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κ. Σεραφείμ ως Προέδρου τοϋ Ιδρύματος τής Οικουμενικής ’Ορθοδοξίας, 
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1. Μέγα είναι τό θέμα: «Ή Οικουμενική Πολιτική τής ’Ορθοδοξίας», 
αλλά πρέπει νά υπενθυμίσω, ότι άποτελεΐ μίαν πλευράν τοϋ γενικωτέρου 
οίκουμενικοϋ θέματος τοϋ διαλόγου μεταξύ των ’Εκκλησιών, «"Εννοια καί 
Ένότης τής Εκκλησίας». "Οταν δε λέγωμεν ’Εκκλησίαν πρέπει νά ύπενθυ- 
μίσωμεν ότι είναι ή Μία ’Αγία Καθολική καί Άποστολική Εκκλησία, ής 
κανονική συνέχεια, μετά τό σχίσμα τοϋ 9ου καί τοϋ 11ου αίώνος (1054) καί 
μετά τό δεύτερον σχίσμα τής Δύσεως, ενεκα τής Διαμαρτυρήσεως τοϋ 16ου 
αίώνος, είναι ή ήμετέρα Εκκλησία. Αυτή ώνομάσθη επί τό συντομώτερον 
«Καθολική ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία», διότι οί δυτικοί έκράτησαν έπιμό- 
νως τον όρον Καθολική. Οί Πατέρες μας είς τό Βυζάντιον προσέθεσαν 
καί έτόνισαν ίσχυρώς τό έπίθετον ορθόδοξος πρός ύποδήλωσιν τοϋ 
γεγονότος, ότι ή Εκκλησία τής ’Ανατολής έκράτησε τήν άρχαίαν γνησίαν 
καθολικότητα α) εις τήν πίστιν, β) τά θεμέλια τής Διοικήσεως (Σύνοδος) μέ 
τήν Οικουμενικήν Σύνοδον ως ύψίστην αυθεντίαν διακηρύξεως διά τών 
όρων: τής άληθείας τής έν τή ’Αγία Γραφή καί τή ’Ιερά Παραδόσει περιε- 
χομένης — ή Γραφή γεγραμμένη παράδοσις άποστολική καί έκκλησιαστι-

* ’Ομιλία είς τήν μεγάλην αίθουσαν τοϋ Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός τήν 3 
Δεκεμβρίου 1982.



κή, — γ) εις την λατρείαν καί δ) εις τό ήθος καί τάς τάσεις εις ας περι
λαμβάνεται ή γνησίως φιλελευθέρα οίκουμενικότης.

2. α) Ή ’Αρχαία Καθολική Εκκλησία των δύο πρώτων αιώνων έλλη- 
νίζουσα τήν γλώσσαν προήλθεν εκ τής συναντήσεως τοϋ γνησίου οικουμε
νικού πνεύματος τής εν Χριστώ ιστορικής Άποκαλύψεως τοϋ Θεού καί τού 
θελήματος αυτού, όταν εις τήν Παλαιστίνην καί τήν Συρίαν συνηντήθησαν 
ή Θρησκεία τής Οικουμενικής άπολυτρώσεως τής ’Ανθρωπότητας διά τοϋ 
Χριστού τού έν Τριάδι με τόν Οικουμενικόν Ελληνισμόν τών μετά τού 
’Αλεξάνδρου χρόνων καί τής Ελληνορωμαϊκής Οικουμένης, ώστε όταν 
τάχιστα τά δύο ρεύματα ήννόησαν άλλη λα, έν Παλαιστίνη καί τάς Συριάδας 
’Αθήνας, τήν ’Αντιόχειαν, έσχημάτισαν τήν «Καθολικήν ’Εκκλησίαν». Ταύ- 
την διέδωσεν εκειθεν ό Παύλος εις Μ. ’Ασίαν καί Ελλάδα, ένφ εις τήν Δύ- 
σιν μετεφέρθη ό Χριστιανισμός ως τι έτοιμον άπό τήν Συρίαν. Ό Πέτρος 
ήλθεν πολύ άργά καί έμαρτύρησεν κατά πάσαν πιθανότητα μετά τού Παύλου 
τό 64 μ.Χ. εις Ρώμην. Όμως πρέπει νά σημειωθή, ότι τό 56 μ.Χ., ήτοι πρό 
τού γεγονότος τοϋ 64, εγραψεν άπό Κορίνθου ό Παύλος τήν περιώνυμον 
επιστολήν προς Ρωμαίους (πρό τής μεταβάσεως τού Πέτρου), ήτοι τό βι- 
βλίον τό όποιον καθώρισε τήν τύχην τής Δύσεως διά τοϋ Αυγουστίνου καί 
τοϋ Λουθήρου.

β) Τά δύο οικουμενικά ρεύματα εΐχον γνησιότητα πράγματι φιλελευθέ
ρων, διότι ϊσχυεν διά μέν τόν Οικουμενικόν Ελληνισμόν — όχι πλέον εθνι
κιστικόν — τό τοϋ Ίσοκράτους «Έλληνες καλούνται οί τής ήμετέρας Παι
δείας μετέχοντες», διά δε τοϋ Χριστιανισμού τό περιώνυμον χωρίον τού 
Παύλου (Γαλ. 3, 26) «Πάντες γάρ υιοί Θεού εστέ διά τής πίστεως έν Χριστώ 
’Ιησού- όσοι γάρ εις Χριστόν έβαπτίσθητε, Χριστόν ένεδύσασθε- ούκ ενι 
δούλος ουδέ έλεύθερος, ούκ ενι άρσεν καί θήλυ. Πάντες γάρ υμείς εις έστέ 
εν έν Χριστώ ’Ιησού».

Όθεν δύναται νά λεχθή, ότι κατά τόν Άποστολικόν αιώνα μετά τήν 
μεγάλην 'Ιεραποστολήν τοϋ Παύλου καί τής Μητρός τών Εκκλησιών (70 
καταστροφή Ιεροσολύμων) καί τήν στερέωσιν τοϋ Πολιτεύματος τής ’Εκ
κλησίας, διά τής ’Αντιόχειας καί τής Ρώμης (έπισκοπή καί έπίσκοπος 
εις έκάστην περιοχήν) έτέθησαν τά θεμέλια τής Εκκλησίας, τής Καθο
λικής ’Εκκλησίας τοϋ 'Ελληνισμού, με τήν Καινήν Διαθήκην, ώς Κανόνα 
καί τά βαπτιστικά σύμβολα τής Πίστεως, τήν έννοιαν τής άποστολικής 
διαδοχής καί τήν Σύνοδον, ώς δημοκρατικόν όργανον τής διοικήσεως τών 
’Εκκλησιών.

3. Άλλ’ ή Καθολική ’Ορθοδοξία τής Μιας ’Εκκλησίας ήρχισε νά άλ- 
λοιούται διά τοϋ έκ Βορείου ’Αφρικής έκπορευθέντος έκλατινισμοϋ (2ον- 
3ον αιώνα) καί τοϋ έκρωμαϊσμοΰ τής Δύσεως, ώστε ή έν αυτή ’Εκκλησία 
κατέστη Ρωμαιοκαθολική, ώς έκκλησιαστικοπολιτικός οργανισμός. Ούτος



διεμορφώθη οριστικός επί των χρόνων των Παπών Λέοντας Α\ Γρηγορίου 
τοϋ Α' τοϋ Μεγάλου (ίδρυτοϋ τής παπικής Διπλωματίας τέλη 6ου άρχάς 7ου 
αίώνος), του Παπικού Κράτους (754-1970, άνασύστασις 1929) καί των αλ
λοιώσεων, έξ ών προεκλήθησαν τά δύο σχίσματα, περί ών ανωτέρω.

4. Ή καθολική ’Ορθοδοξία τον *Ελληνισμού με τό γνήσιον οίκον με
ν ικον πνεύμα διεδραμάτισεν εις τήν οικουμενικήν περίοδον τοϋ Βυζαντίου 
τοιοϋτον πρόσωπον, — μετάφρασις τοϋ Ουλφίλα δρασις εις τήν ’Ασίαν καί 
Βαλκανικήν, — ώστε τόν Θ' αιώνα, διά των δύο Ελλήνων Θεσσαλο- 
νικέων Ιεραποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου (f885), νά διαδώσουν μέ 
γνήσιον οικουμενικόν πνεϋμα τοϋ Οικουμενικού Χριστιανισμού καί Ελλη
νισμού τόν Χριστιανισμόν μέ τήν βοήθειαν τοϋ Βυζαντίου — ως τής ’Ανα
τολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τοϋ Ελληνικού Έθνους — εις τούς Σλά
βους, οι όποιοι απέκτησαν μέ τό Κυρίλλειον Άλφάβητον γραφήν καί τάς 
μεταφράσεις ελληνικών έργων καί είσήλθον εις τήν 'Ιστορίαν καί τόν Πο
λιτισμόν, ιδία μετά τήν διά τής Ελληνικής Εκκλησίας καί Παιδείας μετα- 
μόρφωσιν τοϋ Βυζαντίου εις Ελληνικόν.

Ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία καί τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον αντι
προσωπεύουν γνησίαν οίκουμενικότητα μέ βάθος άρχαϊον τοιαύτης βαρύ
τητας, ώστε νά καθορίζη τήν Εκκλησιαστικήν πολιτικήν τοϋ Οικουμενικού 
Πατριαρχείου μέ τήν τεραστίαν δικαιοδοσίαν επί τής ’Ανατολής καί καθ’ 
ον χρόνον άνεγεννήθη ή εθνική Ελληνική συνείδησις από τοϋ V μέχρι τοϋ 
ιγ' αίώνος (Νίκαια) καί κατά τήν Τουρκοκρατίαν καί μέχρι τών καθ’ ή μας 
χρόνων.

5. Δέν υπάρχει καμμία αμφιβολία, ότι ή ’Ορθοδοξία αποτελεί την 
πλέον ζωντανήν οικουμενικήν και αρχαίαν διάστασιν τοϋ Ελληνισμού, 
διότι άνεχώνευσε καί ήξιοποίησε καί διεφύλαξε τήν Παιδείαν άπό τοϋ Γ 
αίώνος καί τήν ’Εθνικήν συνείδησιν, ετι δέ καί τήν οίκουμενικότητα τοϋ 
Χριστιανισμού καί τόν εκ τής Παιδείας καί τοϋ ’Αλεξανδρινού Ελληνισμού 
οικουμενικόν ανθρωπισμόν. Τοΰτον ^χρησιμοποίησαν έκλεκτικώς οί Πα
τέρες τής Εκκλησίας: Βασιλεύς Γρηγόριος, Γρηγόριος ό Νύσσης, ό Ί. 
Χρυσόστομος, Κύριλλος ό ’Αλεξάνδρειάς, Μάξιμος ό 'Ομολογητής καί 
ό Φώτιος.

"Οθεν δέν είναι τυχαΐον τό γεγονός, ότι τό αύτό πνεϋμα έπρυτάνευσεν 
εν Κων/πόλει κατά τήν άρσιν τοϋ Βουλγαρικού Σχίσματος. Έκφρασιν τών 
πραγματικοτήτων τούτων καί τών ιστορικών ιδεών καί δεδομένων αποτελεί 
τό εις γ' έκδοσιν έργον (1971): «Ή Καθολική ’Ορθοδοξία τοϋ Ελληνι
σμού καί ή άρσις τοϋ Βουλγαρικού Σχίσματος». Τό έργον τούτο αποτελεί 
συνέχειαν τοϋ εν έτει 1942 γραφέντος (έκδ. 1948) «Ή Ελληνική ’Εκκλη
σία ώς πολιτιστική δύναμις εν τή ιστορία τής Χερσονήσου τοϋ Αίμου».

Ταϋτα ομιλούν εύγλώττως περί τής γνησιότητας τής Οικουμενικής



πολιτικής τής ’Ορθοδοξίας, ώς αναγκαίας έκφράσεως αυτής τής ουσίας τής 
Εκκλησίας ώς ιδρύματος Θεανδρικοϋ καί Πανανθρώπινου.

6. Τό γνήσιον οικουμενικόν πνεύμα τό όποιον διεφύλαξε τό Οικου
μενικόν Πατριαρχεϊον — καθ’ δν χρόνον άπετέλει την 2αν λαϊκήν αυτού 
αποστολήν εις όλους τούς λαούς καί έβοήθησε διά τής εν Έλλάδι Εκκλη
σίας τόν Ελληνισμόν ν’ άναγεννηθή — παρουσιάσθη καί εις την Οικουμε
νικήν Κίνησιν- πρώτον μεν με την περιώνυμον εγκύκλιον τού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου τού 1920 περί ίδρύσεως τής «Κοινωνίας των ’Εκκλησιών», 
κατά την αναλογίαν πρός τό υπόδειγμα τής «Κοινωνίας τών Εθνών», 
δεύτερον δε με τό πρόγραμμα τών ’Ορθοδόξων (Γενεύη 1920), δημοσιευθέν 
εις τό παλαιοκαθολικόν Περιοδικόν Inter. Kirchl. Zeitschrift. Ή πραγμά- 
τωσις τής ιδέας ταύτης έγένετο τό 1948 εις τήν εν Amsterdam (1948) A' ιδρυ
τικήν Γενικήν Συνέλευσιν του Παγκοσμίου Συμβουλίου ’Εκκλησιών. Εις 
ταύτην συνεχωνεύθησαν αί δύο υφιστάμενοι οργανώσεις: Πίστεως καί 
Τάξεως (Faith and Order) καί Πρακτικού Χριστιανισμοΰ-Ζωής καί Εργα
σίας (Life and Work). Τό 1959 συνεχωνεύθη καί τό Παγκόσμιον Συμβού
λων Ιεραποστολών.

7. Έκτοτε (1948) συνεκροτήθησαν αί Γενικαί Συνελεύσεις Β' εν Evan
ston Illinois τών Ηνωμένων Πολιτειών (1954), ή Γ' εν Ν. Δελχί (1961)*, ή 
Δ' εν Ουψάλα (1968)** καί ή Ε' εν Nairobi (1975). Ή προσεχής Γενική Συνέ- 
λευσις θά συνέλθη εις Καναδόν (1983), εις Βανκούβερ.

8. Ή πίαρουσία τής ’Ορθοδοξίας εις τό Π.Σ.Ε. είναι πολύτιμος, διότι 
εισφέρει τήν άρχαίαν παράδοσίν της καί τήν μαρτυρίαν της, διότι άλλως 
θά ήτο τό Παγκόσμιον Συμβούλιον ’Εκκλησιών Πανπροτεσταντικόν. Ή 
Ρώμη δεν ανήκει εις τό Παγκόσμιον Συμβούλιον ’Εκκλησιών, άλλά με
τέχει άπό τού 1961 διά παρατηρητών εις τήν Κεντρικήν ’Επιτροπήν καί 
διά τακτικών μελών εις τήν «Πίστιν καί Τάξιν». Ή τοιαύτη συμμετοχή ήτο 
αδύνατος κατά τάέτη 1948-1954, κατέστη όμως δυνατή μετά τήν Παπωσύνην 
τού Ίωάννου ΚΓ' καί τήν σύγκλησιν τής Β' Βατικανής Συνόδου (ΚΑ' Οι
κουμενικής διά τήν Δύσιν), διότι ή Ρώμη δεν ήδύνατο νά άγνοήση τήν 
Οικουμενικήν Κίνησιν. Αυτή έπέδρασεν εκεί καί εις τούς διμερείς διαλόγους, 
λίαν χρησίμους εις τον άπελπιστικώς διηρημένον Προτεσταντισμόν καί τήν 
έπανένωσιν εις τήν Una Sanckta.

9. Προτιθέμενος κατωτέρω νά πραγματευθώ τό μέγα θέμα «Οικουμενική 
’Εκκλησία, Πολιτική τής ’Ορθοδοξίας καί δή ή εν τφ Παγκοσμίφ Συμβουλίφ

* Παρέστην ώς μέλος της ’Αντιπροσωπείας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος καί εις 
τάς τρεις.

** Λεν παρέστην ένεκα τής δικτατορίας έν Έλλάδι,



Εκκλησιών» εις δύο κείμενα: εις μακράν έγγραφον πρός τήν Ιεραρχίαν της 
Εκκλησίας τής Ελλάδος καί εις τό συνημμένον υπόμνημα, θέλω να είσέλθω 
εις τό τελευταΐον σημεΐον τής εισαγωγής τής σημερινής ομιλίας μου, τό 
άφορων εις τό "Ιδρυμα τής «Οικουμενικής ’Ορθοδοξίας» (1977-1978), τό 
όποιον ίδρυσα εις μνήμην τής συζύγου μου "Αννης μέ κύριον σκοπόν τήν 
προβολήν, εις τό Πανελλήνιον καί παγκοσμίως, τοϋ Οικουμενικού Ελληνι
σμού εις πάσας τάς περιόδους τής γνήσιας οικουμενικής Θρησκείας τού 
Χριστιανισμού — ως άνωτέρας πασών των παγκοσμίων Θρησκειών καί τής 
οικουμενικής γνησιότητας τής ’Ορθοδοξίας.

Έκτος τών διαλέξεων καί υποτροφιών θά ύπάρχη καί βράβευσις 
νέων φοιτητών τής Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας καί τής ’Εκ
κλησιαστικής Ιστορίας τής Ελλάδος. Εις τό περιοδικόν «Οικουμε
νική ’Ορθοδοξία» θά δημοσιευθή ή εισαγωγή καί τό Προεδρικόν Διά
ταγμα τών Υπουργείων Πολιτισμού καί Επιστημών, Παιδείας καί 
Οικονομικών μετά τού Κανονισμού καί τών επισήμων εγγράφων τών 
Πατριαρχών καί δή τοϋ Οικουμενικού, όστις είναι ό Επίτιμος Πρόεδρος. 
Τακτικός Πρόεδρος είναι ό έκάστοτε ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών, άναπλη- 
ρούμενος υπό τοϋ Μητροπολίτου Κορίνθου, ήτοι ή Προεδρία ανήκει εις 
τούς δύο θρόνους τού Οικουμενικού ’Αποστόλου, ’Αποστόλου τοϋ Ελλη
νισμού, τοϋ Θείου Παύλου, τοϋ πρώτου μετά τον Ένα (ϊδε Γερ. Κονιδάρη 
μελέτην εις «Παρνασσόν»).

Σήμερον θά όμιλήση είσαγωγικώς, εξ ονόματος τοϋ άπουσιάζοντος εξ 
’Αθηνών Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. 
Σεραφείμ, ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παντελεήμων, 
Ιεράρχης τής Εκκλησίας τής Ελλάδος (συγγραφεύς).

* * *

Τό 3ον κείμενον, δπερ συνέταξα καί ενεκα τών 3 κειμένων είναι ή νέα 
ερευνά «περί τοϋ Άποστολικοΰ λειτουργήματος "τής Επισκοπής”», έφ’δσον 
ζητεί τό 3ον κείμενον τοϋ Π.Σ.Ε. τήν έκ μέρους τών «Εκκλησιών» μελών 
άποδοχήν τοϋ λειτουργήματος «τής Επισκοπής» ώς αναγκαίου διά τήν ενό
τητα τής Εκκλησίας. Τά κριτικά ζητήματα πραγματεύομαι εις τά δύο πρώτα 
κείμενα. Τό βαρυσήμαντον θέμα «περί επισκοπής» πραγματεύομαι Ιον εις 
πρώτην πρόδρομον άνακοίνωσιν, δημοσιευομένην γερμανιστί εις τόν τόμον 
πρός τιμήν τοϋ Job. Straub., τακτικοϋ Καθηγητοΰ τής ’Αρχαίας Ιστορίας 
εις τό Πανεπιστήμιον τής Βόννης (έξεδόθη ό τόμος), 2ον εις δευτέραν πρό
δρομον άλλά ελληνικήν άνακοίνωσιν, 3ον εις εύρυτέραν πραγματείαν, 
διότι αποτελεί τούτο ανάγκην επιστημονικήν τοϋ Οικουμενικού διαλόγου.

Τό άποστολικόν λειτούργημα τής Επισκοπής, ώς ή πληρότης τής



Ίερωσύνης, αποτελεί κύριον στοιχεΐον τής ύπάρξεως τής Εκκλησίας καί 
αρα τής Οίκουμενικότητος αυτής καί τής Οικουμενικής Πολιτικής τής ’Ορ
θοδοξίας.

Επειδή δεν είναι τα κύρια θέματα τοϋ Οικουμενικού Διαλόγου μυστικά 
καί ενδιαφέρουν ολον τύν λαόν τοϋ Θεοϋ, διά τοϋτο αποτείνομαι εις την 
δημοσίαν γνώμην καί την Ιεραρχίαν.

Έν τοΐς εφεξής έχρησιμοποίησα έλευθέρως τά κείμενα: α) το προς τήν 
Ιεραρχίαν μακράν έγγραφον καί β) τό υπόμνημα περί των τριών κειμένων, 
άτινα καί θά δημοσιευθοϋν εις τήν περιοδικήν εκδοσιν «Οικουμενική ’Ορθο
δοξία», τοϋ ομωνύμου Ιδρύματος.


