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 ἐπιθυμία ὅλων μας πρέπει 

νά εἶναι νά συναντηθοῦμε στήν 

ἑνότητα τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀπο-

στόλων καί τῶν Πατέρων ὅλων 

τῶν αἰώνων. Διαφορετικά κάθε 

ἕνωση θά εἶναι ψευδένωσις καί 

θά καταστρέφει καί θά διαστρέ-

φει κάθε εἰλικρινή προσπάθεια, 

πού θέλει νά ὁδηγήσει στό θέμα 

τῆς σωτηρίας. Ὑπάρχει σύγχυση. 

Σχετικοποίηση τῆς πίστεως, πο-

λιτικοί συμβιβασμοί. Οἱ διάλογοι 

οἱ ἐκκλησιαστικοί εἶναι ἀπομίμη-

ση τῶν πολιτικῶν συζητήσεων. 

Ἡ ἐπανέκφραση τῆς Πίστεως μέ 

τά μέσα τῆς κάθε ἐποχῆς δέν ἔχει 

τίποτε κοινό μέ τήν ἀναζητού-

μενη ἀπό δικούς μας θεολόγους 

Οἰκουμενιστές «ἐπανερμηνεία» 

τῆς πίστεως.  

(Πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, 
Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Θελογικῆς 
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)
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Ἡ πο ρεί α τοῦ ἐ πί ση μου Θε ο λο γι κοῦ Δι α λό γου με τα ξύ Ὀρ θο δό ξων 
καί Ρω μαι ο κα θο λι κῶν κυ ρι αρ χεῖ ται τήν τε λευ ταί α πε ρί ο δο ἀ πό 
ἕ να πνεῦ μα εὐ φο ρί ας καί αἰ σι ο δο ξί ας ὅ τι ἐκ πλη ρώ νει αἰ σί ως 

τήν ἀ πο στο λή του ὁ δεύ ον τας στήν ἐ πί τευ ξη τοῦ τε λι κοῦ στό χου του, τήν 
«ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν».

Ὁ λο έ να καί πλη θαί νουν οἱ ἀ να φο ρές, ἀ πό τά πλέ ον ἐ πί ση μα χεί λη, στήν 
«κοι νή ἀ πο στο λι κή πί στη» μέ τούς Ρω μαι ο κα θο λι κούς καί τήν ἐ ξά λει ψη τῶν 
δογ μα τι κῶν μας δι α φο ρῶν. Ἡ ἀ μοι βαι ό τη τα, ἡ συμ πό ρευ ση, ὁ ἀλ λη λο σε βα
σμός, ὁ ἑ κα τέ ρω θεν ἐμ πλου τι σμός, ἡ κοι νή πο ρεί α τῶν «ἀ δελ φῶν ἐκ κλη σι
ῶν» δη λώ νε ται μέ κά θε ἐ πι ση μό τη τα καί πρός πᾶ σα κα τεύ θυν ση.

Εἰ δι κό τε ρα μά λι στα με τά τήν συμ φω νί α στό Κεί με νο τῆς Ρα βέν νας (2007) 
καί ἐν ὄ ψει τῆς νέ ας, ἑν δε κά της Συ νό δου τῆς Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς Θε ο λο γι κοῦ 
Δι α λό γου στήν Κύ προ τόν προ σε χή Ὀ κτώ βρι ο, κυ ρι αρ χεῖ καί προ βάλ λε ται ἡ 
ἄ πο ψη πώς τό ζή τη μα τοῦ πα πι κοῦ πρω τεί ου εἶ ναι τό μό νο ἐκ κρε μές ση μεῖ ο 
με τα ξύ τῶν δύ ο «ἐκ κλη σι ῶν» καί γι’ αὐ τό καί πε ρί αὐ τοῦ μό νον συ ζη τοῦ με. 
Ἀ πο φά σεις Οἰ κου με νι κῶν Συ νό δων, Ἱ ε ροί Κα νό νες, πα τε ρι κή καί δογ μα τι κή 
δι δα σκα λί α, ὀρ θό δο ξη ἐκ κλη σι ο λο γική καί δογματική συνείδηση, ἐκ κλη σι α
στι κή ἱ στο ρί α καί πα ρά δο ση πα ρα θε ω ροῦν ται, ἀ πορ ρί πτον ται καί ἐ κτο πί
ζονται ἐν μι ᾷ ρι πῇ. Ἀκόμη καί τά αὐτονόητα καταργοῦνται.

Αὐ τά τά αὐ το νό η τα θά ἐ πι χει ρή σου με νά ἀ να δεί ξου με, μέ τό παρόν τεῦχος, 
«ἑ πό με νοι τοῖς ἁ γί οις πα τρά σι», κα θώς θά στη ρι χθοῦ με ἀ πο κλει στι κά καί 
μό νο σ’ αὐ τούς, χω ρίς νά ἐκ φέ ρου με αὐ θαί ρε τες προ σω πι κές ἐ κτι μή σεις καί 
ἀπόψεις. Ἡ ἀν τι πα ρα βο λή καί μόνο τῆς δι δα σκα λί ας τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων μέ 
τίς θέ σεις τῶν ἑ τε ρο δό ξων καί τῶν οἰ κου με νι στῶν ἀρκεῖ, ὥ στε ἀ βί α στα νά 
προ κύ ψει ἡ ἀ λή θει α.

Θά θέ λα με εὐ θύς ἐξ ἀρ χῆς νά δι ευ κρι νίσου με ὅ τι ἡ δη μο σί ευ ση τοῦ 
πα ρόν τος ἐ νη με ρω τι κοῦ ἐν τύ που δέν γί νε ται, σέ καμ μί α πε ρί πτω ση, μέ τήν 
δι ά θε ση νά προσ δώ σου με στόν ἑ αυ τό μας τόν ρό λο τοῦ κρι τῆ, τοῦ τι μη τῆ ἤ 
τοῦ σω τή ρα. Γί νε ται χω ρίς τήν πα ρα μι κρή κα τα κρι τι κή δι ά θε ση ἤ ἐμ πά θει α 
πρός τά πρό σω πα τά ὁ ποῖ α ἀ να φέ ρον ται. Ἡ ἀν τί θε σή μας εἶ ναι μό νον πρός 
τίς θε ω ρί ες καί τίς ἐ νέρ γει ές τους, ὅ ταν αὐ τές ἀν τί κειν ται στήν ὀρ θό δο ξη 
δι δα σκα λί α μας. Γί νε ται, ἐ πί σης, ἀ πό εἰ λι κρι νή ἀ γά πη καί ἐν δι α φέ ρον πρός 
τούς αἱ ρε τι κούς καί γι ά τήν ἐ πι στρο φή τους στούς κόλ πους τῆς Ἁ γί ας μας 
Ἐκ κλη σί ας, ἀ πό τήν ὁ ποί α ἐ ξέ πε σαν. Κι αὐ τό, ἀφοῦ κα τά τόν μα κα ρι στό π. 
Ἐ πι φά νι ο Θε ο δω ρό που λο «ποι ός ἀ γα πᾶ εἰ λι κρι νῶς τόν νο σοῦν τα; Ὁ λέ γων 
πρός αὐ τόν: ‘εἶ σαι ὑ γι έ στα τος, τρῶ γε ὅ,τι θέ λει ς’, καί ἀ περ γα ζό με νος οὕτω 
χα λε πω τέ ραν τήν νό σον καί τα χύ τε ρον τόν θά να τον, ἤ ὁ ἐ πι ση μαί νων αὐ τῷ 
τήν ἀ σθέ νει αν καί ἀ πα γο ρεύ ων τάς βλα πτού σας τρο φάς; Ἡ μεῖς, ἐ πι ση μαί
νον τες τάς πλά νας τῶν αἱ ρε τι κῶν καί δι α κη ρύσ σον τες ὅ τι ἀ κο λου θοῦ σιν ὁ δῷ 
ἐ πι σφα λε στά τῃ, ὑ πάρ χει ἐλ πίς νά δη μι ουρ γή σω μεν ἐν αὐ τοῖς κρί σιν συ νει
δή σε ως καί ἔ φε σιν ἀ να ζη τή σε ως τῆς ἀ λη θεί ας. Ὑ μεῖς [ἀ πευ θύ νε ται πρός τόν 
Πα τρι άρ χη Ἀ θη να γό ρα] καί οἱ με θ’ Ὑ μῶν, δι α κη ρύσ σον τες ὅ τι ‘οὐ δέν μᾶς 
χω ρί ζει’ ἀ πό τῶν αἱ ρε τι κῶν κ.τ.τ., ναρ κοῦ τε καί ἀ πο κοι μί ζε τε αὐ τούς καί 
ἀ πο κλεί ε τε ἔμ προ σθεν αὐ τῶν τήν ὁ δόν τῆς ἀ λη θεί ας...».

      Εἰσαγωγικό σημείωμα
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      Εἰσαγωγικό σημείωμα
Ἡ παροῦσα ἔκδοση ἀ πο τε λεῖ τήν ἁ πλή καί τα πει νή κα τά θε ση τῆς ψυ χῆς 

μας, τήν ἔκ φρα ση τῆς ἱ ε ρα τι κῆς καί μο να χι κῆς μας συ νει δή σε ως καί τήν 
ἀ νά λη ψη τῆς εὐ θύ νης μας ἔ ναν τι τῶν πνευ μα τι κῶν μας τέ κνων, ἔ ναν τι πολ
λῶν πι στῶν, πού μέ ἀ νη συ χί α μᾶς ἀ πευ θύ νουν ἐ ρω τή μα τα καί ζη τοῦν τήν 
κα θο δή γη σή μας γύ ρω ἀ πό αὐ τά τά ζη τή μα τα, ἔ ναν τι τοῦ ἡ γι α σμέ νου ἁ γι ο
με τε ω ρί τι κου χώ ρου τόν ὁ ποῖ ο, μέ τήν χά ρη τοῦ Θε οῦ, τα χθή κα με νά δι α κο
νοῦ με. Ἀποτελεῖ τήν ταπεινή ὑπακοή μας στά αὐτονόητα τῆς πίστεώς μας, 
στήν παρακαταθήκη τῶν Ἁγίων μας, στό καθῆκον μας πρός τήν Μία Ἁγία 
Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία μας.

Πρό κει ται γι ά μι ά ἀ φι λό δο ξη καί φιλότιμη προ σπά θει α, πού δέν δι εκ δι κεῖ 
ἀ πο κλει στι κό τη τα καί αὐ θεν τί α, ἀλ λά σκο πό της ἔ χει νά ἀ να δεί ξει πτυ χές 
τοῦ σο βα ρώ τα του, γι ά τήν ἀ κρί βει α τῆς πί στε ώς μας, ζη τή μα τος τοῦ οἰ κου
με νι σμοῦ καί νά δώ σει τό ἐ ρέ θι σμα καί τήν ἀ φορ μή στούς κα τά τε κμή ρι ο 
ἁρ μο δί ους καί ἐ πα ΐ ον τες νά ἐν σκύ ψουν στό συγ κε κρι μέ νο ζή τη μα, πού ἔ χει 
ὀ λέ θρι ες συ νέ πει ες γι ά τήν πί στη μας.

Μέ δε δο μέ νο μά λι στα τήν πα γι ω μέ νη ἀ που σί α κά θε ἐ πι σή μου ἐ νη με ρώ
σε ως στόν το μέ α αὐ τό ἀ πό τήν Ἐκ κλη σί α μας, ἡ ἐ πώ νυ μη, τε κμη ρι ω μέ νη, 
κα λό πι στη καί εἰ λι κρι νής κα τά θε ση ἀ πό ψε ων καί πλη ροφο ρι α κοῦ ὑ λι κοῦ 
συμ βάλ λει, στό μέ τρο τῶν δυ να το τή των της, στήν κά λυ ψη αὐ τοῦ τοῦ κε νοῦ. 
Ἀπαντάει, ἐπίσης, στήν παραπληροφόρηση καί τήν παραποιητική πρακτική, 
πού κατακλύζει τόν χῶρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐνημερώσεως, ἰδιαίτερα δέ τῆς 
διαδικτυακῆς.

Μί α πλη θώ ρα ἐν τύ πων καί διαδι κτυ α κῶν τό πων πα ρέ χουν ἀ νε ξέ λεγ κτες 
πλη ρο φο ρί ες, ἀ να φο ρές καί κρι τι κές αἱ ρε τι κῆς, σχι σμα τι κῆς καί ἀν τορ θο δό
ξου προ ε λεύ σε ως γι ά τά θέ μα τα τοῦ Οἰ κου με νι σμοῦ, τῶν δι α χρι στι α νι κῶν καί 
δι α θρη σκει α κῶν δι α λό γων, πού ἐ πι φέ ρουν σύγ χυ ση καί ἀ πο προ σα να το λι σμό 
στούς πι στούς. Τό γε γο νός αὐ τό κα θι στᾶ ἀ κό μη πι ό ἐ πι τα κτι κή τήν ἀ νάγ κη 
ὑ πευ θύ νου ἐ νη με ρώ σε ως ἐκ μέ ρους τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἐκ κλη σί ας μας. 
Γι’ αὐ τό καί ἀ πό τήν θέ ση αὐ τή ἐκ φρά ζου με τήν θερ μή καί υἱι κή μας πα ρά
κλη ση πρός τόν Μα κα ρι ώ τα το Ἀρ χι ε πί σκο πο Ἀ θη νῶν καί Πά σης Ἑλ λά δος κ. 
Ἱ ε ρώ νυ μο καί τούς Σε βασ μι ω τά τους Ἀρ χι ε ρεῖς μας νά ἐκπληρώσουν τό πολύ 
σημαντικό αὐτό ἔργο.

Ἕ να τρέ χον ζή τη μα γι ά τό ὁ ποῖ ο ἀ να μέ νου με τήν ἐ νη μέ ρω ση τῆς Ἱ ε ρᾶς 
Συ νό δου εἶ ναι τό Κεί με νο τῆς Ρα βέν νας, κα θώς καί ἡ ἐ πι κεί με νη Σύ νο δος 
τῆς Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς Θε ο λο γι κοῦ Δι α λό γου τόν προ σε χή Ὀ κτώ βρι ο στήν 
Κύ προ.

Ἡ πα ροῦ σα ἔκ δο ση, καρ πός μα κρο χρό νι ας καί συ στη μα τι κῆς ἐ να σχο λή σε
ώς μας μέ τά ζη τή μα τα τοῦ Οἰ κου με νι σμοῦ, ἀ πο τε λεῖ συλ λο γή ὑ λι κοῦ ἀ πό 
τούς Πα τέ ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας μας καί συγ χρό νους ἐγ κρί τους ὀρ θο δό ξους 
θε ο λό γους, τούς ὁ ποί ους εὐ χα ρι στοῦ με γι ά τήν εὐ γε νή πα ρα χώ ρη ση τῶν 
κει μέ νων τους. Πραγ μα το ποι ή θη κε δέ, σύν Θε ῷ, δι ά πρε σβει ῶν τῆς Κυ ρί ας 
ἡ μῶν Θε ο τό κου καί τῶν Με τε ω ρι τῶν Ἁ γί ων μας Ἀ θα να σί ου καί Ἰ ω ά σαφ καί 
μέ τήν συν δρο μή ἀ γα πη τῶν πνευ μα τι κῶν μας τέ κνων καί φί λων τῆς Μο νῆς 
μας, πού μέ πολ λή προ θυ μί α ἀ νέ λα βαν καί τήν δα πά νη της, τούς ὁ ποί ους 
καί θερ μά εὐ χα ρι στοῦ με. 

Ἀρχιμ.ἈθανάσιοςἈναστασίου

ΚαθηγούμενοςτῆςἹερᾶςΜονῆςΜεγάλουΜετεώρουἉγίωνΜετεώρων



Ἡ πορεία τοῦ 
οἰκουμενικοῦ διαλόγου
μέ βάση τήν ὀρθόδοξη πατερική διδασκαλία 

καί τήν δογματική ἐκκλησιολογική συνείδηση
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Τό ἄρθρο αὐτό ἀποτελεῖ μία ἐκτεταμένη καί συμπληρωμένη 
μορφή τῆς ὁμιλίας, πού ἐκφωνήθηκε σέ ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου 

Οἱ φίλοι τῶν Μετεώρων, στίς 25 Ἰανουαρίου 2009



Ἡ μέθοδος τοῦ συγχρόνου Οἰκουμενισμοῦ

Ἡ ἀ νά λυ ση τῶν με θό δων τῆς Νέ ας Ἐ πο χῆς δέν ἀ πο τε λεῖ, 
βε βαί ως, ἀν τι κεί με νο καί δέν χω ράει στήν ἀ νά πτυ ξη αὐτοῦ 
τοῦ θέ μα τος. Στα χυ ο λο γοῦ με μό νον, σέ ἄ με ση συ νάρ τη ση μέ 
ὅ,τι μᾶς ἀ φο ρᾶ, τίς ἔν νοι ες τῆς ἀ πό λυ της ἀ να στρο φῆς τῶν 
πραγ μά των, τήν ἀ να γω γή τῆς ἀ λή θει ας σέ ψέ μα καί τοῦ ψεύ
δους σέ ἀ λή θει α, τήν ἐ πι βο λή ἀ πό ψε ων ὡς ὀρ θῶν, μέ σῳ τῆς 
συ νε χοῦς ἐ πα να λή ψε ώς τους (ὁ νό μος τῆς συ νή θει ας), τήν 
ἐ πι κοι νω νι α κή προ βο λή καί τήν κυ ρί αρ χη ἐ πι βο λή τῆς εἰ κό
νας, τήν πα ρελ κυ στι κή τα κτι κή, τήν ἠ θε λη μέ νη ἀμφι ση μί α, 
τήν δι γλωσ σί α, τήν τε χνη τή ἀ σά φει α λό γων καί κει μέ νων, τήν 
σύγ χυση καί τήν πλά νη.

«Ἔ θος γάρ τοῦ το τοῖς πονηροῖς αἱ ρε σι άρ χαις πα λαι όν, τά 
σα φῆ τῆς Γρα φῆς δι ά τῶν ἀ σα φῶν με τά γειν καί σο φι στι κῶς 
ἐν τεῦ θεν πα ρα κρού ε σθαι τούς πα ρα γο μέ νους ὑ π’ αὐ τῶν». 
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Ἀρχιμ.ἈθανασίουἈναστασίου

ΚαθηγουμένουτῆςἹερᾶςΜονῆςΜεγάλουΜετεώρου

Ἡ ἐ πο χή μας τα λα νί ζε ται ἀ πό ποικίλες αἱ ρέ σεις καί κυ ρί
ως ἀ πό τήν «πα ναί ρε ση» τοῦ οἰ κου με νι σμοῦ, δι α χρι στι
α νι κοῦ καί δι α θρη σκει α κοῦ, ὁ ὁ ποῖ ος προ βά λλε ται καί 
ἐ πι βά λλε ται μέ τούς ὅ ρους, τά μέ σα καί τίς πρα κτι κές 
τῆς Νέ ας Ἐ πο χῆς. Αὐ τή εἶ ναι καί ἡ δι α φο ρά τῶν συγ
χρό νων ποι κί λων αἱ ρέ σε ων ἀ πό τίς πα λαι ό τε ρες γνω στές 
αἱ ρέ σεις τῆς ἐκ κλη σι α στι κῆς μας ἱ στο ρί ας: ὅ τι δέν προ
σβάλ λουν μί α συγ κε κρι μέ νη ἀ λή θει α, ἀλ λά τό συ νο λι κό 
οἰ κο δό μη μα τῆς Ὀρ θο δό ξου Πί στε ως, χω ρίς ὅ μως φαι
νο με νι κά νά τό ἀμ φι σβη τοῦν. Ἡ οὐ νι τί ζου σα μά λι στα 
δι ά στα ση τοῦ οἰ κου με νι σμοῦ, ἡ ὁ ποί α πα γι ώ θη κε στίς 
μέ ρες μας, στη ρί ζε ται σέ κα θα ρά νε ο ε πο χί τι κη λο γι κή. 
Δέν θί γει ἐ ξω τε ρι κά τήν Ὀρ θο δο ξί α, ἀλ λά τήν ἀ πο γυ
μνώ νει ἀ πό τόν ἀ πο κα λυ πτι κό καί σω τη ρι ο λο γι κό της 
χα ρα κτή ρα, κα θώς τήν ἐ ξο μοι ώ νει μέ τήν αἵ ρε ση, τήν 
ὁ ποί α ἀ να γνω ρί ζει ὡς μί α ἄλ λη ἐκ δο χή τῆς ἀ λη θεί ας.



Εἶ ναι πράγ μα τι, δηλαδή, πα λαι ά συ νή θει α τῶν 
πο νη ρῶν αἱ ρε σι αρ χῶν νά με τα τρέ πουν τά σα φῆ 
τῆς Γρα φῆς διά τῶν ἀσαφῶν καί μέ αὐ τόν τόν 
τρό πο νά ἐ ξα πα τῶν ται οἱ πα ρα συ ρό με νοι ἀ πό 
αὐ τούς. (Γρη γό ρι ος ὁ Πα λα μᾶς, Λό γος Ἀν τιρ ρη
τι κός ΣΤ΄, 5,11, Ε ΠΕ 6, 330, ἔκδ. Π. Χρή στου, 
3,389. Πρβλ. καί Κα τά Γρη γο ρᾶ, Λό γος Β΄, 
Ε.Π.Ε. 7, 372, ἔκδ. Π. Χρή στου, 4,292).

Στη ρι ζό με νος, ἔτσι, σέ αὐ τές τίς με θό δους τῆς 
Νέ ας Ἐ πο χῆς ὁ σύγ χρο νος οἰ κου με νι κός δι ά
λο γος ἐ πι χει ρεῖ μέ ἐ πι κοι νω νι α κά τε χνά σμα τα 
νά ἐ πι βά λει τε τε λε σμέ να γε γο νό τα στίς σχέ σεις 
μας μέ τούς ἑ τε ρο δό ξους. Δογ μα τι κές δι α φο
ρές πα ρα θε ω ροῦν ται καί δέν τί θεν ται κἄν πρός 
συ ζή τη ση, ἀ πο φά σεις καί κα νό νες τῆς Ἐκ κλη
σί ας μας πα ρα βι ά ζον ται καί ἐγ κα τα λεί πον ται 
ὡς ξε πε ρα σμέ νοι, δόγ μα τα τῆς πί στε ώς μας 
ἀ να γο ρεύ ον ται σέ ζη τή μα τα «θε ο λο γού με να», 
ἡ ἀ λή θει α σχε τι κο ποι εῖ ται καί ἐ ξι σώ νε ται μέ τήν 
αἵ ρε ση.

Τό μό νο πού δεί χνει νά ἀν θο φο ρεῖ προ σφέ
ρον τας ἀ φει δῶς τούς καρ πούς ἑ νός ἀ κό ρε στου 
ἐν θου σι α σμοῦ εἶ ναι ἡ ἀ κα τά σχε τη ἀ γα πο λο γί α, 
ἡ ὑ περ βάλ λου σα ἁ βρό τη τα, ἡ πυ ρε τώ δης δι πλω
μα τί α, ὁ ἀ νε πί γνω στος ζῆ λος. Πο λύ εὔ στο χα 
εἶ χε πε ρι γρά ψει τήν κατάσταση αὐτή πρίν ἀ πό 
χρό νι α ὁ μακαριστός π. Δη μή τρι ος Στα νι λο ά ε, 
ὅ ταν ἔ γρα φε:

«Δη μι ουρ γεῖ ται κά θε τό σο, ἀ πὸ τὴν με γά λη ἐ πι
θυ μί α γι ὰ ἕ νω ση, ἕ νας εὔ κο λος ἐν θου σια σμός, ποὺ 
πι στεύ ει πώς μπο ρεῖ μὲ τὴν συ ναι σθη μα τι κή του 
θερ μό τη τα νὰ ρευ στο ποι ή ση τὴν πραγ μα τι κό τη τα 
καὶ νὰ τὴν ξα να πλά ση χω ρὶς δυ σκο λί α. Δη μι ουρ
γεῖ ται ἀ κό μα καὶ μί α δι πλω μα τι κὴ συμ βι βα στι κὴ 
νο ο τρο πί α, ποὺ νο μί ζει πώς μπο ρεῖ νὰ συμ φι λι ώ
ση μὲ ἀ μοι βαῖ ες ὑ πο χω ρή σεις δογ μα τι κὲς θέ σεις ἢ 
γε νι κώ τε ρες κα τα στά σεις, ποὺ κρα τοῦν τὶς ἐκ κλη
σί ες χω ρι σμέ νες» (D i m i t ru S t a n i l o ae, Γιά ἕ ναν 
Ὀρ θό δο ξο Οἰ κου με νι σμό, ἐκδ. Ἄ θως, Πει ραι εύς 
1976, σελ. 1920).

Μέ σα σέ μι ά ἀ λη θι νή πα ρα ζά λη ἐν θου σι α σμοῦ 
καί ἀ γα πο λο γί ας «ἄ νευ ὅ ρων καί ὁ ρί ων» (κα τά 
τόν Πατριάρχη Ἀ θη να γό ρα) ξε πε ρά σα με πραγ
μα τι κά κά θε ὅ ρι ο καί κα τα στρα τη γή σα με ὅ λους 
τούς ὅ ρους τῆς πίστεως καί τούς ἱερούς κα νό

νες. Γί να με ἐ πι λή σμο νες τῆς ὀρ θο δό ξου πα ρα
δό σε ώς μας, τῆς ἱ ε ρᾶς πα ρα κα τα θή κης τῶν 
Ἁ γί ων Πα τέ ρων μας τούς ὁ ποί ους πο λύ εὔ κο λα 
ἀν τι πα ρήλ θα με ὡς ξε πε ρα σμέ νους θε ω ρών τας 
ἑ αυ τούς ἰ σο τί μους καί ἰ σο στα σί ους τους, ἀ κό μη 
καί ἱ κα νο τέ ρους στήν ἐκ φο ρά ἑ νός σύγ χρο νου 
θε ο λο γι κοῦ λό γου, πού θά ἀν τα πο κρί νε ται στίς 
ἀ παι τή σεις τῶν και ρῶν μας, κα θώς καί στίς 
ἀ παι τή σεις τῆς πο λυ πό θη της «ἑ νώ σε ως».

Και νο φα νεῖς θε ο λο γι κές ἀ πό ψεις, ἀ πο κλί νου
σες δογ μα τι κές θέ σεις, ἀ νε πί τρε πτες ὑ πο χω
ρή σεις καί συμ βι βα σμοί σέ θέ μα τα πί στε ως, 
ἀ πο δο χή θε ο λο γού με νων θε μά των χωρίς καμμία 
συζήτηση, ἀ νο χή καί νο μι μο ποί η ση σέ ἀ πα ρά
δε κτα ἐκ κλη σι ο λο γι κά καί ἠ θι κά ὀ λι σθήμ ατα 
ἀ πο τε λοῦν πλέ ον ζη τή μα τα ρου τί νας γι ά τούς 
ὀρ θο δό ξους πού με τέ χουν στούς δι α λό γους.

Ἡ αὔξηση τῆς συ χνό τη τας, ἡ ἐ πι τά χυν ση στόν 
ρυθ μό, τό ἀ προ κά λυ πτο τῶν ἐ νερ γει ῶν, ἡ ἐ πικοι
νω νι α κή τα κτι κή, ἡ με θο δευ μέ νη ἐ πι ση μό τη τα, 
ἡ φαν τα σμα γο ρί α τοῦ σκη νι κοῦ προ δί δουν τήν 
σπου δή γι ά τήν ἐ πι βο λή τε τε λε σμέ νων στό ζή τη
μα τῆς λε γό με νης «ἑ νώ σε ως». Τε τε λε σμέ να πού, 
χω ρίς καμ μί α λο γι κή ἐ ξή γη ση, χω ρίς θε ο λο γι κό 
ὑ πό βα θρο, χω ρίς συ νο δι κή συγ κα τά θε ση, χω ρίς 
τήν ἀ πο δο χή ἀ πό τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, 
ἀ να τρέ πουν σέ μι ά στιγ μή τήν ἀ λή θει α καί τήν 
ἀ κρί βει α τῆς πί στε ώς μας πού εἶ ναι θε με λι ω
μέ νες στήν δι σχι λι ε τή πα ρά δο ση τῆς ἁ γί ας μας 
Ὀρ θο δο ξί ας. Τε τε λε σμέ να πού προ α πο φα σί
ζον ται σέ συ νε δρί ες Ἐ πι τρο πῶν ἤ Συμ βου λί ων 
κε κλει σμέ νων τῶν θυ ρῶν ἤ μέ ἐν τε ταλ μέ να μέ λη 
καί μέ τούς ἴ δι ους πάν το τε «ἡ με τέ ρους» ἀν τι
προ σώ πους σέ μα κρι νές ὑ περ πόν τι ες ἀ πο στο
λές, τά πο ρί σμα τα τῶν ὁ ποί ων γί νον ται γνω στά 
μό νον σέ ὅ σους τά ἀ να ζη τή σουν ἐ πι στα μέ νως 
καί δέν φθά νουν πο τέ στό εὐ ρύ κοι νό. Τε τε λε
σμέ να πού ἐ πι βάλ λον ται μέ ἱ ε ρο πρα ξί ες καί λει
τουρ γι κές πρά ξεις κο ρυ φαί ου συμ βο λι κοῦ χα ρα
κτή ρα, ἀ κό μη καί ἀ πό τόν ἴ δι ο τόν Οἰ κου με νι κό 
Πα τρι άρ χη καί τόν Ρω μαῖ ο Πον τί φι κα.

 Ἡ «θε ω ρί α τῶν κλά δων», ἡ ἀρ χή τῶν «ἀ δελ
φῶν ἐκ κλη σι ῶν», ἡ «βα πτι σμα τι κή θε ο λο γί α», ἡ 
«με το χή εἰς τά αὐτά μυ στή ρια», ἡ «κοι νή ἀ πο
στο λι κή πα ρά δο ση», ἡ «ἀ πο στο λι κή δι α δο χή» 
κ.ἄ. ἀ πο τε λοῦν τά νέ α «δόγ μα τα» τοῦ οἰ κου με
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νι σμοῦ, πού ἐ πι βάλ λον ται ἄ νω θεν, χω ρίς θε ο λο γι κό καί ἐκκλησιο
λογικό ἔ ρει σμα. 

Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία καί ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία παραχω
ροῦν τήν θέση τους στήν διπλωματία καί τήν πολιτική. Ἡ τήρηση 
τῶν ἰσορροπιῶν, ἡ προσχώρηση στή λογική τῶν συσχετισμῶν, ἡ 
ὑπαγωγή στά κοινωνικά καί πολιτικά δεδομένα καί ἀπαιτήσεις 
ἀποτελοῦν τήν νέα κυρίαρχη ἀντίληψη στή σύγχρονη οἰκουμενι
στική θεολογία.

Καί δεδομένου ὅ τι στήν ἐ πο χή μας καί στό εὐ ρύ κοι νό ἡ θε ο λο γι
κή κα τάρ τι ση, ἡ κα τή χη ση καί ἡ δι α ποί μαν ση δέν εἶ ναι οἱ δέ ου σες, 
τά πρω τό γνω ρα αὐ τά «δόγ μα τα» κα θι ε ρώ θη καν μέ τήν μορ φή ἀ ξι
ώ μα τος ἐ πι χει ρών τας νά ἀ να τρέ ψουν ἀ κό μη καί τά αὐ το νό η τα.

Ὁ παπισμός ἀποτελεῖ αἵρεση

Λέ γε ται ἀ πό πολ λούς ὅ τι οἱ πα πι κοί δέν εἶ ναι αἱ ρε τι κοί, ἀλ λά 
σχι σμα τι κοί ἤ ὅ τι δέν ἔ χει κα τα δι κα σθεῖ ἐ πι σή μως ὁ πα πι σμός ὡς 
αἵ ρε ση ἀ πό κά ποι α Οἰ κου με νι κή Σύ νο δο καί ἄλ λα σχε τι κά.

Ἄς δοῦ με κα τ’ ἀρ χήν πῶς ὁ ρί ζε ται ἡ αἵ ρε ση καί πῶς δι α κρί νε ται 
ἀ πό τό σχί σμα. Κα τά τόν ἀ εί μνη στο Κα θη γη τή Ἰ ω άν νη Καρ μί ρη 

Ὁ λειτουργικός ἀσπασμός Πάπα καί Πατριάρχη κατά τήν διάρκεια τῆς παπικῆς λειτουργίας. 
Βατικανό Ἰούνιος 2008.

«Δημιουργεῖταικάθετόσο,

ἀπὸτὴνμεγάληἐπιθυμία

γιὰἕνωση,ἕναςεὔκολος

ἐνθουσιασμός,ποὺ

πιστεύειπώςμπορεῖμὲ

τὴνσυναισθηματικήτου

θερμότητανὰρευστοποιή

σητὴνπραγματικότητα

καὶνὰτὴνξαναπλάση

χωρὶςδυσκολία».



«Αἵ ρε σις εἶ ναι πᾶ σα πε πλα νη μέ νη δι δα σκα λί α, 
πα ρεκ κλί νου σα ἀ πό τῆς γνη σί ας χρι στι α νι κῆς 
πί στε ως, ἅ μα δέ καί πᾶ σα ἰ δι αι τέ ρα χρι στι α νι κή 
κοι νό της, δι α φω νοῦ σα πρός τήν δογ μα τι κήν δι δα
σκα λί αν τῆς ἀ λη θοῦς Ἐκ κλη σί ας καί ἀ πο κο πεῖ
σα ἀ πό τῆς κοι νω νί ας καί ἑ νό τη τος με τ’ αὐ τῆς» 
(Θρη σκευ τι κή καί Ἠ θι κή Ἐγ κυ κλο παι δεί α, Τό μος 
1ος, ἐκδ. Μαρ τί νος, Ἀ θή να 1962, σ. 1087).

Ὁ Μέ γας Βα σί λει ος γρά φει στήν πρώ τη Κα νο
νι κή Ἐ πι στο λή του: «οἱ πα λαι οί ὠ νό μα σαν αἱ ρέ
σεις τούς παν τε λῶς ἀ περ ριγ μέ νους καί κα τ’ αὐ τήν 
τήν πί στιν ἀ πηλ λο τρι ω μέ νους», ἐ νῶ σχι σμα τι κούς 
ἀ πο κα λεῖ τούς «δι’ αἰ τί ας τι νάς ἐκ κλη σι α στι κάς 
καί ζη τή μα τα ἰ ά σι μα πρός ἀλ λή λους δι ε νε χθέν
τας» (Μ. Βα σι λεί ου, Ἐ πι στο λή 188 Πρός Ἀμ φι
λό χιον πε ρί κα νό νων, Ε ΠΕ Τόμ. 1, σελ. 183).

Ἡ δι α φο ρά δη λα δή ἀ νά με σα στήν αἵ ρε ση καί τό 
σχί σμα εἶ ναι ὅ τι αἱ ρε τι κοί εἶ ναι αὐ τοί, πού συ νει
δη τά ἀ πο κλί νουν ἀ πό τήν ὀρ θή πί στη ἀ πορ ρί
πτον τας ἕ να ἤ πε ρισ σό τε ρα δόγ μα τα τῆς Ἐκ κλη

σί ας καί ἐμ μέ νουν στίς πλά νες τους καί μετά ἀπό 
τήν προ τρο πή τῆς Ἐκ κλη σί ας γι ά τήν ἀ πο κή ρυ ξή 
τους. Σχι σμα τι κοί δέ εἶ ναι οἱ ἀ πο κλί νον τες ἀ πό 
τήν ἐκ κλη σι α στι κή δι οί κη ση καί εὐ τα ξί α καί μή 
ὑ πο τασ σό με νοι στήν ἐκ κλη σι α στι κή ἱ ε ραρ χί α (βλ. 
σχ. Ἰ ω. Καρ μί ρη, Αἵρεσις, Θρη σκευ τι κή καί Ἠ θι κή 
Ἐγ κυ κλο παι δεί α, Τό μος 1ος, σ. 1088).

Εἶ ναι φα νε ρό καί ἀ δι αμ φι σβή τη το ὅ τι οἱ πα πι
κοί δέν ἀ πέ κλι ναν ἁ πλῶς ἀ πό τήν ἐκ κλη σι α στι
κή δι οί κη ση καί εὐ τα ξί α, ἀλ λά ἀ σπά στη καν καί 
κατασκεύασαν μί α σει ρά ἀ πό αἱ ρε τι κά δόγ μα τα 
τά ὁ ποῖ α οὐ δέ πο τε ἀ πο κή ρυ ξαν οὔ τε στό ἱ στο
ρι κό πα ρελ θόν οὔ τε καί στά πλαί σι α τοῦ θεολο
γικοῦ δι α λό γου πού δι ε ξά γε ται.

Γι’ αὐ τό καί ὁ Ἅ γιος Μάρ κος ὁ Εὐ γε νι κός Ἐ πί
σκο πος Ἐ φέ σου τό νι ζε ὅ τι: «Ἡ μεῖς δι’ οὐ δέν ἄλ λο 
ἀ πε σχί σθη μεν τῶν Λα τί νων, ἀλ λ’ ἤ ὅ τι εἰ σίν, οὐ 
μό νον σχι σμα τι κοί, ἀλ λά καί αἱ ρε τι κοί. Δι’ ὅ οὐ δέ 
πρέ πει ὅ λως ἑ νω θῆ ναι αὐ τοῖς» (Πη δά λιον, ἐκδ. 
Ἀ στήρ, Ἀ θή να 1970, σελ. 55).
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Ἡ εἴσοδος τοῦ Εὐαγγελίου στήν διάρκεια τῆς παπικῆς λειτουργίας καί μέ τήν συμμετοχή τοῦ ὀρθοδόξου διακόνου 
ἐνώπιον τοῦ Πάπα καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη. Βατικανό 29 Ἰουνίου 2008.
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Οἱ παπικές πλάνες

Οἱ πα πι κές πλά νες κα ταδι κά σθη καν ὡς αἱρετικές ἀπό πολλές 
᾿Ορ θο δό ξους Συ νό δους. Ἀναφέρουμε ἀντιπροσωπευτικά τίς ἑξῆς:

1. Ἀ πό τήν Η΄ Οἰ κου με νι κή (879880) ἐ πί Με γά λου Φω τί ου. (Θά 
πρέ πει νά ση μει ώ σου με ὅ τι γι ά τήν ᾿Ορ θό δο ξη αὐ το συ νει δη σί α μας 
ἡ Σύ νο δος αὐ τή ἀ ριθ μεῖ ται ὡς Η΄ Οἰ κου με νι κή, ἐ νῶ ἡ τοῦ 1341 ἐ πί 
Ἁ γί ου Γρη γο ρί ου τοῦ Πα λα μᾶ ὑ πέρ τοῦ ἡ συ χα σμοῦ ἀ ριθ μεῖ ται ὡς 
Θ΄ Οἰ κου με νι κή). Μέ τόν ῞Ο ρον της ἡ Σύ νο δος αὐ τή (Η΄) κα θαι
ρεῖ καί ἀ να θε μα τί ζει το ύς νο θευ τάς 
τοῦ Συμ βό λου τῆς Πί στε ως μέ τήν 
προ σθή κη τοῦ F i l i o q ue (βλ. ᾿Ι ω. Ν. 
Καρ μί ρη, «Τά Δογ μα τι κά καί Συμ βο λι
κά Μνη μεῖ α τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς 
Ἐκκλησίας», τό μ. Ι, Ἐν Ἀθήναις 1952, 
σελ. 221). ῾Ο Πά πας ἀ πε δέ χθη τήν 
Σύ νο δο καί ἤρ θη τό σχί σμα τοῦ 867 
μ.Χ. ἐ πί Ἁ γί ου Φω τί ου.

2. Ἀ πό τίς ἐν Κων σταν τι νου πό λει 
Συ νό δους τοῦ 1341 (Θ΄Οἰ κου με νι κή), 
τοῦ 1347, τοῦ 1351 καί τοῦ 1368, οἱ 
ὁ ποῖ ες ἐ πι κύ ρω σαν τή δι δα σκα λί α 
τοῦ ̔ Α γί ου Γρη γο ρί ου τοῦ Πα λα μᾶ καί 
τῶν ἡ συ χα στῶν, δη λα δή τῶν πα ρα δο
σι α κῶν ᾿Ορ θο δό ξων, καί κα τα δί κα σαν 
τίς φραγ κο λα τι νι κές πλά νες πού προ
σπά θη σε νά φέ ρει στήν ᾿Α να το λή ὁ 
Βαρ λα άμ ὁ Κα λα βρός καί ὅ σοι ἄλ λοι 
λα τι νό φρο νες τόν ἀ κο λο ύ θη σαν (Γρη
γό ρι ος ᾿Α κίν δυ νος, ᾿Ι ω άν νης Κα λέ
κας, Νι κη φό ρος Γρη γο ρᾶς).

3. Ἀ πό τούς Ὀρ θο δό ξους Πα τρι άρ
χες τῆς ᾿Α να το λῆς στήν ἀ πάν τη σή 
τους πρός το ύς ᾿Αγ γλι κα νο ύς ᾿Α νω μό
τους τό 1716 καί τό 1725 (ἔνθ’ ἀ νωτ., 
σελ. 783820).

4. Ἀ πό τήν Σύ νο δο τῶν Πα τρι αρ
χῶν τῆς ᾿Α να το λῆς στήν Κων σταντι
νού πο λη τό 1755 (ἔνθ’ ἀ νωτ., σελ. 
989991).

5. Ἀ πό τήν Σύ νο δο τῶν Πα τρι αρ χῶν τῆς ᾿Α να το λῆς στήν Κων
σταν τι νού πο λη τό 1848 (ἔνθ’ ἀ νωτ., σελ. 902925).

Στό ση μεῖ ο αὐ τό θά ἀ να φερ θοῦ με συ νο πτι κά καί δειγ μα το λη πτι κά 
στίς ση μαν τι κώ τε ρες μό νο ἀ πό τίς αἱ ρε τι κές πλά νες τῶν πα πι κῶν, 
κα θώς ἐ παρ κής ἀ να φο ρά σέ αὐ τές ἔ χου με πραγ μα το ποι ή σει στό 
προ η γού με νο τεῦ χος τοῦ «Ἐν συ νει δή σει» τόν Δε κέμ βρι ο τοῦ 2006.

Ὁ ὀρθόδοξος διάκονος συμμετέχει στήν εἴσοδο τοῦ Εὐαγγελίου στήν 
παπική λειτουργία. Βατικανό 29 Ἰουνίου 2008.
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1. Filioque
Πρό κει ται γι ὰ τὴν γνω στὴ προ σθή κη «καὶ ἐκ 

τοῦ Υἱ οῦ» στὸ πε ρὶ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος ἄρ θρο 
τοῦ Συμ βό λου τῆς Πί στε ως. Κα τὰ τὴν δι δα σκα
λί α τους αὐ τή, τὸ Ἅ γι ο Πνεῦ μα ἐκ πο ρεύ ε ται ὄ χι 
μό νον ἐκ τοῦ Πα τρός, ὅ πως λέ γει ὁ Κύ ρι ος στὸ 
ἱ ε ρὸ Εὐ αγ γέ λι ο, ἀλ λὰ καὶ ἐκ τοῦ Υἱ οῦ. Εἶ ναι 
φα νε ρό ὅ τι ἡ συγ κε κρι μέ νη προ σθή κη ἔρ χε ται 
σέ ἀν τί θε ση μέ τόν λό γο τοῦ ἴ δι ου τοῦ Κυ ρί ου 
«Ὅ ταν δὲ ἔλ θη ὁ Πα ρά κλη τος, ὅν ἐ γὼ πέμ ψω ὑ μῖν 

πα ρὰ τοῦ Πα τρός, τὸ Πνεῦ μα τῆς 
ἀ λη θεί ας, ὃ πα ρὰ τοῦ Πα τρὸς ἐκ πο
ρεύ ε ται...» (Ἰω. 15,26), ὅπου γίνεται 
σα φής δι ά κρι ση ἀ νά με σα στήν πέμ
ψη καί τήν ἐκ πό ρευ ση τοῦ Ἁ γί ου 
Πνεύ μα τος.

Γρά φει, ἐπίσης, ὁ Μέ γας 
Φώ τιος: «Ὁ Κύ ριος καὶ ὁ Θε ὸς ἡ μῶν 
φη σί, ‘ τὸ Πνεῦ μα, ὅ πα ρὰ τοῦ Πα τρὸς 
ἐκ πο ρεύ ε ται’· οἱ δὲ τῆς και νῆς ταύ
της δυσε βεί ας πα τέ ρες, ‘ τὸ Πνεῦ μα, 
φη σίν, ὅ πα ρὰ τοῦ Υἱ οῦ ἐκ πο ρεύ ε ται’. 
Τὶς οὐ κλεί σει τὰ ὦ τα πρὸς τὴν ὑ περ
βο λὴν τῆς βλα σφη μί ας ταύ της; Αὕ τη 
κα τὰ τῶν Εὐ αγ γε λί ων ἵ στα ται, πρὸς 
τὰς ἁ γί ας πα ρα τάσ σε ται Συ νό δους, 
τοὺς μα κα ρί ους καὶ ἁ γί ους πα ρα γρά
φε ται πα τέ ρας, τὸν Μ. Ἀ θα νά σιον, 
τὸν ἐν θε ο λο γί ᾳ πε ρι βό η τον Γρη γό
ριον, τὴν βα σί λει ον τῆς Ἐκ κλη σί ας 
στο λήν, τὸν Μ. Βα σί λει ον, τὸ χρυ σοῦν 
τῆς οἰ κου μέ νης στό μα, τὸ τῆς σο φί ας 
πέ λα γος, τὸν ὡς ἀ λη θῶς Χρυ σό στο
μον. Καὶ τί λέ γω τὸν δεῖ να ἢ τὸν δεῖ να; 
Κα τὰ πάν των ὁ μοῦ τῶν ἁ γί ων προ φη
τῶν, ἀ πο στό λων, ἱ ε ραρ χῶν, μαρ τύ ρων 
καὶ αὐ τῶν τῶν δε σπο τι κῶν φω νῶν ἡ 
βλά σφη μος αὕ τη καὶ θε ο μά χος φω νὴ 
ἐ ξο πλί ζε ται» (Μ. Φωτίου, Ἐπιστολὴ 
1, 13, 16, PG 102, 728D, 729Α).

Καί ὁ Ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ὁ Πα λα μᾶς 
μέ κα τη γο ρη μα τι κό τρό πο ἀ πο δο κι
μά ζει τήν προ σθή κη: «Οὔ κουν εὐ λό
γως, οὐ δέ εὐ σε βῶς ταύ την εἰ σά γε τε 
τήν προ σθή κην ἐν τῷ χρό νῳ δευ τε
ρεύ ου σαν ἐ κεί νης τῶν ἁ γί ων σύ νο δον, 
δι’ ἧς καί ὁ τοῦ το τολ μή σων ἀ ραῖς 

ὑ πο βάλ λε ται καί τῆς ἐκ κλη σί ας ἐκ βάλ λε ται καί 
ταῦ τα προ σθή κην οὐκ εἰ ρη μέ νην ὡς εἴ ρη ται τῷ 
λό γῳ, οὐκ ἀ πο κε κα λυμ μέ νην τῷ πνεύ μα τι, οὐχ 
εὑ ρη μέ νην ἐν τοῖς τῶν ἁ γί ων ἀ πο στό λων ἀ να γρά
πτοις λο γί οις» (Γρη γο ρί ου Πα λα μᾶ Συγ γράμ μα
τα, τόμ. Α΄, Π. Χρή στου, σελ. 29). 

Ἀλλά καί ὁ Ζ΄ Κανόνας τῆς Γ΄ Οἰ κου με νι κῆς 
Συ νό δου ὁ ρί ζει πώς «οὐ δείς δύ να ται νά προ σθέ
τει ἤ νά ἀ φαι ρεῖ ὁ, τι δή πο τε ἀ πό τό σύμ βο λο τῆς 

Ὁ ὀρθόδοξος διάκονος, στήν διάρκεια τῆς παπικῆς λειτουργίας, παρα-
δίδει τό Εὐαγγέλιο στόν Πάπα ἀσπαζόμενος τό χέρι του στήν διάρκεια 
τῆς παπικῆς λειτουργίας. Βατικανό 29 Ἰουνίου 2008.
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Νικαίας καί ὅ ποι ος δυ νη
θεῖ νά πρά ξει κά τι τέ τοι ο 
θά ἀ πο βάλ λε ται ἄν εἶ ναι 
κλη ρι κός, θά ἀ να θε μα τί
ζε ται ἄν εἶ ναι λα ϊ κός».

«Ἑ τέ ραν πί στιν μη δε νὶ 
ἐ ξεῖ ναι προ φέ ρειν, ἤ γουν 
συγ γρά φειν, ἢ συν τι θέ
ναι, πα ρὰ τὴν ὁ ρι σθεῖ σαν 
πα ρὰ τῶν ἁ γί ων Πα τέ ρων, 
τῶν ἐν τῇ Νι κα έ ων συ να
χθέν των πό λει, σὺν ἁ γί ῳ 
Πνεύ μα τι». 

Καί ὁ Ἅ γι ος Κύ ριλ λος 
Πα τρι άρ χης Ἀ λε ξαν δρεί
ας καί Πρό ε δρος τῆς Γ΄ 
Οἰ κου με νι κῆς Συ νό δου 
ἑρ μη νεύ ον τας τόν συ γκε
κρι μέ νο κα νό να γρά φει 
τά ἑ ξῆς: «οὔ τε μέν ἐ πι
τρέ πο μεν ἑ αυ τοῖς ἤ ἑ τέ
ροις ἄλ λην λέ ξιν ἀ μεῖ ψαι τῶν ἐγ κει μέ νων ἐ κεῖ σε ἤ μί α γοῦν πα ρα
βῆ ναι συλ λα βήν». Δηλαδή οὔ τε στούς ἑ αυ τούς μας, ἀλ λά οὔ τε σέ 
ἄλ λους ἐ πι τρέ πο υμε νά ἀλ λά ξουν ἔ στω καί μί αν λέ ξιν ἀ πό τίς 
λέ ξεις ἐ κεῖ νες πού ὑ πάρ χουν καί συγ κρο τοῦν τό Σύμ βο λον τῆς 
Πί στε ώς μας καί ἀ κό μη δέν ἐ πι τρέ πο υμε νά πα ρα βοῦν ἔ στω καί 
μί αν συλ λα βή (Ἰ ω. Καρ μί ρη, Τά Δογ μα τι κά καί Συμ βο λι κά Μνη μεῖ α 
τῆς Ὀρ θο δό ξου Κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας, τ. 1, σελ. 147).

Καί τοῦ το δι ό τι κα τά τόν Μέ γα Βα σί λει ο «ἐ άν γάρ μή ἐ πι μεί
νω μεν τῷ θε με λί ῳ τῶν Ἀ πο στό λων, ἀ ποι κο δο μοῦν τες τά τί μι α, ὡς μή 
ἔ χον τες θε μέ λι ον κα ταρ ρη γνύ με θα καί γί νε ται τό πτῶ μα ἡ μῶν μέ γα». 
Δηλαδή, ἄν δέν εἴ μα στε στε ρε ω μέ νοι στό θε μέ λι ο τῶν Ἀ πο στό
λων, ἀ ποι κο δο μοῦ με τά τί μι α, καί ἐ πει δή δέν ἔ χου με γε ρό θε μέ λι ο 
κα τα κρη μνι ζό με θα καί ἡ πτώ ση μας εἶ ναι πο λύ με γά λη (Με γά λου 
Βα σι λεί ου, Εἰς τόν Προ φή την Ἡ σα ΐ αν, κεφ. 1, PG 30, 149c). 

Ἡ προ σθή κη τοῦ f i l i o q ue συ νι στᾶ λαν θα σμέ νη Τρι α δο λο γί α καί 
ὑ πο τί μη ση τοῦ Τρί του Προ σώ που τῆς Ἁ γί ας Τρι ά δος, ἡ ὁ ποί α ἔ χει 
ὡς συ νε πα κό λου θο τήν συ νο λι κή ὑ πο βάθ μι ση τῆς ἁ γι ο πνευ μα τι
κῆς ἐμ πει ρί ας καί χά ρι τος στήν ζω ή τῆς Ἐκ κλη σί ας. 

Ὁ Μη τρο πο λί της Ναυ πά κτου καί Ἁ γί ου Βλα σί ου κ. Ἱ ε ρό θε ος 
μᾶς ἀ να λύ ει τίς συ νέ πει ες τῆς προ σθή κης τοῦ f i l i o q ue στό Σύμ
βο λο τῆς Πί στε ως:

«Ὅ πως ἔ χουν ση μει ώ σει οἱ Ἅ γι οι Πα τέ ρες, ἡ δι δα σκα λί α πε ρί ἐκ πο
ρεύ σε ως τοῦ Πα να γί ου Πνεύ μα τος ὡς Προ σώ που (κα θ’ ὕ παρ ξιν) καί 

Ὁ ὀρθόδοξος διάκονος ἀναγινώσκει τό Εὐαγγέλιο στήν διάρκεια τῆς παπικῆς λει-
τουργίας. Βατικανό 29 Ἰουνίου 2008.

«Ἡμεῖςδι’οὐδένἄλλο

ἀπεσχίσθημεντῶνΛατί

νων,ἀλλ’ἤὅτιεἰσίν,οὐ

μόνονσχισματικοί,ἀλλά

καίαἱρετικοί.Δι’ὅοὐδέ

πρέπειὅλωςἑνωθῆναι

αὐτοῖς»(ἍγιοςΜάρκοςὁ

Εὐγενικός).
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Ἀνταλλαγή δώρων μεταξύ Πάπα καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κατά τήν ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν 
Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Φανάρι 30 Νοεμβρίου 2006.
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ἐκ τοῦ Υἱ οῦ, κα τα λή γει στήν δι ά λυ ση τῆς Ἁ γί ας 
Τρι ά δος (πο λυ θε ΐ α ἤ δι θε ΐ α) καί στήν ὑ πο τί μη ση 
τοῦ Τρί του Προ σώ που τῆς Ἁ γί ας Τρι ά δος. Ἀ φοῦ 
ἐκ πο ρεύ ε ται ἀ πό τά δύ ο ἄλ λα Πρό σω πα καί συγ
χρό νως πι στεύ ου με στήν Ἁ γί α Τρι ά δα, ση μαί νει 
ὅ τι εἶ ναι ὑ πο δε έ στε ρο τῶν ἄλ λων Προ σώ πων.

Αὐ τή ἡ «πε ρι φρό νη ση» καί ἡ «ὑ πο τί μη ση» τοῦ 
Πα να γί ου Πνεύ μα τος ἀλ λοι ώ νει ὅ λη τήν πνευ μα τι
κή ζω ή, πού εἶ ναι καρ πός με θέ ξε ως τοῦ Πα να γί ου 
Πνεύ μα τος καί γε νι κά τοῦ Τρι α δι κοῦ Θε οῦ, ἀ φοῦ 
δι ά τοῦ Πα να γί ου Πνεύ μα τος ἀ πο κτοῦ με γνώ ση 
τοῦ Τρι α δι κοῦ Θε οῦ. Ἡ ὑ πο βί βα ση τοῦ Ἁ γί ου 
Πνεύ μα τος συ νι στᾶ αἵ ρε ση καί ἀ θε ΐ α, ση μαί νει 
τήν ἀ που σί α Του ἀ πό τόν ἄν θρω πο, ὁ πό τε ὅ λη 
ἡ πνευ μα τι κή ζω ή καί ἡ κοι νω νι κή ἀ κό μη εἶ ναι 
ἀν θρω πο κεν τρι κή. Πολ λά και νο φα νῆ δόγ μα τα τῆς 
Πα πι κῆς «Ἐκ κλη σί ας» εἶ ναι ἀ πο τέ λε σμα καί καρ
πός τῆς ἀ που σί ας τῆς ἐ σω τε ρι κῆς ζω ῆς καί ἀ νυ
παρ ξί ας με θέ ξε ως τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος» (Ἀρ χιμ. 
Ἱ ε ρο θέ ου Σ. Βλά χου (νῦν Μη τρο πο λί του Ναυ
πά κτου), Ἀ να το λι κά, ἔκδ.  Ἱ. Μ. Γενεθλίου τῆς 
Θεοτόκου (Πελαγίας), Λειβαδειά 1993, τόμ. Α΄, 
σελ. 413414).

Ἕ να πε ρι βάλ λον στε ρη μέ νο φω τι σμοῦ καί βι ώ
μα τος, μία θε ο λο γί α ἀ πο κομ μέ νη ἀ πό τήν χα ρι
σμα τι κή ἐμ πει ρί α καί βα σι σμέ νη στόν στο χα σμό 
καί τήν πε πε ρα σμέ νη λο γι κή, ἕ νας χρι στι α νι
σμός ἀ πο γυ μνω μέ νος ἀ πό τήν σω τη ρι ώ δη ἀ πο
κα λυ πτι κή ἀ λή θει α τοῦ Ἁ γί ου Τρι α δι κοῦ Θε οῦ 
ἐ ξέ πε σε σέ ἀν θρω πι σμό, σέ νο η σι αρ χί α, σέ θρη
σκευ τι κό σύ στη μα, σέ κρατικό μηχανισμό, σέ 
συγ κεν τρω τι σμό.

Ἡ αἵ ρε ση, λοι πόν, τοῦ f i l i o q ue δέν εἶ ναι ἁ πλῶς 
μί α ἱ στο ρι κή δι α φο ρά μέ τούς πα πι κούς, ὅ πως 
συ νη θί ζε ται νά πα ρου σι ά ζε ται στίς μέ ρες μας, 
οὔ τε μπο ρεῖ νά ἀν τι με τω πι στεῖ μέ μι ά ἀ παγ γε λί α 
τοῦ Πι στεύ ω χω ρίς τό f i l i o q ue ἀ πό τόν Πά πα. 
Ὅ σες φο ρές ἄλ λω στε ἔ γι νε, εἶ χε τήν μορ φή τῆς 
ἁ πλῆς ἀ να γνώ σε ως τοῦ Συμ βό λου τῆς Νι καί
αςΚων σταν τι νου πό λε ως ὡς ἱ στο ρι κοῦ κει μέ νου 
καί ὄ χι τοῦ Συμ βό λου τῆς Πί στε ως μέ δογ μα τι κό 
πε ρι ε χό με νο (ἔνθ. ἀνωτ. σελ. 407408).

Τό f i l i o q ue ἀ πο τε λεῖ τήν ἐ πι σφα λή βά ση στήν 
ὁ ποί α στη ρίχ τη κε ὅ λο τό σα θρό οἰ κο δό μη μα τοῦ 
πα πι σμοῦ. Εἶ ναι ἡ γε νε σιουρ γός αἰ τί α πολ λῶν 

ἄλ λων πα πι κῶν αἱ ρε τι κῶν δο ξα σι ῶν, ἡ αἰ τί α τῆς 
με τα το πί σε ως ἀ πό τήν θε ο λο γί α στόν στο χα σμό, 
ἀ πό τόν Θε άν θρω πο στόν ἄν θρω πο.

Καί ἐ πα λη θεύ ε ται ὁ Ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ὁ Θε ο
λό γος γρά φον τας ὅ τι «Ἡ τῶν αἱ ρέ σε ων μή τηρ ἡ 
τῆς φι λαρ χί ας ἐ στίν ἐ πι θυ μί α» (Γρη γο ρί ου τοῦ 
Θε ο λό γου, Εἰς Γα λά τας κεφ. Ε΄, Ε.Π.Ε. 20, 268 
καί PG 61, 622).

2. Ἡ ἀ πο δο χή ὡς κτι στῶν τῶν ἐ νερ γει ῶν τοῦ 
Θε οῦ

Στήν λαν θα σμέ νη Τρι α δο λο γί α καί τήν ὑ πο
βάθ μι ση τῆς ἁ γι ο πνευ μα τι κῆς ἐμ πει ρί ας στη ρί
ζε ται, ἐ πί σης, καί ἡ βα σι κό τε ρη δι α φο ρὰ με τα ξὺ 
Ὀρ θο δο ξί ας καὶ πα πι σμοῦ, πού ἅ πτε ται τοῦ 
θέ μα τος τῆς σω τη ρί ας μας. Σύμ φω να μέ τήν 
ὀρ θό δο ξη πα τε ρι κή δι δα σκα λί α σκο πός τοῦ 
ἀν θρώ που εἶ ναι ἡ θέ ω ση, ἡ ὁ ποί α ἐ πι τυγ χά νε ται 
δι ά τῆς με το χῆς μας στίς ἄ κτι στες ἐ νέρ γει ες τοῦ 
Θε οῦ, ὥ στε νά γί νου με θε οί κα τά χά ριν. 

Οἱ ὀρ θό δο ξοι πι στεύ ου με ὅ τι, ὅ πως ἡ οὐ σί α 
τοῦ Θε οῦ εἶ ναι ἄ κτι στη, ἔτ σι καί οἱ ἐ νέρ γει ές 
Του εἶ ναι ἄ κτι στες. Ἡ οὐ σί α τοῦ Θε οῦ εἶ ναι 
ἀ μέ θε κτη, ἐ νῶ οἱ ἐ νέρ γει ες με θε κτές. Ἀν τί θε τα, 
οἱ πα πι κοί πι στεύ ουν ὅ τι ἡ ἄ κτι στη οὐ σί α ταυ
τί ζε ται ἀ πο λύ τως μὲ τὴν ἄκτιστη ἐ νέρ γει α τοῦ 
Θε οῦ καὶ ὁ ἄν θρω πος δὲν ἔρ χε ται σὲ σχέ ση καὶ 
κοι νω νί α μὲ τὴν ἄ κτι στη ἐ νέρ γει α (a c t us p ur us), 
ἀλ λὰ μὲ τήν κτι στὴ ἐ νέρ γει α τοῦ Θε οῦ. 

Κα τὰ τὸν ἅ γιο Μάρ κο Ἐ φέ σου τὸν Εὐ γε νι
κό, «Καὶ ἡ μεῖς μέν, τῆς ἀ κτί στου καὶ Θεί ας φύ σε
ως ἄ κτι στον καὶ τὴν θέ λη σιν καὶ τὴν ἐ νέρ γειαν 
εἶ ναί φα μεν, κα τὰ τοὺς Πα τέ ρας· οὗ τοι δὲ (οἱ 
λα τι νί ζον τες) με τὰ τῶν Λα τί νων καὶ τοῦ Θω μᾶ, 
τὴν μὲν θέ λη σιν ταυ τὸν τῇ οὐ σί ᾳ, τὴν δὲ θεί αν 
ἐ νέρ γειαν κτι στὴν εἶ ναι λέ γου σι, κἂν τὲ θε ό της 
ὀ νο μά ζοι το, κἄν τε θεῖ ον καὶ ἄ ϋ λον φῶς, κἂν 
τὲ Πνεῦ μα ἅ γιον, κἂν τὲ τί τοι οῦ τον ἕ τε ρον· καὶ 
οὕ τω κτι στὴν θε ό τη τα καὶ κτι στὸν θεῖ ον φῶς καὶ 
κτι στὸν Πνεῦ μα ἅ γιον τὰ πο νη ρὰ πρε σβεύ ου σι 
κτί σμα τα» (Ἁγ. Μάρ κου Ἐ φέ σου τοῦ Εὐ γε νι
κοῦ, Ἐγ κύ κλι ο ς «Τοῖς ἁ παν τα χοῦ τῆς γῆς καὶ τῶν 
νή σων εὑρι σκο μέ νοις Ὀρ θο δό ξοις Χρι στι α νοῖς», 
ἐν  Ἰ ω. Καρ μί ρῃ, Τὰ Δογ μα τι κὰ καὶ Συμ βο λι κὰ 
Μνη μεῖ α τῆς Ὀρ θο δό ξου Κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας, 
τόμ. 1, σελ. 360).
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Μέ τό δόγ μα τους αὐ τό ἀ πο δί δουν στὸν Θε ὸ 
κτι στὲς ἐ νέρ γει ες, πράγ μα τὸ ὁ ποῖ ο κα θι στᾶ 
ἀ δύ να τη τὴν σω τη ρί α τοῦ ἀν θρώ που, ἀ φοῦ αὐ τὴ 
δὲν μπο ρεῖ νὰ ἐ πι τευ χθεῖ μὲ κτι στὲς ἐ νέρ γει ες. 
Ὅ πως εὔ στο χα πα ρα τη ρεῖ ὁ Κα θη γού με νος τῆς 
Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Ὁ σί ου Γρη γο ρί ου Ἀρ χιμ. Γε ώρ γι ος 
Κα ψά νης: 

«Ἐ ὰν ἡ θεί α Χά ρις εἶ ναι κτι στή, δὲν ἠμ πο ρεῖ νὰ 
θε ώ ση τὸν ἄν θρω πο. Σκο πὸς τῆς ἐν Χρι στῷ ζω ῆς, 
ἐ ὰν ἡ θεί α Χά ρις εἶ ναι κτι στή, δὲν ἠμ πο ρεῖ νὰ 
εἶ ναι ἡ θέ ω σις ἀλ λὰ ἡ ἠ θι κὴ βελ τί ω σις. Γι᾿ αὐ τὸ οἱ 
Δυ τι κοὶ δὲν ὁ μι λοῦν πε ρὶ θε ώ σε ως ὡς σκο ποῦ τῆς 
ζω ῆς τοῦ ἀν θρώ που, ἀλ λὰ πε ρὶ ἠ θι κῆς τε λει ώ σε ως· 
ὅ τι ὀ φεί λου με νὰ γί νου με κα λύ τε ροι ἄν θρω ποι, ὄ χι 
ὅ μως θε οὶ κα τὰ χά ριν. Κα τὰ συ νέ πειαν ἡ Ἐκ κλη
σί α δὲν ἠμ πο ρεῖ νὰ εἶ ναι κοι
νω νί α θε ώ σε ως, ἀλ λὰ ἵ δρυ μα 
πα ρέ χον στοὺς ἀν θρώ πους τὴν 
δι καί ω σι κα τὰ ἕ να νο μι κί στι κο 
καὶ δι κα νι κὸ τρό πο διὰ μέ σου 
τῆς κτι στῆς χά ρι τος. Σὲ τε λι κὴ 
δη λα δὴ ἀ νά λυ σι, κα τα λύ ε ται ἡ 
ἴδια ἡ ἀ λή θεια τῆς Ἐκ κλη σί ας 
ὡς πραγ μα τι κό της θε αν θρω πί
νης κοι νω νί ας...

Ἄν δέν δε χθοῦν οἱ Ρω μαι
ο κα θο λι κοί ὅ τι ἡ Χά ρις τοῦ 
Θε οῦ εἶ ναι ἄ κτι στος, δέν μπο
ροῦ με νά ἑ νω θοῦ με μα ζί τους, 
ἔ στω κι ἄν δε χθοῦν ὅ λα τά 
ἄλ λα. Δι ό τι ποι ός θά ἐ νερ γή
ση τήν θέ ω σι, ἄν ἡ θεί α Χά ρις εἶ ναι κτί σμα κι ὄ χι 
ἄ κτι στος ἐ νέρ γεια τοῦ Πα να γί ου Πνεύ μα τος;» 
(Ἀρ χιμ. Γ. Κα ψά νη, Κα θη γου μέ νου Ἱ. Μ. Ὁ σί ου 
Γρη γο ρί ου Ἁ γί ου Ὄ ρους, Ὀρ θο δο ξί α καί Ρω μαι
ο κα θο λι κι σμός (Πα πι σμός), (Κύ ριαι Δι α φο ραί), 
Ἅ γιον Ὄ ρος, 24 Μαρ τί ου 2006).

3. Τό πρωτεῖο ἐξουσίας καί τό ἀλάθητο 
τοῦ Πάπα

Ἡ ὑ πο βάθ μι ση τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος πού 
ἐ πέ φε ρε τό f i l i o q ue δη μι ούρ γη σε ἕ να τε ρά στι ο 
χά σμα στήν δυ τι κή θε ο λο γί α τό ὁ ποῖ ο κα λύ φθη
κε μέ τόν πλέ ον ἀ κα τάλ λη λο καί ἀ νορ θό δο ξο 
τρό πο. Στήν θέ ση, δη λα δή, τοῦ δι’ Ἁ γί ου Πνεύ
μα τος ἀ λα θή του τῆς Ἐκ κλη σί ας το πο θε τή θη κε 

τό ἀ λά θη το τοῦ Πά πα, τό ὁ ποῖ ο θε σμο θε τή θη κε 
ἀ πό τήν Α΄ Βα τι κανή Σύ νο δο τό 1870. 

Τό πα πι κό δόγ μα γιά τό ἀ λά θη το τοῦ Πά πα, 
ὅ πως πα ρου σι ά ζε ται στήν Α΄ Βα τι κα νή Σύ νο δο 
(4η Συ νε δρί α ση, 18 Ἰ ου λί ου 1870, κε φά λαι ο 4), 
εἶ ναι τό ἑ ξῆς:

«Ὁ ρω μαῖ ος πον τί φι κας ὅ ταν ὁ μι λεῖ ἐκ κα θέ
δρας, δη λα δή ὅ ταν ὑ πό τήν ἰ δι ό τη τα τοῦ ποι μέ να 
καί δι δά σκα λου ὅ λων τῶν χρι στια νῶν, δυ νά μει τῆς 
ὑ πέρ τα της ἀ πο στο λι κῆς του ἐ ξου σί ας, ὁ ρί ζει ὅ τι 
κά ποι α δι δα σκα λί α πού ἀ φο ρᾶ στήν πί στη καί τή 
χρι στι α νι κή ἠ θι κή πρέ πει νά γί νει ἀ πο δε κτή ὡς 
ἀ λη θής ἀ πό ὁ λό κλη ρη τήν Ἐκ κλη σί α, βά σει τῆς 
Θεί ας Ἐ πι φοι τή σε ως ὑ πο σχε θεί σης σ’ ἐ κεῖ νον διά 

τοῦ ἀ πο στό λου Πέ τρου, τό τε 
χαί ρει τοῦ ἀ λα θή του ἐ κεί νου 
πού ὁ Θεῖ ος Λυ τρω τής θέ λη
σε νά χα ρί σει στήν Ἐκ κλη σί α 
του».

Ἡ Β΄ Βα τι κα νή Σύ νο δος 
μά λι στα ἐ πε ξέ τει νε τό πα πι κό 
ἀ λά θη το ἀ κό μη καί στίς ἀ πο
φά σεις πού δέν λαμ βά νον
ται ἐκ κα θέ δρας. Ὁ Πά πας 
δη λα δή θε ω ρεῖ ται ἀ λά θη τος 
ὄ χι μό νο ὅ ταν ἀ πο φαί νε ται 
ἐ πι σή μως, ἀλ λά καί σέ ὅ λες 
του τίς ἀ πο φά σεις γιά ὁ ποι ο
δή πο τε ζή τη μα. 

Ἀ να φέ ρε ται συγ κε κρι μέ να 
στίς ἀ πο φά σεις τῆς Β΄ Βα τι

κανῆς Συ νό δου (Νοέμβριος 1965):
«Αὐ τὴ ἡ θρη σκευ τι κὴ ὑ πο τα γὴ (s u b m i s s i on) 

τῆς θε λή σε ως καὶ τοῦ νοῦ πρέ πει νὰ δει κνύ ε ται 
κα τὰ ἕ ναν εἰ δι κὸ τρό πο στὴν αὐ θεν τι κὴ δι δα κτι κὴ 
ἐ ξου σί α τοῦ Ρω μαί ου Πον τί φη κος, ἀ κό μη καὶ ὅ ταν 
δὲν ὁ μι λῇ ex ca t h e d ra» (Τhe D o c u m e n ts of V a
t i c anN ew Y o rk 1966, σελ. 48. (Με τά φρα σις Ἱ. 
Μ. Ὁσ. Γρη γο ρί ου, Ὀρ θο δο ξί α καί Ρω μαι ο κα θο
λι κι σμός (Πα πι σμός), (Κύ ριαι Δι α φο ραί), Ἅ γιον 
Ὄ ρος, 24 Μαρ τί ου 2006).

Τά πα πι κά δόγ μα τα τοῦ πρω τεί ου καί τοῦ 
ἀ λα θή του εἶ ναι κα τα φα νές ὅ τι ὄ χι μό νον κα τήρ
γη σαν κά θε ἔν νοι α συ νο δι κό τη τος, ἀλ λά ἐ ξω
βέ λι σαν καί Αὐ τόν ἀ κό μη τόν Κύ ρι ό μας Ἰ η σοῦ 

ἩΒ΄ Βατικανή Σύνοδος μάλι

σταἐπεξέτεινετόπαπικόἀλά

θητοἀκόμηκαίστίςἀποφάσεις

πούδένλαμβάνονταιἐκκαθέ

δρας. Ὁ Πάπας δηλαδή θεω

ρεῖταιἀλάθητοςὄχιμόνοὅταν

ἀποφαίνεται ἐπισήμως, ἀλλά

καίσέὅλεςτουτίςἀποφάσεις

γιάὁποιοδήποτεζήτημα.
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Χρι στό ἀ πό τήν ὑ πο τι θέ με νη ἐκ κλη σί α τους ἀν τι κα θι στών τας Τον 
μέ τόν ἴ δι ο τόν ἀ λά θη το Πά πα.

Με τα φέ ρου με τό αὐ θεν τι κό κεί με νο ἀ πό τήν ἐ πί ση μη Κα τή χη ση 
τῶν Ρω μαι ο κα θο λι κῶν: 

 «Ὁ σύλ λο γος τῶν ἐ πισκό πων ἀ σκεῖ τὴν ἐ ξου σί α πά νω σὲ ὅ λη τὴν 
Ἐκ κλη σί α μὲ ἐ πί ση μο τρό πο τὴν Οἰ κου με νι κὴ Σύ νο δο». «Δὲν μπο
ρεῖ νὰ ὑ πάρ ξει Οἰ κου με νι κὴ Σύ νο δος ἂν δὲν ἐ πι κυ ρω θεῖ, ἢ του λά χι
στον ἂν δὲν γί νει δε κτή, ἀ πὸ τὸν δι ά δο χο τοῦ Πέ τρου» (Κα τή χη ση 
τῆς Κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας, Βα τι κα νό, ἐκδ. Κά κτος, Ἀ θῆ ναι 1996, 
πα ρά γρ. 884, σελ. 293) . «Αὐ τὸ τὸ ἀ λά θη το ἔ χει ὁ ἐ πί σκο πος Ρώ μης, 
κε φα λὴ τοῦ συλ λό γου τῶν ἐ πι σκό πων, χά ρη στὸ ἀ ξί ω μά του, ὅ ταν, σὰν 
πρῶ τος ποι μέ νας καὶ δι δά σκα λος ὅ λων τῶν πι στῶν, ποὺ στη ρί ζει στὴν 
πί στη τοὺς ἀ δελ φούς του, δι α κη ρύσ σει μὲ ὁ ρι στι κὴ πρά ξη μί α δι δα
σκα λί α σχε τι κή με τὴν πί στη καὶ τὴν ἠ θι κή.. .» (ἔνθ’ ἀ νωτ., πα ρά γρ. 
891, σελ. 295) . « [ . . .] Γιὰ τὴν κα νο νι κὴ χει ρο το νί α ἑ νὸς ἐ πι σκό που 
ἀ παι τεῖ ται σή με ρα εἰ δι κὴ ἄ δεια τοῦ ἐ πι σκό που Ρώ μης, λό γῳ τῆς ἰ δι ό
τη τάς του νὰ εἶ ναι ὑ πέρ τα τος ὁ ρα τὸς σύν δε σμος τῆς κοι νω νί ας με τα
ξὺ τῶν το πι κῶν Ἐκ κλη σι ῶν μέ σα στὴ μί α Ἐκ κλη σί α καὶ ἐγ γύ η ση γιὰ 
τὴν ἐ λευ θε ρί α τους» (ἔνθ’ ἀ νωτ., πα ρά γρ. 1559, σελ. 488).

Ὅ πως πα ρα τη ρεῖ ὁ Κα θη γού με νος τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Ὁ σί ου Γρη

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ὁ Πάπας εὐλογοῦν ἀπό κοινοῦ μετά τήν εἴσοδο τοῦ Εὐαγγελίου κατά τήν διάρκεια 
τῆς παπικῆς λειτουργίας. Βατικανό Ἰούνιος 2008.

ΟἱτῆςἘκκλησίας

ἀποστάντεςοὐκἔτιἔσχον

τὴνΧάριντοῦἉγίουΠνεύ

ματοςἐφ’ἑαυτούς·ἐπέλιπε

γὰρἡμετάδοσιςτῷδιακο

πῆναιτὴνἀκολουθίαν...οἱ

δέἀπορραγέντες,λαϊκοὶ

γενόμενοι,οὔτετοῦβαπτί

ζειν,οὔτετοῦχειροτονεῖν

εἶχονἐξουσίαν,οὔτεἠδύ

ναντοΧάρινΠνεύματος

Ἁγίουἑτέροιςπαρέχειν,ἧς

αὐτοὶἐκπεπτώκασι

(Μεγ.Βασιλείου).
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γο ρί ου Ἀρ χιμ. Γε ώρ γιος Κα ψά νης: «Μὲ αὐ τὸν τὸν τρό πο ἡ συ νο δι κὴ 
ἀρ χή, ἡ πα ρα δο θεῖ σα ἀ πὸ τοὺς ἁγίους Ἀ πο στό λους, ἀν τι κα θί στα ται 
ἀ πὸ τὴν πα πο κεν τρι κὴ ἀρ χή. Ὁ «ἀ λά θη τος» Πά πας κα θί στα ται κέν
τρο καὶ πη γὴ ἑ νό τη τος τῆς Ἐκ κλη σί ας, ποὺ ση μαί νει ὅ τι ἡ Ἐκ κλη σί α 
ἔ χει ἀ νάγ κη ἀ πὸ ἕ ναν ἄν θρω πο γιὰ νὰ τὴν δι α τη ρῇ σὲ ἑ νό τη τα. Ἔ τσι 
πα ρα με ρί ζε ται καὶ ὑ πο βαθ μί ζε ται ἡ θέ σις τοῦ Χρι στοῦ καὶ τοῦ Ἁ γί ου 
Πνεύ μα τος. Καὶ ἀ κό μη μὲ τὴν με τα φο ρὰ τοῦ ἀ λα θή του ἀ πὸ τὸ Ἅ γιο 

Πνεῦ μα στὸ πρό σω πο τοῦ Πά πα 
πε ρι ο ρί ζε ται ἡ ἐ σχα το λο γι κὴ προ
ο πτι κὴ τῆς Ἐκ κλη σί ας μέ σα στὴν 
ἱ στο ρί α καὶ κα θί στα ται ἐγ κο σμι ο
κρα τι κή» (Ἀρ χιμ. π. Γ. Κα ψά νη, 
Κα θη γου μέ νου τῆς Ἱ. Μ. Ὁ σί ου 
Γρη γο ρί ου Ἁ γί ου Ὄ ρους, Ὀρ θο
δο ξί α καί Ρω μαι ο κα θο λι κι σμός 
(Πα πι σμός), (Κύ ριαι Δι α φο ραί), 
Ἅ γιον Ὄ ρος, 24 Μαρ τί ου 2006).

Ἡ ἀποδοχή τῶν μυστηρί-
ων τῶν αἱρετικῶν

Τό 1993 στό B a l a m a nd μέ τό 
κεί με νο τῆς Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς 
θε ο λο γι κοῦ δι α λό γου μέ τούς 
Ρω μαι ο κα θο λι κούς ἀ να τρά πη κε 
καί ἐ πι σή μως ἡ πά γι α ἀρ χή τῆς 
Ἐκ κλη σί ας καί τῶν Ἁ γί ων Πα τέ
ρων μας ὅ τι οἱ αἱ ρε τι κοί δέν ἔ χουν 
μυ στή ρι α οὔ τε καί ἀ πο στο λι κή 
δι α δο χή. Τό κεί με νο ἀ να φέ ρει 
ἐ πα κρι βῶς:

«Πράγ μα τι, πρὸ παν τὸς ἀ πὸ 
τῶν Πα νορ θο δό ξων Δι α σκέ ψε ων 
καὶ τῆς Β΄Βα τι κα νῆς Συ νό δου καὶ 
ἑ ξῆς, ἡ ἐκ νέ ου ἀ να κά λυ ψις καὶ ἡ 
ἐ πα να ξι ο πο ί η σις, τό σον ἐκ μέ ρους 
τῶν ὀρ θο δό ξων ὅ σον καὶ ὑ πὸ τῶν 
κα θο λι κῶν, τῆς ᾿Εκ κλη σί ας ὡς κοι
νω νί ας με τέ βα λε ρι ζι κῶς τὰς προ ο
πτι κάς, ἑ πο μέ νως δὲ καὶ τὴν στά σιν 
των. Καὶ ἀ πὸ τὶς δυ ὸ πλευ ρὲς ἀ να
γνω ρί ζε ται ὅ τι αὐ τὸ ποὺ ὁ Χρι στὸς 

ἐ νε πι στεύ θη στὴν Ἐκ κλη σί α Του ὁ μο λο γί α τῆς ἀ πο στο λι κῆς πί στε ως, 
συμ με το χὴ στὰ ἴ δι α μυ στή ρι α, πρὸ πάν των στὴ μο να δι κὴ Ἱ ε ρω σύ νη 
ποὺ τε λεῖ τὴ μο να δι κὴ θυ σί α τοῦ Χρι στοῦ, ἀ πο στο λι κὴ δι α δο χὴ τῶν 
ἐ πι σκό πων δὲν δύ να ται νὰ θε ω ρῆ ται ὡς ἡ ἰ δι ο κτη σί α τῆς μι ᾶς μό νον 

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μέ τόν Πάπα κατά τήν εἴσοδό τους στήν 
Σύνοδο τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων (ἐπάνω) καί κατά τήν διάρκεια 
τοῦ ἑσπερινοῦ (κάτω). Βατικανό Ὀκτώβριος 2008.
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ἀ πὸ τὶς Ἐκ κλη σί ες μας. Στὰ πλαί σι α αὐ τά, εἶ ναι 
προ φα νὲς ὅ τι κά θε εἴ δους ἀ να βα πτι σμὸς ἀ πο κλεί
ε ται» (Ἐ πί σκε ψις, τ. 496/1993).

Ἀντιθέτως οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας μᾶς 
παραδίδουν:

α) Ὁ Μέγας Βασίλειος στόν α΄κανόνα του 
πού ἐπικυρώθηκε καί ἀ πὸ τὴν Πεν θέ κτη Οἰ κου
με νι κὴ Σύ νο δο ἀναφέρει: «οἱ τῆς Ἐκ κλη σί ας 
ἀ πο στάν τες οὐκ ἔ τι ἔ σχον τὴν Χά ριν τοῦ Ἁ γί ου 
Πνεύ μα τος ἐ φ’ ἑ αυ τούς· ἐ πέ λι πε γὰρ ἡ με τά δο σις 
τῷ δι α κο πῆ ναι τὴν ἀ κο λου θί αν. .. οἱ δέ ἀ πορ ρα
γέν τες, λα ϊ κοὶ γε νό με νοι, οὔ τε τοῦ βα πτί ζειν, οὔ τε 
τοῦ χει ρο το νεῖν εἶ χον ἐ ξου σί αν, οὔ τε ἠ δύ ναν το 
Χά ριν Πνεύ μα τος Ἁ γί ου ἑτέροις πα ρέ χειν, ἧς 
αὐ τοὶ ἐκ πε πτώ κα σι» (Πηδάλιον, σελ. 587). 

β) Ὁ Ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ὁ Θε ο λό γος ση μει ώ νει: 
«Τὸ μὲν γὰρ ὁ μό γνω μον καὶ ὁ μό θρο νον, τὸ δὲ 
ἀν τί δο ξον καὶ ἀν τί θρο νον· καὶ ἡ μὲν προ ση γο ρί αν, 
ἡ δὲ ἀ λή θει αν ἔ χει δι α δο χῆς» (Λό γος ΚΑ΄, Εἰς 
τόν Μέ γαν Ἀ θα νά σι ον).

Ἑρμηνεία: «Ἡ ταυ τό τη τα πί στε ως εἶ ναι καί 
ταυ τό τη τα θρό νου, ἐ νῶ ἡ δι α φο ρά πί στε ως εἶ ναι 
καί δι α φο ρά θρό νου. Ἡ μί α ἡ δι α φο ρά πί στε ως 
καί θρό νου εἶ ναι κα τ’ ὄ νο μα (δι α δο χή), ἐ νῶ ἡ 
ἄλ λη ἡ ταυ τό τη τα πί στε ως καί ταυ τό τη τα θρό
νου εἶ ναι ἀ λη θι νή δι α δο χή».

γ) Ὁ με γά λος δογ μα το λό γος καί ἁ γί α μορ φή 
τοῦ 20οῦ αἰ ῶ νος π. Ἰ ου στῖ νος Πό πο βιτς ἔγραφε: 
«Ἡ ᾿Ορ θό δο ξος ᾿Εκ κλη σί α δὲν πα ρα δέ χε ται τὴν 
ὕ παρ ξιν ἄλ λων μυ στη ρί ων ἔ ξω ἀ πὸ αὐ τήν, οὔ τε 
θε ω ρεῖ αὐ τὰ ὡς μυ στή ρι α, ἕ ως ὅ του προ σέλ θῃ 
τις δι ὰ τῆς με τα νο ί ας ἐκ τῆς αἱ ρε τι κῆς «ἐκ κλη σί
ας», δη λα δὴ ψευ δο εκ κλη σί ας, εἰς τὴν ᾿Ορ θό δο ξον 
᾿Εκ κλη σί αν τοῦ Χρι στοῦ. Μέ χρις ὅ του δὲ μέ νει τις 
ἔ ξω ἀ πὸ τὴν ᾿Εκ κλη σί αν, μὴ ἡ νω μέ νος μετ᾿ αὐ τῆς 
δι ὰ τῆς με τα νο ί ας, μέ χρι τό τε εἶ ναι οὗ τος δι ὰ τήν 
᾿Εκ κλη σί αν αἱ ρε τι κὸς καὶ ἀ να πο φε ύ κτως εὑ ρί σκε
ται ἐ κτὸς τῆς σω τη ρι ώ δους Κοι νω νί ας=c o m m u
nio. Δι ό τι «τίς γάρ με το χὴ δι και ο σύ νῃ καί ἀ νο μί ᾳ; 
τὶς δὲ κοι νω νί α φω τὶ πρὸς σκό τος;» (Β´ Κορ. 6, 

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ὁ Πάπας κατά τήν διάρκεια τῆς παπικῆς λειτουργίας. Βατικανό Ἰούνιος 2008.



14) » (᾿Αρ χιμ. ᾿Ι ου στί νου Πό πο βιτς, Ἡ Θε αν θρώ
πι νη κοι νω νί α τῆς Ἐκ κλη σί ας καί ἡ «Δι α κοι νω νί α» 
τοῦ Οἰ κου με νι σμοῦ http://sureness.oodegr.com/
oode/oikoymen/theanthrwp1.htm).

Θεολογικός διάλογος

Ἀ κού γε ται τό ἐ πι χεί ρη μα ὅ τι ἡ  Ἐκ κλη σί α 
πάντο τε δι α λε γό ταν μέ τούς αἱ ρε τι κούς. Τό 
ζήτημα, ὅμως, εἶναι ὁ τρό πος μέ τόν ὁ ποῖ ο ἡ 
Ἐκ κλη σί α δι α λέ γε ται μέ τούς αἱ ρε τι κούς καί τά 
ὅ ρι α πού πρέπει νά τίθενται σέ αὐ τόν τόν δι ά
λο γο.

Αὐ τό πού θά πρέ πει νά ἐ ξε τά σου με κα τ’ 
ἀρ χήν εἶ ναι ὁ σκο πός γι ά τόν ὁ ποῖ ο ἡ Ἐκ κλη σί α 
ἀ νά τούς αἰ ῶ νες ἐρ χό ταν σέ δι ά λο γο μέ τούς 
αἱ ρε τι κούς, ὁ ὁ ποῖ ος δέν ἦ ταν ἄλ λος, ἀ πό τό 

νά τούς ἐ πα να φέ ρει στούς κόλ πους Της δι δά
σκον τάς τους τήν ὀρ θή δι δα σκα λί α τῆς πί στε ώς 
μας καί νά τούς ὑ πο δεί ξει τά ση μεῖ α στά ὁ ποῖ α 
σφάλ λουν.

Ἡ οἰ κου με νι στι κή τα κτι κή τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ 
Πα τρι αρ χεί ου κα τά τόν 20ό αἰ ώ να (καί ἰ δι αί τε
ρα στό δεύ τε ρο μι σό τοῦ αἰ ῶ νος) ἀ νέ τρε ψαν τήν 
ἐκ κλη σι ο λο γι κή τά ξη καί πα ρά δο ση τῆς Ὀρ θο
δό ξου Ἐκ κλη σί ας μας. Κο ρυ φαῖ ος θε με λι ω τής 
αὐ τῆς τῆς ἀ να τρο πῆς ὑ πῆρ ξε ὁ Οἰ κου με νι κός 
Πα τρι άρ χης Ἀ θη να γό ρας, τά οἰ κου με νι στι κά 
ἀ νοίγ μα τα τοῦ ὁ ποί ου ση μά δε ψαν τήν με τέ πει
τα πο ρεί α τῆς οἰ κου με νι κῆς κι νή σε ως. Ἡ πο λι τι
κή Ἀ θη να γό ρα ἀ κο λου θεῖ ται ἀ πα ρέγ κλι τα καί 
σή με ρα συ νε χί ζον τας τήν ἐκ κλη σι ο λο γι κή ἐ κτρο
πή ἀ πό τήν ὀρ θό δο ξη πα ρά δο ση.

Πο τέ στό πα ρελ θόν σκο πός τοῦ δι α λό γου μέ 
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Ὁ Πατριάρχης καί ὁ Γ.Γραμματέας τοῦ Π.Σ.Ε. συμπροσεύχονται μέ τήν «αἰδεσιμωτάτη» Bernice Powell 
Jackson(κέντρο), πρόεδρο τοῦ Π.Σ.Ε. τῆς Βορείου Ἀμερικῆς, στήν 60ή ἐπέτειο τῆς ἱδρύσεως τοῦ Π.Σ.Ε. Ἡ κ.Powell 
εἶναι ἐκπρόσωπος τῆς «Ἑνωτικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ» (United Church of Christ) καί ἐξέχον στέλεχος τῆς 
Γενικῆς Συνόδου της, ἡ ὁποία στίς 4 Ἰουλίου 2005, ἡμέρα τῆς Ἀνεξαρτησίας τῶν ΗΠΑ, ἀνεγνώρισε ἐπισήμως τήν 
ἱερολογία τοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων καί ἔχει θεσπίσει μάλιστα καί εἰδικά λειτουργήματα γιά αὐτούς (Lesbian, Gay, 
Bisexual and Transgender Ministries) (http://www.ucc.org/lgbt/).
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τούς αἱ ρε τι κούς δέν τέ θη κε ἡ 
«ἐ πα νέ νω ση τῶν Ἐκ κλη σι ῶν» 
καί αὐ τό γιά τόν ἁ πλού στα το 
λό γο ὅ τι ἡ Ἐκ κλη σί α πο τέ δέν 
χω ρί σθη κε.

«Δὲν ὑ πῆρ ξε πο τὲ δι αί ρε σις 
τῆς Ἐκ κλη σί ας, καὶ δὲν εἶ ναι 
δυ να τὸν νὰ ὑ πάρ ξη, πλὴν ὑ πῆρ
ξε καὶ θὰ ὑ πάρ ξη ἔκ πτω σις ἐκ 
τῆς Ἐκ κλη σί ας, κα τὰ τὸν τρό
πον, πού πί πτουν τὰ ξε ρὰ καὶ 
ἄ γο να κλή μα τα ἀ πὸ τὴν Θε αν
θρω πί νην καὶ αἰ ω νί ως Ζῶ σαν 
Ἄμ πε λον, ποὺ εἶ ναι ὁ Κύ ρι ος 
Ἰ η σοῦς Χρι στὸς (Ἰ ω. 13,16)» 
(᾿Αρ χιμ. ᾿Ι ου στίνου Πό πο βιτς, 
«Δογ μα τι κή τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας», (Γαλ λι κή με τά
φρα ση) Τό μος 4ος, σελ. 181, L a u s a n ne 1995Ἀ να δη μο
σι εύ τη κε στόν «Ὀρ θό δο ξο Τύ πο» στίς 29/6/2007 http://
www.egolpio.com/PAPISMOS/popovits.htm).

Πο τέ ἄλ λο τε στό πα ρελ θόν ἡ Ἐκ κλη σί α δέν προ σῆλ
θε στόν δι ά λο γο μέ τούς αἱ ρε τι κούς μέ τήν ἀ λή θει α ὡς 
ζη τού με νο, ὅ πως γί νε ται σή με ρα, ἀλ λά ὡς γνή σι ος καί 
μο να δι κός φο ρέ ας αὐ τῆς τῆς ἀ λη θεί ας.

Πο τέ ἄλ λο τε στό πα ρελ θόν ἡ Ἐκ κλη σί α δέν ἀ πώ λε σε 
τήν αὐ το συ νει δη σί α Της ὡς τῆς «Μί ας, Ἁ γί ας, Κα θο λι
κῆς καί Ἀ πο στο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας», δέν τήν ὑ πέ βα λε σέ 
συ σχε τι σμούς καί σέ λο γι κές ἰ σορ ρο πι ῶν καί πλει ο ψη
φι ῶν ἤ δέν τήν πε ρι ό ρι σε στά ψι λά γράμ μα τα τῶν ὑ πο
ση μει ώ σε ων, ὅ πως στό τε λευ ταῖ ο κεί με νο τῆς Ρα βέν νας 
ἤ τῆς Θ΄ Γε νι κῆς Συ νε λεύ σε ως τοῦ Π.Σ.Ε. στό P o r to 
A l e g re ὅ που συ να πο δε χθή κα με ὅ τι «Ὁ μο λο γοῦ με Μί α, 
Ἁ γί α, Κα θο λι κὴ καὶ Ἀ πο στο λι κὴ Ἐκ κλη σί α, ὅ πως αὐ τὴ 
ὁ ρί ζε ται ἀ πὸ τὸ σύμ βο λο ΝικαίαςΚων/πο λης (381). 
Κά θε ἐκ κλη σί α (σημ. πού συμ με τέ χει στό Π.Σ.Ε.) εἶ ναι 
ἡ Ἐκ κλη σί α κα θο λι κὴ καὶ ὄ χι ἁ πλὰ ἕ να μέ ρος της. Κά θε 
ἐκ κλη σί α εἶ ναι ἡ Ἐκ κλη σί α κα θο λι κή, ἀλ λὰ ὄ χι στὴν ὁ λό
τη τά της. Κά θε ἐκ κλη σί α ἐκ πλη ρώ νει τὴν κα θο λι κό τη τά 
της ὅ ταν εἶ ναι σὲ κοι νω νί α μὲ τὶς ἄλ λες ἐκ κλη σί ες» ( ! ) 
(P o r to A l e g re, Φε βρουά ριος 2006). Γι’ αὐ τή τήν κα τά
λυ ση κά θε ἔν νοι ας ἐκ κλη σι ο λο γί ας στό P o r to A l e g re ὁ 
Οἰ κου με νι κός Πα τριά ρχης πα ρα τη ρεῖ δύ ο χρό νια ἀρ γό
τε ρα στήν Γε νεύ η καί στήν ὁ μι λί α του ἐ π’ εὐ και ρί ᾳ τοῦ 
ἑ ορ τα σμοῦ τῶν 60 ἐ τῶν ἀ πό τῆς ἱ δρύ σε ως τοῦ Π.Σ.Ε.:

«...Ἀ πηλ λαγ μέ νοι λοι πόν τῶν ἀγ κυ λώ σε ων τοῦ πα ρελ

Ἐπάνω: ἡ πρώτη Αὐστραλή Ἀγγλικανή 
«ἐπίσκοπος» Kay Goldsworthy κατά τήν 
τέλεση λειτουργίας. 
Κάτω: ἡ Katherine Jefferts Schori τῆς 
Ἐπισκοπελιανῆς Ἐκκλησίας τῶν Η.Π.Α., εἶναι ἡ 
πρώτη γυναίκα ἐπίσκοπος ἐπικεφαλῆς αὐτῆς τῆς 
Ἐκκλησίας καί ὑποστηρίζει τήν ἱερολογία τοῦ 
γάμου ὁμοφυλοφίλων καθώς καί ἱερέων (http://
www.nytimes.com/2007/02/11/us/11bishop.
html).
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θόν τος καί ἀ πο φα σι σμέ νοι νά πα ρα μεί νω μεν ἡ νω μέ νοι καί νά ἐρ γα
σθῶ μεν ἀ πό κοι νοῦ, ἐ θέ σα μεν, πρό δύ ο ἐ τῶν, κα τά τήν διά ρκειαν τῆς 
Θ΄ Συ νε λεύ σε ως ἐν P o r to A l e g re Βρα ζι λί ας, τάς βά σεις μιᾶς νέ ας 
πε ρι ό δου εἰς τήν ζω ήν τοῦ Συμ βου λί ου, λαμ βά νον τες ὑ π’ ὄ ψιν τό 

ση με ρι νόν πλαί σιον τῶν δι εκ κλη σι α στι κῶν σχέ σε ων, ὡς 
καί τάς ση μει ω θεί σας εἰς τόν οἰ κου με νι κόν χῶ ρον στα
δια κάς ἀλ λα γάς. Χαί ρο μεν δι ό τι εἰς τό ἐ πί κεν τρον τῶν 
δρα στη ρι ο τή των τοῦ Συμ βου λί ου εὑ ρί σκε ται πάν το τε τό 
ὅ ρα μα τῶν ἐν αὐ τῷ δρα στη ρι ο ποι ου μέ νων Ἐκ κλη σι ῶν 
διά τήν ἐ πί τευ ξιν, τῇ χά ρι τι τοῦ Θε οῦ, τῆς ἑ νό τη τος ἐν τῇ 
αὐ τῇ πί στει καί πέ ριξ τῆς αὐ τῆς Εὐ χα ρι στια κῆς Τρα πέ
ζης...» (Ἐπίσκεψις, 685/2008, σελ. 2229).

Πο τέ ἄλ λο τε στό πα ρελ θόν ἡ Ἐκ κλη σί α δέν αὐ το
ϋ πο νο μεύ θη κε ἐ ξο μοι ού με νη μέ τίς πά σης φύ σε ως 
προ τε σταν τι κές ὁ μο λο γί ες νο μι μο ποι ών τας μέ τήν 
ἀ νο χή Της τά ἀ νε πί τρε πτα ἐκ κλη σι ο λο γι κά καί ἠ θι κά 
ἀ το πή μα τά τους, ὅ πως τήν χει ρο το νί α τῶν γυ ναι κῶν, 
τήν ἱ ε ρο λο γί α τοῦ γά μου τῶν ὁ μο φυ λο φί λων κ.ἄ.

Πο τέ ἄλ λο τε στό πα ρελ θόν ἡ Ἐκ κλη σί α δέν θε ώ ρη σε 
ὅ τι ἀ πώ λε σε τήν μαρ τυ ρί α της μέ σα στόν κό σμο καί 
ὅ τι γι ά τήν ἐ πα νεύ ρε σή της ἀ παι τεῖ ται ἡ «ἐ πα νέ νω
ση» τῶν «δι ῃ ρη μέ νων Ἐκ κλη σι ῶν». 

Πο τέ ἄλ λο τε στό πα ρελ θόν ἡ Ἐκ κλη σί α δέν ταυ τί
στη κε μέ τούς αἱ ρε τι κούς καί δέν ὁ μο λό γη σε κοι νή 
πί στη μα ζί τους, ὅ πως τό ἔ πρα ξε ὁ Μη τρο πο λί της 
Περ γά μου κ. Ἰ ω άν νης, ἐ πί ση μος ἐκ πρόσω πος τοῦ 
Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου στόν δι ά λο γο μέ τούς 
Ρω μαι ο κα θο λι κούς καί Συμ πρό ε δρος τῆς Μι κτῆς Ἐ πι
τροπ ῆς Θε ο λο γι κοῦ Δι α λό γου λέ γον τας «ἔ χου με τὴν 
ἰ δί α πί στι καὶ τὴν ἰ δί α πα ρά δο σι. Τὸ κύ ρι ο πρό βλη μα 
ποὺ πρέ πει νὰ λύ σου με, εἶ ναι τὸ πρω τεῖ ο τοῦ ἐ πι σκό
που Ρώ μης, δη λα δὴ ὁ ρό λος τοῦ Πά πα...»  (Πε ριοδικό 
S.Ο.Ρ. 31/8/2007).

Πο τέ ἄλ λο τε στό πα ρελ θόν ἡ Ἐκ κλη σί α δέν ἐκ χώ ρη
σε τήν ἐκ κλη σι ο λο γί α της στούς αἱ ρε τι κούς, ὅ πως μέ 
τό πρό σφα το Κεί με νο τῆς Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς Θε ο λο
γι κοῦ Δι α λό γου στήν Ρα βέν να.

Πο τέ ἄλ λο τε στό πα ρελ θόν ἡ Ἐκ κλη σί α δέν θε ώ ρη σε 
τίς αἱ ρε τι κές κοι νό τη τες ὡς «ἀ δελ φές ἐκ κλη σί ες» ἤ 
ὡς τούς «δύ ο πνεύ μο νες» μέ τούς ὁ ποί ους ἀ να πνέ ει 
ἡ Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ, ἀ πο δε χό με νη ἔτ σι θε ω ρί
ες ἀ πο λύ τως ἀν τορ θόδο ξες καί μά λι στα βλά σφη μες, 

ὅ ταν ὑ πο στη ρί ζον ται ἀ πό ὀρ θο δό ξους, κα τά τόν Κα θη γη τή κ. 
Δη μή τρι ο Τσε λεγ γί δη.

Πο τέ ἄλ λο τε στό πα ρελ θόν Οἰ κου με νι κός Πα τρι άρ χης δέν 

Ὁ ὁμοφυλόφιλος Ἀγγλικανός Ἐπίσκοπος Gene 
Robinson ὡς «ἀρχιερέας» (ἐπάνω) καί κάτω 
(δεξιά) ἐνῶ «παντρεύεται» τόν Mark Andrews 
(ἀριστερά) μέ πολιτικό γάμο, ἐνώπιον τῆς τοπικῆς 
δημάρχου (κέντρο).



ἀν τήλ λα ξε λει τουρ γι κό ἀ σπα σμό μέ τόν Πά πα κα τά τήν δι άρ κει α 
τῆς ὀρ θο δό ξου λα τρεί ας.

Πο τέ ἄλ λο τε στό πα ρελ θόν Οἰ κου με νι κός Πα τρι άρ χης δέν 
καλ λι έρ γη σε ὡς ἐκ κλη σι α στι κό ἔ θος τήν συμ με το χή του στίς 
λα τρευ τι κές συ νά ξεις τῶν πα πι κῶν, πρό σφα τα μά λι στα καί στήν 
Σύ νο δο τῶν Κα θο λι κῶν Ἐ πι σκό πων, θε ω ρών τας μά λι στα τό γε γο
νός ὡς «ἀ πο τέ λε σμα τοῦ ἔρ γου τοῦ 
Ἁ γί ου Πνεύ μα τος, τὸ ὁ ποῖ ο ὁ δη γεῖ 
τὶς ἐκ κλη σί ες μας σὲ πι ὸ στε νὲς καὶ 
βα θι ὲς σχέ σεις. Ἕ να ση μαν τι κὸ βῆ μα 
πρὸς τὴν ἐ πα νεγ κα θί δρυ ση τῆς πλή
ρους κοι νω νί ας» (βλ. ἀν τα πό κρι ση 
Α ΠΕ, http://ecclesianews.blogspot.
com/2008/10/blogpost_1173.html).

Πο τέ ἄλ λο τε στό πα ρελ θόν Οἰ κου
με νι κός Πα τρι άρ χης δέν ἀμ φι σβή
τη σε τήν ἀ πό λυ τη σα φή νει α τῶν 
δογ μά των τῆς πί στε ως θε ω ρών τας 
τίς αἱ ρε τι κές πλά νες «ποι κι λί α θε ο
λο γι κῆς ἐκ φρά σε ως» καί τά ποι κί λα 
κοι νω νι κά καί ἠ θι κά ἔ κτρο πα τῶν 
προ τε σταν τι κῶν κοι νο τή των «κρί σιν 
με τα ξύ τῶν ἀ νη κόν των εἰς δι α φό ρους 
θε ο λο γι κάς καί ἐκ κλη σι α στι κάς πα ρα
δό σεις, με τα ξύ Ἐκ κλη σι ῶν ἐ χου σῶν 
ἑ κά στη δι α φο ρε τι κήν ἀ νά γνω σιν καί 
ἑρ μη νεί αν τῆς Ἁ γί ας Γρα φῆς, ὡς καί 
δι α φο ρε τι κήν ἀν τί λη ψιν τῶν ἠ θι κῶν 
καί κοι νω νι κοπο λι τι κῶν θε μά των» ( !) 
(Ἐ πί σκε ψις, 685/2008, σελ. 2229).

Πο τέ ἄλ λο τε στό πα ρελ θόν Οἰ κου
με νι κός Πα τρι άρ χης δέν θε ώ ρη σε 
τούς Ἁ γί ους Πα τέ ρες ἀ πό κοι νοῦ 
ἐ νό χους μέ τούς αἱ ρε τι κούς γι ά τήν 
ἀ πο κο πή τῶν τε λευ ταί ων ἀ πό τό 
Σῶ μα τῆς Ἐκ κλη σί ας. «Οἱ κλη ρο
δο τή σαντες εἰς ἡ μᾶς τήν δι ά σπα σιν 
προ πά το ρες ἡ μῶν ὑ πῆρ ξαν ἀ τυ χῆ θύ μα τα τοῦ ἀρ χε κά κου ὄ φε ως καί 
εὑ ρί σκον ται ἤ δη εἰς χεῖ ρας τοῦ δι και ο κρί του Θε οῦ» (Ἐπίσκεψις, ἀρ. 
563, 30/11/1998, σελ. 6).

Ἡ ἐκ κλη σι ο λο γι κή ἐ κτρο πή ἀ πό τήν ἀ λη θεύ ου σα ὀρ θό δο ξη 
πί στη δέν εἶ ναι πλέ ον ἀ πει λή, ἀλ λά ἁ πτή πραγ μα τι κό τη τα. Ἀ πο
τε λεῖ ἐν συ νεί δη τη ἐ πι λο γή τῆς ἐκ κλη σι α στι κῆς μας ἡ γε σί ας καί 
ἀ κο λου θεῖ ται πι στά καί ἀ πα ρέγ κλι τα καί μέ τα χύ τα τους μά λι στα 
ρυθ μούς. Πραγ μα το ποι εῖ ται ἀ πο φα σι στι κά καί με θο δι κά καί μέ 
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Γυναῖκες «ἐπίσκοποι» καί «ἱερεῖς» τῶν Ἀγγλικανῶν.
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ὁ λο έ να με γα λύ τε ρα βή μα τα. Ἀ κο λου θεῖ ται ἀ πο
φα σι στι κά, με θο δι κά καί μέ ἀ πό λυ τη ἐ πί γνω ση 
μί α πο ρεί α, πού δύ σκο λα ἔ χει ἐ πι στρο φή, πρός 
τήν ἑ τε ρο δο ξί α, πρός τήν θρη σκει ο λο γί α, πρός 
τούς παγ κό σμι ους μη χα νι σμούς ἐ λέγ χου, πρός 
τά δι ε θνῆ κέν τρα λή ψε ως ἀ πο φά σε ων. Δέν εἶ ναι 
δι κές μας αὐ θαί ρε τες ἐ κτι μή σεις, ἀλ λά οἱ ἴ δι ες 
οἱ ἐ πι λο γές καί ἡ δρα στη ρι ό τη τα τοῦ Οἰ κου με
νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου, πού φαίνεται ὅτι ἀ κο λου
θεῖ ται, ἐ πι φυ λα κτι κό τε ρα ἴ σως, καί ἀ πό τήν 
Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος.

Πρός μία οὐνιτίζουσα «ἑνότητα»

Ἡ πο ρεί α εἶ ναι προ δι α γε γραμ μέ νη καί οἱ ἀ πο
φά σεις προ ει λημ μέ νες (σέ ἀν θρώ πι νο, βε βαί ως, 
ἐ πί πε δο). Ἀ κό μη καί ὁ τύ πος τῆς «ἑ νώ σε ως» 
ἔ χει σέ γε νι κές γραμ μές προ κα θο ρι σθεῖ: μί α 
«ἕ νω ση» οὐ νι τι κοῦ τύ που, ὅ που ἡ κά θε πλευ ρά 
θά δι α τη ρή σει τήν πα ρά δο σή της, τό τυ πι κό της 

κ.λπ., θά ἀ να γνω ρί ζει, ὅ μως, καί θά ἔ χει κοι νω
νί α μέ τόν Πά πα. Εἶ ναι ἡ γνω στή οἰ κου με νι στι κή 
ἀρ χή τῆς «u n i ty in d i v e r s i ty» ἤ ἡ «ἑ νό της ἐν 
τῇ ποι κι λί ᾳ».

Τήν ἐ πι δί ω ξη αὐ τή τοῦ Βα τι κα νοῦ τήν εἶ χε 
ἀν τι λη φθεῖ καί ὁ Σε βα σμι ώ τα τος Μη τρο πο λί
της Πε ρι στε ρί ου κ. Χρυ σό στο μος, ἐ πί σει ρά 
ἐ τῶν ἐκ πρό σω πος τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά
δος στόν δι ά λο γο μέ τούς Ρω μαι ο κα θο λι κούς. 
Ἔ γρα φε χα ρα κτη ρι στι κά ὁ Σε βα σμι ώ τα τος ἀ πο
τι μώντας τόν ἐ πί ση μο θε ο λο γι κό δι ά λο γο τό 
1982, ἕ να χρό νο με τά τήν ἐ πί ση μη ἔ ναρ ξή του: 
«οἱ ἀ δελ φοὶ Ρω μαι ο κα θο λι κοὶ ἐμ μέ σως ἢ ἀ μέ σως 
ἀ φή νου σι νὰ νο η θῆ, ὅ τι ἡ Ὀρ θό δο ξος Ἐκ κλη
σί α δύ να ται νὰ ἑ νω θῆ με τὰ τῆς Ρω μαι ο κα θο λι κῆς 
δι᾿ ἑ νὸς εἴ δους ἑ νώ σε ως ὁ μοί ου ἢ πα ραλ λή λου 
πρὸς ἐ κεῖ νο, τὸ ὁ ποῖ ον ὑ φί στα ται με τα ξὺ αὐ τῆς 
καὶ τῶν ἐκ κλη σι α στι κῶν ὁ μά δων τῶν Οὐ νι τῶν» 
 (Χρυ σο στό μουΓε ρα σί μου Ζα φεί ρη, Μη τρο πο

Ὁ οὐνίτης «ἀρχιεπίσκοπος» Jan Babjak (τῆς οὐνιτικῆς ἐπισκοπῆς Presovsky τῆς Σλοβακίας) προσκυνᾶ γονατιστός 
τόν Πάπα. Σ' αὐτή τήν σκηνή ἀποτυπώνεται χαρακτηριστικά ἡ προοπτική τῆς πολυπόθητης «ἑνώσεώς» μας μέ τούς 
παπικούς, τῆς οὐνιτικοῦ τύπου δηλαδή προσχωρήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας στό σκῆπτρο τοῦ Πάπα.



λί του Πε ρι στε ρί ου, «Ὀρ θο δο ξί α καὶ Ρω μαι ο κα θο λι κι σμός. Ὁ ἀρ ξά
με νος Θε ο λο γι κὸς Δι ά λο γος. Γε γο νό τα καὶ σκέ ψεις», ἐν πε ριοδ. 
Θε ο λο γί α, τ. 53 (1982), σελ. 77).  

Καί οἱ ἴ δι οι οἱ πα πι κοί, ἄλ λω στε, μᾶς 
ὑ πεν θυ μί ζουν καί μᾶς ὑ πε ξη γοῦν κα τά 
και ρούς, πρός κα θη συ χα σμό, τόν τρό
πο τῆς «προ σχω ρή σε ώς» μας στό σκῆ
πτρο τοῦ Πά πα δι ά τῆς Οὐ νί ας.

Ὁ Πά πας Βε νέ δι κτος 16ος στήν 
πρό σφα τη ἐ πί σκε ψή του στήν Τουρ
κί α ( Ἔ φε σος 2006) ὑ πο στή ρι ξε ὅ τι 
«κατ᾿ αὐ τὸν ὁ κα λύ τε ρος τρό πος δι ὰ 
τὴν ἑ νό τη τα εἰς τὴν Ἐκ κλη σί αν εἶ ναι 
αὐ τὸς τῆς Οὐ νί ας»  (Ὀρ θό δο ξος Τύ πος, 
8/12/2006).

Ὁ Καρ δι νά λι ος W a l t er K a s p er, 
πρό ε δρος τοῦ Πον τι φι κοῦ Συμ βου λί
ου γι ά τήν προ ώ θη ση τῆς ἑ νό τη τος 
τῶν χρι στι α νῶν καί συμ πρό ε δρος τῆς 
Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς θε ο λο γι κοῦ δι α λό
γου Ὀρ θο δό ξων καί Ρω μαι ο κα θο λι κῶν 
σέ δη λώ σεις του στό γαλ λι κό πε ρι ο
δι κό S.O.P. δή λω σε ὅ τι: «Στὴν Δύ σι 
γνω ρί σα με τὴν ἀ νά πτυ ξι ποὺ κα τέ λη
ξε στὴν Β´ Βα τι κά νει ο σύ νο δο μὲ τὸν 
κα θο ρι σμὸ τοῦ πρω τεί ου ἐ ξου σί ας καὶ 
τοῦ ἀ λα θή του τοῦ Πά πα, μί α ἀ νά πτυ ξι 
τὴν ὁ ποί α οἱ Ὀρ θό δο ξοι δὲν δέ χθη καν 
πο τέ. Χρει ά ζε ται συ ζή τη σις πῶς νὰ 
ἑρ μη νεύ σου με αὐ τὲς τὶς δι α φο ρε τι κὲς 
ἐ ξε λί ξεις (ποὺ ἐ πῆλ θαν) πά νω στὰ 
θε μέ λι α τῆς πρώ της χι λι ε τί ας. Θὰ πρέ
πει ἀ κό μη νὰ σκε φθοῦ με γι ὰ τὸ πῶς 
θὰ λει τουρ γή σῃ τὸ πρω τεῖ ον τοῦ Ρώ μης, 
ἐ νῷ πρέ πει νὰ γί νη σα φὲς ὅ τι ὑ πάρ
χουν ἤ δη ῾δυ ὸ Κώ δι κες τοῦ Κα νο νι κοῦ 
Δι καί ου᾿ στὸ ἐ σω τε ρι κὸ τῆς κα θο λι κῆς 
Ἐκ κλη σί ας: ἕ νας γι ὰ τὴν λα τι νι κὴ Ἐκ κλη σί α, καὶ ἄλ λος γι ὰ τὶς ἀ να το
λι κὲς Ἐκ κλη σί ες (σημ. οὐ νι τι κές) ποὺ βρί σκον ται σὲ πλή ρη κοι νω νί α 
μὲ τὴν Ρώ μη. Συμ φώ νως πρὸς τοὺς κώ δι κες αὐ τούς, τὸ πρω τεῖ ο ἀ σκεῖ
ται μὲ δι α φο ρε τι κὸ τρό πο στὴν λα τι νι κὴ Ἐκ κλη σί α ἀ πὸ αὐ τὸν (ποὺ 
ἰ σχύ ει) γι ὰ τὶς ἀ να το λι κὲς Ἐκ κλη σί ες. Δὲν θέ λου με νὰ ἐ πι βά λου με 
στοὺς Ὀρ θο δό ξους τὸ σύ στη μα ποὺ ἐ πι κρα τεῖ σή με ρα στὴν λα τι νι κὴ 
Ἐκ κλη σί α. Στὴν πε ρί πτω ση τῆς ἀ πο κα τα στά σε ως τῆς πλή ρους κοι νω
νί ας, πρέ πει νὰ βρε θῆ ἕ νας νέ ος τύ πος πρω τεί ου γι ὰ τὶς ὀρ θό δο ξες 
Ἐκ κλη σί ες» πρό σθε σε ὑπονοώντας, βεβαίως, ἐμμέσως πλήν σαφῶς, 
τόν οὐνιτικό τύπο (Περιοδικό S.O.P., τεῦχ. 327, Ἀπρίλιος 2008).

25

Ὁ οὐνίτης «ἀρχιεπίσκοπος» Jan Babjak (ἐπάνω) παραλαμβάνει τό 
παλλίον (σύμβολο ἀφοσιώσεως καί ἑνότητος μέ τόν Πάπα) καί κατα-
λαμβάνει τήν θέση δίπλα στήν ὀρθόδοξη ἀντιπροσωπεία καί τόν 
Οἰκουμενικό Πατριάρχη (κάτω).
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Ἀλ λά καί στήν πρό σφα τη ἐ πί σκε ψή του στήν 
Κύ προ, τόν πε ρα σμέ νο Νο έμ βρι ο, ὅ που συμ με
τεῖ χε στήν δι α θρη σκει α κή συ νάν τη ση πού ὀρ γά
νω σε ἡ Ἐκ κλη σί α τῆς Κύ πρου, σέ συ νέντευ ξή 
του στήν ἐ φη με ρί δα «Φι λε λεύ θε ρος» καί στό 
ΑΠΕ καί σέ ἐ ρώ τη ση δη μο σι ο γρά φου γι ά τό 
«Ποι ὰ ἡ ση μα σί α τοῦ κει μέ νου τῆς Ρα βέν νας;» 
καί ἄν «εἶ ναι ἐ φι κτὸς ὁ στό χος τῆς ἀ πο κα τά στα
σης τῆς ἑ νό τη τας Ὀρ θό δο ξης καὶ Ρω μαι ο κα θο λι
κῆς Ἐκ κλη σί ας;» ἀ πήν τη σε:

«Δὲν μι λᾶ με γι ὰ ἕ νω ση Ὀρ θο δό ξων καὶ Ρω μαι
ο κα θο λι κῶν. Δὲν πρό κει ται πε ρὶ μεί ξε ως τῶν δύ ο, 
ἀλ λὰ πε ρὶ τῆς ἀ κε ραί ας ἀ πο
κα τα στά σε ως τῆς κοι νω νί ας 
με τα ξὺ Ἀ να το λῆς καὶ Δύ σε
ως. Ἑ νό τη τα, δι α τη ρώντας 
τὴν δι α φο ρε τι κό τη τά μας. 
Δὲν πρό κει ται πε ρὶ ἑ νω μέ
νης Ἐκ κλη σί ας. Ἡ Ὀρ θό δο ξη 
Ἐκ κλη σί α θὰ δι α τη ρή σει τὴν 
πα ρά δο σή της. T ό ση μαν τι
κό τα το εἶ ναι ὑ πὸ ποῖ ες προ ϋ
πο θέ σεις καὶ μὲ ποι ὸν τρό πο 
μπο ρεῖ νὰ ἐ πα να συ στα θεῖ (νὰ 
ἀρ χί σει ἡ ἐ πα να πο κα τά στα
ση) ἡ κοι νω νί α μὲ τὴν Ρώ μη. 
Πρό κει ται, συ νε πῶς, γι ὰ ἕ ναν 
πνευ μα τι κὸ ἐμ πλου τι σμό. Δὲν 
πρό κει ται νὰ ἀ φαι ρε θεῖ τί πο
τε τὸ οὐ σι ῶ δες ἀ πὸ κα νέ ναν. Ἴ σαἴ σα πρό κει ται 
πε ρὶ ἀν ταλ λα γῆς τῶν θεί ων δω ρη μά των, τὰ ὁ ποῖ α 
ἀ ξι ω θή κα με νὰ ἔ χου με καὶ οἱ δύ ο, ὥ στε τε λι κὰ 
νὰ ἐμ πλου τι σθοῦ με καὶ οἱ δύ ο, δη λα δὴ ἡ μί α 
Ἐκ κλη σί α δι ὰ τῆς ἄλ λης καὶ ἀμ φό τε ρες ἡ μί α 
ἀ πὸ τὴν ἄλ λη» (http://panagiotisandriopoulos.
blogspot.com/2008/12/walterkasper.html.).

Ὁ συ νε χής ἐ ναγ κα λι σμός, ὅ μως, μέ τούς αἱ ρε
τι κούς, ἡ τι μή καί ἡ ἀ να γνώ ρι ση στούς αἱ ρε σι
άρ χες, ἡ συ νο δοι πο ρί α μέ τούς ἰ σχυ ρούς τῆς 
γῆς, ἡ πρόσ λη ψη ἰ δε ῶν καί ἀν τι λή ψε ων ὀρ γα νώ
σε ων τῆς νέ ας ἐ πο χῆς, ἡ πα ρο χή στη ρί ξε ως καί 
νο μι μο ποι ή σε ως στούς ποι κί λους μη χα νι σμούς 
της, δέν ὀρ θο το μοῦν τόν λό γο τῆς ἀ λη θεί ας, 
ἀν τι θέ τως ἐ πι τεί νουν τήν σύγ χυ ση, ἀ πο προ σα
να το λί ζουν τόν πι στό λα ό ἐγ κα τα λεί πον τάς τον 
ἀ προ στά τευ το καί ἀ ποί μαν το.

Τήν πο ρεί α αὐ τή τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι
αρ χεί ου φαί νε ται νά ἀ κο λου θεῖ ὑ πά κου α καί 
πι στά καί ἡ Δι οι κοῦ σα Ἑλ λα δι κή Ἐκ κλη σί α. 
«Πάν τα μα ζί. Σέ ὅ λα μα ζί» (Ἐ λεύ θε ρος Τύ πος, 
14/5/2008) εἶ ναι ἡ νέ α γραμ μή πού δι έ πει τίς 
σχέ σεις τῶν δύ ο Ἐκ κλη σι ῶν μας (τοῦ Οἰ κου με
νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου καί τῆς Ἑλ λα δι κῆς Ἐκ κλη
σί ας), ὅ πως το νί στη κε στήν συ νέν τευ ξη τοῦ 
Οἰ κου με νι κοῦ Πα τριά ρχου στήν Ἀ θή να με τά τήν 
συ νάν τη σή του μέ τόν Μα κα ρι ώ τα το κ. Ἱ ε ρώ νυ
μο στό Φα νά ρι. Τό διαβεβαιώνει, ἐπίσης, καί ὁ 
ὑπέρμαχος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, Καθηγητής καί 

Πρόεδρος τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Πέτρος 
Βασιλειάδης μιλώντας στήν 
ἐφημερίδα Μακεδονία: 
«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας 
διά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Ἱερωνύμου σαφῶς συντάσ
σεται μέ τό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο, ἀλλά ὑστερεῖ 
σέ πρωτοβουλίες, ὥστε νά 
διαφωτιστεῖ ὁ λαός σέ σχέση 
μέ τό διάλογο» (Μακεδονία, 
2452009, σελ. 55).

Σέ πρό σφα τη συ νέν τευ ξή 
του, ἄλ λω στε, στήν ἐ πί ση
μη ἐ φη με ρί δα τοῦ Βα τι κα
νοῦ A v e n i re (1542009) ὁ 

Μα κα ρι ώ τα τος χα ρα κτή ρι σε τό Κεί με νο τῆς 
Ρα βέν νας ὡς «ἕ να θε τι κό βῆ μα τό ὁ ποῖ ο πε ρι
μέ νει τήν συ νέ χει ά του». Σέ σχε τι κή ἐ ρώ τη ση 
μά λι στα πού χα ρα κτή ρι ζε ὡς «ἀν τι κα θο λι κές 
προ κα τα λή ψεις» καί «δι α κρί σεις» τήν μή ἀ πο
δο χή τῶν μυ στη ρί ων τῶν Ρω μαι ο κα θο λι κῶν, ὁ 
Μα κα ρι ώ τα τος, ταυ τι ζό με νος μέ τό πνεῦ μα 
τῆς ἐ ρω τή σε ως, ἀ πήν τη σε ὅ τι «οἱ ὅ ποι ες με μο
νω μέ νες ἀ πό ψεις ἤ ἀ κραῖ ες ἀν τι δρά σεις δέν 
ἐκ φρά ζουν τίς ἐ πί ση μες το πο θε τή σεις τῆς Ἐκ κλη
σί ας» (http://panagiotisandriopoulos.blogspot.
com/2009/04/avvenire.html?showComment=1
240327800000).

Καί δι ε ρω τώ με θα, ποι ές εἶ ναι «οἱ ἐ πί ση μες 
το πο θε τή σεις τῆς Ἐκ κλη σί ας» γι ά τό συγ κε κρι
μέ νο ζή τη μα; Ὑ πάρ χει ἐ πί ση μη ἀ πό φα ση τῆς 
Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος, πού ἀ να γνω ρί ζει τά 

Εἶναι«ἀκραῖοι»καί«μεμονωμέ

νες περιπτώσεις» οἱ Ἱεράρχες

τῆςἘκκλησίαςτῆςἙλλάδος,πού

σέ πλεῖστες δημόσιες ἀναφο

ρές τους, ἀλλά καί κατ’ ἰδίαν

συζητήσεις τους, καταδικάζουν

τήναἵρεσητοῦπαπισμοῦ,ὅπως

καί πολλοί σεβαστοί Γέροντες,

κληρικοί, μοναχοί, ἔγκριτοι καί

καταξιωμένοιΚαθηγητές;
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μυ στή ρι α τῶν Ρω μαι ο κα θο λι κῶν; Πό τε ἐ λή φθη 
τέ τοι α ἀ πό φα ση;

Ποι ές θε ω ρεῖ «με μο νω μέ νες ἀ πό ψεις ἤ ἀ κραῖ
ες ἀν τι δρά σεις» ὁ Μα κα ρι ώ τα τος; 

Τήν ἀ πό φα ση τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου νά μήν 
ἀ πο δε χθεῖ καί νά ἀ σκή σει δρι μεί α κρι τι κή στό 
Κεί με νο τοῦ B a l a m a nd, τό ὁ ποῖ ο ἀ νε γνώ ρι
ζε ἀ πο στο λι κή πί στη, ἀ πο στο λι κή δι α δο χή καί 
ἔγ κυ ρα μυ στή ρι α στούς Ρω μαι ο κα θο λι κούς; 
(Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια, 393/1611994).

Τήν ἄ πο ψη τοῦ Σε βα σμι ω τά του Μη τρο πο λί
του Ναυ πά κτου καί Ἁ γί ου Βλα σί ου κ. Ἱ ε ρο θέ
ου ὅ τι «στὸν Πα πι σμό, οὐ σι α στι κά, δὲν ὑ πάρ χει 
ἀ πο στο λι κὴ πα ρά δο ση καὶ ἀ πο στο λι κὴ δι α δο χή. .. 
δὲν μπο ροῦ με νὰ κά νου με λό γο γι ὰ Ἱ ε ρω σύ νη. .. 
Ἡ μό νη καὶ ἀ λη θι νὴ Ἐκ κλη σί α εἶ ναι ἡ Ὀρ θό δο ξη. 
Ἔ ξω ἀ πὸ αὐ τὴν δὲν ὑ πάρ χουν Ἐκ κλη σί ες, ἀλ λὰ 
αἱ ρε τι κὲς συ να θροί σεις καὶ αἱ ρε τι κὰ δι δα σκα λεῖ α. 
Ἡ Ἐκ κλη σί α δὲν εἶ ναι χω ρι σμέ νη καί, φυ σι κά, 
δὲν μπο ροῦ με νὰ μι λοῦ με γι ὰ ἕ νω ση Ἐκ κλη σι ῶ ν’. 
Ὁ σύγ χρο νος Πα πι σμός, ποὺ ταυ τί ζε ται μὲ τὴν 
φραγ κι κὴ κυ ρι αρ χί α, εἶ ναι στὴν πραγ μα τι κό τη τα 
μί α πο λι τι κο οι κο νο μι κὴ ὀρ γά νω ση ποὺ ἀ πο βλέ
πει σὲ ἄλ λους σκο ποὺς, στὴν κο σμι κὴ κυ ρι αρ χί α 
καί, φυ σι κά, πά νω ἀ πὸ ὅ λα στὴν δι ά λυ ση τῆς 
Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας καὶ τῆς Ρω μη ο σύ νης»; 
(Μη τρο πο λί του Ναυ πά κτου καί ἁγ. Βλασίου κ. 
Ἱ ε ρο θέ ου, Γέν νη μα καί θρέμ μα Ρω μη οί, ἔκδ.  Ἱ. 
Μ. Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου 
(Πελαγίας), Λειβαδειά 
2000, σελ. 110112).

Τήν ἄ πο ψη τοῦ Σε βα
σμι ω τά του Μη τρο πο λί του 
Πει ραι ῶς, ὁ ὁ ποῖ ος θε ω
ρεῖ τούς Ρω μαι ο κα θο λι κούς 
«θρη σκευ τι κή κοι νό τη τα» 
πού «ἀ πώ λε σε τὴν χά ριν 
τοῦ Ζῶν τος Θε οῦ καὶ ἐ ξέ πε
σε ν ἀ πὸ αἱ ρέ σε ως εἰς αἵ ρε
σιν» καί πού χα ρα κτη ρί ζει 
«ἐ παί σχυν το» ἀ πό ὀρ θο
δό ξου πλευ ρᾶς τό Κεί με νο 
τῆς Ρα βέν νας; (Ὀρ θό δο ξος 
Τύ πος, τ. 1737).

Τήν ἄ πο ψη τοῦ Σε βα σμι
ω τά του Μη τρο πο λί του Γόρ
τυ νος καί Με γα λο πό λε ως ὁ 

ὁ ποῖ ος σέ συ νέν τευ ξή του στό Ρ/Σ τῆς Ἐκ κλη
σί ας τῆς Ἑλ λά δος δή λω σε εὐ θαρ σῶς καί κα τη
γο ρη μα τι κά ὅ τι ὁ Ρω μαι ο κα θο λι κι σμός δέν εἶ ναι 
Ἐκ κλη σί α;

Εἶ ναι «ἀ κραῖ οι» καί «με μο νω μέ νες πε ρι πτώ
σεις» οἱ Ἱ ε ράρ χες τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος, 
πού σέ πλεῖ στες δη μό σι ες ἀ να φο ρές τους, ἀλ λά 
καί κα τ’ ἰ δί αν συ ζη τή σεις τους, κα τα δι κά ζουν 
τήν αἵ ρε ση τοῦ πα πι σμοῦ, ὅ πως καί πολ λοί 
σε βα στοί Γέ ρον τες, κλη ρι κοί, μο να χοί, ἔγ κρι τοι 
καί κα τα ξι ω μέ νοι Κα θη γη τές τῶν Θε ο λο γι κῶν 
μας Σχο λῶν, πού φρο νοῦν ἐ πί σης καί διατυπώ
νουν στά συγγράμματά τους, ὅ τι ὁ Ρω μαι ο κα θο
λι κι σμός δέν εἶ ναι Ἐκ κλη σί α, δέν ἔ χει ἀ πο στο λι
κή πί στη καί δι α δο χή καί κα τά συ νέ πει α δέν ἔ χει 
ἱερωσύνη καί μυ στή ρι α;

Ὑ πάρ χει Συ νο δι κή ἔγ κρι ση τοῦ Κει μέ νου τῆς 
Ρα βέν νας ἤ ὁ Μα κα ρι ώ τα τος ἐ ξέ φρα σε τήν 
προ σω πι κή του ἐ κτί μη ση, μεμονωμένη ἄποψη, 
δηλαδή, στήν συ νέν τευ ξή του στό A v e n i re;

Προ κα λεῖ μά λι στα ἀ πο ρί α τό γε γο νός ὅ τι, ἐ νῶ 
δέν ὑ πάρ χει καμ μί α ἀ πο λύ τως ἐ νη μέ ρω ση τοῦ 
ὀρ θο δό ξου ποι μνί ου γι ά τήν πο ρεί α τοῦ ἐ πι σή
μου δι α λό γου μέ τούς Ρω μαι ο κα θο λι κούς, ἐ πι λέ
γε ται ἡ ἐ πί ση μη ἐ φη με ρί δα τοῦ Βα τι κα νοῦ γι ά 
τήν προ βο λή τῶν σχετικῶν ἀπόψεων.

Παρ’ ὅλα αὐτά δέν ὑπάρχει καμ μί α ἐ πί ση μη 
φω νή δι α μαρ τυ ρί ας ἀ πό τό σῶ μα τῶν Ἱ ε ραρ χῶν 

«Πάν τα μα ζί. Σέ ὅ λα μα ζί» εἶ ναι ἡ νέ α γραμ μή πού δι έ πει τίς σχέ σεις τῶν δύ ο 
Ἐκ κλη σι ῶν μας (!)
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μας. Δέν ἀμ φι σβη τοῦ με, βε βαί ως, τό ὀρ θό δο ξο 
φρό νη μα τῶν περισσοτέρων Ἱ ε ραρ χῶν μας καί τά 
ἀν τι πα πι κά καί ἀν τι οι κου με νι στι κά τους αἰ σθή
μα τα, τά ὁ ποῖ α πολ λές φο ρές ἐκ φρά ζουν σέ κα τ’ 
ἰ δί αν συ ζη τή σεις ἤ σέ δη μό σι ες ἀ να φο ρές γε νι
κοῦ πε ρι ε χο μέ νου. Οἱ ἱ στο ρι κές, ὅ μως, κα τα δί κες 
τοῦ πα πι σμοῦ ἤ τοῦ προ τε σταν τι σμοῦ στό ἀ πώ
τε ρο πα ρελ θόν καί οἱ γε νι κό λο γες καί πε ρι στα σι
α κές στη λι τεύ σεις ἀ πο φά σε ων ἤ συμ πε ρι φο ρῶν 
τοῦ Π.Σ.Ε., χω ρίς τήν ταυ τό χρο νη κα τα δί κη καί 
τῶν Ὀρ θο δό ξων (Πα τρι αρ χῶν, Ἀρ χι ε πι σκό πων, 
Μη τρο πο λι τῶν, θε ο λό γων Κα θη γη τῶν, ἀν τι προ
σώ πωνμε λῶν κ.λπ.) πού συ νο μο λο γοῦν τίς ἀ πο
φά σεις αὐ τές καί συ νερ γοῦν στίς ἀ νορ θό δο ξες 
συμ πε ρι φο ρές, κα τα λή γουν νά εἶ ναι ἄ νευ ἀ ξί ας 
καί κε νές πε ρι ε χο μέ νου.

Γι ά πα ρά δειγ μα κα τα δι κά ζου με τίς συμ προ σευ
χές καί συμ φω νοῦ με πώς αὐ τές ἀ πα γο ρεύ ον ται 
ἀ πό τούς κα νό νες, ὅ μως ὄ χι μό νον δέν δι α μαρ
τυ ρό με θα πού συμ με τέ χουν σέ συμ προ σευ χές μέ 
αἱ ρε τι κούς καί ἀλ λο θρή σκους ὀρ θό δο ξοι Ἀρ χι ε
ρεῖς, ὄ χι μό νον δέν τούς κα τα δι κά ζου με, ἀλ λά 
οὔ τε κἄν δεί χνου με νά ἐ νο χλού μα στε. Οὔ τε μί α 
φο ρά δέν ἔ χει τε θεῖ θε σμι κά ἀ νά λο γο θέμα στήν 
Ἱ ε ρά Σύ νο δο ἤ στήν Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἐκ κλη σί ας ἀ πό 
κά ποι ον Ἐ πί σκο πό μας.

Πα ρά τήν συλ λο γι κή κα τα δί κη τῆς Οὐ νί ας καί 
τά πάν δει να πού ἔ χου με ὑ πο στεῖ οἱ Ὀρ θό δο
ξοι ἀ πό τούς γε νί τσα ρους αὐ τούς τῆς πί στε ως, 
πα ρά καί τήν κα τη γο ρη μα τι κή μά λι στα ἀ πό φα ση 
τῆς Συ νό δου τῆς Ρό δου ὅ τι «Οὐ νί α καί δι ά λο γος 
εἶ ναι ἀ συμ βίμ βα στα», τό 1993 στό B a l a m a nd τοῦ 
Λι βά νου ἡ Οὐ νί α ἀ να γνω ρί στη κε ἐ πι σή μως καί 
ἀ πό τούς Ὀρ θο δό ξους: «Ὅ σον ἀ φο ρᾷ εἰς τὰς 
ἀ να το λι κὰς κα θο λι κὰς ᾿Εκ κλη σί ας (σημ. οὐ νι τι
κάς), εἶ ναι σα φὲς ὅ τι αὗ ται, ὡς τμῆ μα τῆς κα θο
λι κῆς Κοι νω νί ας, ἔ χουν τὸ δι κα ί ω μα νὰ ὑ πάρ χουν 
καὶ νὰ δροῦν δι ὰ νὰ ἀν τα πο κρι θοῦν εἰς τὰς πνευ
μα τι κὰς ἀ νάγ κας τῶν πι στῶν των» (Ἐ πί σκε ψις, τ. 
496, 1993 ). Μέ τήν ἐ πα νέ ναρ ξη τοῦ θε ο λο γι κοῦ 
δι α λό γου τό 2006 στό Βε λι γρά δι καί τήν ἀ νά λη
ψη τῆς ἐ πί ση μης ἐκ προ σώ πη σης τῶν Ὀρ θο δό ξων 
ἀ πό τόν Ἐ πί σκο πο Περ γά μου κ. Ἰ ω άν νη, τό ζή τη
μα τῆς Οὐ νί ας κρί θη κε πώς δέν ἀ φο ρᾶ ἄ με σα 
τόν δι ά λο γο καί ἀ φέ θη κε στίς κα λέν δες. 

Κι ὅ μως, μέ ἐ ξαί ρε ση τόν Σε βα σμι ώ τα το 
Μη τρο πο λί τη Πει ραι ῶς κ. Σε ρα φείμ, δέν ὑ πῆρ

Ὁ Οὐνίτης «ἐπίσκοπος» κ. Δημ. Σαλάχας καί οὐνίτες 
«ἱερεῖς», κατά τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων στήν Ἀθήνα 
(6 Ἰανουαρίου 2009). Ἀποκαλυπτική εἰκόνα τῆς παρα-
πλανήσεως τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν.
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ξε ἄλ λη ἐ πί ση μη δι α μαρ τυ ρί α ἀ πό ὀρ θό δο ξο 
Ἱ ε ράρ χη γι ά τήν ὕ παρ ξη οὐ νι τι κῆς «ἐ πι σκο πῆς» 
στήν Ἀ θή να, ἡ ὁ ποί α δέν δι και ο λο γεῖ ται ἀ πό τό 
ὀ λι γά ριθ μο τῶν με λῶν της, 
κα θώς καί γι ά τήν χει ρο το
νί α τοῦ νέ ου «ἐ πι σκό που» 
κ. Δη μη τρί ου Σα λά χα. Ἀν τι
θέ τως ὁ κ. Σα λά χας ἔ λα βε 
τίς συγ χα ρη τή ρι ες εὐ χές τοῦ 
Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι άρ χου 
καί τήν προ σφο ρά ἑ νός Ἁ γί
ου Πο τη ρί ου ὡς «συμ βο λι κοῦ 
δώ ρου».

Καμ μί α δημόσια δι α μαρ τυ
ρί α ἀ πό ὀρ θό δο ξο Ἀρ χι ε ρέ α 
γι ά τήν ἀ μαύ ρω ση τοῦ ἱ στο ρι
κοῦ Φα να ρί ου ἀ πό τόν αἱ ρε
σι άρ χη Πά πα, τήν ἐ πί ση μη 
μνη μό νευ ση καί τόν πο λυ χρο
νι σμό του κα τά τήν τέ λε ση 
τῆς ὀρ θο δό ξου δο ξο λο γί ας, 
τήν συμ με το χή στήν συ νο δεί α 
του τοῦ οὐ νί τη καρ δι να λί ου 
I g n a ce M o u s sa D a o ud, τόν 
ὁ ποῖ ο μά λι στα ὁ Οἰ κου με νι
κός Πα τρι άρ χης τί μη σε καί 
τοῦ δώ ρι σε χρυ σό σταυ ρό, 
τόν Νοέμβριο τοῦ 2006.

Ἀλ λά καί λο γι ό τα τοι καί 
πο λυ γρα φό τα τοι Ἱ ε ράρ χες, 
πού ἔ χουν ἐκ πο νή σει ἀρ τι ό
τα τες θε ο λο γι κές με λέ τες τίς 
ὁ ποῖ ες δέν παύ ου με νά με λε
τοῦ με καί νά ἐ παι νοῦ με καί 
νά στη ρι ζό μα στε ἐ πι στη μο
νι κά σέ αὐ τές, πε ρι ο ρί ζον ται 
στίς κα τα δί κες τοῦ πα πι σμοῦ 
μέ χρι τό 1204! Ἐν το πί ζουν 
σω στά τήν ρί ζα τοῦ δυ τι κοῦ ἀ θε ϊ σμοῦ στόν βαρ
λα α μι κό ὀρ θο λο γι σμό καί τήν ἀ πο δο χή τῆς κτι
στῆς χά ρης, πού θυ σι ά ζει τήν Θε αν θρω πό τη τα 
στόν βω μό τοῦ ἐ ξα το μι κευ μέ νου ἀν θρω πι σμοῦ 
τόν ὁ ποῖ ο κα τα δι κά ζουν δι αρ κῶς καί ἀ πε ρί φρα
στα. Ἀ δυ να τοῦν, ὅ μως, νά δι α κρί νουν (καί πο λύ 
πε ρισ σό τε ρο νά κα τα δι κά σουν) τό ἴ δι ο ἀ κρι βῶς 
πνεῦ μα πού κυ ρι αρ χεῖ στούς σύγ χρο νους οἰ κου

με νι κούς δι α λό γους. 
Δη λώ νουν καί δι α δη λώ νουν συ νε χῶς καί μέ 

ἀ πό λυ τη κα τη γο ρη μα τι κό τη τα, ἀ να λώ νον τας 

πλῆ θος με λε τῶν, ἄρ θρων καί βι βλί ων ὅ τι ὁ 
πα πι σμός δέν εἶ ναι Ἐκ κλη σί α, ὅ τι οἱ πα πι κοί 
δέν ἔ χουν θεί α χά ρη καί ἄ ρα δέν ἔ χουν μυ στή
ρι α, ἀλ λά δέν γρά φουν ἀ πο λύ τως τί πο τε ὅ ταν οἱ 
πα πι κοί ἀ να γνω ρί ζον ται ἐ πι σή μως ὡς Ἐκ κλη σί α 
ἀ πό τόν Οἰ κου με νι κό Πα τρι άρ χη καί τόν Ἀρ χι
ε πί σκο πο, ὅ ταν οἱ ἐ πί ση μοι ἀν τι πρό σω ποί μας 
στούς δι α λό γους ἀ να γνω ρί ζουν ὡς ἐκ κλη σί ες 

Ἐπάνω: Ὁ οὐνίτης -κοπτικοῦ ρυθμοῦ- Ignace Moussa στόν Πατριαρχικό Ναό 
κατά τήν ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία. 
Κάτω: Παραλαμβάνει ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη τό ἀναμνηστικό τῆς ἐπι-
σκέψεως τοῦ Πάπα στό Φανάρι τόν Νοέμβριο τοῦ 2006.
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τήν παν σπερ μί α τῶν προ τε σταν τι κῶν ὁ μο λο γι ῶν, ὅ ταν ἀ πο δε χό μα
στε κεί με να, ὅ πως αὐ τό τοῦ P o r to A l e g re τῆς Βρα ζι λί ας, ὅ που τόν 
Φε βρου ά ρι ο τοῦ 2006 πραγ μα το ποι ή θη κε ἡ Θ΄ Γε νι κή Συ νέ λευ ση 
τοῦ Π.Σ.Ε. μέ τίς ἀ πο φά σεις τῆς ὁ ποί ας (πού συ νυ πέ γρα ψαν καί 

οἱ ὀρ θό δο ξοι ἀν τι πρό σω ποι 
καί δή καί τῆς Ἐκ κλη σί ας 
τῆς Ἑλ λά δος) κα ταρ γεῖ ται 
κά θε ἔν νοι α ἐκ κλη σι ο λο γί
ας καί ἡ ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη
σί α ἀ πο ποι εῖ ται τήν ἰ δι ό τη
τά της ὡς τῆς «Μί ας, Ἁ γί ας, 
Κα θο λι κῆς καί Ἀ πο στο λι κῆς 
Ἐκ κλη σί ας».

Θέ λου με νά πι στεύ ου με 
ὅ τι ἰ σχύ ουν γι ά τούς Ἀρ χι
ε ρεῖς μας, τῆς Ἑλ λα δι κῆς 
Ἐκ κλη σί ας, ὅ σα ἔ γρα φε ὁ 
μα κα ρι στός π. Ἐ πι φά νι ος 
Θε ο δω ρό που λος στήν ἐ πι
στο λή του πρός τόν Πα τρι
άρ χη Ἀ θη να γό ρα:

«Οἱ Ἐ πί σκο ποι τῆς Ἑλ λα
δι κῆς Ἐκ κλη σί ας, Πα να γι ώ
τα τε, πλήν ἐ λα χί στων ἐ ξαι ρέ
σε ων, σι ω πῶ σι καί ἀ νέ χον ται 

τάς ἐν τῇ Ὀρ θο δό ξῳ Πί στει ἀ κρο βα σί ας καί μει ο δο σί ας Ὑ μῶν, οὐ χί 
ἕ νε κα ἠμ βλυμ μέ νης Ὀρ θο δό ξου συ νει δή σε ως, οὐ δ’ ἕ νε κα ἀ πο δο χῆς 
τοῦ συν θή μα τος ‘Ἀ γά πη ἄ νευ ὅ ρων καί ὁ ρί ων’, ἀλ λά μό νον δι ό τι 
κή δον ται τῆς εἰ ρή νης τῆς Ἐκ κλη σί ας καί σκέ πτον ται με τά τρό μου τάς 
ἐ ξε λί ξεις καί τάς κα τα λή ξεις τῶν σχι σμά των. Ἄν τε λι κῶς προ χω ρή ση
τε ἀ κό μη, ἄν προ βῆ τε εἰς ‘ἑ νώ σεις’, τό τε θά ἴ δη τε ποί αν στά σιν θά 
τη ρή σῃ ἔ ναν τι Ὑ μῶν ἡ Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος. Μή συ νά γε τε συμ πε
ρά σμα τα πε ρί τῶν δι α θέ σε ων τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος ἔκ τι νων 
ἐκ δη λώ σε ων ἁ βρο φρο σύ νης, ὑ περ βο λι κῶν, ὄν τως, πρός τόν προ κα
θή με νον τῆς Ὀρ θο δο ξί ας. Ἄν, ἐ πα να λαμ βά νω, προ χω ρή ση τε πε ραι
τέ ρω, τό τε θά ἴ δη τε ποῖ οι θά ἀ κο λου θή σω σιν Ὑ μῖν. .. Θά μεί νω σι με θ’ 
ὑ μῶν οἱ κο σμι κοί κύ κλοι, οἱ θε ω ροῦν τες τήν Θρη σκεί αν ὡς ἕ να κα λόν 
καί ὠ φέ λι μον κοι νω νι κόν θε σμόν, ἀλ λ’ οὐ δέν συ νει δη τόν μέ λος τῆς 
Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας» (Ἀρ χιμ. Ἐ πι φα νί ου Θε ο δω ρό που λου, Τά 
δύ ο ἄ κρα (Οἰ κου με νι σμός καί Ζη λω τι σμός), ἐκδ. Ἱ ε ροῦ Ἡ συ χα στη ρί
ου Κε χα ρι τω μέ νης Θε ο τό κου Τροι ζῆ νος, Ἀ θή να 1997, σελ. 28). 

Σή με ρα οἱ μό νες φω νές δι α μαρ τυ ρί ας, ὄ χι μό νον γι ά τά οἰ κου με
νι στι κά ἀ νοίγ μα τα, ἀλ λά καί γι’ αὐ τούς πού τά δι α πράτ τουν, προ
έρ χον ται μό νον ἀ πό λα ϊ κούς, κα θη γη τές, κλη ρι κούς καί μο να χούς, 
συλ λό γους, ἔν τυ πα, δι α δι κτυ α κούς τό πους. Ἀλ λά καί αὐ τές τίς 
φω νές φρον τί ζου με νά τίς στιγ μα τί ζου με, νά τίς πε ρι θω ρι ο ποι οῦ με, 

Καίσυνεχίζουμεστόν

μακάριοἐφησυχασμόμας,

στήννωχέλειατοῦεὐδαι

μονισμοῦμας,στήννωθρό

τητατῆςεὐμάρειάςμας.

Συνεχίζουμεστήνἀσφάλεια

τῆςεὐημερίαςμας,στήν

ἐπάρκειατῶνἐπιτυχιῶν

μας,στήνἀπάθειατῆςαὐτα

ρέσκειάςμας.Ἐπίσκοποι,

κληρικοί,μοναχοίκαίλαϊ

κοίσυνωμοτοῦμεσ’αὐτή

τήνἔνοχησιωπή,τήνἀδι

άφορηἀπραξία,τήνἄτολμη

ἐπιφυλακτικότητα.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ὁ Πάπας πρίν ἀνταλλάξουν τόν λειτουργι-
κό ἀσπασμό στήν διάρκεια τῆς Ὀρθοδόξου Θείας Λειτουργίας στό Φανάρι 
τόν Νοέμβριο τοῦ 2006.
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νά τίς ἀ πα ξι ώ νου με, νά τίς ἀ πο δυ να μώ νου με, 
νά τίς πε ρι στέλ λου με, νά τίς ἐ νο χο ποι οῦ με. Νά 
τίς θε ω ροῦ με «ἀ κραῖ ες καί με μο νω μέ νες πε ρι
πτώ σεις», κα τά τόν Μα κα ρι ώ τα το κ. Ἱ ε ρώ νυ μο, 
ὡ σάν ἡ ἀ λή θει α νά προ σμε τρᾶ ται μέ ὅ ρους καί 
συ σχε τι σμούς τῆς πλει ο ψη φί ας. Γι’ αὐ τό καί 
κα τα δι κά ζου με συλ λή βδην τούς ἀν τι φρο νοῦν τες 
ὡς ἀ κραί ους, ὡς φα να τι κούς, ὡς φον τα μεν τα
λι στές. Τούς ἀ πο δί δου με δι α θέ σεις ἐν τυ πω σι α
σμοῦ, προ βο λῆς καί ἐ πι δεί ξε ως, τούς χλευ ά ζου
με ὡς ἐ πί δο ξους σω τῆ ρες καί ζη λω τές. 

Καί συ νε χί ζου με στόν μα κά ρι ο ἐ φη συ χα σμό 
μας, στήν νω χέ λει α τοῦ εὐ δαι μο νι σμοῦ μας, 
στήν νω θρό τη τα τῆς εὐ μά ρει άς μας. Συ νε χί
ζου με στήν ἀ σφά λει α τῆς εὐ η με ρί ας μας, στήν 
ἐ πάρ κει α τῶν ἐ πι τυ χι ῶν μας, στήν ἀ πά θει α τῆς 
αὐ τα ρέ σκει άς μας. Ἐ πί σκο ποι, κλη ρι κοί, μο να
χοί καί λα ϊ κοί συ νω μο τοῦ με σ’ αὐ τή τήν ἔ νο χη 
σι ω πή, τήν ἀ δι ά φο ρη ἀ πρα ξί α, τήν ἄ τολ μη ἐ πι
φυ λα κτι κό τη τα. 

Εἶ ναι πραγ μα τι κά λυ πη ρό ὅ τι καί ἀ πό τόν 
χῶ ρο τοῦ μο να χι σμοῦ, πού στά θη κε πάν το τε 
ὁ προ μα χώ νας τῆς ὑ πε ρα σπί σε ως τῶν τι μαλ
φῶν τῆς πί στε ώς μας, μό νον ἐ λά χι στες 
φω τει νές ἐ ξαι ρέ σεις, πού ἐ πι βε βαι ώ νουν 
τόν κα νό να τῆς γε νι κώ τε ρης νω χέ λει ας, 
συ νε χί ζουν νά ἀν θί σταν ται, νά στη ρί
ζουν καί νά πλη ρο φο ροῦν τό ὀρ θό δο ξο 
ποί μνι ο. Δυ στυ χῶς ἡ σύγ χρο νη ἄν θη ση 
τοῦ μο να χι σμοῦ μας ἀ να λώ νε ται πολ λές 
φο ρές μό νον στήν κτι ρι α κή ἀ να συγ κρό
τη ση, τήν δι οι κη τι κή καί δι α χει ρι στι κή 
ἀ να δι ορ γά νω ση, στήν μέ ρι μνα γι ά τήν 
κά λυ ψη βι ο τι κῶν ἀ ναγ κῶν χω ρίς τόν 
ἀ νά λο γο ζῆ λο καί γι ά τήν προ ά σπι ση 
καί τήν ὁ μο λο γί α τῆς πί στε ως, πού ἦ ταν 
πάν το τε ἔρ γο τῶν μο να χῶν.

Καί πι ό λυ πη ρό εἶ ναι τό γε γο νός ὅ τι ἀ κό μη καί 
τό Ἅ γι ον Ὄ ρος, πού ὑ πῆρ ξε πάν τα τό προ πύρ
γι ο καί τό καύ χη μα τῆς πί στε ώς μας, τό στή ριγ
μα ὅ λων τῶν ὀρ θο δό ξων, κλη ρι κῶν, μο να χῶν καί 
λα ϊ κῶν, πού βρι σκό ταν πάν τα στίς ἐ πάλ ξεις τῶν 
ἐκ κλη σι α στι κῶν καί ἐ θνι κῶν ἀ γώ νων, τά τε λευ
ταῖ α χρό νι α, πρίν ἐ λα χί στων ἐ ξαι ρέ σε ων, σι ω πᾶ 
χα ρα κτη ρι στι κά. Μί α σι ω πή πού γεν νᾶ πι κρί α, 

ὀ δύ νη καί ἀ πο γο ή τευ ση. 
Ἀλ λά καί οἱ λα ϊ κοί δέν στε ροῦν ται ἀ να λό γου 

εὐ θύ νης. Τά θέ μα τα τῆς πί στε ως, ἄλ λω στε, 
ἅ πτον ται τῆς προ σω πι κῆς συ νει δή σε ως τοῦ 
κα θε νός, γι’ αὐ τό καί ὁ κα θέ νας φέ ρει ἀ κέ ραι α 
τήν εὐ θύ νη γι ά τίς ἀ πο φά σεις καί τίς ἐ πι λο γές 
του. Ἄς πά ψου με, λοι πόν, νά με τα το πί ζου με τίς 
εὐ θύ νες μό νον στούς ἄλ λους. Ἡ με τα τό πι ση τῶν 
εὐ θυ νῶν δέν μπο ρεῖ νά δι και ο λο γή σει τήν ἀ γνω
σί α μας καί τήν παν τε λή ἔλ λει ψη μα θη τεί ας σέ 
θε ο λο γι κά καί πνευ μα τι κά ζη τή μα τα. Δέν μπο ρεῖ 
νά δι και ο λο γή σει τήν λαν θα σμέ νη ἀ ξι ο λό γη ση 
τῶν στό χων καί τῶν προ τε ραι ο τή των στήν ζω ή 
μας, ὅ που τά πνευ μα τι κά ζη τή μα τα ἀ πο τε λοῦν 
συ νή θως τό ἐ λά χι στο συμ πλή ρω μα. Δέν μπο ρεῖ 
νά δι και ο λο γή σει τήν νο θευ μέ νη βι ο θε ω ρί α, τήν 
ἐκ κο σμί κευ ση, τήν πο λυ πραγ μο σύ νη, τήν ἐ ξου
θε νω τι κή βι ο τι κή μέ ρι μνα, πού ἐ ξα σθε νί ζει κά θε 
προ σπά θει α βι ώ σε ως τοῦ θε λή μα τος τοῦ Θε οῦ.

Πολ λές φο ρές, ἐ πί σης, ἐ πι χει ροῦ με νά κα λύ
ψου με τήν ἀ τολ μί α καί τήν ἀ προ θυ μί α μας γι ά 
τήν ὁ μο λο γί α τῆς πί στε ώς μας κά τω ἀ πό τό πρό
σχη μα τῆς δῆ θεν ἀ ναρ μο δι ό τη τός μας ἀ να μέ

νον τας ἄλ λους νά μᾶς κα θο δη γή σουν ἤ νά μᾶς 
κα λέ σουν σέ ὁ μο λο γί α. Καί πα ρα τη ρεῖ ται τό 
φαι νό με νο ὅ τι, ἐ νῶ εἴ μα στε ἰ δι αί τε ρα ἐ πι τυ χη
μέ νοι καί ἀ πο δο τι κοί σέ πολ λούς το μεῖς (ἐ παγ
γελ μα τι κό, κοι νω νι κό, ἐ πι στη μο νι κό, οἰ κο γε νει α
κό κ.ἄ.) καί δι α κρι νό μα στε σέ δι ά φο ρα ἐ πί πε δα, 
στό θέ μα, ὅ μως, τῆς πί στε ως καί τῆς ὁ μο λο γί ας 
πα ρου σι α ζό μα στε ἀ νε ξή γη τα ἀ νε παρ κεῖς καί 

Τάθέματατῆςπίστεως,ἄλλωστε,ἅπτονταιτῆςπρο

σωπικῆςσυνειδήσεωςτοῦκαθενός,γι’αὐτόκαίὁ

καθέναςφέρειἀκέραιατήνεὐθύνηγιάτίςἀποφά

σειςκαίτίςἐπιλογέςτου.Ἄςπάψουμε,λοιπόν,νά

μετατοπίζουμετίςεὐθύνεςμόνονστούςἄλλους.Ἡ

μετατόπισητῶνεὐθυνῶνδένμπορεῖνάδικαιολο

γήσει τήν ἀγνωσία μας καί τήν παντελή ἔλλειψη

μαθητείαςσέθεολογικάκαίπνευματικάζητήματα.
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ἀ δρα νεῖς. Δι στά ζου με νά ἀ να λά βου με τίς εὐ θύ νες μας πε ρι μέ
νον τας κά τι ἰ δι αί τε ρα ἐ ξαι ρε τι κό νά συμ βεῖ (πλη ρο φο ρί ες προ ο
ρα τι κῶν, θαυ μα στά γε γο νό τα, ση μεῖ α ἤ ὅ ,τι ἄλ λο), τό ὁ ποῖ ο θά 

μᾶς πεί σει νά ὁ μο λο γή σου με. Κά τι 
ἐ ξαι ρε τι κό τό ὁ ποῖ ο, βε βαί ως, τό 
πι ό πι θα νό εἶ ναι νά μήν συμ βεῖ, 
γι α τί τί με γα λύ τε ρο ση μεῖ ο πε ρι
μέ νου με ἀ πό αὐ τή τήν ἀ πο κε κα
λυμ μέ νη Ἀ λή θει α τοῦ Σω τή ρα μας 
Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ ἔτ σι ὅ πως μᾶς ἔ χει 
παρα δο θεῖ ἀ πό τήν πα ρά δο ση καί 
τούς Ἁ γί ους Πα τέ ρες τῆς Ἐκ κλη
σί ας μας.

Οἱ σύγ χρο νες ψυ χο τε χνι κές 
μέ θο δοι, ἄλ λω στε, τῆς παγ κο σμι
ο ποι ή σε ως καί τῆς Νέ ας Τά ξε ως 
Πραγ μά των αὐ τό ἀ κρι βῶς ἐ πι δι
ώ κουν: τόν ἐ φη συ χα σμό καί τήν 
φί μω ση τοῦ πι στοῦ λα οῦ μέ σκο πό 
τήν τε λι κή ὑ πο τα γή του στούς σχε
δι α σμούς τῆς νέ ας ἐ πο χῆς. Ὅ λα 
περ νοῦν μπρο στά ἀ πό τά μά τι α 
μας (δι α φά νει α), ἀλ λά μέ τέ τοι α 
τα χύ τη τα, ὥ στε νά μήν μπο ροῦ με 
νά τά ἀ ξι ο λο γή σου με καί νά ἀν τι
δρά σου με (κα θή λω ση). Ἔτ σι ἀ φαι
ρεῖ ται τό δι καί ω μα τῆς κρί σε ως 
ἀ πό τούς λα ούς καί τούς πο λί τες 
(ζα λι σμέ νο κο πά δι) καί γί νον ται 
εὔ κο λα ὑ πο χεί ρι α τῆς ἑ κά στο τε 
δι α φη μί σε ωςπρο πα γάν δας (χει
ρα γώ γη ση).

Ἄς μήν λη σμο νοῦ με, ὅ μως, ὅ τι 
αὐ τό τό «ζα λι σμέ νο κο πά δι», τό 
προ δο μέ νο καί ἐγ κα ταλε λειμ μέ
νο ἀ πό τούς κοι νω νι κούς, πο λι τι
κούς, πολ λές φο ρές ἀ κό μη καί ἀ πό 
ἐκ κλη σι α στι κούς του ἡ γέ τες, εἶ ναι 
ὁ λα ός τοῦ Θε οῦ, οἱ πι στοί χρι στι α
νοί πού φέ ρουν τήν χά ρη τοῦ Ἁ γί ου 
Βα πτί σμα τος καί τῶν μυ στη ρί ων 
τῆς Ἐκ κλη σί ας μας. Μό λις, σύν 
Θε ῷ, ἐ νερ γο ποι η θεῖ αὐ τή ἡ χά ρη 

καί ὁ πι στός λα ός ἔρ θει σέ συ ναί σθη ση, εἶ ναι βέ βαι ο ὅ τι θά ἀ πορ
ρί ψει κα τη γο ρη μα τι κά καί δυ να μι κά ὅ λες τίς ἀν τορ θό δο ξες ἀν τι λή
ψεις καί πρα κτι κές, ἀλ λά καί τούς ἐκ φρα στές τους.

Πα ρα τη ρεῖ ται, ἐ πί σης, καί τό ἑ ξῆς ὀ ξύ μω ρο φαι νό με νο: τά οἰ κου

Ἐπάνω: Συμπροσευχή στήν διαθρησκειακή συνάντηση τῆς Ἀσίζης 
τό 1986. Στό κέντρο ὁ Πάπας Ἰωάννης Παῦλος Β΄, ἀριστερά του ὁ 
Μητροπολίτης Θυατείρων Ἀθηναγόρας καί δεξιά του ὁ Δαλάι Λάμα.
Κάτω: Σιωπηλή συμπροσευχή τοῦ Πατριάρχη μπροστά σέ «ὁμοίωμα» 
τῆς ὑδρογείου μέ τόν πρόεδρο τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Γροιλανδίας καί 
θρησκευτικούς ἡγέτες Ρωμαιοκαθολικῶν, Εὐαγγελικῶν, Λουθηρανῶν, 
Σιϊτῶν καί Σουνιτῶν Μουσουλμάνων, Ἰουδαίων, Σιντοϊστῶν, Βουδιστῶν 
καί Ἰνδουιστῶν στό 7ο περιβαλλοντικό συμπόσιο ἐν πλῷ: «Θρησκεία, 
Ἐπιστήμη καί Περιβάλλον», Ἀρκτικός Ὠκεανός, Γροιλανδία, Ὀκτώβριος 
2007. (πηγή: http://www.interchurch.dk/cn/cn.php?key=1846).
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με νι στι κά ἀ νοίγ μα τα τῶν ἐκ κλη σι α στι κῶν μας 
ἡ γε τῶν καί αὐ τῶν πού μέ τήν σι ω πή τους γί νον
ται συ νερ γοί στά ἔρ γα τους τά ἀν τι με τω πί ζου με 
μέ ἄ κρα οἰ κο νο μί α δι και ο λο γών τας συ νε χῶς τίς 
ἐ νέρ γει ές τους, ὅ τι δῆ θεν γί νον ται κά τω ἀ πό πί ε
ση ἤ ὅ τι πα ρό τι σι ω ποῦν εἶ ναι ἄν θρω ποι κα λῶν 
δι α θέ σε ων, ἀ γα θοί καί πνευ μα τι κοί, ἄ ξι οι Ἱ ε ράρ
χες μέ ποι μαν τι κό ἔρ γο κ.λπ. Ἀν τί θε τα, γι ά τίς 
πε ρι πτώ σεις πού ἀ σκεῖ ται κρι τι κή στά οἰ κου με
νι στι κά αὐ τά ἀ νοίγ μα τα ἐ φαρ μό ζου με τήν ἀ πό
λυ τη ἀ κρί βει α ἐ ξε τά ζον τας ἐν δε λε χῶς καί τήν 
πα ρα μι κρή λε πτο μέ ρει α πού ἀ φο ρᾶ τόν ἀν τι
φρο νοῦν τα (σέ ποι ό «κλί μα» ἀ νῆ κε, ἄν εἶ χε ἄ δει α 
ἀ πό τόν ἐ πί σκο πό του νά γρά ψει ἤ νά μι λή σει, 
ἄν χρη σι μο ποί η σε αὐ στη ρό ὕ φος κ.ἄ). Πολ λές 
φο ρές μά λι στα ἀ κού γε ται καί τό ἐ πι χεί ρη μα ὅ τι 
πῶς μπο ροῦ με νά ἐκ φέ ρου με αὐ θαί ρε τα ἀ πό
ψεις, ἀ φοῦ «δέν ἀ πο φάν θη κε ἡ Ἐκ κλη σί α» ἤ τό 
γνω στό «ὅ,τι πεῖ ἡ Ἐκ κλη σί α». Καί δι ε ρω τώ με
θα, πό τε ἀ πο φάν θη κε ἡ Ἐκ κλη σί α γι ά τήν συμ
με το χή τοῦ Πα τρι άρ χη μας στήν λει τουρ γί α τῶν 

πα πι κῶν; Πό τε ἀ πο φάν θη κε ἡ Ἐκ κλη σί α γι ά τήν 
χο ρο στα σί α τοῦ Πά πα στήν ὀρ θό δο ξη δο ξο λο
γί α στό Φα νά ρι; Πό τε ἀ πο φάν θη κε ἡ Ἐκ κλη σί α 
γι ά τήν ἀ να γνώ ρι ση τῆς θε ω ρί ας τῶν «ἀ δελ φῶν 
ἐκ κλη σι ῶν», τῆς «βα πτι σμα τι κῆς θε ο λο γί ας», 
τῆς ἀ πο δο χῆς τῶν πα πι κῶν μυ στη ρί ων, τῆς ἀ πο
δο χῆς ὡς ἐκ κλη σι ῶν τῆς παν σπερ μί ας τῶν προ
τε σταν τι κῶν ὁ μο λο γι ῶν, τῆς ἀ νο χῆς καί νο μι μο
ποι ή σε ως τῆς χει ρο το νί ας τῶν γυ ναι κῶν καί τῆς 
ἱ ε ρο λο γί ας τοῦ γά μου τῶν ὁ μο φυ λο φί λων; Πό τε 
ἀ πο φάν θη κε ἡ Ἐκ κλη σί α γιά τήν ἀ πο δο χή τοῦ 
πρω τεί ου τοῦ Πά πα ὡς δῆ θεν «πρω τεί ου δι α κο
νί ας καί τι μῆς»;

Στό ἐ ρώ τη μα ἄν ἐ πι βάλ λε ται ὑ πα κο ή στούς 
Ἐ πι σκό πους σέ θέ μα τα ἀν τί θε τα πρός τήν πί στη 
μας, μᾶς ἀ παν τᾶ μέ σα φή νει α ὁ Ἅ γι ος Ἰ ω άν νης ὁ 
Χρυ σό στο μος: «Πῶς οὖν ὁ Παῦ λός φη σι· ‘πεί θε
σθε τοῖς ἡ γου μέ νοις ὑ μῶν καί ὑ πεί κε τε’; Ἀ νω τέ ρω 
εἰ πών, ‘ὧν ἀ να θε ω ροῦν τες τήν ἔκ βα σιν τῆς ἀ να
στρο φῆς μι μεῖ σθε τήν πί στιν’, τό τε εἶ πε, ‘πεί θε σθε 
τοῖς ἡ γου μέ νοις ὑ μῶν καί ὑ πεί κε τε’. Τί οὖν, φη σίν, 

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κατά τήν διάρκεια τῆς ὁμιλίας του στήν 60ή ἐπέτειο τῆς ἱδρύσεως τοῦ Π.Σ.Ε. 
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ὅ ταν πο νη ρός ᾖ, καί μή πει θώ με θα; Πο νη ρός, πῶς λέ γεις; εἰ μέν 
πί στε ως ἕ νε κεν, φεῦ γε αὐ τόν καί πα ραί τη σαι, μή μό νον ἄν ἄν θρω πος 
ᾖ, ἀλ λά κἄν ἄγ γε λος ἐξ οὐ ρα νοῦ κα τι ών· εἰ δέ βί ου ἕ νε κεν, μή πε ρι
ερ γά ζου. . . .. ἐ πεί καί τό, ‘μή κρί νε τε, ἵ να μή κρι θῆ τε’, πε ρί βί ου ἐ στίν, 
οὐ πε ρί πί στε ως· τό γοῦν ἐ πα γό με νον τοῦ το δη λοῖ. ‘Τί γάρ βλέ πεις’, 
φη σί, ‘τό κάρ φος τό ἐν τῷ ὀ φθαλ μῷ τοῦ ἀ δελ φοῦ σου, τήν δέ δο κόν 
τήν ἐν τῷ σῷ ὀ φθαλ μῷ οὐ κα τα νο εῖς; ’. ‘Πάν τα οὖν ὅ σα ἄν λέ γω σιν 
ὑ μῖν’, φη σί, ‘ποι εῖν, ποι εῖ τε’ (τό δέ ποι εῖν ἔρ γων ἐ στίν, οὐ πί στε ως), 
‘κα τά δέ τά ἔρ γα αὐ τῶν μή ποι εῖ τε’. Ὁ ρᾷς ὅ τι οὐ πε ρί δογ μά των ἐ στίν 
ὁ λό γος, ἀλ λά πε ρί βί ου καί ἔρ γων;» (Ὑ πό μνη μα εἰς τήν πρός Ἑ βραί
ους Ἐ πι στο λήν, Ὁ μι λί α ΙΔ΄,1, Ε ΠΕ 25, σ. 372).

Ἑρμηνεία: «Πῶς λοι πόν ὁ Παῦ λος λέ γει, ‘νά ὑ πα κοῦ τε καί νά 
ὑ πο τάσ σε σθε στούς προ ϊ στα μέ νους σας’; Ἀ φοῦ εἶ πε προ η γου μέ
νως, ‘νά ἀ να λο γί ζε σθε τήν ὅ λη πο ρεί α τῆς ζω ῆς τους καί νά μι μῆ
σθε τήν πί στι τους’, κα τό πιν πρό σθε σε, ‘νά ὑ πα κοῦ τε καί νά ὑ πο
τάσ σε σθε στούς προ ϊ στα μέ νους σας’. Τί λοι πόν θά συμ βῆ, λέ γει, 
ὅ ταν εἶ ναι κα κός καί δέν τόν ὑ πα κοῦ με; Κα κός, πῶς τό ἐν νο εῖς; 
ἐ άν εἶ ναι τέ τοι ος ἐξ αἰ τί ας τῆς πί στε ως, ἀ πό φευ γέ τον καί ἀ πο μα
κρύν σου ἀ π’ αὐ τόν, ὄ χι μό νο ἄν εἶ ναι ἄν θρω πος, ἀλ λά κι’ ἄν ἀ κό

Ὁ ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης στό Φανάρι τό Πάσχα τοῦ 2009. Διακρίνεται ὁ τοπικός Ρωμαιοκαθολικός ἐπίσκοπος 
κ. Louis Pelâtre ὁ ὁποῖος συμμετεῖχε στόν ἑσπερινό καί ἀνέγνωσε τό Εὐαγγέλιο στά λατινικά (http://www.ec-patr.org/
docdisplay.php?lang=gr&id=1065&tla=gr).
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μη εἶ ναι ἄγ γε λος πού κα τέ βη κε ἀ πό τόν οὐ ρα νό· 
ἐ άν ὅ μως εἶ ναι κα κός ὡς πρός τήν ἰ δι ω τι κή του 
ζω ή, μήν ἀ σχο λῆ σαι μ’ αὐ τήν... ἀ φοῦ καί τό, ‘μή 
κρί νε τε, γι ά νά μή κρι θῆ τε’, ἀ να φέ ρε ται στόν 
τρό πο ζω ῆς, κι’ ὄ χι στήν πί στι· βλέ πεις ὅ τι ὁ 
λό γος δέν γί νε ται γι ά δόγ μα τα, ἀλ λά γι ά τρό πο 
ζω ῆς καί πρά ξε ως;».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου 
καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἀναφέρει χαρα
κτηριστικά γιά τήν συμμετοχή καί τῶν λαϊκῶν 
στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί ἰδιαιτέρως στήν 
ὁμολογία τῆς πίστεως:

«Πρέ πει νά πα ρα τη ρη θῆ ὅ τι τό χά ρι σμα τῆς θε ο
λο γί ας δέν ἀ νή κει ἀ πο κλει στι κά στούς ἱ ε ρω μέ νους 
ἤ στούς ἔ χον τας ἕ να πτυ χί ο θε ο λο γί ας, ἀλ λά ἀ νή
κει σέ ὅ λους τούς ‘χα ρι τω μέ νους’, τούς ἀλ λοι ω μέ
νους ἀ πό τήν ἄ κτι στη ἐ νέρ γει α τῆς θεί ας Χά ρι τος 
Κλη ρι κούς καί λα ϊ κούς, πού ἀ πο τε λοῦν τόν λα ό 
τοῦ Κυ ρί ου. Οἱ λα ϊ κοί μέ σα στήν Ἐκ κλη σί α δέν 
εἶ ναι τά ‘πα θη τι κά ἄ το μα’ πού δέ χον ται ἁ πλῶς τήν 
κα θο δή γη ση, ἀλ λά τά ‘χα ρι σμα τοῦ χα’. Ἄν οἱ ποι
μέ νες ἔ χουν τό χά ρι σμα τοῦ ποι μαί νειν, οἱ λα ϊ κοί 
δι α θέ τουν τό χά ρι σμα τοῦ ποι μαί νε σθαι ‘εἰς νο μάς 
σω τη ρί ους’. Ἄν ὁ κή ρυξ τοῦ θεί ου Λό γου δι α θέ
τη τό χά ρι σμα τοῦ ἐ ξαγ γέ λειν τόν λό γο τοῦ Θε οῦ, 
οἱ λα ϊ κοί με τέ χουν τοῦ προ φη τι κοῦ ἀ ξι ώ μα τος μέ 
τό νά ἀ κού ουν τόν θεῖ ο λό γο καί νά τόν ἐ φαρ μό
ζουν, σέ ὁ ρι σμέ νες δέ πε ρι πτώ σεις νά δί νουν καί 
αὐ τοί τήν μαρ τυ ρί α. Ἔτ σι οἱ Κλη ρι κοί μα ζί μέ τούς 
λα ϊ κούς πού ζοῦν μυ στη ρι α κά στήν ἁ γί α Ἐκ κλη
σί α, ἔ χουν τό χά ρι σμα τῆς μαρ τυ ρί ας (ὁ μο λο γί ας) 
τῆς Ὀρ θο δό ξου Πί στε ως. Δέ χον ται τήν ἀ λή θει α, 
τήν ζοῦν, τήν δι α φυ λάσ σουν, τήν δι α κρί νουν ἀ πό 
τήν πλά νη καί τήν ὁ μο λο γοῦν μέ παρ ρη σί α, ὅ πως 
ἔ κα ναν οἱ ἅ γι οι Μάρ τυ ρες. . .» (Ἀρχιμ. Ἱεροθέου 
Βλά χου, Ἀ να το λι κά, τόμος Α΄, σελ. 381382).

Καί ὁ π. Γεώργιος Καψάνης σημειώνει σχετικά: 
«Ὅ σον ἀ φο ρᾷ δέ εἰς τήν δι οί κη σιν καί τήν δι δα
σκα λί αν ἡ συμ με το χή τοῦ λα οῦ εἶ ναι θε με λι ώ δης 
ἐ φ’ ὅ σον οὗ τος, χα ρι σμα τοῦ χος ὤν καί δι δα κτός 
Θε οῦ, ἀ πο τε λεῖ με τά τοῦ κλή ρου τήν ἀ γρυ πνοῦ σαν 
συ νεί δη σιν τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἥ τις μαρ τυ ρεῖ (κρί νει, 
δι α κρί νει, ἐγ κρί νει καί ἀ πο δέ χε ται, ἤ κα τα κρί νει 
καί ἀ πορ ρί πτει) τήν δι δα σκα λί αν καί τάς πρά ξεις 
τῆς ἱ ε ραρ χί ας, ὡς ἀ πε φάν θη σαν καί οἱ Πα τρι άρ χαι 
τῆς Ἀ να το λῆς ἐν τῇ Ἐγ κυ κλί ῳ αὐ τῶν τῆς 6ης Μα ΐ ου 
1948» (Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Ἡ ποιμαντική 

διακονία κατά τούς ἱερούς Κανόνας, Πειραιεύς 
1976, σ. 110112).

Καί ἡ Ἐγ κύ κλι ος τεσ σά ρων Πα τρι αρ χῶν τῆς 
Ἀ να το λῆς πρός τόν Πά πα Πί ο τό Θ΄(1848) θέ τει 
τόν πι στό λα ό τοῦ Θε οῦ θε μα το φύ λα κα καί ὑ πε
ρα σπι στή τῆς ἀ λη θεί ας τῆς ὀρ θο δό ξου πί στε ως, 
πού στά θη κε τό ἀ νά χω μα ἐ νάν τι α σέ κά θε ἀ πό
πει ρα και νο το μί ας:

«Παρ᾿ ἡ μῖν οὔ τε Πα τρι άρ χαι οὔ τε Σύ νο δοι 
ἐ δυ νή θη σάν πο τε εἰ σα γα γεῖν νέ α, δι ό τι ὁ ὑ πε ρα
σπι στὴς τῆς θρη σκεί ας ἐ στὶν αὐ τὸ τὸ σῶ μα τῆς 
Ἐκ κλη σί ας, ἤ τοι αὐ τὸς ὁ λα ός, ὅ στις ἐ θέ λει τὸ 
θρή σκευ μα αὐ τοῦ αἰ ω νί ως ἀ με τά βλη τον καὶ ὁ μο
ει δὲς τῷ τῶν Πα τέ ρων αὐ τοῦ» (Ἰ ω. Καρ μί ρη, Τὰ 
Δογ μα τι κὰ καὶ Συμ βο λι κὰ Μνη μεῖα τῆς Ὀρθοδόξου 
Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τ. ΙΙ, GrazAustria 1968, 
σελ. 920[1000]). 

Ἀλλά καί τό ἀδιάψευστο στόμα τοῦ Κυρίου 
μας μᾶς πληροφορεῖ ὅτι «πᾶς οὖν ὅ στις ὁ μο λο
γή σει ἐν ἐ μοί ἔμ προ σθεν τῶν ἀν θρώ πων, ὁ μο λο γή
σω κἀ γώ ἐν αὐ τῷ ἔμ προ σθεν τοῦ πα τρός μου τοῦ 
ἐν οὐ ρα νοῖς» (Ματθ. ι,32) θέτοντας τήν ὁμολογία 
ὄχι μόνον ὡς ὑποχρέωση τῶν χριστιανῶν, ἀλλά 
καί ὡς προϋπόθεση τῆς σωτηρίας τους.

Ἡ ἀ και νο τό μη τος ἀ λή θει α τῆς ἁ γί ας πί στε ώς 
μας, ἡ ἐλ πί δα πά σης τῆς οἰ κου μέ νης καί κι βω τός 
τῆς σω τη ρί ας μας ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α μας ζεῖ 
καί θά ζεῖ εἰς τούς αἰ ῶ νες γι α τί ἔ χει Κε φα λή καί 
Κύ ρι ό Της τόν Ἀ να στάν τα Κύ ρι ο Ἰ η σοῦ Χρι στό. 
Γι’ αὐ τό καί δέν ἀλ λοι ώ θη κε πο τέ καί οὔ τε τήν 
ἔ βλα ψαν στό ἐ λά χι στο τό σες καί τό σες αἱ ρέ σεις 
καί δι ωγ μοί στό δι ά βα τῆς ἱ στο ρί ας. Γι’ αὐ τό καί 
δέν θά Τήν βλά ψουν οὔ τε οἱ σύγ χρο νες ἐ πι βου
λές καί δο ξα σί ες. Αὐ τοί πού βρί σκον ται σέ κίν
δυ νο εἴ μα στε ἐ μεῖς οἱ χρι στι α νοί πού ὑ στε ρών τας 
στήν πνευ μα τι κή ζω ή, τήν νή ψη, τήν με τά νοι α, 
τήν προ σευ χή, τήν τα πεί νω ση, τήν ἀ νε ξι κα κί α, 
τήν συγ χω ρη τι κό τη τα καί τήν ἀ γά πη, γι νό μα
στε εὔ κο λο θή ρα μα τῶν «ψευ δο ποι μέ νων» πού 
λυ μαί νον ται τήν Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ. «Προ
σέ χε τε οὖν ἑ αυ τοῖς καί παν τί τῷ ποι μνί ῳ ἐν ᾧ ὑ μᾶς 
τό Πνεῦ μα τό Ἅ γι ον ἔ θε το ἐ πι σκό πους, ποι μαί νειν 
τήν ἐκ κλη σί αν τοῦ Κυ ρί ου καί Θε οῦ, ἥν πε ρι ε ποι
ή σα το δι ά τοῦ ἰ δί ου αἵ μα τος. Ἐ γώ γάρ οἶ δα τοῦ
το, ὅ τι εἰ σε λεύ σον ται με τά τήν ἄ φι ξίν μου λύ κοι 
βα ρεῖς εἰς ὑ μᾶς μή φει δό με νοι τοῦ ποι μνί ου· καί 
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ἐξ ὑ μῶν αὐ τῶν ἀ να στή σον ται ἄν δρες λα λοῦν τες 
δι ε στραμ μέ να τοῦ ἀ πο σπᾶν τούς μα θη τάς ὀ πί σω 
αὐ τῶν» (Πράξ. κ, 2830). 

Ἐ νώ πι ον αὐ τοῦ τοῦ κιν δύ νου βρι σκό μα στε 
σή με ρα. Αὐ τή εἶ ναι ἡ ἀ λή θει α. Αὐ τή εἶ ναι ἡ 
πραγ μα τι κό τη τα. Χρέ ος μας εἶ ναι νά σᾶς τήν 
πα ρου σι ά σου με χω ρίς ὑ πεκ φυ γές, χω ρίς πε ρι
στο λές, χω ρίς φό βο καί χω ρίς ἀ να στο λές. Ταυ
τό χρο να, ὅ μως, καί χω ρίς καμ μί α δι ά θε ση ὑ περ
βο λῆς, κα τα κρί σε ως, στιγ μα τι σμοῦ προ σώ πων 
καί μά λι στα ἐκ κλη σι α στι κῶν. Σε βό μα στε τούς 
θε σμούς καί τά πρό σω πα. Δέν ἐ κτι μοῦ με, ὅ μως, 
καθόλου καί κα τα δι κά ζου με ἀ πε ρί φρα στα και
νοφανεῖς θεωρίες καί ἐ νέρ γει ες πού στρέ φον ται 
κα τά τῆς ὀρ θο δό ξου πί στε ώς μας. Ἀρ νού μα στε 
νά τίς ἀ πο δε χθοῦ με ἀ πό ὅ που καί ἄν προ έρ χον
ται, ὅ ποι ος καί ἄν ἐ πι χει ρεῖ νά τίς ἐ πι βά λει. 

Ἡ ἀν τι με τώ πι ση τῶν θε μά των τῆς πί στε ως 
ἀ πο τε λεῖ προ σω πι κή ἐ πι λο γή καί εὐ θύ νη τοῦ 
κα θε νός. Ὀ φεί λου με, ὅμως, ἐ δῶ νά πα ρα τη ρή
σου με καί ὅ τι ὁ μο λο γί α χω ρίς ὀρ θο πρα ξί α δέν 
μπο ρεῖ νά ὑ πάρ ξει. Ἡ ὁ μο λο γί α τῆς πί στε ως δέν 
μπο ρεῖ νά εἶ ναι καρ πός ἑ νός ἐ πι πό λαι ου ἐν θου
σι α σμοῦ, ἑ νός ἔν θερ μου ζη λω τι σμοῦ ἤ μί ας γε νι
κώ τε ρης κα τα κρι τι κῆς δι α θέ σε ως. Δέν γι νό μα στε 

ὁ μο λο γη τές αὐ το α να γο ρευ ό με νοι σέ κρι τές καί 
τι μη τές ἀ πο πέμ πον τας ἀ φο ρι σμούς καί κα τα δί
κες. Ἡ ὁ μο λο γί α τῆς πί στε ως εἶ ναι τό χά ρι σμα 
τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος πού θά δο θεῖ σ’ αὐ τούς 
πού στήν δι άρ κει α τῆς ζω ῆς τους ἀ γω νί ζον ται μέ 
νή ψη, προ σευ χή, με τά νοι α καί τα πει νό φρό νη μα 
νά γί νουν δε κτι κοί αὐ τοῦ τοῦ χα ρί σμα τος. 

Ταυ τό χρο να, ὅ μως, θά θέ λα με νά πα ρα τη ρή
σου με καί ὅ τι ὁ μο λο γί α χω ρίς ἀν δρεῖ ο φρό νη
μα, χω ρίς ἐ γρή γορ ση, χω ρίς ἐ πα γρύ πνη ση καί 
προπαν τός χω ρίς ἀ πο στα σι ο ποί η σή μας ἀ πό 
τίς συ νή θει ες, τά πε ρι βάλ λον τα, τούς μη χα νι
σμούς, ἀ κό μη καί τά πρό σω πα πού βλά πτουν 
τήν ὀρ θό δο ξη πί στη μας δέν μπο ρεῖ νά ὑ πάρ ξει. 
Ἕ ως πό τε θά γι νό μα στε συ νέ νο χοι μέ τήν σι ω
πή μας; Ἕ ως πό τε θά πα ρα μέ νου με θε α τές τοῦ 
ἐ ξαν δρα πο δι σμοῦ τῆς ἴ δι ας τῆς αὐ το συ νει δη σί ας 
μας; Ἕ ως πό τε θά πα ρα μέ νου με χει ρο κρο τη τές 
ὅ σων ἐκ χω ροῦν τά ἅ γι α καί ἱ ε ρά τῆς πί στε ώς μας 
στούς αἱ ρε τι κούς;

Ὁ κλοι ός ἔ χει στε νέ ψει πλέ ον ἐ πι κίν δυ να καί 
οἱ ἐ ξε λί ξεις εἶ ναι ρα γδαῖ ες. Με τά καί ἀπό τό 
κεί με νο τῆς Ρα βέν νας γί νε ται φα νε ρό πώς μί α 
«ἕ νω ση» οὐ νι τι κοῦ τύ που εἶ ναι ἤ δη δε δο μέ νη 
καί ἡ συ ζή τη ση γί νε ται πλέ ον γι ά τά δι α δι κα στι
κά καί τά ζη τή μα τα ἐκ κλη σι α στι κῆς δι και ο δο σί
ας, ὅ πως τό πρω τεῖ ο τοῦ Πά πα, πού κα τά τόν π. 
Γ. Κα ψά νη «ἀ ναμ φί βο λα ση μαί νει οὐ νι τι κὴ ἕ νω σι, 
μὲ τὴν ὁ ποί α δὲν θὰ συμ φω νή σου με. Καὶ τοῦ το 
ἐ πει δὴ ὀ φεί λου με νὰ δι α φυ λά ξου με τὸν ἑ αυ τό μας 
καὶ τὸν Ὀρ θό δο ξο λα ὸ ἀ πὸ ἕ ναν σύγ χρο νης μορ
φῆς ἐ ξου νι τι σμό, ποὺ πέ ραν τῶν ἄλ λων συ νε πει ῶν 

εἶ ναι δι α κιν δύ νευ σις τῆς αἰ ω νί ου σω τη ρί ας 
μας» (Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Τό κείμε
νο τῆς Ραβέννας καί τό πρωτεῖο τοῦ Πάπα, 
Ἅγιον Ὄρος, 30 Δεκεμβρίου 2007).

Ἀ δελ φοί, ἐ σή μα νε ἡ ὥ ρα. Ὄ χι πι ά ἄλ λη 
ὀ λι γω ρί α. Ὄ χι πι ά ἄλ λη ἀ δρά νει α. Ὄ χι πι ά 
ἄλ λη ἔ νο χη σι ω πή. Ἀ παι τεῖ ται ἐ γρή γορ ση 
καί ἐ νερ γο ποί η ση. Ἀ παι τεῖ ται ἀν τί στα ση 
καί ἀν τί δρα ση. Ἄς με λε τή σου με, ἄς ἐ νη
με ρω θοῦ με, ἄς ἐ νη με ρώ σου με καί τούς 
ἀ δελ φούς μας, ἄς ἐκ φρά σου με τίς ἀ νη
συ χί ες καί τίς ἐν στά σεις μας στούς ὑ πευ
θύ νους. Ἄς εἴ μα στε ἕ τοι μοι γι ά ὁ ποια δή
πο τε θυ σί α χρει α σθεῖ γι ά τήν ὀρ θό δο ξη 

πί στη μας. Ἄς προ σευ χη θοῦ με νά φω τί σει ὁ 
Θε ός ὅ σους λαμ βά νουν τίς ἀ πο φά σεις, ὅ λο τόν 
ὀρ θό δο ξο λα ό καί ἐ μᾶς, ὥ στε νά πρά ξου με τά 
θε ά ρε στα καί τά πρέ πον τα. 

Πι στεύ ου με ὅ τι ἄν βρι σκό ταν ἀ νά με σά μας ὁ 
μα κα ρι στός π. Ἐ πι φά νι ος Θε ο δω ρό που λος θά 
ἀ πηύ θυ νε, μα ζί καί μέ τό ὀρ θό δο ξο πλή ρω μα, 

Ταυτόχρονα,ὅμως,θάθέλαμενάπαρατηρήσουμε

καίὅτιὁμολογίαχωρίςἀνδρεῖοφρόνημα,χωρίς

ἐγρήγορση, χωρίς ἐπαγρύπνηση καί προπαντός

χωρίς ἀποστασιοποίησή μας ἀπό τίς συνήθειες,

τάπεριβάλλοντα,τούςμηχανισμούς,ἀκόμηκαίτά

πρόσωπαπούβλάπτουντήνὀρθόδοξηπίστημας

δένμπορεῖ νάὑπάρξει.Ἕωςπότεθάγινόμαστε

συνένοχοιμέτήνσιωπήμας;
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πρός τούς ὀρ θο δό ξους πού ἡ γοῦν ται τῶν συγ χρό νων οἰ κου με νι στι
κῶν ἀ νοιγ μά των τά ἴ δι α ἐ κεῖ να συγ κλο νι στι κά λό γι α πού ἀ πηύ θυ νε 
πρός τόν Πα τρι άρ χη Ἀ θη να γό ρα:

«Προὐ χω ρή σα τε ἤ δη πο λύ. Οἱ πό δες Ὑ μῶν ψαύ ου σι πλέ ον τά ρεῖ
θρα τοῦ Ρου βί κω νος. Ἡ ὑ πο μο νή χι λιά δων εὐ σε βῶν ψυ χῶν, κλη ρι κῶν 
καί λα ϊ κῶν, συ νε χῶς ἐ ξαν τλεῖ ται. Δι ά τήν ἀ γά πην τοῦ Κυ ρί ου, ὀ πι σθο
χω ρή σα τε! Μή θέ λε τε νά δη μι ουρ γή σε τε ἐν τῇ Ἐκ κλη σί ᾳ σχί σμα τα καί 
δι αι ρέ σεις. Πει ρᾶ σθε νά ἑ νώ ση τε τά δι ε στῶ τα καί τό μό νον ὅ περ θά 
κα τορ θώ ση τε, θά εἶ νε νά δι α σπά ση τε τά ἡ νω μέ να καί νά δη μι ουρ γή
ση τε ρήγ μα τα εἰς ἐ δά φη ἕ ως σή με ρον στε ρε ά καί συμ πα γῆ. Σύ νε τε 
καί συ νέλ θε τε! Ἀλ λά φεῦ! Δι η νύ σα τε πολ λήν ὁ δόν. Ἤ δη ‘πρός ἑ σπέ
ραν ἐ στί καί κέ κλι κεν ἡ ἡ μέ ρα. ..’ Πῶς θά ἴ δη τε τάς χαι νού σας ἀ βύσ
σους, ἀ φ’ ὧν θά δι έλ θῃ με τ’ ὀ λί γων ἡ ἀ τρα πός ἥν ὁ δεύ ε τε; Εἴ θε, εἴ θε 
ὁ πά λαι πο τέ ‘στή σας τόν ἥ λιον κα τά Γα βα ών καί τήν σε λή νην κα τά 
φά ραγ γα Αἰ λώ ν’, νά δευ τε ρώ σῃ τό θαῦ μα καί νά πα ρα τεί νῃ ἅ παξ 
ἔ τι τό μῆ κος τῆς ἡ μέ ρας, νά ἐ νι σχύ σῃ ἔ τι πλέ ον τό φῶς αὐ τῆς καί νά 
δι α νοί ξῃ τούς ὀ φθαλ μούς Ὑ μῶν ἵ να ἴ δη τε, κα τα νο ή ση τε, ἐ πι στρέ ψη τε. 
Ἀ μήν» . (Ἀρ χιμ. Ἐ πι φα νί ου Θε ο δω ρό που λου, Τά δύ ο Ἄ κρα, Οἰ κου
με νι σμός καί Ζη λω τι σμός, Ἔκδ. Ἱ ε ροῦ Ἡ συ χα στη ρί ου Κε χα ρι τω μέ
νης Θε ο τό κου Τροι ζῆ νος, Ἀ θή να 1997, σελ. 1617).

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ὁ Πάπας εὐλογοῦν ἀπό κοινοῦ τούς πιστούς μέσα στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου. Φανάρι Νοέμβριος 2006.

Πολλέςφορέςμάλιστα
ἀκούγεταικαίτόἐπιχεί
ρημαὅτιπῶςμποροῦμενά
ἐκφέρουμεαὐθαίρετα
ἀπόψειςἀφοῦ«δένἀπο
φάνθηκεἡἘκκλησία».
Καίδιερωτώμεθαπότεἀπο
φάνθηκεἡἘκκλησίαγιά
τήνσυμμετοχήτοῦΠατρι
άρχημαςστήνλειτουργία
τῶνπαπικῶν;Πότεἀπο
φάνθηκεἡἘκκλησίαγιά
τήνχοροστασίατοῦΠάπα
στήνὀρθόδοξηδοξολογία
στόΦανάρι;



Στίς μέ ρες μας ἀ να πτύσ σε ται ἰ δι αί τε ρη δρα στη ρι ό τη τα στόν 
το μέ α τῆς O ἰ κου με νι κῆς K ι νή σε ως καί γί νε ται εὐ ρύ τα τα λό γος γι ά 
τήν προ σέγ γι ση Ὀρ θο δό ξων καί Ρω μαι ο κα θο λι κῶν καί τήν πο ρεί α 
πρός τήν «ἑ νό τη τα τῶν ἐκ κλη σι ῶν».

Τήν πο ρεί α αὐ τή ση μά δε ψαν μί α σει ρά ἐ πι λο γές, ἀ πο φά σεις καί 
γε γο νό τα στήν δι άρ κει α τοῦ 20οῦ αἰ ώ να, τά ὁ ποῖ α θά πα ρου σι ά σου
με στό πα ρόν κεί με νο.

Στήν ἱ στο ρι κή αὐ τή ἀ να σκό πη ση θά ἐκ θέ σου με, ἐν συν το μί ᾳ, τά 
σπου δαι ό τε ρα ἀ πό τά γε γο νό τα αὐ τά στη ρι ζό με νοι στά αὐ θεν τι
κά κεί με να, τά πο ρί σμα τα, τίς δη λώ σεις, τίς συ νεν τεύ ξεις, κα θώς 
καί στίς ἐρ γα σί ες κα τα ξι ω μέ νων καί κοι νά ἀ πο δε κτῶν με λε τη τῶν, 
πού τίς πε ρισ σό τε ρες φο ρές μά λι στα ἀ πο τε λοῦν τούς ἐ πί ση μους 
ἐκ φρα στές ἤ ὑ πο στη ρι κτές τῆς οἰ κου με νι κῆς κι νή σε ως καί τῶν ἐ πι
λο γῶν τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου τό ὁ ποῖ ο πρω το στά τη σε σ’ 
αὐ τή τήν προ σέγ γι ση. 

Οἱ ἱ στο ρι κές ρί ζες τῆς προ σεγ γί σε ως Ὀρ θο δό ξων καί Ρω μαι ο κα
θο λι κῶν καί ἐν γέ νει τῆς O ἰ κου με νι κῆς K ι νή σε ως βρί σκον ται στίς 
δύ ο ἐγ κυ κλί ους τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου, αὐ τές τοῦ 1902 
καί τοῦ 1920. Μέ τίς δύ ο αὐ τές ἐγ κυ κλί ους, καί κυ ρί ως μέ αὐ τή 
τοῦ 1920, τό Οἰ κου με νι κό Πα τρι αρ χεῖ ο ἐ πέ φε ρε μί α το μή στήν 
μέ θο δο προ σεγ γί σε ως τῶν ἑ τε ρο δό ξων καί στήν θε ο λο γι κή βά ση 
ἐ πί τῆς ὁ ποί ας στη ρί ζε ται αὐ τή ἡ προ σέγ γι ση.

«Αὐ τό πού αἰφ νι δι ά ζει», πα ρα τη ρεῖ ὁ π. Γ. Με ταλ λη νός, «εἶ ναι 
ἡ χρη σι μο ποι ού με νη στό κεί με νο αὐ τό γλώσ σα. Χω ρίς καμ μί α, καί 
στό ἐ λά χι στο, κί νη ση ἐ πι στρο φῆς τοῦ προ τε σταν τι κοῦ κό σμου στήν 
ἐκ κλη σι α στι κό τη τα, καί ἐ νῶ 32 χρό νι α πρίν εἶ χε δογ μα τι σθεῖ τό πα πι
κό ἀ λά θη το στήν Α΄ Βα τι κα νή (1870), οἱ χρι στι α νι κές αἱ ρέ σεις τῆς 
Δύ σε ως κα λοῦν ται ‘αἱ δύ ο με γά λες τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ ἀ να δεν δρά
δε ς’» (Πρω το πρε σβυ τέ ρου Γ. Με ταλ λη νοῦ, Οἰ κου με νι κό Πα τρι
αρ χεῖ ο καί Οἰ κου με νι σμός, Πρα κτι κά Δι ορ θό δο ξου Ἐ πι στη μο νι κοῦ 
Συ νε δρί ου: Οἰ κου με νι σμός, Γέ νε σηΠροσ δο κί εςΔι α ψεύ σεις, Τό μος 
Α΄, ἐκδ. Θε ο δρο μί α, Θεσ σα λο νί κη 2008, σελ. 237238).

Γι ά νά κα τα νο ή σου με κα λύ τε ρα αὐ τόν τόν αἰφ νι δι α σμό ἐκ 
μέ ρους τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου καί τήν το μή πού ἐ πέ φε

Ἱστορική ἀναδρομή
τῆς προσεγγίσεως Ὀρθοδόξων καί 

Ρωμαιοκαθολικῶν κατά τόν 20ό αἰώνα
Ἀρχιμ. Ἰωάσαφ Μακρῆ,

Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου 
Μετεώρου
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Στήνἱστορικήαὐτήἀνα
σκόπησηθάἐκθέσουμε,ἐν
συντομίᾳ,τάσπουδαιότερα
ἀπότάγεγονότααὐτάστη
ριζόμενοιστάαὐθεντικά

κείμενα,τάπορίσματα,τίς
δηλώσεις,τίςσυνεντεύ

ξεις,καθώςκαίστίςἐργα
σίεςκαταξιωμένωνκαί

κοινάἀποδεκτῶνμελετη
τῶν,πούτίςπερισσότερες
φορέςμάλισταἀποτελοῦν
τούςἐπίσημουςἐκφραστές
ἤὑποστηρικτέςτῆςοἰκου
μενικῆςκινήσεωςκαίτῶν
ἐπιλογῶντοῦΟἰκουμενι

κοῦΠατριαρχείουτόὁποῖο
πρωτοστάτησεσ’αὐτήτήν

προσέγγιση.
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ρε μέ τίς δύ ο ἐγ κυ κλί ους του (1902 καί 1920) στά θε ο λο γι κά, ἀλ λά 
καί ἱ στο ρι κά δε δο μέ να τῆς ἐ πο χῆς, θά ἀ να φερ θοῦ με σέ κά ποι α 
συγ κε κρι μέ να γε γο νό τα πού προ η γή θη καν καί πού εἶ ναι δη λω τι
κά τοῦ πνεύ μα τος πού ἐ πι κρα τοῦ σε τήν πε ρί ο δο ἐ κεί νη, τό ὁ ποῖ ο 
κά θε ἄλ λο πα ρά τόν δι ά λο γο καί τήν προ σέγ γι ση μέ τό Βα τι κα νό 
εὐ νο οῦ σε.

Ἡ Πα τρι αρ χι κή Ἐγ κύ κλι ος τοῦ 1895
Εἶ ναι χα ρα κτη ρι στι κό ὅ τι ἑ πτά μό λις χρό νι α πρίν τήν ἔκ δο ση τῆς 

ἐγ κυ κλί ου τοῦ 1902, ἐκ δό θη κε ἡ Πα τρι αρ χι κή ἐγ κύ κλι ος τοῦ 1895 
ἡ ὁ ποί α ἀ πο τε λοῦ σε τήν ἀ πάν τη ση τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί
ου πρός τόν Πά πα Λέ ον τα τόν ΙΓ΄ καί ἡ ὁ ποί α μᾶς πε ρι γρά φει 
ἀ νά γλυ φα καί ἀ πο κα λυ πτι κά τό ἐ πί πε δο τῶν σχέ σεων καί τό κλί μα 
πού ἐ πι κρα τοῦ σε με τα ξύ Ὀρ θο δό ξων καί Ρω μαι ο κα θο λι κῶν ἐ κεί νη 
τήν πε ρί ο δο, τίς αἱ ρε τι κές πλά νες τοῦ πα πι σμοῦ καί τήν ὕ που λη 
δι είσ δυ σή του στούς κόλ πους τῆς Ὀρ θο δο ξί ας μέ σῳ τῆς Οὐ νί ας.

Συγ κε κρι μέ να στίς 20 Ἰ ου νί ου τοῦ 1894 ὁ Πά πας Λέ ων ὁ ΙΓ΄ 
ἀ πηύ θυνε τήν ἐγ κύ κλι ο «P r a e c l a ra g r a t u l a t i o n is» «πρός τούς 
ἡ γε μό νας καί τούς λα ούς τῆς οἰ κου μέ νης» μέ τήν ὁ ποί α κα λοῦ

Οἱἱστορικέςρίζεςτῆςπρο
σεγγίσεωςὈρθοδόξωνκαί
Ρωμαιοκαθολικῶνβρίσκο
νταιστίςδύοἐγκυκλίους
τοῦΟἰκουμενικοῦΠατρι
αρχείου,αὐτέςτοῦ1902καί
τοῦ1920.Μέτίςδύοαὐτές
ἐγκυκλίους,τόΟἰκουμενικό
Πατριαρχεῖοἐπέφερεμία
τομήστήνμέθοδοπροσεγ
γίσεωςτῶνἑτεροδόξωνκαί
στήνθεολογικήβάσηἐπί
τῆςὁποίαςστηρίζεταιαὐτή
ἡπροσέγγιση.

Ὁ Πατριαρχικός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Φανάρι.



σε τήν Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α σέ μί α οὐ νι τι κοῦ τύ που ἕ νω ση μέ τό 
Βα τι κα νό. Ἀ να γνώ ρι ζε δη λα δή στούς Ὀρ θο δό ξους τό δι καί ω μα νά 
δι α τη ρή σουν τό λει τουρ γι κό τυ πι κό καί τίς πα ρα δό σεις τους, ἀρ κεῖ 
νά ἀ να γνω ρί σουν τήν ἐ ξου σί α τοῦ Πά πα καί μά λι στα ὡς ἀ λά θη
του, ὅ πως πρό σφα τα εἶ χε θε σπι σθεῖ καί μέ τήν μορ φή δόγ μα τος 
ἀ πό τούς Ρω μαι ο κα θο λι κούς στήν Α΄ Βα τι κα νή Σύ νο δο τό 1870. 
Ταυ τό χρο να ὀρ γά νω σε μέ δυ να μι κώ τε ρο τρό πο καί με γα λύ τε ρη 
ἔν τα ση τήν δρά ση τῶν Οὐ νι τῶν στήν Ὀρ θό δο ξη Ἀ να το λή καί τόν 
εἰς βά ρος τῶν ὀρ θο δό ξων πι στῶν προ ση λυ τι σμό.

Μπρο στά σ’ αὐ τή τήν ἀ προ κά λυ πτη ἐ πί θε ση τῶν πα πι κῶν τό 
Οἰ κου με νι κό Πα τρι αρ χεῖ ο ἀ μύ νε ται ὑ πέρ τῆς ἀ κε ραι ό τη τος τοῦ 
ὀρ θο δό ξου ποι μνί ου τό ὁ ποῖ ο ἐ πι χει ρεῖ νά ἐ νη με ρώ σει καί νά προ
στα τεύ σει μέ τήν ἐγ κύ κλι ο τοῦ 1895, ὅ που γί νε ται ἐ κτε νής ἀ νά λυ
ση τῶν πα πι κῶν πλα νῶν. 

Ἡ Πα τρι αρ χι κή Ἐγ κύ κλι ος τοῦ 1895 ἀ πο τυ πώ νει, ἐ πί σης, μέ 
χα ρα κτη ρι στι κό τρό πο τό κλί μα πού ἐ πι κρα τοῦ σε τήν πε ρί ο δο 
ἐ κεί νη στίς σχέ σεις Ὀρ θο δό ξων καί P ω μαι ο κα θο λι κῶν καί τίς βλέ
ψεις τοῦ Βα τι κα νοῦ ἔ ναν τι τῶν Ὀρ θο δό ξων:

«Ἐν ἐ σχά τοις δέ χρό νοις ὁ πο νη ρός δι έ σπα σεν ἀ πό τῆς Ὀρ θο δό ξου 
Ἐκ κλη σί ας τοῦ Χρι στοῦ καί ἔ θνη ὁ λό κλη ρα τῆς Δύ σε ως, ἐμ φυ σή σας 
τοῖς ἐ πι σκό ποις τῆς Ῥώ μης φρο νή μα τα ὑ περ φι ά λου ἀ λα ζο νεί ας, ποι
κί λας γεν νη σά σης και νο το μί ας ἀ θέ σμους καί ἀν τευ αγ γε λι κάς. Καί οὐ 
μό νον τοῦ το, ἀλ λά δή καί παν τί τρό πῳ ἀ γω νί ζον ται οἱ κα τά και ρόν 
Πά παι τῆς Ῥώ μης, ἵ να ὑ πο τά ξω σιν εἰς τάς ἑ αυ τῶν πλά νας τήν ἀ κρα
δάν τως ἀ νά τήν Ἀ να το λήν τῇ πα τρο πα ρα δό τῳ τῆς πί στε ως ὀρ θο δο ξί ᾳ 
στοι χοῦ σαν Κα θο λι κήν Ἐκ κλη σί αν τοῦ Χρι στοῦ, ἑ νώ σεις κα τά τήν 
ἰ δί αν φαν τα σί αν ἐ πι δι ώ κον τες ἁ πλῶς καί ἀ βα σα νί στως» (Ἰ ω. Καρ μί
ρη, Τά Δογ μα τι κά καί Συμ βο λι κά Μνη μεῖ α τῆς Ὀρ θο δό ξου Κα θο λι κῆς 
Ἐκ κλη σί ας, Ἐν Ἀ θή ναις 1953, σελ. 933).

Ἡ Πα τρι αρ χι κή Ἐγ κύ κλι ος τοῦ 1902
Ἀν τί θε τα, ἑ πτά μό λις χρό νι α με τά καί ἔ χον τας νά ἀν τι με τω πί σει 

μί α τέ τοι α πο λε μι κή τοῦ Βα τι κα νοῦ εἰς βά ρος τῆς Ὀρ θο δο ξί ας, ὁ 
Πα τρι άρ χης Ἰ ω α κείμ ὁ Γ΄, πα ρα βλέ πον τας ὅ λα τά θε ο λο γι κά καί 
ἱ στο ρι κά δε δο μέ να, θε ω ρεῖ τήν στιγ μή κα τάλ λη λη γι ά προ σέγ γι
ση μέ τούς Ρω μαι ο κα θο λι κούς καί ἀ να ζη τᾶ τρό πους «πῶς ἄν εἴ η 
δυ να τόν προ λε ᾶ ναι τήν πρός τοι οῦ το τέρ μα ἄ γου σαν ἀ νώ μα λον, τό γε 
νῦν, ὁ δόν, ἐ ξευ ρεῖν τε ση μεῖ α συ ναν τή σε ως καί ἐ πα φῆς, ἤ καί ἀ μοι
βαί ων θε μι τῶν πα ρο ρά σε ων, μέ χρι τῆς δι ά τοῦ χρό νου τοῦ ὅ λου ἔρ γου 
τε λει ώ σε ως, δι’ ἧς πλη ρω θή σε ται πρός κοι νήν εὐ φρο σύ νην καί ὠ φέ
λει αν ἡ πε ρί μι ᾶς ποί μνης καί ἑ νός ποι μέ νος ρῆ σις τοῦ Κυ ρί ου καί 
Θε οῦ καί Σω τῆ ρος ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ». (Ἡ πε ρί τῶν σχέ σε ων τῶν 
Αὐ το κε φά λων Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν καί πε ρί ἄλ λων γε νι κῶν ζη τη
μά των Πα τρι αρ χι κή καί Συ νο δι κή Ἐγ κύ κλι ος τοῦ 1902, αἱ εἰς αὐ τήν 
ἀ παν τή σεις τῶν Ἁ γί ων Αὐ το κε φά λων Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν καί ἡ 
ἀν τα πάν τη σις τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου, ἐν Κων σταν τι νου πό
λει, ἐκ τοῦ Πα τρι αρ χι κοῦ Τυ πο γρα φεί ου, 1904, σελ. 9).
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Τό ἐ ρώ τη μα αὐ τό ἀ πευ θύ νει μέ τήν ἐγ κύ κλι ό του τοῦ 1902 πρός 
ὅ λες τίς Ὀρ θό δο ξες Ἐκ κλη σί ες ἀ πό τίς ὁ ποῖ ες ζη τᾶ νά ἐκ φέ ρουν 
τήν ἄ πο ψή τους γι ά τό συγ κε κρι μέ νο ζή τη μα.

Ἡ στρο φή αὐ τή τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου στό ζή τη μα τῶν 
σχέ σε ων μέ τούς ἑ τε ρο δό ξους εἶ ναι ἐμ φα νῶς ἐ πη ρε α σμέ νη ἀ πό 
ἀ νά λο γες ζυ μώ σεις πού πραγ μα το ποι οῦν ται τήν ἴ δι α πε ρί ο δο στόν 
χῶ ρο τοῦ Προ τε σταν τι σμοῦ, ὁ ὁ ποῖ ος βι ώ νον τας τόν συ νε χή κα τα
κερ μα τι σμό του ἀ να ζη τᾶ τήν πο λυ πό θη τη «ἑ νό τη τα» μέ σῳ τοῦ 
Οἰ κου με νι σμοῦ. Ἀ πό τά τέ λη, ἄλ λω στε, τοῦ 19ου αἰ ώ να ἡ Οἰ κου
με νι κή Κί νη ση ἐκ δη λώ νε ται καί βρί σκει με γά λη ἀν τα πό κρι ση στήν 
Δύ ση, ὄ χι μό νο στόν θε ο λο γι κό χῶ ρο, ἀλ λά καί στόν ἀν τί στοι χο 
κοι νω νι κο πο λι τι κό, ἀ πό τόν ὁ ποῖ ο καί ὑ πο στη ρί ζε ται.

Ἡ στρο φή πρός τήν Δύ ση θε ω ρεῖ ται ἀ ναγ καί α καί γι ά τό Οἰ κου
με νι κό Πα τρι αρ χεῖ ο, πού ἀν τι με τω πί ζει τήν ἴ δι α πε ρί ο δο (καί ἀ πό 
τήν ἔ ναρ ξη τῆς Ἑλ λη νι κῆς Ἐ πα να στά σε ως ἀ κό μη) τήν αὐ ξα νό με νη 
κα χυ πο ψί α τῶν τουρ κι κῶν ἀρ χῶν καί τήν στα δι α κή πε ρι στο λή τῶν 
προ νο μί ων του. Τό 1882 ξε σπᾶ τό γνω στό «προ νο μι α κό ζή τη μα» 
μέ τρα γι κές συ νέ πει ες στά δι και ώ μα τα καί τήν λει τουρ γί α τοῦ 
Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου.

Οἱ ἀ παν τή σεις τῶν Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν
Ἡ ἀ πάν τη ση τῶν Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν ὑ πῆρ ξε ξε κά θα ρη. Στήν 

συν τρι πτι κή τους πλει ο ψη φί α οἱ Ἐκ κλη σί ες δή λω σαν πρός τόν 
Πα τρι άρ χη ὅ τι ἡ χρο νι κή στιγ μή ἦ ταν ἡ πλέ ον ἀ κα τάλ λη λη γι ά μι ά 
προ σέγ γι ση μέ τούς ἑ τε ρο δό ξους (Πα πι κούς καί Προ τε στάν τες). 

Τό Πα τρι αρ χεῖ ο Ἱ ε ρο σο λύ μων στήν ἀ πάν τη σή του θε ω ρεῖ ἄ και ρη 
καί ἀ τε λέ σφο ρη μί α προ σπά θει α προ σεγ γί σε ως ἐ κεί νη τήν χρο νι κή 
πε ρί ο δο: «εἰ δι κῶς ἐν τῷ πα ρόν τι ἐ πί τοῦ ἀν τι κει μέ νου τού του κοι νῇ 
συ σκέ ψα σθαι τῶν οὐκ ἀ ναγ καί ων εἶ ναι νο μί ζο μεν, μη δέν τι θε τι κόν 
ἀ πο τέ λε σμα ἐκ τῆς τοι αύ της προ δι α σκέ ψε ως προσ δο κῆ σαι δυ νά με
νοι» (ὅ.π., σελ. 17). Το νί ζει ὅ τι καμ μί α ἀ νά λο γη προ σέγ γι ση δέν 
μπο ρεῖ νά πραγ μα το ποι η θεῖ ἄν δέν ἐ κλεί ψει τό με γά λο πρό βλη μα 
τοῦ προ ση λυ τι σμοῦ εἰς βά ρος τῶν ὀρ θο δό ξων: «Ἀ ναγ καῖ ον δ’ ἄ ρα 
πρό πά σης πε ρί προ σεγ γί σε ως τῶν δι ι στα μέ νων Ἐκ κλη σι ῶν δι α σκέ ψε
ως, κα ταρ γη θῆ ναι καί ἐν τε λῶς ἐκ τοῦ μέ σου ἀρ θῆ ναι τό σκάν δα λον 
τοῦ προ ση λυ τι σμοῦ, τό ἐ ξα ναγ κά ζον τήν ὀρ θό δο ξον καί τάς λοι πάς ἐν 
Ἀ να το λῇ ἀρ χαί ας Ἐκ κλη σί ας ἐν κα τα στά σει ἐμ πο λέ μῳ ἀ εί δι α τε λεῖν». 
Χρη σι μο ποι εῖ δέ σκλη ρή γλώσ σα πε ρι γρά φον τας τίς ἐ νέρ γει ες 
αὐ τῶν πού ἀ σκοῦν τόν προ ση λυ τι σμό εἰς βά ρος τῶν ὀρ θο δό ξων 
ἀ πο κα λών τας τους «λύ κους» καί «ὄ φεις» πού κα τα σπα ράσ σουν 
τό ὀρ θό δο ξο ποί μνι ο: «Λυ πη ρόν γάρ δή καί ἀ παί σι ον. .. τό χρι στι α
νούς χρι στι α νοῖς δί κην λύ κων ἐ πι πί πτειν ἤ δί κην ὄ φε ων ὑ πει σέρ πειν 
καί πά σῃ δυ νά μει καί παν τί τρό πῳ καί μέ σῳ ἀ γω νί ζε σθαι ποι ῆ σαι ἕ να 
προ σή λυ τον» (ὅ.π., σελ.18).

Στό ἴ δι ο μῆ κος κύ μα τος κι νεῖ ται καί ἡ ἀ πάν τη ση τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό
δου τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος ἡ ὁ ποί α «κα τέ λη ξεν εἰς τό συμ πέ

41

«Τοῖςἀγαπητοῖςἡμῶνκαί

σεβασμίοιςπατράσικαί

ἀδελφοῖςγνωστοίεἰσινοἱ

αἰώνιοιτῆςΡώμηςπόθοι,

οἵτινέςποτεκαίὑπῆρ

ξανἡαἰτίατῆςἀποστασί

αςαὐτῆς·γνωσταίἐντῇ

ἱστορίᾳεἰσίκαίαἱδιάφο

ροιαὐτῆςμεθοδεῖαι,αἵτε

φανεραίκαίαἱκρύφιαι,

αἱπρόςκαθυπόταξιν

τῆςὀρθοδόξουἈνατολῆς

τείνουσαι...

Διό,ὁσονδήποτεκαίἄν

ὦσιφιλειρηνικοίοἱτῶν

λατίνωνλόγοι,ὁσονδήποτε

ἐπιμελῶςκαίἄνἐπιδεικνύ

ωσινοὗτοικαίπαντοιοτρό

πωςτονίζωσιτήνἰδιαιτέ

ραναὐτῶνἀγάπην

καίσεβασμόνπρόςτήν

ὀρθόδοξονἘκκλησίαν

καίἰδιαιτέρωςπρόςτό

ρωσσικόνἔθνοςκαί

κράτος,οἱλόγοιοὗτοι

οὐδαμῶςὀφείλουσιν

οὐδέδύνανταιἀποκρύψαι

ἀπότῆςἡμετέραςπροσοχῆς

τούςπραγματικούςὑπού

λουςσκοπούςτῆςΡώμης».



ρα σμα, ὅ τι αἱ πα ροῦ σαι και ρι καί πε ρι στά σεις ὅ λως 
ἀ κα τάλ λη λοί εἰ σι πρός ἐ ξέ τα σιν καί ἐ πί λυ σιν τοῦ 
ζη τή μα τος τῆς ἑ νώ σε ως τῶν Ἐκ κλη σι ῶν κα θό λου» 
(ὅ.π., σελ. 39). Στήν συ νέ χει α τῆς ἀ παν τή σε
ώς της ἡ Ἱ ε ρά Σύ νο δος το νί ζει πώς καί ἄλ λες 
ἀ νά λο γες προ σπά θει ες στό πα ρελ θόν στά θη καν 
ἀ τε λέ σφο ρες λό γῳ δι α φό ρων αἰ τί ων τά ὁ ποῖ α 
«ὑ φί σταν ται ἔ τι καί νῦν, ἀλ λά καί ἐ φ’ ὅ σον ἐν τῷ 
μέλ λον τι ἐ ξα κο λου θή σου σιν ὑ φι στά με να, πᾶ σα 
σκέ ψις καί ἀ πό πει ρα εἰς πραγ μα το ποί η σιν τῆς 
ἑ νώ σε ως τῶν Ἐκ κλη σι ῶν ἀ πο βή σε ται μα ταί α» 
(ὅ.π., σελ. 39).

Τοῦ αὐ τοῦ πνεύ μα τος εἶ ναι καί ἡ ἀ πάν τη ση 
τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ρω σί ας ἡ ὁ ποί α ἀ να φέ ρε ται 
μέ ἔμ φα ση στίς ἐ πι βου λές τῶν Πα πι κῶν καί τῶν 
Προ τε σταν τῶν εἰς βά ρος τῶν ὀρ θο δό ξων πι στῶν 
καί τήν ἀ νάγ κη προ στα σί ας τοῦ ὀρ θο δό ξου ποι
μνί ου: «ἐν τῷ πα ρόν τι ἐ σμέν ἠ ναγ κα σμέ νοι ἵ να 
σκε πτώ με θα οὐ το σοῦ τον πε ρί τῆς ἀ πα λύν σε ως 
τῶν ἡ με τέ ρων σχέ σε ων πρός τούς χρι στι α νούς τῆς 
Δύ σε ως καί τῆς φι λα δέλ φου προ σελ κύ σε ως τῶν 
κοι νο τή των αὐ τῶν εἰς τήν με θ’ ἡ μῶν ἑ νό τη τα, ὅ σον 
πε ρί ἀ κα τα παύ στου καί ἀ γρύ πνου ὑ πε ρα σπί σε ως 
τῶν πε πι στευ μέ νων ἡ μῖν λο γι κῶν προ βά των ἀ πό 
τῶν ἀ δι α λεί πτων ἐ πι βου λῶν καί πο λυ ει δῶν δε λε α

σμά των τῶν λα τί νων καί τῶν προ τε σταν τῶν» (ὅ.π., 
σελ. 28). 

Στήν ἀ πάν τη ση τῆς Ρω σι κῆς Ἐκ κλη σί ας γί νε ται 
ἰ δι αί τε ρη μνεί α στήν πρα κτι κή καί τούς σκο πούς 
τοῦ Βα τι κα νοῦ γι ά τήν ἅ λω ση τῆς Ὀρ θο δό ξου 
Ἀ να το λῆς. «Τοῖς ἀ γα πη τοῖς ἡ μῶν καί σε βα σμί οις 
πα τρά σι καί ἀ δελ φοῖς γνω στοί εἰ σιν οἱ αἰ ώ νι οι τῆς 
Ρώ μης πό θοι, οἵ τι νές πο τε καί ὑ πῆρ ξαν ἡ αἰ τί α 

τῆς ἀ πο στα σί ας αὐ τῆς· γνω σταί ἐν τῇ ἱ στο ρί ᾳ εἰ σί 
καί αἱ δι ά φο ροι αὐ τῆς με θο δεῖ αι, αἵ τε φα νε ραί 
καί αἱ κρύ φι αι, αἱ πρός κα θυ πό τα ξιν τῆς ὀρ θο δό
ξου Ἀ να το λῆς τεί νου σαι. .. Δι ό, ὁ σον δή πο τε καί ἄν 
ὦ σι φι λει ρη νι κοί οἱ τῶν λα τί νων λό γοι, ὁ σον δή πο τε 
ἐ πι με λῶς καί ἄν ἐ πι δει κνύ ω σιν οὗ τοι καί παν τοι
ο τρό πως το νί ζω σι τήν ἰ δι αι τέ ραν αὐ τῶν ἀ γά πην 
καί σε βα σμόν πρός τήν ὀρ θό δο ξον Ἐκ κλη σί αν καί 
ἰ δι αι τέ ρως πρός τό ρωσ σι κόν ἔ θνος καί κρά τος, οἱ 
λό γοι οὗ τοι οὐ δα μῶς ὀ φεί λου σιν οὐ δέ δύ νανται 
ἀ πο κρύ ψαι ἀ πό τῆς ἡ με τέ ρας προ σο χῆς τούς 
πραγ μα τι κούς ὑ πού λους σκο πούς τῆς Ρώ μης» 
(ὅ.π., σελ. 1920).

Ἡ Πα τρι αρ χι κή Ἐγ κύ κλι ος τοῦ 1920
Πα ρά τήν στα θε ρή ἐ κτί μη ση ὅ λων τῶν Ὀρ θο

δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν ὅ τι δέν συν τρέ χουν οἱ προ ϋ πο
θέ σεις γι ά μι ά ἀ πό πει ρα προ σεγ γί σε ως μέ τούς 
ἑ τε ρο δό ξους, ἡ Ἐκ κλη σί α τῆς Κων σταν τι νου πό
λε ως ἐ πα νέρ χε ται τό 1920 «πρός τάς ἁ παν τα χοῦ 
Ἐκ κλη σί ας τοῦ Χρι στοῦ» «φρο νοῦ σα ὅ τι ἡ τῶν 
δι α φό ρων Χρι στι α νι κῶν Ἐκ κλη σι ῶν προ σέγ γι σις 
πρός ἀλ λή λας καί κοι νω νί α οὐκ ἀ πο κλεί ε ται ὑ πό 
τῶν ὑ φι στα μέ νων με τα ξύ αὐ τῶν δογ μα τι κῶν δι α
φο ρῶν» . (Ἰ ω. Καρ μί ρη, Τά Δογ μα τι κά καί Συμ βο

λι κά Μνη μεῖ α τῆς Ὀρ θο δό ξου Κα θο λι
κῆς Ἐκ κλη σί ας, σελ. 957).

Τά κρι τή ρι α πού τί θεν ται ἀ πό πλευ
ρᾶς τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Κων σταν τι νου
πό λε ως εἶ ναι κα θα ρά κοι νω νι κά καί 
πο λι τι κά. Κά θε θε ο λο γι κή ἀ να φο ρά 
ἀ που σι ά ζει καί ὁ θε ο λο γι κός λό γος 
πα ρα χω ρεῖ τήν θέ ση του στήν κοι νω νι
κή πο λι τι κή καί δι πλω μα τί α.

Ὡς βα σι κή ἀ ναγ και ό τη τα πού ἐ πι
βάλ λει τόν οἰ κου με νι κό δι ά λο γο καί 
τήν «συ νερ γα σί α τῶν ἐκ κλη σι ῶν» ὁ ρί
ζον ται τά δει νά πού προ κά λε σε ὁ πρό
σφα τος πρῶ τος παγ κό σμι ος πό λε μος.

 Μέ τήν ἐγ κύ κλι ό του αὐ τή ὁ το πο τη ρη τής 
τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Θρό νου Δω ρό θε ος προ τεί νει 
τήν σύ στα ση τῆς «Κοι νω νί ας τῶν Ἐκ κλη σι ῶν» 
στά πρό τυ πα τῆς «Κοι νω νί ας τῶν Ἐ θνῶν», πού 
μό λις εἶ χε ἱ δρυ θεῖ. Δι α τυ πώ νει δέ 11 βα σι κά 
ση μεῖ α βά σει τῶν ὁ ποί ων θά οἰ κο δο μη θοῦν οἱ 
ἀ πα ραί τη τες κα λές σχέ σεις καί ἡ φι λί α με τα ξύ 
τῶν «ἐκ κλη σι ῶν»: 
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Παρά τήν σταθερή ἐκτίμηση ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν ὅτι δέν συντρέχουν οἱ προϋποθέσεις γιά
μιά ἀπόπειρα προσεγγίσεως μέ τούς ἑτεροδόξους, ἡ
Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐπανέρχεται τό
1920 «φρονοῦσα ὅτι ἡ τῶν διαφόρων Χριστιανικῶν
Ἐκκλησιῶν προσέγγισις πρός ἀλλήλας καί κοινωνία
οὐκἀποκλείεταιὑπότῶνὑφισταμένωνμεταξύαὐτῶν
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«α) δι ά τῆς πα ρα δο χῆς ἑ νι αί ου ἡ με ρο λο γί ου 
πρός ταυ τό χρο νον ἑ ορ τα σμόν τῶν με γά λων χρι στι
α νι κῶν ἑ ορ τῶν ὑ πό πα σῶν τῶν Ἐκ κλη σι ῶν, β) δι ά 
τῆς ἀν ταλ λα γῆς ἀ δελ φι κῶν γραμ μά των κα τά τάς 
με γά λας τοῦ ἐκ κλη σι α στι κοῦ ἐ νι αυ τοῦ ἑ ορ τάς, ἐν 
αἷς εἴ θι σται, καί ἐν ἄλ λαις ἐ κτά κτοις πε ρι στά σε σι, 
γ) δι ά τῆς οἰ κει ο τέ ρας συ σχε τί σε ως τῶν ἑ κα στα
χοῦ εὑ ρι σκο μέ νων ἀν τι προ σώ πων τῶν δι α φό ρων 
Ἐκ κλη σι ῶν, δ) δι ά τῆς ἐ πι κοι νω νί ας τῶν Θε ο λο γι
κῶν Σχο λῶν καί τῶν ἀν τι προ σώ πων τῆς θε ο λο γι
κῆς ἐ πι στή μης καί δι ά τῆς ἀν ταλ λα γῆς 
τῶν ἐν ἑ κά στῃ Ἐκ κλη σί ᾳ ἐκ δι δο μέ νων 
θε ο λο γι κῶν καί ἐκ κλη σι α στι κῶν πε ρι
ο δι κῶν καί συγ γραμ μά των, ε) δι ά τῆς 
ἀ πο στο λῆς νέ ων χά ριν σπου δῶν ἀ πό 
τῆς μι ᾶς εἰς τάς σχο λάς τῆς ἄλ λης 
Ἐκ κλη σί ας, στ) δι ά τῆς συγ κρο τή σε ως 
παγ χρι στι α νι κῶν συ νε δρί ων πρός ἐ ξέ
τα σιν ζη τη μά των κοι νοῦ πά σαις ταῖς 
Ἐκ κλη σί αις ἐν δι α φέ ρον τος, ζ) δι ά τῆς 
ἀ πα θοῦς καί ἐ πί τό ἱ στο ρι κώ τε ρον ἐ ξε
τά σε ως τῶν δογ μα τι κῶν δι α φο ρῶν ἀ πό 
τῆς ἕ δρας καί ἐν ταῖς συγ γρα φαῖς, η) δι ά τοῦ 
ἀ μοι βαί ου σε βα σμοῦ τῶν κρα τούν των ἐν ταῖς δι α
φό ροις Ἐκ κλη σί αις ἠ θῶν καί ἐ θί μων, θ) δι ά τῆς 
πα ρο χῆς ἀ μοι βαί ων εὐ κτη ρί ων οἴ κων καί κοι μη τη
ρί ων δι ά τάς κη δεί ας καί τήν τα φήν τῶν ἐν τῇ ξέ νῃ 
ἀ πο θνη σκόν των ὀ πα δῶν τῶν ἑ τέ ρων Ὁ μο λο γι ῶν, 
ι) δι ά τοῦ δι α κα νο νι σμοῦ με τα ξύ τῶν δι α φό ρων 
Ὁ μο λο γι ῶν τοῦ ζη τή μα τος τῶν μι κτῶν γά μων, ι α) 
δι ά τῆς πρό φρο νος τέ λος ἀ μοι βαί ας ὑ πο στη ρί ξε ως 
τῶν Ἐκ κλη σι ῶν ἐν τοῖς ἔρ γοις τῆς θρη σκευ τι κῆς 
ἐ πιρ ρώ σε ως, τῆς φι λαν θρω πί ας καί τοῖς πα ρα πλη
σί οις» (ὅ.π., σελ. 958959).

Πρό κει ται γι ά τίς βα σι κές «στα θε ρές» τοῦ 
Οἰ κου με νι σμοῦ πού ἀ κο λου θοῦν ται μέ πι στό τη τα 
μέ χρι τίς μέ ρες μας.

Τό Βα τι κα νό, βέ βαι α, ἀ πο δει κνύ ει γι ά μί α ἀ κό μη 
φο ρά φροῦ δες τίς ἐλ πί δες καί τίς προσ δο κί ες τοῦ 
Φα να ρί ου γι ά εἰ λι κρι νή προ σέγ γι ση καί δι ά λο γο 
με τα ξύ Ὀρ θο δό ξων καί Ρω μαι ο κα θο λι κῶν. Τρί α 
μό λις χρό νι α με τά τό κά λε σμα τοῦ Πα τρι αρ χεί ου 
(τό 1923) ἀ παν τᾶ μέ τήν ἐγ κύ κλι ο M o r t a l i um A n i
m os στήν ὁ ποί α ἐ πι μέ νει καί πά λι ὅ τι ὁ μό νος τρό
πος «ἑ νώ σε ως» εἶ ναι ἡ ὑ πα γω γή τῆς Ὀρ θο δο ξί ας 
στό σκῆ πτρο τοῦ Πά πα (βλ. σχ. ὅ.π., σελ. 930).

Στά κεί με να τῶν δύ ο πα τρι αρ χι κῶν ἐγ κυ κλί
ων κυ ρι αρ χεῖ μί α νέ α ἀν τί λη ψη καί τα κτι κή, ἡ 
ὁ ποί α χα ρα κτη ρί ζει καί ση μα το δο τεῖ καί τήν 
ὅ λη πο ρεί α τοῦ δι α χρι στι α νι κοῦ δι α λό γου κα τά 
τόν 20ό αἰ ώ να καί μέ χρι τίς μέ ρες μας: εἶ ναι ἡ 
ἐ πα να το πο θέ τη ση ἐκ μέ ρους τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ 
Πα τρι αρ χεί ου τῆς βά σε ως ἐ πί τῆς ὁ ποί ας ἔ μελ
λε νά δι ε ξα χθεῖ αὐ τός ὁ δι ά λο γος. Καί ἡ βά ση 
αὐ τή με τα το πί ζε ται ἀ πό τήν εὐ χή καί τήν ἐ πι
θυ μί α τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας νά ἐ πα να κάμ

ψουν στούς κόλ πους Της οἱ ἀ πο κο πέν τες ἀ πό 
Αὐ τήν χρι στι α νοί, στήν ἐ πι δί ω ξη ἐ πι τεύ ξε ως 
τῆς «ἑ νώ σε ως τῶν Ἐκ κλη σι ῶν». Μί α «ἕ νω ση» 
ἡ ὁ ποί α ἀ πό εὐ χή γί νε ται αὐ το σκο πός, ὁ ὁ ποῖ
ος ἐ πι βάλ λει στό ἑ ξῆς τούς δι κούς του κα νό νες 
στήν πο ρεί α τοῦ οἰ κου με νι κοῦ δι α λό γου. Ἄ με σα 
ἀ πο τε λέ σμα τα αὐ τῆς τῆς τα κτι κῆς εἶ ναι ἡ συ νε
χής συ νει δη τή καί ἠ θε λη μέ νη πα ρά βλε ψη ὅ λων 
τῶν ἀρ νη τι κῶν στοι χεί ων στήν προ σπά θει α προ
σεγ γί σε ως τῶν ἑ τε ρο δό ξων.

Εἰ δι κό τε ρα δέ στήν προ σέγ γι ση μέ τούς Ρω μαι
ο κα θο λι κούς γί νε ται ὁ λο φά νε ρη ἡ εἰ κο νι κή 
πραγ μα τι κό τη τα στήν ὁ ποί α κι νεῖ ται τό Φα νά ρι 
γι ά νά νο μι μο ποι ή σει τά πρω τό γνω ρα οἰ κου με
νι στι κά του ἀ νοίγ μα τα ἐ θε λο τυ φλών τας συ νει
δη τά μπρο στά στίς συ νε χεῖς προ κλή σεις τοῦ 
Βα τι κα νοῦ. Πρό κει ται γι ά τήν πά γι α τα κτι κή 
τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου νά καλ λι ερ γεῖ 
ἐ πα φές καί σχέ σεις μέ τούς ἑ τε ρο δό ξους «πα ρά 
τήν ἀ δι αμ φι σβη τή τως ἐ λά χι στα ἀ δελ φι κήν συμ πε
ρι φο ράν ὡ ρι σμέ νων, προ βαι νου σῶν εἰς ἀ προ κά λυ
πτον καί συ στη μα τι κόν προ ση λυ τι σμόν». (Εὐ αγ. 
Βα ρελ λᾶ, Δι ορ θό δο ξοι καί Οἰ κου με νι καί Σχέ σεις 
τοῦ Πα τρι άρ χου Κων σταν τι νου πό λε ως κα τά τόν 

Στάκείμενατῶνδύοπατριαρχικῶνἐγκυκλίωνκυριαρ
χεῖμίανέαἀντίληψηκαίτακτική,ἡὁποίαχαρακτηρίζει
καίσηματοδοτεῖκαίτήνὅληπορείατοῦδιαχριστιανι
κοῦδιαλόγουκατάτόν20όαἰώνακαίμέχριτίςμέρες
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νικοῦΠατριαρχείουτῆςβάσεωςἐπίτῆςὁποίαςἔμελλε
νάδιεξαχθεῖαὐτόςὁδιάλογος.



Κ΄ αἰ ώ να, Πα τρι αρ χι κόν  Ἵ δρυ μα Πα τε ρι κῶν Με λε τῶν, Θεσ σα λο
νί κη 1994, σελ. 198).

Χα ρα κτη ρι στι κή, ἐ πί σης, εἶ ναι καί ἡ ἐν τυ πω σι α κή μο νο μέ ρει α 
μέ τήν ὁ ποί α ἀν τι με τω πί ζει τήν λε γό με νη δι α χρι στι
α νι κή προ σέγ γι ση ἡ ἀ κα δη μα ϊ κή θε ο λο γί α. Σω ρεί α 
ἄρ θρων, ἀ να λύ σε ων, δι α τρι βῶν καί με λε τῶν ἔ χουν 
δη μο σι ευ θεῖ ἀ να φο ρι κά μέ τήν ἀ ξί α καί τήν ἀ ναγκαι
ό τη τα αὐ τῆς τῆς προ σεγ γί σε ως ἐκ θει ά ζον τας τήν 
συμ βο λή σέ αὐ τή τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου 
πα ρα θε ω ρών τας καί ὑ πο βαθ μί ζον τας συ στη μα τι
κά κά θε ἀν τί θε τη ἄ πο ψη πά νω στό συγ κε κρι μέ νο 
ζή τη μα. Κα τα πλήσ σει πραγ μα τι κά τό γε γο νός πώς, 
οὔ τε κἄν γι ά λό γους ἐ πι στη μο νι κῆς δε ον το λο γί ας, 
δέν προ βάλ λε ται ἡ κρι τι κή πού ἔ χει ἀ να πτυ χθεῖ 
στά σύγ χρο να οἰ κου με νι στι κά ἀ νοίγ μα τα, ἡ ὁ ποί α ἤ 
ἐ κτο πί ζε ται στά ψι λά γράμ μα τα τῶν ὑ πο ση μει ώ σε
ων ἤ κα τα δι κά ζε ται συλ λή βδην ὡς συν τη ρη τι κή καί 
ἀ να χρο νι στι κή, ἄ ρα καί ἀ πορ ρι πτέ α.

Τά νέ α δε δο μέ να τῆς δε κα ε τί ας τοῦ 1940 
καί ὁ ἀ με ρι κα νι κός πα ρά γον τας

Μέ τήν λή ξη τοῦ Β΄ Παγ κο σμί ου Πο λέ μου καί 
τήν δι α μόρ φω ση τῶν νέ ων συ σχε τι σμῶν καί ἰ δε ο λο
γι κῶν πε ρι χα ρα κώ σε ων πού ἐ πέ βα λε ἡ ἔ ναρ ξη τοῦ 
«ψυ χροῦ πο λέ μου» ἕ νας νέ ος πα ρά γον τας, ὁ γνω
στός «κομ μου νι στι κός κίν δυ νος», εἶ ναι αὐ τός πού 
θά δι α δρα μα τί σει κα θο ρι στι κό ρό λο στό πο λι τι κό 
σκη νι κό, ἀλ λά θά ἐ πη ρε ά σει ἀ πο φα σι στι κά καί τόν 
ἐκ κλη σι α στι κό χῶ ρο.

Στά πλαί σι α τῆς σφο δρῆς ἀν τι πα λό τη τος με τα
ξύ δυ τι κῶν καί ἀ να το λι κῶν δυ νά με ων ἀμ φό τε ροι οἱ 
πο λι τι κοί σχη μα τι σμοί θά χρη σι μο ποι ή σουν τίς κα τά 
τό πους ἐ θνι κές ἐκ κλη σί ες καί θρη σκεῖ ες γι ά τήν 
ἀν τι με τώ πι ση τοῦ ἀν τι πά λου.

Ἔτ σι ἡ δυ τι κή πο λι τι κή καί πι ό συγ κε κρι μέ να οἱ 
Η.Π.Α., πού ἀ να γνώ ρι ζαν στίς δρα στη ρι ό τη τες τοῦ 
Πα τρι αρ χεί ου τῆς Μό σχας τήν προ σπά θει α δι εισ δύ
σε ως τῶν Σο βι ε τι κῶν σέ νέ ες σφαῖ ρες ἐ πιρ ρο ῆς, ἐ πι
λέ γουν ἔ κτο τε τήν στα θε ρή ὑ πο στή ρι ξή τους πρός 
τό Οἰ κου με νι κό Πα τρι αρ χεῖ ο Κων σταν τι νου πό λε ως, 

τό ὁ ποῖ ο χρη σι μο ποι οῦν ὡς «ἀ νά χω μα» στίς ἐ πε κτα τι κές βλέ ψεις 
τῶν Σο βι ε τι κῶν. 

Στήν ἴ δι α λο γι κή κι νεῖ ται καί ἡ σπου δή τῶν δυ τι κῶν πο λι τι κῶν 
δυ νά με ων γι ά τήν ἐ νί σχυ ση τοῦ οἰ κου με νι κοῦ δι α λό γου καί τήν 
«σύ σφι ξη τῶν σχέ σε ων με τα ξύ τῶν Ἐκ κλη σι ῶν Ἀ να το λῆς καί Δύ σε
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ως». Ἡ συ νερ γα σί α με τα ξύ τῶν ἐκ κλη σι ῶν τῶν χω ρῶν με λῶν τοῦ 
ΝΑ ΤΟ ἦ ταν γι ά τήν δυ τι κή πο λι τι κή τό ἀν τί δο το στήν σο βι ε τι κή 
ἐ πιρ ρο ή στήν πο λυ πλη θέ στα τη σλα βι κή ὀρ θό δο ξη 
κοι νό τη τα τοῦ Συμ φώ νου τῆς Βαρ σο βί ας.

Πρό κει ται γι ά ἀ πο φά σεις καί ἐ πι λο γές ἀ πο φα σι
στι κῆς ση μα σί ας καί ὑ ψί στης σπου δαι ό τη τος, ἀ φοῦ 
οὐ σι α στι κά εἶ ναι αὐ τές πού θά κα θο ρί σουν τό σο τήν 
με τέ πει τα πο ρεί α τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου, 
ὅ σο καί αὐ τή τῆς Οἰ κου με νι κῆς Κι νή σε ως καί ἰ δι αί
τε ρα τῆς προ σεγ γί σε ως Ὀρ θο δό ξων καί Ρω μαι ο κα
θο λι κῶν.

Γι ά τήν ἀ με ρι κα νι κή πο λι τι κή τό Οἰ κου με νι κό 
Πα τρι αρ χεῖ ο στά θη κε καί πα ρα μέ νει ἀ κό μη «ὁ κα λύ
τε ρος δι κη γό ρος θε μά των στά ὁ ποῖ α οἱ Η ΠΑ ἀ πο δί
δουν τε ρά στι α ση μα σί α», σύμ φω να μέ τόν Ἀ με ρι κα
νό Ἐ πι τε τρα μμέ νο στήν Πό λη κ. Ντ. Ἀρ νέτ (Μα ρί α 
Ἀν τω νι ά δου, Γι α τί οἱ Η.Π.Α. στη ρί ζουν τό Φα νά ρι, 
http://www.greeknewsonline.com/modules.php?n
ame=News&file=print&sid=2330). Γι ά δέ τό Φα νά
ρι ἡ πρόσ δε ση στό ἅρ μα τῆς ἀ με ρι κα νι κῆς πο λι τι κῆς 
θε ω ρή θη κε καί θε ω ρεῖ ται ὅ ρος ἐ πι βί ω σης, κα θώς ἡ 
ὑ πο βάθ μι σή του ἀ πό τήν τουρ κι κή κυ βέρ νη ση, κυ ρί
ως μέ τήν Συν θή κη τῆς Λω ζά ννης τό 1923, ἡ ἀ φαί
ρε ση τῶν προ νο μί ων καί ἡ πε ρι στο λή τῶν δι και ω μά των 
του, κα θι στᾶ τήν ὑ ψη λή προ στα σί α τῆς ὑ περ δυ νά με ως 
ἀ ναγ καί α προ ϋ πό θε ση γι ά τήν δι α τή ρη σή του.

Ὅ πως δή λω σε, ἄλ λω στε, ὁ Οἰ κου με νι κός Πα τρι άρ χης 
κ. Βαρ θο λο μαῖ ος με τά τήν συ νάν τη σή του μέ τόν Ἀ με
ρι κα νό πρε σβευ τή στήν Ἀ θή να κ. Ντά νι ελ Σπέκ χαρντ 
(14 Μα ΐ ου 2008) «καί τό Οἰ κου με νι κό Πα τρι αρ χεῖ ο καί ἡ 
Ἀ με ρι κή ὑ πη ρε τοῦν τά ἴ δι α ἰ δα νι κά τῆς εἰ ρή νης, τῆς ἐ λευ
θε ρί ας καί τῆς δι και ο σύ νης». Τό γε γο νός αὐ τό ἐ ξη γεῖ καί 
τήν ἰ δι αί τε ρη εὔ νοι α μέ τήν ὁ ποί α ἡ ἀ με ρι κα νι κή πο λι τι κή 
ἀν τι με τω πί ζει τό Φα νά ρι καί τήν με γά λη ἀν τα πό κρι ση, 
πού βρί σκουν τά αἰ τή μα τά του, ἡ ὁ ποί α ἐκ δη λώ νε ται μέ 
πο λυ ά ριθ μα ψη φί σμα τα καί δι α βή μα τα πρός τίς τουρ κι
κές ἀρ χές. Εἶ ναι, βε βαί ως, εὐ πρόσ δε κτη κά θε ὑ πο στή ρι
ξη στά ζη τή μα τα τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ μας Πα τρι αρ χεί ου, 
δέν παύ ει, ὅ μως, νά ἀ πο τε λεῖ τήν ἀ πό λυ τη ἐ ξαί ρε ση στά 
πλαί σι α μι ᾶς πά γι ας ἀν θελ λη νι κῆς ἐ ξω τε ρι κῆς πο λι τι κῆς 
τῶν Ἡ νω μέ νων Πο λι τει ῶν, πού ὑ πο νο μεύ ουν συ στη μα τι
κά τά ἐ θνι κά μας συμ φέ ρον τα καί τόν ρό λο τῆς χώ ρας μας στήν 
εὐ ρύ τε ρη πε ρι ο χή τῆς Νο τι ο α να το λι κῆς Με σο γεί ου καί τῆς Ε.Ε.

Οἱ ποι κί λες, βε βαί ως, ἀν τι ξο ό τη τες πού προ κα λεῖ τό τουρ κι κό 
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κρά τος στό Οἰ κου με νι κό μας Πα τρι αρ χεῖ ο (τίς ὁ ποῖ
ες ὅ λοι ἀ να γνω ρί ζου με καί κα τα δι κά ζου με) δέν ἀ πο
τε λοῦν, σέ καμ μί α πε ρί πτω ση, δι και ο λο γί α (ὅ σο καί 
ἄν ἔτ σι προ βάλ λον ται) γι ά ἐκ πτώ σεις, καί μά λι στα 
τέ τοι ου με γέ θους, στά θέ μα τα τῆς πί στε ως.

Ἄλ λω στε ἡ εὐ χέ ρει α τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι άρ χη 
νά δρα στη ρι ο ποι εῖ ται στά δι ε θνῆ f o ra συ ζη τή σε ως 
καί λή ψε ως ἀ πο φά σε ων, ἡ ἀ πο δο χή καί ἡ ἀ να γνώ
ρι ση πού ἀ πο λαμ βά νει ἀ πό ποι κί λους φο ρεῖς τῆς 
δι ε θνοῦς κρα τού σας τά ξε ως, ἡ πρό σφα τη κα τά τα ξή 
του ἀ πό τό πε ρι ο δι κό T I ME «στὴν ἑν δέ κα τη θέ ση, 
στὸν κα τά λο γο τῶν ἑ κα τὸ ἡ γε τῶν μὲ τὴ με γα λύ τε ρη 
ἐ πιρ ρο ὴ στὸν κό σμο» (Ἐ λευ θε ρο τυ πί α, 352008), 
κά θε ἄλ λο πα ρά ἕ ναν «αἰχ μά λω το Πα τρι άρ χη» 
φα νε ρώ νουν (Βλ. σχ. Δή λω ση Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι
άρ χη: «Οὐ δέ πο τε ἠ σθάν θην αἰχ μά λω τος οὐ δε νός, τό 
Οἰ κου με νι κόν Πα τρι αρ χεῖ ον ἐκ πλη ροῖ ἐ λευ θέ ρως καί 
ἀ νε πη ρε ά στως τήν ἀ πο στο λήν του», Κυ ρι α κά τι κη 
Ἐ λευ θε ρο τυ πί α 1572001).

Ἡ ἐ κλο γή τοῦ Πα τρι άρ χη Ἀ θη να γό ρα
Κο ρυ φαί α ὅ σο καί κα θο ρι στι κή ἐκ δή λω ση τοῦ 

ἐ νερ γοῦ ἐν δι α φέ ρον τος καί ἐ να σχο λή σε ως τῆς ἀ με
ρι κα νι κῆς πο λι τι κῆς μέ τίς ὑ πο θέ σεις τοῦ Οἰ κου με
νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου εἶ ναι ἡ ἐ πι λο γή καί ἐ πι βο λή τό 
1948 στόν θρό νο τῆς Κων σταν τι νου πό λε ως τοῦ μέ χρι 
τό τε Ἀρ χι ε πι σκό που Ἀ με ρι κῆς Ἀ θη να γό ρα. Εἶ ναι ὁ 

μο να δι κός Πα τρι άρ χης πού ἐ κλέ γε ται στόν Οἰ κου με νι κό Θρό νο, 
χω ρίς νά ἔ χει τήν τουρ κι κή ὑ πη κο ό τη τα, ὅ πως προ βλέ πε ται ἀ πό 
τήν Συν θή κη τῆς Λω ζάν νης. Εἶ χε προ η γη θεῖ ὁ ἐ ξα ναγ κα σμός σέ 
πα ραί τη ση τοῦ Πα τρι άρ χη Μα ξί μου τοῦ Ε΄ καί ἡ δι α γρα φή ἀ πό 
τήν τουρ κι κή κυ βέρ νη ση ὅ λων τῶν Ἱ ε ραρ χῶν τῆς ἐν δη μού σης συ νό
δου ἀ πό τόν κα τά λο γο ὑ πο ψη φί ων.

Ἡ ἀ ναγ κα στι κή πα ραί τη ση τοῦ Πα τρι άρ χη Μα ξί μου τοῦ Ε΄, πού 
ἐ πι σή μως ἀ πο δό θη κε σέ λό γους ὑ γεί ας, ἀ πο δί δε ται σέ ἀ με ρι κα νι
κή ἀ πό φα ση γι ά ἀ να χαί τι ση τῶν πρω το βου λι ῶν τοῦ Πα τρι αρ χεί ου 
τῆς Μό σχας καί τῶν Σο βι ε τι κῶν μέ τήν θε ω ρού με νη ἀ νο χή τοῦ 
Πα τρι άρ χη.

«Τὸ 1945 τὸ Πα τρι αρ χεῖ ο Μό σχας συγ κά λε σε μί α Πα νορ θό δο ξη 
Δι ά σκε ψη στὴν ὁ ποί α συμ με τεῖ χαν καὶ οἱ Πα τρι άρ χες Ἀ λε ξαν δρεί
ας Χρι στο φό ρος καὶ Ἀν τι ο χεί ας Ἀ λέ ξαν δρος. Ἐ κεῖ τέ θη καν οἱ νέ ες 
βά σεις γι ὰ τὴν Πα νορ θό δο ξη ἑ νό τη τα καὶ μαρ τυ ρί α. Ὅ λα ἔ γι ναν ἐν 
ἀ γνοί ᾳ τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Κων σταν τι νού πο λης καὶ τοῦ Προ κα θη μέ νου 
της. Τὸ γε γο νὸς θο ρύ βη σε τὶς Ἡ νω μέ νες Πο λι τεῖ ες κα θὼς ὁ Ψυ χρὸς 
Πό λε μος βρι σκό ταν στὴν ἀρ χὴ καὶ πολ λοὶ ἔ βλε παν ὅ τι οἱ Σο βι ε τι κοὶ 
τρο παι οῦ χοι ἀ πὸ τὸν Β΄ Παγ κό σμι ο Πό λε μο σκό πευ αν νὰ χρη σι μο
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ποι ή σουν τὸ Πα τρι αρ χεῖ ο 
στὴ προ σπά θει α δι είσ δυ
σης σὲ νέ ες σφαῖ ρες ἐ πιρ
ρο ῆς. Οἱ ἀ πό ψεις αὐ τὲς 
ἐ νι σχύ θη καν ἕ να χρό νο 
ἀρ γό τε ρα ὅ ταν κα τὰ τὴ 
δι άρ κει α τῆς ἐν θρό νι σής 
του ὁ Πα τρι άρ χης Μά ξι
μος ὁ Ε΄τί μη σε μὲ ἐ ξαι ρε
τι κὸ τρό πο τὸν Σο βι ε τι κὸ 
πρέ σβυ τὸν ὁ ποῖ ο ὑ πο
δέ χθη κε ὡς ἐκ πρό σω πο 
τῆς Τσα ρι κῆς Ρω σί ας ἐ νῶ 
ὑ πάρ χουν καὶ πλη ρο φο ρί
ες ὅ τι κά ποι α στιγ μὴ τα ξί
δε ψε μα ζὶ μὲ τὸν Ρῶ σο 
δι πλω μά τη στὸ αὐ το κί νη τό 
του. Ἔτ σι οἱ Η ΠΑ ἀ πο φά
σι σαν νὰ λά βουν μέ τρα: 
ἡ ἐ κλο γὴ τοῦ Ἀ θη να γό ρα, 
ἡ ἄ φι ξή του μὲ τὸ ἀ ε ρο
σκά φος τοῦ Ἀ με ρι κα νοῦ 
Προ έ δρου Χά ρι Τρού μαν, 
ἡ πα ρα χώ ρη ση τῆς τουρ
κι κῆς ὑ πη κο ό τη τας μὲ τὸ 
σκε πτι κὸ ὅ τι ὅ ταν γεν νή
θη κε τὸ χω ρι ό του στὴν 
Ἑλ λά δα ἀ πο τε λοῦ σε μέ ρος 
τῆς Ὀ θω μα νι κῆς ἐ πι κρά
τει ας ἦ ταν με ρι κὲς μό νον 
ἀ πὸ τὶς κι νή σεις ποὺ δρο
μο λό γη σε ἡ Οὐ ά σιγ κτον». 
(Μα ρί α Ἀν τω νι ά δου, 
Γι α τί οἱ Η ΠΑ στη ρί ζουν τό Φα νά ρι, http://www.greeknewsonline.
com/modules.php?name=News&file=print&sid=2330). 

Οἱ λε πτο μέ ρει ες τῆς ἐ κλο γῆς Ἀ θη να γό ρα ἔ χουν ὡς ἑ ξῆς:
«Ἐ νῶ στήν ἐ κλο γή Μα ξί μου ὁ νο μάρ χης Κων σταν τι νου πό λε ως εἶ χε 

δη λώ σει στήν πα τρι αρ χι κή ἀν τι προ σω πεί α, πού τόν ἐ πι σκέ φθη κε, ὅ τι 
οἱ ἀρ χι ε ρεῖς τοῦ Φα να ρί ου μπο ροῦ σαν νά ἐ κλέ ξουν ὅ ποι ον θέ λουν, 
στήν ἐ κλο γή Ἀ θη να γό ρα ἔ θε σε θέ μα ἀ πο κλει σμοῦ ἀ π’ αὐ τήν ὅ λων 
τῶν ἀρ χι ε ρέ ων λέ γον τας τό πε ρί φη μο ‘οὐ δείς ἐξ ὑ μῶ ν’. Κι αὐ τό γι α τί 
γι ά τήν τουρ κι κή κυ βέρ νη ση, συμ φω νούν των καί τῆς ἑλ λη νι κῆς καί τῆς 
ἀ με ρι κα νι κῆς, μο να δι κός ὑ πο ψή φι ος ἦ ταν ὁ Ἀ με ρι κῆς Ἀ θη να γό ρας.

»Ἡ ὑ πο ψη φι ό τη τα Ἀ θη να γό ρα προ κά λε σε ἀν τι δρά σεις τό σο στήν 
Σύ νο δο τοῦ πα τρι αρ χεί ου, ὅ σο καί στήν ἱ ε ραρ χί α τῶν Νέ ων Χω ρῶν 

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας μέ τόν Πρόεδρο τῶν Η.Π.Α. Χάρυ 
Τρούμαν. Ἡ ἐκλογή του στόν Οἰκουμενικό Θρόνο ὑπῆρξε ἐπιλογή καί ἐπιβολή τοῦ 
Ἀμερικανοῦ Προέδρου.
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στήν Ἑλ λά δα. Τό τε ἐκ δη λώ θη κε ἀ νοι κτή ὑ πο στή
ρι ξη πρός τόν ὑ πο ψή φι ο τό σο ἀ πό τήν ἑλ λη νι κή, 
ὅ σο καί κυ ρί ως ἀ πό τήν τουρ κι κή κυ βέρ νη ση. 
Πα ράλ λη λα ἄρ χι σαν οἱ πι έ σεις ἀ πό τόν νο μάρ χη 
Κων σταν τι νου πό λε ως πρός ὅ σους ἀν τι δροῦ σαν. 
Ἀ κό μη ἡ ὑ πο ψη φι ό τη τά του πα ρα βί α ζε τόν τε σκε
ρέ τοῦ 1923, σύμ φω να μέ τό ὁ ποῖ ο οἱ Οἰ κου με νι
κοί Πα τρι άρ χες ἔ πρε πε νά εἶ ναι Τοῦρ κοι πο λί τες. 
Πα ρά ταῦ τα ὄ χι μό νο ἔ γι νε δε κτός, ἀλ λά με τά 
τήν ἐ κλο γή του, τοῦ δό θη κε ἡ τουρ κι κή ὑ πη κο ό
τη τα καί ὅ ταν ἔφ τα σε στήν Κων σταν τι νού πο λη ὁ 
νο μάρ χης τοῦ πα ρέ δω σε τήν ταυ τό τη τα.

»Μέ τόν τρό πο αὐ τό ἄρ χι σε ἡ πα τρι αρ χί α Ἀ θη
να γό ρα πού κρά τη σε γι ά 24 χρό νι α. Μι ά με γα
λει ώ δης πα τρι αρ χί α πού πα ρου σί α σε τε ρά στι ο 
ἔρ γο στό Δι ορ θό δο ξο καί Δι α χρι στι α νι κό χῶ ρο 
καί ἀ νέ δει ξε τό Φα νά ρι δι ε θνῶς. Χα ρα κτη ρι στι κά 
γι ά τήν πλη θω ρι κή προ σω πι κό τη τα τοῦ Πα τρι άρ
χη Ἀ θη να γό ρα εἶ ναι τά ἀ νοίγ μα τά του πρός τήν 
Ρω μαι ο κα θο λι κή Ἐκ κλη σί α καί τίς προ τε σταν τι
κές Ὁ μο λο γί ες πού με τέ τρε ψαν τό ἀ πο μο νω μέ νο 
Πα τρι αρ χεῖ ο σέ κέν τρο τοῦ παγ κό σμι ου ἐν δι α

φέ ρον τος». (Γ. Πρίν τζι πα καί Γ. Κα ρα γι άν νη, 
Ἐκ κλη σί α καί Ἑλ λη νι σμός ἀ πό τό 1821 ἕ ως σή με
ρα, ἐκδ. Προ σκή νι οἌγ γε λος Σι δε ρά τος, 2005, 
σελ. 283284).
Ἡ πα τρι αρ χί α Ἀ θη να γό ρα

Ἡ πο λύ χρο νη πα τρι αρ χί α Ἀ θη να γό ρα στά θη κε 
κα τά κοι νή ὁ μο λο γί α πα ρά τολ μη καί ἀ να τρε πτι
κή. Εἴ τε τήν κρί νει κα νείς μέ τά ἐ πι χει ρή μα τα 
τῶν ἐ πι κρι τῶν εἴ τε μέ τά ἀν τί στοι χα τῶν ὑ μνη
τῶν του κα τα λή γει στό ἴ δι ο πάν τα συμ πέ ρα σμα, 

ὅ τι οἱ το μές πού ἐ πέ φε ρε καί οἱ πρω το βου λί ες 
πού ἀ νέ λα βε, ἰ δι αί τε ρα στό θέ μα τοῦ δι α λό γου 
μέ τούς ἑ τε ρο δό ξους, ὑ πῆρ ξαν ἐ ξαι ρε τι κά και νο
τό μες καί ρη ξι κέ λευ θες.

Ἡ ἀ πο δο χή, λοι πόν, τῶν ἐ πι χει ρη μά των τῆς μί ας 
ἤ τῆς ἄλ λης πλευ ρᾶς ἐ ξαρ τᾶ ται κα τά κύ ρι ο λό γο 
ἀ πό τά κρι τή ρι α πού θέ τει κα νείς γι ά νά ἀ πο τι
μή σει τήν συ νο λι κή πα ρου σί α του στόν Οἰ κου με
νι κό Θρό νο καί τήν Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α.

Ἄν ὡς κρι τή ρι ό μας θέ του με τήν δι ε θνή ἀ κτι
νο βο λί α καί ἀ να γνώ ρι ση, τήν κοι νω νι κή καί πο λι
τι κή κα τα ξί ω ση, τήν δι πλω μα τι κή δει νό τη τα καί 
εὐ στρο φί α, τήν πρόσ δο ση κύ ρους καί προ βο λῆς 
στό Φα νά ρι καί ἄλ λα ἀ νά λο γα, τό τε ναί ἦ ταν 
μι ά «με γα λει ώ δης πα τρι αρ χί α» αὐ τή τοῦ Πα τρι
άρ χη Ἀ θη να γό ρα.

Γι ά τό Οἰ κου με νι κό Πα τρι αρ χεῖ ο ἡ ἐ πι λο γή 
ἦ ταν δε δο μέ νη καί τήν εἶ χε ἐ κμυ στη ρευ τεῖ ἀ πο
κα λυ πτι κά στόν τό τε Ἀρ χι ε πί σκο πο Ἀ με ρι κῆς 
Ἰ ά κω βο ὁ ἴ δι ος ὁ Πα τρι άρ χης Ἀ θη να γό ρας: 
«Ἀ πό αὐ τή τήν κα τά θλι ψη στήν ὁ ποί α ζοῦ με 
ἐ δῶ ἐ πί αἰ ῶ νες δέν εἶ ναι δυ να τόν νά μᾶς βγά λει 

κα νείς. Πρέ πει νά βγά λου με ἐ μεῖς τόν 
ἑ αυ τό μας, κοι τά ζον τας πρός τήν Δύ ση, 
πρός τήν Εὐ ρώ πη γε νι κά καί τίς Ἐκ κλη
σί ες τῆς Δύ σε ως». (Γ. Π. Μα λού χου, 
Ἐ γώ ὁ Ἰ ά κω βος, ἐκδ. ΣΚΑ Ϊ, ἐκδ. οἶ κος 
Λι βά νη, Ἀ θή να 2002, σελ. 189190).

Σέ ὅ,τι ἀ φο ρᾶ, ὅ μως, στά θέ μα τα 
τῆς πί στε ως τό τε τά πα ρα πά νω κρι
τή ρι α δέν ἔ χουν καμ μί α θέ ση στήν 
ἀ ξι ο λό γη ση τῶν ἐ πι λο γῶν. Του ναν τί ον 
μά λι στα ἀ πο τε λοῦν τρο χο πέ δη γι ά τήν 
δι α τή ρη ση τῆς ἀ κρί βει ας καί τῆς ἀ λή
θει άς της.

Δυ στυ χῶς ἡ ταύ τι ση τῶν συμ φε
ρόντων (τῶν κα λῶς ἔ στω νο ου μέ νων) τοῦ Οἰ κου
με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου μέ τίς ἐ πι λο γές του σέ 
ζη τή μα τα πί στε ως στά θη κε ὀ λέ θρι α καί δέν 
ἔ πα ψε μέ χρι καί σή με ρα νά μᾶς ἀ πο προ σα να το
λί ζει, νά μᾶς πα ρα πλα νᾶ καί νά μᾶς πα γι δεύ ει 
στό δι χα στι κό, ὅ σο καί τε χνη τό, δί λημ μα: ἤ τά 
οἰ κου με νι στι κά ἀ νοίγ μα τα ἤ ἡ πα ρα κμή καί ἡ 
ἀ πώ λει α τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ μας Πα τρι αρ χεί ου.

Ἔτ σι ἡ ὑ πο στή ρι ξη τῶν ἑ κά στο τε πρω το βου λι
ῶν τοῦ Φα να ρί ου ἔ γι νε ταυ τό ση μη μέ τήν ὑ πο

Ἔτσιἡὑποστήριξητῶνἑκάστοτεπρωτοβουλιῶν
τοῦΦαναρίουἔγινεταυτόσημημέτήνὑποστήρι
ξη τοῦ ἴδιου τοῦθεσμοῦ τοῦΟἰκουμενικοῦμας
Πατριαρχείου.Ἀλλάκαίἀντίστροφα,κάθεκριτι
κήπρός τίς ἐνέργειες τοῦΟἰκουμενικοῦΠατρι
αρχείουἐκλαμβάνεταιὡςπολεμικήκαίἀπαξίωση
τοῦ ἴδιου τοῦ θεσμοῦ. Αὐτός ὁ διχασμός ἔλαβε
τήνμορφήκαίτήνἰσχύἀξιώματος.
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στή ρι ξη τοῦ ἴ δι ου τοῦ θε σμοῦ τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ 
μας Πα τρι αρ χεί ου. Ἀλ λά καί ἀν τί στρο φα, κά θε 
κρι τι κή πρός τίς ἐ νέρ γει ες τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ 
Πα τρι αρ χεί ου ἐ κλαμ βά νε ται ὡς πο λε μι κή καί 
ἀ πα ξί ω ση τοῦ ἴ δι ου τοῦ θε σμοῦ. Αὐ τός ὁ δι χα
σμός ἔ λα βε τήν μορ φή καί τήν ἰ σχύ ἀ ξι ώ μα τος. 
Ἔ γι νε πά γι α τα κτι κή τοῦ Φα να ρί ου, δόγ μα τῆς 
ἐ ξω τε ρι κῆς μας πο λι τι κῆς, κοι νός τό πος στήν 
ἀ κα δη μα ϊ κή θε ο λο γί α, κα τευ θυν τή ρι α γραμ μή 
στόν τύ πο καί ὅ λα τά ΜΜΕ, μό νι μο σύν θη μα 
ὅ λων τῶν οἰ κου με νι στῶν.

Ἡ καλ λι έρ γει α σχέ σε ων μέ τό Βα τι κα νό
Ἀ πό τό ξε κί νη μα τῆς πα τρι αρ χί ας του «ὁ 

προ κα θή με νος τ ῆς Ὀρ θο δο ξί ας ἐ νηγ κα λί σθη με τά 
πα ροι μι ώ δους ζω τι κό τη τος τό ζή τη μα τῆς ἀ να θερ
μάν σε ως τῶν ἐ πα φῶν μέ τήν Ρώ μην, τήν ὁ ποί αν 
ἐν τῷ ἐν θρο νι στη ρί ῳ ἤ δη λό γῳ του ἀ σπά ζε ται 
με τ’ ἀ πε ράν του σε βα σμοῦ ἀ δελ φι κῶς ἐν Χρι στῷ» 
(Εὐ αγ. Βα ρελ λᾶ, Δι ορ θό δο ξοι καί Οἰ κου με νι καί 
Σχέ σεις τοῦ Πα τρι αρ χεί ου Κων σταν τι νου πό λε ως 

κα τά τόν Κ΄ αἰ ώ να, σελ. 204).
Τό ἄ νοιγ μα καί οἱ στε νές σχέ σεις τοῦ Πα τρι

άρ χη Ἀ θη να γό ρα μέ τό Βα τι κα νό ἦ ταν κά τι τό 
ἀ να με νό με νο καί προ γραμ μα τι σμέ νο, κα θώς 
«ἀ πό Μη τρο πο λί της Κερ κύ ρας εἶ χε καλ λι ερ γή σει 
στε νές σχέ σεις μέ τήν Κα θο λι κή Ἐκ κλη σί α πού ὡς 
ἀρ χι ε πί σκο πος Ἀ με ρι κῆς τίς ἀ ξι ο ποί η σε πε ρισ σό
τε ρο. Ὅ ταν μά λι στα ὡς Οἰ κου με νι κός Πα τρι άρ
χης δι ήρ χε το μέ τό προ σω πι κόν ἀ ε ρο πλά νον τοῦ 
Τρού μαν ἀ πό τό ἰ τα λι κό ἔ δα φος, πα ρα κά λε σε τόν 
πι λό το νά πε τά ξη πά νω ἀ πό τήν Ἁ γί α Ἕ δρα, ἀν τα
πο κρι νό με νος κα τ’ αὐ τόν τόν τρό πον στήν ἐ πι θυ
μί α πολ λῶν φί λων του τῆς Ἀ με ρι κῆς νά συν δε θῆ 
στε νό τε ρα μέ τόν Κα θο λι κι σμό». (Κα θη γη τοῦ Δ. 
Τσά κω να, Ἀ θη να γό ρας ὁ Οἰ κου με νι κός τῶν Νέ ων 
Ἰ δε ῶν, Ἀ θῆ ναι 1976, σελ. 93).

Ὁ πρῶ τος ἐ πί ση μος ἀ πε σταλ μέ νος τοῦ Φα να
ρί ου στό Βα τι κα νό ἦ ταν ὁ μό λις ἐ κλεγ μέ νος τό τε 
Ἀρ χι ε πί σκο πος Ἀ με ρι κῆς Ἰ ά κω βος, ὁ πρῶ τος 
ὀρ θό δο ξος Ἱ ε ράρ χης πού συ ναν τή θη κε μέ τόν 
Πά πα με τά ἀ πό αἰ ῶ νες. 

Κάποιοι ἀπό τούς βασικούς πρωτεργάτες τῆς προσεγγίσεως Φαναρίου-Βατικανοῦ. Ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά ὁ Ρωμαιοκαθολικός 
ἱερομόναχος Πέτρος Ντυπρέ, ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, ὁ Καρδινάλιος Μπέα καί ὁ Καρδινάλιος Βίλλεμπρανς.
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Στήν συ νάν τη ση πού εἶ χε μέ τόν Πά πα Ἰ ω άν νη ΚΓ΄ κα τά τό 
ἔ τος 1959 ὁ Ἀρ χι ε πί σκο πος Ἀ με ρι κῆς τοῦ με τα φέ ρει προ σω πι κό 
μή νυ μα τοῦ Πα τρι άρ χη Ἀ θη να γό ρα: «Ἁ γι ώ τα τε. Ἡ Α. Θ. Πα να γι ό
της ὁ Πα τρι άρ χης μοί ἀ νέ θε σε τήν ὑ ψί στην τι μήν νά ἐ πι δώ σω πρός 
τήν Ὑ με τέ ραν Ἁ γι ό τη τα, ὄ χι ἐν γράμ μα σιν ἀλ λ’ ἐν τῇ ζώ σῃ, τό ἑ ξῆς 
μή νυ μα: ‘ἐ γέ νε το ἄν θρω πος ἀ πε σταλ μέ νος πα ρά Θε οῦ, ὄ νο μα αὐ τῷ 
Ἰ ω άν νη ς’. Δι ό τι πι στεύ ει ὅ τι Ὑ μεῖς εἶ σθε ὁ δεύ τε ρος Πρό δρο μος, ὁ 
ἐ πι φορ τι σμέ νος πα ρά τοῦ Θε οῦ μέ τήν ἐν το λήν εὐ θεί ας νά ποι ή ση τε 
τάς τρί βους Αὐ τοῦ». (ὅ.π., σελ. 94 ).

Στήν ἀ πάν τη σή του ὁ Πά πας ἀ πο κα λύ πτει τίς προ θέ σεις τοῦ 
Βα τι κα νοῦ ἐν ὄ ψει τῆς Β΄ Βα τι κα νῆς Συ νό δου πού ἐ πρό κει το 
νά ξε κι νή σει τίς ἐρ γα σί ες της. «Σκο πός τῆς νέ ας Συ νό δου εἶ ναι 
ἡ ἐ πα νέ νω σις τῆς Ἐκ κλη σί ας» δη λώ νει στόν Ἀρ χι ε πί σκο πο καί 
συμ φω νοῦν ἀ πό κοι νοῦ ὅ τι ἡ «ἕ νω ση τῶν ἐκ κλη σι ῶν» πρέ πει 
νά στη ρι χθεῖ στίς ἀρ χές τῆς Γαλ λι κῆς Ἐ πα να στά σε ως (βλ.σχ. Γ. 
Μα λού χου, Ἐ γώ ὁ Ἰ ά κω βος). «Ἐ άν δέν ἐ πι κρα τή ση τό σύν θη μα τῆς 
Γαλ λι κῆς Ἐ πα να στά σε ως: ἐ λευ θε ρί α, ἰ σό της, ἀ δελ φό της, οὔ τε εἰ ρή
νη θά ὑ πάρ ξη με τα ξύ τῶν ἐ θνῶν, οὔ τε ἕ νω σις με τα ξύ τῶν Ἐκ κλη
σι ῶν» (Κα θη γη τοῦ Δ. Τσά κω να, Ἀ θη να γό ρας ὁ Οἰ κου με νι κός τῶν 
Νέ ων Ἰ δε ῶν, σελ. 95). 

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας στήν ἕδρα τοῦ Π.Σ.Ε. στήν Γενεύη.
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Τέ λος ὁ Πά πας ὁ ρί ζει τίς βα σι κές ἀρ χές αὐ τῆς 
τῆς «ἑ νώ σε ως»: «Ἡ ἕ νω σις θά εἶ ναι ἕ νω σις καρ
δι ῶν. Ἕ νω σις προ σευ χῆς. Ἕ νω σις – καρ πός ἀ να ζη
τή σε ως τοῦ ἑ νός ὑ πό τοῦ ἄλ λου» (ὅ.π., σελ. 95), 
δη λώ νει στόν Ἀρ χι ε πί σκο πο Ἰ ά κω βο καί ση μα
το δο τεῖ, ἔτ σι, τήν νέ α οἰ κου με νι κή πο λι τι κή τοῦ 
Βα τι κα νοῦ ἔ ναν τι τῆς Ὀρ θο δο ξί ας. 

Ἡ νέ α αὐ τή πο λι τι κή, πού θά λά βει τήν ἐ πί ση
μη μορ φή της μέ τίς ἀ πο φά σεις τῆς Β΄ Βα τι κα
νῆς Συ νό δου (19631965) καί τό πε ρί φη μο «Δι ά
ταγ μα πε ρί Οἰ κου με νι σμοῦ», θά ἐ πι βλη θεῖ στό 
ἑ ξῆς στόν δι ά λο γο με τα ξύ Ὀρ θο δό ξων 
καί Ρω μαι ο κα θο λι κῶν, ἀ φοῦ θά γί νει 
δε κτή καί ἐκ μέ ρους τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ 
Πα τρι αρ χεί ου. 

Πρό κει ται γι ά τήν γνω στή οὐ νι τι κοῦ 
τύ που «ἑ νό τη τα», μέ τόν ἀ μοι βαῖ ο 
ἐμ πλου τι σμό τῶν δύ ο πα ρα δό σε ων, 
τήν ἑ νό τη τα ἐν τῇ ποι κι λί ᾳ, ἡ ὁ ποί α 
προ πα γαν δί ζε ται κα τά κό ρον καί στίς 
μέ ρες μας. Ἑ νό τη τα, ὄ χι στήν πί στη καί 
τήν ἀ λή θει α, ἀλ λά μί α συγ κρη τι στι κοῦ 
τύ που συγ χώ νευ ση, μί α ἀ πορ ρό φη
ση, οὐ σι α στι κά, τῆς Ὀρ θο δο ξί ας στόν 
πα πι σμό, χω ρίς αὐ τός νά ἀ πο βά λει 
καμ μί α ἀ πό τίς αἱ ρε τι κές πλά νες του.

Στήν ὑ πη ρε σί α αὐ τῆς τῆς νέ ας οἰ κου
με νι κῆς πο λι τι κῆς ξε κι νᾶ μί α κοι νή 
ἐκ στρα τεί α «ψυ χο λο γι κῆς προ ε τοι μα σί
ας» γι ά τήν ἀ πο δο χή τῶν οἰ κου με νι στι
κῶν ἀ νοιγ μά των πού πραγ μα το ποι οῦν
ται. Ἡ ἐκ στρα τεί α αὐ τή κι νεῖ ται σέ δύ ο 
κυ ρί ως ἄ ξο νες. Ἀ πό τήν μί α πλευ ρά 
ἐ πι χει ρεῖ νά ἀμ βλύ νει, ἀ κό μη καί νά 
ἐ κμη δε νί σει, τίς δογ μα τι κές δι α φο ρές 
με τα ξύ Ὀρ θο δο ξί ας καί Ρω μαι ο κα θο
λι κι σμοῦ, ἀ πο δί δον τας τό με τα ξύ τους 
χά σμα σέ προ κα τα λή ψεις καί κα τά λοι
πα τοῦ πα ρελ θόν τος, πού ἔ χουν πλέ ον 
ξε πε ρα στεῖ καί ἐ κλεί ψει. Ἀ πό τήν ἄλ λη 
δέ ἐ πεν δύ ει συ στη μα τι κά στήν ἀ δή ρι τη δυ να μι κή 
τῆς ἐ πι κοι νω νι α κῆς τα κτι κῆς, τῆς προ βο λῆς καί 
τῆς ἐ πι βο λῆς μέ σῳ τῆς ἐ πα να λή ψε ως, στόν νό μο 
δη λα δή τῆς συ νή θει ας. 

Χα ρα κτη ρι στι κός ὅ σο καί ἄ κρως ἀ πο κα λυ πτι
κός αὐ τῆς τῆς ἐ πι χει ρού με νης ἀ να τρο πῆς καί 
ἀν τι στρο φῆς τῶν πα ρα δε δο μέ νων ἀρ χῶν καί 
τῆς ἀ λή θει ας τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας καί τῆς 
ἐκ κλη σι α στι κῆς ἱ στο ρί ας μας εἶ ναι ὁ δι ά λο γος 
τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι άρ χη Ἀ θη να γό ρα μέ 
τόν Καρ δι νά λι ο W i l l e b r a ns, πρό ε δρο τοῦ πα πι
κοῦ Συμ βου λί ου γι ά τήν χρι στι α νι κή ἑ νό τη τα, 
στό Φα νά ρι. Τό ἴ δι ο, βε βαί ως, χα ρα κτη ρι στι κός 
καί ἀ πο κα λυ πτι κός εἶ ναι καί ὁ σχο λι α σμός καί ἡ 
ἑρ μη νεί α τοῦ δι α λό γου αὐ τοῦ ἀ πό τόν Κα θη γη

τή Δ. Τσά κω να, ἑ νός ἀ πό τούς κο ρυ φαί ους θαυ
μα στές καί ὑ μνη τές τοῦ Πα τρι άρ χη Ἀ θη να γό ρα, 
στό βι βλί ο του, Ἀ θη να γό ρας ὁ Οἰ κου με νι κός τῶν 
Νέ ων Ἰ δε ῶν:
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Ὁ Πάπας Ἰωάννης ΚΓ΄ στήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Β΄ Βατικανῆς 
Συνόδου στίς 9 Ὀκτωβρίου 1962.
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«Ἀ πό τί προ ῆλ θε τό Σχί σμα; ρώ τη σε ὁ Πα τρι
άρ χης τόν Βι λεμ πράνς.

Ὁ Καρ δι νά λι ος προ σπά θη σε μ’ εὐ γέ νει α ν’ ἀ να
φέ ρη τίς δογ μα τι κές δι α φο ρές τῶν δύ ο Ἐκ κλη σι
ῶν. Ὁ Ἀ θη να γό ρας ὅ πως ἀρ γό τε ρα μοῦ δι η γή θη
κε τόλ μη σε νά πῆ ὁ λό κλη ρη τήν ἀ λή θει α στόν 
ἔκ πλη κτο Ὁλ λαν δό Καρ δι νά λι ο.

Ἅ γι ε Ἀ δελ φέ, τό Σχί σμα δέν ἔ γι νε ἀ πό τά ἔν ζυ
μα και τά ἄ ζυ μα. Ἄν τό Ἅ γι ο Πνεῦ μα πνῆ στά 
ἔν ζυ μα κα τά τόν ἴ δι ο τρό πο πνεῖ καί στά ἄ ζυ μα. 
Ἡ ἀν τί θε σις δέν ἦ ταν θε ο λο γι κή, ἀλ λά μό νο πο λι
τι κή. Ἦ ταν ἡ ἀν τί θε σις τῆς Ρώ μης μέ τήν Ἀ θή να. 
Σεῖς ἐκ προ σω πού σα τε τήν Ρώ μη κι ἐ μεῖς τό τε τήν 
Ἀ θή να.

Ὁ καρ δι νά λι ος κοκ κί νη σε ἀ πό ντρο πή. Ἐ ναν τί ον 
τοῦ κα τε στη μέ νου, ὁ Ἀ θη να γό ρας δέν ἐ δί στα σε 
νά δι α τυ πώ ση ὁ λό κλη ρη τήν ἀ λή θει α, ἀν τί θε τα μέ 
τήν ἐ πί ση μη δι δα σκα λί α καί τῶν δύ ο Ἐκ κλη σι ῶν. 
Δέν τοῦ ἄ ρε σε νά ἐ ξα πα τᾶ τά ἑ κα τομ μύ ρι α τῶν 

πι στῶν του μέ ἱ στο ρι κά ψεύ δη. .. Θε ω ροῦ σε πι ό 
τί μι ο νά μήν ἀλ λα ξο πι στῆ κα νείς, ἀλ λά μέ σα στό 
κά στρο τῆς Ἐκ κλη σί ας του νά πο λε μᾶ γι ά οἰ κου
με νι κό τη τα, ἀ δελ φο ποι ΐ α καί δι εύ ρυν σι» (ὅ.π., 
σελ. 117).

Τίς βα σι κές ἀρ χές τῆς νέ ας οἰ κου με νι κῆς 
τα κτι κῆς δι ε τύ πω σε πο λύ εὔ στο χα καί συ νο
πτι κά τό 1962 ὁ γνω στός ρω μαι ο κα θο λι κός θε ο
λό γος Ἰ ω άν νης Ντα νι ε λοῦ: «Ὁ λα τι νι κός καί ὁ 
βυ ζαν τι νός κό σμος, μέ τά συμ φέ ρον τά τους, ἔ χουν 
ἀ πό και ρό ἐ κλεί ψει. Τό δόγ μα εἶ ναι σχε δόν κοι
νό. Ἡ πα ρά δο σις ἐ πί σης. Τά μυ στή ρι α κοι νά. 
Καί κοι νοί οἱ ση με ρι νοί ἀν τί πα λοι. Οἱ αἰ ῶ νες πού 
ἐ πέ ρα σαν ἐ σώ ρευ σαν δι ά φο ρες προ κα τα λή ψεις, 
πού πρέ πει σι γάσι γά νά ἐ κμη δε νι σθοῦν. Ὡς πρῶ
το στά δι ο βλέ πω τήν ψυ χο λο γι κή προ ε τοι μα σί α» 
(ὅ.π., σελ. 97).

Γι ά αὐ τή τήν «ψυ χο λο γι κή προ ε τοι μα σί α» ξε κί
νη σαν καί συ νε χί ζον ται μέ χρι τίς μέ ρες μας μί α 
σει ρά ἀ πό κι νή σεις καί πρω το βου λί ες κο ρυ

Ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας στήν συνάντησή του μέ τόν Πάπα Παῦλο ΣΤ΄ στά Ἱεροσόλυμα τόν Ἰανουάριο τοῦ 1964.
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φαί ου συμ βο λι κοῦ χα ρα κτή ρα ἐκ μέ ρους τοῦ Βα τι κα νοῦ καί τῶν 
Ὀρ θο δό ξων Οἰ κου με νι στῶν μέ σκο πό τήν στα δι α κή ἄμ βλυν ση τῆς 
συ νει δή σε ως καί τήν ἐ ξα σθέ νι ση τοῦ αἰ σθη τη ρί ου τοῦ ὀρ θο δό ξου 
πλη ρώ μα τος. 

Ἡ συ νάν τη ση τῶν Ἱ ε ρο σο λύ μων
Μέ τήν ἀ ναρ ρί χη σή του στόν Θρό νο τῆς Κων σταν τι νου πό λε ως ὁ 

Πα τρι άρ χης Ἀ θη να γό ρας ξε κί νη σε ἐ πί ση μες καί μυ στι κές ἐ πα φές 
μέ τό Βα τι κα νό. «Ὁ Ἀ θη να γό ρας ἐ πί συ νε χῆ ἔ τη δι α πραγ μα τεύ ε ται 
πα ρα σκη νι α κῶς μέ τό Βα τι κα νό τήν συ νάν τη σί του μέ τόν Πά πα. 
Δι α με σο λα βη τής εἶ ναι ὁ Ρου μά νος Ἀρ χι μαν δρί της Σκρί μα, δι α πρε πής 
θε ο λό γος, καί δι ά φο ρες προ σω πι κό τη τες τοῦ κα θο λι κοῦ κό σμου» 
(Κα θη γη τοῦ Δ. Τσά κω να, Ἀ θη να γό
ρας ὁ Οἰ κου με νι κός τῶν Νέ ων Ἰ δε ῶν, 
σελ. 93).

Ἡ συ νάν τη ση αὐ τή πραγ μα το ποι ή
θη κε τε λι κά τόν Ἰ α νου ά ρι ο τοῦ 1964 
στά Ἱ ε ρο σό λυ μα. Ὁ Πά πας Παῦ λος 
ΣΤ΄, κα τά τήν δι άρ κει α τῆς λή ξε
ως τῶν ἐρ γα σι ῶν τῆς Β΄ Βα τι κα νῆς 
Συ νό δου, προ α νήγ γει λε τήν προ σκυ
νη μα τι κή του ἐ πί σκε ψη στά Ἱ ε ρο σό
λυ μα. Ὁ Οἰ κου με νι κός Πα τρι άρ χης 
Ἀ θη να γό ρας ἔ σπευ σε νά δη λώ σει ὅ τι 
θά πά ει καί ὁ ἴ δι ος στά Ἱ ε ρο σό λυ μα 
μέ σκο πό νά συ ναν τή σει τόν Πά πα. 
Ἐ πι θυ μοῦ σε δέ στήν συ νάν τη ση αὐ τή 
νά συμ με τά σχουν καί οἱ ἡ γέ τες τοῦ 
προ τε σταν τι σμοῦ μέ σκο πό μι ά παγ
χρι στι α νι κή προ σέγ γι ση πού θά ὁ δη
γοῦ σε στήν ἕ νω ση.

«Δέν ἠρ κέ σθη δέ μό νον εἰς τοῦ το. 
Ἐ πρό τει νε ταυ το χρό νως, ἵ να καί οἱ 
Πα τρι άρ χαι καί Πρό ε δροι τῶν ἑ κα στα
χοῦ Αὐ το κε φά λων Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη
σι ῶν πο ρευ θῶ σιν ὅ λοι ὁ μοῦ εἰς Ἱ ε ρο σό
λυ μα, συ ναν τη θῶ σι με τά τοῦ Πά πα καί 
δι ε ξα γά γω σι με τά τού του συ ζή τη σιν πε ρί 
τῆς ἑ νώ σε ως τῶν Ἐκ κλη σι ῶν». (Χρυ σο
στό μου Β΄, Ἀρ χι ε πι σκό που Ἀ θη νῶν 
καί πά σης Ἑλ λά δος, Τά Πε πραγ μέ να 
ἀ πό 1571963 μέ χρι 1571964, Ἀ θῆ ναι 1964, σελ. 39).

Πρό κει ται γι ά πρω τό γνω ρες πραγ μα τι κά ἀ πο φά σεις, πού ἀ νέ
τρε ψαν μέ σα σέ μι ά στιγ μή κά θε δε δο μέ νο τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη
σί ας, ἱ ε ρούς κα νό νες, συ νο δι κό τη τα, ἁ γι ο πα τε ρι κή πα ρά δο ση, 
δογ μα τι κή καί ἐκ κλη σι α στι κή συ νεί δη ση καί τό σα ἄλ λα. Καί νά 

Ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας μέ τόν Πάπα Παῦλο ΣΤ΄ κατά τήν συνά-
ντησή τους στά Ἱεροσόλυμα τόν Ἰανουάριο τοῦ 1964.
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σκεφ τεῖ κα νείς πώς πρό κει ται γι ά ἀ πο φά σεις 
ἑ νός καί μό νο ἀν δρός, χω ρίς καμ μί α προ η γού με
νη πα νορ θό δο ξη ἀ πό φα ση οὔ τε κἄν ἐ νη μέ ρω ση 
ἐ π’ αὐ τῶν! «Αἱ ἄ νω ἀ πό ψεις τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ 
Πα τρι άρ χου. .. ἐ δη μι ούρ γη σαν πα ρά τοῖς Ὀρ θο
δό ξοις ἀλ γει νήν ἐν τύ πω σιν. .. Τό ἀ πο φα σι στι κόν 
τοῦ το καί ἀ πρό ο πτον βῆ μα τοῦ Πα τρι αρ χεί ου, ἔ δει 
νά κα τα στῇ ἀν τι κεί με νον κοι νῆς συ σκέ ψε ως καί 
ἀ πο φά σε ως τῶν κα τά τό πους ἁ γί ων Ὀρ θο δό ξων 
Ἐκ κλη σι ῶν» (ὅ.π., σελ. 39).

Ἡ συ νάν τη ση Πά παΠα τρι άρ χη στά θη κε μί α 
ὑ πο δειγ μα τι κή ἐ φαρ μο γή τῆς προ α πο φα σι σμέ
νης οἰ κου με νι στι κῆς τα κτι κῆς πού προ α να φέ
ρα με. Ἐ πέν δυ σε συ στη μα τι κά στήν δύ να μη τῆς 
εἰ κό νας, τοῦ συμ βο λι σμοῦ καί τῶν ἐν τυ πώ σε ων. 
Ὁ Πα τρι άρ χης Ἀ θη να γό ρας, ἄλ λω στε, ἐ ξό χως 
πλη θω ρι κή καί χα ρι σμα τι κή προ σω πι κό τη τα, 
δι έ θε τε ἰ δι αί τε ρη εὐ χέ ρει α στήν ἐ πι κοι νω νι α κή 
τα κτι κή καί μέ τίς δη λώ σεις του κέρ δι σε ἀ μέ σως 
τόν δη μο σι ο γρα φι κό κό σμο. «Τέ τοι ες κου βέν τες 
ἤ θε λαν οἱ δη μο σι ο γρά φοι κι ἔ τρε ξαν ποι ός πρῶ τος 
θά προ λά βη νά στεί λει τό τη λε γρά φη μά του. Οἱ 

ἄλ λοι, οἱ πολ λοί πού ἀ κο λού θη σαν τόν Πά πα, πού 
δέν ἦ ταν κα θό λου προ σι τός καί πού δέν εἶ πε οὔ τε 
λέ ξι, ἄρ χι σαν κι αὐ τοί νά τρέ χουν πί σω ἀ πό τόν 
Ἀ θη να γό ρα» (Κα θη γη τοῦ Δ. Τσά κω να, Ἀ θη να γό
ρας ὁ Οἰ κου με νι κός τῶν Νέ ων Ἰ δε ῶν, σελ. 98).

Ἐ πι κοι νω νι α κή τα κτι κή, πο λύ κρο τες δη λώ σεις 
καί μι ά ἀ κα τά σχε τη ἀ γα πο λο γί α κυ ρι άρ χη σε 
στήν περίφημη συ νάν τη ση, ἔτ σι ὅ πως μᾶς τήν 
πε ρι γρά φει ὁ ἴ δι ος ὁ Πα τρι άρ χης: «Κι ὅ ταν εἶ δε 
ὁ ἕ νας τὸν ἄλ λο, αἱ χεῖ ρες μας ἤ νοι ξαν αὐ το μά
τως. Ὁ ἕ νας ἐρ ρί φθη εἰς τὴν ἀγ κά λην τοῦ ἄλ λου. 
Ὅ ταν μᾶς ἠ ρώ τη σαν πῶς ἐ φι λη θή κα μεν, ἀ δελ φοί, 
ὕ στε ρα ἀ πὸ 900 χρό νι α  Ἐ ρω τᾶς πῶς; Ἐ πή γα
με οἱ δύ ο μας χέ ρι μὲ χέ ρι εἰς τὸ δω μά τι όν του, 
καὶ εἴ χα μεν μί αν μυ στι κὴν ὁ μι λί αν οἱ δύ ο μας. Τί 
εἴ πα μεν; Ποι ὸς ξέ ρει τί λέ γουν δύ ο ψυ χὲς ὅ ταν 
ὁ μι λοῦν! Ποι ὸς ξέ ρει τί λέ γουν δύ ο καρ δί αι, ὅ ταν 
ἀν ταλ λάσ σουν αἰ σθή μα τα!» (Ἡ προσ λα λι ά τοῦ 
Ἀ θη να γό ρου, Πρω το πρε σβυ τέ ρου Γ. Με ταλ
λη νοῦ, Κα θη γη τοῦ Πα νε πι στη μί ου Ἀ θη νῶν, Οἱ 
δι ά λο γοι χω ρίς προ σω πεῖ ον [Ἀ νά τυ πο ἐκ τοῦ 
πε ρι ο δι κοῦ Πα ρα κα τα θή κη], σελ. 4). 

Βατικανό 1965. Ἡ τελετή τῆς ἄρσεως τῶν ἀναθεμάτων. Διακρίνονται ἀπό ἀριστερά: δεύτερος ὁ Πέτρος Ντυπρέ, ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἀμερικῆς Ἰάκωβος καί ὁ Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Μελίτων. Στό κέντρο ὁ Πάπας Παῦλος ΣΤ΄. 
Δεύτερος ἀπό δεξιά ὁ νεαρός ἱερέας (νῦν Οἰκουμενικός Πατριάρχης) κ. Βαρθολομαῖος.
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Τό μυ στι κό πε ρι ε χό με νο, βε βαί ως, τῆς «συ νο μι λί ας τῶν ψυ χῶν» 
Πά παΠα τρι άρ χη καί τῶν αἰ σθη μά των πού ἀν τήλ λα ξαν δέν ἀ να
κοι νώ θη κε πο τέ οὔ τε στίς Συ νό δους τῶν Το πι κῶν Ὀρ θο δό ξων 
Ἐκ κλη σι ῶν οὔ τε στό ὀρ θό δο ξο πλή ρω μα. Τό πλη ρο φο ρού μα στε, 
ὅ μως, στα δι α κά ἀ πό τό τε, κα θώς πα ρα κο λου θοῦ με τήν προ δι α γε
γραμ μέ νη καί προ α πο φα σι σμέ νη ἀ πό τό τε οἰ κου με νι στι κή πο ρεί α 
πρός τήν «ἕ νω ση». «Τί εἴ πα μεν; Ἐ κά μα με κοι νὸν πρό γραμ μα, μὲ 
ἰ σο τι μί αν ἀ πό λυ τον, ὄ χι μὲ δι α φο ράν» (ὅ.π., σελ. 4). Αὐ τό τό «κοι
νό πρό γραμ μα» πού κα ταρ τί στη κε σέ μί α μυ στι κή συ νάν τη ση δύ ο 
ἀν δρῶν ἦ ταν, ὅ πως προ κύ πτει ἀ πό τίς ἀρ χι κές 
δη λώ σεις καί ἀ να φο ρές, πο λύ πι ό προ χω ρη μέ νο 
ἀ πό αὐ τό πού τε λι κά πα ρου σι ά στη κε.

Ἐ πρό κει το γι ά σα φή συμ φω νί α γι ά «ἕ νω ση στό 
κοι νό πο τή ρι ο», ἀ φοῦ ἐκ τῶν πραγ μά των ἀ πο
κα λύ πτε ται ὅ τι αὐ τή ἦ ταν ἡ ἀρ χι κή ἐ πι θυ μί α 
τῶν δύ ο με ρῶν. «Καὶ εἴ πα μεν ὅ τι ἤ δη εὑ ρι σκό με
θα εἰς τὴν ὁ δὸν εἰς Ἐμ μα ούς» συ νε χί ζει ὁ Πα τρι
άρ χης Ἀ θη να γό ρας «καὶ πη γαί νο μεν νὰ μᾶς 
συ ναν τή ση ὁ Κύ ρι ος ἐν τῷ κοι νῷ ἁ γί ῳ Πο τη ρί ῳ. Ὁ 
Πά πας ἀ παν τῶν μοῦ προ σέ φε ρε ἅ γι ον Πο τή ρι ον. 
Δὲν ἤ ξευ ρεν ὅ τι ἐ γὼ θὰ μι λοῦ σα δι’ Ἅ γι ον Πο τή
ρι ον, οὔ τε ἤ ξε ρα ὅ τι θὰ μοῦ προ σέ φε ρεν Ἅ γι ον 
Πο τή ρι ον! Τί εἶ ναι; Συμ βο λι σμὸς τοῦ μέλ λον τος» 
(ὅ.π., σελ. 4).

Ἡ ἄρ ση τῶν ἀ να θε μά των
Αὐ τή ἡ «ἕ νω ση στό κοι νό Πο τή ρι ο» ἐ πι χει ρή

θη κε μέ τήν πε ρί φη μη «ἄρ ση τῶν ἀ να θε μά των» 
με τα ξύ Βα τι κα νοῦ καί Φα να ρί ου, πού πραγ
μα το ποι ή θη κε στά τέ λη τοῦ 1965, μέ μο νο με
ρή ἀ πό φα ση τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου. 
Χα ρα κτη ρι στι κή ἦ ταν ἡ ἀν τί δρα ση τῆς Ἐκ κλη σί
ας τῆς Ἑλ λά δος ἡ ὁ ποί α «μέ πολ λήν δυ σμέ νει αν 
ἐ πλη ρο φο ρή θη τήν πρω το βου λί αν τοῦ Οἰ κου
με νι κοῦ Πα τρι άρ χου Κων σταν τι νου πό λε ως Παν. 
Ἀ θη να γό ρα. Οὐ δείς ἔ χει τό δι καί ω μα νά προ βαί νῃ 
εἰς πα ρο μοί ας πρά ξεις. Τό δι καί ω μα ἔ χει μό νον 
ὁ λό κλη ρος ἡ Ὀρ θο δο ξί α». (Δή λω ση τοῦ Ἀρ χι ε
πι σκό που Ἀ θη νῶν Χρυ σο στό μου, ἐ φημ. Ὀρ θό
δο ξος Τύ πος, Νο έμ βρι ος 1965). 

Μέ τήν ἄρ ση τῶν ἀ να θε μά των οἱ δύ ο πλευ ρές 
ἐν νο οῦ σαν τήν ἄρ ση τοῦ Σχί σμα τος. Ὁ τό τε Ἀρ χι ε πί σκο πος Ἀ με
ρι κῆς Ἰ ά κω βος, ἐ πί ση μος ἀ πε σταλ μέ νος ἐ κεί νη τήν πε ρί ο δο τοῦ 
Πα τρι άρ χη Ἀ θη να γό ρα πρός τούς Ρω μαι ο κα θο λι κούς, ἀ πο κα λύ
πτει τό πε ρι ε χό με νο τῶν μη νυ μά των πού ἀν τήλ λασ σαν Φα νά ρι καί 
Βα τι κα νό «μέ χρι τοῦ τολ μη ροῦ ἐ πί σης μη νύ μα τος πού μοῦ ἀ νέ θε σε 

Ὁ θεμελιωτής τοῦ θεολογικοῦ ὑπόβαθρου τῆς προσεγγί-
σεως Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν, Μητροπολίτης 
Γέρων Χαλκηδόνος Μελίτων Χατζῆς, πνευματικός πατέ-
ρας καί ἐμπνευστής τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. 
Βαρθολομαίου. Ὁ Μητροπολίτης Χαλκηδόνος ἦταν αὐτός 
πού ἀνέλαβε τήν θεολογική ὑποστήριξη τῆς ἄρσεως τῶν 
ἀναθεμάτων μέ συνεχεῖς περιοδεῖες του ἀνά τήν Εὐρώπη. 
Μεταξύ αὐτῶν καί ἡ ἐπίσκεψή του στό Βατικανό ὅπου ὁ 
Πάπας Παῦλος ΣΤ΄ σέ μιά κορυφαία ἐκδηλώση «ἐπίθεσης 
ἀγάπης» ἔσκυψε καί τοῦ φίλησε τά πόδια.
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ὁ Πα τρι άρ χης νά με τα βι βά σω στόν πρό ε δρο τῆς Ἐ πι τρο πῆς Σχέ σε ων 
Δύ σης καί Ἀ να το λῆς, πού ἦ ταν ἕ νας Γερ μα νός σε βά σμι ος καρ δι νά λι
ος, ὁ Αὐ γου στῖ νος Μπέ α». 

Καί συνεχίζει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος: «Λί γο και ρό με τά, ἐ πι σκέ πτο
μαι τόν Μπέ α στή Νέ α Ὑ όρ κη. Τόν ρώ τη σα: ‘Τί λέ τε, σε βα σμι ό τα τε, 

μπο ροῦ με νά φέ ρου με τίς 
Ἐκ κλη σί ες μας πι ό κον
τά μέ τήν ἄρ ση τοῦ Σχί
σμα τος;’ Μοῦ λέ ει: ‘Κα λή 
ἰ δέ α, δέν ξέ ρω πῶς θά τή 
δεχ τοῦν στή Ρώ μη, ἀλ λά 
ἐ γώ νο μί ζω ὅ τι πρέ πει νά 
γί νει ἡ ἄρ ση τοῦ Σχί σμα
τος. Ἔτ σι, δέν θά ἔ χου
με λό γο κα νέ ναν νά μήν 
πλη σι ά σου με ὁ ἕ νας τόν 
ἄλ λο’.

Ἐρώτηση Γ. Μαλούχου: 
«Τήν ἄρ ση τοῦ Σχί σμα τος 
ἤ τοῦ ἀ να θέ μα τος;».

Ἀπάντηση Ἀρχιεπισκό
που: «Καί τά δύ ο αὐ τά 
μα ζί πη γαί νου νε, γι α τί 
ὅ ταν κα τέ θε σαν οἱ ἀν τι
πρό σω ποι τοῦ Πά πα τό 
ἀ νά θε μα, τρό πον τι νά, μέ 
τό ὁ ποῖ ο ἀ να θε μά τι ζε ὁ 
Πά πας Νι κό λα ος τόν Μι χα
ήλ Κη ρου λά ρι ο, Πα τρι άρ χη 
Κων σταν τι νου πό λε ως, ἦ ταν 

τό ὁ ρι στι κό Σχί σμα πι ά. Δέν ἔ γι νε ἄλ λη ἐ πί ση μος πρᾶ ξις πού νά 
κα θι ε ρώ σει τό Σχί σμα ὡς μί α δι αι ρε τι κή γραμ μή με τα ξύ Ἀ να το λῆς καί 
Δύ σε ως» (Γ. Μα λού χου, Ἐ γώ ὁ Ἰ ά κω βος, σελ. 196197). Ἡ ἄρ ση τοῦ 
σχί σμα τος ἐν τάσ σε ται, ἄλ λω στε, καί στήν λο γι κή τῶν ἀ πο φά σε ων 
τῆς Β΄ Βα τι κα νῆς Συ νό δου, πού πραγ μα το ποι εῖ το ἐ κεῖ νο τό δι ά
στη μα, γι ά ἄρ ση τῆς ἀ κοι νω νη σί ας καί ἀ να γνώ ρι ση τῶν μυ στη ρί ων 
τῶν Ὀρ θο δό ξων.

Στό λα τι νι κό μά λι στα κεί με νο τῆς «ἄρ σε ως τῶν ἀ να θε μά των» 
ὑ πάρ χει ὁ ὅ ρος e x c o m m u n i c a t io=ἀ κοι νω νη σί α, ὁ ὁ ποῖ ος στήν ἐ πί
ση μη με τά φρα ση τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου με τα φρά ζε ται 
ὡς «ἀ να θέ μα τα» (βλ. σχ. Τό μος Ἀ γά πης, V a t i c anP h a n ar (1958
1970), R o me I s t a n b ul 1971, σελ. 286287). Τό κεί με νο, δη λα δή, 
μι λοῦ σε γι ά «ἄρ ση τῆς ἀ κοι νω νη σί ας». «Οἱ N ew Y o rk T i m es με τέ
δω σαν τήν ἀ πό κοι νοῦ ἀγ γε λί αν τοῦ Βα τι κα νοῦ καί τοῦ Φα να ρί ου 
τῆς 7ης Δε κεμ βρί ου 1965 δι ά τήν ἄρ σιν τοῦ e x c o m m u n i c a t io (τῆς 

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας κατά τήν ἐπίσκεψή του στό Βατικανό (ἡ 
πρώτη ἐπίσκεψη Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη μετά τό Σχίσμα) μέ τόν Πάπα Παῦλο 
ΣΤ΄ κατά τή διάρκεια τῆς παπικῆς λειτουργία τό 1967.
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ἀ κοι νω νη σί ας τοῦ Λα τι νι κοῦ κει μέ νου) εἰς τήν πρώ την σε λί δα, ὡς τό 
τέ λος τοῦ σχί σμα τος τοῦ 1054 καί ὡς τήν ἐ πα νέ ναρ ξιν τῆς μυ στη ρι α
κῆς κοι νω νί ας πού εἶ χε τό τε δῆ θεν δι α κο πεῖ. Φαί νε ται πλέ ον σα φῶς 
ὅ τι τό Ἑλ λη νι κόν κεί με νον πού ἀ ναγ γέ λει τήν ‘ἄρ σιν τῶν ἀ να θε μά τω ν’ 
ἦ το τε χνη έν τως πα ρα πλα νη τι κόν. Φαί νε ται εἶ χε σκο πόν νά ἀμ βλύ νη 
ἐν δε χο μέ νας ἀρ νη τι κάς ἀν τι δρά σεις τῶν Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν» 
(π. Ἰ ω. Ρω μα νί δου, Ὀρ θό δο ξος καί βα τι κά νει ος συμ φω νί α πε ρί 
Οὐ νί ας, http://www.romanity.org/htm/rom.e.14.orthodoxi_kai_
vatikania_sumfonia_peri_ounias.01.htm) .

Χα ρα κτη ρι στι κό, ἐ πί σης, εἶ ναι ὅ τι «ὁ Πά πας Ἰ ω άν νης Παῦ λος Β΄ 
πρίν ἐ πι σκε φθεῖ τό Φα νά ρι (30111979) . .. ἐ ξέ φρα σε τή βε βαι ό τη τά 
του ὅ τι ἡ ἑ νό τη τα ἔ χει ἀ πο κα τα στα θεῖ στήν πρά ξη (In T at w ar d er 
w i e d e r h e s t e u ng d er E i n h e it d er C h r i s t en)» (Ἀντ. Πα πα δό που
λου, Θε ο λο γι κός Δι ά λο γος Ὀρ θο δό ξων καί Ρω μαι ο κα θο λι κῶν (Ἱ στο
ρί αΚεί με ναΠρο βλή μα
τα), ἐκδ. οἶ κος ἀ δελ φῶν 
Κυ ρι α κί δη, Θεσ σα λο νί κη
Ἀ θή να 1996, σελ. 40).

Τό νέ ο οἰ κου με νι στι κό 
δόγ μα, πού δι α μορ φώ
νε ται με τα ξύ Βα τι κα νοῦ 
καί Φα να ρί ου στά μέ σα 
τοῦ 20οῦ αἰ ώ να, θε ω ρεῖ 
ἀ με λη τέ ες τίς δογ μα τι κές 
δι α φο ρές με τα ξύ Ὀρ θο
δο ξί ας καί Ρω μαι ο κα θο λι
κι σμοῦ, ἀ πο δί δει τό Σχί
σμα καί τήν δι α κο πή τῆς 
ἐκ κλη σι α στι κῆς κοι νω νί ας 
σέ πο λι τι κούς λό γους καί 
τήν ἔλ λει ψη ἀ γά πης ἑ κα
τέ ρω θεν. Μέ βά ση αὐ τή 
τήν λο γι κή, λοι πόν, αὐ τό 
πού χρει α ζό ταν γι ά τήν 
ἀ πο κα τά στα ση τῆς ἑ νό
τη τος ἦ ταν ἡ ἄρ ση τοῦ 
Σχί σμα τος καί «νά ἀ γα
πη θοῦ με», κα τά τόν 
Πα τρι άρ χη Ἀ θη να γό ρα, 
ἀ φοῦ «ἕ ως τὸ 1054 εἴ χα με 
πολ λάς δι α φο ράς. .. Ἀλ λά 
ἠ γα πώ με θα. Καὶ ὅ ταν ἀ γα πῶν ται οἱ ἄν θρω ποι, δι α φο ραί δὲν ὑ πάρ
χουν. Ἀλ λά τὸ 1054 πού ἐ παύ σα μεν νὰ ἀ γα πώ με θα, ἦλ θαν ὅ λες οἱ 
δι α φο ρές. Ἠ γα πώ με θα καὶ εἴ χο μεν τὸ ἴ δι ον μυ στή ρι ον. Τὸ ἴ δι ον βά πτι
σμα, τὰ ἴ δι α μυ στή ρι α καὶ ἰ δι αι τέ ρως τὸ ἴ δι ο Ἅ γι ον Πο τή ρι ον. Τώ ρα 
ποὺ ξα να γυ ρί σα μεν εἰς τὸ 1054, δι α τὶ δὲν ξα να γυ ρί ζο μεν καὶ εἰς τὸ 

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας κατά τήν ἐπίσκεψή του στό Βατικανό (ἡ 
πρώτη ἐπίσκεψη Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη μετά τό Σχίσμα) μέ τόν Πάπα Παῦλο ΣΤ΄ 
κατά τή διάρκεια τῆς παπικῆς λειτουργία τό 1967.
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Ἅ γι ον Πο τή ρι ον; ». (Ἡ προσ λα λι ά τοῦ Ἀ θη να γό ρου, Πρω το πρε σβυ
τέ ρου Γ. Με ταλ λη νοῦ, Οἱ δι ά λο γοι χω ρίς προ σω πεῖ ον, σελ. 45). 

Ὁ στό χος, λοι πόν, εἶ ναι δε δο μέ νος: ἡ πλή ρης «ἕ νω ση», τό κοι νό 
Πο τή ρι ο. Γι ά τήν ἐ πί τευ ξη αὐ τοῦ τοῦ στό χου θά πρέ πει νά ἀ κο
λου θη θεῖ μί α δι α δι κα σί α, μί α κοι νή πο ρεί α. Γι ά τόν Πα τρι άρ χη 
Ἀ θη να γό ρα «ὑ πάρ χουν δύ ο δρό μοι: Ὁ Θε ο λο γι κὸς δι ά λο γος. Καὶ 
ἔ χο μεν τοὺς θε ο λό γους ἑ κα τέ ρω θεν, οἱ ὁ ποῖ οι με λε τοῦν τὸ ζή τη μα 
τῆς ἐ πα νό δου εἰς τὰ πα λαι ά. Καὶ ἐ πει δὴ δὲν ἔ χω πολ λὲς ἐλ πί δες ἀ πὸ 
τὸν θε ο λο γι κὸν δι ά λο γον. .. δι’ αὐ τὸ ἐ γὼ προ τι μῶ τὸν δι ά λο γον τῆς 
ἀ γά πης. Νὰ ἀ γα πη θοῦ με! Καὶ τί γί νε ται σή με ρα; Πνεῦ μα μέ γα ἀ γά
πης ἐ ξα πλώ νε ται ὑ πὲρ τοὺς Χρι στι α νοὺς Ἀ να το λῆς καὶ Δύ σε ως. Ἤ δη 
ἀ γα πώ με θα. Ὁ Πά πας τὸ εἶ πε: ἀ πέ κτη σα ἕ ναν ἀ δελ φὸν καὶ τοῦ λέ γω 
σ’ ἀ γα πῶ! Τὸ εἶ πα καὶ ἐ γώ: Ἀ πέ κτη σα ἕ ναν ἀ δελ φὸ καὶ τοῦ εἶ πα σ’ 
ἀ γα πῶ! Πό τε θὰ ἔλ θη αὐ τὸ τὸ πράγ μα; Ὁ Κύ ρι ος, τὸ ξέ ρει. Δὲν τὸ 
ξέ ρο με. Ἀλ λὰ ἐ κεῖ νο τὸ ὁ ποῖ ο ξεύ ρω, εἶ ναι ὅ τι θὰ ἔλ θη. Πι στεύ ω, 
ὅ τι θὰ ἔλ θη. Δι ό τι δὲν εἶ ναι δυ να τὸν νὰ μὴ ἔλ θη, δι ό τι ἤ δη ἔρ χε ται. 
Δι ό τι ἤ δη εἰς τὴν Ἀ με ρι κὴν με τα λαμ βά νε τε πολ λοὺς ἀ πὸ τὸ Ἅ γι ον 
Πο τή ρι ον καὶ κα λὰ κά νε τε! Καὶ ἐ γὼ ἐ δῶ, ὅ ταν ἔρ χων ται Κα θο λι κοὶ 
ἤ Προ τε στάν ται καὶ ζη τοῦν νὰ με τα λά βουν, τοὺς προ σφέ ρω τὸ Ἅ γι ον 
Πο τή ρι ον! Καὶ εἰς τὴν Ρώ μη τὸ ἴ δι ο γί νε ται καὶ εἰς τὴν Ἀγ γλί αν καὶ εἰς 
τὴν Γαλ λί αν. Ἤ δη ἔρ χε ται μο να χό του. Ἀλ λὰ δὲν κά νει νὰ ἔλ θη ἀ πὸ 

Ὁ Πάπας Παῦλος ΣΤ΄ καί ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας μέ τίς συνοδεῖες τους στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου στό Φανάρι τόν Ἰούλιο τοῦ 1967.

«ΔιότιἤδηεἰςτὴνἈμερι

κὴνμεταλαμβάνετεπολ

λοὺςἀπὸτὸἍγιονΠοτή

ριονκαὶκαλὰκάνετε!

Καὶἐγὼἐδῶ,ὅταν

ἔρχωνταιΚαθολικοὶἤ

Προτεστάνταικαὶ

ζητοῦννὰμεταλάβουν,

τοὺςπροσφέρω

τὸἍγιονΠοτήριον!

ΚαὶεἰςτὴνΡώμητὸἴδιο

γίνεταικαὶεἰςτὴνἈγγλί

ανκαὶεἰςτὴνΓαλλίαν»

(ΠατριάρχηςἈθηναγόρας)



τοὺς λα ϊ κοὺς καὶ ἀ πὸ τοὺς ἱ ε ρεῖς. Πρέ πει νὰ εἶ ναι σύμ φω νος καὶ ἡ 
Ἱ ε ραρ χί α καὶ ἡ Θε ο λο γί α. Γι’ αὐ τὸ λοι πὸν προ σπα θοῦ με νὰ ἔ χω μεν 
καὶ θε ο λό γους μα ζί, δι ὰ νὰ ἔλ θη αὐ τὸ τὸ με γά λο γε γο νός, τοῦ Παγ
χρι στι α νι σμοῦ. Καὶ μα ζὶ μὲ αὐ τὸ τὸ με γά λο γε γο νός, θὰ ἔλ θη μί αν 
ἡ μέ ραν τὸ ὄ νει ρόν μας τῆς Πα ναν θρω πό τη τος» (ὅ.π., σελ. 5).

«Ἐπίθεσηἀγάπης» καί δι γλωσ σί α τοῦ Βα τι κα νοῦ
Αὐ τή ἡ ἀ κα τά σχε τη ἀ γα πο λο γί α θά κυ ρι αρ χή σει στόν «δι ά λο γο» 

μέ τούς Ρω μαι ο κα θο λι κούς. Ἡ «ἐ πί θε ση τῆς ἀ γά πης» εἶ ναι μί α 
τα κτι κή πού θά ἐ φαρ μό σει συ στη μα τι κά καί τό Βα τι κα νό. Ἀ πό τά 
μέ σα τοῦ 20οῦ αἰ ώ να τό Βα τι κα νό ἐγ κα τα λεί πει φαι νο με νι κά τήν 
πα λαι ά τα κτι κή του γι ά ἀ παί τη ση προ σχω ρή σε ως στόν Ρω μαι ο κα
θο λι κι σμό τῶν «αἱ ρε τι κῶν ὀρ θο δό ξων» . 

Οἱ νέ ες κοι νω νι κές καί πο λι τι κές συν θῆ
κες δέν προ σφέ ρον ται πλέ ον γι ά ἐ χθρι κές 
ἀν τι πα ρα θέ σεις καί πο λε μι κό κλί μα καί τό 
Βα τι κα νό σπεύ δει νά προ σαρ μο στεῖ πα ραλ
λάσ σον τας τήν ἐ πι κοι νω νι α κή του πο λι τι κή. 
Ξε κι νᾶ, ἔτ σι, τήν «ἐ πί θε ση στά νῶ τα», κα τά 
τόν μα κα ρι στό π. Ἰ ω άν νη Ρω μα νί δη, ἐ πί δει
ξη φι λί ας καί ἀ γά πης, οἰ κου με νι κά ἀ νοίγ μα
τα καί δι ά λο γος, χω ρίς καμ μί α οὐ σι α στι κή 
ἀλ λα γή στούς στό χους καί τίς με θό δους.

Αὐ τό ἐ πι βε βαι ώ νε ται καί ἀ πό τό γε γο νός 
ὅ τι ταυ τό χρο να μέ τό «Δι ά ταγ μα πε ρί Οἰ κου
με νι σμοῦ» , πού τό σο ἔ χει προ πα γαν δι σθεῖ 
καί ἀ πό Ρω μαι ο κα θο λι κῆς καί ἀ πό Ὀρ θο δό
ξου πλευ ρᾶς, ἡ Β΄ Βα τι κα νή Σύ νο δος ἐ ξέ
δω σε, ἐ πί σης, τό ἀν τί στοι χο «Δι ά ταγ μα γι ά 
τίς Ἀ να το λι κές Κα θο λι κές Ἐκ κλη σί ες» , τίς 
οὐ νι τι κές δη λα δή, τίς ὁ ποῖ ες ἀ να γνω ρί ζει 
καί προ α σπί ζε ται μέ κά θε ἐ πι ση μό τη τα.

Ἡ ἐ πι μο νή τοῦ Βα τι κα νοῦ στήν Οὐ νί α, τήν 
πι ό ἐ παί σχυν τη δη λα δή μορ φή προ ση λυ τι
σμοῦ καί πο λε μι κῆς κα τά τῆς Ὀρ θο δό ξου 
Ἐκ κλη σί ας, ἀ πο κα λύ πτει τό σο τό ἀ λη θι νό 
του πρό σω πο ὅ σο καί τόν βαθ μό τῆς δι γλωσ
σί ας μέ τήν ὁ ποί α δέν παύ ει νά συμ πε ρι φέ
ρε ται ἔ ναν τι τῶν Ὀρ θο δό ξων.

Ἀ πο κα λύ πτει, ὅ μως, καί τήν δι γλωσ σί α 
τῶν Ὀρ θο δό ξων οἰ κου με νι στῶν, πού ἐ θε λο
τυ φλοῦν μπρο στά στήν πραγ μα τι κό τη τα· 
πού ἀν τι λαμ βά νον ται ἐ πι λε κτι κά τίς δι α θέ
σεις τοῦ Βα τι κα νοῦ· πού ἐ κλαμ βά νουν κα τά τό δο κοῦν τίς κι νή σεις 
καί τίς ἀ πο φά σεις του. 

Αὐ τή ἡ δι γλωσ σί α, ἀ πό ὀρ θο δό ξου πλευ ρᾶς, πα ρα κο λου θεῖ κα τά 
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ἕ ναν πα ρά δο ξο τρό πο, ἀλ λά μέ συ νέ πει α, τήν ἀ νά λο γη τοῦ Βα τι
κα νοῦ: αὐ στη ρή ὀρ θό δο ξη στά ση στό «ἐ σω τε ρι κό» καί δι α δο χι κές 
ὑ πο χω ρή σεις ἔ ναν τι τῶν Ρω μαι ο κα θο λι κῶν.

Ἡ ἔ ναρ ξη τοῦ Θε ο λο γι κοῦ Δι α λό γου
Αὐ τή ἡ τα κτι κή τῶν ὀρ θο δό ξων οἰ κου με

νι στῶν δι α τρέ χει, ἀ πό τό ξε κί νη μα ἀ κό μη, 
ὅ λη τήν πο ρεί α τοῦ Θε ο λο γι κοῦ Δι α λό γου 
μέ τούς Ρω μαι ο κα θο λι κούς, πού ἀρ χί ζει 
ἐ πι σή μως ἀ πό τό 1980.

Ἀ πό τίς ἀρ χές ἀ κό μη τῆς δε κα ε τί ας τοῦ 
1960 εἶ χαν ξε κι νή σει οἱ δι ερ γα σί ες γι ά τήν 
προ ε τοι μα σί α καί τήν ἔ ναρ ξη αὐ τοῦ τοῦ 
δι α λό γου. Στήν φά ση ἐ κεί νη ἐ πε λέ γη ὡς 
προ σφο ρό τε ρος ὁ «δι ά λο γος τῆς ἀ γά πης» 
γι ά νά προ λει ά νει τό ἔ δα φος στήν ἐ πί ση μη 
προ σέγ γι ση Ὀρ θο δό ξων καί Ρω μαι ο κα θο λι
κῶν. Ἡ μέ θο δος, ἄλ λω στε, τῆς «ψυ χο λο γι
κῆς προ ε τοι μα σί ας», πού προ α να φέ ρα με, 
δέν ἐγ κα τα λεί φθη κε πο τέ.

Τό 1961 ὁ Πα τρι άρ χης Ἀ θη να γό ρας συγ
κα λεῖ στήν Ρό δο τήν Πρώ τη Πα νορ θό δο ξη 
Δι ά σκε ψη καί θέ τει με τα ξύ τῶν θε μά των 
της καί τήν ἔ ναρ ξη τοῦ ἐ πί ση μου θε ο λο γι
κοῦ δι α λό γου μέ τούς Ρω μαι ο κα θο λι κούς. 
Ἡ Δι ά σκε ψη προ τεί νει τήν «καλ λι έρ γει αν 
σχέ σε ων ἐν τῷ πνεύ μα τι τῆς κα τά Χρι στόν 
ἀ γά πης, λαμ βα νο μέ νων ἰ δί ᾳ ὑ π’ ὄ ψιν τῶν 
ὑ πό τῆς πα τρι αρ χι κῆς ἐγ κυ κλί ου τοῦ 1920 
προ βλε πο μέ νων ση μεί ων» (Εὐ αγ. Βα ρε λλᾶ, 
Δι ορ θό δο ξοι καί Οἰ κου με νι καί Σχέ σεις τοῦ 
Πα τρι αρ χεί ου Κων σταν τι νου πό λε ως κα τά τόν 
Κ΄ αἰ ώ να, σελ. 205). Αὐ τό ὅ μως πού το νί
ζε ται εἶ ναι ὅ τι δέν θά πρέ πει νά πα ρα βλέ
πον ται οἱ βα σι κές δι α φο ρές στήν πί στη καί 
τήν δι οί κη ση. Ἐ πί σης, μέ κα τη γο ρη μα τι κό 
τρό πο δη λω νό ταν ἡ ἀ νάγ κη τερ μα τι σμοῦ 
τῆς θλι βε ρῆς τα κτι κῆς τοῦ προ ση λυ τι σμοῦ 
καί τῆς Οὐ νί ας.

Ἡ ἐ πι μο νή τοῦ Βα τι κα νοῦ στήν Οὐ νί α 
ἦ ταν καί ὁ λό γος πού ἡ Α΄ Πα νορ θό δο ξη 
Δι ά σκε ψη ἀ πο φά σι σε νά μήν ἀ πο στεί λει 
πα ρα τη ρη τές στήν Β΄ Βα τι κα νή Σύ νο δο πού 

θά ξε κι νοῦ σε λί γα χρό νι α ἀρ γό τε ρα τίς ἐρ γα σί ες της.
Οἱ πα νορ θό δο ξες αὐ τές ἀ πο φά σεις ἔ μελ λε, πο λύ σύν το μα, νά 

ἀ να τρα ποῦν μέ πρω το βου λί α τοῦ Φα να ρί ου καί τοῦ Βα τι κα νοῦ. 

Τό Βατικανό χρησιμοποίησε τήν ἄριστη σχέση καί συνεργασία 
του μέ τούς ναζί γιά τήν ἐξόντωση τῶν Ὀρθοδόξων στήν 
διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
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Χω ρίς τήν πα ρα μι κρή ἀλ λα γή τῆς στά σε ως τοῦ Βα τι κα νοῦ στό 
ζή τη μα τῆς Οὐ νί ας, πού ἦ ταν καί ἡ αἰ τί α γι ά τήν ἀ πό φα ση νά 
μήν ἀ πο στα λοῦν ὀρ θό δο ξοι πα ρα τη ρη τές 
στήν Β΄ Βα τι κα νή Σύ νο δο, τό Οἰ κου με
νι κό Πα τρι αρ χεῖ ο ἐ πι δι ώ κει πα ρά ταῦ τα 
τήν ἀ πο στο λή πα ρα τη ρη τῶν στό Βα τι
κα νό καί τήν ἐ πί ση μη ἔ ναρ ξη τοῦ θε ο λο
γι κοῦ δι α λό γου με τα ξύ Ὀρ θο δό ξων καί 
Ρω μαι ο κα θο λι κῶν.

Συγ κα λεῖ γι ά τόν σκο πό αὐ τό ἐ σπευ
σμέ να (στίς ἀρ χές Σε πτεμ βρί ου 1963) 
τήν δεύ τε ρη Πα νορ θό δο ξη Δι ά σκε ψη τῆς 
Ρό δου καί μά λι στα σέ δι ά στη μα λί γων 
μό νο ἡ με ρῶν, χω ρίς τήν ἐ λά χι στη προ ε
τοι μα σί α, χω ρίς τήν προ η γού με νη ἐ πι λο
γή τῆς θε μα το λο γί ας καί πα ρα βι ά ζον τας 
κά θε σχε τι κή κα νο νι κή δι α δι κα σί α.

Ἀ ξί ζει ἐ δῶ νά ἀ να φέ ρου με τήν κα τη γο ρη μα τι κή καί με τά 
σθέ νους ἄρ νη ση τῶν Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν στήν πρό σκλη
ση τοῦ Βα τι κα νοῦ γι ά ἀ πο στο λή Ὀρ θο δό ξων πα ρα τη ρη τῶν 
στήν Α΄ Βα τι κα νή Σύ νο δο πού πραγ μα το ποι ή θη κε τό 1870.

Ἡ ἀν τί θε ση τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος
Στήν σπου δή αὐ τή τοῦ Πα τρι άρ χη Ἀ θη να γό ρα καί τήν 

προ σπά θει ά του γι ά τήν ἐ πι βο λή τε τε λε σμέ νων στήν 
Πα νορ θό δο ξη Δι ά σκε ψη ἀν τι τά χθη κε σθε να ρά ἡ Ἐκ κλη σί α 
τῆς Ἑλ λά δος καί ὁ Ἀρ χι ε πί σκο πός της Χρυ σό στο μος Β΄ 
(Χατ ζη σταύ ρου).

Ὁ Ἀρ χι ε πί σκο πος Χρυ σό στο μος ὑ πῆρ ξε ἕ νας ἀ πό τούς 
ἐ πι φα νέ στε ρους ἱ ε ράρ χες τῆς Ἐκ κλη σί ας μας. Ὡς ἀρ χι δι ά
κο νος τοῦ τό τε Μη τρο πο λί του Δρά μας (τοῦ ἱ ε ρο μάρ τυ ρος 
Χρυ σο στό μου Σμύρ νης) ἔ παι ξε ἀ πο φα σι στι κό ρό λο στήν 
ὀρ γά νω ση τοῦ Μα κε δο νι κοῦ Ἀ γώ να. Δι ε τέ λε σε Μη τρο πο
λί της Τράλ λε ων, Φι λα δελ φεί ας καί Ἐ φέ σου. Ἐ πέ στρε ψε 
στήν Ἑλ λά δα με τά τήν μι κρα σι α τι κή κα τα στρο φή καί ἐ ξε
λέ γη Μη τρο λί της Κα βά λας καί κα τό πιν Ἀρ χι ε πί σκο πος 
Ἀ θη νῶν.

Στήν μα κρό βι α ζω ή του ὁ Ἀρ χι ε πί σκο πος «ἔχοντας ζήσει 
τὴ σύμ πρα ξη τοῦ Βα τι κα νοῦ μὲ τοὺς Κο μι τατ ζῆ δες στὸν Μα κε
δο νι κὸ Ἀ γώ να, τὴ βο ή θει α τῶν Καθολικῶν πρός τό ν Κε μὰλ 
Ἀ τα τοὺρκ, καθώς καὶ τὴ δρά ση τῆς Οὐ νί ας, δέν μποροῦσε 
νά κατανοήσει τή βιασύνη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη 
Ἀθηναγόρα καί τήν ἄνευ ὅρων συμφωνία του στό ‘διάλογο τῆς 
Ἀγάπης’ μέ τόν Πάπα τόν ΣΤ΄» (Γ. Κα ρα γι άν νη, Ἐκ κλη σί α 
καὶ Κρά τος, ἐκδ. Τό Πον τί κι, σελ. 153). Ἔ χον τας, λοι πόν, ἰ δί α ἀν τί
λη ψη γι ά τίς τα κτι κές τοῦ Βα τι κα νοῦ δέν ἦ ταν δι α τε θει μέ νος νά 

Ἐπάνω: Οἱ σφαγεῖς 800.000 Ὀρθοδόξων 
Σέρβων Στρατηγός Πάβελιτς (τέταρτος ἀπό 
δεξιά) καί Καρδινάλιος Στέπινατς (πρῶτος 
ἀπό δεξιά).
Κάτω: ὁ Καρδινάλιος Στέπινατς στενός 
συνεργάτης τῶν ναζί καί ἀναγνωρισμένος 
ὡς «ἅγιος» ἀπό τό Βατικανό. 



ἀ πο δε χθεῖ καί νά συν θη κο λο γή σει μέ τίς νέ ες με θο δεῖ ες του καί 
τήν «ἐ πί θε ση στά νῶ τα».

Στόν αἰφ νι δι α σμό τοῦ Πα τρι άρ χη ἀ παν τᾶ μέ σθέ νος καί ἀ πο
φα σι στι κό τη τα. Στήν ἔ κτα κτη σύγ κλη σή της ἡ Ἱ ε ρά Σύ νο δος τῆς 
Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος ἡ ὁ ποί α « . ..ἠ σχο λή θη μέ τό κα τα θλῖ ψαν 
τούς Ποι μέ νας αὐ τῆς θέ μα. .. κα τε δί κα σεν ὁ μο φώ νως τόν ἔ ξω πά σης 
Κα νο νι κῆς δε ον το λο γί ας τρό πον, δι’ οὗ ἐ πι δι ώ κε ται ἡ συγ κρό τη
σις τοῦ πε ρί οὗ πρό κει ται Δι ορ θο δό ξου Συ νε δρί ου, κω λυ ο μέ νη ἐκ 
τῶν Ἱ. Κα νό νων νά ἀ να γνω ρί σῃ μο νο κρα το ρί αν, εἰς οἱ ον δή πο τε τῶν 
Πρω το κα θέ δρων Ἐ πι σκό πων τῆς Ἐκ κλη σί ας» (Χρυ σο στό μου Β΄, 
Ἀρ χι ε πι σκό που Ἀ θη νῶν καί πά σης Ἑλ λά δος, Τά Πε πραγ μέ να ἀ πό 
1571963 μέ χρι 1571964, σελ. 1819).

Ἡ Ἱ ε ρά Σύ νο δος λαμ βά νον τας ὑ πό ψη τήν πά γι α τα κτι κή τοῦ 
Βα τι κα νοῦ κα τά τῆς Ὀρ θο δο ξί ας «δι α χω ρί σα σα κα θη κόν τως τάς 
Ἑ αυ τῆς ἱ στο ρι κάς εὐ θύ νας» κα τα λή γει στήν ἀ πό φα ση νά μήν λά βει 
μέ ρος στήν Β΄ Πα νορ θό δο ξη δι ά σκε ψη τῆς Ρό δου. Τό σκε πτι κό 
τῆς ἀ πο φά σε ως τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου ἦ ταν τό ἑ ξῆς:

«Ἐ κτι μῶ σα πρε πόν τως (ἡ Ἱ ε ρά Σύ νο δος), ἀ φι λα δέλ φους, ἀν τευ
αγ γε λι κάς καί κα τα κρί τους ἐ νερ γεί ας καί μη χα νορ ρα φί ας, ἀ πα ραλ
λά κτως πάν το τε γι νο μέ νας ἐκ μέ ρους τοῦ Πα πι σμοῦ εἰς βά ρος τῆς 
μι ᾶς Ἁ γί ας, Κα θο λι κῆς καί Ἀ πο στο λι κῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας, μή 
ἀ πο βα λόν τος τοῦ Πα πι σμοῦ τόν πα λαι όν ἄν θρω πον, οὐ δέ τάς ἀ νεν τί
μους με θό δους τοῦ μέ σῳ τῆς οἰ κτρᾶς Οὐ νί ας ἐ πι δι ω κο μέ νου δο λί ου 
προ ση λυ τι σμοῦ, ἀ πέ λη ξεν εἰς τήν ἀ με τά τρε πτον ἀ πό φα σιν, ὅ πως μή 
με τά σχῃ τῆς ὑ πό τῆς Ὑ με τέ ρας Πα να γι ό τη τος καί μό νον ἀ πο φα σι
σθεί σης Δι ορ θο δό ξου ταύ της Δι α σκέ ψε ως, ἧς αἱ ἐ πι πτώ σεις θέ λουν 
ἀ σφα λῶς κα τερ γα σθῆ τήν κα ταρ ρά κω σιν τῆς Ἁ γι ω τά της Ἐκ κλη σί ας 
ἡ μῶν. Εἰς τήν ἀ πό φα σίν της ταύ την ἡ Ἱ ε ρά Σύ νο δος σύμ μα χον ἔ χει 
καί ἅ πα σαν τήν Γε ρα σμί αν χο ρεί αν τῶν Ἱ ε ραρ χῶν τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς 
Ἑλ λά δος, σπεύ σα σαν τη λε γρα φι κῶς νά κα τα δι κά σῃ τό πε ρί οὗ πρό
κει ται ἀ καί ρως καί ἐν σπου δῇ ἀ πο φα σι σθέν τοῦ το Συ νέ δρι ον» (ὅ.π., 
σελ. 1920). 

Τήν ἴ δι α σθε να ρή στά ση κρά τη σε ὁ Ἀρ χι ε πί σκο πος καί ἡ Ἐκ κλη
σί α τῆς Ἑλ λά δος καί στήν πε ρί πτω ση τῆς συ ναν τή σε ως Πά παΠα
τρι άρ χη στά Ἱ ε ρο σό λυ μα καί τῆς ἄρ σε ως τῶν ἀ να θε μά των με τα ξύ 
Φα να ρί ου καί Βα τι κα νοῦ, γε γο νό τα πού γνώ ρι σαν τήν κα τα κραυ γή 
τοῦ ὀρ θο δό ξου πλη ρώ μα τος στήν Ἑλ λά δα.

Ἡ ρή ξη, λοι πόν, με τα ξύ Φα να ρί ου καί Ἀ θή νας ἦ ταν ἀ να πό φευ
κτη, γε γο νός πού ἔ φε ρε σέ δύ σκο λη θέ ση τόν Ἀρ χι ε πί σκο πο στήν 
σχέ ση του μέ τήν ἑλ λη νι κή Κυ βέ νη ση. Εἶ ναι ἡ πε ρί ο δος πού «οἱ 
κυ βερ νή σεις τῆς Εὐ ρώ πης δέ χον ται συ νε χεῖς πι έ σεις ἀ πὸ πα ρά γον τες 
τῶν Ἡ νω μέ νων Πο λι τει ῶν καὶ τοῦ ΝΑ ΤΟ νὰ στη ρί ξουν τὴν προ σπά
θει α γι ὰ τὴν Ἕ νω ση τῶν Ἐκ κλη σι ῶν, ἀ φοῦ θε ω ροῦν ὅ τι μό νο μὲ αὐ τὸ 
τὸν τρό πο θὰ μπο ρέ σει νὰ ἀν τι με τω πι στεῖ ἡ Σο βι ε τι κὴ Ἕ νω ση καὶ τὸ 
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Σύμ φω νο τῆς Βαρ σο βί ας». (Μα ρί ας Ἀν τω νι
ά δου, Ἀ πό τόν ἀ φο ρι σμό τοῦ 1054 στήν ἐ πί
σκε ψη τοῦ 1999, Τό Βῆμα, 12/9/1999).

Στίς 23 Ἰ ου νί ου τοῦ 1966 σέ συ νάν τη ση 
τοῦ Ἀρ χι ε πι σκό που Χρυ σο στό μου μέ τόν 
τό τε Ἀν τι πρό ε δρο τῆς Κυ βερ νή σε ως κ. Γ. 
Ἀ θα να σι ά δηΝό βα καί τόν Ὑ πουρ γό Παι
δεί ας κ. Στ. Ἀ λα μνῆ, ὁ Ὑ πουρ γός δη λώ νει 
στόν Ἀρ χι ε πί σκο πο ὅ τι «ἡ κυ βέρ νη σι ς βα ρέ
ως φέ ρει τὴν ἀν τί θε σιν τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς 
Ἑλ λά δος πρὸς τὸν Οἰ κου με νι κὸν Πα τρι άρ
χην καὶ τὸ Πα τρι αρ χεῖ ον, δι ό τι ἡ ἀν τί θε σις 
αὐ τὴ ἐν θαρ ρύ νει τὰς Σλαυ ι κάς Ἐκ κλη σί ας 
ἐ ναν τί ον τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου καὶ 
δὲν πρέ πει νὰ δί δε ται ἡ ἀ φορ μὴ αὕ τη ἀ πὸ 
τὴν Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος».

Καί ὁ Ἀρ χι ε πί σκο πος ἀ παν τᾶ μέ παρ ρη
σί α καί ἀ πο φα σι στι κό τη τα: «Ὄ χι. Δέν εἴ με θα 
δι α τε θει μέ νοι νὰ ἐγ κα τα λεί ψω μεν τὴν Ὀρ θο
δο ξί αν μας, ἡ ὁ ποί α εἶ ναι ἀ π’ αἰ ώ νων συ νυ
φα σμέ νη μὲ τὴν Ἱ στο ρί αν τοῦ Ἔ θνους. Εἴ με θα 
πρό θυ μοι νὰ ὑ πο στῶ μεν καὶ θυ σί αν χά ριν τῆς 
ὀρ θο δό ξου πί στε ώς μας. Εἰς τὸ Βι ετ νὰμ θυ σι
ά ζον ται εἰς τὴν πυ ρὰν Βου δι σταὶ μο να χοὶ χά ριν 
τῆς πί στε ώς των. . . ». (Γ. Κα ρα γι άν νη, Ἐκ κλη
σί α καὶ Κρά τος, ἐκδ. Τό Πον τί κι, σελ. 154).

Ἡ «λύ ση» στό ζή τη μα δό θη κε μό λις ἕ να 
χρό νο με τά ἀ πό τό δι κτα το ρι κό κα θε στώς 
πού ἐκ δί ω ξε τόν Χρυ σό στο μο Χατ ζη σταύ
ρου ἀ πό τόν ἀρ χι ε πι σκο πι κό θρό νο γι ά νά 
ἀ να βι βά σει τόν Ἱ ε ρώ νυ μο Κοτ σώ νη, πρω θι
ε ρέ α ἕ ως τό τε τῶν Ἀ να κτό ρων.

Θά πρέ πει ἐ δῶ νά ἀ να φέ ρου με πα ρεν
θε τι κά ὅ τι ἡ στά ση τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς 
Ἑλ λά δος ἦ ταν, σέ γε νι κές γραμ μές, πάν το
τε φει δω λή στίς οἰ κου με νι κές της ἐ πα φές 
μέ τούς ἑ τε ρο δό ξους. Οἱ ἐκ πρό σω ποι τῆς 
Ἐκ κλη σί ας μας στούς ἐ πι σή μους δι α λό γους 
τη ροῦ σαν, κα τά κα νό να, τήν ὀρ θο δο ξό τε
ρη στά ση καί ἦ ταν αὐ τοί πού ἐ πέ φε ραν τά 
με γα λύ τε ρα προ σκόμ μα τα καί ἐ ξέ φρα ζαν 
τίς με γα λύ τε ρες ἀν τιρ ρή σεις σέ συμ φω νί ες 
ἀ πα ρά δε κτες ἀ πό ὀρ θο δό ξου θε ο λο γι κῆς 
ἀ πό ψε ως. «Ἐ πα νει λημ μέ νως οἰ ἐκ πρό σω ποι 
τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος στίς συ ναν τή

Σταθερή εἶναι ἡ ὑποστήριξη τοῦ Βατικανοῦ στήν ἀνθελληνική 
πολιτική τῶν Σκοπίων καί τήν σχισματική Ἐκκλησία τους. 
Αὐτή ἐκφράσθηκε καί τόν Μάιο τοῦ 2008 κατά τήν ἐπίσκεψη 
τῆς σκοπιανῆς ἀντιπροσωπείας στό Βατικανό (ἐπάνω) μέ ἐπι-
κεφαλῆς τόν Πρωθυπουργό Νίκολα Γκρούεφσκυ (κάτω) γιά 
τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, ὅταν καί ὁ σχι-
σματικός Ἀρχιεπίσκοπος κ. Στέφανος (κέντρο) ἐξέφώνησε τά 
ἀλυτρωτικά του κηρύγματα κατά τῆς ἑλληνικότητος τῶν δύο 
Ἁγίων φωτιστῶν τῶν Σλάβων καί τῆς Θεσσαλονίκης.
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σεις μέ τούς Ρω μαι ο κα θο λι κούς ἐ πε δεί κνυ αν σκλη
ρή στά ση. .. Πολ λές φο ρές ὁ πρώ ην συμ πρό ε δρος 
τοῦ δι α λό γου με τα ξύ τῆς Ὀρ θό δο ξης καί τῆς Ρω μαι
ο κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας Ἀρ χι ε πί σκο πος Αὐ στρα λί ας 
κ. Στυ λι α νός συγ κρού στη κε μέ τούς ἱ ε ράρ χες καί 
τούς θε ο λό γους πού ἐκ προ σω ποῦ σαν τήν Ἐκ κλη σί α 
τῆς Ἑλ λά δος» (Μα ρί ας Ἀν τω νι ά δου, Ἡ ὑ πέρ βα
ση τοῦ κ. Χρι στο δού λου,  Τό Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 
10/12/2006).

Κλα σι κή πε ρί πτω ση αὐ τῆς τῆς στά σε ως ἦ ταν 
ἡ Σύ νο δος τῆς Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς Θε ο λο γι κοῦ 
Δι α λό γου στό B a l a m a nd τοῦ Λι βά νου τό 1993, 
ὅ που ἡ Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος μα ζί μέ πολ λές 
ἄλ λες Ὀρ θό δο ξες Ἐκ κλη σί ες ἀρ νή θη κε νά συμ
με τά σχει, δι α μαρ τυ ρό με νη γι ά τήν κλι μά κω ση 
τῆς Οὐ νί ας στίς χῶ ρες τῆς Ἀ να το λι κῆς Εὐ ρώ πης. 
Ἄ σκη σε μά λι στα δρι μεί α κρι τι κή στό κεί με νο 
τοῦ B a l a m a nd, τό ὁ ποῖ ο δέν συ νυ πέ γρα ψε καί 
ἡ εὐ θύ νη τοῦ ὁ ποί ου βα ρύ νει τό Οἰ κου με νι κό 
Πα τρι αρ χεῖ ο.

Ἡ γραμ μή αὐ τή τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος 
ἀ να τρά πη κε ἀ πό τόν Ἀρ χι ε πί σκο πο Χρι στό δου
λο πού μέ τά οἰ κου με νι στι κά του ἀ νοίγ μα τα (μέ 
κο ρυ φαί α τήν ἐ πί σκε ψη τοῦ Πά πα στήν Ἀ θή να 
καί τοῦ Ἀρ χι ε πι σκό που στό Βα τι κα νό) ἀ νέ τρε ψε 
τήν ἐκ κλη σι α στι κή μας πα ρά δο ση προ σχω ρών τας 
στήν τα κτι κή τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου. 

Ἡ νέ α αὐ τή γραμ μή φαί νε ται νά ἀ κο λου θεῖ ται 
καί ἀ πό τόν νέ ο Ἀρ χι ε πί σκο πο κ. Ἱ ε ρώ νυ μο, ἔτ σι 
ὅ πως δι α τυ πώ νε ται στήν πρό σφα τη συ νέν τευ ξή 
του στήν ἐ φη με ρί δα τοῦ Βα τι κα νοῦ A v e n n i re (14 
Ἀπριλίου), ὅ που θε ω ρεῖ τό Κεί με νο τῆς Ρα βέν
νας «ἕ να θε τι κό βῆ μα τό ὁ ποῖ ο πε ρι μέ νει καί τήν 
συ νέ χει ά του» συμ πλη ρώ νον τας ταυ τό χρο να πώς 
ὁ δρό μος γι ά τήν ἑ νό τη τα εἶ ναι «ἕ νας δρό μος 
χω ρίς ἐ πι στρο φή».

Ἡ ἀ πο δο χή ὡς «θε τι κοῦ» τοῦ Κει μέ νου τῆς 
Ρα βέν νας πι στο ποι εῖ ται καί ἀ πό τήν ἀ πό φα ση τῆς 
Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου γι ά τήν συμ με το χή τῆς Ἐκ κλη σί ας 
τῆς Ἑλ λά δος στήν Σύ νο δο τῆς Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς 
τόν προ σε χή Ὀ κτώ βρι ο στήν Κύ προ, ὁ ρί ζο ντας ὡς 
ἐκ πρό σω πό της τόν Μη τρο πο λί τη Μεσ ση νί ας κ. 
Χρυ σό στο μο. Μί α ἀ πό φα ση ἡ ὁ ποί α ἐ λή φθη ἐ νῶ 
ἀ κό μη ἐκ κρε μεῖ ἡ ἔγ κρι ση ἤ μή τοῦ Κει μέ νου τῆς 
Ρα βέν νας ἀ πό τήν Ἱ ε ρά Σύ νο δο.

Μετά τήν πτώση τῶν κομμουνιστικῶν καθεστώτων 
τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης τό Βατικανό ἐνίσχυσε τήν 
διείσδυσή του στίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες μέσῳ τῆς 
Οὐνίας. Ἐπάνω: ὁ Οὐνίτης Πατριάρχης τῆς Οὐκρανίας 
Husar. Στό κέντρο: Καρδινάλιοι καί Οὐνίτες στήν 
Τσεχία καί κάτω: οὐνιτικό "ἀρχιερατικό συλλείτουργο" 
στήν Οὐκρανία.
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Ὁ ἐ πί ση μος Θε ο λο γι κός Δι ά λο γος Ὀρ θο δό ξων καί 
Ρω μαι ο κα θο λι κῶν

Ὁ δι ά λο γος «ἐ πί ἴ σοις ὅ ροις» πού ἀ πο φα σί στη κε, χω ρίς τήν συμ
με το χή τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος, στήν Δεύ τε ρη Πα νορ θό δο ξη 
Δι ά σκε ψη τῆς Ρό δου, λαμ βά νει τήν ἐ πί ση μη μορ φή του τό 1980, 
ὅ ταν συ νέρ χε ται γι ά πρώ τη φο ρά ἡ Δι ε θνής Μι κτή Ἐ πι τρο πή Θε ο
λο γι κοῦ Δι α λό γου στήν Πά τμο καί τήν 
Ρό δο. 

Ἡ Δεύ τε ρη Σύ νο δος τῆς ὁ λο με λεί ας 
τῆς Δι ε θνοῦς Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς συ νῆλ
θε στό Μό να χο τό 1982 καί ἐ ξέ δω σε τό 
κεί με νο μέ θέ μα «Τό Μυ στή ρι ον τῆς 
Ἐκ κλη σί ας καί τῆς Εὐ χα ρι στί ας ὑ πό τό 
φῶς τοῦ Μυ στη ρί ου τῆς Ἁ γί ας Τρι ά δος». 
Ἡ Τρί τη Σύ νο δος τῆς Ἐ πι τρο πῆς συ νῆλ
θε στό Κο λυμ πά ρι τῶν Χα νί ων τό 1984 
μέ θέ μα «Πί στις, μυ στή ρι α καί ἑ νό της 
τῆς Ἐκ κλη σί ας»· ἡ Τέ ταρ τη στό B a ri 
τῆς Ἰ τα λί ας τό 1987 μέ θέ μα «Πί στις, 
μυ στή ρι α καί ἑ νό της τῆς Ἐκ κλη σί ας»· ἡ 
Πέμ πτη στό Νέ ο Βά λα μο τῆς Φι λαν δί
ας τό 1988 μέ θέ μα «Τό μυ στή ρι ον τῆς 
ἱ ε ρω σύ νης ἐν τῇ μυ στη ρι α κῇ δο μῇ τῆς 
Ἐκ κλη σί ας καί ἰ δί ᾳ ἡ σπου δαι ό της τῆς 
ἀ πο στο λι κῆς δι α δο χῆς δι ά τόν ἁ γι α σμόν 
καί τήν ἑ νό τη τα τοῦ λα οῦ τοῦ Θε οῦ».

Τήν πε ρί ο δο ἐ κεί νη τό Βα τι κα νό κλι
μα κώ νει, μέ σῳ τῆς Οὐ νί ας, τίς ἐ πε κτα
τι κές του ἐ πεμ βά σεις εἰς βά ρος τῶν 
κα θη μαγ μέ νων Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν 
τῆς Ἀ να το λι κῆς Εὐ ρώ πης καί προ κα λεῖ 
τήν δί και η ἀ γα νά κτη ση τῆς ὀρ θο δό
ξου πλευ ρᾶς. Οἱ Ὀρ θό δο ξες Ἐκ κλη σί ες 
τῆς Ἀν τι ο χεί ας, τῶν Ἱ ε ρο σο λύ μων, τῆς 
Βουλ γα ρί ας, τῆς Σερ βί ας, τῆς Πο λω νί
ας καί τῆς Τσε χοσ λο βα κί ας ἀρ νοῦν ται 
τήν πα ρου σί α ἀν τι προ σώ πων τους στήν 
Ἕ κτη Συ νέ λευ ση τῆς ὁ λο με λεί ας τῆς 
Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς πού συ νέρ χε ται στό F r e i s i ng τῆς Γερ μα νί ας τό 
1990. Ἡ Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος ζη τᾶ τήν ἀ να στο λή τοῦ Δι α λό γου 
καί τε λι κά με τά ἀ πό συ ζη τή σεις καί δι α πραγ μα τεύ σεις ἀ πο φα
σί ζε ται νά μήν συ ζη τη θεῖ τό προ γραμ μα τι σμέ νο θέ μα «Ἐκ κλη
σι ο λο γι καί καί Κα νο νι καί Συ νέ πει αι τῆς Μυ στη ρι α κῆς Φύ σε ως τῆς 
Ἐκ κλη σί ας – Συ νο δι κό της καί Αὐ θεν τί α», ἀλ λά τό πρό βλη μα τῆς 
Οὐ νί ας (βλ. σχ. Γρη γό ρης Μ. Λι άν τας, Δι ορ θό δο ξος Δι α κο νί α τοῦ 

Ὁ «Πατριάρχης» τῶν Οὐνιτῶν τῆς Οὐκρανίας Καρδινάλιος 
Lubomir Husar (ἐπάνω) καί ἡ οὐνιτική ἱεραρχία (κάτω) μέ τόν 
Πάπα Βενέδικτο κατά τήν ἐπίσκεψή τους στό Βατικανό.
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Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου καί τῆς Ἐκ κλη σί ας 
τῆς Ἑλ λά δος καί ἡ συμ βο λή τῶν δύ ο Ἐκ κλη σι
ῶν στούς δι με ρεῖς θε ο λο γι κούς δι α λό γους μέ τή 
Ρω μαι ο κα θο λι κή Ἐκ κλη σί α καί τήν Ἐκ κλη σί α τῶν 
Πα λαι ο κα θο λι κῶν, ἐκδ. Κορ νη λί α Σφα κι α νά κη 
2009, σελ. 202).

Τό Κεί με νο πού ἐκ δό θη κε στό F r e i s i ng ἦ ταν 
μί α κα τα δί κη τῆς Οὐ νί ας, πού πο λύ σύν το μα, 
ὅ μως, ἀ να τρά πη κε ρι ζι κά στήν ἑ πό με νη Ἕ βδο
μη Συ νέ λευ ση τῆς Ἐ πι τρο πῆς στό B a l a m a nd 
τοῦ Λι βά νου τό 1993. Ἐ κεῖ ἀ να γνω ρί στη κε καί 
ἐ πι σή μως ἡ Οὐ νί α μέ εὐ θύ νη τοῦ Οἰ κου με νι
κοῦ Πα τρι αρ χεί ου, κα θώς πολ λές Ὀρ θό δο ξες 
Ἐκ κλη σί ες δέν με τεῖ χαν στήν Συ νέ λευ ση καί 
ἄ σκη σαν δρι μεί α κρι τι κή στό Κεί με νο. Με τα ξύ 
τῶν ἀν τι δρών των στό Κεί με νο τοῦ B a l a m a nd 
ἦ ταν καί ἡ Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος, ἡ Ἱ ε ρά Σύ νο
δος τῆς ὁ ποί ας μέ ἐ πι στο λή της πρός τόν Οἰ κου

με νι κό Πα τρι άρ χη κ. Βαρ θο λο μαῖ ο τό χα ρα κτή
ρι ζε «ἀ πα ρά δε κτο ἀ πό ὀρ θό δο ξη ἄ πο ψη» (ἐφημ. 
Ἐκ κλη σι α στι κή Ἀ λή θει α, 393/1611994).

Στήν Βαλ τι μό ρη τῶν Η.Π.Α., ὅ που τό 2000 
συ νέρ χε ται ἡ Ὄ γδο η Συ νέ λευ ση τῆς Μι κτῆς 
Ἐ πι τρο πῆς ἀ να δει κνύ ε ται μέ ἀ νά γλυ φο τρό πο 

τό ἀ δι έ ξο δο τοῦ Θε ο λο γι κοῦ Δι α λό γου με τα ξύ 
Ὀρ θο δό ξων καί Ρω μαι ο κα θο λι κῶν, πού κα τα λή
γει σέ ναυ ά γι ο καί ὁ δη γεῖ σέ πα ραί τη ση τόν ἐ πί 
εἰ κο σα ε τί α Συμ πρό ε δρο (ἀ πό ὀρ θο δό ξου πλευ
ρᾶς) τῆς Ἐ πι τρο πῆς Ἀρ χι ε πί σκο πο Αὐ στρα λί ας 
κ. Στυ λι α νό. Ὁ κ. Στυ λι α νός ἐ ξη γών τας τούς 
λό γους τῆς πα ραι τή σε ώς του δη λώ νει ἀρ γό τε ρα 
ὅ τι «με τὰ τὴν 20ετή ἐ πί πο νη Προ ε δρί α μου εἰς 
τὸν ‘ Ἐ πί ση μο Θε ο λο γι κὸ Δι ά λο γο’ Ὀρ θο δό ξων 
καὶ Ρω μαι ο κα θο λι κῶν, πα ραι τή θη κα οἰ κει ο θε λῶς, 
δι ὰ νὰ μὴ ἔ χω πλέ ον οὐ δε μί αν σχέ ση μὲ ἕ να τέ τοι ο 
‘ἀ νού σι ο παί γνι ο’» (Τό Βῆμα τῆς Ἐκκλησίας, Ἰ ού
λι ος 2005).

Νέ ος Ὀρ θό δο ξος Συμ πρό ε δρος ὁ ρί ζε ται ἀ πό 
τό Οἰ κου με νι κό Πα τρι αρ χεῖ ο ὁ Μη τρο πο λί της 
Περ γά μου κ. Ἰ ω άν νης Ζη ζι ού λας.

Ὁ Δι ά λο γος ἐ πα να λαμ βά νε ται καί πά λι τό 
2006 στό Βε λι γρά δι στήν Ἔ να τη Ὁ λο μέ λει α 

τῆς Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς 
μέ θέ μα «Ἡ θε ο λο γί α 
τῆς κοι νω νί ας (πρω
τεῖ ο τοῦ Ρώ μης καί τό 
συ να φές ζή τη μα τῶν 
ἀ να το λι κῶν κα θο λι κῶν 
ἐκ κλη σι ῶν) ». Ἡ Οὐ νί α 
συ νε χί ζει νά ὑ φί στα ται, 
ἀλ λά αὐ τό δέν ἀ πο τε
λεῖ πλέ ον πρό βλη μα, 
ἀ φοῦ ξαφ νι κά θε ω ρή
θη κε πώς «δέν ἀ πο
τε λεῖ ἀν τι κεί με νο τοῦ 
πα ρόν τος δι α λό γου». 

Αὐ τός εἶ ναι καί ὁ 
λό γος πού στήν τε λευ
ταί α Δέ κα τη Σύ νο δο 
τῆς Ἐ πι τρο πῆς τό 2007 
στήν Ρα βέν να τῆς Ἰ τα
λί ας μέ θέ μα «Ἐκ κλη σι

ο λο γί α καὶ κα νο νι καὶ συ νέ πει αι τῆς μυ στη ρι α κῆς 
φύ σε ως τῆς Ἐκ κλη σί ας, Ἐκ κλη σι α στι κή Κοι νω
νί α, Συ νο δι κό της καί Ἐ ξου σί α» ἡ συ ζή τη ση τοῦ 
ζη τή μα τος τῆς Οὐ νί ας (Κεί με νο B a l a m a nd) 
με τα τί θε ται στό «ἐγ γύς μέλ λον», χω ρίς αὐ τό νά 
προσ δι ο ρί ζε ται. 

Ὁ Ὀρθόδοξος Συμπρόεδρος τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς Θεολογικοῦ Διαλόγου 
Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης στήν παπική λειτουργία. Βατικανό 2006
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Ἡ μέ θο δος τοῦ δι α λό γου
Σύμ φω να μέ ἀ πό φα ση τῶν δύ ο με ρῶν ὁ δι ά λο γος ξε κι νᾶ ἀ πό τά 

«ἑ νοῦν τα», ἐ νῶ ἡ συ ζή τη ση γι ά τίς δογ μα τι κές δι α φο ρές το πο θε
τή θη κε στό ἀ πώ τε ρο μέλ λον. Σκο πός τῆς ἐ πι λο γῆς ἦ ταν νά δη μι
ουρ γη θεῖ τό κα τάλ λη λο κλί μα με τα ξύ τῶν δύ ο πλευ ρῶν, τό ὁ ποῖ ο 
εἶ χε ἀρ χί σει νά καλ λι ερ γεῖ ται μέ τόν δι ά λο γο τῆς ἀ γά πης καί τό 
ὁ ποῖ ο κιν δύ νευ ε νά ἀ να τρα πεῖ ἄν ἐ τί θε το τό ζή τη μα τῶν δογ μα τι
κῶν δι α φο ρῶν.

Ὁ ψυ χο λο γι κός πα ρά γον τας ὑ πε ρι σχύ ει γι ά μί α ἀ κό μη φο ρά 
ἔ ναν τι τῆς πραγ μα τι κό τη τος καί τῆς ἀ λη θεί ας μέ τρα γι κές καί 
ἀ νυ πέρ βλη τες συ νέ πει ες γι ά τήν δεύ τε ρη. Τό ἀ πο τέ λε σμα εἶ ναι 
ὅ τι σή με ρα, ὁ δεύ ον τας πρός τήν συμ πλή ρω ση μί ας τρι α κον τα ε τί ας 
ἐ πι σή μου θε ο λο γι κοῦ δι α λό γου μέ τούς Ρω μαι ο κα θο λι κούς καί ἐ νῶ 
ἔ χουν ἐκ πο νη θεῖ 10 σχε τι κά κεί με να ἀ πό τήν Μι κτή Ἐ πι τρο πή, τό 
συμ πέ ρα σμα στό ὁ ποῖ ο κα τα λή γουν οἱ δύ ο πλευ ρές εἶ ναι ὅ τι δογ
μα τι κές δι α φο ρές δέν ὑ πάρ χουν, πα ρά μό νο ἄλ λες πα ρα δό σεις, 
πού μπο ροῦν νά συ νυ πάρ ξουν καί νά ἐμ πλου τι σθοῦν ἀ μοι βαῖ α.

Χρει ά στη κε δη λα δή μι σός αἰ ώ νας πε ρί που «ψυ χο λο γι κῆς προ ε τοι
μα σί ας» γι ά νά ἀ πο δε χθοῦν οἱ Ὀρ θό δο ξοι ἐ πι σή μως τίς ἀ πο φά σεις 
τῆς Β΄ Βα τι κα νῆς Συ νό δου γι ά κοι νή ἀ πο στο λι κή πί στη καί πα ρά

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ἡ ὀρθόδοξη ἀντιπροσωπεία στήν Σύνοδο τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων τόν 
Ὀκτώβριο τοῦ 2008

Ὁψυχολογικόςπαράγον

ταςὑπερισχύειγιάμία

ἀκόμηφοράἔναντιτῆς

πραγματικότητοςκαίτῆς

ἀληθείαςμέτραγικέςκαί

ἀνυπέρβλητεςσυνέπειες

γιάτήνδεύτερη.
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δο ση, κοι νά μυ στή ρι α, κοι νή ἱ ε ρω σύ νη, ἀλ λά καί γι ά ταυ τό χρο νη 
ἀ πο δο χή ἄ νευ ὅ ρων τῆς Οὐ νί ας καί τῆς πο λε μι κῆς τοῦ Βα τι κα νοῦ 
εἰς βά ρος τῶν Ὀρ θο δό ξων.

Πρώ τη χει ρο πι α στή ἐ πι βε βαί ω ση ἡ συμ φω νί α τοῦ B a l a m a nd. Τό 
κεί με νο τῆς Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς πού συ νῆλ θε ἐ κεῖ τό 1993 στήν 7η 

συ νε δρί α τῆς ὁ λο με λεί ας της ἀ πο φαί νε ται:
«Πράγ μα τι, πρὸ παν τὸς ἀ πὸ τῶν Πα νορ θο δό ξων Δι α σκέ ψε ων καὶ 

τῆς Β΄ Βα τι κα νῆς Συ νό δου καὶ ἑ ξῆς, ἡ ἐκ νέ ου ἀ να κά λυ ψις καὶ ἡ 
ἐ πα να ξι ο πο ί η σις, τό σον ἐκ μέ ρους τῶν Ὀρ θο δό ξων ὅ σον καὶ ὑ πὸ τῶν 
Κα θο λι κῶν, τῆς ᾿Εκ κλη σί ας ὡς κοι νω νί ας με τέ βα λε ρι ζι κῶς τὰς προ
ο πτι κάς, ἑ πο μέ νως δὲ καὶ τὴν στά σιν των. Καὶ ἀ πὸ τὶς δυ ὸ πλευ ρὲς 
ἀ να γνω ρί ζε ται ὅ τι αὐ τὸ ποὺ ὁ Χρι στὸς ἐ νε πι στεύ θη στὴν Ἐκ κλη σί α 
Του ὁ μο λο γί α τῆς ἀ πο στο λι κῆς πί στε ως, συμ με το χὴ στὰ ἴ δι α μυ στή
ρι α, πρὸ πάν των στὴ μο να δι κὴ Ἱ ε ρω σύ νη ποὺ τε λεῖ τὴ μο να δι κὴ θυ σί α 
τοῦ Χρι στοῦ, ἀ πο στο λι κὴ δι α δο χὴ τῶν ἐ πι σκό πων δὲν δύ να ται νὰ 
θε ω ρῆ ται ὡς ἡ ἰ δι ο κτη σί α τῆς μι ᾶς μό νον ἀ πὸ τὶς Ἐκ κλη σί ες μας. Στὰ 
πλαί σι α αὐ τά, εἶ ναι προ φα νὲς ὅ τι κά θε εἴ δους ἀ να βα πτι σμὸς ἀ πο
κλεί ε ται». (Ὁ ἐ πί ση μος Θε ο λο γι κός Δι ά λο γος Ὀρ θό δο ξης καί Ρω μαι
ο κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας, Οἰ κου μέ νηΔι ά λο γος καί προ βλη μα τι σμοί, 
ἐκδ. Πα ρα τη ρη τής, Θεσ σα λο νί κη 1998, τ. 3, σελ. 8693).

Ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς καί Καρδινάλιοι δέχονται τήν κοινή εὐλογία τοῦ Πάπα καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη. Φανάρι 
Νοέμβριος 2006.

Χρειάστηκεμισόςαἰώνας
περίπου«ψυχολογικῆς
προετοιμασίας»γιάνά
ἀποδεχθοῦνοἱὈρθό

δοξοιἐπισήμωςτίςἀπο
φάσειςτῆςΒ΄Βατικανῆς
Συνόδουγιάκοινήἀπο
στολικήπίστηκαίπαρά
δοση,κοινάμυστήρια,

κοινήἱερωσύνη,
ἀλλάκαίγιάταυτόχρονη
ἀποδοχήἄνευὅρωντῆς

Οὐνίαςκαίτῆςπολεμικῆς
τοῦΒατικανοῦεἰςβάρος

τῶνὈρθοδόξων.
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Στήν δέ κα τη ὁ λο μέ λει α τῆς Ἐ πι τρο πῆς στήν Ρα βέν να τό 2007 
φθά σα με στό ση μεῖ ο νά θε ω ρεῖ ται πώς τό μό νο ἐκ κρε μές ζή τη μα 
μέ τούς Ρω μαι ο κα θο λι κούς εἶ ναι τό πρω τεῖ ο τοῦ Πά πα καί αὐ τό 
μό νον νά συ ζη τοῦ με.

Οἱ γνω ρί ζον τες, βε βαί ως, κα λύ τε ρα τά πράγ μα τα ἦ ταν σέ θέ ση 
νά τά προ βλέ πουν ὅ λα αὐ τά ἐ δῶ καί τρι άν τα χρό νι α πε ρί που.

«Οὐ δε μί α ἀμ φι βο λί α ὑ πάρ χει εἰς τούς σο βα ρῶς ἀμ φο τέ ρω θεν καί 
ἔ ξω θεν πα ρα κο λου θοῦν τας τόν Δι ά λο γον τοῦ τον, ὅ τι αἱ κυ ρι ώ τε ραι 
δυ σκο λί αι τε λι κῶς θά συ νο ψι σθοῦν εἰς τά ἔ χον τα σχέ σιν πρός τό 
πρω τεῖ ον καί τό ἀ λά θη τον τοῦ Πά πα, κα τά δεύ τε ρον δέ λό γον εἰς 
τήν δι ά τοῦ F i l i o q ue εἰ σα χθεῖ σαν καί ἐ πι κρα τή σα σαν δι α φο ράν, ἡ 
ὁ ποί α, εὐ τυ χῶς. .. φαί νε ται ὅ τι λί αν προ σε χῶς, σύν Θε ῷ, θά ἐ κλεί
ψῃ ἐξ ὁ λο κλή ρου». (ὁ.π., σελ. 
36). Αὐ τή ἦ ταν ἡ ἐ κτί μη ση τοῦ 
Μη τρο πο λί του Φι λα δελ φεί ας 
(νῦν Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι άρ χου) 
κ. Βαρ θο λο μαί ου σέ ὁ μι λί α του 
στά πλαί σι α τοῦ 32ου Οἰ κου με
νι κοῦ Συμ πο σί ου τοῦ ἱ δρύ μα τος 
«P ro O r i e n te» στήν Βι έν νη στίς 
11 Ἰ α νου α ρί ου 1983.

Στήν ἴ δι α ὁ μι λί α του ὁ Οἰ κου
με νι κός Πα τρι άρ χης ὑ πε ρα σπι
ζό με νος τήν ἐ πι λο γή νά ξε κι νή
σει ὁ δι ά λο γος ἀ πό τά «ἑ νοῦν
τα» τίς δύ ο πλευ ρές, δί νει μί α 
ἐν δι α φέ ρου σα, ὅ σο καί ἀ πο κα
λυ πτι κή, ἑρ μη νεί α καί γι ά τό 
ζή τη μα τῆς Οὐ νί ας: 

«Ἐ άν ὁ Δι ά λο γος ἤρ χι ζεν ἀ πό 
τάς μεί ζο νας με τα ξύ τῶν δύ ο 
Ἐκ κλη σι ῶν δι α φο ράς, ἡ πρό ο δός 
του θά κα θί στα το προ βλη μα τι κή, 
δι ό τι θά εἴ χο μεν εὐ θύς ἐξ ἀρ χῆς 
δυ σκο λί ας, τῶν ὁ ποί ων αἱ ψυ χο
λο γι κῆς φύ σε ως δέν θά ἦ σαν 
ἀ σφα λῶς αἱ τε λευ ταῖ αι. Ἀλ λά καί 
πά λιν, δη λα δή καί τώ ρα πού ἤρ χι
σεν ὁ Δι ά λο γος ἀ πό τά ἑ νοῦν τα, 
αἱ ψυ χο λο γι καί δυ σχέ ρει αι δέν 
ἀ πέ λι πον. Θά ἀ να φέ ρω ἕν μό νον 
πα ρά δειγ μα: τό θέ μα τῆς Οὐ νί ας, 
ἐ πί τοῦ ὁ ποί ου οἱ ὀρ θό δο ξοι γε νι
κῶς ἔ χουν ἀλ λερ γί αν καί ἀν τι
δροῦν, δι ό τι τοῦ το συ νά πτε ται μέ 

Ὁ Πάπας στήν διάρκεια τῆς Ὀρθόδοξης Θείας Λειτουργίας (ἐπάνω) καί ἐνῶ 
ἀσπάζεται τό Ἱερό Εὐαγγέλιο πού τοῦ προσφέρει ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης 
(κάτω). Φανάρι Νοέμβριος 2006.
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δυ σά ρε στα ἱ στο ρι κά γε γο νό τα. Ἀλ λά τήν ψυ χο
λο γι κήν το πο θέ τη σιν τῶν Ὀρ θο δό ξων ἔ ναν τι τῆς 
Οὐ νί ας φαί νε ται ὅ τι δέν κα τε νό η σεν εἰ σέ τι ἐ παρ
κῶς ἡ Ρώ μη καί τήν ὑ πο τι μᾶ» (ὅ.π., σελ. 38).

Στήν συ νέ χει α τῆς ὁ μι λί ας του ἐ κεί νης ὁ 
Οἰ κου με νι κός Πα τρι άρ χης, ἀ φοῦ ἀ να φέρ θη κε 
σέ πε ρι πτώ σεις δι εισ δύ σε ως τῆς Οὐ νί ας στίς 
Ὀρ θό δο ξες Ἐκ κλη σί ες, ἀ να φέ ρει: «Πᾶ σαι αἱ 
πε ρι πτώ σεις αὗ ται καί εἴ τις ἄλ λη πα ρο μοί α 
δη μι ουρ γοῦν πι κρί αν πα ρά τοῖς ὀρ θο δό ξοις, 
ὁ πλί ζουν τούς ἐκ τῶν προ τέ ρων ἀν τι τι θε μέ νους 
εἰς τόν δι ά λο γον τῶν δύ ο Ἐκ κλη σι ῶν μέ ἐ πι χει
ρή μα τα καί, ἐν πάσῃ πε ρι πτώ σει ἐ πι βα ρύ νουν 
τό ψυ χο λο γι κόν κλί μα» (ὅ.π., σελ. 39).

Αὐ τό πού φαί νε ται νά ἀ παι τεῖ ται εἶ ναι μί α 
ἀ νά λο γη «ψυ χο λο γι κή προ ε τοι μα σί α» γι ά νά 
ἀ πο δε χθοῦν οἱ Ὀρ θό δο ξοι τήν ὕ παρ ξη τῆς 
Οὐ νί ας, κα θώς «τό πρό βλη μα αὐ τό ὁ δή γη σε 
στὴν ἀ να στο λὴ τοῦ ἐ πί ση μου θε ο λο γι κοῦ δι α
λό γου στὰ τέ λη τῆς δε κα ε τί ας τοῦ ’ 90. Εὐ τυ χῶς 
δι α σώ σα με μί α δι α δι κα σί α, κα τὰ τὴν ὁ ποί α εἴ χα
με τὴ δυ να τό τη τα νὰ ἐν τρυ φή σου με στὰ θέ μα τα 
αὐ τά, καὶ πα ράλ λη λα νὰ πα ρα μεί νου με πι στοὶ 
στὴ δέ σμευ σή μας γι ὰ δι ά λο γο». (Βῆ μα ἐ πα
να προ σέγ γι σης τῶν δύ ο Ἐκ κλη σι ῶν, Συ νέν τευ
ξη τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι άρ χου στόν Νί κο 
Πα πα χρή στου, Κα θη με ρι νή 26112006).

Ἡ «δι α δι κα σί α» αὐ τή ἐκ φρά σθη κε ἀρ κε
τές φο ρές μέ πα λιν δρο μή σεις καί ἀν τι κρου
ό με νες δη λώ σεις στό συγ κε κρι μέ νο ζή τη μα. 
Ἔτ σι, μέ τήν ἀ να φο ρά του στήν Οὐ νί α, στόν 
χαι ρε τι σμό του πρός τόν Καρ δι νά λι ο Κά σπερ 
στήν θρο νι κή ἑ ορ τή τοῦ Φα να ρί ου τόν Νο έμ
βρι ο τοῦ 1991 θε ω ρή θη κε ὅ τι ὁ Οἰ κου με νι κός 
Πα τρι άρ χης «ἐμ μέ σως πλήν σα φῶς ἀ πεί λη σε 
τή Ρω μαι ο κα θο λι κή Ἐκ κλη σί α μέ ἄ με ση δι α
κο πή τοῦ δι α λό γου» (Μαρίας Ἀντωνιάδου, 
Ἀπό τόν ἀφορισμό τοῦ 1054 στήν ἐπίσκεψη τοῦ 
1999, ΤΟ ΒΗ ΜΑ, 12 Σε πτεμ βρί ου 1999).

Ἀ νέ φε ρε συγ κε κρι μέ να ὁ Πα τρι άρ χης:
«Τὸ ἐ πὶ δε κα ε τί αν ἐ πι τε λε σθὲν ὄν τως ἱ στο ρι

κὸν δι ὰ τὰ κα θ’ ὅ λα δι α χρι στι α νι κὰ πράγ μα τα 
ἔρ γον τοῦ θε ο λο γι κοῦ ἡ μῶν δι α λό γου κιν δυ νεύ
ει ἀ τυ χῶς ὄ χι μό νον νὰ ἀ να στα λῆ ἐ π’ ἀ ό ρι στον 
καὶ μὲ ἀ γνώ στους προ ο πτι κάς ἀλ λὰ ἴ σως καὶ νὰ 

Τό δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος Ἐλεύθερος Τύπος (26-5-
2008). Μᾶς πληροφορεῖ γιά τήν προσφορά Ἁγίου Ποτηρίου 
ὡς «συμβολικοῦ δώρου» ἀπό τόν Πατριάρχη πρός τόν Οὐνίτη 
ἐπίσκοπο, τό ὁποῖο καί χρησιμοποιεῖ σέ κάθε λειτουργία ἐξαπα-
τώντας τούς Ὀρθοδόξους πιστούς.
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μα ται ω θῆ ἐξ ὁ λο κλή ρου, ὡς μὴ ὤ φει λε, λό γῳ τῆς δη μι ουρ γη θεί σης 
ὑ πὸ τῶν οὐ νι τῶν εἰς τὴν Ἀ να το λι κὴν καὶ Κεν τρώ αν Εὐ ρώ πην ἀ πα
ρα δέ κτου κα τα στά σε ως, εἰς τὰς σχέ σεις αὐ τῶν πρὸς τὰς το πι κάς 
ὀρ θο δό ξους Ἐκ κλη σί ας, αἵ τι νες ἀ πο τε λοῦν τὸ ἀρ χαι ο πα ρά δο τον 
κυ ρί αρ χον χρι στι α νι κὸν δόγ μα, ἐ νῶ θὰ ἔ πρε πε νὰ ἐ πι δει χθῆ με γα
λύ τε ρος σε βα σμὸς καὶ ἀ δελ φι κὴ ἐμ πι στο σύ νη» (ὅ.π.).

Καί ἐ νῶ θά ἀ νέ με νε κα νείς τήν πα πι κή συμ μόρ φω ση μπρο
στά σ’ αὐ τή τήν «ἀ πει λή» γι ά δι α κο πή τοῦ δι α λό γου, δύ ο μό λις 
χρό νι α με τά, στό B a l a m a nd ὑ πε γρά φη με τα ξύ Ὀρ θο δό ξων καί 
Ρω μαι ο κα θο λι κῶν (μέ ἀ κε ραί α τήν εὐ θύ νη ἐκ μέ ρους τοῦ Οἰ κου
με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου, κα θώς πολ λές ἐκ τῶν Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη
σι ῶν ἀ πεῖ χαν καί κα τε δί κα σαν τήν συμ φω νί α) ἡ γνω στή Συμ φω
νί α πού προ βλέ πει ὅ τι:

«Ὅ σον ἀ φο ρᾷ εἰς τὰς ἀ να το λι κὰς κα θο λι κὰς ᾿Εκ κλη σί ας (σημ. 
οὐ νι τι κάς), εἶ ναι σα φὲς ὅ τι αὗ ται, ὡς τμῆ μα τῆς κα θο λι κῆς Κοι νω νί
ας, ἔ χουν τὸ δι κα ί ω μα νὰ ὑ πάρ χουν καὶ νὰ δροῦν δι ὰ νὰ ἀν τα πο κρι
θοῦν εἰς τὰς πνευ μα τι κὰς ἀ νάγ κας τῶν πι στῶν των».

Συμ φώ νως πρός τό πνεῦ μα τῆς Συμ φω νί ας τοῦ B a l a m a nd 
ἡ Οὐ νί α γί νε ται πλέ ον ἀ πο δε κτή καί ἐν τοῖς πράγ μα σι ἀ πό τό 

Οἱ Ρωμαιοκαθολικοί Ἐπίσκοποι Ν.Α. Εὐρώπης (διακρίνεται τρίτος ἀπό ἀριστερά ὁ οὐνίτης κ. Δ. Σαλάχας) μέ τόν 
Οἰκουμενικό Πατριάρχη στό Φανάρι. 7 Μαρτίου 2009.

Αὐτόπούφαίνεταινάἀπαι

τεῖταιεἶναιμίαἀνάλογη

«ψυχολογικήπροετοιμασία»

γιάνάἀποδεχθοῦν

οἱὈρθόδοξοιτήνὕπαρξη

τῆςΟὐνίας.
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Οἰ κου με νι κό Πα τρι αρ χεῖ ο. Ἡ ἀ να γνώ ρι ση αὐ τή ἐκ φρά ζε ται ποι κι
λο τρό πως, ὅ πως γι ά πα ρά δειγ μα μέ τήν ἀ δι α μαρ τύ ρη τη ἀ πο δο χή 
ἐκ μέ ρους τοῦ Φα να ρί ου τῆς συμ με το χῆς τοῦ, κο ρυ φαί ου στήν 
ἱ ε ραρ χί α τοῦ Βα τι κα νοῦ, οὐ νί τη Καρ δι να λί ου D u at, τήν πα ρου
σί α του στήν ὀρ θό δο ξη λα τρεί α καί τήν τι μή του ἀ πό τόν ἴ δι ο τόν 
Οἰ κου με νι κό Πα τρι άρ χη. 

Χα ρα κτη ρι στι κή, ἐ πί σης, εἶ ναι καί ἡ προ σφο ρά ἀ πό τόν Οἰ κου
με νι κό Πα τρι άρ χη ἑ νός Ἁ γί ου Πο τη ρί ου, ὡς συμ βο λι κοῦ δώ ρου, 
πρός τόν οὐ νί τη ἐ πί σκο πο τῶν Ἀ θη νῶν κ. Δ. Σα λά χα τόν Μά ι ο 
τοῦ 2008 (πα ρα πομ πή Ἐλ. Τύ πος). Πρό σφα τα μά λι στα ὁ κ. Σα λά
χας ἔ γι νε δε κτός (μέ τά ὑ πό λοι πα μέ λη τῆς Συ νό δου Ρω μαι ο κα
θο λι κῶν Ἐ πι σκό πων Ν.Α. Εὐ ρώ πης) στό Φα νά ρι καί συ νε όρ τα σε 
στόν Πα τρι αρ χι κό Να ό τήν ἑ ορ τή τῆς Ὀρ θο δο ξί ας (πα ρα πομ πή 
στήν ἱ στο σε λί δα), δεῖγ μα κι αὐ τό ὅ τι ἡ «ψυ χο λο γι κή ἀλ λερ γί α» 
τῶν Ὀρ θο δό ξων στήν Οὐ νί α, σύν τῷ χρό νῳ ἐ ξα σθε νεῖ. 

Ἕ νας ἄλ λος ση μαν τι κός το μέ ας γι ά τήν κά λυ ψη τοῦ ὁ ποί ου ἀ παι
τεῖ ται ἐ κτε τα μέ νης κλί μα κας «ψυ χο λο γι κή προ ε τοι μα σί α» εἶ ναι 
αὐ τός τῆς «ἀ πο κα τα στά σε ως τῆς κοι νω νί ας» με τα ξύ Ὀρ θο δό ξων καί 
Ρω μαι ο κα θο λι κῶν. Ἐ δῶ κα θο ρι στι κή εἶ ναι ἡ ἑ κα τέ ρω θεν συμ με το χή 
σέ συμ προ σευ χές, ἱ ε ρο πρα ξί ες, ἀ κο λου θί ες, λει τουρ γί ες κ.ἄ. 

Ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας στό Φανάρι μέ τήν συμμετοχή Καρδιναλίων καί Οὐνιτῶν. Μάρτιος 2009.

Ἡδύναμη,ἄλλωστε,τῆς

εἰκόνας,τῆςσυνήθειας

καίτοῦσυγχρωτισμοῦ

εἶναιἀδυσώπητη.

Ἀμβλύνεισυνειδήσεις,

ἀνατρέπειπαραδόσεις,

σχετικοποιεῖἀλήθειες,

ἀλλοιώνειπιστεύματα.
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Ἡ ἀν ταλ λα γή ἐ πι σκέ ψε ων ἐ πι σή μων ἀ πο στο λῶν στίς θρο νι κές 
ἑ ορ τές Βα τι κα νοῦ καί Φα να ρί ου, πού ἀ πο φα σί στη κε ἐ δῶ καί χρό
νι α, δί νει τήν δυ να τό τη τα μέ σα ἀ πό πρά ξεις κο ρυ φαί ου συμ βο
λι κοῦ χα ρα κτή ρα νά πα ρέ χε ται ἡ εἰ κό να  «δύ ο ἐκ κλη σι ῶν» πού 
συ νυ πάρ χουν καί «κοι νω νοῦν» ἁρ μο νι κά. Ὁ συμ φυρ μός Ὀρ θο δό
ξων καί Ρω μαι ο κα θο λι κῶν σέ λα τρευ τι κές πρά ξεις, οἱ ἐ πί ση μες 
προ σφω νή σεις, ἀ να γνω ρί σεις καί ἀ πο δό σεις τι μῶν, ταυ τό ση μες 
πρός ὅ λους καί χω ρίς καμ μί α δι ά κρι ση ἄν ἀ πευ θύ νον ται σέ ὁ μο
δό ξους ἤ ἑ τε ρο δό ξους, δί νουν τό στίγ μα αὐ τῆς τῆς τα κτι κῆς. 

Ἡ δύ να μη, ἄλ λω στε, τῆς εἰ κό νας, τῆς συ νή θει ας καί τοῦ συγ
χρω τι σμοῦ εἶ ναι ἀ δυ σώ πη τη. Ἀμ βλύ νει συ νει δή σεις, ἀ να τρέ πει 
πα ρα δό σεις, σχε τι κο ποι εῖ ἀ λή θει ες, ἀλ λοι ώ νει πι στεύ μα τα. Εἶ ναι 
ἡ σύγ χρο νη πνευ μα τι κή νό σος, πού 
πλήτ τει τόν ἐκ κλη σι α στι κό θε ο λο γι
κό μας χῶ ρο καί ἀ πει λεῖ μέ παν δη
μί α τό ὀρ θό δο ξο πλή ρω μα.

Ἡ ἀν ταλ λα γή λει τουρ γι κοῦ ἀ σπα
σμοῦ με τα ξύ Πα τρι άρ χη καί Πά πα, 
ἀ κό μη καί στήν δι άρ κει α τῆς ὀρ θο
δό ξου Θεί ας Λει τουρ γί ας στόν Πάν
σε πτο Πα τρι αρ χι κό Να ό τοῦ Ἁ γί ου 
Γε ωρ γί ου (τόν Νο έμ βρι ο τοῦ 2006), 
ση μα το δο τεῖ αὐ τό πού «ὀ φεί λου με» 
νά συ νη θί σου με, νά ἀ να γνω ρί σου με 
καί νά ἀ πο δε χθοῦ με ὡς Ὀρ θό δο ξοι, 
τήν «ἑ νό τη τα τῆς πί στε ως» μέ τούς 
Ρω μαι ο κα θο λι κούς!

Ἡ πα ρου σί α ση ὅ λων τῶν ἀ πο φά σε
ων, τῶν γε γο νό των καί τῶν ντο κου
μέν των πού πα ρα θέ σα με, κα τα δει
κνύ ουν, πι στεύ ου με, τήν με θό δευ ση 
καί τήν πρα κτι κή, πού ἀ κο λου θή
θη κε στήν πο ρεί α τῆς προ σεγ γί σε
ώς μας μέ τούς Ρω μαι ο κα θο λι κούς. 
Πρό κει ται γι ά τήν ἴ δι α ἀ κρι βῶς πρα
κτι κή καί με θό δευ ση, πού τη ρεῖ ται 
καί σή με ρα, γι’ αὐ τό καί ἀ πο φέ ρει 
τά ἴ δια ὀ δυ νη ρά καί ὀ λέ θρια ἀ πο τε
λέ σμα τα γιά τήν Ὀρ θο δο ξί α μας.

Ἡ στά ση καί οἱ ἐ πι λο γές μας ἀ πέ ναν τι στά τε κται νό με να, πού 
ἀ φο ροῦν μά λι στα τήν ἴ δι α τήν ὀρ θό δο ξη πί στη μας καί τόν 
σω τη ρι ο λο γι κό της χα ρα κτή ρα, ἀ πο τε λοῦν προ σω πι κή εὐ θύ νη 
ὅ λων μας.

Ὁ λειτουργικός ἀσπασμός τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη μέ τόν Πάπα 
κατά τήν Ὀρθόδοξη Θεία Λειτουργία στό Φανάρι τό 2006
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Εἶναι λάθος νά ἀποδίδεται ὁ ὅρος 
«ἐκκλησία» στούς Δυτικούς

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμία,

Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Οἱ Κα θο λι κοί δέν εἶ ναι Ἐκ κλη σί α
Στό σύν το μο αὐ τό καί τα πει νό μου ἄρ θρο, ἀ γα πη τοί ἀ να γνῶ

στες, θέ λω νά ἀ πο δεί ξω ὅ τι αὐ τοί πού τούς λέ με «Κα θο λι κούς» ἤ 
κα λύ τε ρα νά τούς λέ με «Φραγ κο λα τί νους», δέν εἶ ναι Ἐκ κλη σί α.

1. Ἡ Ἐκ κλη σί α, ὅ πως τό λέ με στό Σύμ βο λο τῆς Πί στε ώς μας, 
εἶ ναι ΜΙΑ. Καί αὐ τή ἡ ΜΙΑ Ἐκ κλη σί α εἶ ναι ἡ Ὀρ θό δο ξη. «Εἰς 
Μί αν, Ἁ γί αν, Κα θο λι κήν καί Ἀ πο στο λι κήν Ἐκ κλη σί αν» ὁ μο λο γοῦ με. 
Ἄς προ σέ ξου με ὅ μως ὅ τι σ’ αὐ τό τό ἄρ θρο τῆς Πί στε ώς μας τήν 
Ἐκ κλη σί α μας τήν λέ με «Κα θο λι κή». Καί τήν λέ με «Κα θο λι κή», 
πρῶ τον μέν, για τί ὁ σκο πός Της εἶ ναι ἱ ε ρα πο στο λι κός. Ὁ σκο
πός τῆς Ἐκ κλη σί ας εἶ ναι νά πε ρι λά βει στούς κόλ πους Της ὅ λες 
τίς φυ λές τῶν ἀν θρώ πων, νά σώ σει ὅ λους τούς ἀν θρώ πους, νά 
ξα πλω θεῖ σ’ ὅ λα τά πλά τη καί τά μή κη τῆς γῆς. Ὅ λοι οἱ ἄν θρω ποι, 
ἀ γα πη τοί μου, εἶ ναι κα λε σμέ νοι γιά τήν σω τη ρί α. Καί ἡ Ἐκ κλη
σί α θέ λει ὅ λους νά τούς κά νει μέ λη Της, γι’ αὐ τό καί ξα να λέ με 
κα λεῖ ται «Κα θο λι κή». Ὅ πως μᾶς λέ ει ὡ ραῖ α ὁ Κύ ριλ λος Ἱ ε ρο σο
λύ μων «Κα θο λι κή κα λεῖ ται διά τό κα τά πά σης εἶ ναι τῆς οἰ κου μέ νης 
ἀ πό πε ρά των γῆς ἕ ως πε ρά των» (Κα τηχ. 18,11). Ἤ, ὅ πως μᾶς λέ ει 
πά λι ὁ Μ. Ἀ θα νά σιος, ἡ Ἐκ κλη σί α κα λεῖ ται «Κα θο λι κή», δι ό τι 
«κα θό λου τοῦ κό σμου κε χυ μέ νη ὑ πάρ χει» (ΜPG 28,724). Δη λα δή 
ἡ Μί α Ὀ ρθό δο ξη Ἐκ κλη σί α λέ γε ται Κα θο λι κή, ἐ πει δή εἶ ναι Οἰ κου
με νι κή· για τί ὁ Κύ ριός μας εἶ πε στούς Ἀ πο στό λους Του, καί δι’ 
αὐ τῶν σέ ὅ λους ἐ μᾶς τούς κλη ρι κούς, νά πο ρευ θοῦ με σέ ὅ λα τά 
ἔ θνη, νά τά εὐ αγ γε λί σου με καί νά τά εἰ σα γά γου με στήν Ἐκ κλη
σί α Του μέ τό ἅ γιο Βά πτι σμα: «Πο ρευ θέν τες μα θη τεύ σα τε πάν τα 
τά ἔ θνη βα πτί ζον τες αὐ τούς εἰς τό ὄ νο μα τοῦ Πα τρός καί τοῦ Υἱ οῦ 
καί τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος» (Ματθ. 28,19). Ἄς πα ρα τη ρή σου με ὅ τι 
τόν λό γο αὐ τόν τοῦ Κυ ρί ου τόν ἀ κοῦ με στό ἱ ε ρό Μυ στή ριο τοῦ 
Βα πτί σμα τος, για τί ὄ χι μό νο τῶν κλη ρι κῶν, ἀλ λά καί κά θε πι στοῦ 
εἶ ναι κα θή κον τό «πο ρευ θέν τες», ἡ ἱ ε ρα πο στο λή δη λα δή γιά τήν 
πραγ μα το ποί η ση τῆς κα θο λι κό τη τος τῆς Ἐκ κλη σί ας.

ΟἱΦραγκολατίνοιοὔτε

Καθολικοίεἶναι,

οὔτεΡωμιοίεἶναι,

οὔτε,πολύπερισσότερο,

εἶναιἘκκλησία.

Ἐπαναλαμβάνουμε

ὅτιἡἘκκλησίαἄν

μιλᾶμεγιάτήνσωστήθεο

λογικήτηςἔννοια

εἶναιΜίακαίαὐτήεἶναι

ἡὈρθόδοξηἘκκλησία.

Σ’Αὐτήνὁμολογοῦμε

Πίστη,ὅτανκάθεφορά

λέγουμε:«ΕἰςΜίαν,Ἁγίαν,

ΚαθολικήνκαίἈποστολι

κήνἘκκλησίαν».
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Ἀλ λά ὅ πως ἡ Ἐκ κλη σί α λέ γε ται «Κα θο λι κή», ἐ πει δή δέν πε ρι
ορί ζε ται καί δέν πε ρι κλεί ε ται σέ τό πο, ἀλ λά εἶ ναι παν τοῦ, ἔ τσι 
λ έ γε ται Κα θο λι κή, δεύ τε ρον, γι ατί δέν πε ρι ο ρί ζε ται καί σέ χρό
νο. Ὅ σο κι ἄν πο λε μεῖ ται ἡ Ἐκ κλη σί α, θά ὑ πάρ χει πάν τα, μέ χρι 
τά τέ λη τῶν αἰ ώ νων, για τί ὁ Κύ ριος Ἰ η σοῦς Χρι στός εἶ πε στούς 
Μα θη τές Του: «Ἰ δού ἐ γώ με θ’ ὑ μῶν εἰ μί πά σας τάς ἡ μέ ρας ἕ ως 
τῆς συν τε λεί ας τοῦ αἰ ῶ νος» (Ματθ. 28,20). Καί τό Ἅ γιο Πνεῦ μα, 
ὁ Πα ρά κλη τος, τό Πνεῦ μα τῆς ἀ λη θεί ας, θά μέ νει μα ζί μας «εἰς 
τόν αἰ ῶ να» (Ἰ ω άν. 14,17).

Βλέ που με, λοι πόν, ὅ τι ἡ Ἐκ κλη σί α μας εἶ ναι Κα θο λι κή, ἀλ λά 
δέν πρέ πει νά ὀ νο μά ζου με τούς Φραγ κολ ατί νους «κα θο λι κούς», 
για τί αὐ τοί δέν ἀ νή κουν στήν Ὀρ θό δο ξη Κα θο λι κή Ἐκ κλη σί α. 
Ἀλ λά οὔ τε καί Ρω μιοί εἶ ναι αὐ τοί, ὥ στε νά μι λᾶ με γιά Ρω μαι ο κα
θο λι κή Ἐκ κλη σί α. «Ρω μιοί» εἴ μα στε ἐ μεῖς οἱ Ὀρ θό δο ξοι Ἕλ λη νες, 
ὅ πως τό δη λώ νουν ἀ πό πα λαι ά καί σχε τι κές το πι κές ὀ νο μα σί ες 
μας (Ρού με λη) ἤ καί ὀ νό μα τα προ σώ πων μας (Ρω μα νί δης).

2. Ἀλ λά στό ἄρ θρο μας αὐ τό θέλου με νά μι λή σου με ἰ δι αί τε ρα 
γιά τό λάθος πού γί νε ται νά ἀ ποδί δου με τόν ὅ ρο «Ἐκ κλη σί α» 
στούς Δυ τι κούς. Ξα να λέ με ὅ τι τήν Ἐκ κλη σί α τήν ἀπο τε λοῦν μό νο 
οἱ Ὀρ θό δο ξοι Χρι στια νοί.

Τό Κράτος τοῦ Βατικανοῦ μέ τήν πλατεία τῆς Βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Πέτρου.

Αὐτόπραγματικάεἶναιἡ

Ἐκκλησία!Εἶναιαὐτόπού

γίνεταιμέσαστόνΝαό.Καί

μέσαστόνΝαότελεῖταιἡ

ΘείαΛειτουργία.

ΤήνἔννοιατῆςἘκκλησίας,

θάτήννοήσουμε

καίθάτήνἀπολαύσουμε

στήνΘείαΛειτουργία.
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Τό τί κα λεῖ ται Ἐκ κλη σί α, ἀ γα πη τοί ἀ να γνῶ στες, δέν μπο ροῦ
με νά τό ἐκ φρά σου με μέ ἕ ναν ἁ πλό ὁ ρι σμό. Λαν θα σμέ νοι εἶ ναι 
οἱ ὁ ρι σμοί, πού δί δον ταν πα λαι ό τε ρα ἀλ λά καί σή με ρα σέ δογ
μα τι κά ἐγ χει ρί δια, πε ρί Ἐκ κλη σί ας. Καί ὁ Κα θη γη τής Ἀν δροῦ
τσος λέ γει πε ρί τῶν φε ρο μέ νων αὐ τῶν ὁ ρι σμῶν πε ρί Ἐκ κλη σί ας 
ὅ τι «ἐ ρεί δον ται ἐ πί ἡ μαρ τη μέ νων προ ϋ πο θέ σε ων ἤ εἶ ναι κα τά τό 
μᾶλ λον ἤ ἧτ τον ἀ τε λεῖς» (Δογμα τι κή τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἀ να το
λι κῆς Ἐκ κλη σί ας, σ. 260,1). Γι’ αὐ τό καί οἱ ἅ γιοι Πα τέ ρες δέν 
μᾶς δί νουν κα νέ ναν ὁ ρι σμό πε ρί Ἐκ κλη σί ας καί κα τα φεύ γουν σέ 
σύμ βο λα καί εἰ κό νες, παρ μέ νες ἀ πό τήν Και νή Δι α θή κη, γιά νά 
τήν ἐκ φρά σουν. Ἔ τσι ἡ Ἐκ κλη σί α ἐκ φρά ζε ται μέ τήν εἰ κό να τῆς 
ἀμ πέ λου καί τῶν κλη μά των (Ἰ ω άν. 15,18), τοῦ ποι μέ νος καί τῶν 
προ βά των (Ἰ ω άν. 10,116), τῆς κε φα λῆς καί τοῦ σώ μα τος (Ἐ φεσ. 
1,2223), τῆς οἰ κο δο μῆς (Ἐ φεσ. 2,1922), τοῦ οἴ κου ἤ τῆς οἰ κο γε
νεί ας (Α΄Τιμ. 3,15) ἤ τῆς εἰ κό νος τοῦ γά μου (Ἐ φεσ. 5,32).

Μᾶς κά νει πολ λή καί τρο με ρή ἐν τύ πω ση τό  ὅ τι, ἐ νῶ οἱ δι α
νο ού με νοι ἔ χα σαν τήν πραγ μα τι κή ἔν νοι α τῆς Ἐκ κλη σί ας καί 
τήν μπέρ δε ψαν στόν λα ό μέ τούς  δι κούς τους ὁ ρι σμούς, ὅ μως ὁ 
πι στός λα ός μας, οἱ ἀ γράμ μα τες κα τά κό σμον, ἀλ λά πι στές γι α

Μᾶςκάνειπολλήκαίτρο
μερήἐντύπωσητόὅτι,ἐνῶ

οἱδιανοούμενοιἔχασαν
τήνπραγματικήἔννοιατῆς
Ἐκκλησίαςκαίτήνμπέρ
δεψανστόνλαόμέτούς
δικούςτουςὁρισμούς,

ὅμωςὁπιστόςλαόςμας,οἱ
ἀγράμματεςκατάκόσμον,

ἀλλάπιστέςγιαγιοῦλεςκρά
τησανστήνκαθαρήτους
ψυχήτήνσωστήἔννοια

περίἘκκλησίας.

Ὁ Χριστός Ποιμήν τῶν προβάτων. Ψηφιδωτό στήν Βασιλική τῆς Ραβέννας.
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γι οῦ λες κρά τη σαν στήν κα θα ρή τους ψυ χή τήν 
σω στή ἔν νοι α πε ρί  Ἐκ κλη σίας. Ἄν ἕ νας ξέ νος 
Ἀ θη ναῖ ος βρε θεῖ σέ ἕ να χω ριό καί ρω τή σει 
μιά για γιά ποῦ εἶ ναι ἡ Ἐκ κλη σί α, ἡ για γιά θά 
ση κώ σει τό χέ ρι της καί θά δεί ξει τόν Να ό τοῦ 
χω ριοῦ. Αὐ τό πρα γμα τι κά εἶ ναι ἡ Ἐκ κλη σί α! 
Εἶν αι αὐ τό πού γί νε ται μέ σα στόν Να ό. Καί 
μέ σα στόν Να ό τε λεῖ ται ἡ Θεί α Λει τουρ γί α. 
Τήν ἔν νοι α τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἀ γα πη τοί μου, θά 
τήν νο ή σου με καί θά τήν ἀ πο λαύ σου με στήν 
Θεί α Λει τουρ γί α. Γι’ αὐ τό ὁ ἅ γιος Ἰ γνά τιος ἔ λε
γε: «Ἐ άν μή τίς ᾖ ἐν τός τοῦ θυ σι α στη ρί ου ὑ στε
ρεῖ ται τοῦ ἄρ του τοῦ Θε οῦ» (Πρός Ἐ φε σί ους 
5,2). Κα τά τόν λό γο αὐ τόν τοῦ  ἁ γίου Ἰ γνα τί ου 
Ἐκ κλη σί α εἶ ναι τό Θυ σι ασ τή ριο, ἡ Ἁ γί α Τρά
πε ζα δη λα δή, πά νω στήν 
ὁ ποί α τε λεῖ ται ἡ Θεί α 
Λει τουρ γί α.

Λέ γουμε λοι πόν, τε λι
κά, ὅ τι Ἐκ κλησ ί α εἶ ναι 
ἡ σύ να ξη τῶν πι στῶν 
νά τε λέ σουν τήν Θεί α 
Εὐ χα ρι στί α, δη λα δή τήν 
Θεί α Λει ουρ γί α. Ὡς ἀ πό
δει ξη γι’ αὐ τό φέ ρου με 
τό 11ο κε φά λαι ο τῆς Α΄ 
πρός Κο ριν θί ους ἐ πι
στολῆς τοῦ ἀ πο στό λου 
Παύ λου. Εἶ ναι φα νε ρό 
ὅ τι στό κε φά λαι ο αὐ τό 
ὁ Ἀ πό στο λος μι λά ει γιά 
τήν σύ να ξη τῶν πι στῶν 
νά τε λέ σουν τήν Θεί α 
Εὐ χα ρι στί α· καί τήν 
σύ να ξη αὐ τή τήν ὀ νο μά
ζει Ἐκ κλη σί α, για τί λέ ει: 
«Συ νερ χο μέ νων ὑ μῶν ἐν 
Ἐκ κλη σί ᾳ ἀ κού ω σχί σμα τα ἐν ὑ μῖν ὑ πάρ χειν» 
(στίχ. 18).

Ἄς προ σέ ξουμε τώ ρα, ἀ γα πη τοί ἀ να γνῶ στες: 
Ἀ φοῦ Ἐκ κλη σί α εἶ ναι ἡ Θεί α Λει τουρ γί α καί 
ἀ φοῦ τήν Θεί α Λει τουρ γί α δέν μπο ροῦ με νά 
τήν τε λέ σου με μέ τούς Δυ τι κούς –αὐ τούς πού 
λαν θα σμέ να λέ με «κα θο λι κούς» , ἄ ρα αὐ τοί οἱ 
Δυ τι κοί δέν ἀ πο τε λοῦν Ἐκ κλη σί α.

3. Ἀλ λά θέ λω νά πῶ καί για τί δέν πρέ πει νά 
τε λέ σου με τήν Θεί α Λει τουρ γί α μέ τούς Φρα

γ κο λα τί νους Δυ τι κούς. Για τί δη λα δή δέν ἐ πι
τρέ πε ται νά ἔ χου με συλ λεί τουρ γο μα ζί τους. 
Ὁ Κύ ριος, στήν ἐ πί τοῦ Ὄ ρους ὁ μι λί α Του, μᾶς 
εἶ πε ὅ τι δέν ἐ πι τρέ πε ται νά  προ σφέ ρου με τό 
δῶ ρο μας στόν Θε ό, ἄν ἔ χου με δι α φο ρές με τα
ξύ μας (Ματθ. 5,2324). Καί μέ τούς λε γο μέ
νους «κα θο λι κούς» μᾶς χω ρί ζουν, χρό νια τώ ρα, 
πολ λές δι α φο ρές. Δέν εἶ ναι μό νο τό f i l i o q ue ἤ 
τό ἀ λά θη το τοῦ Πά πα, ἀλ λά καί τό σες ἄλ λες 
πολ λές καί πάμ πολ λες δι α φο ρές σχε τι κά μέ 
τήν σω στή ἔν νοι α τοῦ Θε οῦ καί τήν σω στή 
πο ρεί α μας σ’ Αὐ τόν. Οἱ Δυ τι κοί ἔ χουν λαν θα
σμέ νη ἔν νοι α πε ρί Θε οῦ. Ὁ Θε ός τους δέν εἶ ναι 
«ὁ Θε ός τῶν Πα τέ ρων ἡ μῶν». Ἀ φοῦ αὐ τοί διά 
τοῦ δι κοῦ τους αἱ ρε τι κοῦ Βαρ λα άμ κή ρυ ξαν 

Θε ό ἄ νευ θεί ων ἐ νερ γει
ῶν, ἡ νε ο λαί α τους –τά 
ἐγγόνια τοῦ Βαρ λα άμ 
κή ρυ ξε τόν «θά να το» 
αὐ τοῦ τοῦ Θε οῦ τους, 
λέ γον τας καί γρά φον τας 
στά πλα κάτ: Πέ θα νε ὁ 
Θε ός! Κα λά τοῦ τά ἔ λε
γε τοῦ Βαρ λα άμ ὁ δι κός 
μας ἅ γιος Γρη γό ριος ὁ 
Πα λα μᾶς: «Φι λό σο φε, 
κη ρύτ τεις Θε όν ἀ νε νέρ
γη τον, ἄ ρα Θε όν ἀ νύ παρ
κτον» ! !!

Δέν ἀ πο τε λοῦν λοι
πόν Ἐκ κλη σί α οἱ λε γό
με νοι «κα θο λι κοί» καί 
γι’ αὐτ ό θε ω ροῦ με καί 
πι στεύ ου με ὅ τι εἶ ναι 
λαν θα σμέ νες οἱ ἐκ φρά
σεις πού λέ γον ται πε ρί 

αὐ τῶν γρα πτῶς καί προ φο ρι κῶς «κα θο λι κή 
ἐκ κλη σί α» ἤ «ρω μαι ο κα θο λι κή ἐκ κλη σί α». 
Οἱ Φραγ κο λα τί νοι οὔ τε Κα θο λι κοί εἶ ναι, οὔ τε 
Ρω μιοί εἶ ναι, οὔ τε, πο λύ πε ρισ σό τε ρο, εἶ ναι 
Ἐκ κλη σί α. Ἐ πα να λαμ βά νου με ὅ τι ἡ Ἐκ κλη
σί α ἄν μι λᾶ με γιά τήν σω στή θε ο λο γι κή της 
ἔν νοι α εἶ ναι Μί α καί αὐ τή εἶ ναι ἡ Ὀρ θό δο ξη 
Ἐκ κλη σί α. Σ’ Αὐ τήν ὁ μο λο γοῦ με Πί στη, ὅ ταν 
κά θε φο ρά λέ γου με: «Εἰς Μί αν, Ἁ γί αν, Κα θο λι
κήν καί Ἀ πο στο λι κήν Ἐκ κλη σί αν».

Μέτούςλεγομένους«καθολικούς»μᾶς

χωρίζουν,χρόνιατώρα,πολλέςδια

φορές.Δένεἶναιμόνοτόfilioqueἤ

τόἀλάθητοτοῦΠάπα,ἀλλάκαίτόσες

ἄλλεςπολλέςκαίπάμπολλεςδιαφορές

σχετικάμέτήνσωστήἔννοιατοῦΘεοῦ

καίτήνσωστήπορείαμαςσ’Αὐτόν.

ΟἱΔυτικοίἔχουνλανθασμένηἔννοια

περίΘεοῦ.ὉΘεόςτουςδένεἶναι«ὁ

ΘεόςτῶνΠατέρωνἡμῶν».
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Πρω τί στως πρέ πει νά δι ευ κρι νί σου με ὅ τι ὡς Ὀρ θό δο ξοι πι στεύ
ου με, σύμ φω να μέ τό Σύμ βο λο Πί στε ως τῆς Νι καί αςΚων στα
ντι νου πό λε ως (381), «εἰς μί αν, ἁ γί αν, κα θο λι κήν καί ἀ πο στο λι κήν 
Ἐκ κλη σί αν». Κα τά τήν ἀ δι ά κο πη δογ μα τι κή συ νεί δη ση τοῦ πλη
ρώ μα τος τῆς Ὀρ θό δο ξης Ἐκ κλη σί ας, δη λα δή κα τά τήν αὐ το συ νει
δη σί α της, ἡ μί α αὐ τή Ἐκ κλη σί α εἶ ναι ἡ Ὀρ θό δο ξη.

Ἡ ὁ μο λο γί α τοῦ Συμ βό λου ὅ τι ἡ Ἐκ κλη σί α εἶ ναι «μί α» ση μαί νει 
πώς αὐ τή εἶ ναι βα σι κή ἰ δι ό τη τα τῆς ταυ τό τη τάς της. Πρα κτι κῶς 
αὐ τό ση μαί νει ὅ τι ἡ Ἐκ κλη σί α δέν μπο ρεῖ νά δι αι ρε θεῖ, νά κομ μα
τι α στεῖ, ἐ πει δή αὐ τή εἶ ναι τό μυ στη ρι α κό σῶ μα τοῦ Χρι στοῦ. Καί 
ὁ Χρι στός ὡς κε φα λή τοῦ σώ μα τος τῆς Ἐκ κλη σί ας οὔ τε πολ λά 
σώ μα τα μπο ρεῖ νά ἔ χει οὔ τε καί δι η ρη μέ νο σῶ μα νά κα τέ χει. Στό 
σῶ μα τοῦ Χρι στοῦ νι κή θη κε καί αὐ τός ὁ θά να τος. Ἔτ σι, ὅ ποι ος 
ἐν τάσ σε ται στό σῶ μα τοῦ Χρι στοῦ καί πα ρα μέ νει ζων τα νός σ’ 
αὐ τό μέ τά θε ουρ γά μυ στή ρι α καί τήν ἀ γα πη τι κή τή ρη ση τῶν 
ἐν το λῶν, με τα βαί νει ἀ πό τόν βι ο λο γι κό θά να το στήν αἰ ώ νι α καί ἀ ΐ
δι α ζω ή τοῦ Τρι α δι κοῦ Θε οῦ. Καί ὅ πως τά κλα δι ά τῆς ἀμ πέ λου δέν 
μπο ροῦν νά ζή σουν καί νά καρ πο φο ρή σουν, ἄν ἀ πο κο ποῦν ἀ πό 
τήν ἄμ πε λο, ἔτ σι καί ὁ ἀ πο κο μμέ νος ἀ πό τήν Ἐκ κλη σί α πι στός ἤ 
καί ὁ λό κλη ρες κοι νό τη τες πι στῶν ἀ νε ξάρ τη τα ἀ πό τό ἀ ριθ μη τι κό 
τους πλῆ θος δέν μπο ροῦν οὔ τε νά ὑ πάρ ξουν ἐν Χρι στῷ οὔ τε νά 
συ στή σουν ἄλ λη Ἐκ κλη σί α.

Ἡ πί στη τῆς Ἐκ κλη σί ας εἶ ναι θε ό πνευ στη καί ἀ δι α πραγ μά τευ τη. 
Σύμ φω να μέ τήν συγ κε κρι μέ νη πί στη της, πολ λές ἤ δι η ρη μέ νες 
Ἐκ κλη σί ες δέν μπο ροῦν νά ὑ πάρ χουν, ἐ πει δή ἀ πο τε λεῖ ἀν τί φα ση 
ἐν τοῖς ὅ ροις τό μί α καί τό πολ λές ἤ τό μί α καί τό δι η ρη μέ νη. Τό 
δι η ρη μέ νη ἀ ναι ρεῖ στήν πρά ξη τήν πί στη στήν πραγ μα τι κό τη τα 
τῆς Ἐκ κλη σί ας, πού μό νο ὡς μί α καί ἀ δι αί ρε τη μπο ρεῖ νά κα τα
νο η θεῖ μέ βά ση τήν ὀρ θό δο ξη αὐ το συ νει δη σί α. Ἀ πο τε λεῖ ἄρ νη
ση τῆς πί στε ως τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἄρ νη ση τῆς ταυ τό τη τας καί τῆς 
αὐ το συ νει δη σί ας της, ὅ ταν κά ποι ος κά νει λό γο ἐν συ νεί δη τα γι ά 
δι η ρη μέ νη Ἐκ κλη σί α. Ἔτ σι, οἱ Ὀρ θό δο ξοι δέν ἔ χουν κα νέ να ψυ χο
λο γι κό πρό βλη μα (κόμ πλεξ) ταυ τό τη τας ἐ ξαι τί ας τῆς ἀ πο κο πῆς 
ἀ πό τό σῶ μα τῆς Ἐκ κλη σί ας τῶν Δυ τι κῶν Χρι στι α νῶν. Βε βαί ως 
πο νοῦν, προ σεύ χον ται καί ἐν δι α φέ ρον ται γι ά τή με τά νοι α καί τήν 
ἐ πι στρο φή τους. 

Εἶναι οἱ Ἑτερόδοξοι
μέλη τῆς Ἐκκλησίας;

«Εἶναιλοιπόνφανερόὅτι,

ἐπισήμως,ἀπότό1014ὁ

Ρωμαιοκαθολικισμόςδέν

εἶναιἘκκλησία»,καταλή

γειστόἐμπεριστατωμένο

ἄρθροτουὁκαθηγητής

ΔογματικῆςτῆςΘεολογικῆς

ΣχολῆςτοῦΑ.Π.Θ.,κ.

ΔημήτριοςΤσελεγγίδης.

Mᾶςἀναλύειμέσαφήνεια

τάπροβλήματαπούἀπορ

ρέουνὅτανἡ«μία,ἁγία,

καθολικήκαίἀποστολική

Ἐκκλησία»,γίνεταιδύοἤ

τρεῖςἤκαίπερισσότερες!

ὩςὈρθόδοξοιΧριστιανοί

πούὁμολογοῦμετήνπίστη

μαςμέτόΣύμβολοτῆς

Πίστεως,εἶναιἀπαραίτητο

νάγνωρίζουμετουλάχιστον

ὅσαμᾶςδίνειτό

ἀκόλουθοἄρθρο.
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1. Ἀ πο στο λι κή Πί στη

Ἡ ἔν τα ξη καί ἡ πα ρα μο νή στό μυ στη ρι α κό σῶ μα τοῦ Χρι στοῦ, 
τήν Ἐκ κλη σί α, δέν εἶ ναι ἀ προ ϋ πό θε τη. Προ ϋ πο θέ τει ὁ πωσ δή πο τε 
τήν χω ρίς ὅ ρους ἀ πο δο χή καί ὁ μο λο γί α τῆς ἀ πο στο λι κῆς πί στε ως, 
ὅ πως αὐ τή ἑρ μη νεύ τη κε καί ὁ ρι ο θε τή θη κε ἀ πό τίς ἀ πο φά σεις τῶν 
Οἰ κου με νι κῶν Συ νό δων τῆς Ἐκ κλη σί ας.

Ἔτ σι, ὅ ταν κά ποι ος πι στός ἀ νε ξάρ τη τα ἀ πό τή θε σμι κή θέ ση 
πού ἔ χει στό σῶ μα τῆς Ἐκ κλη σί ας ἤ σύ νο λα πι στῶν ἀ νε ξαρ τή
τως τοῦ ἀ ριθ μοῦ τους πα ρα βι ά σουν ἐκ πε ποι θή σε ως τήν ὁ ρι ο
θε τη μέ νη πί στη τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἀ πο κό πτον ται ἀ πό τό σῶ μα της. 
Καί ἄν εἶ ναι σ’ ὁ ποι ο δή πο τε ἱ ε ρα τι κό ἀ ξί ω μα κα θαι ροῦν ται, ἐ νῶ 
οἱ λα ϊ κοί ἀ φο ρί ζον ται, ὅ πως προ κύ πτει ἀ πό τά Πρα κτι κά τῶν 
Οἰ κου με νι κῶν Συ νό δων. Τοῦ το ση μαί νει ὅ τι δέν μπο ροῦν στό ἑ ξῆς 
νά με τέ χουν καί νά κοι νω νοῦν στά μυ στή ρι α τῆς Ἐκ κλη σί ας.

Οἱ Ρω μαι ο κα θο λι κοί ἔ χουν ἐκ πέ σει ἀ πό τήν Ἐκ κλη σί α ἐ πι σή μως 
τόν 11ο αἰ ώ να. Τό 1014 εἰ σή γα γαν στό Σύμ βο λο τῆς Πί στε ως τήν 
ἐ σφαλ μέ νη δογ μα τι κή δι δα σκα λί α τους γι ά τό Ἅ γι ο Πνεῦ μα, τό 
γνω στό F i l i o q ue. Σύμ φω να μέ τή δι δα σκα λί α αὐ τή τό Ἅ γι ο Πνεῦ
μα ὡς θεῖ ο Πρό σω πο ἔ χει τήν ὕ παρ ξή του ἐκ πο ρευ τῶς καί ἀ πό 
τόν Πα τέ ρα καί ἀ πό τόν Υἱ ό. Ἡ δογ μα τι κή δι δα σκα λί α τῶν Ρω μαι
ο κα θο λι κῶν ὅ μως ἀ να τρέ πει τήν ἀ πο στο λι κή πί στη τῆς Ἐκ κλη σί ας 
στόν Τρι α δι κό Θε ό, ἀ φοῦ κα τά τόν Εὐ αγ γε λι στή Ἰ ω άν νη τό Πνεῦ
μα τῆς Ἀ λη θεί ας «πα ρά τοῦ Πα τρός ἐκ πο ρεύ ε ται» (15,26). Ἄλ λω
στε, ἡ Γ΄ Οἰ κου με νι κή Σύ νο δος δι ά τοῦ Προ έ δρου της, ἁ γί ου 
Κυ ρίλ λου Ἀ λε ξαν δρεί ας, ἀ να φε ρό με νη στό Σύμ βο λο τῆς Πί στε ως 
κα θό ρι σε ἀ πα γο ρευ τι κά, ὅ τι «οὐ δε νί ἐ πι τρέ πε ται λέ ξιν ἀ μεῖ ψαι τῶν 
ἐγ κει μέ νων ἐ κεῖ σε ἤ μί αν γοῦν πα ρα βῆ ναι συλ λα βήν» (σέ κα νέ ναν 
δέν ἐ πι τρέ πε ται νά προ σθέ σει ἤ νά ἀ φαι ρέ σει οὔ τε μί α συλ λα βή 
ἀ πό αὐ τά πού δι α τυ πώ θη καν στό Σύμ βο λο τῆς Πί στε ως). Ὅ λες οἱ 
ἑ πό με νες Οἰ κου με νι κές Σύ νο δοι κα τα κύ ρω σαν τίς ἀ πο φά σεις τῆς 
Γ΄ Οἰ κου με νι κῆς.

Εἶ ναι λοι πόν προ φα νές ὅ τι οἱ Ρω μαι ο κα θο λι κοί –κα τ’ ἐ πέ κτα ση 
καί οἱ Προ τε στάν τες πού υἱ ο θέ τη σαν τό F i l i o q ue ἔ χουν ἐκ πέ σει 
ἀ πό τήν ἀ πο στο λι κή πί στη τῆς Ἐκ κλη σί ας. Εἶ ναι γι’ αὐ τό πε ριτ τό 
νά ἀ να φέ ρου με ὅ λους τούς με τέ πει τα νε ω τε ρι σμούς στήν πί στη 
ἐκ μέ ρους τῶν Δυ τι κῶν Χρι στι α νῶν (ὅ πως τό ἀ λά θη το τοῦ Πά πα, 
τά μα ρι ο λο γι κά δόγ μα τα, τό πρω τεῖ ο, τήν κτι στή Χά ρη κ.ἄ. ). 

τοῦ Δημητρίου Τσελεγγίδη, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
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ΑὕτηκατὰτῶνΕὐαγγελίων

ἵσταται...Κατὰπάντωνὁμοῦ

τῶνἁγίωνπροφητῶν,ἀπο

στόλων,ἱεραρχῶν,μαρτύρων

καὶαὐτῶντῶνδεσποτικῶν

φωνῶνἡβλάσφημοςαὕτηκαὶ

θεομάχοςφωνὴἐξοπλίζεται.
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2. Ἀ πο στο λι κή δι α δο χή

Μέ τήν ἀ πο στο λι κή πί στη συν δέ ε ται ἀ δι αί ρε τα καί ἡ ἀ πο στο λι
κή δι α δο χή. Ἡ ἀ πο στο λι κή δι α δο χή ἔ χει οὐ σι α στι κό πε ρι ε χό με νο 
μό νο μέ σα στό σῶ μα τῆς Ἐκ κλη σί ας, καί προ ϋ πο θέ τει ὁ πωσ δή πο
τε τήν ἀ πο στο λι κή πί στη.

Λέ γον τας ἀ πο στο λι κή δι α δο χή ἐν νο οῦ με τήν 
ἀ δι ά κο πη συ νέ χει α τῆς ἡ γε σί ας τῆς Ἐκ κλη σί
ας ἀ πό τούς Ἀ πο στό λους. Ἡ συ νέ χει α αὐ τή 
ἔ χει χα ρι σμα τι κό χα ρα κτή ρα καί δι α σφα λί
ζε ται μέ τή με τά δο ση τῆς πνευ μα τι κῆς ἐ ξου
σί ας τῶν Ἀ πο στό λων στούς Ἐ πι σκό πους τῆς 
Ἐκ κλη σί ας καί δι’ αὐ τῶν στούς ἱ ε ρεῖς.

Ὁ τρό πος με τα δό σε ως τῆς πνευ ματ ι κῆςἀ
πο στο λι κῆς ἐ ξου σί ας στούς Ἐ πι σκό πους γί νε
ται μέ τή χει ρο το νί α. Ἄν, ἑ πο μέ νως, κά ποι ος 
ἐ πί σκο πος ἔ χει λά βει μέ κα νο νι κό  ἐκ κλη σι α
στι κό τρό πο τή χει ρο το νί α του καί στή συ νέ
χει α βρε θεῖ ἐ κτός τῆς Ἐκ κλη σί ας ἐ ξαι τί ας τῆς 
ἐ σφαλ μέ νης πί στε ώς του, παύ ει οὐ σι α στι κά 
νά ἔ χει καί τήν ἀ πο στο λι κή δι α δο χή, ἀ φοῦ 
αὐ τή ἔ χει νό η μα μό νο μέ σα στό μυ στη ρι α κό 
σῶ μα τοῦ Χρι στοῦ, τήν Ἐκ κλη σί α.

Κα τά συ νέ πει α, ἄν κά ποι ος ἐ πί σκο πος ἤ 
καί ὁ λό κλη ρη το πι κή Ἐκ κλη σί α ἀ νε ξαρ τή
τως ἀ ριθ μοῦ με λῶν ἐκ πέ σουν ἀ πό τήν πί στη 
τῆς Ἐκ κλη σί ας, ὅ πως αὐ τή ἐκ φρά στη κε ἀ λα
θή τως στίς Οἰ κου με νι κές Συ νό δους, παύ ουν 
νά ἔ χουν οἱ ἴ δι οι τήν ἀ πο στο λι κή δι α δο χή, 
ἐ πει δή βρί σκον ται ἤ δη ἐ κτός τῆς Ἐκ κλη σί ας. 
Καί, ἀ φοῦ δι α κό πτε ται ἡ ἀ πο στο λι κή δι α δο χή 
οὐ σι α στι κά, δέν μπο ρεῖ νά γί νε ται λό γος γι ά 
κα το χή ἤ γι ά συ νέ χει α τῆς ἀ πο στο λι κῆς δι α
δο χῆς στούς ἐκ πε σόν τες ἀ πό τήν Ἐκ κλη σί α.

Μέ βά ση τά πα ρα πά νω, ὁ ἴ δι ος ὁ Πά πας, ἀλ λά καί τό σύ νο λο 
τῶν Ρω μαι ο κα θο λι κῶν ἐ πι σκό πων στε ροῦν ται τήν ἀ πο στο λι κή δι α
δο χή, ἐ πει δή στε ρη θέν τες τήν ἀ πο στο λι κή πί στη ξέ πε σαν ἀ πό τήν 
Ἐκ κλη σί α. Κα τά συ νέ πει α, λό γος γι ά ἀ πο στο λι κή δι αδ ο χή ἐ κτός 
τῆς Ἐκ κλη σί ας εἶ ναι λό γος ἀ τε κμη ρί ω τος ἐ πι στη μο νι κά, εἶ ναι 
δη λα δή λό γος ἀ θε ο λό γη τος.

3. Ἱερωσύνη καί τά ἄλλα Μυ στή ρι α

Ἡ ἱ ε ρω σύ νη στό πλαί σι ο τῆς Ἐκ κλη σί ας εἶ ναι ἡ ἱ ε ρω σύ νη τοῦ 
ἴ δι ου τοῦ Χρι στοῦ, ἀ φοῦ ὁ ἴ δι ος ὁ Χρι στός τε λεῖ τά μυ στή ρι α τῆς 
Ἐκ κλη σί ας Του δι ά τῶν Ἐ πι σκό πων καί Ἱ ε ρέ ων Του.

ὉΠάπας,ἀλλάκαίτόσύνο

λοτῶνΡωμαιοκαθολικῶν

ἐπισκόπωνστεροῦνταιτήν

ἀποστολικήδιαδοχή,ἐπειδή
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Ἡ ἱ ε ρω σύ νη προ ϋ πο θέ τει τήν ἀ δι ά κο πη συ νέ χει ά της ἀ πό τούς 
Ἀ πο στό λους, προ ϋ πο θέ τει δη λα δή τήν ἀ πο στο λι κή δι α δο χή. Πρω
τί στως ὅ μως ἡ ἱ ε ρω σύ νη προ ϋ πο θέ τει τόν Θε άν θρω πο Χρι στό 
ὡς ἱ ε ρουρ γό στό μυ στη ρι α κό Σῶ μα Του, 
τήν Ἐκ κλη σί α. Σέ τε λευ ταί α ἀ νά λυ ση, ἡ 
ἱ ε ρω σύ νη τοῦ Χρι στοῦ ὑ φί στα ται στήν 
Ἐκ κλη σί α καί πα ρέ χε ται ἀ πό τόν ἴ δι ο τόν 
Χρι στό δι ά τῆς Ἐκ κλη σί ας Του καί γι ά 
τήν Ἐκ κλη σί α Του. Αὐ το νο μη μέ νη ἱ ε ρω σύ
νη καί αὐ το νο μη μέ να ἀ πό τήν Ἐκ κλη σί α 
μυ στή ρι α δέν μπο ροῦν νά ὑ πάρ χουν.

Ἡ ἱ ε ρω σύ νη, ὅ πως ἄλ λω στε καί ὅ λα τά 
μυ στή ρι α, ἀ πο τε λεῖ λει τουρ γι κή φα νέ ρω ση 
τῆς Ἐκ κλη σί ας (ἡ Ἐκ κλη σί α «ση μαί νε ται ἐν 
τοῖς μυ στη ρί οις», κατά τόν Ἅγιο Νικόλαο 
Καβάσιλα ). Τοῦ το ση μαί νει, ὅ τι γι ά νά 
ὑ πάρ χουν μυ στή ρι α, πρέ πει προ η γου μέ
νως νά ὑ πάρ χει ἡ Ἐκ κλη σί α. Τά μυ στή ρι α 
εἶ ναι σάν τά κλα δι ά ἑ νός δέν δρου. Ζων τα
νά κλα δι ά, πού ἀν θοῦν καί καρ πο φο ροῦν, 
μπο ροῦν νά ὑ πάρ χουν μό νον ὅ ταν αὐ τά 
εἶ ναι ὀρ γα νι κή προ έ κτα ση τοῦ δέν δρου, 
ὅ ταν δη λα δή εἶ ναι ὀν το λο γι κά συν δε μέ να 
μέ τόν κορ μό τοῦ δέν δρου.

Εἶ ναι θε ο λο γι κά ἀ κα τα νό η το νά ὑ πο στη
ρί ζε ται ὅ τι οἱ ἑ τε ρό δο ξοι, Ρω μαι ο κα θο λι
κοί ἤ Προ τε στάν τες, ἔ χουν ἔ στω καί ἕ να 
μυ στή ρι ο, π.χ. τό βά πτι σμα. Τό θε με λι ῶ
δες ἐ ρώ τη μα πού πρέ πει νά τί θε ται ἐ δῶ 
εἶ ναι: Ποι ός ἱ ε ρούρ γη σε τό μυ στή ρι ο τοῦ 
Βα πτί σμα τος; Ποῦ βρῆ κε τήν ἱ ε ρω σύ νη ὁ ἱ ε ρουρ γός; Ποι ός τοῦ 
ἔ δω σε τήν ἱ ε ρω σύ νη, ἀ φοῦ αὐ τήν τήν πα ρέ χει μό νον ἡ Ἐκ κλη σί α; 
Καί ποῦ βρέ θη κε ἡ Ἐκ κλη σί α στούς ἑ τε ρο δό ξους, ἀ φοῦ αὐ τοί 
λό γῳ τῆς ἐ σφαλ μέ νης δογ μα τι κῆς πί στε ώς τους ξέ πε σαν ἀ πό τήν 
Ἐκ κλη σί α; 

4 .Ἡ θε ω ρί α τῶν «δύ ο πνευ μό νων» τοῦ Χρι στοῦ

Ἡ θε ω ρί α αὐ τή ἔ χει τήν πα τρό τη τά της στόν Ρω μαι ο κα θο λι κι
σμό. Σύμ φω να μέ τή θε ω ρί α αὐ τή ὁ Χρι στός ἔ χει ὡς «πνεύ μο νές» 
Του τόν Ρω μαι ο κα θο λι κισμό καί τήν Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α.

Σή με ρα, δυ στυ χῶς, ἡ θε ω ρί α αὐ τή υἱ ο θε τή θη κε καί ἀ πό πολ
λούς ὀρ θό δο ξους ἱ ε ράρ χες καί λα ϊ κούς ἀ κα δη μα ϊ κούς θε ο λό γους, 
μᾶλ λον ἀ βα σά νι στα. Καί τοῦ το, γι α τί ἡ θε ω ρί α αὐ τή κρι νό με νη 
ἀ πό ὀρ θό δο ξη ἄ πο ψη ὄ χι μό νον ἀ θε ο λό γη τη εἶ ναι, ἀλ λά καί κυ ρι
ο λε κτι κά βλά σφη μη.

Εἶναιὅμωςκαίβλάσφημη

ἡπαραπάνωΡωμαιοκα

θολικῆςπροέλευσης

θεωρίαπερίτῶν«δύο

πνευμόνων»τοῦΧρι

στοῦ,ὅταναὐτήσυμβαί
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Ἡ Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α δι α φο ρο ποι εῖ ται ὀν το λο γι κά ἀ πό τό 
Ρω μαι ο κα θο λι κι σμό γι ά κα θα ρά δογ μα τι κούς λό γους. Ἔτ σι, ἡ 
Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α θε ω ρεῖ ὅ τι μό νον αὐ τή δι α σώ ζει τόν χα ρα
κτή ρα τῆς Ἐκ κλη σί ας ὡς Θε αν θρω πί νου Σώ μα τος τοῦ Χρι στοῦ. 
Ὁ Ρω μαι ο κα θο λι κι σμός ἔ χει ἐ δῶ καί χί λι α χρό νι α ἐκ πέ σει ἀ πό τήν 
Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ.

Ἄλ λω στε, ἐ πει δή ἡ Ἐκ κλη σί α κα τά τό Σύμ βο λο τῆς Πί στε ως 
εἶ ναι «μί α» καί ἑ νι αί α, εἶ ναι θε ο λο γι κά τε λεί ως ἀ κα τα νό η το νά 
ὑ πο νο οῦν ται, σύμ φω να μέ τήν πα ρα πά νω θε ω ρί α, ἡ Ὀρ θο δο ξί α 
καί ὁ Ρω μαι ο κα θο λι κι σμός ὡς οἱ «δύ ο πνεύ μο νες» τοῦ Χρι στοῦ, 
ὡς κά ποι α ἰ σό τι μα δη λα δή μέ λη τοῦ σώ μα τός Του. Σέ αὐ τήν τήν 
πε ρί πτω ση θά πρέ πει νά θε ω ρή σου με ὅ τι τά ἄλ λα μέ λη τοῦ σώ μα
τος τοῦ Χρι στοῦ ἤ πα ρα μέ νουν ἀ κά λυ πτα ἐκ κλη σι ο λο γι κῶς ἤ 
κα λύ πτον ται ἐκ κλη σι ο λο γι κά ἀ πό ἄλ λες, ἐ κτός τῶν δύ ο, Ἐκ κλη σί
ες. Κά τι τέ τοι ο ὅ μως θά μᾶς ὁ δη γοῦ σε εὐ θέ ως στήν υἱ ο θέ τη ση τῆς 
προ τε σταν τι κῆς ἐκ κλη σι ο λο γι κῆς «θε ω ρί ας τῶν κλά δων» (B r a n ch 
t h e o ry). [Λέγοντας θεωρία τῶν κλάδων ἐννοοῦμε τή θεωρία τῶν 
προτεσταντῶν γιά τήν ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἐκ κλη σί α κα τά 
τούς προ τε στάν τες εἶ ναι ἡ ἀ ό ρα τη κο ινω νί α τῶν ἁ γί ων. Οἱ δι ά φο
ρες ἱ στο ρι κέςἐμ πει ρι κές ἐκ κλη σί ες ὅ λων τῶν δογ μά των ἔ χουν 
νο μι μό τη τα καί ἰ σό τη τα ὑ πάρ ξε ως, ὡς κλα δι ά τοῦ ἑ νός δέν δρου 

Ὁτρόποςμεταδόσεωςτῆς
πνευματικῆςἀποστολικῆς

ἐξουσίαςστούςἘπισκόπους
γίνεταιμέτήχειροτονία.

Ἄν,ἑπομένως,κάποιοςἐπί
σκοποςἔχειλάβειμέκανο
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τῆς ἀ ό ρα της ἐκ κλη σί ας. Ἡ ἀ ό ρα τη ἐκ κλη σί α 
εἶ ναι ἡ κα θαυ τό ἐκ κλη σί α ἡ ὁ ποί α καί ὁ μο λο γεῖ
ται στό Σύμ βο λο τῆς Πί στε ως. Κα τά συ νέ πει α, 
καμ μί α ἐ πι μέ ρους το πι κή ἐκ κλη σί α ὁ ποι ου δή
πο τε δόγ μα τος, δέν ἐν σαρ κώ νει τήν «μί α ἁ γί α 
κα θο λι κή καί ἀ πο στο λι κή Ἐκ κλη σί α». Καμ μί α 
το πι κή ἐκ κλη σί α δέν μπο ρεῖ νά ἰ σχυ ρι σθεῖ ὅ τι 
κα τέ χει τήν πλη ρό τη τα τῆς ἀ πο κα λυ φθεί σας 
ἀ λή θει ας. Ἡ μί α ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ εἶ ναι το 
συ νο λι κό ἄ θροι σμα τῶν ἐ πι μέ ρους τμη μά των 
της, δη λα δή τῶν κα τά τό πους ἐκ κλη σι ῶν ὅ λων 
τῶν δογ μά των, ὅ σο καί ἄν δι α φέ ρουν δογ μα τι
κά με τα ξύ τους]. Πράγ μα τε λεί ως ἀ πα ρά δε κτο 
ἀ πό ὀρ θό δο ξη ἄ πο ψη.

Εἶ ναι ὅ μως καί βλά σφη μη ἡ πα ρα πά νω Ρω μαι
ο κα θο λι κῆς προ έ λευ σης θε ω ρί α πε ρί τῶν «δύ ο 
πνευ μό νων» τοῦ Χρι στοῦ, ὅ ταν αὐ τή συμ βαί νει 
νά υἱ ο θε τεῖ ται ἀ πό Ὀρ θο δό ξους. Καί εἶ ναι κυ ρι
ο λε κτι κά βλά σφη μη, ἐ πει δή ἐν τάσ σει στό ἄ μω μο 
Σῶ μα τοῦ Χρι στοῦ τόν Ρω μαι ο κα θο λι κι σμό ὡς 
ὀρ γα νι κό μέ λος Του (ὡς ἕ να «πνεύ μο νά» Του), 
τή στιγ μή πού ὁ Ρω μαι ο κα θο λι κι σμός θε σμι κά 
πά σχει ὀν το λο γι κῶς, ὡς πραγ μα τι κό τη τα ἐ κτός 
τοῦ Θε αν θρω πί νου σώ μα τος τῆς Ἐκ κλη σί ας.

5. «Ἀ δελ φές Ἐκ κλη σί ες»

Ἀρ χι κά ὁ ὅ ρος «ἀ δελ φές Ἐκ κλη σί ες» εἶ ναι ἀ πό 
ἀ δό κι μος ἕ ως ἀ πα ρά δε κτος. Ἀ δό κι μος θε ο λο γι
κά εἶ ναι, ὅ ταν χρη σι μο ποι εῖ ται γι ά νά ἐκ φρά
σει τή σχέ ση με τα ξύ τῶν το πι κῶν Ὀρ θο δό ξων 
Ἐκ κλη σι ῶν. Τε λεί ως ἀ πα ρά δε κτος θε ο λο γι κά 
εἶ ναι ὁ ὅ ρος, ὅ ταν χρη σι μο ποι εῖ ται γι ά νά προσ
δι ο ρί σει τόν ὀν το λο γι κό χα ρα κτή ρα τῆς Ὀρ θό δο
ξης Ἐκ κλη σί ας καί τοῦ Ρω μαι ο κα θο λι κι σμοῦ.

Κα ταρ χήν, ὁ ὅ ρος «ἀ δελ φές Ἐκ κλη σί ες» δέν 
εἶ ναι βι βλι κά θε με λι ω μέ νος, οὔ τε κἄν νο μι μο
ποι η μέ νος. Ὅ ταν ὁ ἀ πό στο λος Παῦ λος ἀ να φέ
ρε ται στίς δι ά φο ρες το πι κές Ἐκ κλη σί ες, δέν τίς 
ἀ πο κα λεῖ «ἀ δελ φές», οὔ τε ὑ πο νο εῖ ὅ τι ὑ πάρ χει 
κά ποι α Ἐκ κλη σί α ὡς «μη τέ ρα» αὐ τῶν τῶν κα τά 
τό πους Ἐκ κλη σι ῶν. Ἔ χει τή συ νεί δη ση ὅ τι ἡ 
Ἐκ κλη σί α εἶ ναι μί α καί ὅ τι αὐ τή ἔ χει κα θο λι κό 
χα ρα κτή ρα, μέ τήν ἔν νοι α τῆς πλη ρό τη τας τῆς 
ἀ λη θεί ας καί τῆς ζω ῆς της, κε φα λή τῆς ὁ ποί ας 
εἶ ναι, ὅ πως μᾶς πλη ρο φο ρεῖ, ὁ ἴ δι ος ὁ Χρι

στός. Ἔτ σι, ὅ ταν ἀ πευ θύ νε ται σέ κά ποι α το πι κή 
Ἐκ κλη σί α, ἔ χει τή στε ρε ό τυ πη ἔκ φρα ση: «τῇ 
Ἐκ κλη σί ᾳ τῇ οὔ σῃ ἐν. .. (π.χ. Κο ρίν θῳ) ». Τοῦ το 
ση μαί νει ὅ τι ἡ φα νέ ρω ση τῆς ὅ λης Ἐκ κλη σί ας 
μπο ρεῖ νά γί νε ται σέ κά θε τό πο, ὅ που ὑ πάρ χει 
ἡ εὐ χα ρι στι α κή κοι νό τη τα τῶν πι στῶν ὑ πό τόν 
Ἐ πί σκο πό της. Εἶ ναι βε βαί ως αὐ το νό η το ὅ τι ἡ 
ἑ νό τη τα τῶν κα τά τό πους Ἐκ κλη σι ῶν αὐ τῶν 
δι α σφα λί ζε ται μέ τήν κο ι νω νί α με τα ξύ τους 
στήν αὐ τή πί στη, ζω ή καί ἐκ κλη σι α στι κή τά ξη. 
Τήν ἑ νό τη τα τῶν το πι κῶν Ἐκ κλη σι ῶν ἐγ γυ ᾶ ται 
στήν πρά ξη ἡ σύ νο δος τῶν Ἐ πι σκό πων τους.

Ἀ πό τά πα ρα πά νω γί νε ται κα τα νο η τό ὅ τι, 
ἀ φοῦ καί οἱ ὁ μό φρο νες το πι κές Ἐκ κλη σί ες στό 
πλαί σι ο τῆς Ὀρ θο δο ξί ας δέν νο μι μο ποι οῦν ται 
θε ο λο γι κά, ὅ ταν ὀ νο μά ζον ται «ἀ δελ φές», πο λύ 
πε ρισ σό τε ρο δέν ὑ πάρ χει θε ο λο γι κόἐκ κλη σι
ο λο γι κό ὑ πό βα θρο γι ά νά ὀ νο μά ζον ται «ἀ δελ
φές Ἐκ κλη σί ες» ἡ Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α καί ὁ 
Ρω μαι ο κα θο λι κι σμός. Ἄλ λω στε ὁ Ρω μαι ο κα θο
λι κι σμός δέν μπο ρεῖ νά ὀ νο μά ζε ται κα τά κυ ρι ο
λε ξί α Ἐκ κλη σί α με τά τό 1014, ἐ πει δή ἀ πό τό τε 
ὑ φί σταν ται πνευ μα τι κῶς γι’ αὐ τόν τά ἐ πι τί μι α 
τῶν Οἰ κου με νι κῶν Συ νό δων, μέ συ νέ πει α τήν 
ἔκ πτω ση ἀ πό τό Θε αν θρώ πι νο σῶ μα. 

Ἐ δῶ πρέ πει νά ση μει ω θεῖ ὅ τι ἡ ἄρ ση τῶν πα ρα
πά νω ἐ πι τι μί ων δέν μπο ρεῖ νά γί νει ἀ πό κα νέ
να θε σμι κό πρό σω πο τῆς Ἐκ κλη σί ας, ὅ σο ψη λά 
καί ἄν βρί σκε ται στήν ἐκ κλη σι α στι κή ἱ ε ραρ χί α, 
πα ρά μό νον ἀ πό Οἰ κου με νι κή Σύ νο δο. Ἀλ λά 
καί τοῦ το μπο ρεῖ νά γί νει μό νο στήν πε ρί πτω ση 
πού ἀρ θοῦν προ η γου μέ νως οἱ δογ μα τι κοί λό γοι, 
στούς ὁ ποί ους οὐ σι α στι κά ὀ φεί λε ται ἡ ἔκ πτω ση 
τοῦ Ρω μαι ο κα θο λι κι σμοῦ ἀ πό τήν Ἐκ κλη σί α.

Εἶ ναι λοι πόν φα νε ρό ὅ τι, ἐ πι σή μως, ἀ πό τό 1014 
ὁ Ρω μαι ο κα θο λι κι σμός δέν εἶ ναι Ἐκ κλη σί α. Τοῦ το 
πρα κτι κῶς ση μαί νει ὅ τι δέν ἔ χει τήν ὀρ θή ἀ πο
στο λι κή πί στη καί τήν ἀ πο στο λι κή δι α δο χή. Δέν 
ἔ χει τήν ἄ κτι στη Χά ρη καί κα τε πέ κτα ση δέν ἔ χει 
τά θε ουρ γά μυ στή ρι α, πού κα θι στοῦν τό Θε αν
θρώ πι νο σῶ μα τῆς Ἐκ κλη σί ας «κοι νω νί α θε ώ σε
ως» τοῦ ἀν θρώ που. Καί, ἐ πει δή ἡ Ἐκ κλη σί α δέν 
μπο ρεῖ πα ρά νά εἶ ναι καί νά πα ρα μέ νει ἕ ως τῆς 
συν τε λεί ας μί α καί ἀ δι αί ρε τη, κά θε χρι στι α νι κή 
κοι νό τη τα, ἐκτός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εἶ ναι 
ἁ πλά αἱ ρε τι κή.
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Μὲ τὶς τε λευ ταῖ ες δη λώ σεις τοῦ «u r bi et o r bi» ὁ Πά πας Βε νέ
δι κτος Ι ΣΤ΄ δὲν μᾶς αἰφ νι δί α σε. Δι ό τι δὲν εἶ ναι ἡ πρώ τη φο ρά, 
ποὺ δι α κη ρύσ σει τὴν ἐκ κλη σι ο λο γι κὴ συ νεί δη ση τοῦ Πα πι σμοῦ. 
Τὸ ἴ διο εἶ χε πρά ξει καὶ πέ ρυ σι, πρὶν με τα βεῖ στὴν Κων σταν τι νού

πο λη, προ σκε κλη μέ νος τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι
αρ χεί ου. Καὶ ποι ὲς εἶ ναι οἱ δη λώ σεις αὐ τές, ποὺ 
μὲ ἀ πό λυ τη ὁ μο φω νί α δη μο σί ευ σε ὁ ἑλ λα δι κὸς 
καὶ παγ κό σμιος Τύ πος;

Ἡ Ρώ μη δι εκ δι κεῖ τὴν ταυ τό τη τα τῆς «μο να δι
κῆς πραγ μα τι κῆς Ἐκ κλη σί ας τοῦ Χρι στοῦ στὸν 
κό σμο», χω ρὶς νὰ εἶ ναι πρό θυ μη νὰ ἀ παρ νη θεῖ 
στὸ ἐ λά χι στο τὴν πε ποί θη σή της αὐ τή. Ἀ να γνω
ρί ζει μέν, ὅ τι ὑ πάρ χουν καὶ ἐ κτός τῆς «Κα θο
λι κῆς Ἐκ κλη σί ας πολ λὰ στοι χεῖ α κα θα για σμοῦ 
καὶ ἀ λή θειας», ἀλ λὰ ὁ Πα πι σμὸς εἶ ναι ἡ μό νη 
ἀ λη θι νὴ Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ. «Οἰ Ὀρ θό δο
ξες Ἐκ κλη σί ες» (ὄ χι: Ἡ Ὀρ θό δο ξος Ἐκ κλη σί α) 
εἶ ναι μὲν «ἐκ κλη σί ες», ἀλ λὰ πά σχουν ἀ πὸ ἕ να 
«ἔλ λειμ μα», μὴ ἀ να γνω ρί ζον τας τὸν Πά πα ὡς 
δι ά δο χο τοῦ (Ἀ πο στό λου) Πέ τρου, ἀρ νού με
νες δη λα δή, ἤ μὴ δε χό με νες ἀ κό μη, τὸ πα πι κὸ 
Πρω τεῖ ο, ποὺ θε με λι ώ νε ται στὴν πε ρὶ Πέ τρου 
πα πι κὴ δι δα σκα λί α. Ὅ ταν αὐ τὰ δὲν τὰ λέ γει 
ἕ νας οἱ οσ δή πο τε Πά πας, ἀλ λὰ ὁ ση με ρι νός, 
ποὺ εἶ ναι σπου δαῖ ος ρω μαι ο κα θο λι κὸς δογ μα
το λό γος, τό πράγ μα ἀ πο κτᾶ ἀ κό μη με γα λύ τε ρη 
βα ρύ τη τα.

Ἔ χου με εἰ σέλ θει, οἱ Ὀρ θό δο ξοι, σὲ δι ά λο γο 
μὲ τὸν Πα πι σμό, ὁ ὁ ποῖ ος (δι ά λο γος) μά λι στα 
ἀ να νε ώ θη κε τε λευ ταῖ α, μὲ τὴν συγ κα τά θε ση 

τῶν Οἰ κου με νι στῶν μας, ποὺ δέ χον ται στὴν πρά ξη τὶς δη λώ σεις 
τοῦ Πά πα. Ἄ ρα προ χω ροῦ με μὲ βά ση τὴν φι λο σο φι κὴ ἀρ χὴ τῆς 
«λή ψε ως τοῦ αἰ του μέ νου», κά τι ποὺ ση μαί νει τὴν ἐκ μέ ρους μας 
«ἐλ λειμ μα τι κή», πράγ μα τι, συμ με το χή, ὅ σον ἀ φο ρᾶ στὴν δι κή 
μας αὐ το συ νει δη σί α καὶ τὸ ἐκ κλη σι α στι κὸ αὐ το συ ναί σθη μά μας. 
Μὲ μει ω μέ νο αὐ το συ ναί σθη μα καὶ ἀ να γνώ ρι ση τοῦ «ἐκ κλη σι α στι
κοῦ ἐλ λείμ μα τός» μας ἀ δι κοῦ με καὶ ἀρ νού με θα τὴν Ὀρ θο δο ξί α 
τῶν Ἁ γί ων μας, ὅ λων τῶν αἰ ώ νων, συ νο μο λο γών τας σι ω πη ρὰ τὴν 
κα τὰ τὸν Πά πα μὴ πλη ρό τη τα τῆς Ἐκ κλη σί ας μας. Πό σο μᾶλ λον, 

Πρός τί ὁ διάλογος;
π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, 

Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Τὸπρόβλημαεἴμαστεἐμεῖς
καὶκυρίως

οἱβασικὰὑπεύθυνοι,
οἱΠοιμένες.
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ὅ ταν ὁ Πά πας δὲν πα ρα λεί πει νὰ προ σθέ σει: «Ὁ δι ά λο γος δὲν 
μπο ρεῖ νὰ εἶ ναι μί α ἀ φορ μή, γιὰ νὰ προ σαρ μό σει ἤ νά μα λα κώ
σει αὐ τὸ ποὺ πι στεύ ει (ὁ Πα πι σμὸς) ὅ τι εἶ ναι»! Καμ μί α δι ά θε ση, 
δη λα δή, ὑ πο χω ρή σε ως ἐκ μέ ρους του. Τό ἀ στεῖ ο ἐ δῶ, καὶ τρα γι κὸ 
συ νά μα, εἶ ναι, ὅ τι οἱ οἰ κου με νι στὲς Ποι με νάρ χες μας δι α κη ρύσ
σουν ὅ τι με τέ χου με στοὺς θε ο λο γι κοὺς δι αλό γους, γιὰ νὰ δι α φω
τί σου με καὶ δι δά ξου με τοὺς ἑ τε ρο δό ξους!

Βέ βαι α, ἡ Χά ρη τοῦ Θε οῦ πολ λὰ πράγ μα τα μπο ρεῖ νὰ με τα
βά λει, ὁ δη γών τας σὲ ἀ να το πο θε τή σεις καὶ τε λι κὰ στὴν με τά νοι α. 
Δὲν εἶ ναι ὅ μως αὐ τὸ τὸ πρό βλη μα, οὔ τε βο η θοῦν τὴν ἐ νερ
γο ποί η ση τῆς Θεί ας Χά ρι τος μέ σα μας ἡ δου λι κὴ συμ με το χὴ 
στὸν δι ά λο γο καὶ οἱ χα λα ρὲς 
«ἀν τι δρά σεις», ποὺ ἁ πλῶς 
ἐ πι βε βαι ώ νουν τὴν πο λὺ γνω
στὴ στὸ Βα τι κα νὸ ἡτ το πά
θεια καὶ ἀ δυ να μί α μας. Δὲν 
θὰ ἦ ταν λο γι κὸ νὰ λε χθεῖ, μὲ 
ἀ ξι ο πρέ πεια καὶ ἀ γά πη γιὰ 
τὴν Ἀ λή θεια, στὸν Πά πα, ὅ τι, 
ἐ φ’ ὅ σον γί νον ται πα ρό μοι ες 
δη λώ σεις, ἡ συμ με το χή μας 
στὸν δι ά λο γο εἶ ναι μά ται η 
καί συ νι στᾶ a p r i o ri πα ρα δο
χὴ τοῦ Πα πι κοῦ πρω τεί ου καὶ 
τῆς μο να δι κό τη τος τῆς Λα τι
νι κῆς Ἐκ κλη σί ας;

Τὸ πρό βλη μα, συ νε πῶς, δὲν 
εἶ ναι ὁ Πά πας, ποὺ μέ σα σὲ 
ἕ να πα ρα λή ρη μα ἐ ξου σι α στι
κῆς ὑ πε ρο ψί ας, συ νε χί ζει τὶς 
ἴ δι ες πα πι κὲς δι α κη ρύ ξεις καὶ γιὰ ἐ πί δει ξη δυ νά με ως στὸ ἐ σω τε
ρι κό τοῦ Πα πι σμοῦ καὶ γιὰ τὴν ἀ νά κτη ση τοῦ ἀμ φι σβη του μέ νου 
κύ ρους τῆς Πα πο σύ νης.

Τὸ πρό βλη μα εἴ μα στε ἐ μεῖς καὶ κυ ρί ως οἱ βα σι κὰ ὑ πεύ θυ νοι, οἱ 
Ποι μέ νες. Στὸ ση μεῖ ο αὐ τὸ καὶ εἰς μνη μό συ νόν του αἰ σθά νο μαι 
τὴν ἀ νάγ κη νὰ μνη σθῶ τοῦ μα κα ρι στοῦ Ἀρ χι ε πι σκό που Σε ρα
φείμ, ὅ ταν ρω τοῦ σε ἐ μᾶς τούς, κα τ’ ἐ πάγ γελ μα, Θε ο λό γους τῶν 
Πα νε πι στη μί ων: «Εἶ ναι Ἐκ κλη σί α τὸ Βα τι κα νό; ». Πα ρὰ τὰ ὅ σα 
ἀρ νη τι κὰ θὰ μπο ροῦ σε κά ποι ος νὰ προ σά ψει στὸν τέ ως Ἀρ χι ε
πί σκο πο, ὀ φεί λου με νὰ ἀ να γνω ρί σου με, ὅ τι τὴν Πί στη δὲν τὴν 
ἔ βλα ψε. Ἐν θυ μοῦ μαι, μά λι στα, τὴν σύ νε ση, ποὺ ἐ πέ δει ξε τὸ 1993, 
με τὰ τὴν οὐ νι τι κὴ ἀ πό φα ση τοῦ B a l a m a nd, τὴν ὁ ποί α ἡ Ἐκ κλη
σί α τῆς Ἑλ λά δος (τό τε. . .) δὲν εἶ χε προ συ πο γρά ψει. Ὁ μα κα ρι
στό ς πα παΓιά ννης Ρω μα νί δη ς ἔλε γε στὰ τε λευ ταῖ α χρό νια τῆς 
ζω ῆς του: «Ἀ πὸ τώ ρα καὶ στὸ ἑ ξῆς τὸ πρό βλη μα θὰ εἶ ναι οἱ 
Δε σπο τά δες μας. Ποι ὰ πί στη ἔ χουν» ! Αὐ τὸ τὸ ζοῦ με ὅ λοι μας. 

Ὁμακαριστός
παπαΓιάννηςΡωμανίδης
ἔλεγεστὰτελευταῖα
χρόνιατῆςζωῆςτου:
«Ἀπὸτώρακαὶστὸἑξῆς
τὸπρόβλημαθὰεἶναι
οἱΔεσποτάδεςμας.
Ποιὰπίστηἔχουν»!
Αὐτὸτὸζοῦμεὅλοιμας.

ὉΜητροπολίτηςΠεργάμουκ.Ἰωάννηςστήνπαπικήλειτουργία.
Βατικανό2006.
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Τηρουμένωντῶνἀναλογι

ῶν,αὐτὸἰσχύειγιὰτοὺς

οἰκουμενιστὲςΠοιμένες

τῆςἐποχῆςμας.

«Τῶνπαπικῶνπερίγελα»

καταντοῦν

καὶτῶν«Πατέρωνμας

παλιάτσοι».

Πολ λὲς φο ρές μοῦ ἔρ χε ται στὴ μνή μη ὁ λό γος τοῦ Ἀ πο στό λου 
Παύ λου στὶς Πρά ξεις (20,18) γιὰ «λύ κους βα ρεῖς», ποὺ θὰ δι εισ
δύ σουν στὸ ἐκ κλη σι α στι κὸ σῶ μα, «μὴ φει δό με νοι τοῦ ποι μνί ου». 
Καὶ ὅ λοι οἱ ἑρ μη νευ ταί, πα λαι ό τε ροι καὶ νε ώ τε ροι, ταυ τί ζουν τοὺς 
«λύ κους» αὐ τοὺς μὲ τοὺς αἱ ρε τι κούς, καὶ πο λὺ ὀρ θά. Δὲν εἶ ναι 
πα ρὰ ψευ δο ποι μέ νες, ποὺ θὰ ἐμ φα νί ζον ται μὲ τὸ ἔν δυ μα τοῦ 
ποι μέ νος, ἐ νῶ στὴν οὐ σί α θὰ εἶ ναι λύ κοι καὶ μά λι στα «βα ρεῖς», 
δηλ. τυ ραν νι κοὶ καὶ σκλη ροί. Βα ρύ τη τα, ὅ μως, ἑρ μη νευ τι κὰ ἔ χει 
ἡ φρά ση τοῦ στ. 30: «καὶ ἐξ ὑ μῶν αὐ τῶν»! Πα ρα τη ρεῖ ὁ ἱ ε ρὸς 
Χρυ σό στο μος: «Καὶ τὸ χα λε πώ τε ρον, ὅ τι αὐ τοὺς τού τους ἐξ 
αὐ τῶν ἀ να στή σε σθαι λέ γει «ὅ καὶ σφό δρα ἐ στί βα ρύ, ὅ ταν καί 
ἐμ φύ λιος ὁ πό λε μος ᾖ ». Ἡ ἱ στο ρι κὴ πραγ μα τι κό τη τα δεί χνει, ὅ τι 
ὁ Ἀ πό στο λος δὲν μι λοῦ σε μό νο γιὰ τή ν ἐ πο χή του. Εἶ ναι δυ να τόν, 
λοι πόν, με τὰ ἀ πὸ αὐ τά, ὀρ θό δο ξος Ἐ πί σκο πος νὰ θέ τει τὸ ἐ ρώ τη
μα: «Ἄλ λα ξε τί πο τα στὴν Ὀρ θο δο ξί α μὲ τὸ πού ἦλ θε ὁ Πά πας;» 
(Ἐν νο οῦ σε τὴν ἔ λευ σή του στὴν Ἑλ λά δα τὸ 2001) . Ἀν τι δρών τας 
τό τε, ἀ ναγ κα σθή κα με νὰ δη λώ σου με δη μό σια: Τί ἄλ λο ἤ θε λε ὁ 
Πά πας; «Τὰ πῆ ρε ὅ λα καὶ ἔ φυ γε»! Ποι ὰ ἦσαν αὐ τὰ τὰ «ὅ λα»; 
Ἁ πλού στα τα, ἡ ὑ πο δο χὴ καὶ ἀ να γνώ ρι σή του ὡς γνη σί ου ἐ πι σκό
που τῆς Ἐκ κλη σί ας τοῦ Χρι στοῦ, πα ρὰ τὰ πα πι κὰ δόγ μα τα (Πρω
τεῖ ο, ἀ λά θη το καὶ τὸ πα πι κὸ κο σμι κὸ κρά τος), ποὺ ἀ φαι ροῦν κά θε 

ὉΟἰκουμενικόςΠατριάρχηςστήνΣύνοδοτῶνΚαθολικῶνἘπισκόπωντόνὈκτώβριοτοῦ2008
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δυ να τό τη τα στὸν Πα πι σμὸ νὰ ἐμ φα νί ζε ται καὶ νὰ δι εκ δι κεῖ τὸν 
χα ρα κτη ρι σμὸ «ἐκ κλη σί α». Δὲν εἶ ναι, δυ στυ χῶς, μό νο ἡ ἀ που σί α 
θε ο λο γι κῶν προ ϋ πο θέ σε ων ἤ ἡ ὑ πό τα ξη καὶ τὸ θά ψι μό τους σὲ 
ὁ ποι εσ δή πο τε συμ βα τι κό τη τες ἤ ἐν δο κο σμι κὲς καὶ ἀν τι χρι στι α νι
κὲς προσ δο κί ες, ποὺ μᾶς κά νει νὰ δι α μαρ τυ ρό με θα. Εἶ ναι κυ ρί
ως ἡ τό σο εὔ κο λη ἀ πεμ πό λη ση τῆς Πί στε ως τῶν Ἁ γί ων μας ὅ λων 
τῶν αἰ ώ νων, χω ρὶς τὴν ὁ ποί α σω τη ρί α, δυ να τό τη τα θε ώ σε ως, δὲν 
εἶ ναι δυ να τὸν νὰ ὑ πάρ ξει. Αὐ τὸ ση μαί νει, ὅ τι κά ποι οι Ποι μέ νες 
ἐ νερ γοῦν μὲ τὴ συ νεί δη ση καὶ κα τα
στρο φι κὴ δι ά θε ση τῶν «λύ κων» τῶν 
Πρά ξε ων, κα τα σπα ρά ζον τας πνευ
μα τι κὰ οἱ ἴ διοι τὸ ποί μνιο, ποὺ ὁ 
Κύ ριος τούς ἐ νε πι στεύ θη (πρβλ. Ἰ ω
άν. 21,1517).

Ὑ πάρ χει, ὅ μως, καὶ κά τι πρα κτι κὰ 
χει ρό τε ρο: Οἱ Δυ τι κοὶ γνω ρί ζουν τὶς 
ἀ δυ να μί ες μας καὶ τὸν τρό πο σκέ ψε
ώς μας καὶ γι’ αὐ τὸ δὲν ἀ νη συ χοῦν. 
Ὅ λα τὰ βλέ πουν δι κά τους καὶ πρὸ 
τοῦ δι α λό γου, πού, ὅ πως γί νε ται, δὲν 
εἶ ναι πα ρὰ ἐ πα νά λη ψη ἤ συ νέ χεια 
τῆς οὐ νι τι κῆς ψευ δο συ νό δου τῆς 
Φλω ρεν τί ας (1439). Ἐ πὶ τέ λους, ὅ,τι 
δὲν πέ τυ χε ὁ Πα πι σμὸς στὴ διά ρκεια 
τῆς δου λεί ας (λα τι νο φραγ κι κῆς καὶ 
ὀ θω μα νι κῆς) μὲ τὶς πι έ σεις, νὰ ἐ πι
βά λει δη λα δὴ τὴν ἀ πό φα ση τῆς 
Φλω ρεν τί ας, τὸ ἐ πι τυγ χά νει σή με ρα 
μὲ τὴν συγ κα τά θε ση τῶν ἴ δι ων τῶν 
Ποι μέ νων! Ἔ, τό τε, μᾶς ται ριά ζει ὁ 
χα ρα κτη ρι σμὸς τῶν (πο λι τι κὰ) γραι
κύ λων ἀ πὸ τὸν μα κα ρί τη ποι η τὴ μας 
Κω στῆ Πα λα μᾶ:

Δὲν ἔ χεις, Ὄ λυμ πε, θε ούς, 
μη δὲ λε βέν τες ἡ Ὄσ σα, 
Ρα γιά δες ἔ χεις, Μάν να Γῆ, 
σκυ φτοὺς γιὰ τὸ χα ρά τσι. 
Κού φιοι καὶ ὀ κνοί, κα τα φρο νᾶν 
τὴ θεί α τρα χιά σου γλώσ σα, 
τῶν Εὐ ρω παί ων πε ρί γε λα 
καὶ τῶν ἀρ χαί ων πα λιά τσοι.

Τη ρου μέ νων τῶν ἀ να λο γι ῶν, αὐ τὸ ἰ σχύ ει γιὰ τοὺς οἰ κου με νι στὲς 
Ποι μέ νες τῆς ἐ πο χῆς μας. «Τῶν πα πι κῶν πε ρί γε λα» κα ταν τοῦν 
καὶ τῶ ν «Πα τέ ρων μας πα λιά τσοι». Ὑ πάρ χει κά τι χει ρό τε ρο καὶ 
ἀ παι σι ώ τε ρο ἀ πὸ αὐ τό; Ὁ Θε ὸς νὰ μᾶς ἐ λε ή σει καὶ νὰ μᾶς ὁδη
γήσει στὴν μετάνοια, μὲ τοὺς τρόπους ποὺ Αὐτὸς γνωρίζει...

Ἡὀρθόδοξηἀντιπροσωπείακαίοἱρωμαιοκαθολικοίκαρδινάλιοι
κατάτήνδιάρκειατῆςπαπικῆςλειτουργίας.Βατικανό2008.
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Ἀ ριθμ. Πρωτ. 3512
Ἀ ριθμ. Δι εκπ. 2159
Ἀ θή νη σι 8ῃ Ὀ κτω βρί ου 2007

Πρὸς
Τὸν Σε βα σμι ώ τα τον Μη τρο πο λί την Περ γά μου κ. Ἰ ω άν νην, 
Συμ πρό ε δρον τῆς Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς ἐ πὶ τοῦ Θε ο λο γι κοῦ Δι α λό γου 
με τα ξύ τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας καὶ τῆς Ρω μαι ο κα θο λι κῆς Ἐκ κλη
σί ας

Σε βα σμι ώ τα τε ἐν Χρι στῷ ἀ δελ φέ,
Ἡ Ἱ ε ρὰ Σύ νο δος τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος με τὰ τὴν δη μο σί ευ

σιν τοῦ κει μέ νου «Ἀ παν τή σεις σὲ ἐ ρω τή σεις ποὺ ἀ φο ροῦν ὁ ρι σμέ νες 
ὄ ψεις γύ ρω ἀ πὸ τὴ δι δα σκα λί α πε ρὶ Ἐκ κλη σί ας», τὸ ὁ ποῖ ον προ συ
πέ γρα ψε καὶ ὁ Πά πας Ρώ μης (29 Ἰ ου νί ου 2007), τὰς ἐκ φρα σθεί σας 
ἐ πι φυ λά ξεις, καὶ κα τό πιν Εἰ ση γή σε ως τῆς Συ νο δι κῆς Ἐ πι τρο πῆς 
Δι ορ θο δό ξων καὶ Δι α χρι στι α νι κῶν Σχέ σε ων, σχε τι κῶς πρὸς ὡ ρι σμέ
νας ἐκ κλη σι ο λο γι κάς θέ σεις τοῦ ὡς ἄ νω κει μέ νου, ἀ πε φά σι σεν ἐν τῇ 
Συ νε δρί ᾳ Αὐ τῆς τῆς 5ης Ὀ κτω βρί ου ἐ.ἔ., ἵ να ἀ πευ θυν θῇ πρὸς τὴν 
ὑ με τέ ραν Σε βα σμι ό τη τα, ὡς Συμ πρό ε δρον τῆς Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς τοῦ 
Θε ο λο γι κοῦ Δι α λό γου με τα ξύ τῆς Ὀρ θο δό ξου καὶ τῆς Ρω μαι ο κα θο λι
κῆς Ἐκ κλη σί ας, προ κει μέ νου νὰ ἐ πι ση μά νῃ ὡ ρι σμέ νας ἐ πι φυ λά ξεις, 
ὡς πρὸς τὰς ἐκ κλη σι ο λο γι κάς ἀν τι λή ψεις τοῦ ὡς εἴ ρη ται Κει μέ νου.

Εἰς τὰς «Ἀ παν τή σεις» ἀ να φέ ρον ται τὰ ἑ ξῆς:
α. Ἡ μό νη ἀ λη θι νὴ Ἐκ κλη σί α, ἡ ὁ ποί α δι α τη ρεῖ τὰ γνή σια στοι χεῖ α, 

τὰ ὁ ποῖ α κα θώ ρι σεν ὁ Χρι στὸς διὰ τὴν Ἐκ κλη σί αν ( ! ! ! ), εἶ ναι ἡ «κα θο
λι κὴ Ἐκ κλη σί α», αὐ τὴ εἶ ναι ἡ πραγ μα τι κὴ καὶ ἡ ὁ ρα τὴ Ἐκ κλη σί α ἐν τός 
τῆς ἱ στο ρί ας, ἡ ὁ ποί α ἱ δρύ θη ὑ πὸ τοῦ Χρι στοῦ ἐ πὶ τῆς γῆς. Ἡ «κα θο
λι κὴ Ἐκ κλη σί α» εἶ ναι ἡ μί α καὶ μο να δι κὴ Ἐκ κλη σί α.

β. Ἡ «κα θο λι κὴ Ἐκ κλη σί α» ὑ φί στα ται εἰς τὴν Ἐκ κλη σί αν ἐ κεί νην, ἡ 
ὁ ποί α δι οι κεῖ ται ὑ πὸ τοῦ δι α δό χου τοῦ Πέ τρου καὶ τῶν Ἐ πι σκό πων, οἱ 
ὁ ποῖ οι εὑ ρί σκον ται εἰς κοι νω νί αν με τ’ αὐ τοῦ.

γ. Ἡ «ἐκ κλη σι ο λο γι κὴ ἀ πο κλει στι κό της», ἡ ὁ ποί α ὁ δη γεῖ καὶ εἰς τὴν 
«ἐκ κλη σι α στι κὴν ἀ ξι ο λό γη σιν» ὅ λων τῶν ἄλ λων «Ἐκ κλη σι ῶν», οἱ ἐ πί
σκο ποι τῶν ὁ ποί ων δὲν εὑ ρί σκον ται εἰς κοι νω νί αν με τὰ τοῦ δι α δό χου 

Ἐπιφυλάξεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
γιά τήν πορεία τοῦ διαλόγου μέ τούς παπικούς
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τοῦ Πέ τρου, συ νε πά γε ται ὅ τι αἱ Ἐκ κλη σί αι αὐ ταὶ 
ἔ χουν «ἐκ κλη σι ο λο γι κὸν ἔλ λει μμα». Ἐ πὶ πλέ ον αἱ 
συγ κε κρι μέ ναι «Ἀ παν τή σεις» τολ μοῦν νὰ χα ρα
κτη ρί σουν τὰς Ἐκ κλη σί ας αὐ τάς ὡς «Ἐκ κλη σί ας 
ἰ δι αι τέ ρας ἢ το πι κάς», ἔ στω καὶ ἂν ἀ να γνω ρί ζουν 
εἰς αὐ τάς τὴν ἐγ κυ ρό τη τα τῶν μυ στη ρί ων των καὶ 
τὴν ὕ παρ ξιν τῆς ἀ πο στο λι κῆς δι α δο χῆς.

δ. Ὁ ὅ ρος «S u s s i s te n e l la…» (ὑ φί στα ται ἐν 
τῇ… ), τὸν ὁ ποῖ ον θε ω ροῦν, κα τὰ πε ρι ε χό με νον, 
ἰ σχυ ρό τε ρον τοῦ ὅρου «εἶ ναι», ἐκ φρά ζει ἀ φ’ ἑ νὸς 
τὴν πλή ρη ταύ τι σιν τῆς Ἐκ κλη σί ας τοῦ Χρι στοῦ μὲ 
τὴν «κα θο λι κὴν Ἐκ κλη σί αν» μέ σα εἰς τὴν ἱ στο ρί αν 
καὶ ἀ φ’ ἑ τέ ρου τὴν μο να δι κό τη τα τῆς «κα θο λι
κῆς Ἐκ κλη σί ας». Εἰς τὴν «κα θο λι κὴν Ἐκ κλη σί αν» 
δη λα δὴ ὑ πάρ χουν πάν τα τὰ στοι χεῖ α ἐ κεῖ να, τὰ 
ὁ ποῖ α τὴν κα θι στοῦν μέ σα εἰς τὴν ἱ στο ρί αν ὡς 
«κοι νω νί αν πνευ μα τι κὴν καὶ ὁ ρα τήν», μὲ ἀ πο κλει
στι κὸν ὅ ρον ἀ να φο ρᾶς καὶ κοι νω νί ας τὴν σχέ σιν 
τοῦ δι α δό χου τοῦ Πέ τρου μὲ τοὺς Ἐ πι σκό πους τῆς 
Ἐκ κλη σί ας αὐ τῆς, ἐ νῶ εἰς τὰς ἄλ λας «Ἐκ κλη σί
ας» ( ! ! !) ἀ να γνω ρί ζε ται ἁ πλῶς ἡ ὕ παρ ξις κά ποι ων 
μό νον στοι χεί ων ἐκ κλη σι α στι κό τη τος. 

ε. Ἡ «κοι νω νί α τῶν Ἐ πι σκό πων με τὰ τοῦ δι α
δό χου τοῦ Πέ τρου» κα θο ρί ζε ται ὡς ἡ οὐ σι α στι κὴ 
προ ϋ πό θε σις, μὲ τὴν ὁ ποί αν ὁ ρι ο θε τοῦν ται καὶ 
ὅλαι αἱ ἐκ κλη σι α στι καί δο μαὶ καὶ πε ρι γρά φον ται 
αἱ ἐ σω τε ρι καὶ ἀρ χαὶ καὶ ὅροι, διὰ ἑ κά στην «ἰ δι αι
τέ ραν» Ἐκ κλη σί αν, ἀλ λὰ καὶ διὰ τὴν «κα θο λι κὴν 
Ἐκ κλη σί αν». Ἡ μὴ ἐ πί τευ ξις τῆς κοι νω νί ας αὐ τῆς 
ἀ πο τε λεῖ τὸ ἐμ πό διον διὰ τὴν μὴ φα νέ ρω σίν της 
μέ σα εἰς τὴν ἱ στο ρί αν ἑ κά στης «Ἐκ κλη σί ας» ὡς 
Ἐκ κλη σί ας. Μὲ βά σιν αὐ τὴν τὴν ἀρ χὴν κα τα νο εῖ
ται καὶ ἡ ἔν νοι α αὐ τῆς ταύ της τῆς «κα θο λι κό τη
τας» τῆς Ἐκ κλη σί ας.

Ὅ λαι αὐ ταὶ αἱ ἐκ κλη σι ο λο γι καὶ ἀ να φο ραὶ τῶν 
«Ἀ παν τή σε ων» ἡ Ἱ ε ρὰ Σύ νο δος τῆς Ἐκ κλη σί ας 
τῆς Ἑλ λά δος θε ω ρεῖ ὅ τι:

α. Εἶ ναι ἀ να κό λου θοι πρὸς τὰ Ἐ πί ση μα καὶ κοι
νὰ Κεί με να τῆς Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς ἐ πὶ τοῦ Θε ο λο
γι κοῦ Δι α λό γου με τα ξὺ Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας καὶ 
Ρω μαι ο κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας, ἰ δι αι τέ ρως δὲ πρὸς 
τὸ κεί με νον τοῦ Νέ ου Βα λά μου (1988), ἀλ λὰ καὶ 
εἰς ἀ να φο ρὰν πρὸς τὸ ὑ πὸ δι α πραγ μά τευ σιν κεί
με νον τῆς Μό σχας (1990), [Βε λι γρά δι (2006) καὶ 
Ρώ μης (2007) ].

β. Χρή ζει πε ραι τέ ρω θε ο λο γι κῆς ἀ να λύ σε ως 
καὶ προσ δι ο ρι σμοῦ, ὡς πρὸς τὸ θε ο λο γι κόν του 
πε ρι ε χό με νον, ἀ πὸ μέ ρους τῆς Ρω μαι ο κα θο λι κῆς 
Ἐκ κλη σί ας, ὁ ὅ ρος «κα θο λι κὴ Ἐκ κλη σί α», εἰς σχέ
σιν πρὸς τὸ πρω τεῖ ον τοῦ ἐ πι σκό που τῆς Ρώ μης, 
«ὡς πα τριά ρχου τῆς Δύ σης», ἄλ λως ἡ ὑ πο φώ
σκου σα ἀ να κο λου θί α καὶ ἀ να κρί βεια, θὰ δη μι ουρ
γή ση πε ραι τέ ρω προ βλή μα τα εἰς τὴν μελ λον τι κὴν 
πο ρεί αν τοῦ συγ κε κρι μέ νου Θε ο λο γι κοῦ Δι α λό γου, 
ὡς καὶ κα τὰ τὸ πα ρελ θόν, μὲ ἀ νά λο γα θέ μα τα 
(Κεί με νον B a l a m a nd).

γ. Ὁ μό νος τρό πος θε ο λο γι κῆς προ σεγ γί σε ως καὶ 
ἐμ βα θύν σε ως τοῦ ὅρου «κα θο λι κὴ Ἐκ κλη σί α» ἐν 
σχέ σει καὶ ἀ να φο ρᾷ πρὸς τὸ λει τούρ γη μα τοῦ δι α
δό χου τοῦ Πέ τρου εἶ ναι ὁ Θε ο λο γι κὸς Δι ά λο γος, 
χω ρὶς ὅ μως ἡ συμ με το χὴ εἰς αὐ τὸν νὰ συ νε πά γη
ται καὶ τὴν ἀ πο δο χὴν τῆς ἐκ φρα σθεί σης, εἰς τὰς 
ἐν λό γῳ «Ἀ παν τή σεις», θε ω ρί ας τῆς ἐλ λει μμα
τι κῆς ἐκ κλη σι ο λο γί ας, τῆς ἐκ κλη σι ο λο γι κῆς ἀ πο
κλει στι κό τη τος καὶ τῆς μο να δι κό τη τος.

Διὰ ὅ λους τούς ὡς ἄ νω λό γους ἡ Ἱ ε ρὰ Σύ νο δος 
θε ω ρεῖ ὡς ἀ πα ραί τη τον προ ϋ πό θε σιν καὶ πρὸ τῆς 
ὁ λο κλη ρώ σε ως τῆς θε ο λο γι κῆς ἐ πε ξερ γα σί ας τοῦ 
ὑ πὸ με λέ την κει μέ νου, νὰ δι ευ κρι νι σθοῦν οἱ ὡς 
ἄ νω θε ο λο γι κοὶ ὅ ροι, ἐκ μέ ρους τῆς Ρω μαι ο κα θο
λι κῆς Ἐκ κλη σί ας.

Ταῦ τα γνω ρί ζον τες τῇ ὑ με τέ ρᾳ Σε βα σμι ό τη τι 
ὡς Ὀρ θο δό ξῳ Προ έ δρῳ τῆς Μι κτῆς Θε ο λο γι κῆς 
Ἐ πι τρο πῆς Δι α λό γου Ὀρ θο δό ξων καὶ Ρω μαι ο κα
θο λι κῶν πα ρα κα λοῦ μεν, ὅ πως γνω στο ποι ή ση τε εἰς 
τὰς εἰς τὸν Δι ά λο γον συμ με τε χού σας ἀν τι προ σω
πεί ας τῶν κα τὰ τό πους Ὀρ θο δό ξων Αὐ το κε φά λων 
Ἐκ κλη σι ῶν τὰς ἐν λό γῳ ἐ πι φυ λά ξεις τῆς Ἁ γι ω τά
της Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος ἐ πὶ τοῦ ἐν λό γῳ Κει
μέ νου καὶ θέ ση τε αὐ τάς ὑ π’ ὄ ψιν τῶν ἐκ προ σώ πων 
τῆς Ρω μαι ο κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας κα τὰ τὰς προ σε
χεῖς ἐν Ρα βέν νᾳ Συ νε δρί ας τῆς Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς 
Δι α λό γου, κα τὰ τὰς ὁ ποί ας θὰ συ ζη τη θῶ σι θέ μα τα 
ἐκ κλη σι ο λο γι κά. Ἐ πὶ δὲ τού τοις, κα τα σπα ζό με νοι 
τὴν ὑ με τέ ραν Σε βα σμι ό τη τα ἐν Κυ ρί ῳ, δι α τε λοῦ
μεν με τ’ ἀ γά πης.

Τοῦ Μα κα ρι ω τά του Προ έ δρου ἀ που σι ά ζον τος
† Ὁ Νέ ας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, Προεδρεύων
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ἀρχιμ. Κύριλλος Μισιακούλης



Στὴν Ι΄ Συ νέ λευ σί της στὴν Ρα βέν να (Ὀ κτώ βριος 2007) ἡ Δι ε
θνὴς Μι κτὴ Θε ο λο γι κὴ Ἐ πι τρο πὴ γιὰ τὸν Δι ά λο γο Ὀρ θο δό ξων 
καὶ Ρω μαι ο κα θο λι κῶν ὑ πο στη ρί ζει ὅ τι ἔ θε σε «στα θε ρὸν ἔ ρει σμα 
διὰ μελ λον τι κὴν συ ζή τη σιν τοῦ ἐ ρω τή μα τος τοῦ πρω τεί ου ἐ πὶ τοῦ 
παγ κο σμί ου ἐ πι πέ δου ἐν τῇ Ἐκ κλη σί ᾳ» (Κεί με νο τῆς Ρα βέν νας 
πα ρά γρ. 46)1. Τὸ «στα θε ρὸν ἔ ρει σμα», ὅ πως προ κύ πτει ἀ πὸ τὶς 
46 πα ρα γρά φους τοῦ ἀ νω τέ ρω κει μέ νου, εἶ ναι ἡ πα ρα δο χὴ ὅ τι 
κα τὰ τὴν πρώ τη χι λι ε τί α, πρὶν ἀ πὸ τὸ ὁ ρι στι κὸ σχί σμα τοῦ 1054, 
ὁ ἐ πί σκο πος τῆς Ρώ μης ἀ νε γνω ρί ζε το πρῶ τος με τα ξὺ τῶν πέν τε 
πα τριαρ χῶν στὸ πλαί σιο τῆς κα λῶς λει τουρ γού σης τό τε συ νο δι κό
τη τος. Προ αγ γέλ λε ται ἡ πε ραι τέ ρω συ ζή τη σις πε ρὶ τοῦ Πρω τεί ου 
ὡς ἑ ξῆς: «Τὸ ἐ ρώ τη μα πε ρὶ τοῦ ρό λου τοῦ ἐ πι σκό που Ρώ μης ἐν τῇ 
κοι νω νί ᾳ πα σῶν τῶν ἐκ κλη σι ῶν πα ρα μέ νει πρὸς με λέ την εἰς με γα λύ
τε ρον βά θος. Ποί α εἶ ναι ἡ συγ κε κρι μέ νη λει τουρ γί α τοῦ ἐ πι σκό που 
“τῆς πρώ της κα θέ δρας” ἐν μί ᾳ ἐκ κλη σι ο λο γί ᾳ κοι νω νί ας καὶ ὑ πὸ τὸ 
πρί σμα ὅ σων πε ρὶ συ νο δι κό τη τος καὶ αὐ θεν τί ας ἔ χο μεν ἀ να φέ ρει 
ἐν τῷ πα ρόν τι ἐγ γρά φῳ; Πῶς θὰ ἦ το δέ ον νὰ νο ῆ ται καὶ νὰ βι οῦ ται 
ἡ δι δα σκα λί α τῆς πρώ της καὶ τῆς δευ τέ ρας βα τι κα νῆς συ νό δου ἐ πὶ 
τοῦ παγ κο σμί ου πρω τεί ου ὑ πὸ τὸ φῶς τῆς ἐκ κλη σιαστι κῆς πρα κτι κῆς 
κα τὰ τὴν πρώ την χι λι ε τί αν; Ταῦ τα εἶ ναι κρί σι μα ἐ ρω τή μα τα διὰ τὸν 
ἡ μέ τε ρον δι ά λο γον καὶ διὰ τὰς ἡ με τέ ρας ἐλ πί δας πε ρὶ ἀ πο κα τα στά
σε ως τῆς πλή ρους με τα ξὺ ἡ μῶν κοι νω νί ας» (πα ρά γρ. 45).

Ἡ σο βα ρό της τοῦ θέ μα τος εἶ ναι προ φα νής. Ποῦ προ βλέ πε ται νὰ 
κα τα λή ξη ὁ δι ά λο γος; Ἡ ἐ κτί μη σις τοῦ δι ε θνοῦς Τύ που (Le F i g
a ro 15/11/2007, T he T i m es 16/11/2007), κυ ρί ως ὅ μως τοῦ ἰ τα λι κοῦ, 
εἶ ναι ὅ τι τὰ πράγ μα τα ὁ δη γοῦν ται πρὸς ἕ νω σι τῶν Ἐκ κλη σι ῶν μὲ 
ἀ να γνώ ρι σι τοῦ πα πι κοῦ Πρω τεί ου ἐ πὶ θυ σί ᾳ ἐν δε χο μέ νως κά ποι ων 
προ νο μί ων τοῦ Πά πα. Ἡ Δύ σις μὲ συγ κρα τη μέ νη αἰ σι ο δο ξί α πε ρι
μέ νει τὴν ἕ νω σι Ρω μαι ο κα θο λι κῶν καὶ Ὀρ θο δό ξων ἐ πὶ τῇ βά σει τῆς 
ἀρ ξα μέ νης συμ φω νί ας. Στὴν κα θ’ ἡ μᾶς Ὀρ θό δο ξο Ἀ να το λὴ ὑ πάρ
χει ἐ πι φυ λα κτι κό της καὶ ἀ γω νί α. Δι ε ρω τᾶ ται ὁ πι στὸς λα ός: Θὰ 
δι α φυ λα χθῆ ἄ ρα γε ἀ νό θευ τος ἡ Ὀρ θό δο ξος Πί στις;

Σὲ πρό σφα το ἄρ θρο μας εἴ χα με ἐ πι ση μά νει ὅ τι ὁ Δι ά λο γος Ὀρ θο
δό ξων καὶ Ρω μαι ο κα θο λι κῶν, ὅ πως μέ χρι τώ ρα ἐ ξε λίσ σε ται, δεί χνει 
νὰ ὁ δη γῆ σὲ οὐ νι τι κοῦ τύ που ἕ νω σι καὶ μά λι στα βά σει σχε δί ου ποὺ 
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πρωτεῖο τοῦ Πάπα
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ἔ χει ἐκ πο νή σει τὸ Βα τι κα νό. Εἴ χα με ἐκ φρά σει τὴν 
ἐλ πί δα ὅ τι «οἱ Ὀρ θό δο ξοι δὲν θὰ ὑ πο κύ ψουν στὶς 
προ αι ώ νι ες πα πι κὲς ἀ ξι ώ σεις, δὲν θὰ ἀ μνη στεύ σουν 
τὴν Οὐ νί α, δὲν θὰ ἀ να γνω ρί σουν στὸν Πά πα κά ποι α 
μορ φὴ πρω τεί ου ἐ ξου σί ας καὶ παγ κο σμί ου δι και ο
δο σί ας, οὔ τε θὰ δε χθοῦν νὰ συ νερ γα σθοῦν στοὺς 
Βα τι κά νει ους σχε δια σμοὺς γιὰ ἕ νω σι ποὺ ἄ με σα ἢ 
ἔμ με σα θὰ πα ρα θε ω ρῆ τὴν ἀ και νο τό μη το Ὀρ θό δο ξο 
Πί στι»2. 

Ποῦ ὅ μως ὁ δη γεῖ τὸ «Κείμενο τῆς
Ραβέννας»;

Ὑ πάρ χουν σο βα ροὶ λό γοι νὰ πι στεύ ου με ὅ τι 
τὸ «Κεί με νο τῆς Ρα βέν νας» ἐ πι βε βαι ώ νει τοὺς 
φό βους, ὅ τι οἱ Ὀρ θό δο ξοι ὑ πο χω ροῦ με στὶς πα πι
κὲς ἀ ξι ώ σεις. Οἱ λό γοι εἶ ναι οἱ ἑ ξῆς:

α) Τὸ κεί με νο ὁ μι λεῖ γιὰ «ρω μαι ο κα θο λι κὴ Ἐκ κλη
σί α». Δὲν πρό κει ται γιὰ τε χνι κὸ ὅ ρο, τοῦ ὁ ποί ου 
ἡ χρη σι μο ποί η σις θὰ δι ευ κό λυ νε τὸν δι ά λο γο. 
Ἀν τι θέ τως, τοῦ ἔ χει δο θῆ πλῆ ρες θε ο λο γι κὸ πε ρι
ε χό με νο, ἔ τσι ὥ στε ὁ δι ά λο γος νὰ γί νε ται μὲ τὴν 
προ ϋ πό θε σι ὅ τι ἡ ρω μαι ο κα θο λι κὴ Ἐκ κλη σί α εἶ ναι 
ἀ λη θι νή, ὀρ θο δο ξοῦ σα, Ἐκ κλη σί α.

Ἡ Ὀρ θό δο ξη ἀν τι προ σω πεί α στὸ ση μεῖ ο αὐ τὸ ἔ χει 
ὑ πο χω ρή σει ἀ νε πί τρε πτα. Μὲ τὸ κεί με νο τοῦ B a l a
m a nd (1993) εἶ χε ἀ να γνω ρί σει τὴν ρω μαι ο κα θο λι κὴ 
Ἐκ κλη σί α ὡς Ἐκ κλη σί α μὲ τὴν πλή ρη ση μα σί α τοῦ 
ὅ ρου: «Καὶ ἀ πὸ τὶς δύ ο πλευ ρὲς ἀ να γνω ρί ζε ται ὅ τι 
αὐ τὸ ποὺ ὁ Χρι στὸς ἐ νε πι στεύ θη στὴν Ἐκ κλη σί α Του 
ὁ μο λο γί α τῆς ἀ πο στο λι κῆς πί στε ως, συμ με το χὴ στὰ 
ἴ δια μυ στή ρια, πρὸ πάν των στὴ μο να δι κὴ Ἱ ε ρω σύ νη 
ποὺ τε λεῖ τὴ μο να δι κὴ θυσία τοῦ Χρι στοῦ, ἀ πο στο λι
κὴ δι α δο χὴ τῶν ἐ πι σκό πων δὲν δύ να ται νὰ θε ω ρῆ ται 
ὡς ἡ ἰ δι ο κτη σί α τῆς μί ας μό νον ἀ πὸ τὶς Ἐκ κλη σί
ες μας».3 Πρό κει ται γιὰ οὐ σι α στι κὴ ὑ πο χώ ρη σι 
ἀ πὸ τὴν πιὸ θε με λι ώ δη καὶ ἀ φε τη ρια κὴ βά σι τῶν 
θε ο λο γι κῶν δι α πραγ μα τεύ σε ων. Ἐ νῶ δη λα δὴ οἱ 
Ρω μαι ο κα θο λι κοί, ὅ ταν ἀ να γνω ρί ζουν ὡ ρι σμέ να 
συ στα τι κὰ στοι χεῖ α τῆς Ἐκ κλη σί ας στὴν Ὀρ θό δο ξο 
Ἐκ κλη σί α (ἔγ κυ ρα Μυ στή ρια καὶ ἀ πο στο λι κὴ δι α
δο χή), μέ νουν πι στοὶ στὴν ἐκ κλη σι ο λο γί α τῆς Β΄ 
Βα τι κα νεί ου, οἱ Ὀρ θό δο ξοι πα ραι τοῦν ται ἀ πὸ τὴν 
δι α χρο νι κῶς μαρ τυ ρου μέ νη ὑ πὸ ἐγ κρί των Πα τέ ρων 
καὶ συ νό δων πί στι μας, ὅ τι λό γῳ τῶν αἱ ρε τι κῶν της 
δογ μά των ἡ Ἐκ κλη σί α τῆς Ρώ μης ἀ πε κό πη ἀ πὸ τὸ 
σῶ μα τῆς Μί ας Ἁ γί ας Κα θο λι κῆς καὶ Ἀ πο στο λι κῆς 



Ἐκ κλη σί ας, δὲν ἔ χει τὰ στοι χεῖ α ποὺ τὴν κα θι
στοῦν ἀ λη θῆ Ἐκ κλη σί α Χρι στοῦ, καὶ πλέ ον εἶ ναι 
αἱ ρε τι κὴ Ἐκ κλη σί α. Δι στά ζουν νὰ ἐκ φρά σουν 
ἀ κό μη καὶ τὴν ἱ στο ρι κὴ δι α πί στω σι, ὅ πως τὴν 
δι ε τύ πω σε ὁ ἅ γιος Μάρ κος ὁ Εὐ γε νι κός: «πρὸ 
χρό νων πολ λῶν ἀ πε σχί σθη τῆς Δυ τι κῆς Ἐκ κλη σί
ας, τῆς Ρώ μης φα μέν, τὸ πε ρι ώ νυ μον ἄ θροι σμα ἐκ 
τῆς τῶν ἑ τέ ρων τεσ σά ρων ἁ γι ω τά των Πα τρια ρχῶν 
κοι νω νί ας, ἀ πο σχοι νι σθὲν εἰς ἔ θη καὶ δόγ μα τα τῆς 
Κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας καὶ τῶν Ὀρ θο δό ξων ἀλ λό
τρια. .. (τὰ δὲ τῶν Ὀρ θο δό ξων ἀλ λό τρια πάν τως 
αἱ ρε τι κὰ)»4.

 β) Ἀλ λὰ καὶ αὐ τὴν τὴν, κα κῶς γε νο μέ νη, «ἀλ λη
λο α να γνώ ρι σι» ὑ περ κέ ρα
σε ἡ Ὁ δη γί α τοῦ Βα τι κα
νοῦ τὸν Ἰ ού λιο τοῦ 2007 
μὲ τὶς γνω στὲς «Ἀ παν
τή σεις»5, μὲ τὶς ὁ ποῖ ες ὁ 
Πά πας Βε νέ δι κτος Ι ΣΤ΄ 
χα ρα κτη ρί ζει «ἐλ λειμ
μα τι κὲς» τὶς Ὀρ θό δο ξες 
το πι κὲς Ἐκ κλη σί ες, ἐ πει
δὴ δὲν ἔ χουν κοι νω νί α μὲ 
τὸν δι ά δο χο τοῦ Πέ τρου! 
Σύμ φω να μὲ τὴν Ὁ δη
γί α, ἡ ἀ λη θι νὴ Ἐκ κλη σί α 
τοῦ Χρι στοῦ ὑ φί στα ται 
μό νο στὴν Ρω μαι ο κα θο
λι κὴ Ἐκ κλη σί α. Ἀ ξι ο ση
μεί ω το εἶ ναι ὅ τι ἡ Ὁ δη
γί α δό θη κε λί γους μῆ νες 
πρὶν ἀ πὸ τὴν Συ νέ λευ σι 
τῆς Ρα βέν νας, τὸ ὁ ποῖ ο 
κα τὰ τὴν ἐ κτί μη σί μας 
ση μαί νει ὅ τι τὸ Βα τι κα
νὸ χα ράσ σει τὴν γραμ μὴ 
ποὺ πρέ πει νὰ ἀ κο λου θή ση ὁ δι ά λο γος. Καὶ ἡ 
γραμ μὴ εἶ ναι ὁ ρω μαι ο κεν τρι κὸς οἰ κου με νι σμός, 
ὅ πως τὸν προσ δι ώ ρι σε ἡ Β΄ Βα τι κά νει ος Σύ νο
δος. Τὸ ἐ πι βε βαι ώ νει τὸ ἴ διο τὸ κεί με νο τῆς Ὁ δη
γί ας τοῦ Βα τι κα νοῦ6, ἀλ λὰ τὸ ἐ πι ση μαί νει καὶ ὁ 
Σεβ. Ἐ πί σκο πος πρώ ην Ζα χου μί ου καὶ Ἐρ ζε γο
βί νης Ἀ θα νά σιος Γι έβ τιτς: «τὸ κεί με νο αὐ τὸ [οἱ 
«Ἀ παν τή σεις»] φα νε ρώ νει τὴν ἐ πι μο νὴ τοῦ Πά πα 
Ρά τσιγ κερ νὰ δεί ξη τὸ πραγ μα τι κὸ πρό σω πο τοῦ 

ρω μαι ο κα θο λι κοῦ οἰ κου με νι σμοῦ του, ὁ ὁ ποῖ ος 
στὴν πραγ μα τι κό τη τα δὲν εἶ ναι αὐ τὸ ποὺ λέ γει 
ὁ Πά πας ἀλ λὰ αὐ τὸ ποὺ πι στεύ ει καὶ κά νει»7. 
Τὸν ἔν το νο προ βλη μα τι σμό της γιὰ τὴν ὡς ἄ νω 
πα πι κὴ Ὁ δη γί α ἐκ φρά ζει καὶ ἡ Ἱ ε ρὰ Σύ νο δος 
τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος πρὸς τὸν Ὀρ θό δο ξο 
Συμ πρό ε δρο τῆς Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς τοῦ Δι α λό
γου, Σεβ. Μη τρο πο λί τη Περ γά μου κ. Ἰ ω άν νη, μὲ 
τὴν ἐ πι στο λὴ της ὑ πὸ ἡ με ρο μη νί α 8/10/2007.

Ἡ ὑ πο ση μεί ω σις τῆς πα ρα γρ. 1 τοῦ «Κει μέ
νου τῆς Ρα βέν νας», καρ πὸς πι θα νώ τα τα τῆς 
δι α μαρ τυ ρί ας τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος, 
ἀ κο λου θεῖ δυ στυ χῶς τὸ πνεῦ μα τῆς πα πι κῆς 

Ὁ δη γί ας. Σὲ αὐ τὴν τὴν 
ὑ πο ση μεί ω σι οἱ Ὀρ θό δο
ξοι ἀν τι πρό σω ποι, πα ρό
τι δι α βε βαι ώ νουν ὅ τι ἡ 
χρη σι μο ποί η σις τοῦ ὅ ρου 
«Ἐκ κλη σί α» δὲν ὑ πο νο
μεύ ει τὴν αὐ το συ νει δη σί α 
τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί
ας ὡς τῆς Μί ας Ἁ γί ας 
Κα θο λι κῆς καὶ Ἀ πο στο λι
κῆς Ἐκ κλη σί ας, δὲν κα τα
θέ τουν ἐν τού τοις τὸ ἐ πί
σης βα σι κὸ στοι χεῖ ο τῆς 
αὐ το συ νει δη σί ας της, ὅ τι 
ἡ Ὀρ θό δο ξος Ἐκ κλη σί α 
δὲν πα ρα δέ χε ται ὅ τι στὴν 
ρω μαι ο κα θο λι κὴ Ἐκ κλη
σί α «ὑ φί στα ται» ἡ Μί α 
Ἁ γί α Κα θο λι κὴ καὶ Ἀ πο
στο λι κὴ Ἐκ κλη σί α. Εἶ ναι 
χα ρα κτη ρι στι κό, καὶ ἀ πο
τε λεῖ ἔ λεγ χο τῆς ἀ τολ μί
ας τῶν Ὀρ θο δό ξων ἀν τι

προ σώ πων, τὸ γε γο νὸς ὅ τι οἱ Ρω μαι ο κα θο λι κοὶ 
ἐ δή λω σαν στὴν ἴ δια συ νά φεια ὅ τι δὲν ἀ να γνω ρί
ζουν πα ρὰ μό νο στοι χεῖ α τῆς ἀ λη θι νῆς Ἐκ κλη σί
ας ἔ ξω ἀ πὸ τὴν ρω μαι ο κα θο λι κὴ κοι νω νί α. Εἶ ναι 
σα φὲς ὅ τι τὸ «Κεί με νο τῆς Ρα βέν νας» ὀ φεί λει 
νὰ ἀ να γνω σθῆ καὶ ἑρ μη νευ θῆ ὑ πὸ τὴν προ ϋ πό
θε σι ὅ τι ἡ ρω μαι ο κα θο λι κὴ πλευ ρὰ μέ νει πι στὴ 
καὶ ἀ με τα κί νη τη στὰ πα πι κὰ δόγ μα τα.

 γ) Οἱ ἀ να φο ρὲς τοῦ «Κει μέ νου τῆς Ρα βέν νας» 

92

Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός κατατροπώνει τόν 
Πάπα στήν Σύνοδο τῆς Φλωρεντίας καί τόν ὅρο τῶν 
ἑνωτικῶν λατινοφρόνων



στὴν ἀ πο στο λι κὴ πί στι, στὰ εἰ σα γω γι κὰ Μυ στή ρια, στὴν Ἱ ε ρω σύ νη, 
στὴν Εὐ χα ρι στί α καὶ στὴν ἀ πο στο λι κὴ δι α δο χὴ γί νον ται μὲ τό ση 
φυ σι κό τη τα γιὰ τὴν ρω μαι ο κα θο λι κὴ Ἐκ κλη σί α, ὥ στε νὰ νο μί ζη 
κα νεὶς ὅ τι ἡ ρω μαι ο κα θο λι κὴ Ἐκ κλη σί α σὲ ὅ λα αὐ τὰ τὰ ση μεῖ α 
ὀρ θο δο ξεῖ. Ἀλ λὰ δι ε ρω τώ με θα μα ζὶ μὲ τὸν ἅ γιο Μάρ κο τὸν Εὐ γε
νι κό: «Πό θεν οὖν ἡ μῖν ἀ νε φά νη σαν ἐ ξαίφ νης ὄν τες ὀρ θό δο ξοι, οἱ 
διὰ το σού των χρό νων καὶ ὑ πὸ το σού των Πα τέ ρων καὶ δι δα σκά λων 
κρι θέν τες αἱ ρε τι κοί;»8. Πράγ μα τι, πό τε οἱ Ρω μαι ο κα θο λι κοὶ ἔ δω σαν 
σα φεῖς ἐν δεί ξεις ὅ τι ἀ πέ βα λαν τὶς γνω στὲς ἑ τε ρο δι δα σκα λί ες τους; 
Ἀν τι θέ τως μά λι στα, ἔ χουν δώ σει κα λῶς τεκ μη ρι ω μέ νες ἀ πο δεί ξεις 
ἐ πι μο νῆς σὲ αὐ τές. Πῶς ἔ χουν τὴν ἀ πο στο λι κὴ πί στι, ἐ φ’ ὅ σον τὸ 
Φι λι όκ βε, ἡ κτι στὴ Χά ρις, τὸ Πρω τεῖ ο ὡς προ νό μιο παγ κο σμί ου 
δι και ο δο σί ας, τὸ Ἀ λά θη το, ἡ ἄ σπι λος σύλ λη ψις τῆς Θε ο τό κου κ.ἄ. 
ἀ πο τε λοῦν ἀ κό μη βα σι κὰ καὶ ἀ δι α πραγ μά τευ τα δόγ μα τά τους; 
Πῶς ἔ χουν ἔγ κυ ρα εἰ σα γω γι κὰ Μυ στή ρια (Βά πτι σμα, Χρί σμα), Ἱ ε
ρω σύ νη καὶ Εὐ χα ρι στί α, ἐ φ’ ὅ σον κα τὰ τὸν ἅ γιο Μάρ κο ἔ χουν ἀ πο
σχι σθῆ ἀ πὸ τὴν Κα θο λι κὴ Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ; Ἄλ λω στε τε λεῖ 
ἐν ἰ σχύ ι, ἐ πι κυ ρω μέ νος ἀ πὸ τὴν Πεν θέ κτη Οἰ κου με νι κὴ Σύ νο δο 
ὁ α΄ Κα νὼν τοῦ Με γά λου Βα σι λεί ου, ὅ τι «οἱ τῆς Ἐκ κλη σί ας ἀ πο
στάν τες οὐκ ἔ τι ἔ σχον τὴν Χά ριν τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος ἐ φ’ ἑ αυ τούς· 
ἐ πέ λι πε γὰρ ἡ με τά δο σις τῷ δι α κο πῆ ναι τὴν ἀ κο λου θί αν. .. ἀ πορ ρα
γέν τες, λα ϊ κοὶ γε νό με νοι, οὔ τε τοῦ βα πτί ζειν, οὔ τε τοῦ χει ρο το νεῖν 
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εἶ χον ἐ ξου σί αν, οὔ τε ἠ δύ ναν το Χά ριν Πνεύ μα τος 
Ἁ γί ου πα ρέ χειν, ἧς αὐ τοὶ ἐκ πε πτώ κα σι». Πολ λῷ 
μᾶλ λον, ἐ φ’ ὅ σον δὲν πρό κει ται ἐ δῶ γιὰ ἐ ξοι κο
νό μη σι ἐ πι στρε φόν των ἀ πὸ τὸν λα τι νι σμὸ στὴν 
πί στι τῆς Κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας ἀλ λὰ γιὰ ἐ πι βε
βαί ω σι ἐκ μέ ρους τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας τῶν 
λα τι νι κῶν ἑ τε ρο δι δα σκα λι ῶν. Πῶς ἐ πί σης ἔ χουν 
ἀ πο στο λι κὴ δι α δο χή, ἐ φ’ ὅ σον κα τὰ τὸν ἅ γιο 
Γρη γό ριο τὸν Θε ο λό γο ἡ ὀρ θο δο ξί α τοῦ φρο νή
μα τος βε βαι ώ νει τὴν ἀ πο στο λι κὴ δι α δο χὴ καὶ ἡ 
ἑ τε ρο δο ξί α τὴν κα τα λύ ει; «Τὸ μὲν γὰρ ὁ μό γνω
μον καὶ ὁ μό θρο νον, τὸ δὲ ἀν τί δο ξον καὶ ἀν τί θρο

νον· καὶ ἡ μὲν προ ση γο ρί αν, ἡ δὲ ἀ λή θειαν ἔ χει 
δι α δο χῆς», γρά φει ὁ θεῖ ος Γρη γό ρι ο ς9.

 δ) Στὸ «Κεί με νο τῆς Ρα βέν νας» ἀ να πτύσ
σον ται δύ ο ση μαν τι κὲς πτυ χὲς τοῦ θε σμοῦ 
τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἡ συ νο δι κό της καὶ ἡ αὐ θεν τί α. 
Συμ φω νή θη κε (πα ρά γρ. 4041) ὅ τι τὸ ἐκ κλη
σι ο λο γι κὸ πε ρι ε χό με νο τῆς συ νο δι κό τη τος καὶ 
τῆς αὐ θεν τί ας βι ώ θη καν ἀ πὸ κοι νοῦ ὀρ θο δό ξως 
κα τὰ τὴν πρώ τη χι λι ε τί α τῆς ζω ῆς τῆς Ἐκ κλη
σί ας σὲ Ἀ να το λὴ καὶ Δύ σι. Ὅ μως, ὅ σο καὶ ἂν 
θέ λου με νὰ θε ω ρή σου με θε τι κὴ τὴν συμ φω νί α 
αὐ τή, δὲν μᾶς ἐ πι τρέ πει νὰ ἐ φη συ χά σου με ἡ 
δι ευ κρί νισις τῆς ἰ δί ας πα ρα γρά φου: «Δι α φω
νοῦ σι, πα ρὰ ταῦ τα [Ὀρ θό δο ξοι καὶ Ρω μαι ο κα θο
λι κοί], ἐ πὶ τῆς ἑρ μη νεί ας τῶν ἱ στο ρι κῶν στοι χεί ων 
ἐκ τῆς πε ρι ό δου ταύ της, θε ω ροῦ σαι τὰς προ νο
μί ας τοῦ ἐ πι σκό που Ρώ μης ὡς πρώ του ζή τη μα 
ἤ δη δι α φο ρο τρό πως κα τα νο η θὲν κα τὰ τὴν πρώ
την χι λι ε τί αν» (πα ρά γρ. 41). Μὲ τὴν δι ευ κρί νι σι 
αὐ τὴ ἔ χουν τε θῆ τὰ θε μέ λια γιὰ μί α ἀ πο δε κτὴ 
ἀ πὸ τοὺς Ὀρ θο δό ξους ἐ πα νερ μη νεί α τοῦ πα πι
κοῦ Πρω τεί ου.

Ἀ ναμ φι βό λως κα τὰ τὴν πρώ τη χι λι ε τί α ἡ 
συ νο δι κό της λει τουρ γοῦ σε καὶ γι’ αὐ τὸ δὲν εἶ χε 
ἀ να πτυ χθῆ αὐ θεν τί α μὲ τὴν μορ φὴ παγ κο σμί
ου πρω τεί ου ἢ δι και ο δο σί ας. Ἡ ἐ κτρο πὴ ὅ μως 
στὸ πα πι κὸ Πρω τεῖ ο δὲν ἔ γι νε σὲ μί α στιγ μὴ 
χρό νου. Λό γῳ τοῦ πα πι κοῦ ἡ γε μο νι σμοῦ ἐ πὶ 
τῆς κα θό λου Ἐκ κλη σί ας, στὴν ἐκ κλη σί α τῆς 
Ρώ μης ἐ πὶ αἰ ῶ νες ἐ κυ ο φο ρεῖ το μί α δι α δι κα σί α 
ὑ πο βαθ μί σε ως τῆς συ νο δι κό τη τος καὶ ἀ να δύ
σε ως τοῦ πα πι κοῦ Πρω τεί ου. Στὴν δι α δι κα σί α 
αὐ τὴ πα ρα πέμ πει εὐ θέ ως καὶ σα φῶς ἡ ἀ νω τέ ρω 
«δι α φω νί α» τῶν Ὀρ θο δό ξων καὶ τῶν Ρω μαι ο κα
θο λι κῶν τῆς Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς στὴν Ρα βέν να. 
Ἐ νό σῳ ὅ μως οἱ Ρω μαι ο κα θο λι κοὶ δὲν πα ραι τοῦν
ται ἀ πὸ τὴν πα πο κεν τρι κὴ ἑρ μη νεί α τῶν θε σμῶν 
τῆς συ νο δι κό τη τος καὶ τῆς αὐ θεν τί ας κα τὰ τὴν 
πρώ τη χι λι ε τί α τῆς ζω ῆς τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἡ «συμ
φω νί α» τοῦ «Κει μέ νου τῆς Ρα βέν νας» κλί νει 
ὑ πὲρ τῆς ἀ να γνω ρί σε ως ἑ νὸς παγ κο σμί ου πρω
τεί ου στὸν Πά πα. Μό νο ἐ ὰν οἱ Ρω μαι ο κα θο λι κοὶ 
δε χθοῦν νὰ ἑρ μη νεύ σουν τὰ ἱ στο ρι κὰ στοι χεῖ α 
τῆς πρώ της χι λι ε τί ας ὅ πως καὶ οἱ Ὀρ θό δο ξοι, θὰ 
εἶ ναι βέ βαι ο ὅ τι πα ραι τοῦν ται τῶν πα πι κῶν νε ω
τε ρι σμῶν τῆς δευ τέ ρας χι λι ε τί ας. Μό νο ὑ πὸ τὴν 
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προ ϋ πό θε σι αὐ τὴ ἡ ἀ να κοι νω θεῖ σα συ ζή τη σις, 
κα τὰ τὶς ἑ πό με νες συ νε λεύ σεις τῆς Μι κτῆς Ἐ πι
τρο πῆς, πε ρὶ τῆς ἑρ μη νεί ας τῆς συ νο δι κό τη τος 
καὶ τῆς αὐ θεν τί ας κα τὰ τὴν δεύ τε ρη χι λι ε τί α, 
καὶ μά λι στα ἀ πὸ τὶς Α΄ καὶ Β΄ συ νό δους τοῦ 
Βα τι κα νοῦ, θὰ ἀ πο δώ ση Ὀρ θό δο ξα συμ πε ρά
σμα τα, δη λα δὴ θὰ κλί νη πρὸς κα τάρ γη σι τοῦ 
πα πι κοῦ Πρω τεί ου. Ἄλ λως ἡ ἀ να γνώ ρι σις ἑ νὸς 
πα πι κοῦ Πρω τεί ου δι και ο δο σί ας (ἔ στω καὶ ὑ πὸ 
τὴν μορ φὴ ἑ νὸς λει τουρ γή μα τος δι α κο νί ας) ἐ φ’ 
ὅ λης τῆς Ἐκ κλη σί ας εἶ ναι ἡ βε βαία κα τά λη ξις.

Γνω ρί ζον τες τὴν στρα τη γι κή τοῦ Βα τι κα νοῦ 
θε ω ροῦ με ὅ τι οἱ Ρω μαι ο κα θο λι κοὶ δὲν ἠμ πο ροῦν 
νὰ ἀ πο βά λουν τὸν πα πο κεν τρι σμό τους, τὸν 
ἀρ χαῖ ο καὶ τὸν νε ώ τε ρο, δι ό τι τὸν ἔ χουν ἐ πι
σφρα γί σει μὲ τὶς ἀ πο φά σεις δε κα τρι ῶν «οἰ κου
με νι κῶν» τους συ νό δων. Θυ μί ζου με τὶς τε λευ ταῖ
ες δι α κη ρύ ξεις τοῦ Πά πα Ἰ ω άν νη Παύ λου Ι Ι μὲ 
τὴν Ἐγ κύ κλιο Ut U n um S i nt (1995)10: «Ἡ Κα θο
λι κὴ Ἐκ κλη σί α ἔ χει τὴν πε ποί θη ση ὅ τι δι α τή ρη σε 
τὴ δι α κο νί α τοῦ δι α δό χου τοῦ Ἀ πο στό λου Πέ τρου, 
τοῦ Ἐ πι σκό που Ρώ μης, ποὺ ὁ Θε ὸς ἵ δρυ σε “ὡς 
παν το τει νὴ καὶ ὁ ρα τὴ ἀρ χὴ καὶ θε μέ λιο τῆς ἑ νό
τη τας”» (πα ρά γρ. 88). Καί, «Εἶ μαι πε πει σμέ νος 
ὅ τι ἔ χω στὸ ση μεῖ ο αὐ τὸ μί α ἰ δι αί τε ρη εὐ θύ νη. .. 
νὰ βρί σκω μί α μορ φὴ ἄ σκη σης τοῦ πρω τεί ου, τὸ 
ὁ ποῖ ο, χω ρὶς ν’ ἀ πο ποι η θῶ μὲ κα νέ να τρό πο τὴν 
οὐ σί α τῆς ἀ πο στο λῆς του, ν’ ἀ νοί γε ται σὲ μί α νέ α 
κα τά στα ση» (πα ρά γρ. 95). Πρό σφα τη ἄλ λω στε 
εἶ ναι καὶ ἡ δι α κή ρυ ξις τοῦ πα πι κοῦ Πρω τεί ου 
ἀ πὸ τὸν Πά πα Βε νέ δι κτο Ι ΣΤ΄ στὸ Φα νά ρι τὸ 
2006.

Ἐ πι πλέ ον, καὶ ἂν ἀ κό μη συμ βῆ σὲ ἕ να εἰ λι
κρι νῆ δι ά λο γο νὰ μὴ ἀ κο λου θη θῆ ἡ γραμ μὴ τοῦ 
Βα τι κα νοῦ, ἡ τα κτι κὴ εἶ ναι νὰ ἀ να τρέ πων ται 
οἱ συμ φω νί ες τῶν θε ο λό γων, ὁ σά κις δὲν εἶ ναι 
σύμ φω νες μὲ τὴν γραμ μὴ τῆς κου ρί ας. Νὰ θυ μί
σου με τὴν ὑ πο χώ ρη σι τῶν Ὀρ θο δό ξων στὸ θέ μα 
τῆς πα ρου σί ας οὐ νι τῶν στὸν δι ά λο γο, ἅ μα τῇ 
ἐ νάρ ξει του, πα ρὰ τὶς πα νορ θό δο ξες συ νο δι κὲς 
δι α βε βαι ώ σεις γιὰ ἀ νυ πο χώ ρη τη στά σι στὸ θέ μα 
αὐ τό. Νὰ θυ μί σου με ἀ κό μη τὴν ἀ να τρο πὴ τῆς 
πο ρεί ας τοῦ δι α λό γου πε ρὶ τῆς οὐ νί ας καὶ τὴν 
ἄ τα κτη ὑ πο χώ ρη σί μας μέ χρι τῆς τα πει νω τι κῆς 
γραμ μῆς τοῦ κει μέ νου τοῦ B a l a m a nd. Νὰ θυ μί
σου με τέ λος τὴν σκαι ὰ πα πι κὴ πα ρέμ βα σι κα τὰ 

τὴν Θ΄ Συ νέ λευ σι τῆς Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς στὴν 
Βαλ τι μό ρη καὶ τὸ ναυά γιο τῶν κα τὰ τῆς οὐ νί ας 
Ὀρ θο δό ξων προσ δο κι ῶν. Καὶ ἂς μὴ λη σμο νοῦ
με τὴν πα πι κὴ Ὁ δη γί α τοῦ πα ρελ θόν τος Ἰ ου
λί ου. Φο βού με θα, ὅ σον ἀ φο ρᾶ τὴν συ ζή τη σι 
πε ρὶ Πρω τεί ου στὶς ἑ πό με νες συ νε λεύ σεις τῆς 
Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς, ὅ τι ἡ γραμ μὴ τοῦ Βα τι κα νοῦ 
θὰ ἐ πι βλη θῆ μὲ τὴν ἀ να γνώ ρι σι στὸν Πά πα τῆς 
Ρώ μης ἑ νὸς εἴ δους παγ κο σμί ου πρω τεί ου, ἴ σως 
ὑ πὸ τὴν δε λε α στι κὴ μορ φὴ (ἐν «ὑ πο χρι στι α νί ζον
τι κω δί ῳ», κα τὰ Με λέ τιον Πη γᾶν) τῆς δι α κο νί ας 
τῆς κα θό λου Ἐκ κλη σί ας, ἀλ λὰ πάν τως ἀ γνώ
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στου καὶ ἀ πα ρα δέ κτου στὴν ἀρ χαί α Ἐκ κλη σί α. 
Τὸ φο βού με θα, δι ό τι ἤ δη κά τι ἀρ χί ζει ἀ μυ δρὰ 
νὰ δι α φαί νε ται μὲ τὴν πα ρά γρ. 41 τοῦ «Κει μέ
νου τῆς Ρα βέν νας».

 ε) Εὐ χὴ καὶ ἐλ πί δα μας πάν τως εἶ ναι νὰ ἀ πο
βά λουν οἱ Ρω μαι ο κα θο λι κοὶ τὴν πα πο κεν τρι κὴ 
τους ἑρ μη νεί α ἐ πὶ τῶν ἱ στο ρι κῶν στοι χεί ων τῆς 
πρώ της χι λι ε τί ας, κα θὼς καὶ τὸ συ νε πα κό λου θο 
πρω τεῖ ο παγ κο σμί ου δι και ο δο σί ας. Ἴ σως ἔ τσι, 
αἰρο μέ νου τοῦ αἰ τί ου, ποὺ εἶ ναι ἡ πα πι κὴ ἡ γε
μο νι κὴ δι ά θε σις, δι ορ θω θοῦν καὶ οἱ δογ μα τι κὲς 
συ νέ πει ες. Ὁ μα κα ρι στὸς π. Ἰ ου στῖνος Πό πο βιτς 
συν δέ ει ὡς αἴ τιο μὲ αἰ τια
τὸ τὸ πα πι κὸ πρω τεῖ ο μὲ 
τὶς πα πι κὲς κα κο δο ξί ες: 
«Τὸ ὀρ θό δο ξον δόγ μα, 
μᾶλ λον δὲ τὸ πᾶνδόγ
μα πε ρὶ τῆς Ἐκ κλη σί ας, 
ἀ περ ρί φθη καὶ ἀν τι κα τε
στά θη διὰ τοῦ λα τι νι κοῦ 
αἱ ρε τι κοῦ πᾶνδόγ μα τος 
πε ρὶ τοῦ πρω τεί ου καὶ 
τοῦ ἀ λα θή του τοῦ πά πα, 
δη λα δὴ τοῦ ἀν θρώ που. Ἐξ 
αὐ τῆς δὲ τῆς πα ναι ρέ σε ως 
ἐ γεν ή θη σαν καὶ γεν νῶν ται 
συ νε χῶς ἄλ λαι αἱ ρέ σεις: 
τὸ F i l i o q ue, ἡ ἀ πο βο λὴ 
τῆς Ἐ πι κλή σε ως, τὰ ἄ ζυ
μα, ἡ εἰ σα γω γὴ τῆς κτι στῆς 
χά ρι τος, τὸ κα θαρ τή ριον 
πῦρ, τὸ θη σαυ ρο φυ λά κιον 
τῶν πε ρισ σῶν ἔρ γων. . .»11

Μὲ τὴν εὐ χὴ καὶ τὴν προ ο πτι κὴ νὰ ἀ πο βά λουν 
οἱ Λα τί νοι τοῦ 15ου αἰ ῶ νος τοὺς δογ μα τι κοὺς 
νε ω τε ρι σμοὺς τους ὁ ἅ γιος Μάρ κος ὁ Ἐ φέ σου 
πῆ γε στὴ Σύ νο δο τῆς Φερ ρά ραςΦλω ρεν τί ας, 
ἀλ λὰ προ σέ κρου σε στὴν πα πι κὴ ὑ πε ρο ψί α τοῦ 
Εὐ γε νί ου Δ΄. Μὲ τὴν ἴ δια εὐ χὴ καὶ προ ο πτι κή, 
νὰ ἀ πο βά λουν δη λα δὴ οἱ Πά παι καὶ οἱ θε ο λό γοι 
τους τὸν πα πο κεν τρι σμό τους, ὁ ἱ ε ρὸς Δο σί θε ος 
Ἱ ε ρο σο λύ μων εἶ χε συγ γρά ψει τὴν Δω κε κά βι βλο, 
ἢ Ἱ στο ρί α πε ρὶ τῶν ἐν Ἱ ε ρο σο λύ μοις πα τρι αρ
χευ σάν των,12 ὅ πως ση μει ώ νει ὁ δι ά δο χός του 
στὸν θρό νο τῶν Ἱ ε ρο σο λύ μων καὶ ἐκ δό της της, 
ὁ ἀ οί δι μος Χρύ σαν θος: «κἄν διὰ τῆς πα ρού σης 

βί βλου ὡς διὰ τῶν θε ο κη ρύ κων Ἀ πο στό λων καὶ 
τῶν θε ο φό ρων Ἀ να το λι κῶν καὶ Δυ τι κῶν Πα τέ ρων 
ἐλ θόν τες εἰς αἴ σθη σιν, καὶ πα ρα κι νού με νοι καὶ 
οἴ κο θεν οἱ τῆς δυ τι κῆς Ἐκ κλη σί ας Ἄρ χον τες, τοῦ το 
αὐ τὸ κα τορ θώ σω σι, καὶ ἑ νώ σω σι τὰς Ἐκ κλη σί ας, 
θεί ῳ ζή λῳ κι νού με νοι, καὶ παύ σω σι τὰ σχί σμα
τα καὶ τὰ σκάν δα λα τοῦ δι α βό λου τὰ ὄρ γα να»13. 
Μά λι στα ὁ Χρύ σαν θος πα ρα τη ρεῖ με τ’ ἐλ πί δος: 
«Εἰ δὲ καὶ δέ ξε ται δι όρ θω σιν ἡ δυ τι κὴ Ἐκ κλη σί α, 
καὶ ρί ψει τοὺς νε ω τε ρι σμούς, καὶ ὅ σα οὐκ εἶ χεν 
ὅ τε ἦν σύμ φω νος τῇ Ἀ να το λι κῇ Ἐκ κλη σί ᾳ, τό τε 
καὶ ὁ Ρώ μης βέ βαι α ἄ δε ται ὡς εἰ κὸς εἰς πᾶ σαν τὴν 

ὑ φ’  Ἥ λιον ὡς πρῶ τος τῇ 
τά ξει τῶν Πα τρια ρχῶν, καὶ 
φη μί ζε ται παρ ρη σί ᾳ πα ρὰ 
τῶν με γί στων Ἐκ κλη σι ῶν 
καὶ τῶν τῆς Οἰ κου μέ νης 
Ἀρ χι ε ρέ ων πρῶ τος ἐν ταῖς 
ἐκ φω νή σε σι, καὶ ἐν τοῖς 
δι πτύ χοις τα χθή σε ται ὡς 
ἦν καὶ ἀ νέ κα θεν πρὸ τοῦ 
σχί σμα τος, ἀλ λὰ δὴ καὶ 
τὰ προ νό μια καὶ πρε σβεῖ α 
αὐ τοῦ τὰ δί και α καὶ τὴν 
τι μὴν ἡ τῶν Ἐκ κλη σι ῶν 
ἕ νω σις ἀ να και νί ζει καὶ 
ἀ πο δί δω σιν αὐ τῷ με τὰ 
με γά λης χα ρᾶς καὶ εὐ χα
ρι στή σε ως»14. Ἀλ λὰ ὡς 
γνω στὸν ἡ Α΄ καὶ ἡ Β΄ 
Σύ νο δος τοῦ Βα τι κα νοῦ 
ἐ δογ μά τι σαν ἕ να αὐ στη
ρό τε ρο πα πι κὸ θε σμό.

Ὁ θε ο λο γι κὸς δι ά λο γος, ὅ ταν γί νε ται μὲ Ὀρ θό
δο ξες ἐκ μέ ρους μας προ ϋ πο θέ σεις, δὲν εἶ ναι 
κα κός. Θὰ μπο ροῦ σε νὰ θε ω ρη θῆ ἡ ἰ δι κὴ μας 
ἀν θρω πί νη συ νερ γί α στὸ ἔρ γο τοῦ Θε οῦ νὰ 
ἐ πα να κάμ ψουν, ἂν εἶ ναι δυ να τόν, οἱ ἑ τε ρό δο
ξοι στὴν πί στι καὶ τὴν κοι νω νί α τῆς Κα θο λι κῆς 
Ἐκ κλη σί ας. Με τα ξὺ αὐ τῶν τῶν προ ϋ πο θέ σε ων, 
ση μαν τι κὴ ἐν προ κει μέ νῳ εἶ ναι ἡ ἀ τα λάν τευ
τη ἐμ μο νή μας στὴν συ νο δι κῶς κα το χυ ρω μέ νη 
στά σι τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας ἔ ναν τι τοῦ 
πα πι σμοῦ, τό σον ὡς φο ρέ ως σω ρεί ας ἑ τε ρο δι
δα σκα λι ῶν ὅ σο καὶ ὡς φο ρέ ως τοῦ πα πο κεν τρι
κοῦ ἡ γε μο νι σμοῦ ἐ πὶ τῆς κα θό λου Ἐκ κλη σί ας. 
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Δυ στυ χῶς στὸ «Κεί με νο τῆς Ρα βέν νας» δὲν πα ρα τη ρεῖ ται ἡ σα φὴς 
καὶ ἀ δι αμ φι σβή τη τα πα τε ρι κὴ καὶ συ νο δι κὴ Ὀρ θό δο ξος στά σις. 
Λεί πει τὸ πνεῦ μα, μὲ τὸ ὁ ποῖ ο δι α πραγ μα τεύ θη κε τὴν ἕ νω σι τῶν 
Ἐκ κλη σι ῶν ὁ ἅ γιος Μάρ κος ὁ Εὐ γε νι κὸς στὴν Σύ νο δο Φερ ρά ρας
Φλω ρεν τί ας, ὅ ταν προ έ βα λε εὐ θὺς ἐξ ἀρ χῆς ὡς βά σιν συ ζη τή σε ως 
τὸ ἀ και νο τό μη τον τοῦ Συμ βό λου καὶ τὴν Ὀρ θό δο ξο ἑρ μη νεί α του. 
Λεί πει τὸ ἐκ κλη σι ο λο γι κὸ φρό νη μα τῶν συ νο δι κῶν ἀ πο φά σε ων τῶν 
Πα τρια ρχῶν τῆς Ἀ να το λῆς ἐ πὶ τουρ κο κρα τί ας. Λεί πει τὸ πνεῦ μα 
τῆς εὐ θύ τη τος, μὲ τὸ ὁ ποῖ ο ὁ μι λεῖ ὁ ἅ γιος Νε κτά ριος Πεν τα πό λε
ως στὸ ἔρ γο του Πε ρὶ τῶν αἰ τί ων τοῦ σχί σμα τος. Κυ ρια ρχεῖ ἀν τί
θε τα μί α ἀμ φί λο γη «ἐκ κλη σι ο λο γί α τῆς κοι νω νί ας», στὴν ὁ ποί α ἡ 
κοι νω νί α δὲν νο εῖ ται με τα ξὺ τῶν Ὀρ θο δό ξων κα τὰ τὴν Πί στι το πι
κῶν Ἐκ κλη σι ῶν ἀλ λὰ με τα ξύ τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας καὶ τῆς 
ἑ τε ρο δό ξου Ἐκ κλη σί ας τῆς Ρώ μης. Ση μει ω τέ ον μά λι στα ὅ τι δὲν 
γί νε ται λό γος γιὰ «ἐκ κλη σι α στι κὴ κοι νω νί α» ἀλ λὰ γιὰ «ἐκ κλη σια κὴ 
κοι νω νί α» (e c c l e s i al c o m m u n i on). Στὴν ὡς ἄ νω «ἐκ κλη σι ο λο γί α 
τῆς κοι νω νί ας» ὑ πο βαθ μί ζε ται ἡ ση μα σί α ποὺ ἔ χουν, πρῶ τον τὸ 
ἀ και νο τό μη τον τῆς ἀ πο στο λι κῆς Πί στε ως, τὸ ὁ ποῖ ο στὸ «Κεί με νο 
τῆς Ρα βέν νας» μέ νει ἁ πλὴ ἀ να φο ρὰ χω ρὶς τὴν βα ρύ νου σα ση μα σί α 
ποὺ ἔ χει γιὰ τὴν δι ά κρι σι τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας ἀ πὸ τὴν ἑ τε
ρο δο ξοῦ σα Ρώ μη, καὶ δεύ τε ρον ἡ ἐν το λὴ τῶν ἱ ε ρῶν Κα νό νων πε ρὶ 
ἀ κοι νω νη σί ας μὲ τοὺς αἱ ρε τι κοὺς στὰ Μυ στή ρια καὶ μά λι στα στὴν 
Εὐ χα ρι στί α, ἐν το λὴ ἡ ὁ ποί α ἐν τε λῶς ἀ πο σι ω πᾶ ται. Πάν τως καὶ 
τὰ δύ ο αὐ τὰ στοι χεῖ α εἶ ναι θε με λι ώ δη στὴν Ὀρ θό δο ξο δι δα σκα λί α 
πε ρὶ τῆς Ἐκ κλη σί ας ὡς κοι νω νί ας.

Στὸ «Κεί με νο τῆς Ρα βέν νας» δι α φαί νε ται ἡ τά σις νὰ ἀν τι με τω
πι σθῆ τὸ ζή τη μα τοῦ πα πι κοῦ Πρω τεί ου ὡς «δι α κα νο νι σμὸς» τῶν 
πα πι κῶν προ νο μί ων καὶ ὄ χι ὡς βα θὺ θε ο λο γι κὸ πρό βλη μα ποὺ ἀ φο
ρᾶ αὐ τὸ τοῦ το τὸ μυ στή ριο τοῦ Χρι στοῦ. Ἡ πα ρα δο χὴ πρω τεί ου 
δι και ο δο σί ας ἐ πὶ τῆς κα θό λου Ἐκ κλη σί ας, δη λα δὴ τὸ νὰ εἶ ναι ἕ νας 
ἐ πί σκο πος κε φα λὴ καὶ ἀρ χὴ ὅ λης τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἔ στω ἐ πι φορ τι
σμέ νος μὲ ἕ να ρό λο δι α κο νί ας, εἶ ναι βλα σφη μί α κα τὰ τοῦ Προ σώ
που τοῦ Χρι στοῦ ὡς μο να δι κῆς Κε φα λῆς τοῦ σώ μα τος τῆς Ἐκ κλη
σί ας. Τὸ πρω τεῖ ο δι και ο δο σί ας συ νι στᾶ ἀ να τρο πὴ τῆς Ὀρ θο δό ξου 
Ἐκ κλη σι ο λο γί ας, σύμ φω να μὲ τὴν ὁ ποί α ὑ πε ρά νω πάν των τῶν ἐ πι
σκό πων εἶ ναι ἡ Οἰ κου με νι κὴ Σύ νο δος. Σὲ αὐ τὴν προ ε κά θη το μὲν 
ἐν ἀ γά πῃ ὁ ἐ πί σκο πος Ρώ μης ὡς ἴ σος τῶν συ νε πι σκό πων του, ἐν 
τῷ μέ σῳ ὅ μως τῶν ἐ πι σκό πων ἐ το πο θε τεῖ το τὸ ἱ ε ρὸ Εὐ αγ γέ λιο ὡς 
σύμ βο λο τῆς πα ρου σί ας τοῦ Χρι στοῦ, τῆς μο να δι κῆς Κε φα λῆς τῆς 
κα θό λου Ἐκ κλη σί ας. Τὸ μο να δι κὸ προ νό μιο τοῦ ἐ πι σκό που Ρώ μης 
(ὅ ταν ση μει ω τέ ον ἦ ταν Ὀρ θό δο ξος), ποὺ εἶ ναι ἀ πο δε κτὸ ἀ πὸ Ὀρ θο
δό ξου ἀ πό ψε ως, εἶ ναι ἡ ἐν συ νό δοις πρω το κα θε δρί α (πρε σβεῖ α 
τι μῆς) με τα ξὺ τῶν πέν τε Ὀρ θο δό ξων πα τρια ρχῶν καὶ ἡ συ νε πεί ᾳ 
αὐ τῆς μνη μό νευ σίς του πρώ του με τα ξὺ τῶν λοι πῶν πα τρια ρχῶν 
στὰ Δί πτυ χα. Αὐ τὸ βε βαι ώ νε ται ἀ πὸ τὸ γράμ μα καὶ τὸ πνεῦ μα 
τοῦ 28ου κα νό νος τῆς Δ΄ Οἰ κου με νι κῆς Συ νό δου. Τὰ λοι πὰ προ
νό μια τοῦ ἐ πι σκό που Ρώ μης καὶ ὁ ρό λος τους δὲν εἶ ναι ἀ πο δε κτὰ 
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ἀ πὸ τὴν Ἐκ κλη σί α. Χρει ά ζε ται ἑ πο μέ νως πολ
λὴ προ σο χὴ στὴν νο η μα το δό τη σι τῆς φρά σε ως, 
ποὺ δε σπό ζει στὸ «Κεί με νο τῆς Ρα βέν νας» καὶ 
δι α τυμ πα νί σθη κε στὴν Ἑ σπε ρί α ὡς δῆ θεν ἀ να
γνώ ρι σις γιὰ πρώ τη φο ρὰ ὑ πὸ τῶν Ὀρ θο δό ξων 
τοῦ Πρω τεί ου τοῦ Πά πα 15. Ἡ πε ρί φη μη φρά σις 
λέ γει: «οἱ πρῶ τοι δέ ον ὅ πως ἀ να γνω ρί ζω σι τὶς 
ἐ στιν ὁ πρῶ τος με τα ξὺ αὐ τῶν» (πα ρά γρ. 10). Ἡ 
ἀμ φι λο γί α τῆς ἐκ φρά σε ως εἶ ναι προ φα νής. Ἡ 
Ἐκ κλη σί α πάν το τε ἀ νε γνώ ρι ζε πρω το κα θε δρί α 
στὸν ἐ πί σκο πο Ρώ μης, 
ἐ νό σῳ βε βαί ως αὐ τὸς 
ὀρ θο δο ξοῦ σε, οὐ δέ πο
τε ὅ μως μέ χρι σή με
ρα ἀ πο δέ χθη κε κά ποι ο 
πρω τεῖ ο ἢ αὐ θεν τί α του 
ἐ φ’ ὅ λης τῆς Ἐκ κλη σί
ας, πολ λῷ μᾶλ λον ἐ φ’ 
ὅ σον ἡ Ἐκ κλη σί α τῆς 
Ρώ μης ἐ πι μέ νει στὰ 
αἱ ρε τι κά της δόγ μα τα.

Κα τὰ τὶς ἑ πό με νες 
συ νε λεύ σεις τῆς Μι κτῆς 
Ἐ πι τρο πῆς ἀ να μέ νε ται 
νὰ συ ζη τη θῆ ὁ ρό λος 
τοῦ ἐ πι σκό που Ρώ μης 
καὶ τὸ εἶ δος τοῦ πρω
τεί ου του στὴν «κοι
νω νί α τῶν ἐκ κλη σι ῶν»! 
Οἱ Ὀρ θό δο ξοι ὅ μως δὲν 
εἶ ναι δυ να τὸν νὰ ἀ πο
δε χθοῦ με μί α πα πο
κεν τρι κὴ ἐ πα νερ μη νεί α 
τοῦ πρω τεί ου τοῦ ἐ πι
σκό που Ρώ μης. Ἐ ξαι τί
ας τῆς πα πο κεν τρι κῆς ἑρ μη νεί ας τοῦ πρω τεί ου 
ὁ Πά πας πε ρι ε βλή θη ἐν τε λῶς ἀ πα ρά δε κτα 
προ νό μια, χω ρὶς τὴν συγ κα τά θε σι τῶν λοι πῶν 
Ἐκ κλη σι ῶν τῆς ἀρ χαί ας πεν ταρ χί ας καὶ μᾶλ λον 
εἰς ἀ να τρο πὴν τῆς κα νο νι κῆς (συ νο δι κῶς βε βαι
ω μέ νης) τά ξε ως τῆς ἀρ χαί ας Ἐκ κλη σί ας. Ὡ ρι
σμέ να ἀ πὸ αὐ τά, τὰ ὁ ποί α δι ε ξο δι κῶς, μὲ πολ λὴ 
δύ να μι λό γου καὶ μὲ ἱ κα νὴ θε ο λο γι κὴ κα το χύ ρω σι 
ἔ χουν ἐ λεγ χθῆ ἀ πὸ Ὀρ θο δό ξου πλευ ρᾶς (ἐ μεῖς 
πα ρα πέμ που με ἐν δει κτι κῶς στοὺς ἀ οι δί μους 
πα τριά ρχας Δο σί θε ο Ἱ ε ρο σο λύ μων καὶ Με λέ τιο 
Ἀ λε ξαν δρεί ας τὸν Πη γᾶ), εἶ ναι τὰ ἀ κό λου θα:

1. Τὸ πρω τεῖ ον ἐ ξου σί ας, ἐ πει δὴ δῆ θεν ὁ ἀ πό
στο λος Πέ τρος ἦ ταν ἡ κε φα λὴ τοῦ κολ λε γί ου 
τῶν Ἀ πο στό λων καὶ εἶ χε ἐ π’ αὐ τῶν πρω τεῖ ον 
ἐ ξου σί α ς16.

2. Τὸ Ἀ λά θη τον τοῦ Πά πα 17.
3. Τὸ νὰ εἶ ναι ὁ Πά πας ὑ πε ρά νω τῶν συ νό δω ν18.
4. Τὸ νὰ ὑ πε ρέ χη ὁ Ρώ μης τῶν λοι πῶν Πα τρι

αρ χῶν19.
5. Τὸ νὰ εἶ ναι ὁ θρό νος τῆς Ρώ μης κρι τὴς 

πάν των καὶ νὰ μὴ ὑ πό κει ται εἰς τὴν κρί σιν οὐ δε
νό ς20.

6. Τὸ νὰ ἔ χη ὁ θρό νος 
τῆς Ρώ μης τὸ ἔκ κλη
τον ἐ πὶ τῆς κα θό λου 
Ἐκ κλη σί α ς21.

7. Τὸ νὰ θε ω ρῆ ται ὁ 
Πά πας ἐ πί σκο πος τῆς 
Κα θο λι κῆς (δηλ. τῆς 
ἀ νὰ τὴν οἰ κου μέ νην) 
Ἐκ κλη σί α ς22. Ὑ πεν θυ
μί ζου με ὅ τι ὁ Πά πας 
μέ χρι σή με ρα ὑ πο γρά
φει (αὐ τὸς μό νος! ): 
Ἐ πί σκο πος τῆς Κα θο
λι κῆς Ἐκ κλη σί ας.

8. Τὸ νὰ εἶ ναι ὁ 
Πά πας ἡ κα θο λι κὴ 
κε φα λὴ τῆς Ἐκ κλη σί
ας μὲ ἀ πο στο λὴ δι α
κο νί ας. Αὐ τὸ εἶ ναι ἕ να 
ση μεῖ ο, στὸ ὁ ποῖ ο ἐ πεν
δύ ει ἡ ρω μαι ο κα θο λι κὴ 
πλευ ρὰ καὶ σή με ρα, ἂν 
θυ μη θοῦ με τὴν πε ρί

φη μη ἔκ φρα σι, ὅ τι ὁ Πά πας εἶ ναι «δοῦ λος τῶν 
δού λων τοῦ Θε οῦ»! Τὸ «Κεί με νο τῆς Ρα βέν νας» 
ὁ μι λεῖ γιὰ πρω τεῖ ο δι α κο νί ας τοῦ Πά πα τῆς 
Ρώ μης καὶ γι’ αὐ τὸ χρει ά ζε ται ἰ δι αί τε ρη προ σο
χή. Ὁ προ σφά τως κα τα τα γείς στὸ Ἁ γι ο λό γιο τῆς 
Ἐκ κλη σί ας, ὁ ἱ ε ρώ τα τος Πα τριά ρχης Ἀ λε ξαν
δρεί ας Με λέ τιος ὁ Πη γᾶς, γρά φει με τα ξὺ ἄλ λων 
ἐ π’ αὐ τοῦ:

«Ἀλ λά, λέ γουν, πρέ πει κά ποι ος ἀ πὸ τοὺς ἐ πι
σκό πους καὶ με τα ξὺ τῶν ἐ πι σκό πων νὰ ὑ πε ρέ χη. 
Μά λι στα αὐ τὸν τὸν ὀ νο μά ζουν δι α κο νι κὴ κε φα
λή. .. Ἀλ λὰ ὅ λων αὐ τῶν τῶν ἐ πι σκό πων μό νον ὁ 

Ὁ Πάπας Παῦλος Ἰωάννης ΚΓ΄ στήν Β΄ Βατικανή Σύνοδο
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Χρι στὸς εἶ ναι ἡ ἀρ χὴ καὶ ἡ κε φα λή. .. Αὐ τοὶ [σ.σ. 
οἱ Λα τί νοι] πα ρα χω ροῦν στὴν δι α κο νι κὴ αὐ τὴ 
κε φα λὴ ἀ πε ρι ό ρι στη ἐ ξου σί α καὶ ἐ πὶ τῆς πί στε ως 
καὶ ἐ πὶ τῆς Ἐκ κλη σί ας. .. Ἐ νῶ δεί χνουν ἕ να προ
σω πεῖ ο δι α κο νι κῆς κε φα λῆς, συμ πε ρι φέ ρον ται μὲ 
μί α τυ ραν νί α πιὸ αὐ ταρ χι κὴ ἀ πὸ κά θε αὐ ταρ χι κὴ 
ἐ ξου σί α»23.

 Ἀ πὸ τὰ ἀ νω τέ ρω γί νε ται κα τα νο η τὸ ὅ τι ἡ 
συμ φω νί α τῆς Ρα βέν νας πε ρὶ συ νο δι κό τη τος 
καὶ αὐ θεν τί ας δὲν πλη ροῖ τὰ Ὀρ θό δο ξα ἐκ κλη
σι ο λο γι κὰ κρι τή ρια, ὥ στε νὰ ἀ πο τε λέ ση ἀ σφα λῆ 
βά σιν πε ραι τέ ρω συ ζη τή σε ως πε ρὶ τοῦ πα πι κοῦ 
πρω τεί ου. Ἐν τού τοις, ἂν ἀ κο λου θή ση συ ζή τη σις 
πε ρὶ τοῦ πῶς ἑρ μη νεύ θη κε τὸ πα πι κὸ πρω τεῖ ο 
κα τὰ τὴν δευ τέ ρα χι λι ε τί α καὶ ἀ πὸ τὶς Α΄ καὶ 
Β΄ Βα τι κά νει ες Συ νό δους, αὐ τὴ ὀ φεί λει νὰ γί νη 
ἐκ μέ ρους τῶν Ὀρ θο δό ξων ἀν τι προ σώ πων μὲ 
γνώ μο να τὴν Ὀρ θο δο ξί α τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων 
καὶ ὄ χι τὴν συμ βι βα στι κὴ νο ο τρο πί α τῶν και ρῶν 
ἢ τὴν ἡ γε μο νι κὴ δι ά θε σι τοῦ Βα τι κα νοῦ. Ἡ ἀ να
γνώ ρι σις κά ποι ου ἀ πὸ τὰ ἀ νω τέ ρω “προ νό μια” 
τοῦ Πά πα ἢ ἡ συμ φω νί α σὲ κά ποι ο πα ρό μοι ο, 
ποὺ ἀν τί κει ται στὴν Ὀρ θό δο ξο Ἐκ κλη σι ο λο γί α, 
ἀ ναμ φί βο λα ση μαί νει οὐ νι τι κὴ ἕ νω σι, μὲ τὴν 
ὁ ποί α δὲν θὰ συμ φω νή σου με. Καὶ τοῦ το ἐ πει δὴ 
ὀ φεί λου με νὰ δι α φυ λά ξου με τὸν ἑ αυ τό μας καὶ 
τὸν Ὀρ θό δο ξο λα ὸ ἀ πὸ ἕ να σύγ χρο νης μορ φῆς 
ἐ ξου νι τι σμό, ποὺ πέ ραν τῶν ἄλ λων συ νε πει ῶν 
εἶ ναι δι α κιν δύ νευ σις τῆς αἰ ω νί ου σω τη ρί ας μας. 
Καὶ ἐ πει δὴ ὀ φεί λου με πα ραλ λή λως νὰ βο η θή
σου με, ἂν εἶ ναι δυ να τόν, καὶ τοὺς «ἄρ χον τας 
τῆς δυ τι κῆς Ἐκ κλη σί ας, νὰ ἔλ θω σιν εἰς αἴ σθη σιν», 
ὅ πως ἔ λε γε ὁ ἀ οί δι μος πα τριά ρχης Ἱ ε ρο σο λύ μων 
Χρύ σαν θος, καὶ νὰ ἀ πο βά λουν τὸν πα πι σμὸ 
τους ἐ πὶ σω τη ρί ᾳ τῶν ἰ δί ων καὶ τοῦ λα οῦ των, ὁ 
ὁ ποῖ ος ἀ γνο εῖ τὴν Ὀρ θο δο ξί α.

              
1. Τὰ πα ρα τι θέ με να ἀ πο σπά σμα τα ἀ πὸ τὸ κεί με νο 

ποὺ συμ φω νή θη κε στὴν Ρα βέν να ἔ χουν λη φθῆ ἀ πὸ τὴν 
με τά φρα σι ἐκ τοῦ πρω το τύ που ἀγ γλι κοῦ, τὴν ὁ ποί α 
ἐ ξε πό νη σαν οἱ ὑ πη ρε σί ες τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος 
καὶ δη μο σι εύ θη κε ἀ πὸ τὴν ἐ φημ. Ὀρ θό δο ξος Κό σμος σὲ 
εἰ δι κὸ ἔν θε το μὲ τί τλο «Τὸ κεί με νο τῆς Ρα βέν νας».

2. Ἀρ χι μαν δρί του Γε ωρ γί ου, Κα θη γου μέ νου Ἱ ε ρᾶς 
Μο νῆς Ὁ σί ου Γρη γο ρί ου Ἁ γί ου Ὄ ρους, Ἀ νη συ χί α γιὰ 
τὴν προ ε τοι μα ζό με νη ἀ πὸ τὸ Βα τι κα νὸ ἕ νω σι Ὀρ θο δό
ξωνΡω μαι ο κα θο λι κῶν, πε ριοδ. Πα ρα κα τα θή κη, τ. 54 
(2007).

3. Ἐ πί σκε ψις, τ. 496/1993.
4. Ἁ γί ου Μάρ κου τοῦ Εὐ γε νι κοῦ, Τοῖς ἁ παν τα χοῦ τῆς 

γῆς. . ., ἐν Ἰ ω. Καρ μί ρῃ, Τὰ Δογ μα τι κὰ καὶ Συμ βο λι κὰ 
Μνη μεῖ α τῆς Ὀρ θο δό ξου Κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας, τόμ. Ι, 
Ἀ θῆ ναι 1960, σελ. 426.

5. Ὁ πλή ρης τί τλος τῆς Ὁ δη γί ας εἶ ναι «Ἀ παν τή σεις σὲ 
ἐ ρω τή σεις ποὺ ἀ φο ροῦν ὁ ρι σμέ νες ὄ ψεις γύ ρω ἀ πὸ τὴ 
δι δα σκα λί α πε ρὶ Ἐκ κλη σί ας» (βλ. Ἐ πι στο λὴ Ἱ ε ρᾶς Συ νό
δου τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος πρὸς τὸν Σεβ. Μη τρο
πο λί την Περ γά μου Ἰ ω άν νην, 8/12/2007).

6. Βλ. σχο λια σμὸ τῆς Ὁ δη γί ας στὴν ἐ φημ. Κα θο λι κή, 
φύλ. 3078/2472007.

7. Ἀ θα να σί ου, ἐ πι σκό που πρώ ην Ζα χου μί ου καὶ Ἐρ ζε
γο βί νης, Πε ρὶ τοῦ ρω μαι ο κα θο λι κοῦ οἰ κου με νι σμοῦ 
(σερ βι στί), πε ριοδ. Πρα βοσ λά βλι ε, ἔκδ. τοῦ Πα τρι αρ χεί
ου τῆς Σερ βί ας, τεῦχ. 969970 (115/8/2007), σελ. 12.

8. Ἁ γί ου Μάρ κου τοῦ Εὐ γε νι κοῦ, Τοῖς ἁ παν τα χοῦ τῆς 
γῆς. . ., ἔνθ’ ἀ νωτ., σελ. 426.

9. Ἁ γί ου Γρη γο ρί ου Θε ο λό γου, Εἰς τὸν μέ γαν Ἀ θα νά
σιον, η΄, ΡG 35, 1089.

10. Ἐγ κύ κλιος Ἐ πι στο λὴ Ι ΝΑ ΠΑΝ ΤΕΣ ΕΝ Ω ΣΙΝ (UT 
U ΝUΜ S ΙΝΤ) τοῦ ἁ γί ου Πα τρὸς Ἰ ω άν νου Παύ λου Ι Ι 
γιὰ τὸ οἰ κου με νι κὸ κα θῆ κον, ἔκδ. Βα τι κα νοῦ, σελ. 106 
καὶ 114.

11. Ἀρ χι μαν δρί του Ἰ ου στί νου Πό πο βιτς, Ὀρ θό δο ξος 
Ἐκ κλη σί α καὶ Οἰ κου με νι σμός, ἐκδ. Ὀρ θο δό ξου Κυ ψέ λης, 
Θεσ σα λο νί κη 1974, σελ. 224.

12. Δο σι θέ ου Ἱ ε ρο σο λύ μων, Δω δε κά βι βλος, ἐκδ. Ρη γο
πού λου, Θεσ σα λο νί κη 1982.

13. Ἔνθ’ ἀ νωτ. σελ. 14.
14. Ἔνθ’ ἀ νωτ. σελ. 1314.
15. Βλ. π.χ. τὴν ἀμ φί λο γη δι α τύ πω σι: «Ἡ ση μαν τι κὴ 

ἐ ξέ λι ξις [στὴν Ρα βέν να] εἶ ναι ὅ τι γιὰ πρώ τη φο ρὰ οἱ 
Ὀρ θό δο ξες Ἐκ κλη σί ες εἶ παν: ναί, αὐ τὸ τὸ παγ κό σμιο 
ἐ πί πε δο τῆς Ἐκ κλη σί ας ὑ πάρ χει καὶ ἐ πί σης ὅ τι στὸ 
παγ κό σμιο ἐ πί πε δο ὑ πάρ χει συ νο δι κό της καὶ αὐ θεν τί α. 
Αὐ τὸ ση μαί νει ὅ τι ὑ πάρ χει ἐ πί σης ἕ να Πρω τεῖ ο. Σύμ φω
να μὲ τὴν πρα κτι κή τῆς ἀρ χαί ας Ἐκ κλη σί ας, ὁ πρῶ τος 
ἐ πί σκο πος εἶ ναι ὁ ἐ πί σκο πος Ρώ μης» (Βάλ τερ Κά σπερ, 
V ΙS 15/11/2007). Βλ. ἐ πί σης T he T i m es, 16/11/2007.

16. Δο σι θέ ου Ἱ ε ρο σο λύ μων, Δω δε κά βι βλος, ἒνθ’ ἀ νωτ. 
σελ. 6566 καὶ 72.

17. Ἔνθ’ ἀ νωτ. σελ. 519.
18. Ἔνθ’ ἀ νωτ. σελ. 279, 343 καὶ 132133.
19. Ἔνθ’ ἀ νωτ. σελ. 301.
20. Ἔνθ’ ἀ νωτ. σελ. 188190, 191 καὶ 346.
21. Ἔνθ’ ἀ νωτ. σελ. 338339 καὶ 343.
22. Ἔνθ’ ἀνωτ. σελ. 149150.
23. Μελετίου Πηγᾶ, Κατὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ Πάπα, 

ἐν Δοσιθέῳ Ἱεροσολύμων, Τόμος Χαρᾶς, ἐκδ. 
Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 493497 (μετά
φρασις ἰδική μας).
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Σε βα σμι ώ τα τοι, σε βα στοί πα τέ ρες, ἀ ξι ό τι μοι κ. συ νά
δελ φοι, ἀ γα πη τοί φοι τη τές καί φοι τή τρι ες! 
Ἀ γα πη τοί προ σκε κλη μέ νοι!

Α΄ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ (Ἡ μέ θο δός μας καί οἱ προ
ϋ πο θέ σεις τοῦ Θε ο λο γι κοῦ Δι α λό γου)

Πρίν ἀ να φερ θοῦ με στά ἐ πι μέ ρους προ βλη μα τι κά 
ση μεῖ α τοῦ Κει μέ νου τῆς Ρα βέν νας ἀ πό θε ο λο γι κή ἄ πο
ψη, θά πρέ πει νά γνω στο ποι ή σου με τή θε ο λο γι κή μέ θο
δο πού θά ἀ κο λου θή σου με.

Συγ κε κρι μέ να, θά ἐ πι χει ρή σου με μι ά ἐ πι στη μο νι κοῦ 
χα ρα κτή ρα θε ο λο γι κή κρι τι κή προ σέγ γι ση τοῦ πα ρα πά
νω Κει μέ νου μέ κρι τή ρι ο τή δογ μα τι κή συμ φω νί α τῶν 
Πα τέ ρων τῆς Ἐκ κλη σί ας δι α χρο νι κῶς. Πρα κτι κῶς δη λα
δή θά ἐ πι χει ρή σου με τήν κρι τι κή μας, κα τά τό δυ να τόν, 
«ἑ πό με νοι τοῖς ἁ γί οις Πα τρά σι». Καί τοῦ το, ἐ πει δή ἡ 
ἀ σφα λής καί ἀ πλα νής ὁ δός τῆς ἐκ κλη σι α στι κῆς θε ο λο
γί ας εἶ ναι ἡ δι ά τῆς θε ο πτί ας τῶν ἁ γί ων Πα τέ ρων θε ο
γνω σί α.

Εἰ δι κό τε ρα, θά στη ρι χθοῦ με κα τε ξο χήν στόν ἅ γι ο Γρη
γό ρι ο τόν Πα λα μᾶ, συμ πο λι οῦ χο τῆς Θεσ σα λο νί κης, ὁ ὁ ποῖ ος συ νο
ψί ζει ἐ πι τυ χῶς ὅ λους τούς προ γε νέ στε ρους τοῦ ΙΔ΄ αἰ ώ να Πα τέ ρες, 
γνω ρί ζει πο λύ κα λά τή θε ο λο γι κή σκέ ψη τῶν Ρω μαι ο κα θο λι κῶν, καί 
εἶ ναι ἀ ναμ φι σβή τη τα στήν πρά ξη «ἑ πό με νος τοῖς ἁ γί οις Πα τρά σι». 
Ἐ πι προ σθέ τως, θά πρέ πει νά ση μει ώ σου με, ὅ τι ὁ ἅ γι ος Γρη γό ρι ος 
εἶ ναι προ σω πι κά γνώ στης τοῦ θα βω ρεί ου φω τός, ὁ πό τε μι λᾶ γι ά τή 
δό ξα καί τή Χά ρη τοῦ Τρι α δι κοῦ Θε οῦ αὐ θεν τι κῶς καί ἐξ ἰ δί ας βι ω
μα τι κῆς ἐμ πει ρί ας.

Ὡς πρός τόν Θε ο λο γι κό Δι ά λο γο Ὀρ θο δό ξων καί Ρω μαι ο κα θο λι
κῶν, θά πρέ πει νά ὑ πεν θυ μί σου με ὅ τι ἀ πο σκο πεῖ ἐ πι σή μως στήν 
ἐκ κλη σι α στι κή ἕ νω σή μας. Ἡ ἕ νω ση αὐ τή δη λα δή οὐ σι α στι κά δέν 

Ὀρθόδοξοι προβληματισμοί 
μέ ἀφορμή τό κείμενο τῆς Ραβέννας
τοῦ κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ὁμιλία στήν ἡμερίδα τοῦ Τομέα Δογματικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. μέ θέμα:  

Ο ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

ὉἅγιοςΓρηγόριοςεἶναι

προσωπικάγνώστηςτοῦ

θαβωρείουφωτός,

ὁπότεμιλᾶγιάτήδόξακαί

τήΧάρητοῦΤριαδικοῦ

Θεοῦαὐθεντικῶςκαίἐξ

ἰδίαςβιωματικῆςἐμπειρίας.
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ἔ χει γί νει ἀ κό μα. Τό συγ κε κρι μέ νο ὅ μως Κεί με νο τῆς Ρα βέν νας δί νει 
μᾶλ λον τήν ἐν τύ πω ση ὅ τι ἡ ἕ νω ση ὑπάρχει, καί τώ ρα πρέ πει νά 
δι ευ θε τη θοῦν κά ποι α ἐ πι μέ ρους προ βλή μα τα πού προ έ κυ ψαν μέσα 
σ’ αὐ τήν τήν ἕ νω ση.

Σύμ φω να μέ τήν πα τε ρι κή θε ώ ρη ση, θε με λι ώ δης προ ϋ πό θε ση γι ά 
τήν πραγ μα τι κή ἕ νω σή μας μέ τούς ἑ τε ρο δό ξους Ρω μαι ο κα θο λι
κούς, ὅ πως ἄλ λω στε καί γι ά τήν με τα ξύ μας ἑ νό τη τα ὡς ὀρ θο δό ξων 
πι στῶν, εἶ ναι ἡ συμφωνία τῆς πίστεώς μας στήν ἀποκαλυφθείσα 
ἀλήθεια.1 

Κα τά τόν Ἅ γι ο Γρη γό ρι ο Πα λα μᾶ, οἱ Ρω μαι ο κα θο λι κοί δέν πλη
ροῦν τίς πα ρα πά νω θε ο λο γι κές προ ϋ πο θέ σεις. Ἀλ λά καί μέ χρι 
σή με ρα τί πο τε οὐ σι α στι κά δέν ἄλ λα ξε πρός τό κα λύ τε ρο, μᾶλ
λον προ στέ θη καν ἐκ μέ ρους τους καί ἄλ λες με γά λες δογ μα τι κές 
ἀ πο κλί σεις πού δυ σχε ραί νουν ἀ κό μη πε ρισ σό τε ρο τίς με τα ξύ μας 
σχέ σεις.

Σύμφωναμέτήνπατερική

θεώρηση,θεμελιώδηςπροϋ

πόθεσηγιάτήνπραγματική

ἕνωσήμαςμέτούςἑτερο

δόξουςΡωμαιοκαθολικούς,

ὅπωςἄλλωστεκαίγιάτήν

μεταξύμαςἑνότηταὡς

ὀρθοδόξωνπιστῶν,εἶναι

ἡσυμφωνίατῆςπίστεώς

μαςστήνἀποκαλυφθείσα

ἀλήθεια.
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Στήν προ κει μέ νη πε ρί πτω ση τοῦ Θε ο λο γι κοῦ 
Δι α λό γου, πάν τως, ὁ κο ρυ φαῖ ος θε ο λό γος τοῦ 
ΙΔ΄ αἰ ώ να εἶ ναι θε ο λο γι κά ρη ξι κέ λευ θος καί 
κα τε ξο χήν προ σα να το λι στι κός. Ἑ στι ά ζον τας ὁ ἴ δι
ος στήν ταυ τό τη τα τῆς πί στε ως κυ ρί ως, ὑ πο στη
ρί ζει ξε κά θα ρα ὅ τι θε ο λο γι κός δι ά λο γος μέ τούς 
Ρω μαι ο κα θο λι κούς μπο ρεῖ νά γί νει μό νο με τά τήν 
ἀ φαί ρε ση τοῦ κα κῶς προ στε θέν τος στό Σύμ βο λο 
τῆς Πί στε ως F i l i o q ue2.

Ἡ θέ ση αὐ τή τοῦ Ἁ γί ου Γρη γο ρί ου, πού ἔχει 
σαφῶς ἐκκλησιολογικές προϋποθέσεις, στίς 
ὁποῖες θά ἀναφερθοῦμε στό σχολιασμό τῆς 
παραγράφου 1 τοῦ Κειμένου, φαί νε ται ἐκ πρώ της 
ὄ ψε ως ὡς ἀ κραί α καί μή ρε α λι στι κή, ἐ νῶ οὐ σι
α στι κά εἶ ναι βι βλι κή3 καί πα τε ρι κή. Ἀ πο τε λεῖ 
σα φῆ πα τε ρι κή θέ ση, ὅ τι δέν μπο ρεῖ νά προ η
γεῖ ται ἡ ἐ ξέ τα ση κά ποι ου ἄλ λου πράγ μα τος πρίν 
ἀ πό ἐ κεί νη τήν ἐ ξέ τα ση, πού ἀ φο ρᾶ ἄ με σα τήν 
πί στη. Πρέ πει δη λα δή νά προ η γη θεῖ ἡ ἄρ ση κά θε 
δι α φω νί ας ὡς πρός τήν πί στη, καί τό τε μό νο νά 
ἀ κο λου θή σει ἡ ὁ ποι α δή πο τε ἔ ρευ να γι ά τά ἄλ λα 
πράγ μα τα. Αὐ τά ἀ κρι βῶς ὑ πο στη ρί ζει ὁ Μέ γας 
Ἀ θα νά σιος θε με λι ώ νον τας τή θέ ση του αὐ τή 
στόν ἴ διο τό Χρι στό, ὁ ὁ ποῖ ος θε ρά πευ ε τούς 
πά σχον τες μό νο με τά τήν ὁ μο λο γί α τῆς πί στε ώς 
τους πρός Αὐ τόν. Ἀλ λά καί σέ καμί α πε ρί πτω ση 
δέν ἐ πι τρέ πει ὁ Μέ γας Ἀ θα νά σιος τήν συ να ρίθ
μη ση ἐν συ νό δῳ Ὀρ θο δό ξων καί ἑ τε ρο δό ξων4.

Β΄ ΤΑ ΘΕ Ο ΛΟ ΓΙ ΚΩΣ ΠΡΟ ΒΛΗ ΜΑ
ΤΙ ΚΑ ΣΗ ΜΕΙ Α ΤΟΥ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟΥ

1. Στήν πρώ τη πα ρά γρα φο τῆς Εἰ σα γω γῆς τοῦ 
κοι νοῦ Κει μέ νου γί νε ται ἀ να φο ρά στήν Ἀρ χι ε
ρα τι κή προ σευ χή τοῦ Χρι στοῦ, προ κει μέ νου νά 
θε με λι ω θεῖ βι βλι κῶς ἡ ἐ πι δι ω κό με νη ἑ νό τη τα 
με τα ξύ τῶν δύ ο με ρῶν. Ἡ ἀ να φο ρά ὅ μως αὐ τή 
εἶ ναι ἀ τυ χῶς πο λύ ἐλ λι πής, μέ ἀ πο τέ λε σμα νά 
δη μι ουρ γεῖ τε ρά στι α σύγ χυ ση καί ἐ σφαλ μέ νες 
θε ο λο γι κά ἐν τυ πώ σεις στούς ἀ να γνῶ στες.

Συγ κε κρι μέ να, στό κοι νό Κεί με νο πα ρα τί θε ται 
ἐ πι λε κτι κά μό νον ὁ στί χος 21 τῆς Ἀρ χι ε ρα τι κῆς 
προ σευ χῆς, ὅ που ὁ Χρι στός ἀ πευ θυ νό με νος στό 
Θε ό Πα τέ ρα λέ ει: «ἵ να πάν τες ἕν ὦ σι, κα θώς 
σύ, Πά τερ, ἐν ἐ μοί κἀ γώ ἐν σοί, ἵ να καί αὐ τοί ἐν 
ἡ μῖν ἕν ὦ σιν, ἵ να ὁ κό σμος πι στεύ σῃ ὅ τι σύ με 
ἀ πέ στει λας» (Ἰ ω. 17,21). Ἡ ἄ με ση συ νέ χει α ὅ μως 
τοῦ χω ρί ου, πού πα ρέ χε ται στόν ἑ πό με νο στί χο 
22, ἀ πο τε λεῖ τό νο η μα τι κό «κλει δί» γι ά τήν ὀρ θή 
κα τα νό η ση τῆς Ἀρ χι ε ρα τι κῆς προ σευ χῆς, ἐ πει δή 
στό στί χο 22 γί νον ται ἀ πό τόν ἴ δι ο τό Χρι στό 
γνω στές πλέ ον σέ μᾶς οἱ θε ο λο γι κέςἁ γι ο πνευ
μα τι κές προ ϋ πο θέ σεις γι ά τή ζη τού με νη ἑ νό τη τα. 
Ὁ στί χος 22 ἔ χει ὡς ἑ ξῆς: «κἀ γώ τήν δό ξαν ἥν 
δέ δω κάς μοι δέ δω κα αὐ τοῖς, ἵ να ὦ σιν ἕν κα θώς 
ἡ μεῖς ἕν» (Ἰ ω. 17,22, πρβλ. 24). Ἐ δῶ εἶ ναι φα νε ρό 
ὅ τι οἱ προ ϋ πο θέ σεις, πού τί θεν ται βι βλι κῶς ἀ πό 
τόν Θε ό Λό γο, εἶ ναι ἡ κοι νή καί ἀ ΐ δι ος δό ξα τοῦ 

Τρι α δι κοῦ Θε οῦ. Μέ ἄλ λα λό γι α, ἡ 
ἑ νό τη τα τοῦ κτι στοῦ ἀν θρώ που μέ 
τόν ἄ κτι στο Θε ό πραγ μα το ποι εῖ
ται μό νον μέ τήν ἄ κτι στη θε ο ποι ό 
ἐ νέρ γει α καί δό ξα τοῦ Τρι α δι κοῦ 
Θε οῦ. Ἀλ λά αὐ τή ἡ θε ο ποι ός δό ξα 
πα ρέ χε ται δι ά τοῦ Χρι στοῦ ἐν Ἁ γί ῳ 
Πνεύ μα τι ἀ πο κλει στι κά καί μό νον 
στό μυ στη ρι α κό σῶ μα τοῦ Χρι στοῦ, 
τήν Ἐκ κλη σί α.

Ὅ ταν ὅ μως συμ βαί νει οἱ Ρω μαι ο
κα θο λι κοί νά ἀ πορ ρί πτουν δογ μα
τι κῶς τόν ἄ κτι στο χα ρα κτή ρα τῆς 
θε ο ποι οῦ Χά ρι τος, τό τε ὁ ποι α δή
πο τε ἑ νό τη τα καί ἄν πραγ μα το ποι
οῦ με μα ζί τους εἶ ναι καί πα ρα μέ νει Οἱ ἐργασίες τῆς Συνόδου τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς Θεολογικοῦ 
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μό νο σέ ἀν θρώ πι νο καί κτι στό ἐ πί πε δο. Ὅ πως 
γνω ρί ζου με ἀ πό τόν θε ο λό γο τῆς θε ο πτί ας, 
ἅ γιο Γρη γό ριο τόν Πα λα μᾶ, οἱ Ρω μαι ο κα θο λι
κοί κά νουν σύγ χυ ση Θε ο λο γί ας καί Οἰ κο νο μί ας 
στόν Τρι α δι κό Θε ό, ὁ ρα τός καρ πός τῆς ὁ ποί ας 
εἶ ναι τό F i l i o q ue. Συγ κε κρι μέ να, ἀ πο κλεί ον τας 
τήν ἐμ πει ρί α τῆς ἄ κτι στης θεί ας Χά ρι τος καί τῆς 
θε ο ποι οῦ ἄ κτι στης δό ξας, ἀρ νοῦν ται οὐ σι α στι κά 
τήν κοι νω νί α κτι στοῦ καί ἀ κτί στου, ἀρ νοῦν ται 
δη λα δή τό μυ στή ριο τῆς πραγ μα τι κῆς κοι νω νί ας 
Θε οῦ καί ἀν θρώ που5 ὡς ἐκ κλη σι α στι κό γε γο νός. 
Ἀρ νοῦν ται στήν πρά ξη τήν ἴ δια τήν ἔν νοι α τῆς 
Ἐκ κλη σί ας. Ὅ λα τά πα ρα πά νω συν δέ ον ται ἄρ ρη
κτα μέ τό F i l i o q ue, γιά τήν ἀ πο δο χή τοῦ ὁ ποί
ου εἰ δι κό τε ρα συγ χέ ουν οἱ Ρω μαι ο κα θο λι κοί τά 
ὑ πο στα τι κά μέ τά φυ σι κά προ σόν τα τοῦ Θε οῦ 
καί εἰ δι κό τε ρα συγ χέ ουν τήν ἀ ΐ δια ἐκ πό ρευ ση 
τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος, ὡς θεί ου Προ σώ που, μέ 
τή φα νέ ρω ση τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος, ὡς κοι νῆς 
ἄ κτι στης ἐ νέρ γειας τοῦ Τρι α δι κοῦ Θε οῦ. Σύμ φω
να ὅ μως μέ τήν ὀρ θό δο ξη δογ μα τι κή δι δα σκα λί α 
καί τήν ἁ γι ο πνευ μα τι κή ἐμ πει ρί α τῆς Ἐκ κλη σί ας 

μας, αὐ τή ἀ κρι βῶς ἡ ἔκ φαν ση, ὡς Οἰ κο νο μί α τοῦ 
Ἁ γί ου Πνεύ μα τος, πού φα νε ρώ νε ται καί λει τουρ
γεῖ ἐκ Πα τρός δι’ Υἱ οῦ ἐν Ἁ γί ῳ Πνεύ μα τι, εἶ ναι 
ἐ κεί νη πού μᾶς ἑ νο ποι εῖ ἀ κτί στως μέ τόν Τρι α δι
κό Θε ό.

Κα τά συ νέ πει α, ἐ νό σῳ δέν γί νε ται δε κτή ἡ 
πε ρί ἀ κτί στου Χά ρι τος θε ο λο γί α, πράγ μα πού 
ἐκ φρά ζε ται θε σμι κά καί μέ τό F i l i o q ue, δέν εἶ ναι 
ἐ φι κτή κα μι ά οὐ σι α στι κή, θε ο λο γι κή, ἐκ κλη σι ο λο
γι κή καί ἁ γι ο πνευ μα τι κή ἑ νό τη τα τῆς Ὀρ θό δο ξης 
Ἐκ κλη σί ας καί τοῦ Ρω μαι ο κα θο λι κι σμοῦ. Οὐ σι
α στι κά δη λα δή δέν ὑ πάρ χουν οἱ θε ο λο γι κές καί 
ἐκ κλη σι ο λο γι κές προ ϋ πο θέ σεις, «ὥ στε νά ἀν τα
πο κρι θῶ μεν ἀ πό κοι νοῦ ἐν ὑ πα κο ῇ εἰς αὐ τήν τήν 
προ σευ χήν τοῦ Ἰ η σοῦ», ὅ πως θέ λουν τά μέ λη τῆς 
Μι κτῆς Δι ε θνοῦς Ἐ πι τρο πῆς γι ά τόν Θε ο λο γι κό 
Δι ά λο γο Ὀρ θο δό ξων καί Ρω μαι ο κα θο λι κῶν.

2. Στίς ἑ πό με νες πα ρα γρά φους 2 καί 3 γί νε
ται ἀ να φο ρά στά κοι νά Κεί με να τῆς Μι κτῆς 
Δι ε θνοῦς Ἐ πι τρο πῆς ἀ πό τό 1980 καί ἑ ξῆς, τά 
ὁ ποῖ α ἐ σφαλ μέ νως ἀ φή νε ται νά ἐν νο η θεῖ ὅ τι 
εἶ ναι πλή ρως ἀ πο δε κτά ἀ πό τήν Ὀρ θό δο ξη 

Ἡ Ὁλομέλεια τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς Θεολογικοῦ Διαλόγου στήν Βασιλική τῆς Ραβέννας τόν 
Ὀκτώβριο τοῦ 2007. Διακρίνονται στό κέντρο οἱ δύο Συμπρόεδροι, Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης καί 
Καρδινάλιος Walter Kasper καί πίσω τους ἀκριβῶς ὁ Οὐνίτης «Ἐπίσκοπος» τῶν Ἀθηνῶν κ. Σαλάχας.
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Ἐκ κλη σί α. Τοῦ το βεβαίως δέν ἀ λη θεύ ει, ἐ πει
δή, ὡς γνω στόν, ὑ πῆρ ξε σέ κά ποι ο του λά χι στον 
ὀ ξεί α κρι τι κή ἀ πό ὁ ρι σμέ νες το πι κές Ὀρ θό δο ξες 
Ἐκ κλη σί ες. Ἄλ λω στε, ἀ π’ ὅ σο γνω ρί ζου με, δέν 
το πο θε τή θη καν ἐ πι σή μως στά κοι νά αὐ τά Κεί με
να οἱ το πι κές Ὀρ θό δο ξες Ἐκ κλη σί ες. Ἐ πει δή τό 
σύ στη μα δι οι κή σε ως τῆς Ὀρ θό δο ξης Ἐκ κλη σί ας 

εἶ ναι συ νο δι κό, καί ἐ πει δή γι ά τά πα ρα πά νω Κεί
με να δέν ἐ λή φθη σαν συ νο δι κές ἀ πο φά σεις τῶν 
κα τά τό πους Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν, δέν πρέ πει 
νά προ βάλ λον ται τά ἐν λό γῳ Κεί με να ὡς ἐκ φρά
ζον τα ὁ πωσ δή πο τε καί τήν πί στη τῆς Ὀρ θό δο ξης 
Ἐκ κλη σί ας. Στό Κεί με νο τῆς Ρα βέν νας φαί νε ται 
νά γί νε ται ἡ λή ψη τοῦ ζη του μέ νου.

Ἐ κεῖ νο, τό ὁ ποῖ ο εἶ ναι σο βα ρό τα το ἀ πό δογ μα
τι κῆς ἀ πό ψε ως στίς δύ ο αὐ τές πα ρα γρά φους καί 
τό ὁ ποῖ ο δι α περ νᾶ ἀ ξο νι κά ὅ λο τό Κεί με νο τῆς 
Ρα βέν νας εἶ ναι ὅ τι πα ρέ χε ται σα φῶς ἡ ἐν τύ πω
ση στόν ἀ να γνώ στη, πώς ὑ πάρ χει Μί α ἀ ό ρι στη, 
ἀλ λά ὑ περ κεί με νη ὅ λων τῶν ἐ πί μέ ρους Ἐκ κλη
σι ῶν, Ἐκ κλη σί α τοῦ Θε οῦ. Αὐ τό ὅ μως κα τα νο
εῖ ται μᾶλ λον προ τε σταν τι κῶς. Στήν πε ρί πτω ση 
αὐ τή φαίνεται νά ἀ πορ ρί πτε ται ἡ ὕ παρ ξη τῆς 
Μί ας ἀ δι αί ρε της Ἐκ κλη σί ας σέ θε σμι κό ἐ πί
πε δο. Ὅμως παράλληλα γίνεται σαφές, ὅτι μέ 
τήν ὑ περ κεί με νη Μί α Ἐκ κλη σί α τοῦ Θε οῦ, πού 
ἐ κτεί νε ται σ’ ὁ λό κλη ρο τόν κό σμο (Κεί με νο τοῦ 
Μο νά χου 1982), κοι νω νοῦν ὅ λες οἱ κα τά τό πους 
Ὀρ θό δο ξες Ἐκ κλη σί ες κα θώς καί οἱ ἑ τε ρό δο ξοι 
Ρω μαι ο κα θο λι κοί, ὡς νά μήν ὑ φί στα ται κα μί α 
δογ μα τι κοῦ χα ρα κτή ρα δι α φο ρο ποί η ση με τα ξύ 
μας ὡς πρός τήν πί στη, τή δο μή καί τή ζω ή τῆς 
Ἐκ κλη σί ας. Ἐ δῶ εἶ ναι ἐμ φα νής μιά ἰδιότυπη ἀ πο

δο χή ἐξ ἀμ φο τέ ρων τῶν δι α λε γό με νων με ρῶν τῆς 
Προ τε σταν τι κῆς θε ω ρί ας τῶν κλά δων (B r a n ch 
T h e o ry).

Ὁ πα ρα τι θέ με νος στήν πα ρά γρα φο 3 προ βλη
μα τι σμός γι ά τίς ἐκ κλη σι ο λο γι κές καί κα νο νι κές 
συ νέ πει ες, οἱ ὁ ποῖ ες ἀ πορ ρέ ουν ἀ πό τή μυ στη ρι
α κή φύ ση τῆς Ἐκ κλη σί ας, θά ἔ πρε πε νά ἀ φο ρᾶ 

ἀ πο κλει στι κά καί μό νο τίς το πι κές Ὀρ θό
δο ξες Ἐκ κλη σί ες. Δέν εἶ ναι θε ο λο γι κῶς 
ὀρ θό, καί εἰ δι κό τε ρα δέν εἶ ναι ἐκ κλη σι
ο λο γι κῶς ἐ πι τρε πτό, νά δι ε ρευ νοῦν οἱ 
Ὀρ θό δο ξοι ἀ πό κοι νοῦ καί «ἐ πί ἴ σοις 
ὅ ροις» μέ τούς ἑ τε ρο δό ξους ζη τή μα τα πού 
ἀ πορ ρέ ουν ἀ πό τή μυ στη ρι α κή φύ ση τῆς 
Ἐ κκλη σί ας, ὅ πως εἶ ναι λ.χ. ἡ θε σμι κή δο μή 
της. Κά τι τέ τοι ο δέν μαρ τυ ρεῖ ται ἀ πό τήν 
Πα ρά δο ση τῆς Ἐκ κλη σί ας, οὔτε ὑ πάρ χει 
ἱ στο ρι κό προ η γού με νο τῆς ἐκ κλη σι α στι
κῆς ζω ῆς. Καί τοῦ το, ἐ πει δή τά θε ο λο γι κά 
καί θεσμικά ἐ πί πε δα τῆς Ὀρ θο δο ξί ας καί 

τῆς ἑ τε ρο δο ξί ας εἶ ναι ἀ σύμ πτω τα. Εἶ ναι φυ σι
ο λο γι κό ἡ δογ μα τι κή δι α φο ρο ποί η ση ἀ νά με σα 
στήν Ὀρ θο δο ξί α καί τόν Ρω μαι ο κα θο λι κι σμό νά 
ἀν τα να κλᾶ ται ἀ να πό φευ κτα ὄ χι μό νο στό θε σμι
κό ἐ πί πε δο, ἀλ λά καί στή σύ νο λη ἐκ κλη σι α στι κή 
ζω ή τῶν πι στῶν τους.

3. Στό τέ λος τῆς εἰ σα γω γῆς τοῦ Κει μέ νου τῆς 
Ρα βέν νας γί νε ται μι ά δι ευ κρι νι στι κή ὑ πο ση μεί ω
ση. Τό πε ρι ε χό με νο τῆς ὑ πο ση μει ώ σε ως δη μι ουρ
γεῖ ἔν το νο προ βλη μα τι σμό ὡς πρός τήν ὀρ θό τη τά 
του. Ἡ ἄ πο ψη τῆς Ὀρ θό δο ξης Ἀν τι προ σω πεί ας, 
ὅ τι ἡ χρή ση τῶν ὅ ρων: «ἡ Ἐκ κλη σί α», «ἡ ἀ νά 
τόν κό σμον Ἐκ κλη σί α», «ἡ ἀ δι αί ρε τος Ἐκ κλη
σί α» καί «τό σῶ μα τοῦ Χρι στοῦ» στό πα ρόν 
Κεί με νο «δέν ὑ πο νο μεύ ει τήν αὐ το αν τί λη ψη 
τῆς Ὀρ θό δο ξης Ἐκ κλη σί ας ὡς τῆς μί ας, ἁ γί ας, 
κα θο λι κῆς καί ἀ πο στο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας πε ρί τῆς 
ὁ ποί ας ὁ μι λεῖ τό Σύμ βο λο τῆς Πί στε ως», εἶ ναι 
ἄ κρως με τέ ω ρη ὡς πρός τό πε ρι ε χό με νο τοῦ 
κοι νοῦ Κει μέ νου. Καί τοῦ το, γι α τί οἱ συ νυ πο
γρά φον τες Ρω μαι ο κα θο λι κοί δη λώ νουν στήν ἴ δι α 
ὑ πο ση μεί ω ση ὅ τι ἔ χουν «τήν αὐ τοε πί γνω ση» ὅ τι 
«ἡ μί α, ἁ γί α, κα θο λι κή καί ἀ πο στο λι κή Ἐκ κλη σί α 
‘‘ὑ φί στα ται ἐν τῇ Κα θο λι κῇ Ἐκ κλη σί ᾳ ’’(L u m en 
G e n t i um, 8)» καί ὅ τι «τοῦ το δέν ἀ πο κλεί ει τήν 
ἀ να γνώ ρι ση ὅ τι στοι χεῖ α τῆς ἀ λη θοῦς Ἐκ κλη σί ας 

Εἶναι κραυγαλέα ἡ διαφωνία τῶν δύο διαλε
γομένωνμερῶνγιά τήνταυτότητατῆςἐμπει
ρικῆς,τῆςἱστορικῆςἘκκλησίας.Ἀπότάπαρα
πάνω εἶναι προφανές ὅτι τό χάσμα ἀνάμεσα
στούς Ὀρθοδόξους καί τούς Ρωμαιοκαθολι
κούςεἶναιστήνπραγματικότητατεράστιοκαί
πρόςτόπαρόνθεολογικῶςἀγεφύρωτο.
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εἶ ναι πα ρόν τα ἐ κτός τῆς Κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας». 
Ὁ αὐ το προσ δι ο ρι σμός τῶν Ὀρ θο δό ξων καί τῶν 
Ρω μαι ο κα θο λι κῶν ἀν τί στοι χα εἶ ναι δι α με τρι κά 
ἀν τί θε τος. Εἶ ναι κραυ γα λέ α ἡ δι α φω νί α τῶν 
δύ ο διαλεγομένων με ρῶν γι ά τήν ταυ τό τη τα τῆς 
ἐμ πει ρι κῆς, τῆς ἱ στο ρι κῆς Ἐκ κλη σί ας. Ἀ πό τά 
πα ρα πά νω εἶ ναι προ φα νές ὅ τι τό χά σμα ἀ νά με
σα στούς Ὀρ θο δό ξους καί στούς Ρω μαι ο κα θο
λι κούς εἶ ναι στήν πραγ μα τι κό τη τα τε ρά στι ο καί 
πρός τό πα ρόν θε ο λο γι κῶς ἀ γε φύ ρω το.

Κα τά συ νέ πει α, κά θε ἄλ λη ἐ πι μέ ρους συμ φω
νί α ἔ χει πο λύ μι κρή ση μα σί α, εἶ ναι συμ φω νί α 
ἐ ξω τε ρι κῶν τύ πων, ἀλ λά οὐ σι α στι κά ἀ θε με λί ω τη 
καί ἀμ φι σβη τού με νη, γι α τί ἡ ὁ ποι α δή πο τε συμ
φω νί α θά πρέπει νά νο η μα το δο τεῖ ται ἀ πό τήν 
ταυ τό τη τα καί τό χα ρα κτή ρα τῆς Ἐκ κλη σί ας, ὡς 
τοῦ μυ στη ρι α κοῦ σώ μα τος τοῦ Χρι στοῦ. Εἶ ναι 
λο γι κῶς καί θε ο λο γι κῶς πα ρά δο ξο, πῶς μέ τίς 
πα ρα πά νω δι α με τρι κά ἀν τί θε τες ἐκ κλη σι ο λο γι
κές το πο θε τή σεις προ έ κυ ψε Κεί με νο κοι νῆς ἀ πο
δο χῆς γι ά τή Μι κτή Δι ε θνῆ Ἐ πι τρο πή.

ΤΑ ΘΕ ΜΕ ΛΙ Α ΤΗΣ ΣΥ ΝΟ ΔΙ ΚΟ ΤΗ
ΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε ΞΟΥ ΣΙ ΑΣ
I. Συ νο δι κό τη τα 

4. Ὅ σα ἀ να φέ ρον ται στίς πα ρα γρά φους 5 καί 
6 τοῦ Κει μέ νου γι ά τή συ νο δι κό τη τα τῆς Ἐκ κλη
σί ας ὡς ἀν τα να κλά σε ως τοῦ μυ στη ρί ου 
τῆς Ἁ γί ας Τρι ά δος, προ ϋ πο θέ τουν σι ω πη
ρῶς ὅ τι Ὀρ θό δο ξοι καί Ρω μαι ο κα θο λι κοί 
εἴ μα στε μέ λη τῆς Μί ας Ἐκ κλη σί ας, πού 
ὁ ρί ζει τό Σύμ βο λο τῆς Νι καί ας. Ἡ δογ
μα τι κή ὅ μως συ νεί δη ση τῶν Ὀρ θο δό ξων 
πι στῶν, ὡς αὐ το συ νει δη σί α τῆς Ὀρ θο δο
ξί ας, ἀλ λά καί ἡ λει τουρ γι κή πρά ξη τῆς 
Ἐκ κλη σί ας μας, πού ἐπιβεβαιώνει αὐτήν 
τήν αὐτοσυνειδησία, πε ρι ο ρί ζουν ἀ πο
κλει στι κά καί μό νον στούς Ὀρ θο δό ξους 
τήν ἰ σχύ τῶν γρα φο μέ νων στίς δύ ο πα ρα
πά νω πα ρα γρά φους τοῦ Κει μέ νου, θε ω
ρών τας πα γί ως τούς ἑ τε ρο δό ξους ἀ κοι νώ νητους 
στά μυστήριά της.

5. Ὡς λο γι κή συ νέ πει α τῶν πα ρα πά νω, τό κοι νό 
Κεί με νο, στήν ἑ πό με νη πα ρά γρα φο 7, προ ϋ πο
θέ τει σα φῶς ὅ τι Ὀρ θό δο ξοι καί Ρω μαι ο κα θο λι κοί 

ἔ χουν τά ἴ δι α μυ στή ρι α. Ἀλλά κι ἐδῶ προσκρού
ουμε στή διαφορά τῆς περί Χάριτος δογματικῆς 
διδασκαλίας. Ἡ Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α ἔ χει κα θο
ρί σει δογ μα τι κά πώς ἡ Χά ρη πού πα ρέ χουν τά 
μυ στή ρι ά της εἶ ναι ἡ ἄ κτι στη καί με θε κτή θε ό τη
τα τοῦ Τρι α δι κοῦ Θε οῦ, ἐ νῶ οἱ Ρω μαι ο κα θο λι κοί 
θε ω ροῦν τή Χά ρη αὐ τή ὡς κτι στή. Εἶ ναι φα νε ρό 
ὅ τι τό Κεί με νο τῆς Ρα βέν νας ὁ μο γε νο ποι εῖ δι α με
τρι κά ἀν τί θε τα πράγ μα τα, ὁ μο γε νο ποι εῖ δη λα δή 
τό κτι στό μέ τό ἄ κτι στο.

Ἐ πι προ σθέ τως, ἔ χου με τή γνώ μη ὅ τι ἡ τε λευ
ταί α πρό τα ση τῆς πα ρα γρά φου 7 προ κα λεῖ ἔν το
να τή συ νεί δη ση τῶν Ὀρ θο δό ξων. Ἡ δι α τύ πω ση 
τοῦ Κει μέ νου ἔ χει ὡς ἑ ξῆς: «Κοι νή μας δι δα σκα
λί α εἶ ναι ὅ τι ὁ λα ός τοῦ Θε οῦ, ὁ ὁ ποῖ ος ἐ δέ χθη 
‘τό χρῖ σμα ἀ πό τοῦ Ἁ γί ου’ (Α΄ Ἰ ω. 2,20 καί 27), 
ἐν κοι νω νί ᾳ με τά τῶν ποι μέ νων του, δέν δύ να
ται νά σφάλ λῃ εἰς θέ μα τα πί στε ως (πρβλ. Ἰ ω. 
16, 13) ». Ἐν τε λῶς αὐ θόρ μη τα ἐ δῶ γεν νᾶ ται τό 
λο γι κό ἐ ρώ τη μα: ἄν ἰ σχύ ει τό πα ρα πά νω λε χθέν, 
πῶς συ νέ βει νά σφάλ λουν οἱ αἱ ρε τι κοί ὅ λων τῶν 
ἐ πο χῶν πολ λα πλῶς σέ θέ μα τα πί στε ως; Πῶς 
συ νέ βει νά σφάλ λουν στήν πί στη Πά πες, ὅ πως 
ὁ Ὀ νώ ρι ος, καί Πα τρι άρ χες τῆς Ἀ να το λῆς, ὅ πως 
ὁ Νε στό ρι ος, οἱ ὁ ποῖ οι ἔ χουν κα τα δι κα στεῖ ἀ πό 
Οἰ κου με νι κές Συ νό δους ὡς αἱ ρε τι κοί; Πάν τως, 
θά πρέ πει νά δι ευ κρι νι σθεῖ ὅ τι καί ὁ ὀρ θό δο ξος 
πι στός δέν δι α σφα λί ζε ται ἀ πό τήν πλά νη μη χα νι

στι κῶς, ἔ χον τας λά βει ἁ πλῶς τό χρί σμα καί εὑ ρι
σκό με νος σέ κοι νω νί α μέ τούς ποι μέ νες του. Ἀ πό 
τήν πλά νη δι α σφα λί ζε ται ὁ πι στός μό νον ὅ ταν 
πα ρα μέ νει ζων τα νός στό σῶ μα τῆς Μί ας Ἐκ κλη
σί ας. Καί πα ρα μέ νει ζων τα νός, ὅ ταν ἔ χει καί 

ἩὈρθόδοξηἘκκλησίαἔχεικαθορίσειδογματικά
πώςἡΧάρηπούπαρέχουντάμυστήριάτηςεἶναιἡ
ἄκτιστηκαίμεθεκτήθεότητατοῦΤριαδικοῦΘεοῦ,
ἐνῶοἱΡωμαιοκαθολικοίθεωροῦντήΧάρηαὐτή
ὡςκτιστή.ΕἶναιφανερόὅτιτόΚείμενοτῆςΡαβέν
ναςὁμογενοποιεῖδιαμετρικάἀντίθεταπράγματα,
ὁμογενοποιεῖδηλαδήτόκτιστόμέτόἄκτιστο.
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ἐ νερ γό μέ σα του τή Χά ρη τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος 
πού ἔ λα βε μέ τό χρί σμα. Αὐ τό ὅ μως προ ϋ πο θέ τει 
ὀρ θή πί στη, τή ρη ση τῶν ἐν το λῶν καί μυ στη ρι α κή 
ζω ή. Μό νο μέ αὐ τές τίς προ ϋ πο θέ σεις ὁ λα ός τοῦ 
Θε οῦ ἔ χει ἐ νερ γό τήν ὀρ θή δογ μα τι κή συ νεί δη ση 
τῆς Ἐκ κλη σί ας, ὁ πό τε εἶ ναι καί σέ θέ ση νά ἀ να
κρί νει τήν πί στη τῶν ποι μέ νων του καί τό τε μό νον 
νά τούς ἀ κο λου θεῖ, σύμ φω να μέ ὅ σα λέ ει καί ὁ 
ἱ ε ρός Χρυ σό στο
μος6, σχο λι ά ζον τας 
τό χω ρί ο τοῦ Ἀ πο
στό λου Παύ λου: 
«μνη μο νεύ ε τε τῶν 
ἡ γου μέ νων ὑ μῶν. . ., 
ὧν ἀ να θε ω ροῦν τες 
τήν ἔκ βα σιν τῆς 
ἀ να στρο φῆς μι μεῖ
σθε τήν πί στιν» 
(Ἑ βρ. 13,7).

6. Μέ βά ση ὅ λα 
ὅ σα εἴ πα με μέ χρι 
τώ ρα, ἠ χεῖ προ βλη
μα τι κά ἡ δι α τύ πω
ση τῆς 8ης πα ρα
γρά φου. Ση μει ώ νε
ται σ’ αὐ τήν χα ρα
κτη ρι στι κά: «Δι α κη ρύσ σον τες τήν πί στιν τῆς 
Ἐκ κλη σί ας. .. οἱ ἐ πί σκο ποι», καί συ νε χί ζει μέ 
πα ρά θε ση ἀ πό τό Κεί με νο τοῦ Βά λα μο, παρά
γραφος 40: «Ὡς δι ά δο χοι τῶν Ἀ πο στό λων οἱ ἐ πί
σκο ποι εἶ ναι ὑ πεύ θυ νοι δι ά τήν κοι νω νί αν ἐν τῇ 
ἀ πο στο λι κῇ πί στει. . . ». Κα ταρ χήν, ποι ᾶς Ἐκ κλη
σί ας τήν πί στη δι α κη ρύσ σουν οἱ ἐ πί σκο ποι; Τῆς 
μί ας Παγ κό σμι ας Ἐκ κλη σί ας τοῦ Χρι στοῦ, στήν 
ὁ ποί α με τέ χουν ἰ σο τί μως Ὀρ θό δο ξοι καί Ρω μαι ο
κα θο λι κοί; Ἄν πρό κει ται γι ’ αὐ τήν τήν ἐκ κλη σί α, 
τό τε γί νε ται σα φές πλέ ον ὅ τι οἱ σο βα ρό τα τες δι α
φο ρές μας στό δόγ μα δέν ση μαί νουν τί πο τε ἀ πό 
ἐκ κλη σι ο λο γι κή ἄ πο ψη. Μι ά τέ τοι α ὅ μως θε ώ ρη
ση ἀν τί κει ται στό γράμ μα καί στό πνεῦ μα τῶν 
ἑ πτά Οἰ κου με νι κῶν Συ νό δων, ὅ πως προ κύ πτει 
ἀ πό τήν με λέ τη τῶν Πρα κτι κῶν τους.

Καί ἕ να δεύ τε ρο ἐ ρώ τη μα: πα ρα μέ νουν οἱ 
ἐ πί σκο ποι δι ά δο χοι τῶν Ἀ πο στό λων, ὅ ταν ἔμ μο
να σφάλ λουν στό ἐκ πε φρα σμέ νο δόγ μα τῆς 
Ἐκ κλη σί ας, ὅ πως λ.χ. οἱ Ρω μαι ο κα θο λι κοί μέ τό 

F i l i o q ue; Ἄλ λη ἀ λή θει α πάν τως ἐκ φρά ζουν ἐ δῶ 
τά Πρα κτι κά τῶν Οἰ κου με νι κῶν Συ νό δων μέ τίς 
κα θαι ρέ σεις καί τούς ἀ φο ρι σμούς τους. Εἶ ναι γι’ 
αὐ τό πρα κτι κῶς καί λο γι κῶς ἀ συ νε πές γι ά μᾶς 
τούς Ὀρ θο δό ξους νά θε ω ρή σου με τούς Ρω μαι
ο κα θο λι κούς ὡς ἐ πι σκό πους ὑ πευ θύ νους «δι ά 
τήν κοι νω νί αν ἐν τῇ ἀ πο στο λι κῇ πί στει», ὅ ταν 
κα τά τούς Ὀρ θο δό ξους οἱ Ρω μαι ο κα θο λι κοί δι ά 

τοῦ F i l i o q ue φαλ
κί δευ σαν τήν ἀ πο
στο λι κή πί στη τῆς 
Ἐκ κλη σί ας.

7. Στίς πα ρα
γρά φους 911 καί 
1833 ἐ πα να βε βαι
ώ νε ται, ὅ τι οἱ ἑ κα
τέ ρω θεν ἐ πί σκο
ποι θε ω ροῦν ται 
ὡς ἐ πί σκο ποι τῆς 
Μί ας Ἐκ κλη σί ας 
καί οἱ κα τά τό πους 
Ἐκ κλη σί ες ὡς φα νέ
ρω ση τῆς Μί ας καί 
μό νης Ἐκ κλη σί ας. 
Γι’ αὐ τό καί εὔ λο
γα, ὅ πως ση μει ώ

νε ται στήν παράγραφο 11, «ἡ δι α κο πή τῆς εὐ χα
ρι στι α κῆς κοι νω νί ας ση μαί νει τόν τραυ μα τι σμό 
ἑ νός ἐκ τῶν οὐ σι ω δῶν χα ρα κτη ρι στι κῶν τῆς 
Ἐκ κλη σί ας, δη λα δή τῆς κα θο λι κό τη τάς της». 
Ἡ δι α τύ πω ση αὐ τή τοῦ Κει μέ νου τῆς Ρα βέν νας 
ἀ πο τε λεῖ πρό κλη ση στίς συ νει δή σεις τῶν Ὀρ θο
δό ξων πι στῶν, ἐ πει δή γι ά μᾶς ἡ δι α κο πή τῆς 
δι α μυ στη ρι α κῆς κο νω νί ας μέ τούς Ρω μαι ο κα θο
λι κούς θε ω ρεῖ ται πα γί ως ὡς φυ σι κή συ νέ πει α τῆς 
μή ταυ τό τη τάς μας μέ αὐ τούς ὡς πρός τήν ὀρθή 
πί στη.

II. Ἐξουσία
8. Στό κε φά λαι ο γι ά τήν ἐ ξου σί α, πα ρά γρα φος 

15, λέ γει τό κοι νό Κεί με νο: «Ἡ Ἐκ κλη σί α, δι ά 
τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος, τό ὁ ποῖ ον εἶ ναι πα ρόν ἐν 
αὐ τῇ, αὐ θεν τι κῶς ἑρ μη νεύ ει τήν Ἁ γί αν Γρα φήν. . 
. ». Ἐ δῶ τί θε ται εὔ λο γα τό ἐ ρώ τη μα: Ἡ ἐ πί ση μη 
προ σθή κη τοῦ F i l i o q ue στό Σύμ βο λο τῆς Πί στε
ως ἀ πό τούς Ρω μαι ο κα θο λι κούς ἀ πο τε λεῖ καί γι ά 

Ὁ Πάπας στό σύνθρονο κατά τήν ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στήν θρονική ἑορτή τοῦ Φαναρίου τόν Νοέμβριο τοῦ 2006. 
Ἀριστερά ὁ Συμπρόεδρος τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς Θεολογικοῦ 
Διαλόγου Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης.
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μᾶς τούς Ὀρ θο δό ξους αὐ θεν τι κή ἑρ μη νεί α τῆς 
Ἐκ κλη σί ας δι ά τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος;

I II. Ἡ τρι πλῆ πραγ μά τω σις τῆς Συ νο δι
κό τη τας καί τῆς ἐ ξου σί ας

9. Ἡ θε με λι α κοῦ χα ρα κτή ρα ἀ συμ φω νί α τῶν 
Ὀρ θο δό ξων μέ τούς Ρω μαι ο κα θο λι κούς στήν 
Ἐκ κλη σι ο λο γί α τους συ ναν τᾶ ται στήν πα ρά γρα
φο 32, ὅ ταν ὅ μως 
αὐ τή συν δυ α στεῖ 
μέ τήν ὑ πο ση μεί ω
ση 1 τῆς πα ρα γρά
φου 4, στήν ὁ ποί α 
ἤ δη ἀ να φερ θή κα
με. Στήν πα ρά γρα
φο 32 ση μει ώ νε ται 
τό ἑ ξῆς: «Συμ φώ
νως πρός τήν θέ λη
σιν τοῦ Χρι στοῦ, ἡ 
Ἐκ κλη σί α εἶ ναι μί α 
καί ἀ δι αί ρε τος, ἡ 
αὐ τή πάν το τε καί 
παν τα χοῦ. Ἀμ φό τε
ραι αἱ πλευ ραί ὁ μο
λο γοῦν εἰς τό Σύμ βο λον Νι καί αςΚων σταν τι νου
πό λε ως ὅ τι ἡ Ἐκ κλη σί α εἶ ναι μί α καί κα θο λι κή». 
Ἄν ὅ μως ἰ σχύ ει αὐ τό καί γι ά τίς δύ ο πλευ ρές, 
τό τε σί γου ρα μί α ἀ πό τίς δύ ο δέν μπο ρεῖ νά εἶ ναι 
Ἐκ κλη σί α, σύμ φω να μέ τόν αὐ το προσ δι ο ρι σμό 
τους πού γί νε ται στήν ὑ πο ση μεί ω ση 1, πα ρά γρα
φος 4, ἐ πει δή ἐ κεῖ κα θε μί α δι εκ δι κεῖ τήν αὐ θεν τι
κό τη τα καί ἀ πο κλει στι κό τη τα τῆς Μί ας Ἐκ κλη σί
ας. Κα τά συ νέ πει α, ἐ μεῖς του λά χι στον, βλέ που με 
ὅ τι στήν πραγ μα τι κό τη τα τό ἐκ κλη σι ο λο γι κοῦ 
χα ρα κτή ρα χά σμα ἀ νά με σα στίς δύ ο πλευ ρές 
εἶ ναι πρός τό πα ρόν ἀ γε φύ ρω το. Καί αὐ τό ὀ φεί
λε ται, κα τά τήν γνώ μη μας, στήν ἐ σφαλ μέ νη 
μέ θο δο τοῦ Θε ο λο γι κοῦ Δι α λό γου, στήν υἱ ο θέ
τη ση δη λα δή τοῦ «ἐ πί ἴ σοις ὅ ροις» δι α λό γου μέ 
πα ροῦ σες τίς δι α φο ρές στό δόγ μα.

10. Ἡ δι α τύ πω ση τοῦ κοι νοῦ Κει μέ νου στήν 
παράγραφο 33, ὅ τι «μί α το πι κή Ἐκ κλη σί α δέν 
δύ να ται νά ἀλ λοι ώ σῃ τό Σύμ βο λον τῆς Πί στε ως, 
τό ὁ ποῖ ον δι ε τυ πώ θη ὑ πό τῶν Οἰ κου με νι κῶν Συ νό
δων», κα θώς καί ἡ δι α τύ πω ση στήν παράγραφο 

35, ὅ τι οἱ δογ μα τι κές ἀ πο φά σεις καί δι α τυ πώ σεις 
τῶν Οἰ κου με νι κῶν Συ νό δων «εἶ ναι δε σμευ τι καί 
δι’ ὅ λας τάς Ἐκ κλη σί ας καί ὅ λους τούς πι στούς, 
εἰς οἱ ον δή πο τε χρό νον καί τό πον», ἐμ φα νί ζον
ται νά εἶ ναι θε ω ρη τι κές καί κε νές πε ρι ε χο μέ νου, 
ἐ φό σον δέν γί νε ται κα μί α ἀ να φο ρά που θε νά στό 
Κεί με νο γι ά κα τα δί κη τοῦ F i l i o q ue, ὡς προ σθή
κης πού ἀν τί κει ται στίς ἀ πο φά σεις τῶν Οἰ κου με

νι κῶν Συ νό δων. 
11. Στήν παράγρα

φο 37 γί νε ται λό γος 
οὐ σι α στι κά γι ά τήν 
ἐκ κλη σι α στι κή δογ
μα τι κή συ νεί δη
ση τοῦ λα οῦ τοῦ 
Θε οῦ. Ἐ δῶ, ἡ λει
τουρ γί α τῆς δογ
μα τι κῆς συ νει δή
σε ως τῶν με λῶν 
τῆς Μί ας Ἐκ κλη
σί ας ἐ πε κτεί νε ται 
«ἐ πί ἴ σοις ὅ ροις» 
καί στούς ἑ τε ρο δό
ξους. Ἡ ἐ πέ κτα ση 
αὐ τή συ νι στᾶ εἴ τε 

τήν ἀ κύ ρω ση τῆς δι α χρο νι κῆς λει τουρ γί ας τῆς 
ὀρθῆς (ὀρθόδοξης) δογ μα τι κῆς συ νει δή σε ως εἴ τε 
τό λι γό τε ρο σχε τι κο ποι εῖ ἐ πι κίν δυ να τή ση μα σί α 
της. Ὅ μως ἡ δογ μα τι κή συ νεί δη ση ἐξ ὁ ρι σμοῦ δέν 
μπο ρεῖ νά λει τουρ γεῖ ἐ κτός τῆς Μί ας Ἐκ κλη σί ας, 
δί νον τας ἔτ σι ἄλ λο θι ἐγ κυ ρό τη τας στήν ἑ τε ρο
δο ξί α. Ἡ ὀρ θή δογ μα τι κή συ νεί δη ση εἶ ναι καρ
πός τῆς ἐ νερ γο ποι η μέ νης πα ρου σί ας τοῦ Ἁ γί ου 
Πνεύ μα τος σ’ ἐ κεῖ να τά μέ λη τῆς Ἐκ κλη σί ας, 
πού βι ώ νουν «ἐν πά σῃ αἰ σθή σει» τήν ἄ κτι στη 
θε ο ποι ό Χά ρη. Αὐ τά τά μέ λη τῆς Ἐκ κλη σί ας 
ἐ ξέ φρα σαν πάν το τε τή συ νεί δη ση τοῦ πλη ρώ μα
τος τῆς Ἐκ κλη σί ας, τή δι α χρο νι κή δη λα δή ἐ κεί νη 
συ νεί δη ση πού εἶ ναι ἡ ὕ ψι στη αὐ θεν τί α στήν 
Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α καί ὑ πέρ κει ται τῆς μο νο
με ροῦς αὐ θεν τί ας τῶν ἐ πι σκό πων ἀλ λά καί τῶν 
συ νό δων.7

12. Τά μέ λη τῆς Μι κτῆς Δι ε θνοῦς Ἐ πι τρο πῆς 
στήν παράγραφο 39 ἀ πο φαί νον ται, ὅ τι τό Σχί σμα 
με τα ξύ Ἀ να το λῆς καί Δύ σε ως «κα τέ στη σεν ἀ δύ
να τον τήν σύγ κλη σιν Οἰ κου με νι κῶν Συ νό δων ἐν 

Ἡ ὑπογραφή τῆς Κοινῆς Διακήρυξης ἀπό τόν Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄ 
καί τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο. Φανάρι 2006.



τῇ αὐ στη ρᾷ ἐν νοί ᾳ τοῦ ὅ ρου». Τοῦ το ση μαί νει, 
ὅ τι ἐ δῶ κα τα δι κά ζε ται ὁ Ρω μαι ο κα θο λι κι σμός, 
ἐ πει δή ἔ χει πραγ μα το ποι ή σει μονομερῶς ἄλλες 
14 κα τ’ αὐ τόν Οἰ κου με νι κές Συ νό δους καί ἔ χει 
θε σπί σει νέ α δόγ μα τα; Ποι ά εἶ ναι ἡ ἀ κρι βής 
ση μα σί α τοῦ «ἐν τῇ αὐ στη ρᾷ ἐν νοί ᾳ τοῦ ὅ ρου»; 
Κα τά τή γνώ μη μας, ὁ πα ρα πά νω ἰ σχυ ρι σμός τῆς 
Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς εἶ ναι αὐ θαί ρε τος, ὡς ἀ τε κμη
ρί ω τος, καί ὀ φεί λε ται μᾶλ λον σέ σύγ χυ ση ἐκ κλη
σι ο λο γι κοῦ χα ρα κτή ρα. Φαί νε ται στήν πρά ξη ὡς 
νά μή λαμ βά νει ὑ πό ψη ὅ σα ὀρ θῶς γράφ τη καν 
στήν παράγραφο 32 τοῦ Κει μέ νου, ὅ τι δη λα δή 
«συμ φώ νως πρός τήν θέ λη σιν τοῦ Χρι στοῦ, ἡ 
Ἐκ κλη σί α εἶ ναι μί α καί ἀ δι αί ρε τος, ἡ αὐ τή πάν
το τε καί παν τα χοῦ». Κα τά συ νέ πει α, ἡ Ἐκ κλη σί α 
θά ὑ φί στα ται ὡς τό ἕ να, τό πλῆ ρες καί ἀ κέ ραι ο 
Θε αν θρώ πι νο σῶ μα ἕ ως τῆς συν τε λεί ας, σύμ φω
να μέ τήν ἁ γι ο γρα φι κή μαρ τυ ρί α. Καί φυ σι κά, θά 
ὑ φί στα ται μέ ὅ λες ἀ νε ξαι ρέ τως τίς λει τουρ γί ες 
της, ἀ νε ξάρ τη τα ἀ πό τήν ἔκ πτω ση με μο νω μέ νων 
με λῶν της ἤ καί ὁ λό κλη ρων το πι κῶν Ἐκ κλη σι
ῶν ἐ ξαι τί ας σχί σμα τος ἤ αἱ ρέ σε ως. Δέν ὑ πάρ χει 
κα μί α πα τε ρι κή θε με λί ω ση, κα τά τή γνώ μη μας, 
γι ά τήν ἀ δυ να μί α πραγ μα το ποι ή σε ως Οἰ κου με
νι κῶν Συ νό δων, ἐ ξαι τί ας σχι σμά των ἤ αἱ ρέ σε ων. 
Ἡ οἰ κου με νι κό τη τα δέν εἶ ναι ἁ πλῶς γε ω γρα φι
κή ἔν νοι α, ἀλ λά καί ποι ο τι κή ἔν νοι α, ἀ κό μη καί 
ἔννοια δι α χρο νι κή.

Ἀν τι λαμ βα νό μα στε τή λο γι κή τοῦ κοι νοῦ Κει
μέ νου, ἀλ λά δέν συμ φω νοῦ με μέ αὐ τήν. Ὅ λο 
τό Κεί με νο, ὅ πως καί ἡ πα ρού σα πα ρά γρα
φος, θε ω ρεῖ ἐ σφαλ μέ να, κα τά τή γνώ μη μας, 
ὅ τι Ὀρ θό δο ξοι καί Ρω μαι ο κα θο λι κοί συ νι στοῦν 
το πι κές Ἐκ κλη σί ες, πού βρί σκον ται σέ σχί σμα, 
ἀλ λά πα ρά ταῦ τα ἀμ φό τε ρες ἀ νή κουν στή Μί α 
Ἐκ κλη σί α ἤ, κα τά τήν ὑ πο ση μεί ω ση 1, ἔ χουν τήν 
αὐ το συ νει δη σί α ὅ τι κά θε μί α συ νι στᾶ κα τά ἀ πο
κλει στι κό τη τα τή Μί α Ἐκ κλη σί α.

Δέν συμ φω νοῦ με ἐ πι προ σθέ τως καί μέ τόν 
χα ρα κτη ρι σμό τοῦ Σχί σμα τος γι ά τόν προσ δι ο
ρι σμό τῆς σχέ σε ως τῆς Ὀρ θό δο ξης Ἀ να το λῆς μέ 
τή Λα τι νι κή Δύ ση. Μέ τόν χα ρα κτη ρι σμό αὐ τό 
ἐ λα χι στο ποι οῦν ται οἱ δι α φο ρές με τα ξύ Ὀρ θο δό
ξων καί Ρω μαι ο κα θο λι κῶν, ἐ νῶ εἶ ναι γνω στό ὅ τι 
πρό κει ται γι ά με γά λες δογ μα τι κές δι α φο ρές, οἱ 
ὁ ποῖ ες δυ στυ χῶς πρός τό πα ρόν δέν ἔ γι ναν ἀν τι

κεί με νο συ ζη τή σε ως στούς Θε ο λο γι κούς Δι α λό
γους τῆς Μι κτῆς Δι ε θνοῦς Ἐ πι τρο πῆς. 

13. Θε ο λο γι κά, ἀ τυ χῶς, ἡ Μι κτή Δι ε θνής Ἐ πι
τρο πή στήν πα ρά γρα φο 41 θε ω ρεῖ τήν Ἐκ κλη σί α 
τοῦ Χρι στοῦ σή με ρα δι η ρη μέ νη καί κά νει λό γο 
γι ά «τήν πε ρί ο δο τῆς ἀ δι αι ρέ του Ἐκ κλη σί ας», 
τῆς πρώ της Ἐκ κλη σί ας. Τοῦ το ὅ μως εἶ ναι ἐκ κλη
σι ο λο γι κῶς ὄ χι μό νον ἀ πα ρά δε κτο, ἀλ λά ἔρ χε ται 
καί σέ ἐ σω τε ρι κή ἀν τί φα ση πρός τό ἴ δι ο τό κοι νό 
Κεί με νο, ἀ φοῦ στήν πα ρά γρα φο 32, ὅ πως εἴ δα
με, ἡ Ἐκ κλη σί α θε ω ρεῖ ται ὡς «μί α καί ἀ δι αί ρε
τος».

14. Τό θέ μα τοῦ ἐ πι σκό που Ρώ μης καί τό εἶ δος 
τοῦ πρω τεί ου του στήν κοι νω νί α ὅ λων τῶν το πι
κῶν Ἐκ κλη σι ῶν προ α ναγ γέ λλε ται στήν πα ρά
γρα φο 45, ὅ τι «ἀ να μέ νε ται νά με λε τη θῇ εἰς 
με γα λύ τε ρον βά θος». Ἐ πει δή, ὅ πως γνω ρί ζου με, 
προ βλέ πε ται νά συ ζη τη θεῖ στήν ἑ πό με νη Συ νέ
λευ ση τῆς Μι κτῆς Δι ε θνοῦς Ἐ πι τρο πῆς, δέν θά 
προ χω ρή σου με τώ ρα σέ θε ο λο γι κή κρι τι κή τῶν 
ὅ σων ὑ πό μορ φή προ βλη μα τι σμῶν γρά φον ται 
στό πα ρόν Κεί με νο. 

Μό νο τοῦ το θά ποῦ με, ὅ τι πο τέ ἡ Ἐκ κλη σί α 
κα τά τήν πρώ τη χι λι ε τί α δέν ἀ νε γνώ ρι σε στόν 
ἐ πί σκο πο Ρώ μης αὐ θεν τί α σέ παγ κό σμι ο ἐ πί πε
δο. Ἡ ὑ πέρ τα τη αὐ θεν τί α στήν ἀ νά τήν οἰ κου μέ
νη Ἐκ κλη σί α ἀ σκεῖ το πάν το τε καί μό νον ἀ πό τίς 
Οἰ κου με νι κές Συ νό δους. 

Θά θέ λα με ὅ μως νά θέ σου με ἐ δῶ καί κά ποι α 
εὔ λο γα ἐκ κλη σι ο λο γι κοῦ χα ρα κτή ρα ἐ ρω τή μα τα:

Εἶ ναι δυ να τόν ὡς Ὀρ θό δο ξοι νά δε χθοῦ με τό 
πα πι κό πρω τεῖ ο, ὅ πως αὐ τό κα τα νο ή θη κε καί 
ἑρ μη νεύ τη κε ἀ πό τήν Α΄ Βα τι κα νή Σύ νο δο;

Μπο ροῦ με δη λα δή νά δε χθοῦ με τό πα πι κό 
πρω τεῖ ο τῆς λε γό με νης ἐ ξου σί αςδι α κο νί ας, πού 
λει τουρ γεῖ στήν πραγ μα τι κό τη τα ὡς ὑ πε ρεκ κλη
σί α, ἀ φοῦ ὁ Πά πας, ὡς ἀ λά θη τος ἐκ φρα στής 
τῆς συ νει δή σε ως τῆς Ἐκ κλη σί ας, μπο ρεῖ νά εἶ ναι 
ἀν τί θε τος ἀ κό μη καί μέ τίς ἀ πο φά σεις μι ᾶς 
Οἰ κου με νι κῆς Συ νό δου;

Εἶ ναι δυ να τόν νά δε χθοῦ με ἕ ναν ἄν θρω πο στήν 
Ἐκ κλη σί α ὡς ἀ λά θη το; Εἶναι δυνατόν δη λα δή νά 
δεχθοῦμε ἕναν ἄνθρωπο νά παίρνει τή θέ ση τοῦ 
Πνεύ μα τος τῆς Ἀ λη θεί ας;
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Μπο ροῦ με νά συ νυ πάρ ξου με ἐκ κλη σι ο λο γι κά μέ τόν Ρω μαι ο κα
θο λι κι σμό, ὅ ταν αὐ τός δι α τη ρώντας τό F i l i o q ue καί τό πα πι κό 
πρω τεῖ ο τῆς ὑ πε ρεκ κλη σί ας ἀ κυ ρώ νει οὐ σι α στι κά τήν Ἐκ κλη σί α ὡς 
«κοι νω νί α θε ώ σε ως» τοῦ ἀν θρώ που;

Μή πως οἱ Ρω μαι ο κα θο λι κοί μᾶς ἔ δω σαν δείγ μα τα ἀλ λα γῆς τῆς 
θε ο λο γί ας καί τῆς Ἐκ κλη σι ο λο γί ας τους;

Ἤ μή πως ὁ δεύ ου με μέ τούς Ρω μαι ο κα θο λι κούς σέ μι ά ἑ νό τη τα 
πλή ρους κοι νω νί ας με τα ξύ μας, χω ρίς νά ἀ φαι ρε θεῖ τί πο τε τό οὐ σι
ῶ δες ἀ πό κα νέ ναν, δι α τη ρών τας ἔτ σι ἀ μοι βαί ως τήν δι α φο ρε τι κό τη
τά μας, ὅ πως δη λα δή ὁ ρα μα τί ζε ται τήν ἑ νό τη τα αὐ τή ὁ Καρ δι νά λι ος 
κ. Κά σπερ, σύμ φω να μέ τήν συ νέν τευ ξή του στό Ἀ θη να ϊ κό Πρα κτο
ρεῖ ο Εἰ δή σε ων, τόν Νο έμ βρι ο τοῦ 2008; Μί α τέ τοι α ἑ νό τη τα ὅ μως 
μέ πλή ρη κοι νω νί α ἀ πό τή μι ά καί δι α φο ρε τι κό τη τα στό δόγ μα ἀ πό 
τήν ἄλ λη ἐμφορεῖται ἀπό ὁποιοδήποτε ἄλλο πνεῦμα, ἐκτός ἀπό τό 
Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας. Γι’ αὐτό καί μιά τέτοια ἑνότητα δέν μπο ρεῖ 
νά ὑ πάρ ξει ποτέ στήν Ἐκ κλη σί α.

Σέ τε λευ ταί α ἀ νά λυ ση, μή πως αὐ τήν τήν οὐ νι τι κοῦ προ τύ που ἑ νό
τη τα ζη τᾶ ὁ Πά πας μέ τήν ἀ να γνώ ρι ση τοῦ πρω τεί ου του ἀ πό τήν 
Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α;

15. Στήν τε λευ ταί α παράγραφο 46, τά μέ λη τῆς Μι κτῆς Δι ε θνοῦς 
Ἐ πι τρο πῆς γι ά τόν Θε ο λο γι κό Δι ά λο γο δη λώ νουν πώς εἶ ναι πε πει
σμέ να, ὅ τι τό κοι νό Κεί με νο «πα ρου σι ά ζει θε τι κήν καί ση μαν τι κήν 
πρό ο δον εἰς τόν δι ά λο γόν μας καί ὅ τι πα ρέ χει στα θε ράν βά σιν δι ά 
μελ λον τι κήν συ ζή τη σιν τοῦ ζη τή μα τος τοῦ πρω τεί ου εἰς τό παγ κό
σμι ον ἐ πί πε δον ἐν τός τῆς Ἐκ κλη σί ας». Με τά ὅμως ἀ π’ ὅ σα ἐκ θέ σα
με στήν εἰ σή γη σή μας, εἶ ναι προ φα νές ὅ τι ἀμ φι σβη τοῦ με καί ρι α ὄ χι 
μό νο τήν «θε τι κή καί ση μαν τι κή πρό ο δο» τοῦ Θε ο λο γι κοῦ Δι α λό γου 
ἀλ λά κυρίως «τήν στα θε ρή βά ση» γι ά τήν μελ λον τι κή συ ζή τη ση τοῦ 
πρω τεί ου.

Ἡ ἐκ φρα ζό με νη, ἄλ λω στε, ἐλ πί δα τῶν με λῶν τῆς Μι κτῆς Ἐ πι τρο
πῆς «νά οἰ κο δο μή σω μεν ἐ πί τῆς ἤ δη ἐ πι τευ χθεί σης συμ φω νί ας», 
εἶ ναι καί πα ρα μέ νει, κα τά τή γνώ μη μας, με τέ ω ρη. Καί τοῦ το, ἐ πει δή 
αὐ τή ἡ ἐλ πί δα ἐ πι χει ρεῖ ται νά θε με λι ω θεῖ στήν προ σευ χή τοῦ Χρι
στοῦ «ἵ να πάν τες ἕν ὦ σιν. ..» (Ἰ ω. 17,21), τή στιγ μή πού ἡ προ σευ χή 
τοῦ Χρι στοῦ στό βι βλι κό κεί με νο προ ϋ πο θέ τει τήν ἀποδοχή καί με το
χή τῶν πι στῶν στήν ἄ κτι στη θεί α δό ξα Του, τῆς ὁ ποί ας τόν ἄ κτι στο 
χα ρα κτή ρα ἀ πορ ρί πτουν οἱ Ρω μαι ο κα θο λι κοί. Πα ρα μέ νει ὅ μως με τέ
ω ρη ἡ ἐλ πί δα καί γι α τί ἡ «ὑ πα κο ή στό Ἅ γι ο Πνεῦ μα», τήν ὁ ποί α ἐ πι
κα λοῦν ται, προ ϋ πο θέ τει θε ο λο γι κά τήν Πνευ μα το λο γί α τῆς πρώ της 
χι λι ε τί ας, ἡ ὁ ποί α ἀ να τρέ πε ται κα τά φο ρα ἀ πό τήν πα ρα μο νή τοῦ 
F i l i o q ue στό Σύμ βο λο Νι καί αςΚων σταν τι νου πό λε ως.

Εἶ ναι γι’ αὐ τό σαφής καί προφανής ἡ ἀν τί φα ση, μέ τήν ὁ ποί α ὁ λο
κλη ρώ νε ται τό Κεί με νο. Ὁ μο λο γεῖ ται καί ἀ πό τά δύ ο μέ ρη ὡς κοι νή 
ἡ πί στη τους, πα ρά τό γε γο νός ὅ τι, σύμ φω να μέ τήν αὐ το συ νει δη σί α 
τῆς Ὀρ θό δο ξης Ἐκ κλη σί ας, ἡ δι α κο πή τῆς δι α μυ στη ρι α κῆς κοι νω
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νί ας τους ὀ φεί λε ται οὐ σι α στι κά στίς δογ μα τι κές 
ἀ πο κλί σεις τῶν Ρω μαι ο κα θο λι κῶν ἀ πό τήν κοι νή 
πί στη τῶν πρώ των χρι στι α νι κῶν αἰ ώ νων.

Γ΄ Ε ΠΙ ΛΟ ΓΟΣΣΥΜ ΠΕ ΡΑ ΣΜΑ ΤΑ 
Συ νο ψί ζον τας τήν κρι τι κή μας στά προ βλη μα

τι κά ση μεῖ α τοῦ κοι νοῦ Κει μέ νου τῆς Ρα βέν νας 
ἀ πό ὀρ θό δο ξη ἄ πο ψη, θά μπο ρού σα με νά ποῦ με 
τά ἑ ξῆς:

Στό κοι νό Κεί με νο ἡ Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σι ο λο γί α 
ἐ πε κτεί νε ται καί ἐ φαρ μό ζε ται ἀ νε πί τρε πτα καί 
στούς ἑ τε ρο δό ξους. Αὐ τό γί νε ται ἀ προ ϋ πό θε τα, 
χω ρίς δη λα δή νά λαμ βά νον ται ὑ πό ψη οἱ ὑ φι στά
με νες δογ μα τι κές δι α φο ρές, πράγ μα πού νο μι
μο ποι εῖ ἐκ κλη σι ο λο γι κά τήν 
ἑ τε ρο δο ξί α καί τήν ἐ ξι σώ νει 
μέ τήν Ὀρ θο δο ξί α.

Ὁ ἐκ κλη σι ο λο γι κός αὐ τός 
νε ω τε ρι σμός δι α πο τί ζει ὅ λο 
τό κοι νό Κεί με νο καί ἐκ βάλ
λει σέ ἐ πι μέ ρους ἐκ κλη σι ο
λο γι κές πα ρα δο ξό τη τες,8 οἱ 
ὁ ποῖ ες ἀλ λοι ώ νουν τήν ἕ ως 
τώ ρα αὐ το συ νει δη σί α τῆς 
Ὀρ θο δο ξί ας. Τό κοι νό Κεί με
νο δη λα δή φαί νε ται νά προ
ϋ πο θέ τει σα φῶς, ὅ τι Ὀρ θό
δο ξοι καί Ρω μαι ο κα θο λι κοί 
ἀ νή κουν στή «Μί α Ἐκ κλη
σί α» καί ὅ τι οἱ Ρω μαι ο κα
θο λι κοί ἔ χουν κοι νή μέ μᾶς 
ἀ πο στο λι κή πί στη, πα ρά τήν 
ταύ τι ση οὐ σί ας καί ἐ νέρ γει ας στό Θε ό, πα ρά τό 
F i l i o q ue, πα ρά τήν ἐ σφαλ μέ νη δογ μα τι κή δι δα
σκα λί α τους γι ά τόν κτι στό χα ρα κτή ρα τῆς ἄ κτι
στης καί θε ο ποι οῦ Χά ρι τος. Ὅ λα τά πα ρα πά νω, 
στά ὁ ποῖ α πα ρα μέ νουν στα θε ρά μέ χρι σή με ρα 
οἱ Ρω μαι ο κα θο λι κοί, ἀ κυ ρώ νουν στήν πρά ξη τό 
χα ρα κτή ρα τῆς Ἐκ κλη σί ας ὡς «κοι νω νί ας θε ώ
σε ως»9, μέ τήν ὀν το λο γι κή ση μα σί α τοῦ ὅ ρου, 
πραγ μα τι κή δη λα δή καί ὄ χι συμ βο λι κή με το χή 
τοῦ ἀν θρώ που στή θεί α ζω ή. Ἀ κυ ρώ νουν ὅ μως 
ταυ τό χρο να καί τόν οὐ σι α στι κό χα ρα κτή ρα τῶν 
μυ στη ρί ων της. 

Στη ρι ζό με νοι στή δι α τύ πω ση τοῦ κοι νοῦ Κει μέ
νου καί χω ρίς νά ἐ πε κτα θοῦ με στίς ἄλ λες δογ

μα τι κές δι α φο ρο ποι ή σεις τῶν Ρω μαι ο κα θο λι κῶν, 
οἱ ὁ ποῖ ες ἀ να φέ ρον ται στό πρω τεῖ ο, τό ἀ λά θη το, 
τό κα θαρ τή ρι ο πῦρ, τήν ἄ σπι λη σύλ λη ψη κ.λπ. 
μπο ροῦ με ἀ σφα λῶς νά ὑ πο στη ρί ξου με ὅ τι ἡ 
βά ση τοῦ δι α λό γου, θε ο λο γι κῶς κρι νό με νη, εἶ ναι, 
δυ στυ χῶς, τε λεί ως ἐ σφαλ μέ νη. Καί τοῦ το, γι α τί 
πα ρα με ρί στη καν θε με λι ώ δεις βι βλι κές καί πα τε
ρι κές προ δι α γρα φέςπρο ϋ πο θέ σεις. Γι’ αὐ τό καί 
ἡ οὐ σι α στι κή ἀ πο τυ χί α τοῦ πραγ μα τι κοῦ Θε ο λο
γι κοῦ Δι α λό γου εἶ ναι προ δι κα σμέ νη. Ὁ Θε ο λο γι
κός Δι ά λο γος ὁ δή γη σε ἤ δη τή Μι κτή Δι ε θνῆ Ἐ πι
τρο πή σέ κα τά θε ση 10 κοι νῶν Κει μέ νων χω ρίς τίς 
πα ρα πά νω προ ϋ πο θέ σεις, ἀ φοῦ σέ κα νέ να κοι νό 
Κεί με νο δέν γί νε ται λό γος γι ά σα φῆ κα τα δί κη τῶν 

και νο φα νῶν δογ μά των τοῦ 
Ρω μαι ο κα θο λι κι σμοῦ, ὅ πως 
λ.χ. τοῦ F i l i o q ue. Τήν πρα
κτι κή αὐ τή βλέ πον τας μέ 
ἔκ δη λη πνευ μα τι κή ἀ νη συ χί α 
ὁ μα κα ρι στός Γέ ρον τας π. 
Πα ΐ σι ος ὁ Ἁ γι ο ρεί της, πα ρα
τή ρη σε εὔ στο χα καί προ φη
τι κά: «Γι ά ἀλ λοῦ ξε κι νή σα με 
καί ἀλ λοῦ πη γαί νου με, χω ρίς 
νά τό κα τα λα βαί νου με, ὅ ταν 
δέν ἀ κο λου θοῦ με τά χνά ρι α 
τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων».

Ἀ πό τίς ἀρ χές τοῦ 20οῦ 

αἰ ώ να, μέ τή γνω στή Πα τρι
αρ χι κή Ἐγ κύ κλιο τοῦ 1920, 
ἄρχισε νά παραμερίζεται 
οὐ σι α στι κά ἡ σύ στα ση τοῦ 

ἁ γί ου Γρη γο ρί ου Πα λα μᾶ πρός τούς Ρω μαι ο
κα θο λι κούς καί νά υἱ ο θε τοῦν ται ἄλ λες προ
ϋ πο θέ σεις γι ά τό Θε ο λο γι κό Δι ά λο γο μέ τούς 
ἑ τε ρο δό ξους. Ἔτ σι, ἐγ και νι ά στη κε μι ά ἄλ λη μή 
Πα τε ρι κή πο ρεί α, μέ ἀ να πό φευ κτη συ νέ πει α 
τώ ρα «νά πη γαί νου με ἀλ λοῦ, χω ρίς (ἴ σως) νά τό 
κα τα λα βαί νου με». Τό Κεί με νο τῆς Ρα βέν νας, μέ 
τή θε ο λο γι κή κρι τι κή τοῦ ὁ ποί ου ἀ σχο λη θή κα με, 
πα ρου σι ά ζει εὔ γλω ττα τίς ἀρ νη τι κές συ νέ πει ες 
τῶν ἐ σφαλ μέ νων προ ϋ πο θέ σε ων τοῦ Θε ο λο γι κοῦ 
Δι α λό γου καί προ δι α γρά φει τό ποι όν καί τοῦ 
ἑ πο μέ νου κοι νοῦ Κει μέ νου τόν Ὀ κτώ βρι ο στήν 
Κύ προ, ἐ κτός καί ἄν στό με τα ξύ ἀλ λά ξουν οἱ 
προ ϋ πο θέ σεις τοῦ Δι α λό γου.
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1. Ἡ συμφωνία τῆς πίστεως ἐδῶ δέν θά πρέπει νά 
νοηθεῖ ὡς τυπική ἁπλῶς ἀποδοχή τῆς ἀποκαλυφθείσας 
ἀλήθειας, ἀλλά θά πρέπει νά νοηθεῖ καί δυναμικά, ὡς 
ἐνεργός μετοχή ὅλων μας στήν ἄκτιστη θεία δόξα, ἐδῶ 
καί τώρα. Αὐτή ὅμως ἡ ἐνεργός μετοχή στήν ἄκτιστη 
θεία Χάρη καί δόξα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ προϋποθέ
τει ὁπωσδήποτε ὄχι μόνο τήν ἀπόλυτη ταυτότητα τῆς 
ὀρθῆς πίστεως, ἀλλά καί τά θεουργά μυστήρια, μαζί μέ 
τήν ἔμπονη ἀγαπητική τήρηση τῶν ἐντολῶν.

2. Βλ. Πε ρί τῆς ἐκ πο ρεύ σε ως τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος, 
Λό γος Α΄, 4, 2731, Π. Χρή στου, τ. Α΄, σ. 31: «Ἦν οὖν 
ἄ ρα τῶν δι και ο τά των μη δέ λό γον ἀ ξι οῦν ὑ μᾶς, εἰ μή τοῦ 
προ στι θέ ναι τῷ ἱ ε ρῷ συμ βό λῳ παύ ση σθε, τῆς δέ πα ρ’ 
ὑ μῶν προ σθή κης πα ρ’ ὑ μῶν ἐκ βε βλη μέ νης πρό τε ρον, 
ἔ πει τα ζη τεῖν, εἰ καί ἐκ τοῦ υἱ οῦ ἤ οὐ χί καί ἐκ τοῦ υἱ οῦ 
τό πνεῦ μα τό ἅ γι ον, καί τό ἀ να φέν τοῖς θε ο φό ροις συν
δο κοῦν κυ ροῦν».

3. Εἶ ναι σα φές ἀ πό τήν Ἁ γί α Γρα φή, ὅ τι πρίν τήν 
ἀ πο δο χή τῆς πί στε ως τῆς Ἐκ κλη σί ας ἀ πό τούς ἑ τε ρο
δό ξους ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος μι λᾶ ὄ χι γι ά θε ο λο γι κό 
δι ά λο γο ἀλ λά γι ά πα ραί νε ση καί νου θε σί α μέ σα φεῖς 
πε ρι ο ρι σμούς (ἕ ως δύ ο φο ρές). Βλ. Τίτ. 3,10: «αἱ ρε τι κόν 
ἄν θρω πον με τά μί αν καί δευ τέ ραν νου θε σί αν πα ραι τοῦ, 
ὅ τι ἐ ξέ στρα πται ὁ τοι οῦ τος ὤν αὐ το κα τά κρι τος». Ἐ δῶ 
πρό κει ται γι ά συμ βου λή μέ εὐ σπλα χνι κό, πα ρη γο ρη τι κό, 
ἐν θαρ ρυν τι κό καί τα πει νό τρό πο, χω ρίς φα να τι σμό καί 
μι σαλ λο δο ξί α, γι ά τήν ἐ πά νο δο στήν βι ού με νη ἐν Ἁ γί ῳ 
Πνεύ μα τι ἐκ κλη σι α στι κή ἀ λή θει α, στήν πί στη τῶν Ἀ πο
στό λων καί τῶν Πα τέ ρων τῆς Ἐκ κλη σί ας.

4. Βλ. Μ. Ἀ θα να σί ου, Πε ρί τῶν γε γε νη μέ νων πα ρ’ 
Ἀ ρει α νῶν 36, Β.Ε.Π. 31, 260261: «Οὐ γάρ οἷ όν τε συ νό
δῳ συ να ριθ μη θῆ ναι τούς πε ρί πί στιν ἀ σε βοῦν τας, οὐ δέ 
προ κρί νε σθαι πράγ μα τος ἐ ξέ τα σιν τῆς πε ρί πί στε ως 
ἐ ξε τά σε ως. Χρή γάρ πρῶ τον πᾶ σαν πε ρί τῆς πί στε ως 
δι α φω νί αν ἐκ κό πτε σθαι καί τό τε τήν πε ρί τῶν πραγ μά
των ἔ ρευ ναν ποι εῖ σθαι. Καί γάρ ὁ Κύ ρι ος ἡ μῶν Ἰ η σοῦς 
Χρι στός οὐ πρό τε ρον ἐ θε ρά πευ σε τούς πά σχον τας, πρίν 
ἄν δεί ξω σι καί εἴ πω σιν ὁ ποί αν πί στιν εἶ χον εἰς αὐ τόν. 
Ταῦ τα πα ρά τῶν Πα τέ ρων ἐ μά θο μεν. . . ». Ὁ Χρι στός 
δη λα δή καί ἡ Ἐκ κλη σί α Του ἐ νερ γοῦν θε ρα πευ τι κά μό νο 
μέ τήν προ ϋ πό θε ση τῆς ὀρ θῆς καί θερ μῆς πί στε ως. 
Πρβλ. Μάρκ. 9, 2325.

5. Ἡ ἄ πο ψη ὅ τι δέν ὑ πάρ χει πραγ μα τι κή κοι νω νί α 
Θεοῦ καί ἀνθρώπου, κα τά τόν ἅ γι ο Συ με ών τόν Νέ ο 
Θε ο λό γο, «πᾶ σαν ἀ να τρέ πει τοῦ Θε οῦ καί Σω τῆ ρος 
ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ τήν οἰ κο νο μί αν καί φα νε ρῶς ἀ παρ
νεῖ ται τήν ἀ να καί νι σιν τῆς φθα ρεί σης εἰ κό νος» (Κα τη
χή σεις 32, 4958, SC τ. 113, σ. 242).

6. Βλ. Ὑ πό μνη μα εἰς τήν πρός Ἑ βραί ους Ἐ πι στο λήν, 
Ὁ μι λί α ΙΔ΄,1, Ε ΠΕ 25, σ. 372: «Πῶς οὖν ὁ Παῦ λος φη σι· 
‘πεί θε σθε τοῖς ἡ γου μέ νοις ὑ μῶν καί ὑ πεί κε τε’; Ἀ νω τέ ρω 

εἰ πών, ‘ὧν ἀ να θε ω ροῦν τες τήν ἔκ βα σιν τῆς ἀ να στρο φῆς 
μι μεῖ σθε τήν πί στι ν’, τό τε εἶ πε, ‘πεί θε σθε τοῖς ἡ γου μέ
νοις ὑ μῶν καί ὑ πεί κε τε’. Τί οὖν, φη σίν, ὅ ταν πο νη ρός ᾖ, 
καί μή πει θώ με θα; Πο νη ρός, πῶς λέ γεις; εἰ μέν πί στε
ως ἕ νε κεν, φεῦ γε αὐ τόν καί πα ραί τη σαι, μή μό νον ἄν 
ἄν θρω πος ᾖ, ἀλ λά κἄν ἄγ γε λος ἐξ οὐ ρα νοῦ κα τι ών· εἰ 
δέ βί ου ἕ νε κεν, μή πε ρι ερ γά ζου. Καί τοῦ το οὐκ οἴ κο θεν 
λέ γω τό ὑ πό δειγ μα, ἀλ λ’ ὑ πό τῆς θεί ας Γρα φῆς. . ., ἐ πεί 
καί τό ‘μή κρί νε τε, ἵ να μή κρι θῆ τε’, πε ρί βί ου ἐ στίν, οὐ 
περί πίστεως».

7. Βλ. Ἐγκύκλιος τῶν τεσσάρων Πατριαρχῶν τῆς 
Ἀνατολῆς πρός τόν Πάπα Πίον Θ΄ (1848): «παρ’ ἡμῖν 
οὔτε Πατριάρχαι οὔτε Σύνοδοι ἐδυνήθησάν ποτε εἰσα
γαγεῖν νέα, διότι ὁ ὑπερασπιστής τῆς θρησκείας ἐστίν 
αὐτό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτός ὁ λαός, ὅστις 
θέλει τό θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καί 
ὁμοειδές τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ», στό: Ἰ. Καρμίρη, 
Τά Δογματικά καί Συμβολικά Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου 
Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τ. Β΄, Ἀθῆναι 1961, σ. 920. Πρβλ. 
Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Ἡ ποιμαντική διακονία κατά 
τούς ἱερούς Κανόνας, Πειραιεύς 1976, σ. 110112: «Ὅσον 
ἀφορᾷ δέ εἰς τήν διοίκησιν καί τήν διδασκαλίαν ἡ συμ
μετοχή τοῦ λαοῦ εἶναι θεμελιώδης ἐφ’ ὅσον οὗτος, χαρι
σματοῦχος ὤν καί διδακτός Θεοῦ, ἀποτελεῖ μετά τοῦ 
κλήρου τήν ἀγρυπνοῦσαν συνείδησιν τῆς Ἐκκλησίας, 
ἥτις μαρτυρεῖ (κρίνει, διακρίνει, ἐγκρίνει καί ἀποδέ
χεται, ἤ κατακρίνει καί ἀπορρίπτει) τήν διδασκαλίαν 
καί τάς πράξεις τῆς ἱεραρχίας, ὡς ἀπεφάνθησαν καί οἱ 
Πατριάρχαι τῆς Ἀνατολῆς ἐν τῇ Ἐγκυκλίῳ αὐτῶν τῆς 
6ης Μαΐου 1948». Σχετικῶς βλ. Μητροπολίτη Ἱεροθέου 
Βλάχου, Ἀνατολικά, τόμ. Α΄, σ. 381382, καί Πρωτ. 
Θεοδώρου Ζήση, Ἡ Ἱερά Σύνοδος καί ὁ Πάπας, Θεσ/
νίκη 2001.

8. Λ.χ. συ νο δι κό τη τα μέ ὀρ θο δό ξους καί ἑ τε ρο δό ξους 
ἰ σό τι μα  ταυ τό τη τα μυ στη ρί ων Ὀρ θο δό ξων καί ἑ τε ρο δό
ξων ἐ πέ κτα ση τῆς δογ μα τι κῆς συ νει δή σε ως στούς ἑ τε ρο
δό ξους  «τραυ μα τι σμός» τῆς κα θο λι κό τη τας τῆς Ἐκ κλη
σί ας, ἐ ξαι τί ας δι α κο πῆς τῆς εὐ χα ρι στι α κῆς κοι νω νί ας 
 ἀ πο στο λι κή δι α δο χή  δι η ρη μέ νη ἡ Μί α Ἐκ κλη σί α.

9. Γι ά τούς Ὀρ θο δό ξους Ἐκ κλη σί α εἶ ναι τό μυ στη ρι α κό 
σῶ μα τοῦ Χρι στοῦ, πού τό συ νι στοῦν ὁ λα ός τοῦ Θε οῦ 
μέ τήν ἡ γε σί α του ὡς «κοι νω νί α θε ώ σε ως». Ἡ Ἐκ κλη σί α, 
ὅ ταν παύ ει νά λει τουρ γεῖ ὡς «κοι νω νί α θε ώ σε ως», παύ ει 
νά ὑ πάρ χει καί ὡς Ἐκ κλη σί α. Ὁ ἄν θρω πος σώ ζε ται, ὅ ταν 
ἐ λευ θε ρώ νε ται ἀ πό τή φθο ρά καί τό θά να το. Καί αὐ τό 
πραγ μα το ποι εῖ ται μό νο μέ τήν προ σω πι κή με το χή στήν 
ἄ κτι στη θεί α ζω ή, πού πα ρέ χε ται μό νο στήν Ἐκ κλη σί α 
ὡς «κοι νω νί α θε ώ σε ως». Βλ. σχετικά Γ. Μαντζαρίδη, «Ὁ 
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς στήν ἱστορία καί τό παρόν», 
στό συλλογικό τόμο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, 
Πρακτικά Διεθνῶν Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων Ἀθηνῶν καί 
Λεμεσοῦ, Ἅγιον Ὄρος 2000, σελ. 59.



Τὸ «Ἕ να Βά πτι σμα» καὶ τὸ Βά πτι σμα τῶν Αἱ ρε τι κῶν
Ἡ ἐκ μέ ρους τῆς Ὀρ θό δο ξης Ἐκ κλη σί ας κα τα νό η ση τοῦ ἑ τε ρό

δο ξου βα πτί σμα τος πη γά ζει καὶ κα θο ρί ζε ται ἀ πὸ τὴν ἐ πί γνω ση 
τῆς ὕ παρ ξής της ὡς τῆς «Μιᾶς, Ἁ γί ας, Κα θο λι κῆς καὶ Ἀ πο στο
λι κῆς Ἐκ κλη σί ας», ποὺ ἀ πο κλει στι κὰ τε λεῖ τὸ ἕ να βά πτι σμα στὸ 
θά να το καὶ στὴν ἀ νά στα ση τοῦ Χρι στοῦ. 

Τό Ἅ γιο Βά πτι σμα εἶ ναι ἡ εἴ σο δος στὸ Σῶ μα τοῦ Χρι στοῦ, καὶ 
ὡς ἐκ τού του τὸ θε μέ λιο καὶ ἡ προ ϋ πό θε ση ὅ λων τῶν ἐ πα κό λου
θων μυ στη ρί ων. Ὅ πως ὁ ἴ διος ὁ Κύ ριος εἶ πε «ἐ ὰν μὴ τὶς γεν νη θῆ 
ἐξ ὕ δα τος καὶ πνεύ μα τος, οὐ δύ να ται εἰ σελ θεῖν εἰς τὴν βα σι λεί αν 
τοῦ Θε οῦ» (Ἰω. 3,5). Ἡ αὐ το γνω σί α τῆς Ἐκ κλη σί ας ἐκ φρά ζε ται 
πρω τί στως στὸ Σύμ βο λο τῆς Πί στε ως: «Εἰς Μί αν, Ἁ γί αν, Κα θο
λι κὴν καὶ Ἀ πο στο λι κὴν Ἐκ κλη σί αν. Ὁ μο λο γῶ ἓν βά πτι σμα εἰς ἄ φε
σιν ἁ μαρ τι ῶν». Προ φα νῶς αὐ τὰ τὰ δύ ο ἄρ θρα τοῦ Συμ βό λου 
τῆς Πί στε ως σχε δι ά στη καν γιὰ νὰ ὁ μο λο γοῦν ται τὸ ἕ να με τὰ τὸ 
ἄλ λο, ἀ κρι βῶς ἐ πει δὴ τὸ δεύ τε ρο, «ἓν βά πτι σμα», ἐν νο εῖ ται ὅ τι 
λαμ βά νει χώ ρα στὸ πρῶ το, στὴν «Μί α Ἐκ κλη σί α». Ἐκφράζεται  
ἐ πί σης καὶ στὰ αἰ ώ νια λό για τοῦ Ἀ πο στό λου Παύ λου, ὅ τι ὑ πάρ
χει «ἓν σῶ μα καὶ ἓν πνεῦ μα, εἷς Κύ ριος, μί α πί στις, ἓν βά πτι σμα, 
εἷς Θε ὸς καὶ πα τὴρ πάν των» (Ἐφ. 3, 56). Ὁ ἕ νας Κύ ριος, ἡ μί α 
πί στη, τὸ ἕ να βά πτι σμα καὶ τὰ τρί α αὐ τὰ «συν θέ τουν τὴν ἔν νοι α 
τῆς μιᾶς Ἐκ κλη σί ας καὶ δι α σφα λί ζουν τὴν ἀ δι ά σπα στη ἑ νό τη τά της» 
(ΧΡΗ ΣΤΟΥ ΠΑ ΠΑ ΘΑ ΝΑ ΣΙΟΥ, Τὸ «κα τ’ ἀ κρί βειαν» Βά πτι σμα 
καὶ οἱ ἐξ αὐ τοῦ πα ρεκ κλί σεις, ἐκδ. Γρη γό ρη, Ἀ θή να 2001, σ. 293). 
«Ἐ κτὸς αὐ τῆς ὅ, τι λέ γε ται ‘Ἐκ κλη σί α’ εἶ ναι συ νά θροι ση αἱ ρε τι κῶν 
ποὺ ἔ χουν ἀ πο λέ σει τὴ μί α πί στη στὸν ἕ να Κύ ριο καὶ κα τὰ συ νέ πεια 
τὸ βά πτι σμα, τὸ ὁ ποῖ ο τε λεῖ ται ἀ πὸ αὐ τούς, δὲν εἶ ναι τὸ χρι στι α νι
κὸ βά πτι σμα» (Ὅ.π., σ. 258). Γιὰ τὸ λό γο αὐ τὸ οἱ αἱ ρε τι κοὶ καὶ 
οἱ σχι σμα τι κοὶ εἰ σέρ χον ται στοὺς κόλ πους τῆς Ἐκ κλη σί ας διὰ τοῦ 
βα πτί σμα τος.

Ὁ ρό λος τῆς Οἰ κο νο μί ας καὶ τὰ ὅ ριά της
Ἡ Ἐκ κλη σί α, πάν το τε κα θο δη γου μέ νη ἀ πὸ ποι μαν τι κὴ φρον

τί δα, ἐ φαρ μό ζει τὴν οἰ κο νο μί α σὲ ἰ δι αί τε ρες πε ρι πτώ σεις καί 
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Τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος καί 
ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας
Ἡ ἰδέα τῆς «Βαπτισματικῆς Ἑνότητας» καὶ ἡ ἀπο-

δοχή της ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους Οἰκουμενιστὲς

Πρεσβυτέρου Πέτρου Heers

«Ἡἐμπειρίακαὶἡγεύ

σητῆςἘκκλησίαςεἶναι

δυνατὴμόνοἐκτῶνἔσω

καὶὄχιἔξωθεν:χωρὶςτὴν

ὀρθὴπίστη(Ὀρθοδοξία)

καὶἔξωἀπὸμίαζωὴσύμ

φωνημὲτὴνπίστηαὐτή,

ἡἘκκλησίαδὲνὑπάρχει».

ΜητροπολίτηςΜαυροβου

νίουἈμφιλόχιος.
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μό νον «ὅ ταν αὐ τὸ βο η θᾶ στὴν συμ φι λί ω ση μὲ τοὺς ἑ τε ρό δο ξους 
χω ρὶς νὰ συ σκο τί ζει τὶς ἀ λή θει ες τῆς Ὀρ θό δο ξης πί στε ως»(Ἐ πι σκό
που ΚΑΛ ΛΙ ΣΤΟΥ W A RE, Εὐ στρά τιος Ἀρ γέν της: Μί α με λέ τη τῆς 
Ἑλ λη νι κῆς Ἐκ κλη σί ας ὑ πὸ τὸν Τουρ κι κὸ ζυ γό, Ὀξ φόρ δη, C l a r e n
d on P r e ss, 1964, σ. 85). Ἡ οἰ κο νο μί α πάν το τε κι νεῖ ται μέ σα στὸ 
πνεῦ μα καὶ στὴ βού λη ση τοῦ κα νό να τῆς πί στε ως καὶ σκο πεύ ει 
στὸν ἴ διο στό χο, ἔ χον τας τὴν ἀ κρί βεια ὡς μέ τρο καὶ τὶς ἀρ χὲς ποὺ 
δι α τυ πώ νον ται στὸ Εὐ αγ γέ λιο ὡς ὁ δη γό της. «Ἐ ὰν ἡ ‘οἰ κο νο μί α’ 
ὑ περ βαί νει τὸν κα νό να, δὲν μπο ρεῖ ὅ μως σὲ καμ μί α πε ρί πτω ση νὰ 
τὸν ἀν τι στρα τευ θεῖ… Μπο ρεῖ νὰ εἶ ναι ὑ περ βα τι κή, οὐ δέ πο τε ὅ μως 
ἀ να τρε πτι κὴ» (ΧΡΗ ΣΤΟΥ ΠΑ ΠΑ ΘΑ ΝΑ ΣΙΟΥ, Τὸ «κα τ’ ἀ κρί
βειαν» Βά πτι σμα, σ. 298).

 Πρέ πει δέ νὰ ση μει ω θεῖ ὅ τι ὅ ταν ἡ ἐ φαρ μο γὴ τῆς οἰ κο νο μί ας, 
ποὺ ὁ πωσ δή πο τε δι και ο λο γεῖ ται μό νο σὲ ἐ ξαι ρε τι κὲς πε ρι πτώ
σεις, κα θι στᾶ θο λὴ τὴ γραμ μὴ με τα ξύ τῆς Ὀρ θο δο ξί ας καὶ τῆς 
αἱ ρέ σε ως ἢ δι αι ω νί ζει τὶς ἐ σφαλ μέ νες ἀν τι λή ψεις σχε τι κὰ μὲ τὶς 
ἑ τε ρό δο ξες τε λε τές, εἶ ναι αὐ το α ναι ρού με νη, στὸ βαθ μὸ ποὺ ἡ 
οἰ κο νο μί α στο χεύ ει στὸ ἴ διο ἀ πο τέ λε σμα μὲ τὴν ἀ κρί βεια, ἂν καὶ 
τὸ κά νει αὐ τὸ μὲ δι α φο ρε τι κὸ τρό πο.

Εἴτε, λοι πόν, ἡ Ἐκ κλη σί α ἐ φαρ μό ζει τὴν «κα τ’ ἀ κρί βειαν» 

«Ἡἐμπειρίακαὶἡγεύση

τῆςἘκκλησίαςεἶναιδυνα

τὴμόνοἐκτῶνἔσωκαὶὄχι

ἔξωθεν:χωρὶςτὴνὀρθὴ

πίστη(Ὀρθοδοξία)καὶἔξω

ἀπὸμίαζωὴσύμφωνημὲ

τὴνπίστηαὐτή,ἡἘκκλησία

δὲνὑπάρχει».

(ΜητροπολίτηςΜαυροβου

νίουἈμφιλόχιος).
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θε ρα πεί α τοῦ βα πτί σμα τος ἢ τὴν «κα τ’ οἰ κο
νο μί αν» θε ρα πεί α τοῦ χρί σμα τος ἢ τῆς ὁ μο
λο γί ας τῆς πί στε ως, αὐ τὸ δὲν ση μαί νει καμ μί α 
ἀλ λα γὴ στὴν Ὀρ θό δο ξη ἐκ κλη σι ο λο γί α ἢ στὴν 
μυ στη ρια κὴ θε ο λο γί α, ἀλ λὰ ἁ πλῶς μί α ἀλ λα γὴ 
στὴν ποι μαν τι κὴ πρα κτι κὴ, ὅπως σαφέστατα 
διευκρινίζει καί ὁ Μη τρο πο λί της Ναυ πά κτου 
Ι Ε ΡΟ ΘΕ ΟΣ: «Ἡ Ἐκ κλη σί α μπο ρεῖ νὰ ἀ πο δε
χθῆ κά ποι ον αἱ ρε τι κὸ μὲ τὴν ἀρ χὴ τῆς οἰ κο νο
μί ας, χω ρὶς αὐ τὸ νὰ ση μαί νη ὅ τι ἀ να γνω ρί ζει ὡς 
Ἐκ κλη σί α τὴν κοι νό τη τα ποὺ τὸν εἶ χε προ η γου
μέ νως βα πτί σει» (Ἐκ κλη σι α στι κὴ Πα ρέμ βα ση 
71, 2001).

Τὸ ἐκ κλη σι ο λο γι κὸ ὑ πό βα θρο γιὰ τὴν 
ἀ να γνώ ρι ση τοῦ αἱ ρε τι κοῦ Βα πτί σμα
τος κα θε αυ τὸ

Σέ ἀ πό λυ τη ἀν τί θε ση μὲ αὐ τὴν τὴν ἀν τί λη
ψη βρί σκε ται μί α σει ρὰ σχε τι κῶν μὲ τὸ βά πτι
σμα ὑ πο γε γραμ μέ νων ἐγ γρά φων καὶ δη λώ σε ων 
γε νο μέ νων ἀ πὸ τοὺς Ὀρ θο δό ξους οἰ κου με νι
στὲς στὴν Αὐ στρα λί α, τὴν Ἀ με ρι κή, τὸ Βα τι
κα νό, τὸ Λί βα νο καὶ ἀλ λοῦ. Πράγ μα τι, αὐ τὲς 
οἱ δηλώ σεις εἶ ναι οὐ σι α στι κὰ σύμ φω νες μὲ 
τὴν Ρω μαι ο κα θο λι κὴ ἐκ κλη σι ο λο γί α καὶ φαί
νε ται ὅ τι ἀ πορ ρέ ουν ἀ πὸ αὐ τήν. Ἡ ἐκ κλη σι ο
λο γί α αὐ τὴ πε ρι έ χει μί α δι δα σκα λί α πε ρὶ τοῦ 

αἱ ρε τι κοῦ βα πτί σμα τος, ποὺ ἔ χει τὶς ρί ζες της 
ἀ πο κλει στι κὰ στὸν θε ο λο γι κὸ κό σμο τῶν Λα τί
νων, συ νο δι κὰ δὲ υἱ ο θε τή θη κε στὴ σύ νο δο τοῦ 
Τρι δέν του καὶ ἐκ φρά στη κε και νο το μι κὰ στὴ Β΄ 
Σύ νο δο τοῦ Βα τι κα νοῦ.

Μιὰ δι ε στραμ μέ νη Ἐκ κλη σι ο λο γί α
Ὁ με σαι ω νι κὸς Πα πι σμὸς προ ϋ πο θέ τει ἕ να 

ἀ κό μη μυ στή ριο ποὺ ἀ να φέ ρε ται στὴν παγ
κό σμια ὀρ γά νω ση ἑ νὸς σώ μα τος τοῦ ὁ ποί ου ἡ 
δι και ο δο σί α ἐ πε κτεί νε ται πέ ραν τοῦ σώ μα τος 
τοῦ Χρι στοῦ. Ἔ χον τας χά σει τὴν δι α χρο νι κὴ 
ἑ νό τη τα μὲ τὴν Πα ρά δο ση καὶ τοὺς Πα τέ ρες 
καὶ «ἀν τι με τω πί ζον τας τὴν κα θο λι κό τη τα τῆς 
Ἐκ κλη σί ας ὡς ἁ πλὴ οἰ κου με νι κό τη τα ἢ παγ κο σμι
ό τη τα» (ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΥ ΜΑΝ ΤΖΑ ΡΙ ΔΗ, Χρι στι
α νι κὴ ἠ θι κή, ἐκδ. Π. Πουρ να ρᾶ, Θεσ σα λο νί κη 
2002, σ. 275.) μὲ κέν τρο τὴ Ρώ μη, ὁ Ρω μαι
ο κα θο λι κι σμὸς «πα ρα μέ ρι σε τὴν χα ρι σμα τι κὴ 
δι ά στα ση καὶ τὴν ἐ σχα το λο γι κὴ προ ο πτι κή της» 
καὶ πραγ μα το ποί η σε «τὴν ἐκ κο σμί κευ ση ἢ τὴν 
θρη σκει ο ποί η ση τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ»(ὅ.π.). 

Οἱ σύγ χρο νοι πα πι κοὶ ἀ πο λο γη τὲς δι α κη ρύτ
τουν ὅ τι δὲν ἀ κο λου θοῦν οὔ τε τὸν Ἅ γιο Κυ πρια
νὸ οὔ τε τὸν Ἅ γιο Αὐ γου στῖ νο στὴν αὐ στη ρό τη
τά τους, ἀλ λὰ εἶ ναι παι διὰ τοῦ Πά πα Ἁ γί ου 
Στε φά νου «ὁ ὁ ποῖ ος δὲν θὰ ἐ πέ τρε πε τὸ αἱ ρε

τι κὸ βά πτι σμα νὰ 
προ σβάλ λε ται»1.

Αὐ τή ἡ ἀ πόρ ρι
ψη τῶν θέ σε ων τῶν 
Βο ρει ο α φρι κα νῶν 
πα τέ ρων δὲν εἶ ναι 
και νούρ για, ἀλ λὰ 
χρο νο λο γεῖ ται του
λά χι στον στὸν 13ο 
αἰ ώ να. Πο λὺ νω ρίς, 
ἀ πὸ τὴ Σύ νο δο τοῦ 
Λα τε ρα νοῦ  τὸ 1215, 
τὸ βά πτι σμα ποὺ 
τε λεῖ ται ἀ πὸ λα ϊ κό, 
αἱ ρε τι κό, ἀ βά πτι
στο, ἢ ἀ κό μη ἄ πι
στο, εἶ ναι ἀ πο δε
κτό, ἐ ὰν δι α τη ρεῖ 
τὸν ὀρ θὸ ἐ ξω τε ρι κὸ Ὁ Πάπας Ἰωάννης ΚΓ΄ κατά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου.
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τύ πο καὶ αὐ τὸς ποὺ βα πτί ζει ἔ χει τὴν δι ά θε ση νὰ τε λέ σει ὅ, τι ἡ 
Ἐκ κλη σί α τε λεῖ (ΧΡΗ ΣΤΟΥ ΠΑ ΠΑ ΘΑ ΝΑ ΣΙΟΥ, Τὸ «κα τ’ ἀ κρί
βειαν» Βά πτι σμα, σ. 196 ὑ ποσ. ). Αὐ τὴ ἡ θέ ση ἐ πα να λή φθη κε 
στὴ Σύ νο δο τῆς Φλω ρεν τί ας (14381445), ἐ νῶ ἡ Σύ νο δος τοῦ Τρι
δέν του (15451563) προ χω ρᾶ καὶ ἀ να θε μα τί ζει «ὅ ποι ον λέ γει ὅ τι 
δὲν εἶ ναι ἔγ κυ ρο τὸ βά πτι σμα, ποὺ χο ρη γεῖ ται ἀ πὸ αἱ ρε τι κοὺς». Οἱ 
Ρω μαι ο κα θο λι κοὶ Κώ δι κες τοῦ Κα νο νι κοῦ Δι καί ου ἀ πὸ τὸ 1917 καὶ 
1983 ὁ μοί ως ἐ πι βε βαι ώ νουν 
αὐ τὴ τὴ θέ ση(ὅ.π., σ. 196 
ὑ ποσ.) . 

Τὸ θε ο λο γι κὸ σχί σμα 
τῆς Β΄  Συ νό δου τοῦ 
Βα τι κα νοῦ

Αὐ τό μᾶς ὁ δη γεῖ στὸν 
σύγ χρο νο Ρω μαι ο κα θο λι κι
σμὸ καὶ στὶς ἀ πο φά σεις τῆς 
Β΄Βα τι κα νεί ου Συ νό δου. 
Αὐ τὲς οἱ ἀ πο φά σεις, ὅ σον 
ἀ φο ρᾶ τὴν θε ο λο γί α τοῦ 
βα πτί σμα τος, εἶ ναι κα τὰ τὴν 
γνώ μη τῶν Ρω μαι ο κα θο λι κῶν 
οἱ καρ ποὶ τῶν ἔρ γων ἐ κεί
νων τῶν θε ο λό γων οἱ ὁ ποῖ οι 
«ἔ κα ναν χῶ ρο θε ο λο γι κὰ γιὰ 
τὸ οἰ κου με νι κὸ ‘ἄ νοιγ μα’». 
Στὴν ἀ νά λυ ση τῶν ἀ πο φά
σε ων τῆς συ νό δου, ὁ π. Ἰ ω
άν νης Μέ γι εν τορφ ἐ φι στᾶ 
τὴν προ σο χή μας σὲ δύ ο 
ὄ ψεις τῶν νέ ων δι α ταγ μά
των τῆς Ρώ μης – δι α τάγ μα
τα ποὺ συν δυ α ζό με να δη μι
ουρ γοῦν θε με λι ώ δη θε ο λο
γι κὴ δυ σαρ μο νί α. Ἀ πὸ τὴ 
μί α με ριά, ὅ πως ἀ να φέ ρε ται 
λε πτο με ρῶς στὸ Δι ά ταγ μα 
τῆς Ἐκ κλη σί ας (Ι Ι Ι, 22), οἱ 
ἐ πί σκο ποι ποὺ δὲν ἔ χουν 
κοι νω νί α μὲ τὴν ἕ δρα τῆς 
Ρώ μης δὲν ἔ χουν κα μί α δογ
μα τι κὴ αὐ θεν τί α. Ἀ πὸ τὴν 
ἄλ λη με ριά, ὑ πο στη ρί ζε ται ὅ τι ὑ πάρ χουν «ἔγ κυ ρα» μυ στή ρια 
ποὺ τε λοῦν ται ἔ ξω ἀ πὸ τὴν Ἐκ κλη σί α, ὥ στε νὰ εἶ ναι δυ να τὸ νὰ 
γί νει δε κτὴ μί α κα τά στα ση με ρι κῆς κοι νω νί ας2 καὶ μί α πε ρι ο ρι
σμέ νη πρα κτι κή τῆς μυ στη ρια κῆς κοι νω νί ας μὲ τοὺς χω ρι σμέ νους 

Ἡ Β΄ Βατικανή Σύνοδος (1962-1965) καθιέρωσε καί θεσμικά τό βάπτισμα διά 
ραντισμοῦ στούς Ρωμαιοκαθολικούς.
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Χρι στια νούς. Συν δυ ά ζον τας αὐ τὲς τὶς δύ ο ἰ δέ ες μα ζὶ ἐμ φανί ζε ται 
«μί α νο μι κι στι κὴ ἔν νοι α πε ρὶ Ἐκ κλη σί ας, ποὺ τὴν θε ω ρεῖ ἕ να παγ κό
σμιον θε σμὸν ἐ λέγ χου καὶ δογ μα τι κῆς ἀ σφα λεί ας, ξε χω ρί ζον τας τὸν 
Χρι στὸ τῶν μυ στη ρί ων ἀ πὸ τὴν δογ μα τι κὴ Ἀ λή θεια». Ἑ πο μέ νως, 
δη μι ουρ γεῖ ται «ἕ νας θε ο λο γι κὸς δι χα σμὸς με τα ξύ τῆς μυ στη ρια κῆς 
πα ρου σί ας τοῦ Χρι στοῦ καὶ τῆς ἀ πο κα λύ ψε ώς Του ὡς μο να δι κῆς 
Ἀ λή θειας». Κα τὰ συ νέ πειαν, «ἡ αὐ θεν τί α εἰς τὴν ἔκ φρα σιν τῆς 

δογ μα τι κῆς δι δα σκα λί ας χω ρί ζε ται 
ἀ πὸ τὴν μυ στη ρια κὴν πραγ μα τι κό
τη τα»3.

Ἡ ἀ να γνώ ρι ση τοῦ αἱ ρε τι
κοῦ Βα πτί σμα τος κα θε αυ
τὸ ἀ πὸ τοὺς Ὀρ θο δό ξους 
Οἰ κου με νι στὲς

Ἔ χον τας λοι πὸν θί ξει δι’ ὀ λί γων 
τὰ ση μεῖ α ἐκ κλη σι ο λο γι κοῦ ἐν δι
α φέ ρον τος τῆς Ρω μαι ο κα θο λι κῆς 
θε ο λο γί ας, μπο ροῦ με κα λύ τε ρα 
νὰ κα τα νο ή σου με τὶς πρό σφα
τες συμ φω νί ες καὶ δη λώ σεις τῶν 
Ὀρ θοδό ξων Οἰ κου με νι στῶν. Ἂν 
καὶ ὑ πῆρ χαν ὁ ρι σμέ νοι σκόρ πιοι 
Ὀρ θό δο ξοι ποὺ ἀ κό μη καὶ πρὶν 
τὴν ἔ λευ ση τῆς Β΄Βα τι κά νειας 
Συ νό δου ὑ πο στή ρι ζαν τὴ γνη σι
ό τη τα τοῦ αἱ ρε τι κοῦ βα πτί σμα
τος ἀ φ’  ἑαυ τοῦ4, ὑ πὸ τὴν φα νε
ρὴ ἐ πιρ ρο ὴ τῆς συ νό δου καὶ τὸ 
«ἄ νοιγ μα» νέ ων δυ να το τή των ὁ 
ἀ ριθ μὸς αὐ ξή θη κε δρα μα τι κά.

Ἀ πό νω ρίς, τὸ 1975, ὁ Ἀρ χι ε πί
σκο πος Θυ α τεί ρων καὶ Μ. Βρετ
τα νί ας (τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι
αρ χεί ου) Ἀ θη να γό ρας Κοκ κι νά
κης στὴν συ νο δι κὰ ἐγ κε κρι μέ νη 
καὶ ἐ ξου σι ο δο τη μέ νη «Ὁ μο λο γί α 
Θυ α τεί ρων» δή λω σε ὅ τι «ὅ λοι 
οἱ Χρι στια νοὶ πι στεύ ουν στὸ ἴ διο 

βά πτι σμα διὰ τοῦ ὁ ποί ου ὅ λοι ἔ χουν γί νει μέ λη τοῦ Σώ μα τός Του, 
τῆς Ἐκ κλη σί ας» (A T H E N A G O R AS K O K K I N A K IS, T he T h y a
t e i ra C o n f e s s i on, L o n d on, T he F a i th P r e ss 1975, σ. 62). Δέ κα 
χρό νια ἀρ γό τε ρα ὁ λα ϊ κὸς τό τε θε ο λό γος Ἰ ω άν νης Ζη ζι ού λας (νῦν 
Μη τρο πο λί της Περ γά μου) πρό τει νε «νὰ ὁ μι λοῦ με γιὰ τὰ ὅ ρια τῆς 
Ἐκ κλη σί ας ἐ πὶ τῇ βά σει… τῆς βα πτι στι κῆς ἑ νό τη τας». Ὑ πο στή ρι ξε 
ὅ τι τὸ βά πτι σμα εἶ ναι αὐ τὸ ποὺ δι α γρά φει τὰ ὅ ρια τῆς Ἐκ κλη σί

Τό βάπτισμα διά ραντισμοῦ τῶν ἑτεροδόξων. Τά βρέφη βαπτίζονται ντυ-
μένα, ἀφοῦ δέν εἰσέρχονται καθόλου στό νερό.
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ας καὶ ὅ τι ὅ λοι οἱ Χρι στια νοὶ εἶ ναι βα πτι σμέ νοι. 
Ἕ πε ται, δηλαδή, ὅ τι «ἐν τός τοῦ βα πτί σμα τος, 
ἀ κό μη καὶ ἂν ὑ πάρ χει μί α δι ά σπα ση, μί α δι αί
ρε ση, ἕ να σχί σμα, ἀ κό μη μπο ρεῖς νὰ μι λᾶς γιὰ 
Ἐκ κλη σί α». Παραθέτουμε ἕνα χαρακτηριστικό 
ἀπόσπασμα ἀπό τό κείμενο τοῦ Μητροπολίτη 
Περγάμου:

«Ἐ ὰν λά βου με ὑ π’ ὄ ψιν μας τοὺς κα νό νες τῆς 
ἀρ χαί ας Ἐκ κλη σί ας, τό τε μπο ροῦ με νὰ ὁ μι λοῦ με 
γιὰ τὰ ὅ ρια τῆς Ἐκ κλη σί ας ἐ πὶ τῇ βά σει, θὰ πρό
τει να, τῆς βα πτι στι κῆς ἑ νό τη τας. Μὲ αὐ τὸ ἐν νο ῶ 
ὅ τι τὸ βά πτι σμα εἶ ναι ἕ να τό σο κα θο ρι στι κὸ 
ση μεῖ ο τῆς ζω ῆς μας, ὥ στε αὐ το μά τως δη μι ουρ γεῖ 
δι α χω ρι στι κὴ γραμ μὴ ἀ νά με σα στήν προβα πτι
στι κή καὶ με ταβα πτι στι κή κα τά στα ση: ἂν βα πτί
ζε σαι, ἀ μέ σως παύ εις νὰ εἶ σαι αὐ τὸ ποὺ ἤ σουν. 
Πε θαί νεις, ὅ πως λέ ει ὁ Ἅ γιος Παῦ λος, ὅ σον 
ἀ φο ρᾶ τὸ πα ρελ θόν, καὶ ἑ πο μέ νως ὑ πάρ χει μί α 
και νούρ για κα τά στα ση. Τὸ βά πτι σμα δη μι
ουρ γεῖ ἕ να ὅ ριο στὴν Ἐκ κλη σί α. Τώ ρα μὲ 
αὐ τὸ τὸ βα πτι στι κὸ ὅ ριο εἶ ναι κα τα νο η τὸ 
νὰ ὑ πάρ ξει δι αί ρε ση, ἀλ λὰ ὁ ποι α δή πο τε 
δι αί ρε ση μέ σα σὲ αὐ τὰ τὰ ὅ ρια δὲν εἶ ναι 
τὸ ἴ διο μὲ τὴν δι αί ρε ση ποὺ ὑ πάρ χει με τα
ξύ τῆς Ἐκ κλη σί ας καὶ αὐ τῶν ποὺ βρί σκον
ται ἔ ξω ἀ πὸ αὐ τὸ τὸ βα πτι στι κὸ ὅ ριο… 
Νο μί ζω ὅ τι πρέ πει νὰ λά βου με σο βα ρὰ 
τὰ βα πτι στι κὰ ὅ ρια τῆς Ἐκ κλη σί ας καὶ νὰ 
ἀ πο δε χτοῦ με ὅ τι ἔ ξω ἀ πὸ τὴν βά πτι ση δὲν 
ὑ πάρ χει Ἐκ κλη σί α. Ἐν τός τοῦ βα πτί σμα
τος, ἀ κό μη καὶ ἂν ὑ πάρ χει μί α δι ά σπα ση, 
μί α δι αί ρε ση, ἕ να σχί σμα, ἀ κό μη μπο ρεῖς νὰ μι λᾶς 
γιὰ Ἐκ κλη σί α. Ἀ κό μα καὶ ἂν πά ρε τε τὸ μον τέ λο 
τῆς Εὐ χα ρι στί ας ὡς βά ση σας, θὰ δεῖ τε ὅ τι αὐ τὸ 
ἀ φο ρᾶ ὅ λους τούς Χρι στια νούς. Ἂς πά ρου με 
τὴν Λει τουρ γί α τῆς ἀρ χαί ας Ἐκ κλη σί ας ὡς ἕ να 
πα ρά δειγ μα: μέ χρι τὸ ση μεῖ ο τῆς ἀ νά γνω σης τῶν 
Γρα φῶν ἤ, ὅ πως ἔ χου με ἀ κό μα σή με ρα στὴν Λει
τουρ γί α, μέ χρι τὸ φι λὶ τῆς εἰ ρή νης, ποὺ εἶ ναι τὸ 
ση μεῖ ο τῆς ἑ νό τη τας ἐν ἀ γά πῃ, καὶ τοῦ Συμ βό λου 
τῆς Πί στε ως, τὸ ὁ ποῖ ο εἶ ναι ση μά δι ἑ νό τη τας ἐν 
πί στει, μέ χρι αὐ τὸ τὸ ση μεῖ ο ἦ ταν κα τα νο η τὸ ὅ τι 
κά ποι ος μπο ροῦ σε νὰ πά ρει μέ ρος στὴν Λει τουρ
γί α καὶ με τὰ δὲν τοῦ ἐ πι τρε πό ταν γιὰ δι ά φο ρους 
λό γους (ὅ πως μί α ἐκ κλη σι α στι κὴ ποι νὴ γιὰ πα ρά
δειγ μα ἢ ἐ ὰν ἦ ταν κα τη χού με νος) νὰ παραμείνει. 

Ἔ φευ γε λοι πὸν πρίν ἀπό τὸ Μυ στή ριο. Αὐ τὸ 
τώ ρα ὑ πο δη λώ νει ὅ τι μπο ροῦ με νὰ κα τα νο ή σου με 
τὶς δι αι ρέ σεις μὲ τὴν Ἐκ κλη σί α ὡς λαμ βά νου σες 
χώ ρα ἀ κρι βῶς σ’ αὐ τὰ τὰ ση μεῖ α, εἴ τε στὸ φι λὶ 
τῆς εἰ ρή νης, ἢ στὸ Σύμ βο λο. Ἐ ὰν δὲν εἴ μα στε σὲ 
θέ ση νὰ ἀ γα πή σου με ὁ ἕ νας τὸν ἄλ λον καὶ νὰ 
ὁ μο λο γή σου με τὴν ἴ δια πί στη, τό τε ὑ πάρ χει ἕ να 
ρῆγ μα στὴν κοι νω νί α. Ἀλ λὰ αὐ τὸ τὸ ρῆγ μα δὲν 
ση μαί νει ὅ τι κά ποι ος ἐξέπεσε ἀ πὸ τὸ βα σί λει ο 
τῆς Ἐκ κλη σί ας. Οἱ Ὀρ θό δο ξοι, κα τὰ τὴ γνώ μη 
μου του λά χι στον, συμ με τέ χουν στὴν οἰ κου με νι κὴ 
κί νη ση ὡς μί α κί νη ση βα πτι σμέ νων Χρι στια νῶν, 
ποὺ βρί σκον ται σὲ κα τά στα ση δι αί ρε σης, δι ό τι 
δὲν μπο ροῦν νὰ ἐκ φρά σουν τὴν ἴ δια πί στη μα ζί. 
Στὸ πα ρελ θὸν αὐ τὸ συ νέ βαι νε λό γῳ τῆς ἔλ λει ψης 
ἀ γά πης, ἡ ὁ ποί α τώ ρα, δό ξα τῷ Θε ῷ, ἐ ξα φα νί
ζε ται» (Ι Ω ΑΝ ΝΟΥ ΖΗ ΖΙ ΟΥ ΛΑ, «O r t h o d ox 
E c c l e s i o l o gy a nd t he E c u m e n i c al M o v e m e

nt», S o u r o zh D i o c e s an M a g a z i ne [Ἀγ γλί α] 21 
(1985) 16).

 Ἕ ξι χρό νια ἀρ γό τε ρα, στὸ Μπά λα μαντ τοῦ 
Λι βά νου, συ νε τά χθη ἡ πε ρί φη μη σή με ρα «Συμ
φω νί α τοῦ Μπά λα μαντ». Με τα ξὺ τῶν δι α κη
ρύ ξε ών της ξε χώ ρι σε ἡ δή λω ση τοῦ «κοι νοῦ 
βα πτί σμα τος». Στὸ κεί με νο δι α βά ζου με: 13) 
«…ἀ πὸ τῆς ἐ νάρ ξε ως τῶν Πα νορ θο δό ξων Δι α
σκέ ψε ων καὶ τῆς Β΄ Συ νό δου τοῦ Βα τι κα νοῦ, ἡ 
ἐκ νέ ου ἀ να κά λυ ψη καὶ οἰ κει ο ποί η ση, τό σο ἀ πὸ 
τοὺς Ὀρ θο δό ξους ὅ σο καὶ ἀ πὸ τοὺς Κα θο λι κούς, 
τῆς Ἐκ κλη σί ας ὡς κοι νω νί ας, ἄλ λα ξαν ρι ζι κῶς 
οἱ προϋ πο θέ σεις καί, ἄ ρα, καὶ οἱ θε με λι ώ δεις 
στά σεις. Ἀ πὸ τὶς δύ ο πλευ ρὲς ἀ να γνω ρί ζε ται ὅ τι 
αὐ τὸ ποὺ ὁ Χρι στὸς ἐ νε πι στεύ θη στὴν Ἐκ κλη σί α 

Ἡ οἰκονομία πάντοτε κινεῖται μέσα στὸ πνεῦμα
καὶστὴβούλησητοῦκανόνατῆςπίστεωςκαὶσκο
πεύει στὸν ἴδιο στόχο, ἔχοντας τὴν ἀκρίβεια ὡς
μέτροκαὶτὶςἀρχὲςποὺδιατυπώνονταιστὸΕὐαγ
γέλιοὡςὁδηγότης.«Ἐὰνἡ‘οἰκονομία’ὑπερβαίνει
τὸνκανόνα,δὲνμπορεῖὅμωςσὲκαμμίαπερίπτωση
νὰτὸνἀντιστρατευθεῖ…Μπορεῖνὰεἶναιὑπερβα
τική,οὐδέποτεὅμωςἀνατρεπτικὴ»



Του ὁ μο λο γί α τῆς ἀ πο στο λι κῆς πί στε ως, συμ με
το χὴ στὰ ἴ δια μυ στή ρια, πρὸ πάν των στὴ μο να
δι κὴ Ἱ ε ρω σύ νη ποὺ τε λεῖ τὴ μο να δι κὴ θυ σί α τοῦ 
Χρι στοῦ, ἀ πο στο λι κὴ δι α δο χὴ τῶν Ἐ πι σκό πων 
δὲν δύ να ται νὰ θε ω ρῆ ται ὡς ἡ ἰ δι ο κτη σί α τῆς μί ας 
μό νον ἀ πὸ τὶς Ἐκ κλη σί ες μας. Στὰ πλαί σια αὐ τὰ 
εἶ ναι προ φα νὲς ὅ τι κά θε εἴ δους ἀ να βα πτι σμὸς 
ἀ πο κλεί ε ται».

Κα τὰ πό δας, ὁ Ἀρ χι ε πί σκο πος τῆς Ἐκ κλη
σί ας τῆς Κων σταν τι νου πό λε ως συ νει σέ φε ρε 

ὁ μοί ως μί α δή λω ση γιὰ τὴν «βα πτι σμα τι κὴ ἑ νό
τη τα». Στὸ «Κοι νὸ Ἀ να κοι νω θὲν» τοῦ Πά πα 
Ἰ ω άν νη Παύ λου τοῦ Β΄καὶ τοῦ Πα τριά ρχη 
Βαρ θο λο μαί ου, στὶς 29 Ἰ ου νί ου 1995, ἔ γι νε ἡ 
ἑ ξῆς δή λω ση: «Μί α κοι νὴ μυ στη ρια κὴ ἀν τί λη ψη 
τῆς Ἐκ κλη σί ας ἔ χει ἐμ φα νι σθεῖ, δι α τη ρεῖ ται καὶ 
με τα δί δε ται στὸ χρό νο διὰ τῆς ἀ πο στο λι κῆς δι α
δο χῆς… πα ρα κι νοῦ με τοὺς πι στούς μας, Κα θο λι
κοὺς καὶ Ὀρ θο δό ξους, νὰ ἐ νι σχύ σουν τὸ πνεῦ μα 
τῆς ἀ δελ φό τη τας, τὸ ὁ ποῖ ο προ έρ χε ται ἀ πὸ τὸ 
ἕ να βά πτι σμα καὶ ἀ πὸ τὴν συμ με το χὴ στὴ μυ στη
ρια κὴ ζω ή» . 

Ὁ Μη τρο πο λί της Πί τσβουργκ Μά ξι μος 
(Οἰ κου με νι κὸ Πα τρι αρ χεῖ ο), ἕ νας θερ μὸς ὑ πο
στη ρι κτὴς τῆς Συμ φω νί ας τοῦ Μπά λα μαντ, 
πι στεύ ει ἐ πί σης ὅ τι ἡ Ὀρ θό δο ξη δι δα σκα λί α 
ἀ να γνω ρί ζει τὸ ἑ τε ρό δο ξο βά πτι σμα αὐ τὸ κα θ’ 
αὑ τό. Δή λω σε τὰ ἑ ξῆς στὸ πε ρι ο δι κὸ τῆς ἐ πι
σκο πῆς του: «Ὅ ταν ὁ μο λο γοῦ με πί στη σὲ ἕ να 
Βά πτι σμα εἰς ἄ φε σιν ἁ μαρ τι ῶν, δὲν ἐν νο οῦ με μὲ 
αὐ τὸ τὸ Ὀρ θό δο ξο Βά πτι σμα, ἀλ λὰ κά θε Χρι στι
α νι κὸ Βά πτι σμα». «Ὀρ θο δο ξί α καὶ Ρω μαι ο κα
θο λι κι σμός, οἱ δύ ο ‘ἀ δελ φὲς ἐκ κλη σί ε ς’, πα λαι

ό θεν συ νε χί ζουν νὰ ἀ να γνω ρί ζουν τὸ Βά πτι σμα 
ἀλ λή λων, ὅ πως ἐ πί σης καὶ τὰ ἄλ λα μυ στή ρια, τὰ 
ἐ πι τε λού με να στὶς ἐκ κλη σί ες αὐ τές». «Ὁ ἀ να
βα πτι σμὸς ὑ πὸ τῶν Ὀρ θο δό ξων τῶν ἑ τε ρο δό ξων 
βα πτι σμέ νων Χρι στια νῶν ἐμ πνέ ε ται ἀ πὸ στε νο
κε φα λιά, φα να τι σμὸ καὶ μι σαλ λο δο ξί α… εἶ ναι 
μί α ἀ δι κί α κα τὰ τοῦ Χρι στι α νι κοῦ Βα πτί σμα τος 
καὶ ἐν τέ λει μί α βλα σφη μί α τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος, 
ποὺ ἐ πε νερ γεῖ σὲ κά θε Χρι στι α νι κὸ Βά πτι σμα» 
(Μη τρο πο λί τη Πι τσβούρ γου Η.Π.Α, κ. ΜΑ ΞΙ

ΜΟΥ, στὸ πε ριοδ. Ἐ πι σκο πῆς Πι τσβούρ
γου T he I l l u m i n a t or, Θέ ρος 1995).

Ὁ Μη τρο πο λί της Μά ξι μος, ὁ Ἐ πί σκο
πος Ξάν θου Δη μή τριος, ὁ π. Ἀ λέ ξαν
δρος Γκο λί τζιν, ὁ π. Ἀλ κι βιά δης Κα λύ
βας, ὁ κα θη γη τὴς Ἰ ω άν νης Ἔ ρικ σον κ.ἄ. 
ἦ ταν με τα ξὺ τῶν ὀρ θο δό ξων ἀν τι προ σώ
πων ποὺ ὑ πέ γρα ψαν τὸ «Κοι νὸ Συμ φω
νη θὲν» τῆς Βο ρει ο α με ρι κα νι κῆς Ὀρ θο
δο ξο κα θο λι κῆς θε ο λο γι κῆς Σύ σκε ψης 
γιὰ τὸ «Βά πτι σμα καὶ τὴ Μυ στη ρια κὴ 
Οἰ κο νο μί α». Ἡ συμ φω νί α, ἐκ δο θεῖ σα 
τὸ 1999, ἀ πο τέ λε σε μί α προ σπά θεια γιὰ 

ἀ πάν τη ση στὶς κρι τι κὲς τῆς Συμ φω νί ας τοῦ 
Μπά λα μαντ, ὅ πως ἐ πί σης γιὰ ἔκ δο ση μί ας 
κρι τι κῆς τῆς μυ στη ρια κῆς οἰ κο νο μί ας. Πέ ραν 
τοῦ χα ρα κτη ρι σμοῦ τοῦ Ἁ γί ου Νι κο δή μου τοῦ 
Ἁ γι ο ρεί του ὡς «νε ω τε ρι στῆ» γιὰ τὴ συ νει σφο
ρά του στὴν πα ρά δο ση τῆς Ἐκ κλη σί ας σὲ ὅ ,τι 
ἀ φο ρᾶ τὴν οἰ κο νο μί α, ἡ Σύ σκε ψη δή λω σε τὰ 
ἀ κό λου θα: «Τὰ Ὀρ θό δο ξα καὶ Κα θο λι κὰ μέ λη 
τῆς Σύ σκε ψής μας πα ρα δέ χον ται, στὶς ἀμ φό τε ρες 
πα ρα δό σεις μας, μί α κοι νὴ δι δα σκα λί α καὶ μί α 
κοι νὴ πί στη σὲ ἕ να βά πτι σμα, πα ρὰ τὶς κά ποι ες 
ἀ πο κλί σεις στὴν πρα κτι κή, οἱ ὁ ποῖ ες, πι στεύ ου με, 
δὲν ἐ πη ρε ά ζουν τὴν οὐ σί α τοῦ μυ στη ρί ου. Πα ρα
κι νού με θα ἑ πο μέ νως νὰ δη λώ σου με ὅ τι ἀ να γνω
ρί ζου με ἐ πί σης ὁ ἕ νας τὸ βά πτι σμα τοῦ ἄλ λου ὡς 
ἕ να καὶ τὸ αὐ τό. Αὐ τὴ ἡ ἀ να γνώ ρι ση ἔ χει πρό δη
λες ἐκ κλη σι ο λο γι κὲς συ νέ πει ες. Ἡ Ἐκ κλη σί α εἶ ναι 
ἡ ἴ δια μα ζὶ μὲ τὸ πε ρι βάλ λον καί τὸ ἀ πο τέ λε σμα 
τοῦ βα πτί σμα τος, καὶ δὲν εἶ ναι δι κό μας δη μι ούρ
γη μα. Αὐ τὴ ἡ ἀ να γνώ ρι ση ἀ παι τεῖ ἀ πὸ τὴν κά θε 
πλευ ρὰ τοῦ δι α λό γου μας τὴν ἀ να γνώ ρι ση μί ας 
ἐκ κλη σι α στι κῆς πραγ μα τι κό τη τας στὴν ἄλ λη, ὅ σο 
πο λὺ καὶ ἂν θε ω ροῦ με, ἴ σως, τὸν δι κό τους τρό

Ἡπατερικὴμαρτυρίαἐπὶτοῦἐρωτήματοςτοῦ
αἱρετικοῦ βαπτίσματος δὲν ἦταν ποτὲ ὑπὸ
συζήτησηπαρὰτὶςπρόσφατεςἀντίθετεςδηλώ
σεις.ὉἍγιοςἈθανάσιοςὁΜέγας, γιὰπαρά
δειγμα, σαφῶς θεωροῦσε τὴν ὀρθὴ πίστη ὡς
ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἐκπλήρωση ἑνὸς γνησίου
καὶχαριτοδότουβαπτίσματος.

118



πο ζω ῆς τῆς ἐκ κλη σι α στι κῆς πραγ μα τι κό τη τας ὡς ἐ λατ τω μα τι κὸ ἢ 
ἀ τε λῆ. Στὴν κοι νή μας πραγ μα τι κό τη τα τοῦ βα πτί σμα τος ἀ να κα λύ
πτου με τὴν θε με λί ω ση τοῦ δι α λό γου μας, ὅ πως ἐ πί σης τὴν δύ να μη 
καὶ τὸ ἐ πεῖ γον τῆς προ σευ χῆς τοῦ Ἰ η σοῦ ‘ἵ να πάν τες ἕν ὦ σι ν’. Ἐ δῶ, 
τε λι κά, εἶ ναι ἡ ἀ σφα λὴς βά ση τῆς 
σύγ χρο νης χρή σης τῆς φρά σης, 
‘ἀ δελ φὲς ἐκ κλη σί ε ς’» ( Βά πτι σμα 
καὶ Μυ στη ρια κὴ Οἰ κο νο μί α. Μί α 
Σύμ φω νη Δή λω ση τῆς Βο ρει ο α
με ρι κα νι κῆς Ὀρ θο δο ξο κα θο λι κῆς 
Θε ο λο γι κῆς Σύ σκε ψης, Ὀρ θό δο
ξη Σχο λὴ Ἁ γί ου Βλα δί μη ρου, 
Κρέ στγουντ Νέ α Ὑ όρ κη, 3 Ἰ ου
νί ου 1999).

Γιά τὸν σκο πό μας ἐ δῶ, αὐ τὸ 
ποὺ πρέ πει νὰ εἶ ναι ξε κά θα
ρο εἶ ναι ὁ ση μαν τι κὸς ρό λος 
ποὺ ἔ παι ξε ἡ Ρω μαι ο κα θο λι
κὴ θε ω ρί α τῆς «βα πτι σμα τι κῆς 
ἑ νό τη τας» στὴ συμ φω νί α. Στὴ 
σύν το μη ἀ νά λυ σή του ἐ πὶ τοῦ 
κει μέ νου, ἕ νας σύγ χρο νος ἱ ε
ράρ χης ἀ πο δει κνύ ει τὸ ψεῦ δος 
τῆς «βα πτι σμα τι κῆς ἑ νό τη τας» 
καὶ ὀρ θὰ τὴν ἀ να γνω ρί ζει ὡς μί α 
ἐκ δο χὴ τῆς «θε ω ρί ας τῶν κλά
δων». Φαί νε ται, γρά φει, «ὅ τι ἡ 
ἀ πο δο χὴ τοῦ Βα πτί σμα τος τῶν 
αἱ ρε τι κῶν (Πα πι κῶν, Προ τε σταν
τῶν ποὺ ἀλ λοί ω σαν τὸ δόγ μα τῆς 
Ἁ γί ας Τριά δος κ.λπ.) ἑρ μη νεύ ε ται 
ὡς ἀ πο δο χὴ τῆς ὑ πάρ ξε ως Ἐκ κλη
σί ας στοὺς αἱ ρε τι κοὺς καὶ ἀ κό μη 
χει ρό τε ρο ὅ τι οἱ ‘δύ ο Ἐκ κλη σί ε ς’ 
Ὀρ θό δο ξη καὶ Λα τι νι κὴ ἔ χουν 
ἑ νό τη τα πα ρὰ τὶς ‘μι κρὲ ς’ δι α φο
ρὲς ἢ προ ερ χό μα στε ἀ πὸ τὴν ἴ δια 
Ἐκ κλη σί α καὶ πρέ πει νὰ ἀ να ζη
τή σου με νὰ ἐ πι στρέ ψου με καὶ νὰ 
ἀ πο τε λέ σου με τὴν μό νη Ἐκ κλη σί α. 
Εἶ ναι ἔκ δη λη ἐ δῶ ἡ θε ω ρί α τῶν κλά δων»5.

Μί α ἔκ φρα ση τῆς θε ω ρί ας τῶν κλά δων ἐ πὶ τῇ βά σει τοῦ «κοι
νοῦ βα πτί σμα τος» βρί σκε ται κα θα ρὰ στὸ κεί με νο ποὺ υἱ ο θε τή
θη κε καὶ ὑ πο γρά φη κε ἀ πὸ τοὺς Ὀρ θο δό ξους οἰ κου με νι στὲς στὴ 
Δεύ τε ρη Εὐ ρω πα ϊ κὴ Οἰ κου με νι κὴ Συ νέ λευ ση τοῦ Συμ βου λί ου 

Ἡ ἀναγνώριση τοῦ αἱρετικοῦ Βαπτίσματος ἀπό τούς Ὀρθόδοξους 
Οἰκουμενιστές εἶναι πλέον μία πραγματικότητα στά πλαίσια τοῦ διαλό-
γου μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς καί στό Π.Σ.Ε. Ἐπάνω ὁ Μητροπολίτης 
Περγάμου μέ τόν Πάπα καί κάτω ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος 
μέ ἀξιωματούχους τοῦ Π.Σ.Ε.
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τῶν Εὐ ρω πα ϊ κῶν Ἐκ κλη σι ῶν τὸν Ἰ ού νιο τοῦ 1997. Ἐ κεῖ δι α βά
ζου με: «στὸ βα πτι σμα τι κὸ ὕ δωρ ἀ να γω ρί ζου με τὴν πα ρου σί α τοῦ 
Πνεύ μα τος, ἡ ὁ ποί α εἶ ναι ἡ πη γὴ ὅ λης τῆς ζω ῆς καὶ μᾶς κα θι στᾶ 
μέ λη τοῦ σώ μα τος τοῦ Χρι στοῦ» (Τε λι κὸ Κεί με νο Νο. 2, «Βα σι κὸν 
Κεί με νον», Λ 33). «Συ νι στοῦ με στὶς ἐκ κλη σί ες… νὰ ἀ να ζη τή σουν 
τὴν ἐ πί τευ ξη τῆς ἀ μοι βαί ας ἀ να γνω ρί σε ως τοῦ Βα πτί σμα τος με τα

ξὺ ὅ λων τῶν Χρι στι α νι κῶν Ἐκ κλη σι ῶν» 
(Τε λι κό Κεί με νο Νο. 3, «Συ στά σεις γιὰ 
πρά ξη», 1,1).

Τε λι κά, τὸν Ἰ ού λιο τοῦ ἔ τους 2004, οἱ 
ἐ πι σκο πὲς τῆς Αὐ στρα λί ας τῶν Πα τρι
αρ χεί ων τῆς Κων σταν τι νου πό λε ως, Ἀν τι
ο χεί ας καὶ τῆς Ρου μα νί ας ὑ πέ γρα ψαν 
τὸ ἐ πο νο μα ζό με νο «Συμ φω νητι κὸ ἔγ γρα
φο» τοῦ Ἐ θνι κοῦ Συμ βου λί ου Ἐκ κλη σι ῶν 
τῆς Αὐ στρα λί ας, μὲ τὸ ὁ ποῖ ο ἀ να γνω
ρί ζουν τὸ μυ στή ριο τοῦ Βα πτί σμα τος, 
ποὺ τε λεῖ ται στὶς ἑ τε ρό δο ξες κοι νό τη τες 
(Ρω μαι ο κα θο λι κούς, Ἀν τι χαλ κη δο νί ους, 
Ἀγ γλι κα νούς, Λου θη ρα νούς, Οὐ νί τες, 
Κον γκρε να σι ο να λι στὲς) καὶ προ ω θοῦν 
τὴ χρή ση ἑ νὸς κοι νοῦ «Πι στο ποι η τι κοῦ 
Βα πτί σμα τος». Δη λα δή, οἱ Ὀρ θό δο ξοι ἱ ε
ράρ χες στὴν Αὐ στρα λί α, καὶ ἐ πα γω γι κῶς 
στὴν Κων σταν τι νού πο λη, στὴ Δα μα σκὸ 
καὶ στὸ Βου κου ρέ στι, ἔ χουν ἀ να γνω ρί σει 
τὸ βά πτι σμα ὡς ὑ πάρ χον κα θε αυ τὸ στὶς 
ἑ τε ρό δο ξες ὁ μο λο γί ες. Ἂν καὶ πρω το φα
νὴς γιὰ τοὺς Ὀρ θο δό ξους, αὐ τὴ ἡ συμ φω
νί α εἶ ναι σύμ φω νη μὲ τὴ δι α κή ρυ ξη τῆς 
Β΄ Συ νό δου τοῦ Βα τι κα νοῦ, δη λα δὴ ὅ τι 
«ὅ σοι πι στεύ ουν στὸ Χρι στὸ καὶ ἔ λα βαν 
ἔγ κυ ρα τὸ βά πτι σμα βρί σκον ται σὲ κά ποι α 
κοι νω νί α μὲ τὴν Κα θο λι κὴ Ἐκ κλη σί α, ἔ στω 
καὶ ἂν ἡ κοι νω νί α αὐ τὴ εἶ ναι ἀ τε λής… 

[ὅ σοι ἔ χουν] λά βει τὸ βά πτι σμα τὴ δι καί ω ση ἀ πὸ τὴν πί στη, εἶ ναι 
ἐν σω μα τω μέ νοι στὸ Χρι στό, καὶ ἑ πο μέ νως δί και α φέ ρουν τὸ χρι
στι α νι κὸ ὄ νο μα καὶ πο λὺ σω στὰ ἀ να γνω ρί ζον ται ἀ πὸ τὰ παι διὰ τῆς 
Κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας, σὰν ἀ δελ φοὶ ‘ἐν Κυ ρί ῳ’» (Δι ά ταγ μα πε ρὶ 
Οἰ κου με νι σμοῦ, κεφ. 1, ἀ ριθμ. 3). «Τὸ βά πτι σμα, ἑ πο μέ νως, εἶ ναι ὁ 
μυ στη ρια κὸς δε σμὸς τῆς ἑ νό τη τας, ἡ θε με λί ω ση τῆς κοι νω νί ας με τα
ξὺ ὅ λων τῶν Χρι στια νῶν» (Οἰ κου με νι στι κός Κα τά λο γος (D i r e c t o ry 
on E c u m e n i sm), κεφ. 2, ἀ ριθμ. 11).

Συμ πέ ρα σμα: Κλή ση γιὰ ἐ πι στρο φὴ στὴν αὐ στη ρό
τη τα



Οἱ ἀ πό ψεις ποὺ πα ρου σι ά στη καν ἀ πὸ αὐ τοὺς 
τοὺς Ὀρ θο δό ξους θε ο λό γους καὶ ἱ ε ράρ χες εἶ ναι 
κα θα ρὰ ἐ ναρ μο νι σμέ νες μὲ αὐ τὲς τῶν Ρω μαι ο
κα θο λι κῶν, ἀ πό ψεις ἰ δι αί τε ρα ἐκ πε φρα σμέ νες 
καὶ ἀ νε πτυγ μέ νες ἀ πὸ τὴ Β΄ Σύ νο δο τοῦ Βα τι
κα νοῦ καὶ ἐν τεῦ θεν. Πρό κει ται γιὰ ἀ πό ψεις 
ποὺ ἀν τι τί θεν ται στὴν Πα τε ρι κὴ ὁ μο φω νί α καὶ 
στοὺς κα νό νες τῆς Ἐκ κλη σί ας. Ἀ πό ψεις ποὺ 
δι α κυ βεύ ουν τὴν ἀ κε ραι ό τη τα τῆς Ἐκ κλη σί ας 
καὶ πα ρα κω λύ ουν τὴν ἀ πο στο λή της. Πά νω 
ἀ π’ ὅ λα εἶ ναι ἀ πό ψεις ποὺ πα ρα βλέ πουν τὴν 
ὑ πε ρο χὴ τῆς πί στε ως σὲ σχέ ση μὲ τὴν ἑ νό τη τα 
– κά θε εἴ δους ἑ νό τη τα, εἴ τε ὀ νο μά ζε ται «με ρι
κὴ» εἴ τε «πλή ρης». Καὶ ὅ πως λέ ει ὁ Ἅ γιος Ἰ ω
άν νης Χρυ σό στο μος «Ὅ ταν πάν τες πι στεύ ω μεν, 
τό τε ἑ νό της ἐ στὶ» (Ὁ μι λί α εἰς Ἐ φε σί ους 11, 3, PG 
62, 85).

Ἡ πα τε ρι κὴ μαρ τυ ρί α ἐ πὶ τοῦ ἐ ρω τή
μα τος τοῦ αἱ ρε τι κοῦ βα πτί σμα τος δὲν 
ἦ ταν πο τὲ ὑ πὸ συ ζή τη ση πα ρὰ τὶς πρό
σφα τες ἀν τί θε τες δη λώ σεις. Ὁ Ἅ γιος 
Ἀ θα νά σιος ὁ Μέ γας, γιὰ πα ρά δειγ μα, 
σα φῶς θε ω ροῦ σε τὴν ὀρ θὴ πί στη ὡς 
ἀ πα ραί τη τη γιὰ τὴν ἐκ πλή ρω ση ἑ νὸς 
γνη σί ου καὶ χα ρι το δό του βα πτί σμα τος. 
Τὰ λό για του πε ρι ε κτι κὰ ἐκ φρά ζουν τὴν 
πα τε ρι κὴ ὁ μο φω νί α: «Διὰ τοῦ το γοῦν καὶ 
ὁ Σω τὴρ οὐκ ἁ πλῶς ἐ νε τεί λα το βα πτί ζειν, 
ἀλ λὰ πρῶ τον φη σι, Μα θη τεύ σα τε εἲ θ’ 
οὕ τω. Βα πτί ζε τε εἰς ὄ νο μα Πα τρός, καὶ Υἱ οῦ, καὶ 
ἁ γί ου Πνεύ μα τος, ἵν’ ἐκ τῆς μα θή σε ως ἡ πί στις 
ὀρ θὴ γέ νη ται, καὶ με τὰ πί στε ως ἡ τοῦ βα πτί σμα
τος τε λεί ω σις προ στε θῆ. Πολ λαὶ γοῦν καὶ ἄλ λαι 
αἱ ρέ σεις λέ γου σαι τὰ ὀ νό μα τα μό νον, μὴ φρο νοῦ
σαι δὲ ὀρ θῶς, ὡς εἴ ρη ται, μη δὲ τὴν πί στιν ὑ γι αί
νου σαν ἔ χου σαι, ἀ λυ σι τε λὲς ἔ χου σι καὶ τὸ πα ρ’ 
αὐ τῶν δι δό με νον ὕ δωρ, λει πό με νον εὐ σε βεί ᾳ ἢ 
λυ τροῦ σθαι» (Κα τὰ τῶν Ἀ ρεια νῶν 2, 4243, PG 
2637, 2B).

Δυ στυ χῶς ἀ που σιά ζει ἡ σα φή νεια καὶ ἡ εὐ θύ
τη τα μὲ τὴν ὁ ποί α ὁ Ἅ γιος Ἀ θα νά σιος μι λᾶ. 
Αὐ τὸ συμ βαί νει, δι ό τι στὴν πα πι κὴοἰ κου με νι
στι κὴ θε ω ρί α τοῦ βα πτί σμα τος καὶ τῆς Ἐκ κλη
σί ας ὑ πάρ χει ἀ πί στευ τη ἐ σω τε ρι κὴ σύγ χυ ση 
καὶ ἀν τί φα ση, τὴν ὁ ποί α κα λού μα στε νὰ πι στέ

ψου με ὅ τι εἶ ναι ἁ πλῶς μί α ἀν τι νο μί α. Δὲν εἶ ναι. 
Εἶ ναι κα θα ρὰ ἕ νας νο μι κι σμὸς ποὺ δι α στρέ φει 
τὴν πραγ μα τι κό τη τα, προ κει μέ νου νὰ προ σαρ
μό σει τὴν θε ο λο γί α στοὺς δυσ λει τουρ γι κοὺς 
τύ πους τῆς Δυ τι κῆς χρι στι α νι κῆς ζω ῆς. Καὶ 
ἐ πι πλέ ον, ἡ «βα πτι σμα τι κὴ ἑ νό τη τα» ἀν τι προ
σω πεύ ει τὴν κυ ρί αρ χη σκέ ψη στοὺς οἰ κου με
νι στι κοὺς κύ κλους. Ἐ δῶ βρί σκε ται ἡ με γά λη 
τρα γω δί α καὶ πα ρω δί α τῆς Ὀρ θό δο ξης «μαρ τυ
ρί ας» στὴν Οἰ κου με νι κὴ Κί νη ση. Οἱ Ὀρ θό δο ξοι 
οἰ κου με νι στὲς ἔ χουν ἀν τι πα ρα θέ σει τὴν ἀ γά
πη στὴν ἀ λή θεια καὶ ἔ χουν συ σκο τί σει ἀ κό μη 
πε ρισ σό τε ρο τὸν ὑ πάρ χον τα δι α χω ρι σμὸ.

Τί, λοι πόν, ἀ παι τεῖ ται νὰ γί νει ἐ νό ψει αὐ τῆς 
τῆς ἀ πο χώ ρι σης ἀ πὸ τὸν κα νό να τῆς πί στε ως; 
Ὅ πως σὲ πα λαι ό τε ρους χρό νους, ὅ ταν «ἡ ἐ πι
εί κεια ἔ θε τε σὲ κίν δυ νο τὴν εὐ η με ρί α τοῦ Ὀρ θο

δό ξου ποι μνί ου, ἐκ θέ τον τάς το στὴ δι ά βρω ση καὶ 
ἐν θαρ ρύ νον τάς το στὴν ἀ δι α φο ρί α καὶ στὴν ἀ πο
στα σί α», ἡ Ἐκ κλη σί α θὰ πρέ πει «νὰ κα τα φεύ
γει στὴν αὐ στη ρό τη τα» (ΚΑΛ ΛΙ ΣΤΟΥ W A RE, 
Εὐ στρά τιος Ἀρ γέν της, σ. 85.), ὅ σον ἀ φο ρᾶ 
τὴν ἐ πι στρο φὴ τῶν ἑ τε ρο δό ξων. Ὅ πως καὶ ὁ 
Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος ἔ χει 
γρά ψει: «Ὅ ταν ὑ πάρ χει μί α τέ τοι α σύγ χυ ση, 
τό τε εἶ ναι ἀ νάγ κη νὰ υἱ ο θε τοῦ με τὴν ἄ πο ψη τῆς 
ἀ κρι βεί ας, ποὺ δι α σώ ζει τὴν ἀ λή θεια, ὅ τι δη λα δὴ 
ὅ σοι πε ρι πί πτουν στὴν αἵ ρε ση βρί σκον ται ἐ κτός 
της Ἐκ κλη σί ας καὶ δὲν ἐ νερ γεῖ τὸ Ἅ γιον Πνεῦμα 
γιὰ τὴν θέωση» (Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση 71, 
Δεκ. 2001).
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1. K A RL A D AM, Τὸ πνεῦ μα τοῦ κα θο λι κι σμοῦ, N ew 
Y o rk: M a c m i l l an 1943, σ. 190. «Ὁ ἰ σχυ ρι σμὸς ὅ τι ἡ 
Κα θο λι κὴ Ἐκ κλη σί α τῶν τε λευ ταί ων αἰ ώ νων ἔ χει ἀ να
πτύ ξει τὶς ἰ δέ ες τοῦ Ἁ γί ου Κυ πρια νοῦ καὶ τοῦ Ἁ γί ου 
Αὐ γου στί νου, ὅ τι ἔ χει ‘συ νε χῶς ἀ κο νί σει τὴν ἀρ χὴ τῆς 
ἀ πο κλει στι κό τη τας καὶ ἑ πο μέ νως συ νε χῶς πε ρι ο ρί ζει 
τὸν Κα θο λι κι σμὸ’ (H e i l er), εἶ ναι σὲ ἀν τί θε ση μὲ τὰ 
σα φῆ γε γο νό τα τῆς ἱ στο ρί ας. Για τί ἡ ἀ λή θεια εἶ ναι ὅ τι  
ἡ νε ό τε ρη Ἐκ κλη σί α δι όρ θω σε τὸν ἀρ χι κὸ ρι γο ρι σμὸ τῶν 
ἀρ χαί ων θε ο λό γων τῆς Ἀ φρι κῆς καὶ ἰ σχυ ρί στη κε ὅ τι ἡ 
Χά ρις τοῦ Θε οῦ ἐ νερ γοῦ σε ἀ κό μα καὶ ἔ ξω ἀ πὸ τὸ Κα θο
λι κὸ σῶ μα. Τὰ μὴ Κα θο λι κὰ μυ στή ρια ἔ χουν τὴν δύ να μη 
νὰ ἁ γιά σουν καὶ νὰ σώ σουν, ὄ χι μό νο ἀν τι κει με νι κὰ ἀλ λὰ 
καὶ ὑ πο κει με νι κὰ» (σ. 192).

2. Βλ. κε φά λαι ο 1, ἀ ριθ μὸς 3, τοῦ Δι α τάγ μα τος πε ρὶ 
Οἰ κου με νι σμοῦ. Ἐ κεῖ δι α βά ζου με: «Πραγ μα τι κά, ὅ σοι 
πι στεύ ουν στὸ Χρι στὸ καὶ ἔ λα βαν ἔγ κυ ρα τὸ βά πτι σμα 
βρί σκον ται σὲ κά ποι α κοι νω νί α μὲ τὴν Κα θο λι κὴ Ἐκ κλη
σί α, ἔ στω καὶ ἂν αὐ τὴ ἡ κοι νω νί α εἶ ναι ἀ τε λής». Πα ρα
κά τω δὲ δι α βά ζου με: «Δὲν εἶ ναι ἐ πί σης λί γες οἱ ἱ ε ρὲς 
πρά ξεις τῆς χρι στι α νι κῆς θρη σκεί ας ποὺ τε λοῦν ται ἀ πὸ 
τοὺς χω ρι σμέ νους ἀ δελ φούς μας, οἱ ὁ ποῖ ες μὲ δι ά φο
ρους τρό πους, ἀ νά λο γα μὲ τὴ δι α φο ρε τι κὴ κα τά στα ση 
κά θε Ἐκ κλη σί ας ἢ Κοι νό τη τας, μπο ροῦν ἀ ναμ φι σβή τη τα 
νὰ με τα δί δουν πραγ μα τι κὰ τὴ ζω ὴ τῆς χά ρης, καὶ πρέ πει 
νὰ ἀ να γνω ρι στοῦν ἱ κα νὲς νὰ ἀ νοί γουν τὴν εἴ σο δο πρὸς 
τὴν κοι νω νί α τῆς σω τη ρί ας. Ἑ πο μέ νως, οἱ χω ρι σμέ νες 
αὐ τὲς Ἐκ κλη σί ες καὶ Κοι νό τη τες, ἂν καί, ὅ πως πι στεύ
ου με, ἔ χουν ἐλ λεί ψεις, δὲν στε ροῦν ται κα θό λου ἀ πὸ τὴ 
ση μα σί α τους καὶ τὴν σπου δαι ό τη τά τους μέ σα στὸ μυ στή
ριο τῆς σω τη ρί ας. Πραγ μα τι κά, τὸ Πνεῦ μα τοῦ Χρι στοῦ 
δὲν ἀρ νεῖ ται νὰ τὶς χρη σι μο ποι ή σει σὰν μέ σα σω τη ρί ας, 
ἡ δύ να μη τῶν ὁ ποί ων προ έρ χε ται ἀ πὸ τὸ ἴ διο τὸ πλή ρω
μα τῆς χά ρης καὶ τῆς ἀ λή θειας, ποὺ τὸ ἐμ πι στεύ θη κε ὁ 
Χρι στὸς στὴν Κα θο λι κὴ Ἐκ κλη σί α» (ἡ ἔμ φα ση εἶ ναι τοῦ 
γρά φον τος). Πιὸ κά τω, τὸ θε ο λο γι κὸ σχί σμα γιὰ τὸ ὁ ποῖ ο 
μι λά ει ὁ πα τὴρ M e y e n d o rf, ἐκ δη λώ νε ται πιὸ ἔν το να 
ὅ ταν γιὰ λό γους ἔκ φρα σης ἑ νό τη τας ἡ κοι νὴ λα τρεί α 
ἀ πα γο ρεύ ε ται, ἀλ λὰ γιὰ λό γους ἀ πό κτη σης χά ρι τος 
ἐ παι νεῖ ται. «Ἡ ἔν νοι α τῆς ἑ νό τη τας κα τὰ κα νό να ἀ πα
γο ρεύ ει τὴν ‘κοι νω νί α στὰ ἱ ε ρά’. Ἡ ἀ νάγ κη συμ με το χῆς 
στὴ θεί α χά ρη με ρι κὲς φο ρὲς τὴν συ νι στᾶ» (βλ. κεφ. 2, 
ἀ ριθμ. 8). Καὶ αὐ τὸ ἐ πει δὴ ἡ ἑ νό τη τα δὲν ἐκ φρά ζε ται 
στὴ Θεί α Εὐ χα ρι στί α, ἀλ λὰ στὸν ὑ πο τι θέ με νο ἀν τι πρό
σω πο τοῦ Χρι στοῦ στὴ γῆ, τὸν Πά πα.

3. Ὀρ θό δο ξος θε ώ ρη σις τῆς Β΄ Συ νό δου τοῦ Βα τι κα
νοῦ, ἐ πιμ. Μα ρί ας Δ. Σπυ ρο πού λου, Ἀ θῆ ναι 1967. Ὅ πως 
ὁ πα τὴρ M e y e n d o rf ὀρ θὰ ἐ πι ση μαί νει, ἡ ἰ δέ α ὅ τι δὲν 
ὑ πάρ χει οὐ σι α στι κὸ ἐμ πό διο γιὰ τὴν μυ στη ρια κὴ κοι νω
νί α, «εἰς τὰς πε ρι πτώ σεις κα τὰ τὰς ὁ ποί ας ἀ να γνω ρί
ζε ται ἡ ‘ἐγ κυ ρό τη ς’ τοῦ μυ στη ρί ου εἰς μί αν κοι νό τη τα 
ἄλ λου δόγ μα τος» (σ.80), δὲν εἶ ναι και νούρ για. Μά λι στα, 
εἶ ναι ἡ κυ ρί αρ χη στὸν Προ τε σταν τι κὸ κό σμο γιὰ αἰ ῶ νες, 

ἡ ὁ ποί α ἁ πλῶς ἐ πα λη θεύ ει, ἀ ξι ο ση μεί ω τα, τὴν πε ρί φη μη 
φρά ση τοῦ A l e x is K h o m i a k ov: «Ὁ ρω μα ϊ σμὸς ἦ το δι α
μαρ τυ ρό με νος εὐ θὺς ἀ πὸ τὴν γέ νε σίν του… ».

4. Βλ. γιὰ πα ρά δειγ μα, A N T ON K AΡ ΤΑ ΣΕΒ (+1960), 
Κα θη γη τὴς τῆς Ἐκ κλη σι α στι κῆς Ἱ στο ρί ας στὴ Θε ο λο γι κὴ 
Σχο λὴ τοῦ Ἁγ. Σερ γί ου στὸ Πα ρί σι, στὴν Χρι στι α νι κὴ 
Ἕ νω ση: Τὸ Οἰ κου με νι κὸ πρό βλη μα στὴν Ὀρ θό δο ξη Συ νεί
δη ση, Πα ρί σι: Y M CA P r e ss, χω ρὶς ἡ με ρο μη νί α, ἐ πα
νεκ δο θὲν στὸν Πρω το πρε σβύ τε ρο ΜΙ ΧΑ ΗΛ ΠΟ ΜΑ
ΖΑΝ ΣΚΙ, Ἐ πι λεγ μέ νες Ἐκ θέ σεις, J o r d a n v i l le, NY: H o ly 
T r i n i ty M o n a s t e ry 1996, s. 228. O Κα θη γη τὴς ΚΑΡ ΤΑ
ΣΕΒ γρά φει: «Ἀ κό μη καὶ οἱ Προ τε σταν τι κὲς κοι νό τη τες, 
ἄ σπλα χνα δι α κό πτον τας τὴν ἐ πα φὴ μὲ τὴν ἀ πο στο λι κὴ 
ἱ ε ραρ χι κὴ δι α δο χὴ καὶ τὴν ζων τα νὴ καὶ ἁ γί α πα ρά δο ση 
τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἀλ λὰ ἔ χον τας δι α τη ρή σει τὸ Μυ στή
ριο τοῦ Βα πτί σμα τος εἰς τὸ ὄ νο μα τῆς Ἁ γί ας Τριά δος, 
συ νε χί ζουν μέ σῳ αὐ τῆς τῆς μυ στα γω γι κῆς πόρ τας νὰ 
εἰ σά γουν τὰ μέ λη τους στὴν ἀγ κα λιὰ τῆς μί ας ἀ δι ο ρά
του Ἐκ κλη σί ας τοῦ Χρι στοῦ καὶ νὰ τοὺς κοι νω νοῦν τὴν 
ἴ δια ἀ κρι βῶς χά ρη τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος. Ὅ λο αὐ τὸ δί νει 
ἔ δα φος στὴν ἐ ρώ τη ση μί ας ἕ νω σης τῶν Ἐκ κλη σι ῶν ἐ πὶ 
τῇ βά σει τῶν ἴ σων δι και ω μά των τους στὸ μυ στι κὸ ρε α λι
σμό τους καὶ ὄ χι ἐ πὶ τῇ βά σει τοῦ ‘οὐ νι τι σμοῦ’, δη λα δὴ 
ἐ πα νέ νω ση τῶν αἱ ρε τι κῶν στὴν Ὀρ θο δο ξί α. Ἡ ἐ πα νέ νω
ση τῶν Ἐκ κλη σι ῶν πρέ πει νὰ εἶ ναι μί α φα νέ ρω ση καὶ 
μί α συγ κε κρι μέ νη πραγ μα τι κό τη τα τῆς μί ας ἀ δι ο ρά τως 
ὑ πάρ χου σας ἕ νω σης τῆς Ἐκ κλη σί ας».

5.   Ἐκ κλη σι α στι κὴ Πα ρέμ βα ση 71 (Δεκ. 2001). Ὁ Μη τρο
πο λί της Ἱ ε ρό θε ος συμ πε ρι λαμ βά νει τὸ ἀ κό λου θο ἀ πό
σπα σμα ἀ πὸ τὴν Σύ νο ψη καὶ Κρι τι κὴ Ἀ νά λυ ση τοῦ Πρω
το πρε σβυ τέ ρου ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΥ ΔΡΑ ΓΑ στὴ Συμ φω νη θεῖ σα 
Δή λω ση, στὴν ὁ ποί α κα τα λή γει ὅ τι «αὐ τὴ ἡ ἐ ξέ τα ση τῆς 
μυ στη ρια κῆς θε ο λο γί ας στε ρεῖ ται ὁ ποι ασ δή πο τε ἐκ κλη
σι ο λο γι κῆς βά σης καὶ ὅ τι ἑρ μη νεύ ει μο νο πλεύ ρως ἢ 
κα λύ τε ρα πα ρερ μη νεύ ει τὰ γε γο νό τα τῆς Ὀρ θό δο ξης 
μυ στη ρια κῆς πρα κτι κῆς καὶ εἰ δι κὰ σὲ ὅ, τι ἀ φο ρᾶ τοὺς 
ἑ τε ρο δόξους στὶς δι ά φο ρες πε ρι ό δους τῆς Ἐκ κλη σι α στι
κῆς ἱ στο ρί ας. Αὐ τὲς οἱ συ στά σεις καὶ αὐ τὰ τὰ συμ πε ρά
σμα τα, καί, μά λι στα, ὁ λό κλη ρη ἡ Συμ φω νη θεῖ σα Δή λω ση 
εἶ ναι τὸ ἀ πο κο ρύ φω μα τοῦ Δυ τι κοῦ Σκε πτι κι σμοῦ. Ἡ 
ἀ πο δο χή τους ἀ πὸ τοὺς Ὀρ θο δό ξους θε ο λό γους ση μαί
νει τὴν σκό πι μη προ δο σί α τῶν Ὀρ θο δό ξων ἀ πό ψε ων καὶ 
συν θη κο λό γη ση στὴν ἀν τί λη ψη τοῦ Δυ τι κοῦ Οἰ κου με νι
σμοῦ. Αὐ τὸ εἶ ναι κά τι ποὺ πρέ πει νὰ ἀ πορ ρί ψου με».





Ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι θεό-

πνευστη καί ἀδιαπραγμάτευτη. Σύμ-

φωνα μέ τήν συγκεκριμένη πίστη της, 

πολλές ἤ διηρημένες Ἐκκλησίες δέν 

μποροῦν νά ὑπάρχουν, ἐπειδή ἀπο-

τελεῖ ἀντίφαση ἐν τοῖς ὅροις τό μία 

καί τό πολλές ἤ τό μία καί διηρημέ-

νη. Τό διηρημένη ἀναιρεῖ στήν πρά-

ξη τήν πίστη στήν πραγματικότητα 

τῆς Ἐκκλησίας, πού μόνο ὡς μία καί 

ἀδιαίρετη μπορεῖ νά κατανοηθεῖ μέ 

βάση τήν ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία. 

Ἀποτελεῖ ἄρνηση τῆς πίστεως τῆς 

Ἐκκλησίας, ἄρνηση τῆς ταυτότητας 

καί τῆς αὐτοσυνειδησίας της, ὅταν 

κάποιος κάνει λόγο ἐνσυνείδητα γιά 

διηρημένη Ἐκκλησία...

Ὁ Ρωμαιοκαθολικισμός δέν εἶναι 

Ἐκκλησία. Τοῦτο πρακτικῶς σημαί-

νει ὅτι δέν ἔχει τήν ὀρθή ἀποστολική 

πίστη καί τήν ἀποστολική διαδοχή. 

Δέν ἔχει τήν ἄκτιστη Χάρη καί κατ’ 

ἐπέκταση δέν ἔχει τά θεουργά μυ-

στήρια πού καθιστοῦν τό Θεανθρώ-

πινο σῶμα τῆς Ἐκκλησίας «κοινω-

νία θεώσεως» τοῦ ἀνθρώπου. Καί,  

ἐπειδή ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ παρά 

νά εἶναι καί νά παραμένει ἕως τῆς 

συντελείας μία καί ἀδιαίρετη, κάθε 

χριστιανική κοινότητα, ἐκτός τῆς 

Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εἶναι ἁπλά 

αἱρετική. Κατά  συνέπεια, κάθε ἄλλη 

ἐπιμέρους συμφωνία ἔχει πολύ μι-

κρή σημασία, εἶναι συμφωνία ἐξωτε-

ρικῶν τύπων, ἀλλά οὐσιαστικά ἀθε-

μελίωτη καί ἀμφισβητούμενη, γιατί 

ὁποιαδήποτε συμφωνία θά πρέπει 

νά νοηματοδοτεῖται ἀπό τήν ταυτό-

τητα καί τό χαρακτήρα τῆς Ἐκκλη-

σίας, ὡς τοῦ μυστηριακοῦ σώματος 

τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι λογικῶς καί θε-

ολογικῶς παράδοξο, πῶς μέ τίς πα-

ραπάνω διαμετρικά ἀντίθετες ἐκκλη-

σιολογικές τοποθετήσεις προέκυψε 

Κείμενο κοινῆς ἀποδοχῆς γιά τή Μι-

κτή Διεθνῆ Ἐπιτροπή στή Ραβένα.

(Δημητρίου Τσελεγγίδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεο-
λογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.)


