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Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ

Σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ ο ι ,
Κ υ ρ ί α ι  κ α ί  Κ ύ ρ ι ο ι * ,

Διπλήν δυσχέρειαν έδοκίμασα όταν έκλήθην, παρά του λίαν αγαπη
τού μοι καί διακεκριμένου φίλου κ. Σταύρου Νικολαΐδου, να μετάσχω 
διά μιας βραχείας διαλέξεως τής νέας έκδηλώσεως του Συλλόγου των Φί
λων τής Βυζαντινής Μουσικής, ό Πανελλήνιος Σύλλογος Ιεροψαλτών 
«Ρωμανός ό Μελφδός καί Ιωάννης ό Δαμασκηνός».

Πρώτη δυσχέρεια ήτο δι’ εμέ, τον μή ειδικόν, τό να ομιλήσω ενώπιον 
εκλεκτής όμηγύρεως εν ή ικανοί είναι οι ειδικοί περί τήν Εκκλησιαστι
κήν Υμνολογίαν καί Ιερατικήν Μουσικήν ασχολούμενοι, ή δε δευτέρα 
δυσχέρεια άνέκυπτεν άπό τό γεγονός, καθ’ δ δυσκόλως θά ήδυνάμην ν’ άρνη- 
θώ τήν τιμητικήν πρόσκλησιν, προερχομένην δχι μόνον άπό πνευματικόν 
άνθρωπον, άλλα καί προεδρεύοντα εκλεκτής πλειάδας άνδρών, οί όποιοι 
καλλιεργοϋσι με στοργήν εν τμήμα βαρυσήμαντον τής ελληνικής παρα- 
δόσεως τής Εκκλησίας μας, τ.ε. τήν Ιστορίαν καί παράδοσιν τής ίεράς 
Βυζαντινής Μουσικής. Τό τμήμα τούτο φυσικώς τιμώ καί εγώ, όχι απλώς 
ώς μέλος τής Εκκλησίας καί παλαιός ριζαρείτης, αλλά καί ώς θεράπων 
τής ιστορίας τής Ελληνικής ’Εκκλησίας. Ά λλ’ ή δευτέρα δυσχέρεια, 
κατά λόγον φυσικόν, ύπερενίκησε τήν πρώτην, ή δέ άπόφασις νά έπιλέξω 
θέμα εκ τού κύκλου τών διαφερόντων μου διηυκόλυνε τήν έμφάνισίν μου 
ενώπιον σας, ώς όμιλητοΰ εις θέμα, τό όποιον πράγματι προκαλεϊ ενδιαφέ
ρον εις τόν μετέχοντα τής Οικουμενικής κινήσεως.

* Διάλεξις έν τφ «Παρνασσφ» τήν 2αν ’Απριλίου 1967. ΕΙσήγησις τοΟ άειμνήστου 
Στ. Νικολαΐδου, Προέδρου τοΟ Συλλόγου των Φίλων τής Βυζαντινής Μουσικής. (Άπε- 
βίωσε τήν 15ην Μαΐου 1967).



*
*  *

A) Πριν ή εισέλθω εις τό θέμα μου, αισθάνομαι τήν ανάγκην νά παρά
σχω μερικάς εξηγήσεις, διατί μετέχω άπό τοϋ 1933 1 τής Οικουμενικής 
κινήσεως, εις τήν όποιαν ή ’Ορθόδοξος λατρεία, καταλαμβάνει βαθμιαίως 
εις τήν προβολήν τής ’Ορθοδοξίας μας βαρυσήμαντον θέσιν.

Δύο είναι τά παμμέγιστα γεγονότα εις τήν ’Ιστορίαν τοϋ Κόσμου. 
Τό πρώτον αφορά τό σχέδιον τοϋ Θεοϋ διά τήν σωτηρίαν τοϋ κόσμου, 
τ.ε. τήν ϊδρυσιν τής Μιας ’Αγίας Καθολικής καί Άποστολικής ’Εκκλη
σίας υπό τοϋ Χριστοϋ καί των ’Αποστόλων του1 τό δεύτερον μέγα γεγονός 
είναι ή διαίρεσις τής Εκκλησίας. Τό πρώτον ως εργον τοϋ Θεοϋ δι’ Ίησοΰ 
Χριστοϋ, τή έπιφοιτήσει καί ευλογία καί έπενεργεία τοϋ έν τή Εκκλησία 
δρώντος 'Αγίου Πνεύματος, είναι εργον τέλειον, τό δεύτερον, ως εργον 
αληθώς τραγικόν, είναι τών ανθρώπων καί προώρισται νά έκλειψη, διότι 
άφοΰ Μία ίδρύθη Εκκλησία, μία δέον νά ύπάρξη καί έν τοϊς έσχάτοις 
καιροΐς, οϋς μόνον ό Κύριος οίδεν.

Άπό τής σκοπιάς ταύτης άριστα κατανοεΐται ή προς τούς μαθητάς 
Αύτοΰ έπιταγή τοϋ Κυρίου : Ταύτην διεφύλαξεν ό ’Ιωάννης εις τήν φρά- 
σιν «ϊνα πάντες εν ώσιν».

Όθεν έπιβάλλεται υποταγή εις τό θέλημά Του. Καί διά τοΰτο — ας μοί 
έπιτραπή νά έπαναλάβω, δ,τι διδάσκω, ως θεράπων τής ‘Ιστορίας τής Εκκλη
σίας τοϋ Χριστοϋ καθόλου, τ.ε. έκεΐνο τό όποιον αποτελεί βαθυτάτην μου 
πεποίθησιν, τό εξής : Καί αν ετι κατ’ άνθρωπίνην προοπτικήν φαίνεται ή

1. Μέ είσήγαγε τότε ό καθηγητής κ. Άλιβιζάτος ό νέστωρ τής Θεολογίας μας, συστή- 
σας εις τήν διεθνή Θεολογικήν Επιτροπήν νά μέ καλέση έκ Βερολίνου, ένθα έσπούδαζα, 
εις τήν σύσκεψιν τοϋ τμήματος τοϋ Πρακτικοϋ Χριστιανισμού έν Rengsdorf τοϋ Ρήνου 
(Μάρτιος 1933). Ενθυμοϋμαι ότι παρέστησαν ό αείμνηστος σημαντικός ρωσσος Θεο
λόγος Bulgakof (πρεσβυτέρας), ό Martin Dibelius καθηγητής έν Heidelberg, ό καθηγητής 
Lieb, ό Peter Barth (αδελφός τοϋ Karl Barth), ό καθηγητής Hamann, ό άείμν. καθηγητής 
Adolf Keller κ.ά. Ώμίλησα μέ θέμα : Zur Frage nach der Einstellung der Kirche im Pro
blem der gesellschaftlichen Ordnung. "Αγνωστον διατί αί όμιλίαι καί τά Πρακτικά δέν 
έδημοσιεύθησαν. Επειδή έπί τοϋ θέματος δέν ύπήρχεν όρθόδοξος βιβλιογραφία διά τοϋτο 
έστηρίχθην εις τάς γενικός άρχάς τής ’Ορθοδόξου Θεολογίας. Ό  αείμνηστος διδάσκαλος 
Κ. Δυοβουνιώτης έξετάσας τό κείμενον έκ των υστέρων έθεσε μερικά έρωτηματικά, χωρίς 
καί ό ίδιος νά δώση συγκεκριμένος άπαντήσεις εις τά έρωτηματικά. Έξέφρασεν απλώς 
αμφιβολίας τινάς χωρίς ν’ άσχοληθή ιδιαιτέρως, ίσως διότι δέν είχε χρόνον. Τό χειρό
γραφόν μου πρέπει νά εύρίσκεται εις κάποιον φάκελλον έν Γενεύη. Οί φάκελλοι τοϋ 
’Αρχείου μου αρχίζουν άπό τοϋ 1933, ήτοι άπό τής 17ης Νοεμβρίου, ότε έπέστρεψα εις 
τήν Πατρίδα, διωρίσθην ευθύς αμέσως γραμματεύς a εις τό Ύπουργεΐον Παιδείας (ύπουρ- 
γός ό άείμν. I. Μακρόπουλος καί Οικονομικών ό ωσαύτως αείμνηστος Σπ. Λοβέρδος).



εν άπωτάτφ μέλλοντα Ένοχης των Εκκλησιών χείμαιρα, έν τούτοις όιρεί- 
λομεν νά μή παραλείπωμέν τι, προς έκπλήρωσιν τής εντολής του Κυρίου —- 
ακριβώς διότι ε’ίμεθα καί θέλομεν νά παραμείνωμεν ορθόδοξοι, τ.έ. αληθείς 
κληρονόμοι τής Μιας 'Αγίας Καθολικής καί Άποστολικής Εκκλησίας. 
Έχομεν, λοιπόν, την ύποχρέωσιν νά μή παραλείπωμεν ούδεμίαν ενέργειαν, 
δυναμένην νά όδηγήση εις τήν έν άπωτάτφ μέλλοντι (τό επαναλαμβάνω) 
ενωσιν τών Εκκλησιών, άφοϋ τήν Μίαν Εκκλησίαν διήρεσεν, ως κοινω
νίαν άνθρώπων έν Χριστώ, ό υποκειμενισμός, τό διάφορον πνεύμα τών μεγά
λων λαών καί αι ίστορικαί συνθήκαι. Ή  έπιτέλεσις του ιερού τούτου έργου, 
δπερ έπιτάσσει ή έντολή του Χριστού, συνδέεται προς τήν λαμπρόν ευκαι
ρίαν προβολής τής ’Ορθοδοξίας, άπό ενός παγκοσμίου βήματος, οίον είναι 
τό οικουμενικόν. Πέραν τούτου υπάρχει έν καθήκον υψηλόν τού φιλελευθέ
ρου Ελληνισμού καί τής ’Ορθοδοξίας σήμερον, εις τόν τραγικώς διηρημέ- 
νον κόσμον, ένθα ή ισορροπία τού τρόμου φαίνεται ν’ άποτελή τήν κυρίαν 
αιτίαν τής διατηρήσεώς μας έπί τού πλανήτου.

Ή  ένότης τού Χριστιανικού κόσμου, ήθική κατ’ άρχάς, καθίσταται 
αναγκαία, διά τήν έπιβίωσίν μας εις τούς δύσκολους χρόνους, καθ’ οϋς 
ή τεχνική καί ή έπιστήμη, μεταβάλλουσι τήν δψιν τού κόσμου καί άπειλού- 
σι τον άνθρώπινον πολιτισμόν.

Τοσαΰτα περί τού θέματος αρχής.
Ά λλ’ είναι άνάγκη εις τό σημεΐον τούτο νά προστεθή καί τούτο, τό έξ 

ίσου προς τά ανωτέρω ουσιώδες, δτι εις τήν περίοδον τού διάλογο« τής 
αγάπης μεταξύ τών Εκκλησιών καί χριστιανικών ομάδων, έν τή οποία 
εύρισκόμεθα άπό τού 1920, θά προπαρασκευασθή βραδέως ό διάλογος ό 
θεολογικός, δν έχαρακτήρισα ήδη ως διάλογον τής άληθείας τής έν τή 'Αγία 
Γραφή καί τή Ιερά Παραδόσει περιεχομένης.

Ό  Θεός θά δείξη πότε θά καταστή τούτο δυνατόν. Αυτός θά άνοιξη 
τόν δρόμον διά τόν διάλογον τής άληθείας καί έκεϊ ένθα φαίνεται ή διάνοι- 
ξις άνθρωπίνως αδύνατος.

Εις τήν διευκρίνισιν ταύτην πρέπει νά προστεθή καί μία άλλη, πού 
άποτελεΐ αλήθειαν σημαντικήν, οδηγούσαν εις τήν άρσιν τών παρεξηγή
σεων, αί όποΐαι τόσον πολύ είναι διαδεδομέναι μεταξύ τών Ελλήνων.

Δέν υπάρχουν σήμερον διαπραγματεύσεις προς ενωσιν τής ’Ορθοδόξου 
"Εκκλησίας μετά τών Προτεσταντικών 'Ομολογιών ή τής Ρωμαιοκαθολι
κής ’Εκκλησίας.

'Υπάρχει: Ιον) ô άπό 40ετίας διάλογος τής αγάπης έν τή Οικουμενική 
κινήσει, εις ήν μετέχει ή Ρωμαϊκή Εκκλησία διά παρατηρητών άπό τού 
1961 καί έν μέρει Θεολογικός διάλογος εις τήν ’Επιτροπήν Πίστεως καί 
τάξεως. Τώρα μόλις τίθενται πρός συζήτησιν τά ζητήματα τής Παραδόσεως 
καί τής Ένότητος τής ’Εκκλησίας τών Οικουμενικών Συνόδων. "Οταν



λέγω προς συζήτησιν, δέν εννοώ πρός άμφισβήτησιν, διότι ημείς προβάλλο- 
μεν τάς ’Ορθοδόξους άληθείας.

2ον) Ό  διάλογος ό θεολογικός τής άληθείας τότε μόνον θά καταστή 
πραγματικότης καί θά καρποφορήση, όταν μικρότεραι ομάδες θεολόγων, 
ως εκπροσώπων Εκκλησιών, θά μελετήσωσι τά επί μέρους θέματα (κατά 
τό όρθώς έκτεθέν ’Ορθόδοξον πρόγραμμα εις Γενεύην τόν Αύγουστον του 
1920) καί μέ ακρίβειαν θά εκτεθώσι τόσον τά άφορώντα εις την συμφωνίαν, 
όσον καί προ πάντων τά τής διαφωνίας εν τοίς δόγμασι και τή διοικήσει 
τών Εκκλησιών. Δέν έφθάσαμεν όμως είσέτι εις αυτό τό σημεΐον.

3ον) "Οταν εις τό άπώτατον μέλλον τερματισθή ό Θεολογικός διάλο
γος τής άληθείας, τότε καί μόνον τότε, οί Θεολόγοι θά εϊπουν εις τάς Εκκλη
σίας των, ότι τό θεολογικόν έδαφος είναι έτοιμον, διά ν’ αρχίσουν αί δια
πραγματεύσεις τών υπευθύνων ηγετών πληρεξουσίων τών Συνόδων τών 
Εκκλησιών, τ.έ. τών 'Ιεραρχών, διά τήν πολυπόθητον, κατά τήν επιταγήν 
του Κυρίου, Ένωσιν τών ’Εκκλησιών.

4ον) Ευρισκόμενοι νυν εις τήν περίοδον του δ ι α λ ό γ ο υ  τ ή ς  α γ ά 
π η ς  καί πρός τήν ύφισταμένην τάς συνέπειας βραδείας ειρηνικής έπανα- 
στάσεως (συντελεσθείσης διά τής Β' Βατικανής Συνόδου) Ρωμαιοκαθολι
κήν ’Εκκλησίαν, άγνωστον είναι πότε θά φθάσωμεν εις τόν Θεολογικόν 
Διάλογον τής άληθείας. Τούτο δε λέγω, διότι είναι δεδομένον ότι τά δύο 
προβλήματα : ή Ούνία καί ή προπαγάνδα — ήτοι ό αθέμιτος προσηλυτι
σμός — δέν έτέθησαν είσέτι πρός συζήτησιν μεταξύ τών ’Εκκλησιών. "Οταν 
θά λυθούν αυτά τά βαρυσήμαντα προβλήματα, τότε θά δημιουργηθή τό 
κατάλληλον κλίμα, διά τόν θεολογικόν δ ι ά λ ο γ ο ν  τ ή ς  ά λ η θ ε ί α ς .  
Ή  άρσις τών μεγάλων τούτων εμποδίων είναι άπαραίτητος προϋπόθεσις 
διά τήν ειλικρινή συζήτησιν τών μεγάλων θεολογικών θεμάτων, ών πρώ
τον έστί «τό Πρωτεΐον εξουσίας τής Ρώμης».

Τστάμενοι δε θεολογικώς επί τού εδάφους τής Μιας ’Αρχαίας Καθο
λικής καί άδιαιρέτου ’Εκκλησίας, ώς διαφυλάσσοντες εν τή πίστει, τή 
διοικήσει καί τή λατρεία τάς γνησίως οικουμενικός άρχάς καί τάσεις 
τ.έ. τήν Καθολικότητα τής ’Εκκλησίας όρθοδόξως, θά εξετάσωμεν, εάν 
εις τό κοινόν έκεΐνο παρελθόν τών έπτά Οικουμενικών Συνόδων ήτο 
δεκτόν τό Πρωτεΐον εξουσίας ή μόνον τό Πρωτεΐον τιμής τού ’Επι
σκόπου τής Ρώμης «πρώτου εν ϊσοις μεταξύ τών πέντε», μετά τό 451; 
Πατριαρχών τής ’Αρχαίας Καθολικής ’Εκκλησίας. Ή  άπάντησις καί ή 
θέσις ήμών τών ’Ορθοδόξων, ή Θεολογική καί ή Ιστορική, είναι γνωστή. 
Δέν θά μνημονεύσω ενταύθα βιβλία ήμετέρων, ών πρώτον είναι τό τού 
άειμνήστου διδασκάλου καί προκατόχου εν τή έδρα τής Γενικής ’Εκκλη
σιαστικής 'Ιστορίας Χρυσ. Παπαδοπούλου : Τό Πρωτεΐον τού Ρώμης 
(έκδοσις 2α), αλλά θά άναφέρω εν βιβλίον σημαντικόν, πού έξεδόθη ολίγον



πρό τής Βατικανής Συνόδου δύο νυν διάσημων ρωμαίο - καθολικών θεολό
γων : Rahner καί Ratzinger : Episcopat und Primat... Εκεί φαίνεται 
πόσον δύσκολον είναι τό πρόβλημα του Πρωτείου εξουσίας δι’ αυτήν τήν 
Δυτικήν Θεολογίαν, παρά τάς διακηρύξεις του 1870 καί τήν πρόσφατον 
Εγκύκλιον του Πάπα Παύλου του Ç" «Ecclesiam suam».

5ον) Ό  Θ ε ο λ ο γ ι κ ό ς  δ ι ά λ ο γ ο ς  τ ή ς  ά λ η  θ ε ί α ς  δ ύ ν α -  
τ α ι έπί του παρόντος νά ύπάρξη μεταξύ των έγγύτερον πρός ή μάς ίσταμέ- 
νων Εκκλησιών, Άγγλικανικής, Παλαιοκαθολικής καί Ανατολικών 
Εκκλησιών. Ό  διάλογος αυτός θά πρέπει νά είναι μακρός καί νά διεξαχθή 
έν άνέσει.

6ον) ’Από τά πλέον εύχάριστα, διά τόν Προτεσταντισμόν γεγο
νότα είναι άναμφιβόλως αί μεταξύ, τών βαθύτατα ενίοτε διϊσταμένων 
προς άλλήλας, Προτεσταντικών Εκκλησιών καί 'Ομάδων, διαπραγματεύ
σεις πρός Ένωσιν. Ή  Οικουμενική Κίνησις άνακύψασα μεταξύ τών Προ- 
τεσταντών επί του εδάφους τής Ιεραποστολής (α’ συνέδριον τό 1910), 
ύποβοηθεΐ βραδέως εις τήν λύσιν τοϋ μεγάλου προβλήματος του Προτε
σταντισμού, τ.ε. τ ή ν  Έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο π ο ί η σ ι ν  α υ τ ο ύ .  Ό  
Προτεσταντισμός κατακερματισμένος δύναται νά λεχθή ότι κατ’ ουσίαν 
παλαίει — ώς συντηρητικώτερος εμφανίζεται εις τόν Λουθηρανισμόν — 
πρός λύσιν τού μεγάλου αυτού προβλήματος. Καί έν τή πνευματική ταύτη 
πάλη, ή γ ν ω ρ ι μ ί α  τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας άποτελεϊ πολύτιμον 
παράγοντα, διότι Θρησκεία Χριστιανική καί ’Εκκλησία ώς κοινωνία λα
τρείας, ύποβοηθεΐ εις τήν κατανόησιν τού γεγονότος, ότι ό Χριστιανισμός 
είναι εις τήν φύσιν του κ ο ι ν ω ν ί α  λ α τ ρ ε ί α ς  έν τή ’Εκκλησία καί 
διά τής ’Εκκλησίας άπό τοϋ Μυστικού Δείπνου σαφώς.

Ή  γνωριμία τών θησαυρών τής ’Ορθοδοξίας, έν οϊς ό τής λατρείας, 
έχει μεγίστην σημασίαν, διά τό μέλλον τής Οικουμενικής κινήσεως. Όθεν 
όφείλομεν νά ύποβοηθήσωμεν έντόνως τήν προβολήν καί τήν γνώσίν της 
παρά τοΐς έτεροδόξοις. ’Εάν σήμερον ύπάρχη τόσον ένδιαφέρον, εις τήν 
Προτεσταντικήν καί Ρωμαιοκαθολικήν Δύσιν, διά τήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλη
σίαν καί τήν λατρείαν της (εις τήν Λειτουργικήν Κίνησιν), τούτο όφείλεται 
εις τήν προσέγγισιν Δύσεως καί ’Ορθοδοξίας διά τών Ρώσων émigrantes 
Θεολόγων καί τής Οικουμενικής Κινήσεως, έν τή όποια ή ’Ορθόδοξος 
’Εκκλησία, μέ έπικεφαλής τόν Πάνσεπτον Οικουμενικόν Θρόνον, διαδρα
ματίζει σπουδαΐον πρόσωπον. Αί άπό τοϋ παγκοσμίου βήματος τής Οικου
μενικής Κινήσεως όμιλίαι καί δηλώσεις τών ’Ορθοδόξων περί τής ουσίας 
τής όντως Καθολικής ’Εκκλησίας μας, άποτελοϋσι τήν καλυτέραν άπόδει- 
ξιν, ότι όχι μόνον είναι χρήσιμος ή έκεΐ παρουσία μας, άλλα καί ότι ούδείς 
κίνδυνος υπάρχει διά τήν ’Ορθοδοξίαν μας.

’Εάν ύπάρχη εν πρόβλημα τούτο είναι τό τοϋ άριθμοΰ τών στελεχών,



τα όποια δυνάμεθα έκάστοτε να διαθέτωμεν διεθνώς καί όχι διά τήν ποιότη
τα αυτών. ’Αναφέρω ένα αριθμόν, διά νά καταστή ή αλήθεια αυτή νοητή : 
Εις τήν Δ' Γενικήν Συνέλευσιν του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλη
σιών, πού θά συνέλθη τό ερχόμενον έτος εις τήν Ουψάλαν τής Σουηδίας, 
επί 720 μελών οί ’Ορθόδοξοι θά εχωμεν 126 θέσεις. Έάν έζητοϋμεν νά 
έχωμεν 350, δέν θά ήτο δυνατόν νά εϋρωμεν τόν αριθμόν τοϋτον, δν εύχερώς 
διαθέτουν οί μεγάλοι λαοί καί αί Έκκλησίαι των τής Δύσεως. ’Εδώ ακριβώς 
ανακύπτουν αί πανελλήνιοι καί πανορθόδοξοι καί οίκουμενικαί υποχρεώ
σεις τής Έλευθέρας καί ’Ορθοδόξου Ελλάδος. Δέν επεκτείνομαι φυσικά 
εις αυτό τό σημεΐον.

*  * *

Β) "Ας στρέψωμεν όμως τήν προσοχήν μας εις τήν σκιαγραφίαν τοϋ 
ήμετέρου θέματος :

α) Αί Άνατολικοεκκλησιαστικαί κινήσεις τών τελευταίων δεκαετη
ρίδων τόσον έν τώ Ρωμαιοκαθολικισμό) όσον καί έν τώ Προτεσταντισμό) 
έθεσαν σαφώς τόν σκοπόν όχι μόνον τής γνωριμίας τής Καθολικής ’Ορθο
δόξου Εκκλησίας καί τής Θεολογίας, άλλά καί τό πρόβλημα : ποιαν συμβο
λήν πρός γονιμοποίηση» τής Θεολογικής σκέψεως καί τής ’Εκκλησιαστι
κής ζωής δύνανται νά άναμένωσιν οί Δυτικοί εκ τής βαθυτέρας γνωριμίας 
τής παραδόσεως καί ζωής τής καθ’ ήμάς άγιωτάτης ’Εκκλησίας.

Θά ήτο εργον επίπονον, θ’ άπήτει εργασίαν μηνών ή έκθεσις μόνον περί 
τών βιβλίων, άτινα εκδίδονται εις τήν Δύσιν σήμερον, διά τήν ήμετέραν 
Εκκλησίαν, αί περί τής όποιας προκαταλήψεις καί πλάναι τών παλαιοτέ- 
ρων διαλύονται βαθμιαίως καί άσφαλώς.

β) Έν τώ πλαισίφ τής « Ά ν α τ ο λ ι κ ο ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ς  
κ ι ν ή σ ε ω ς »  δύναται νά κατανοηθή καλύτερον καί ή λειτουργική (τών 
έτεροδόξων) κίνησις. Έν αυτή ή θέλησις τών ετεροδόξων πρός έμβάθυνσιν 
εις τό πνεύμα τής Λατρείας τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας σχετίζεται πρός 
τήν πεποίθησιν, ήτις διαμορφοϋται έν τή Δύσει, τόσον τή Ρωμαιοκαθολι
κή όσω καί τώ Προτεσταντισμοί, ότι διά τήν πλήρη κατανόησιν τής ουσίας 
τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, έννοιας περιεχομένου καί ζωής άριστον 
μέσον αποτελεί ακριβώς ή γνώσις καί βίωσις έν τή παρακολουθήσει τής 
τελέσεως τής ’Ορθοδόξου λατρείας. Έν αυτή πραγματοϋται κατ’ εξοχήν 
ή περί Εκκλησίας, ως μυστικού σώματος Χριστού, βαθεΐα πίστις τής Άπο- 
στολικής ’Εκκλησίας, ήν τόσον λαμπρώς άνέπτυξεν ό ’Απόστολος Παύλος. 
Ή  έν τή 'Αγία Γραφή καί τή αρχαϊκή παραδόσει καί δή καί τή Όρθοδόξω 
λατρεία τόσον πρωταρχική αυτή πίστις, ή οδηγούσα εις τήν κατανόησιν 
τού εσχάτου μεταφυσικού βάθους τής Καθολικής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας



καί Θεολογίας, ήτο φυσικόν νά προσελκύση τό μέγα ενδιαφέρον των Δυτι
κών Θεολόγων καί Κληρικών διά την ’Ορθόδοξον λατρείαν. Ή  εν τη λα
τρεία, ιδία εν τοΐς μυστηρίοις, ζώσα πραγματικότης τής πίστεως, ή οποία 
άποκορυφουται εις τό μυστήριον τής 'Αγίας Τριάδας εν τή λατρευτική 
αυτής έπενεργεία εν τή Εκκλησία καί διά τής ’Εκκλησίας, καθίσταται 
επί μάλλον καί μάλλον τό  κ έ ν τ ρ ο ν  κ α τ α ν ο ή σ ε ω ς  τ ή ς  ’Ο ρ θ ο 
δ ο ξ ί α ς  μας.

’Αλλά πριν ή εκθέσω αυτό τό σημεΐον, έστω καί διά βραχύτατων, 
διότι τούτο απαιτεί ή κλεψύδρα του βήματος καί των ακροατών ή υπομονή, 
είναι ανάγκη νά δώσω, προχείρως, μερικά αξιοπρόσεκτα στοιχεία έκ τής 
ούτως είπεΐν έξωτερικής ιστορίας τής ’Ορθοδόξου λατρείας έν τή Οικου
μενική κινήσει, άφοϋ έξάρω μ ί α ν  π ρ ω τ α ρ χ ι κ ή ν  ά λ ή θ ε ι α ν :

α) Ή  ’Ορθόδοξος λατρεία, ως οργανικόν στοιχεΐον τής έννοιας τής 
’Εκκλησίας καί τής Θεολογίας της άρίστη, άληθώς κλασσική, έκφρασις, 
μέ τον πλούτον καί τό μυστικόν της πνεύμα, είναι παράγων προσελκύσεως 
ένδιαφέροντος καί ψυχικής άνατάσεως καί γαλήνης έν τή κοινωνία προς 
τό αιώνιον καί τό αληθές, παντός πιστού ορθοδόξου, άκόμη καί τού έτε- 
ροδόξου. Έν αυτή έμφανίζεται ή Θ ε ο λ ο γ ί α  ώ ς δ ο ξ ο λ ο γ ί α .  
Ά λλ’ ή τέλεσις τών μυστηρίων καί μάλιστα τής Θείας Ευχαριστίας, 
κατά τάς Οικουμενικός συγκεντρώσεις, άποτελεΐ τήν διαρκή ισχυρών 
υπόμνησιν ότι εϊμεθα διηρημένοι έν τή πίστει. Τούτο έντείνει τήν προ
σοχήν καί τό ένδιαφέρον καί τήν προσπάθειαν γνώσεως καί βιώσεως, 
εί δυνατόν, όχι μόνον τής ’Ορθοδοξίας, άλλά καί τών προβλημάτων τής 
Ένώσεως.

β) Εις τό ζωηρότατον καί άληθώς μέγα καί ζέον διαφέρον ιδίως τών 
νέων έτεροδόξων διά τήν Interkommunio ', ή ορθόδοξος άπάντησις εις τό 
έρώτημα : πότε θά έπιτευχθή αυτή είναι : ότι διά τήν ήμετέραν ’Ορθόδοξον 
Εκκλησίαν δέν υπάρχει ό όρος Interkommunio, τ.έ. διακοινωνία έν τή 
Θεία Ευχαριστία, μεταξύ Έτεροδόξων καί ’Ορθοδόξων, διότι δέν υπάρχει 
έν τή ’Ορθοδοξία τό πράγμα. Ή  κοινωνία έν τφ Ποτηρίω τού Κυρίου, ώς ή 
οόσιώδης κοινωνία τών Εκκλησιών, προϋποθέτει «τήν ομόνοιαν τής πί
στεως», ϊνα κατά Ειρηναίον ομιλήσω. Ή  τοποθέτησις μας είναι θεμελιώδης 
καί άπόλυτος καί διά τούτο αμετακίνητος. Μόνον ή έπίτευξις αληθούς 
Ενότητας πίστεως θά έχη ώς έπιστέγασμα τήν Κοινωνίαν έν τφ Ένί Πο
τηρίω τού Κυρίου. (Έν τή λειτουργία λέγεται ρητώς : ’Αγαπήσωμεν άλλή- 
λονς ϊνα εν όμονοία όμολογήσωμεν, τ.έ. τήν ένιαίαν πίστιν).

’Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς  Ε κ κ λ η σ ί α  κ α ί  Θ ε ο λ ο γ ί α  ίστάμεθα ά μ ε-

1. Υπάρχει μεγάλη εκθεσις έπί του θέματος τούτου υπό τοϋ Παγκοσμίου Συμβου
λίου Εκκλησιών.



τ α κ ί ν η τ ο ι ε ί ς  τήν τοποθέτησιν ταύτην, αποδεχόμενοι γενικώτερον την 
άρχήν, ήν Βικέντιος ό έκ Ληρίνου διετύπωσε κατά τόν 5ον αιώνα, εναντίον 
τής Θεωρίας περί απολύτου προορισμού τοϋ Αυγουστίνου. «Εκείνο είναι 
καθολικόν (λέγει ό Βικέντιος), δπερ πανταχοϋ πάντοτε καί παρά πάντων 
έπιστεύθη. Ένότης εις τά ουσιώδη, έν τοΐς άμφιβαλλομένοις ελευθερία καί 
έπί πάσιν άγάπη». Έν τή Μια Εκκλησία υπάρχει ή Κοινωνία τής Θείας 
Ευχαριστίας. Θεωρώ σκόπιμον εις τό σημεΐον τούτο νά μνημονεύσω εν 
έπεισόδιον τοϋ 1948. Κατά τήν παραμονήν τής ένάρξεως τοϋ Συνεδρίου 
τοϋ Amsterdam, ένθα συνεκροτήθη ή Α' ιδρυτική Γενική Συνέλευσις τοϋ 
Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, έπρόκειτο νά γίνη άφ’ εσπέρας 
ή άγγλικανική προπαρασκευαστική εις τήν άκολουθίαν διά τήν μετάληψιν 
τών ’Αγγλικανών, κατά τήν τελεσθησομένην τήν έπαύριον, Λειτουργίαν 
των. 'Ως ήτο φυσικόν οί ’Ορθόδοξοι, χωρίς θόρυβον, έδηλώσαμεν, ότι δεν 
θά μετάσχωμεν. Τοιαύτη ήτο ή έκ τής πληροφορίας άπογοήτευσις πολ
λών Προτεσταντών, ώστε 6 Karl Barth, μετέχων τής πρώτης εκείνης 
Συνελεύσεως, έδήλωσεν δ,τι καί ό Ευγένιος Δ' τό 1439 : «λοιπόν εποιήσα- 
μεν ουδόν»! !

γ) Ή  παρουσία ιεραρχών τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών εις τήν Οικου
μενικήν κίνησιν καθιστμ δυνατήν πολλάκις τήν έμφάνισιν τής ’Ορθοδόξου 
λατρείας καί μάλιστα τήν τέλεσιν τής άναιμάκτου θυσίας ενώπιον, τών μέ 
κατάνυξιν πραγματικήν, παρακολουθούντων ταύτην ετεροδόξων. Ή  εις 
τήν ’Αγγλικήν, τήν Γαλλικήν καί τήν Γερμανικήν μετάφρασις τών 'Ιερών 
Λειτουργιών, τοϋ 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου καί τοϋ Μ. Βασιλείου, 
χάρις εις τήν ’Επιστήμην καί τόν ’Απόδημον Ελληνισμόν, επιτρέπει τήν 
άκριβή παρακολούθησίν των, εκ μέρους τών ετεροδόξων, κρατούντων τά 
ιερά λειτουργικά κείμενα.

δ) Εις τό έν χρήσει εις τήν Οικουμενικήν κίνησιν βιβλίον «Cantate 
Domino» — «Αινείτε τόν Κύριον», έκδοθέντι τώ 1951, έπί τή βάσει τοϋ τά 
μέγιστα διαδεδομένου βιβλιαρίου «’Εκκλησιαστικών ασμάτων» τοϋ Παγκο
σμίου Χριστιανικού συνδέσμου Φοιτητών, πολλών χωρών, υπάρχει άνθολογία 
τής Χριστιανικής ποιήσεως όλων τών ’Εκκλησιών. Ή  ’Ανθολογία αυτή 
εις τρεις γλώσσας, χρήσιμος εις τάς οικουμενικός χριστιανικός συναθροίσεις 
περιέχει καί όλιγίστας, λόγω τοϋ χρόνου καθ’ δν συνετάχθη τό βιβλίον 
μελωδίας ’Ορθοδόξους. ’Ιδού αύται :

1) Τις Θεός μέγας, άριθ. 24.
2) ρωσιστί, άριθ. 86.
3) ρωσιστί

γαλλιστί, Αός, Κύριε, άνάπαυσιν τής ψυχής, άριθ. 114.
άγγλιστί
γερμανιστί



4) Βασιλεύ ουράνιε, άριθ. 43
γερμανιστί.
γαλλιστί.
ρωσιστί.

5) 'Ομοίως : Φως ιλαρόν.
Επικείμενης άναθεωρήσεως του βιβλίου τούτου, ορθόν είναι νά έτοιμα- 

σθώσιν, υπό των συνεργαζομένων εν τη σημερινή εκδηλώσει συλλόγων, 
νέα εκκλησιαστικά άσματα, τη έγκρίσει βεβαίως τής Εκκλησίας. Οί εκ
κλησιαστικοί ύμνοι τής βυζαντινής ήμων ψαλμωδίας δέον, κατά λόγον φυ
σικόν, νά μεταγραφώσιν εις ευρωπαϊκήν παρασημαντικήν, διότι ταύτην 
έννοοϋσιν οί ξένοι. Οί παριστάμενοι ορθόδοξοι, βεβαίως, εις εκάστην περί- 
πτωσιν θά τά ψάλλωσιν, ως καί παρ’ ήμΐν.

Προτείνω νά έτοιμασθώσι τά εξής :
1) ’Από τήν εορτήν τής Γεννήσεως του Κυρίου

Ή  γέννησίς σου, Χριστέ, ο Θεός ήμων, άνέτειλε τψ κόσμια. . . κλπ.
2) Άπό τήν Θ. Λειτουργίαν :

α) Σε ύμνου μεν. . . 
β) ”Αξιόν εστι.. .

3) ’Από τήν Πεντηκοστήν :
α) "Οτε καταβάς. . . 
β) Ευλογητός εΐ, Χρίστε. . .

4) Έκ τής Εορτής τού Πάσχα :
Άναστάσεως ημέρα. . . ’Ενδεχομένως θά πρέπει νά προστεθώσι καί 

2 -3  άλλοι χαρακτηριστικοί τής ’Ορθοδόξου λατρείας ύμνοι.
ε) Ά λλ’ είναι ανάγκη νά ίδωμεν εγγύτερον τά τής βαθυτέρας επιδρά- 

σεως τής ’Ορθοδόξου πίστεως καί λατρείας εις τό Παγκόσμιον Συμβούλιον 
των Εκκλησιών.

1) Αύτη μαρτυρεΐται πρώτιστα πάντως εις τόν δοξολογικόν χαρακτήρα 
του εν Ν. Δελχί, κατά τήν Γ" Γενικήν Συνέλευσιν τού Παγκοσμίου Συμβου
λίου Εκκλησιών άναθεωρηθέν Ιον άρθρον, τό βασικόν, τού Καταστατικού 
τού έν λόγω Συμβουλίου. Εις τούτο είσήχθη, όρθώς, άντί τής απλής Χριστο- 
λογικής πίστεως, ή πίστις τών συμμετεχουσών τού Συμβουλίου ’Εκκλησιών 
καί οργανώσεων, εις τήν Άγ. Τριάδα. Τό νέον κείμενον εχει οΰτω : «Τό 
Παγκόσμιον Συμβούλιον τών ’Εκκλησιών, είναι κοινωνία ’Εκκλησιών, όμο- 
λογουσών τόν Κύριον Τησοΰν Χριστόν ώς Θεόν καί Σωτήρα, κατά τάς 
Γραφάς, καί έπιζητουσών κατά ταΰτα νά έκπληρώσωσι τήν κοινήν αυ
τών αποστολήν εις δόξαν τού Ενός Θεού, Πατρός, Υιού καί Αγίου 
Πνεύματος».

Οΰτω έλύθη εντός 13 ετών, άπό τής συστάσεως τού Παγκοσμίου Συμ
βουλίου τών ’Εκκλησιών, τό τής Τριαδικής βάσεως τής πίστεως αυτού,



δηλαδή εν καίριον καθ’ ή μάς τούς ’Ορθοδόξους πρόβλημα, δπερ έτέθη τό 
πρώτον τό 1948 κατά την Α' Γενικήν (ιδρυτικήν) συνέλευσιν του Amster
dam. Πρέπει όμως νά σημειωθή ότι κατ’ ουσίαν είχε λυθή, τή ν ο μ ί μ φ 
προτάσει των Ρώσων θεολόγων, τφ 1952, εις σύσκεψιν τής Κ. Επιτροπής 
εν Roll τής Ελβετίας, δι’ ερμηνευτικής δηλώσεως, ή οποία εγένετο δεκτή 
τόν Αύγουστον του 1954 εν Evanston Illinois των Ηνωμένων Πολιτειών, 
ένθα συνεκροτήθη ή Β' Γεν. Συνέλευσις του Παγκοσμίου Συμβουλίου των 
Εκκλησιών. Ήμην κατά τήν συνεδρίαν εκείνην πάλιν καί έψήφισα τήν 
όρθοτάτην ’Ορθόδοξον ερμηνείαν τοϋ άρθρου βάσεως του Π Σ Ε .— Τότε 
δεν τό άντελήφθη ό αείμνηστος λόγιος Μητροπολίτης Σάμου Ειρηναίος, 
δι’ δ τό έγραφε βραδύτερον, ότι υπήρχε τό πρόβλημα τής Τριαδικής 
βάσεως. Ή  δοξολογική μορφή μας είναι ιδιαζόντως ευχάριστος, δι’ δ 
καί αποτελεί άρίστην μαρτυρίαν τής βαθυτάτης έπιδράσεως τής ’Ορθο
δοξίας μας.

2) Ά λλ’ εις τάς περί τής Όρθοδοξου Λατρείας έν τφ Παγκοσμίφ 
Συμβουλίφ ’Εκκλησιών πληροφορίας μας πρέπει νά μνημονεύσω καί τοϋ 
γεγονότος, δτι εις τό λειτουργικόν Παρεκκλήσιον τοϋ έν Bossey, παρά τήν 
Γενεύην, εις τό Οικουμενικόν Ίνστιτοΰτον (Παράρτημα τοϋ Πανεπιστη
μίου τής Γενεύης), ένθα σπουδάζουν πτυχιοΰχοι θεολόγοι δλων των ’Εκ
κλησιών, τήν Οικουμενικήν κίνησιν καί σύγχρονον θεολογίαν καί προβλη
ματικήν, τελείται ενίοτε καί ορθόδοξος Λατρεία. ’Επί τής 'Αγίας Τραπέζης 
υπάρχει ή είκών τοϋ Παντοκράτορας καί ή Γραφή εις τό Άναλόγιον. Ή  
τέλεσις τής ’Ορθοδόξου Λειτουργίας, χάρις εις τήν δραστηριότητα τοϋ νέου 
άγαπητοϋ συναδέλφου έκτ. καθηγητοϋ τής Θεολογικής Σχολής κ. Νικο
λάου Νησιώτου, a Διευθυντοϋ τοϋ εν λόγω ’Ινστιτούτου — αποτελεί γεγονός 
άξιοσημείωτον, έκάστοτε, εις τήν πνευματικήν καί λειτουργικήν ζωήν τής 
πνευματικής ταύτης εστίας τής οικουμενικής κινήσεως. Ή  ’Εκκλησιαστι
κή μουσική ή χρησιμοποιουμένη εκεί είναι ή βυζαντινή, είτε έν μονωδία 
είτε οσάκις εύρεθοΰν αρκετοί φοιτηταί καί δή καί αρκετοί έν χορωδία 
τετραφώνφ. Οί ύμνοι ψάλλονται άγγλιστί. Τοΰτο εισάγει τούτους εις τήν 
’Ορθόδοξον Λατρείαν.

’Αλλ’ έκείνο τό όποιον δέον νά έξαρθή είναι, δτι μετά μακράς συζητή
σεις τό παρεκκλήσιον — εύρύτατον εις χώρον — εις τό νέον ιδιόκτητον 
Μέγαρον τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών έν Γενεύη άπέ- 
κτησε τήν παλαιόν ’Ορθόδοξον γραμμήν. Ή  αρχιτεκτονική ούτως είπεΐν 
δψις του ώλοκληρώθη πέρυσιν, δτε ευρισκόμην έν Γενεύη, διά νά μετάσχω, 
ώς μέλος τής Κεντρικής Επιτροπής τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών ’Εκ
κλησιών, κατά Φεβρουάριον τοϋ 1966 (τής Κεντρικής Επιτροπής, ώς γνω
στόν, μετέχουν 4 εκπρόσωποι τής Εκκλησίας τής Ελλάδος έκλεγέντες έν 
Ν. Δελχί τφ 1961 : ό άλλοτε Άχαΐας καί νΰν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
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-  Κορινθίας κ. Παντελεήμων, ό Πανοσιώτατος ’Αρχιμανδρίτης καί καθηγη
τής κ. Ιερώνυμος Κοτσώνης, ό καθηγητής κ. Άμ. Άλιβιζάτος καί ό ομί
λων, άντικαταστήσας τον αείμνηστον Ίωαννίδην άπό τοϋ 1965). Τό παρεκ- 
κλήσιον έχει ορθόδοξον χρώμα.

Είπον, ώλοκληρώθη ή ορθόδοξος όψις, διότι τά θωράκια, τά άποτελέ- 
σαντα τό ’Ιερόν Βήμα κατεσκευάσθησαν εν Έλλάδι, έπί τή βάσει παλαιο
χριστιανικών προτύπων τοϋ Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών. Ό  νέος συνά
δελφος κ. Ν. Νησιώτης συνέβαλεν εις τοϋτο. Εις τό παρεκκλήσιον τοϋτο 
έτέλεσε, μετά τήν όλοκλήρωσιν, πρώτος, πέρυσι τήν Θείαν Λειτουργίαν 
ό εν Γενεύη αντιπρόσωπος τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου τιτουλάριος 
μητροπολίτης Καλαβρίας κ. Αίμιλιανός.

Έπί τής Ίεράς Τραπέζης τοϋ Παρεκκλησίου έχει έναποτεθή ε ί κ ώ ν  
Ρ ω σ ι κ ή ς  κ α τ α σ κ ε υ ή ς .  Πρόκειται περί αντιγράφου τοϋ Ρώσου 
ζωγράφου Ρουμπλιέφ (τοϋ 15ου αίώνος). Παριστα τήν ’Αγίαν Τριάδα. Ούτως 
εκφράζεται, κατά τρόπον έξαίρετον, ή κοινή βάσις, ή θεμελιώδης αφετηρία 
τής Πίστεως καί τής Θεολογίας τών 224 πλέον Εκκλησιών καί τών οργα
νώσεων, αΐτινες μετέχουν τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκκλησιών. 
Όπισθεν τής ’Αγίας Τραπέζης θά τοποθετηθοϋν τρία ψηφιδωτά αντίγραφα 
Βυζαντινών ψηφιδωτών τοϋ Δαφνιού, ήτοι ή Γέννησις, ή Σταύρωσις καί ή 
Άνάστασις. Τό πρώτον παριστα τήν βάπτισιν τοϋ Χριστοϋ, καί είναι πι
στόν άντίγραφον τοϋ ωραίου μωσαϊκού τοϋ Δαφνιού- είναι δε έτοιμον εις 
τό Βυζαντινόν Μουσεΐον διά να σταλή ώς δώρον τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρ
χείου. Θά ακολουθήσουν τά άλλα δύο, πού έλπίζομεν ν’ άποτελέσουν δωρεάς 
Ελληνικών Εκκλησιών. Δεξιά τής ’Αγίας Τραπέζης υπάρχει ό άμβων καί 
αριστερά τό άναλόγιον.’Ο ξύλινος σταυρός έχει έμπηχθή εις τό δάπεδον εις 
τό χώμα, κατ’ επιμονήν τών ’Ορθοδόξων.

’Ενταύθα πρέπει νά σημειωθή ότι οι μεν Ρωμαιοκαθολικοί καί οι ’Αγ
γλικανοί καί οί Λουθηρανοί διετήρησαν άνωθεν τής ’Αγίας Τραπέζης τόν 
ουτω πως καλούμενον ενσώματον Έσταυρωμένον, δηλαδή τόν Χριστόν 
Έσταυρωμένον άνατύπου άγαλματίου (Τριδιάστατον) ενώ είναι γνωστόν, 
ότι ήμεΐς οί ’Ορθόδοξοι έμείναμεν εις τήν άρχαίαν παράδοσιν, συμφώνως 
καί πρός τήν 7ην Οικουμενικήν Σύνοδον περί τοϋ Έζωγραφισμένου Εσταυ
ρωμένου (μή τριδιαστάτου). Έξ άλλου οί Καλβινισταί καί αί Έλεύθεραι 
Προτεσταντικαί Κοινότητες κατήργησαν τόν Έσταυρωμένον όπισθεν τής 
’Αγίας Τραπέζης. Ήμεΐς διατηροϋμεν μόνον τόν σταυρόν έμπεπηγμένον εις 
τό έδαφος καί όπισθεν αυτοΰ τήν Άνάστασιν. Τοϋτο θά γίνη καί εις τό Πα
ρεκκλήσιον τής Γενεύης.’Ο ’Ορθόδοξος σταυρός ήδη υπάρχει εις τήν θέσιν 
του. Άπεφεύχθησαν τά άγάλματα, τά τόσον συνήθη εις τήν Δύσιν.

Ταΰτα περί τής Γενεύης.
Έν τφ πλαισίφ όμως τής Οικουμενικής Κινήσεως έδημιουργήθη καί



ή Κοινότης τής Μονής Ταιζέ παρά τά σύνορα Γαλλίας και Ελβετίας κεί
μενη, εν τή οποία υπάρχει ορθόδοξον μοναστήριον, υπό ηγούμενον τον 
πτυχιοϋχον τής Χάλκης καί διδάκτορα τής Θεολογικής Σχολής ημών τόν 
’Αρχιμανδρίτην Δαμασκηνόν Παπανδρέου.

Ή  κοινότης αϋτη υιοθέτησε πλήρως τό ιδιαίτερον διαφέρον δπερ υπάρ
χει εις τήν Οίκουμεν, κίνησιν, διά την ορθόδοξον λατρείαν, καθώς ομολο
γούν όλοι. Προέρχεται δε τό διαφέρον έκ τού γεγονότος, ότι ή λατρεία τής 
ήμετέρας ’Εκκλησίας εν αντιπαραβολή πρός τήν Ρωμαιοκαθολικήν καί τήν 
Προτεσταντικήν είναι πλουσιωτέρα εις τήν έκδήλωσιν τών θρησκευτι
κών αισθημάτων, ενώ αί άλλαι είναι στεγναί, ό δε λόγος είναι απλούς. 
Παρετηρήθη πολλάκις, κατά τούς καθ’ ή μάς χρόνους, ότι ή Λ α τ ρ ε ί α  
τ ή ς  ή μ ε τ έ ρ α ς  « Κ α θ ο λ ι κ ή ς  ’Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ  Ε κ κ λ η σ ί α ς »  κατά 
τόν δογματικώς καί ίστορικώς άκριβέστατον χαρακτηρισμόν, δν χρησιμο
ποιεί καί ό Συνοδικός Τόμος περί Άνακηρύξεως τού Αύτοκεφάλου τής εν 
Έλλάδι Εκκλησίας (1850), ε ί ν α ι  π ρ ω τ ο χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή  κ α ί  άρχέ-  
γ ο ν ο ς  χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή .  Περιεχόμενον, ίδέαι, βασικοί λατρευτικοί τύποι 
καί ένότης τής Εκκλησίας συνανεπτύχθησαν παραλλήλως μέσα εις περι
βάλλον ζώσης καί άδολου πίστεως, ως λατρεία κατ’ εξοχήν πνευματική 
καί τής όλης ψυχής καί διετυπώθησαν βαθμιαίως εις μορφάς κλασσικός, 
άπό τής εποχής τής άρχεγόνου Εκκλησίας μέχρι τής κλασσικής τών 
μεγάλων Πατέρων εποχής.

Έν αυτή τή λατρεία τό πάθος, ή αναίμακτος εν τή Θεία Ευχαριστία 
θυσία τού Χριστού, ώς αίνος, δοξολογία, παράκλησις, εξιλαστήριος καί 
απολυτρωτική θυσία, προ πάντων δε ή ιδέα τής Άναστάσεως, παρίστανται 
άρμονικώς καθ’ όλην τήν εκτασιν τής θείας Λατρείας, μάλιστα δε τής Θείας 
Λειτουργίας, συνεκλείσθησαν δε τά επί μέρους συστατικά εις ενότητα κατά 
τήν εποχήν τού Πρώτου Καθολικισμού. Ή  ’Ορθόδοξος λειτουργία, ώς λα
τρεία τών πιστών, Κλήρου καί Λαού, δέν είναι τεχνητόν τι δημιούργημα, 
άλλ’ είναι καθαρώτατον προϊόν τής όλης ζωής τής ’Εκκλησίας καί τής 
ζώσης εν αυτή πίστεως, έν ή πάλλει ή πιστεύουσα καρδία ίσχυρώς καί 
εν άντιθέσει πρός τήν είδωλολατρικήν αρχαιότητα αισθάνεται εαυτόν ο 
άνθρωπος χριστιανός έν λατρεία, ώς προσωπικότητα: ότι ϊσταται αυτός άτο- 
μικώς έγγύς πρός τόν Θεόν τής αγάπης καί τον Λυτρωτήν πού είναι «Φως 
ή άλήθζια καί ή ζωή καί τα πάντα». Είδικώτερον δύναται νά λεχθή, ότι 
έμποιεΐ βαθυτάτην έντύπωσιν, έγγίζουσαν τά μύχια τής ψυχής ή ’Ορθό
δοξος λατρεία, διά τούς εξής είδικωτέρους λόγους :

1) Ή  έν αυτή θέσις τής Άναστάσεως καί ή περί έσχάτων διδασκαλία 
τής Πρώτης Εκκλησίας, ώς αί δυνάμεις, αΐτινες ύπερενίκησαν τόν κόσμον, 
παρίστανται κατά τρόπον λαμπρόν, ώς ή αντικειμενική δόξα τού Θεού, πρό 
πάντων έν τή Άναστάσει. Δικαίως δέ ή ήμετέρα Εκκλησία έκλήθη Έκκλη-



σία τής Άναστάσεως, έφ’ όσον έν τή πίστει ταύτης ζή καί πρός ταύτην 
κατατείνει. Συντίθεται δε ή λατρεία άρμονικώς καί μετά τής μετάνοιας 
των πιστών, έκφραζομένων διά του «Κύριε ελέησαν», τό όποιον αποτελεί 
άπάντησιν εις τήν κλήσιν πρός μετάνοιαν.

2) Έν αυτή είναι γεγονός, ότι παρίσταται ή όλη Εκκλησία, ούχί δε 
μόνον ό επίσκοπος ή ό κλήρος, διότι τελείται υπό τής Εκκλησίας όλης καί 
δι’ όλους τούς πιστούς.

3) Ή  δοξολογική της μορφή εμποιεί καί εις τούς μη ’Ορθοδόξους 
βαθυτάτην έντύπωσιν, διότι έν αυτή όμολογεΐται ή θεμελιωδεστάτη τοϋ Θεού 
ίδιότης καί δή καί έν τή δημιουργία, τ.ε. ή ’Αγάπη. Τήν αγάπην τοϋ Θεοϋ 
υμνεί διαρκώς ή Εκκλησία, άπονέμουσα τιμήν πρός τήν Τριάδα, έκφράζει 
δε βαθυτάτην έλπίδα εις τήν Άνάστασιν καί τήν έπίτευξιν τής αιωνίου ζωής, 
δι’ Τησοϋ Χριστού. Χρόνος καί αίωνιότης, ορατή καί αόρατος ’Εκκλησία, 
έξαγιασμός καί σωτηρία τοϋ κόσμου, συνενοϋνται εις μίαν βαθέως έλλογον 
κοινωνίαν καί ώραίαν ποιητικήν ένότητα, ήτις βαθύτατα προκαλεΐ συναι
σθήματα εύσεβείας καί συγκινεΐ τήν άνθρωπίνην καρδίαν. ’Αλήθεια καί 
ποίησις καί Μουσική συνενοϋνται έν τή Όρθοδόξω δοξολογική μορφή τής 
λατρείας κατά τρόπον πραγματικώς θαυμαστόν, αληθώς τέλειον. Εις το 
σημεΐον τούτο θά είναι ορθόν νά εϊπω ότι, ών έκ νεότητας θιασώτης τής τε 
Ευρωπαϊκής καί τής Βυζαντινής Μουσικής ευρίσκω, ότι ή Μουσική ώς ή 
πνευματικωτέρα τών ωραίων Τεχνών, εύρίσκει τήν ιερατικήν της κυρίως μορ
φήν εις τήν Βυζαντινήν. Ό  Βάγνερ εΐπεν, ότι «τό Χριστιανικόν πνεΰμα 
ένεψύχωσε διά νέας ζωής τήν ψυχήν τής Μουσικής».

Έκ τούτων ερμηνεύεται τό γεγονός, ότι πάντες ανεξαιρέτως οί δημιουρ
γοί είναι έμπεποτισμένοι υπό τοϋ θρησκευτικού συναισθήματος. Ό  πόθος 
τής άνυψώσεώς μας πρός τόν Θεόν καί τής ένώσεως μετ’ αύτοϋ έκφράζεται 
πρώτιστα πάντων διά τής θρησκευτικής ποιήσεως καί τής μουσικής, ήτις 
ύποβοηθεΐ τήν μουσικήν τάσιν τοϋ ανθρώπου. Άναμφιβόλως ή έκ τής χρι
στιανικής πίστεως έμπνεομένη μουσική, π.χ. τοϋ συνθέτου τών Μακαρισμών 
μεγάλου Cesar Frank ή τοϋ πατρός τής Ευρωπαϊκής Μουσικής ευσεβούς 
Ίωάννου Σεβαστιανού Bach, ό όποιος είπεν, ότι ό τελικός λόγος ύπάρξεως 
τής Μουσικής είναι άποκλειστικώς καί μόνον, όπως χρησιμεύση ώς μέσον, 
ΐνα τιμώμεν τόν Θεόν καί ζωογονώμεν τό πνεΰμά μας — τήν δέ μή συμμόρ- 
φωσιν πρός τήν αλήθειαν ταύτην θεωρεί ό Θεός ώς σατανικόν θόρυβον καί 
δυσαρμονίαν — ή τοϋ γίγαντας καλλιτέχνου τής Χριστιανικής πίστεως 
Mozart, ό όποιος ώς κανονικός πιστός πλήρης σφρίγους, μεταμορφωμένος 
υπό τής πίστεως, έφθασεν εις τά ύψη τής απολύτου ψυχικής γαλήνης, πού 
μάς χαρίζει τόσον συχνά ή μουσική του, ή τοϋ ρωμαιοκαθολικού Betho
ven, ό όποιος έν ταπεινοφροσύνη πολλή διηρωτάτο διατί ολόκληρος ή 
άνθρωπότης δέν μένει ήνωμένη περί τόν Λυτρωτήν καί έξέφραζεν ότι ό



κύριος σκοπός του «ήτο ν’ άφυπνήση καί να καταστήση διαρκή τά θρησκευ
τικά αισθήματα, τόσον παρά τοΐς έκτελεσταΐς όσον καί παρά τοϊς άκροα- 
ταΐς» καί έγέννησε ταύτην παρά τφ Βάγνερ ή ακόμη καί του κατά βάθος 
ευσεβούς Σοπέν, ευρίσκομεν λέγω εις τήν μουσικήν νόταν τό υποβλητικόν 
καί ενίοτε τό θειον μεγαλεΐον, τό έγγίζον τάς ύψηλοτέρας καί πλέον εύαι- 
σθήτους χορδάς τής ανθρώπινης καρδίας — τούτο αληθεύει περί των μεγά
λων λειτουργιών τού Mozart καί τού Hayden, τού Brückner καί τού Bethoven 
ή τά requiem, ως καί τήν βαθύτατα θρησκευτικήν μουσικήν τού List, τον 
όποιον ένέπνευσαν καί συνεκλόνισαν οί ψαλμοί τού Δαυίδ — άλλά πιστεύω, 
ότι ή Βυζαντινή Μουσική (εξαιρώ τά τιριρέμ, άτινα θεωρώ άντιευαγγελικήν 
Βαττολογίαν) πραγματοποιεί, εν συνδυασμοί προς τήν εκκλησιαστικήν 
ποίησιν τήν τελειοτέραν εκφρασιν τού ιερού (τό sacrale). Ό  βιογράφος τού 
Mozart λέγει, ότι «ό πρόωρος θάνατός του δέν άφησε νά ίδωμεν εν τφ προ- 
σώπφ αυτού καί εν τοΐς εργοις πραγματοποιούμενον, τό ιδεώδες τού γίγαντος 
καλλιτέχνου τής χριστιανικής πίστεως, όστις θά ικανοποιεί τάς προσδοκίας 
τού Γκαΐτε καί άλλων : τ.έ. ν’ άναφανή ό καλλιτέχνης εκείνος ό άξιος νά 
πραγματοποιήση τό εύσεβέστατον τών ονείρων — τήν σ ύ μ μ ι ξ ι ν  τ ή ς  
χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς  ψ υ χ ή ς  μ ε τ ά  τ ή ς  ά ρ χ α ϊ κ ή ς  ω ρ α ι ό τ η 
τ α ς  (Α. Ζάχου,  Μουσική καί Θρησκεία, Θρησκευτικότης Μεγάλων 
Μουσουργών, ’Αλεξάνδρεια 1937, σελ. 23). Ό  ιερός λόγος τής χριστιανικής 
ποιητικής δημιουργίας, πού έκορυφώθη κατά τήν Χριστιανικήν άρχαιότητα 
καί κατά τούς αιώνας Δ', Ε' καί Ç" αιώνα, άλλ’ είναι βαθέως ριζωμένος 
καί εμπνευσμένος άπό τήν πηγήν τής πίστεως μας, τήν Κ.Δ., φαίνεται μετά 
τού μουσικού μέλους νά πραγματοποιή αυτό τό όνειρον, τήν σύμμιξιν τής 
χριστιανικής ψυχής μετά τής άρχαϊκής ωραιότητας — όχι τού άρχαίου 
κόσμου — άλλά τού πρωτοχριστιανικού κόσμου. Οί πρώτοι, ως γνωστόν, 
ύμνοι εν τή Άποστολική Εκκλησία (πρβλ. Χρ ή σ τ ο υ ,  Ή  Ύμνογραφία 
τής ’Αρχαίας Εκκλησίας, σελ. 7), άπηγγέλλοντο εμμελώς καί άπετέλουν 
εκφρασιν τής βαθείας πίστεως καί τό περιεχόμενον αυτής, όπερ βραδύτε- 
ρον άνέπτυξεν ή Θεολογία.

Ό  τόνος ό μουσικός μετά τού ιερού ποιητικού κειμένου έχουσι κοινήν 
τήν θρησκευτικήν εμπνευσιν. Τό δυτικόν μουσικόν αίσθημα, ως εκφράζε
ται εις τήν λειτουργικήν άνανεωτικήν κίνησιν, άναζητει σήμερον καί τήν 
γνώσιν τής ’Ορθοδόξου λατρείας, έν τφ συνόλφ της, ώς καί εν τή όλη διαρ
θρώσει αυτής ώς έκφράσεως τής ιστορικής Άποκαλύψεως έν Χριστώ, ώς 
ιστορίας τού χριστιανικού λαού καί κοινωνίας τών "Αγίων : αυτό τό κοινόν 
τής έν τφ ποιητικοί λόγφ καί τή μουσική έκφράσει αυτό τούτο τό ιερόν. 
Ό  Τερτυλλιανός εΐπεν ποτέ, ότι ή ψυχή τού άνθρώπου είναι κατά φύσιν 
χριστιανική καί αυτό έκφράζει ή ποίησις τής ’Ορθοδόξου Λατρείας μέ ποι
κίλους τρόπους καί μάλιστα μέ τήν μουσικήν, ή οποία παρ’ οίασδήποτε



εξελίξεις καί αλλοιώσεις, ας ύπέστη, φαίνεται να διατηρήται κατά βάσιν 
εν τη Όρθοδόξφ Παραδόσει, ένεκα του στενού συνδέσμου του ίεροϋ ποιη
τικού λόγου μετά τής μουσικής δημιουργίας, ή όποια εκφράζει καί διά τοϋ 
τόνου όχι μόνον τό υποβλητικόν καί συγκινητικόν, άλλα τήν ιερότητα, καί 
ιερά αισθήματα προς τον Θεόν.

’Ατύχημα είναι ότι, παρά τοϊς μελετηταΐς παραθεωρεΐται ή ζώσα 
κατ’ ουσίαν άρχαιοχριστιανική βυζαντινή παράδοσις αυτής τής ένότητος 
εις τήν Ίεράν Ψαλμωδίαν καί διά τοϋ ποιητικού λόγου, ώς έκφράσεως τοϋ 
περιεχομένου τής πίστεως καί τής ζωής «εν Χριστώ Ίησοΰ».

Παρέστην εις τήν Oxford κατά τό XIII Συνέδριον τόν παρελθόντα Σε
πτέμβριον (1966) εις άπόπειραν παρουσιάσεως τής δήθεν βυζαντινής Μουσι
κής (ρωσικής - βυζαντινής προελεόσεως, ώς έλέχθη) καί έλυπήθην βαθέως 
διά τήν οίκτράν παραμόρφωσιν. Ό χ ι ιερά, άλλ’ ουδέ κοσμικά αισθήματα δεν 
εξέφραζε τό οικτρόν εκείνο, καθ’ όλους τούς παρισταμένους, άκουσμα. Ή  
μονφδιακή, άλλά καί πολυφωνική εν τη βάσει της, ενεκα τοϋ ίσοκρατήματος 
καί τής συμμετοχής των πιστών (καθ’ Ύπακοήν ψάλλειν) εν τη έπφδω καί 
των χορών (γυναικείων καί παιδικών άρχαιόθεν) βυζαντινή παράδοσις, όσον 
απλή καί αν ήτο, δέν έχει καμμίαν σχέσιν προς αυτό τό οικτρόν κατασκεύα
σμα, όπερ με δυσφορίαν ήκουσαν όλοι, ορθόδοξοι καί ετερόδοξοι. Δέν 
εχω ειδικότητα νά εισέλθω εις άλλα λεπτομερή θέματα.

’Αλλά τό σπουδαΐον αυτό ζήτημα τό επραγματεύθησαν άλλοι ει
δικοί, οΐος ό Σεβασμιώτατος Κοζάνης εις προηγουμένην έκδήλωσιν. 
Θά θίξω απλώς εν τέλει ένα τελευταϊον λόγον, δι’ ον ή ’Ορθόδοξος 
Λατρεία ελκύει τό ενδιαφέρον τών ετεροδόξων, ΐδίςι εις τήν Οικουμε
νικήν κίνησιν.

Είναι τό μυστικόν πνεύμα, όπερ μάλιστα έκδηλοϋται εις τόν Συμβολι
σμόν, πού δέν σημαίνει ούτε άλληγορίαν, ούτε τυπολογίαν. Τό θέμα τούτο 
είναι βαρυσήμαντον, διότι ή όλη ’Ορθόδοξος λατρεία, ώς άναπαράστασις 
τής θείας Οικονομίας, τοϋ θείου δράματος ενέχει ίδιάζουσαν έννοιαν. Ή  
συμβολή διά τής ίεράς ποιήσεως, τής Υμνωδίας εις τήν κατανόησιν τής 
παρουσίας τοϋ Πραγματικού Χριστού, ώς μοναδικού λειτουργού εν τη 
’Εκκλησία Του, τη άποτελουμένη εκ τής θριαμβευτικής καί στρατευομένης 
υπό τήν αιγίδα καί ευλογίαν καί άγιαζούσης αγάπης τής εν Τριάδι Θεού, 
καθιστμ δυνατήν τήν κατανόησιν τής ούσίας τής Εκκλησίας. Ή  ύπόστα- 
σις τής ’Εκκλησίας τού Χριστού εκφράζεται μέ τρόπον κλασσικόν, χωρίς 
νά έκλειψη ή ελευθερία έν τη δημιουργία τής εκκλησιαστικής ποιήσεως 
καί μουσικής. Διά τούτο ή μελέτη, έρευνα καί άκριβής γνώσις καί ή καλ
λιέργεια τής Βυζαντινής ’Εκκλησιαστικής παραδόσεως έν τη ποιήσει καί 
μουσική άποτελεΐ καθήκον, ώς καί ή έν τη Οίκ. Κινήσει πλήρης προβολή 
καί καθήκον ώσαύτως, τοϋ όποιου τήν βαρύτητα διά τήν πρόοδον τής Οί-



κουμενικής κινήσεως διεθνώς δυνάμεθα νά κατανοήσωμεν έκ των ολίγων, 
ατινα έξέθηκα πρό Υμών, χάρις εις την εύγενή πρόσκλησιν τοϋ άγαπητοϋ 
Σταύρου Νικολαΐδου καί των δύο συλλόγων, οΰς ευχαριστώ θερμώς.
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