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Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Βαρυσήμαντα γεγονότα παγκοσμίου εκκλησιαστικής σημασίας συμ
βαίνουν κατά τάς ημέρας μας. Ταϋτα δέ είναι ανάλογα πρός τά παγκοσμίου 
σημασίας πολιτικά γεγονότα, άτινα μεταμορφώνουν τον βίον του κόσμου.

Καμμία άλλη γενεά πρό ημών δεν εζησε παγκόσμιον ιστορίαν ώς ή 
ήμετέρα. Δύναται όμως νά λεχθή, δτι επί του Έκκλ. πεδίου υπήρξε λίαν 
ενωρίς ή συνείδησις τής άνάγκης τής Ένότητος, διότι ένφ ή ραγδαιότης 
τής έξελίξεως ώδήγησεν είς την δημιουργίαν παγκοσμίου όργανώσεως τής 
«Κοινωνίας των Εθνών» κατά τό 1920, ή ραγδαιότης τής έξελίξεως καί τά 
προβλήματα, άτινα εγεννήθησαν επί του παγκοσμίου πεδίου, τής διαδόσεως 
του Χριστιανισμού, ώδήγησεν είς τήν συγκρότησιν του Παγκοσμίου 
Συνεδρίου τής Ιεραποστολής εν Έδιμβούργω τφ 1910, ήτοι πρό του α'Παγ
κοσμίου πολέμου. Εις εκείνο τό χρονικόν σημεΐον τοποθετείται ή άρχή 
τής Οικουμενικής κινήσεως, άλλά τήν προϊστορίαν της άνάγουν πολλοί 
είς τούς χρόνους τών άποπειρών πρός ένωσιν τών Εκκλησιών.

’Αναμφίβολος όμως είς τάς άποπείρας ταύτας μεγάλην κέκτηται σπου- 
δαιότητα ή άπό του παρελθόντος αίώνος άρξαμένη κίνησις πρός ένωσιν 
τής Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας καί τής ’Ορθοδόξου.

Ώς είναι γνωστόν, τφ 1870 πολλοί Ρωμαιοκαθολικοί, εν οίς διέπρεπεν 
ό περιώνυμος καθηγητής του Μονάχου Döllinger, άντετέθησαν είς τήν 
άπόφασιν τής Α' Συνόδου του Βατικανού, δι’ ής άνεκηρύχθη ό Πάπας άλά- 
θητος, όταν όμιλή «άπό καθέδρας» (ex cathedra) καί έξαγγέλλη άλήθειαν 
τής πίστεως, ύποχρεωτικήν διά τούς πιστούς καί τήν σωτηρίαν των. Ση- 
μειωτέον, ότι διά νά άναγνωρίσωμεν, ότι μία άπόφασις τού ρωμαίου ’Επι
σκόπου είναι άλάθητος πρέπει νά ευρωμεν εν αυτή χρησιμοποιούμενον τόν 
όρον - ρήμα «definimus», τούτέστιν όρίζομεν.

Έκτοτε (1870) καί μέχρι σήμερον μόνον μία τοιαύτη άπόφασις έξε- 
δόθη, τή 1η Νοεμβρίου 1950. Διά τής εν λόγω άποφάσεως διετυπώθη τό 
δόγμα περί «ενσωμάτου άναλήψεως τής Θεοτόκου είς τούς ούρανούς».

’Ασφαλώς τό δόγμα τούτο τού άλαθήτου, τού ρωμαίου ’Επισκόπου,
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αποτελεί μέγιστον καί ανυπέρβλητον έμπόδιον διά τήν Ένωσιν των 
Εκκλησιών.

Όθεν δικαίως έξηγέρθησαν πολλοί Ρωμαιοκαθολικοί, οϊτινες καί άπε- 
τέλεσαν τήν Παλαιοκαθολικήν Εκκλησίαν.

Αυτή έπλησίασε τότε τήν ήμετέραν, ο δε διάλογος μετ’ αυτής θ’ άρ- 
χίση μετ’ ολίγον. Εις τήν προπαρασκευήν δε τού διαλόγου τούτου αποβλέπει 
το βιβλίον τού Μητροπολίτου των Σάρδεων Μαξίμου ύπό τον τίτλον «Πα- 
λαιοκαθολικισμός καί ’Ορθοδοξία, Άθήναι 1966, σελ. 187».

Ή νέα αυτή εργασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάρδεων κ. 
Μαξίμου — λίαν γνωστού λογίου καί εξ άλλων δημοσιευμάτων — μαρτυρεί 
περί τής ικανότητας καί τού εκκλησιαστικού οικουμενικού πνεύματος του 
άνδρός, όστις συνεχίζει τήν ώραίαν παράδοσιν τοϋ θρόνου του. 'Αρμόζει δε 
να τήν άναλύσωμεν ένεκα τής σπουδαιότητος αυτής διά τόν διάλογον 
δ όποιος καθωρίσθη εις τήν Γ' Πανορθόδοξον διάσκεψιν καί τήν 2αν Επι
τροπήν εν Βελιγραδίφ.

Ό Σεβασμιώτατος μετά τά προλεγόμενα (σελ. 7 - 12) εξετάζει εις 8 
μέρη τά εξής ζητήματα- Α' τά κατά τούς Προδρόμους τοϋ Παλαιοκαθολι- 
κισμοϋ (13 - 37)· Β' τά κατά τήν εν Βατικανω Σύνοδον (38 - 56)- Γ' τά κατά 
τήν κίνησιν των Παλαιοκαθολικών εν Γερμανία (συνέδρια Μονάχου 1871, 
Πολωνίας 1872, Κωνσταντίας 1873, Freiburg 1874 καί τάκατάτό Μεταρρυ- 
θμιστικόν εργον εν Γερμανία, σελ. 57 - 82). Εις τό Δ' μέρος εξετάζεται ή 
Παλαιοκαθολική κίνησις εν Ελβετία, Αυστροουγγαρία, Τσεχοσλοβακία, 
εν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις, τή ’Ιταλία καί Ισπανία καί εν Μ. Βρετ- 
τανίοι καί παρά τοϊς Μαριαβίταις (κοινότης εν Πολωνία δημιουργηθεΐσα 
εκ τοϋ ενθουσιασμού ιερέων τής Ρωσοπολωνίας διά τοϋ τάγμ. των Φραγκι
σκανών εν Πολωνία. Ή εκ τοϋ Maria - vitae) πρός βελτίωσιν τής άθλιας 
καταστάσεως τοϋ λαού), οϊτινες συνεδέθησαν από τοϋ 1909 μετά των Πα
λαιοκαθολικών μέχρι τοϋ 1924 (σελ. 83 - 102). Εις τό Ε' τμήμα (σελ. 103 - 
108) ό συγγραφέας άσχολεΐται με τήν βαρυσήμαντον διάσκεψιν - δήλωσιν 
τής Ουτρέχτης (24 Σεπτεμβρίου 1889), ή όποια ως γνωστόν ώδήγησεν εις 
τήν δημιουργίαν τής «Ένώσεως τής Ουτρέχτης», ή όποια αποτελεί τό κύριον 
ένωτικόν έγγραφον των Παλαιοκαθολικών.

Τό Ç" τμήμα άφιεροϋται εις τήν έκκλ. διοίκησιν καί δργάνωσιν τών 
Παλαιοκαθολικών (109 - 114). To Ζ εις τήν λατρείαν (115 -120) καί τό Η' 
εις τό θέμα «Οι Παλαιοκαθολικοί σήμερον» (121 - 123).

Εις τάς σχέσεις Παλαιοκαθολικών καί ’Ορθοδόξων αφιερώνει ό σ. τό 
Θ' τμήμα τής λίαν κατατοπιστικής εργασίας του (σελ. 124- 156), διότι 
διαπραγματεύεται τά κατά τά ενωτικά συνέδρια τής Βόννης (1874 καί 1875), 
τόν θεολογικόν διάλογον μεταξύ τών επιτροπών Πετρουπόλεως καί Ρότ- 
τερδαμ καί τήν Συνδιάσκεψιν τής Βόννης (τοϋ 1931).



'Ακολουθεί τό παράρτημα (σελ. 159 - 187), εις τό όποιον όρθως περι- 
ελήφθησαν έγγραφα βασικά διά τον κατατοπισμόν τοϋ ’Ορθοδόξου ανα
γνώστου.

Έγγραφα : Α) ή εν Ουτρέχτη δήλωσις τοϋ 1889, Β) ή εκθεσις τής επι
τροπής Πετρουπόλεως πρός την Σύνοδον τής Ρωσικής Εκκλησίας, Γ) ή 
γνώμη τής εν Ρόττερδαμ επιτροπής περί τής έκθέσεως τής ώς άνω Ρωσικής 
Επιτροπής (α' filioque, β' διδασκαλία περί τής Θ. Ευχαριστίας, γ' διδασκα
λία περί των 7 Οικουμενικών Συνόδων, δ' κανονικός χαρακτήρ των χειρο- 
τονιών των Παλαιοκαθολικών επισκόπων, ε' λειτουργία).

Παράρτημα περιλαμβάνεται ώσαύτως εις τό Δ' τμήμα υπό τον τίτλον 
Δ' «αί ’Αποκρίσεις τής επιτροπής του Ρόττερδαμ (ζητήματα : Filioque, 
Θ. Ευχαριστία, αί Επτά Οικουμενικά! Σύνοδοι, χειροτονίαι, λειτουργία).

Τό Εον έγγραφον περιέχει την άπάντησιν τής εν Ρόττερδαμ επιτροπής 
των Παλαιοκαθολικών εις τήν διαγνώμην τής εν Πετρουπόλει Επιτροπής 
τής 11-23 Αυγ. 1897 καί άρα άναφέρεται εις τά ώς άνω μνημονευθέντα 
ζητήματα.

Τοιοϋτον είναι τό περιεχόμενον τοϋ νέου πονήματος τοϋ Σεβ. Μητρο
πολίτου Σάρδεων κ. Μαξίμου, ό όποιος παρέχει πράγματι υπηρεσίαν ση
μαντικήν εις τήν ’Ορθόδοξον Εκκλησίαν καί Ιεραρχίαν, ή οποία άπεφά- 
σισεν εν τη Γ' Πανορθοδόξω Διασκέψει τής Ρόδου καί εις τήν σχετικήν 
έπιτροπήν, ήτις συνεστήθη επί τη βάσει τών αποφάσεων τής Ρόδου, τόν 
διάλογον τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά τών Παλαιοκαθολικών. Ώς 
είναι δε γνωστόν, ή εν λόγω επιτροπή συνεδρίασεν εν Βελιγραδίω κατά 
Σ/βριον τοϋ 1966 λ

Τό υλικόν τό όποιον παρέχεται ένταϋθα είναι, πράγματι, κατατοπιστι
κόν, διά τούς ’Ορθοδόξους αντιπροσώπους, οί όποιοι θά συγκροτήσουν 
τήν ’Επιτροπήν διαλόγου μετά τών Παλαιοκαθολικών, διά τούς εξής 
λόγους :

1. Είναι αληθώς περίεργον καί άκατανόητον πώς αί έν Βελιγραδίω συνελθοϋσαι, 
φυσικά κεχωρισμένως, επίτροποί (α' Πανορθόδοξος έπιτροπή διά τόν διάλογον μετά 
τών ’Αγγλικανών καί β' Πανορθόδοξος έπιτροπή διά τόν διάλογον μετά τών Παλαιοκα
θολικών) άνεπισήμως ονομάζονται Δ' Πανορθόδοξος διάσκεψις. Ό όρος ούτος άνήκει, 
κατά φυσικόν λόγον, εις τήν ποτέ συγκληθησομένην τοιαύτην διάσκεψιν, ή όποια φυσικώς 
θ’ άποτελή εν σώμα με ώρισμένον ένιαΐον πρόγραμμα καί αποστολήν. Ή τυχόν ύποδιαίρε- 
σις ενός σώματος εις τμήματα ή έπιτροπάς ούδεμίαν σημασίαν έχει, έφ’ όσον τούτο είναι 
σύνηθες. Έν Βελιγραδίω όμως συνήλθαν δύο απολύτως κεχωρισμέναι έπιτροπαί μέ διά
φορα θέματα, διάφορον σύνθεσιν καί φυσικά Προέδρους, δι’ ö καί τά πορίσματα είναι 
έντελώς διάφορα πρός άλληλα, άφοϋ αί άποφάσεις άφοροϋν εις άλλο άντικείμενον. 
Δέν είναι δε καί συμφέρον εις τήν Ελληνικήν Εκκλησίαν νά δίδωνται δικαιώματα 
Διασκέψεως εις δύο έπιτροπάς τής Γ' Πανορθοδόξου διασκέψεως, όνομασθείσας ρητώς 
διά τοϋ όρου «Επιτροπή».



Ιον) Διότι περιέχει μέ απλότητα καί σαφήνειαν γεγραμμένην τήν 
ιστορίαν τής διαμορφώσεως του Παλαιοκαθολικισμοϋ καί τάς προϋποθέ
σεις αύτοϋ.

2ον) Διότι περιέχει τό άναγκαΐον υλικόν διά τήν συζήτησιν των θεμά
των τοϋ διαλόγου, ως καθορίζονται ταΰτα εις τήν εκθεσιν τής επιτροπής 
του Βελιγραδιού (σελ. 622 εξ. τοϋ ΜΓ' τόμου τής «Εκκλησίας» τοϋ 1966).

3ον) Διότι καθιστά δυνατήν τήν συγκριτικήν έξέτασιν τής τοποθετή- 
σεως των Παλαιοκαθολικών εις τά θέματα εις τα όποια υπάρχει προσέγ- 
γισις ή διαφωνία μεταξύ ’Ορθοδοξίας καί Παλαιοκαθολικισμοϋ. Ο σκοπός 
δι’ ον έγράφη τό παρόν πόνημα έκπληροΰται, διότι τό κείμενον δεν είναι 
βεβαρημένον διά πολλών σημειώσεων καί βοηθημάτων καί δή καί νεωτέ- 
ρων, ατινα γνωρίζουσι, βεβαίως, οί ειδικοί επί τοϋ πεδίου τής Συμβολικής 
καί 'Ομολογίας (Konfessionskunde) εργαζόμενοι, αλλά δεν γνωρίζουσι καί 
δέν εχουσιν ανάγκην αυτών οί από τής θέσεως τής ιεραρχίας κρίνοντες τά 
ζητήματα εξ έπόψεως ορθοδόξου. Ουτοι προ πάντων εχουσιν ανάγκην ενός 
καθαροΰ καί εύλήπτου κειμένου πρός κατατοπισμόν. Έν προκειμένφ ο 
Σεβ. Σάρδεων κ. Μάξιμος μας δίδει εν τοιοΰτο καλώς γεγραμμένον κεί
μενον.

Εις τό σημείον τοΰτο είναι ανάγκη νά έπιστήσω τήν προσοχήν τοϋ 
άναγνώστου πρώτον μέν εις τάς σελίδας 154 - 155, εΐτα δέ εις ουσιώδες ση- 
μεΐον τών Προλεγομένων.

α. Εις τήν σελίδα 154 σημειοϋται πολύ όρθώς ότι «Έν εκ τών θεμάτων 
οπερ ασφαλώς γεννά πολλά καί σοβαρά ερωτήματα εξ έπόψεως καί πλευράς 
’Ορθοδόξου, εις τά όποια θά κληθώσιν οί Παλαιολαθολικοί ν’ άπαντήσω- 
σιν», είναι καί τό ζήτημα τής έπελθούσης έν Βόννη, κατά τήν 2αν Ιουλίου 
1931, περί μύστηριακής κοινωνίας (intercommunion άκριβέστερον θά ήδύ- 
νατο νά μεταφρασθή ό όρος ούτος διά τής εκφράσεως «Μύστηριακή διά
κο ι ν ω ν ί α», πρός δήλωσιν τοϋ γεγονότος τής μύστη ριακής κοινωνίας 
μεταξύ ομολογιών μή έχουσών ένότητα πίστεως) «συμφωνίας μεταξύ αντι
προσώπων τών Παλαιοκαθολικών Εκκλησιών καί τών Εκκλησιών τής 
’Αγγλικάνικής 'Ομολογίας».

Εις τήν συμφωνίαν ρητώς καθορίζεται ότι «ή Μύστη ριακή κοινωνία 
δέν απαιτεί παρ’ έκατέρας ’Εκκλησίας τήν αποδοχήν πάσης δογματικής 
γνώμης μύστη ριακής εύλαβείας ή λειτουργικής πράξεως, ίδιαζούσης εις 
τήν άλλην, άλλ’ υπονοεί, ότι έκατέρα πιστεύει, ότι ή άλλη κέκτηται πάντα 
τά ούσιώδη σημεία τής Χριστιανικής πίστεως.

Ή συμφωνία αΰτη, τής Μικτής Δογματικής έκ Παλαιοκαθολικών 
καί ’Αγγλικανών ’Αντιπροσώπων ’Επιτροπής, έπεκυρώθη άργότερον καί 
υπό τών άρμοδίων εκατέρωθεν Εκκλησιαστικών ’Αρχών, ήτοι τής Συνόδου 
τών Παλαιοκαθολικών ’Επισκόπων άφ’ ένός, συνελθούσης τήν 25ην Σε



πτεμβρίου 1931 ύπό τήν ηγεσίαν του ’Αρχιεπισκόπου Ουτρέχτης καί των δύο 
Εκκλησιαστικών Συνελεύσεων (Convocations) ή Συνόδων (Κανταουρίας 
καί Ύόρκης) τής ’Αγγλικάνίκης ’Εκκλησίας άφ’ ετέρου, συγκροτηθεισών 
τήν 20ήν ’Ιανουάριου 1932.

Καί είναι, όντως, απορίας άξιον, ότι ή συμφωνία αυτή, καίπερ γενομένη 
ολίγους μήνας πρό τής συγκληθείσης κατ’ ’Οκτώβριον (2-28) τοϋ 1931 
Συνδιασκέψεως μεταξύ Παλαιοκαθολικών καί ’Ορθοδόξων ’Αντιπροσώπων, 
προκαλοϋσα δέ καί καθ’ έαυτήν καί ως προς τό περιεχόμενον αυτής σοβαρός 
επιφυλάξεις από πλευράς ’Ορθοδόξου, ού μόνον δεν άπετέλεσεν άντικείμε- 
νον συζητήσεως κατά τήν ως άνω Συνδιάσκεψιν, άλλ’ ουδέ έθίγη καν άπό 
Παλαιοκαθολικής τουλάχιστον πλευράς τό θέμα.

Θά ήρμοζε δέ, όπως ή σπουδαιοτάτη ύποσημείωσις 1 τής σελίδας 155 
λάβη θέσιν εις τό κείμενον, διότι άφορά εις θέμα πρωταρχικής σημασίας. 
Πας ορθόδοξος Θεολόγος είναι υποχρεωμένος νά συμμερισθή τάς επιφυ
λάξεις του Σεβ. Σάρδεων, περί ών λέγει τά εξής : «’Επιφυλάξεις, αϊτινες 
καθίστανται ετι πλέον σοβαραί, καθ’ όσον ή Άγγλικανική ’Εκκλησία, διευ- 
ρύνασα τάς πρός ενωσιν συνομιλίας αυτής μετά πλείστων εκ των Προτε- 
σταντικών 'Ομολογιών, ύπό άμεσον προοπτικήν αυτήν ταύτην τήν μετ’ 
αυτών μύστη ριακήν κοινωνίαν, ήδη de facto προήλθεν εις άνάλογον κοι
νωνίαν μεθ’ ομολογιακών Προτεσταντικών Συγκροτημάτων, ώς αί ήνωμέναι 
«Έκκλησίαι» τών Νοτίων ’Ινδιών, ήτις, δημιουργεί έπιπλοκάς εις τάς 
περαιτέρω σχέσεις τών’Εκκλησιών πρός τον Άγγλικανισμόν καί κατ’ έπέκ- 
τασιν καί πρός τούς Παλαιοκαθολικούς, οί όποιοι εύρίσκονται άπό τοϋ 1931 
εις μύστη ριακήν κοινωνίαν πρός τήν Άγγλικανική ν ’Εκκλησίαν. ’Επιφυ
λάξεις επίσης θά ήδύνατο νά προκαλέση καί ή εν τώ συνελθόντι άπό 23 - 
26 Σεπτεμβρίου 1965 έν Βιέννη 19φ Διεθνεϊ Παλαιοκαθολικώ Συνεδρίφ 
έγκριθεΐσα μύστη ριακή κοινωνία μεταξύ τών Παλαιοκαθολικών καί τών 
αυτονόμων «καθολικών» ’Εκκλησιών τών Φιλιππινών, τής Πορτογαλίας καί 
τής μετερρυθμισμένης Έπισκοπελιανής ’Εκκλησίας τής Ισπανίας. Καίτοι 
δεν είναι γνωστοί εν λεπτομερείαις οί όροι καί οί λόγοι, έφ’ ών έστηρίχθη 
ή ώς άνω άπόφασις, διετυπώθη έν τούτοις ή άποψις, ότι ή μύστη ριακή κοι
νωνία μετά τών μνημονευθεισών ’Εκκλησιών άπεφασίσθη έν μεγάλη 
σπουδή, ότι δέον ϊνα θεωρηθή ώς όλως ανεπαρκής ή άπό μέρους αυτών 
άποδοχή - υπογραφή τής «Δηλώσεως τής Ουτρέχτης» ή οίουδήτινος 
άλλου παρομοίου έγγράφου καί ότι θά εδει, άπαραιτήτως, νά είχε προηγηθή 
ή άπό μέρους μιας Θεολογικής ’Επιτροπής διακρίβωσις τών υφισταμένων 
δυνατοτήτων παρά τινι τών υποψηφίων διά μυστηριακήν κοινωνίαν ’Εκκλη
σιών, ώς έπίσης καί ό άκριβής καθορισμός τών δογματικών υποχρεώσεων, 
ας πρόκειται η συμβαλλομένη Εκκλησία νά άποδεχθή. Διότι έπισταμένη 
έξέτασις τής ομολογίας πίστεως τής ’Εκκλησίας τών Φιλιππινών, έπί παρα-



δείγματι, ώς αυτή διατυποϋται τουλάχιστον έν τφ Corpus Confessionum, 
θά ένεφάνιζε πολλάς διαφοράς πρός την πίστιν τής αρχαίας Εκκλησίας 
καί επομένως ανυπερβλήτους ίσως δυσχερείας, διά τήν αποδοχήν αυτής είς 
μύστη ριακήν κοινωνίαν (Irenikon, 1965, No 4, σελ. 462 - 472)».

Ή εν Βελιγραδίω ληφθεΐσα άπόφασις περί των προϋποθέσεων τοϋ δια
λόγου μεταξύ ’Ορθοδόξων καί Παλαιοκαθολικών δικαιώνει πλήρως τάς 
απόψεις τοϋ Σεβ. Σάρδεων (πρβλ. σελ. 89 - 90 τής μελέτης Ί. Καρμίρη, 
«’Ορθοδοξία καί Παλαιοκαθολικισμός. Άθήναι 1966»). Έν σελίδι 89 άναγι- 
νώσκομεν : «V. Πρός τούτοις μέγα καί δυσχερές θέμα διά τούς ’Ορθοδόξους 
αποτελεί καί ή έν ετει 1931 μεταξύ τής Παλαιοκαθολικής καί τής Άγγλικα- 
νικής Εκκλησίας συναφθεΐσα συμφωνία περί μύστηριακής κοινωνίας, 
ώς καί ή έπέκτασις τής κοινωνίας ταύτης τής Παλαιοκαθολικής Εκκλη
σίας πρός τήν αύτόνομον ’Εκκλησίαν των Φιλιππινών καί τάς μετερρυ- 
θμισμένας Εκκλησίας τής Πορτογαλίας καί τής Ισπανίας, αΐτινες όμως 
ευρίσκονται εν κοινωνία μετά διαφόρων άλλων Προτεσταντικών Εκκλη
σιών καί κοινοτήτων, ών τινες άπορρίπτουσι καί θεμελιώδη εϊσέτι δόγματα 
τής Χριστιανικής πίστεως. Έν τφ προσέχει μετά των παλαιοκαθολικών 
διαλόγφ δέον όπως ύποδειχθή αύτοΐς, ότι ή βάσις έφ’ ής έστηρίχθη ή μύστη- 
ριακή κοινωνία αύτών μετά τών είρημένων Εκκλησιών είναι απαράδεκτος 
υπό τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, ήτις διδάσκει, ότι απαραίτητος προϋπό
θεσής τής μύστη ριακής κοινωνίας είναι ή πλήρης καί απόλυτος ένότης καί 
ταύτότης έν τή δογματική διδασκαλία. Ή τυχόν έμμονή τών Παλαιοκαθο
λικών έν τή μύστη ριακή κοινωνία μετά τών διαληφθεισών Εκκλησιών 
αύτονόητον είναι ότι αποτελεί μέγα έμπόδιον εις τον διάλογον αυτών μετά 
τών ’Ορθοδόξων».

α) Εις τήν επιτροπήν τοϋ διαλόγου μετά τών ’Αγγλικανών καί είς τήν 
Δ' κατηγορίαν θεμάτων άναγινώσκομεν συμπλη ρωματικώς (αύτόθι, σελ. 
95) : «Ζητήματα τά όποια πρέπει νά εξετασθοΰν είς πρώτην σειράν άμα τή 
ενάρξει τοϋ Διαλόγου μετά τών ’Αγγλικανών.

1. Ή δυνατότης τής ένώσεως μετά τών ’Αγγλικανών κατόπιν τής 
Intercommunio αύτών μετά τών Παλαιοκαθολικών, Λουθηρανών, ίσως δε 
καί Μεθοδιστών».

β) Ό αναγνώστης δέον νά προσέξη ώσαύτως καί τά έν σελίσι 10-12 
τών Προλεγομένων σημειούμενα, διότι άφορώσιν είς τήν θεμελιώδη τοπο- 
θέτησιν ήμών έναντι τών Παλαιοκαθολικών καί τήν ανάγκην προγραμμα
τισμένης έκκλ. πολιτικής, εσωτερικής τε καί εξωτερικής.

Ό Σεβ. τονίζει, όρθώς, ότι οί παλαιότεροι ορθόδοξοι θεολόγοι διηρέ- 
θησαν είς δύο παρατάξεις έν τή αντιμετωπίσει τοϋ Παλαιοκαθολικισμοΰ. 
«Καί οί μέν έξ αύτών (έκ τών ήμετέρων Νικηφόρος Καλόγερός, Διομήδης 
Κυριάκός, Φίλιππος Παπαδοπούλας καί άλλοι, έκ δέ τών Ρώσων V. Bololof,
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I. L. Yunnissef, A. Kireef, I. Sokolof, Balgeef, Svetlof και άλλοι), έκπρο- 
σωποϋντες μάλλον την φιλελεύθερον παράταξιν, ήρκοϋντο, όπως οί παλαιο- 
καθολικοί άναπτύσσωσι τον παπισμόν καί τά παπικά δόγματα, τα μετά τό 
Σχίσμα είσαχθέντα, καί, επανερχόμενοι εις την κατάστασιν τής Δυτικής 
Εκκλησίας πρό του Θ' αίώνος, στηριχθωσιν είς τήν διδασκαλίαν των 8 
πρώτων αιώνων, εβλεπον δε διά τούτο επί θόραις τήν μετά των Παλαιο- 
καθολικών ενωσιν, οί δε εξ αυτών (εκ των ήμετέρων Ζήκος Ρώσης, Ί. Μεσο- 
λωράς, εκ δε των Ρώσων Goussef, Maltchef, Kerensky, Σέργιος Επίσκοπος 
τότε Φιλλανδίας, κατόπιν Πατριάρχης Ρωσίας καί άλλοι), υπερσυντηρη
τικών τάσεων, ή σαν μάλλον αδιάλλακτοι, φρονοϋντες ότι οί Παλαιοκα- 
θολικοί ώφειλον, όπως άποδεχθώσιν όχι μόνον τάς αποφάσεις πασών ανε
ξαιρέτως τών 7 Οικουμενικών Συνόδων, αλλά καί τάς τών άλλων Συνόδων 
καί ιδία τάς αποφάσεις τών Συνόδων τής ΙΖ' έκατονταετη ρίδος καί ότι, 
επομένως, θά εδει όπως ούτοι προσχωρήσωσιν απλώς εις τήν ’Ορθόδοξον 
’Ανατολικήν ’Εκκλησίαν.

Ή ελλειψις άκριβοϋς μέτρου εις άμφοτέρας τάς παρατάξεις καί ή έπι- 
κράτησις εν τέλει τών υπερσυντηρητικών τάσεων συνετέλεσαν ου μόνον 
είς τήν ματαίωσιν τής μετά τών Παλαιοκοθολικών συνεννοήσεως τής 
ήμετέρας Εκκλησίας, αλλά καί είς τήν δημιουργίαν πλήρους σχεδόν άπομο- 
νώσεως τών Παλαιοκαθολικών, οϊτινες, μικροί τόν αριθμόν καί τήν δύναμιν, 
έξησθένησαν μεταγενεστέρως εν μέσω ξένου περιβάλλοντος, προασπιζό- 
μενοι μεν τήν θέσιν αυτών, άλλα καί είς πλείστους κινδύνους εκτεθειμένοι. 
Δυστυχώς ή απουσία — ιδία κατά τήν εποχήν εκείνην — προγραμματισμέ
νης εκκλησιαστικής πολιτικής εν τή ήμετέρα ’Εκκλησία ώς πρός τάς 
παρουσιαζομένας εις αυτήν ευκαιρίας εν τε τή ’Ανατολή (ώς πρός τάς ’Ανα
τολικός ’Εκκλησίας) καί εν τή Δύσει (ώς πρός τούς Παλαιοκαθολικούς 
καί ’Αγγλικανούς) συνετέλεσεν, ώστε νά χαθή ή εύκαιρία τής μετά τών 
Παλαιοκαθολικών συνεννοήσεως τής ήμετέρας ’Εκκλησίας, ήτις, άνευ καί 
τής ελάχιστης άπό μέρους ήμών δογματικής ύποχωρήσεως, θά είχεν, άσφα- 
λώς, σπουδαία εκατέρωθεν άποτελέσματα.

Άλλ’ εάν ή πρό τοϋ αίώνός μας εποχή, διά τήν κρατούσαν τότε μονο
μερή καί επίμονον άντίληψιν τών διαφόρων ©εολογικών ιδία κύκλων εν 
τή έξετάσει καί μελέτη τών έκάστοτε ζητημάτων καί προβλημάτων, θά 
ήδύνατο νά όνομασθή ώς ή εποχή τής άπομονώσεως καί τής διαιρέσεως, 
ή άπό τοϋ πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου καί εντεύθεν περίοδος δύναται 
νά χαρακτηρισθή, καί διά μόνην τήν καταβαλλομένην ένωτικήν προσπά
θειαν, ή εποχή τής ένώσεως, τής άνασυνδέσεως καί τής μικρόν κατά μικρόν 
έγρηγόρσεως ενιαίας χριστιανικής συνειδήσεως.

Ή ήμετέρα ’Εκκλησία, μικρόν μετά τήν λήξιν τοϋ πρώτου Παγκο
σμίου Πολέμου, είχεν άναλάβει διά τοϋ Άγιωτάτου Άποστολικοΰ καί
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Οικουμενικού Θρόνου τήν πρωτοβουλίαν τής προτάσεως τής συμπήξεως, 
κατά το υπόδειγμα τής τότε κοινωνίας των Εθνών, κοινωνίας των Εκκλη
σιών, τής πρωτοβουλίας ταύτης γνωστής γενομένης διά τής άπολυθείσης 
εν ετει 1920 περιπύστου ιστορικής εγκυκλίου αύτοϋ προς άπάσας τάς 
Χριστιανικός Εκκλησίας.

Έκτοτε ήρχιζε νέα περίοδος εις τάς σχέσεις μεταξύ ’Ορθοδόξων καί 
Παλαιοκαθολικών υπό τό νέον, ακριβώς, τής εποχής πνεύμα. Ai τής νέας 
περιόδου έπαφαί λαμβάνουν χώραν εις τα Συνέδρια τής Οικουμενικής 
Κινήσεως εν Λωζάννη τώ 1927, εν Γενεύη τώ 1930 καί εις τό έν Λάμπεθ 
συνέδριον τών ’Αγγλικανών κατά τό 1930. ’Αποτέλεσμα τών επαφών τούτων 
ύπήρξεν ή Συνδιάσκεψις τής Βόννης έν ετει 1931, ήτις ενέχει σπουδαιο- 
τάτην σημασίαν έν τή έννοια τού περαιτέρω καθορισμού τής δογματικής 
διδασκαλίας τών Παλαιοκαθολικών καί αποτελεί τον σημαντικώτερον 
σταθμόν εις τάς μετ’ αυτών σχέσεις τής ήμετέρας Εκκλησίας. Καίτοι έν 
τή Συνδιασκέψει ταύτη φαίνεται ότι έπήλθε συμφωνία έπί τών πλείστων 
έκ τών συζητηθέντων θεμάτων, ουχ ήττον όμως άπαιτεΐται είσέτι ή τελεία 
ετοιμασία καί έξομάλυνσις τής προς πλήρη συμφωνίαν άγούσης οδού" 
διότι καί μετά πάροδον τόσων έτών καί μετά τόσας σοβαρός έρευνας καί 
συζητήσεις καί συγγραφάς καί συνεννοήσεις, ικανά υπολείπονται είσέτι 
πρός ακριβή διαλεύκανσιν καί άσφαλή καθορισμόν. Τούτο δέ ούδόλως 
πρέπει νά φαίνηται παράδοξον, ουδέ νά προκαλή άμφιβολίας καί δισταγμούς, 
άλλα, τουναντίον, πρέπει νά ζωογονή καί νά ένθαρρύνη τάς εύγενεΐς προσ
πάθειας τής πλήρους καί ειλικρινούς ένώσεως. Διότι άφ’ ενός μέν πρέπει 
νά άναλογιζώμεθα ότι μακρών αιώνων θρησκευτικός βίος έν τή Ρωμαϊκή 
Εκκλησία κατέστησε δοξασίας τινάς δυσαπαλλάκτους, άφ’ έτέρου δέ δεν 
πρέπει νά λησμονώμεν ότι τά μεγάλα έργα δέν συμπληροΰνται έν βραχεί 
χρόνω, ούτε καί παρασκευάζονται ευκόλως, προχείρως καί άταλαιπώρως, 
άλλ’ απαιτούν μακράν καί μεμελετημένην προετοιμασίαν».

Ό συγγραφεύς όρθώς χαρακτηρίζει τήν έργασίαν του «... έν πολ- 
λοΐς ώς απλή ιστορική σύνθεσις, αν όχι παντός, τουλάχιστον ικανού μέ
ρους έξ όσων έγράφησαν υπό ήμετέρων καί ξένων έρευνητών τής ιστο
ρίας τής Παλαιοκαθολικής Κινήσεως καί τών σχέσεων αυτής πρός τήν 
’Ορθόδοξον Εκκλησίαν».

Ταΰτα προσυπογράφομεν λίαν εύχαρίστως.
Τοιοΰτον είναι τό περιεχόμενον τού βιβλίου τού Σεβασμιωτάτου Μητρο

πολίτου Σάρδεων κ. Μαξίμου, ό όποιος προσφέρει μίαν νέαν είσέτι ύπη- 
ρεσίαν εις τήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν καί τήν Οικουμενικήν Κίνησιν, 
ήν τόσον ένισχύει ό Πάνσεπτος Οίκουμ. Θρόνος, ούτινος έξαίρετος ιεράρ
χης είναι καί ό Σεβασμιώτατος Σάρδεων κ. Μάξιμος.


