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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΗΜΕΡΟΝ.



ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ I. ΚΟΝΪΔΑΡΗ 
Καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
Γενικού Γραμματέως τοϋ ’Ιδρύματος 

«Οικουμενική ’Ορθοδοξία»
Μέλους τής Κεντρικής Επιτροπής 

τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου ’Εκκλησιών

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ

'Y π ο μν η μ α προς τήν 'Ιεράν Σύνοδον τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος

Πεντήκοντα έτη εις τήν Οικουμενικήν Κίνησιν (1933), ήτοι προ τής 
ίδρύσεως του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών τό 1948 (Amster- 
damm), είναι διάστημα χρόνου σχετικός μέγα, έν σχέσει προς τον ανθρώ
πινον βίον. Όθεν ή συσσωρευθεΐσα πείρα επιτρέπει τήν χάραξιν μιας προο
πτικής, διά το μέλλον τοϋ Π.Σ.Ε. καί τήν θέσιν τής ’Ορθοδοξίας ή καλύ
τερον καί άκριβέστερον «τής Καθολικής ’Ορθοδοξίας»* εν αύτω.

Καί τά δύο ταϋτα προβλήματα είναι μεγάλα καί περιλαμβάνονται εις 
τό μέγιστον πρόβλημα τής Ένώσεως των διηρημένων Εκκλησιών καί 
’Ομολογιών, που προέκυψαν α) άπό τάς αρχαίας Αιρέσεις (’Ανατολικοί 
Έκκλησίαι 5: ’Αρμενική, Κοπτική, Συριακή, Αίθιοπική καί τοϋ Μαλάβαρ 
τής ’Ινδίας), β) άπό τήν διαμόρφωσιν τής «Καθολικής ’Εκκλησίας» τής Δύ- 
σεως εις Ρ ω μ α ι ο κ α θ ο λ ι κ ή ν  (192 μ.Χ. άλλοίωσις καί 1054 Σχίσμα 
πρός ’Ανατολήν) καί τήν Διαμαρτύρησιν τοϋ Λουθήρου κ.λπ. (1517). Αυτή 
ώδήγησεν εις τόν Προτεσταντισμόν, άντί δέ νά μεταρρύθμιση, τήν εχουσαν 
ανάγκην μεταρρυθμΐσεως Ρωμαιοκαθολικήν ’Εκκλησίαν, ως Έκκλησιαστι- 
κοπολιτικόν ’Οργανισμόν, ό όποιος αποτελεί οίονεί επέκτασιν τής Ρωμαϊ
κής Αυτοκρατορίας υπό νέον εντελώς ένδυμα, με τόν Πάπαν επί κεφαλής 
ώς άλάθητον ηγέτην (1870 Α' Σύνοδος Βατικανού) καί τήν Σύνοδον, ως 
άπλοΰν συμβουλευτικόν οργανον τοϋ Πάπα, κατέληξεν εις τό νά ίδρύση 
όχι ’Εκκλησίας άλλα ’Ομολογίας μεταρρυθμισμένας.

Οϋτω διεμορφώθησαν οί τρεις τύποι τοϋ Χριστιανισμού: α) Ό  Κ α θ ο 
λ ι κ ό ς  ’Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς  μέ τήν Σύνοδον ώς άποφασιστικόν οργανον ήδη

* Ό  όρος (1850) είναι ό δογματικώς καί ίστορικώς ορθότερος, διότι αιτιολογεί τήν 
συνέχειαν τής Μιας ’Αγίας Καθολικής καί Άποστολικής Εκκλησίας. Βλέπε κατωτέρω.



άπό τής ’Αρχαίας καί αδιαιρέτου Εκκλησίας μέχρι σήμερον, β) τόν Ρωμαιο
καθολικισμόν μέχρι τής ανόδου εις τόν Θρόνον τής Ρώμης τοϋ Πάπα ’Ιωάν
ναν του 23ου (1958) καί γ) τόν διά τοϋ υποκειμενισμού καί των ’Ιστορικών 
Συνθηκών εις τόν απελπιστικός διηρημένον Προτεσταντισμόν, δ όποιος δεν 
είναι Εκκλησία, άλλ’ άποτελειται άπό πολλάς ’Ομολογίας καί παραφυάδας 
(Denominationen). Αύται εις τό πεδίον τής ’Ιεραποστολής (Συνέδριου Εδιμ
βούργου 1910), ήσθάνθησαν τήν ανάγκην τής δημιουργίας τής Οικουμενικής 
Κινήσεως, πρός «Ένωσιν τών Εκκλησιών», διότι αντιμετώπισαν τήν πί
κραν παρατήρησιν τών Είδωλολατρών: ήμεις εϊμεθα — ελεγον — ηνωμένοι 
εις τήν πίστιν μας καί εσείς ήρθατε μέ τάς διαιρέσεις σας καί μάς διηρέ- 
σατε θρησκευτικώς καί δή καί εις ομάδας έχθρευομένας άλλήλους.

Ή  ’Ελληνική ’Ορθοδοξία* μέ τήν φιλελευθέραν παράδοσιν καί τόν διά
λογον εις τάς Οικουμενικός Συνόδους, δεομένη πάντοτε υπέρ τής ένώσεως, 
ήτο προετοιμασμένη διά τόν διάλογον προπαρασκευής τής Ένώσεως, δι’ δ 
καί προσεχώρησεν άπό τό 1920 εις τήν Οικουμενικήν Κίνησιν. Εξέθεσε δέ 
τήν θέσιν της εις τήν περιώνυμον Εγκύκλιον του Οικουμενικού Πατριαρ
χείου τοϋ 1920, δτε προέτεινε συνεργασίαν επί τών Πρακτικών-ήθικών ζη
τημάτων καί τήν ϊδρυσιν «Κοινωνίας τών Εκκλησιών» — τ.έ. επικοινωνίας 
καί συνεργασίας —· κατά τό παράδειγμα τής τότε ίδρυθείσης «Κοινωνίας 
τών Εθνών». Τό αυτό έτος έξέθεσεν εν Γενεύη τό ορθόδοξον Πρόγραμμα 
ό αείμνηστος Καθηγητής Άλιβιζάτος, τονίσας τήν ορθήν γραμμήν: — δτι 
μεγάλην σημασίαν θά είχαν οί διμερείς διάλογοι, πράγμα τό όποιον ώδήγη- 
σεν μετά τήν ϊδρυσιν τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκκλησιών (1948) 
εις τάς διμερείς διαπραγματεύσεις διά τήν Ένωσιν, διότι μόνον άπό αύτάς, 
θά είναι δυνατόν νά προέλθη πράγματι ή Ένωσις τών Εκκλησιών, έφ’ όσον 
ή Έκκλησιολογία, ως βάσις τής Ένώσεως, δύναται νά διαμορφωθή μόνον 
εις τάς διμερείς διαπραγματεύσεις, διότι εις τόν πολυμερή διάλογον Εκκλη
σιών καί μή Εκκλησιών, αί δογματικαί κοσμοθεωρητικαί προϋποθέσεις 
είναι δλως διάφοροι καί πολύ ποικίλαι, δι’ δ καί ή προσέγγισις είναι δυσχε
ρής, ή δέ δογματική άκρίβεια είναι σχεδόν άδύνατος.

Εις τό Οικουμενικόν Συμβούλιου τών ’Εκκλησιών συνεχωνεύθησαν 
(1948) κατ’ άρχήν, αί δύο μεγάλαι οργανώσεις: Πΐστεως καί Τάξεως (Faith 
and Order) καί Ζωής καί Εργασίας (Life and Work), ήτοι τοϋ Πρακτικού 
Χριστιανισμού. Τό 1959 προσετέθη τό Οικουμενικόν Συμβούλιον ’Ιεραπο
στολών καί είτα μετεμορφώθη τό Α' τμήμα: Πίστεως καί Τάξεως, εις Πίστεως 
καί μαρτυρίας, δτε πλέον ή εκτασις τών θεμάτων, μέ τά όποια άσχολεΐται 
ό πολυμερής διάλογος είναι τοιαύτης φύσεως, ώστε νά είναι δυσχερής ή

* Οΐ Σλάβοι προσήλθον αργότερου (1961).



εις βάθος μελέτη των θεμάτων, πού άφοροϋν τήν προπαρασκευήν τής Ένώ- 
σεως, καίτοι βεβαίως κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν γίνονται πολλαί μελέ- 
ται.

Έδώ πρέπει νά σημειώσω πρώτον, ότι υπάρχει εν μέγιστον πρόβλημα 
διά τόν Προτεσταντισμόν, τό όποιον δυσχεραίνει τήν πρόοδον τής Ένώσεως 
ή όρθότερον τήν προπαρασκευήν τής Ένώσεως! ή έκκλησιαστικοποίησις 
τοϋ Προτεσταντισμού, διότι Προτεσταντική Εκκλησία δέν υπάρχει, καθ’ 
δν χρόνον ό υποκειμενισμός καί αί παραδόσεις των 'Ομολογιών δέν αφήνουν 
νά προοδεύση ούτε αυτό τό Παγκόσμιον Συμβούλιον των Εκκλησιών, που 
είναι καί Συμβούλιον μ ή Εκκλησιών, 'Ομολογιών καί τών παραφυάδων 
αυτών καί άρα όλιγίστων πραγματικών Εκκλησιών καί οργανώσεων, αί 
όποϊαι αυξάνουν καί πληθύνονται.

II

Σκοπός καί μέλλον τον Παγκοσμίου Συμβουλίου ’Εκκλησιών καί μη Ε κ
κλησιών

α) Ή  αρχική διατύπωσις τοϋ άρθρου βάσει τοϋ Καταστατικού Χάρτου 
τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, καθ' δ μετείχαν αί Έκκλησίαι, αί 
όποϊαι έπίστευον είς τόν Ίησοϋν Χριστόν, ώς Θεόν καί Σωτήρα, διωρθώθη 
διά τής αποδοχής τής Πίστεως είς τήν Τριάδα. Ή  τροποποίησις έγένετο είς τό 
Νέο Δελχί, είς τήν Γ Γενικήν Συνέλευσιν τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ε κ 
κλησιών (1961) διά μεγάλης πλειοψηφίας άλλ’ ούχί δ ιά  π α μ ψ η φ ί α ς !

’Ιδού ή νέα βάσις: Τό Οικουμενικόν Συμβούλιον τών Εκκλησιών είναι 
μία Κοινωνία Εκκλησιών, αί όποϊαι ομολογούν τόν Κύριον Ιησοϋν Χριστόν 
ώς Θεόν καί Σωτήρα, συμφώνως πρός τήν 'Αγίαν Γραφήν καί ενεκα τούτου 
άπό κοινού επιδιώκουν νά εκπληρώσουν (τήν αποστολήν των) είς ήν είναι 
κεκλημέναι, είς δόξαν Θεοΰ, τοϋ Πατρός, τοϋ Υϊοΰ καί τοϋ 'Αγίου Πνεύμα
τος.

β) 'Ενώ είς τό παλαιότερον Καταστατικόν (πρό τοϋ Nairobi 1975) ώρί- 
ζετο όρθώς, ότι τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών, τό άποτελεσθέν 
εκ τών δύο κυρίως παγκοσμίων Κινήσεων, περί ών έγένετο ανωτέρω λόγος, 
ότι (III) εκαλείτο νά διευρύνη περαιτέρω τό εργον τών παγκοσμίων Κινή
σεων διά τήν «πίστιν καί τήν τάξιν» καί τοϋ «πρακτικού Χριστιανισμού» 
καί τοϋ «Διεθνούς 'Ιεραποστολικού Συμβουλίου», είς τό νέον Καταστατικόν 
ή 1η αΰτη παράγραφος κατέστη 7η!!

Καί τούτο διότι εν τφ μεταξύ χρόνω τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Ε κ
κλησιών κατέστη επί μάλλον ανεξάρτητος άπό τών ίδρυτριών Εκκλησιών 
καί τών 'Ομολογιών, παραφυάδων τοϋ Προτεσταντισμού, ό ρ γ α ν ι σ μ ό ς,



ώστε ν’ απόκτηση κύρος, τό όποιον βεβαίως δέν δύναται νά έπιβάλη τάς από
ψεις του επί των Εκκλησιών, αί όποΐαι έχουν, ώς ή ήμετέρα, υπεύθυνον ήγε- 
σίαν εν τη Συνόδφ. Ή  Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία συνεργαζομένη μετά του 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών άπό του 1961 εχει μόνον τακτικά μέλη 
εις την Επιτροπήν «Πΐστεως καί Τάξεως», ήτοι τήν σπουδαιοτέραν Ε πι
τροπήν μετά τήν Κεντρικήν Επιτροπήν, ή οποία εκλέγεται άνά 7ετίαν άπό 
τήν Γενικήν Συνέλευσιν (μέχρι τοϋδε 6 Γενικαί Συνελεύσεις) καί μόνον 

παρατηρητάς εις τήν Κεντρικήν Επιτροπήν.
γ) Είναι άξιοσημείωτον νά παρουσιάσωμεν τό άρθρον 3 του Καταστα

τικού, διά νά τό εχωμεν προ οφθαλμών, προκειμένου νά κρίνωμεν τό θέμα 
«σκοπός καί μέλλον τού Παγκοσμίου Συμβουλίου ’Εκκλησιών» καί τό δεύτε
ρον θέμα «τήν θέσιν τής Καθολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας εν αύτώ». Μετά 
τούτο θά εχωμεν καί τήν δυνατότητα νά ίδωμεν τί άπουσιάζει άπό τό Κατα
στατικόν καί ποία είναι ή πραγματικότης, ήν ύπεδηλώσαμεν εν άρχή τής 5ης 
παραγράφου. Προσέξατε τόν Ιον σκοπόν!!

*  *  *

Ή  περιοχή τής άποστολής τού Οικουμενικού Συμβουλίου τών Εκκλη
σιών εκτείνεται επί τών άκολούθων λειτουργιών καί σκοπών:

α) Ν ά κ α λ ή  τάς ’Εκκλησίας εις τόν σκοπόν τής ορατής Ενότητας 
εις μίαν Πίστιν, εις μίαν Ευχαριστίαν, τήν Κοινωνίαν, ή οποία εύρίσκει εις 
κοινήν ζωήν εν Χριστώ καί νά πορεύωνται πρός αυτήν τήν Ενότητα, διά 
νά πιστεύση ό κόσμος!

β) Νά διευκολύνη τήν Κ ο ι ν ή ν  μ α ρ τ υ ρ ί α ν  τών ’Εκκλησιών 
πανταχοϋ εις κάθε τόπον.

γ) Νά ύποστηρίζη τάς Εκκλησίας εις τήν εύρεϊαν παγκόσμιον ιεραπο
στολικήν καί ευαγγελικήν άποστολήν των.

δ) Νά έκφράζη τήν εν τή άνάγκη κοινήν άποστολήν τών ’Εκκλησιών 
έν τή Διακονία εις τόν άνθρωπον, διά νά καταρρίπτη τούς περιορισμούς, οι 
όποιοι χωρίζουν τούς άνθρώπους καί νά προάγη τήν συμβΐωσιν τής άνθρω- 
πίνης κοινωνίας έν δικαιοσύνη καί ειρήνη.

ε) Νά ένθαρρύνη καί νά προάγη τήν άνανέωσιν τής ’Εκκλησίας έν τή 
Ένότητι καί τή Θεία λατρεία τή 'Ιεραποστολή καί Διακονία!!

στ) Ν’ άναλαμβάνη καί διατηρή σχέσεις πρός τά έθνικά καί περιφε
ρειακά χριστιανικά συμβούλια καί ομολογιακός παγκοσμίους ομοσπονδίας 
καί άλλας οικουμενικός οργανώσεις.

ζ) Νά διευρύνη περαιτέρω τήν έργασίαν τών διεθνών Κινήσεων «διά 
τήν πίστιν καί τήν τάξιν» καί διά τού πρακτικού Χριστιανισμού ωσαύτως 
καί τό διεθνές συμβούλιον 'Ιεραποστολών καί τό Παγκόσμιον Συμβούλιον 
διά τήν Χριστιανικήν Παιδείαν.



III

Κριτική Θεώρησις

1. Είναι προφανής ή ύποβάθμισις τοϋ κυρίου έργου του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου των Εκκλησιών. "Οταν δέ λέγομεν κύριον εργον έννοοϋμεν 
εκείνο πού άναφέρεται εις τήν π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ ή ν  τής Ένώσεως, 
ή οποία όμως είναι αδύνατον νά έπιτευχθή εάν π ρ ώ τ ο ν  δεν καθορισθή 
τό περιεχόμενον καί ή μέθοδος τοϋ Διαλόγου, τ.ε. ότι πρόκειται περί 
Δ ι α λ ό γ ο υ  τ ή ς  α λ ή θ ε ι α ς ,  τής εν τή 'Αγία Γραφή καί τή 'Ιερά 
Παραδόσει περιεχομένης, διατυπουμένης όμως μετ' επιστήμης (πρώτη πρό- 
τασίς μου τό 1966 έν λόγω εις Πανεπιστήμιον Αθηνών)*. Τά κείμενα πρέ
πει νά είναι Απιστημονικώς θεμελιωμένα. Τό τελευταΐον τοϋτο σημεϊον α
φορά εις τήν μέθοδον πού μειώνει τήν εγγενή δυσχέρειαν, ή οποία υπάρ
χει έκ τοϋ γεγονότος ότι τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών — καί 
προσθέτω από τίνος χρόνου — καί μή Εκκλησιών - 'Ομολογιών - Οργα
νώσεων κ.λπ. (170 εις τό Ν. Δελχί 1961 καί 13 τό 1984!!) πού πολλάκις απο
τελούν μίαν ενορίαν (αριθμητικώς) π.χ. τών 'Αθηνών καί δεν είναι ούτε 
θέλουν νά γίνουν πραγματικαί Έκκλησίαι. 'Ιδού ή κυρία προϋπόθεσις.

2. Ο πολυμερής διάλογος τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, 
διά νά βοηθήση τούς διμερείς διαλόγους, πού γίνονται μεταξύ 'Εκκλησιών, 
πρέπει νά έξετάση καί νά δεχθή τήν μορφήν τής Εκκλησίας τών δύο πρώτων 
αιώνων, καθ' οϋς όχι μόνον αί ανεξάρτητοι επ' άλλήλων Έκκλησίαι έπισκο- 
παί έδημιούργησαν τόν Κανόνα τής Καινής Διαθήκης, κατά τό πλεϊστον 
αύτοϋ μέρος, ώς ασφαλές γραπτόν μνημεΐον τής ιστορικής έν Χριστώ Άπο- 
καλύψεως άλλα καί διεπίστωσαν τήν ϋπαρξιν τής άποστολικής διαδοχής, 
καθώρισαν καί καθιέρωσαν τούς οριστικούς όρους τών τριών Ιερατικών 
βαθμών, πού είναι δΤ ή μάς υποχρεωτικοί. Μεταξύ αυτών τών κοινών χα
ρακτηριστικών είναι καί ή διαμόρφωσις τής πολυμελούς Συνόδου, ώς 
αποφασιστικού οργάνου, ούχί συμβουλευτικού, ώς είναι παρά τοΐς Ρωμαιο
καθολικό ις, τών Εκκλησιών, πού ήσθάνοντο έαυτάς ώς τήν Μίαν Αγίαν 
Καθολικήν καί 'Αποστολικήν Εκκλησίαν, ήδη πρό τού Κυπριανού (μέσα 
Y αίώνος). Καί αύταί είναι βαρυσήμαντοι.

3. 'Εδώ πρέπει νά εϊπωμεν, ότι ημείς οί όντως 'Αρχαίοι Καθολικοί, τ.ε. 
'Ορθόδοξοι Καθολικοί, ή όρθότερον, δογματικώς καί ίστορικώς, Καθολικοί 
'Ορθόδοξοι** φέρομεν άκεραίαν τήν ευθύνην, διότι δεν έθέσαμεν σαφώς τό

* Περί Μ. Βασιλείου ώς οικουμενικού εκκλησιαστικού ηγέτου.
** Ό  όρος οΰτος ύπάρχει εις τόν Συνοδικόν τόμον περί τοϋ Αυτοκέφαλου τής Εκκλη

σίας τής Ελλάδος. Πρβλ. Βαρνάβα Τζωρτζάτου Κείμενα καί Έμμ. Κωνσταντινίδου διά τό 
Αύτοκέφαλον,



θέμα καί την μέθοδον, ούδέ έξεφράσαμεν τήν γνώμην, ότι ή Ένωσις των 
Εκκλησιών, όταν ποτέ έπιτευχθή, θά προέλθη άπό τούς διμερείς διαλόγους- 
διαπραγματεύσεις καί ότι είναι εύκολώτερον εκεί νά σχηματισθή μία Έ  κ- 
κ λ η σ ι ο λ ο γ ί α ,  ως βάσις τής Ένώσεως εν τή αλήθεια, παρά εις τόν 
πολυμερή διάλογον.

4. Ό  πολυμερής λοιπόν διάλογος επί του Οικουμενικού επιπέδου πρέπει 
νά έχη ακριβή σκοπόν καί μέθοδον, δι’ δ καί είναι ανάγκη νά προτείνωμεν 
ή μάλλον νά προτείνη ή Καθολική ’Ορθόδοξος Εκκλησία μας, όπως πάντες 
οί αντιπρόσωποι των ’Εκκλησιών, των 'Ομολογιών κ.λπ. είναι όχι απλώς 
θεολόγοι, άλλά καί είδικώτερον συγγραφείς διακεκριμένοι τών συγγενών 
προς τό άντικείμενον μαθημάτων, ήτοι τής Δογματικής, τής Ιστορίας τών 
Δογμάτων καί Συμβολικής καί τής Γενικής ’Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Διότι 
ουτω μόνον υπάρχει περίπτωσις ό Θεολογικός διάλογος τής άλη θείας νά 
γίνη γόνιμος καί νά βοηθήση — τό έπαναλαμβάνομεν — τούς διμερείς δια
λόγους διαπραγματεύσεων πρός Ένωσιν (εννοείται επισήμων αντιπροσω
πειών τών ’Εκκλησιών συγκροτουμένων διά τών Συνόδων των).

5. ’Εδώ θά πρέπει νά προσθέσω δύο ακόμη θέματα, άτινα καθιστούν 
δυσχερή τόν θεολογικόν διάλογον τής άλη θείας, ίδιοι μέ τούς Προτεστάντας, 
οί όποιοι δεν αισθάνονται τό πρόβλημά των, τό μέγιστον, τ.ε. τήν ανάγκην 
έκκλησιαστικοποιήσεως τών ομολογιών τους καί τήν δυσχέρειαν πού προσ- 
ετέθη διά τής άναμίξεως τής Επιτροπής «τής Πίστεως καί Τάξεως» εις πολ
λά καί ποικίλα θέματα, πού προσετέθησαν διά τής μεταβολής τής δικαιοδο
σίας τού τμήματος εις: «Πίστεως καί Μαρτυρίας», ώστε νά σομβαίνη νά 
συζητοΰνται τά ενδιαφέροντα βεβαίως, άλλά πλέον απίθανα αντικείμενα, πού 
τίθενται εις τήν ήμερησίαν διάταξιν τών συζητήσεων*. Βεβαίως είναι ταΰτα 
λίαν ενδιαφέροντα καί ζωτικά, π.χ. περί τών δικαιωμάτων τού ανθρώπου, 
τού Ρατσισμού, περί τών σχέσεων Θρησκείας καί Επιστήμης, άλλά ταΰτα 
μη άφήνοντα επαρκή χρόνον, τ ό ν  ά λ λ ω ς  ο λ ω ς  ά ν ε π α ρ κ ή ; π ρ ό ς  
έ ξ έ τ α σ ι ν  κ α ί  σ υ ζ ή τ η σ ι ν  τών διαρκώς άποστελλομένων νέων 
κειμένων, εις τούς συμμετέχοντας εις τά σύντομα συνέδρια ή συσκέψεις τού 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (τό έπεσήμανα εις τό Montreal, Γ' 
Συνέδριον τής «Πίστεως καί Τάξεως» τό 1963) δεν επιτρέπουν βαθεΐαν με
λέτην τών κειμένων. Είναι άδύνατος ή λ ε π τ ο μ ε ρ ή ς  έ ξ έ τ α σ ι ς  καί 
ή κ ρ ι τ ι κ ή  ε ρ ε υ ν ά  τών υπό τών ειδικών συνήθως προτεσταντών 
συντασσομένων εισηγήσεων ή πορισμάτων τών συζητήσεων.

6. Νέαν άπόδειξιν τού γεγονότος τούτου άποτελοϋν τά 3 κείμενα «Περί 
Βαπτίσματος, Θείας Ευχαριστίας καί Λειτουργήματος», πού συνετάγησαν

* Τήν άλήθειαν τούτην υποδεικνύουν πολλά κείμενα έν τώ Πρακτικφ τής Κεντρικής 
Επιτροπής του 1984.



τελικώς εις τήν Lima του Περοϋ (1982) καί έστάλησαν μετά τήν ΣΤ' Γενικήν 
Συνέλευσιν εν Βανκοϋβερ τοΰ Καναδά (1983) εις τάς Εκκλησίας μέλη, διά 
νά λάβουν θέσιν αί Έκκλησίαι καί όσαι θέλουν ν’ αποδεχθούν. ΔΓ ήμάς δέν 
υπάρχει θέμα αποδοχής, διότι καί όταν έχουν συγγενείς προς τάς ήμετέρας 
θεολογικάς απόψεις (ώνομάσθησαν: Konvergenzerklärungen, κάκιστα, διότι 
ή μπορεί νά περιέχουν έ ρ ε υ ν η τ έ α ς  συγγενείς απόψεις, άλλα δέν είναι 
δηλώσεις επίσημοι), ώς π ο ρ ί σ μ α τ α  σ υ ζ η τ ή σ ε ω ν  καί έκθέσεως 
διαφορών, στερούνται όμως δογματικής ά κ ρ ι β ε ί α ς  καί τούτο κατά 
λόγον φυσικόν καί αυτονόητον. Ή  θεολογική ώραιολογία παρουσιάζει άορι- 
στίαν.

7. Καί εδώ άκριβώς πρέπει νά παρουσιάσω κάτι τό σημαντικόν δΓ ή μας: 
τήν πρότασιν τής Lima (ϊδε ανωτέρω) περί άποδοχής τοϋ θεσμού «τής επισκο
πής», ώς σημαντικού διά τήν Ε ν ό τ η τ α  τ ή ς  Ε κ κ λ η σ ί α ς  (3 μελέται- 
έρευναι περί τούτου εις τήν βιβλιογραφίαν κατωτέρω) πού επιβάλλει νά μήν 
άπορρίψωμεν τά τρία κείμενα αλλά νά τά σχολιάσωμεν εμπεριστατωμένος, 
διότι δύνανται ν’ αποτελόσουν, μαζί μέ τήν πρότασίν μας (1980-1982) περί 
άποδοχής τοϋ Οικουμενικού Συμβόλου τής Πίστεως (Νικαίας-Κωνσταντι- 
νουπόλεως, 325-381), τήν άπαρχήν διά τήν Έκκλησιαστικοποίησιν τοϋ Προ
τεσταντισμού.

IV

Εις τά άνωτέρω πρέπει νά προσθέσω κάτι πολύ ενδιαφέρον διά τάς εκ 
τής νοοτροπίας τών Προτεσταντών προερχομένας δυσχερείας ουσιαστικής 
π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ ή ς  τής Ένώσεως.

Είπον άνωτέρω, ότι είναι μέγας ό αριθμός τών Προτεσταντικών ’Ομο
λογιών καί παραφυάδων (Denominatimen), πού προστίθενται εις τόν άριθμόν 
τών μελών-Έκκλησιών (πάντοτε καί μή Εκκλησιών) τοΰ Π.Σ.Ε. καί δυσχε
ραίνουν τήν άνάλογον παρουσίαν τών ’Ορθοδόξων, πού δίδουν τόν χαρακτή
ρα τής Οίκουμενικότητος εις τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τών Εκκλησιών 
(170 εις Νέον Δελχί, 313 τό 1984 εις Γενεύην).

Είναι προφανές ότι εις τάς 45 θέσεις τών μελών τής Κεντρικής Επιτρο
πής δέν χωρούν ν’ άντιπροσωπευθοϋν πάσαι αί Έκκλησίαι μέλη τοϋ Π.Σ.Ε.

Ευτυχώς, ότι έλήφθη μέριμνα διά τήν προστασίαν τών ολίγων ’Ορθοδό
ξων Εκκλησιών, έστω καί αυτονόμων, πού φυσικώς δέν αυξάνονται, ενώ 
αί Προτεσταντικαί Όμολογίαι καί παραφυάδες αυξάνονται ώς ή άμμος τής 
θαλάσσης.

Χάριν παραδείγματος άναφέρομαι εις τάς τελευταίας έγγραφος νέων 
μελών Εκκλησιών:



1. ’Ορθόδοξος Φινλανδική Εκκλησία. Αυτόνομος ύπό τό Οικουμενικόν 
Πατριαρχεΐον. Πιστοί 58.500. Ιερείς 60, 1 ’Αρχιεπίσκοπος, 2 Μητροπολΐ- 
ται, 1 βοηθός Επισκόπου. ’Έχει ιστορίαν 800 ετών*.

2. Μεθοδική Εκκλησία εν "Ινδία. Ύφίσταται από του 1981. Μέλη 
600.000. 11 περιφερειακά σύνεδρα. 6 «Επίσκοποι» καί 750 «κεχειροτονη- 
μένοι» κληρικοί!!

3. Μεθοδική Εκκλησία εν Sarnia (Αυστραλία). Μέλη 48.000. 168 κλη
ρικοί, 128 Κοινότητες!

4. Κοινή Επιτροπεία τής Ενότητας ’Αδελφών εν Tansania. Μέλη 
(35.020 +  46.636 +  32.000) τής ’Αφρικής.

5. Τό Ηνωμέναν Χριστιανικόν Συμβούλιον τής Siéra Leone εν ’Αφρική.
6. Τό Συμβούλιον των Εκκλησιών εν Namibia (’Αφρική).
7. Ή  Πρεσβυτεριανή Εκκλησία έν Σουδάν μέ 60.000 μέλη.
8. Ή  Έπισκοπική-Βαπτιστική Κοινωνία έν ’Αφρική μέ 61.000 μέλη.
9. Ή  Ένότης των ’Αδελφών έν Νικαράγουα μέ 37.000 μέλη καί 154 

Κοινότητες.
Τ α ύ τ α  ά ρ κ ο υ ν ,  διά νά μή εισέλθω εις λεπτομέρειας, διά ν’ άντιλη- 

φθώμεν τό γεγονός, δτι ο κατακερματισμένος Προτεσταντισμός μέ τάς πε
ριέργους ενώσεις ή ύπό ενωσιν Denominatiomen, όχι μόνον αυξάνει τον 
αριθμόν των μελών του Π.Σ.Ε. άλλά καί δεν προάγει τήν "Ενωσιν.

* * *

Διά ν’ άντιληφθώμεν τό γεγονός τής μή προαγωγής τής πραγματικής 
Ένώσεως, ιδία των Προτεσταντών μεταξύ των (!!) καί τοϋ τρόπου άντιμετω- 
πίσεως τής Ρωμαιοκαθολικής ’Εκκλησίας, θά παραθέσωμεν εν-δύο ουσιαστι
κά σημεία έξ αφορμής προσφάτου άρθρου ανωνύμου (n.ü;), δημοσιευθέντος 
εις τήν «Frankfurter Rundschau!» τής 28ης Αύγούστου 1984 μέ τήν έπιγρα
φήν: «Άπέτυχε προσέγγισις Προτεσταντών καί Καθολικών».

Παρά τήν συμφωνίαν εις θεμελιώδη θέματα τής Πίστεως μεταξύ Προτε
σταντών καί Καθολικών, λέγει ό άρθρογράφος, «άπέτυχε δι’ απρόβλεπτον 
χρόνου διάστημα μία θεσμική ’Εκκλησιαστική Κοινωνία Προτεσταντών 
καί Καθολικών ένεκα τής άποκλειστικότητος-άξιώσεως τής Ρωμαιοκαθολι
κής Εκκλησίας». Αυτόν τόν ισολογισμόν τοϋ «Καθολικού καί Ευαγγελικού 
Διαλόγου» μέχρι σήμερον έξήγαγεν, εις μίαν συνέντευξίν του, ό διευθυντής 
'Ομολογιακού ’Ινστιτούτου Reinhard Frieling (Bansheim), όμιλών προς τήν 
υπηρεσίαν Τύπου Ευαγγελικής ’Εκκλησίας. «Έφ’ όσον ισχύει, λέγει, έκεΐνο 
τό όποιον είπεν ό ’Ιωάννης Παύλος Β έν Γενεύη, τ.ε. ότι ό ’Επίσκοπος Ρώμης 
είναι ό έγγυητής τής άληθείας καί τής Ενότητας καί ή Πίστις εις τόν Χρι-

Όρθώς διότι ό αριθμός των Καθολ. ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών είναι μικρός.



στον απαγορεύει ν’ άποκλίνη άπό αυτό τό Δόγμα, είναι ή Οικουμένη εν τη 
έννοια ενός ενιαίου Θεσμού άνευ έλπίδος».

"Οθεν ό εν λόγω διευθυντής εΐπεν, ότι αυτή ή αποψις ακριβώς ένεκα τής 
Πίστεως εις τόν Χριστόν απορρίπτεται αυτή ή αποψις καί άπό τάς άλλας 
Εκκλησίας. Εις τούτο τό σημεΐον ύφίσταται σαφώς ορατόν τό δίλημμα των 
'Ομολογιών. Ό  μέχρι τοϋδε διάλογος έδειξεν ότι, τόσον ή συμφωνία μεταξύ 
των Εκκλησιών όσον καί ότι τούς χωρίζει, δικαιολογείται (εννοεί εκατέρω
θεν) εις τά θεμέλια τής Πίστεως. Ένώ κατά τήν «Καθολικήν διδασκαλίαν ή 
Εκκλησία μέ τό χειροτονημένον 'Ιερατεΐον» (ή 'Ιεραρχία υπάρχει κατά 
θεΐαν θέλησιν), ως ή κυρίως άρμοδία μεσολαβούσα άρχή τής Πίστεως, δέν 
έγγυάται κατά τήν ιδέαν - άποψιν τού Λουθήρου τήν αληθή πίστιν.

Αυτή — τ.ε. ή αληθής πίστις — μεταβιβάζεται κατά τήν Προτεσταντι- 
κήν διδασκαλίαν διά τού Λόγου καί τών Μυστηρίων. Ό  ειδικός εις τήν επι
στήμην τής 'Ομολογιακής Γνώσεως κ. Frieling, έλαβε θέσιν έναντι τής δη
μοσίας άποτυχούσης προόδου εις τήν απόπειραν, τής επί τέσσαρα έτη διαρ- 
κούσης «Επιτροπής τής Κοινής Οικουμενικής», άποτελεσθείσης εκ Γερμα
νών (Ρωμαιοκαθολικών καί Προτεσταντών) τουλάχιστον επί τού πεδίου τού 
εθνικού, ή όποια άποσκοποΰσε εις τήν συμβίωσιν τών Κοινοτήτων.

Μεθ’ δ συνεπάγεται ό εν λόγω θεολόγος, οίονεί αυθεντικώς τονίζων ότι 
«χωρίς διαμαρτυρίας δέν υπάρχουν μεταρρυθμίσεις καί χωρίς μεταρρυθμί
σεις δέν υπάρχει Οικουμένη». «Έάν — προσθέτει —■ έκ λόγων διαλυματικών 
καί εκκλησιαστικών ό λόγος τών έπισκόπων μας (!) πίπτει εις τά μαλακά, 
τότε οφείλουν οί προτεστάνται τής (προφανώς λαϊκής) βάσεως άπό κοινού μέ 
τής θίγόμενης καθολικής Χριστιανοσύνης νά μάθουν πάλιν νά διαμαρτύ
ρονται» κατά τήν όποιαν διαμαρτυρίαν, αί υπό τών ευαγγελικών έπιθυμηταί 
πρόοδοι εις τό ζήτημα τών γάμων προσώπων, πού ανήκουν εις διαφόρους 
'Ομολογίας καί ή κοινή χορήγησις (άδεια) συμμετοχής είς τήν Θείαν Ευχα
ριστίαν, ευαγγελικών κ.λπ. προτεσταντών καθώς καί ή συμμετοχή είς τάς 
Οικουμενικός λειτουργίας άπομακρύνουν (άπό τήν άπαγόρευσιν).

Κατέστη σαφές, ότι τά Καθολικά μέλη τής Επιτροπής, αύτάς τάς έπε- 
ρωτήσεις ήσθάνθησαν ώς ούχί έντιμον ένόχλησιν τής (Ρωμαιο)καθολικής 
Εκκλησίας.

Κατά τήν άποψιν τού Όμολογιολόγου (άσχολουμένου μέ τάς ομολογίας) 
Frieling, ή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία διατηρεί καί έπιμένει είς τάς άπα- 
γορεύσεις της καί όταν οί Καθολικοί δέν τάς προσέχουν. Λόγοι τής τοιαύτης 
στάσεως είναι ή φροντίς άποτροπής Προτεσταντικών έπιδράσεων καί άγω- 
νία έναντι τού γεγονότος, ότι είναι δυνατόν νά στηρίζεται ή Οικουμένη έπί 
τής συνυπάρξεως καί ούχί τής άληθείας. Η «Καθολική Εκκλησία» βλέπει 
έαυτήν, έν προκειμένη), ώς άπλοΰν υπερασπιστήν τής άληθείας. Διατηρεί τήν



θέσιν της εις βάρος τοϋ πόνου των επί μέρους περιπτώσεων, προσώπων ιδίως 
εις τό θέμα των μικτών γάμων.

Κάμνων αυτοκριτικήν ό Frieling καθορίζει, ότι οί Ευαγγελικοί μάλιστα 
μέ τήν «γερμανικήν αύτοϊκανοποίησίν των», βραδύνουν περισσότερον άπό 
τούς Καθολικούς νά αναπτύξουν οικουμενικήν πνευματικότητα. Καθ’ δν 
χρόνον οί (Ρωμαιο)καθολικοί φαίνεται νά έχουν οίκειωθή... ευαγγελικήν 
θεολογίαν καί προτεσταντικήν ευσέβειαν. Εμφανίζεται εις τούς Προτε- 
στάντας ή Οικουμενική μή εξελιγμένη. Έν άντιθέσει πρός τάς «Καθολικός 
(Πανεπιστημιακός) Σχολάς» παίζει ή Οικουμένη καί Επιστήμη των ’Ομολο
γιών εις τήν Πανεπιστημιακήν Ευαγγελικήν Θεολογίαν δευτερεύοντα ρόλον · 
Ή  οικουμενική αδιαφορία των φοιτητών τής Εύαγγελικής Θεολογίας είναι 
ανυπόφορος. Έγνώριζον βεβαίως επακριβώς λεπτομέρειας περί των κειμέ
νων του μεταγενεστέρου ’Ιουδαϊσμού τοϋ Qumran (πρόκειται περί τών χει
ρογράφων πού εύρέθησαν προ 45 ετών εις τήν Μοναχικήν Κοινότητα τών 
Έσσαίων) αλλά δέν γνωρίζουν τίποτε διά τό Οικουμενικόν Συμβούλιον τών 
Εκκλησιών καί περί τών συγχρόνων εξελίξεων εις τήν (Ρωμαίο) καθολικήν 
Θεολογίαν. Έν τέλει, τό μεγαλύτερον σοβαρόν ενδιαφέρον, δπερ φαίνεται 
νά εμαθον διά τήν Θείαν Ευχαριστίαν οί Ευαγγελικοί χριστιανοί άπό τούς 
Καθολικούς καταγράφει ό Frieling, ως παράδειγμα τής οικουμενικής έπιτυ- 
χίας.

Συνεχίζων ό άρθρογράφος περαιτέρω τάς παρατηρήσεις του με νέον 
υπότιτλον (zerschlagene Hoffnungen) =  κατασυντριβεισαι ελπίδες, προσθέ
τει, ότι ό Καρδινάλιος J. Höffner, προϊστάμενος τοϋ Συνεδρίου τών Γερμα
νικών Ρωμαιοκαθολικών ’Επισκόπων (αί τοπικά! Σύνοδοι τών Ρωμαιοκα
θολικών ονομάζονται ούχί Σύνοδοι, άλλά συνέδρια, διότι προφανώς διε-
φυλάχθ-άχθη)ίΧ 

<3® ορθιορθός όρος Σύνοδος μόνον διά τάς περί τόν Πάπαν Συνόδους δή καί
τήν νέαν τακτικήν μικρόν παρ’ αύτώ (μετά τόν Ίωάννην τόν 23ον, ίδρυθεΐ- 
σαν)6|φτά τέλος τοϋ παρελθόντος έτους, κατά τάς επισήμους εκδηλώσεις 
τής Εύαγγελικής ’Εκκλησίας επί τή άποπερατώσει τοϋ ’Ιωβηλαίου έτους τοϋ 
Λουθήρου, έφρόντισε διά νά παρουσιάση τήν έκπληξιν. Εις μίαν διαλλακτι
κήν προσφώνησιν έτόνισε καί έδέχθη ό Καρδινάλιος μίαν συνενοχήν τής 
Καθολικής ’Εκκλησίας εις τήν διαίρεσιν τοϋ 16ου αιώνας καί καθώρισεν 
έπειτα, έν τφ άγώνι εναντίον μερικών θεολόγων καί πρακτικών άνθρώπων 
τής θρησκείας τής εποχής των, ότι ό Λούθηρος ωφέλησε άρκετά καθολικώς.

«Αύτός ό τόνος ήκούσθη μετά προσοχής καί πολλοί άπλοι Χριστιανοί, 
Ευαγγελικοί καί Καθολικοί, οί όποιοι προσπαθούν άπό ετών εις τάς ενορίας 
των, άλλά καί εις τάς Εκκλησιαστικός Συνελεύσεις (Kirchentagen), διό μίαν 
νέαν προσέγγισιν τών 'Ομολογιών καί στήν κοινήν ζωντανήν ομολογίαν 
τής Πίστεως εις τό εν Εύαγγέλιον, άντλοϋν νέας ελπίδας, ότι μετά τούτον



τόν λόγον θά προχωρήσουν τελικώς καί τής οδού προς περισσοτέραν οικου
μένην».

«Αί ελπίδες όμως αί όποΐαι ήδη άπό του 1980 συνεδέθησαν πρύς τό 
αποτέλεσμα τής έπισκέψεως του Πάπα εις αυτήν τήν χώραν, ότι άπεφασίσθη 
ή πρόσκλησις μιας κοινής οικουμενικής Επιτροπής Γερμανών Καθολικών 
καί Προτεσταντών, πρακτικός έθραύσθησαν, δΓ δ καί τουλάχιστον διά χρό
νον μή δυνάμενον νά ύπολογισθή, άπέτυχε μιά θεσμική εκκλησιαστική Κοι
νωνία, όπως τό διετύπωσε τό πράγμα τώρα ό διευθυντής του 'Ομολογιακού 
Ινστιτούτου εν Bensheim, ένεκα τής αποκλειστικής άπαιτήσεως τή ς Καθο
λικής Εκκλησίας. Έν σχέσει προς εκείνο τό όποιον αφορά έν αυτή τή μορ φή 
τήν Κεφαλήν τής Ευαγγελικής Εκκλησίας έν Γερμανία καί τό όποιον δέν 
όμολογεϊται καί δυνατόν νά μή είναι γνωστόν εις καλώς πληροφορημένους 
κύκλους είναι ενα φανερόν μυστικόν. Αί τρεις παρακλήσεις τής Ευαγγελι
κής Εκκλησίας τής Γερμανίας τεθεΐσαι άπό τόν πρόεδρόν των Επίσκοπον 
Ed. Lohse, κατά τήν συνάντησίν του μετά τοϋ Πάπα έν Mainz, δέν έξεπληρώ- 
θησαν καΐτοι έξεδηλώθη προθυμία αποδοχής. Έπρόκειτο περί αποδοχής 
τουλάχιστον τής συμφωνίας όπως τά ζεύγη τών γάμων διαφόρων 'Ομολογιών 
γίνωνται δεκτά υπό τών Προτεσταντών εις τήν Θίεαν Ευχαριστίαν καί τάς 
Οικουμενικός Λειτουργίας».

Ταϋτα έννοεΐ προ τής Ένώσεως. Σπουδαΐον είναι τό έπιμύθιον δπερ 
ακολουθεί:

«’Απειλείται, λοιπόν, μία νέα έποχή πάγου εις τάς σχέσεις μεταξύ τών 
'Ομολογιών ή πρέπει νά α π α ξ ι  ώ σ ο υ ν  νά λάβουν υπ’ δψιν οί στρα- 
τευμένοι π ι σ τ ο ί ,  περισσότερον άπό ο,τι συνέβη μ έ χ ρ ι  τ ο ϋ δ ε ,  τάς 
απαγορεύσεις τών Επισκόπων, αί όποΐαι ά ν τ ί κ ε ι ν τ α ι  εις τήν κοινήν 
χριστιανικήν ζωήν»!!.

V

Αί προϋποθέσεις διά τήν αποτελεσματικήν παρουσίαν τής Καθολικής ’Ορθο
δοξίας εις το Παγκόσμιον Συμβούλων ’Εκκλησιών

Παρέθεσα τό ανωτέρω άρθρον διά νά δείξω δτι οί Προτεστάνται καί 
αν ετι είναι διακεκριμένοι θεολόγοι στερούνται έκκλησιαστικοϋ φρονήμα
τος, πολλώ μάλλον, δτι δέν έχουν έκκλησιαστικήν αυθεντίαν, διότι δέν έχουν 
πραγματικός τυπικάς Έκκλησίας-Έπισκοπάς καί Επισκόπους διαδόχους τών 
’Αποστόλων καί τό μυστήριον τής Ίερωσύνης. Δέν αντιλαμβάνονται δτι ή 
ϋπαρξις τής ’Εκκλησίας έξαρτάται έκ τής ύπάρξεως τής έπισκοπής ως άπο- 
στολικής λειτουργίας της περιλαμβανούσης ύποχρεωτικώς, ως άνήκοντα εις 
τά θεμέλια τής Εκκλησίας (ή όποια άποτελεΐται έκ τοπικών Εκκλησιών-



Επισκοπών) τα μυστήρια καί δή καί τα δύο βασικά σονδεδεμένα άπό τής 
άρχαιοτάτης έποχής εις τήν αύτήν κυρίαν θείαν λειτουργίαν, ήτοι τήν Θείαν 
Ευχαριστίαν καί τήν 'Ιεροσύνην, ής προΐσταντο οί ’Απόστολοι καί οί διά
δοχοι αυτών.

Αί μαρτυρίκι τής Α' Κλήμεντος (κεφ. 40-44 καί 54) καί ’Ιγνατίου εις τά 
κλασσικά του χωρία (Έφεσίους 4, Φιλαδ. 4, Σμυρναίους 8, 1-9, 1) αποτελούν 
μετά τής Διδαχής (κεφ. 15) τάς Αδιάψευστους μαρτυρίας περί τής άληθείας 
ταύτης. Ό  όρος «καθιστάναι» τής λειτουργίας εις τήν Θείαν Ευχαριστίαν 
τής Α' Κλήμεντος είναι κανονικός καί λειτουργικός, βεβαιών τήν αίωνΐαν 
σύνδεσιν τής Θείας Ευχαριστίας, συσταθείσης υπό του Κυρίου καί τής Ιερο
σύνης θεμελιουμένης επί τής άποστολικής εξουσίας.

Ή  ά π ο σ τ ο λ ι κ ή  Ε π ι σ κ ο π ή  ε χ ε ι  τ ή ν  ά π ο σ τ ο λ ι κ ή ν  
Ι ε ρ ο σ ύ ν η ν  τών 3 ιερατικών βαθμών μέ κέντρον τήν διαδοχήν τών 
’Αποστόλων εν τοΐς επισκόπους, οΐτινες ηγούνται τής Θείας Ευχαριστίας, 
έν ή καθίσταται εις ορισμένα σημεία τής Λειτουργίας τής Θείας Ευχαρι
στίας, έκαστος τών 3 ιερατικών βαθμών.

Ή  Ένωσις τής Έκκλησΐας-Έπισκοπής θεμελιοϋται επί τής μύστηρια- 
κής Ενότητας έν Χριστώ, το Λόγω τού έν Τριάδι Θεού καί τή άποστολική 
Ιεροσύνη. Ή  σύστασις τού Μυστηρίου «τής Ιεροσύνης» συνυφαίνεται 
μετά τής Άποστολικής Λειτουργίας ζώντος τού Κυρίου, όλοκληροϋται μέ 
τήν σύστασιν τής Θείας Ευχαριστίας έν το Μυστικό Δείπνο καί μέ τήν 
εξουσίαν τών ’Αποστόλων ολοκληρωμένην μετά τήν Άνάστασιν καί τάς 
έμφανίσεις τού Κυρίου καί τήν Πεντηκοστήν, ότε ή δυνάμει ύπάρχουσα άπό 
τάς έμφανίσεις τού Χριστού Εκκλησία κατέστη ένεργεία.

Ταΰτα τά καθοριστικά σημεία τής άρχαίας καί Καθολικής ’Ορθοδόξου 
Έκκλησιολογίας στηριζομένης έπί τής Χριστολογίας καί Πνευματολογίας, 
είναι θεμελιώδη διά τήν τελικήν κρίσιν έπί των δύο έν άρχή τεθέντων 
ζητημάτων.

Τό μέλλον τού Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών είναι π ρ ο β λ η μ α 
τ ι κ ό  ν, έν σχέσει πρός τόν σκοπόν δι’ ον συνεστήθη, έφ’ όσον όχι μόνον δεν 
προάγει τήν "Ενωσιν τών Προτεσταντικών ’Ομολογιών καί δή προς τήν κα
τεύθυνσήν ν’ άποτελέσουν Εκκλησίαν, άλλα καί πράττει κάτι τό άντίθετον 
πρός ταύτην. Ό  λόγος είναι προφανής, όταν έγγράφει μέλη μικράς Κοινό
τητας 50.000 - 60.000, πού «βαπτίζονται» ύπ’ αύτού ώς «Έκκλησίαι» ένφ δεν 
είναι ούτε έπιθυμοϋν νά είναι, τότε παγιώνει τό καθεστώς τ ή ς  ά π ε λ- 
π ι σ τ ι κ ή ς  δ ι α ι ρ έ σ ε ω ς  τ ο ύ  Π ρ ο τ ε σ τ α ν τ ι σ μ ο ύ ,  έφ’ όσον 
Αναγνωρίζονται ώς Έκκλησίαι μέλη, ένώ δέν είναι καί πιθανώτατα δεν θά 
γίνουν, οΰτω δε ταυτοχρόνως δυσχεραίνουν τήν άνάλογον παρουσίαν τών 
Ορθοδόξων. Πρέπει ή ύπόθεσις αυτή νά λήξη.

Επειδή είναι Αδύνατος ή διαμόρφωσις μιας Έκκλησιολογίας μεταξύ



Εκκλησιών καί μή Εκκλησιών, ορθόν είναι νά μελετηθή πρώτον τό θέμα 
Ουσία καί Ένότης τής Εκκλησίας εις βάθος με έκκλησιαστικοϊστορικήν 
θεμελίωσιν καί τό θέμα «ή Επισκοπή», ήτοι περί αυτής ή πρότασις τής Lima 
(1982). Ήδη υπάρχουν 3 μελέται έξ έπόψεως αρχαίας καθολικής ή Καθολι
κής ’Ορθοδόξου «περί Επισκοπής».

VI

'Η  θέσις τής ’Ορθοδοξίας ή ορθότερον τής καθολικής ’Ορθοδοξίας εις τήν 
Οικουμενικήν Κίνησιν. Προϋποθέσεις αποτελεσματικής παρουσίας.
'Όσα έγράφησαν μέχρι τοϋδε καί εις τάς μελετάς μου περί του θέματος 

καί δή καί διά τήν προσφοράν τής Καθολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, ώς 
κανονικής συνεχείας τής Μιας Αγίας Καθολικής καί Άποστολικής Ε κ
κλησίας τοϋ Συμβόλου τής Πίστεως καί τών Οικουμενικών Συνόδων, πού 
είναι αποφασιστικά όργανα διά τά δόγματα, τήν ’Εκκλησιαστικήν Νομοθε
σίαν (Κανόνες) καί τήν Διοίκησιν, είναι αρκετά.

Τούτο σημαίνει, ότι ή Καθολική ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία δέν εισφέρει 
απλώς μίαν παράδοσιν, αλλά τήν Άποστολικήν καί Εκκλησιαστικήν Παρά- 
δοσιν καί τό εύρύτατον Οικουμενικόν Πνεύμα τής Οικουμενικής ’Ορθοδο
ξίας καί άρα αποτελεί ούσιωδέστατον παράγοντα όχι μόνον διά τήν έννοιαν 
τής ’Εκκλησίας αλλά καί διά τήν ενότητα αυτής καί κατ’ άκολουθίαν διά 
τον τίτλον τού Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών ώς Οικουμενικού. ’Άνευ 
τής Καθολικής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τών 
’Εκκλησιών δέν είναι Οικουμενικόν Συμβούλιον, διότι αί δύο Έκκλησΐαι 
(ήλθεν ή ώρα τής άληθείας), ή Παλαιοκαθολική καί ή Άγγλικανική είναι 
άνεπαρκεΐς διά νά δώσουν εις τό Παγκόσμιον Συμβούλιον ’Εκκλησιών Ο ί- 
κ ο υ μ ε ν ι κ ό τ η τ α .  Αϋτη μόνον διά τής παρουσίας τής Καθολικής ’Ορ
θοδοξίας καί τού Ρωμαιοκαθολικισμού εξασφαλίζεται. Όμως ό τελευταίος 
άποστέλλει μόνον παρατηρητάς εις τάς Γενικάς Συνελεύσεις εις τήν Κεντρι
κήν Επιτροπήν, εύρέθη δέ τρόπος διά νά μετέχη διά τακτικών μελών εις τήν 
’Επιτροπήν Πίστεως καί Τάξεως.

Δέν φαίνεται όμως πιθανόν ότι θά θέληση ποτέ νά γίνη τακτικόν μέλος, 
διότι θέλει νά πιστεύη ότι είναι ή ’Εκκλησία, ενώ ή κανονική Συνέχεια τής 
’Αρχεγόνου Εκκλησίας πού συνέχισε τήν Σύνοδον τήν Α' Άποστολικήν, 
ώς άποφασιστικόν όργανον είναι ή ήμετέρα, ή οποία διατηρεί καί τήν φιλε- 
λευθέραν παράδοσιν (ϊδε Λόγον Άλιβιζάτου εις τήν ’Ακαδημίαν ’Αθηνών). 

Ή  θέσις μας είναι εκ τούτων προδιαγεγραμμένη υπό τούς εξής όρους: 
α) Πρέπει νά έξασφαλίσωμεν τό 35% τού νομίμου άριθμοΰ εις τήν Κεν

τρικήν Επιτροπήν καί τήν Επιτροπήν Πίστεως καί Τάξεως. Εις τούτο δέν 
δύναται νά περιλαμβάνωνται οί όκτώ άντιπρόσωποι τών πέντε ’Ανατολικών 
’Εκκλησιών. Ή  Κεντρική Επιτροπή άποτελείται άπό 145 μέλη.



β) Πρέπει νά άποδεσμευθώμεν άπό τόν παράδοξον όρον τής ύπάρξεως 
εις την Κ. Επιτροπήν άνδρών, γυναικών καί νέων, διότι δέν πρόκειται περί 
μονίμου Σώματος έκπροσωπήσεως Τάξεων άλλά περί Παγκοσμίου Συμβου
λίου Εκκλησιών, πού πρέπει νά παύση νά είναι καί μή Εκκλησιών, σκοπόν 
δε εχοντος νά προπαρασκευάσω τήν Ένωσιν τών Εκκλησιών πού θά προέλθη 
άπό διμερείς διαπραγματεύσεις, διά θεολόγων κληρικών ή λαϊκών άνδρών 
ή γυναικών, όνομαστών εις τήν Θεολογίαν.

γ) Αί διμερείς διαπραγματεύσεις δύνανται μετά εργώδεις εργασίας νά 
σχηματίσουν κοινήν Έκκλησιολογίαν δύο Εκκλησιών, πού θά χρησιμεύση 
ώς υπόδειγμα, εάν είναι ή ’Ορθοδοξία παρούσα.

δ) Πρέπει νά τεθή'ώς βάσις πάσης εργασίας έν τφ Παγκοσμίψ Συμβου- 
λίω Εκκλησιών ή ποοπαρασκευή τής Ένώσεως καί όχι ή "Ενωσις, διότι 
αυτή είναι άδύνατος, ένεκα τής άδυναμίας τής ύπάρξεως ενιαίας Έκκλησιο- 
λογίας άπό τάς 305 Εκκλησίας (τινάς) καί μή Εκκλησίας (πλειοψηφΐα άπι- 
στεύτως μεγάλη).

ε) Ή  άληθής προπαρασκευή τής Ένώσεως, διά νά καταστή δυνατή, 
πρέπει νά τεθή ότι ό σαφής σκοπός τού Οικουμενικού Διαλόγου είναι 
τοιοΰτος τής αλήθειας τής έν τή ’Αγία Γ ραφή τή Άποστολική καί Εκκλη
σιαστική παρεχομένης, μετ’ επιστήμης δε διατυπουμένης.

Τούτο άποδεικνόουν αί φιλολογικαί καί ίστορικαί ερευναι, περί ών 
έγραψε καί ό καθηγητής Δογματικής καί Ιστορίας τών Δογμάτων τού Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης εις τό περιοδικόν 
«Κληρονομιάν» τού 1978.

στ) ’Εάν γίνη δεκτή ή πρότασις τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος (ή δι’ 
έμοϋΧήή;νομένη) περί καθιερώσεως ώς Οικουμενικού Συμβουλίου τού τής 
Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως (381) θά ύπάρξη σημαντική πρόοδος.

ζ) Τό θέμα «Ουσία καί Ένατης τής Εκκλησίας» πρέπει νά άποτελέση 
τό θέμα ενδελεχών φιλολογικών καί ιστορικών μελετών τών πηγών τής Άπο- 
καλύψεως (Κ.Δ.) ώς ήρμηνεύθη αύθεντικώς υπό τής Άποστολικής καί Ε κ
κλησιαστικής Παραδόσεως τής ’Αρχαίας καί ’Αδιαιρέτου Εκκλησίας.

η) Τό ίδιον θέμα πρέπει νά τεθή δι’ είσηγήσεως εις τό Ε' Συνέδριον Πί- 
στεως καί Τάξεως τού 1987.

θ) Πρέπει εις τό κέντρον τού Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών εις 
τήν Γενεύην νά υπάρξουν περισσότεροι ’Ορθόδοξοι ειδικοί Θεολόγοι, ώστε 
κατά τόν καταρτισμόν τών προγραμμάτων καί τών κειμένων νά λαμβάνουν 
μέρος περισσότεροι τού ένός ’Ορθόδοξοι, ώς εχοντες τήν παράδοσιν τής 
'Αρχαίας Καθολικότητος τής Εκκλησίας.

ι) Είναι άπόλυτος άνάγκη νά γίνη προσύσκεψις τών αντιπροσώπων εις 
τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών (Κ.Ε.) Κωνσταντινουπόλεως, ’Αλε
ξάνδρειάς, ’Ιεροσολύμων, Ελλάδος καί Κύπρου, ή οποία νά έτοιμάση είσή-



γησιν — ανευ οίασδήποτε δημοσιότητας — δΓ όλα τα θέματα της πολίτικης 
μας έναντι του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, ώστε νά εϊμεθα εις 
θέσιν νά καλέσωμεν σύσκεψιν όλων των ’Ορθοδόξων πού θά σκεφθοϋν επί 
των εισηγήσεων καί θά καταρτίσουν νέα κείμενα. Ή  σύσκεψις πρέπει, εί 
δυνατόν, νά γίνη εις τήν Πεντέλην, ανευ τής παρουσίας οίουδήποτε ξένου. 
Θά πρέπει νά γίνη υπό τήν αιγίδα του ’Αρχιεπισκόπου καί τής Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων. Ήλθε, λοιπόν, ή ώρα τής αλήθειας καί τής πρω
τοβουλίας τής 'Ιεράς Συνόδου, διά τήν χάραξιν προγραμματικής ’Εκκλησια
στικής πολιτικής τής Οικουμενικής ’Ορθοδοξίας εις τήν Οικουμενικήν Κί- 
νησιν. Η συνεργασία των Καθολικών Ορθοδόξων Εκκλησιών υπό τήν αι
γίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι αναγκαία, διά νά γίνη αποτελε
σματική ή παρουσία τής Καθολικής ’Ορθοδοξίας εις τό Οικουμενικόν Συμ
βούλιο ν.

Ας έπιτραπή εις τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ 'Ιδρύματος τής Οικουμε
νικής ’Ορθοδοξίας νά προτείνη εις τήν 'Ιερόν Σύνοδον νά λάβη σχετικήν 
πρωτοβουλίαν, διά τήν πραγμάτωσιν τού μεγάλου σκοπού. Εις ενα διηρημέ- 
νον κόσμον, ζώντα άπό τό κράτος τής ισορροπίας τού τρόμου, τό καθήκον 
τής ’Εκκλησίας διά τήν προπαρασκευήν τής Ένώσεως τών ’Εκκλησιών 
είναι επιτακτικόν, καί διά τούτο επείγον.

6 Φεβρουάριου 1985 
Έν τη έορτη τοϋ Μεγάλου Φωτίου

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

1. Ή  Καθολική ‘Ορθόδοξος Εκκλησία προ των τριών κειμένων τοϋ Π. Σ. ’Εκκλησιών 
καί τής προτάσεως τής Lima (περί επισκοπής). Άνάτυπον άπό τό χαριστεΐον εις Σερα
φείμ, ’Αρχιεπίσκοπον ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος. Θεσσαλονίκη 1984.

(Άλλοίωσις τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών καί ύποβάθμισις τής ουσίας 
τής πραγματικής προπαρασκευής τής Ένώσεως).

2. Περί τό καίριον πρόβλημα τής προπαρασκευής τής Ένώσεως τών Εκκλησιών 
καί τήν επιστημονικήν θεμελίωσιν τής Καθολικής ’Ορθοδόξου άπαντήσεως εις τό 3ον 
κείμενον αύτοϋ (AMT) λειτούργημα. Πορίσματα έρεύνης. Άνάτυπον άπό Παρνασσόν 
1984 σελ. 521-37. Εις τό κείμενον σημαντική βιβλιογραφία.

3. Περί επισκοπής δύο μελέται εις Γερμανικήν καί Ελληνικήν. Περιοδικόν «Θεολο
γία», 1983. Τρίτη μελέτη εις τόν τόμον πρός τιμήν Γ. Μυλωνά.

Έτοιμον πρός έκτύπωσιν
4. Τό λειτούργημα (AMT), νέα μετάφρασις, μετά προλόγου, προλεγομένων καί σχο

λίων τοϋ 3ου κειμένου τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.



V u  ; K';cir" : i  : ■ ■ - , ,,

,- . ,-Φ '':  %:".':'

. " 4

ν ή :V*:

K' ? ^
. '.:· ' - V- φ ^ :V

il
M

.

:
K?

, / *

.·' . w : ·  '

*‘ î&.

a  *

•î? :v

/ /

/ Ί
' .-Y-, vif"

, '2 /  ' Y " .

...


