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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το μεγαλύτερο γεγονός στην πρόσφατη Ιστορία τον Χριστιανι

σμού αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, ή ΟΙκονμενική Κίνηση, που άρ

χισε με αποτελεσματική πρωτοβουλία και σύμπραξη τον Οικου

μενικού μας Πατριαρχείον και σννεχίζεται με καλούς οιωνούς. 
Ή εμπειρία μου άπό τη σνμμετοχή μου, ώς μέλους της 'Αντι

προσωπείας τον ΟΙκουμενικον Πατριαρχείου, στις Γενικές Συνε

λεύσεις τον Παγκοσμίον Σνμβονλίον 'Εκκλησιών στο Νέο Δελχί, 
1961, και στην Ούψάλα, 1968, ή διακονία μου ώς Προέδρον στο 
Θεολογικό Διάλογο μεταξύ Οίκονμενικού Πατριαρχείου, Παλαιο

καθολικών και Λουθηρανών και ή συμμετοχή μου σε άλλες οικου

μενικές συναντήσεις, εδραιώνουν την προσωπική μον πεποίθηση 
για το χρέος δλων μας, να εργαστούμε σννειδητά για την αποκα

τάσταση της χριστιανικής ενότητας. 
ΟΙ άνθρωποι της 'Εκκλησίας βλέπομε ή πόντους οφείλομε να 

βλ,έπομε την οικουμενική αυτή προσπάθεια ώς «καρπόν του Πνεύ

ματος» (Γαλ. 5,22). Άλλα και οι 'Ιστορικοί και οι Κοινωνιολό

γοι θα πρέπει να τήν αναγνωρίσουν ώς σημείο αναγέννησης και 
ζωτικότητας τού Χριστιανισμού, και μάλιστα σέ μια εποχή πού 
χαρακτηρίζεται ώς κρίσιμη για τή θρησκευτική πίστη γενικότερα. 

Κύριος και βασικός στόχος τού Οικουμενικού Διαλόγου είναι 
ή αποκατάσταση της ενότητας των χριστιανικών 'Εκκλησιών, 
ή πραγμάτωση δηλ. της μεγάλης εντολής τού Χριστού, «ίνα πάν

τες εν ώσιν» (Ίωάν. 17,21). Ευρύτερα δμως ο Διάλογος αντός 
καλλιεργεί και τήν ψνχική προσέγγιση λαών και πολιτισμών και 
μπορεί έτσι να συμβάλει ουσιαστικά στο μέγα θέμα της ειρήνης 
τού κόσμου. 

Τα μεγάλα και αποφασιστικά βήματα στην πορεία τού Οικου

μενικού Διαλόγου σημειώθηκαν αμέσως μετά το Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο με τήν 'ίδρυση τού Παγκοσμίου Συμβουλίου 'Εκκλησιών 
(1948), τή σύγκληση τής Β' Συνόδου τού Βατικανού και άλλα 
σημαντικά γεγονότα. Μεγάλες εκκλησιαστικές προσωπικότητες, 
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δπως δ Οικουμενικός Πατριάρχης 'Αθηναγόρας, οι Πάπες Ιωάν

νης ό ΚΓ και Παύλος δ ΣΤ με τις Ιστορικές συναντήσεις στα 
'Ιεροσόλυμα, στην Κωνσταντινούπολη και στη Ρώμη, δπως επί

σης ηγετικές φυσιογνωμίες από τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο, 
παραμέρισαν τό φράγμα των παλαιών παρεξηγήσεων και άνοιξαν 
τό δρόμο προς την αμοιβαία γνωριμία, την κατανόηση και τη συν

εργασία τών χριστιανικών 'Εκκλησιών. 
'Ορθώς τα πρώτα αυτά βήματα χαρακτηρίστηκαν ως Διάλογος 

της 'Αγάπης, πού θα ετοίμαζε τό Διάλογο της 'Αλήθειας, την 
αναζήτηση δηλ. τών βασικών θεολογικών αρχών, πάνω στις όποιες 
θα οικοδομηθεί ή χριστιανική ενότητα. 

Οι θεολογικοί Διάλογοι, πού ακολούθησαν και συνεχίζονται, 
πάνω σε θέματα διδασκαλίας και παράδοσης τών διαφόρων 'Ομο

λογιών, έχουν βέβαια τα εμπόδια και τα προβλήματα τους, προ

χωρούν δμως σιγά σιγά και αυτό είναι καλό σημάδι για την επι

τυχία τοϋ τελικού στόχου. 
Δυσκολίες υπάρχουν ακόμη, γιατί τα λάθη καΐ τα τραύματα 

πού δημιουργήθηκαν στο παρελθόν, όχι μόνον από θεολογικές αντι

θέσεις, άλλα και από πολιτικούς, εθνικούς και τοπικούς ανταγωνι

σμούς, έχουν σωριάσει στη μνήμη πολλών χριστιανικών γενεών 
μεγάλες προκαταλήψεις και δισταγμούς. 

Ή ταπεινοφροσύνη δμως και ή αγάπη, πού είναι μεγάλες χρι

στιανικές αρετές, και ή προσήλωση στο βασικό κριτήριο πού έθε

σε δ Χριστός, «εν τούτω γνώσονται πάντες δτι εμοι μαθηταί εστε, 
εάν άγάπην εχητε εν άλλήλοις» (Ίωάν. 13,35), πρέπει να φωτί

ζουν τό νου μας και να πλαταίνουν την καρδιά μας (Β' Κορ. 6,11). 
'Ενότητα, άλλωστε, δεν σημαίνει τυπική ομοιομορφία και κα

ταστροφή τών Ιδιαίτερων χαρισμάτων πού έχει αναπτύξει κάθε 
'Εκκλησία μέσα σέ διαφορετικούς τόπους και λαούς, ανάμεσα 
στους όποιους φανέρωσε την ενσάρκωση τοϋ Αόγου τοϋ Θεοϋ, εν 
τόπω και χρόνω. 

Άλλα δ οικουμενικός διάλογος πρέπει να συνδυασθεί και με 
ενα πνεύμα αναγέννησης της όλης ζωής της 'Εκκλησίας. "Οχι 
μόνο για να ξεπεράσει τις δυσκολίες της ενότητας της, άλλα και 
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για να δώσει το μήνυμα τής σωτηρίας τον κόσμου με μια νέα ζω

τικότητα και πειστικότητα. 
Ό Χριστιανισμός περικλείει μέσα τον μεγάλες άναπλαστικές 

δυνάμεις, πού χρειάζονται για την υπερνίκηση της κρίσης τοϋ ση

μερινού πολιτισμού. "Εχει μεγάλους και παγκόσμιους οραματι

σμούς, πού τους χρειάζεται ή σημερινή και ή αυριανή ανθρωπό

τητα, για να βρει το δρόμο της ειρηνικής της συμβίωσης. 
"Ετσι, ή αποκατάσταση της ενότητας της Μιας, Άγιας, Κα

θολικής και Αποστολικής 'Εκκλησίας, μπορεί να ετοιμάσει και 
τη Μία, Ειρηνική και Παγκόσμια 'Ανθρωπότητα, πού ευαγγελί

ζεται ή χριστιανική μας εσχατολογία : «γενήσεται μία ποίμνη, 
εις ποιμήν» (Ίωάν. 10,16). Αυτή ήταν πάντοτε και παραμένει 
και σήμερα ή βαθύτερη νοσταλγία τής ανθρωπότητας. 

Προς την κατεύθυνση αύτη πορεύεται και εργάζεται, τώρα και 
δεκαπέντε χρόνια, και ή 'Ορθόδοξος 'Ακαδημία Κρήτης, προσφέ

ροντας, κοντά στα τόσα άλλα, και τήν ο'ικονμενική της διακονία, 
στα πλαίσια πάντοτε τοϋ έργον τής 'Ιεράς Μητροπόλεως μας Κι

σάμον και Σελίνον καϊ τής 'Αποστολικής 'Εκκλησίας τής Κρήτης, 
τοϋ πρωτοποριακού πνεύματος τής Πόλης και των δσων πανορθο

δόξως αποφασίζονται. 
Συνεπές προς το πνεύμα τούτο τής διαχριστιανικής καταλλα

γής και συνεργασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο τής 'Ορθοδόξου 
'Ακαδημίας Κρήτης, κατά τη συνεδρία τον τής 4ης Φεβρουαρίου 
1984, αποφάσισε ομόφωνα, να συμπεριλάβει στις εκδόσεις τοϋ 
'Ιδρύματος και δύο κείμενα τοϋ Γενικού Διενθνντοϋ κ. 'Αλεξάνδρου 
Παπαδεροϋ, πού αναφέρονται στα παραπάνω προβλήματα. 7α 
κείμενα αυτά, πού έγιναν ευρύτερα γνωστά στο εξωτερικό, κρί

νομε χρήσιμο, αλλά και αναγκαίο, να μελετηθούν και στον τόπο 
μας, δχι μόνον από τήν ηγεσία τής 'Εκκλησίας, αλλά και από τον 
ευλογημένο Λαό τοϋ Θεού, στη συνυπευθυνότητα τοϋ όποιου έχει 
άποτεθεϊ μεγάλο μέρος τής ελπίδας για τήν ανακαίνιση και τό 
μέλλον τής 'Εκκλησίας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

f'O Κισάμου καϊ Σελίνον ΕΙρψαϊος 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ή 6η Γενική Συνέλευση τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου 'Εκκλη

σιών (Π.Σ .Ε . ) , πού πραγματοποιήθηκε από 24'Ιουλίου μέχρι 10 
Αυγούστου 1983 στο Βανκούβερ τοϋ Καναδά, ενίσχυσε τήν πεποί

θηση εκείνων πού αποδέχονται τον Οικουμενισμό ώς μια κλήση 
τοϋ Θίοϋ σε συνειδητή συνεργεία προς αποκατάσταση της χρι

στιανικής ενότητας και αποτελεσματική διακονία της καταλλαγής, 
τής ειρήνης και της προαγωγής τοϋ ανθρώπινου γένους. Δεν επέ

τυχε όμως να καθησυχάσει όλους τους άλλους, πού αντιμετωπί

ζουν τον Οικουμενισμό μάλλον ώς όχληρή πρόκληση, τήν οποία 
επιδιώκουν να αποφύγουν ή τουλάχιστο να αποδυναμώσουν με 
κάθε τρόπο. 

Τα τρία κείμενα πού ακολουθούν, αν και συντάχθηκαν προς εκ

πλήρωση διαφορετικών το καθένα σκοπών, συγκλίνουν προς τήν 
προβληματική τής διαλεκτικής σχέσης πού υπάρχει ανάμεσα στην 
κλήση και στην πρόκληση αύτη. 

Με αφετηρία τον παραβολικό λόγο τοϋ Πλάτωνα, πού φέρει 
το Σωκράτη να αυτοχαρακτηρίζεται ώς «αλογόμυγα» για τήν πό

λη και τή συνείδηση τών 'Αθηναίων, παρακολουθούμε στο πρώτο 
κείμενο τή διαλεκτική τής κλήσης και τής πρόκλησης σε σχέση 
με τήν «πολιτική» δράση τοϋ Π.Σ.Ε . Στην τρίτη μελέτη, πού 
αναφέρεται στο λεγόμενο «Κείμενο τής Lima» για το Βάπτισμα, 
τήν Ευχαριστία και τήν Ίερωσύνη, διαφαίνεται σαφέστερα ή κλή

ση, χωρίς να λείπει βέβαια παντελώς και το στοιχείο τής πρόκλη

σης, ιδίως για όσους θα ήθελαν να βασανίσουν το κείμενο κάτω 
άπό το πρίσμα τής δογματικής ακρίβειας. 

Τό πρώτο κείμενο συντάχθηκε με τήν ευκαιρία τής συμπλή

ρωσης 80 χρόνων από τή γέννηση (2091900) τοϋ 'Ολλανδού 
θεολόγου Willem Adolf Visser ' t Hooft, πρώτου Γενικού Γραμ

μ%τέ% (1938/48  1966) και σημερινού (άπό τό 1968) επίτιμου 
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Προέδρου τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου 'Εκκλησιών. Άπα το 
Συμβούλιο εκδόθηκε τότε τιμητικός έόρτιος τόμος με τίτλο : Voi

cea of Unity, Geneva, WCC, 1981, β' Worn, 1983. To Π«γ

κόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών μας έκαμε την τιμή να μας ζητή

σει μια εργασία για τον τόμο αυτό, ως συνεισφορά εκ μέρους τών 
'Ορθοδόξων. Το κείμενο μας δημοσιεύθηκε στον παραπάνω τόμο 
(σσ. 7891) ύπό τον τίτλο : The «gadfly» on trial : the apoliti

cal» commitment of the World Council of Churches. To αρ

χικό κείμενο είχε γραφεί στα γερμανικά, άπό τα όποια έγινε ή 
μετάφραση στα αγγλικά για τον παραπάνω τόμο, στον οποίο και 
δημοσιεύθηκε το κείμενο με ορισμένες περικοπές, λόγω στενότητας 
χώρου. 'Ολόκληρο το αρχικό, γερμανικά γραμμένο, κείμενο δημο

σιεύθηκε αργότερα στο έγκυρο περιοδικό Ökumenische Rund

schau 4(1981) 408425. Το γερμανικό εκείνο κείμενο μεταφρά

ζουμε και δημοσιεύουμε σ' αυτό τόν τόμο.1 

1. Στον 'ίδιο τόμο συνεργάστηκαν : 
α) Ό σημερινός Γεν. Γραμματέας τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου 'Εκκλη

σιών Philip Α. Potter , πού έγραψε την Εισαγωγή, β) Ό Eugene Carson 
Blake, δεύτερος κατά σειρά Γενικός Γραμματέας τοϋ Συμβουλίου (1966

1972), πού έγραψε για τις διεκκλησιαστικές σχέσεις 'Ανατολής  Δύσης 
κατά τή διάρκεια τής θητείας του. Τό κείμενο αυτό, αφιερωμένο κατά κύριο 
λόγο στην 'Ορθοδοξία, είναι σε πολλά σημεία αποκαλυπτικό και θα άξιζε 
να γίνει ευρύτερα γνωστό στους 'Ορθοδόξους, γ) Ό Emidio Campi, Γενι

κός Γραμματέας τής Παγκόσμιας Χριστιανικής Φοιτητικής 'Ομοσπονδίας, 
πού γράφει για την ((οικουμενική χοάνη» από τή σκοπιά τής 'Ομοσπονδίας 
αυτής, δ) Ό Γάλλος Δομινικανός Yves Congar, πού γράφει γιά τις δοκι

μασίες και τις επαγγελίες τοϋ Οικουμενισμού, ε) Ό ιστορικός John 
Garrett , άπό τήν περιοχή τοΰ Ειρηνικού, πού γράφει μια ενδιαφέρουσα 
((επιστολή άπό τήν Ωκεανία», στ) Ό José MiguerBonino, ένας άπό 
τους τότε Προέδρους τοΰ Συμβουλίου και καθηγητής στην 'Αργεντινή, πού 
μιλεί γιά τόν Οικουμενισμό στη Λατινική 'Αμερική, ζ) Ό Roy G. Neehall, 
Γενικός Γραμματέας τοΰ Συμβουλίου τών Εκκλησιών τής Καραϊβικής, πού 
γράφει γιά τόν Οικουμενισμό στην περιοχή του. η) Ή Mercy Α. Oduyoye, 
άπό τή Νιγηρία, πού γράφει γιά τα προβλήματα, τα προγράμματα και τις 
ελπίδες τοΰ Οικουμενισμού στην 'Αφρική, και θ) Ό Μ.Μ. Thomas, πού 
γράφει γιά τόν Οικουμενισμό στην 'Ασία. 
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T o τ ρ ί τ ο κε ίμενο α π ο τ ε λ ε ί ε ισήγηση μ α ς σ τ η Γε ν ικ ή Σ υ ν έ 

λευση του Π α γ κ ο σ μ ί ο υ Συμβουλ ίου ' Ε κ κ λ η σ ι ώ ν στο Βανκούβερ . 

Προς τους συγγραφείς τοϋ τόμου 6 Visser't Hooft απηύθυνε ευχαριστή

ρια επιστολή (1721981), τήν όποια θεωρούμε χρήσιμο να παραθέσουμε σε 
μετάφραση : 

«'Αγαπητοί φίλοι, 
Τήν περασμένη εβδομάδα συνεδρίασε στη Γενεύη ή 'Εκτελεστική 'Επ ι 

τροπή τοϋ Π.Σ.Ε . Κατά τήν εναρκτήρια συνεδρία ό Konrad Raiser μοϋ επέ

δωσε τον τιμητικό τόμο «Voices of Unity» (Φωνές Ενότητας). 'Επιθυμώ 
να ευχαριστήσω τους δέκα συγγραφείς για τή συμμετοχή τους σ' αυτό τό 
ευπρόσδεκτο δώρο. 

"Υστερα άπό τήν τόσο μεγάλη αύξηση της βιβλιογραφίας γύρω άπό οικου

μενικά θέματα, διερωτιόμουν κατά πόσο θα μπορούσε να αποδειχθεί δυνατή 
ή ετοιμασία ενός αξιόλογου τόμου, πού δεν θα έπανελάμβανε απλώς όσα έχου

με ακούσει ήδη. Υπήρξα λοιπόν ευτυχής διαπιστώνοντας δτι κάθε ένα άπό 
τα δοκίμια τοϋ τόμου αύτοΰ ρίχνει κάποιο καινούριο φως στην οικουμενική 
κατάσταση. Ή τ α ν καλή ή ιδέα να εστιασθεί ή προσοχή σε περιοχές πού δέν 
έχουν περιγραφεί συχνά «σε βάθος» καΐ με ρεαλισμό. Είναι καλό τό νά δια

πιστώνει κανείς πώς όλοι σας μιλάτε με ειλικρίνεια γιά τα αρνητικά στοι

χεία της κατάστασης, πράγμα πού κάνει ακόμη πιό πειστικά τά θετικά στοι

χεία πού αναφέρετε. 
Σε ολική θεώρηση, ή εικόνα πού δίδει τό βιβλίο δέν είναι αποθαρρυντική. 

Πουθενά δεν αναπτύσσεται ό Οικουμενισμός σταθερά. Παντοΰ όμως συνεχί

ζει νά ενεργεί ώς ζύμη. Ό 'Αλέξανδρος Παπαδερός έχει δίκιο νά αποκαλεί 
τους Οΐκουμενιστές «αλογόμυγες», κι έγώ ό ίδιος είμαι περήφανος πού χαρα

κτηρίζομαι ώς ή πιό όχληρή αλογόμυγα (αυτό είναι καλύτερο άπό τό να 
σε ονομάζουν «Nana» !). 

Είναι ακόμη ωραίο νά διαπιστώνει κανείς πώς αντιπροσωπεύονται ol 
διάφορες γενιές. Ή προπολεμική γενιά άπό τον παλιό μου φίλο Yves Con

gar, πού έγραψε ένα πολύ πρωτότυπο δοκίμιο. Ή γενιά τοϋ «Oslo» και τοϋ 
«Amsterdam» άπό τόν Philip Pot te r , τόν Μ.Μ. Thomas και τόν Gene 
Blake. Ή «νεότερη» γενιά άπό τους άλλους. Είναι επίσης καλό νά ακούει 
κανείς γιά καινούρια ζωή στην Παγκόσμια Χριστιανική Φοιτητική 'Ομο

σπονδία. 
Και πάλι, λοιπόν, θερμές ευχαριστίες γι ' αυτό τόν ουσιαστικό χαιρετισμό». 
Ό παραπάνω έόρτιος τόμος βρήκε ευρύτατη απήχηση, όπως φαίνεται και 

άπό τις βιβλιοκρισίες πού δημοσιεύθηκαν σε διάφορα ειδικά περιοδικά, όπως: 
Theology Today 1(1983) 46061. Religious Studies Review 2(1982)179. 
Études Théologiques et Religieuses 1(1982)145. Ephemerides Theologi
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Συντάχθηκε αρχικά στη γερμανική γλώσσα καί διανεμήθηκε στα 
μέλη της Συνέλευσης μεταφρασμένο καί σε άλλες γλώσσες (αγγλι

κά, γαλλικά, 'ισπανικά, ρωσικά). Τη μετάφραση τοϋ κειμένου 
στα ελληνικά (άπο το γερμανικό πρωτότυπο) κάναμε βιαστικά 
λίγο πριν άπό τή Συνέλευση, επειδή τήν τελευταία σχεδόν στιγμή 
διατυπώθηκε άπο πολλούς ή ευχή να ομιλήσουμε ελληνιστί, μια 
καί επρόκειτο να καθιερωθεί για πρώτη φορά ή ελληνική ως μια 
άπο τις επίσημες γλώσσες τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ε κ 

κλησιών. Πράγματι, κατά τήν εναρκτήρια τελετή της Συνέλευσης 
(Δευτέρα, 25 Ιουλίου), ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μύρων 
Χρυσόστομος έλαβε πρώτος το λόγο καί, μιλώντας ελληνιστί, ευχα

ρίστησε για τήν υποδοχή της γλώσσας τοϋ Ευαγγελίου, τών Οικου

μενικών Συνόδων καί τών μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας στή 
σύγχρονη οικουμενική οικογένεια. Υπογράμμισε Οτι δικαιώνονται 
έτσι μακροχρόνιες σχετικές προσπάθειες τοϋ Οικουμενικού Πατρι

αρχείου καί παρέχεται στους "Ελληνες μεγαλύτερη ευχέρεια για 
ενεργότερη συνεργασία.1 Τή Δευτέρα, 1η Αυγούστου, κάναμε συνο

πτική παρουσίαση τοϋ κειμένου μας στο Issue Group 2  «Taking 
Steps Towards Unity»  «πραγματοποιώντας βήματα προς τήν 

cae Lovanienses 57(1981)378. Unité Chrétien 65(1982). The Outlook 
(June 1982). On Being (Nov. 1981)5758. Asia Lutheran News (Nov. 
1981). Ökumenische Rundschau 3(1981). Kirchenblatt für die Refor

mierte Schweiz (Aug. 1981). Gereformeerd Weekblad (Jul. 1981). 
Woord en Dienst 1981. Kerkblad S. Africa (Okt. 1981). Mondo e Mis

sione (Oct. 1981)20. Expository Times UK (Jan. 82). 
1. Στα επίσημα Πρακτικά της Συνέλευσης (Bericht Vancouver 1983. 

Offizieller Bericht, Ökumenischer Rat der Kirchen, Verlag Otto Lem

beck, Frankfurt am Main 1983, σελ. 28), γίνεται, ωστόσο, μιά δυσάρε

στη, άλλα βέβαια δικαιολογημένη παρατήρηση, όσον άφορα στην προσδοκία 
αυτή τοΰ Σεβασμιωτάτου Μύρων : «Ή 'Εκκλησία της 'Ελλάδος άφησε πάν

τως αυτή τή φορά 8 θέσεις στή Γενική Συνέλευση ακάλυπτες καί απέστειλε 
μόνο μιά αντιπροσωπεία  κορμό [((Rumpfdelegation»  κολοβή αντιπρο

σωπεία] άπό 4 αντί 12 πρόσωπα καί μάλιστα αποκλειστικά θεολόγους», αντί 
νά συμπεριλάβει καί νέους καί γυναίκες, δπως έχει συμφωνηθεί καί δπως 
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ενότητα», στο όποιο προήδρευε ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Έλσιγκίου 'Ιωάννης. ΤΗταν ή πρώτη εισήγηση σε ελληνική γλώσ

σα, μετά την επίσημη εισδοχή της στη ζωή του Συμβουλίου (και 
δυστυχώς ή μόνη κατά τή διάρκεια αυτής της Συνέλευσης). 

'Εκείνο πού το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών μας είχε 
ζητήσει ήταν Ινα σχόλιο από ορθόδοξη άποψη πάνω στο πρόβλη

μα της αποδοχής (Recept ion) του κειμένου πού επεξεργάστηκε 
ή 'Επιτροπή «Π(στις και Τάξις» και πού έλαβε τήν τελική του 
μορφή κατά τή διάσκεψη, πού έγινε τον 'Ιανουάριο του 1982 στή 
Lima τοΰ Περοϋ, γνωστό άπο τότε ώς «Κείμενο της Lima» ή 
συνοπτικά ώς ΒΕΜ = Bapt ism, Euchar is t , Ministry. 1 

Το κείμενο μας αυτό συντάχθηκε κάτω άπο ασφυκτική πίεση 
χρόνου. "Οχι λιγότερο πιεστική υπήρξε και ή διαδικασία της με

έπραξαν τα Οικουμενικά Πατριαρχείο και άλλες 'Ορθόδοξες Εκκλησίες. 
Στην πραγματικότητα, ή Εκκλησία της 'Ελλάδος μπορούσε να αποστείλει 
13 καΐ όχι 12 αντιπροσώπους, όπως αναγράφεται παραπάνω. Δυστυχώς και 
άλλες 'Ορθόδοξες Εκκλησίες δεν έκάλυψαν δλες τις θέσεις πού είχαν στή 
διάθεση τους. Έτσι αποδυναμώθηκε για μια ακόμη φορά και κατά τον πιο 
|πίσημο τρόπο ό ισχυρισμός των 'Ορθοδόξων, ότι τό Π.Σ.Ε. δεν μας παρέχει 
αρκετές ευκαιρίες συμμέτοχης στις διάφορες δραστηριότητες του. Πρβλ. Γ. 
Τσέτση, Βανκούβερ 1983. Μία πρώτη άξιολόγησις της έκτης Γενικής Συνε

λεύσεως του Παγκοσμίου Συμβουλίου 'Εκκλησιών, 'Εκκλησία 12(1984)42. 
1. Baptism, Eucharist and Ministry. Faith and Order Paper No 111, 

WCC, Geneva 1982, μέ ένα Πρόλογο άπο τους Νίκο Νησιώτη και William 
Lazareth, Πρόεδρο της 'Επιτροπής «Πίστις και Τάξις» και Διευθυντή της 
Γραμματείας της 'Επιτροπής αντίστοιχα. Στο κείμενο αυτό παραπέμπουμε 
εδώ, επειδή θεωρείται ώς τό επίσημο κείμενο τής Lima (βλπ. Towards 
Visible Unity, I, WCC 1982, σελ. 80, υποσημείωση. Πρβλ. σελ. 84). Τό 
αυτό κείμενο σέ γερμανική έκδοση : Taufe, Eucharistie und Amt, Verlag 
Otto Lembeck, Frankfurt am Main 1982. Τό αυτό σέ ελληνική μετάφραση : 
Βάπτισμα, Ευχαριστία, Ίερωσύνη, 'Εκδόσεις τοϋ 'Ορθοδόξου Κέντρου τοϋ 
Σαμπεζύ, 1983. Διατηρούμε έδώ τόν όρο «Ίερωσύνη», χωρίς νά παραβλέ

πουμε ότι δέν είναι απαλλαγμένη άπό δικαιολογημένες επιφυλάξεις ή από

δοση μέ τόν δρο αυτό τοϋ «Ministry» τοϋ πρωτοτύπου ή τοΰ «Amt» τοϋ 
γερμανικοΰ κειμένου, στους όποιους πλησιέστερος είναι ό ορός «Λειτούρ

γημα». 
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τάφρασης στα ελληνικά άπα το γερμανικά πρωτότυπο. "Τστερα 
άπό ωριμότερη σκέψη θα επιθυμούσαμε να βελτιώσουμε και το 
κείμενο και τη μετάφραση σε ορισμένα σημεία. Κρίνουμε όμως 
προτιμότερο να το παραθέσουμε στην αρχική του μορφή, όπως 
κατατέθηκε, άλλωστε, διανεμήθηκε και δημοσιεύθηκε, άποσπα

τικά σε διάφορα περιοδικά και ολόκληρο το γερμανικό πρωτότυπο 
στό περιοδικό Una Sancta, 38. Jg. (1983), Heft 3, σσ. 207  216, 
υπό τον τίτλο : Nicht am Volk und am Leben vorbei. Τό κεί

μενο, σε αγγλική μετάφραση, δημοσιεύτηκε επίσης στα περιο

δικα α) The Ecumenical Review, 2 (1984), 193203, μέ τίτλο 
Baptism Eucharist, Ministry και β) MidStream 1 (1984) 
5163, μέ τίτλο Some Thoughts on Reception. 

'Ομολογούμε οτι μέχρι σήμερα δεν είχαμε ασχοληθεί ειδικό

τερα με τη δράση και τους θεολογικούς προβληματισμούς της 'Επι

τροπής «Πίστις και Τάξις», άφοΰ, άλλωστε, τα επιστημονικά 
ενδιαφέροντα μας δεν εκτείνονται στο δύσβατο χώρο της δογματι

κής διδασκαλίας της 'Εκκλησίας. Γι' αυτό και αποδεχθήκαμε μέ 
δικαιολογημένη συστολή την πρόσκληση τοϋ Παγκοσμίου Συμβου

λίου 'Εκκλησιών να μετάσχουμε στη Γενική Συνέλευση μέ τήν ιδιό

τητα τοϋ Advisor (Συμβούλου) και να παρουσιάσουμε μια εισή

γηση πάνω σε Ινα τόσον ακανθώδες πεδίο, όπως εκείνο στο όποιο 
αναφέρεται τό κείμενο, καθώς μάλιστα επρόκειτο για τον μόνο 
εκτενή σχολιασμό του κειμένου της Lima άπό τήν πλευρά τών 
'Ορθοδόξων. Ή ευμενής, ωστόσο, υποδοχή τοϋ κειμένου μας δί

δει τό θάρρος να τό κάνουμε προσιτό στους ελληνόφωνους πιστούς 
και μάλιστα στη πνευματική ηγεσία της 'Εκκλησίας μας, πού κα

λείται τώρα νά αποφανθεί επίσημα και υπεύθυνα για τό REM ώς 
τό τέλος τοϋ 1985. Τήν επιθυμία μας αύτη εύαρεστήθηκε νά διευ

κολύνει τό Διοικητικό Συμβούλιο της 'Ορθοδόξου 'Ακαδημίας Κρή

της, εντάσσοντας τις δύο μελέτες μας στις εκδόσεις τοϋ 'Ιδρύματος. 
'Εκφράζουμε και άπό τή θέση αύτη τις θερμές μας ευχαριστίες 
προς τό Σεβασμιώτατο Πρόεδρο και τα μέλη τοϋ Συμβουλίου και 
μάλιστα προς τον Καθηγητή τοϋ Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων Νίκο 
Παναγιωτάκη, πού ανέλαβε τήν επιμέλεια της έκδοσης. 
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Τα τρία κείμενα μας, πού περιλαμβάνονται σ' αυτό τον τόμο, 
παρά το διαφορετικό αντικείμενο τους, συνδέονται στενότατα με

ταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνονται.1 Ευχή μας είναι να με

τριάσουν την ανησυχία εκείνων πού εκλαμβάνουν τον Οικουμενι

σμό μόνον ώς πρόκληση και να βοηθήσουν τους άλλους, πού τον 
αποδέχονται ώς κλήση, ((εις το είδέναι τις εστίν ή ελπις της κλή

σεως» (Έφεσ.1,18) και ((άξίως περιπατήσαι της κλήσεως ης ε

κλήθησαν» (Έφεσ. 4,1). 

Γ ι Ύ Γ Γ Γ Γ 
Α gi -

« 

os 0 The- os, A gi - os Is - chf : ros. 

T. F ' 
A - gl · os A - thi) - na lo>, Γ le I son I - mas. 

1. Για πληρέστερη κατανόηση και τεκμηρίωση ορισμένων άπο τις θέσεις, 
πού αναγράφονται στα κείμενα αυτά πρβλ. τις μελέτες μας : 

— Ή Σύνοδος σε σχέση με το πλήρωμα της 'Εκκλησίας και τον 
κόσμο, Χανιά 1978, 

— Λειτουργική Διακονία, στον τόμο: Λειτουργική Διακονία. Ή απο

στολή της 'Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο, 'Εκδόσεις 'Ορθοδόξου 'Ακαδη

μίας Κρήτης, Χανιά 1981. 



Η «ΑΛΟΓΟΜΥΓΑ» ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

TOT ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 

Νϋν οϋν, ω άνδρες 'Αθηναίοι, πολλού δέω εγώ ύπερ 
εμαντού άπολογεϊαθαι, ώς τις αν οϊοιτο, άλλα ύπερ υμών, 
μη τι έξαμάρτητε περί την τον θεοΰ δόσιν ύμΐν εμού κατα

■ψηφισάμενοι. Έαν γαρ εμε άποκτείνητε, ου ραδίως άλλον 
τοιούτον εύρήσετε, άτεχνώς, ει και γελοιότερον είπεΐν, προσ

κείμενον τη πάλει νπό τον θεοΰ, ώσπερ ϊππω μεγάλω μεν 
και γενναίω, νπό μεγέθονς δε νωθεατερω και δεομενω εγεί

ρεσθαι νπό μύωπος τίνος· οίον δη μοι δοκεϊ ό θεός εμε τη 
πάλει προστεθεικέναι τοιούτον τίνα, δς υμάς εγείρων και 
πείθων και ονειδίζων ενα εκαστον ονδεν παύομαι την ήμέ

ραν δλην πανταχού προσκαθίζων τοιούτος οϋν άλλος ου 
ραδίως ύμΐν γενήσεται, ώ άνδρες, αλλ' εάν εμοί πείθησθε, 
φείσεσθε μου· ύμεις δ' ϊσως τάχ αν άχθάμενοι, ώσπερ οι 
νυστάζοντες εγειράμενοι, κρούσαντες αν με, πειθόμενοι Άνύ

τω, ραδίως αν άποκτείναιτε, είτα τον λοιπόν βίον καθεύδον

τες διατελοϊτε αν, εϊ μη τίνα άλλον ο θεός ύμΐν επιπέμψειεν 
κηδόμενος υμών* 

Πλάτωνος 'Απολογία, 18. 

* Τώρα λοιπόν, πολίτες των 'Αθηνών, κάθε άλλο κάνω παρά να απολογού

μαι χάριν τοϋ έαυτοϋ μου, όπως θά νόμιζε ίσως κανείς. 'Απολογούμαι για 
δικό σας χατίρι, μήπως, καταδικάζοντας με, αμαρτήσετε στα Θεό ώς προς 
τό δώρο πού σας έκαμε. Γιατί, αν με θανατώσετε, δέ θα βρείτε εύκολα άλλον 
σαν κι εμένα, κολλημένο άπα το θεό στην πόλη —θα τό πω και ας είναι κάπως 
γελοίο— όπως σε μεγάλο, καθαρόαιμο, άλλα νωθρό άπό τό πάχος του Αλογο, 
πού, γιά να σηκώνεται, έχει ανάγκη άπό μια αλογόμυγα. Ώς τέτοια αλογό

μυγα μοϋ φαίνεται πώς μέ έχει κολλήσει κι εμένα ό θεός στην πόλη, γιά να 
περιφέρομαι 8λη την ήμερα και νά καθίζω πάνω στον κάθε έναν άπό σας, να 
σας ξυπνώ, νά σας πείθω και νά σας πειράζω. Τέτοιος λοιπόν άλλος δεν θά 
βρεθεί εοκολα γιά σας, πολίτες τών 'Αθηνών. 'Επομένως, αν μέ πιστεύετε, 
μη μέ καταδικάσετε. Μπορεί δμως, ενοχλημένοι ίσως σάν τους αγουροξυπνη

μένους, πού νυστάζουν ακόμη, νά μέ χτυπήσετε, πιστεύοντας στον "Ανυτο, 
και εύκολα νά μέ θανατώσετε' στην περίπτωση αύτη θά μείνετε ολόκληρη 
την υπόλοιπη ζωή σας κοιμισμένοι, αν δέν σας λυπηθεί ό Θεός και σας στεί

λει κάποιον άλλο. 
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1. "Οταν μοϋ ζητήθηκε να κάμω Ινα σχόλιο, άπό ορθόδοξη 
άποψη, πάνω στην «πολιτική» δράση τοϋ Παγκοσμίου Συμβου

λίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.) , προκειμένου να περιληφθεί στον συλλο

γικό αυτό τόμο, θυμήθηκα αυθόρμητα το παραπάνω συγκλονι

στικό, οσο και προφητικό απόσπασμα από την «'Απολογία τοϋ 
Σωκράτη» τοϋ Πλάτωνα. Το απόσπασμα με άκολουθοΰσε έκτοτε 
ως «αλογόμυγα» και με παρακινούσε να εστιάσω το σχόλιο μου 
στο ρόλο της «αλογόμυγας» που διαδραματίζουν ή Οικουμενική 
Κίνηση και μάλιστα το Π.Σ .Ε . Τη σκέψη αύτη ενίσχυε τό γεγο

νός ότι, ενώ μπορώ να υποψιαστώ κάπως τό «Δαιμόνιον» πού 
ενέπνευσε τους πρωτεργάτες της Οικουμενικής Κίνησης κατά τα 
νεότερα χρόνια, είμαι πεπεισμένος πώς ούτε Οικουμενική Κίνηση, 
ούτε Π.Σ .Ε . θα είχαμε, αν οι πρωτοπόροι εκείνοι δεν είχαν προσ

κολληθεί στις 'Εκκλησίες ως σταλμένες από τό Θεό «αλογόμυγες», 
για να τις αφυπνίζουν, να τις πείθουν και να τις πειράζουν βέβαια 
πότε πότε ! 

2. Αυτό ισχύει φυσικά πολύ περισσότερο για τον άνθρωπο 
στον όποιο αφιερώνεται αυτός ό τόμος. Στα σημερινά γεράματα 
του είναι ΐσως ό Babouchka , ό πνευματικός Γέρων, ό «πατερού

λης», πού αναγνώρισαν κάποτε στο πρόσωπο του οί 'Ορθόδοξοι 
Ρώσοι.1 Στή μνήμη της Εκκλησίας όμως, ό Willem Adolf 
Visser ' t Hooft θα παραμείνει ασφαλώς ώς ή πιό όχληρή «αλογό

μυγα» της παγκόσμιας Χριστιανοσύνης κατά τον εικοστό αιώνα! 

3. 'Εκείνο όμως πού συνοικοδόμησε με τήν προφητική παρέμ

βαση του, τό Παγκόσμιο Συμβούλιο 'Εκκλησιών δηλαδή, βρίσκε

ται τώρα και μερικά χρόνια στο σκαμνί τοϋ κατηγορουμένου. Ό 
Σωκράτης, πού πολύ πριν από τήν ενανθρώπηση τοϋ Λόγου «μετά 

1. W.A. Visser't Hooft, Die Welt war meine Gemeinde. Autobio

graphie, München 1972, σ. 328. 



18 

λόγου εβίωσε»1, κατηγορήθηκε γιά αθεΐα, καθώς έκήρυττε ((καινά 
δαιμόνια» —αλήθειες, πού έκαναν τους «ευσεβείς» να απορούν και 
να οργίζονται, «δορύαιχμες λέξεις και αύτοκτόνες»,2 δπως οί μέ

λισσες, αλήθειες, πού οδηγούν στο θάνατο εκείνον πού αποτολμά 
να τις εκφράσει. Τέτοιες, επικίνδυνες για τη ζωή του φορέα τους 
αλήθειες και ερεθιστικές λέξεις της Οικουμενικής Κίνησης, πού 
υποβάλλονται στις 'Εκκλησίες και στους χριστιανούς της εποχής 
μας με τις ενέργειες του Π.Σ.Ε . , ενεργούν συχνά ως καυστικοί 
νυγμοί της «αλογόμυγας». Προφανώς ήταν υπερβολική ή προς τον 
"Ανυτο3 απαίτηση, να υπομείνει μέσα στον ύπνο του μια τέτοια 
παρενόχληση. ΟΊ κριτικοί ανέλαβαν γι ' αυτό τήν αποστολή τοϋ 
«διαβόλου» και εξώθησαν τους 'Αθηναίους να προκαλέσουν μια 
δίκη, για να εξουδετερώσουν το ζωύφιο, πριν είναι αργά. Ή δίκη 
διεξάγεται λοιπόν τώρα και μερικά χρόνια. Ά π ο καιρό σε καιρό 
αλλάζουν βέβαια οί δικαστές, οί κατήγοροι και ή ίδια ή κατηγο

ρία. Ή δίκη όμως παρατείνεται ακόμη, πότε σε υψηλή ένταση και 
πότε σε ύφεση, ώσπου να προσαχθεί πρόσθετο ενοχοποιητικό υλικό. 

4. Το οτι καί ή 'Ορθοδοξία μετέχει σ' αυτή τή δίκη είναι βέ

βαια κατανοητό, άφοϋ ή οικουμενική «αλογόμυγα» έγινε με ιδιαί

τερο τρόπο αισθητή στο δικό της σώμα. Δεν είναι ασφαλώς υπερ

βολή να ποϋμε, πώς, κοντά στην κυριαρχία τής αθεΐας, πού ανα

δείχθηκε σε πολιτειακό σύστημα σε περισσότερες ορθόδοξες χώρες, 
ή Οικουμενική Κίνηση αποτελεί τή δεύτερη μεγάλη πρόκληση 
τής 'Ορθοδοξίας αυτό τον αιώνα. Γιατί, αν καί δεν επιτρέπεται να 
υποτιμάται ή ορθόδοξη συμβολή στή δημιουργία τής Οΐκουμενι

1. ((Τον Χριστόν πρωτότοκον τον Θεοϋ είναι εδιδάχθημεν και προεμψύ

σαμεν λόγον όντα, öS πάν γένος ανθρώπων μετέαχε. Και ο'ι μετά λόγου βιώ

σαντες Χριστιανοί ε'ισι, καν άθεοι ίνομίσθησαν, οίον εν "Ελλησι μεν Σωκρά

της και 'Ηράκλειτος και οί όμοιοι αντοϊς,...». Ίουστίνου, 'Απολογία 46, 
ΒΕΠ 3, 185186. 

2. Όδυσ.Έλύτη, Τό'Αξιον εστί (Δοξαστικόν),"Ικαρος, W . 13η, σελ. 84. 
3. Ό κυριότερος άπό τους τρεις κατηγόρους τοϋ Σωκράτη. Οί άλλοι δύο 

ήταν δ Λύκων καί ό Μέλητος. 
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κής Κίνησης, και πολύ περισσότερο στο ίδιο το δικαίωμα της να 
αποκαλείται «οικουμενική», ή Κίνηση αύτη συνιστά ταυτόχρονα 
την πρώτη μαζική πρόκληση τοΰ Προτεσταντισμού προς τήν ορθό

δοξη Χριστιανοσύνη. Και τούτο κυρίως επειδή, από τήν αρχή κιό

λας ή παρουσία των Εκκλησιών της Μεταρρύθμισης ήταν και, όπως 
φαίνεται, θα παραμείνει, κυριαρχική. Οι 'Εκκλησίες αυτές αποτε

λούν τόσο θεολογικά, δ σο και από κοινωνικοπολιτική άποψη, μια 
διαρκή πρόκληση για τήν 'Ορθοδοξία. 

5. Είναι γι ' αυτό πέρα ώς πέρα κατανοητό τό δτι, αν και όλες 
ο'ι Αυτοκέφαλες 'Ορθόδοξες 'Εκκλησίες είναι ενεργά και δραστή

ραι μέλη τοΰ Π.Σ.Ε . , αντιπροσωπεύεται και ή 'Ορθοδοξία στη 
δίκη για τήν όποια μιλήσαμε παραπάνω. Ο'ι απόψεις της για τις 
κοινωνικοπολιτικές δραστηριότητες τοΰ Π.Σ.Ε. , πού μας απα

σχολούν κυρίως εδώ, δέν είναι, ωστόσο, ενιαίες, και ούτε θα μπο

ρούσαν, άλλωστε, να είναι. Γιατί ώς σήμερα ή 'Ορθοδοξία διατύ

πωσε μόνο επί μέρους απαντήσεις, όχι όμως και μια άπό κοινού 
επεξεργασμένη, πανορθόδοξη απάντηση στην παραπάνω πρόκλη

ση. Κάτι τέτοιο δέν πρέπει να αναμένεται στο ορατό μέλλον, έκτος 
αν θα μπορούσε να συνέλθει προσεχώς ή προγραμματιζόμενη Ά γ ι α 
και Μεγάλη Σύνοδος και να ασχοληθεί και με τό σοβαρό αυτό 
πρόβλημα (όπως έχει πράγματι προβλεφθεί). 'Ακόμη και τότε 
όμως ή απάντηση δέν θα μπορούσε να είναι πλήρης και οριστική, 
άφοΰ και ή ϊδια ή πρόκληση δέν είναι ούτε ενιαία, ούτε αμετάβλη

τη. Στή συνάντηση της μέ τον Προτεσταντισμό, στα πλαίσια της 
Οικουμενικής Κίνησης, ή 'Ορθοδοξία γίνεται δέκτης μιας Οχι πάν

τοτε αρμονικής πολυφωνίας, όχι μόνο στο θεολογικό  έκκλησιο

λογικό, άλλα και στον κοινωνικοηθικό και κοινωνικοπολιτικό χώρο. 

6. Δέν είναι όμως μόνον αυτή ή ακόμη περισσότερο ΐσχυρο

ποιημένη άπό τις παγκόσμιες πολιτικές και πολιτιστικές εντάσεις 
πολυφωνία, πού κάνει δύσκολη μια ενιαία απάντηση της 'Ορθοδο

ξίας: και για τήν ϊδια τήν 'Ορθοδοξία θα ήταν δύσκολο νά έπιτευ
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χθεϊ σήμερα μια έναρμόνια συμφωνία στο κοινωνικοπολιτικό έδα

φος. Γιατί και δ βιοτικός χώρος της 'Ορθοδοξίας, πού έχει διαφο

ροποιηθεί στο μεταξύ τόσο πλουραλιστικά, επιτρέπει τώρα πια 
μόνο μια πολυφωνική έκφραση έκεϊ δπου υπήρχε παλαιότερα μια 
λίγο πολύ ενιαία αυτοσυνειδησία και κοσμοαντίληψη του ορθόδο

ξου άνθρωπου.1 Παραμένει, ωστόσο, ή ελπίδα, πώς ή πολυφωνία 
αύτη θα μπορέσει να διατηρήσει και στο μέλλον την εσωτερική 
αρμονία του ορθόδοξου ήθους. Με βάση και αφετηρία το ήθος 
αυτό, εΐναι ήδη καιρός να δώσει ή 'Ορθοδοξία μια απάντηση στην 
κοινωνικοπολιτική πρόκληση τόσο της Οικουμενικής Κίνησης, δσο 
και της σύγχρονης παγκόσμιας κατάστασης. Τα βήματα, πού έχουν 
σημειωθεί προς την κατεύθυνση αύτη τον τελευταίο καιρό είναι, 
δυστυχώς, λίγα, οπωσδήποτε δμως ενθαρρυντικά.2 Τα βήματα 
αυτά αποτελούν μια κάποια σίγουρη αφετηρία και για τη δική μας 
εδώ αναζήτηση μιας ορθόδοξης απάντησης στην οικουμενική πρό

κληση. 

1. Alex. Papaderos, Das liturgische Selbstund Weltbewusstsein 
des byzantinischen Menschen, Kyrios, IV (1964), Heft 3, σα. 206218. 

2. Έκτος άπα τις πανορθόδοξες Διασκέψεις, πού συγκλήθηκαν άπο τό 
1961 και έξης και τ6 Β' Πανορθόδοξο Συνέδριο των 'Αθηνών (1976, πρβλ. 
Procès  Verbaux du Deuxième Congrès de Théologie Orthodoxe, A

thens, 1978), αξίζει νά σημειωθούν έδώ και οι ακόλουθες εκδηλώσεις : α) Ή 
Διάσκεψη τοϋ 1974 στη Μονή Cernica της Ρουμανίας με θέμα : «Confessing 
Christ Today», β) Ή Διάσκεψη τοϋ 1975 στην 'Ορθόδοξο 'Ακαδημία Κρή

της, μέ θέμα : «The Church's Struggle for Justice and Unity» (βλπ. τά 
κείμενα στην έκδοση τοϋ C. Patelos, The Orthodox Church in the Ecume

nical Movement, Geneva 1978). γ) Ή Διάσκεψη τοϋ 1977 στη Μονή New 
Valamo της Φινλανδίας μέ θέμα : «The Ecumenical Nature of the Ortho

dox Witness», δ) Ή Διάσκεψη τοϋ 1978 στην 'Ορθόδοξο 'Ακαδημία Κρή

της, μέ θέμα : «Church and Service : The Orthodox Approach to Diaco

nia» (βλπ. τα Πρακτικά στον τόμο : Λειτουργική Διακονία. Ή κοινωνική 
αποστολή της 'Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο, εκδόσεις 'Ορθοδόξου 'Ακα

δημίας Κρήτης, Χανιά 1981. Πρβλ. Alex. Papaderos, Liturgical Diaconia, 
στό περιοδικό MidStream, XVIII,2(1979) 134141. Tô αύτο κείμενο σέ 
αυτοτελή γερμανική ϊκδοση : Die liturgische Diakonie, Otterbach 1979). 
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7. "Οπως σε κάθε δίκη, πρέπει νά διαπιστωθεί και εδώ πριν 
άπ' δλα ή ταυτότητα τοϋ «κατηγορουμένου». Ό 'ίδιος πρέπει να 
μπορεί να πει ποιος είναι, πριν αρχίσουν ο'ι κατήγοροι και οι συνή

γοροι νά ζωγραφίζουν τη δική τους εικόνα γι ' αυτόν. Στην πε

ρίπτωση του Π.Σ .Ε . οί Εκκλησίες  μέλη διασκέφθηκαν άπα 
κοινοϋ, συναποφάσισαν και καθόρισαν καταστατικά τί θα Οφείλε 
νά είναι το Συμβούλιο. Τί έγινε δμως στη συνέχεια ; Πώς αντι

λαμβάνεται τον εαυτό του το 'ίδιο το Οικουμενικό Συμβούλιο; 

8. Θα θέλαμε νά περιοριστούμε εδώ σε μια χαρακτηριστική για 
τον προβληματισμό μας ομολογία. "Οταν στις 6 Νοεμβρίου 1967 
ό τότε Γενικός Γραμματέας E.G. Blake υποδεχόταν στο «Στρα

τηγείο» τοϋ Π.Σ.Ε . , στη Γενεύη, τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
Άθηναγόρα, συνέκρινε το Π.Σ.Ε . με ένα οικοδόμημα, πού έχει 
ανεγερθεί έτσι, ώστε νά είναι εύάρεστο και χρήσιμο στις 'Εκκλη

σίες. Πρόκειται, είπε, για Ινα οικοδόμημα πού δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί. Χρειάζονται περισσότερα διαμερίσματα, μια και αυ

ξάνει ολοένα και περισσότερο ή οικουμενική οικογένεια. Γι' αυτό 
επιβάλλεται νά διαφοροποιούνται κάθε τόσο τα σχέδια, ώστε νά 
εξασφαλίζουν περισσότερη άνεση και χρησιμότητα.1 "Αν ό Δρ. 
Blake δεν έκλεινε τή χαιρετιστήρια προσφώνηση του με τήν παρα

τήρηση πώς ένα οικοδόμημα περικλείει και τον κίνδυνο της πα

ραμονής σε μια «ειρηνική απομόνωση», θα μας μετέδιδε ό περί 
οικοδομήματος συμβολισμός του τήν οπωσδήποτε σφαλερή εντύ

πωση πώς το Συμβούλιο βλέπει πράγματι ως κύρια αποστολή 
του νά προσφέρει, όπως είπε, στις 'Εκκλησίες κάτι το εύάρεστο 
και άνετο ! Είμαστε, ωστόσο, πεπεισμένοι ότι πολλοί χριστια

νοί, ίσως και μερικές 'Εκκλησίες  μέλη, περιμένουν πράγματι από 
το Συμβούλιο μάλλον αυτό το εύάρεστο και το άνετο, παρά «κεντή

ματα αλογόμυγας». "Αν υιοθετούσε και το Συμβούλιο τήν προσ

δοκία αυτή, θα αστοχούσε, δίχως άλλο, σε μιαν άπό τις πρωταρ

1. Patelos, δ.π., σελ. 251 έξ. 
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χικες ευθύνες του, στο νά είναι δηλ. «μία διαρκής δημιουργική 
πρόκλησις δια τάς Εκκλησίας», δπως τόνισε ό Μητροπολίτης 
Γέρων Χαλκηδόνος Μελίτων σε ενα σχόλιο του για τή Γενική 
Συνέλευση της Ούψάλας.1 Μπροστά σ' έναν τέτοιο κίνδυνο, μας 
φαίνεται πρόσφορο να συσχετίσουμε εδώ με το Π.Σ .Ε . μερικά άπο 
τα ερωτήματα πού θέτει το παραπάνω κείμενο του Πλάτωνα: 

α) Χάριν τίνος υπερασπίζεται τον εαυτό του το Π.Σ .Ε . κατά 
τή συνεχιζόμενη αυτή δίκη: χάριν του εαυτού του ή χάριν των « Α 

θηναίων»; 
β) Θεωρεί ακόμη τον εαυτό του ως μια δωρεά του Θεού προς 

τή Χριστιανοσύνη και έχει εναργή επίγνωση του δτι μια τέτοια 
δωρεά είναι προορισμένη νά διακονεί οχι έναν αυτοσκοπό ή μια 
επιλογή του ίδιου τοϋ Π.Σ.Ε. , άλλα μόνο τους «Αθηναίους», ακό

μη και δταν εμφανίζονται ώς κατήγοροι του ; 
γ) Υπήρξε και παραμένει ακόμη το Π.Σ .Ε . πεπεισμένο πώς 

οφείλει νά εκπληρώσει μιαν εντελώς ιδιάζουσα αποστολή, πού 
μόνο αυτό μπορεί νά φέρει σε πέρας και δτι επομένως γι αύτο ακρι

βώς το έχει «κολλήσει ό Θεός ώς αλογόμυγα στην πολιτεία», δηλ. 
στην 'Εκκλησία ; 

δ) 'Επιμένει νά κεντά τό μεγάλο και επιρρεπές προς τή νω

θρότητα «άλογο» και νά τοϋ γίνεται συνειδητά οχληρό ή μήπως 
έχει στα μεταξύ τρομοκρατηθεί τόσο πολύ άπο τις αντιδράσεις 
του, ώστε έγινε «λογικό» καί, αντί νά τό ερεθίζει ακόμη περισσο

ί. Metropolitan Meliton of Chalcedon, The Ecumenical Movement 
and the Fourth General Assembly of Uppsala, στην ϊκδοση τοϋ Pa

telos, ό'.π., σελ. 294. Στο εισαγωγικό του σημείωμα [Voices of Unity, σελ. 
VIII) 6 Philip Potter γράφει σχετικά: «Ό 'Αλέξανδρος Παπαδερός προσ

φέρει μια σαγηνευτική διακονία με τις σκέψεις του για τή σύγκρουση γύρω 
άπο τήν πολιτική δράση τοϋ Π.Σ.Ε., καθώς μάλιστα τήν εξετάζει άπο τή 
σκοπιά της 'Ορθοδοξίας της 'Ανατολής. Πολύ σωστά βεβαιώνει πώς, εφό

σον το Π.Σ.Ε. καί ή Οικουμενική Κίνηση διατηροϋν τήν πιστότητα τους 
προς τα Ευαγγέλιο, παραμένουν μιά αναγκαία αλογόμυγα, πού κεντά το 
αδρανές άλογο, δπως έγραψε ό Πλάτων στην 'Απολογία του». 
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τερο, αρκείται τώρα πια μόνο στο να το χαϊδεύει τρυφερά, έστω 
κι αν διατρέχει έ'τσι τον κίνδυνο να το αφήσει να αποκοιμηθεί 
βαθύτερα; Μήπως μάλιστα μοιάζει καμιά φορά να έχει και το 
ΐδιο το Π.Σ.Ε. την τάση να μεταμορφωθεί σε ενα καθαρόαιμο 
άλογο και να αποδεχθεί τη νωχέλεια ως νέα ποιότητα της ζωής 
του; 

ε) Πόσο μεγάλος είναι ό κίνδυνος για τους 'ίδιους τους «Αθη

ναίους» ; Θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν άπό κοινού με ευγνωμο

σύνη τη δωρεά πού τους εμπιστεύτηκε ό Θεός, το Π.Σ.Ε. δηλ., 
αντί να το καταδικάζουν; "Η μήπως, ακολουθώντας τον «"Ανυτο», 
θα δυσαρεστηθούν σαν τους αγουροξυπνημένους και θα το καταδι

κάσουν απερίσκεπτα, ώστε, καταργώντας και εξουδετερώνοντας 
το, να συνεχίσουν με αδιατάρακτη συνείδηση τον ΰπνο τους; 

ΤΟ Π.Σ.Ε. ΚΑΙ Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

9. «Οί άγιοι στον πειρασμό της εξουσίας» —αύτη ή διαρκής 
πρόκληση για τη χριστιανική ύπαρξη— φαίνεται πώς δεν άντιπα

ρέρχεται ούτε το Π.Σ.Ε. Γιατί κι αυτό βρίσκεται διαρκώς στον 
κίνδυνο, κατά την αναστροφή του με τήν εξουσία —το παιγνίδι 
αυτό με τη φωτιά!— να συμπεριφέρεται, εν δυνάμει ή αδυναμία, 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να του γίνεται πράγματι πειρασμός ή εξου

σία. Είναι με άλλα λόγια, δυνατό, εΐτε να περιέλθει στην εξουσία 
των ισχυρών αύτοϋ τοϋ κόσμου, είτε, συγκεντρώνοντας το ΐδιο 
εξουσίες, να δείξει τελικά εμπιστοσύνη στην εξουσία, με συνέπεια 
νά σκέφτεται και να ενεργεί κατά το φρόνημα των ισχυρών. 

10. Τό Συμβούλιο μπορεί, πριν απ' δλα, νά γίνει θύμα ισχυ

ρών δομών μέσα στην 'ίδια τήν οικουμενική κοινότητα. 'Εκκλη

σίες  μέλη π.χ., πού διαθέτουν τή μια ή τήν άλλη μορφή «πλού

του» («πλούτου» σε παράδοση, σε πνευματικότητα, σε επαναστα

τικό οίστρο, σε ιεραποστολική πείρα, σε χρήμα, σε διακονικές 
δραστηριότητες, σε διασυνδέσεις με οικονομικά συμφέροντα) ή πού 
έχουν εμπλακεί σε στρατιωτικά μπλοκ ή καταπιέζονται άπό αυτά, 
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βρίσκονται ίσως στον πειρασμό να «επιβληθούν» στο Π.Σ.Ε . , 
δηλ. νά θελήσουν να το κατευθύνουν στη δική τους πορεία πλεύσης. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις προβάλλεται π.χ. ή αξίωση να προσανα

τολισθεί το Π.Σ .Ε . «κάθετα» μάλλον παρά «οριζόντια», νά είναι 
πιο συντηρητικό ή πιο επαναστατικό, λιγότερο κοσμικό και περισ

σότερο πνευματικό, πιο συγκαταβατικό ή πιο τολμηρό, ιδεολογικά 
ουδέτερο ή στρατευμένο, να μάχεται βέβαια κατά του μιλιταρι

σμού, με προσοχή δμως, μήπως απειληθούν οί θέσεις εργασίας 
εκείνων πού απασχολούνται στις πολεμικές βιομηχανίες· να αγω

νίζεται αποφασιστικά για την ειρήνη, χωρίς, ωστόσο, να υποτιμά 
την αναγκαιότητα της ισορροπίας τοΰ φόβου —και άλλα παρό

μοια! 

11. Τουλάχιστο μπορεί να υποθέσει κανείς πώς, ακόμη κι αν 
δεν προβάλλεται ευθέως ή αξίωση, αναμένεται πάντως πώς κάθε 
μια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο «πλούσια» 'Εκκλησία βρίσκεται 
στον πειρασμό νά επιχειρήσει μια τέτοια παρέμβαση ποδηγέτη

σης· άφοΰ κι αυτός ό πειρασμός ανήκει στα αυτονόητα τούτου του 
κόσμου! Ή αποφυγή αύτοΰ του κινδύνου ανήκει χωρίς αμφιβο

λία στους θεμελιώδεις όρους επιβίωσης τοΰ Π.Σ .Ε . 

12. Τό Π.Σ.Ε. , έπειτα, δεν εξαιρείται άπό τον άλλο κίνδυνο, 
πού απειλεί Ολους μας και πού εΐναι τό ενδεχόμενο, νά αντιμετω

πίσει τους ισχυρούς αύτοϋ τοΰ κόσμου με ενα τρόπο, πού θα τους 
επιτρέψει νά στρατεύσουν 'Εκκλησίες και χριστιανούς στο δικό 
τους φρόνημα και στα δικά τους συμφέροντα, εξαναγκάζοντας τους 
έτσι νά συμμαχήσουν μαζί τους ή τουλάχιστο νά τους εγγυηθούν 
τη σιωπή τους, νά τους τρομοκρατήσουν ή νά τους παραμορφώ

σουν σε άβουλα ρομπότ των ενδιαφερόντων τους. 

13. Άλλα ό καθαυτό κίνδυνος τοΰ Π.Σ .Ε . σε σχέση με την 
εξουσία βρίσκεται, νομίζουμε, στην 'ίδια την αυτοσυνειδησία του. 
"Ολοι γνωρίζουμε πόσο μεγάλος παραμένει πάντοτε ό αρχέγονος 
διαβολικός πειρασμός, νά θέλεις νά είσαι κάτι άλλο και μάλιστα 
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κάτι περισσότερο άπο αύτο πού είσαι, να συντρίβεις δηλ. και να 
υπερβαίνεις το καθορισμένο είναι σου. Μιλήσαμε παραπάνω για 
τον ενδεχόμενο κίνδυνο να υποπέσει το Συμβούλιο στον πειρασμό, 
να μή θέλει πια να εϊναι απλώς μια «αλογόμυγα», άλλα να επιδιώ

ξει τη μεταβολή του σε καθαρόαιμο άλογο. Δεν εννοούμε στο ση

μείο αύτο κυρίως την αποδιδόμενη κατά καιρούς στο Συμβούλιο 
πρόθεση, να αναδειχθεί σε Ύπερεκκλησία. "Οσα υποκίνησαν την 
υπόνοια αύτη φαίνεται πώς έχουν πια παραμεριστεί. Εννοούμε 
πολύ περισσότερο τη μομφή, πώς, δπως ισχυρίζονται πότε πότε 
μερικοί, το Συμβούλιο υπερεκτιμά τις δυνάμεις και τις δυνατότη

τες του: δτι δίνει δηλ. για τον εαυτό του την εντύπωση πώς εϊναι 
πράγματι σε θέση να διασπάσει τις σύγχρονες εξουσιαστικές δο

μές της πολιτικής, τοϋ μιλιταρισμού, της οικονομίας, της τεχνο

λογίας, της επιστήμης, τοϋ φυλετισμοϋ, της σεξομανίας, της εκμε

τάλλευσης, των ιδεολογικών ανταγωνισμών και τών μέσων μαζι

κής ενημέρωσης, και να επιβάλει μιαν αποτελεσματική αλλαγή 
στην ουσία τους ή στον προσανατολισμό τους. Το πάθος με το 
όποιο αντιδρούν μερικές 'Εκκλησίες  μέλη, άλλα και μή εκκλησια

στικοί κύκλοι, θετικά ή αρνητικά, στη μια ή στην άλλη κοινωνική 
πρωτοβουλία τοϋ Π.Σ .Ε . προκαλεί τήν εντύπωση πώς το Συμ

βούλιο είναι πράγματι σε θέση να πραγματώσει το κάθε φορά έλ

πιζόμενο ή να παρεμποδίσει το επαπειλούμενο ! "Αν και το ίδιο 
το Συμβούλιο πίστευε σε κάτι τέτοιο, αν επέτρεπε δηλ. στον εαυτό 
του να παραπλανηθεί άπο μια τέτοια ουτοπική αύτοϋπερεκτίμη

ση,1 θά παρέκαμπτε, κατά τή γνώμη μας, τήν ουσιωδέστερη κοι

1. Τον κίνδυνο αυτόν επισημαίνει 6 ϊδιος 6 Visser't Hooft στο έργο του 
Die Welt war meine Gemeinde, δ.π., σελ. 425, γράφοντας με το χαρα

κτηριστικό σοβαρό χιούμορ του : 
((Ποιος στης Γενεύης τα Βατικανό 
τους αξιωματούχους της Ιερωσύνης, 
της οικουμενικής μας 'Εκκλησίας τους γραφειοκράτες, 
θα προστατεύσει άπ τήν περηφάνεια, 
κι άπο την τρέλα τής μεγαλοσύνης ;» 
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νωνικοπολιτική αποστολή του: το να είναι δηλ. απλώς και μόνον 
ή «αλογόμυγα», δηλ. μια φωνή στην έρημο, Ινα «σημείον» έλπί

πίδας, μια παραπομπή σε 'Εκείνον, πού μόνος Αυτός είναι ή 'Οδός 
εξόδου άπό το αδιέξοδο της ανθρωπότητας.1 Ά λ λ α το Π.Σ.Ε . 
θα αστοχούσε ταυτόχρονα σε μιαν άλλη, οχι λιγότερο ουσιαστική 
αποστολή της Οικουμενικής Κίνησης : στο να δίδει αφορμή στις 
'Εκκλησίες να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους από τήν αναστρο

φή τους με τήν εξουσία στην διαδρομή της 'Ιστορίας και στο πα

ρόν, με τήν ελπίδα πώς ή μια ή ή άλλη 'Εκκλησία θα απελευθε

ρωθεί έτσι ευκολότερα από τις αυτονόητες άλλοτε και δικαιολογη

μένες ίσως τότε, στο μεταξύ δμως κενές πια περιεχομένου, αντι

λήψεις της περί εξουσίας και θα μπορέσει να διαγνώσει που βρί

σκεται ή πραγματική δύναμη της 'Εκκλησίας: στή μωρία του 
Σταύρου! 'Επιτελώντας το λειτούργημα του της «αλογόμυγας», 
τό Οικουμενικό Συμβούλιο, ακόμη και δταν αισθάνεται οχι παν

σθενές, άλλα πανασθενές, δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει ποτέ 
τήν επικίνδυνη αποστολή του, να προκαλεί, δπως ό σταυρωμένος 
Χριστός, τις δυνάμεις και τις εξουσίες —καμιά φορά και αυτές τις 
«πνευματικές»— τοϋ κόσμου τούτου ! 

ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ 

14. Πριν άπό μερικά χρόνια, ό Μητροπολίτης Γέρων Χαλκη

δόνος Μελίτων έκαμε στον καθεδρικό ναό των 'Αθηνών ένα κήρυ

γμα, πού μεταδόθηκε άπό τό ραδιόφωνο και προκάλεσε μεγάλο 
ερεθισμό στή στρατοκρατούμενη τότε 'Ελλάδα. Τό κήρυγμα εκεί

νο στην αρχή της περιόδου της νηστείας ήταν ένας αίνος τοϋ Καρ

νάβαλου, της μάσκας: εκείνη μας επιτρέπει να εμφανιζόμαστε, 
μια φορά τό χρόνο τουλάχιστον, ώς αυτό πού είμαστε στην πραγμα

τικότητα πάντοτε! Μια τέτοια μέρα δεν φοβούμαστε καθόλου να 
περιφέρουμε τήν «οψη» μας, ένώ τις άλλες μέρες τοϋ χρόνου εΐμα

1. Πρβλ. το ϊργο τοϋ Visser't Hooft, Kein anderer Name, Basel 1965. 
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στε υποχρεωμένοι, να ζούμε και να υποφέρουμε κάτω άπο την αγω

νία, μήπως πέσει το προσωπείο μας.1 

15. Πολλές φορές διερωτώμαι, μήπως ό φόβος που προκα

λεί σε μερικούς το Π.Σ .Ε . πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός πώς 
το Συμβούλιο απαιτεί άπο μας κάθε τόσο να λάβουμε αποφάσεις 
πού συνεπάγονται πτώση του προσωπείου μας ! Κι αυτό επειδή 
βέβαια ή συμπεριφορά του «ως εάν» ανήκει σίγουρα στις πιο προσ

φιλείς συνήθειες μας! Πόσο συχνά εναντιωνόμαστε στο ερώτημα : 
«πώς στ' αλήθεια ;»! Το ερώτημα τίθεται, ωστόσο, κάθε φορά 
πού μέσα στην οικουμενική κοινότητα βρισκόμαστε μπροστά σε 
συγκεκριμένα προβλήματα και καθήκοντα, πού προκαλούν αστά

θεια στην άπροβλημάτιστη σκέψη και συμπεριφορά μας και μας 
αναγκάζουν να αποκαλύψουμε τον πραγματικό εαυτό μας. "Οταν 
π.χ. κατά την 8η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών 

1. Θεωρούμε χρήσιμο, να παραθέσουμε εδώ ενα απόσπασμα άπό τον 
περίφημο εκείνο λόγο της 8ης Μαρτίου 1970, Κυριακής της Τυρινής : 

«Ό άνθρωπος θέλει να φανή αυτός πού δέν είναι. 'Ακόμη και ενώπιον 
τοϋ έαυτοϋ του και ενώπιον τοϋ Θεοϋ. ΚαΙ έτσι ξεφεύγει άπό την αλήθεια 
και την απλότητα και φυσικά και άπό την μετάνοιαν και την σωτηρίαν. 

Σέ λίγες ώρες εξω από αυτόν τον ναόν, ϊξω άπό την γαλήνην του, εις τους 
δρόμους αυτής τής Πολιτείας θα παρέλαση ό Καρνάβαλος. Μη τον περιφρο

νήσετε και μη τόν χλευάσετε και μη με κατακρίνετε πού τόν αναφέρω αύτη 
τή στιγμή. Δέν είναι καθόλου άσχετος μέ τό μέγιστο πρόβλημα τής υποκρι

σίας. Να τόν προσέξετε εφέτος τόν Καρνάβαλο με σεβασμό και βαθύ στοχα

σμό. Είναι πανάρχαιο τό φαινόμενο βαθύτατου και αγχώδους αιτήματος τής 
ψυχής τοϋ άνθρωπου να λυτρωθή άπό τήν καθημερινή του υποκρισία μέ μίαν 
εκφρασιν ανωνύμου, διονυσιακής νέας υποκρισίας. 

Είναι τραγική μορφή ό Καρνάβαλος. Ζητεί νά λυτρωθή άπό τήν ύποκρι

σίαν ύποκρινόμενος. Ζητεί νά κατάλυση όλες τις ποικίλες προσωπίδες πού 
φορεί κάθε μέρα μέ μία νέα, τήν πιό απίθανη. Ζητεί να εκκένωση ό,τι υπάρ

χει απωθημένο μέσα στο υποσυνείδητο του και νά έλευθερωθή, άλλα ελευθε

ρία δέν υπάρχει, ή τραγωδία τοϋ Καρνάβαλου παραμένει άλυτη. Τό βαθύτατο 
αίτημα του είναι νά μεταμορφωθή. 
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'Εκκλησιών (ΚΕΚ) στην Κρήτη, το 1979, ακούστηκε ή φράση 
του Μηνύματος του Οικουμενικού Πατριάρχου, με την οποία κα

λούσε ευθέως τη Ρωμαιοκαθολική 'Εκκλησία νά γίνει πλήρες μέ

λος του Συμβουλίου αύτοϋ (ΚΕΚ)1, φάνηκε να διαπέρνα, ώς ήλε

κριτικο ρεϋμα, ολόκληρη τη Συνέλευση Ινα σοκ αμηχανίας. Κι 
αυτό γιατί αιφνίδια συνειδητοποίησαν οι πάντες πώς αυτή ακριβώς 
ή πρόσκληση έπενήργησε ώς λυδία λίθος πάνω στην οικουμενική 
ειλικρίνεια και ωριμότητα δλων των πλευρών. Ποιος άπο μας, 
πού έχουμε κάποια οικουμενική εμπειρία, δεν ένθυμεΐται παρό

Έ δ ώ , λοιπόν, είναι ή θέσις της 'Εκκλησίας, κοντά στον Καρνάβαλο. Σ ' 
αυτόν πού ζητά μεταμόρφωσι, το κεντρικά κήρυγμα της 'Ορθοδοξίας. Να μη 
τον καταδικάσουμε, λοιπόν, τον Καρνάβαλο, άλλα να σταθούμε και κάτω άπό 
την προσωπίδα του να άκούσωμε την αγωνία του, την ϊκκλησί του καΐ το 
δάκρυ του. 'Επαναλαμβάνω: της 'Ορθοδοξίας το βαθύτερο κήρυγμα ζητεί 6 
Καρνάβαλος, περιφερόμενος εις τους δρόμους της Πολιτείας : τη μεταμόρ

φωσι. Και είναι ό ειλικρινέστερος και εντιμότερος των υποκριτών. 
"Ισως θα νομίσετε δτι άστεύομαι. 'Απολύτως δχι. Δεν υπάρχει σοβαρώ

τερο πρόβλημα αύτη την ώρα δια την Έκκλησίαν. Δεν είναι δυνατόν ή 'Εκ

κλησία, και μάλιστα ή 'Ορθόδοξος, ή δική μας 'Εκκλησία, να νοηθή ώς άσχε

τη προς τη ζωή, προς τους καιρούς, προς την άγωνίαν αυτής της ώρας, προς 
τα φλέγοντα προβλήματα αυτής της στιγμής, απλώς ώς πόλις επάνω δρους 
κειμένη και θεωρούσα τα περί αυτήν. Ώ ς 'Εκκλησία είμεθα έμπεπλεγμένοι 
εις τήν πορείαν τοϋ γένους τών ανθρώπων, εις τήν μεγάλην αυτήν περιπέτεια 
πού ονομάζεται ιστορία, άγουσα εις τήν τελείωσιν τών εσχάτων. 

Ύποκρινόμενοι τήν χθες άπουσιάζομεν άπό τήν σήμερον και ή αυριον 
έρχεται άνευ ημών. 'Ομιλών εις τήν 4ην Πανορθόδοξον Διάσκεψιν της Γε

νεύης είχον εί'πει : « Ή χθες παρήλθε πρδ πολλού, ούτε καν τήν σήμερον 
ζώμεν, μας προέλαβεν ή μεθαύριον». Τό επαναλαμβάνω αυτό σήμερον έντο

νώτερον. Διότι είναι ή πέραν της αυτάρκους υποκρισίας αλήθεια, ή απλή—ή 
εύκολώτερη άντιμετώπισις τών προβλημάτων είναι να τα χλευάση και να τα 
κατακρίνη κανείς και να άντιπαρέλθη δπως ό ιερεύς και 6 λευίτης της Σαμα

ρειτικής παραβολής. Άλλα ή πληγή είναι εδώ και κράζει». Βλ. Μητρο

πολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος, Λόγος εν τω Ί . Μητροπολι

τ ική Ναώ 'Αθηνών, Στάχυς, 1926 (19691971) σελ. 4851. 
1. Βλπ. τό σχετικό κείμενο στον τόμο : Einheit im GeistVielfalt in 

den Kirchen, Bericht der VIII . Vollversammlung der Konferenz Euro

päischer Kirchen, 1825 Oktober 1979, Kreta, σσ. 5253. 
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μοιες ή ακόμη πιο κρίσιμες στιγμές οικουμενικών αποκαλυπτη

ρίων; Στιγμές π.χ. κατά τις όποιες δεν αρκούμαστε σε άπλες λε

κτικές αναφορές στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο φυλετισμό, στις 
μειονότητες, στους πρόσφυγες κ.λπ., άλλα είμαστε έτοιμοι να απο

καλύψουμε το σύμπλεγμα των αιτίων της μιας ή της άλλης άπό 
τις παραπάνω κακοδαιμονίες. 'Ακόμη και δταν απορρίπτουμε τη 
μια ή την άλλη κοινωνικοπολιτική πρωτοβουλία του Π.Σ.Ε . —πο

λύ περισσότερο, επειδή και καθώς τήν απορρίπτουμε— εξαναγκα

ζόμαστε να υποβληθούμε σέ μια διαδικασία εσωτερικής έντασης: 
γιατί καλούμαστε τότε δχι μόνο να δικαιωθούμε απέναντι σέ άλ

λους, άλλα και να ρωτήσουμε τον ίδιο τον εαυτό μας, ποιοι είναι 
οι πραγματικοί λόγοι τής απόρριψης. Και σέ μια τέτοια περίπτωση 
μπορεί να σημειωθεί αύτοαποβολή τοϋ προσωπείου. "Οσο κι αν 
είναι οδυνηρά τέτοια κεντήματα, πού προκαλούνται στή συνείδηση 
μας άπα τήν άμεση αντιμετώπιση τής συγκεκριμένης πραγματικό

τητας, μπορούμε να ευγνωμονούμε τήν Οικουμενική Κίνηση και 
γι ' αυτή τήν ιδιαίτερη διακονία της. Πολύ περισσότερο μάλιστα, 
καθώς δέν είναι εύκολο να πει κανείς μέ σιγουριά πότε γίνεται στ' 
αλήθεια πιο έντονα αισθητός ό πόνος: κατά τήν αφαίρεση του δι

κού μας προσωπείου ή δταν αποκαλύπτεται το πραγματικό πρό

σωπο τοϋ αδελφού μας! Σέ κάθε περίπτωση θεωρούμε ιαματικό 
αυτό τον πόνο, ακόμη και δταν —ή ακριβώς επειδή— αποκαλύπτε

ται έτσι το μπέρδεμα μας μέ τις δυνάμεις και τις δομές αυτού τοϋ 
κόσμου και γίνεται συνειδητή ή λιγοψυχία μας, ή ανεπάρκεια και 
αδυναμία μας νά εκπληρώσουμε τήν προφητική διακονία πού μας 
έχει εμπιστευθεί ό Θεός, καθώς παραμένουμε στην απομόνωση τοϋ 
διχασμού μας. 

ΤΟ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΣΤ 

16. Τό λειτούργημα του —τής ((αλογόμυγας»— δέν εκπληρώ

νει στην πραγματικότητα τό Π.Σ.Ε . κατά κύριο λόγο μόνο του 
και «εξ εαυτού», άλλα μέ τό νά φέρνει τις 'Εκκλησίες  μέλη σέ 
αμοιβαία αντιπαράθεση, άλλα και σέ αντιμετώπιση γεγονότων, 
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πού προκαλούν, αφυπνίζουν, ερεθίζουν, γίνονται ενοχλητικά, όπως 
ακριβώς οι αλογόμυγες. Ή ΐδια ή συνάντηση της μιας 'Εκκλησίας 
με την άλλη άσκησε μια τέτοια επίδραση, ιδίως κατά την πρώτη 
φάση της οικουμενικής εποχής. 'Εκπρόσωποι 'Εκκλησιών αποστο

λικής προέλευσης υποχρεώθηκαν τότε να παρακαθήσουν ξαφνικά 
στο ίδιο τραπέζι με «νεαρές Εκκλησίες», σεβάσμιοι Πατριάρχες 
με λαϊκούς θεολόγους, ακόμη και με γυναίκες, να διαπραγματευ

θούν μαζί τους «επί ισοις δροις», να αρκεσθούν ακόμη και σε δευ

τερεύοντα «πόστα» ή να υπομείνουν σιωπηλά ακόμη και την ολο

φάνερη περιθωριοποίηση. Χριστιανοί με ζήλο μεταρρυθμιστικό, άπό 
την άλλη μεριά, ήταν υποχρεωμένοι να ανεχθούν μιαν αργόσυρτη, 
μεγαλοπρεπή τελετουργία. Συναντήθηκαν λαοί πού λίγο πριν είχαν 
συγκρουσθεί στα πεδία των μαχών. Τα τραύματα δεν είχαν επου

λωθεί ακόμη, οί καρδιές έφεραν το βάρος της ένοχης, τής πικρίας, 
τής καχυποψίας, ίσως και τη μέθη του νικητή. Αιωνόβια αυτο

νόητα συγκρούονταν και κλονίζονταν, σταθερές πεποιθήσεις περι

έρχονταν σέ αμφισβήτηση. Σε κάθε γωνιά συναντούσε κανείς την 
ετερότητα, πού μέ την προβολή του δικού της κύρους κέντριζε 
και προκαλούσε οδύνη : μέ τη διαφορετική εμπειρία τής πίστης, 
μέ τον διαφορετικό τρόπο θεολογικής σκέψης και επιχειρηματολο

γίας, μέ τή διαφορετική εκτίμηση τής αποστολής τής 'Εκκλη

σίας, μέ το στυλ τής προσωπικής και εκκλησιαστικής ζωής. "Ολα 
αυτά ήταν σίγουρα επώδυνα δήγματα για δλους τους μετέχοντες. 
Δήγματα πού μπόρεσαν να τά ανεχθούν υπομονετικά όλοι, επειδή 
ζητούσαν ειλικρινά την κοινωνία και την ενότητα. Μέ τή δύναμη 
τοϋ 'Αγίου Πνεύματος μπόρεσαν, πολύ περισσότερο, νά τά εκ

λάβουν ώς δημιουργική και παρωθητική προς τά πρόσω παρόρ

μηση. 

17. 'Αλλά και σήμερα ακόμη, οπότε —χάρη στη γεμάτη κα

τανόηση υπομονή, όπως είπαμε— δεν είναι πια δυνατό νά σκέπτε

ται κανείς την ύπαρξη τής 'Εκκλησίας χωρίς τήν οικουμενική διά

σταση της, αισθάνεται ή μια ή ή άλλη Εκκλησία  μέλος ώς όδυ
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νηρό κέντημα τα βήματα μιας άλλης Εκκλησίας , πού απειλούν 
να ακυρώσουν δσα κερδήθηκαν ήδη στο δρόμο προς την ενότητα 
(π.χ. με το αίτημα της χειροτονίας των γυναικών). Καθώς μετέ

χουμε, ωστόσο, σε μια ζωντανή και αναπόφευκτα πλουραλιστική 
κοινότητα, είμαστε υποχρεωμένοι να συνυπολογίζουμε για πολύ 
ακόμη και τέτοια αμοιβαία κεντήματα. Υποφέροντας τα με υπο

μονή και προσλαμβάνοντας σωστά το πραγματικό τους μήνυμα, 
θα είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε με ευγνωμοσύνη τη μεγάλη 
αξία τους για την εμβάθυνση και τή σταθεροποίηση της οικουμε

νικής μας κοινωνίας. 

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

18. Ή αντιπαράθεση τών 'Εκκλησιών με γεγονότα είναι, όπως 
είπαμε, ό δεύτερος τρόπος με τον όποιο πρέπει να εκπληρώνει το 
Π.Σ .Ε . τήν αποστολή του, ως «αλογόμυγας». Βέβαια δεν είναι 
πάντοτε σαφές ποια είναι πράγματι κάθε φορά ή πέτρα τοϋ σκαν

δάλου : ό τρόπος με τον όποιο δρα το Π.Σ.Ε . ή το ίδιο το πρό

βλημα πού βρίσκεται κάθε φορά στο προσκήνιο; "Ενα παράδει

γμα : είναι πράγματι ή πρακτική χορηγήσεων τοϋ ειδικού προ

γράμματος για τήν καταπολέμηση τοϋ φυλετισμοΰ εκείνη πού 
προκάλεσε το γνωστό «σκάνδαλο» ; "Η μήπως είναι ίσως επίσης 
—αν δχι αποκλειστικά και μόνον— υπαίτιο το γεγονός, πώς ή μια 
ή ή άλλη 'Εκκλησία φοβάται μήπως στην ίδια τήν περιοχή της θα 
ήταν ενδεχόμενο να συγκρουσθεί με δυνάμεις και συμφέροντα πού 
ζουν άπό τή διαιώνιση τοϋ s t a tus quo, εναντίον τοϋ οποίου στρέ

φεται πιθανώς το πρόγραμμα ; "Οπως κι αν έχει σε κάθε περίπτω

ση το πράγμα, ή μια ή ή άλλη 'Εκκλησία, δπως και ή ίδια ή οικου

μενική κοινότητα μας στο σύνολο της, αισθάνεται το κέντημα τών 
γεγονότων, προ παντός όταν πρόκειται για ενέργειες πού έχουν 
άμεση πολιτική σχέση, δπως είναι π.χ. ή υποστήριξη έθνικοαπε

λευθερωτικών οργανώσεων. Το ιδιάζον είναι σίγουρα το ότι τα 
γεγονότα πού αντιμετωπίζουμε αναφέρονται οχ ι πια μόνο στον 
κοντινό ή γνωστό μας χώρο, άλλα και σε περιοχές και καταστά
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σεις μακρινές, πού μας είναι συχνά δυσδιόρατες. Ά λ λ α κι αύτο 
ανήκει στις μεγάλες ευεργεσίες πού προσφέρει ή Οικουμενική Κί

νηση στις 'Εκκλησίες· το δτι δηλ. τις βοηθά να εξέλθουν άπο την 
απομόνωση και τον επαρχιωτισμό τους και να συναντήσουν την 
παγκόσμια χριστιανική κοινότητα κατά τέτοιο τρόπο πού να μήν 
μπορεί καμιά τους πια να επαναλάβει τα λόγια ενός πολίτη άπο 
τον «Πασχαλινό Περίπατο» του Γκαίτε, θεωρώντας τα κανόνα 
και αξίωμα συμπεριφοράς τους : 

Κάλλιο για μένα Κυριακή δεν εϊν' και σκόλη 
άπο κουβέντα για πολέμους και «αέρα», 
καθώς στα βάθη της Τουρκιάς κει πέρα, 
βαριά οι λαοί χτυπιούνται όλοι. 
Στο παραθύρι το ποτήρι αδειάζεις, 
κοιτάς τον ποταμό, ρεμβάζεις 
τά πλοία πού γλυστροϋν κι ή μέρα ως σβήνει 
γυρνάς στο σπίτι ευλογώντας την ειρήνη. 

19. 'Επειδή, ωστόσο, αυτός ό τρόπος σκέψης και συμπεριφο

ράς απειλεί δλους μας, είναι αναντικατάστατο για τις 'Εκκλησίες 
εν α Οικουμενικό Συμβούλιο, πού ενεργεί ακριβώς ώς «αλογόμυ

γα». Πολύ περισσότερο, μια και, παρά τις εμπλουτισμένες στο 
μεταξύ μακροδιάστατες εμπειρίες μας άπο την οικουμενική και 
τήν παγκόσμια πολιτική σκηνή, προτιμούμε να παραμένουμε στις 
μικροδιάστατες συνήθειες μας.1 

ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΝΩΘΡΟΤΗΤΑΣ 

20. "Ολοι μας είμαστε υποχρεωμένοι νά απολογούμαστε 6χι 
μόνο για το λόγο μας, άλλα και για τή σιωπή μας. Ή νωθρότητα, 

1. Για το πρόβλημα της μικροδιακονίας και της μακροδιακονίας στή 
σύγχρονη εκκλησιαστική σκέψη και πράξη βλπ. περισσότερα στον τόμο Λει

τουργική Διακονία. Πρβλ. Alex. Papaderos, Diakonie IL, Orth. Sicht, 
στό ÖkumeneLexikon, LembeckKnecht, Frankfurt am Main 1983, 
245147. 
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πού τρέπει προς τη σιωπή, μας φαίνεται πώς είναι μια ακόμη εκ

κλησιαστική συνήθεια, προς εγκατάλειψη της οποίας μας παρα

κινεί το Π.Σ .Ε . με τα κεντήματα του, ως «αλογόμυγας». Είναι 
γνωστό πώς υπάρχει μια ιερή, άλλα και μια αμαρτωλή, ένοχη 
σιωπή ! "Οπως κάθε θρησκευτικός μυστικισμός, γνωρίζει κ.αΐ ό 
χριστιανικός μυστικισμός, όπως γενικότερα ή χριστιανική ευσέ

βεια, το συναίσθημα τοϋ «myste r ium t r emendum» 1 , τοϋ φρι

κτού μυστηρίου, μπροστά στο όποιο στέκεται 6 άνθρωπος με εύλα

,βική σιωπή. 

21 . Στην ιερή αύτη σιγή αντιπαρατίθεται ή ένοχη, ή αμαρ

τωλή σιωπή, την οποία συνηθίζουν να τηρούν υποκριτικά πολλοί 
άπό μας, πού έχουν το καθήκον να όμιλοϋν ! Προπαντός όσοι οφεί

λουν να όμιλοϋν για εκείνους πού είναι υποχρεωμένοι να σιωπούν ! 
"Αν είναι αρετή ή σιωπή, όταν μας αδικούν, είναι σίγουρα αμαρ

τία το να μήν ομιλούμε, όταν βρίσκονται μπροστά μας αδικημέ

νοι. Σιωπή ως καρπός τοΰ φόβου, ως έλλειψη αγάπης και θάρρους 
ή ώς τακτική, υπαγορευόμενη από ιδιοτέλεια, δεν είναι ασφαλώς 
θεάρεστη σιωπή. 'Ωστόσο : είναι ανάγκη να αναγνωρίσουμε και 
εδώ τή νωθρότητα, μια παλιά και διαιωνιζόμενη ροπή τοΰ λαού 
τοΰ θεού και της ηγεσίας του. Μήπως ολόκληρη ή ιστορία της 
σωτηρίας, τόσο στην Παλαιά, όσο και στην Καινή Διαθήκη, δεν 
χαρακτηρίζεται άπό τήν πολύ γνωστή και αυτονόητη απάθεια της 
σιωπής, ή οποία κάνει τήν προφητεία —δηλ. τή διαμαρτυρία 
κατά της σιωπής! —να εμφανίζεται ώς σύντομη στιγμή περι

συλλογής, πού οδηγεί σε διόρθωση της πορείας; 

22. Και όμως! Γνωρίζουμε πώς ό Θεός δεν αφήνει τήν Ε κ 

κλησία του για πολύ χωρίς «αλογόμυγα», χωρίς «σαλούς», προφή

τες και μάρτυρες, πού υψώνουν και στην εποχή μας τή φωνή τους 
και κάνουν ακουστό στον κόσμο, «πώς δλ' αυτά —συγκατάθεση, 

1. Πρβλ. R. Otto, Das Heilige, 29/30 Aufl., München 1958. 
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εύπείθεια, συμβιβασμοί καί πατροπαράδοτη αμοιβαία ανοχή με

ταξύ 'Εκκλησίας καί κοσμικών δυνάμεων— είναι εκ του πονη

ρού».1 

23. Παρ' δλα αυτά! "Αν καί γνωρίζουμε πώς ή οργή του 
θεού μας απειλεί, δταν παρακοϋμε τους προφήτες καί υποτιμούμε 
τήν προφητεία, επιμένουμε καί προτιμούμε τή σιωπή άπο το λόγο 
στον κατάλληλο τόπο καί χρόνο καί με τον κατάλληλο τρόπο. Δυσ

τυχώς, ας το αναγνωρίσουμε καί ας το ομολογήσουμε ταπεινά, δεν 
εξαιρείται ούτε ή 'Ορθοδοξία απ' αυτό τον κανόνα, παρά το μέγα 
πλήθος των Πατέρων καί τών 'Αγίων της άπο τα παλιά ως τα νεό

τερα χρόνια, πού, επειδή μίλησαν τήν ώρα πού οι «λογικοί» σιω

πούσαν, υποβλήθηκαν σε βασανισμό καί μαρτύριο. Με αυτά δεν 
έννοοοϋμε τή στάση της πνευματικής ηγεσίας μας κατά το μακρό 
διάστημα ξενικής κυριαρχίας πάνω σε ορθόδοξους λαούς —είναι 
γνωστό πώς ή 'Εκκλησία αναδείχθηκε τότε σε πρόμαχο τής ελευ

θερίας.2 Ούτε εννοούμε τήν άπο πολλούς δυτικούς αδελφούς μας 
συχνά παρεξηγημένη «συμφωνία» μεταξύ 'Εκκλησίας καί Κρά

τους. Έννοοοϋμε προπαντός τήν ανοχή κατάχρησης τής «συμφω

νίας» αυτής, τον περιορισμό της σε αυθαίρετη μονοφωνία του Κρά

τους, τή συνειδητή σύμπραξη κατά τήν «εναρμόνιση» αντιθετικών 
δεδομένων, τήν αδράνεια τής ακοής μπροστά σε κραυγαλέες κοι

νωνικές ακαταστασίες, τή στιγμή πού παρέρχεται και αφανίζεται 
άπρακτος ό «καιρός» στο βάθος τοΰ χρόνου. 

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ Ή ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ; 

24. Τελειώνοντας, ας μας επιτραπεί, στα πλαίσια του προ

βληματισμού μας αυτού, να σταθούμε γιά λίγο καί στό ζήτημα 

1. Σκέψεις τοϋ Solschenizyn, Kirche und Politik, Zürich 1973, σ. 68. 
2. Βλπ. Alex. Papaderos, Skizzen aus dem Leben kretischer Prie

ster, στον έόρτιο τόμο για τόν Hans Jürgen Quest : Wenn Theologie pra

ktisch wird, ϊκδ. J. Sonnenberg, SteinkopfVerlag, Stuttgart 1983, σσ. 
230245. 
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της ουδετερότητας, πού χρησιμοποιείται συχνά ώς Ινα «άλλοθι» 
για τή νωχέλειά μας. 

25. Ή κριτική πού ασκείται στο Π.Σ.Ε . άπο μερικές Ε κ 

κλησίες  μέλη ή άπο άλλους κύκλους δέν απευθύνεται κατά κα

νόνα στην κοινωνικοπολιτική του στράτευση καθ' εαυτή ν. Κατ' 
αρχήν φαίνεται πώς συμφωνούν δλοι στην εκπλήρωση κοινωνικο

πολιτικών αποστολών άπο το Π.Σ.Ε. Πολύ περισσότερο, αφού οί 
'Εκκλησίες  μέλη δέν μπορούν να αρνηθούν στο Συμβούλιο να 
πράττει εκείνο πού κάνουν ήδη οί ίδιες, παρά τα δτι μερικές απευ

θύνουν βέβαια στο Συμβούλιο κατηγορίες, οί όποιες θα ήταν εύκολο 
να στραφούν κατά τών 'Εκκλησιών αυτών (Ρωμ. 2,1).1 Σε καμιά 
περίπτωση πάντως δέν θα ήθελε να ύπολειφθεϊ ή χριστιανική κοι

νότητα, πού συμπράττει στο Π.Σ.Ε. , σε σχέση μέ οσα πράττουν 
ή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και διάφορες χριστιανικές ή κοσμι

κές οργανώσεις στον κοινωνικοπολιτικό τομέα, άφοΰ μάλιστα το 
Π . Σ . Ε . έχει άπο καιρό επιδόσεις σ' αυτό το χώρο, πού θεωρούν

ται πρωτοποριακές και δείχνουν το σωστό δρόμο. 'Ανεξάρτητα 
άπ ' αυτό δμως, οί 'Εκκλησίες θα ήταν εντελώς ασυνεπείς, αν ήθε

λαν να αρνηθούν στο Συμβούλιο τήν ανάπτυξη κοινωνικοπολιτικών 
δραστηριοτήτων, τις όποιες του έχουν αναθέσει οί ίδιες άπα κοι

νού. Ή κλήση προς ανακαίνιση, πού απευθύνθηκε αρχικά προς τις 
'Εκκλησίες άπο τήν Οικουμενική Κίνηση και έγινε στή συνέχεια 
κεντρικό θέμα της, ή νέα άξια και σημασία πού προσδόθηκε κατά 
τό παγκόσμιο συνέδριο για τήν 'Εκκλησία και τήν Κοινωνία (Γε

νεύη 1966) στο θέμα της κοινωνικοπολιτικής αποστολής της ' Εκ 

κλησίας και κάθε χριστιανού μπροστά στή ραγδαία αλλαγή τών 
συνθηκών της ζωής, οί ακόμη ευκρινέστερα διατυπωμένες στην 
Ούψάλα (1968) κοινωνικοπολιτικές υποχρεώσεις και οί προτεραιό

τητες πού ορίστηκαν στο Ναϊρόμπι (1975), επιβεβαιώνουν σίγου

ρα τήν κοινή βούληση τών 'Εκκλησιών, να μήν αναμένουν άπό τό 

1. «Διο αναπολόγητος ει, ώ άνθρωπε, πας ό κρίνων εν φ γαρ κρίνεις 
τον έτερον, σεαντον κατακρίνεις· τα γαρ αυτά πράσσεις ο κρίνων». 
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Π.Σ .Ε . να αναπτύξει μόνο μια θεολογία της ειρήνης καί μια ηθική 
για τήν αλλαγή του κόσμου, άλλα να αναλάβει και τις πρακτικές 
συνέπειες αυτής της θεολογίας καί ηθικής και να θέσουν στη διά

θεση του τα προς τούτο αναγκαία οικονομικά μέσα. Διαφιλονικού

μενο δεν είναι λοιπόν συχνά ή κοινωνικοπολιτική στράτευση καθ' 
έαυτήν, άλλα ό βαθμός προτεραιότητας καί ή κατεύθυνση αυτής 
τής στράτευσης. 

26. Προβάλλεται κατ' αρχήν ό ισχυρισμός, πώς ή αξιολογική 
προτεραιότητα πού απαιτεί ολοένα καί περισσότερο ή κοινωνικο

πολιτική στράτευση, στα πλαίσια των προγραμμάτων καί των δρα

στηριοτήτων του Συμβουλίου, είναι δήθεν «υπερβολική» (έριδα για 
τις διαστάσεις : «κάθετη» —«Vertikalismus»— καί «οριζόντια» 
διάσταση —«Horizontalismus»— ως ακραίες κατευθύνσεις τής πό

λωσης εκείνης, πού προκαλεί τώρα καί μερικά χρόνια τή γνωστή 
«κρίση» τοϋ Οικουμενισμού).1 'Εδώ πρέπει να τεθεί το ερώτημα : 
πρόκειται πράγματι για μια υπερβολική κοινωνικοπολιτική στρά

τευση; Ποιο εΐναι το μέτρο για μια τέτοια εκτίμηση; Ποιο το 
κριτήριο; Μήπως είναι οι πραγματικές ανάγκες ενός κόσμου πού 
βασανίζεται άπό πείνα, αδικία καί εκμετάλλευση ; Μήπως είναι το 
γενικότερο κακό, πού πρέπει να υπερνικηθεί, μαζί μέ όλους τους 
συμμάχους του καί τις δομές του, πού διαιωνίζουν τήν απανθρω

π ιά ; "Ενα τέτοιο μέτρο δέν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ή σύγ

κριση θα ήταν εξουθενωτική ! Πολύ περισσότερο : θα ήταν μά

ταιο καί παραπλανητικό να άφηνε τό Συμβούλιο να δημιουργηθεί 
ή αντίληψη, πώς βρίσκεται κιόλας τόσο έντονα κάτω άπό τόν πει

ρασμό τής εξουσίας, ώστε να πιστέψει πώς έχει δήθεν τή δύναμη, 
καί βλέπει ώς δική του αποστολή, να εκδιώξει τό κακό άπό τόν 
κόσμο! 

1. Για τήν «κρίση» αυτή βλπ. περισσότερα στον τόμο : Λειτουργική 
Διακονία, δ.π., σελ. 25 έξ. 
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27. "Οσο κι αν δ υπέρμετρος ζήλος και ή κοινωνική ιδεολογι

κοποίηση επιδιώκουν πότε πότε νά εκτρέψουν τή συζήτηση προς 
αυτή τήν κατεύθυνση, οΐ υπεύθυνοι του Συμβουλίου φαίνεται πώς 
βρίσκονται μακριά από ενα τέτοιο πειρασμό. Ώ ς μέτρο λοιπόν 
δεν μπορεί να ληφθεί το «υπερβολικό», άλλα το «ελλιπές» : το 
«ελλιπές» στην προαγωγή σκοπών, πού για μερικές 'Εκκλησίες 

μέλη προσδιόριζαν από τήν αρχή τήν καθαυτό αποστολή του Συμ

βουλίου και δικαιώνουν, αυτές και μόνο, τήν ίδρυση και τήν ύπαρξη 
του. Οι σκοποί αυτοί, πού εστιάζονται στή μέριμνα για τήν πνευ

ματική ανακαίνιση της 'Εκκλησίας και στην προσπάθεια για τήν 
ενότητα της, θεωρείται από μερικούς επικριτές δτι παραμελήθη

καν κάπως καθ' όδόν ή ότι πέρασαν σέ δεύτερη γραμμή. 

28. Σίγουρα δέν μπορεί να είναι αντικείμενο της σύντομης 
αυτής μελέτης, να εξετάσει λεπτομερειακά αυτό το θέμα ή να πα

ρουσιάσει έναν απολογισμό για το αποτέλεσμα των μέχρι σήμερα 
προσπαθειών προς θεολογική συνεννόηση και «ένσαρκη», ορατή 
ενότητα. Ή πρόοδος σ' αυτό το επίπεδο δέν μπορεί, έτσι κι αλ

λιώς, οΰτε στατιστικά να εκτιμηθεί, ούτε να διαγνωσθεί εύκολα : 
δέν συνοδεύεται άπό εντυπωσιακά γεγονότα, δέν αποτελεί «είδη

ση» για τόν ημερήσιο τύπο, δέν απευθύνεται άμεσα στο ευρύ πλή

θος. Το βασικό ερώτημα είναι αντίθετα : οφείλουμε να αναζητού

με τήν ενότητα μας πριν απ' όλα και κυρίως στο θεολογικό στο

χασμό και στή μυστηριακή κοινωνία ή μήπως πρέπει να τή δοκι

μάζουμε, να τήν αναγνωρίζουμε και να τή βιώνουμε ταυτόχρονα 
κατά τήν άπό κοινού αντιμετώπιση τών κοινωνικοπολιτικών προ

κλήσεων, πού οι συνθήκες της ζωής και του κόσμου απευθύνουν 
σέ μας; Ή γνωστή εγκύκλιος του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
τοϋ 1920 δέν δίδει τυχαία τήν προτεραιότητα στην άπό κοινού 
ανάπτυξη «πρακτικών» δραστηριοτήτων άπό τις 'Εκκλησίες. 
Πίσω άπό τήν πρόταση εκείνη βρίσκεται σίγουρα όχι μόνο ή 
πραγματική επίγνωση τοϋ γεγονότος, ότι θα ήταν παράτολμο να 
επιδιωχθούν θεολογικές συζητήσεις στις απαρχές κιόλας της οικου

μενικής προσέγγισης. Ούτε είναι αρκετή ή τότε μεταπολεμική κα
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τάσταση, για να εξηγήσει τη σύσταση νά προταχθεί εκείνο πού 
σήμερα ονομάζεται «οριζόντια διάσταση». Κοντά στους παράγον

τες αυτούς έπαιζε σίγουρα Ινα ρόλο και ή πεποίθηση πώς ή άπό 
κοινού στράτευση στο όνομα του Χριστού χάριν τοϋ ανθρώπου, θα 
έ'κανε και την υπόθεση της ενότητας περισσότερο γνωστή και προσ

φιλή. Οι εμπειρίες, πού έχουν αποκτηθεί στο μεταξύ, επιβάλλουν 
να τεθεί σήμερα το ερώτημα : σημειώθηκε πράγματι ανακατάταξη 
των προτεραιοτήτων τοϋ Π.Σ.Ε . προς όφελος της κοινωνικοπολι

τικής στράτευσης; "Αν ναί, σε ποιο βαθμό ή κοινωνικοπολιτική 
στράτευση προάγει ή αντίθετα παρενοχλεί την ενότητα; 

29. Ή διαπραγμάτευση του πρώτου ερωτήματος θα απαιτού

σε ανασκόπηση ολόκληρης της ιστορίας της Οικουμενικής Κίνη

σης, πού δεν μπορεί, βέβαια, να γίνει εδώ. Μια συνολική θεώρηση 
του ζητήματος θα δικαιολογούσε πάντως τή διαπίστωση, δτι, αν 
πράγματι παρατηρείται κάποια ανακατάταξη προτεραιοτήτων, αυτή 
θα έπρεπε να αναζητηθεί μάλλον σε κατεύθυνση αντίθετη άπό εκεί

νη πού υποψιάζονται πολλοί : δτι σημειώθηκε δηλ. ανακατάταξη 
σε βάρος και οχ ι προς όφελος τής κοινωνικής στράτευσης ! Αυτός 
ό τολμηρός ίσως ισχυρισμός μας βασίζεται στό γεγονός ότι κατά 
τα πρώτα στάδια τής Οικουμενικής Κίνησης και τής δ εκκλησια

στικής συνεργασίας σημειώθηκε αποτελεσματική ανταπόκριση των 
'Εκκλησιών στην τότε κραυγαλέα κοινωνική δυστυχία και ότι με

ρικές άπό τις τότε ανάγκες, τόσο κατά την προπολεμική περίοδο, 
όσο και κυρίως αμέσως μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αντιμετω

πίστηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό με τό οικουμενικό πνεύμα, πού 
ενέπνευσε εκπληκτικές παρορμήσεις αλληλεγγύης και παρότρυνε 
στην κινητοποίηση σημαντικού αριθμού εθελοντών και στή διάθεση 
ικανών υλικών μέσων. Ή κατά κύριο λόγο φιλανθρωπική εκείνη 
συ στράτευση προκάλεσε Ομως ταυτόχρονα και τή μεγάλη στροφή 
προς αναζήτηση τής ενότητας. Ποιος θα μπορούσε στ' αλήθεια να 
ισχυρισθεί πώς ακόμη και άριστης ποιότητας και μεγάλης έντατι

κότητας θεολογικοί διάλογοι θα είχαν επιτύχει υπέρ τής ενότητας 
έ"στω και ενα ελάχιστο μόριο εκείνου πού κατορθώθηκε τότε με 
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τήν παγχριστιανική εκείνη συστράτευση, π.χ. δσον άφορα στην 
υπέρβαση της αμοιβαίας άγνοιας, στην εγκατάλειψη ενός μεγάλου 
πλήθους προκαταλήψεων, στην κατάρριψη μεσότοιχων και σιδη

ρών παραπετασμάτων, στην αναγνώριση της ποικιλίας των δω

ρεών του Θεοϋ προς το λαό Του, στην ανακαίνιση της ενορίας, άλλα 
και στην εντελώς καινούρια θεολογική περισυλλογή γύρω άπό έκ

κλησιολογικά, ανθρωπολογικά, ηθικά και κοινωνικοπολιτικά προ

βλήματα, που για πρώτη φορά έπαυσαν να αποτελούν αντικείμενο 
διομολογιακών απλώς συζητήσεων και κατανοήθηκαν σε διαπρο

σωπική σχέση και υπαρξιακή βίωση; Μια ανάλογη στράτευση 
και μια τέτοια θετική επίδραση πάνω στο οικουμενικό κλίμα και 
στην προαγωγή της ενότητας δεν έχουν σίγουρα να παρουσιάσουν 
τα τελευταία χρόνια τών διεκκλησιαστικών σχέσεων I1 

30. "Οσον άφορα στο δεύτερο ερώτημα, πού έχει σχέση και 
μέ τήν κατεύθυνση της κοινωνικοπολιτικής στράτευσης, μπορούμε 
πράγματι να μιλήσουμε για μια ανακατάταξη, πού ήταν δμως, κατά 
τή γνώμη μας, δχι ποσοτική, άλλα ποιοτική: δεν πρόκειται δηλ. 
πια για το «περισσότερο» ή το «λιγότερο» της προσφοράς, άλλα 
για το προς τί, για ποιο σκοπό επιδιώκεται και επιτελείται κάτι. 
Ή άνατοποθέτηση αυτή συμβαδίζει μέ τήν αλλαγή στην αντίληψη 
για τήν Ιεραποστολή, πού κατά τα τελευταία παγκόσμια ιεραπο

1. 'Αναφερόμενος στα παραπάνω, 6 Philip Pot t e r γράφει στο προλο

γικό του σημείωμα (Voices of Unity, σελ. VIII) : «Το τελευταίο μεγάλο 
γεγονός στή διάρκεια της ηγεσίας τοϋ Visser't Hooft ήταν τό συνέδριο της 
Γενεύης, τοϋ 1966, μέ θέμα : 'Εκκλησία και Κοινωνία. Αύτη ήταν ή πρώτη 
σοβαρή συνάντηση χριστιανών άπό τόν πλούσιο Βόρειο 'Ατλαντικό και τό 
φτωχό Νότο. Ά π ό τότε καινούριες ευκαιρίες και εντάσεις εμφανίστηκαν με

ταξύ τών 'Εκκλησιών. Ή πρώτη γενιά τών οικουμενικών ηγετών σκέπτονταν 
πώς τό δόγμα διαιρεί, ένώ ή διακονία θα μπορούσε να ενώσει. Ή τ α ν εύ

λογη ή άποψη αυτή, όπως δείχνει ό 'Αλέξανδρος Παπαδερός, αναφερόμενος 
στις 'Ορθόδοξες 'Εκκλησίες. Ή έκφραση της αγάπης μέσω της διακονίας 
ήταν εκείνη πού έφερε τΙς 'Εκκλησίες αυτές σέ ζωντανή επικοινωνία μέ τις 
'Εκκλησίες της Μεταρρύθμισης». Θα πρέπει όμως να προσθέσουμε : και 
τΙς 'Εκκλησίες της Μεταρρύθμισης μέ τήν 'Ορθοδοξία! 
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στολικά συνέδρια (Πόλη τοϋ Μεξικού 1963, Bangkok 1972/73, 
τελευταία στή Μελβούρνη 1980) προωθεί στο κέντρο του ενδιαφέ

ροντος ολοένα και περισσότερο τον δλον άνθρωπο, το αδιαίρετο 
δηλαδή ανάμεσα στή σωτηρία και στην «ευδοκία» τοϋ άνθρωπου, 
τονίζοντας το εντεύθεν —το εδώ και τώρα— της Βασιλείας τοϋ 
Θεοΰ.1 

3 1 . Κατεύθυνση σημαίνει εδώ τοποθέτηση (Par te inahme) , το 
να παίρνεις το μέρος κάποιου —μιά, όπως λέγεται συχνά, τολμηρή, 
αν οχ ι και επικίνδυνη τάση του Π.Σ.Ε . Προφανώς πρόκειται εδώ 
για το παλιό και άλυτο ακόμη πρόβλημα της δικαιολογημένης ή 
μή ουδετερότητας στή χριστιανική στράτευση. 'Εδώ υπάρχει πρώ

τα πρώτα μια εσωτερική αντίθεση τών δύο ορών : στράτευση και 
ουδετερότητα δεν συμβιβάζονται. Και αυτό φαίνεται να το παρα

γνωρίζουν μερικοί. Παλαιότερα πίστευαν πώς ή ουδετερότητα δεν 
δείχνει προς καμιά κατεύθυνση. Γι' αυτό παρατηρήθηκε ή τάση, 
π.χ. στην εργασία τών χριστιανικών 'Ακαδημιών, να προσφέρεται 
μόνον Ινα ουδέτερο forum για συνάντηση και συζήτηση, με τήν 
ελπίδα πώς θα νικούσε τελικά ή αλήθεια. Στο μεταξύ κλονίστηκε 
και αυτή ή άποψη. Διαπιστώθηκε δηλ. ότι μια τέτοια στάση είναι 
φαινομενικά μόνο ουδέτερη, ενώ στην πραγματικότητα διευκολύ

νει το ακριβώς αντίθετο, άφοΰ επιτρέπει στό s t a tu s quo να εμφα

νίζει τήν ίδια νομιμότητα με μιά νέα εναλλακτική λύση, πού επι

διώκεται άπο μιά στράτευση πού θέλει να είναι συνεπής προς τή 
χριστιανική πίστη. Χάρη στην κοινωνικοπολιτική δραστηριότητα 
τοϋ Π.Σ .Ε . και στή θεολογία πού αναπτύχθηκε με τή δραστηριό

τητα αυτή, έγινε στό μεταξύ σαφές σε πολλούς άπό μας, ότι ή 
έσχατολογική έξοδος, πού αρχίζει με τον Ίησοΰ, ήταν μιά τελεσί

1. Για τό θέμα αυτό βλπ. αναλυτικότερα : Άλεξ. Παπαδεροϋ, 'Εκκλη

σία και μή ΧριστιανικαΙ Θρησκεΐαι κατά τήν Β' Σύνοδον τοϋ Βατικανού, στον 
τόμο Θεολογικό» Σνμπόαιον, Θεσσαλονίκη 1967, σ. 487499. Τοϋ αύτοϋ : 
Ή Σύνοδος σα σχέση μέ τό πλήρωμα της Εκκλησίας και τον κόσμο, 
Χανιά 1978. 
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δίκη άρνηση και καταδίκη τοϋ τότε s t a tu s quo και ότι γι ' αυτό 
το Ευαγγέλιο Του 'ίσχυε για εκείνους πού δεν είχαν καμιά ισχύ, 
δηλ. για δλους τους ανθρώπους πού ήταν «πτωχοί» ή πρόθυμοι να 
«πτωχεύσουν», δηλ. να μην επιδιώξουν να εξαγοράσουν τη χάρη 
τοϋ Θεοϋ με το «είναι» τους και το «έχειν» τους, άλλα να δεχθούν 
την αγάπη του Θεοϋ και την απελευθέρωση, οδεύοντας σε πλήρη 
αλληλεγγύη με εκείνους πού δεν είναι τίποτε ή δεν έχουν τίποτε ! 
Εκείνοι άπό μας πού κατέχουν πολλά και νομίζουν πώς είναι γι ' 
αυτό κάτι, έχουν εύλογες δυσκολίες να αποδεχθούν διατυπώσεις 
της σύγχρονης θεολογίας, δπως : ό Ίησοϋς υπήρξε φτωχός και 
δχι πλούσιος (Β' Κορ. 8, 9), ταυτίστηκε με τη μοίρα των φτωχών 
και δχι των πλουσίων (Ματθ. 25, 31 εξ.), ή Βασιλεία τοϋ θεοϋ 
ευαγγελίζεται προς τους φτωχούς και δχι προς τους πλουσίους 
(ΜκτΟ. 5, 3" Ί α κ . 2, 5). 

32. Αυτές τις δυσκολίες μπορεί να τις ξεπεράσει μόνον εκεί

νος πού θέλει επιτέλους να καταλάβει πώς εκεί πού 6 Χριστός 
ταυτίζει τον εαυτό Του δεν πρόκειται απλώς για μια—θολωμένη 
άπό την «ηθική» μας—«αγάπη τοϋ πλησίον», άλλα για βα

σικές οντολογικές κατηγορίες της Έκκλησιολογίας, μέ την 
έννοια της αρχής : «δπου Χριστός, εκεί και ή Εκκλησία» (ubi 
Christus , ibi Ecclesia). Ή στοιχειώδης αυτή αντίληψη κάνει μά

ταιη την προσδοκία πώς ή ενότητα της 'Εκκλησίας μπορεί να 
διασωθεί ή να αποκατασταθεί μέ την δ σο το δυνατόν πιο αυστηρή 
τήρηση ουδετερότητας απέναντι στην κοινωνικοπολιτική διαμάχη. 
Γιατί στο μεταξύ μας έγινε αρκετά σαφές πώς μέ τη σφραγίδα 
πού επιθέτει στην εκκλησιαστική μας παράδοση ό χώρος και ό 
χρόνος, μέ τους εξαναγκασμούς πού μας επιβάλλουν οι κοινωνικο

πολιτικές συνθήκες στις όποιες ζοΰμε και μέ τήν προσωπική μας 
συμπεριφορά είμαστε ήδη μέρος ενός «κόμματος», μιας μερίδας, 
και δτι επομένως τοποθετούμαστε συνειδητά ή υποσυνείδητα υπέρ 
ή κατά τοϋ ενός ή του άλλου και δτι ταυτόχρονα έχουμε καταλη

φθεί άπό αυτό το «κόμμα», χρησιμοποιούμαστε άπό αυτό, πού δέν 
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διστάζει μάλιστα να κάνει και κατάχρηση τοΰ εαυτού μας. Γι' 
αυτά μας φαίνεται σχεδόν αδύνατο πιά να κατανοήσουμε, να επι

διώξουμε και να βιώσουμε την ενότητα μας ώς κοινωνικοπολιτική 
«συμφωνία». Σκοπός δεν είναι «μια κοινωνία απαλλαγμένη από 
συγκρούσεις, άλλα μια κοινωνία πού έχει γνωρίσει δια τοΰ Θεού 
τήν καταλλαγή». Ή διατύπωση αυτή, πού προέρχεται άπα το Συμ

βούλιο της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας,1 δείχνει ΐσως 
τή μόνη ή πάντως τη μόνη δυνατή κατεύθυνση, προς τήν οποία 
μπορούμε να κατατείνουμε όλοι με εμπιστοσύνη. 

33. Έ δ ώ υπάρχει Ινα πρωταρχικό καθήκον, πού θα έπρεπε 
κατά τή γνώμη μας να επιδιώκουμε να εκπληρώνουμε σε δλα τα 
επίπεδα, από τήν 'Ενορία ως τήν υψίστη εκκλησιαστική αυθεντία 
και προς δλες τις κατευθύνσεις, δηλ. και κατά το διάλογο μας με 
ανθρώπους άλλων εμπειριών, θρησκειών, πολιτισμών και ιδεολο

γιών. Καθ' όδόν προς αυτή τήν «κοινωνία τών έναντιώσεων», πού 
έχει καταλλαγεϊ από το Θεό, θα αναγνωρίσουμε ΐσως, ώς ειδική 
χριστιανική αποστολή μας, τό να συμβάλουμε στην αλλαγή και 
ΐσως και στην καταλλαγή εκείνων τών δυνάμεων πού προκαλούν 
σήμερα συγκρούσεις μεταξύ τών ανθρώπων και τών λαών. Κατευ

θυντήρια προγράμματα, τήν εκτέλεση τών οποίων εξουσιοδοτείται 
από τα αποφασιστικά όργανα του να επιδιώξει τό Π.Σ.Ε. , ο'ι πρω

τοβουλίες του και τα εμφανιζόμενα ώς ουτοπικά ΐσως πρότυπα 
μελλοντικής μορφοποίησης της ζωής δεν πρέπει να εξετάζονται 
άπό τις 'Εκκλησίες  μέλη μόνον ώς προς το κατά πόσον είναι 
πραγματοποιήσιμα ή όχι, ούτε ώς προς τις εμπλοκές πού θα μπο

ρούσαν να προκαλέσουν στή μια ή τήν άλλη Εκκλησία, π.χ. στή 
σχέση της με τό Κράτος, με τή βιομηχανία κ.λπ. Ή ειδική και 
αξιόλογη λειτουργικότητα τους μας φαίνεται ότι βρίσκεται στο 
γεγονός πώς αποτελούν «σημεία», μέ τή βιβλική σημασία τοΰ 

1. Memorandum zum Verhältnis der EKD zum ÖRK, στο περι

οδικά Ökumenische Rundschau 1(1979),43. 
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όρου : αποστέλλονται σέ μας ώς μήνυμα προσανατολισμού, πού 
έχει ϊσως και τη δράση τοϋ κεντήματος της αλογόμυγας πάνω 
στην απειλούμενη άπα νωθρότητα εκκλησιαστική μας ύπαρξη. 

34. "Οποιος παραμένει μακριά άπα αυτά τα τρέχοντα καθή

κοντα του Χριστιανισμού θα δυσκολευθεί να βρει δικαιολογία στον 
ισχυρισμό, πώς ή εργασία τοϋ Π.Σ.Ε. και της Οικουμενικής Κί

νησης γενικότερα δεν μας έχει εξοπλίσει με τα μέσα πού είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση τών καθηκόντων αυτών. Τέτοια μέσα, 
πού διατίθενται πλουσιοπάραχα, είναι : ώριμες θεολογικές και κοι

νωνικοπολιτικές αντιλήψεις, πληθώρα υλικού πού διαπραγματεύε

ται θέματα οικουμενικού ενδιαφέροντος, μεθοδολογικά και άλλα 
μέσα οικουμενικής αγωγής και προπαντός με ενα στην ιστορία 
τοϋ Χριστιανισμού μοναδικό δίκτυο επικοινωνίας και αλληλέγγυας 
συνεργασίας μιας κοινωνίας αδελφών, πού είναι αρκετά ευαισθητο

ποιημένοι με τα κεντήματα της οικουμενικής «αλογόμυγας». 

35. "Ολα τα παραπάνω μας επιτρέπουν να επισφραγίσουμε 
αυτή τή μελέτη με μια ευχή προς το σεβάσμιο άνθρωπο, στον ό

ποιον είναι αφιερωμένη, τον Visser't Hooft : είθε να μη βρεθεί 
ποτέ το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών στην ανάγκη να επα

ναλάβει μπροστά στο δικαστήριο τών «Αθηναίων» τα τελευταία 
λόγια τής 'Απολογίας τοϋ Σωκράτη : 

((Τώρα όμως είναι ώρα να πηγαίνω εγώ για να πεθάνω 
και σεις για να ζήσετε. Ποιος από μας πηγαίνει στο καλύ

τερο κανένας δεν το ξέρει, παρά μόνο ό Θεός» ! 



Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ* 

To εγχείρημα να διατυπώσουμε κάποιες εντυπώσεις και σκέ

ψεις για το Βανκούβερ μας φέρνει πολύ κοντά στον κίνδυνο, τον 
όποιο μνημονεύει Ινα βιβλίο, σχολιάζοντας το ρεπορτάζ ενός δη

μοσιογράφου, υστέρα άπα επίσκεψη του σε πρωτεύουσα της Ευρώ

πης : «Για να φτιάξει ένα τέτοιο ρεπορτάζ δεν χρειαζόταν να πε

τάξει τόσο μακριά. Μπορούσε να το μαγειρέψει χωρίς νά κουνή

σει βήμα... αφού δεν έγραφε αυτά πού είδε κι άκουσε στο ταξίδι 
του, άλλα αυτά πού είχε δει και είχε ακούσει πολύ πριν ταξιδέ

ψει. Ξεκινώντας... ήταν κιόλας προγραμματισμένος, εφάρμοσε το 
από πριν συνταγμένο πρόγραμμα...». 

"Ενας τέτοιος κίνδυνος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος, όταν κα

λείσαι νά δεις και νά ακούσεις τόσα πολλά θεάματα και ακροά

ματα, πού συνοδεύουν τη Γενική Συνέλευση ενός παγκόσμιου ορ

γανισμού. 'Ακόμη κι αν δεν είσαι «προγραμματισμένος», ύπόκεισαι 
στους περιορισμούς του υποκειμενικού και τοΰ μερικού. Μπορείς 
νά αποκτήσεις άμεση αντίληψη για ορισμένες μόνον εκδηλώσεις, 
ποτέ για το σύνολο. 'Αλλά και πάλι οσα σοΰ διαφεύγουν είναι συνή

θως περισσότερα άπό εκείνα πού προσλαμβάνεις. Μπροστά μάλι

στα σε μια τόσο πολύχρωμη σύγκλιση ανθρώπων, παραδόσεων, 
νοοτροπιών και ιδεών είναι πολύ δύσκολο νά διασπάσεις το φρά

γμα τοΰ υποκειμενικού κριτηρίου, μάλιστα όταν είσαι νεόφυτος 
στον οικουμενικό αμπελώνα, όπως συνέβη σε πολλούς, ειδικά σ' 
αυτή τή Συνέλευση. Το πράγμα γίνεται ακόμη πιο δύσκολο, αν 

* 'Αναδημοσιεύουμε έδώ άπό τήν 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 172 (112

1983)7 το άρθρο μας αυτό, πού συμπληρώνει το εισαγωγικό σημείωμα μας. 
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προσέρχεσαι, με επιθετικές διαθέσεις, καχύποπτος, έ'μφοβος, με την 
αί'σθηση πώς πρέπει να προασπίσεις κάτι που δήθεν απειλείται. 

Τα παραπάνω εξηγούν γιατί σε μερικές 'Εκκλησίες  μέλη του 
Παγκοσμίου Συμβουλίου 'Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.) ή Οικουμενική 
Κίνηση παραμένει επί δεκαετίες τώρα στατική, ουσιαστικά ακί

νητη, αν οχι και οπισθοδρομική. Κίνηση εδώ σημαίνει αναζήτηση 
του άλλου. Οι παραπάνω ανασχετικοί παράγοντες, αντίθετα, οδη

γούν γύρω από έναν άξονα —το 'Εγώ— με ταυτόχρονη απομά

κρυνση άπα τους άλλους. 
"Εχοντας υπόψη τα παραπάνω διστάζουμε να μεταφέρουμε 

στους αναγνώστες της «'Εκκλησιαστικής'Αλήθειας» εντυπώσεις και 
εμπειρίες μας, πού, καθώς θα είναι κατ' ανάγκην αποσπασματι

κές, μπορεί νά τους παραπλανήσουν μάλλον παρά να τους ενημε

ρώσουν. Μπορεί να είναι π.χ. λαθεμένη ή εντύπωση μας, πώς 
κάτω άπό τα φαινόμενα και παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς 
για δήθεν αδιέξοδα στην Οικουμενική Κίνηση, συντελείται μια 
θεμελιακή επανατοποθέτηση της χριστιανικής Θεολογίας : υπό 
τοϋ Άγιου Πνεύματος προετοιμάζεται αργά άλλα σταθερά ή ενό

τητα τών πνευμάτων και τών καρδιών πάνω στην ακλόνητη βάση 
τής αρχαίας 'Εκκλησίας. Ή σχολαστική και ομολογιακή αλλο

τρίωση τής Θεολογίας εγκαταλείπεται. Τή θέση της —τη θέση τοϋ 
ανθρώπινου λόγου— παίρνει πάλι ό Λόγος τοϋ Θεοΰ, δπως ερμη

νεύεται αυθεντικά και βιώνεται ευχαριστιακά στην παράδοση και 
στο φρόνημα τής αδιαίρετης'Εκκλησίας. Τοϋτο διαπιστώθηκε σα

φέστατα σε πολλές εκφάνσεις τής Συνέλευσης και μάλιστα στην 
έντονης πνευματικότητας λατρευτική ζωή της, πού είχε υιοθετήσει 
μάλιστα και αρκετά στοιχεία τής ορθόδοξης, δηλ. τής αρχαίας ,Εκ

κλησίας, με ταυτόχρονη αξιοποίηση τοϋ βιωματικοΰ πλούτου άλ

λων χριστιανικών κοινοτήτων, άλλα και τών ερεθισμάτων και τών 
εκφραστικών μέσων τής εποχής μας. 

"Ισως νά είναι λαθεμένη και ή άλλη εντύπωση μας, πώς εκτεί

νεται σε παγκόσμιο πια επίπεδο ή συνειδητοποίηση τής επιτακτι

κής ανάγκης για συστράτευση τών χριστιανών στον κοινό αγώνα 
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για την αντιμετώπιση των δεινών πού μαστίζουν το σύγχρονο 
κόσμο. Ή πεποίθηση τών χριστιανών πώς ή ζωή τοϋ κόσμου 
είναι ό Χρίστος και μόνον Αυτός, αρχίζει να αποκαλύπτει τις 
συνέπειες της, δηλαδή τις ευθύνες δλων μας, άλλα και τις δυνατό

τητες μας ! 
Τέτοιες εντυπώσεις κάνουν ακόμη πιο οδυνηρό το αίσθημα της 

πικρίας, καθώς διαπιστώνεται πώς ή 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία μας 
δεν μπόρεσε ακόμη να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες, πού προσ

φέρει σ' αυτήν ενα παγκόσμιο forum, όπως αυτό —το μοναδικό !— 
της Οικουμενικής Κίνησης. Δεν παραθεωροϋμε τις δυσκολίες πού 
προκύπτουν από τό γεγονός δτι αποτελούμε, οι 'Ορθόδοξοι, μειο

νότητα στο σύνολο τών 'Εκκλησιών  μελών τοϋ Συμβουλίου. " Η 

μαστε δμως στο Βανκούβερ ή μεγαλύτερη συμπαγής οικογένεια, 
συσπειρωμένη γύρω από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ή ενοποιός 
πνευματική δύναμη και τό παγκόσμιο κύρος τοϋ όποιου αποδεί

χτηκαν σωστικά για μια ακόμη φορά. Ή παρουσία μας θα ήταν πιο 
αισθητή, αν είχαν αξιοποιήσει όλες οι 'Ορθόδοξες Εκκλησίες τις 
θέσεις αντιπροσώπων πού είχαν δικαίωμα να καταλάβουν. Και 
προπαντός, αν όλοι οί αντιπρόσωποι προσέρχονταν με επαρκή προ

ετοιμασία και διάθεση εποικοδομητικής συνεργασίας. Μπορεί όμως 
να μήν είναι λαθεμένη και ή άλλη εντύπωση μας, πώς, παρά τα 
όσα μαρτυρούν τό αντίθετο και πού έγιναν αντιληπτά π.χ. κατά 
τήν ψηφοφορία για τήν εκλογή μελών της Κεντρικής 'Επιτροπής, 
κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος ή συνειδητοποίηση τής 
βαθύτερης ουσίας τής Οικουμενικής Κίνησης, πού δεν είναι διεκ

δίκηση εξουσιών, άλλα άμιλλα στην προσφορά διακονίας για τήν 
κοινή υπόθεση. 

Δύο σημεία, για τα όποια ή εντύπωση μας δεν σκιάζεται άπό 
αμφιβολίες, είναι ή προαγωγή τής ενότητας στο χώρο τής θεολο

γίας και ή στράτευση τών 'Εκκλησιών  μελών στην προάσπιση 
τής ειρήνης. 

Κατά τήν προσωπική μας εκτίμηση, τό σημαντικότερο άπό τα 
βήματα πού έγιναν στο Βανκούβερ, ήταν ή παρουσίαση, ή ευρεία 
συζήτηση και ή ευμενής υποδοχή τοϋ κειμένου για τό Βάπτισμα, 
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την Ευχαριστία καΐ την Ίερωσύνη, του γνωστού ώς «κειμένου της 
Lima)). Οί απόψεις μας για το ιστορικό αυτό κείμενο διατυπώθη

καν κατά τη σχετική εισήγηση μας στή Συνέλευση και είναι στη 
διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. Δεν έχουμε αμφιβολία για το μέλλον 
τοϋ κειμένου. 'Αποτελεί καρπό προχωρημένης οικουμενικής ωρι

μότητας και περίσκεψης και επομένως ενα σταθμό, από τον όποιο 
είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς οπισθοδρόμηση. Θα θέλαμε 
μόνο να προσθέσουμε εδώ μια ευχή και μια παρατήρηση. 

Ή ε υ χ ή : Να μελετηθεί το κείμενο με τή δέουσα προσοχή 
και να δοθεί μια δσο το δυνατό συγκλίνουσα απάντηση άπό τις 
κατά τόπους 'Ορθόδοξες 'Εκκλησίες, μια και δεν κρίνεται σκόπι

μο να επιδιωχθεί μια ενιαία πανορθόδοξη απόκριση. Ή σύγκλιση 
στην απάντηση θα κάμει πιο αισθητή τήν ενότητα της ορθόδοξης 
μαρτυρίας. "Ετσι θα εδραιωθούν σε διαχριστιανικό επίπεδο τα ου

σιώδη της αρχαίας εκκλησιαστικής πίστης και συνείδησης πού 
έχουν προσληφθεί σ' αυτό το κείμενο. Μια τέτοια εναρμονισμένη 
πανορθόδοξη μαρτυρία θα υποβοηθήσει, εξάλλου, ώστε να γίνουν 
γρήγορα και σταθερά και τα επόμενα βήματα προς τήν ορατή ενό

τητα. Τα βήματα αυτά συναποφασίστηκαν στό Βανκούβερ και θα 
αποτελέσουν αντικείμενο ειδικότερης επεξεργασίας κατά τή σύνα

ξη τής Μόνιμης 'Επιτροπής τοϋ Τμήματος «Πίστις και Τάξις», 
πού προβλέπεται να πραγματοποιηθεί τον 'Απρίλιο τοϋ 1984 στην 
'Ορθόδοξο 'Ακαδημία Κρήτης. 

Ή π α ρ α τ ή ρ η σ η : Στην ετοιμασία τοϋ κειμένου τής Lima 
συνεργάστηκε «επί ισοις δροις» και ή Ρωμαιοκαθολική 'Εκκλησία. 
Ή εποικοδομητική αυτή συνεργασία φρονούμε δτι δείχνει και το 
σωστό δρόμο στον όποιο πρέπει να αναζητηθεί και να επιτευχθεί 
ή ένταξη τής 'Εκκλησίας αυτής στην οικουμενική κοινότητα. Μας 
ξενίζει γι ' αυτό ή άποψη, πού διατυπώθηκε πρόσφατα άπό ρω

μαιοκαθολικούς κύκλους και υποβάλλεται ώς ευχή προς τήν 'Ορθό

δοξο 'Εκκλησία : να αποχωρήσει δηλαδή άπό το Παγκόσμιο Συμ

βούλιο και, ακολουθώντας τό παράδειγμα τής Ρώμης, να επιδιώξει 
«ειδική σχέση» μαζί του. Τήν άποψη αυτή φαίνεται να βλέπουν 
ευνοϊκά και μερικοί ορθόδοξοι θεολόγοι. Ό χώρος δεν επιτρέπει 
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ευρύτερο σχολιασμό. Ούτε και αναγκαίο τον θεωρούμε άλλωστε. 
Γιατί μια τέτοια προοπτική είναι, νομίζουμε και ελπίζουμε, τελείως 
αδύνατο να ευδοκιμήσει. Θα ισοδυναμούσε με οπισθοδρόμηση 
ολέθρια για τήν Οικουμενική Κίνηση και άκρως επιζήμια για τήν 
'Ορθοδοξία. Ή τελευταία είχε και έχει ορισμένες αιτιάσεις κατά 
του Π.Σ.Ε., μερικές άπο τις όποιες είναι ΐσως δικαιολογημένες. 
Με το κείμενο της Lima δμως και με τή γενικότερα σθεναρή και 
εποικοδομητική παρουσία της στο Βανκούβερ δικαιώνεται το βα

σικό αΐτημα της 'Ορθοδοξίας για προώθηση της ενότητας στο θεο

λογικό εκκλησιαστικό επίπεδο. Στην κρίσιμη αυτή καμπή και 
μόνη ή τυχόν χαλάρωση του ζήλου της 'Ορθοδοξίας για τήν απο

κατάσταση της ενότητας, για τήν όποια προσεύχεται, άλλωστε, κα

θημερινά, θα αποτελούσε ανυπακοή στό θέλημα του Θεού «ίνα 
πάντες εν ώσιν», θέλημα  εντολή, πού ακριβώς στό Βανκούβερ 
βρήκε καθολικότερη αντήχηση στό «γεννηθήτω Κύριε, μαράν 
6θά» Ι 

Τό δεύτερο σημείο πού επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε και 
να εξάρουμε αυτή τή στιγμή, είναι ή γνωστή απόφαση της Γενι

κής Συνέλευσης, σύμφωνα με τήν όποια, για πρώτη φορά τόσο κα

τηγορηματικά, καταδικάζεται ως έγκλημα κατά τοΰ ανθρωπισμού 
και της ανθρωπότητας όχι μόνον ή «χρήση», άλλα και αυτή ή «κα

τοχή» πυρηνικών όπλων. Στην απόφαση αυτή συναντήθηκαν και 
συμφώνησαν ακόμη και οι 'Εκκλησίες των χωρών πού αποτελούν 
σήμερα τις Μεγάλες Δυνάμεις, οί όποιες — όσο επιτρέπει ό Θεός— 
κρατούν στα χέρια τους τή μοίρα τοΰ κόσμου. Ή κοινή, θαρρετή, 
ιστορική θα λέγαμε απόφαση αυτή προσλαμβάνει 'ιδιαίτερη επικαι

ρότητα και σημασία τούτη τή στιγμή, πού ή επαπειλούμενη κλι

μάκωση τών πυρηνικών εξοπλισμών μοιάζει να «βιάζει» τον απο

καλυπτικό καιρό τών εσχάτων. "Αν οί κατά τόπους 'Εκκλησίες, 
σε συνεργασία με όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης, αξιοποιή

σουν και ενεργοποιήσουν έγκαιρα και σωστά αυτή τήν κοινή από

φαση τους, θα προσφέρουν σίγουρα τεράστια υπηρεσία στην υπό

θεση της ειρήνης και τής επιβίωσης τοΰ ανθρώπινου γένους. Και 
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αυτό ανεξάρτητα άπο το γεγονός, δτι και μόνον ή συμφωνία τών 
'Εκκλησιών - μελών σε Ινα τόσο κρίσιμο και διαφιλονεικούμενο 
ζήτημα είναι αρκετή για να αποδείξει οχι μόνο την αναγκαιότητα, 
άλλα και τήν αποτελεσματικότητα της διεκκλησιαστικής συνερ-

γασίκς. 



IKt/wT 9Jn Or =™™Z ΠΙ** ΑΠΟΔΟΧΗΣ 
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ΠΛΗΡΏΜΑΤΟς 
^ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ* 

' Αξιού μεν δε υμάς τού λοιπού μη κό

πους παρέχειν ήμΐν, μηδέ περί των αυ

τών γράφειν και επιστέλλειν, εϊ γε τους 
της 'Εκκλησίας φωστήρας και θεολόγους 
άλλοτε άλλως μεταχειρίζεσθε, και τοις 
λ,όγοις τιμώντες αυτούς και επαίροντες, 
τοις εργοις αθετείτε, και τα όπλα ημών 
άχρηστα αποδεικνύετε, τους λόγους αυτών 
τους αγίους και θείους, δι ών αν ημείς 
γράφειν και άντιλέγειν ύμΐν εϊχομεν. 
"Ωστε, το καθ' υμάς, απαλλάξατε των 
φροντίδοιν ημάς. Την ύμετέραν ούν πο

ρευόμενοι, μηκέτι μεν περί δογμάτων, 
φιλίας δε μόνης ένεκα, ει βονλητόν, γρά

φετε. "Ερρωσθε. 
f'O Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμίας 

'Εξεδόθη κατά το μφπα έτος, μηνι Ίουνίω στ 
Ό πρωτονοτάριος Θεοδόσιος1 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 
1. "Ερρωσθε ! 

Αύτος ύπηρξε 6 τελευταίος λόγος της ορθόδοξης 'Ανατολής 

* Εισήγηση στη Σ Τ ' Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου 'Εκ

κλησιών στο Βανκούβερ τοϋ Καναδά. 
1. Βλ. Ί . Καρμίρη, Τα δογματικά καΐ συμβολικά μνημεία της 

'Ορθόδοξου Καθολικής 'Εκκλησίας, Π, 1953, σελ. 489. 
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προς την επαναστατημένη άπα τη Μεταρρύθμιση Δύση, όταν, πριν 
άπα 400 χρόνια, ό Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
'Ιερεμίας Β' έβλεπε τον εαυτό του υποχρεωμένο να διακόψει τη 
θεολογική αλληλογραφία με τους θεολόγους της Τυβίγγης. Είναι 
χαρακτηριστικό δτι ή τελευταία «απόκριση» του αφορούσε ανά

μεσα στα άλλα και τα Μυστήρια της 'Εκκλησίας. Είχε όμως δια

πιστώσει στο μεταξύ πώς, δστερα άπό το μεγάλο Σχίσμα της 
Χριστιανοσύνης πού είχε προηγηθεί (1054), ακολουθούσε μια δεύ

τερη διάσπαση, τις άνακαινίσεις/καινοτομίες (ErNeuerungen) 
της οποίας δεν μπορούσε να αποδεχθεί ούτε ή Παλαιά, ούτε ή Νέα 
Ρώμη. «Τήν νμετέραν οΰν πορενόμενοι...», αφήσατε να πορευόμα

στε στο δικό μας δρόμο ! «Μηκέτι μεν περί δογμάτων, φιλίας δέ 
μόνης ένεκα, ει βονλητόν, γράψετε. "Ερρωσβε!» 

2. "Αν και δεν έζησαν βέβαια «ερρωμένως» στην απομόνωση 
τους, ακολούθησαν πράγματι οι δυο κόσμοι επί 400 σχεδόν χρό

νια καθένας το δικό του δρόμο, ώσπου συναντήθηκαν και πάλι, 
αύτη τη φορά στην άπω Δύση, στη Lima του Περοϋ.1 Έ κ ε ΐ βρί

1. 'Εννοείται εδώ ή διάσκεψη της ολομέλειας της Επιτροπής «ΙΙίστις 
και Τάξις» τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών άπό 2 μέχρι 16 'Ια

νουαρίου 1982, πού έγινε στην «"Οαση των Άγιων Αποστόλων», στο Ri

cardo Palma, κοντά στη Lima τοϋ Περοϋ. Το μεσημέρι της 12 'Ιανουαρίου 
ολοκληρώθηκε ή διαδικασία τελικής θεώρησης όλων των παραγράφων τοϋ 
κειμένου καί της ομόφωνης έπιψήφισής του στό σύνολο. Χωρίς καμιά αρνη

τική ψήφο καί χωρίς καμιά αποχή συμφωνήθηκε ότι « Ή 'Επιτροπή θεω

ρεί δτι το αναθεωρημένο κείμενο περί Βαπτίσματος, Ευχαριστίας καί Ίερω

σύνης έχει προωθηθεί σέ Ινα τέτοιο στάδιο ωριμότητας, ώστε είναι έτοιμο 
νά διαβιβασθεί στις 'Εκκλησίες —σύμφωνα με τήν εντολή της Ε ' Γενικής 
Συνελεύσεως τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου 'Εκκλησιών, Nairobi 1975, πού 
επιβεβαιώθηκε άπό τήν Κεντρική 'Επιτροπή στό Dresden 1981» {Towards 
Visible Unity, I, WCC 1982, σελ. 83). Δικαιολογημένη ή γενική ικανο

ποίηση πού εκδηλώθηκε αμέσως μετά τήν αγαθή έκβαση τής ψηφοφορίας καί 
πού επισφραγίσθηκε μέ θερμή ευχαριστήρια προσευχή. 'Επρόκειτο πράγματι 
γιά έ'να ιστορικό γεγονός. "Υστερα άπό θεολογικές αντιδικίες των Χριστια

νών καί σκληρές, οχι σπάνια αιματηρές συγκρούσεις πολλών αιώνων, κατορ

θώθηκε ή σύγκλιση τών καρδιών καί τών πνευμάτων προς τήν, αυτή τήν 
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σκονταν τώρα δχι μόνον ο! τότε άλληλογραφήσαντες. Παρόντες 
ήταν επίσης οι εκπρόσωποι της Παλαιάς Ρώμης και πολλοί άλλοι 
«παλαιοί» και «νέοι», δχι μόνον άπό την 'Ανατολή και τή Δύση, 
άλλα άπό ολόκληρη την παγκόσμια στο μεταξύ αναπτυγμένη Οικου

μένη. "Ολοι αυτοί συναπαντήθηκαν Οχι μόνο «φιλίας ένεκα», άλλα 
και για να διαλεχθοϋν και πάλι περί δογμάτων ! Συναντήθηκαν 
όμως προπαντός επειδή, τόσον οι ΐδιοι, δ σο και οι Εκκλησίες 
πού τους εΐχαν ορίσει ώς εκπροσώπους τους, δεν αισθάνονταν 
πια «έρρωμένως», καθώς πορεύονταν καθένας στο δικό του δρόμο. 
Συναντήθηκαν λοιπόν με τή σταθερή πρόθεση να προετοιμάσουν 
και να υποδείξουν βήματα, πού όδηγοϋν στην οδό, πού είναι επί

σης ή αλήθεια και ή ζωή (Ίωάν. 14,6). 

ώρα, μέγ>.στη δυνατή συμφωνία πάνω σε καίρια και ώς τώρα έντονα διϊστά

μενα θεολογικά ζητήματα, πού άμεσα μεν άφοροϋν στα μυστήρια τοϋ Βα

πτίσματος, της Ευχαριστίας και της Ίερωσύνης, έμμεσα όμως, πλην σαφώς, 
εκτείνονται και στην Τριαδολογία, τή Χριστολογία, την Πνευματολογία, την 
Έκκλησιολογία και την Έσχατολογία. Γιά το αποτέλεσμα αυτό απαιτήθηκε 
σκληρή εργασία μιας χρονικής περιόδου, πού φθάνει ώς τό Α' Παγκόσμιο 
Συνέδριο της Fai th and Order το 1927 στή Λωζάνη. Προς τή σύγκλιση 
αύτη κινήθηκαν εκπρόσωποι Οχ ι μόνο των Έκκλησιώνμελών τοϋ Παγκο

σμίου Συμβουλίου 'Εκκλησιών, άλλα και 'Εκκλησιών, πού δεν είναι ακόμη 
μέλη και μάλιστα και της Ρωμαιοκαθολικής 'Εκκλησίας, ή οποία μετέχει 
επίσημα σ' αύτη τήν 'Επιτροπή. Πρόκειται λοιπόν για μια σύγκλιση παγχρι

στιανική ! Είναι ευχάριστο ότι στό αγαθά αύτύ αποτέλεσμα συνέβαλαν απο

φασιστικά και 'Ορθόδοξοι θεολόγοι και μάλιστα οί Καθηγητές 'Ιωάννης Ζη

ζιούλας και Νικόλαος Νησιώτης, ό όποιος υπήρξε και Πρόεδρος της 'Επι

τροπής. "Οσοι παρακολούθησαν άπό κοντά τήν όλη προσπάθεια γνωρίζουν 
ότι συνοδεύτηκε άπό ένθερμη προσευχή και τακτική λειτουργική ζωή τών 
μελών της 'Επιτροπής, πού κορυφώθηκε με τήν τέλεση της λεγόμενης «Λει

τουργίας της Λίμα», πού επαναλήφθηκε καί στό Βανκούβερ. "Αν και θεωρεί

ται, ότι ή Λειτουργία αυτή «στή θεολογική της βάση είναι ορθόδοξη» (Γ. 
Τσέτση, Βανκούβερ 1983. Μια πρώτη αξιολόγηση τής έκτης Γενικής Συνέ

λευσης τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου 'Εκκλησιών, 'Εκκλησία 12 (1984)43), 
δεν έχει βέβαια γιά τους 'Ορθόδοξους λειτουργικό ενδιαφέρον. Πρόθεση μας 
είναι, ωστόσο, να μεταφράσουμε τό κείμενο τής Λειτουργίας αυτής, ώστε να 
γίνει γνωστή καί στον τόπο μας. Γιά τήν αξία καί σημασία τής Λειτουργίας 
αυτής πρέπει βέβαια να αποφανθούν οί ειδικοί λειτουργιολόγοι. 
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3. Άπα την αντιπροσωπευτική εκείνη σύναξη της Lima εγκαι

νιάσθηκε και πάλι μια «αλληλογραφία», τη φορά αύτη με όλες τις 
Εκκλησίες, στην οποία γίνεται ξανά λόγος περί Μυστηρίων : περί 
του Βαπτίσματος, της Ευχαριστίας και της Ίερωσύνης (ΒΕΜ = 
Baptism, Eucharist, Ministry). Έδώ δεν πρόκειται πια για απο

κλίνουσες λογομαχίες (divergierende Disputationen) : χάρη σε 
μια συγκλίνουσα βούληση, υπερψηφίσθηκε ομόφωνα ενα κείμενο 
σύγκλισης (Konvergenztext) και δωρήθηκε σε όλους μας προς 
κοινή χαρά, προς «αναβάπτιση» στην πίστη της 'Αποστολικής 
Εκκλησίας, προς μετάνοια και προαγωγή της ευχαριστιακής κοι

νωνίας μετά του Κυρίου μας και μετ' αλλήλων και προς μαρτυρίαν 
και διακονίαν του μεγάλου μυστηρίου τής ενότητας και τής σωτη

ρίας για δλο το λαό του Τριαδικού Θεοϋ, για τον κόσμο Του ολό

κληρο ! Δηλαδή προς υπακοή στο Ευαγγέλιο ! 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΕΜ ; 

4. Άπό τήν εισήγηση μας αυτή αναμένεται τώρα ενα σύντο

μο σχόλιο πάνω σ'αύτό το κείμενο σύγκλισης, και ειδικότερα πάνω 
στο πρόβλημα τής αποδοχής του. Μας φαίνεται, ωστόσο, απρόσ

φορο και ελάχιστα δυνατό να κάνουμε αυτό το σχολιασμό, πριν 
αποκτήσουμε κάποια σαφήνεια όσον άφορα στο τί είναι πράγματι 
τό ΒΕΜ, τί θέλει να είναι, ώς τί καλούνται να το αποδεχθούν οι 
'Εκκλησίες. 

5. Τό ΒΕΜ μας φαίνεται, πριν άπ' δλα, πώς είναι καρπός 
τής πιστής εκπλήρωσης τής αποστολής με τήν όποια έχει επιφορ

τισθεί άπό τό Καταστατικό της ή 'Επιτροπή «ΙΊίστις και Τάξις» 
(Faith and Order). Δηλ. τοϋ «να διακηρύσσει τήν ενότητα τής 
'Εκκλησίας τοΰ 'Ιησού Χριστού και να καλεί τις 'Εκκλησίες προς 
τό στόχο τής ορατής ενότητας σε μια πίστη και μια ευχαριστιακή 
κοινωνία, πού βρίσκει τήν έκφραση της στή λατρεία και στην κοι
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νή ζωή εν Χριστώ, ίνα πιστεύση 6 κόσμος».1 "Τστερα άπό μισόν 
αιώνα περίπου (χρονική διάρκεια πού φαίνεται πολύ μεγάλη, αν 
συγκριθεί με τον επείγοντα χαρακτήρα της οικουμενικής υπόθε

σης και με τήν ανυπομονησία τής εποχής μας, πού εΐναι, ωστόσο, 
κατανοητή, αν ληφθεί υπόψη το χαώδες σχίσμα και ή διάσπαση 
στην 'Εκκλησία και στή θεολογία), έθεσε ήδη ή 'Επιτροπή ενώ

πιον τών 'Εκκλησιών μια συγκεκριμένη πρόταση, πού ανταποκρί

νεται explicite ή implicite σε όλες τις υποχρεώσεις πού έχουν 
ανατεθεί άπο το Καταστατικό στην 'Επιτροπή. Γι' αυτό ανήκουν 
στην 'Επιτροπή και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο 'Εκκλησιών οί 
ειλικρινείς ευχαριστίες μας ! 

6. Στο ερώτημα, τί εΐναι πράγματι το ΒΕΜ, ως τί θέλουν οί 
συγγραφείς του να αντιλαμβανόμαστε αυτό το κείμενο, δίδει επαρ

κή απάντηση 6 Πρόλογος πού το συνοδεύει. 'Επισημαίνουμε τα 
ακόλουθα βασικά σημεία, πού τα θεωρούμε σημαντικά για τήν 
εκπλήρωση τής αποστολής πού μας έχει ανατεθεί : 

α) Το ΒΕΜ έχει ως αφετηρία τήν επίγνωση, πού κερδήθηκε 
άπό κοινού, δτι μια άπο τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για τήν 
ορατή ενότητα τής 'Εκκλησίας είναι ή βασική συμφωνία στα ση

μεία εκείνα τής διδασκαλίας περί Βαπτίσματος, Ευχαριστίας και 
Ίερωσύνης πού είναι διϊστάμενα και προκαλούν χωρισμό.2 

β) Τό ΒΕΜ πέτυχε Οχι βέβαια έναν «Konsensus», άλλα πάν

τως έναν «αξιοσημείωτο βαθμό ομοφωνίας».3 

1. Καταστατικό τής 'Επιτροπής. Πρβλ. ΒΕΜ, VIII. Προφανώς άπό 
έλλειψη πληροφόρησης ενοχλούνται μερικοί 'Ορθόδοξοι θεολόγοι άπό τή χρή

ση του όρου «ορατή ενότητα», ή όποια έχει, ωστόσο, καθιερωθεί και χρησιμο

ποιείται και σε επίσημα ορθόδοξα κείμενα. Εκείνοι πού θα μπορούσαν ασφα

λώς να έχουν κάποια δικαιολογημένη επιφύλαξη είναι μάλλον οί Προτεστάν

τες, πού προέρχονται άπό τήν παράδοση μιας έκκλησιολογίας πού τονίζει 
τό «άόρατον» τής Εκκλησίας και θα έπρεπε να δυσκολεύονται να εξοικειω

θούν μέ τήν έννοια τής ορατής ενότητας της. 
2. ΒΕΜ, VIII. 
3. ΒΕΜ, IX. 
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γ) "Ετσι αναδεικνύεται το ΒΕΜ σε ενα άπό τα πιο σημαντικά 
στάδια στο δρόμο προς την ορατή ενότητα.1 

δ) Ό δρόμος αυτός δεν οδηγεί κατευθείαν προς τα εμπρός, 
άλλα αναδρομικώς προς τα πρόσω ! Στην οικουμενική κίνηση της 
μιας προς τήν άλλη,«έχουν ευλογηθεί εκ νέου οι 'Εκκλησίες, καθώς 
έχουν άκροασθεΐ ή μια τήν άλλη και έχουν επιστρέψει άπο κοινού 
στην αρχική πηγή». Αυτή είναι ή αναδρομή, ή κίνηση προς τα 
πίσω, προς τήν «παράδοση του Ευαγγελίου, όπως μαρτυρεΐται 
στην 'Αγία Γραφή και παραδίδεται εν τή Εκκλησία και δια της 
Εκκλησίας τη δυνάμει του Αγίου Πνεύματος».2 Ή ομολογία αυτή 
—δπως και το ΐδιο το κείμενο της Lima— είναι ίσως ή πιο ση

μαντική οικουμενική απόδειξη μιας πρώτης συνεννόησης στο πρό

ξενο διάστασης πρόβλημα της εσωτερικής συνυφής (Kohärenz) 
ανάμεσα στή Γραφή και στην Παράδοση. Και αυτό είναι σίγουρα 
μια κίνηση προς τα πρόσω ! 

ε) Σύμφωνα με τον καθαυτό σκοπό του, προσηλώνεται το 
κείμενο «σε εκείνες τις Οψεις τοΰ θέματος, πού σχετίζονται άμεσα 
ή έμμεσα με προβλήματα της αμοιβαίας αναγνώρισης, πού οδηγεί 
στην ενότητα».3 Ευκρινής είναι ή πρόθεση τοϋ κειμένου να ανα

φερθεί σε θέματα πού παρενοχλούν τήν ενότητα. Και μάλιστα 
οχι μόνο σε θεωρητικά, άλλα και σε πρακτικά προβλήματα, μια 
και τα τελευταία είναι συχνά αιτία διάστασης (π.χ. ζητήματα τυ

πικού). 
στ) Το κείμενο ούτε πλήρη διαπραγμάτευση των θεμάτων επι

διώκει, ούτε «παρασιωπά διϊστάμενα ζητήματα», «πού απαιτούν 
περαιτέρω αποσαφήνιση».4 'Ιδίως σε τέτοια ζητήματα άναφέρον

1. ΒΕΜ,ΊΧ. 
2. ΒΕΜ, IX (διατύπωση τοϋ Δ' Παγκοσμίου Συνεδρίου της'Επιτροπής 

«Πίστις καΐ Τάξις» στο Μόντρεαλ, 1963). Πρβλ. ιδίως τα περί αποστολικής 
παραδόσεως, ΒΕΜ, § 34, σελ. 28. 

3. ΒΕΜ, IX. 
4. ΒΕΜ, IX. 
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ται καί τα σχόλια πού συνοδεύουν το κείμενο ώς intermedia. 
Πρόκειται γιά αξιοσημείωτη και πολύ υποβοηθητική καινοτομία. 

ζ) "Αν και έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα «οριστικά επεξερ

γασμένο κείμενο»,1 ή διαδικασία παραμένει ανοιχτή. Οί απαντή

σεις των 'Εκκλησιών θά συγκριθούν αργότερα ή μια με τήν άλλη, 
ενα προβλεπόμενο παγκόσμιο συνέδριο θα εξετάσει τις οικουμενι

κές έμπλοκές/συνέπειες (Implikationen) για τις 'Εκκλησίες. Επο

μένως και ύστερα άπ' αυτό το κείμενο, τώρα πια όμως με αυτό 
το κείμενο, παραμένουμε καθ' όδόν ! 

η) Το κείμενο είναι, τέλος, μαρτυρία μιας για όλους μας ιδιαί

τερα σημαντικής πεποίθησης : «έχουμε συνειδητοποιήσει σε αύξα

1. ΒΕΜ, VIII . 'Εννοείται το τελικά κείμενο της 'Επιτροπής «Πίστις 
καί Τάξις», σύμφωνα μέ τήν απόφαση της Κεντρικής 'Επιτροπής (Dresden 
1981). Δεν σημαίνει όμως δτι αυτό θα είναι αναγκαστικά και τό τελικό κεί

μενο τοϋ Π.Σ.Ε. , γιατί τότε δεν θα υπήρχε λόγος να ζητηθούν προτάσεις των 
'Εκκλησιών  μελών πάνω στην περαιτέρω εργασία σε σχέση μέ το ΒΕΜ 
καί το ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα «καθ' όδόν προς μια κοινή ομολογία 
τής αποστολικής πίστεως σήμερα» (ΒΕΜ, Χ). Τό επόμενο Ε' Παγκόσμιο 
Συνέδριο τής 'Επιτροπής, πού ορίστηκε για τό έτος 1987 ή 1988, θα λάβει 
ασφαλώς καθοριστικές αποφάσεις. Τα προηγούμενα Συνέδρια έγιναν σέ μη 
ορθόδοξες χώρες (τό Α' στη Λωζάνη 1927, τό Β' στό 'Εδιμβούργο 1937, 
τό Γ' στή Lund 1952 καί τό Δ' στό Montreal 1963). Ευχή μας θά ήταν, 
τό Ε' Συνέδριο να πραγματοποιηθεί σέ ορθόδοξο χώρο καί μάλιστα τό 1987, 
ώστε να συμπέσει ακριβώς μέ τή συμπλήρωση 1.200 χρόνων από τήν Ζ' 
Οικουμενική Σύνοδο, άφοϋ μάλιστα τό Συνέδριο προορίζεται νά πορευθεί 
«στό δρόμο προς μια κοινή έκφραση τής αποστολικής πίστεως σήμερα», προς 
τήν κατεύθυνση δηλ. προς τήν οποία ζητούσαμε πάντοτε εμείς οί 'Ορθόδο

ξοι νά κινηθεί τό Π.Σ.Ε. καί ολόκληρη ή Οικουμενική Κίνηση, προς τήν πί

στη τής Εκκλησίας τών οκτώ πρώτων αιώνων. Ή Γενική Συνέλευση αποδέ

χθηκε σχεδόν χωρίς συζήτηση τήν "Εκθεση τής Β' 'Ομάδας (σέ αντίθεση μέ 
τις οξύτατες συζητήσεις, πού έγιναν γιά όίλλες Εκθέσεις), στην οποία μάλι

στα, έκτος άπό τό ΒΕΜ, γίνεται λόγος καί γιά τό θέμα τής ενότητας στό 
σύνολο του καί καθορίζονται, όπως είπαμε, συγκεκριμένα βήματα προς τό 
μέλλον. Τό γεγονός αυτό βεβαιώνει δτι υπάρχει πράγματι ενώπιον τής 'Ορθο

δοξίας ένας «καιρός», τόν όποιο δέν θά πρέπει νά άντιπαρέλθει ! 
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νόμενο βαθμό την ενότητα μας εν τω σώματι τοϋ Χρίστου».1 

Οί συγγραφείς είναι γι ' αυτό πλήρεις ειλικρινούς χαρας για 
την «έπανανακάλυψη» της κοινής μας κληρονομιάς εν τ ω Εύαγγε

λίω και βλέπουν την Οικουμενική Κίνηση σε έναν «καιρό», πού 
πρέπει να γίνει αντιληπτός από όλους μας,2 ιδίως από τό λαό τοΰ 
Θεοΰ. Εκφράζεται ή ευχή να διευκολυνθεί και ή δική του είσο

δος στην κοινή χαρά.3 

θ) Πλήρης «Konsensus», βέβαια, ως «εμπειρία ζωής και 
άρθρωση της πίστεως», «έχει τις ρίζες του στην κοινωνία, πού 
οικοδομείται επί τοϋ Ίησοϋ Χριστού και επί της μαρτυρίας των 
Αποστόλων». Είναι μια δωρεά τοϋ Πνεύματος και «μπορεί να 
διακηρυχθεί μόνο τότε, όταν θα φθάσουν οί Εκκλησίες στο ση

μείο να ζουν και να ενεργούν από κοινού έν ένότητι».4 

7. Οί συγγραφείς τοΰ κειμένου της Lima έχουν δείξει λοιπόν 
οί 'ίδιοι σαφώς και είλικρινώς τή φύση και την ουσία, τήν πρόθεση 
και τή λειτουργία, τα όρια, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τοΰ 
υπόψη κειμένου. "Ετσι έχουν αποσαφηνίσει επίσης τό νόημα και 
τήν έκταση τής «αποδοχής», για τήν όποια παρακάλεσαν τις 'Εκ

κλησίες. 

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΕΜ ; 

8. 'Ερωτάται τώρα, πώς βλέπουν τό κείμενο τής Lima εκεί

νοι στους όποιους απευθύνεται. Τό ερώτημα πρέπει να μείνει 
λίγο πολύ ανοιχτό, ώσπου να διατυπώσουν τήν επίσημη απάντηση 
τους οί 'Εκκλησίες. Μέχρι τότε πρέπει να άρκεσθοΰμε σε υποκει

μενικές απόψεις, οί όποιες δεσμεύουν βέβαια μόνον εκείνον πού 
τις διατυπώνει, μάλιστα όταν —όπως στην περίπτωση μας — 

1. ΒΕΜ, Χ. 
2. ΒΕΜ, Χ. 
3. ΒΕΜ, Χ. 
4. ΒΕΜ, IX. 
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πρόκειται, για Ινα λαϊκό θεολόγο, πού δέν έχει «είδικευθεϊ» στη 
Συμβολική ή στή Δογματική. 

9. "Οσο μας είναι μέχρι σήμερα γνωστό, δέν έχει παρατηρη

θεί ακόμη στην 'Ορθόδοξο 'Εκκλησία μας μια ενασχόληση μέ 
αυτό το κείμενο, ανάλογη προς τή σημασία του και τή δυνάμει 
πρωτοποριακή επενέργεια και λειτουργία του. Έ κ τ ο ς άπα μερικά 
σχόλια, πού δεν είναι οδτε μόνο θετικά, οδτε μόνον αρνητικά, υπάρ

χει μόνο μια διατύπωση άποψης, πού, ωστόσο, είναι καθοδηγητι

κή : σε μια συνέντευξη του (3 Μαρτίου 1983) ό Οικουμενικός 
Πατριάρχης Δημήτριος βεβαίωσε δτι στο κείμενο της Lima περί 
Βαπτίσματος, Ευχαριστίας και Ίερωσύνης «ή 'Ορθόδοξος 'Εκκλη

σία ευρίσκει μέ ικανοποίηση πολλά στοιχεία της διδασκαλίας της 
επί των καίριων τούτων θεμάτων».1 

10. 'Εκείνο πού είναι ίσως δυνατό να πει κανείς από τώρα, 
είναι αυτό πού το ΒΕΜ ούτε θέλει, ούτε και μπορεί να είναι για 
μας : 

α) Δέν θέλει και δέν μπορεί να είναι ένα Κεφάλαιο άπό ένα 
εγχειρίδιο της Δογματικής, πού ακολουθεί άλλα Κεφάλαια περί 
τής 'Αγίας Τριάδος, της Χριστολογίας, της Έκκλησιολογίας κ.λπ. 
"Οποιος περιμένει κάτι τέτοιο θα πρέπει να αναγνωρίσει το ταχύ

τερο δυνατόν πώς αυτό δέν μπορούσε να είναι ή αποστολή και το 
νόημα τοϋ κειμένου. Πολύ περισσότερο, γιατί έδώ λέγεται καθαρά 
aAdieu» στο σχολαστικό τρόπο τής σκέψης, τοϋ προβληματισμού, 
τής απάντησης στα ερωτήματα. Είναι, έξαλλου, σαφές, ότι εγκα

ταλείπεται επίσης ή «καθαρή», «αντικειμενική», «επιστημονική» 
θεολογία, παρά το Οτι δέν αγνοούνται βέβαια τα πορίσματα τής 
επιστήμης.2 'Εδώ όμως ή προτεραιότητα δέν δίδεται στο τι λέ

1. 'Επίσκεψις, 291(1983)2. 
2. "Οπως π.χ. ή νέα γνώση για τή θεμελιακή σημασία της «επισκο

πής», ΒΕΜ, 25. Πρβλ. τή μελέτη τής World Alliance of Reformed Church

es : Report on the Study of Episcopè (Towards Visible Unity Ι., σελ. 
81) και τις σχετικές Ερευνες τοϋ Καθηγ. Γερ. Κονιδάρη, ιδίως δσα περί τής 
σημασίας τής «επισκοπής» σε σχέση μέ τό ΒΕΜ αναγράφει στις μελέτες του, 
πού περιλαμβάνονται στον τόμο: ΟΙκουμενική 'Ορθοδοξία, Α', 'Αθήναι 1982. 
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γουν οι θεολόγοι, άλλα στο τι λέγει το Πνεύμα στις Εκκλησίες . 
"Οποιος αντιλαμβάνεται τοχίτο θα ανακαλύψει χωρίς ιδιαίτερη 
δυσκολία τη σταθερή τριαδολογική, χριστολογική, έκκλησιολο

γική, πνευματολογική και ευχαριστιακή βάση της θεολογίας, πάνω 
στην οποία επιχειρείται εδώ, χάριν του μέλλοντος της 'Εκκλησίας, 
μια οικοδομή σταθερή και με «υλικό» δοκιμασμένο τώρα και δυο 
χιλιάδες χρόνια.1 

β) Δεν θέλει και δεν μπορεί να εΐναι παρουσίαση της διδα

σκαλίας μιας παράδοσης, π.χ. της ορθόδοξης ! "Αν ή 'Επιτροπή 
μας είχε παρουσιάσει Ινα «καθαρά» ορθόδοξο κείμενο, θα ήμουν 
υποχρεωμένος, ώς ορθόδοξος θεολόγος, να το αντιμετωπίσω με 
επιφυλάξεις ελάχιστα λιγότερες από εκείνες πού θα είχα απέναντι 
σε εν α «καθαρά» «λατινικό», παλαιοκαθολικό, ή Ινα κείμενο 
προερχόμενο από τήν παράδοση των Βαλδίων ή τών Βαπτιστών ή 
ακόμη σύμφωνα με τή «μαύρη» ή τήν «κίτρινη» θεολογία, τή 
«θεολογία της απελευθέρωσης» ή τή θεολογία μιας χαρισματικής, 
μιας υπερσυντηρητικής ή ύπερπροοδευτικής κίνησης.2 Γιατί θα 
είχα πολλούς λόγους να υποθέσω, είτε Οτι έγινε κιόλας το θαύμα 
μιας γενικής συμφωνίας (Konsensus) προς ορισμένη, δηλ. τή «δι

κή» μου, κατεύθυνση —Ινα θαύμα πού ελάχιστα μπορεί να περι

μένει κανείς σ' αυτό το στάδιο— είτε δτι ή 'Επιτροπή παράκουσε 

1. «Σεις οι πιστοί με τάς αυθόρμητους εκδηλώσεις σας υποδεικνύετε 
εις ήμας τους ποιμένας το χρέος μας, όταν ήμεϊς το παρ αμελώ μεν και δταν 
δέν ακούω μεν αυτό, πού το Πνεύμα λέγει ταϊς Έκκλησίαις. Σας εύχαριστοΰ

μεν δι' αυτό», έδήλωσε προ καιρού προς ρωμαιοκαθολικούς πιστούς ό Πανα

γιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος ό Α' ('Επίσκεψις, 306/15 
12  1983, σελ. 2), εξηγώντας, κατά τον πιο πειστικό τρόπο, εκείνο πού θέ

λουμε να υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό: ότι δηλ. οί δρόμοι τών θεολόγων, 
συνήθως δαιδαλώδεις και δύσβατοι για το πλήρωμα της 'Εκκλησίας, δέν 
είναι οι μόνοι ούτε πάντοτε και οί ασφαλέστεροι. «Το πνεύμα δπον θέλει πνεϊ» 
(Ίωάν. 3,8) καί πολλές φορές σέ χώρους και προς κατευθύνσεις πού οί θεο

λόγοι ούτε καν υποπτευόμαστε ! 
2. Βλπ. Alex. Papaderos, Skizzen aus dem Leben kretischer Prie

ster, στύν έόρτιο για τον H.J. Quest τόμο : Wenn Theologie praktisch 
wird..., Steinkopf Verlag, Stuttgart 1983, σελ. 230245. 
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στην ειδική εντολή πού έλαβε και αστόχησε στο σκοπό της. Είμαι 
λοιπόν ευγνώμων, πού έ'χω μπροστά μου αυτό και δχι κάποιο 
άλλο κείμενο ! 

γ) "Οχι γενικευτικές κρίσεις. 
Τό ΒΕΜ δεν μας φαίνεται γι ' αυτό κατάλληλο για γενικευτικες 

κρίσεις. Διατυπώσεις, κατά τις όποιες τό ΒΕΜ εΐναι πολύ ορθό

δοξο, πολύ ρωμαιοκαθολικό, πολύ λουθηρανικό στο σύνολο του ή 
σε κείνο τό σημείο «καθαρά» καλβινιστικό ή σβιγγλιανό, δεν είναι 
τίποτε άλλο από γενικευτικες κρίσεις, πού πρέπει να τις αγνοή

σουμε γενικά ! 
δ) "Οχι ενα ταμπού. 
Τό ΒΕΜ δεν είναι επίσης Ινα «μη μου άπτου» Tabu , πού δεν 

επιτρέπεται να τό σκαλίζει κανείς! Ή κριτική αντιμετώπιση τοϋ 
κειμένου είναι μέρος της διαδικασίας αποδοχής. 'Ακόμη και μια 
επίσημη, θετική απάντηση των 'Εκκλησιών σ' αυτό τό στάδιο, 
δεν θα μπορεί ασφαλώς να θεωρηθεί ώς επίσημη αποδοχή. Ναι, 
λοιπόν, στην κριτική αποτίμηση. Με τήν προϋπόθεση, πώς ή κρι

τική δεν ασκείται χάριν της κριτικής, άλλα υπηρετεί τον τελικό 
σκοπό πού έχουν αναλάβει οι 'Εκκλησίες άπό κοινού. Γιατί το 
κείμενο έχει αποσταλεί στις 'Εκκλησίες προς αποδοχή (Rezep

tion) και όχι προς βιβλιοκρισία( Rezension) ! 
ε) "Οχι ενα βολικό κείμενο. 
Τό ΒΕΜ δεν είναι άνετο, βολικό κείμενο για τις 'Εκκλησίες! 

'Ακόμη κι αν δεν πρόκειται να επιτελέσει τον ερεθιστικό ρόλο της 
«αλογόμυγας» για τις 'Εκκλησίες και τους θεολόγους,1 δεν είναι 
πάντως ενα άπό τα αναρίθμητα θεολογικά κείμενα, πού θα άντι

1. Πρβλ. τή σχετική μελέτη μας, πού δημοσιεύεται στον τόμο αυτό. 
"Ας επιτραπεί να διευκρινίσουμε, στο σημείο αυτό, δτι πολλά σημεία των κει

μένων, πού δημοσιεύουμε εδώ, θα μπορούσαν να είχαν διατυπωθεί πιο άχρω

μα, ανώδυνα, «διπλωματικά», αν δεν είχαμε θέσει συνειδητά ώς βασική επι

δίωξη τους τήν ανακοίνωση των σκέψεων μας χωρίς περιστροφές και σκοπι

μότητες αυτοπροστασίας. 
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παρέλθουν τή συνείδηση της 'Εκκλησίας και θα ριφθούν στη λη

σμοσύνη. Κι αυτό γιατί μ' αυτό το κείμενο προβάλλεται προς τις 
Εκκλησίες ή αξίωση να αποδεχθούν κάτι καινούριο, άλλοιώτικο, 
προκλητικό. Δημιουργεί ένα αίσθημα βιασμού, παρακινδύνευσης, 
μεγάλων τολμημάτων, πού ενδέχεται να προκαλέσει φόβους και 
να συμβουλέψει καταφυγή στη θαλπωρή της ανενεργού σιωπής ! 
'Εδώ ακριβώς χρειαζόμαστε δλοι τή διακριτική χάρη του 'Αγίου 
Πνεύματος, για να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις και να παρα

μείνουμε στο σωστό δρόμο. Τό ίδιο τό Β EM μας δείχνει καθαρά 
αυτή τήν οδό : ο'ι Εκκλησίες, πού έχουν κληθεί σε ευχαριστιακή 
βιοτή και δράση, είθε, με αφορμή τα ερωτήματα πού τους θέτει 
τό ΒΕΜ, να ξανασκεφθούν τό περιεχόμενο και τήν επίκαιρη οικου

μενική σχέση και σημασία ορισμένων βασικών ορών και εννοιών, 
όπως «ευχαριστιακή θυσία», «μεταβολή τών στοιχείων», «κλάσις 
του άρτου» κ.λπ. Χωρίς θυσία, χωρίς μεταβολή και χωρίς ρήξη 
τών δεσμών με ορισμένα αυτονόητα, πού δεν τα έχουμε 'ίσως συλ

λογισθεί επαρκώς, παραμένει μάλλον αδιανόητη ή ορατή ενότητα 
και ή ευχαριστιακή κοινωνία.1 

1. Εκείνο πού θέλουμε να υπογραμμίσουμε με τα παραπάνω είναι ή 
πεποίθηση μας, δτι θα μείνει κενός κάθε λόγος περί Ευχαριστίας, αν δεν επι

βεβαιώνεται άπό Ινα αυθεντικό ευχαριστιακό ήθος και μια προθυμία για θυ

σία και αύτοπροσφορά υπέρ τοϋ άλλου. Ή «μεταβολή τών στοιχείων» πρέ

πει να όοηγεΐ σε μεταβολή τοϋ εσω άνθρωπου, σε μεταμόρφωση και ανακαί

νιση. «Κλάσις τοΰ άρτου» σημαίνει επίσης μοίρασμα, αμοιβαιότητα, συμμε

τοχή. Το ΒΕΜ όμως μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει και ώς καθολικό

τερη πρόκληση προς όλους μας και μάλιστα προς τις 'Εκκλησίες εκείνες και 
τις χριστιανικές κοινότητες, πού έχουν απομακρυνθεί σαφώς άπό τήν πίστη 
και τήν παράδοση της αποστολικής 'Εκκλησίας. Είναι μια πρόκληση για 
ανάμνηση, ανάνηψη και ανακαίνιση. 'Επομένως μια πρόκληση θετική. Πρά

γματι, ακόμη και ό κοσμικός τύπος ϊσπευσε να επισημάνει τήν ειδική αυτή 
αποστολή και παρέμβαση τοϋ ΒΕΜ στην αυτοσυνειδησία τών 'Εκκλησιών. 
Βλπ. K.L. Woodword, The road to Christian Unity, στο περιοδικό News

week 34(1983)46. Πρβλ. Γ. Τσέτση, δ.π., σελ. 545, και δσα αναγράφουμε 
στην παραγρ. 3, πού αναφέρονται σέ όλες τις 'Εκκλησίες, χωρίς εξαίρεση. 
Πόσον ευρύ είναι τό πεδίον για κατανόηση ορισμένων «αυτονόητων», ιδίως 
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στ) "Οχι υπόθεση ιδιωτική. 
Το ΒΕΜ δεν είναι ιδιωτική υπόθεση των συγγραφέων του, 

της 'Επιτροπής «Πίστις και Τάξις» ή του ίδιου του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου 'Εκκλησιών δεν είναι ένα απομονωμένο και άποκε

κλεισμένο στον εαυτό του σύνολο. Είναι μια υπόθεση των 'Εκκλη

σιών ! Το ΒΕΜ αναπτύχθηκε μαζί με την Οικουμενική Κίνηση, 

στο χώρο της θεολογίας, κάτω άπα το πρίσμα των νέων απαιτήσεων της επο

χής μας, φαίνεται καί στις παρακάτω διαπιστώσεις τοϋ Σεβασμ. Μητροπο

λίτου Μύρων Χρυσοστόμου Κωνσταντινίδου, Ή 'Ορθόδοξος Θεολογία εμπρός 
εις τον τεχνοκρατούμενον κόσμον, Θεολογία 52 (1981) 238  239 : 

«'Αδιαμφισβήτητος, δ,τι είναι Άποκάλυψις, άνωθεν δεδομένον στοιχεϊον 
πίστεως, πυρήν δόγματος καί σωστικής διδασκαλίας, εΐναι στοιχεία αμετά

βλητα, άνεξέλικτα, στατικά. 'Αντιθέτως, δ,τι είναι «περί» τά στοιχεία ταϋτα, 
ώς εννοιαι, ερμηνεία',, εκφράσεις, διατυπώσεις, δροι, οίκειώσεις, προσλήψεις 
άνθρώπιναι, καταστάσεις καί μορφαί ζωής εκκλησιαστικής, ή όποια εκφρά

ζεται εις τύπους λατρείας, ήθους, εΌους, πράξεως κανονικής ή κανονιστικής, 
ανάγκης ποιμαντικών ή κοινωνικών ευθυνών, διά τε τό σύνολον καί δια τα 
άτομα, πάντα ταϋτα περικλείουν εντός των τον χαρακτήρα τής δυναμικότητος 
καί τής «αύτοεξελικτικής» ή «έτεροεξελικτικής» αρχής τής ζωής, άπα την 
οποίαν δεν δύναται να άποξενωθή ή 'Εκκλησία, καί, βεβαίως κατά μείζονα 
λόγον, καί ή Θεολογία, ήτις είναι ή δυναμική εκφρασις τής πίστεως καί τών 
βιωμάτων τής 'Εκκλησίας. 

Παραδείγματα τίνα, ε'ιλημμένα άπα τον άμεσον χώρον τής 'Ορθοδόξου 
Θεολογίας ημών, άρκοϋν νομίζω, 'ίνα αποδείξουν τό αληθές τών λεγομένων. 

Ό δρος «ομοούσιος», οι δροι «ένσάρκωσις», «ένανθρώπησις», «υποστα

τική έ'νωσις», ό δρος «περιχώρησις», τό θέμα τής «έκ μόνου τοϋ Πατρός» 
έκπορεύσεως τοϋ 'Αγίου Πνεύματος, ώς θέμα θεολογικόν συζητούμενον μετά 
τής Δύσεως επί αιώνας μακρούς, ή συζήτησις περί τό κτιστόν ή άκτιστον 
φώς, κατά τόν ΙΔ ' αιώνα, 6 δρος «μετουσίωσις», ακόμη δε καί οι κλασσικοί 
δροι τής Χρ ιστολογίας ημών, «Ουσία», «Φύσις», «Πρόσωπον», «'Τπόστα

σις» κ.λπ., κ.λπ., καί ώς όροι ετι, ώς Οροι μή προσφερόμενοι αμέσως έκ τής 
Γραφής καί έκ τής πρώτης Παραδόσεως τής 'Εκκλησίας, μαρτυροϋσιν δτι 
υπάρχει τι τό δυναμικών, τι τό έξελισσόμενον εις την Θεολογίαν, καί έάν θέ

λητε ακόμη, τι τό προσαρμοζόμενον προς τάς καταστάσεις, καί, φυσικά, τι 
δπερ προσήρμοζε καί προσαρμόζει προς τας αρχάς καί τάς σκέψεις τής 'Εκ

κλησίας τα επιτεύγματα τής ζωής καί τάς άνάγκας τοϋ εκκλησιαστικού, ή 
τοϋ βιολογικού, ή καί απλώς τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος, έφ' δσον προς αυτό 
απευθύνεται, εν άπωτάτη αναλύσει, ή τε 'Εκκλησία καί ή Θεολογία της. 
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μαζί της ωρίμασε και επιθυμεί να υπηρετήσει μόνο την κοινή μαρ

τυρία, τή διακονία του ανθρώπου και της ανθρωπότητας, όπως 
επίσης τήν προαγωγή της ορατής ενότητας. Πολύ περισσότερο 
το κείμενο ετοιμάσθηκε δστερα από επίσημη εντολή των 'Εκκλη

σιών. Οι Εκκλησίες πήραν ελεύθερα και πρόθυμα μέρος σ' αυτή 
τή διαδικασία και υποστήριξαν συνυπεύθυνα τήν όλη πορεία με 
προσωπικό, με υλικά μέσα και ιδίως με τήν προσευχή τους. Και 
μάλιστα Οχι μόνον ο'ι Εκκλησίες  μέλη τοϋ Παγκοσμίου Συμβου

λίου 'Εκκλησιών, άλλα επίσης ή Ρωμαιοκαθολική και άλλες Ε κ 

κλησίες, τήν αποτελεσματική σύμπραξη των οποίων εκτιμούμε 
δλοι. Τό κείμενο αντικατοπτρίζει επομένως όχι μόνο τον θεολογικό 
πλούτο και τή συγκλίνουσα βούληση των εκατό και πλέον θεολό

γων, πού έζησαν μαζί και συνεργάσθηκαν : ήδη κατά τις διάφορες 
αποφασιστικές φάσεις, τις όποιες διέτρεξε τό κείμενο, διαφαίνε

ται μια «διαδικασία αποδοχής» (Rezeptionsprozess) , κατά τήν 
όποια έγινε πρόσληψη, αποδοχή και έκφραση εκείνου πού προ

ηγουμένως και ταυτόχρονα μελετούσαν, σχολίαζαν και —έστω και 
όχι επίσημα— αποδέχονταν ο'ι 'ίδιες οι 'Εκκλησίες, τόσο στα πλαί

σια τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου 'Εκκλησιών, όσο και στις διά

φορες διασκέψεις, στους διμερείς και στους πολυμερείς διάλογους. 
Ή συνειδητή και δυναμική αυτή στράτευση τών 'Εκκλησιών, πού 
βοήθησε να επιτευχθεί τό προς το παρόν δυνατό m a x i m u m σύγ

κλισης (Konvergenz), μας επιτρέπει να ελπίζουμε Οτι κατά τά 
επόμενα βήματα, καμιά Εκκλησία δεν θά ακολουθήσει τό «μαρς» 
τών γιανιτσάρων, κάνοντας Ινα βήμα εμπρός, δύο βήματα πίσω ! 
"Υστερα άπό εν α τόσο μακρόχρονο οικουμενικό μόχθο και μακρά 

Βεβαίως, όταν όμιλώμεν περί «δυναμικού» εν τή Θεολογία, δεν σημαίνει 
οτι αύτη απομακρύνεται έκ της κλασσικής, της αναφαίρετου χαί της αναλ

λοίωτου δογματικής παραδόσεως και διδασκαλίας της 'Εκκλησίας, ή πολύ 
περισσότερον έκ της Άποκεκαλυμμένης 'Αληθείας. 

'Απλώς, νέαι προβληματολογίαι, αϊ όποΐαι έκπηδοϋν άπό τό πνεϋμα και 
τήν ζωήν, δημιουργούν και νέαν προβληματολογίαν δια τήν Θεολογίαν. ΑΙ 
δε άνάγκαι της προσαρμογής δημιουργούν καί τάς άμεσους προϋποθέσεις 
διά προσαρμογάς». 
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προσδοκία, θα είχε ασφαλώς κανείς το δικαίωμα να πει : ή σοβα

ρότητα καί ή συνέπεια της αντιμετώπισης του κειμένου από τις 
'Εκκλησίες καί ό τρόπος, με τόν όποιο θα εξελιχθεί ή διαδικασία 
της αποδοχής του θα αποτελέσουν, σε μεγάλο βαθμό, το μέτρο 
με το όποιο θα σταθμισθεί επίσης, θα επιβεβαιωθεί ή θα αμφι

σβητηθεί ή σοβαρότητα της συμμέτοχης τών 'Εκκλησιών αυτών 
τόσο σε διμερείς διάλογους, όσον επίσης καί κυρίως στην ΐδια την 
Οικουμενική Κίνηση. Οι 'Εκκλησίες διατηρούν, φυσικά, πλήρη 
ελευθερία να αποδεχθούν το κείμενο, να προτείνουν τροποποιή

σεις, να εκφράσουν συγκεκριμένες επιθυμίες τους ή να το απορρί

ψουν παντελώς. 'Ασυνεπείς θα ήταν τότε μόνο, αν ηθελημένα α

γνοούσαν το κείμενο ! 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ «RAISON D'ÊTRE» 

11. Ή 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία έχει ασφαλώς σοβαρούς λόγους 
να χαίρεται για τό γεγονός ότι με το κείμενο της Lima επανέρ

χεται καί πάλι με καινούριο παλμό στό κέντρο τοϋ Οικουμενισμού 
ό θεολογικός διάλογος, πού προάγει ευθέως τήν ενότητα της 'Εκ

κλησίας. Κι αυτό γιατί, όπως είναι γνωστό, ακριβώς πριν άπό 
δέκα χρόνια (1973) τό Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινου

πόλεως, με τήν ευκαιρία της εικοσιπενταετίας άπό τήν 'ίδρυση τοΰ 
Παγκοσμίου Συμβουλίου 'Εκκλησιών, απέστειλε προς αυτό Ινα 
Διάγγελμα, στό όποιο έκανε λόγο, ανάμεσα στα άλλα, καί για μια 
κρίση, «συγκλονίζουσαν σήμερον τήν Οίκου μεν ικήν Κίνησιν καί 
τό Παγκόσμιον Συμβούλων 'Εκκλησιών καθ' εαυτό».1 

12. Χωρίς να υποτιμά τις υποχρεώσεις καί τις ευθύνες τών 
χριστιανών καί τών 'Εκκλησιών για τόν πόνο καί τις δοκιμασίες 
της ανθρωπότητας, εντόπιζε τό Διάγγελμα εκείνο τόν κύριο λόγο 
της κρίσης στον ισχυρισμό καί τό παράπονο πολλών για μονομερή 
στροφή τοΰ Οικουμενικού Συμβουλίου προς κοινωνικοπολιτικούς 
στόχους. "Ενα ταυτόχρονο έγγραφο τοΰ Πατριαρχείου της Μόσχας 

1. 'Επίσκεψις (2681973)7. 
ι 
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και άλλες ορθόδοξες φωνές είχαν τότε ενα παρόμοιο τόνο.1 Οι 
Ορθόδοξοι λοιπόν θα μπορ< ύσαμε να ανακαλύψουμε στο κείμενο 

της Lima μερικούς καρπούς εκείνης της κριτικής. 

13. Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος έπραξε ήδη τού

το στη συνέντευξη του, πού μνημονεύσαμε παραπάνω : «Σή

μερον χαίρομεν διαπιστοϋντες ότι άπό τίνων ετών παρατηρείται 
μία αξιέπαινος επιστροφή του Παγκοσμίου Συμβουλίου 'Εκκλη

σιών προς την άναζήτησιν της χριστιανικής ένότητος, δια τήν ο

ποίαν και ίδρύθη τούτο, ως μαρτυρεί ή δραστηριότης τής ' Ε π ι 

τροπής «Πίστις και Τάξις»... Εΰχόμεθα ή 'Επιτροπή αδτη και ή 
πρόοδος του Παγκοσμίου Συμβουλίου 'Εκκλησιών προς τήν έπι

τυχίαν τοΰ κατ' εξοχήν στόχου του να είναι σταθερά».2 

14. Μπορεί στ' αλήθεια να πει κανείς πώς το Παγκόσμιο 
Συμβούλιο 'Εκκλησιών αναγνώρισε πράγματι στο μεταξύ βαθύτερα 
και ενεργοποίησε το «λόγο τής ύπαρξης του» (raison d'e t re) . 
'Εκείνο λοιπόν πού ευχόμαστε είναι να μήν περιπέσει το ΒΕΜ, 
αμέσως μετά τή συνέλευση αυτή, στις άκρώρειες τοϋ Οικουμενι

σμού και να περιθωριοποιηθεί έκεϊ άπό κάποια άλλα ενδιαφέροντα. 
'Ελπίζουμε, αντίθετα, ότι το ΒΕΜ θα εμψυχώσει με το πνεύμα 
του και τους άλλους τομείς τών δραστηριοτήτων τοΰ Παγκοσμίου 
Συμβουλίου και θα βοηθήσει τις 'Εκκλησίες να κινηθούν με πε

ρισσότερη σιγουριά στο δρόμο προς τήν ορατή ενότητα τους. Μια 
άπό τις βασικές προϋποθέσεις γι ' αυτό είναι ασφαλώς ή ενδυνά

μωση και ή ίκάνωση τής 'Επιτροπής «Πίστις και Τάξις» με το 
αναγκαίο προσωπικό και τα μέσα, προπαντός όμως με τήν εμπι

στοσύνη και τήν πνευματική συμπαράσταση τών 'Εκκλησιών, ανά

λογα προς τήν επαυξημένη αποστολή αυτής τής 'Επιτροπής, μά

λιστα κατά τήν προκείμενη διαδικασία τής «αποδοχής». 

1. Περισσότερα για το Διάγγελμα τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου και 
τΙς λοιπές ορθόδοξες παρεμβάσεις, άλλα και για τή σχετική προβληματική, 
βλπ. στή μελέτη μας Λειτουργική Διακονία, δ.π., σελ. 25 έξ. 

2. 'Επίσκεψις 291(1983)2. 
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

15. Ή «επιστροφή» του Παγκοσμίου Συμβουλίου 'Εκκλη

σιών, που μνημονεύσαμε παραπάνω, δέν επιτρέπεται φυσικά να 
παρανοηθεί ώς σύσταση 

α) να επιδιωχθεί ή ορατή ενότητα της 'Εκκλησίας μέ μια θεο

λογία πού θα στοχαζόταν και θα ενεργούσε άντιπαρερχόμενη τήν 
πραγματική ζωή, και 

β) να θεωρηθεί ή μελλοντική αποστολή της 'Επιτροπής «Πί

στις και Τάξις» ώς Ινα υπ' αυτή τήν έννοια παρεξηγημένο θεολο

γεΐν μακράν της ζωής. 'Αντίθετα : 
16. "Αν εμφανιζόμαστε στο Βανκούβερ με τον για μας μεν ασφα

λή, για πολλούς, ωστόσο, σκανδαλώδη ισχυρισμό, πώς ό 'Ιησούς 
Χρίστος είναι ή ζωή τοΰ κόσμου και το φως του, δέν μας επιτρέ

πεται να απομονώνουμε και να υποβαθμίζουμε, ώς «καθαρά» θεο

λογικό καί «καθαρά» ένδοεκκλησιαστικό, ό,τιδήποτε επιτελείται 
εν ονόματι τοΰ 'Ιησού Χριστού. Σε σχέση μέ το ΒΕΜ σημαίνει 
τοϋτο πώς οφείλουμε διαρκώς να συνδυάζουμε συνειδητά καί μέ 
συνέπεια τήν αντίληψη μας καί τήν πράξη μας γύρω από το Βά

πτισμα, τήν Ευχαριστία καί τήν Ίερωσύνη μέ τήν «αποστολή τοΰ 
Χριστού δια των 'Εκκλησιών στο σύγχρονο κόσμο».1 Ταυτόχρονα 
θα πρέπει, μέ τή δύναμη τοΰ 'Αγίου Πνεύματος, να απελευθερω

θούμε από το φόβο, μήπως έκκοσμικεύσουμε έτσι τις 'Εκκλησίες 
μας, μήπως τις αφήσουμε να υποταχθούν στο εντεύθεν. Να ελευθε

ρωθούμε ακόμη άπό τήν αγωνία, μήπως υπηρετήσουμε τελικά τή 
«μαρξιστική ουτοπία» για έναν επίγειο παράδεισο, στην προσπά

θεια μας να συντελέσουμε, μαζί μέ όλους τους ανθρώπους καλής 
πρόθεσης, στό να παύσει να δηλητηριάζεται καθημερινά μέ τήν 
πικρή γεύση τής κόλασης αυτή ή ζωή, πού αναβλύζει άπό τό Άγιο 
Πνεύμα, θεμελιώνεται στον 'Ιησού Χριστό καί έχει κληθεί στή 
«θέωση» τής δόξας τοΰ θεού. 

1. ΒΕΜ, IX. 
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17. Πολύ περισσότερο μάλιστα καθόσον είναι βέβαιο πώς 
θα διατηρηθούν και στο μέλλον οι κρίσεις της ανθρωπότητας στον 
κοινωνικό βίο, στο παγκόσμιο πολιτικό πεδίο, άλλα και στα πνευ

ματικά ζητήματα και στο σύνολο τοΰ πολιτισμού. Κρίσεις, πού 
αποτελούν συχνά τους μη θεολογικούς παράγοντες της θεολογικά 
επενδυμένης διαφοροποίησης απόψεων και συγκρούσεων ανάμεσα 
στις 'Εκκλησίες, άλλα και ανάμεσα στους πιστούς κάθε τοπικής 
Εκκλησίας. Μια άλληλοσυμπληρωματική εκπλήρωση θεολογικο

εκκλησιαστικών, πρακτικών και κοινωνικοηθικών υποχρεώσεων 
Είναι για το λόγο αυτό πολύ πιο επείγουσα σήμερα άπό ποτέ ! 
"Ας μη λησμονούμε, άλλωστε, την υπόμνηση πού κάναμε παρα

πάνω, ότι και τό ίδιο τό κείμενο της Lima έ'χει «ωριμάσει» μαζί 
με την Οικουμενική Κίνηση. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να κα

τανοήσουμε και να εκτιμήσουμε σωστά τούτο τό κείμενο, μόνον 
αν τό δούμε σε συσχετισμό με τα λοιπά θέματα και τις προσπά

θειες πού συνοδεύουν και χαρακτηρίζουν τό Οικουμενικό Συμβού

λιο, τουλάχιστον άπό την Ούψάλα και έξης : «'Ιεραποστολή και 
διάλογος με άλλες θρησκείες, πίστη  επιστήμη και τεχνική, ανά

πτυξη, φυλετισμός, ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη και αφοπλι

σμός, οικουμενική παιδεία και ρόλος της γυναίκας στην Ε κ κ λ η 

σία και στην κοινωνία)).1 Με την έννοια αυτή είναι και ή άλληλο

συμπληρωματική γλώσσα του κειμένου της Lima κλασική βέβαια, 
ταυτόχρονα όμως συσχετισμένη με τη ζωή και δεμένη με τό πα

ρόν." 

18. Αύτη ή συνοδοιπορία και ή συνανάπτυξη θα πρέπει να επι

διωχθεί και στό μέλλον. Γιατί χωρίς μια τέτοια αμοιβαία γονιμο

ποίηση και άλληλοσυμπληρωματική συνύπαρξη και εξέλιξη, θά 
κινδύνευε άμεσα ή περί Βαπτίσματος, Ευχαριστίας και Ίερωσύ

νης θεολογία μας —όπως και κάθε θεολογικός στοχασμός γενικά— 

1. Konrad Raiser, Mit neuen Leben füllen, Evang. Kommentare 
5(1983)252 έξ. 

2. ΒΕΜ,ΙΧ. 
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να περιπέσει στη θριαμβολογική έκσταση ενός στερημένου ζωής 
Vert ikal ismus, πού ελάχιστη θα είχε σχέση με τις πραγματικές 
ανάγκες και τις προσδοκίες τοΰ λαοϋ τοΰ Θεοΰ και τοϋ κόσμου ! 
Διδασκαλία περί πίστεως και διδασκαλία περί ζωής συνάπτονται 
κατά τον ίδιο τρόπο, δπως ή κενότητα, πίστεως και ή κενότητα 
ζωής! (Glaubenslehre und Lebenslehre gehören genauso zu

sammen, wie Glaubensleere und Lebensleere !). Τουλάχιστον ή 
δική μου εκκλησιαστική παράδοση δεν νομιμοποίησε ποτέ μια μέ 
διαδικασίες ορθολογισμού έξαντικε ιμενοποιημένη θεολογία, πού 
να κατανοεί τον εαυτό της ώς απλό αγώνα για μια «αλήθεια», 
πού μετεωρίζεται «καθ' έαυτήν» («als solche» και «an und für 
sich») μεταξύ ουρανού και γής. Ή διδασκαλία περί τοΰ σαρκω

θέντος Λόγου τοϋ Θεοΰ μπορεί να είναι μόνο μια σαρκωμένη δι

δασκαλία, μια πίστη πού «εδρεύει» στη σάρκα ολόκληρης τής 
ζωής και ολόκληρης τής ανθρωπότητας, φέρει το ένδυμα τής ' Ιστο

ρίας και επαληθεύεται στο εκάστοτε hic et nunc . Διαφορετικά 
θα ήταν σίγουρα μια βλασφημία τοΰ Θεοΰ να διδάσκουμε δτι π.χ. 
το χριστιανικό Βάπτισμα είναι απελευθέρωση «προς μια καινού

ρια ανθρωπότητα, στην όποια παραμερίζονται τα τείχη πού χωρί

ζουν τα φύλα, τις φυλές και τα κοινωνικά στρώματα»1 και δμως 
να ανεχόμαστε ταυτόχρονα π.χ. τις φυλετικές διακρίσεις και μάλι

στα νά τις αιτιολογούμε και βιβλικά ! Το ίδιο βλάσφημο, δπως και 
αν θα διδασκόμαστε ή θα διδάσκαμε άλλους πώς ή θεία Ευχαριστία 
φανερώνει εκείνο πού πρέπει να γίνει ό κόσμος : «δωρεά και ύμνος 
για το Δημιουργό, μια καθολική κοινωνία στο σώμα τοΰ Χρίστου, 
ένα βασίλειο τής δικαιοσύνης, τής αγάπης και τής ειρήνης εν Ά γ ί ω 
Πνεύματι»,2 τη στιγμή πού 6 κόσμος και στον κόσμο γίνεται το 
αντίθετο από αύτη την επαγγελία. "Οταν παραμελούμε επείγου

σες υποχρεώσεις μας στο χώρο τής Μικροδιακονίας και τής Μα

1. ΒΕΜ, 2. 
2. ΒΕΜ, 11. 
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κροδιακονίας.1 "Οταν στοχαστικές σκοπιμότητες και φόβοι πα

ρασύρουν χριστιανούς και 'Εκκλησίες να σιωπούν. Να σιωπούν 
ακόμη και τότε πού είναι αδύνατο να παρακούσουμε την κραυγή 
τών πεινώντων την δικαιοσύνην και καλούντων σε ειρήνη. "Οταν 
σε πολλές περιοχές τοΰ κόσμου επαναλαμβάνεται καθημερινά εκεί

νο πού εκφράζει μέ σαφήνεια ένας στίχος ελληνικός: 
Δνο δέντρα πρασινίσανε νωρίς 
κι δ πόλισμαν τους παίρνει τα στοιχεία ! 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 

19. "Ηδη εκφράσθηκε προς τις Εκκλησίες ή παράκληση να 
λάβουν θέση απέναντι στο κείμενο της Lima «στο ύψιστο προς 
τούτο αρμόδιο επίπεδο της αυθεντίας» και να απαντήσουν στις 
συγκεκριμένες ερωτήσεις, πού τους έχει απευθύνει ή Ε π ι τ ρ ο π ή . 
Αύτη ή τοποθέτηση χαρακτηρίζεται στον Πρόλογο τοΰ κειμένου 
της Lima, 2 ώς «διαδικασία αποδοχής» («Rezeptionsprozess») . 
Προφανώς δεν έχει για όλους την ίδια σημασία ό δρος αυτός. Ή 
συζήτηση λοιπόν γύρω άπο τον βασικό αυτό δρο θα συμβάλει, 
ελπίζουμε, στην αποσαφήνιση ενός άπό τα πιο ουσιαστικά και για 
το μέλλον και πιο καίρια προβλήματα. Γιατί σε δλα τα επίπεδα 
της οικουμενικής προσπάθειας, ιδίως όμως στους διμερείς διά

λογους, αναφαίνονται στο μεταξύ ώριμα προς αποδοχή στοιχεία. 
Τό συγκεκριμένο ερώτημα, πού, κατά τή γνώμη μας, είναι κατ' 
εξοχήν σημαντικό για την οικουμενική μάθηση, την οικουμενική 
μέθοδο και την οικουμενική πράξη στό άμεσο μέλλον, μπορεί να 

1. Βλπ. Άλεξ. Παπαδεροϋ, Λειτουργική Διακονία, δ.π., σελ. 43 εξ., 
δπου αναπτύσσονται οί όροι, σε σχέση με τή διακονική ευθύνη της 'Εκκλη

σίας σήμερα, πού πρέπει να κατατείνει στη διασφάλιση της ζωής, για όλα 
τα Οντα, πού έχουν δικαίωμα δχι απλώς στή ζωή, άλλα στο «πλήρωμα της 
ζωής». Πρβλ. Alex. Papaderos, Grusswort, στον τόμο Ökumenische Tage, 
Mainz 1983, 300303. 

2. BEM, X. 
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διατυπωθεί άπλα ώς έξης : είναι ώριμο προς αποδοχή μόνον Ινα 
κείμενο πλήρους Konsensus; "Η μήπως και μια συμφωνία πριν 
άπό τον Konsensus μπορεί να περιέχει ώριμα προς αποδοχή 
στοιχεία;1 

20. Τό ερώτημα τούτο πρέπει να διευκρινισθεί και για τον 
πρόσθετο λόγο, δτι ή διαδικασία της αποδοχής, πού συνιστάται 
σε σχέση με τό ΒΕΜ, αποτελεί κάτι πού είναι για τις 'Εκκλη

σίες τόσο καινούριο (Novum), δσο και τό ίδιο τό κείμενο της 
Lima. Τό Novum τούτο δεν ταιριάζει σε κανένα από τα σχήματα 

1. Ή πρόταση, πού διατυπώνουμε στην παράγραφο αυτή, αναφέρεται 
στην τακτική, πού φρονούμε ότι πρέπει να ακολουθηθεί, προκειμένου να επι

τευχθεί ταχύτερα ό «στρατηγικός», ό τελικός στόχος, ή συνάντηση δηλ. δλων 
σε μιαν ορατή ενότητα της Εκκλησίας. Ή προτεινόμενη τακτική είναι να 
γίνονται αποδεκτά και να εισάγονται στή ζωή τών κατά τόπους 'Εκκλησιών 
εκείνα τά στοιχεία της διδασκαλίας, της λειτουργικής ζωής και τής κανονι

κής τάξης, πού αναγνωρίζεται άπο κοινού οτι ανταποκρίνονται στην αποστο

λική παράδοση τής 'Εκκλησίας, χωρίς νά αναμένεται πλήρης «συμφωνία» 
(Konsensus) πάνω σε όλα τα άλλα σημεία. Ή πρόταση αυτή φαίνεται δτι 
βρίσκει ευρύτερη απήχηση. "Ετσι π.χ. ό γνωστός θεολόγος  στέλεχος του 
Π.Σ.Ε . H.G. Link, Schritte auf dem Weg zur Einheit , Ökumenische 
Rundschau 1(1984) 2640, σημειώνοντας, πώς ή εισήγηση μας στο Βανκού

βερ «αποδείχθηκε εξαιρετικά υποβοηθητική και ϊδειξε το σωστό δρόμο» 
(υπήρξε «Wegweisend»), όσον άφορα στή διαδικασία τής αποδοχής, κρίνει 
τις παραγράφους 410 τής εισήγησης μας ώς θεμελιακές για τήν κατανόηση 
τοϋ ΒΕΜ, επιδοκιμάζει τό συμπέρασμα μας, δτι τό κείμενο αυτό, άφοϋ δεν 
εκλαμβάνεται άπό κανέναν ώς «κανών πίστεως» και ώς θεολογικόόμολογια

κό πλαίσιο «πλήρους συμφωνίας», άλλα είναι απλώς διαπιστωτικό κείμενο 
σύγκλισης απόψεων, δεν χρειάζεται να τεθεί άπό καμιά 'Εκκλησία κάτω 
άπό τό ανελαστικό κριτήριο τής δογματικής ακρίβειας (παραγρ. 1920) και 
υπογραμμίζει τη σύσταση μας (παραγρ. 19), νά μήν επιδιωχθεί ακόμη μια 
τελική, άλλα μόνο μια προκαταρκτική διαδικασία αποδοχής (vorkonsensualer 
Rezeptionsprozess —αποδοχή πριν άπό τήν πλήρη συμφωνία, βλπ. και πα

ραγρ. 22), δηλ. άμεση αποδοχή και ενεργοποίηση στή ζωή τής 'Εκκλησίας 
τών στοιχείων εκείνων πού κρίνονται ώριμα για αποδοχή και συνέχιση τοΰ 
διαλόγου για τά «Οεολογούμενα». 
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αποδοχής πού είναι, γνωστά άπο τό παρελθόν. Για να συγκεκρι

μενοποιήσουμε το πρόβλημα, θα θέλαμε να διαπιστώσουμε τα 
ακόλουθα : χρησιμοποιείται εδώ ό ορός «αποδοχή» σε σχέση με 
τό κείμενο της Lima με τήν ειδική θεολογικήέκκλησιολογική του 
σημασία και με αναφορά στον τρόπο εφαρμογής του στην αρχαία 
'Εκκλησία, π.χ. κατά τήν αποδοχή των αποφάσεων τοπικών και 
οικουμενικών Συνόδων; Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει κατά 
πάσα πιθανότητα να λογαριάζει κανείς πώς οι περισσότερες, και 
πάντως σίγουρα οι 'Ορθόδοξες 'Εκκλησίες, δεν θα είναι σε θέση 
να απαντήσουν στην παράκληση της 'Επιτροπής για αποδοχή του 
ΒΕΜ : ένα κείμενο, πού άπτεται ουσιωδών ζητημάτων της χρι

στιανικής πίστεως, δεν μπορεί, έτσι κι αλλιώς, να τεθεί πριν άπ 
ολα κάτω άπο το κριτήριο τής οικουμενικής ανάγκης ή τής οικου

μενικής νοσταλγίας για ενότητα θα τεθεί μόνο κάτω άπο το ανε

λαστικό κριτήριο τής δογματικής ακρίβειας ! 

2 1 . Σε μια τέτοια περίπτωση, οι 'Ορθόδοξες 'Εκκλησίες (και 
ασφαλώς δχι μόνον αυτές) θα ήταν υποχρεωμένες να στρέψουν τήν 
προσοχή τους δχι στο ώριμο, άλλα ακριβώς στο μή ώριμο τοϋ 
κειμένου τής Lima και να παρατηρήσουν : στο κείμενο αυτό βρί

σκουμε διατυπώσεις πολλής περίσκεψης, άλλα δχι ανάλογης ακρί

βειας. Δηλ. αοριστίες, πού δεν ενδυναμώνουν τήν εμπιστοσύνη 
(π.χ. ένα είδος απορρόφησης τοϋ Χρίσματος άπο τό Βάπτισμα, 
ασάφεια ώς προς τήν πραγματική παρουσία και τήν πραγματική 
μεταβολή τών στοιχείων, ακόμη περισσότερα ανοιχτά ζητήματα 
γύρω άπο τό Amt/Min i s t ry —ο'ι 'Ορθόδοξοι θα έπρεπε ασφαλώς 
να διατηρήσουμε τον δρο Ίερωσύνη— κ.λπ.). Μια τέτοια αντιμε

τώπιση θά οδηγούσε σίγουρα τον οικουμενικό διάλογο για πολύν 
καιρό σε ατελεύτητες συζητήσεις. "Οχι μόνο θα παρέμενε για πολύ 
ακόμη αδιανόητη μια «Οικουμενική 'Ομολογία» («Confessio Oi

koumenica») , στην όποια προσβλέπουν μερικοί (χρειαζόμαστε 
πράγματι μια τέτοια 'Ομολογία, τή στιγμή πού έχουμε τό Σύμβολο 
Νικαίας  Κωνσταντινουπόλεως, τό «Πιστεύω» —Credo ολόκλη

ρης τής Χριστιανοσύνης;), άλλα θά διαιωνιζόταν και ή οίκουμενι
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κή μας σύγχυση (Confusio Oikoumenica). Ή συσσώρευση νεό

τερων κάθε τόσο κειμένων, μάλιστα δταν είναι ανεξάρτητα και 
αποκλίνουν το εν α από το άλλο, ένώ αναφέρονται στο ΐδιο θέμα, 
με παράλληλη παραγραφή παλαιότερων κειμένων, θα έκανε να 
περιέρχεται μέσα μας και ανάμεσα μας ολοένα και πιο τραγική 
ή μορφή του οικουμενικού Σίσυφου ! 

ΟΧΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

22. Μπροστά στή δυσκολία αυτή και με την έννοια μιας απο

δοχής πριν άπο τήν πλήρη συμφωνία (vorkonsensuale Rezep

tion)1 θα έπρεπε να μετάσχουμε πριν άπ' δλα στή χαρά τών 
αδελφών, πού ανεβαίνουν βήμα με βήμα στο ποθητό ορός τοϋ Κυ

ρίου και πού κατά τον ενδιάμεσο σταθμό τους στή Lima διαπίστω

σαν : εδώ βρισκόμαστε, αν οχ ι ακόμη στό ίδιο τό έδαφος, πάντως 
πολύ κοντά στό χώρο τής αποστολικής πίστεως. Ό ενδιάμεσος 
σταθμός δεν εΐναι τό ίδιο τό Θαβώρ (Ματθ. 17). Γι'αυτό μπορού

με μεν να πούμε μαζί τους : ((Κύριε, καλόν εστίν ημάς ώδε είναι». 
Συγχρόνως όμως οφείλουμε να ακούσουμε τή φωνή Του, πού λέ

γει : «εγέρΟητε», προχωρείτε ! 
23. Άντίθετα; δεν χρειάζεται να υπακούσουμε και στην άλλη 

σύσταση πού αναγράφεται σ' αυτό τό σημείο : ((μηδενϊ εϊπητε τό 

1. Βλπ. τήν προηγούμενη υποσημείωση ώς προς τήν έννοια τοϋ όρου 
αύτοϋ. Πρβλ. R. Frieling, Schritte auf dem Weg zur Einheit, στό έργο 
τοϋ Κ. Raiser, Ökumenische Impressionen, Vancouver, Frankfurt am 
Main 1983, 43 εξ., όπου δμως (σελ. 47) βρίσκουμε μια περίεργη και δυσερ

μήνευτη σύγχυση, πού δείχνει τή δυσκολία μερικών έτεροδόξων θεολόγων 
νά παρακολουθήσουν τή δική μας γλώσσα καί τήν έννοια όρων, όπως εκείνου 
τής «ακρίβειας». 'Αντίθετα, 6 H.G. Link, ό'.π., σελ. 31, αντιλαμβάνεται σω

στά τήν προς το κείμενο τής Lima πρόσβαση πού υποδεικνύουμε και τή σύ

σταση μας για Ιξοδο προς τό πλήρωμα τής 'Εκκλησίας, ώστε να εξασφαλι

σθεί πλήρης συμμετοχή του στις σχετικές διαδικασίες αποδοχής τών ώριμων 
στοιχείων, πριν από τήν πλήρη συμφωνία. 
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όραμα, εως ον ο νιος τον άνθρώπον εκ νεκρών avaaxfj».1 Γιατί 
δ Υιός τοΰ άνθρωπου αναστήθηκε στο μεταξύ έκ νεκρών και μαζί 
του αναστήθηκε επίσης ή ελπίδα μας για το μέλλον της 'Εκκλη

σίας Του. Επιθυμούμε γι' αυτό, οφείλουμε μάλλον, να προχωρή

σουμε και να μεταφέρουμε τη χαρμόσυνη αγγελία σε εκείνους πού 
βρίσκονται ακόμη στους πρόποδες τοΰ ορούς : στο λαό τοϋ Θεοϋ 
παντοϋ στον κόσμο, πού ολοένα και εντονότερα επιθυμεί να ενι

σχυθεί άπό τους πνευματικούς του ποιμένες στην πεποίθηση του, 
δτι ένδυναμώνεται ή ενότητα της ανθρωπότητας, την οποία θα 
ήθελε να γνωρίσει ως ενότητα εν τω σώματι τοΰ Χριστού. Αύτη, 
άλλωστε, είναι και ή ευχή τών συγγραφέων τοΰ κειμένου, καθώς 
εκφράζουν την παράκληση, «να γίνει προσιτή στο λαό τοϋ Θεοΰ 
ή μέγιστη δυνατή συμμετοχή κατά τήν πνευματική διαδικασία 
της αποδοχής αύτοΰ τοΰ κειμένου σε δλα τα επίπεδα τοϋ εκκλησια

στικού βίου».2 

24. Ή πληθυντικότητα και ποικιλία τών εκκλησιαστικών δομών 
αυθεντίας δεν επιτρέπουν ασφαλώς να δοθεί ενιαία απάντηση στο 
ερώτημα: ποιος στ' αλήθεια ομιλεί εξ ονόματος της 'Εκκλησίας; 
Κάθε Εκκλησία αποκρυστάλλωσε στή διαδρομή της ιστορίας τή 
δική της απάντηση. Μια απάντηση πού δεν είναι σε όλες τις 'Εκ

κλησίες ή ίδια με τήν απάντηση της 'Εκκλησίας κατά τήν εποχή 
τών Άποστόλων/Οπως και νά έχει τ6 πράγμα, κανείς 8έν θά έπρε

πε πια νά παίρνει αποφάσεις, παρακάμπτοντας τή μακρά ιστορική 
εμπειρία της 'Εκκλησίας. Γιατί όλοι γνωρίζουμε πια πολύ καλά 
πόσο συχνά αποφάσεις ύψιστης εκκλησιαστικής αυθεντίας σε θέ

ματα διδασκαλίας έμειναν λόγος κενός, ακριβώς επειδή κατά τή 
λήψη τους αγνοήθηκε το πλήρωμα της 'Εκκλησίας.3 

1. Ματθ. 17,9. 
2. ΒΕΜ, Χ. Πρβλ. Ganvas 8(381983)1. 
3. Βλπ. τις σοφές παραινέσεις τοϋ Σεβασμ. Μύρων Χρυσοστόμου, Τα 

ρεαλιστικά ορθόδοξα πλαίσια τοϋ διαλόγου, 'Εκκλησία 1718(1980)342 έξ., 
όπου, αναφερόμενος στον αρχόμενο τότε διάλογο 'Ορθοδοξίας και Ρωμαιο

καθολικισμοϋ, επισήμαινε μεταξύ άλλων και τά έξης : «'Εδώ τόν πρώτον 
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'Από τή σκοπιά μας θα έπρεπε ίσως να πει κανείς : στις συνο

δικές αποφάσεις τους οι επίσκοποι εκφράζουν εκείνο πού αποτελεί 
την πίστη, το φρόνημα, το ήθος της καθολικής 'Εκκλησίας. "Οποιος 
αποφασίζει παρακάμπτοντας το λαο του Θεού ή κρατώντας τον 
μακριά άπο τή διαδικασία μετοχής στην αναγκαία πληροφόρηση 
και συνειδητοποίηση, περιπίπτει σε μια θεολογία τοϋ γραφείου 
(Bürotheologie) και σε μια γραφειοκρατική «συνοδικότητα» («bü

rokratische Konziliarität»)1, πού δεν έχει μακροπρόθεσμα κα

μιά προοπτική. Θα έπρεπε γι' αυτό να είναι φανερό δτι μια πιθα

νώς θετική «επίσημη απάντηση» τής υψίστης αυθεντίας στο κεί

μενο τής Lima δεν θα ε σήμαινε επίσης μια «αποδοχή» με τή θεο

λογικήέκκλησιολογική σημασία τοϋ ορού. Με τήν ίδια έννοια 
δεν θα έπρεπε φυσικά και μια αρνητική απάντηση τής 'ίδιας υψί

στης αυθεντίας να θεωρηθεί ως απάντηση τοϋ ανυποψίαστου λαοΰ 
τοϋ Θεοΰ, εφόσον ή υψίστη 'Αρχή θα αποφάσιζε «έξ ιδίων», δηλ. 
«γραφειοκρατικά». Σε κάθε περίπτωση μας φαίνεται παραπλανη

τική και χωρίς προοπτική κάθε προσπάθεια πού θά ήθελε να εκ

τρέφει τήν οικουμενική αισιοδοξία, ακολουθώντας παρακαμπτή

λόγον, έχει, εν τή 'Ανατολή και εν τη Δύσει, δ Λαός τοϋ Θεοϋ. Και 6 Λαός 
τοϋ Θεοϋ... πρέπει να ένημερωθή —και τοΰτο ισχύει δι' άμφοτέρας τάς πλευ

ράς. Πρέπει δε να ένημερωθή ουχί ελλιπώς. Και πρέπει νά μή όδηγήται εις 
έσφαλμένας εικόνας τοϋ επιχειρούμενου ε"ργου. Τοΰτο αποτελεί όριστικήν 
προϋπόθεσιν τοϋ Διαλόγου... Κάποτε έπεβάλλοντο λύσεις εκ των άνω και 
άπωθοΰντο άπο τάς μάζας. Ή 'Ορθοδοξία έχει μακράν πεϊραν τοϋ πράγμα

τος αύτοϋ. Σήμερον αϊ κινήσεις άποτελοΰν άπαίτησιν των μαζών και επιβάλ

λονται έκ τών κάτω. Κώφευσις εις ταύτας δεν νοείται. Δι' αυτό και θεωρη

τέαι ώς πιεστικαί αϊ κοινωνιολογικά! προϋποθέσεις τοϋ συγχρόνου Διαλόγου 
τών Εκκλησιών». Περισσότερα γιά το θέμα αυτό βλπ. στη μελέτη μας Λει

τουργική Διακονία, δ\π., σελ. 65 έξ. 
1. Περισσότερα για τους κινδύνους αυτούς βλπ. στη μελέτη μας : Ή 

Σύνοδος σε σχέση με το πλήρωμα τής Εκκλησίας, δ.π., σελ. 14 έξ. και 
μάλιστα ύποσημ. 5. Πρβλ. H.G. Link, ό'.π., σελ. 31, πού θεωρεί θετικό βήμα 
τήν κριτική μας αυτή κατά τής γραφειοκρατικής θεολογίας, «esoterischer 
Kreise», πού αγνοούν το πλήρωμα τής 'Εκκλησίας. 



75 

ριους δρόμους ή με διάφορους «χειρισμούς» του εκκλησιαστικού 
συνειδότος ή αντίθετα να αφήνει το λαό τοϋ Θεοϋ, πού πεινά για 
οικουμενική συνεννόηση, να λιμοκτονεί, υποβάλλοντας τον άκαιρα 
σέ νηστεία. Συμμετοχή είναι λοιπόν τό πρωταρχικότατο πού θά 
Επρεπε να γίνει αποδεκτό.1 

25. Τό δεύτερο, πού συνδέεται στενά με τό πρώτο, είναι ή υπερ

πήδηση στοιχειωδών πρακτικών δυσχερειών, πού έχουν παραμε

ληθεί μέχρι σήμερα άπό τό Παγκόσμιο Συμβούλιο 'Εκκλησιών 
κατά τρόπο οχι και τόσο ενθαρρυντικό για τό μέλλον. 'Εννοούμε 
τό δλο σύμπλεγμα της κατανομής πληροφοριών. Συμμετοχή χωρίς 
πληροφόρηση αποτελεί ουτοπία. Σέ άλλη ευκαιρία μιλήσαμε για 
τό σχεδόν καταστροφικό «décalage chronologique» (χρονολογική 
διαφορά επιπέδου)2 σε οσα συμβαίνουν γύρω άπό τον Οίκουμενι

1. Τό αίτημα της «συμμέτοχης» τοϋ λαοϋ τόσο στη διαδικασία της 
αποδοχής τοϋ ΒΕΜ, όσο και στην καθόλου ζωή της Εκκλησίας, υπήρξε 
κυριαρχικό κατά τή Συνέλευση τοϋ Βανκοΰβερ. Βλπ. και Bartholomäos 
Archontonis, Vancouver und die Orthodoxen, Una Sancta 4(1983)297 : 
Ή αποδοχή δεν επιτρέπεται νά επιδιωχθεί ερήμην τοϋ πληρώματος της Εκ

κλησίας. Ό Σεβασμιώτατος προσθέτει μια πολύ ουσιαστική παρατήρηση : 
διατηρώντας τό λαό μακριά άπό τις σχετικές διαδικασίες, εκείνοι πού επιθυ

μούν να μήν επιχειρήσουν τα τολμηρά και αποφασιστικά βήματα προς τή 
χριστιανική καταλλαγή και ένωση, θά έχουν δλη. τήν άνεση νά επικαλούνται 
ώς «άλλοθι», τήν «ανωριμότητα», τήν «άγνοια» και τό «άνέτοιμον» τοϋ λαού. 
Είναι φανερό ότι μιά τέτοια τακτική, αν και όπου τυχόν παρατηρείται, δέν 
μαρτυρεί ειλικρίνεια και σοβαρότητα ! Ώς προς τό όλο πρόβλημα της ενη

μέρωσης και τής συμμετοχής τοϋ λαού στις συνολικές διαδικασίες και στις 
διεκκλησιαστικές εξελίξεις υπενθυμίζουμε όσα σχετικά αναγράφουμε στή με

λέτη μας : Ή Σύνοδος σε σχέση με τό πλήρωμα τής 'Εκκλησίας και τον 
κόσμο, Χανιά 1978. 

2. Βλπ. Λειτουργική Διακονία, δ.π., σελ. 60 έξ. και 65, Οπου αναλύεται 
ό ορός αυτός τοΰ René Grousset σέ σχέση μέ τό τραγικό πιά φαινόμενο, οι 
διεκκλησιαστικές και γενικότερα οί οικουμενικές υποθέσεις νά σφραγίζονται 
άπό ορισμένες 'Εκκλησίες στα συρτάρια τής γραφειοκρατίας, νά είναι προσι

τές μόνο σέ κάποιες 'Επιτροπές και σε ολίγους «ειδικούς», ένώ τηρείται σέ 
πλήρη άγνοια ά λαός, τόν όποιο, ωστόσο, τόσο συχνά επικαλούμαστε, όταν 
κάνουμε λόγο για τή «συνείδηση τής Εκκλησίας» ! 
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σμό. Για τη μεγάλη διαφορά στο «niveau» της πληροφόρησης 
και της συμμετοχής, πού συναντούμε παντού ανάμεσα στην οικου

μενική «χορεία ειδικών» και στους «κανονικούς χριστιανούς». 
Ποιος γνωρίζει κιόλας στ' αλήθεια κάτι για το ΒΕΜ, Ινα χρόνο 
μετά την ολοκλήρωση του ; Στο όνομα τίνος —ανυποψίαστου !— 
να αποφασίσει ποιος και τί; 

26. Έδώ πρέπει να δοϋμε προπαντός, μέ ειλικρίνεια και νη

φαλιότητα, το οξύ πρόβλημα της γλώσσας, δηλ. της πιστής μετά

φρασης και τής γρήγορης διανομής οικουμενικών κειμένων. Ίο 
γλωσσικό εμπόδιο, Ινα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Οικου

μενισμού, θά γίνει ακόμη δυσκολότερο και θα έχει περισσότερες 
συνέπειες σε σχέση με το ζήτημα τής αποδοχής. Οί πολύγλωσσοι 
(Polyglotten) αδελφοί και αδελφές στη Γενεύη θα επιθυμούσαμε 
να κατανοούσαν την κατάσταση τών πολλών μονογλώσσων(Mono

glotten) στον κόσμο ! Τήν 'ίδια κατανόηση θα θέλαμε να δείξουν 
επίσης οί άγγλο μάθεις, γερμανομαθεΐς και γαλλομαθείς, στους 
οποίους γίνονται συνήθως γρήγορα προσιτά τα κείμενα. Έδώ διαιω

νίζεται μια περιθωριοποίηση όλων τών άλλων, πού δεν κατέχουν 
αυτές τις γλώσσες. Αύτη ή περιθωριοποίηση γίνεται σε βάρος 
τής «διαδικασίας αποδοχής» σε δλες τις οικουμενικές υποθέσεις. 
Μερικές γλώσσες αποτελούν και αυτές Ινα είδος ((Μεγάλης Δύ

ναμης» αύτοϋ τού κόσμου. 'Από τήν άποψη αυτή ερωτάται: ποιοι 
είναι στ' αλήθεια ανάμεσα μας οί «Δυνατοί», πού θέλουν να απο

φασίζουν και για μας; Και πώς μπορεί π.χ. Ινας δύσμοιρος, μη 
γλωσσομαθής και κατά τούτο άφωνος επίσκοπος ή πολύ περισσό

τερο Ινας απλός χριστιανός στην άκρη τού κόσμου να συζητά και 
νά συναποφασίζει για το ΒΕΜ ; *Αν αύτη ή Γενική Συνέλευση θά 
μπορούσε νά δείξει Ινα δρόμο για τήν αντιμετώπιση τού οξύτατου 
αύτοϋ προβλήματος, θά εϊχε διασφαλίσει και μόνο μέ αυτό τον 
τρόπο, μια αποφασιστική ώθηση για τον Οικουμενισμό. 'Αλλά και 
ή CICARWS, ή CCPD και άλλοι τομείς δράσης τού Οικουμε

νικού Συμβουλίου θά έπρεπε ίσως νά επανεξετάσουν τα προγράμ



77 

ματα και τις προτεραιότητες τους και άπό αυτή τήν άποψη των 
στοιχειωδών δικαιωμάτων των χριστιανών.1 

ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΑ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ 

27. Ώ ς τρίτο και τελευταίο παράγοντα σ' αυτό το συσχετισμό θα 
θέλαμε νά αναφέρουμε τη συγκλίνουσα βούληση (konvergierender 
Wille), πού προϋποτίθεται κατά τη σύνταξη συγκλινόντων κει

μένων (Konvergenztexte) . Χωρίς μια τέτοια συνειδητή και συνε

πή συγκλίνουσα βούληση, τήν όποια θα έπρεπε φυσικά να σχημα

τίσουν πρώτα οί υπεύθυνοι κάθε Εκκλησίας, για να εμψυχώσουν 
στη συνέχεια και το λαό του Θεοϋ, ό Οικουμενισμός θα έμενε στή 
στασιμότητα μιας μηχανής χωρίς άναφλεκτήρα, δηλ. χωρίς «Κί

νηση». Το κείμενο τής Lima θα εκπλήρωνε Ι'σως τήν αποστολή 
του, και μόνο αν οί 'Εκκλησίες κατανοούσαν τήν παράκληση για 
αποδοχή, οχι ύπό τήν ειδική, θεολογική, άλλα ύπο μια νέα, μια 
οικουμενική ακριβώς έννοια : 8χι ώς μια τυπική κανονική πράξη 
συμφωνίας και επικύρωσης, άλλα ώς μια παρορμητική απόφαση. 
'Αποδοχή θα έσήμαινε τότε κυρίως δτι το κείμενο τής L i m a θα 
μεταδοθεί, ώς ευφρόσυνο άγγελμα, στις κοινότητες του Χρίστου 
σε δλο τόν κόσμο. Ώ ς εξαγγελία τής καλής πληροφορίας πώς έχει 
κατορθωθεί σε μεγάλο βαθμό συγκλίνουσα ομοφωνία περί Βαπτί

σματος, Ευχαριστίας και Ίερωσύνης και δτι ταυτόχρονα μια συγ

κλίνουσα βούληση άγεται άπό το Πνεύμα του Θεοϋ προς τα έκεϊ 
πού Εκείνος θέλει. Μόνο τότε μπορεί νά περιμένει κανείς δτι οί 
νέες γνώσεις του κειμένου τής Lima θα εισαχθούν επίσης στή θεο

λογία, στή λειτουργία, στή μαρτυρία και στή διακονία του λαού 
τοϋ θεοϋ σε δλη τήν Οικουμένη. 

28. Τελειώνοντας θα θέλαμε νά εκφράσουμε μια ελπίδα : ανε

ξάρτητα άπο τη θέση πού θα λάβουν οί 'Εκκλησίες πάνω στό σύνο

1. Οί παραπάνω παρατηρήσεις μας γιά το γλωσσικό πρόβλημα υπο

γραμμίσθηκαν ιδιαίτερα καί άπό τήν ημερήσια εφημερίδα τής Γεν. Συνέλευσης 
Canvas 8(381983)8 καί Canvas 14(1081983)15. 
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λο τοΰ κειμένου της Lima ή σε επί μέρους προβλήματα πού θέτει, 
εκείνο που θα γίνει ίσως αποδεκτό σε ευρύτερη έκταση εΐθε να 
είναι το νέο πνεύμα τοΰ κειμένου, δ νέος τρόπος και ή ευρύτητα, 
με την δποία αντιμετωπίζει παλιά διϊστάμενα ζητήματα κάτω 
άπδ τδ φως της 'Αγίας Γραφής και της αποστολικής πίστης τής 
Εκκλησίας , δείχνοντας ταυτόχρονα Ινα καινούριο δρόμο πρδς 
αντιμετώπιση τους. 

29. Πολύ περισσότερο, μια και είναι βέβαιο πώς, έκτδς άπδ 
τις παλιές αποκλίσεις, πού δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμη, θα εμφα

νισθούν στδ προσεχές και στδ απώτερο μέλλον τής 'Εκκλησίας 
νέα ζητήματα τριβής. Τα ζητήματα αυτά θα οδηγήσουν επίσης 
σε νέες διαφοροποιημένες απόψεις και θα ασκήσουν πίεση για νέες, 
υποβόσκουσες ή και ανοιχτές συγκρούσεις. Και μάλιστα δχι μόνον 
οριζόντια, στις διεκκλησιαστικές σχέσεις, άλλα και κάθετα, στη 
ζωή κάθε επιμέρους 'Εκκλησίας και 'Ενορίας. Οι διάφορες ταυτί

σεις μας, ιστορία και πολιτισμός, πολιτική και ιδεολογία, δυνάμεις 
και εξουσίες αυτού του κόσμου, προσήλωση στδ έθνος και κατά

ληψη τής 'Εκκλησίας άπδ ομάδες συμφερόντων και άπδ συνασπι

σμούς Κρατών, οχι λιγότερο δμως επίσης «τδ φρόνημα τής σαρ

κός» (Ρωμ. 8), θα προκαλούν, ώς τή συντέλεια τοΰ κόσμου, πλου

ραλισμό, διαφοροποίηση και αντιθέσεις στη ζωή τής 'Εκκλησίας. 
Και αύτη ή θεολογία μας, Ινας λόγος στοχασμού για τήν 'Αποκά

λυψη τοΰ Θεού και, ωστόσο, Ινα προϊόν τοΰ κόσμου και τής ' Ιστο

ρίας, δεν καθυποτάσσεται σε «πειθαρχία», εφόσον παραμένει ελεύ

θερη δραστηριότητα τοΰ ζώντος πνεύματος.1 

1. "Οπως παρατηρεί 6 H.G. Link, δ.π., σελ. 31, ή προς τό ΒΕΜ πρόσ

βαση, πού προτείνουμε έδώ και μάλιστα στις παραγράφους 22 καΐ έξης, είναι 
ή πλέον «θετική και δημιουργική» και μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά 
τή διαδικασία τής αποδοχής. 'Εξάλλου, δ Eberhard le Coutre, Ökumene 
am Pazifik, Der Überlick 3(1983)9, συνιστώντας τήν εισήγηση μας 
«σέ όποιον ενδιαφέρεται για μιά θεολογική εμβάθυνση αυτών των προβλημά

των», τοΰ ΒΕΜ δηλ., υπογραμμίζει πώς οι σκέψεις μας ανατέμνουν «το 
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30. Γι' αυτό, ακόμη και ένας ολοκληρωμένος και με όλους 
τους κανόνες αυθεντικά επικυρωμένος Konsensus δεν θα μπορού

σε να αποτελεί «εξ έαυτοϋ» εγγύηση για την πραγματική απο

κατάσταση και διαφύλαξη της ενότητας της 'Εκκλησίας. Έ ν α ς 
τέτοιος καθολικός Konsensus, ακόμη και αν θα είχε επιτευχθεί 
στο ανώτατο αρμόδιο επίπεδο της αυθεντίας, θα είχε τότε μόνο 
ρεαλιστικές προοπτικές επιτυχίας, όταν θα μπορούσε να πληρώσει 
τις καρδιές και τη συνείδηση των ποιμένων και των πιστών με 
την πεποίθηση πώς δέν υπάρχουν πια διαφορές διδασκαλίας, πού 
θα ήταν αρκετά ουσιώδεις και ισχυρές, ώστε να τους χωρίζουν 
άπό την κοινωνία μέ το Χριστό και την κοινωνία τοΰ ενός με τον 
άλλο. "Ενας τέτοιος «Konsensus» καΐ μια τέτοια πεποίθηση θα 
είναι δυνατό να προπαρασκευασθούν τότε μόνον, όταν Σύνοδοι, 
εκκλησιαστικές ηγεσίες, 'Ενορίες, Θεολογικές Σχολές, εκκλησια

στικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ή χριστιανική μας εκπαίδευση 
και ή καθημερινή επικοινωνία μας μέ τους ανθρώπους πού πι

στεύουν και σκέπτονται διαφορετικά άπό μας, θα είναι πλήρεις 
και θα καθοδηγούνται άπό το πνεύμα, τόν τρόπο και τήν ευρύτητα 
της θεώρησης των πραγμάτων πού χαρακτηρίζουν το κείμενο της 
Lima, δηλ. άπό τήν ευχαριστιακή εμπειρία τοΰ Θεού, τοΰ άνθρω

που και τοΰ κόσμου.1 

οικουμενικά μέλλον της θεολογίας» καί επισημαίνουν «μια ελάχιστα μέχρι 
σήμερα προσεγμένη διάσταση οικουμενικών εξελίξεων», εκείνων δηλ. πού 
αναλύονται στην παράγραφο αύτη (29) της εισήγησης μας. 

1. Όπως πολύ σωστά παρατήρησε στο μεταξύ (Una Sancta 3(1983) 
177) ό πατήρ G. Voss, το αίτημα της «αποδοχής τοϋ ΒΕΜ δεν επιτρέπεται 
να διακριθεί άπο τήν εντολή «προαλαμβάνεαθε αλλήλους, καθώς και ό Χρί

στος προαελάβετο υμάς εις δόξαν Θεον» (Ρωμ. 15,7) : τότε επρόκειτο για 
τις σχέσεις μεταξύ «Εσχυρών» καί «ασθενών» στην Εκκλησία, εκείνων «έκ 
της περιτομής» προς τους «έξ εθνών». Σήμερα ή εντολή απευθύνεται προς 
όλους έμας πού ζοϋμε στον πλουραλισμό τών ποικίλων εκκλησιαστικών πα

ραδόσεων καί εμπειριών. «Αποδοχή» εδώ δεν μπορεί να σημαίνει απλώς μια 
διανοητική σχέση μέ τα κείμενα' σημαίνει πολύ περισσότερο καί πρωτίστως, 
μια νέα, άγαπητικήεύχαριστιακή σχέση μεταξύ χριστιανών διαφόρων 'Ομο

λογιών, πού καλούνται να υπομείνουν αλλήλους καί μέ τή δύναμη τοϋ 'Αγίου 
Πνεύματος να συναυξάνονται στην κοινή ομολογία τοϋ Τριαδικοΰ Θεοϋ. 
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