θά προέλθη έκ των διμερών διαπραγματεύσεων, αί όποΐαι θά 
οδηγήσουν εις συμφωνίαν καί κοινήν Έκκλησιολογίαν, διότι άνευ 
Έκκλησιολογίας περιεκτικής καί ακριβούς είναι αδύνατον νά ύπαρξη 
Ένωσις των Εκκλησιών, είς ενότητα, ώς τήν περιεγράψαμεν εν αρχή τής 
παρούσης μελέτης καί ή οποία ' Ενότης, ώς ουσιώδης κοινωνία είναι τελεία 
εν Χριστώ, είναι δε νοητή είς τήν Μίαν 'Αγίαν Καθολικήν καί Άποστολι- 
κήν ’Εκκλησίαν. Αυτή υπάρχει βεβαίως εις τήν ήμετέραν, άλλα δεν 
καλοϋμεν τούς Χριστιανούς τών άλλων ’Εκκλησιών είς 'Ομολογίαν νά 
ένωθώσιν μεθ’ ήμών, άλλα νά συζητήσωμεν τό θέμα τής αλήθειας τών 
θεμελίων τής 'Ενώσεως είς τό κοινόν έδαφος, τής ηνωμένης ’Αρχαίας 
Καθολικής καί Άποστολικής ’Εκκλησίας, τών 7 Οικουμενικών Συνόδων.

Αυτή είναι ή ορθή τοποθέτησις τών προβλημάτων τής ' Ενώσεως, είς 
τήν έπίλυσιν τών όποιων δύναται νά συμβάλη τό Π.Σ Ε. δι ’ ορθής 
προπαρασκευής κειμένων τού Οικουμενικού διαλόγου τής αλήθειας αυτής, 
ώς έγράφη, εν τή 'Αγία Γραφή καί 'Ιερά παραδόσει περιεχομένης, μετ’ 
επιστήμης όμως διατετυπωμένης. Αύτήν τήν γραμμήν πρέπει αί ορθόδοξοι 
’Εκκλησάκι νά επιζητούν νά έπιβάλουν.

Τά θετικά στοιχεία, τά όποια ήδη υπάρχουν είναι 1) ή πίστις είς τήν 
αγίαν Τριάδα, 2) ή έδραιουμένη σημασία τής παραδόσεως, 3) ή πίστις 
Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως καί 4) ή πρότασις περί τής «επισκοπής».

Ή συμβολή τής Καθολικής ’Ορθοδόξου Θεολογίας είναι βασικώς 
επιστημονική άπαίτησις10.

3. Τό πρόβλημα τής ορατής ενότητας κατά τό Π.Σ.Ε.

Αί εκδόσεις τού Π.Σ.Ε. «schritte zur sichtbaren einheit», Lima 1982, 
«Sitzung der Kommission είς Beihelt zur Ökumenische Rundschau, t. 45 
Frankfurt am main 1983», εκθέτουν τό σχετικόν υλικόν.

’Εκ τούτου προέρχεται τό άνάτυπον τού Hans Georg Link, εκτελεστικού 
γραμματέως τής Γραμματείας «Πίστεως καί Τάξεως» καί υπευθύνου διά τό 
πρόγραμμα σπουδών τού θέματος: Άποστολική πίστις σήμερον. Περιέχει 
ιστορικήν άνασκόπησιν τών προσπαθειών τής Οικουμενικής Κινήσεως άπό

10. Θεμελιώδους σημασίας είναι αί περί άρχεγόνου Πολιτεύματος ερευναι. "Ιδε 
Βιβλιογραφίαν.



τοϋ 1910 (Έδιμβοϋργον συνέδριον 'Ιεραποστολής του Α' Συνεδρίου 
Πίστεως καί Τάξεως Λωζάννη 1927, Έδιμβουργον 1937, Montreal 1963 καί 
μετά ταϋτα συσκέψεων εις τό Π.Σ.Ε.).

Τό ειδικόν θέμα: «Ένότης Πίστεως» ετυχεν επεξεργασίας —προσθέ
τω γενικής θεολογικής καί εις τό συνέδριον πίστεως καί τάξεως έν 
Bangalore (1978)11 πρός πραγμάτωσιν τής ένότητος Πίστεως.

’Ανεξαρτήτως τοϋ τμήματος τούτου, τοϋ ανατύπου τοϋ 45ου τόμου τοϋ 
περ. Ökumenische Rundschau, πρέπει νά σημειώσωμεν, ότι ό όλος τόμος 
περιλαμβάνει μικρές μελέτες τοϋ Ph. Potter, Γενικοΰ Γραμματέως τοϋ 
Π.Σ.Ε. (μέχρι τοϋ 1984) καί τοϋ Ν. Νησιώτου, γενικής φύσεως, την έκθεσιν 
τοϋ μέχρι τοϋδε Διευθυντοϋ καί Γραμματέως τής ’Επιτροπής Πίστεως καί 
Τάξεως Καθηγητοΰ W. Lazareth (Λουθηρανοϋ εξ ’Αμερικής έχοντος 
κατανόησιν τής ορθοδόξου θέσεως). Εις τήν έκθεσιν λέγεται, ότι μετά τό 
Bangalore «ή πραγμάτωσις τής ορατής ένότητος επιδιώκεται διά τής ύπο- 
χρεώσεως (;) των ’Εκκλησιών νά φθάσουν εις κοινήν κατανόησιν τής 
άποστολικής πίστεως, β) εις πλήρη άμοιβαίαν άναγνώρισιν τοϋ βαπτίσματος, 
τής Θ. Ευχαριστίας καί τοϋ λειτουργήματος (ούδαμοΰ γίνεται λόγος περί 
Ίερωσύνης) καί εις κοινήν τοποθέτησιν εις τήν διδασκαλίαν καί εϋρεσιν 
τρόπων αποφάνσεων». Τά επόμενα τρία έτη θ ’ άφιερωθοΰν εις τήν μελέτην. 
Καί εις τά τρία όμως θέματα είναι προβληματική ή συνεννόησις μέ τούς 
Προτεστάντας, των οποίων τά κείμενα έχουν πολλάς άοριστίας, άφοΰ 
μάλιστα δέν δέχονται τήν Ίερωσύνην, ώς μυστήριον καί μάλιστα τήν 
πληρότητα αύτοΰ καί τήν άδιάκοπον άποστολικήν διαδοχήν έν τοΐς 
επισκόπους συνδεδεμένην μετά τής ορθής Πίστεως (πρβλ. Ήγήσιππον)12. 
Ή ’Επιτροπή Πίστεως. καί Τάξεως συνέστησε τήν διατήρησιν επαφής 1) 
μέ τάς παγκοσμίους χριστιανικός κοινωνίας, 2) τούς διμερείς διαλόγους, 3) 
τάς ένωτικάς διαπραγματεύσεις μέ «τάς ήνωμένας ’Εκκλησίας», «τάς 
’Εκκλησίας», πού δέν είναι μέλη τοϋ Π.Σ.Ε. καί λοιπάς κινήσεις, 
άποδίδουσα σημασίαν είς τόν ρόλον των ποικίλων εκκλησιαστικών 
συμβουλίων (ούδαμοΰ γίνεται λόγος περί «Συνόδου επισκόπων»).

Διά τά θέματα ταϋτα καί τό θέμα (άπέραντον) Ένότης τής Εκκλησίας 
και Ένότης τής άνθρωπότητος καί Ένότης άνδρών και γυναικών, ήδύναντο νά 
γίνουν συσκέψεις μέχρι τοϋ 1981. Φυσικώς άνεμένετο, ό'τι τό κείμενον 
«Βάπτισμα, Θ. Ευχαριστία και Λειτούργημα» θα έλάμβανε τελικήν μορφήν, ώστε

11. "Ιδε προτέραν επεξεργασίαν εις τόμον Ν. Dahli 1961 εκδοσις Vissert Hooft.
12. Πρβλ. εργασίαν G. Konidaris. Ökum. Dialog. Ohne Konsensus, Würzburg 1983 

σελ. 157-318. "Ιδε Βιβλιογραφίαν κατ’ επιλογήν σ. 300-315.



và έγκριθή ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως του Βανκοΰβερ. Ταϋτα συνετελέσθη- 
σαν.

Δεν εισέρχομαι εις άλλας λεπτομέρειας, αί όποϊαι φυσικώς άφοροΰν τούς 
ειδικούς αλλά προ πάντων τάς αρμόδιας Έπιτροπάς των ’Εκκλησιών. Ai 
τελευταΐαι θά ήδύναντο và προτείνουν συγκεκριμένος θέσεις εις τάς Συνόδους, έν 
γνώσει των λεπτομερειών τού υλικού, ώστε να δοθή άπάντησις εις το Π.Σ.Ε.

‘Επίλογος - Έκκλησις

Μετά την ΣΤ' Γεν. Συνέλευσιν του Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Εκκλησιών έν Vancouver του Καναδά.

’ Εκθέτων ταϋτα προς τούς Πατριάρχας, Αρχιεπισκόπους καί τάς 
Συνόδους των επί μέρους ’Εκκλησιών, ώς καί τήν ’Ιεραρχίαν τής 
Καθολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας τής ’Ελλάδος, έπιθυμώ να έξάρω τήν 
ανάγκην τής αποδοχής τών όρων προγραμματισμού του έργου τών 
’Ορθοδόξων εις τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τών ’Εκκλησιών (καί μή 
’Εκκλησιών, ’Ομολογιών κλπ.), ώστε ώς φορείς τής Άποστολικής καί 
’Εκκλησιαστικής Παραδόσεως τής ’Αρχαίας Καθολικής ’Εκκλησίας νά 
προσφέρωμεν τάς δυνάμεις μας καί τήν πείραν τής ιστορίας διά νά όδηγηθή 
ό Προτεσταντισμός εις λύσιν του μεγίστου προβλήματος αυτού, τ.έ. τήν 
έκκλησιαστικοποίησιν αυτού.

Ύπεδείξαμεν άνωτέρω μόνον καίρια τινα σημεία τής ουσίας τού 
Οικουμενικού Διαλόγου καί τής μεθόδου, πού πρέπει ν’ άκολουθήσωμεν 
καί μάλιστα τήν άνάγκην εύρείας σχολιάσεως τών 3 κειμένων, τών όποιων, 
καί άν άναθεωρηθοΰν, μετά τάς άπαντήσεις τών ’Εκκλησιών καί δή τών 
Καθολικών ’Ορθοδόξων, είναι σκόπιμον νά τερματισθή ή σημασία, διά τής 
άποστολής των ύπό τού Π.Σ.Ε εις τάς Έπιτροπάς διμερών ενωτικών 
διαπραγματεύσεων, διότι ίσως νά είναι χρήσιμα, τά σχόλια καί τά 
πορίσματα μελέτης τών υπευθύνων Συνόδων τών ’Εκκλησιών.

’ Ο αιτιώδης λόγος είναι άπλοΰς, διότι ό Προτεσταντισμός έχει 
πιθανώτατα ύποστή τήν καλήν έπιρροήν τών ’Εκκλησιών καί τών 
Παραδόσεων των καί μάλιστα τής ήμετέρας ’Εκκλησίας, ώς τής Μιας 
’Αγίας Καθολικής καί Άποστολικής ’Εκκλησίας, ώστε νά δύνανται κατά 
τά επόμενα νά λύση τό μέγιστον καί έπεΐγον πρόβλημα αύτοΰ, ήτοι τήν 
έκκλησιαστικοποίησιν αύτοΰ.

***

’Απομένει νά σημειώσω ολίγα τινά διά τήν ΣΤ' Γενικήν Συνέλευσιν 
τού Π.Σ.Ε., ή οποία συνήλθεν έν Βανκοΰβερ το.ΰ Καναδά (23 ’Ιουλίου - 10 
Αύγουστου 1983, καί Νέα Κεντρική ’Επιτροπή 11-12 Αύγούστου) με θέμα:



«'Ο Χριστός ή Ζωή του Κόσμου». Εις αυτήν έλαβον μέρος 838 άντιπρό- 
σωποι.

Λέγω ολίγα τινά, διότι τον γράφοντα τό παρόν απασχολεί σοβαρως τό 
θέμα: Προάγεται διά του Οικουμενικού Συμβουλίου ή ανάγκη τής ένώσεως, 
τήν οποίαν έπεδίωκεν καί πρέπει να επιδιώκει ή Οικουμενική Κίνησις 
γενικώς καί τό Παγκόσμιον Συμβούλιον των Εκκλησιών ειδικώτερον, 
'Ημείς πιστεύοντες επί τή βάσει τής πείρας 50 ετών, ότι τό Π.Σ.Ε. 
(περιλαμβάνον 308 "Εκκλησίας, 'Ομολογίας κλπ.) μόνον προπαρασκευαστι
κόν εργον έπιτελεϊ καί δύναται νά έπιτελέση (πρβλ. άνωτέρω γραφέντα). 
"Οθεν λέγομεν, ότι ούτε καί ή ΣΤ' Γενική Συνέλευσις προήγαγε τό θέμα 
τής Ένώσεως, όσον ή Γ', ένω κατά τά άλλα διεδραμάτισε πρόσωπον 
άξιόλογον χριστιανικόν εις τούς ταραγμένους καιρούς μας, τής ισορροπίας 
τού τρόμου, τής ανάγκης ειρήνης δυνατής διά τής Δικαιοσύνης καί 
έξασφαλίσεως τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων. ‘ Εν άξιόλογον καταφύγιον 
τών άδικουμένων λαών, με μικράν βεβαίως καί μάλλον θεωρητικήν 
δυναμικότητα είναι τό Π.Σ.Ε. Τούτο κάμνει διακηρύξεις περί δικαιοσύνης 
καί ειρήνης καί άνθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκεί διακηρύσσομεν όλοι οί 
Χριστιανοί ώρισμένας άληθείας, π.χ. ότι χωρίς δικαιοσύνην — ώς όρθώς 
έτόνισεν εις συνέντευξίν του ό αντιπρόσωπος τού Πατριαρχείου Αλεξαν
δρείας Μητροπολίτης Καρθαγένης κ. Παρθένιος — δέν ήμπορει νά ύπαρξη 
ειρήνη εις τόν Κόσμον. Καί εις ταΰτα δέον νά προστεθή, ότι ή έπιβίωσις 
τού Κόσμου είναι συνυφασμένη με τήν Δικαιοσύνην, όχι όμως μόνον με 
τήν Δικαιοσύνην, άλλά καί τήν Ελευθερίαν, πού πρέπει νά υπάρχει εις τήν 
πραγματικήν Δημοκρατίαν. Οί άνθρωποι διψούν δι Ελευθερίαν, Δικαιο
σύνην καί άνθρωπίνην άξιοπρέπειαν. Σημειωτέον ότι αί διακηρύξεις τού 
Π.Σ.Ε. ενισχύουν διεθνώς έκείνας τού Ο.Η.Ε.

Δέν θά άσχοληθώ με τήν Θεολογίαν τού σπουδαίου θέματος τής ΣΤ 
Γενικής Συνελεύσεως «Ό ’Ιησούς Χριστός, ή Ζωή τού Κόσμου», πού 
κατέληξεν —ώς είπεν καί ό ’Αμερικής κ. ’Ιάκωβος, άρχηγός τής 
αντιπροσωπείας τού Οικουμενικού Πατριαρχείου μέ συνεργάτας τον 
Μύρων Κ. Χρυσόστομον καί άλλους άξιολόγους ίεράρχας καί Καθηγητάς 
(Ί. Ζηζιούλας) — εις τά πολύ άνθρώπινα θέματα: Ό ’Ιησούς Χριστός καί 
ή ειρήνη τού Κόσμου, πτωχεία καί πλούτος εις τήν καταναλωτικήν 
κοινωνίαν καί ή άνάγκη καθοδηγήσεως τής νεότητας καί τής προνοίας, διά 
τό γήρας. "Οθεν τό Π.Σ.Ε. προσέφερεν υπηρεσίας. Φυσικά τό θέμα 
«Πόλεμος καί άφοπλισμός» έθίγη υπέρ τό δέον, άλλά τό καίριον διά τόν 
χριστιανικόν κόσμον πρόβλημα καί τόν διάλογον μεταξύ τών ’Εκκλησιών 
είναι ή έπικράτησις τού Ευαγγελίου τής άγάπης καί ή Ένότης τών 
’Εκκλησιών, ή οποία πρέπει νά καταστή πραγματικότης μέ βάσιν τό 
πρότυπον τής Μιας 'Αγίας Καθολικής καί Άποστολικής ’Εκκλησίας.



Αϋτη, έάν ποτέ καταστή πραγματικότης, όχι μόνον θά έπιτύχη εις τήν 
'Ιεραποστολήν, άλλα καί ό λόγος της διά τήν ειρήνην καί τήν κοινωνικήν 
δικαιοσύνην θ’ άσκήση μεγαλυτέραν, ίσως αποτελεσματικήν επιρροήν, 
διότι ή Μία Καθολική ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία θά όμιλή προς τήν ’Ανθρωπό
τητα. Τό Π.Σ Ε. είναι περιωρισμένη άτυχώς δύναμις, Συμβούλιον ’Εκκλη
σιών καί μη ’Εκκλησιών καί δη καί διηρημένων, δι’ ό καί ή έπίδρασίς του 
είναι σχετική καί εις τα προβλήματα τοϋ Κόσμου, καίτοι διά τά κοινωνικά 
ζητήματα, άφιερώνει πολλάς δυνάμεις της. Διά τούτο καλείται ή ’ Ορθοδο
ξία, ως κανονική συνέχεια τής Μιας ' Αγίας Καθολικής καί Άποστολικής 
’Εκκλησίας, νά διατύπωση εν πρόγραμμα, περί ου έγένετο λόγος εν άρχή 
τοϋ παρόντος καί νά βοηθήση με τό πλούσιον καί άρχαΐον περιεχόμενόν 
της τής Καθολικής ’Ορθοδοξίας της, άφοϋ αύξήση τήν ποσοτικήν έν τω 
Π.Σ.Ε. παρουσίαν της εις 35% τουλάχιστον — εις τούτο δεν επιτρέπεται νά 
περιλαμβάνωνται αί πέντε ’ Ελασσόνες ’ Ανατολικοί Έκκλησίαι, διότι 
άποτελοΰν χωριστήν ενότητα — α) νά βοηθήση εις τήν έκκλησιαστικο- 
ποίησιν τού Προτεσταντισμού καί β) με τον διάλογον τής ’Αλήθειας, περί 
ής έγένετο λόγος άνωτέρω, νά προετοιμάση εργον χρήσιμον εις τούς 
διμερείς διαλόγους, άπό τούς όποιους θά προέλθη ή "Ενωσις τών ‘Εκκλη
σιών, ή una Sancta. Ίο κείμενον τού Π.Σ.Ε. επί τών τριών θεμάτων, 
Βάπτισμα, Θ. Ευχαριστία καί Λειτούργημα, προσφέρει τήν ευκαιρίαν 
ορθοδόξου θεωρήσεως τοϋ θέματος 'Ενότης τής ’Εκκλησίας καί Μυστή
ρια, συνοδικόν σύστημα τών έπισκοπικώς συντεταγμένων, έκπαλαι, ’Εκ
κλησιών, δι’ δ καί ό εύρύς καί άντικειμενικός καί φιλολογικώς καί 
ίστορικώς καί έκκλησιολογικώς σχολιασμός των, ό καλώς θεμελιωμένος, 
δέν θά άναδείξη μόνον τήν ταυτότητα τής Καθολικής ’Ορθοδοξίας, άλλά 
καί τήν σημασίαν τής παρουσίας της εις τό Π.Σ.Ε.

Είναι δε σπουδαϊον, ότι είσήχθη εις τό Κείμενον AMT — MINISTE
RE-MINISTRY ή άρχή τής διαμορφώσεως τής τοπικής ’Εκκλησίας εις 
επισκοπήν, διότι αί άρχαϊαι Έκκλησίαι ’Ιεροσολύμων, ’Αντιόχειας, 
Κορίνθου, Ρώμης καί ’Αλεξάνδρειάς ταχέως διεμορφώθησαν εις επίσκο
πός, άφ’ ών άπέρρευσαν αί ένορίαι — κοινότητες μετά τό 200 μ.Χ. Ή λέξις 
κοινότης πρέπει νά καταργηθή.

"Οθεν έπιβάλλεται νά στηρίξωμεν τήν νέαν ταύτην ένωτικήν γραμμήν 
τής Οικουμενικής Κινήσεως, περί ής όμιλεΐ τό παρόν κείμενον καί τά 
ερευνητικά έργα περί τοϋ Πολιτεύματος τών Καθολικών Εκκλησιών, τά 
άναφερόμενα κατωτέρω εις τήν Βιβλιογραφίαν.
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