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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τά τεθέντα, κατά τάς δύο πρώτος Πανορθοδόξους έν Ρόδψ 
Διασκέψεις (Α' 1961 και Β' 1963) και μάλιστα την Γ', ωσαύτως 
έν Ρόδψ συγκροτηθεϊσαν (1—15 Νοεμβρίου 1964), σημαντικά θέ
ματα προύκάλεσαν άχρις ώρας την σύγκληση/ των ειδικών Διορ- 
θοδόξων Επιτροπών, τη πρωτοβουλία τού Οικουμενικού Πατριαρ
χείου, προς μελέτην ειδικών θεμάτων (δεν υπάρχουν λοιπόν Δ' 
καί Ε' Π ανορθόδοξοι Διασκέψεις κατά τά επίσημα κείμενα, άλλα 
Διασκέψεις ειδικών Επιτροπών, εξ ών ή της Γενεύης δύναται να 
όνομασθη Δ'). Ούτως έν Βελιγραδίψ συνεκλήθησαν συνεδρίαι δύο 
ειδικών Διορθοδόξων ’Επιτροπών κατά Σεπτέμβριον τού 1966 : 
α) τού Διαλόγου προς την Παλαιοκαθολχκήν Εκκλησίαν καί 6) 
τού Διαλόγου προς τον Άγγλικανισμόν καθόλου. Ai έν λόγω ’Ε
πίτροποί κατήρτισαν την ορθόδοξον ήμερησίαν διάταξιν. Ή τρίτη 
Διορθάδοξος Επιτροπή (ή Δ' Πανορθόδοξος Διάσκεψις) συνεκλή- 
θη καί συνεδρίασεν εις το Chambesy ή είς το παρά τήν Γενεύην 
’Ορθόδοξον Πατριαρχικόν Κέντρον. Τής Επιτροπής τούτης κύριον 
μεν θέμα ήτο ή μελέτη καί κατάρτισις σχεδίου καθορίζοντας τον 
τρόπον συνεργασίας καί προπαρασκευής τού έργου τής Μεγάλης 
Συνόδου, ήτις θά άποφανθή περί τών έν τω καταλόγψ τής Α' 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως θεμάτων, δευτερεΰον δέ ή θεώρησις τής



μέχρι τοϋδε σημειωθείσης προόδου, ώς και του δέοντος γενέσθαι, 
έτύ τοΰ θέματος των σχέσεων τής Καθολικής ’Ορθοδόξου Εκκλη
σίας μετά των Εκκλησιών Ρωμαιοκαθολικής, Άγγλικανικής, Πα- 
λαιοκαθολικής καί Άντιχαλκηδονίων. Προτιμώ έν οικουμενική) 
πνεύματι καί έν τώ διαλόγω τής αγάπης τον δρον Προχαλκηδονιοι, 
διότι οί είρημένοι βεβαίως ή σαν εναντίον τής Δ' έν Χαλκηδονι 
Οικουμενικής Συνόδου τοΰ 451, άλλα φθάνουν ν’ άναγνωριζουν 
μόνον καί την Γ' Οικουμενικήν έν Έφέσω, συζητούν δμως τά 
δόγματα τών επομένων τεσσάρων με βάσιν την ’Ορθοδοξίαν τοΰ 
Κυρίλλου ’Αλεξάνδρειάς, σΰτινος ή διδασκαλία ώλοκληρώθη καί 
διεσαφίσθη διά καταλλήλων δρων ύπο τής Δ' Οικουμενικής Συ
νόδου συνελθούσης 7 έτη μετά τον θάνατόν του (φ444). Εις τας 
διαπιστώσεις ή διάσκεψις τής Διορθοδόξου ’Επιτροπής θά περιε- 
λάμβανε καί διαπιστώσεις περί τών σχέσεων τής Καθολικής ’Ορ
θοδοξίας προς τον Λουθηρανισμόν, το δε τελευταϊον θέμα θ’ άνεφέ- 
ρετο είς τάς σχέσεις προς το Παγκόσμιον Συμβούλων τών Εκκλη
σιών. "Ενεκα τοΰ θέματος τούτου άπηύθυνα εξ ’Αθηνών ειδικόν 
υπόμνημα προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικόν Πατριάρχην και αν- 
τίγραφον άπέστειλα είς τό Πατριαρχεΐον ’Αλεξάνδρειάς, ουτινος 
Τοποτη ρητής ήτο ό Μητροπολίτης Αεοντοπολεως Κωνσταντίνος. 
Τό έγγραφον τοΰτο, άναφερόμενον είς προγραμματικά ζητήματα, 
δημοσιεύεται ώς Παράρτημα Β' είς τήν παρούσαν μελέτην, άνα- 
φερομένην κυρίως είς τό θέμα τής μεθόδου.

"Ενεκα τής ύπάρξεως τριών θεμάτων καί τής σπουδαιότητος 
αυτών θά έδει ό Οικουμενικός Πατριάρχης εϊς τινα ευκαιρίαν νά 
χαρακτηρίση τήν έν Γενεύη Διορθόδοξον Διάσκεφιν ώς Δ'. Είς 
τά χρονικά τής περιοδικής έκδόσεως «Κληρονομιά» (τόμ. Α', τεύ
χος Α', Θεσσαλονίκη 1969), τό όποιον άποτελεϊ δημοσίευμα τοΰ 
Πατριαρχικού 'Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, έξ ών λαμβάνομεν 
καί τάς άποφάσεις, αϊτινες δημοσιεύονται ευθύς κατωτέρω, δημο- 
σιεύεται ή εξής εϊδησις : «Ή σπουδαιότης τής Διορθο-
δ ό ξ ο υ Επιτροπής κατεδείχθη έκ τών υστέρων. Διά τοΰτο 
κοινή συναινέσει πασών τών ’Εκκλησιών άπεφασίσθη ό χαρακτη
ρισμός αυτής ώς Δ' Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Ή έπισημοποίη- 
σις τής ορθής ταύτης ονομασίας θά αρη τήν σύγχυσιν, ή οποία 
προήλθεν έκ τής ονομασίας τών μεν δύο κεχωρχσμένως συνεδρία-



σασων ’Επιτροπών τοϋ Βελιγραδιού ώς Δ' και της έν Γενεύη 
ώς ES.

"Οτι τό καίριον θέμα τής Διασκέφεως τής Γενεύης ήτο το 
τής μελλούσης νά κληθή 'Αγίας Μεγάλης Συνόδου τής Καθολικής 
’Ορθοδόξου Εκκλησίας προκύπτει καί έκ τοϋ Πασχαλίου Μηνύ
ματος τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου Άθηναγόρου. «Έξαγγέλλο- 
μεν», έγραφεν, «δτι ή καθ’ ημάς Εκκλησία οδεύει προς Μεγάλην 
Σύνοδον, επί τψ σκοπώ τής άνακαινίσεως αύτής καί τής οικοδομής 
τής ένότητος τής καθ’ ημάς ’Εκκλησίας».

"Ενεκα τής προγραμματικής σπουδαιότητος τής έν λόγω Δια- 
σκέψεως τής Διορθοδόξου Επιτροπής, εις ήν δέν ήτο δυνατόν νά 
μετάσχωμεν, άφιερώσαμεν δύο παραδόσεις, αϊτινες άπετέλεσαν 
ταυτοχρόνως τό έναρκτήρια μαθήματα τοϋ Άκαδημαϊκοϋ έτους 
1968—69 εις την Γεν. Εκκλησιαστικήν 'Ιστορίαν (κατά τό τέλη 
’Οκτωβρίου καί τός άρχός Νοεμβρίου 1968). Τοϋτο δε έπράξαμεν, 
διότι έκρίναμεν ώς άναγκαΐον να εϊπωμεν δημοσία τός απόψεις 
μας επί τών θεμάτων αρχής καί μεθοδεύσεως τών μεγάλων θεμά
των, ατινα άπασχολοϋν τήν ’Ορθοδοξίαν κατά τε την προπαρα- 
σκευήν τής Μεγάλης Συνόδου καί τός σχέσεις αύτής προς τός 
Έλάσσονας ’Εκκλησίας τής ’Ανατολής, τον Παλαιοκαθολικισμόν, 
τον Άγγλικανισμόν, τον Ρωμαιοκαθολικισμόν, τον Λουθηρανισμόν 
καί τήν Οικουμενικήν Κίνησιν. Προγραμμάτισις, συντονισμός καί 
μεθόδευσις τοϋ πολυπλεύρου έργου, δπερ αποβλέπει είς καίριον 
θέμα τοϋ Χριστιανισμοϋ τοϋ παρόντος καί τήν ενότητα αύτοΰ (ώς 
μελλοντικής Μιας ’Εκκλησίας) είναι θέματα εξ ίσου σπουδαία 
προς τό θέματα τής ένότητος καθ’ εαυτό. Ή ορθή μέθοδος καί ή 
συνέχεια ώς ακολουθία έν τή προβολή τών άρχών τής ’Ορθοδο
ξίας είναι βάσις καί προϋπόθεσης επιτυχίας τών διαλόγων, οΰς 
όρθώς προέτεινεν ή Καθολική ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία.



ΜΕΡΟΣ A'

1. Αί άποψάσεΐξ της έν Γενεύη συνελδούσης Πανορδβδόξβυ 
Διασκέφεως κατά ’Ιούνιον τοΰ 1968.

Ή Διάσκεψις, τελούσα υπό την έμπειρον προεδρίαν του εκ
προσώπου τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου Σε6. Γέροντας Μητρο
πολίτου Χαλκηδόνας κ. Μελίτωνος, κατέληξεν είς τα ακόλουθα 
πορίσματα (1> ;

Α'. ’Επί τοΰ θέματος «τής καταρτίσεως σχεδίου, καθορίζον
τας τον τρόπον τής διά διορθοδόξου συνεργασίας προπαρασκευής 
τοΰ έργου τής 'Αγίας και Μεγάλης Συνόδου τής κατ’ Άνατολάς 
'Αγίας ’Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, ήτις μέλλει ϊνα άποφανθή 
έπι των έν τώ καταλόγω τής Α' Πανορθοδόξου Διασκέφεως θε
μάτων», έλήφθη ή κάτωθι άπόφασις :

«Ή κατ’ Άνατολάς Αγία ημών ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία άναγνω- 
ρίζει την ανάγκην τής, ως οϊόν τε ταχύτερον, συγκλήσεως Αγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου αυτής καί τής συστηματικής διορθοδόξου 
προπαρασκευής τών κατ’ αυτήν.

Προς τοΰτο :
1. Κύριος στόχος καί άμεσος επιδίωξις τής ’Εκκλησίας τίθε

ται ή σύγκλησις Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου.
2. ’Αναθεωρείται ή διά μιας «Προσυνόδου» μέθοδος προπα

ρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου.
3. ’Αντί τής «Προσυνόδου» υιοθετείται ή μέθοδος προπαρα

σκευής τής Συνόδου κατά στάδια, διά σειράς Προσυνοδικών ΓΙαν- 
ορθοδόξων Διασκέψεων, έν αίς θά έξετάζωνται τμηματικώς καί θά 
προσλαμδάνωσι την τελικήν εισηγητικήν αυτών μορφήν τά έν τώ 
καταλόγψ, τώ έκπονηθέντι καί έγκριθέντι ύπο τής Α' έν Ρόδω 
Πανορθοδόξου Διασκέφεως, θέματα.

4. Προς άρτιωτέραν διεξαγωγήν τοΰ όλου έργου έν διορθο- 
δοξω συντονισμώ συνιστδται μία έπι τούτω «Προπαρασκευαστική 
τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής κατ’ Άνατολάς ’Ορθοδόξου

1) Ί <0. Κ α ρ μ ί ρ η, Ή Hανορθόδοξος Διάσκεψις (Γενεύης), Ά- 
νάτυπον εκ τοΰ π-εριοδικοΰ «’Εκκλησία», 1968, σελ. 33 εξ.



'Εκκλησίας Διορθόδοξος Επιτροπή» έξ ενός αντιπροσώπου, 'Ιε
ράρχου και έν γένει Κληρικού, έξ έκάστης επί μέρους Εκκλη
σίας, έχοντας μεθ’ εαυτού καί ένα σύμβουλον.

5. Παρακαλεϊται το Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον, όπως συ- 
στήοη εν Γραφεϊον προς έξυπηρέτησιν τοϋ έργου τής Επιτροπής 
καί τοΰ όλου προπαρασκευαστικού τής Συνόδου έργου, καί προς 
μείζονα ευχέρειαν στεγάση τούτο, εί δυνατόν, εις τό έν Chambesy 
τής Γενεύης Κέντρον αύτοΰ. Εις το Γ ραφεϊον τούτο το Οικουμε
νικόν Πατριαρχεϊον διορίζει ένα Γραμματέα, έχοντα την αναφοράν 
αύτοΰ προς αύτό. Ai έπί μέρους Έκκλησίαι, δσαι βούλονται, άπο- 
στέλλουσιν εις τό Γ ραφεϊον τούτο, περιοδικώς, έντεταλμένα πρό
σωπα, προς άμοιβαίαν ένημέρωσιν καί συνεργασίαν, άναλαμβά- 
νουσαι αμα καί τό έξοδα αυτών.

6. Ή λειτουργία των ως άνω προπαρασκευαστικών μέσων, 
ως καί τού όλου προπαρασκευαστικού τής Συνόδου έργου, διεξά
γεται κατά την ακόλουθον διαδικασίαν :

α) Τά θέματα, άτινα θά άποτελέσωσι την ήμερησίαν διάτα- 
ξιν τής Α' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέφεως, επιλέγονται 
έκ τοΰ καταλόγου τής Α' έν Ρόδω Πανορθοδόξου Διασκέφεως.

β) Τά ούτωσί όρισθέντα θέματα κατανέμονται μεταξύ τών 
έπί μέρους ’Ορθοδόξων Εκκλησιών. Έκάστη Εκκλησία, άναλαμ- 
βάνουσα ύπευθύνως εν ή πλείονα θέματα, μεριμνά, όπως, διά τών 
παρ’ αύτή θεολογικών στελεχών, έπεξεργασθή τό Θέμα καί ολο
κλήρωσή την έπ’ αύτοΰ εισηγητικήν μελέτην έντός εξαμήνου. 
Εύκταϊον θά ήτο, όπως έκ παραλλήλου καί άλλαι Έκκλησίαι, πλήν 
τής υπευθύνου, διά τών παρ’ αύταϊς θεολογικών δυνάμεων, άσχο- 
ληθώσιν έπί τών υπό μελέτην θεμάτων καί συμβάλωσιν εις τήν 
άρτιωτέραν έρευναν αύτών.

γ) Ή οΰτω συμπληρωθεϊσα εισηγητική μελέτη άποστέλλεται 
υπό τής ένδιαφερομένης ’Εκκλησίας εις τό έν Γενεύη Γ ραφεϊον, 
είς δύο γλώσσας, ελληνικήν καί ρωσικήν, καί εις εκατόν αντίτυπα.

δ) Μετά τήν συγκέντρωση/ όλων τών μελετών είς τό Γρα- 
φεϊον, τούτο μεριμνά διά τήν υποβολήν αύτών άπάσαις ταϊς έπί 
μέρους Έκκλησίαις.

ε) Ai Έκκλησίαι προέρχονται είς τήν έξέτασιν τών εισηγη
τικών μελετών καί έντός ενός εξαμήνου έπιστρέφουσιν αύτάς είς 
τό Γ ραφεϊον μετά τών έπ’ αύτών παρατηρήσεων.



στ) Μετά την συγκέντρωσιν τού υπό των Εκκλησιών έπεξ- 
ειργασμένου ύλικοΰ, τη συνεννοήσετ τοΰ Οικουμενικού Πατριάρ- 
χου μετά των Προκαθημένων των έπί μέρους Εκκλησιών, συνέρ
χεται ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Επιτροπή, ήτις, προσ- 
λαμβάνουσα, εί δεήσει, και ειδικούς θεολόγους, διατυποϊ τήν έ- 
νιαίαν ορθόδοξον αποφιν έπι ενός έκαστου τών θεμάτων.

ζ) Μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ έργου τούτου τής Προπαρα
σκευαστικής ’Επιτροπής ό Πρόεδρος αυτής πληροφορεί περί τού
του τον Οικουμενικόν Πατριάρχην, δστις καί, έν συνεννοήσετ μετά 
τών Προκαθημένων τών έπι μέρους Εκκλησιών, συγκαλεϊ τήν 
Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. Τό υπό τής Επιτροπής 
καταρτισθέντα κείμενα διαβιβάζονται ταϊς έπι μέρους Έκκλησίαις, 
προς ένημέρωσιν.

η) Η Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις προβαίνει εις 
τήν θεώρησιν καί έξέταστν τών υπό τής Προπαρασκευαστικής ’Ε
πιτροπής έτοιμασθέντων κειμένων καί καταρτίζει τον οριστικόν 
φάκελλον ενός έκάστου θέματος, δστις καί άκολούθως υπό τοΰ 
Οικουμενικού Πατριάρχου παραπέμπεται τή μελλούση 'Αγία καί 
Μεγάλη Συνόδω, κατατιθέμενος είς τό άρχεϊον τοΰ οικείου Γρα
φείου.

θ) Έκάστη Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις έπιλέγει 
καί καθορίζει τό θέματα τής επομένης.

7. Τερματισθέντος, κατά τήν ως άνω διαδικασίαν, τοΰ δλου 
προπαρασκευαστικού έργου, ό Οικουμενικός Πατριάρχης, τή συναι
ρέσει τών Προκαθημένων τών κατά τόπους ’Ορθοδόξων Αύτοκε- 
φάλων Εκκλησιών, συγκαλεϊ τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον 
τής κατ’ Άνατολός 'Αγίας ’Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ως πρός δέ τό θέματα, ατινα θά άποτελέσωσι τό άντικείμενον, 
πρώτον, τής έπι μέρους θεολογικής έπεξεργασίας, δεύτερον, τοΰ 
έργου τής Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, καί τέλος, τήν ήμε- 
ρησιαν διαταξιν τής Α' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, 
ληφθέντος ώς κριτηρίου έπτλογής, δτι θά έδει ταΰτα νά ώσιν έκ 
τε τών θεωρητικών καί έκ τών πρακπκωτέρων έκ τοΰ πανορθοδό- 
ξως έγκεκριμένου οικείου καταλόγου, προεκρίθησαν τά ακόλουθα 
έξ θέματα :

1) Εκ τοΰ κεφαλαίου «I, Πίστις καί Δόγμα» τό υπό στοιχεϊον Β.



Ai πηγαί της θείας Άποκαλύφεως : 
α) 'Αγία Γραφή :
1. θεοπνευστία τής 'Αγίας Γραφής.
2. Κΰρος των Άναγινωσκομένων Βιβλίων τής Παλαιός Δια

θήκης εν τή Όρθοδόξω Εκκλησία.
3. Επιστημονική εκδοσις τοϋ βυζαντινού κειμένου τής Και

νής Διαθήκης.
6) 'Ιερά Παράδοσις (καθορισμός τής έννοιας καί έκτάσεως 

αυτής).
2) Έκ τοΰ κεφαλαίου «II. θεία Λατρεία» το ύπό στοιχεϊον Γ. 

Πληρεστέρα συμμετοχή τοΰ λαϊκού στοιχείου εν τή λατρευτι
κή καί τή άλλη ζωή τής Εκκλησίας.
3) Έκ τοϋ κεφαλαίου «III. Διοίκησις καί εκκλησιαστική ευτα

ξία» τό ύπό στοιχεϊον Ε.
Αναπροσαρμογή των περί Νηστείας εκκλησιαστικών διατά

ξεων, συμφώνως ταϊς άπαιτήσεσι τής συγχρόνου εποχής.
4) Έκ τοΰ αύτοΰ κεφαλαίου τό ύπό στοιχεϊον Ζ.

Κωλύματα γάμου. Μελέτη τής σημερινής πράξεως έν ταϊς 
κατά τόπους Έκκλησίαις επ’ αύτών καί επί τής άκολουθουμένης 
περί τούτων εκκλησιαστικής διαδικασίας, καί έξασφάλισις ομοιο
μόρφου, εί δυνατόν, ώς προς τα ανωθι, πράξεως εν τή καθολου 
Όρθοδόξω Εκκλησία.
5) Έκ τοΰ αύτοΰ κεφαλαίου τό ύπό στοιχεϊον θ. 

Ημερολογιακόν ζήτημα. Μελέτη τοΰ ζητήματος έν αναφορά
προς τήν περί Πασχαλίου άπόφασιν τής Α' Οικουμενικής Συνοδου 
καί έξεύρεσις τρόπου προς άποκατάστασιν συμπράξεως μεταξύ των 
Εκκλησιών έν τφ ζητήματι τούτω.
6) Έκ τοΰ κεφαλαίου «VII. θεολογικό θέματα» τό ύπό στοι- 

χεϊον Α.
Ή «Οικονομία» έν τή Όρθοδόξω Έκκλησίμ. 
α) ’Έννοια καί έκφρασις τών όρων «’Ακρίβεια» και «Οικονο

μία» έν τή Όρθοδόξω Εκκλησία.
6) Ή «Οικονομία».
1. Έν τοϊς Μυστηρίοχς, τόσον τοίς έντός, όσον καί τοϊς έκτος 

τής ’Εκκλησίας τελουμένοις.



2. Έν tfj αποδοχή εις την ’Ορθόδοξον "Εκκλησίαν των αι
ρετικών, των σχισματικών, τών έκπιπτόντων (τίνες διά 
Βαπτίσματος, τίνες διά Χρίσματος, τίνες διά λχβέλλου, 
τίνες δι’ εύχής).

3. Έν τη Λατρεία.
Εκ τών ανωτέρω εξ θεμάτων τήν θεολογικήν έρευναν και 

επεξεργασίαν άνέλαβον ύπευθύνως και κατά σειράν, τοΰ μέν πρώ
του η Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, τοΰ δε δευτέρου ή Εκκλη
σία Βουλγαρίας, τοΰ τρίτου ή ’Εκκλησία Σερβίας, τοΰ τετάρτου 
ή Εκκλησία Ρωσίας καί ή ’Εκκλησία της Ελλάδος, κεχωρισμένως, 
τοΰ πέμπτου ή Εκκλησία της Ρωσίας καί ή ’Εκκλησία της Ελλά
δος, κεχωρισμένως, καί τοΰ έκτου ή Εκκλησία Ρουμανίας».

Β . Επί τοΰ θέματος «της θεωρήσεως της μέχρι τοΰδε ση- 
μειωθεισης προοδου, ως και του δέοντος γενέσθαι εφεξής, επί τοΰ 
θέματος τών σχέσεων τής ’Ορθοδόξου ημών ’Εκκλησίας», άπεφασί- 
σθησαν τα άκόλουθα :

1· Μετά ι ‘/τ Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

« Εν πρώτοις έγένοντο ώρισμέναχ διαπιστώάεχς επί τών ση- 
μειωθεχσών, άπο τής Γ' Πανορθοδόξου Διασκέφεως τής Ρόδου καί 
εφεξής, θετικών εξελίξεων έν ταϊς σχέσεσχ μεταξύ τών δύο ’Εκ
κλησιών, και ανεγνωρίσθη, συμφώνως καί προς τα έν ταϊς γενχκαϊς 
Συνελευσεσι λεχθεντα υπο τχνων ’Αντιπροσωπειών, δτχ διά τών 
σχέσεων τούτων έδημιουργήθη έποχκοδομητχκή έν πολλοϊς άτμό- 
σφαιρα μεταξύ τών δύο Εκκλησιών.

Δχεπχστώθη δμως έκ παραλλήλου, δτχ ένχαχοΰ τοΰ ’Ορθοδόξου 
κόσμου έσημεχώθησαν καί ώρισμέναχ τίνες εκδηλώσεις άπο ρωμαιο
καθολικής πλευράς, αχτίνες καί έφείλκυσαν τήν προσοχήν τών με
λών τής ήμετέρας ’Επιτροπής, κυρίως άπο τής πλευράς τών δυνα- 
μένων να έχωσχν αύταχ έπχπτώσεων επί τών περαιτέρω αδελφι
κών σχέσεων, τών απαραιτήτων διά τον θεολογχκον Διάλογον καί 
άνακοπτουσών τήν άμεσον άνάληψιν τοΰ Διαλόγου τούτου Ο).

Σημειωτέον ένταΰθω οτι καί άπο ρωμαιοκαθολικής πλευράς διεπιστοχθη :
II semble que les positions soient encore très diverses d* Eglise et 

que la question des Chretiens uniates pèse d’ un poids psychotonique 
très lourd en certaines régions, en Grèce ou en Roumanie, par 
exemp.ie ; chacun voit bien que la route est tracée et que de nombreu
ses portesse sont ouvertes. Mais le chemin, plus qu’ on ne 1’ imagine 
sera un Chemin de patience” (“La Croix”, 20.6.1968, p. 14).



Ή ήμετέρα Επιτροπή, ύπο το φως των διαπιστώσεων τούτων 
και πιστή προς τό πνεύμα των αποφάσεων των προγενεστέρων 
Πανορθοδόξων Διασκέψεων τής Ρόδου, μετά τήν γενομένην οίκο- 
δομητικήν συζήτησιν, συνεφώνησεν επί των έξης βασικών ση
μείων :

α) "Οπως συνεχισθώσιν αί εκατέρωθεν, ήτοι μεταξύ τών 
κατά τόπους ’Ορθοδόξων Εκκλησιών καί τής Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας, έπαφαί καί εκδηλώσεις αδελφικής αγάπης καί άμοι- 
βαίου σεβασμού, προς τελικήν ύπερπήδηοιν τών υφισταμένων 
δυσχερειών δι’ ένα καρποφόρον θεολογικόν ή θεωρητικόν Διά
λογον.

β) "Οπως γένηται ταϊς επί μέρους Όρθοδόξοις Έκκλησίαις 
σύστασις περί τής συνεχίσεως τής περαιτέρω συστηματικής προ- 
παρασκευής τού θεολογικοΰ ή θεωρητικού τούτου Διαλόγου μετά 
τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας καί

γ) "Οπως το θέμα τούτο τής μελέτης τών επί μέρους τού 
Διαλόγου τούτου γένηται παρ’ έκαστη Όρθοδόξω ’Εκκλησία διά 
τών καταλληλοτέρων μέσων καί μεθόδων θεολογικής μελέτης, έξα- 
κολουθώσι δε αί Έκκλησίαι άνταλλάσσουσαι μεταξύ άλλήλων τά 
πορίσματα τών μελετών αύτών, ώς καί πάσαν άλλην σχετικήν πλη
ροφορίαν».

2. Μετά της Άγγλικανικής ’Εκκλησίας.

«Ή ’Επιτροπή ήμών, έξετάσασα τό θέμα τού Διαλόγου μετα
ξύ ’Αγγλικανών καί ’Ορθοδόξων ύπό τό φως τών γενομένων καί 
άποφασισθέντων εν τή εν Βελιγραδίω άπό τής 1ης μέχρι καί τής 
15ης Σεπτεμβρίου 1966 συνελθούση Διορθοδόξω θεολογχκή ’Επι
τροπή καί ενώπιον τών έκτοτε εξελίξεων, άποφασίζει, δπως :

α) Τήν προπαρασκευήν τού Διαλόγου συνέχιση ή ήδη διω- 
ρισμένη οικεία Διορθόδοξος θεολογική Επιτροπή, ανασυγκροτού
μενη καί συμπληρουμένη διά πλειόνων ειδικών θεολόγων, ώς Συ- 
νεχιστική Διορθόδοξος θεολογική ’Επιτροπή.

β) "Οταν έπιστή ό καιρός τής ένάρξεως τού Διαλόγου μετά 
τής άντιστοίχου Άγγλικανικής θεολογικής Επιτροπής, έν ή δέον 
όπως άντιπροσωπεύωνται πάσαι αί έν τή Άγγλικανική ’Εκκλησία 
σχολαί σκέψεως (Schools of Thought) καί μερίδες (Υψηλή, Χα



μηλή και Εύρεΐα Εκκλησία ), προ πάσης άλλης συζητήοεως διευ
κρινισθήκαν :

1) Ο τρόπος, καθ ον ή Άγγλικανική Εκκλησία εννοεί την 
έν τη πίστει ένωσιν αυτής μετά τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας.

2) Αν είναι δυνατή ή ένωσις τής Άγγλικανικής Εκκλη
σίας μετά τής ’Ορθοδόξου κατόπιν τής Intercommunio, την όποιαν 
ή Άγγλικανική Εκκλησία άπεφάσισε και ασκεί μεθ’ ώρισμένων 
Λουθηρανών και μετά των 'Ομολογιών τών περιλαμβανόμενων είς 
το ούτωσί καλούμενον South Indian Scheme.

3) Ο τροπος, καθ ον ai επί τών θεμάτων τοΰ Διαλόγου 
ληφθησόμεναι αποφάσεις θά καταστώσιν ύποχρεωτικαί δι’ ολόκλη
ρον την Αγγλικανικήν Κοινωνίαν ’Εκκλησιών, καί

4) Τό κϋρος, δπερ έχουσι τα 39 ’Άρθρα και τό Κοινόν Εύ- 
χολογιον εν τή Αγγλικανική Κοινωνίμ Εκκλησιών.

γ ) Εν συνεχεία προς οσα έγένοντο έν Βελιγραδίω ύπο τής 
οικίας Διορθοδοξου θεολογικής Επιτροπής, όπως :

1 ) Αποσταλώσιν υπό τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου είς 
τας κατα τοπους Ορθοδόξους ’Εκκλησίας τό σχετικά έγγραφα τών 
μέχρι τοΰδε γενομένων επαφών μεταξύ ’Αγγλικανών και ’Ορθο
δόξων, ήτοι εν Λάμπεθ 1930 και 1931, έν Βουκουρεστίω 1935, έν 
Σοφιμ και Αθηναις 1940, καί έν Μόσχα 1956, προς γνώσιν καί ό- 
λοκλήρωσιν τών αρχείων αυτών.

2) Γένηται σύστασις τή Διορθοδόξω θεολογική ’Επιτροπή, 
δπως ανατεθή είς ειδικούς θεολόγους ή μελέτη καί είσήγησις έπί 
πάντων τών θεμάτων τών άναγεγραμμένων είς τός τέσσαρας κα- 
τηγοριας θεμάτων τής εκθέσεως τής Επιτροπής τής συνελθούσης 
έν Βελιγραδίω, αιρομένης πάσης διακρίσεως μεταξύ αυτών».

3. Μετά της II αλαιοκαθ ολικής Έκκληοίας.

« Ως προς τους Παλαιοκαθολικούς ή ’Επιτροπή ήμών φρονεί, 
δτι δέον ϊνα άκολουθηθώσιν ai αποφάσεις τής έν Βελιγραδίω κατά 
τό αυτό χρονικόν διάστημα άπό τής 1ης μέχρι τής 15ης Σεπτεμ
βρίου 1966 συνελθούσης Διορθοδοξου θεολογικής ’Επιτροπής επί 
τοΰ Διαλόγου μετά τής Παλαιοκαθολικής καί τής ’Ορθοδόξου ’Εκ
κλησίας. Ούτω :

α) Οπως τον Διάλογον έξακολουθήση προπαρασκευάζουσα 
ή ήδη διωρισμένη οικεία Διορθόδοξος θεολογική ’Επιτροπή, άνα-



συγκροτούμενη και συμπληρουμένη δι’ ειδικών θεολόγων, ώς Συ- 
νεχιστική Διορθόδοξος θεολογική ’Επιτροπή, αυτή διεξάγουσα και 
τον Διάλογον, δταν ό καιρός άπιστή.

6) Έπειδοί οί Παλαιοκαθολικοί, εις τός γενομένας μέχρι 
τοϋδε, άπό των ενωτικών Συνεδρίων τής Βόννης των έτών 1874 
καί 1875 μέχρι τής Συνδιασκέψεως τής Βόννης τοϋ 1931, θεολογι- 
κάς συζητήσεις μετά των ’Ορθοδόξων δεν ένεφάνισαν εν τισι στα
θερόν διδασκαλίαν, ούδ’ έπληροφόρησαν πλήρως τούς ’Ορθοδό
ξους επί τοϋ συνόλου τής διδασκαλίας αυτών, δπως παρακληθή 
ύπό τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου ό ’Αρχιεπίσκοπος Ουτρέχτης 
να άποστείλη ή νό ύποδείξη τό δογματικοσυμβολικοϋ χαρακτήρας 
κείμενα αυτών, ζητηθή δέ ϊνα οί Παλαιοκαθολικοί συντάξωσιν, ει 
δυνατόν, καί σαφή τινα καί ακριβή καί έπίσημον ομολογίαν τής 
πίστεως αυτών, έν συνόδω ύπό τών ’Επισκοπών και ποιμένων 
αυτών έκδιδομένην καί ύπογραφομένην.

γ) "Οπως τό δογματικοσυμβολικοϋ χαρακτήρας κείμενα 
ταϋτα ύπό τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου τεθώσιν ύπ’ δφιν τών 
άναλαβόντων ήδη την μελέτην καί σύνταξιν εισηγητικών έκθέ- 
σεων έπί τών σημείων τής χριστιανικής διδασκαλίας, έφ’ ών διεπι- 
στώθη διαφωνία τών Παλαιοκαθολικών προς τήν ’Ορθόδοξον ’Εκ
κλησίαν, ή ασάφεια έν τή έκθέσει τής διδασκαλίας αυτών.

δ) "Οπως προτραπώσιν οί όναλαδόντες τήν σύνταξιν τοιαυ- 
των εισηγητικών έκθέσεων θεολόγοι, δπως επισπευσωσι την εργα
σίαν αύτών, άποστέλλοντες τός μελέτας αύτών τώ Γ ραμματευοντι 
μέλει τής ’Επιτροπής, καί

ε) "Οπως κατά τήν έναρξιν τοϋ Διαλόγου έν συναντήσει 
τών έπί τούτω ’Επιτροπών Παλαιοκαθολικής καί Διορθοδόξου, καί 
προ τής εισόδου είς τός συζητήσεις έπί τών έπί μέρους θεμάτων, 
διευκρινισθή αν ή έν έτει 1931 μεταξύ Παλαιοκαθολικής και Αγ- 
γλικανικής ’Εκκλησίας συναφθεϊσα συμφωνία περί μύστηριακής 
κοινωνίας, ώς καί ή έπέκτασις τής κοινωνίας ταύτης τής Παλαιο
καθολικής ’Εκκλησίας προς τήν Αυτόνομον ’Εκκλησίαν τών Φιλιπ
πινών καί τός μεταρρυθμισμένος Εκκλησίας τής Πορτογαλίας και 
τής ‘Ισπανίας, αϊτινες έν τώ εαυτών μέρει εύρίσκονται έν κοινω- 
νίςι μετά διαφόρων δλλων Προτεσταντικών Εκκλησιών και κοινο
τήτων, ών τινες άπορρίπτουσι καί θεμελιώδη εισέτι δόγματα τής



χριστιανικής πίστεως, δεν άποτελή έμπόδιον ανυπέρβλητον διά 
την ένωσιν των ’Εκκλησιών Παλαιοκαθολικής και ’Ορθοδόξου».

4. Μετά των Άντιχαλκηδονείων ’Εκκλησιών.

«Σχετικώς προς τον Διάλογον μεταξύ τής ’Ορθοδόξου Εκκλη
σίας καί των Άντιχαλκηδονείων ’Εκκλησιών τής ’Ανατολής ή Ε
πιτροπή ημών αποφασίζει :

α) "Οπως ό Διάλογος ούτος πραγματοποιηθώ, έφ’ όσον άν- 
ταποκρίνεται απολύτως άφ’ ενός μεν προς την ήδη πανορθοδόξως 
έκφρασθεϊσαν σχετικήν επιθυμίαν (Α’ Πανορθόδοξος Διάσκεψις 
1961, Γ' Πανορθόδοξος Διάσκεψις 1964, ’Απαντήσεις τών Προκα
θημένων τών κατά τόπους ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών είς τά άπό 9ης 
Ιουνίου 1965, άριθμ. πρωτ. 389, σχετικά σεπτά Γράμματα του Οι

κουμενικού Πάτριάρχου κ. Άθηναγόρου τοΰ Α'), άφ’ ετέρου δε 
είς κατ επανάληψη/ επίσης έκφρασθεϊσαν όμόθυμον έφεσιν τών 
αρχαίων τούτων ’Ανατολικών ’Εκκλησιών προς ένωσιν μετά τής 
’Ορθοδοξίας (Διάσκεψις τών ’Εκκλησιών τούτων εν Άδδίς Άμπέ- 
μπα κατά ’Ιανουάριον τοΰ 1965).

6) Οπως την προπαρασκευήν τοΰ Διαλόγου τούτου άπό ορ
θοδόξου μεν πλευράς άναλάδη επί τούτφ συνιστωμένη Διορθόδο- 
ξος θεολογική Επιτροπή, κατά το παράδειγμα τών συσταθεισών 
τοιουτων διά τούς Διαλόγους ’Ορθοδοξο-’Αγγλικανικόν καί Όρθο- 
δοξο-Παλαιοκαθολικόν, ής τά μέλη νά ύποδειχθώσιν εξ ειδικών 
θεολόγων υπό τών κατά τόπους Ορθοδόξων ’Εκκλησιών, άπό τής 
πλευράς δε τών Άντιχαλκηδονείων ’Εκκλησιών ’Επιτροπή Διανα- 
τολική.

Υ) "Οπως ή επί τοΰ Διαλόγου τούτου Διορθόδοξος θεολογι- 
κή ’Επιτροπή προδή :

1) Είς διευκρίνησιν τών κοινών σημείων πίστεως, καί
2) Είς τον καταρτισμόν καταλόγου τών υφισταμένων διάφο

ρων μεταξύ τής Ορθοδοξου ’Εκκλησίας καί τών περί ών πρόκειται 
Αντιχαλκηδονείων Εκκλησιών τής Ανατολής, διαφορών δογματι

κών, κανονικών, λειτουργικών καί άλλων, καί την σύνταξιν δι’ ει
δικών θελογων μελετών επί των έφ’ ών αί διάφοροί άναφέρονται 
σημείων τής χριστιανικής πίστεως, καί ιδία τών άναφερομένων είς 
το Χριστολογικον δόγμα, το κύρος τών 7 Οικουμενικών Συνόδων



καί την διευθέτηση' τής συνυπάρξεως έν τώ αύτψ κλίματι πλειό- 
νων Πατριάρχων.

δ) 'Όπως εις την περίπτωσιν, καθ’ ήν ήθελαν κριθή ώς ε
παρκείς αί κεχωρισμένως γενόμεναι θεολογικαί προπαρασκευαστι- 
καί έργασίαι, διά κοινής συνεννοήσεως καί συμφωνίας μεταξύ τής 
’Ορθοδόξου Εκκλησίας καί των ’Ανατολικών τούτων ’Εκκλησιών, 
συναντηθώσιν αί δύο ’Επίτροποί, Διορθόδοξος καί Διανατολική, 
προς από κοινού έν διαλόγω μελέτην των εκατέρωθεν θέσεων, καί, 
έν περιπτώσει συμφωνίας, κατάρτισιν σχεδίου ένώσεως, ύποθλη- 
θησομένου είσηγητικώς ταΐς εκατέρωθεν Έκκλησίαις».

5. Μετά των Λουθηρανών.

«α) θεωρεί ώς λυσιτελή την έναρξιν αμοιβαίων έπαφών με
ταξύ ’Ορθοδόξων καί Λουθηρανών, προς δημιουργίαν αγαθών σχέ
σεων καί προλείανσιν ουτω τού έδάφους.

6) Φρονεί μέν, ότι ό Διάλογος ούτος δέον ϊνα διεξαχθή με
ταξύ τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας καί τής Παγκοσμίου Λουθηρανι
κής ’Ομοσπονδίας, θεωρεί όμως εύκταϊον, όπως προηγουμένως έπι- 
διωχθή καί έπέλθη συμφωνία τις καί ένωοις προς άλλήλας τών 
μεγαλυτέρων καί συντηρητικωτέρων Προτεσταντικών Λουθηρανι
κών μερίδων.

γ) ’Επίσης θεωρεί άναγκαίον, όπως προς προπαρασκευήν 
τού Διαλόγου άπό τοϋδε άνατεθή εις τούς ειδικούς ορθοδόξους 
θεολόγους ή μελέτη τών προβλημάτων, τα όποια ένδέχεται να εμ
φάνιση ό διάλογος ούτος, καί

δ) Προτείνει, όπως, όταν ταυ τα θά εχωσι συντελεσθή, συστα- 
θή ειδική Διορθόδοξος θεολογική ’Επιτροπή, ϊνα αυτή προετοιμάση 
έν τοϊς έπί μέρους καί έν καιρψ διεξαγάγη τον Διάλογον».

«’Επί δε τών μετά τών ετεροδόξων Διαλόγων γενικώς άπεφα- 
σίσθη, όπως :

α) Άπό τοϋδε μηδεμία γένηται μεμονωμένη θεολογική δια
πραγμάτευσή, έπί τψ σκοπψ έπιτεύξεως συμφωνίας, μεταξύ οίασ- 
δήτινος ετεροδόξου ’Ομολογίας καί οίασδήτινος τών κατά τόπους 
’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών, μη αποκλεισμένων διά τούτου, ώς είκός, 
τών άλλης φύσεως έπαφών μεταξύ ετεροδόξων καί όρθοδόξων θεο
λόγων καί αντιπροσώπων τών ’Ορθοδόξων Εκκλησιών, άπαν δέ



τό περιεχόμενον των τοιούτων επί μέρους επαφών δια6ι6άζηται τη 
οικεία Επιτροπή προς ένημέρωσιν.

6) Προς διοργάνωσιν, εντός των πλαισίων της καθ’ ημάς 
εκκλησιαστικής τάξεως, τής εύχερεστέρας λειτουργίας των ειδικών 
Διορθοδόξων θεολογικών Επιτροπών έπί των Διαλόγων, όπως 
αυται λειτσυργώσιν εφεξής κατά τον ακόλουθον τρόπον :

1) ’Από τοϋδε, το πρώτον, αί ’Επίτροποι αυται συγκληθώσιν 
υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου κατόπιν συνεννοήσεως μετά 
τών Προκαθημένων των έπί μέρους ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών, δοθή 
δε ύπό τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου έξουσιοδότησις είς τον Πρό
εδρον έκάστης ’Επιτροπής, όπως συ γκαλή εφεξής, κατά τάς πα- 
ρουσιαζομένας άνάγκας, έκάστοτε, την ύπό την προεδρίαν αυτού 
’Επιτροπήν είς συνεδρίαν.

2) "Απαντα τά κείμενα καί έγγραφα έκάστης περιόδου ερ
γασίας έκάστης Επιτροπής διαβιβάζωνται ύπό τού Γραμματεύον- 
τος μέλους αύτής προς τούς Άρχιγραμματεΐς τών έπί μέρους ’Εκ
κλησιών, προς ένημέρωσιν αύτών.

3) Μετά την ολοκλήρωσαν καί άποπεράτωσιν τού έργου έ
κάστης ’Επιτροπής άπαν τό πόρισμα τής έργασίας αύτής δια6ι6ά- 
ζηται, ως ανωτέρω, ταϊς έπί μέρους Έκκλησίαις, ό δε Πρόεδρος 
τής ’Επιτροπής ύποβάλλη τω Οικουμενικά) Πατριάρχη, ότι ή ’Επι
τροπή άπεπεράτωσε τό έργον αύτής καί είναι έτοιμη προς έναρξιν 
τού Διαλόγου μετά τής άντιστοίχου ’Επιτροπής τής έτεροδόξου 
’Εκκλησίας. Ό Οικουμενικός Πατριάρχης, κατόπιν συνεννοήσεως 
μετά τών Προκαθημένων τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών, άποφασίζη 
περί τής ένάρξεως τού Διαλόγου.

4) ’Επειδή πρόκειται ουχί περί εκκλησιαστικών άλλα περί 
τεχνικών θεολογικών ’Επιτροπών, έκάστη έξ αύτών έκλέγη τον 
Πρόεδρον καί τον Γραμματέα αύτής έκ τού σώματος αύτής δΓ όλον 
τό διάστημα τών έργασιών αύτής.

γ) Μετά την αίσίαν λήξιν οίουδήτινος έκ τών μετά τών έ- 
τεροδόξων Διαλόγου καί προ τής έπισήμου έκκλησιαστικής διακη- 
ρύξεως καί ίεροτελεστικής έπισφραγίσεως τής ένώσεως μετά τής 
οικείας ’Εκκλησίας, δημοσιεύωνται καί κυκλοφορώσιν εύρύτατα 
πάντα τά θεολογικά πορίσματα καί αΐ έν γένει εισηγήσεις, δΓ ών 
έπείσθησαν ai έκατέρωθεν Εκκλησιαστικοί Άρχαί προς ένωσαν, 
ώστε νά λάβωοι τούτων γνώσιν ού μόνον σύμπασα ή ‘Ιεραρχία.



άλλα και τό πλήρωμα άμφοτέρων των Εκκλησιών, Και ή ενιοσις 
έπέλθη ώς καρπός ομοφώνου καί όμοθύμου συναινέσεως καί συγκα- 
ταθέσεως Κλήρου καί Λαοϋ».

Γ'. ’Επί τοΰ θέματος «τής έξετάσεως τοϋ τρόπου συστηματι- 
κωτέρας καί πληρέστερος ’Ορθοδόξου προσφοράς εις τό έργον τοϋ 
Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, καί Ιδία έν δφει τής 
έν Ουψάλα Δ' Γενικής Συνελεύσεως αύτοϋ», άπεφασίσθησαν τα 
κάτωθι :

«1. Ή έν Γενεύη συνελθοϋσα Διορθόδοξος Επιτροπή εκφρά
ζει τήν γενικήν τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας συνείδησιν, ότι απο
τελεί οργανικόν μέλος τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλη
σιών, καί τήν στερράν άπόφασιν αυτής, δπως δΓ όλων τών εις τήν 
διάθεσιν αυτής μέσων, θεολογικών καί άλλων, συμβάλη είς τήν 
προαγωγήν καί εύόδωσιν τοΰ δλου έργου τοϋ Παγκοσμίου Συμ
βουλίου τών ’Εκκλησιών.

2. Προς τοΰτο θεωρεί απαραίτητον, δπως τό Παγκόσμιον 
Συμβούλιον τών ’Εκκλησιών, έν συνεργασία μετά τών έπί μέρους 
’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών, διορίση περισσοτέρους ’Ορθοδόξους υ
παλλήλους, θεολόγους καί μή.

3. Πάντες οί παρά τώ Παγκοσμίω Συμβουλίω τών ’Εκκλη
σιών ύπηρετοϋντες ’Αντιπρόσωποι τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών 
είτε ώς υπάλληλοι τοϋ Συμβουλίου τούτου, είτε ώς μόνιμοι ’Αντι
πρόσωποι τών ’Εκκλησιών αυτών, δέον δπως εχωσι τακτικός μετ’ 
άλλήλων έπαφάς.

4. ’Εκφράζει τήν ευχήν, δπως παρά τή ’Επιτροπή «ΓΙίστις 
καί Τάξις» ύπάρχη μόνιμος θέσις ’Ορθοδόξου Γραμματέως ή Βοη
θού Γραμματέως, δοτις καί θό έξασφαλίζη τήν διαρκή έπαφήν με
ταξύ τοΰ τμήματος τούτου καί τών μελών ’Ορθοδόξων Εκκλησιών.

5. Είς τός έκάστοτε όριζομένας έπί μέρους ομάδας μελετών 
τής ’Επιτροπής «Πίστις καί Τάξις» δέον ϊνα άπαραιτήτως συμμετέ- 
χωσιν ειδικοί ’Ορθόδοξοι έκπρόσωποι, έπί τούτω προσκαλούμενοι.

6. ’Αναγκαία τυγχάνει ή όργάνωσις έπιμελώς προπαρασκευ- 
αζομένων ’Ορθοδόξων λατρευτικών έκδηλώσεων, όργανικώς συν- 
τασσομένων έν τώ προγράμμαη τών έκδηλώσεων τοϋ Παγκοσμίου 
Συμβουλίου τών ’Εκκλησιών.



7. Εκφράζει την ευχήν, όπως ή αρμόδια εκδοτική υπηρεσία 
τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου των ’Εκκλησιών περιλαμβάνη μετα
ξύ των μελετών τών δημοσιευόμενων έν τώ περιοδικοί «Οικουμε
νική Έπιθεώρησις», όσον και είς τάς άλλας εκδόσεις, ικανόν α
ριθμόν συνεργασιών ’Ορθοδόξων θεολόγων, προς καλλιτέραν έξυ- 
πηρέτησιν τής αμοιβαίας γνώσεως τών θεολογικών απόψεων.

8. ’Αναγκαία τυγχάνει ή συστηματική κατάρτισις και άνά- 
δειξις ικανών ’Ορθοδόξων στελεχών τής Οικουμενικής Κινήσεως 
δια διαφόρων τρόπων (π.χ. ίδρύσεως ειδικών εδρών είς τάς θεο- 
λογικάς Σχολάς, ειδικών σεμιναρίων κλπ.) καί υποβάλλεται ή α
νάγκη αυτή ταϊς επί μέρους Όρθοδόξοις Έκκλησίαις.

9. Είδικώτερον, ώς προς τον ρόλον τής ’Ορθοδοξίας κατά 
την εν Ουψάλα Δ' Γενικήν Συνέλευσιν του Παγκοσμίου Συμβου
λίου τών Εκκλησιών, θεωρείται αναγκαία ή έξασφάλισις άποτε- 
λεσματικωτέρας ’Ορθοδόξου συμβολής κατ’ αυτήν διά τής επί το 
αυτό συναντήσεως, διαρκουσών τών εργασιών αυτής, τών έν αυτή 
Ορθοδόξων ’Αντιπροσωπειών, τουλάχιστον δΓ ενός πληρεξουσίου 

εκπροσώπου αυτών, τακτικώς προς άμοιβαίαν ενημέρωση/ επί τών 
διεξαγομένων έν τοϊς διαφόροις τμήματι συζητήσεων, έπί κεφα
λαιώδους σημασίας θεολογικών ζητημάτων».

’Ομοίως δημοοιεύομεν έν συνεχεία καί τό προς τον Τύπον α
νακοινωθέν τής Δ' Πανορθοδόξου Διασκέψεως, εχον ώς ακολού
θως :

«Κανονική προσκλήσει τής Α.θ. Παναγιότητος, τοϋ Οικουμε
νικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Άθηναγόρου τοϋ A ', εχοντος 
προς τοϋτο τήν ομόφωνον συναίνεσιν τών Μακαριωτάτων καί Σε- 
βασμιωτάτων Προκαθημένων τών κατά τόπους ’Ορθοδόξων Αύτο- 
κεφάλων καί Αυτονόμων ’Εκκλησιών, συνήλθεν, είς τό έν Γενεύη 
’Ορθόδοξον Κέντρον τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου, άπό 8— 
15ης ’Ιουνίου, Διορθόδοξος ’Επιτροπή, υπό τήν προεδρίαν τοϋ 
Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντας Χαλκηδόνος κ.κ. Μελίτωνος, Άρ- 
χηγοϋ τής ’Αντιπροσωπείας τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου, 
γραμματεύοντος τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ.κ. Χρυσοστό
μου, μέλους τής αυτής ’Αντιπροσωπείας.

Τής Διορθοδόξου τούτης Επιτροπής μετέσχον έκ μέρους τοϋ 
Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου οί ώς άνω δύο Τεράρχαι καί ό "Αρ-



χων Μ. Πρωτονοτάριος κ. Εμμανουήλ Φωτιάδης, Καθηγητής, τής 
Εκκλησίας ’Αλεξάνδρειάς οί Σεβ. Μητροπολϊται Νουβίας καί Πτο 

λεμαϊδος κ. Συνέσιος, Κεντρώας ’Αφρικής κ. Κυπριανός και "Ακ- 
κρας κ. Ευστάθιος, τής Εκκλησίας ’Αντιόχειας οί Σεβ. Μητροπο- 
λϊται Χαλεπίου κ. Ήλίας, Βραζιλίας κ. ’Ιγνάτιος καί Τολέδο— 
Οχαϊο κ. Μιχαήλ, τής ’Εκκλησίας 'Ιεροσολύμων ό Σεβ. ’Αρχιε

πίσκοπος Φιλαδέλφειας κ. ’Επιφάνιας καί ό Έλλογιμώτατος κ. Πα
ναγιώτης Iρεμπέλας, Καθηγητής, τής ’Εκκλησίας Ρωσίας ό Σεβ. 
Μητροπολίτης Λένινγκραντ καί Νόβγκοροντ κ. Νικόδημος, ό Σεβ. 
Αρχιεπίσκοπος Βρυξελλών καί Βελγίου κ. Βασίλειος καί ό θεοφ. 
Επίσκοοπς Ζαράϊσκ κ. Ίουβενάλιος, τής ’Εκκλησίας Σερβίας ό 
Σεβ. ’Επίσκοπος Ζίτσης κ. Βασίλειος καί ό Έντιμολογ. κ. Στόγιαν 
Γκόσεβιτς, Καθηγητής, τής Εκκλησίας Ρουμανίας ό Σεβ. Μητρο
πολίτης Μολδαβίας κ. Ιουστίνος, ό θεοφ. Επίσκοπος Τιργοβιστίου 
κ. Ανθιμος καί ό αίδεσ. κ. Λίβιου Στάν, Καθηγητής, τής ’Εκκλη
σίας Βουλγαρίας οί Σεβ. Μητροπολϊται Σλίβεν κ. Νικόδημος καί 
Λοφτσοϋ κ. Μάξιμος, τής ’Εκκλησίας Κύπρου ό Σεβ. Μητροπολί
της Πάφου κ. Γεννάδιος καί ό Πανοσιολ. Άρχιμ. κ. Χρύσανθος 
Σαρηγιαννης, τής ’Εκκλησίας Ελλάδος ό Σεβ. Μητροπολίτης 
ΰάνθης κ. ’Αντώνιος καί οί Έλλογιμ. Καθηγηταί κ.κ. ’Ιωάννης 
Καρμίρης καί Ευάγγελος θεοδώρου, τής ’Εκκλησίας Πολωνίας ό 
Σεβ. Επίσκοπος Μπιελοστόκ καί Γκδάνσκ κ. Νικάνωρ καί ό αίδεσ. 
Πρωθιερέας κ. Γεώργιος Κλίγκερ, καί τής ’Εκκλησίας Φιλλανδίας 
ό Πανοσιολ. ’Αρχιμανδρίτης κ. ’Ιωάννης Ρίννε».

Ή Επιτροπή κατέληξεν όμοφώνως εις τά ώς άνω πορίσμα
τα, άτινα ύπεβλήθησαν εις το Κέντρον τής ’Ορθοδοξίας καί δι’ 
αυτού είς τάς Συνόδους των λοιπών Πατριαρχείων καί Αύτοκε- 
φάλων ’Εκκλησιών.

Αι άντιπροσωπεϊαι των έν λόγω ’Εκκλησιών καί οί άντιπρό- 
σωποι ώς μέλη τών ’Εκκλησιών συνέταξαν ειδικός εκθέσεις. ’Από 
Ελληνικής πλευράς ό αντιπρόσωπος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος 
Μητροπολίτης Ξάνθης ύπέβαλεν έκθεστν, άποσταλεϊσαν τή θεολα- 
γική Σχολή, καί ό Καθηγητής κ. Ί. Καρμίρης έδημοσίευσεν ειδι
κήν εκθεσιν είς το περιοδικόν «’Εκκλησία», άνατυπωθεϊσαν τώ 
1968 (ή επιγραφή Ε' Πανορθόδοξος Διάσκεψις δεν είναι όρθή). 
Περιλαμβάνει τά κύρια κείμενα καί σημαντικός παρατηρήσεις περί 
τού έργου τής συγχρόνου ’Ορθοδόξου θεολογίας (σελ. 61—80·



πρ6λ. και κείμενον Γερμανιστί εν «θεολογία», 1968). Επίσης περι
λαμβάνει καί παρατηρήσεις επί τής διορθοδόξου συνεργασίας προς 
προπαρασκευήν επιστημονικών καί θεολσγικών έργων τής Μεγά
λης Συνόδου. Ή πρότασις όπως αντί τής μιας Προσυνόδου συνέλ- 
θωσιν αλλεπάλληλοι προσυνοδικαί διασκέψεις είναι ορθή καί αφο
ρά το κύριον ζήτημα, περί το όποιον άσχολεϊται ή παρούσα μελέ
τη : τ ή ν μεθόδευσιν.

Έκ τής εναρκτήριου είσηγήσεως τού Προέδρου τής Διασκέ- 
ψεως παραλαμβάνομεν τα εξής σημαντικά σημεία :

«Βάσει των άρχών τούτων τό σχέδιον προπαρασκευής τής α
γίας καί μεγάλης Συνόδου τής κατ’ άνατολάς ’Ορθοδόξου Εκκλη
σίας θά ήδύνατο νά προοδεύση ώς εξής : α) Τα εν τψ καταλόγψ
τής Α' Πανορθοδόξου Διασκέψεως άναγεγραμμένα θέματα νά τύ- 
χωσι προηγουμένως ενδελεχούς μελέτης ύπό ειδικών διορθοδόξων 
θεολσγικών Επιτροπών τμηματικώς. 6) ’Αντί τής μιας Προσυνόδου 
νά συνέλθωσιν αλλεπάλληλοι προσυνοδικαί Πανορθόδοξοι Διασκέ- 
ψετς προς τελικήν επεξεργασίαν καί οριστικήν διατύπωσιν των ύπό 
τών θεολσγικών Επιτροπών μελετηθέντων ήδη θεμάτων καί 6αθ- 
μιαίαν οΰτω έξάντλησιν τού καταλόγου, γ) Τό ύπό τών ειδικών 
θεολσγικών Επιτροπών προκαταρκτικώς καί ύφ’ έκάστης προσυνο- 
δικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως τελικώς έπεξειργασμένον προ
παρασκευαστικόν ύλικόν νά παραπέμπηται είς τό άρχεϊον τής Συ
νόδου, μετά δε τήν συμπλήρωσιν τού όλου προπαρασκευαστικού 
έργου νά συνέλθη ή 'Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος, προς συζήτησιν 
καί άπόφανσιν έφ’ όλων τών θεμάτων τού καταλόγου. Τήν ήμερη- 
σίαν διάταξιν τής πρώτης τοιαύτης προσυνοδικής Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως θά ήδύνατο νά καταρτίση ή παρούσα Επιτροπή, ήτις 
καί εν εκτιμήσει τού όγκου καί τής ποικιλίας τής εργασίας νά ό
ρίση καί τον άριθμόν τών επί τούτψ προκαταρκτικών θεολσγικών 
’Επιτροπών, εν συνεχεία δε έκάστη Πανορθόδοξος Διάσκεψις νά 
καταρτίζη τήν ήμερησίαν διάταξιν τής επομένης».

’Επί τού δευτέρου θέματος τής ήμερησίας διατάξεως, τ.έ. τής 
προωθήσεως τού διαλόγου τής ’Ορθοδόξου Καθολικής ’Εκκλησίας 
μετά τών ετεροδόξων ’Εκκλησιών, ό Σεβ. Πρόεδρος είσηγήθη :

Πρώτον, ώς προς τήν Ρωμαιοκαθολικήν Εκκλησίαν «α) όπως, 
εχοντες ύπ’ δψει τά άχρι τοΰδε άγαθά αποτελέσματα τού διαλόγου 
τής αγάπης καί τής καλλιέργειας αδελφικών σχέσεων, συνεχίσω-



μεν και έντείνωμεν τάς προσπάθειας επί τής γρμμμής ταύτης, και 
6) δπως, επειδή άντιμετωπίζομεν ήδη κατά την διεξαγωγήν του 
διαλόγου τής αγάπης καί θεολογικά θέματα, άτι να συν τή προόδω 
αύτοϋ διαρκώς θά αύξάνωσιν, έπιληφθώμεν επί διορθοδόξου πε
δίου καί συντονιστικώς τοΰ καθόλου θέματος τοϋ θεολογικοΰ δια
λόγου μετά τής Ρωμαιοκαθολικής ’Εκκλησίας, διά τής συ στάσεως 
ειδικής διορθοδόξου θεολογικής Επιτροπής, ήτις καί να προπαρα- 
σκευάση, άπό ορθοδόξου πλευράς, ένιαίως τόσον το περιεχόμενον, 
όσον καί τήν μεθοδολογίαν τοΰ θεολογικοΰ διαλόγου, δταν δε ήθε
λε κριθή ό κατάλληλος προς έναρξιν αύτοΰ καιρός, διεξαγάγη 
αυτόν μετά τής άντιστοίχου ρωμαιοκαθολικής ’Επιτροπής».

Δεύτερον, ώς προς τήν Άγγλπτανικήν ’Εκκλησίαν είσηγήθη, 
διτως, επειδή «υπάρχει γενική παρά τή ’Ορθοδοξία επιθυμία, όπως 
προωθηθώσιν αί μετά τής Άγγλικανικής Εκκλησίας θεολογικαί 
συζητήσεις, επιβάλλεται δέ ϊνα προπαρασκευασθώσιν αύται συστη- 
ματικώς καί ένιαίως διά διορθοδόξου συνεργασίας καί συντονι- 
σμοΰ, θεωρείται δτι θά ήτο μάλλον ένδεδειγμένον, όπως το δλον 
θέμα τοΰ διαλόγου μετά των ’Αγγλικανών άνατεθή εις ειδικήν 
Συνεχιστικήν Διορθόδοξον θεολογικήν ’Επιτροπήν».

Τρίτον, ώς προς τήν Παλαιοκαθολικήν ’Εκκλησίαν ομοίως 
προΰτεινεν, όπως «συσταθή ειδική Συνεχιστική Διορθόδοξος θεο- 
λογική ’Επιτροπή <3>, ήτις καί συγκεντροΰσα όλα τά θεολογικά καί 
εκκλησιαστικά έν γένει στοιχεία τών Παλαιοκαθολικών, ήτοι 'Ο
μολογίαν αυτών, άλλα κείμενα καί κατά τόπους παραδοσιακά μνη
μεία διδασκαλίας, λατρείας καί έν γένει έκκλησιαστικοΰ βίου, ώς 
επίσης καί το έν εϊδει εισηγήσεων έν ταΐς έπί μέρους Όρθοδόξοις 
Έκκλησίαις ύπαρχον ήδη έτοιμον υλικόν, έπεξεργασθή συνθετι- 
κώς τήν καθόλου ορθόδοξον θέσιν έν τώ διαλόγω τούτω καί, έν 
καιρω, διεξαγάγη τοΰτον μετά τής αντιστοίχου Παλαιοκαθολικής 
Επιτροπής».

Τέταρτον, ώς πράς τάς Άντιχαλκηδονείους Εκκλησίας είπεν, 
ότι «ένώπιον ημών τίθεται ή ευθύνη τής προωθήσεως τοΰ καθυστε- 
ρήσαντος θέματος τούτου καί φρονοΰμεν, ότι θά έδει νά κατευθύ- 
νωμεν τοΰτο, καθ’ δν τρόπον καί τά θέματα τών άλλων διαλόγων, 
ήτοι διά τοΰ σχηματισμοΰ μιας έπί τούτω Διορθοδόξου θεολογικής

3) Συνήλθε τδν Όχτώβριον τοϋ 1970 εν τφ έν Chambesy Όοθοδόξφ 
Πατριαρχικω Κέντρφ.



’Επιτροπής, ήτις να εκπόνηση την έν προκειμένη) γενικήν ορθό
δοξον θεσιν και να καταρτίση τό τελικόν σχέδιον τής διεξαγωγής 
τοΰ διαλόγου τούτου μέχρι τοϋ έσχατου σταδίου αυτού, ήτοι τής 
πραγματώσεως καί κυρώσεως τής ένώσεως μεταξύ τής ’Ορθοδόξου 
ημών Εκκλησίας καί των Άντιχαλκηδονείων ’Εκκλησιών».

Πεμπτον, ως προς την Λουθηρανικήν ’Εκκλησίαν εΐπεν, ότι 
«τό θέμα τούτο είναι μάλλον πρόσφατον... Τό σημεϊον, είς δ εύρί- 
σκεται τούτο, είναι όπως άλληλοενημερωτικώς έτοιμασθώσιν εκα
τέρωθεν καί κεχωρισμένως ανασκοπήσεις ίστορικο-θεολογικαί τών 
κατα καιρούς, διά μέσου τών αιώνων, επαφών ’Ορθοδόξων καί 
Λουθηρανών, καί δεύτερον, όπως κριθή πανορθοδόξως καί παλλου- 
θηρανικώς τό δυνατόν καί ό τρόπος διεξαγωγής τού διαλόγου. Τό 
Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον φρονεί, δτι θά έδει ϊνα γένηται υπό 
τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας δεκτή, κατ’ αρχήν, ή διεξαγωγή δια
λόγου μετά τών Λουθηρανών, συσταθή δέ επί τούτω Διορθόδοξος 
θεολογική Επιτροπή πρός μελέτην τών καθ’ έκαστο τού θέματος 
τούτου καί άνάληψιν επαφών μετά τών αντιστοίχων αρμοδίων ορ
γάνων τής Παγκοσμίου Λουθηρανικής 'Ομοσπονδίας».

Τέλος, επί τού τρίτου θέματος τής Διαοκέψεως, τ.ε. τής έξε- 
τάσεως τού τρόπου τής συστηματικωτέρας καί πληρεστέρας ορθο
δόξου προσφοράς είς τό εργον τού Παγκοσμίου Συμβουλίου τών 
’Εκκλησιών γενικώς, καί ιδία έν όψει τής έν Ούψάλα Δ' Γενικής 
Συνελεύσεως αύτοΰ, έτόνισεν ό Σεβ. Πρόεδρος, δτι «είναι πλέον 
ή καιρός, ϊνα ή ’Ορθοδοξία άποκτήση καί έντόνως έκφραση την 
έαυτής συνείδησιν ώς καίριου καί αποφασιστικού παράγοντος τού 
Συμβουλίου τούτου, παράγοντος έχοντας εύθύνας καί χρέη άλλα 
καί δικαιώματα πρός διακονίαν. Οί λόγοι είναι προφανείς. Ή 
’Ορθοδοξία, κατά γενικήν άναγνώρισιν, ήδη άπό τού έτους 1920, 
διά τής γνωστής ’Εγκυκλίου τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, έρ- 
ριψεν, έν μέσψ ενός διηρημένου καί άλληλοσπαρασσομένου Χρι
στιανισμού, πρώτη τήν αγίαν ιδέαν τής οικουμενικής όργανώσεως 
αυτού είς Κοινωνίαν ’Εκκλησιών <4>. Δεν θριαμβολογοΰμεν. 'Ιστο
ρίαν καί άλήθειαν λέγομεν. Ή ’Ορθοδοξία, έξ άλλου, υπέρ τό

4) ΙΊρβλ. Γ Ε ρ. I. Κ ο ν ι δ ιά ρ η, Ή θέσις τής Καθολικής ’Ορ
θοδόξου Εκκλησίας έν τή Κοινωνία τών ’Εκκλησιών τοΰ Amsterdam, ’Εν 
Αθήναις 1949, Άνάτυπον έκ τής «Θεολογίας». Ενταύθα δημοσιεύεται περί- 

ληψις τής έν λόγω εγκυκλίου.



μέτρον συνέβαλε θετικώς καί μετ’ ακολουθίας σκέφεως καί πρά- 
ξεως, είτε διά μόνου τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου είτε καί διά 
της συμμετοχής ένίων δυναμένων κατά τόπους ’Ορθοδόξων ’Εκ
κλησιών, εις την θεμελίωσιν, την καλλιέργειαν καί την άνάπτυ- 
ξιν τής οικουμενικής ιδέας καί κινήσεως, μέχρις αυτής τής ίδρύ- 
οεως τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου των ’Εκκλησιών. ’Όχι δε μόνον 
τοΰτο. Ή ’Ορθοδοξία, διά τής συμμετοχής αυτής είς την Οικουμε
νικήν Κίνησιν καί είς την ϊδρυσιν τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου 
τών ’Εκκλησιών, έδωκεν είς αυτός τον οικουμενικόν αυτών χα
ρακτήρα. Τί άλλο θά ή σαν ή Οικουμενική Κίνησις καί το Παγκό
σμιον Συμβούλων ’Εκκλησιών ανευ τής ’Ορθοδοξίας; 'Απλώς καί 
μόνον μία εύρυτέρα παμπροτεσταντική ομοσπονδία. Λέγομεν τοΰ
το, ϊνα ύπογραμμίσωμεν τήν ήν κατέχομεν οί ’Ορθόδοξοι λίαν υ
πεύθυνον θέσιν έν τώ Παγκοσμίφ Συμβουλίω τών ’Εκκλησιών...». 
Δυστυχώς, όμως, είναι γεγονός, ότι ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία «μετέ
χει, έτι καί σήμερον, τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών ’Εκκλη
σιών σχεδόν συμβολικώς, καί δεν επηρεάζει άποφασιστικώς τήν 
ούσίαν καί τήν διατύπωσιν τών θεολογικών κειμένων καί τών απο
φάσεων αύτοΰ, καθότι τό ποσοστόν τής συμμετοχής τής ’Ορθοδόξου 
’Εκκλησίας είς τό υπεύθυνον προσωπικόν τοΰ Παγκοσμίου Συμ
βουλίου τών ’Εκκλησιών είναι κατώτερον τοΰ μηδαμινοΰ. Έκ τών 
300 περίπου προσώπων, τών άπαρτιζόντων τον μηχανισμόν τοΰ 
προσωπικοΰ τής έδρας τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών ’Εκκλη
σιών, υπεύθυνοι ορθόδοξοι υπάλληλοι είναι μόνον τέσσαρες...

»’Αλλα πλέον επέστη ή ώρα νό λάβωμεν συνείδησιν τής ευ
θύνης ήμών ώς συνόλου ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας έν τώ Παγκοσμίφ 
Συμβουλίω τών ’Εκκλησιών. ’Όχι προς διεκδίκησιν δικαιωμάτων, 
άλλό προς διαφώτισιν, προς πληρεστέραν ασκησιν τοΰ καθήκοντος 
ήμών τής έν αύτφ διακονίας. Λέγοντες ταΰτα έχομεν ύπ’ όφει καί 
αύτό τοΰτο τό συμφέρον τοΰ μέλλοντος τής Οικουμενικής Κινή- 
σεως. Ή Οικουμενική Κίνησις, καί συνεπώς καί ό κύριος φορεύς 
αυτής, τό Παγκόσμιον Συμβούλων τών Εκκλησιών, ευ ρίσκο νται 
σήμερον ενώπιον μιας σοβαρός κρίσεως. Ή είς οριζόντων γραμμήν 
άνάπτυξις καί έπέκταστς τής Κινήσεως καί τοΰ Συμβουλίου είναι 
άντιστρόφως άνάλογος προς τήν κατά κάθετον γραμμήν, τήν είς 
βάθος αυξησιν καί ώρίμανσιν αυτών. Έπικρέμαται ό κίνδυνος τής 
στατικότητος. Τό Παγκόσμιον Συμβούλων τών ’Εκκλησιών κινδυ



νεύει να άποβή μία μεγάλη γραφειοκρατική μηχανή, κηδομένη ά- 
ποκλειστικώς καί μόνον τής έπιδιώσεως αύτοΰ ώς τοιαύτης, καί να 
άπολέση παν νόημα κινήσεως, ένψ το κύριον χαρακτηριστικόν, 
αύτός ούτος ό λόγος ύπάρξεως τού Οίκουμενισμού, δέον να είναι 
ή κίνησις, ή δυναμική πρόοδος.

»’Εν δφει των κινδύνων τούτων καί των συναφών προς τού
τους συμφερόντων τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, 
ήμεϊς οί ’Ορθόδοξοι, ώς εταίροι αύτοΰ, εκ τών μάλλον υπευθύνων 
καί λόγον έχόντων, εν πλήρει συνειδήσει τής ευθύνης ήμών δέον 
νό μελετήσωμεν σοδαρώς καί διορθοδόξως τούς τρόπους τής 6ελ- 
τιώσεως τών συνθηκών καί τών δρων, ύφ’ ους θά προσφέρωμεν 
πληρεστέραν υπηρεσίαν είς το Συμβούλιον ήμών τούτο. Προς 
τούτο προτείνομεν, δπως διορθοδόξως μελετηθώστ καί όργανωθώ- 
σι τα εξής : α) Ή στενοτέρα συνεργασία τών παρά τω Παγκο-
σμίω Συμβουλίω τών Εκκλησιών μονίμων άντιπροσώπων τών επί 
μέρους ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών, β) Ή άπο κοινής διορθοδόξου έ- 
νεργείας επιδίωξις διορισμού ορθοδόξων θεολόγων είς καίριας ορ
γανικός θέσεις τής έδρας τού Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκ
κλησιών. γ) Ή προς τον σκοπόν τούτον συστηματική κατάρτισις 
καί άνάδειξις ικανών ορθοδόξων στελεχών, δ) Ή διορθόδοξος επι
δίωξις προσδόσεως έντονωτέρου ορθοδόξου χαρακτήρας είς τός 
λατρευτικός εκδηλώσεις τού Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκκλη
σιών. ε) Ή περιοδική συνάντησις καί συνεργασία τών παρά τφ 
Παγκοσμίφ Συμβουλίω τών ’Εκκλησιών ορθοδόξων μονίμων αντι
προσώπων καί ορθοδόξων θεολόγων, τών μετεχόντων είς τός διά
φορους θεολογικός Επίτροπός τού Συμβουλίου, επί τω σκοπώ 
έξυπηρετήσεως τού οικουμενικού χαρακτήρας αύτοΰ διό τού έπη- 
ρεασμοΰ όρθοδόξως τών εκ τού Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκ
κλησιών έξερχομένων κειμένων καί μελετών. Καί τέλος, ς) είδι- 
κώτερον, ώς προς τον ρόλον τής ’Ορθοδοξίας κατά τήν εν Ούψά- 
λα Δ' Γενικήν Συνέλευσιν τού Παγκοσμίου Συμβουλίου τών ’Εκ
κλησιών, την έξασφάλισιν ενιαίας ορθοδόξου έμφανίσεως κατ’ 
αυτήν, δια τής επί το αύτό συναντήσεως, διαρκουσών τών εργα
σιών τής Συνελεύσεως, τών έν αύτή ορθοδόξων αντιπροσώπων 
τακτικώς, προς άμοιβαίαν ενημέρωση/ έπί τών διεξαγομένων έν 
τοΐς διαφόροις τμήμασι συζητήσεων καί προς καθορισμόν καί δια-



τύπωσιν ενιαίας ορθοδόξου θέσεως έπί κεφαλαιώδους σημασίας 
θεολογικών ζητημάτων».

2. ΚριτιζχΙ πχρχτηρήοείξ.
Κατά τό νέον ακαδημαϊκόν έτος 1968—1969 έθεώρησα ώς κα

θήκον έπιδεβλημένον, ϊνα, κατά την έναρξιν των έφετεινών μα
θημάτων, λάβω θέσιν έναντι ενός έκ των πολλών προβλημάτων, τα 
όποια άνπμετωπίζει ή σύγχρονος Ελληνική θεολογία. Και τούτο, 
διότι κατ’ έτος έχω την συνήθειαν, παρακολουθών τά σύγχρονα 
ζητήματα τής Εκκλησίας, να έκθέτω ταΰτα και να κάμνω επ' 
αυτών ώρισμένας παρατηρήσεις, αί όποΐαι είναι άναγκαχαι διό τήν 
διαφώτισαν όλων γενικώτερον και τής νέας θεολογικής γενεάς 
είδικώτερον. Κατά το παρόν έτος θά ήδυνάμην, βεβαίως, νά ομι
λήσω καί περί τής Δ' Γενικής Συνελεύσεως (Assembly) τού 
Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκκλησιών, ή οποία συνήλθεν εις 
τήν Ουψάλαν (’Ιούλιος 1968), άλλα τό βιβλία, τό σχετιζόμενα 
προς τήν Ούψάλαν, είς τήν οποίαν άτυχώς δεν μετείχε καί ή Ελ
λάς, δεν έχουν φθάσει ακόμη, καίτοι κατά τήν μετάβασίν μου είς 
τήν Γενεύην είχον τήν εύκαιρίαν νό λάβω τός πρώτος εκθέσεις. 
Τοιουτοτρόπως δεν άπέμειναν άλλα θέματα γενικωτέρας σημασίας 
προς άρχικήν τινα έξέτασιν, έκτος εκείνων τών θεμάτων, τά όποια 
έτέθησαν είς τήν Δ' Πανορθόδοξον Διάσκεψιν τής Γενεύης. Καί 
έπί τών θεμάτων τούτων επιθυμώ νά λάβω θέσιν. Έν πρώτοις θέλω 
νά εϊπω, ότι δεν είμαι σύμφωνος με τον γενόμενον χαρακτηρισμόν 
τής Διασκέψεως τούτης ώς πέμπτης, καί λυπούμαι, διότι δεν έχει 
έπιβληθή είσέτι ή άπόφασις, ή όποία έχει άνακοινωθή περί συμφω
νίας, όπως όνομασθή ή Διάσκεψις αυτή τετάρτη, οϊα καί πράγματι 
είναι. Είναι δε τετάρτη αυτή καί όχι αί Συσκέψεις τού Βελιγρα
διού, διότι έν Βελιγραδίω συνήλθαν δύο Επίτροποί, προταθεϊσαι 
υπό τής τρίτης Διασκέψεως. Είναι γνωστόν, άλλως τε, ότι ή Γ' 
Πανορθόδοξος Διάσκεψις τής Ρόδου καθώρισεν, ότι πρέπει νά έ- 
τοιμασθή ή ήμερησία διάταξις τού θεολογικοΰ Διαλόγου πρώτον 
προς τήν Εκκλησίαν τών ’Αγγλικανών καί δεύτερον προς τήν 
Παλαιοκαθολικήν ’Εκκλησίαν (5>. Ή τρίτη, λοιπόν, Διάσκεψις είχε 5

5) ’Ιδιαιτέρα διαδικασία θ’ άκολουθηθή διά τον Διάλογον πρός τούς αδελ
φούς μας των ’Ελασσόνων ’Εκκλησιών τής ’Ανατολής (Κοπτων, ’Αρμενίων, 
Αιθιοπίας, τον 'Αγιον Θωμά καί τών Σύρων), δι* ον έπετέλεσαν έργον χοη- 
σιμότατον αί τρεις ανεπίσημοι συσκέψεις θεολόγων τών πέντε ’Ελασσόνων ’Εκ
κλησιών τής ’Ανατολής μετά τών ήμετέρων Θεολόγων (Aarçhus 1965, Bristol 
1967 καί Γενεύη 1970),



καθορίσει ποία τα ζητήματα, ein να θά μας απασχολήσουν. ' Οθεν 
συνήλθαν έν Βελιγραδίω τον Σεπτέμβριον του 1966 δύο κεχω- 
ρισμέναι ’Επίτροποί. Ουδέποτε συνήλθομεν επί τό αύτό, ώς έν 
δλον, oi αντιπρόσωποι των ’Ορθοδόξων Εκκλησιών, ώστε ν’ άπο- 
τελέσωμεν μίαν Διάσκεψιν, διότι ήσαν δύο διαφορετικά ζητήματα, 
διά τά όποια ώρίσθησαν ειδικοί άντιπροσωπεϊαι άπό δλας τάς Εκ
κλησίας. Δι’ έκάστην αντιπροσωπείαν ώρίσθησαν οί ειδικότεροι εξ 
έκάστης ’Εκκλησίας καί θεολογικής Σχολής. Επομένως κακώς 
ώνομάσθη εκείνη τετάρτη. ’Έγραψα δε σχετικός εις τον Μητρο
πολίτην Σάρδεων Μάξιμον, ό όποιος εις άπάντησιν μοΰ είπεν, ότι 
είναι όρθον να όνομασθή ή Πανορθόδοξος Διάσκεψις τής Γενεύης 
ώς τετάρτη. Τό χαρακτηριστικόν είς αυτήν την Διάσκεψιν είναι, 
ότι έπρόκειτο να άσχοληθή με ώρισμένα ζητήματα, διά τά όποια 
δεν ύπήρχον επαρκείς είς αριθμόν θεολογικαί δυνάμεις. Ai θεολο- 
γικαί δυνάμεις, αί όποϊαι μετέσχον αύτής τής Διασκέψεως, τής τε- 
τάρτης, ήσαν κυρίως έξ ’Αθηνών, οί δύο ασχολούμενοι με την 
Δογματικήν, ό ειδικός καθηγητής κ. Ίω. Καρμίρης καί ό καθηγη
τής κ. Π. Τρεμπέλας, άπό δε τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον ύπήρ
χον καί ’Επίσκοποι καί καθηγηταί, οί όποιοι γνωρίζουν τά ζητήμα
τα, καί άπό τάς άλλας ’Εκκλησίας πρόσωπα, τά όποια δεν ασχο
λούνται τόσον πολύ με την θεολογίαν. Παρά ταΰτα η Διάσκεψις 
αυτή έπετέλεσεν έργον χρήσιμον.

Πριν δμως είσέλθω είς τά κατά την Διάσκεψιν αύτήν, πρέπει 
να εϊπω μερικά πράγματα, τά όποια άφοροΰν είς τάς πρωτοβουλίας 
τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, σχετικός μέ την προετοιμασίαν 
τών ζητημάτων, τά όποια άπασχολοϋν τήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν 
καί τήν θεολογίαν. Προτάσσω τήν ’Εκκλησίαν, διότι αύτή έχει τήν 
πρωτοβουλίαν καί αύτή έχει τήν άποφασιστικήν ψήφον επί τών 
ζητημάτων, τά όποια τίθενται προ ημών. Ή άνάληψις τής πρωτο
βουλίας ύπό τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, άφ’ ής μάλιστα άνέ- 
λαβεν Άθηναγόρας ό Α' (1949), είναι άξία παντός επαίνου, διότι 
ή το ανάγκη να προετοιμάζεται τό μέλλον καί αί θεολογικαί απο
φάσεις, αί όποϊαι θά ληφθοΰν ποτέ ύπό της Συνοδου, να έχουν 
τήν άναγκαίαν προπαρασκευήν διά τής συντάξεως σχετικών εκθέ
σεων. ~Ητο δε ανάγκη να κινηθή ή ’Ορθόδοξος θεολογία, διότι ή 
’Ορθοδοξία, εκπροσωπούσα ού μόνον τήν άρχαιοτάτην έκφρασιν 
τής αδιαιρέτου ’Αρχαίας Καθολικής ’Εκκλησίας, αλλα και μέσην



οδόν έν τή πορεία τής Μιας 'Αγίας Καθολικής και Άποοι:ολικής 
Εκκλησίας, είναι ικανή νά άποτελέση τήν χρυσήν μεσότητα. 
"Οθεν οφείλει πρώτη νά άνανεώση έαυτήν έν τφ παρόντι, διά 
τής 'Αγ. Γραφής καί τής 'I. ΓΙαραδόσεως καί διά συγχρόνων με
θόδων, ετι δέ καί προσαρμογής, οπού αυτή είναι δυνατή άνευ 
βλάβης τής ουσίας τής ’Ορθοδοξίας, ήτις συνδυάζει τήν αυθεντίαν 
προς τήν ελευθερίαν. Πάντοτε δέ τονίζω, ότι δύναται αυτή νά ά- 
ποβή άποφασιστικός παράγων προς τήν μεγάλην λεωφόρον τής 
πορείας των χριστιανικών λαών, ή οποία θά όδηγήση κάποτε τάς 
Εκκλησίας είς τήν άληθή ένωσιν καί ενότητα έπί τή βάσει τής 
'Αγ. Γραφής καί τής 'I. Παραδόσεως, ώς διεμορφώθη διά τών 
Συνόδων καί τών Πατέρων τής Εκκλησίας μέχρι του Σχίσματος. 
Το παρελθόν αποτελεί παράγοντα καί πηγήν σταθερότητας, δεν 
συνεπάγεται δέ άναγκαίως καί ομοιομορφίαν, άλλ’ δλως τουναν
τίον άποτελεί προϋπόθεσιν δυναμισμού καί άνανεώσεως. Τό κόρος 
όμως τών έν τή Παραδόσει αυθεντικών επτά Οικουμενικών Συνό
δων παραμένει ώς βάσις τής περαιτέρω έξελίξεως, ώς καί τό φιλε
λεύθερον καί οικουμενικόν πνεύμα τής Καθολικής ’Ορθοδοξίας του 
Ελληνισμού μέ κύριον φορέα τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον. 
Πρέπει όμως ενταύθα νά σημειώσω, ότι τό κ α ί ρ τ ο ν πρό
βλημα τής άνανεώσεως, τό όποιον έτέθη καί είς 
τήν Διάσκεψιν τής Γενεύης, δέν είναι τόσον πρόβλημα τών δια
σκέψεων, ή ακόμη καί τής Συνόδου, όσον είναι περισσότερον πρό
βλημα τών κατά τόπους Εκκλησιών. Είς αύτό τό σημεΐον οφείλω 
νά κάμω μίαν κριτικήν παρατήρησης ότι ή άνανέωσις τών ’Εκκλη
σιών, καί τού ’Ανατολικού Χριστιανισμού καθόλου, έξαρτδται άπο- 
λύτως άπό τήν ΰπαρξιν μορφωμένου καί ηθικώς άνωτέρου κλήρου, 
προσέτι δέ καί περισσοτέρων δυνάμεων έν τή θεολογία. Ή συνερ
γασία δέ κληρικών καί λαϊκών καθ’ όλου είς τήν ’Ορθοδοξίαν, ή 
οποία πάντως έχει ανάγκην μεγάλου αριθμού θεολόγων έπιστημό- 
νων, είναι παράγων απαραίτητος διά τήν έν Χριστώ «αϋξησιν». 
Πρέπει νά έχωμεν συνείδησιν τού γεγονότος, καθ’ δ, ένψ έχομεν 
τήν ορθότητα τής πίστεως, διά τήν οποίαν δυνάμεθα νά εϊμεθα υ
περήφανοι, δέν έχομεν επαρκείς είς άριθμόν καί μέ εύρύτητα άν- 
πλήψεως θεολόγους, ήτοι δέν έχομεν επαρκείς δυνάμεις διά τό 
μέγα τούτο καί πολυσχιδές έργον, διότι παραμένει, ιδίως μετά τήν 
κρίσιν, ή όποία έξέσπασεν είς τον ’Ανατολικόν Χριστιανισμόν έν 
Ρωμαία, ή Ελλάς ώς ή κυρία πηγή τών επιστημονικών θεολογικώγ



δυνάμεων. Είναι όμως ευτύχημα, ότι ό Οικουμενικός θρόνος, ενε- 
κα της μακράς αυτού καθολικής — οίκουμενικώς γνησίας — παρα- 
δόσεως, διαθέτει Ικανός δυνάμεις καί εις την Κωνσταντινούπολιν 
καί έξω αυτής, ώοτε νά δύναται, εν τινι μετρώ, νό άνταποκρίνεται 
εις τήν μεγάλην άποστολήν, την οποίαν έχει ώς ό Πρώτος θρόνος 
τής ’Ορθοδοξίας καί ώς φορεύς τής ένότητος καί τού πνεύματος 
τής Καθολικής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, όχι μόνον τού Ελληνι
σμού, άλλό τής όλης ’Ορθοδόξου ’Ανατολής. Ή άνάγκη όμως τού 
έκσυγχρονισμοΰ έξ έπόψεως μεθόδων είναι τόσον μεγάλη, ώστε 
νό άπαιτή περισσοτέρας των ύπαρχουσών δυνάμεων. Άλλα αί πε
ρισσότερα! αύταί δυνάμεις έχουν νό άντιμετωπίσουν μεγάλα καί 
πολλά δυσχερή προβλήματα, τό όποια είναι φανερόν πόσον μεγά
λα καί πόσον δυσχερή είναι έκ τού γεγονότος, ότι βαδίζομεν βρα
δέως προς μίαν συνεργασίαν των ’Εκκλησιών καί προς ενότητα εν 
τή πράξει, χωρίς βεβαίως κοινότητα έν τώ ποτηρίω. "Οτι το πρό
βλημα τής ένότητος τού Χριστιανισμού ή μπορεί νό έχη μερικός 
προόδους είς τό πρακτικόν κοινωνικόν πεδίον είναι φανερόν, άλλ’ 
εν τούτοις δέον νό έξαρθή τό γεγονός, καθ’ ό είς τό θεωρητικό καί 
θεμελιώδη δογματικό καί διοικητικό ζητήματα τής Εκκλησίας αί 
συντελεσθεϊσαι πρόοδοι είναι πολύ μικραί, ώς είναι φυσικόν. Πα- 
ρακολουθών τήν Οικουμενικήν Κίνησιν άπό τό 1933, δύναμαι νό 
εϊπω άκριβώς, ότι αί πρόοδοι, αί συντελεσθαϊσαι μέχρι τοΰδε είς 
ιό πρακτικόν πεδίον, είναι άρκετό σοβαραί, ένφ επί τού θεωρητι
κού πεδίου έν τή ’Επιτροπή Πίστεως καί Τάξεως είναι πολύ 
μικραί. "Ομως, πρέπει νό προσθέσω άμέσως, ότι, ένεκα τής παρό
δου τού χρόνου καί τών θεολογικών εξελίξεων καί μάλιστα τής 
Οικουμενικής Κινήσεως καί τής παρουσίας τής ’Ορθοδόξου Καθο
λικής ’Εκκλησίας έν αύτή, διακρίνω άξιόλογον άλλοίωσιν θεολο- 
γικήν είς τον Προτεσταντισμόν, έπ’ άγαθώ αύτοϋ, διότι τ ό 
μέγιστον πρόβλημα τού Προτεσταντι
σμού σήμερον είναι ή ’Εκκλησιαστικό- 
ποίησις αύτοΰ. Ό Προτεσταντισμός, διότι ό όρος Προ- 6

6) Πρβλ. νυν κριτικήν μου τοποθήτη,σιν άφ>’ ένδς μεν είς το έν παραρτή- 
ματι δημοσιευόμ-ενον 'Τπόμνη,μά μου προς τόν Οικουμενικόν ΠΙατριάρχην, άφ* 
ετέρου δέ εις τδν συλλογικόν τόμον, τον έκδοθέντα υπό τοϋ Άρχιμ. Δαμασκη- 
νοϋ ΓΙαπα,νδρέου: Stimmen der Orthodoxie, Zu Grundfragen des II 
Vatikanum,, Herder Wien—Freiburg—Basel 1969 (σελ. 373—85), τήν 
ήμετέραν μελέτην υπό τήν επιγραφήν: Zur Frage nach der Einheit der
Kirche : Gedanken zur ökuim. Bewegung.



ΐεοταντική ’Εκκλησία δεν πρέπει να χρησιμοποιήται, καθ’ δτι δεν 
υπάρχει Προτεσταντική Εκκλησία, υποφέρει άπό την θεμε
λιώδη αυτού αφετηρίαν. Ή αφετηρία αύτή εί
ναι ό υποκειμενισμός καί α ί ιστο
ρικοί συνθήκαι, α ί όποΐαι ώδήγουν 
την χριστιανικήν Εκκλησίαν τής Δέ
σεως, ένεκα του Ρωμαϊσμοϋ της είς 
μίαν εσωτερικήν διαίρεσιν. Αύτή ή εσω
τερική διαίρεσις διαρκεϊ, διότι ό πρωταρχικός παράγων γενέσεως 
αύτοΰ τοΰ ύποκειμενισμοΰ ευνοείται άπό τάς ιστορικός συνθήκας 
καί τήν ελευθερίαν, ήτις κυριαρχεί είς τήν Δύσιν. Ή Οικουμενική 
Κίνησις, ευτυχώς, ή οποία έγεννήθη επί τοΰ πεδίου τής Ιεραπο
στολής τψ 1910 καί έγεννήθη εκ τής ανάγκης ενότητας τοΰ Προ- 
τεσταντικοϋ κόσμου, έχει προχωρήσει επί τοσοΰτον, ώστε νά έχη 
νό παρουσιάζη άλλοίωσιν των θεολογικών καί έκκλησιολογικών 
προϋποθέσεων τοΰ Προτεσταντισμού. ’Ενθυμούμαι, δταν έτελείω- 
σεν ή Δ' Διάσκεψις (7> τής Επιτροπής Πίστεως καί Τάξεως (Faith 
and Order), είς τον Καναδόν, τό 1963, έπεσκέφθην τό Harvard 
καί συνεζήτησα με τον συνάδελφόν μου G. Williams τό πορίσμα
τα τής εν λόγω Διασκέφεως, τό άφορώντα είς τον τομέα τής διοι- 
κήσεως τής ’Εκκλησίας. Εϊπον αύτψ, δτι εκείνος, ό όποιος άναγι- 
νώσκει τάς εκθέσεις τής Δ' Διασκέφεως τής Επιτροπής Πίστεως 
καί Τάξεως καί έχει μελετήσει τον Λούθηρον καί τήν Προτεσταν- 
τικήν ’Ορθοδοξίαν τοΰ παρελθόντος, έτι δε καί παρακολουθεί τό 
κείμενα τοΰ Π.Σ.Ε. γενικώς καί είδικώς, έν προκειμένω, τής Δια- 
σκέφεως τοΰ Καναδά, βλέπει, δτι λέγονται έν αύτοϊς πράγματα, τό 
όποια ήσαν αδιανόητα όχι απλώς επί Λουθήρου άλλα καί προ 50 
ετών. Διότι π.χ. ό Προτεσταντισμός συ ζητεί σήμερον σοδαρώς περί 
τής Παραδόσεως, πράγμα άδύνατον άλλοτε. Ή άλλοίωσις έν τψ 
Προτεσταντισμό) έπήλθε διό τών Ρώσσων προσφύγων θεολόγων 7

7) Είς υπόμνημά μου «ρός τήν Α.Θ.Π. τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην, ύ- 
πσβληθέν καί τφ Πατριαρχείφ ’Αλέξανδρέ ίας,ν %ρό τής Ικλογής τής Α.Θ.Μ. 
τοΰ Πατριίάρχου κ. Νικολάου Στ', έκθετο τα προβλήματα καί τήν θέσιν τής 
Εκκλησίας σήμερον, διότι φρονώ, δτι υπάρχει άΜάγκηι προγραμματισμού καί 
συντονισμού, τουλάχιστον τών Ελλήνων ’Ορθοδόξων. Τα προβλήματα εκθέτω, 
άς εϊπον ανωτέρω, συντόμως είς πρόσφατον μικρόν μελέτημα υπό τόν τίτλον 
Zur Frage nach der Einheit der Kirche, Gedanken zur ökum. Bewe
gung (= Περί τό ζήτημα τής ενότητας τής Εκκλησίας, Σκέψεις διά τήν Οΐ- 
κουμ. Κίνηση").



τής Γαλλίας και τής ’Αμερικής και διά τής Οικουμενικής Κινήσεως 
και διά τής όλης γνωριμίας τής ’Ορθοδοξίας. Ημείς οί ’Ορθόδοξοι, 
οί όποιοι διαδραματίζομεν ήδη άπό του 1920 σημαντικόν πρόσωπον 
εις την 'Ιστορίαν τής Οικονομικής Κινήσεως (8), βεβαίως προσ- 
φέρομεν ικανά, άλλα δεν προσφέρομεν εκείνα, τα όποια δυνάμε- 
θα, ένεκα τής έλλείφεως προγραμματισμένης εξωτερικής εκκλη
σιαστικής πολιτικής. Τά μεγάλα καί δυσχερή παγκόσμια προβλή
ματα, ώς τό τής ενότητας του Χριστιανισμού είς ένα ραγδαίως διά 
τής Τεχνικής καί τής Επιστήμης μεταβαλλόμενον κόσμον, τα ό
ποια υπάρχουν προ ημών καί προ τοϋ Προτεσταντισμού, έχουν ά- 
νάγκην, θά έλεγαν έπείγουσαν, τής συνεργασίας των ’Ορθοδόξων. 
Άλλ’ εϊμεθα, άτυχώς, ολίγοι οί ’Ορθόδοξοι θεολόγοι. Καί ιοί βε
βαίως συνετελέσθη ικανή πρόοδος είς τήν άλληλογνωριμίαν, διά 
των επαφών καί συνεδρίων, καί έτέθησαν τά προβλήματα, ιδίως 
τά καίρια προβλήματα τής ένότητος 
καί ένωσε ως, καί κατά τήν παρούσαν Διάσκεψιν καί κατά 
τάς προηγούμενος, διότι είναι το καίριον πρόβλημα τής ένώσεως 
πίστεως είς τήν Οικουμενικήν Κίνησιν, είς τήν όποιαν συνετελέ
σθη μόνον πρόοδος είς τήν κοινωνικήν ενότητα. Έν τή πράξει 
είναι μέγα καί δυσχερές δ,τι άπομένει προς λύσιν.

’Εδώ δμως πρέπει ν ά κάμω πάλιν 
μίαν θεμελιώδη παρατή ρησιν άφορώ- 
σαν είς τά μέγιστον πρόβλημα τής 
ένώσεως τών ’Εκκλησιών. Δεδομένου ότι τό 
πρόβλημα τής ένώσεως είναι μέγα καί οί συντηρητικοί δυσανασχε
τούν τόσον εδώ, δσον καί είς τήν Δύσιν, πρέπει νά κάμω τήν πα
ρατή ρησιν, ότι καί αν κατ’ άνθρωπίνην προοπτικήν, δπως είπαν καί 
άλλοτε, ή ένωσις τών ’Εκκλησιών φαίνεται άδύνατος, έν τούτοις, 
επειδή είναι επιταγή τοϋ Κυρίου, «ϊνα πάντες έν ώσιν», εϊμεθα υ
ποχρεωμένοι νά πράττωμεν τό παν, ϊνα έκπληρωθή ποτέ έν τω 
μέλλοντι αυτή ή έντολή τοΰ Κυρίου. Αυτή είναι ή βασική τοποθέ- 
τησις, τήν οποίαν κάμνω. Άλλ’ είς τήν βασικήν τούτην τοποθέτησίν 
μου πρέπει νά προστεθή καί άλλη μία. "Ενα γεγονός, τό όποιον 
έπιβάλλει είς ήμδς τούς ανθρώπους τοΰ 1968 νά σκεπτώμεθα όχι

8) Άναψέρομαι είς τήν Εγκύκλιον τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου τοϋ 
1920. Πρβλ. Β. Σταυρίδου, Ιστορία τής Οικουμενικής Κινήσεως καί Γερ. 
Κονιδάρη εν Βιβλιογραφία.



απλώς ώς ορθόδοξοι, αλλά και ώς χριστιανοί, άνήκοντες και εις την 
Οικουμενικήν καί όχι μόνον εις την Ελληνικήν ’Ορθοδοξίαν.

Ό Χριστιανισμός εις τον κόσμον αντιπροσωπεύει σήμερον πε
ρίπου τα 30% τού πληθυσμού τής γης. Είναι δε βέβαιον, ότι μετά 
πάροδον μιας γενεάς θά άντιπροσωπεύη ακόμη όλιγώτερον ποσο- 
στον τού πληθυσμού τής γής, έκτος έάν ό Χριστιανισμός εν τώ με
ταξύ ένωθή καί έπιδοθή εις τον ευαγγελισμόν των είδωλολατρών. 
Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, να διεκδικήσωμεν τήν κυριαρχίαν τού 
Χριστιανισμού καί τήν έπικράτησίν του επί τής γής, έάν δεν εϊμε- 
θα ηνωμένοι. Αυτή είναι ή πλέον βασική δι’ ήμάς καί έξώφθαλμος 
αλήθεια. 'Όποιος ορθόδοξος θεολόγος ή απλούς έστω χριστιανός 
δεν τήν έννοεϊ, δεν δύναται παρ’ ημών να βοηθηθή. Καί δεν είναι 
δυνατόν, προχωρώ εις τήν έξέτασιν τής θέσεως τής ίδικής μας, να 
έπιτελέση ή ’Ορθοδοξία εις τό μέγα αυτό πρόβλημα τής ενότητας 
καί ένώσεως τών Χριστιανών τό καθήκον της, έάν ή ιδία δεν είναι 
ήνωμένη καί θεολογικώς έξωπλισμένη, ώστε νά δύναται μετά δυ- 
νάμεως καί προγράμματος νά όμιλή αύθεντικώς εις τήν Οικουμε
νικήν Κίνησιν. Παρήλθεν ή εποχή εκείνη, κατά τήν οποίαν ήδυνα- 
μεθα νά μένωμεν είς τον εαυτόν μας καί νά εϊμεθα ικανοποιημένοι 
άπό τήν ’Ορθοδοξίαν μας καί νά μή θέλωμεν νά έχωμεν έπαφήν 
καί συζητήσεις με τούς Προτεστάντας. Σήμερον εύρισκόμεθα είς 
μίαν εποχήν, είς τήν οποίαν ή παγκοσμιότης τής άνθρωπίνης ζωής 
περιέλαβε μίαν νέαν διάστασιν, τήν τού διαστήματος. Αυτή επιβάλ
λει νέας εντελώς σκέψεις καί είς τήν Εκκλησίαν καί είς τήν θεο
λογίαν. Ή ένότης τού Χριστιανισμού είναι τό πρώτον μέγα πρό
βλημα, δπερ δέον νά τεθή είς τήν όδόν τής έπιλύσεως, όσονδήποτε 
καί αν είναι αΰτη μακρά καί δυσχερής καί αν έτι φαίνεται αδύνα
τος επί τού παρόντος. ’Αλλά καί ή ένότης τών ’Ορθοδόξων, ή ο
ποία ύπάρχει εν τή πίστει, πρέπει νά διαδηλοΰται καί εν τή πραξει 
διά τής συνεργασίας καί τής προβολής τής ’Ορθοδοξίας είς την Οι
κουμενικήν Κίνησιν καί δή τήν προγραμματισμένων. Αύτό είναι τό 
καθήκον όλων ήμών. Βέβαια ό όμιλών άπό τής σκοπιάς τής 'Ιστο
ρίας βλέπει τά πράγματα, νομίζω, κατά τρόπον εύρύτερον καί όρ- 
θότερον. Καί διά τούτο, ένψ δίδω μεγάλην βαρύτητα είς τούς εν 
τή ’Ορθοδοξία συντηρητικούς, διότι έχουν καί αύτοί τούς λογους 
των, εν τούτοις θέλει καί οφείλει νά εϊπη, ότι δεν είναι δυνατόν 
νά μείνωμεν εκεί, όπου ζητούν οι συντηρητικοί, είς μιαν αυταρέ
σκειαν καί αύτάρκειαν, διότι ημείς, έχοντες τήν Όρθοδοξον πί-



στιν, όφείλομεν νό πείσωμεν και τούς άλλους ώς προς το ηοία 
είναι ή ορθή κατά την 'Αγ. Γραφήν και την 'I. Παράδοσιν τής α
διαιρέτου ’Εκκλησίας των επτά πρώτων Οικουμενικών Συνόδων 
πίσας. "Οποιος δε φοβείται νά προβάλη την ’Ορθόδοξον πίσην 
εις τούς ΓΙροτεοτάντας και εις τούς Ρωμαιοκαθολικούς, αυτός δεν 
είναι στερρος ’Ορθόδοξος. Αυτή είναι ή τοποθέτησις, τήν οποίαν 
κάμνω σήμερον.

Μετά τήν έπισκόπηοιν καί τοποθέτησιν ταύτην τής ίδικής μας 
’Ορθοδόξου θέσεως μέσα εις τήν γενικωτέραν Οικουμενικήν Κί- 
νησιν έρχομαι εις τα είδικώτερα θέματα καί εις τήν Διάοκεψιν τής 
Γενεύης, ή οποία έκλήθη πρώτον μεν νά προπαρασκευάση τό έ
δαφος διά τήν μέλλουσαν Μεγάλην Σύνοδον, δεύτερον δε νά 
προπαρασκευάση μεθοδικώς τον διάλογον προς τήν Ρωμαιοκαθολι
κήν ’Εκκλησίαν, τον Άγγλικανισμόν, τούς Μεταχαλκηδονίους, τον 
Παλαιοκαθολισμόν καί τον Λουθηρανισμόν. Αΰτη έπειτα έκλήθη 
νά έξετάση καί τό ζήτημα τής Οικουμενικής Κινήσεως καί τής το- 
ποθετήσεως τής ’Ορθοδοξίας έν αυτή. ’Έχουν τεθή ήδη δΡ εκθέ
σεων ώρισμένα ζητήματα, ενώ δημοσιεύεται είς το περιοδικόν «’Εκ
κλησία» ή έκθεσις τοϋ κ. Ίω. Καρμίρη, είς ήν προστίθεται ή έκθε- 
σις, τήν οποίαν ύπέβαλε προς τήν Σύνοδον ό Μητροπολίτης Ξάν
θης ’Αντώνιος, ό όποιος νομίζω δίδει μίαν καλήν εικόνα τής Δια- 
σκέψεως.

"Οθεν, ας ίδωμεν τό ζητήματα, τό όποια έτέθησαν εκεί, διό νό 
λάβωμεν θέσιν ιδίως έναντι τού ζητήματος τοϋ μεγάλου, τό όποιον 
οφείλει νό μας άπασχολή : τ.έ. τοϋ Διαλόγου προς τήν Ρωμαιοκα
θολικήν ’Εκκλησίαν. Είς τήν έν λόγω Διάοκεψιν ό Πρόεδρος αυ
τής Μητροπολίτης Χαλκηδόνας Μελίτων όμιλεϊ περί τής μελέτης 
καί έπεξεργασίας τών θεμάτων καί των πρακτικών προτάσεων, αί 
όποϊαι πρέπει νό γίνουν δεκτοί άπό τός κατά τόπους ’Εκκλησίας, 
διότι αρμόδιοι διό νό λάβουν αποφάσεις είναι αί Σύνοδοι. Οΰτω 
μόνον θό λάβουν σάρκα καί οστό δσα έχει προτείνει ή Διάσκεψις 
καί δσα πρέπει νό γίνουν έν τή προπαρασκευή τής Μεγάλης Συ
νόδου, μάλιστα κατά τήν προεργασίαν τοϋ διαλόγου προς τός ’Εκ
κλησίας, τός ήδη μνημονευθείσας, καί έν τή κοινή συνεργασία με 
τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τών Εκκλησιών. Πρέπει, λέγει, νό 
ύπάρξη κοινή έργασία τών κατά τόπους Εκκλησιών, πρέπει νό 
υπάρξουν ειδικοί έπιτροπαί, άναλόγως τών θεμάτων, είς έκάστην 
Εκκλησίαν καί νά ύπάρχη καί μία μόνιμος γραμματεία. Ή μόνιμος



γραμματεία θα συγκέντρωση τα στοιχεία, τά οποία θά προκόψουν 
άπο τάς μελετάς των Εκκλησιών και κατόπιν να συγκροτηθούν 
αλλαι Διασκέψεις, ai όποϊαι θά προπαρασκευάσουν τό έδαφος διά 
το μέγα έργον τής ’Ορθοδοξίας τοΰ μέλλοντος. Αύτή είναι ή -μέ
θοδος, ή οποία είναι κατ’ άρχήν ορθή, με τήν έξης ουσιώδη διαφο
ράν, ότι είναι απόλυτος ανάγκη να μη ύπάρξη απλώς ένα κεντρι
κόν γραφεΐον, όπως θέλει ή Διάσκεψις τής Γενεύης, άλλα πρέπει 
να ύπάρξη μία θεολογική επιτροπή, ή οποία νά επεξεργάζεται τά 
πορίσματα των επί μέρους ’Εκκλησιών καί νά τά έτοιμάζη καί -νά 
τά έπαναφέρη είς τάς Συνόδους, ϊνα επιφέρουν τάς παρατηρήσεις 
των, διότι ή Διάσκεψις, εάν κρίνω άπο τά αποτελέσματα αύτής τής 
Διασκέψεως, δεν είναι δυνατόν είς ένα διάστημα 15 τό πολύ ήμε- 
ρών νά έπεξεργασθή όλα τά θέματα καί μάλιστα εκείνα, τά όποια 
έχουν ανάγκην μείζονος επεξεργασίας. Είς τό ζήτημα ακριβώς τής 
μεθόδου, ή όποια θά έφαρμοσθή, είναι ανάγκη νά δοθή μείζων προ
σοχή. Είναι σημαντικόν τό σημεϊον τοΰτο, διότι πρέπει νά εϊπω 
κάτι, τό όποιον παρετήρησα ήδη καί είς το Μόντρεαλ τοΰ Καναδά 
είς τούς συναδέλφους μου τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκ
κλησιών. Ό χρόνος, τον όποιον διαθέτομεν είς τάς Διασκέψεις 
αυτός, είναι μικρός. Δεν φθάνομεν νά διαβάζωμεν τά ύπό τών ε
πιτροπών έκδόσεως συντασσόμενα σχέδια, τά όποια είσάγονται προς 
συζήτησιν τό ëv κατόπιν τοΰ άλλου. Τό γεγονός τοΰτο με ώδήγη- 
σεν είς τό νά προβώ είς τήν παρατήρησιν : ότι, εάν προσέξωμεν
τάς αρχαίας Συνόδους, θά ίδωμεν, ότι διήρκουν περισσότερον χρό
νον ή τά σύγχρονα συνέδρια καί ai διασκέψεις. Έάν ίδωμεν ωσαύ
τως τάς Συνόδους τής Ρωμαϊκής ’Εκκλησίας, παρατηροΰμεν, ότι 
συνεδρίαζαν είς πολλάς περιόδους έπί μήνας καί έτη (είς 3 φά
σεις ή Σύνοδος τοΰ Τριδέντου, 1545—1563). Δεν είναι δυνατόν, 
λοιπόν, είς τόσον βραχύ χρόνου διάστημα, 15 ήμερών, νά γίνη 
τό πρέπον, παρά μόνον, εάν έχουν φθάσει ώριμα τά θέματα είς 
λεπτομερείς εκθέσεις. Τά ώριμα θέματα θά γίνουν ώριμα, έάν όχι 
μόνον επίτροποί, άλλά καί θεολογικά κατά τόπους καί περιφερεια
κά συνέδρια συγκροτούνται. Λάβετε ύπ’ όψιν είς τήν Α' Οικουμε
νικήν Σύνοδον, άλλά καί είς τάς λοιπός έξ, έπί πόσον χρόνου 
διάστημα συνεδρίαζαν οι Πατέρες καί τί προηγήθη άπο άπόψεως 
θεολσγικών συζητήσεων καί συγγραφών. Καί τότε θά άντιληφθήτε 
πώς φθάνει είς τό τέλος ή Σύνοδος νά συζητή τήν δχατύπωστν ά- 
πσφάσεως τήν ώραν τής ώριμάνσεως, ότε καί δίδει τήν τελικήν



διατύπωσιν των δογματικών καί κανονικών αποφάσεων. Δι’ αύτόν 
τον λόγον, πιστεύω, ότι είναι ανάγκη νά ύπάρξη εν καλώς συγκε- 
κροτημένον θεολογικόν γραφεϊον. Είναι δε ευτύχημα, ότι κατ' 
άρχήν εγινεν ëv κέντρον βασικόν εις την Γενεύην. "Οσοι το έπε- 
σκέφθησαν — το έπεσκέφθη καί ό όμιλών τον παρελθόντα Αύγου
στον — πρέπει νά έμειναν ενθουσιασμένοι άπό την τακτοποίησιν 
εκεί μιας έπαύλεως, ή οποία έχει άρκετά δωμάτια καί ή μπορεί νά 
φιλοξενήση άρκετούς μελετητάς καί επίτροπός (9>. Έφ’ όσον εϊμε- 
θα πολιτικώς καί διοικητικώς κεχωρισμέναι Έκκλησίαι, εϊμεθα 
αυτοκέφαλοι Έκκλησίαι, το θεολογικόν έργον δεν ή μπορεί νά γίνη 
μόνον άπό ημάς, έστω καί αν συμφωνήσωμεν ημείς οί "Ελληνες 
της όλης ’Ανατολής. Ημείς τό πολύ πού ήμποροϋμεν νά πράξω- 
μεν, είναι νά συνερχώμεθα τακτικά εις τινα Μονήν έν Έλλάδχ, 
άλλά πρέπει νά έχωμεν καί τούς Ρώσσους καί τούς άλλους ορθο
δόξους καί νά συσκεπτώμεθα καί νά μελετώμεν τά κοινά ζητήμα
τα. Τά συνέδρια σπουδών πρέπει νά προηγώνται τής συγκλήσεως 
Συνόδου. Τό έργον αύτών θά προετοιμάσουν τά μικρά συνέδρια 
Σπουδών καί ή διάσκεψις νά έρχεται νά έτοιμάζη την ήμερησίαν 
διάταξιν καί γενικός εκθέσεις. Καί ή μπορεί νά χρειασθοΰν περισ
σότεροι διασκέψεις διά τά ύπό συζήτησιν θέματα. Ένφ, λοιπόν, 
συμφωνώ με τήν άνάγκην τής ύπάρξεως αυτού τού Κέντρου, πρέ
πει νά προσθέσω, ότι είναι άνάγκη νά ύπάρχουν περισσότεροι θεο- 
λογικαί δυνάμεις εκεί. Τό θέμα συνδέεται βέβαια καί με τήν το- 
ποθέτησιν ημών τών ’Ορθοδόξων εις τό Παγκόσμιον Συμβούλιον 
τών Εκκλησιών, τό όποιον έξήτασεν ή Διάσκεψις τής Γενεύης. 
Όρθώς δε είπεν, ότι πρέπει νά ένισχυθή τό Παγκόσμιον Συμβού
λιον τών Εκκλησιών άπό άπόψεως ’Ορθοδόξων θεολογικών δυνά
μεων. "Ομως γεννδται άμέσως τό ζήτημα : πού θά εύρεθοΰν αί
άναγκαϊαι αύταί δυνάμεις ; Πού είναι αύταί αί δυνάμεις ; θά ήτο 
ευχής έργον νά τάς εϊχομεν. Είναι άτύχημα, ότι δεν υπήρξε πρό
γραμμα, διά νά έχωμεν περισσοτέρας θεολογικάς δυνάμεις δΓ αυτό 
τό βαρυσήμαντον έργον τής Ελληνικής ’Ορθοδοξίας ως τε ’Εκ
κλησίας καί θεολογίας, διατηρούσης τήν γνησιωτέραν Οίκουμενι- 
κότητα τού Χριστιανισμού. ’Αποτελεί δε άπόδειξιν τού τί δυνάμε- 9

9) Τί> Κέντρον1 ήρχισεν εργαζόμενον άπί) τοΰ 1969—70 με διευθυντήν τον 
Αρχιμανδρίτην Δαμασκηνόν Παπανδρέον, διδάκτορα τής Θεολογικής Σχολής 
τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, κάτοχον δυο γλωσσών, τής Γερμανικής καί τής 
Γαλλικής.



θα οι Έλληνες νά έτπτελέσωμεν, έάν θελήοωμεν νά συντάξωμεν 
πρόγραμμα και νά έχωμεν συντονισμόν, το γεγονός ότι ό Διευθυν
τής του εκεί Ινστιτούτου είναι καθηγητής τής Σχολής μας (Ν 
Νησιώτης), 6 όποιος μεταβαίνει είς Γενεύην καί διδάσκει κατά 
διαστήματα καί έρχεται καί είς 'Αθήνας, διότι δέν έχομεν έπαρκείς 
ουνάμεις διά τό μέγα έργον. Οϋτε οί Ρώσσοι έχουν. Ήμπορεΐ Ισως 
οι Ρωοοοι νά παρουσιάσουν, άλλά έν πάση περυττώοει είναι άπό- 
λυτος άνάγκη νά ύπάρξη κάποτε πρόγραμμα, διότι ai υποχρεώσεις 
της Ορθοδοξίας καί μάλιστα τής Ελληνικής ’Ορθοδοξίας είναι άν- 
τιοτρόφως άνάλογοι προς τά μέγεθος τής Ελλάδος. Εΐμεθα μικροί 
μεν, αλλ εχομεν τεράστιον κληρονομιάν, ή δε τεραστία αυτή κλη- 
ρονομία, διά νά άξιοποιηθή όχι μόνον δΓ ήμάς, άλλά καί διά τάν 
χριστιανικόν κόσμον τής Οικουμένης, έχει άνάγκην περισσοτέρων 
ισχυρών θεολογικών δυνάμεων, άλλά καί προγράμματος. Τό πρά- 
ΥΡαμμα είς τήν ’Ορθοδοξίαν καί μάλιστα τήν Ελληνικήν είναι 
αυτό,, τά όποιον λείπει καί αύτό τό όποιον είχον πολλάκις έπιση- 
μάνει καί εύρίοκετο κάποτε (1966/7) έπί τής όδοϋ πρός λύοιν 
(Πρ6λ. Γερ. Κονιδάρη, 'Ιστορία τής Ριζαρείου Έκκλ. Σχολής Ά- 
θήναι 1969, σελ. 128).

Και έρχομαι νΰν είς τάς άποφάσεις τής Διασκέφεως τής Γε- 
νεύης καί δή είς τά ποιοι ήσαν, διά νά έλθω κατόπιν εις τάς προϋ- 
ποθέσεις, όπως τάς βλέπω, διά τον διάλογον μετά τής Ρωμαϊκής 
Εκκλησίας. Εχω ενώπιον μου τάς αποφάσεις, τάς άναφερομένας 
εις τήν Ρωμαιοκαθολικήν ’Εκκλησίαν. Ταύτας επεξεργάζομαι. ’Εν 
πρωτοις, έγένοντο ώρισμέναι διαπιστώσεις έπί των σημειωθεισών 
έν ταΐς σχέσεσι μεταξύ των δύο Εκκλησιών άπό τής Γ' Πανορ- 
θοδοξου Διασκέφεως τής Ρόδου καί έφεξής θετικών εξελίξεων, 
διότι άνεγνωρίσθη, συμφώνως προς τά έν ταΐς γενικαϊς συνελεύ- 
σεσι λεχθέντα υπό τινων αντιπροσωπειών, ότι διά τών σχέσεων 
τούτων έδημιουργήθη έποικοδομητική έν πολλοϊς ατμόσφαιρα με
ταξύ ’Ανατολικής καί Δυτικής ’Εκκλησίας. Διεπιστώθη, όμως, έκ 
παραλλήλου, ότι ένιαχοΰ του ’Ορθοδόξου κόσμου έσημειώθησαν 
καί ώρισμέναι τινές έκδηλώσεις άπό Ρωμαιοκαθολικής πλευράς, 
αιτινες καί έφείλκυσαν τήν προσοχήν τών μελών τής Επι
τροπής. Πρόκειται περί τών αντιθέσεων τών συντηρητικών εκα
τέρωθεν, διότι πολλοί, φοβούμενοι άνυπάρκτους κινδύνους, στρέ
φονται κατά τής προσεγγίσεως τών ’Εκκλησιών (Πρβλ. Άθηναγό-



ρου ’Αρχιεπισκόπου θυατείρων, θεοΧογική ερευνά περί τής ενό
τητας, Άθήναι 1964). Την προβληματικότητα τής ένότητος των 
Εκκλησιών εύρίσκομεν είς την Διάσκεψιν τής Γενεύης, κυρίως 
από τής σκοπιάς τής προσεκτικώς εμφανιζόμενης πλευράς των δυ- 
ναμένων να έχωσι δυσμενή έπίπτωσιν επί των περαιτέρω αδελφι
κών σχέσεων, τών απαραιτήτων διό τον θεολογικόν διάλογον και 
άνακυπτουσών διά την άμεσον έναρξιν τού διάλογου τουτου. Εδώ 
λέγονται τα σχετικά με υπονοούμενα, διότι δεν μάς λέγουν, ποϊαι 
θά είναι αί ενδεχόμενα! επιπτώσεις. «Ή ήμετέρα Επιτροπή υπό το 
φώς τών διαπιστώσεων τούτων και πιστή προς τό πνεύμα τών απο
φάσεων τών προγενεστέρων ΓΙανορθοδόξων Διασκέψεων τής Ρό
δου μετά την γενομένην εποικοδομητικήν συζήτησιν συνεφωνησεν 
επί τών εξής βασικών σημείων : όπως συνεχισθώσιν αί εκατέρω
θεν ήτοι μεταξύ τών κατά τόπους ’Ορθοδόξων Εκκλησιών καί τής 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έπαφαί καί εκδηλώσεις άδελφικής ά- 
γάπης καί άμοιβαίου σεβασμού προς τελικήν υπερπηδησιν τών 
υφισταμένων δυσχερείων, δΓ ένα καρποφόρον θεολογικον καί θεω
ρητικόν διάλογον. Δεύτερον όπως γένηται εν ταΐς επί μέρους Όρ- 
θοδόξοις Έκκλησίαις σύστασις περί τής συνεχίσεως τής περαιτέρω 
συστηματικής προπαρασκευής τοΰ θεολογικοΰ ή θεωρητικού του
του διαλόγου μετά τής Ρωμαιοκαθολικής ’Εκκλησίας. Τρίτον όπως 
τό θέμα τούτο τής μελέτης τών επί μέρους θεμάτων τού διαλόγου 
τούτου γένηται παρ’ έκάστη Όρθοδόξω ’Εκκλησία δια τών καταλ- 
ληλοτέρων μέσων καί μεθόδων θεολογικής μελέτης, εξακολουθώ- 
σι δε αί Έκκλησίαι άνταλλάσσουσαι μεταξύ άλλήλων τά πορίσμα
τα τών μελετών αύτών, ως καί πάσαν άλλην σχετικήν πληροφο
ρίαν». Δεν νομίζω, ότι χρειάζεται λεπτομερής έξέτασις αύτοΰ τού 
κειμένου, τό όποιον είναι εν πολλοϊς αόριστόν, δηλαδη δεν προσ
φέρει εκείνο, τού οποίου εχομεν άνάγκην, ένφ είς εν άλλο ση- 
μεΐον γίνεται λόγος περί τής ύπάρξεως μιας κεντρικής επιτροπής, 
ή όποία θα έπεξειργάζετο τά θέματα τού διαλόγου. Όμιλε! όμως 
ταυτοχρόνως καί περί δυσχερειών χωρίς να κάμνη λογον ειδικόν 
περί ποίων δυσχερειών πρόκειται. Οθεν γενναται το ζήτη
μα, κατά πόσον πράγματι προήχθη το θέμα του διάλογου μετά 
τής Ρωμαιοκαθολικής ’Εκκλησίας διά τής Διασκέψεως τής Γε
νεύης. Αυτό είναι τό έρώτημα, τό όποιον έθεσα είς έμαυτόν, δταν 
άπεφάσισα τό πρώτον μάθημά μου τού παρόντος έτους νά άφιερω- 
θή είς τήν Διάσκεψιν τής Γενεύης. Διότι, πράγματι, ή ’Εκκλησία



ή Ρωμαϊκή, παρά τάς τεραστίας διαφοράς, αί όποΐαι μάς χωρίζουν, 
είναι εγγύτερον ήμών. Και ή άπάντησις, την όποιαν έδωσα είς 
έμαυτόν, είναι, ότι είναι προβληματικόν, κατά πόσον προήχθη τό 
θέμα τοϋ διαλόγου προς την Ρωμαϊκήν ’Εκκλησίαν διό τής Δια- 
σκεφεως τής Γενεύης. Διό τούτο θά ομιλήσω σήμερον περί των 
κυρίων προϋποθέσεων τού διαλόγου προς την Ρωμαϊκήν Εκκλη
σίαν. Καί έρχομαι είς το πρώτον σημεΐον, το οποίον δεν φαίνεται 
ούδαμοΰ είς τά κείμενα τής Διασκέψεως. Δεν γνωρίζω, αν τό πρα
κτικό θά έλθουν κάποτε είς φως διό νό διαφωτίσουν ήμάς, άλλ’ 
άπ’ όσα βλέπω είς τό κείμενα, ότι να έχω ενώπιον μου, λέγω, ότι 
δεν έτέθη ζήτημα προϋποθέσεων τοϋ θεολογικοϋ Διαλόγου τής 
’Αλήθειας. Ή σκέψις μου άφορό είς μίαν καιρίαν προϋπόθεσιν τοϋ 
διαλόγου. Είναι απόλυτος ανάγκη νό ύπάρξη παρ’ ήμϊν ή γνώσις 
τής Ρωμαϊκής ’Εκκλησίας, ώς ιστορίας, ουσίας καί πραγματικότη
τας. Αυτό είναι τό πρώτον μύγα θέμα, τό όποιον πρέπει νό σπου
δάσουν όσοι θά ασχοληθούν με τον διάλογον προς τήν Ρωμαϊκήν 
’Εκκλησίαν. Ή ουσία αυτής τής Εκκλησίας ώς οργανισμού εκκλη
σιαστικού καί πολιτικού, διότι ή Ρωμαϊκή Εκκλησία υπήρξε μία 
οίονεί συνέχεια τής αρχαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτή ή μά- 
θησις αποτελεί προϋπόθεσιν απαραίτητον καί διό τήν επιτυχή έ- 
ναρξιν τού θεολογικοϋ Διαλόγου τής ’Αλήθειας (,0>. ’Έπειτα, τό 
δεύτερον θέμα είναι ή βαθεϊα γνώσις τής ’Ορθοδοξίας, ή όποία βέ
βαια υποτίθεται, ότι υπάρχει μεταξύ των ’Ορθοδόξων θεολόγων. 
"Ομως πρέπει νό λεχθή, ότι ή ανάγκη τής γνώσεως αυτής ανα
κύπτει από τό πρακτικό καί δέν έχω άνάγκην νό εϊπω περισσότε
ρα. Τρίτον σημεΐον είναι ή γνώσις τών προβλημάτων, τό όποια 
απασχολούν σοβαρώς τήν Ρωμαϊκήν ’Εκκλησίαν καί τό όποια φαί
νονται είς μίαν κολοσσιαίαν αληθώς βιβλιογραφίαν, ή όποία απο
τελεί άληθή ποταμόν, θό έλεγαν, εν τώ παρόντι. Είναι αφάντασταν 
τό τι έγινεν, ιδίως τό τί γράφεται μετά τήν Σύνοδον τοϋ Βατικα- 10

10) Οντως έχαρακτηρίσαμεν τόν μέλλοντα να διεξαχΰη Θεολογικοϋ διάλο
γον μεταξύ τής Καθολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί, τής Ρωμαιοκαθολικής 
τοιαύτης είς τον περί Μεγάλου Βασιλείου λόγον ήμών εν τή μεγάλη αιθούση 
τών τελετών τον Πανεπιστημίου Αθηνών. Έξεδόθη δ’ είς το τεύχος τών λό
γων τού Πανεπιστημίου τού 1965—1966 καί είς Ιδιαίτερον τεύχος υπό τόν 
τίτλον: «Ό Μέγας Βασίλειος πρότυπον οικουμενικού εκκλησιαστικού ήγέτου»
μετά Είσηγήσεως τού Πρύτανεως καί Λόγου τής Αυτού Μεγαλειότητας τού Βα
σίλειος Κωνσταντίνου επί τή εορτή τών Τριών 'Ιεραρχών (κατ’ έντολήν τής 
Συγκλήτου). Νύν (1970) εύρίσκεται υπό εκτύπωσιν ή δεύτερα εκδοσις.



νοΰ (1,). Ή Βιβλιογραφία είναι τόσον μεγάλη καί είναι τόσον πολ
λά τα προβλήματα τά τεθέντα μέχρι σήμερον, ώστε ή συντηρητική 
πλευρά τοϋ Βατικανού, διότι καί εκεί υπάρχουν συντηρητικοί, ώς 
καί παρ’ ήμχν, να άρχίζη νά ζητή χαλινόν, διότι θεμέλια τοϋ Ρω
μαιοκαθολικού Οικοδομήματος έτέθησαν έν άμφιβόλω. Ή δε τε
λευταία εγκύκλιος τοϋ Πάπα διά τά άντισυλληπτικά έθεσεν όξέως 
έπι ταπητος το ζητημα τοϋ κύρους τοϋ Ρωμαίου Επισκόπου. Είς 
καμμιαν άλλην εποχήν ή Ρωμαϊκή Εκκλησία δεν έτέθη προ όξυ- 
τάτων θεολογικών προβλημάτων καί προ πάντων διαμφισβητήσεως 
τής αυθεντίας, όπως έτέθη επί των ήμερων μας. θά άναφερθώ είς 
εν συγκεκριμένον βιβλιον, το όποιον άνέγνωσα καί το όποιον ανή
κει εις δύο εκ των μάλλον σημαινόντων θεολόγων τής Ρωμαϊκής 
Εκκλησίας, τούς Rahner καί Ratzinger : Episcopat und Pri
mat. θά το μεταφράσωμεν : Ίο Έπισκοπάτον, τ.ε. το σώμα των
Επισκοπών, και το Πρωτεΐον. Είς αύτό το βιβλίον βλέπει τις τήν 

θεολογικην και δη και εκκλησιολογικήν άγωνίαν των διαπρεπών 
θεολόγων, οι οποίοι θέλουν νά συμβιβάσουν τά δικαιώματα τών 
Επισκοπών, ως διάδοχων τών ’Αποστόλων, προς τά δικαιώματα 

του Ρωμαίου Ποντιφηκος, ώς «διαδόχου τοϋ Πέτρου», όπως ανα
κύπτουν αφ ενός μεν από τήν Α' Βατικανήν Σύνοδον, ή οποία 
καθωρισε το αλάθητον, άφ’ ετέρου δε είς τήν έπικειμένην τότε (τό 
βιβλίον έξεδόθη προηγουμένως) συζήτησαν είς τήν Β' Βατικανήν 
Σύνοδον. Είναι μια αληθης άγωνία θεολόγων, οί όποιοι προσπα
θούν νά συμβιβάσουν τάς δύο διάδοχός τής Ρωμαϊκής θεωρίας, δύο 
πραγματα σχεδόν άσυμβίβαστα, τό Πρωτεΐον καί τήν διαδοχήν τών 
’Αποστόλων, ώς καί τήν ενότητα τών ’Αποστόλων. Είς τάς προ
ϋποθέσεις πρέπει να προσθέσω αύτό, τό όποιον ήδη έτόνισα είς τήν 
γενικήν εισαγωγήν, τό ζήτημα δηλαδή τής μορφώσεως πολλών 
θεολογικών στελεχών καί δή κληρικών, διότι είναι άναμφισβήτη- 
τον, ότι ή άρχαία ’Εκκλησία, ή όποια είχε μέγαν άριθμόν ’Επισκό
πων, οί όποιοι ήσαν έζ ίσου ικανοί καί είς τήν διοίκησαν καί είς 
τήν θεολογίαν, έπραττεν έν προκειμένω τό πρέπον, δι’ ο καί αυτή 
ώδήγησε τήν Καθολικήν ’Εκκλησίαν είς τήν νίκην τής ’Ορθοδο
ξίας ακριβώς, διότι είχεν ανδρας, οί όποιοι ήσαν ικανοί καί είς τό 11

11) Ίδέ τήν τρίτομον «κδοσιν λατινικών κειμένων μετά γερμανικής μετα
φράσεις καί σχολίων τού Lexikon für Theologie und Kirche, vm τόν 
τίτλον Das II Vaticanum I, II, III, gy.ôomç Herder, 1966,



δύο. Είναι άξιος πάσης έξάρσεως ό τρόπος, κατά τον όποιον ή αρ
χαία ’Εκκλησία έλυσε το βαρυσήμαντον τούτο ζήτημα, δηλ. να α
πόκτηση κλήρον μορφωμένον, διότι δύναται νά δώση άφορμάς 
σκέψεων διά την μέθοδον Χύσεως του μεγάλου αύτοΰ ζητήματος 
τής Ελληνικής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, τής μορφώσεως του κλή
ρου και ειδικών στελεχών τής Έλλαδικής ’Εκκλησίας. Είς τήν 
Δύσιν υπήρξε και υπάρχει νΰν συνέχεια τής άρχαίας μεθόδου, δι’ 
δ και υπάρχουν πολυάριθμα πρόσωπα, τά όποια διαθέτουν καί τά 
δύο, τ.έ. καί τήν μόρφωσιν καί τήν διοικητικήν ικανότητα. ’Αλλά 
βεβαίως ή Ρωμαϊκή ’Εκκλησία είχε τήν πρόνοιαν κατά τήν άνα- 
σύστασιν του τάγματος των ’Ιησουιτών νά άναθέση είς αυτά τήν 
δημιουργίαν επιστημονικών στελεχών. Οί περισσότεροι των καθη
γητών των Ρωμαιοκαθολικών Πανεπιστημίων είναι Ίησαυΐται. Εϊ- 
χον τήν ευκαιρίαν νά γνωρίσω Ίησουΐτας, οί όποιοι μοΰ εϊπον, 
δτι μετά τήν εγκύκλιον παιδείαν οί κληρικοί των, ώς μοναχοί, είναι 
υποχρεωμένοι ν’ άσχοληθοΰν με τήν γλωσσικήν των έκπαίδευσιν, 
ή όποία άναφέρεται είς τάς τρεις γλώσσας, όπως τάς έχουν καί αί 
θεολογικαί Σχολαί τής Δύσεως. ’Επί τρία χρόνια μανθάνουν Ελ
ληνικά, Λατινικά καί Εβραϊκά καί είτα σπουδάζουν επί πέντε έτη 
Φιλοσοφίαν καί επί τέσσερα έτη θεολογίαν. Ταΰτα ακολουθούν 
δύο έτη πρακτικής ιερατικής άσκήσεως. Περίπου είς ήλικίαν τριά
κοντα δύο έως τριάκοντα τεσσάρων ετών είναι έτοιμοι διά τά ποι
κίλα έκκλ. έργα οί Ίησουϊται. Αυτή είναι ή μόρφωσίς των. θέλω 
νά έξάρω Εν σημεΐον είς αυτήν τήν βραχυτάτην έκθεσιν : Πέν
τε έτη είναι όντως αναγκαία διά τήν φιλοσοφικήν μόρφωσιν, διότι 
προϋπόθεσις τής άναπτύξεως τής θεολογίας είναι άσφαλώς ή ισχυ
ρά φιλοσοφική μόρφωσίς καί βαθεϊα φιλοσοφική διανόησις. "Οταν 
ήμην φοιτητής είς τό Πανεπιστήμιον τών ’Αθηνών, είχον επαφήν 
με τον αείμνηστον Β. Άντωνιάδην, ό όποιος μοΰ έλεγεν, δτι έπρεπε 
νά ύπάρχη είς τό κατώφλιον τής θεολογικής Σχολής μία επιγρα
φή : «Μηδείς άφιλοσόφητος είσήτω». ’Ακμή τής θεολογίας ση
μαίνει καί άκμήν τής φιλοσοφούσης θεολογικής σκέψεως. Ή Ρω
μαϊκή ’Εκκλησία μέ τά τεράστια "Ιδρύματα, τά όποια έχουν οί Ίη- 
σουΐται, δίδει μύγα πλήθος καθηγητών Πανεπιστημίων καί θεολο- 
γούντων κληρικών καί δή καί επισκόπων. Τό πέμπτον σημεΐον ά- 
φορδ είς τήν συνείδησιν περί τών σκοπών είδικώς τοΰ διαλόγου 
μετά τής Ρωμαϊκής ’Εκκλησίας. Ό διάλογος προς τήν Ρωμαϊκήν



Εκκλησίαν πρέπει νά έχη συγκεκριμένους σκοπούς. Σκοπούς α
μέσους καί σκοπούς άπωτέρους. Ποιοι είναι οΐ άμεσοι σκοποί ;

Πρωτίστως είναι ή άρσις των εμποδίων, τα όποια υπάρχουν, 
διά. νά φθάσωμεν είς τον θεολογικόν διάλογον προς την ’Εκκλη
σίαν της Δύσεως. θά ομιλήσω περί των εμποδίων, άφοϋ προηγου
μένως λάβω θέσιν άπέναντι των λεγομένων, ότι εύρισκόμεθα ήδη 
είς τον διάλογον τής άγάπης. Όρθώς παρετηρήθη, νομίζω, είς την 
Γενεύην, ότι παρά την ύφισταμένην μεγάλην εγγύτητα των δύο 
Εκκλησιών είς τά κεφαλαιώδη σημεία, έχει δημίου ργηθή διά των 
αιώνων μέγα χάσμα μεταξύ αύτών των δύο πρεσβυγενών Εκκλη
σιών. Ή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, άκριβώς διότι είναι Ρωμαιο
καθολική, επειδή δήλον ότι ό Καθολικισμός της προσδιορίζεται άπό 
τήν νομικήν σχολαστικήν-θωμιστικήν Άριστοτέλειον φύσιν τού 
Ρωμαϊκού πνεύματος, άπεσπάσθη άπό τήν άρχαίαν Καθολικήν 
Εκκλησίαν. Αυτή είναι ή καιρία αιτία τού Σχίσματος καί ή άπω- 
τάτη αιτία τοϋ πρώτου διχασμού τού Χριστιανισμού. Άπέβη δέ ή 
εν τη Δύσει ’Εκκλησία Ρωμαϊκή καί όσον περισσότερον έγένετο 
Ρωμαϊκή, τόσον περισσότερον άπεξενοΰτο ήμών καί έδημιούργει 
εχθρότητας. "Ενεκα ακριβώς τού λόγου τούτου ή Ρωμαϊκή ’Εκκλη
σία δέν ήλθεν είς μίαν ή δύο συγκρούσεις προς τήν ’Ανατολήν ή 
τήν Δύσιν, άλλα ήλθεν είς τέσσαρας συγκρούσεις καί νομίζω, ότι 
ή Παγκόσμιος ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία είναι το κατάλληλον έδα
φος, διό νά ’ίδωμεν αυτήν τήν Εκκλησίαν καί τήν διό μέσου πολ
λών αιώνων έξέλιξιν είς τός κυρίας αυτής γραμμάς. Ή δε έξέλι- 
ξις διδάσκει ημάς, δτι, άκριβώς διότι μετεβλήθη ό οργανισμός τής 
Ρωμαϊκής Εκκλησίας άπό εκκλησιαστικόν είς έκκληστιαστικοπολι- 
τικόν, ώδηγήθη ή ’Εκκλησία αυτή είς τήν πρώτην σύγκρουσιν τού 
9ου αίώνος προς τον Φώτιον, είς τήν δευτέραν σύγκρουσιν προς 
τάν Κηρουλάριον (1054) καί είκοσι έτη βραδύτερον είς τήν τρίτην 
σύγκρουσιν προς τήν Γερμανικήν Αυτοκρατορίαν καί άλλα Κράτη 
(1073/5), βραδύτερον δέ είς τήν τετάρτην σύγκρουσιν προς τό 
θρησκευτικόν λαϊκόν αίσθημα καί τήν θεολογίαν, ώς θεολογίαν 
τής δικαιώσεως, δπως τήν άντελήφθη ό Λούθηρος (1517), ώστε 
να προέλθη εξ αύτής ό Προτεσταντισμός καί ή Μεταρρύθμισις. Δέν 
βλέπω ώς ’Εκκλησιαστικός 'Ιστορικός μεμσνωμένως ούτε τά γεγο
νότα τού 9ου αί., ούτε τά γεγονότα τού 11ου αί., όσον αφορά είς 
τάς σχέσεις τών δύο ’Εκκλησιών, αλλά βλέπω τήν Ρωμαϊκήν Έκ-



κλησίαν έν if) πορεία αυτής, όπως κατά τρόπον θαυμάσιου εμφα
νίζεται ή πορεία αυτή εις τήν τρίτην σύγκρουσιν. Ό άγων αύτής 
ήτο άγων περί κυριαρχίας τής Εκκλησίας καί ειτα τοΰ Κόσμου. 
Άφοϋ διεκήρυξε τήν θέλησιν αύτής να έχη απασαν τήν εκκλη
σιαστικήν εξουσίαν, ώδηγήθη εις σύγκρουσιν προς τήν Πολιτείαν, 
διότι ήτο ανάγκη να απαλλαγή του Καισαροπαπισμού (Πρβλ. Β. 
Στεφανίδου, Εκκλησιαστική 'Ιστορία, Άθήναι 1959, σελ. 479) καί 
να κατάληξη, κατά τον περί επιβολής αγώνα, εις τον Παποκαισα- 
ρισμόν, ό όποιος άριστα εκφράζει τόν Ρωμαιοκαθολικισμόν των Με
σαιωνικών Χρόνων, ιδία άπό τού Ίννοκεντίου μέχρι τού τραγικού 
Πάπα Βονιφατίου τού Η' (13ος—14ος αιών). Έπακόλουθον τοΰ 
γεγονότος τούτου είναι ή σύγκρουσις τού 16ου ai. Τότε δε έπήλ- 
θεν ή όλοκλήρωσις, έν μεγάλω μετρώ, τού έκρρωμαϊσμοΰ, εις τήν 
έν Τριδέντω Σύνοδον (1545—1563). Μόνον όποιος γνωρίζει αύτήν 
τήν έξέλιξιν ή μπορεί νά άντιληφθή, διατί τήν ώραν τής συγκρού- 
σεως είς τήν Δύσιν γίνεται ή Εκκλησία τής Δύσεως περισσότερον 
ρωμαϊκή καί όλοκληροΰται ή ’Εκκλησία αυτή είς τήν αντιμεταρ
ρύθμισή τής έν Τριδέντω Συνόδου.

Ό κύριος θεολογικός διάλογος δύναται καθ’ ημάς ν’ άρ- 
χίση, εάν έν τώ χρόνω τού λεγομέ
νου διαλόγου τής αγάπης αρθούν 
τα μεγάλα έμπόδια τής Ούνίας καί 
τ ή ς Προπαγάνδας. Πρόκειται, οχι μόνον περί 
τού πρωτείου έξουσίας τού Ρωμαίου ’Επισκόπου, άλλα καί τού 
άλάθητου, το όποιον ή Ρώμη έρρύθμισε τήν ώραν τής συγ- 
κρούσεως προς τάς έθνικότητας τού 19ου ai., τώ 1870. "Ο
ταν ή Ρώμη κατέστη πρωτεύουσα τής ’Ιταλίας, έκλείσθη ό Ρωμαίος 
’Επίσκοπος καί προσέδωκεν είς τήν αύθεντίαν αύτοΰ μεγαλύτερον 
κύρος διά τής θεσπίσεως τού άλαθήτου (12λ ’Έκτοτε ή Ρωμαϊκή 12

12) Τήν άπόφασιν περί άλαθήτου, διακρινομένην είς το κείμενον διά τοΰ 
Definimus, εΰρίσκομεν προχείρως είς τδ Βργον: Conciliorum Oecumeni- 
corum Décréta edidit Centre die Dooumentatione Instituto per le 
Scienze Religiose Bologna, επιμελείς los. Alberigo, Perikilie Ioannou, 
Claudio Leonard!—Paolo Probi Consultante Hub. Edin, Editio altera 
MCMLXII, σελ. 791/2. Κατά τήν 4η;ν συνεδρίαν τής Συνόδου τοΰ 1870 έψηφί- 
σθη είς τδ 4ον κεφ., είς τδ περί τής ’Εκκλησίας τοΰ Χριστοί. ’Εν αΰτφ τφ 
κεφαλαίρ), τφ άναφερομένφ είς τδ θέμα “De Romani Pontifiais in FaiUibili 
Magisterio”, διετυπώθη ή διδασκαλία αυτή, θεμελιώνεται δέ ή διδασκαλία 
είς τό Ματθ. 16, 18: «Σδ εί Πέτρος...», είς τήν Formula Hormisdae τοΰ 
517, είς τήν φερομένην ομολογίαν του Μιχαήλ ΤΓαλαι«λόγου καί είς τήν Φλο.)- 
ρεντιανήν Σύνοδον τοΰ 1439,



Εκκλησία παλεύει προς έαυτην. Αυτήν την πάλην ευρίσκει κανείς 
σήμερον εις τάς αποφάσεις τής Β' Βατικανής Συνόδου και μάλι
στα εις την θεολογίαν, ή οποία ακολουθεί την Β' Βατικανήν Σύ
νοδον. Υπήρξε, βεβαίως, ευτύχημα διά την Ρωμαϊκήν ’Εκκλησίαν 
το γεγονος, δτι μετά τον Πίον τον 12ον, διπλωμάτην και τής πα
λαιός φρουράς Επίσκοπον, ήλθεν είς τον θρόνον ό ’Ιωάννης ό 
23ος, ο οποίος ήνοιξεν ενα δρόμον νέον διά ν’ άνανεώση τήν Ρω
μαϊκήν Εκκλησίαν. Ούτως εχομεν μίαν άρχήν βελτιώσεως τής εν 
λόγω ’Εκκλησίας, τήν οποίαν ονομάζω «άρχήν τού ά- 
πορρωμαϊσμοϋ διά τήν εν άπωτάτω 
μελλοντι επάνοδον είς τον αρχαίον 
Καθολικισμόν». Πρόκειται διά τήν νέαν εναρξιν μακράς 
πορείας τής Ρωμαϊκής Εκκλησίας, ή οποία, καταλήξασα είς 
ε κ ρ ρ ω μ α ϊ ο μ ο ν πλήρη είς τάς δύο μεγάλος Συνό
δους του Τριδέντου καί τήν Α' Βατικανήν, πιθανώς 
ήρξατο τής άντχθέτου πορείας. ’Εάν 
κατορθωση νά άποβάλη τάν έντονον ρωμαϊσμόν, τότε ή Δυ
τική ’Εκκλησία θά είναι δυνατόν νά όδηγηθη προς τήν ενό
τητα τής άρχαίας Καθολικής Έκκ,λησίας, ή όποια, κατά τάς 
’Ορθοδόξους απόψεις, όπως έξετέθησαν καί είς το Ν. Δελχί, απο
τελεί την βασιν του διάλογου μεταξύ των Εκκλησιών. ’Επιστροφή 
εις εκείνην την εποχην (13>. Αυτή είναι ή θεμελιώδης τοποθέτησις 
τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας. Διότι δεν ήμποροΰμεν νά εϊπωμεν είς 
τούς Δυτικούς ελάτε νά γίνετε ’Ορθόδοξοι, άλλά ήμποροΰμεν νά 
καλέσωμεν αυτούς νά συναντηθώμεν επί του εδάφους τής άρχαίας 
ήνωμένης Καθολικής ’Εκκλησίας. Φρονώ, δτι ό Παύλος ό 6ος είναι 
πλέον συγκροτημένος ή ό ’Ιωάννης ό 23ος, άλλά προχωρεί είς 
τήν ιδίαν γραμμήν. Υπήρξε καλή διάθεσις καί καλή θέλησις, προσ- 
έγγισις, αμβλυνσις των αντιθέσεων μεταξύ Ίωάννου του ΚΓ' καί 
τού Πατριάρχου Άθηναγόρου καί είτα Παύλου τού ΣΤ' καί Ά-

13) Oer. Konidaris, The Orthodox Contribution in the Section 
of Unity in New Delhi, Introductory Note, «Θεολογία» 1962, σελ. 183 
—187 καί Άνάτυπον. ’Ενταύθα παρατίθεται καί ή Ελληνική μετιίφρασις 
Αμ. Αλι&ζάτου. "Εν εκ των θεμελιωδεστέρων κειμένων-δηλώσεων, αι- 

τινες κατιετέθησαν ποτέ είς τήν Οικουμενικήν Κίνηοιν, είναι ασφαλώς ή δή- 
?τοσις τής ’Ορθοδόξου αντιπροσωπείας είς τό Τμήμα «Ένότης» τής Γ' Γεν. 
Σ υνελευσεως του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών εν Ν. Δελχί (1961). 
Συνεταγη διά τής συνεργασίας όλων, με επί κεφαλής τόν πατέρα G. Plorovskv 
και τον καθηγητήν Άμ. Άλιβιξάτον,



θηναγόρου. Οΰτω διηνοίχθη νέος δρόμος, ό όποιος εγινεν ευ
ρύτερος άπό τής Β' Βατικανής Συνόδου, παρά τό γεγονός, ότι και 
εις την Σύνοδον ταύτην και εις μίαν έκδήλωσιν σημαντικήν, την 
εγκύκλιον “Ecclesiam Suam” Παύλου τοΰ 6ου φαίνεται να υ
πάρχουν καί να έπανέρχωνται ισχυροί οί συντηρητικοί οι ίσχύον- 
τες πρότερον. Είναι ισχυρά ή θέσις των συντηρητικών κύκλων, οί 
όποιοι επιδρούν έπί τού Παύλου τού 6ου, διότι ό έξετάζων την βι
βλιογραφίαν μετά την Β' Βατικανήν Σύνοδον αντιλαμβάνεται, ότι 
ή συντηρητική μερίς αισθάνεται φόβους μεγάλους διά την μετα
βολήν εις την αυθεντίαν τού Ρωμαίου Επισκόπου. Υπάρχει δέ έν
τονος κρίσχς αυθεντίας τής Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Είς τό μέγα έρ- 
γον τό άφορών έν άρχή είς την ενότητα καί είτα είς την προπαρα- 
οκευήν τής ένώσεως υπάρχουν μέγιστοι δυσχέρειαι, αί όποϊαι δμως 
πρέπει να αρθούν καί άπό τής πλευράς τής Δύσεως καί άπό τής 
ήμετέρας. Είναι ανάγκη να σημειωθώσι τινά έκ των γεγονότων 
των τελευταίων ετών : Το γεγονός τής συγκλήσεως τής Β' Βα-
τικανής Συνόδου. Ή παρουσία τών ρωμαίων παρατηρητών είς την 
Δτάσκεφιν τής Ρόδου (1961) καί έπειτα είς τό Ν. Δελχί (1961). 
Μέγα γεγονός ήτο ή συνάντησις τού Άθηναγόρου καί τού Παύλου 
τού 6ου είς την 'Ιερουσαλήμ (1964), άλλα καί ή άρσις τού ανα
θέματος τό 1966. Δεν ήρθη τό Σχίσμα, όπως πολλοί άνοήτως γρά
φουν, άλλ’ ήρθη άπλώς τό άνάθεμα τού 1054, τό όποιον ήτο καί 
άντικανονικόν. "Ολα αύτά οδηγούν είς μίαν ενότητα τών Εκκλη
σιών έν τή πράξει, ως συνήθως λέγεται ύπό τών 'Ιεραρχών τού 
Οικουμενικού Πατριαρχείου. Άλλα είς τά σπουδαία ταύτα γεγο
νότα έρχεται να προστεθή ή πρότασις τών ήμετέρων περί τού θεο- 
λογικοΰ διαλόγου. Καί ενταύθα πρέπει να τονίσω, δτι ενώ έκλή- 
θημεν είς τήν Β' Βατικανήν Σύνοδον, ήρνήθημεν να στείλωμεν 
άντιπροσώπους. Άρνηθέντες, δμως, τήν άποστολήν παρατηρητών, 
προετείναμεν τον διάλογον, τον όποιον 
εϊμεθα υποχρεωμένοι νά διεξαγάγωμεν, άφοΰ τον μεθοδεύσωμεν. 
Πρέπει νά σημειώσω ωσαύτως, δτι οί Ρώσσοι άνήρεσαν τον λόγον, 
δν έδωκαν προς ημάς, καί άπέστειλαν παρατηρητής είς τήν Β' 
Σύνοδον τού Βατικανού, κάμνοντες ιδίαν πολιτικήν. 'Ηλθε δέ τό 
θέμα τού διαλόγου κατόπιν είς τήν Γ ' Διάσκεφιν τής Ρόδου ( 1964 ), 
τό όποιον συνεζητήθη διά μακρών καί προεκάλεσε διενέξεις. Τό 
ζήτημα, δπερ μάς άπησχόλησε πρώτον, ήτο κατά πόσον ό Οίκου-



μενικός Πατριάρχης θά ελθη είς άπ5 εύθείας επαφήν προς τον Ρω- 
μαίον Επίσκοπον, έξαγγέλλων έπισήμως τον διάλογον έν τη άπαν- 
τήσει είς τό μήνυμά του προς την Διάσκεφιν τής Ρόδου τοΰ 1964. 
Τούτο ητο βεβαίως εν ζήτημα δευτερεΰον, άλλά μέ σημαντικήν 
άξίαν, διό και άπησχόλησε τήν Διάσκεφιν. Το έτερον ήτο το τής 
αναβολής ή μή τοΰ διαλόγου μετά τήν λήξιν τής Β' Βατικανείου 
Συνόδου, άν καί ήμεϊς προετείναμεν τούτον. Οί ήμέτεροι ύπεχώρη- 
Οαν εις τήν άξίωσιν των Ρώσσων νά μή γίνη απευθείας άπάντησις, 
οια τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου, άλλα είς τούς ενδιαφερομέ
νους ένταΰθα καί τον Καρδινάλιον Αύγουστΐνον Bea, Πρόεδρον 
τής Γραμματείας έπί τής Ενότητας τοΰ Βατικανοΰ. "Ενεκα τούτου 
δεν υπέγραφα τά πρακτικά, άτινα ούδέποτε έξεδόθησαν, ούδέ έ- 
στάλησαν έν άντιγράφω είς τά μέλη τής Διασκέψεως (Πρ6λ. Ίω. 
Καρμίρη, ’Ορθοδοξία καί Ρωμαιοκαθολικισμός, II. Ή Τ' Πανορθό
δοξος Διάσκεψις τής Ρόδου καί ή Τ' φάσις τής Β' Βατικανείου 
Συνόδου, Άνάτυπον έκ τοΰ περιοδικοΰ «Εκκλησία», Άθήναι 1964, 
σελ. 11). Δεν υπέγραφα τά πρακτικά, διαφωνήσας, διότι άπεδέχθη 
η πλειοφηφια την ιδέαν, ότι πρέπει νά είπε θα δλοι σύμφωνοι είς 
ολα, εφ οσον και οι Ρώσσοι δεν θέλουν νά στείλη ό Πατριάρχης 
γράμμα είς τον Πάπαν. Καίτοι ημείς προετείναμεν τον διάλογον, 
ορθον ήτο να μη ύπαρχη μειοψηφία. Άλλ’ έρωτώ : Διατί έπρεπε
να μη στείλη γραμμα ό Πατριάρχης, άφοΰ μάλιστα είχε γίνει το 
μεϊζον, τούτέστιν ή συνάντησις Πάπα καί Πατριάρχου. Έπηκολού- 
θησαν αλλα γεγονότα, τά όποια παρεμέρισαν τάς πολιτικής φύοεως 
αντιρρήσεις. Πώς ήτο δυνατόν νά μή άλληλογραφοΰν οί συναντη- 
θέντες άρχηγοί, άφοΰ, μάλιστα, ήμεϊς προετείναμεν, τό τονίζω, 
τον διάλογον, οί δέ Ρώσσοι μετέβησαν αύτοβούλως είς Ρώμην ; Καί 
εις την υποθεσιν τής συναντήσεως των 'Ιεροσολύμων υπήρξε δια
φωνία, άλλά διατί τόση στενοκαρδία; "Οθεν διετύπωσα τότε τό έ- 
ρώτημα : Πώς είναι δυνατόν νά άρχίση ό διάλογος, έάν δεν χαι
ρετίσουν άλλήλους οί άρχηγοί τών ’Εκκλησιών ; Ai προβαλλόμε
νοι πολλάκις αντιρρήσεις στερούνται νοήματος. Ό Οικουμενικός 
Πατριάρχης είχε τήν ευτυχή έμπνευσιν νά έπωφεληθή τής 
ωσαύτως ευτυχούς έμπνεύσεως τοΰ Παύλου τοΰ Στ' νά έπι- 
σκεφθή τά 'Ιεροσόλυμα. Συνεφωνήθη δέ ή συνάντησις, χω
ρίς νά προφθάση τό Πατριαρχεϊον νά συζητήση τά κατά τήν 
δυνατότητα τής συναντήσεως μέ τούς άλλους ’Ορθοδόξους. 
Είναι όμως είς έμέ γνωστόν, ότι οί Σέρβοι έχουν τήν γνώ



μην, on ανήκει φυσικώς ή πρωτοβουλία είς ώρισμένα ζητήματα 
είς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην ώς πρώτον τής ’Ανατολής. Όρ- 
θώς, λοιπόν, ό Οικουμενικός Πατριάρχης Άθηναγόρας ελαβε την 
άπόφασιν. Δι’ δ και τό μέγα γεγονός είς την Μέσην ’Ανατολήν 
τάς ημέρας έκείνας τοϋ ’Ιανουάριου 1964 δεν ήτο, δπως θά ήτο, 
εάν έπεσκέπτετο τάς χώρας τής Μέσης ’Ανατολής ό Πάπας μόνος 
του, άλλά ήτο ή συνάντησις των δύο ’Αρχηγών τών πρεσβυγενών 
’Εκκλησιών. Καί με την έμφάνισίν του ό Άθηναγόρας ό Α' νομί
ζω, ότι συνετέλεσεν είς την έδραίωσιν τής θέσεως τής ’Ορθοδο
ξίας έν τή Μέση ’Ανατολή. Μετασχών του ιστορικού τούτου γεγο
νότος, ενθυμούμαι την επιμονήν, με την οποίαν έζήτει ή Κυβέρνη- 
σις τής Συρίας, όταν εϊμεθα είς τό Άμμάν, νά μεταβή ό Πατριάρ
χης μετά τής άκολουθίας του είς την Δαμασκόν. Ό Πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας τής Συρίας καί ό Πατριάρχης ’Αντιόχειας εζη- 
τουν νά μεταβώμεν είς Δαμασκόν. Ό Πατριάρχης εϊπεν, on 
δεν ήμπορεϊ νά άλλάξη τό προκαθορισθεν πρόγραμμα καί νά με- 
ταβληθή ό σκοπός καί ή έμφάνισις τού ταξειδίου, αποβλέποντας 
είς την πρώτην μετά 1.450 ετη περίπου συνάντησιν τού Παπα και 
τού Πατριόρχου καί μόνον καί δη καί «επί ισοις όροις» (14)· 
Ύπεγραμμίζετο ουτω τό κύριον γεγονός, ή συνάντησις τών δυο 
εκκλησιαστικών ηγετών καί όχι νέον τι, ή ίδική του περιοδεία. Πε
ριοδείαν ήμπορεϊ νά κόμη ό Πατριάρχης και άλλοτε. Πολύ ορθώς ! 
Οί ’Ορθόδοξοι τής Μ. ’Ανατολής ήσθάνθησαν τότε ιδιαιτέραν υπε
ρηφάνειαν διά την παρουσίαν τής ’Ορθοδοξίας και την απονομήν 
είς τον Πατριάρχην τιμών, αί όποϊαι ήσαν βασιλικοί τιμαι. Τα 
σπουδαία λοιπόν τούτα βήματα ώδήγησαν είς συζήτησιν περί τής 
αναγκαίας πρακτικής ένεργείας προς άποσαφηνισιν τού νοήματος 
τού διαλόγου. Βεβαίως εχομεν πολλά γεγονότα, τά όποια υποβοη
θούν αυτόν τον διάλογον, άλλ’ είναι αναγκη να προχωρησωμεν εις 
τό ζήτημα τής μεθόδου.

Είναι βαρυσήμαντον τό θέμα τής μεθόδου, την οποίαν οφει- 
λομεν νά άκολουθήσωμεν κατά την διεξαγωγήν τού διαλόγου προς 
την Ρωμαιοκαθολικήν Δύσιν. Συνήθως γίνεται λόγος περί τού δια
λόγου τής άγάπης, έν τω όποίω ευρισκομεθα, και προστίθεται, on 
θά άκολουθήση ό θεολογικός διάλογος. Ο συνάδελφος κ. Ιω. 
Καρμίρης λέγει : «Δεν πρέπει νά κάμνωμεν διάκρισιν τού πρώτου

14) Την εν Φλωρεντία δεν χρειάζεται σήμερον νά ένθνμοι5μεθα.



άττό του δευτέρου, διότι είναι εν και τό αύτό νόμισμα ή δύο δφεις 
ενός και τοΰ αυτού νομίσματος». Ασφαλώς είναι αξιοπρόσεκτος 
αυτή ή παρατήρησις διά την προσεκτικήν μελέτην, τήν οποίαν ό- 
φείλομεν νά κάμωμεν εις τό θέμα τής ορθής μεθοδεύσεως τού ανα
πόφευκτου, διά λόγους παγκοσμίου ανάγκης τού Χριστιανισμού 
τού παρόντος, διαλόγου προς τήν Ρωμαιοκαθολικήν Εκκλησίαν.

Ημείς, οεχόμενοχ τήν θέσιν, ότι υπάρχει, μετά τήν συνάντη- 
σιν των ηγετών των δύο πρεσβυγενών ’Εκκλησιών, τήν άρσιν τού 
άναθεματος καί τήν συμμετοχήν είς τήν ’Επιτροπήν «Εργασίας» 
τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκκλησιών, διάλογος τής άγά- 
πης, ένψ πολλαί συναντήσεις θεολόγων γίνονται, θέτομεν μίαν 
άλλην πλευράν τού θέματος ενώπιον τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών. 
Κατά τον χρόνον τού διαλόγου τής άγάπης καί άκριβώς εν τψ κλί- 
ματι αυτού τφ προσφόρω δέον ν ά δημχουργη- 
θούν α ί προϋποθέσεις τοΰ θεολογι- 
κου διάλογου, τού διαλόγου τής ’Α
λήθειας, τής έ ν τ ή 'Αγία Γραφή καί 
τή Ιερά Παραδόσει τών οκτώ πρώ
των αιωνων περιεχομένης. Ai προϋποθέ
σεις αυτοί είναι βασικοί, διότι άναφέρον- 
ται πρώτον είς τήν άρσιν τών εμπο
δίων, άτχνα δεν επιτρέπεται νά μείνουν, καί δεύτερον είς τον 
άνωτέρω μνημονευθεντα σκοπόν τοΰ θεολογχκοΰ διαλόγου τής ’Α
λήθειας. Αύτά είναι θεμελιώδη. Ό μικτός χαρακτήρ τών εμποδίων, 
περί ών γίνεται λόγος εύθύς άμέσως, εμποδίων πρακτικών καί έκ- 
κλησχαστχκοθεολογικών, έττχβάλλεχ τήν είς τό προκαταρκτικόν στά
διο ν τοΰ θεολογχκοΰ Διαλόγου λύσιν των.

Αλλ είς την Δχασκεφχν τής Γενεύης έτέθη ταυτοχρόνως μία 
άλλη προϋποθεσχς, η οποχα ίσως πρέπει νά τεθή ώς πρώτη, τούτέ- 
στιν οτχ πρεπει αί Έκκλησίαχ νά διορίσουν μίαν ειδικήν Διορθό- 
δοξον Κεντρικήν ’Επιτροπήν, ή όποία νά έξετάση τάς προϋποθέ
σεις καί τούς σκοπούς τού θεολογχκοΰ διαλόγου τής ’Αλήθειας, 
προσθέτομεν «επί ϊσοις δροχς», έφ’ δσον πρόκειται νά συναντηθώμεν 
καί νά συνεννοηθώμεν είς τό κοινόν έδαφος τής άρχαίας Καθολι
κής Εκκλησίας. Ή πρότασχς είναι ορθή, άρκεϊ νά γίνη ή ’Επιτρο
πή άπό κληρικούς καί λαϊκούς, τούς μάλλον ειδήμονας.



Εν αυτή τη Επιτροπή δέον να έπιδιωχθή ή διαλεύκανσις των 
ζητημάτων, τα όποια δεν έχουν καθορισθή. Αυτή ή Επιτροπή θά 
πρεπει νά έκκαθαρίση το έδαφος και να δημιουργήση τάς φυχολο- 
γικας και πραγματικός προϋποθέσεις, αί όποϊαι είναι δυνατόν νό 
εμποδίσουν τον διάλογον. Μέθοδοι καί σκοποί τοϋ διαλόγου (δια
δικαστικό θέματα ) πρέπει νό άποσαφηνισθοϋν, διότι μόνον ουτω 
θό είναι δυνατόν νό προχωρήσωμεν με τήν ελπίδα ενός καρποφό
ρου ούσιαστικώς θεολογικοΰ διαλό
γου τής Ά λ η θείας. Αυτή άλλωστε ή Κεντρική 
Διορθόδοξος Επιτροπή θό σύνταξη έν τέλει καί τήν ήμερησίαν 
διάταξιν τοϋ μέλλοντος νό διεξαχθή, με μακράν προοπτικήν, δια
λόγου.

Κατόπιν των θεμελιωδών τούτων παρατηρήσεων έρχομαι εις 
το ζήτημα τής έξετάσεως των σημαντικών εμποδίων, ών ή αρσις 
θ’ άποτελέση τήν άρίστην προϋπόθεσιν ένάρξεως θεολογικοΰ δια
λόγου τής ’Αλήθειας.

Δύο θεωρού μεν σημαντικό εμπόδια τοϋ θεολογικοΰ διαλόγου 
μεταξύ τής Καθολικής ’Ορθοδόξου καί τής Ρωμαιοκαθολικής ’Εκ
κλησίας : 'Υπάρχει ή Ούνία καί ή αθέμιτος προπαγάνδα, ή οποία
ούδεμίαν σχέσιν έχει προς τον διό τοϋ δημοσίου κηρύγματος ευ
αγγελισμόν καί τήν τυχόν δι’ αύτοϋ έπερχομένην αλλαγήν εκκλη
σιαστικού δόγματος. Δεν ή μπορεί νό άρχίση θεολογικός διάλογος, 
έόν αυτό τό δύο μεγάλα προβλήματα δεν λυθούν. Υπάρχει ήδη 
έτοιμον τό έδαφος διό τήν λύσιν τοϋ θέματος καί παρομοία προς 
τήν άπαιτουμένην συμφωνία επί τοϋ ζητήματος τής προπαγάνδας. 
Είναι άλλωστε εν εκ τών ζητημάτων, τό όποια άπησχόλησαν καί 
τό Παγκόσμιον Συμβούλων τών ’Εκκλησιών πολλάκις, δι’ ο καί έ- 
γένετο δεκτή ή έτοητασθεϊσα άπόφασις είς συνεδρίαν τής Κεντρι
κής ’Επιτροπής τοϋ Π.Σ.Ε. Τήν άπόφασιν τής Κεντρικής ’Επιτρο
πής έδέχθη είτα καί ή Γεν. Συνέλευσις (περί άπαγορεύσεως τοϋ 
αθεμίτου προσηλυτισμού). Αυτό είναι έτοιμον κείμενον, δυνάμε- 
νον νό τροποποιηθή καί νό βελτιωθή. Πρόκειται περί λύσεως βα
σικών θεμάτων, διότι δεν είναι δυνατόν νό συνεργαζώμεθα εις 
ένα Συμβούλων, καί έν προκειμένη) ή άπόφασις αφορά εις τό 
Παγκόσμιον Συμβούλων τών ’Εκκλησιών, καί ταυτοχρόνως ό ένας 
νό κάμνη προπαγάνδαν εναντίον τοϋ άλλου. Ουδέ νοείται προπα
γάνδα, άποβλέπουσα είς τό νό άλλάξωμεν τός δογματικός πεποι-

ι



θήοεις μελών Εκκλησιών, μετά των οποίων συνεργαζόμεθα. Είναι 
η τοιαύτη ενέργεια άντιχριστιανική. ’Εκεί, λοιπόν, έχομεν έτοιμον 
ολικόν, ένω διά το θέμα της Ούνίας δεν έχομεν κάμει άλλην προ- 
παρασκευήν πλήν εκείνης, την οποίαν έγραψεν ό αείμνηστος δι
δάσκαλος Χρυσόστομος Παπαδοπούλας, καί ή όποια πρέπει να έξε- 
τασθη ύπό νέον φως καί εν σχέσει προς όσα λέγει ή Ρωμαϊκή Εκ
κλησία. Αύταί είναι άπό άπόψεως μεθόδου καί άπό άπόφεως ού- 
σίας προϋποθέσεις βασικοί, άφορώσαι πράγματι είς την ειλικρινή 
άντιμετώπισιν τοΰ θέματος τοΰ θεολογικοΰ διαλόγου. Έάν δε αυτά 
τά δύο μεγάλα εμπόδια δεν άρθοΰν εκ τοΰ μέσου, ποιον κλίμα 
είναι δυνατόν να δημιουργηθή, διά νά διεξαχθή ό θεολογικός διά
λογος καί τί είδους διάλογος άγάπης υπάρχει, δταν αύταί αί πέ- 
τραι σκανδάλου υπάρχουν μεταξύ μας; Αυτή ή σαφήνεια, τήν ο
ποίαν θέτω δημοσία, πρέπει νά κυριάρχηση καί νά κράτηση παρ’ 
ήμϊν. Τό θέμα τής Ούνίας είναι πολύ μεγάλον, δχι μόνον δι’ ημάς, 
άλλα καί διά τήν Ρωμαϊκήν Εκκλησίαν. Ή Ρωμαϊκή Εκκλησία ε
πέτυχε πολλά εν μεγάλω μέτρω είς τήν Μ. ’Ανατολήν διά τής 
Ούνίας. Το πρόβλημα τής Ούνίας είναι οξύ καί είς τήν Σερβίαν, 
ώς καί είς τήν Ρουμανίαν. Ύπήρξεν είς τήν Διάσκεψιν τής Ρόδου 
μακρά συζήτησις, προκληθεϊσα ύπό τών άντιπροσώπων τών Εκ
κλησιών ’Αντιόχειας καί Σερβίας, ή οποία είχε μίαν πρόσφατον 
άκρως λυπηρόν ιστορίαν (ΓΙρβλ. Ίωάννου Κοβάτσεβιτς : Σχέ
σεις τής Σερβικής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον Ρωμαιοκαθο
λικισμόν (προσηλυτιστικοί ένέργειαι τοΰ Βατικανού), Άθήναι 
1967). Πρόκειται διά πολύ λυπηρόν ιστορίαν κατά τήν εποχήν τοΰ 
δευτέρου μεγάλου πολέμου με τούς Κροάτας, διότι οί ρωμαιοκα
θολικοί έπέρασαν πολλάς χιλιάδας Ορθοδόξων έν στόματι μα- 
χαίρας είς τήν Κροατίαν. Είς τήν Ρουμανίαν, είς τήν Τρσανσυλβα- 
νίαν, ένεκα τής επανόδου ύπό τό Μπολσεβικικόν καθεστώς πολλών 
Ουνιτών είς τήν ’Ορθοδοξίαν, ύπάρχουν νΰν πολλά προβλήματα. 
Καί ήμεϊς έγνωρίσαμεν τήν Ούνίαν, άφ’ δτου ήλθαν άπό τήν Μ. 
Ασίαν οί Ούνΐται με τον Χαλαβατζήν, ένεκα τής ανυπαρξίας πο

λιτικής τοΰ κράτους (προ τοΰ 1930), τό όποιον έδέχετο τάς πα
ραστάσεις τοΰ Πρέσβεως τής Γαλλίας ύπερ τών Ουνιτών. Είς τήν 
Δύσιν βλέπουν τήν Ούνίαν οί Ρωμαιοκαθολικοί ύπό άλλο πρίσμα, 
διότι ισχυρίζονται, άτι οί Ούνΐται αποτελούν τήν γέφυραν ένώσεως 
Τών ’Εκκλησιών. Είναι πολύπλοκον καί δυσχερέστατον πρόβλημα. 
'Όμως πρέπει νά λεχθή, δτι κάποτε ήκούσθη φωνή άληθείας άπό



ενα Ουνίτην Ιεράρχην. ΕΙπεν : "Αν εϊμεθα ημείς έμπόδιον είς
την Ενωσιν των Εκκλησιών, ας φύγωμεν άπό την μέσην. Αύτό 
είπεν ό Πατριάρχης Μάξιμος, άλλ’ αύτό έλέχθη κατά την ώραν έ- 
κεινην τοϋ ενθουσιασμού, οποτε καί οί Ρωμαιοκαθολικοί ήσαν 
συγκεκινημένοι. Αξίζει να αναφέρω είς το σημεΐον τοΰτο μίαν 
Ιστορικήν λεπτομέρειαν, άναφερομένην είς τον διάδοχον τοϋ Bea 
είς την Γραμματείαν τής Ένότητος τοϋ Βατικανοϋ, διά ν’ άποδεί- 
ξω, ότι δεν φθάνει ο ενθουσιασμός διά νά λυθοϋν σοβαρά ζητήμα
τα. Ο Καρδινάλιος Ιωάννης Willebrands, όταν έκράτει το Ευαγ
γελίαν και άνεγίνωσκον ό Πάπας καί ό Πατριάρχης το 17ον κεφά- 
λαιον τοϋ κατα Ιωάννην Ευαγγελίου, έκλαιεν εκ χαράς. Έδά- 
κρυσε δε καί αυτός ό Tisserant, ό Πρύτανις τοϋ Κολλεγίου τών 
Καρδιναλίων καί μέλος τής Γαλλικής ’Ακαδημίας. ’Αλλά τά ζητή
ματα παραμένουν. Γο σχίσμα υπάρχει. Καί έπρεπε νά τεθοΰν είς 
την Γενεύην. Είναι κρίμα, διότι ή Γενεύη έστερεϊτο ιστορικών καί 
κανονολόγων. Τό θέμα τής μεθόδου καί τών συγκεκριμένων θεμά
των είναι βασικόν διά νά δυνηθώμεν νά προχωρήσωμεν κάποτε 
είς τον θεολογικόν διάλογον τής ’Αλήθειας. Πρέπει νϋν νά προσθέ
σω, ότι κατά τον χρόνον αυτόν τής προπαρασκευής τοϋ διαλόγου 
πρεπει να εϊμεθα σύμφωνοι έπί ενός βασικού σημείου καί πρέπει 
νά συμφωνήση καί ή άλλη πλευρά, πριν ή άκόμη αί ’Επίτροποί 
καταρτίσουν τήν ήμερησίαν διάταξιν, ή οποία θ’ άπαιτή μεγάλους 
κοπους καί χρόνον. Διότι, δταν θά άρχίσωμεν τήν προκαταρκτικήν 
έργασιαν, θά κάμωμεν άναγκαίως ήμεϊς μίαν πρωταρχικήν ήμερη
σίαν διάταξιν θεμάτων, θά κάμουν καί έκεϊνοι μίαν ήμερησίαν διά- 
ταξιν, είτα δε θά πρέπη νά γίνη μία κοινή διάσκεψις διά νά συμ- 
φωνήσωμεν έπί τής κοινής ήμερησίας διά
ταξε ω ς. θά έπαναληφθή εκείνο, τό όποιον έπράξαμεν είς 
τας δύο Επίτροπός τοϋ Βελιγραδιού. Κατηναλώσαμεν 15 ήμέρας 
δια τήν ήμερησίαν διάταξιν τοϋ διαλόγου προς τήν Άγγλικανικήν 
’Εκκλησίαν καί τήν Παλαιοκαθολικήν τοιαύτην. Μόνον διά τήν 
αναγραφήν τών θεμάτων είς τάς δύο-τρεϊς σελίδας έχρησιμοποιή- 
θησαν συνεδρίαι 15 περίπου ήμερών. Τό έργον τοΰτο άπαιτεΐ μέ
θοδον καί εργασίαν προσεκτικήν. Έπ’ αυτού πρέπει νά συμφωνή- 
οωμεν δλοι οί ’Ορθόδοξοι υπό τήν αιγίδα τοϋ Οικουμενικού Πα
τριαρχείου. Πρέπει νά εϊμεθα οί ’Ορθόδοξοι σύμφωνοι έπί τοϋ βα
σικού τούτου σημείου.



3. Τελικού παρατηρήσεις περί του σκοποΰ τβΰ διαλόγου καί της 
έπιδιωκβμένης ένώσεως των Εκκλησιών έν τώ άπωτάτω μέλλοντι.

Τον σκοπόν του θεολογικοϋ διαλόγου της ’Αλήθειας έξεθέσα- 
μεν είς τήν αρχήν, άλλ’ είναι ανάγκη ενταύθα να συνδέσωμεν τα 
λεχθέντα προς το μέγα θέμα τής ένότητος των Εκκλησιών τοϋ 
Χρίστου, θέμα μέγιστον, απασχολούν όχι μόνον τάς Εκκλησίας έν 
τώ συνόλψ, άλλα καί δύο είδικάς Γραμματείας, τήν μίαν τοϋ Βα
τικανού καί τήν έτέραν τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκκλη
σιών. Καί ή μεν Γραμματεία διά τήν Ενότητα τοϋ Βατικανοϋ είναι 
νέα, ή δε Γραμματεία τοϋ Π. Σ. Εκκλησιών είναι ή παλαιό Όργά- 
νωσις «Πίστις καί Τάξις» (Faith and Order). Αυτή συνεχωνεύθη 
μετά τής Όργανώσεως «Ζωή καί Εργασία» (Life and Work) έν 
τφ Παγκοσμίω Συμβουλίω τών Εκκλησιών, τφ ίδρυθέντι τφ 1948, 
έν τή Α' Γενική Συνελεύσει, τή ιδρυτική τοϋ έν λόγψ Συμβου
λίου. 'Υπό τήν παλαιόν καί τήν νέαν μορφήν ή έν λόγψ Όργά- 
νωσις συνεκάλεσε τέσσερα Παγκόσμια Συνέδρια : έν Lausanne
τής Έλβείας τφ 1927, έν Edinburg τφ 1937, έν Lund τής Σουη
δίας τφ 1952 καί έν Montreal τοϋ Καναδά τφ 1963. Ή Γραμματεία 
αυτή έκδίδει σειράς έργων, έν οίς καί τά Πρακτικό τών έν λόγω 
Συνεδρίων. Το θέμα όμως τής ένότητος καταλαμβάνει τοιαύτην 
θέσιν είς τό Π. Σ. τών Εκκλησιών, ώστε νά άπασχολή σχεδόν 
πάντοτε τάς Γεν. Συνελεύσεις τοϋ Π. Σ. τών Εκκλησιών 
(Amsterdam 1948, Evanston Illinois τών Η.Π.Α. 1951, New 
Delhi 1961 καί Uppsala 1968).

Ή υπό τήν έπίδρασιν τής Οικουμενικής Κινήσεως τελοϋσα 
Ρωμαιοκαθολική ’Εκκλησία, άπό τών ήμερών τοϋ Ίωάννου τοϋ 
ΚΓ (|1958) καί τοϋ Παύλου τοϋ ΣΤ', ίδρυσε τήν ίδικήν της 
Γραμματείαν διό τον Οίκουμενισμόν, 8ν δέν ήδύνατο πλέον νό 
άγνοήση, έφ’ όσον έπνευσεν έν τή έν λόγω Εκκλησία άνεμος ε
λευθερίας καί άναγεννήσεως. Ειδικό δημοσιεύματα έρχονται είς 
φώς καί άσφαλώς θό έλθουν είς φώς Γ5)_ 15

15) Κατά τήν άναθεώρησιν καί συμπλήρωσιν τοΰ παρόντος μελετήματος 
δύναμαι νά σημειώσω, οτι ή Γραμματεία τής Ένότητος έκδίΒει λαμπρόν Αελτίον 
■όπό τον τίτλον “Secretariat pour Γ Unite dies Chretiens, Cite die Vati
can, Service id’ Information”. Έ-ζ τοϋ ύπ’ αριθ. 9 τοϋ Φεβρουάριου 1970 
πληροφορούμεθα, οτι κατά τό διάστημα 10—16 Νοεμβρίου 1969 συνήλθεν είς 
πλήρη Σύσκεψιν ή εν λόγψ Γραμματεία, άποτ,ελουμένηι έξ 27 Συμβούλων καί 
8 μελών τοϋ Γραφείου αυτής. Ενδιαφέροντα είναι τά δέματα τής έν λόγο) 
Συσκέψεως: 1) 'Ο Ευαγγελισμός καί ό προσηλυτισμός. 2) Ή Ευχαριστιακή 
Λιακοινωνία (Intercommuinio). 3) Ή διαποίμανσις τών μικτών γάμων. 4) 
Σχέσεις Ίουδά'κοχριστιανικαί.



Μετά τάς πληροφορίας ταύτας έρχόμεθα είς το θέμα τοϋ εί
δους του διαλόγου και την έννοιαν τής ένότητος και τοΰ πνεύμα
τος, τό όποιον δέον νά διέπη ημάς καί πρό πάντων τούς Δυτικούς 
κατά τον χρόνον τής προπαρασκευής τοϋ έργου τής ένώσεως των 
Εκκλησιών εν τφ άπωτάτω μέλλοντχ. Καί έδώ οδηγός είναι ή άρ- 
χαία ηνωμένη Καθολική Εκκλησία. Όποιου είδους θά είναι ό διά
λογος; θά είναι θεολογικός διάλογος 
Λ λ η θ ε ί α ς. 'Αλλά ποίας ’Αλήθειας; Τής έν τή Άγίμ Γραφή 

καί τη Τέρα Παραδόσει περιεχομένης, ή οποία, δμως, θά έκφρα- 
σθή διά συγχρόνων θεολογικών μέσων καί δρων. Έάν δεν έχωμεν 
σαφήνειαν αύτοϋ τοϋ πράγματος, δέν είναι δυνατόν νά άρχίσωμεν 
ιόν διάλογον. Είναι είς εκ των όρων, των ών ούκ ανευ (sine qua 
non), τό νά έχωμεν άπόλυτον σαφήνειαν, δτι θά άρχίσωμεν τον 
έν λόγω θεολογικόν διάλογον τής Άληθείας, άφοϋ λυθοϋν 6ασι- 
κως τά δύο θέματα τής προπαγάνδας καί τής Ούνίας. Τότε καί μό
νον θά άρχίσωμεν ένα διάλογον, ό όποιος άναφέρεται είς την ά- 
λήθειαν επί των θεμάτων τής πίστεως καί τής διοικήσεως. Είς τήν 
λατρείαν πρέπει νά εκφράζεται ή πίστις ή αληθής, άλλ’ υπάρχει 
είς τον τομέα τούτον ελευθερία κινήσεως. Τούναντίον ώρισμένα 
δογματικά σημεία είναι αμετακίνητα καί πρέπει νά έκφράζωνται 
κατα τροπον αριστον εις την λατρείαν. Άλλ’ υπάρχει καί είς τάς 
μορφάς ή ελευθερία έκφράσεως. 'Έκαστος λαός, είς τήν γλώσσάν 
του προσευχόμενος καί έκφράζων τήν πίστιν, έχει καί τάς ιδιοτυ
πίας του. Ένότης έν τή ποικιλία ήτο ή άρχή είς τήν άρχαιότητα, 
ενοτης είς τα ουσιώδη και ποικιλία είς τά δευτερεύοντα. Παραμέ- 
νομεν πιστοί είς δσα διετύπωσεν ό Βικέντιος ό έκ Λυρίνου, δ τ ι 
πρέπει ν ά ύπάρχη ένότης είς τά ου
σιώδη και εις τά δευτερεύοντα νά 
ύπάρχη ελευθερία καί έπϊ πασιν ά- 
γ ά π η. Αύτή είναι ή γραμμή, ή οποία διήκει διά μέσου τής ι
στορίας τής αρχαίας ’Εκκλησίας, δπως τήν βλέπομεν καθαρά τό 
πρώτον έκφραζομένην, όταν συνηντήθησαν ό Πάπας ’Ανίκητος καί 
ό Πολύκαρπος Σμύρνης τώ 154 διά νά συζητήσουν τό ζήτημα τοϋ 
Πάσχα. Τούτην διετύπωσαν κατόπιν ό Ειρηναίος καί άργότερον 
οί Μεγάλοι τής ’Ανατολής Πατέρες. ’Αλλά τό πρόβλημα τής αλή
θειας έπϊ βάλλει νά έχωμεν ύπ’ δψιν, δτι είς τά μεγάλα θέματα δέν 
ύπάρχει απλώς καί μόνον θέμα άληθείας, ή όποία ύπάρχει είς τήν 
Οικουμενικήν ’Εκκλησίαν τών οκτώ πρώτων αιώνων, άλλ’ ύ-



π ά ρ χ ε 1 και θέμα συλλογική ς ευθύ
νης διαφυλάξεως καί διατυπώσεως 
αυτής. ’Έχουν ένιαίαν ai Έκκλησίαι 
ευθύνην. "Οθεν κρίνω άναγκαϊον να στραφώ έναντίον τής 
προτάσεως, όπως άναγνωρίσωμεν είς την Ρωμαϊκήν Εκκλησίαν το 
Πρωτεϊον και το Άλάθητον εν τή Δύσει καί παραμείνωμεν ημείς 
πιστοί είς την ίδικήν μας παράδοσιν εν τή ’Ανατολή. Ή τοιαύτη 
πρότασις είναι απαράδεκτος. ’Έχομεν ένιαίαν εύθύνην εν τή μια 
'Αγία Καθολική καί Άποστολική Εκκλησία διά την ενότητα είς 
τά ούσιώδη, τ.έ. διά την αλήθειαν εν τή πίστει καί τή διοικήσει. 
Ή δε αλήθεια, όπως έξεφράσθη είς την αρχαιότητα, έξεφράζετο 
διά των Οικουμενικών Συνόδων, a ί όποϊαι είναι 
αποφασιστικόν όργανον είς την Εκ
κλησίαν τής ’Ανατολής, έ ν ψ έν τή 
Δύσει είναι μόνον συμβουλευτικόν 
δργανον τοϋ Ρωμαίου ’Επισκόπου. Εί
ναι μία κολοσσιαία διαφορά μετα
ξύ ή μ ώ ν καί εκείνων καί αύτή πρέ
πει ν à άρθή καί δη είς τον θ ε ο λο
γικό ν διάλογον, έάν πεισθοϋν, ότι ό διάλογος αύτός 
είναι διάλογος άληθείας, ως έξεφράσθη αυτή έν τή 'Αγία Γραφή 
καί τή 'Ιερά Παραδόσει. Ό Χριστός ίδρυσε μίαν ’Εκκλησίαν καί 
μία πρέπει να είναι είς τούς αιώνας. Νομίζω, ότι είναι άνάγκη να 
γίνουν συνειδητά παρ’ ήμΐν αύτά τα σημεία, διότι δέν είναι δυνα
τόν ούτε άκόμη είς την Οικουμενικήν Κίνησιν, έν ή εχομεν διάλο
γον άπό τοϋ 1920 με τούς Προτεστάντας (16), νά άκολουθήσωμεν 
άλλην μέθοδον καί άλλους σκοπούς. Ή παρουσιασθεϊσα τότε με
γάλη μεταβολή είς τάς σχέσεις ’Ορθοδοξίας καί ετεροδόξων συνε- 
τελέσθη, διότι τά πράγματα ώδήγησαν έκεϊ, μετά την ’Εγκύκλιον 
τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου τοϋ 1920, ai καλαί θελήσεις, καί 
όχι διότι υπήρξε σταθερά άπόφασις νά τεθή είς εφαρμογήν το 
έκτεθέν πρόγραμμα εκκλησιαστικής πολιτικής. Ίο πρόγραμμα έ-

16) Πλησιάζουν τώρα 50 ετη, το 1970 συμπληρσϋνται 50 Ετη, άφ* ότου 
το πρώτον ή ’Ορθοδοξία τον Αύγουστον τού 1920 έξέθεσεν Εν πρακτικόν πρό
γραμμα προωθήσεως τοϋ οικουμενικού Εργου είς την Γενεύην, διά τοϋ Καθη- 
γητοϋ Άμ. Άλυβιζάτου, τό όποιον Εχει δημοσιευθή είς “Internationale 
Kirche Zeitschrift” τοϋ αυτού Ετους. Τούτο θά εδει νά άποτελεση πηγήν δι’ 
ώραίας πρωτοβουλίας του Οικουμενικού Θρόνου.



κείνο έσήμαινε τοποθέτησιν συγκεκριμένων σκοπών, άλλα και 
επεξεργασίαν ορθής μεθόδου. Άντιθέτως κατά την έναρξιν των ε
παφών προς την Ρωμαιοκαθολικήν ’Εκκλησίαν ήκολουθήθη ορθή 
μέθοδος, ώστε το πρώτον εις τούς καθ’ ημάς χρόνους να γίνη ορθή 
πράξχς, είς τήν άρσιν τοϋ αναθέματος. ’Ορθότατα ήρθη τό ανάθε
μα. Ήτο και αντικανονικόν καί άπαράδεκτον καί έπρεπε να άρθή 
άπό τοϋ μέσου. Πέρα όμως τοϋ σημείου τούτου, διά να φθάσωμεν 
είς τον θεολογικόν διάλογον τής ’Αλήθειας είναι άνάγκη νά άρ- 
θοΰν τά δύο μεγάλα εμπόδια προπαγάνδα καί Ούνία- άλλα καί ή 
συστηματική αυτή επιδίωξις άπαιτεϊ ορθήν μεθόδευσιν. Διά νά ί
δωμεν δέ, ότι δεν υπάρχει πάντοτε πρόγραμμα καί μεθόδευσις παρ’ 
ήμίν, θ’ άναφερθώ είς εν σημαντικόν ζήτημα, όπερ άφορά είς τήν 
μεγαλυτέραν τών Ελληνικών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών, τήν Έλ- 
λαδικήν ’Εκκλησίαν. Άναφέρομαι είς γεγονότα, τά όποια γνωρί
ζετε. Ή ’Εκκλησία τής Ελλάδος, ως γνωστόν, διαφωνούσα δεν 
μετέσχεν είς τήν Β' Πανορθόδοξον Διάσκεφιν τής Ρόδου, άλλ’ 
άπεδέχθη τάς άποφάσεις της είς τήν Γ'. Τότε όμως ή ’Εκκλησία 
τής Ελλάδος διά τής 'Ιεραρχίας αύτής έθεσεν ορθότατα δύο θέ
ματα προς συζήτησης το τής Ούνίας καί το τής προπαγάνδας τής 
Ρωμαϊκής ’Εκκλησίας. Ή ΰπαρξίς των δέν άποτελεϊ άπλώς μέγα 
έμπόδιον είς τον θεολογικόν διάλογον τής ’Αλήθειας, άλλά καί δη
λητηριάζει τάς σχέσεις τών ’Εκκλησιών. Τό παράδοξον δέ είναι, 
ότι, ένψ έτέθησαν τά δύο ταϋτα σημαντικά ζητήματα, τά όποια υ
ποδεικνύουν καί τήν ορθήν μεθόδευσιν τού θεολογικοϋ διαλόγου 
τής ’Αλήθειας, έφ’ όσον ή άρσις των οδηγεί είς μίαν καλήν άπαρ- 
χήν καί μεθόδευσιν τού διαλόγου, όμως έλησμονήθησαν καί δεν 
έπανεφέρθησαν προς συζήτησιν είς τήν Τ' Πανορθόδοξον Διάσκε- 
φιν ούτε είς τήν Γενεύην. Δέν υπάρχει άτυχώς προγραμματική 
ένότης καί μεθόδευσις τών ενίοτε ορθών τοποθετήσεων. "Οτι πρέ
πει νά ύπάρχη συνέχεια καί άκολουθία σκέψεων καί πράξεων κεϊ- 
ται έκτος πόσης άμφιβσλίας. "Οθεν θά ήτο έπιβεβλημένον όχι μό
νον νά ύπάρχη Γραμματεία επί τών Διασκέψεων, άλλά καί μόνιμό 
τινα μέλη τής 'Ιεραρχίας, τά όποια οφείλουν νά επιβάλουν νά μή 
λησμονήται τί έλέχθη καί διεκηρύχθη είς μίαν Διάσκεφιν καί νά 
ζητούν τήν μεθόδευσιν τών έκτιθεμένων άπόψεων ή προγραμμά
των. "Οτι ελλείπει ή προγραμματική μεθόδευσις παρά τάς καλάς 
έκάστοτε διακη ρυσσομένας ιδέας ή προγράμματα καί ότι ύπάρχει 
άνάγκη συνεχείας καί άκολουθείας εν τή διαμορφώσει τής έξωτε-



ρικής εκκλησιαστικής πολιτικής τής ’Ορθοδοξίας μαρτυρεί ëv άλλο 
σημαντικόν παράδειγμα. Είς την Γ' Γεν. Συνέλευσιν τοϋ Π. Σ. 
των Εκκλησιών (1961) έγένετο μία σημαντική δήλωσις περί τοϋ 
θέματος τής ένότητος τής Εκκλησίας, περί ής ώμιλήσαμεν ανω
τέρω, αλλα δεν επεδιώξαμεν να δημοσιευθή είς τά Πρακτικά, ατινα 
έδημοσιεύθησαν ύπο τοϋ Π. Σ. ’Εκκλησιών. Ai ’Ορθόδοξοι Εκ
κλησία! ώφειλον νά διαμαρτυρηθοϋν, όταν εϊδον, ότι είς τα δη- 
μοσιευθέντα Πρακτικά περιείχοντο δευτερεύοντα πράγματα, διά δε 
την επίσημον δήλωσιν τών ’Ορθοδόξων έσημειώθη είς μίαν 
ύποσημείωσιν, δτι ό ενδιαφερόμενος δύναται νά ζητή- 
ση το εν λόγψ κείμενον άπό τά ’Αρχεία τής Γενεύης. Άλλ’ ύπάρ- 
χει και κάτι το χειρότερον. Δεν άνεφέρθη ή δήλωσις εκείνη, ώς 
έδει, είς τάς έπομένας Διασκέψεις Πίστεως. Βεβαίως θά ήδυνατό 
τις να ισχυρισθή, δτι αί άντιπροσωπείαι καταρτίζονται την τελευ- 
ταιαν στιγμήν Γ?) και δη καί άπό πρόσωπα ούχί πάντοτε ειδικά, 
γνωριζοντα τά ζητήματα. Επειδή ή δήλωσις εκείνη είναι σημαν
τική, διότι λέγει τι η Καθολική ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία πιστεύει περί 
έαυτής καί επειδή πρεπει νά χρησιμοποιήται πάντοτε, παρά τινας 
διαφωνίας, έφ οσον κατηρτισθη ύπό μιας μεγάλης καί σημαντικής 
αντιπροσωπείας κατόπιν μακρών συζητήσεων, διά τοϋτο παρέχομεν 
τούτο εν τελεί τοϋ παρόντος. Τούτο είναι εύνόητον, διότι πρέπει 
νά άποτελή άφετηρίαν παντός διαλόγου τής Καθολικής ’Ορθοδό
ξου Εκκλησίας προς τούς ετεροδόξους. Είναι βασικόν σημείον τό 
να έκφράζωμεν διά διαφόρων τρόπων τήν πεποίθησιν τής ήμετέ- 
ρας Καθολικής Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, δτι άποτελεϊ τήν κανονι
κήν συνέχειαν τής Μιας 'Αγίας Καθολικής καί Άποστολικής ’Εκ
κλησίας dB) (Πρβλ. Άμ. Άλιβιζάτου, Ή τής Ελληνικής ’Εκκλη
σίας άδιάκοπος συνέχεια, ’Αλεξάνδρεια 1934). "Ενεκα τής πεποι
θήσεων; ταυτης δύναμαι να ισχυρισθώ, χωρίς δυσκολίαν, δτι δύνα- 
τατ η ημετέρα Καθολική ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία νά συγκαλέση Οι
κουμενικήν Σύνοδον άντί τής πρότερον έκδηλωθείσης προθέσεως

17) Τά πρόσωπα αλλασσουν καί δεν υπάρχει, πολλάκις ενότης καί ή δέου
σα προπαρασκευή, εί καί δύναται νά λεχθή, δτι ή έν Κωνσταντινσυπόλει Έκ- 
κλησια παρουσιάζει με ίζανα προπαρασκευή ν.

18) Συντάκται κύριοι υπήρξαν οΐ: Πατήρ G. Florovsky καί Καθηγητή;
,"·μ· Αλιβιζατος, άλλ’ ή συζήτησις, ήτις προηγήθη, έγένετο μεταξύ δλων των 
Ορθοδόξων μελών, τών άνηκόντων εις το Τμήμα Ένότης (Section Unity),



συγκλήσεως Προσυνόδου. Έν Γενεύη όμως άπεφασίσθη νέα ονο
μασία : «Μεγάλη Σύνοδος της κατ’ ’Ανατολής ’Ορθοδόξου Εκ
κλησίας» (Παρά Ίω. Καρμίρη, σελ. 77). ’Ασφαλώς πρέπει να έπι- 
δοκιμάσωμεν την άπόφασιν τούτην, δεδομένου δτι καί είς την Δύ- 
σιν ή 21η κατά την Ρωμαιοκαθολικήν ’Εκκλησίαν Οικουμενική 
Σύνοδος χαρακτηρίζεται συχνότερον, όρθώς, ώς 13' Βατικανή. 
Κατά τήν ήμετέραν γνώμην ή ισχυρά προβολή τού άριθ. 21 διά 
τός Οικουμενικός Συνόδους τής Δύσεως έναντι των 7 ήμετέρων 
( ή 8η του 879 θεολογείται ), θά έθετεν αμέσως έν μέγα ζήτημα τοΰ 
θεολογικοϋ διαλόγου : τι θά γίνη μέ τάς 14 επί πλέον Οικουμε
νικός Συνόδους τής Δυτικής ’Εκκλησίας;

Τό βαρυσήμαντα ταϋτα θέματα θέτουσιν ήμάς προ τής Α
νάγκης έκπονήσεως κοινού προγράμματος των Ελληνικών τουλά
χιστον ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών μέ έπί κεφαλής το Οικουμενικόν 
Πατριαρχεϊον : ’Επίσκοποι καί Καθηγηταί τών τριών θεολογικών
Σχολών (’Αθηνών, Θεσσαλονίκης καί Χάλκης) δύνανται νό συν- 
έρχωνται τακτικώς καί άθορύβως έκαστον έτος (κατά ’Ιούνιον) 
διό νό έκπονήσουν έν πρόγραμμα μακρός πνοής κοινής έξωτερι- 
κής εκκλησιαστικής πολιτικής. Διό τήν έξυπηρέτησιν τοΰ μεγάλου 
σκοπού τής έκ τών πραγμάτων έπιβαλλομένης προβολής τής ενό
τητας τής «Καθολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας» είς τόν σύγχρονον 
κόσμον καί δή καί τόν Χριστιανικόν ένδείκνυται, καθ’ ήμάς, ή έν 
τή θεολογική Σχολή τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών έπανίδρυσις τής 
έκτάκτου αύτοτελοΰς έδρας τής συγχρόνου θρησκευτικής καί θεο- 
λογικής Κινήσεως. Είς τήν ονομασίαν δέον νό προστεθή καί ή λέ- 
ξις Οικουμενική. Ή έδρα αΰτη θό ύποβοηθήση τόν σχηματισμόν 
σαφούς είκόνος τού έκάστοτε παρόντος, δΓ δπερ ai κύριοι έδραι 
τών θεολογικών Σχολών ('Αγ. Γραφής, Έκκλ. Ιστορίας, Δογμα
τικής καί Κανονικού Δικαίου) περιέχουν τάς θεμελιώδεις αφετη
ρίας τής θεωρητικής τοποθετήσεως τών άρχών τής Καθολικής ’Ορ
θοδόξου ’Εκκλησίας καί τής θεολογίας αύτής έν τω παρόντι. Είναι 
τοιαύτη ή έκτασις τών προβλημάτων καί τών έκδιδομένων βιβλίων 
καί είναι τόσον μεγάλη ή ειδική βιβλιογραφία τών μαθημάτων τών 
νΰν ύπαρχουσών εδρών είς τάς θεολογικός Σχολάς, ώστε νό έ- 
χωμεν άνάγκην τής βοήθειας αύτής τής έδρας. Άλλ’ είς τός ήμε- 
τέρας προγραμματικός σκέψεις περιλαμβάνεται καί μία άλλη πρό- 
ΐασις, τής ίδρύσεως είς τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών καί Ίδρύμα-



ιος Οικουμενικής Κινήσεως, οιον ύφίσταται και είς άλλα Πανεπι
στήμια. ’Εάν ύπάρχη μία ’Εκκλησία έν τω κόσμψ κληρονόμος του 
αρχαίου φιλελευθέρου οικουμενικού πνεύματος, αΰτη είναι ή Ελ
ληνική ’Εκκλησία μέ επί κεφαλής το Οικουμενικόν Πατιραρχεϊον, 
το οποίον διεφύλαξε τούτο καλλίτερον ή ai εθνικοί Έκκλησίαι των 
νεωτέρων χρόνων, ai γεννηθεΐσαι έν τφ μέσω τής άναγεννήσεως 
τών εθνικοτήτων. Ημείς έν τή νεωτέρα Όρθοδόξω επιστημονική 
καί εκκλησιαστική θεολογία άνεζωογονήσαμεν το άρχαϊον οικου
μενικόν καί φιλελεύθερον πνεύμα. 'Έν βαρυσήμαντον στοιχεϊον 
αυτού του αρχαίου καθολικού καί φιλελευθέρου πνεύματος διατη
ρείται αναλλοίωτον είς την ήμετέραν Εκκλησίαν. Πρόκειται περί 
τής γλώσσης τής λατρείας. Άπορρίψαντες άλλοτε την θεωρίαν 
περί υπάρξεως τών τριών ιερών γλωσσών, θεωροΰμεν φυσικόν, ότι 
έκαστος λαός δικαιούται νά χρησιμοποιή είς την λειτουργίαν καί 
τήν προσευχήν του την ιδίαν γλώσσαν, ακριβώς δπως κατά την 
Πεντηκοστήν οί παρόντες έν 'Ιεροσολύμοις, διαφόρων λαών καί 
γλωσσών άνθρωποι, ήκουον το Εύαγγέλιον τών ’Αποστόλων είς 
τήν ιδίαν γλώσσαν. Αυτό είναι το πνεύμα τής Πεντηκοστής. Ή 
τοιαύτη άρχή, ή τόσον ευκόλως διατηρηθείσα έν ’Ανατολή, βλέπο- 
μεν, δτι μόλις τώρα είσάγεται είς τήν Ρωμαιοκαθολικήν Εκκλη
σίαν.

Είναι έν θαυμάσιον σημεΐον οίκουμενικότητος, δτι έκαστος 
λαός, όπως την Πεντηκοστήν, δύναται νά προσεύχεται είς τήν 
γλώσσάν του καί νά ύμνή τον θεόν καί νά άκούη τον λόγον θεού 
εις τήν γλώσσαν του. ’Έχομεν οί ’Ορθόδοξοι γνησίαν οίκουμενι- 
κότητα. Ή οίκουμενικότης ή ίδική μας έσφυρηλατήθη διό τού έρ- 
γου πολλών γενεών τής αρχαίας ’Εκκλησίας. Εϊμεθα οί γνησιώτε- 
ροι έκπρόσωποι καί τού Ελληνικού πνεύματος τού οίκομενικοΰ 
καί τού ενωτικού τής αρχαίας ’Εκκλησίας καί διά τούτο δυνάμεθα 
να προσφέρωμεν υπηρεσίας καί νά συγκεντρώσωμεν καί νά έτοι- 
μάσωμεν νέους θεολόγους, οί όποιοι νά δύνανται ν’ αναπτύξουν 
δρασιν καί είς τήν σύγχρονον θεολογικήν κίνησιν καί νά αντιμε
τωπίσουν τον Ρωμαϊκόν Καθολικισμόν, αφού γνωρίσουν άκριβέστε- 
ρον τά προβλήματα τής Ρωμαϊκής ’Εκκλησίας καί τήν όντως τερά
στιον βιβλιογραφίαν. Εϊμεθα νΰν άτυχώς ολίγοι θεολόγοι, πού α
σχολούμεθα μέ τήν Έκκλ. 'Ιστορίαν, τήν Δογματικήν καί τήν 'Ι
στορίαν τών Δογμάτων, Πρέπει νά γίνωμεν περισσότεροι, Καί τό



πρόγραμμα θά πρέπει να περιλάβη ακριβώς καί αύτήν τήν πρακτι
κήν πλευράν, διότι θά πρέπει να έτοιμάση περισσότερα στελέχη 
διά τήν Εκκλησίαν καί τήν ’Ορθόδοξον θεολογίαν, ή όποία, ώς 
φορεύς τοϋ αρχαίου γνησίου οικουμενικού πνεύματος των μεγά
λων πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων, είναι κεκλημένη να 
διαδραματίση σπουδαϊον πρόσωπον εις τον σύγχρονον κόσμον. 
Πρέπει όμως να τό θέλη καί να τό προγραμματίση. "Αν το θέλη, 
τότε ό Θεός θά εύλογήση τό έργον της.

ΜΕΡΟΣ 13 '

Παράρτημα Πρώτον

Έιτισημος Δήλωσίξ τών ’Ορθοδόξων κατά την έν Ν. Δελχί τών Ινδιών 
συνελΒοϋσαν Γ Γεν. Συνέλευσιν τοϋ Παγκ. Συμβουλίου Εκκλησιών.

Οι αντιπρόσωποι τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας έν τώ τμήματι 
περί ένότητος χαιρετίζουν τήν κατ’ Αύγουστον τού 1960 έν 'Αγίω 
Άνδρέα τής Σκωτίας γενομένην αποδεκτήν εκθεσιν τοϋ τμήματος 
Πίστεως καί Διοικήσεως, ώς σπουδαϊον καί ένθαρρυντικον έγγρα
φον. Ή Οικουμενική Κίνησις, ώς τώρα ένσωματοϋται έν τω Παγκο- 
σμίω Συμβουλίω τών Εκκλησιών, είναι μεν πρωτοβουλίας πρστε- 
σταντικής, άλλ’ ευθύς έξ αρχής δεν ένοήθη ώς προτεσταντική 
προσπάθεια, ούδέ πρέπει να θεωρήται ώς τοιαύτη. Τούτο πρέπει 
να τονισθή τώρα, δτε σχεδόν πδσαι αί Έκκλησίαι τής ’Ορθοδόξου 
κοινωνίας έγένοντο μέλη τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου. Ύπό τοι- 
αύτας συνθήκας οί ορθόδοξοι αντιπρόσωποι αισθάνονται τήν ύπο- 
χρέωσιν να υπογραμμίσουν τήν βασικήν διαφοράν τής άπό μέρους 
των άντικρίσεως τοϋ οικουμενικού προβλήματος καί τών συνεπα- 
κολουθημάτων τοϋ έγγράφου τοϋ 'Αγίου Άνδρέου. Τό Οικουμε
νικόν πρόβλημα, ώς νοείται έν τή συνήθει οικουμενική κινήσει, 
είναι προπαντός πρόβλημα τοϋ προτεσταντικοϋ κόσμου.

Τό κύριον ζήτημα εις τήν ύπόθεσιν αύτήν είναι τό τής «ομο
λογιακής ύποστάοεως». Κατ’ αύτήν, τό πρόβλημα τής χριστιανικής 
ένότητος ή τής χριστιανικής έπανενώσεως θεωρείται συνήθως ώς 
ζήτημα πανομολογιακής συμφωνίας ή άποκαταστάσεως.



Εν τη συζητήσει (έρεύνη ) άπό προτεσταντικής πλευράς 
τούτο είναι ολως φυσικόν. Άλλα διά τούς ’Ορθοδόξους το βασικόν 
Οικουμενικόν πρόβλημα είναι τό τού σχίσματος. Οί ’Ορθόδοξοι δεν 
είναι δυνατόν νά δεχθούν τήν Ιδέαν «τής ισότητας των ομολογιών» 
και δεν δυνανται να οραματισθοΰν Χριστιανικήν έπανένωσιν ώς ά- 
πλήν πανομολογιακην διευθέτησιν. Ή ένότης διεσπάσθη και πρέ
πει να αποκατασταθή. Ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία δεν είναι μία των 
ομολογιών, μία μεταξύ των πολλών. Διότι ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλη
σία είναι ακριβώς η Εκκλησία. Ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία γνωρίζει 
και έχει συνειδησιν τής ταυτότητας τής εσωτερικής της ύποστά- 
σεως και τής διδασκαλίας της, με τό άποστολικόν κήρυγμα καί τήν 
παραδοσιν τής αρχαίας και αδιαιρέτου ’Εκκλησίας. Εύρίσκεται είς 
αδιακοπον και συνεχή διαδοχήν τής μυστηριακής ίερωσύνης, τής 
μύστηριακής ζωής καί τής πίστεως. ’Αληθώς διά τούς ’Ορθοδόξους 
η αποστολικη διάδοχη τών επισκόπων καί ή μυστηριακή ίερωσύνη 
είναι συστατικόν καί καταστατικόν καί ώς εκ τούτου υποχρεωτικόν 
στοιχείο ν αυτής τής εκκλησιαστικής ύποστάσεως.

Η Ορθόδοξος ’Εκκλησία, διά τής εσωτερικής πεποιθήσεως 
και συνειδησεως της, κατεχει ολως ιδιαιτέραν καί εξαιρετικήν θέ- 
σιν εν τφ διηρημενω Χριστιανισμφ, ώς ό φορεύς καί ή μάρτυς τής 
παραδοσεως τής αρχαίας αδιαίρετου ’Εκκλησίας, άφ’ ής κατάγον
ται (αρχικώς ) ολαι αι υφιστάμενοι όμολογίαι δι’ άποσπάσεως ή 
χωρισμού. Εξ έπόφεως ’Ορθοδόξου, ή συνήθης οικουμενική προσ
πάθεια δυνατοί να χαρακτηρισθή ώς «Οίκουμενισμός εν χώρω», ά- 
ϊτοσκοπών την συμφωνίαν μεταξύ τών διαφόρων ομολογιών, ώς 
αύται ύφίστανται σήμερον.

Αυτή η προσπάθεια (όμως) από ορθοδόξου έπόφεως είναι 
άνεπαρκής και ελλειπής. Τό κοινόν έδαφος ή μάλλον ό κοινός 
κατά βάθος όρίζων (background) τών υφισταμένων ομολογιών 
δυνατοί νά εύρεθή καί πρέπει νά άναζητηθή είς τό παρελθόν, είς 
τήν κοινήν ιστορίαν των, καί είς εκείνην τήν παλαιόν καί κοινήν 
άποστσλικήν παράδοσης έξ ής πηγάζει ή ΰπαρξίς των. Αυτού τού 
είδους η οικουμενική προσπάθεια δύναται πρεπόντως νά θεωρηθή 
ώς «Οίκουμενισμός εν χρόνο;».

Αύτή ή έκθεσις τής «Πίστεως καί Διοικήσεως» άναφέρει «τήν 
(εν τη πίστει) συμφωνίαν προς όλους τούς αιώνας», ώς μίαν άπό 
τάς βασικός προϋποθέσεις τής ένότητος. Οί ορθόδοξοι θεολόγοι



προτείνουν την νέαν αυτήν μέθοδον οικουμενικής έκτιμήσεως, ώς 
την βασιλικήν πέτραν, έπί τή έλπίδι δτι ή ένότης θά έπανευρεθή 
ύπό των διηρημένων ομολογιών διά τής επιστροφής αυτών εις το 
κοινόν παρελθόν.

Ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία προθύμως μετέχει εις το κοινόν 
τοΰτο έ'ργον ώς ή μάρτυς, ή οποία διετήρησε συνεχώς τον θησαυ
ρόν τής άποστολικής πίστεως καί παραδόσεως. Δεν αντιμετωπίζε
ται βεβαίως στατική άποκατάστασις παλαιών μορφών, άλλα μάλ
λον δυναμική άνανέωσις τοϋ αειθαλούς ήθους, τό όποιον μόνον δύ- 
ναται νά έξασφαλίση τήν άληθή συμφωνίαν όλων τών αιώνων.

Ούτε πρόκειται περί άκαμπτου ομοιομορφίας, άφοϋ αυτή ή 
πίστις, καθ’ έαυτήν μυστηριώδης εν τή ουσία της καί ανεξιχνίαστος 
έν τή έπαρκεία τών μορφών τοϋ άνθρωπίνου λογικού, δύναται νά 
έκφρασθή άκριβώς κατά διαφόρους τρόπους.

Τό άμεσον άντικείμενον τής οικουμενικής έρεύνης, κατά τήν 
’Ορθόδοξον άντίληφιν, είναι ή άνασύστασις τής χριστιανικής νοή- 
σεως, ή άποκατάστασις τής άποστολικής παραδόσεως, ή πληρότης 
τής χριστιανικής ένοράσεως καί πίστεως έν συμφωνία προς πόν
τος τούς αιώνας.

Παράρτημα Δεύτερον

Υπόμνημα προ; την Α.©.Π. τον Οικουμενικόν Πατριάρχην 
καί τήν Ίεράν Σύνοδον τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, 

κοινοποιηθέν καί τω Πατριαρχεία ’Αλεξάνδρειάς.

’Εν Άθήναις, τή 1η Νοεμβρίου 1967.

Προς τήν Α. Παναγιότητα τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ. 
Άθηναγόραν καί τήν Η. Σύνοδον τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου.

Παναγιώτατε Δέσποτα,
Διά τής παρούσης μου επιθυμώ νά υποβάλω εύλαβώς τάς 

σκέψεις μου, τάς σχετικός προς τήν Θέσιν τής Καθολικής ’Ορθο
δόξου ’Εκκλησίας σήμερον έν τφ Παγκοσμίω Συμβουλίφ ’Εκκλη
σιών καί έν δψει τών έξελίξεων, αί όποϊαι εμφανίζονται άπό τής 
έποχής, καθ’ ήν είσήλθον αί πλεϊσται τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών 
εις τήν Οικουμενικήν Κίνησιν (1961) καί ήλλαξε στάσιν ή Ρω



μαϊκή Εκκλησία (1948—61) έναντι αυτής, μέγας δε αριθμός, οχε- 
τικώς πολύ μικρών, κοινοτήτων καί όμολογιών τοΰ Προτεσταντι
σμού αυξάνει τον αριθμόν των Έκκλησιών-μελών τοΰ Παγκοσμίου 
Συμβουλίου των ’Εκκλησιών (225) καί κατ’ ακολουθίαν ενισχύει 
τον Προτεοταντικόν χαρακτήρα τής Όργανώσεως ταύτης. Έν όψει 
τούτων δέον να έπανεξετάσωμεν την θέσιν μας καί τά προβλήμα
τα, ατινα εντεύθεν γεννώνται καί ατινα δεν έτυχον, άχρις ώρας, 
καί ώς μή ώφειλε, τής συνολικής έξετάσεως εκ μέρους τής ’Ορθο
δοξίας.

Η παρούσα αναφορά καί έκθεσις προϋποθέτει τά εξής :
Ιον) Το Πρόγραμμα τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών το έκτε- 

θέν διά τοΰ Καθηγητοΰ κ. Άλιβιζάτου κατ’ Αύγουστον τοΰ 1920 
μετά την εγκύκλιον τοΰ Οικουμενικού θρόνου τοΰ αυτού έτους 
(έδημοστεύθη είς το Περιοδικόν : “Luther. Kirchliche Zeit
schrift”). Σημειώνω ενταύθα (έμπιστευτικώς), ότι έχω ήδη προ
τείνει είς το Παγκόσ]ΐιον Συμβούλιον Εκκλησιών καί έγινε 
κατ αρχήν ή πρότασίς μου δεκτή, όπως ή έτησία Σύνοδος 
τής Κεντρικής ’Επιτροπής τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκ
κλησιών τού 1970 δέον να εχη ώς άντικείμενον τον εορτασμόν τής 
Πεντηκονταετηρίδος τής ’Εγκυκλίου τού Οικουμενικού θρόνου 
τοΰ 1920. θά ήτο ευχής έργον εάν διά καταλλήλων χειρισμών τοΰ 
Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκκλησιών, τή ύμετέρα συγκαταθέ- 
σει, επετυγχάνετο νά συνέλθη ή έν λόγω Επιτροπή έν Χάλκη. 
Οθεν επιβάλλεται νά ύπάρχη άνανέωσις τού Προγράμματος τής 
Ορθοδοξίας εν οφει τών νέων συνθηκών, ύφ’ ας εύρίσκεται νΰν 

ό Κόσμος τής έποχής τής ’Ατομικής Ένεργείας καί τού Διαστή
ματος. Ή άπο τοΰδε άρχομένη τριετία μόλις καί έ π α ρ- 
κ ε ΐ διά την λήψιν άποφάσεως καί τον καθορισμόν μιας Δια- 
σκέψεως (τής Δ') Πανορθοδόξου, έν ή ώς πρώτον θέμα θά είναι 
τό Πρόγραμμα τής ’Ορθοδοξίας έν τώ Παγκοσμίω Συμβουλίω τών 
Εκκλησιών. Βεβαίως προηγουμένως θά έπρεπε νά γίνουν έμπι- 

στευτικαί συναντήσεις προπαρασκευαστικοί προς ένδελεχή μελέ
την τών προσχεδίων. ’Αλλά περί τούτων έν τέλει τοΰ παρόντος 
είς τάς πρακτικός προτάσεις.

2ον) Τας δηλώσεις τών Ορθοδόξων είς τάς Γενικός Συνε
λεύσεις Amsterdam (1948), Evanston Illinois (1954) καί προ
πάντων τού Ν. Δελχί (1961).



3ον) To έγγραφόν μου προς τον Πρόεδρον τής ’Επιτροπής 
Faith and Order τοϋ παρελθόντος ’Απριλίου, ούτινος άντίγραφον 
τής αγγλικής μεταφράσεως διε6ι6άσθη διά τοϋ φίλου συναδέλφου 
κ. Άναγνωστοπούλου και ύπεθλήθη είς τήν Ύμετέραν Παναγιό- 
τητα. Νϋν υποβάλλεται τό ελληνικόν πρωτότυπον.

Δεν άναφέρομαι καθόλου είς τα θέματα, άτινα έθιξα είς τα 
δύο τεύχη : Ή θέσις τής Καθολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας έν
τή Κοινωνία των ’Εκκλησιών (1949 καί 1952), διότι ταϋτα είναι 
γνωστά, ώς καί τό υπόμνημα, τό άπευθυνθέν προς τήν Ύμετέραν 
Παναγιότητα κατά τήν έλευσιν τής Σχολής είς Κωνσταντινούπο- 
λιν. Τό υπόμνημα τοΰτο περιέχεται είς τό 2ον τεύχος των ώς άνω 
δημοσιευμάτων. Είς τήν παρούσαν έκθεσιν επιθυμώ να άναφερθώ 
είς τά προβλήματα, ατινα προκύπτουσιν έκ τών μεταβολών, αϊτινες 
έπήλθον είς τό Παγκόσμιον Συμβούλιον ’Εκκλησιών, ένθα ή επι
θυμία τής παρουσίας καί συμμετοχής σταθερός καί ουσιαστικής 
’Ορθοδοξίας εξακολουθεί φυσικά νά είναι ισχυρά. ’Αλλά αί δηλώ
σεις τών ’Ορθοδόξων, αϊτινες κατέστησαν άναγκαΐαι κατά τό παρελ
θόν είς τάς Γεν. Συνελεύσεις Amsterdam, Evanston καί Ν. Δελ
χί, μαρτυρούν περί τής άνάγκης ν ά ένισχυθή ή θέ
σις τής ’Ορθοδοξίας καί κατ’ ακο
λουθίαν ή φωνή καί ή έπίδρασις αύ- 
τής, επί δ ε τών κειμένων ν ά είναι 
πάντοτε ισχυρά καί άρα ουσιαστική. 
Τούτο δέ ένδείκνυται σήμερον υπέρ πάσαν άλλην εποχήν, δεδο
μένης τής τεραστίας μεταβολής, ήτις έπήλθεν 
είς τήν στάσιν τής Ρωμαϊκής Εκκλησίας έναντι τής Οικουμενικής 
Κινήσεως. Έν ταύτη, ώς γνωστόν, έχομεν τήν Γραμματείαν έπί 
τής Ενότητας καί τήν αποστολήν Παρατηρητών είς τά Συμβούλια 
τής Οικουμενικής Κινήσεως.

Νϋν δέ μικτή ’Επιτροπή έν Γενεύη εξετάζει ζητήματα ενδια
φέροντα τήν Ρωμαιοκαθολικήν ’Εκκλησίαν καί τήν Οικουμενικήν 
Κίνησιν. Τά γεγονότα ταϋτα καί ή ευελιξία τής τε πρώτης καί τοϋ 
Οικουμενικού Συμβουλίου επιβάλλουν νά έπανεξετάσωμεν τήν 
θέσιν μας, ή καλλίτερον τό κατά πόσον ή φωνή τής ’Ορθοδοξίας 
είναι ανάλογος προς τήν προσφοράν 
της είς τον χαρακτήρα τής Όργανώ- 
σ ε ω ς τοϋ Π.Σ.Ε. ώς Οικουμενικού.



Η άπάντησις είς τό τιθέμενον ερώτημα, έάν πρέπει νά έπανε- 
ξετάσωμεν και νά προγραμματίσωμεν το έργον της ’Ορθοδοξίας 
ώς ουσιώδους παράγοντος είς την Οικουμενικήν Κίνησιν, είναι ά- 
διστάκτως «Ναί». Άλλα διά νά φθάση ή ’Ορθοδοξία νά κατέχη είς 
την Οικουμενικήν Κίνησιν τήν άρμόζουσαν και ά- 
ν ά λ ο γ ο ν αυτής θέσιν πρέπει νά κατέχη ούχί τό 
ήμισυ, εί καί τοϋτο θά ή τ ο εύλογον, άλλα του
λάχιστον το 1/3 των θέσεων είς πάν
τα τα σώματα καί είς τάς έπιτροπάς 
του Π. Σ. Ε.

’Αποτελεί γεγονός, ότι δπου οί ’Ορθόδοξοι είς ’Επίτροπός 
είναι επαρκείς είς άριθμόν, α ί εκθέσεις 
(reports) παρουσιάζονται εκκλησία- 
στικώτεραι καί παρασκευάζουσαι τήν προσέγγισιν των 
άπόψεων.

Σημειώ πρόσφατα παραδείγματα. Αί έκθέσεις είς τήν έτη αίαν 
Σύνοδον τής Faith and Order είς τό θέματα περί των Συνόδων 
και περί των Πατέρων, ήτοι περί θεμάτων ών ή μελέτη είσήχθη 
άπό τής εποχής του Μόντρεαλ, ύποστάσαι ισχυρόν τήν έπίδρασιν 
των Ορθοδόξων, παρουσιάσθησαν είς τήν έτησίαν Σύνοδον τοΰ 
Bristol καί έτυχον τής γενικής άναγνωρίσεως. Τουναν
τίον συνέβη μ έ τήν έκθεσιν περί 
τοΰ ερμηνευτικού προβλήματος. Άλλα 
τούτο ουδεμίαν σχεδόν είχε σχέσιν προς τός θεμελιώδεις άρχός 
τας διατυπωθείσας είς τό Μόντρεαλ, ούδε προς τός ’Ορθοδόξους 
απόψεις. Τοϋτο είναι εύεξήγητον, διότι ούδείς ορθόδοξος ερμη
νευτής παρεστη κατά τήν σύνταξιν τοΰ έν λόγω υπομνήματος. ’Ο
φείλω δε νό έξάρω τό γεγονός, ότι, χάρις είς τήν παρουσίαν των 
ορθοδόξων Ρώσσων, τοΰ άγαπητοΰ συναδέλφου κ. Άναγνωστοπού- 
λου καί τοΰ γράφοντας, ή έκθεσις άνεμορφώθη επί τή βάσει των 
αρχών τοΰ Μόντρεαλ, ένθα αρκούντως ισχυρό ύπήρξεν ή έπίδρα- 
σις των ορθοδόξων. Παρά ταΰτα ή έκθεσις τοΰ Bristol, ή σχετική 
προς την άρχήν καί σημασίαν των Οικουμενικών Συνόδων δεν έ
λαβε τελικώς τήν μορφήν εκείνην, ήν ήμεϊς οί ’Ορθόδοξοι θό ήθέ- 
λομεν, σκεπτομενοι ούχί έγωΐστικώς άλλ’ οίκουμενικώς, τ.έ. έ ν 
τψ πνεύματι τής προπαρασκευής 
τής προσεγγίσεως τών ’Εκκλησιών, 
δια τήν ποτέ ένωσιν αυτών.



Συνέβη συγκεκριμενως τοϋτο : Ένψ τό υπόμνημα περί τοϋ
ανωτέρω θέματος άπετέλει μίαν λαμπρόν έκθεσιν περί της έννοιας 
καί σημασίας των Συνόδων — ανεξαρτήτως τοϋ σημείου, δπερ ά- 
φεώρα είς το θέμα περί τής λεγομένης ουσίας τοϋ Παγκοσμίου 
Συμβουλίου των Εκκλησιών —, έν τούτοις είς την Ουψάλαν 
παρεπέμφθη προς έξέτασιν το ζήτημα Καθολικότης καί Συνοδικό- 
της, ένθα είναι πιθανόν να εξαρθοϋν αί ανθρώπινοι άδυναμίαι κατά 
τάς Συνόδους αντί τοϋ θέματος Ένότης καί Αυθεντία των Οικου
μενικών Συνόδων έν στενή αναφορά προς την Αγίαν Γραφήν, την 
Πέραν Παρόδοσιν καί τούς Πατέρας, δπερ θά εδει νά έξετασθή 
είς μίαν συνελευσιν, η οποία οφείλει νά προαγάγη την προσέγγι- 
σιν των Εκκλησιών-Μελών επί τώ σκοπψ τής προαγωγής των άρ- 
χών τής ένώσεως αυτών. Καί είς το σημεϊον τοϋτο είναι ανάγκη 
να εξαρθωσι και να διατυπωθωσι ταυτοχρόνως σαφώς καί μέ κατη
γορηματικότητα τά εξής :

1)^ "Οτι σκοπός τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκκλη
σιών είναι καί πρεπει νά είναι ή προπαρασκευή τής ένώσεως τών 
Εκκλησιών επί τή βασει τών θεμελιωδών άρχών τής ενότητας τής 

ά ρ χ αίας αδιαιρέτου Εκκλησίας. Εκεί 
ευρισκεται το κοινον έδαφος (πρβλ. καί δήλωσιν είς Ν. Δελχί 
παρά Ger. Konidaris, The Orthodox Contribution in the Section 
of Unity in New Delhi, 1962), απο του όποιου δυνάμεθα νά όρμη- 
θώμεν διά νά προπαρασκευάσωμεν την δνωσιν τών Εκκλησιών. 
Ένταϋθα κείται μία ουσιώδης διαφορά μεταξύ ημών τών ’Ορθοδό
ξων καί τών Προτεσταντικών ’Εκκλησιών. Είς την έν Κρήτη ύπο- 
βληθεϊσαν έκθεσιν σημειοϋται κατ' άρχήν όρθώς, έν §5, τό εξής :

«Τό Π.Σ.Ε. είναι τι προνομιακόν δργανον τής Οικουμενικής 
Κινήσεως, ώς άδελφική δε κοινωνία πλέον ή έξακοσίων Έκκλη- 
σιών-μελών, κατέστη τό Οικουμενικόν Συμβούλων, διά τάς Εκ
κλησίας πάντοτε, περισσότερον ό τόπος καί ή πατρίς τής κοινής 
μαρτυρίας, της αμοιβαίας βοήθειας και της άπό κοινού άναζητή- 
σεως τής ένοτητος». Άναμφιδόλως όμως ή τοποθέτησις τής ’Ορθο
δόξου Εκκλησίας εις το θέμα τής ενότητας είναι ή άνωτέρω ση- 
μειωθείσα όλως αδρομερως, αλλα σαφώς έξετέθη αυτή είς τήν 
«Συμβολήν» τών 'Ορθοδόξων είς τήν ’Έκθεσιν τοϋ Ν. Δελχί, ή 
οποία επισυνάπτεται τώ παρόντι.

2) "Οτι τό Παγκόσμιον Συμβούλιο ν ’Εκκλησιών, μή δυνά- 
μενον νά εχη ένιαίαν ’Εκκλησιαστικήν βάσιν, έφ’ όσον αποτελεί-



rai άπό μέγα πλήθος ’Εκκλησιών με διάφορον έκκλησιολογίαν, δεν 
έχει ούδέ δυνατοί νά έχη έκκλησιολογικήν ου
σίαν. Άλλ’ έξ ίσου ουσιώδες προς τοϋτο είναι καί το έξης : 
Έφ’ όσον δεν είναι Εκκλησία ή δεν έχει ούδέ δυνατοί νά έχη 
μυστήρια καί έσχατολογίαν καί έφ’ όσον το θέμα τούτο συνδέεται 
καί μετά τής σωτηρίας ώς του θεμελιωδεστάτου σκοπού τής έν Χρι
στώ 'Ιστορικής Άποκαλύψεως καί τής Εκκλησίας, έπεται, ότι δεν 
έχει φυσικώς καί ουσίαν, καίτοι έχει μεγάλην ονομασίαν καί βα
ρύτητα διά τον σύγχρονον Χριστιανικόν κόσμον καί τον κόσμον 
καθόλου.

Τό Παγκόσμιον Σ υμβούλιον ’Εκ
κλησιών είναι ό χώρος επικοινω
νίας, γνωριμίας, συνεργασίας των 
Εκκλησιών επί τού πρακτικού πε
δίου καί άπό κοινού μελέτης τών 
θεμελιωδών άρχών τού Χριστιανι
σμού, με πρωταρχικόν θέμα την έν
νοιαν καί ούσίαν τής Εκκλησίας έ- 
πί τ ψ σκοπώ τής προπαρασκευής τής 
ένώσεως τών ’Εκκλησιών.

’Εντεύθεν αποβαίνει άναγκαίον νά έγκαταλεκρθώσιν αί άπό- 
πειραι άνευρέσεως ούσίας τού Παγκοσμίου Συμβουλίου τών ’Εκ
κλησιών. Είναι πλέον ή έπαρκή όσα έγράφησαν είς την Δήλωσιν 
τού Toronto καί τού S. Andrew. "Οθεν είναι άπολύτως ανάγκη 
νά προγραμματισθώσι τά ζητήματα, άτινα δέον νά μελετώνται εις 
τε τό Τμήμα Μελετών καί είς άπαντα τά Συνέδρια, με βάσιν πάν
τοτε την προαγωγήν τού καίριου σκοπού τού 
Παγκοσμίου Συμβουλίου τών ’Εκκλησιών, τ.έ. τής προπαρασκευής 
τής άποκαταστάσεως τής ένότητος τών ’Εκκλησιών κατά τήν άρ- 
χαίαν όρθοτάτην άντίληψιν (Πολύκαρπος, Ειρηναίος, Βικέντιος 
έκ Ληρίου, Φώτιος ). ’Έργον μας, λοιπόν, είναι öxi μόνον ή έν τή 
πράξει συνεργασία καί ένότης τών Εκκλησιών, άλλά καί ή ενδε
λεχής προσεκτική προπαρασκευή τής ένώσεως.

Έλέχθη, πολύ όρθώς, έν Bristol, άτι πολλάκις δίδεται ή έν- 
τύπωσις, άτι, ενώ ένίοτε έπιτελοΰμεν είς τον μέγαν τούτον σκοπόν 
ëv βήμα, έν τούτοις πολλάκις παρέχεται, διά τών εκθέσεων, ή έν- 
τύπωσις, άτι έτπτελούμεν δύο βήματα προς τά όπίσω. Πολλά κεί-



μένα εκθέσεων φέρουν προτεσταντικόν χαρακτήρα καί δεν είναι 
δυνατόν να συμβή άλλως, άφοΰ μετέχομεν ολίγοι ’Ορθόδοξοι καί 
η φωνή της ’Ορθοδοξίας είναι πολύ αδύνατος καί ούχί πάντοτε 
ένιαία, ώς άρμόζει, έφ’ δοον πράγματι ή 'Ορθοδοξία είναι μία, 
παρά την ΰπαρξιν των Αύτοκεφάλων Εκκλησιών.

Ο υποκειμενισμός, αί ιστορικοί συνθήκαι καί τό διάφορον 
πνεύμα των λαών (Ρωμαϊκόν πνεύμα άπό τού 192 μ.Χ. καί άγγλο- 
οαξωνικός Individualismus άπό τοϋ 12ου αίώνος) ώδήγησαν εις 
τήν διαίρεσιν της Εκκλησίας τοϋ Χριστού. Άλλ’ ή διαίρεσις είναι 
κατάρα καί αντίθετος πρός τήν θέλησιν τοϋ Κυρίου «ϊνα πάντες 
ëv ώοιν». Όθεν πρέπει νά έκλειψη, χωρίς τούτο νά οημαίνη, δτι 
πρέπει νά επικράτηση ομοιομορφία. ’Ασφαλώς πρέπει νά θεωρηθή
έν~τ°ύ!ν μέγα ™ έ'ΡΥ°ν το° Παγκοσμίου Συμβουλίου των Έκκλη- 
σιων, δτι δηλαδή κατέστη παγκόσμιον κέντρον καί τόπος έπαφής 
καί ^νεργασίας των ’Εκκλησιών καί τής ένότητος τοϋ Χριστιανι- 
σμου εν τή πράξει, ώς είναι μέγα τό γεγονός, δτι έν Ν. Δελχί έ- 
πετεύχθη ή ένότης είς τήν θεμελιώδη έκκλησιολογικήν άρχήν 
τής πίστεως είς τήν Τριάδα.

Τά πρόβλημα τής μελέτης των ζητημάτων, δτινα μάς ένώνουν, 
καί πρά πάντων έκείνων, που μάς διαιρούν (διότι δέν δυνάμεθα νά 
ειμεθα ήνωμένοι έν τή πίστει είς τον Χριστόν ώς θεόν καί Σωτή- 
ρα καί νά δοξολογώμεν τούτον έν Τριάδι καί νά είμεθα διηρημένοι 
ώς Εκκλησία), έπιβάλλεται νά εύρη τήν λύσιν του, δι’ ενός προ
γραμματισμού, ό όποιος θά τελή ύπό τήν ροπήν τής άρχής, δτι ό 
θεολογικός διάλογος είναι διάλο- 
γος χριστιανικός τής άληθείας τής 
έν τή Αγία Γραφή καί τή 'Ιερά Πα- 
ραδόσει περιεχομένης. 'Ενοϋμεν δέ 
Γ ή ν 'I ε ρ ά V Παράδοσιν, τήν Εκκλη
σιαστικήν, τής Μιας καί ’Αδιαιρέ
του Εκκλησίας.

"Οτι είς τον προγραμματισμόν τούτον πρέπει τό βάρος τών 
μελετών νά πέση είς τήν μελέτην τών θεμάτων, πού μάς διαιρούν: 
’Εκκλησία - 'Αγία Γραφή - Παράδοσις - Αυθεντία - Οικουμενικοί 
Σύνοδοι καί Πατέρες - Μυστήρια καί πρόβλημα τής σωτηρίας, μό
λις είναι άνάγκη νά εϊπωμεν.

Πρέπει δέ νά άναγνωρισθή, δτι, καίτοι πολλά έπετελέσθησαν



εις το πρακτικόν μέρος της συνεργασίας των Εκκλησιών, δεν έπε- 
τελέσθησαν είσέτι σοβαρά βήματα, έκτος τοΰ Τριαδικού, διά την 
προπαρασκευήν τής ένώσεως. Είναι ασφαλώς όμως υπέρ τοΰ Παγ
κοσμίου Συμβουλίου τών Εκκλησιών, ότι ai διαπραγματεύσεις με
ταξύ πολλών Εκκλησιών διά την ενωσίν των εύρίσκονται πολλα- 
χοϋ τοΰ κόσμου είς καλόν σημεϊον. Πρόκειται περί τής ένώσεως 
μεταξύ τών Προτεσταντικών ή προτεσταντιζουσών Εκκλησιών. 
Αύτό αποτελεί ευλογίαν τοΰ θεοΰ διά τον Χριστιανισμόν, άλλ’ 
είναι ανάγκη να τονχσθή τό γεγονός, δτι μέγας εξακολουθεί να 
είναι ό αριθμός τών Προτεσταντικών Εκκλησιών καί Κοινοτήτων. 
Έφθάσαμεν να δεχώμεθα Κοινότητας μέ 10 χιλιάδας ψυχών, ώστε 
το Παγκόσμιον Συμβούλιον τών Εκκλησιών νά άποτελήται άπό 
225 Έκκλησίας-Μέλη καί νά ύπάρχουν Έκκλησίαι-Κοινότητες, 
πού δεν είναι είσέτι μέλη. Τό μέγα πρόβλημα 
τοΰ Προτεσταντισμού είναι ή Έκκλη- 
σιαστικοποίησις αύτοΰ. ’Ασφαλώς δε πρέπει 
νά έπαναληφθή καί νά έξαρθή τό άνωτέρω λεχθέν, δτι είναι προς 
τιμήν τοΰ Συμβουλίου αχ διαπραγματεύσεις προς ενωσίν μερικών 
Προτεσταντικών Εκκλησιών. Είς την Ουψάλαν θά είσαχθώσχν αι
τήσεις 12 ’Εκκλησιών, αχτίνες ζητοΰν νά γίνουν μέλη τοΰ Π.Σ.Ε. 
Πρέπει νά προσέξωμεν τό ύπ’ άρχθμ. 1 έγγραφον τής Policy Re
ference Committee I, τό όποιον ύπεβλήθη είς την Κεντρικήν ’Ε
πιτροπήν έν Ήρακλείω Κρήτης.

’Αλλά διά τήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν — καί τοΰτο δέον 
ωσαύτως νά δχακηρυχθή μέ κατηγορηματικότητα — ή ένωσις τών 
’Εκκλησιών είναι άνάγκη διά τον σύγχρονον Χριστιανισμόν καί τον 
κόσμον, μόνον διά τής έπχτεύξεως μυστηριακής Κοινωνίας.

Μυστηρχακή όμως κοινωνία καί 
δ ή καί Intercommunio είναι άδύνα- 
τος άνευ ένότητος έν τ ή πίστει είς 
τ ά ουσιώδη, ατινα άποτελοΰν καί 
καίριον περχεχόμενον τής Εκκλη
σίας (ευτυχώς έπετεύχθη τελχκώς ή έν Τρχάδχ ένότης) τής 
έν αυτή καί δι’ αυτής σωτηρίας. Διά τήν ’Ορθοδοξίαν ή ένότης τής 
’Εκκλησίας θά φέρη ώς έχπστέγασμα τήν μύστηρχακήν κοινωνίαν 
(ή λέξχς Intercommunio είναι άγνωστος είς τήν άρχαίαν ’Εκκλη
σίαν καί διά τοΰτο καί είς ημάς τούς ’Ορθοδόξους). Ή θεμελχώ-



δης αυτή ’Ορθόδοξος τοποθέτησις διετυπώθη πολλάκις, άλλ’ ούχί 
πάντοτε μετ’ έμφάσεως, καί εσχάτως ύπό του ύποσημειουμένου έν 
Bristol. Είναι δε άνάγκη άναπόφευκτος νά πράξωμεν τούτο, έφ’ 
δσον πολλοί καί δή καί νέοι έν τη Οικουμενική Κινήσει Βιάζονται 
διά την Intercommunio.

Τοιαϋται είναι α ί διακηρύξεις, τάς 
οποίας κατά τον πρέποντα τρόπον 
όφείλομεν νά κάμωμεν έν καιρψ, χω
ρίς δμως έν τ φ μεταξύ ν ά λ η ο μ ο
ν ή ο ω μ ε ν, δ τ ί είναι έξαιρετικως έπεΐ- 
γον ν ά έτοιμασθώμεν έγκαίρως διά 
την Δ' Γεν. Σ υνέλευσιν του Π.Σ.Ε. έ ν 
Ουψάλα.

Πρακτικοί Προτάσεις. Επείγοντα 
θέματα καί μέθοδοι προπαρασκευής 
των ’Ορθοδόξων προς ένιαίαν έμφά- 
ν ί σ ί ν.

Α) Εις την Ουψάλαν πρόκειται νά ψηφισθώσι δύο σημαντι
κοί προτάσεις.

Ιον) Τής αύξήσεως του άριθμοϋ των μελών τής Κεντρικής 
Επιτροπής τού Π.Σ.Ε. άπά 100 είς 120. Τά μέλη τούτα, τά όποια 
θά έκλεγώσιν από τά μέλη τής Δ' Γεν. Συνελεύσεως τού Παγκο
σμίου Συμβουλίου των ’Εκκλησιών, άτχνα θά προσέλθουν είς Ου
ψάλαν πρέπει νά αντιπροσωπεύουν καί γεωγραφικός περιοχάς καί 
δχι μόνον Εκκλησίας. Δεδομένου δμως, δτι ό άριθμδς τών Έκ- 
κλησιών-Μελών τού Π.Σ.Ε. είναι 225, επεται, δτι άριθμδς Εκκλη
σιών — τινές τών όποιων είναι νέαχ καί μικροί — δεν θά αντιπρο
σωπεύεται είς την νέαν Κεντρικήν ’Επιτροπήν. Επειδή δμως ή 
’Ορθόδοξος Εκκλησία άποτελεϊται πάντοτε έξ ολίγων ’Εκκλησιών 
καί δή καί πρεσΒυγενών, τών όποιων ό αριθμός παραμένει στάσι
μος (13), καί έπειδή ή φωνή τής ’Ορθοδοξίας πρέπει νά είναι ά- 
νάλογος τής προσφοράς καί δή καί είς τον Οικουμενικόν χαρακτή
ρα τού έν λόγω Συμβουλίου, πρέπει νά ζητηθή νά μή άποτελή το 
1/10 τού Συμβουλίου, αλλά τά 3/10 τουλάχιστον. Γού
το σημαίνει, δτι δέον νά εχωμεν είς τήν Κεντρικήν ’Επιτροπήν 36 
μέλη έ π ί 120 μελών, διότι άλλως ή προσφορά καί



έπίδρασίς μας θά εξακολουθούν να είναι δυσανάλογοι καί οί κίν
δυνοι ούχί ευκαταφρόνητοι (έν οψει των νέων δεδομένων). Ού- 
δεμία Ορθόδοξος ’Εκκλησία, λοιπόν, έφ’ δσον ό αριθμός των είναι 
μικρός, επιτρέπεται να άπουσιάζη άπο την Κεντρικήν Επιτροπήν.

2ον Είς την Ουψάλαν θά έγκριθή 
ωσαύτως ή αΰξησις των μελών τής ’Ε
πιτροπής Πίστεως καί Τάξε ως άπό 
12 είς 150 (πρότασις τής ’Επιτροπής Πίστεως καί Τάξεως έν 
Bristol ένεκρίθη ωσαύτως έν Ήρακλείω, ώς καί ή ανωτέρω). 
'Όθεν πρέπει νά ζητήσωμεν να λάβωμεν τούλάχιστον το 1/3, 
ήτοι τεσσαράκοντα θέσεις.

Τούς άριθμούς τούτους 30 καί 40 δυνάμεθα να καλύψωμεν, 
ένψ, έάν έζητούσαμεν το 1/3 τής Γεν. Συνελεύσεως (βεβαίως τής 
Ε', όταν αΰτη θά γίνη), δεν θά ήδυνάμεθα νά το καλύψωμεν (270).

Βεβαίως ή ’Ορθοδοξία άντπτροσωπεύει είς το Π.Σ.Ε. έξ έπό- 
ψεως ουσίας κάτι το σπουδαΐον, ώς ανωτέρω έλέχθη. Παρά ταΰτα 
πρέπει νά σημειωθή, ότι ώνομάσθησαν ήδη κατ’ άρχήν 120 μέλη 
είς Bristol καί ό κατάλογος είναι έτοιμος, δι’ δ καί άπομένουν προς 
έξονομασίαν 30. ’Εάν έγένετο δεκτή ή πρότασις ήμών 
περί 40 θέσεων, θά έσήμαινεν, ότι θά κατελαμβάνο- 
μεν περίπου 27 θέσεις καί θά έδει νά εϊμεθα έτοιμοι διά τ ή ν 
προβολήν 27 μελών έ κ των μάλλον 
ειδικευμένων, ϊνα ή προβολή καί έπίδρασίς τής ’Ορ
θοδοξίας είναι άνάλογος προς τήν ούσίαν της.

Ταΰτα τά σημεία δέον νά έξετασθώοιν έν συνδυασμώ προς το 
γεγονός, ότι υπάρχουν ’Ορθόδοξοι Έκκλησίαι μή αντιπροσωπευό
μενοι (Σερβία κ.λ.π.) είς το Π.Σ.Ε. καί δή έπαρκώς.

Ό παμπροτεσταντικός χαρακτήρ πολλών ’Επιτροπών πρέπει 
νά υποχώρηση. Δεν είσερχόμεθα είς λεπτομέρειας.

Β') Δέον νά άντιμετωπίσωμεν τά θέματα :
α) Προγραμματισμού έν τή μελέτη τών θεμάτων, άτινα άπα- 

σχολοϋν το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών καί έν σχέσει 
προς οσα εϊπομεν άλλοτε καί 6) Ταχείας είσηγήσεως καί μελέτης 
τών θεμάτων, άτινα θά συζητηθώσιν είς τήν Ούψάλαν.

Καί ό μέν προγραμματισμός πρέπει νά είναι έργον μιας εύ- 
ρείας συσκέψεως τών μελών, άτινα άποτελοΰν τής ’Επίτροπός τοΰ



Οικουμενικού Πατριαρχείου καί των λοιπών ’Ορθοδόξων ’Εκκλη
σιών με συμμετοχήν πάντων τών μελών, ατινα αντιπροσωπεύουν 
νϋν τάς Εκκλησίας εις τε την Κεντρικήν Επιτροπήν καί τήν Επι
τροπήν Πίστεως καί Τάξεως, ως καί πάντων τών μελών, ατινα ώ- 
φειλον αί Εκκλησίαι να εΐχον ονομάσει — άργήσαμεν ήδη — διά 
τήν Ουψάλαν.

Οικοβεν νοείται, ότι επιβάλλεται ή όλη εργασία καί αί συζη
τήσεις να είναι άνευ δημοσιότητας, διά νά ύπάρξη ήρεμος άντιμε- 
τώπιοις επί παρουσία μάλιστα τών υπευθύνων μελών τών "Ιερών 
Συνοδών. Εφ’ δσον ή Ρωσσική ’Εκκλησία είσήλθεν είς τό Παγκό
σμιον Συμβούλων τών ’Εκκλησιών, ή δε Ρωμαιοκαθολική ’Εκκλη
σία, εχουσα οργάνωσιν καί πρόγραμμα, συνεργάζεται, επεται, ότι 
εύρισκομεθα προ νέας καταστάσεως καί νέων υποχρεώσεων. Αί 
Πανορθόδοξοι καί Οικουμενικοί υποχρεώσεις τών Εκκλησιών μας 
επιβάλλουν νά μή άργήσωμεν τήν σύνταξιν είσηγήσεως δι’ ένα 
νέον πρόγραμμα καί τοποθέτησιν καί δή καί θεολογικήν καί έκκλη- 
σιολογικήν είς τήν νέαν κατάστασιν.

Ή έτησία Σύνοδος τών άντιπροσώπων τής ’Ορθοδοξίας είναι 
σκόπιμον νά γίνεται είς τήν εν Καστελλίω Κισσάμου έτοιμαζομέ- 
νην ’Ακαδημίαν τής Πέρας Μητροπόλεως Κισσάμου καί Σέλινου, 
έν τή οποία, εν άνέσει, θά συζητήται επί δύο εβδομάδας ή έκάστο- 
τε θέσις τής ’Ορθοδοξίας είς τήν Οικουμενικήν Κίνησιν.

Ειδικά θέματα: Είσήγησις περί τών ύπομνημά-
των διά τήν Δ' Γενικήν Συνέλευσιν τής Ούψάλας. Πρότερον 
όμως δέον διά συνεννοήσεως τών ’Εκκλησιών νά γίνη ή αϊτησις 
δια την άπόκτησιν τών ανωτέρω σημειωθεισών αναλογιών είς τήν 
Κεντρικήν ’Επιτροπήν καί τήν ’Επιτροπήν Πίστεως καί Τάξεως. 
Τούτο είναι έξαιρετικώς επείγον.

Το παρόν υπόμνημα θέλει άποσταλή είς τήν Α.Σ. τον Τοπο- 
τηρητήν τού Πατριαρχικού θρόνου ’Αλεξάνδρειάς καί τήν Ηεράν 
Σύνοδον, διότι διατελώ άπό ετών Σύμβουλος αυτού θεολογικός.

Τό παρόν υπόμνημα θέλει δοθή έν καιρώ καί είς τήν ’Εκκλη
σίαν τής Ελλάδος.

’Επί τούτοις διατελώ μετά βαθυτάτου σεβασμού, κατασπαζόμε- 
νος τήν δεξιάν τής Ύμετέρας θεωτάτης Παναγιότητος

Καθηγητής Γεράσιμος I. Κονιδάρης,


