
^Ορθόδοξη ^Εχχλησί· Οίχουμενίχή Κίνηση
Μία έχχλησίολογίχή προσέγγιση παθ̂  οδόν 

προς την Αγία παί Μεγάλη Σύνοδο

Σ τΥ §ΙΑ Ν Ο Υ  X. ΤΣΟΜ ΠΑΝΙΔΗ

«Ή  Οικουμενική Κίνηση είναι... τό μέγιστο παί πολυτιμότατο εκκλησια
στικό κεκτημένο του περασμένου αιώνα* ή δε τήρηση, ή εμβάθυνση, ο εμπλου
τισμός καί ή στερέωσή του συνίστοΰν τό κυρίως ο φ ε ί λ ό μ ε ν ο  των χριστιανών, 
πρώτιστα τών ήγετών καί ποιμένων αυτών, καθώς καί τών πάσης φύσεως Θεο- 
λογίκών Σχολών καί Ιδρυμάτων κατά τόν τρέχοντα 21ο αιώνα». Τά παραπάνω 
λόγια, προσώπου καταξιωμένου μέσα από τήν πολύχρονη καί ενεργό δράση 
του στόν οικουμενικό διάλογο1, δηλώνουν ακριβώς αυτό πού αποτελεί καί τό 
έργο τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής 'Ορθόδοξης Εκκλησίας όσον αφο
ρά στό οικουμενικό καθήκον.

Μετά άπό μία μακρά περίοδο θεσμοποίημένου άπομονωτίσμού, προκατα
λήψεων αιώνων πού έχουν άποσκληρυνθεΐ καί όξύτατου ομολογιακού ανταγω
νισμού, στίς αρχές τού 20°° αιώνα ανοίγει μία νέα σελίδα, ανατέλλει μία νέα 
εποχή τής εκκλησιαστικής ιστορίας, πού χαρακτηρίζεται από τήν είλίκρίνή καί 
έμπρακτη επιθυμία τών Χριστιανών γίά τήν εξεύρεση δυνατοτήτων προσέγγι
σης, αλληλογνωρίμίας, συνεργασίας καί θεολογίκού διαλόγου. Οί 'Ορθόδοξες 
'Εκκλησίες, πρωτοστατούντος τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, αίσθάνθηκαν, 
έν μέσω ραγδαίων κοίνωνίκοπολίτίκών αλλαγών καί κρίσεων, τήν αναγκαιότη
τα τής ενότητας τών 'Εκκλησιών καί τής κοίνής τους μαρτυρίας σέ έναν κόσμο 
πού έψαχνε νέο προσανατολισμό.

* Ό  Στυλιανός X. Τσομπανίδης είναί Αν. Καθηγητής τής Θεοϊογίκής Σχολής Α.Π.Θ.
1. ΑΛ . ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ, «Οικουμενικά κεκτημένα καί όφείλόμενα», στόν τόμο Ό  Οικουμενικός 

Δίάϊογος στόν 21ο αίωνα.' Πραγματικότητες -  Προκϊμσείς -  Προοπτικές. Τίμητίκό αφιέρωμα 
στόν ομοτίμο καθηγητή Πέτρο Βασίϊείάδη, (επ.) 'Ι. Πέτρου, Στ. Τσομπανίδης, Μ. Γκουτζίούδης, 
εκδ. Βάνίας, Θεσσαλονίκη 2013, (στή συνέχεια: Ό  Οικουμενικός Διάλογος στόν 21ο αίώνα), σ. 
105. Βλ. καί σ. 96.
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Στην ανατολή λοιπόν τοΰ 20οϋ αιώνα ή 'Ορθοδοξία, στη θεία Λειτουργία της 
οποίας επαναλαμβάνονται από αιώνων οι δεήσεις «ύπερ της τών πάντων ένώ- 
σεως» καί «ύπερ της ειρήνης τοΰ σύμπαντος κόσμου», άναλαμβάνει πρωτοβου
λίες, οι όποιες κατατείνουν στήν έναρξη εκείνου πού άργότερα θά όνομασθεΐ 
Οικουμενική Χινηση. Με τις περιώνυμες 'Εγκυκλίους τού 1902, τού 1904, καί 
ιδίως τού 1920, τό Οικουμενικό Πατριαρχείο θά θέσει τά θεμέλια της συλλο
γικής ευθύνης, σε πανορθόδοξη καί διαχριστιανική κλίμακα, γιά τό μέλλον τής 
'Εκκλησίας, πού εξασφαλίζεται μόνο με τή συνάντηση, τήν όμοφροσύνη καί τήν 
εποικοδομητική συνεργασία τών Χριστιανών2, καί θά άναφερθεΐ με ιδιαίτερη 
έμφαση τόσο στή σημασία τής σύσφιγξης τών σχέσεων μεταξύ τών 'Ορθοδόξων 
'Εκκλησιών, όσο καί στις σχέσεις τους, σε μία οικουμενική προοπτική, με τις 
λοιπές χριστιανικές 'Εκκλησίες3. Ή  σημασία τών γραμμάτων αυτών είναι κε
φαλαιώδους σπουδαιότητας. Αποτελούν προδρομικά κείμενα τών κύριων συ
ντεταγμένων τής παρουσίας τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας στόν ευρύτερο χρι
στιανικό χώρο καί προετοίμασαν τό κλίμα γιά τήν έκκίνηση τής συνοδικής δια
δικασίας στήν 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία, ή όποια προωθήθηκε μέσω τού νέου θε
σμού τών Πανορθοδόξων Διασκέψεων (Ρόδος 1961, 1963, 1964 καί Σαμπε- 
ζύ/Γενεύη 1968)4 πού είσήγαγε ϊ  Οικουμενικός Πατριάρχης Άθηναγόρας ϊ  Α '.

Ή  συμμετοχή τών 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών στήν Οικουμενική Κίνηση, με 
βάση τό πνεύμα τής Πατριαρχικής 'Εγκυκλίου τοϋ 19205, διευκόλυνε καί έπί-

2. Πρβλ. Α. ΠΑΝΩΤΗΣ, Π αϋϊος Σ Γ ' - Αθηναγόρας Α ' '  Βιρηνοποιοζ Αθήνα 1971, σ. 25.
3. Γιά τά κείμενα αυτά μαζί με εισαγωγικά σχόλια, πού χαράσσουν τό ιστορικό πλαίσιο μέ

σα στό οποΐο τοποθετούνται, καί με βιβλιογραφία άναφερόμενη στήν κατά καιρούς έκδοσή 
τους, τόσο στήν πρωτότυπη έλληνική όσο καί σε μεταφράσεις, βλ. Γ. ΤΣΕΤΣΗΣ (επ.), Οικουμε
νικός Θρόνος καί Οικουμένη. Έ τσ ημα  Πατριαρχικά Κείμενα, εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1989, σ. 
25-35 ('Εγκύκλιος 1902), σ. 37-46 ('Εγκύκλιος 1904), σ. 55-64 ('Εγκύκλιος 1920). Βλ. επίσης τά 
κείμενα στό Παράρτημα τοϋ έργου των Β. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ - Ε γ . ΒΑΡΕΛΛΑ, Τστορια τής Οικουμενικής 
Κινήσεως, (Ανάλεκτα Βλατάδων 47), έκδ. Πατριαρχικόν "Ιδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσα
λονίκη 1996 (επανέκδοση), σ. 321 κ.έξ.

4. Βλ. γιά τά κείμενα των Διασκέψεων, ίδίως γιά τίς σχετικες άποφάσεις πού άφοροϋν στό 
ζήτημα τής σχέσης τής 'Ορθοδοξίας με τήν Οικουμενική Κίνηση στό' Β. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ - Ε γ . ΒΑΡΕΛ- 
ΛΑ, Τστορια τής Οικουμενικής Κινήσεως, σ. 221-226 καί σ. 366-369. Αναλυτικότερα βλ. επίσης 
ΑΛ . ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Π  Μεγάλη Σύνοδος τής 'Ορθοδόξου 'Ανατολικής 'Εκκλησίας. Προ- 
παρασκευή τής Μεγάλης Συνόδου 19.59-1976 (Ιστορικό χρονικό άπό πηγες άψευδεΐς), Τόμ. Β ', 
Αθήνα 1990.

5. Βλ. Γ. ΤΣΕΤΣΗΣ, Π  Σ υμ ,ο ϊή  τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου στήν ίδρυση τοϋ Παγκοσμί
ου Συμ,ουλίου Εκκλησιών, Κατερίνη 1988.
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σπευσε αυτή τή διαδικασία. Αναντίρρητα, με την Οικουμενική Κίνηση συνδέε
ται καί συμπορεύεται ή πανορθόδοξη κίνηση γίά τή σύσφίξη των σχέσεων με
ταξύ των 'Ορθοδόξων Εκκλησιών, γίά ανανέωση6 τής ζωής τους καί γίά τή συ- 
νείδητοποίηση τού ενοποιού τους ρόλου μέσα σε ένα δίασπασμένο κόσμο7.

Οί Πανορθόδοξες Δ ίασκέ„είς καί ή συνοδική πορεία προς τήν Άγια καί 
Μεγάλη Σύνοδο τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας8, ένα είδος θά λέγαμε «ένδοορθό- 
δοξης οικουμενικής κίνησης»9, άποτέλεσαν έκφραστίκά όργανα τής ενότητας 
καί τής καθολίκότητας τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας, πού οδήγησαν τούς όρθό- 
δοξους στο νά άποκτήσουν μία καινούργια «θέαση» τής 'Ορθοδοξίας καί τούς 
κατέστησαν ταυτόχρονα ίκανούς γίά μία συνεπή έκπροσώπηση καί δέσμευση 
στήν Οικουμενική Κίνηση1".

'Ιδιαίτερα ή Ά ' Πανορθόδοξη Δίάσκε„η στή Ρόδο το 1961 καί ή Δ ' στο Σα- 
μπεζύ το 1968, προοδοποίησαν τήν πανορθόδοξη προσυνοδίκή πορεία, άποφά- 
σίσαν τήν «έν τω πνεύματί τής Πατριαρχικής 'Εγκυκλίου τού 1920 παρουσίαν 
καί συμμετοχήν τής 'Ορθοδοξίας έν τή Οίκουμενίκή Κίνήσεί»11, κατέθεσαν γίά

6. Γίά το πόσο άλληλένδετα είναί ή Οίκουμενίκή Κίνηση καί ή έσωτερίκή άνανέωση τής 
'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας βλ. τ> γράφεί ένας άπο τούς πρωταγωνίστές καί οραματίστές καί των 
δύο προσπαθείών, ο άείμνηστος Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Μελίτων, στον τίμητίκο τόμο: Ά αϊ- 
κηόάνία. Μν<μη Μ εϊάωνος Χατζή, Μητροπολίτου Γέροντος Χαϊκηόάνος 1913-1989, (Μνήμες 
τής καθ' ήμάς Ανατολής, 3), Άθήνα 1999, σ. 256, 377 έξ., 380, 399. 'Επίσης βλ. τή συνέντευξη τοϋ 
'ίδίου, «Ή  'Ορθόδοξος 'Εκκλησία έν πορεία προς τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον», Έπίσκε-

ετ. 1, άρ. 2, 2.3.1970, 2-5, ίδίως σ. 3.
7. Βλ. Ν. ΜΆΤΣΟΥΚΆΣ, Οίκουμενίκή Κίνηση; 'Ιστορία - Θεολογία, έκδ. Πουρναράς, Θεσ

σαλονίκη 2003, σ. 239.
8. Βλ. δλα τά κείμενα-άποφάσείς τής πανορθόδοξης προσυνοδίκής πορείας άπο το 1923 

έως το 2009 συγκεντρωμένα σέ έναν τόμο στήν άγγλίκή γλώσσα καί μέ σχολίασμό στό: V iO R EL 

lO N njA , Towards fAe Ν οίγ and C reaf Synod o f  fAe OrfAodox ChnrcA. The Decisions o f  fhe 
Pan-Orfhodox Meefings since 923 nnfii 2009, (Sfudia Oecumenica Friburgensia 62), Basel 
2014. Παρόμοίο εργο άλλά εκτενέστερο καί πίο λεπτομερείακο εΐναί το AN . KALLIS, A uf 
dem Weg zu einem Deihgen und CroOen Konzii. Ein Queilen- und ArbeifsbucA zur 
orfAodoxen ETTiesioiogie, Munsfer 2013.

9. ΒΪ. ΆΘ . ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ, Εμείς καί οί αλλοί; Η  'ΟρΟάόοζη Εκκλησία καί οί άλλες Εκκλη
σίες καί 'Ομολογίες - Τί μάς ενώνεί καί τί μάς χωρίζεί, εκδ. Κορνηλία Σφακίανάκη, Θεσσαλο
νίκη 2012, σ. 38.

10. Βλ. σχετίκά Στ . ΤΣΟΜΠΆΝΙΔΗΣ, «'Υπέρ τής Οικουμένης»; Μελέτες γίά τήν Οίκουμενίκή 
Κίνηση καί τήν άποστολή τής Εκκλησίας στο σημερίνο κόσμο, Έκδόσείς Osfracon, Θεσσαλο
νίκη 2014, σ. 162 καί σ. 173 έξ.

11. Βλ. π.χ. Β. ΣΤΆΥΡΙΔΟΥ - Ε γ . ΒΆΡΕΛΛΆ, 'Ιστορία τής Οίκουμενίκής Κίνήσεως, σ. 221 καί σ. 
366-367.
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πρώτη φορά σέ πανορθόδοξο επίπεδο μερικά desiderata πρός τό Παγκόσμιο 
Συμβούλιο 'Εκκλησιών (ΠΣΕ) καί, όπως έχεί σημειώσει ο 'Ιωάννης Καρμίρης, 
ή 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία εμφανίστηκε στό δίαίρεμένο κόσμο, μέσω τών Μηνυ
μάτων τών Δίασκέψεων αυτών, ό ς  «σημείο ενότητος», ό ς  «γέφυρα Εκκλησία» 
καί ός «εύαγγελίστρία τής αγάπης»12.

Αξίοπρόσεκτο είναί τό Μήνυμα τής Α ' Ρόδου, τό οποΐο περίκλείεί πολλή 
βεβαίότητα, υπευθυνότητα, ελπίδα καί προοπτίκή, καί μπορεί νά βοηθήσεί 
στήν κατανόηση τής σημασίας τής πραγματοποίησης τής Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου στίς ήμέρες μας. Στό Μήνυμα οί εκπρόσωποί τών 'Ορθοδόξων 'Εκ- 
κλησίών δηλώνουν: «Μέγα υπήρξε καθ' εαυτό τό γεγονός τής συνάξεως ήμών 
ενταύθα... Ή  'Ορθοδοξία δίά πρώτην φοράν, μετά μακράν περίοδον χρόνου, 
συνήρχετο είς Δίάσκεψίν τοσούτον αντίπροσωπευτίκήν τής πληρότητος αύτής. 
Έξερχόμεθα εκ τής Δίασκέψεως ήμών ταύτης ενίσχυμένοί εν τή πίστεί ήμών, 
καί εν τή ελπίδί ήμών, βέβαίοί περί τής εν τή ενότητί ίσχύος τής άγιας ήμών 
'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας. Απεβλέψαμεν είς τήν συνείδητοποίησίν τής εύθύνης 
τών επί μέρους Έκκλησίών ήμών κατά τούς παρόντας καίρούς, είς τήν ύπο- 
γράμμίσίν τών προβλημάτων τής ζωής τών πίστών ήμών καί τής ανθρωπότητος 
συνόλου, καί δίαβεβαίούμεθα τούς πάντας, ότί ή 'Ορθοδοξία έχεί πλήρη συνεί- 
δησίν τών εύθυνών καί τών ύποχρεώσεων αύτής έναντί τούτων... Ούκ έστίν ή 
'Εκκλησία ήμών τοΐχοί καί στέγη, αλλά πίστίς καί ζωή... 'Ενίσχυμένοί εν τή 
προσευχή καί ταΐς εύχαΐς τών Έκκλησίών ήμών... χαίρετίζομεν εν αγάπη καί 
πάντας τούς εκ τών αδελφών, έν τε τή πολίά Ανατολή, μεθ' ών πολλοί καί ακλό- 
νητοί δεσμοί ταυτότητος ψυχής καί φρονήματος από αίώνων μακρών ύφίστα- 
νταί, καί τούς εν τή Δύσεί, μεθ' ών δέν επαύσαμεν ποτέ νά δίατελώμεν εν συ
νεργασία, αποβλέποντες είς τήν εκπλήρωσίν τής εντολής τού Κυρίου, ΐνα πά- 
ντες εν ώσίν, ύπέρ ής αδίαλείπτως προσεύχεταί ή άγια ήμών Εκκλησία»13.

Σέ αύτή τήν προοπτίκή κίνήθηκε καί ή Α ' Προσυνοδίκή Πανορθόδοξη Δίά- 
σκεψη στό Σαμπεζύ τό 1976, ή οποία ασχολήθηκε ίδίαίτέρως μέ τό θέμα τής θέ
σης τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας στήν Οίκουμενίκή Κίνηση καί είδίκότερα στό 
ΠΣΕ. Συγκεκρίμένα ή Δίάσκεψη αποφάσίσε «όπως ή 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία 
συνεχίζουσα τήν παράδοσίν αύτής ό ς  πρωτοπόρου εν τή δημίουργία καί τή

Στυϊίανον X  Τσομπανδη
ΘΕΟΛΟΓΙΑ 4/2015----------------------------------------------------------------------------------------------------- ^

12. Βλ. Ι. ΚΑΡΜΙΡΗΣ, «Ή  Πανορθόδοξος Δίάσκεψίς Ρόδου», Θ εο ϊο γά  32 (1961) 497-536, 
εδω σ. 524 καί σ. 529.

13. Στό ίδίο, σ. 520-522.
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ΟΡΘΟΔΟΕΠΒΚΚΛΠΣΙΑ ΚΑΙ ΟίΚΟΥΜ ΒΝΙΚΗΚίΝΗΣΠ

προαγωγή τής Οικουμενικής Κινήσεως καί ως 'Εκκλησίας ίδρυτρίας τοϋ Π α
γκοσμίου Συμβουλίου 'Εκκλησιών ενισχύση έτι περαιτέρω τήν όργανικήν 
αυτής συμβολήν εν τω Συμβουλίω τούτω...»14. Σημαντικες είναι οί προτάσεις τής 
Διάσκεψης γιά τίς εκκλησιολογικες προϋποθέσεις πού άπαιτοϋνται γιά τήν 
καλή διεξαγωγή τοϋ διαλόγου καί γιά μία ουσιαστική όρθόδοξη συμβολή στήν 
υπόθεση τής οικουμενικής χριστιανικής ένότητας15.

Τά έπόμενα χρόνια, ως συνέπεια καί των άποφάσεων των Πανορθοδόξων 
Διασκέψεων, ή όρθόδοξη συμμετοχή στήν Οικουμενική Κίνηση αυξήθηκε ση
μαντικά καί ή συμβολή των 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών έγινε πιό δυναμική, πολύ
τιμη καί δημιουργική16.

Αυτή τή δυναμική καί δημιουργική συμμετοχή έρχεται νά επισφραγίσει ή Γ' 
Προσυνοδική Πανορθόδοξη Διάσκεψη τό 1986 στό Σαμπεζύ, ως στάδιο ωριμό
τητας καί άποκορύφωμα τής νέας περιόδου πού εγκαινίασε ϊ  Οικουμενικός 
Πατριάρχης Αθηναγόρας με τίς Πανορθόδοξες Διασκέψεις. Είκοσιπέντε χρό
νια μετά τή συμπερίληψη τοϋ θέματος τής Οικουμενικής Κίνησης στήν ήμερή- 
σια διάταξη τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, καί μετά άπό πολλούς σημαντι
κούς σταθμούς έντονου θεολογικοϋ προβληματισμοϋ άλλά καί εντατικοϋ δια
λόγου, ϊ  καιρός είχε ωριμάσει γιά μία επίσημη κοινή τοποθέτηση των 'Ορθο
δόξων 'Εκκλησιών έναντι τής Οικουμενικής Κίνησης17. Στήν Γ' Προσυνοδική 
Διάσκεψη ή διαπραγμάτευση των θεμάτων 8) «Σχέσεις τής 'Ορθοδόξου 'Εκ
κλησίας πρός τόν λοιπό χριστιανικό κόσμο» καί 9) «'Ορθόδοξη 'Εκκλησία καί 
Οικουμενική Κίνηση» -όπως είχαν ϊριστεΐ άπό τήν Α ' Προσυνοδική Πανορ
θόδοξη Διάσκεψη στό Σαμπεζύ (1976) ϊλοκληρώθηκε. Τά τελικά κείμενα, 
πού έγιναν ϊμόφω να άποδεκτά, είναι προϊόντα βαθιάς ενημέρωσης, περισυλ
λογής άλλά καί τόλμης* ενω διαψεύδουν κάθε ακαιρη ελπίδα, διαπνέονται άπό

14. Βλ. Συνοδικά ΙΙ, Γραμματεία επί τής προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου 
τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, 'Ορθόδοξον Κέντρον τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
Chambesy-Γενεύης 1978, σ. 128.

15. Στή Διάσκεψη τονίστηκε ότι χρειαζόταν νά άποσαφηνιστοϋν οι εκκλησιολογικες άρχες 
καί ή εκκλησιολογική βάση τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας άναφορικά με τή συμμετοχή της στήν 
Οικουμενική Κίνηση καί νά καθοριστοΰν ή φύση, ή έννοια καί τά όρια εντός των ϊποίω ν αυτή 
όφείλει νά κινηθεί μελλοντικως στήν οικουμενική της άποστολή (βλ. Συνοδικά ΙΙ, σ. 115).

16. Βλ. ΣΤ. ΤΣΟΜΠΑΜΔΗΣ, «'Υίπέp τής Οικουμένης», σ. 85.
17. Πιό άναλυτική άναφορά στό θέμα βλ. TH . A. MEIM ARIS, The HoTy and C reaf CouDcd 

o f  fhe Orfhodox Church and fhe Ecumem'cai Movemenf, Anf. Sfamoulis Publicafions, 
Thessaloniki 2013, ίδίως σ. 119 εξ.
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ουσίαστίκή κατάφαση των οίκουμενίκων έπαφων καί τής οίκουμενίκής πορεί
ας, ορίοθετώντας το εύρος τους, τήν ποίότητα καί τον προσανατολίσμό τους18.

'Ιδίαίτερα το κείμενο «'Ορθόδοξη 'Εκκλησία καί Οίκουμενίκή Κίνηση», έπί- 
καίρο στίς άναφορές του άλλά καί δίαχρονίκο στά πορίσματά του, έκτίμήθηκε 
πολύ θετίκά άπο τήν πλευρά τού ΠΣΕ καί θεωρήθηκε ως σημαντίκή συμβολή σέ 
αύτό, γίατί, δπως παρατηρήθηκε, μόνο λίγες Έκκλησίες-μέλη τού Συμβουλίου 
εχουν άναφερθεΐ τόσο έμπερίστατωμένα καί ξεκάθαρα στούς θεμελίώδείς θεο- 
λογίκούς λόγους γίά τή συμμετοχή τους σέ αύτό19. Άξίοπρόσεκτες είναί οί πα
ρακάτω δηλώσείς τής Γ ' Προσυνοδίκής: «Ή  'Ορθόδοξη 'Εκκλησία μέ τή ,α θ ίά  
της πεποίθηση καί τήν έκκϊησκτοτίκή της αύτοοννείδησία δτί άποτεϊεΐ τον φο
ρέα καί δίνεί μαρτυρία τής πίστεως καί τής παραδόσεως τής Μίας, Ά γ ια ς Κα
θολικής καί Άποστολίκής Εκκλησίας, πίστεύεί άκράδαντα δτί κατέχεί κεντρική 
θέση στήν ύπόθεση τής προώθησης τής ενότητας των Χρίστίανων μέσα στο σύγ
χρονο κόσμο... Ή  'Ορθόδοξη 'Εκκλησία πάντοτε έπίζητούσε νά προσελκύσεί 
τίς δίάφορες χρίστίανίκές 'Εκκλησίες καί 'Ομολογίες σέ μία άπο κοίνού πορεία 
άναζήτησης τής χαμένης ενότητας των Χρίστίανων, μέ σκοπο νά καταλήξουν 
δλοί στήν ενότητα τής πίστεως. 'Η 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία, πού άδίαλείπτως προ- 
σεύχεταί "ύπέρ τής των πάντων ένώσεως^ζ μετείχε στήν Οίκουμενίκή Κίνηση 
άπο τήν πρώτη έμφάνίσή της καί συνετέλεσε στή δίάπλαση καί περαίτέρω έξέ- 
λίξή της. Άλλωστε ή 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία, έξαίτίας τού οίκουμενίκού πνεύμα
τος πού τή δίακρίνεί, κατά τή δίάρκεία τής ίστορίας, πάντοτε άγωνίστηκε γίά τήν 
άποκατάσταση τής χρίστίανίκής ενότητας. Γί' αύτο καί ή όρθόδοξη συμμετοχή 
στήν Οίκουμενίκή Κίνηση δέν είναί καθόλου ξένη προς τή φύση καί τήν ίστορία 
τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας, άλλά άποτελεΐ συνεπή έκφραση τής άποστολίκής 
πίστεως μέσα σέ νέες ίστορίκές συνθήκες καί γίά τήν άντίμετώπίση νέων ύπαρ- 
ξίακων αίτημάτων... Ή  πολυδίάστατη οίκουμενίκή δραστηρίότητα [τής 'Ορθό
δοξης Εκκλησίας] πηγάζεί άπο αίσθημα ύπευθυνότητας καί άπο τήν πεποίθη

18. Βλ. δσα σημαντίκά παρατηρεί γίά τήν Γ ' Προσυνοδίκή άλλά καί γίά τίς προηγούμενες 
Πανορθόδοξες Δίασκέ„είς καί τίς άποφάσείς τους άναφορίκά μέ τή στάση τής 'Ορθοδοξίας 
εναντί τής Οίκουμενίκής Κίνησης ή Ε γ . ΒΆΡΕΛΛΆ, Δίορθόόοξοί καί οίκουμενίκαί οχeοείς τοϋ 
Πατρίαρχεόυ Κωvοταvrίvουπόλεως κατά τον Κ ' αίωνα, (Άνάλεκτα Βλατάδων 58), εκδ. Πα- 
τρίαρχίκον 'Ίδρυμα Πατερίκων Μελετών, Θεσσαλονίκη 1994, ίδίαίτερα σ. 179 κ. έξ. καί σ. 190
έξ.

19. Βλ. π.χ. K. R A iSER , «Ή  σπουδαίότητα τής όρθόδοξης συμβολής στο Παγκόσμίο Συμ- 
βούλίο Έκκλησίων», στο Π. Βασίλείάδης (έπ.), Όρθόόοξη Θεολογία καί Οίκουμενίκος Δίάϊο- 
γος, έκδ. Άποστολίκή Δίακονία, Άθήνα 2005, 32-54, έδω σ. 35-36.
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ση ότί ή συνύπαρξη, ή αμοίβαία κατανόηση, ή συνεργασία καί οί κοίνές προ- 
σπάθείες γίά τή χρίστίανίκή ενότητα είναί ούσίώδείς, μή εγκοπήν τίνά 
δώμεν τά  εύαγγεΑίω τοϋ Χρκττοϋ'' (Α ' Κορ. 9,12)» (ή ύπογράμμίση δίκή μας)20.

Οί τοποθετήσείς τής Γ ' Προσυνοδίκής, εξόχως σημαντίκές καί γόνίμες, 
αλλά καί δίαχρονίκές, δέν θά μπορούσαν παρά νά αποτελέσουν τόν κορμό τής 
απόφασης τής Ε ' Προσυνοδίκής Δίάσκεψης τόν 'Οκτώβρίο τού 2015 ακόμη 
καί μέ κατά λέξη επανάληψη ολόκληρων παραγράφων. 'Π Ε ' Προσυνοδίκή 
Δίάσκεψη ασχολήθηκε μέ τήν επίκαίροποίηση καί τελίκή έγκρίση, μεταξύ 
άλλων, καί των κείμένων τής Γ ' Πανορθόδοξης πού αφορούσαν στίς σχέσείς 
τής 'Ορθοδοξίας μέ τόν λοίπό χρίστίανίκό κόσμο, οί οποΐες αναφέρονταί στούς 
δίμερεΐς καί τούς πολυμερεΐς δίαλόγους. 'Π Δίάσκεψη δέχθηκε, κάνοντας βε
βαίως κάποίες συμπληρώσείς, δίορθώσείς καί προσθήκες, τίς προτάσείς τής 
Είδίκής Δίορθοδόξου 'Επίτροπής επί τής προπαρασκευής τής Άγιας καί Με
γάλης Συνόδου ('Οκτώβρίος 2014), ή οποία σέ αντίθεση μέ τίς αποφάσείς των 
Α ' καί Γ ' Προσυνοδίκων αντί γίά δύο ξεχωρίστά συνενώνεί τά θέματα 8) Σχέ
σείς τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας πρός τόν λοίπό χρίστίανίκό κόσμο, καί 9) 
'Ορθόδοξη 'Εκκλησία καί Οίκουμενίκή Κίνηση, σέ ένα, ύπό τόν τίτλο «Σχέσείς 
τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας πρός τόν λοίπό χρίστίανίκό κόσμο», αποφεύγο- 
ντας τόν προκλητίκό τίτλο «Οίκουμενίκή Κίνηση» -προκλητίκός γίά ακραίους 
κύκλους καί ομάδες εντός τής 'Ορθοδοξίας πού τρέφονταί από τή δίαίρεσή της, 
καθώς καί από τή μονομανία πολεμίκής αντίπαράθεσης εναντίον κάθε εκκλη- 
σίαστίκού ανοίγματος πρός τή σύγχρονη πραγματίκότητα. Ά ς σημείωθεΐ ότί 
στή Συνέλευση τής Είδίκής Δίορθοδόξου 'Επίτροπής (30 Σεπτεμβρίου -  3 
'Οκτωβρίου 2014), ίσχυρές φωνές τάχθηκαν ύπέρ μίας σκληρότερης στάσης 
των 'Ορθοδόξων Έκκλησίών απέναντί στήν Οίκουμενίκή Κίνηση καί τούς ετε
ροδόξους Χρίστίανούς. 'Π χείροτονία τών γυναίκών καί ή στάση τών προτε- 
σταντίκών Έκκλησίών απέναντί στήν ομοφυλοφίλία χρησίμοποίήθηκαν, καί 
χρησίμοποίούνταί από κάποίους όρθόδοξους κύκλους, ός άλλοθί γίά τή δία- 
κοπή ή τουλάχίστον τόν περίορίσμό τών οίκουμενίκών επαφών21.

20. Βλ. τό κείμενο-απόφαση στό l ON BRIA -  Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΠΣ, 'Ορθόδοίη Χρίστίανίκή Μαρ
τυρία, εκδ. Τέρτίος, Κατερίνη 1989, Παράρτημα, 155-160, σ. 155-157.

21. Βλ. G. VLANTIS, «Das Heilige und GroBe Konzil: Herausforderungen und Erwartun- 
gen», Religion und GesellscAaft in Ost und West (RGOW ) Nr. 11-12/2014, 15-17, ίδίως σ. 16. 
'Επίσης στό 'ίδίο τεϋχος τοϋ περίοδίκοϋ R G O W  βλ. «M etropolit Ilarion (Alfejev) zum 
Vorbereitungsprozess des Panorthodoxen Konzils», σ. 4-5.
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Βεβαίως, μέσα στό κείμενο ή Ε ' Προσυνοδική Διάσκεψη διατήρησε τόν 
πυρήνα τής σκέψης των κειμένων τής Γ ' Προσυνοδικής, χωρίς όμως νά προβεΐ 
σε άναλυτική κριτική άξιολόγηση τής προόδου καί των ειδικότερων προβλημά
των όλων των διμερών διαλόγων, όπως είχε κάνει ή Γ ' Πανορθόδοξη. Στό ση
μείο αυτό υπάρχει έλλειψη, γιατί άπό τήν Γ ' Προσυνοδική έχουν μεσολαβήσει 
30 χρόνια διαλόγων καί σίγουρα θά βοηθοϋσε μία κριτική άποτίμηση τών ποι
κίλων συνιστωσών τους, τών κεκτημένων καί τών όφειλομένων22, καί ας μήν πα- 
ραπέμπονταν στήν Άγια καί Μεγάλη Σύνοδο, άφοϋ οί διάλογοι βρίσκονται 
άκόμη σε εξέλιξη. Σε σχέση με αυτό, ούτε ή συνένωση τών δύο διαστάσεων τοϋ 
διαλόγου, τοϋ πολυμεροϋς καί τοϋ διμεροϋς, κρίνεται κατά τή γνώμη μας επι
τυχής, γιατί άκολουθοϋν διαφορετική μέθοδο καί γιατί ή συμμετοχή στόν πολυ
μερή διάλογο καί τά θεσμικά όργανα τής Οικουμενικής Κίνησης συμπεριλαμ
βάνει τή συνεργασία σε πρακτικό επίπεδο* περιλαμβάνει δηλαδή καί τή συμμε
τοχή στήν πολύπλευρη δραστηριότητα στά πεδία τοϋ εύαγγελισμοϋ, τής διακο
νίας, τής θεολογικής εκπαίδευσης, τοϋ διαθρησκειακοϋ διαλόγου, τήν κοινή 
χριστιανική μαρτυρία γιά δικαιοσύνη, ειρήνη καί τή διαφύλαξη τοϋ περιβάλλο
ντος, αυτό πού όνομαζόταν κατά τή δεκαετία τοϋ '60 καί τοϋ '70 στά πανορθό
δοξα κείμενα «ϊριζόντια γραμμή».

Πάντως, όπως ήδη σημειώθηκε παραπάνω, είναι θετικό πού οί πλουσιότε
ροι καρποί καί τό πλαίσιο άρχών τής Γ ' Προσυνοδικής διατηροϋνται, με ϊρ ι-  
σμένες συμπληρώσεις καί προσθήκες, οί ϊπο ΐες τοποθετοϋνται σωστά έναντι 
τών πιό πρόσφατων εξελίξεων στήν Οικουμενική Κίνηση άλλά καί στόν ίδιο τό 
χώρο τής 'Ορθοδοξίας.

Τό πιό ελπιδοφόρο είναι ότι τό υποβαλλόμενο κείμενο δίνει άφορμες γιά 
εμβάθυνση στήν όρθόδοξη εκκλησιολογία καί ιδιαίτερα στή μελέτη τών κανο-

22. Έδω έχει σημασία νά τονιστεί ότι παρά τά διαπιστωμένα άδιέξοδα καί τά εμπόδια στήν 
πορεία των θεολογικών διαλόγων κατά τό διάστημα πού μεσολάβησε άπό τήν Γ ' Προσυνοδική 
Πανορθόδοξη Διάσκεψη τό 1986, οί καρποί είναι πλούσιοι καί τά «επιτεύγματα» πολλά, ίδίως 
στό διάλογο με τίς Αρχαίες Ανατολικες 'Εκκλησίες καί τή ΡΚαθολική 'Εκκλησία. Βλ. ενδει
κτικά γιά τά εμπόδια, τά κεκτημένα άλλά καί τήν προοπτική των θεολογικών διαλόγων στίς πα
ρακάτω μελέτες' Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ, «Οί θεολογικοί διάλογοι σήμερα -  Τό μήνυμα, ή άξία καί ή 
προοπτική τους», ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «... ϊ  νόμος σου με,ϊέ'τη μου» - Με,λε'τήμα'τα όρθοδόξου θεο,λογάς 
καί προ,.λημα'τισμοϋ εκδ. Osfracon, Θεσσαλονίκη 2015, 247-291* ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ό ρθοδοξά  καί 
σύγχρονοι διά,λογοι, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2008* ΑΘ . ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ, Εμείς καί οί ά,λ,λοι.' 
Π  'Ορθόδοξη Eκκ,^ησ^α καί οί ά,λ,λες Εκκ,λησίες καί 'Ομο,λογίες' π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ, «Ό  
Οίκουμενικός διάλογος τόν 21ο αίώνα. Πορεία μετ' εμποδίων;», στόν τόμο Ο  Οικουμενικός 
Διά,λογος στόν 21ο αίώνα, 75-91. Πρβλ. παρακάτω ύποσ. 27 καί 33.
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νίκων κρίτηρίων ως προς τήν περί των ορίων τής 'Εκκλησίας όρθόδοξη παρά
δοση. Άύτο ήταν ζητούμενο ήδη στήν Γ ' Προσυνοδίκή, γίατί ύπήρχε ή πεποί
θηση δτί ετσί θά είναί δυνατή ή τήρηση ενίαίας στάσης δλων των κατά τόπους 
'Ορθοδόξων Έκκλησίων κατά τή συζήτηση έκκλησίολογίκων κείμένων. Καί 
κάτί άκόμη πίο σημαντίκό. 'Επείδή ή έκκλησίολογία άποτελεΐ τον πυρήνα των 
οίκουμενίκων προβληματίσμων καί δίνεταί ίδίαίτερη εμφαση σέ αύτή σέ δλους 
τούς δίαλόγους, είχε γίνεί προσπάθεία σέ πανορθόδοξο έπίπεδο, ήδη άπο τίς 
άρχές τής δεκαετίας τού '70, νά άξίοποίηθεΐ ή έκκλησίολογίκή δίδασκαλία τής 
'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας όχί μόνο γίά τήν έπίβεβαίωση τής αύτοσυνείδησίας 
της, άλλά καί γίά τήν ύπεύθυνη άξίολόγηση τής μορφής τής έκκλησίαστίκότη- 
τας τού χρίστίανίκοΰ κόσμου πού ύπάρχεί έκτος αύτής, άλλά πού ζεΐ κοντά σέ 
αύτή καί μαζί μέ αύτή23.

Άσχετα άπο τήν τελίκή άξίολόγηση των θεολογίκων δίαλόγων, ή 'Ορθόδο
ξη 'Εκκλησία όχί μόνο άπέφυγε νά κατατάξεί τή Χρίστίανοσύνη σέ αίρετίκές 
καί σχίσματίκές κοίνότητες πού τήν άπείλοΰν, άλλά στήν Γ ' Προσυνοδίκή Δίά- 
σκε„η, στο κείμενο «Σχέσείς τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας προς τον λοίπο χρί- 
στίανίκο κόσμο» δίατύπωσε ομόφωνα: « Η  Ό pθόδοξος Eκκληο^·, ό ς  ούσα ή 
μία, άγια, καθολίκή καί άπΌοτΌλ^κή Εκκλησία, εχεί πλήρη συνείδησίν τής 
εύθύνης αύτής δίά τήν ενότητα τού χρίστίανίκοΰ κόσμου, άναγνωρίζεί τήν 
πραγματίκήν ύπαρξίν δλων των χρίστίανίκων Εκκλησιών καί Όμολοy^ώv, 
άλλά καί πίστεύεί δτί αί προς ταύτας σχέσείς αύτής πρέπεί νά στηρίζωνταί έπί

23. Γίά το θέμα αύτο βλ. περίσσότερα στή μελέτη μας Έ'κκληο^α καί Έ'κκληο^eς. Π  θέση των 
άλλων χpίO'rίαvίκβv Εκκλησίων στήν έκκλησίολογίκή αύτοοweίόηοία τής 'Ορθόδοίης Εκκλη
σίας στά πλαό ία  τοϋ οίκουμενίκού όίαλόγου, έκδ. Άρμός, Άθήνα 2013, ίδίως κεφ. Β2, Γ2 καί Δ2. 
Έρεθίσμούς γίά καρποφόρο προβληματίσμο στο θέμα αύτο πρόσφερε κατά τή δίάρκεία των 
έργασίών τής Γ ' Προσυνοδίκής Πανορθόδοξης Δίάσκε„ης ο Μητροπολίτης τότε 'Ελβετίας Δα
μασκηνός, προϊστάμενος τής Γραμματείας έπί τής προπαρασκευής τής Άγίας καί Μεγάλης Συ
νόδου τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, καθάς καί ο Μητροπολίτης Καρθαγένης Παρθένίος (μετέ- 
πείτα Πάπας καί Πατρίάρχης Άλεξανδρείας καί πάσης Άφρίκής) δταν κατά τίς συζητήσείς των 
θεμάτων της μέ εύθύ τρόπο ελεγε δτί «χρείάζεταί νά ποΰμε είλίκρίνά, μέ θάρρος καί τόλμη, καί 
στούς εαυτούς μας καί σέ δσους δίαλέγονταί μαζί μας, πως τούς βλέπομε, πως τούς νοίώθουμε, 
τί είναί γίά μάς. Σημασία εχεί έάν δίαλεγώμεθα έκκλησίαστίκως, έάν πίστεύωμεν δτί ο συνομί- 
λητής, ο συμπροσευχόμενος είναί καί αύτος 'Εκκλησία» (βλ. «Κύρία πορίσματα των Είσηγήσε- 
ων ύπο τοΰ Σεβ. Μητροπ. 'Ελβετίας Δαμασκηνού, Γραμματέως τής Προπαρασκευαστίκής 'Επί- 
τροπής τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου», στο Άλ. Καραπαναγόπουλος, Η  Μεγάλη Σύνοάος τής 
'Ορθοδόξου Άνατολίκής Εκκλησίας. Γ ' Προοwοδίκή Πανορθόδοξος Δίάσκε^ίς ('ίο'rοpίKό 
χρονίκο άπο πηγές ά„ευδεΐς 1982-1988), Τόμ. Δ ', Άθήνα 1991, 68-87, έδω σ. 76 καί 78).
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τής ύπ αύτών όσον ένεστί ταχυτέρας καί αντίκείμενίκωτέρας αποσαφηνίσεως 
τού όλου εκκλησίολογίκοΰ θέματος καί ίδίαίτέρως τής γενίκωτέρας παρ' 
αύταΐς δίαδασκαλίας περί μυστηρίων, χάρίτος, ίερωσύνης καί αποστολίκής 
δίαδοχής» (ή ύπογράμμίση δίκή μας)24.

'Π παραπάνω τοποθέτηση, πού αποτελεΐ τήν πίό επίσημη μέχρί σήμερα σέ 
πανορθόδοξο επίπεδο προσπάθεία προσδίορίσμοΰ τής εκκλησίολογίκής ταυ
τότητας τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας, σέ αναφορά μέ τήν ύπαρξίακή ταυτότητα 
τών άλλων χρίστίανίκών 'Εκκλησίών καί ομολογίών, είχε γίνεί γίά πρώτη φορά 
από τή Δίορθόδοξη Προπαρασκευαστίκή 'Επίτροπή γίά τήν Προετοίμασία τής 
Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τό 1971 στό άκρως ενδίαφέρον είσηγητίκό κείμε
νο: «'Π Οίκονομία εν τή 'Ορθοδόξω 'Εκκλησία»25.

'Ο προϊστάμενος τότε τής Γραμματείας επί τής προπαρασκευής τής Αγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου, Μητροπολίτης 'Ελβετίας Δαμασκηνός, είχε θέσεί, σέ 
σχέση μέ τήν παραπάνω τοποθέτηση, μία σείρά εξόχως εύαίσθητων καί επίτα- 
κτίκών ερωτημάτων: Ποίά είναί ή εκκλησίολογίκή βάση πάνω στήν οποία οί 
'Ορθόδοξοί στηρίζουν τίς ενωτίκές προσπάθείές τους μέ άλλες 'Εκκλησίες, οί 
οποΐες ομολογούν τήν ιδία πίστη στόν 'Ιησού Χρίστό ό ς Κύρίο καί Λυτρωτή 
τού κόσμου; 'Επί τή βάσεί ποιου εκκλησίολογίκοΰ κρίτηρίου γίνεταί ή σαφής 
δίάκρίση μεταξύ 'Εκκλησίών καί 'Ομολογίών; Ποίά δίαφορά ύπάρχεί στήν 
όρθόδοξη εκκλησίολογία μεταξύ «αίρετίκών» καί «σχίσματίκών»; 'Εάν ή 'Ορ
θόδοξη 'Εκκλησία αύτοκατανοεΐταί ό ς  ή μία, άγια, καθολίκή καί αποστολίκή 
'Εκκλησία, ή οποία δίαφύλαξε αναλλοίωτη τήν αποστολίκή πίστη καί παράδο
ση τής αρχαίας 'Εκκλησίας καί τών επτά Οίκουμενίκών Συνόδων, ποίά μπορεΐ 
νά είναί ή θεολογίκή άποψη πού θά έχεί ή μέλλουσα νά συνέλθεί Πανορθόδο
ξη Σύνοδος γίά τήν ύπαρξη τών ύπόλοίπων χρίστίανίκών 'Ομολογίών26;

24. Βλ. τό σημαντίκό αύτό κείμενο-απόφαση τής Γ ' Προσυνοδίκής Πανορθόδοξης Δίάσκε
ψης στό Σαμπεζύ στό ΔΑΜΑΣΚΠΝΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Μητροπολίτης 'Ελβετίας, Λόγος Δίαϊόγου. 
Π  'Ορθοόοξά ενώπίον τής τρίτης χ ίϊίετά ς , εκδ. Καστανίώτη, Αθήνα 1997, σ. 187-197, εδώ ή 
παραπομπή από σ. 187-188.

25. Βλ. τό δίορθόδοξο αύτό κείμενο στίς εκδόσείς τής Γραμματείας επί τής προπαρασκευής 
τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας: Πρός τήν Μ εγάϊην Σύνοδον (1). 
Είσηγήσείς τής Δίορθοδόξου Προπαρασκευαστίκής Επίτροπής επί τών έ'ξ θεμάτων τοϋ πρώ
του σταδδυ, 'Ορθόδοξον Κέντρον τοϋ Οίκουμενίκοϋ Πατρίαρχείου, Chambesy Γενεύης, 1971, 
50-65. 3).

26. Τά παραπάνω ερωτήματα ο μακαρίστός Μητροπολίτης Δαμασκηνός τά θεωρούσε ός τά 
πίό ακανθώδη καί επίτακτίκά στή σημερίνή κατάσταση καί ύπογράμμίζε ότί πρέπεί νά ληφθούν
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Παρ' ότι μεσολάβησαν 45 σχεδόν χρόνια άπό τήν πρώτη αυτή σοβαρή προ
σπάθεια προσδιορισμοϋ τής εκκλησιολογικής ταυτότητας τής 'Ορθόδοξης 'Εκ
κλησίας σε άναφορά με τήν υπαρξιακή ταυτότητα των άλλων χριστιανικών 'Εκ
κλησιών καί παρ' ότι στό διάστημα αυτό σημειώθηκε πρόοδος στόν εκκλησιο- 
λογικό διάλογο27, δεν υπήρξε πρόοδος καί μία πιό σαφής τοποθέτηση σε σχέ
ση με τή θέση εκείνη. Τό άποτέλεσμα είναι οί 'Ορθόδοξοι νά μιλοϋν με διχα
σμένη φωνή, μέσα σε άτέρμονες συζητήσεις καί με άμφιταλαντευόμενες καί 
άσυνεπείς τοποθετήσεις, πράγμα πού εμποδίζει τήν άποτελεσματική συμμετοχή 
τών 'Ορθοδόξων στήν υπόθεση τής ένότητας τών 'Εκκλησιών28. "Οπως έχει επι- 
σημάνει ϊ  Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος (Σαββάτος), «πρέπει ή 
'Ορθοδοξία, αυτή πρώτη καί με δική της ευθύνη, νά ξεκαθαρίσει τίς θέσεις της 
καί τίς τοποθετήσεις της στό χώρο αυτό τών σχέσεών της πρός τούς έξω, ώστε 
νά μή χωροϋν άμφιβολίες, νά μήν υπάρχουν άμφιλογίες, νά μή γεννώνται υπο
ψίες στούς άλλους γιά τίς άπόψεις της, νά είναι άναμφίλεκτες καί άπό κοινοϋ 
είλημμένες οί άποφάσεις πού θά παίρνονται καί νά άπηχοϋν πανορθόδοξη συ

ΰπόψη άπό όλες τίς 'Ορθόδοξες 'Εκκλησίες, γιατί ϊδηγοϋν στήν εμβάθυνση των θέσεών τους. 
Βλ. ενδεικτικά στά έργα του. Θεοϊογικοί Διάλογοι. Μ α  όρθόδοξη προοπτική, εκδ. Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη 1986, σ. 135 εξ- «Die Vorbereifung der panorfhodoxen Synode -  Akfuelle 
fheologische Fragen und Oberlegungen», A uf dem Weg zur Einheif des Claubens, Pro 
Orienfe (Hrg.), Innsbruck/W ien/M unchen 1976, 177-191, σ. 189 έξ' «Zur Anerkennung der 
Taufe seifens der orfhodoxen Kirche unfer Berucksichfigung des heiligen und groBen
Konzils», Ena Sancfa 48 (1993) 48-53, σ. 52 εξ.

27. Βλ. γιά τήν πρόοδο στόν εκκλησιολογικό διάλογο Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ, «Οί θεολογικοί διάλο
γοι σήμερα -  Τό μήνυμα, ή άξία καί ή προοπτική τους», ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «... ϊ  νόμος σου μεϊέτη μου», 
ίδίως σ. 275 εξ. Βλ. επίσης ΑΘ . ΒΛΕΤΣΗΣ, «'Επιστροφή στήν 'Ορθοδοξία; Ποιό είναι τό μοντέλο 
ένότητας των 'Εκκλησιών γιά τήν 'Ορθόδοξη Εκκλησία;», στόν τόμο Ο  Οικουμενικός Διάλο
γος στόν 21ο αίώνα, σ. 118-121 καί εκτενέστερα ΣΤ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ, «'Υπερ τής Οικουμένης», σ.
97-101 καί σ. 133-159. Βλ. καί παρακάτω υποσ. 33.

28. Τό πρόβλημα αυτό έχει διαγνωσθεί τελευταία σε διορθόδοξες συναντήσεις καί έχει πε
ριγραφεί με δραματικούς τόνους άπό έγκριτους θεολόγους όπως ϊ  Αναπληρωτής Γενικός Γραμ
ματέας τοϋ ΠΣΕ Γ. Λαιμόπουλος, ϊ  καθηγητής Γ. Γαλίτης, ϊ  καθηγητής π. Έμμ. Κλάψης, ϊ  επί
σκοπος Διοκλείας Κάλιστος Ware. Αξιοπρόσεκτη είναι ή τοποθέτηση τής Διορθόδοξης Διά
σκεψης στήν Αγία Νάπα/Κύπρος (2 - 9 Μαρτίου 2011), πού άσχολήθηκε με τή μελέτη τής 'Επι
τροπής "Πίστη καί Τάξη" «Ή  Φύση καί ή άποστολή τής Εκκλησίας». Στή Διάσκεψη άναγνω- 
ρίστηκε ή πρόκληση νά άπαντηθεί ευκρινώς άπό τήν όρθόδοξη πλευρά τό θέμα τών «ϊρίων τής 
Εκκλησίας» (βλ. πιό άναλυτικά γιά τά παραπάνω καί βιβλιογραφικες άναφορες στήν εργασία 
μας Εκκλησία καί Εκκλησίες, σ. 23-38).
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ναίνεση καί άποδοχή. Μόνο ετσί θά καταστήσουμε άκουστή καί σεβαστή τή 
φωνή μας»29.

Το κείμενο τής Ε ' Προσυνοδίκής θέτεί τήν παραπάνω σημαντίκή τοποθέτη
ση τής Γ ' Προσυνοδίκής Πανορθόδοξης Δίάσκε„ης γίά το ζήτημα τής σχέσης 
μεταξύ των 'Ορθοδόξων καί των άλλων χρίστίανίκων 'Εκκλησίων30 στο πλαίσίο 
των πρόσφατων έξελίξεων στήν Οίκουμενίκή Κίνηση, καί πίο συγκεκρίμένα 
στο ΠΣΕ, τολμώντας νά προχωρήσεί λίγο περίσσότερο καί δίνοντας τή δυνατό
τητα νά γίνεί πίο συγκεκρίμένη.

Το νέο θετίκο σημεΐο πού μπορεΐ νά άνοίξεί προοπτίκές καί νά συμβάλεί 
στήν έμβάθυνση στήν όρθόδοξη έκκλησίολογία καί στήν άξίοποίηση τής 
έκκλησίολογίκής δίδασκαλίας τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας, όχί μόνο γίά τήν 
έπίβεβαίωση τής αύτοσυνείδησίας της, άλλά καί γίά τήν ύπεύθυνη άξίολόγηση 
τής μορφής τής έκκλησίαστίκότητας τού χρίστίανίκού κόσμου πού ύπάρχεί 
έκτος αύτής, είναί ή παράγραφος 20, στήν οποία ύπογραμμίζεταί: «Άί προοπτί- 
καί τάν θεολογίκων δίαλόγων τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά των άλλων χρί- 
στίανίκων Εκκλησίων καί Ομολογίων προσδίορίζονταί πάντοτε έπί τή ,ά σ ε ί 
των κανονίκων κρίτηρίων τής ήδη δίαμορφωμένης εκκληοίαοτίκής παραδόσε- 
ως (κανόνες 7 τής Ε '  καί θά τής Πενθέκτης Οίκουμενίκής συνόδου)» (ή ύπο- 
γράμμίση δίκή μας).

Άύτή ή παράγραφος, πού δέν ύπήρχε στή Γ ' Προσυνοδίκή το 1986, ούσία- 
στίκά είναί μία άνταπόκρίση στά νέα δεδομένα οίκουμενίκής συνύπαρξης καί 
τού είρηνίκού δίαλόγου μεταξύ των Έκκλησίων. Το κείμενο δηλώνεί δύο φο
ρές, καί στήν άρχή καί προς το τέλος (§§ 4 καί 24), δτί ή 'Ορθόδοξη Εκκλησία 
εχεί συνείδηση τού γεγονότος δτί ή Οίκουμενίκή Κίνηση λαμβάνεί «νέες μορ

Στυλίανού Χ  Τσομπανδη
ΘBΌΛΌΓίΑ 4/2015----------------------------------------------------------------------------------------------------- ^

29. ΜΠΤΡΟΠ. ΜΕΣΣΗΝΙΆΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΣΆΒΒΆΤΟΣ), «'Η 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία καί οί 
"άλλοί" (ετερόδοξοί, σχίσματίκοί, ετερόθρησκοί, άδίάφοροί, άγνωστίκίστές καί μετανάστες), 
Bκκληο^α 87 (2010) 757-765, έδω σ. 763.

30. Στήν παράγραφο 6 τής Ε ' Προσυνοδίκής έπαναλαμβάνεταί ή τοποθέτηση τής Γ ' Προ
συνοδίκής μέ τή δίαφορά δτί τώρα άναφέρεταί: «'Η 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία άναγνωρίζεί τήν 
ίστορίκήν ύπαρξίν άλλων χρίστίανίκων Έκκλησίων καί 'Ομολογίών μή εύρίσκομένων έν κοίνω- 
ν>α μετ' αύτής...». Στο κείμενο τού 1971 άναφέρεταί δτί ή 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία άναγνωρίζεί την 
«όντολογίκή ύπαρξίν» καί στο κείμενο τής Γ ' Προσυνοδίκής ή 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία άναγνω
ρίζεί την «πραγματίκήν ύπαρξίν» των άλλων χρίστίανίκων Έκκλησίων καί 'Ομολογίων. 'Η δία
φορά μεταξύ των τρίων κείμένων δέν φαίνεταί μεγάλη, σέ κάθε περίπτωση δμως πρέπεί νά έξη- 
γηθεΐ τί σημαίνεί άναγνώρίση τής «όντολογίκής» η τής «πραγματίκής» η τής «ίστορίκής» ύπαρ
ξης των άλλων σημαίνεί άναγνώρίση καί τής «έκκλησίολογίκής ύπαρξης»;
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φές», μέσα σέ «νέες συνθήκες», γίά νά αντίμετωπίσεί «νέες προκλήσείς». Αύτές 
οί «νέες μορφές» καί «νέες συνθήκες» επίτρέπουν σήμερα στούς όρθοδοξους31 
νά ασχοληθούν σοβαρά μέ τήν εκκλησίολογίκή θέση κοίνοτήτων ή Έκκλησίών, 
οί οποΐες δέν πολεμούν τήν 'Ορθόδοξη Εκκλησία ούτε επίχείρούν τό χωρίσμό 
τού σώματος τών πίστών32, αλλά κίνούνταί πρός τήν αποκατάσταση τής κοίνω- 
νίας, βρίσκονταί καθ ' οδόν πρός τήν ενότητα (unity in via), δείχνοντας είλί- 
κρίνές καί μεγάλο ενδίαφέρον γίά τήν όρθόδοξη πνευματίκότητα καί εκδηλώ
νοντας πράξείς αλληλεγγύης, ύλίκής καί ήθίκής βοήθείας33.

31. Βλ. γίά τή νέα εκκλησίολογίκή τοποθέτηση όρθοδόξων θεολόγων ή ίεραρχών -όπως οί 
Ν. Νησίώτης, Γρ. Λαρεντζάκης, Κ. Σκουτέρης, Αρχίεπίσκοπος Αναστάσίος (Γίαννουλάτος), Εύ. 
Θεοδώρου, Βλ. Φείδάς, Ν. Ματσούκας, Γ. Μαρτζέλος- καί τήν ύπέρβαση τής παλαίάς αίρεσίο- 
λογίας μέσα στά νέα δεδομένα τής οίκουμενίκής συνύπαρξης στό ΣΤ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΠΣ, Εκκλησία 
καί Εκκλησίες, κεφ. Β2.2., σ. 125 κ.εξ.

32. 'Ο αείμνηστος καθηγητής Νίκος Ματσούκας ύπογράμμίζε πολλές φορές (καί προφορί- 
κά) ότί οί σημερίνοί ετερόδοξοί -όπως συμβατίκά αποκαλούνταί- τών δυτίκών Έκκλησίών 
ούτε καταδίκάστηκαν από Σύνοδο ός αίρετίκοί, ούτε οί 'ίδίοί πολεμούν τήν 'Ορθόδοξη 'Εκκλη
σία, ούτε επίχείρούν χωρίς σταματημό τό σκίσίμο τού σώματος τών πίστών. Απλώς βρίσκονταί 
σέ μία τραυματίκή κατάσταση, ή οποία τείνεί πρός θεραπεία στήν αναζήτηση τής ενότητας (βλ. 
Ν. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Θεολογία, Κτίσίολογία, Εκκλησίολογία κατά τόν Μέγαν 'Αθανάσιον. Σημεΐα 
πατερίκής καί οίκουμενίκής θεολογίας, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 188-189).

33. Από όρθόδοξη όπτίκή κρίνεταί ός ίδίαίτερα θετίκό τό γεγονός ότί στόν εύρύτερο χρί
στίανίκό χώρο οί εκκλησίαστίκοί Πατέρες τής Ανατολής, ή λατρεία, ή ύμνολογία, οί είκονες, γε- 
νίκότερα ή θεολογία καί ή πνευματίκότητα τής 'Ορθοδοξίας έγίναν αντίκείμενα οχί μόνο ακα
δημαϊκών σπουδών, είδίκών περίοδίκών καί πλήθους εκδόσεων, αλλά καί εύρύτατου λαϊκού 
ενδίαφέροντος καί δίαποτίζουν προοδευτίκώς καί αύτό τούτο τό περίεχόμενο τής θεολογίας καί 
τής πνευματίκής ζωής τού ετερόδοξου Χρίστίανίσμού. Αύτό φαίνεταί από τή θεμελίωση τής πί
στης στήν παράδοση τής ενίαίας καί αδίαίρετης 'Εκκλησίας, όπως εκφράστηκε καταρχήν μέσα 
από τή δεσμευτίκή αναγνώρίση -όπως θά τονίστεΐ καί παρακάτω- σέ πολλά κείμενα τών θεο- 
λογίκών δίαλόγων τής αξίας τού Συμ,όλου τής Πίστεως, ός κοίνής βάσης καί οδηγού στήν κοίνή 
προσπάθεία τών Χρίστίανών γίά τήν αποκατάσταση τής ενότητάς τους. Στήν 'ίδία κατεύθυνση 
κίνεΐταί ή αναγνώρίση τών έπτά Οίκουμενίκών Συνόδων από πολλούς επίσημους δίμερεΐς δία
λόγους ός κοίνής έκφρασης τής δίδασκαλίας τής αρχαίας αδίαίρετης 'Εκκλησίας τού Χρίστού. 
'Επίσης, ή επίδραση τής όρθόδοξης θεολογίκής σκέψης καί λείτουργίκής παράδοσης στή θεο
λογία καί τήν πνευματίκή ζωή τών άλλων Έκκλησίών φαίνεταί από: τή δοξολογίκή αναφορά 
στόν Τρίαδίκό Θεό, όπως καθίερώθηκε στήν καταστατίκή «Βάση» τού ΠΣΕ' τήν αναγνώρίση 
τής εύχαρίστίακής σύναξης ός κέντρου τής εκκλησίαστίκής ζωής καί βίωσης τής εσχατολογίκής 
ελπίδας (μέ τή γνωστή «εύχαρίστίακή εκκλησίολογία»)' τήν εκ νέου ανακάλυψη τής συνοδίκό- 
τητας καί τών συνοδίκών μορφών ζωής, καθώς καί από τήν ανακάλυψη τών είκόνων καί άλλων 
μορφών λείτουργίκής ζωής τής αρχαίας Εκκλησίας (π.χ. τή βεβαίωση τής ενότητας τών μυστη
ρίων: ,άπτίσμα, χρΐσμα, εύχαρίστία, ίερωσύνη). "Ας προστεθεί ακόμη ότί μέ τήν «εύχαρίστίακή
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Ή  εκκλησιολογία μέχρι πρόσφατα γνώριζε μόνο δύο καταστάσεις τής 'Εκ
κλησίας τοϋ Θεοϋ' τήν κατάσταση τής κοινωνίας με όργανική ένότητα καί τήν 
κατάσταση τής διαίρεσης j  τοϋ σχίσματος. Δεν λάμβανε υπ' όψη τήν κατάστα
ση των 'Εκκλησιών πού βιώνουν τήν εμπειρία τής κοινής καί θεμελιώδους κλή
σης καί τοϋ προορισμοϋ τους "ίνα ωσιν εν". Σήμερα οί 'Ορθόδοξοι αυτό τό 
λαμβάνουν υπ' όψη τους. Αντιλαμβάνονται ότι στό πλαίσιο τοϋ εκκλησιολογι- 
κοϋ διαλόγου τής 'Επιτροπής «Πίστη καί Τάξη» έχει διανυθεί πολύς δρόμος 
καί ότι είναι άξιόλογη ή σύγκλιση πού παρατηρείται στήν πορεία άπό τό Κεί
μενο τής Λίμα ( j  ΒEΜ =Bapfism , Eucharisf, Minisfry)34 εως τό πρόσφατο κεί
μενο «'Εκκλησία. πρός ενα κοινό όραμα»35. Γι' αυτό καί στήν άπόφαση τής Ε ' 
Προσυνοδικής άναφέρεται ρητά ότι εκτιμωνται θετικά τά θεολογικά κείμενα 
τής 'Επιτροπής «Πίστη καί Τάξη» καί θεωροϋνται ότι άποτελοϋν άξιόλογο 
βήμα στήν Οίκουμενική Κίνηση γιά τήν προσέγγιση των 'Εκκλησιών (§ 21).

Κυρίως, όμως, ή παράγραφος 20 τής Ε ' Προσυνοδικής άνταποκρίνεται στίς 
συζητήσεις τής Είδικής 'Επιτροπής γιά τή συμμετοχή των 'Ορθοδόξων στό
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θεώρηση» οί 'Ορθόδοξοι επηρέασαν, εκτός άπό τήν κατανόηση τής ένότητας, τρείς τομείς κε- 
ντρικοϋ προβληματισμοϋ στήν Οικουμενική Κίνηση, δηλαδή α) τήν άντίληψη γιά τήν ίεραποστο- 
ϊική κλήση τής 'Εκκλησίας, β) τή θεολογική εκκλησιολογική θεμελίωση τής διακονίας («λει
τουργία μετά τή Θ. Λειτουργία») καί γ) τή διαμόρφωση μίας οικολογικά ευαίσθητης θεολογίας 
τής δημιουργίας. Βλ. ενδεικτικά γιά τά παραπάνω «επιτεύγματα» στά έργα. ΑΘ. ΒΛΕΤΣΗΣ, 
«'Επιστροφή στήν 'Ορθοδοξία; Ποιό είναι τό μοντέλο ένότητας των 'Εκκλησιών γιά τήν 'Ορθό
δοξη Εκκλησία;», στόν τόμο Ο  Οικουμενικός Διάλογος στόν 21ο αιώνα, σ. 118-121. ΔΑΜΑΣΚΗ
ΝΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Μητρ. 'Ελβετίας, Λόγος Διαλόγου, ίδίως σ. 206. Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ, «Ή  σημα
σία τών Πατέρων τής 'Εκκλησίας στούς πολυμερείς θεολογικούς διαλόγους τής 'Ορθοδοξίας», 
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, 'Ορθοδοξία καί σύγχρονοι διάλογοι, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2008, 349-372. 
ΑΛ . ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ, «Ή  "Αλογόμυγα" στό 'Εδώλιο. Γύρω άπό τήν έριδα γιά τήν πολιτική δράση 
τοϋ ΠΣΕ», ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Οίκουμενισμός; κλήση καί πρόκληση, Γωνιά Χανίων 1984, 16-43. 'Εκτε
νέστερα βλ. ΣΤ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ, «'Υπέp τής Οικουμένης», σ. 127-159' άντιστρόφως, γιά τά «όφέ- 
λη» πού προσέφερε καί προσφέρει ή Οικουμενική Κίνηση στήν 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία, βλ. στό 
'ίδιο έργο, σ. 159-167. Βλ. επίσης παραπάνω υποσ. 22 καί 27.

34. Γιά τήν οικουμενική σημασία τοϋ κειμένου καί τήν άποδοχή του άπό τίς 'Ορθόδοξες 'Εκ
κλησίες βλ. Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Οί θέσεις τών 'Ορθοδόξων Εκκλησιών στό κείμενο τής Λιμα, 
εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006' ΑΥΓ. ΜΠΑΪΡΑΧΤΑΡΗΣ, Βάπτισμα καί Οικουμενικός Διάλο
γος. Μια όρθόδοξη προσέγγιση, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2010' επίσης βλ. τήν εισήγηση 
στή ΣΤ ' Γενική Συνέλευση τοϋ ΠΣΕ στό Βανκοϋβερ τοϋ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ, «Σκέψεις περί άπο- 
δοχής χωρίς παράκαμψη τής ζωής καί τοΰ πληρώματος τής Εκκλησίας», ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Οίκουμενι
σμός.' κλήση καί πρόκληση, 50-79.

35. Βλ. The Church; Towards a Common Vsion, Faifh and O rder Paper 214, WCC, 
Geneva 2013.
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ΠΣΕ36 καί τήν άπόφαση τού Συμβουλίου, μετά τήν Θ ' Γενίκή Συνέλευση στο 
Πόρτο Άλέγκρε (2006), νά ορίστούν αύστηρότερα θεολογίκά καί έκκλησίολο- 
γίκά κρίτήρία είσδοχής νέων Έκκλησίών-μελων στο Συμβούλίο, μέ γνώμονα 
τήν κοίνή ομολογία τού Συμβόλου τής Πίστεως Νίκαίας-Κωνσταντίνουπόλεως 
χωρίς το filioque37. Στο κείμενο τής Ε ' Προσυνοδίκής (§§ 17 καί 19) έκφράζε- 
ταί ή εύαρέσκεία των 'Ορθοδόξων γίά αύτή τήν έξέλίξη καί τίθεταί ως άπαραί- 
τητος δρος τής συμμετοχής τους στο Συμβούλίο ο σεβασμος τού «Άρθρου-Βά- 
ση» τού νέου καταστατίκού σύμφωνα μέ το οποΐο μέλη τού ΠΣΕ «δύνανταί νά 
είναί μόνον αί Έκκλησίαί καί αί 'Ομολογίαί, αί άναγνωρίζουσαί τον Κύρίον 
'Ιησούν Χρίστον ως Θεον καί Σωτήρα κατά τάς Γραφάς καί ομολογούσαί τον 
έν Τρίάδί Θεόν, Πατέρα, Υίον καί "Άγίον Πνεύμα κατά το Σύμβολον Νίκαίας- 
Κωνσταντίνουπόλεως» (§ 19)38.

'Ιδίαίτερη σημασία εχεί ή άπόφαση τού ΠΣΕ στήν ιδία Γενίκή Συνέλευση νά 
προβάλεί το βάπτίσμα ως βασίκο έκκλησίολογίκο κρίτήρίο γίά μία συνεπή θε- 
ολογίκή προσέγγίση τού ζητήματος τής ενότητας τής 'Εκκλησίας καί γίά μία 
ύπεύθυνη καί παραδεκτή σύγκλίση των έκκλησίολογίων39. Άύτο είχε συζητηθεΐ 
καί σέ ένδοορθόδοξο πλαίσίο στή Δίάσκε„η τής Σόφίας το 1981, ή οποία κα
τέθεσε γίά πρώτη φορά κωδίκοποίημένα τά όρθόδοξα αίτήματα (desiderafa)40.

36. Βλ. «Τελίκο κείμενο τής Είδίκής Έπίτροπής γίά τή συμμετοχή των 'Ορθοδόξων στο 
Π.Σ.Ε.», Π. ΒΆΣΙΛΕΙΆΔΗΣ (έπ.), 'Ορθόδοξη Θ εο ϊο γά  καί Οίκουμενίκος Δίάϊογος, έκδ. Άπο
στολίκή Δίακονία, Άθήνα 2005, 207-270.

37. Γίά τίς θετίκές καί πολύ ίκανοποίητίκές έξελίξείς στίς άλλες 'Εκκλησίες καί στήν Οίκου- 
μενίκή Κίνηση σέ σχέση μέ το θέμα τής χρησίμοποίησης τού Συμβόλου τής Πίστεως στήν πρω- 
ταρχίκή του μορφή, δηλ. χωρίς τήν προσθήκη τού filioque, βλ. ΓΡ . ΛΆΡΕΝΤΖΆΚΗΣ, Το καθήκον 
τής όρθοδοξίας γίά καταϊϊαγή καί ενότητα. Βξε,λίξείς καί προοπτίκές σέ μεγά,λα θέματα τού 
οίκουμενίκού δία,λόγου, έκδ. Osfracon, Θεσσαλονίκη 2014, σ. 27-96 καί ΆΛ. ΠΆΠΆΔΕΡΟΣ,«Τό 
"Πίστεύω" χωρίς τό "Φίλίόκβε"», Ενορία 717 (1984) 219-220.

38. Τό «Άρθρο-Βάση» μέ τον τρίαδίκο καί δοξολογίκο χαρακτήρα, δπως δίατυπώθηκε καί 
δίευρύνθηκε μετά άπο έπίμονή των 'Ορθοδόξων (άνάμεσά τους καί ο Νίκος Νησίώτης) στήν Γ ' 
Γενίκή Συνέλευση τού ΠΣΕ στο Νέο Δελχί (1961), άποτέλεσε ένα σημαντίκο βήμα στήν πορεία 
Έκκλησίων προς τήν ενότητα. "Επαίξε ρόλο στήν έπεξεργασία μίας νέας στάσης τής Ρωμαίο- 
καθολίκής Εκκλησίας άπέναντί στήν Οίκουμενίκή Κίνηση. Προπαντος δίευκόλυνε τήν είσδοχή 
των 'Ορθοδόξων Έκκλησίων στο Π.Σ.Ε. (δσων δέν ήταν μέλη μέχρί το 1961) καί τήν καλύτερη 
συνεργασία τους μέ αύτό.

39. Γίά τίς άποφάσείς τής Θ ' Γενίκής Συνέλευσης στο Πόρτο Άλέγκρε καί τή σημασία τους 
βλ. ΣΤ. ΤΣΟΜΠΆΝΙΔΗΣ, «'Υπέρ τής Οίκουμένης», σ. 97 κ.έξ., ίδίως σ. 100 καί ΒΛ. ΦΕΙΔΆΣ, «'Η 
'Ορθόδοξη Εκκλησία καί ή Θ/ Γενίκή Συνέλευση τού Π.Σ.Ε.», 'Eκκ,^ηοία 83 (2006), 457-461.

40. Βλ. τήν "Εκθεση τής Δίάσκε„ης τής Σόφίας «OrfAodox Involvemenf in fAe World Coun
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'Π  αναλογίκή εφαρμογή τού πνεύματος κανόνων -όπως οί 7 τής Β ' καί 95 
τής Πενθέκτης Οίκουμενίκών Συνόδων, πού αναφέρονταί στήν παράγραφο 20 
τής Ε ' Προσυνοδίκής- στή νέα πραγματίκότητα τής σύγχρονης Οίκουμενίκής 
Κίνησης καί τών είρηνίκών δίαλόγων, συνεπάγεταί τήν αναγνώρίση τού «ύπο- 
στατού» ή καί τού «εγκύρου» τού Βαπτίσματος. ^Οπως σημείώνεί ο καθηγητής 
Βλάσίος Φείδάς, σήμερα μπροστά στή νέα πραγματίκότητα τών Θεολογίκών 
Δίαλόγων καί τών πρωτοβουλίών γίά τήν αποκατάσταση τής ενότητας τής 'Εκ
κλησίας, ή αρχή τής ακρίβείας ατονεΐ καί εφαρμόζεταί ή αρχή τής εκκλησία- 
στίκής οίκονομίας, προκείμένου νά δίευκολυνθεΐ ή κοίνή πορεία πρός τήν απο
κατάσταση τής ενότητας τού εκκλησίαστίκού σώματος41. «'Π 'Ορθόδοξος 'Εκ
κλησία», συμπεραίνεί, «εφ' όσον συμμετέχεί επίσήμως στούς πολυμερεΐς καί 
τούς δίμερεΐς Θεολογίκούς Δίαλόγους γίά τήν ενότητα τών χρίστίανών, έχεί 
ήδη αποδεχθή τουλάχίστον τό "ύποστατόν" ή καί τό "έγκυρον" τού Βαπτίσμα
τος τών χρίστίανίκών 'Εκκλησίών ή 'Ομολογίών, μέ τίς οποΐες δίαλέγεταί. 'Π 
επίλογή της αύτή, παρά τούς ομολογίακούς παροξυσμούς ορίσμένων παραδο- 
σίαρχίκών ή καί συντηρητίκών κύκλων, είναί οχί μονο σύμφωνη πρός τήν κα- 
νονίκή παράδοση καί τήν εκκλησίαστίκή πράξη, αλλά συγχρόνως καί όφείλε- 
τίκή μαρτυρία ό ς  πρός τίς τραγίκές συνέπείες τής δίασπάσεως τής ενότητας τού 
εκκλησίαστίκού σώματος γίά τήν πνευματίκή αποστολή τής 'Εκκλησίας»42. 'Π
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cil of Churches», στό G. LIM OURIS (ed.), Orthodox Vi'sioDs o f  Ecumenism.' Statements, 
Messages and R eports on the Ecum enical Movement, 1P02-1PP2, WCC, Geneva 1994, 87
94, ίδίως σ. 91: «A reference to Baptism should be included in the basis of the Council or at 
least in the criteria for admission of new members».

41. ΒΪ. τίς εμπερίστατωμένες μελέτες τού καθηγητή ΒΛ. ΦΕΙΔΑ, «Βάπτίσμα καί Έκκλησίο- 
λογία», στό Θ εο ϊο '/ά  καί κόσμος. Τίμητίκός Τόμος στόν Καθη'/ητή Εεώρ'/ίο Ι  Μαντζαρδη, 
εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2004, 536-546, εδώ σ. 544-545' «Taufe und Ekklesiologie», OR 
53 (2004) 361-370, ίδίως σ. 369' «Τό κύρος τού Βαπτίσματος τών αίρετίκών καί τό ζήτημα τού 
αναβαπτίσμού», 'Ορθοδοξία 11 (2004) 421-456, ίδίως σ. 424, 426,430. Πολύ κοντά στά παραπά
νω βρίσκεταί ή σκέψη τού μετρίοπαθούς θεολόγου καί εμπείρότατου στούς θεολογίκούς δίαλό
γους καθηγητή 'Ιωάννη Καρμίρη, ο οποϊος τόνίζε ότί λόγω τής συμμετοχής μέ συνοδίκές απο- 
φάσείς τής καθόλου 'Ορθοδοξίας στήν Οίκουμενίκή Κίνηση καί τής δίεξαγωγής τών πολυμερών 
καί δίμερών δίαλόγων «παραδέχεταί ή 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία τήν ύπαρξίν 'Εκκλησίας εν εύρυ- 
τάτη εννοία, ή μάλλον Έκκλησίών εκτός τής αληθούς 'Ορθοδόξου Εκκλησίας (ecclesia extra 
ecclesiam), ός καί Χρίστίανών έξω τών τείχών καί ορίων αύτής (extra muros), ένθα επεκτεί- 
νεταί ανεμποδίστως ή πανσθενουργός σωτήρίος χάρίς τού Θεού» (βλ. ΪΩ. ΚΑΡΜΙΡΠΣ, «'Η σωτη
ρία τών εκτός τής Εκκλησίας ανθρώπων τού Θεού», Πρακτίκά 'Ακαδημίας 'Αθηνών 56 (1981) 
391-434, σ. 403).

42. ΒΛ. ΦΕΙΔΑΣ, «Βάπτίσμα καί Εκκλησίολογία», σ. 546.
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κατ' οίκονομίαν άναγνώριση τοϋ βαπτίσματος έχει σημαντικες συνέπειες γιά τή 
θεώρηση τής εκκλησιαστικής κατάστασης άλλων 'Εκκλησιών καί άλλων Χρι
στιανών43.

Ή  νέα οίκουμενική πραγματικότητα, ή ϊπ ο ία  έχει περιγραφεί άπό τό 
Οίκουμενικό Πατριαρχείο επιτυχώς με τόν όρο «φιλόχριστη π ε ρ ι χ ώ ρ η σ η  τών 
ϊμολογουσών τόν αυτόν Κύριον Χριστιανικών 'Εκκλησιών καί 'Ομολογιών»44, 
δημιουργεί νέα δεδομένα γιά τήν 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία προκειμένου νά προ
χωρήσει πιό πέρα άπό τόν λεγόμενο «εκκλησιολογικό άγνωστικισμό» πού πρε
σβεύει. «γνωρίζουμε ποϋ είναι ή 'Εκκλησία, δεν μποροϋμε όμως νά ποϋμε ποϋ 
δεν είναι ή Εκκλησία45» καί νά γίνει πιό «καταφατική»46, επιδιώκοντας όχι

43. Πρός επίρρωση των παραπάνω λεχθέντων παραπέμπουμε καί σε όσα σημαντικά άναφέ- 
ρει ϊ  καθηγητής τοϋ Κανονικοϋ Δικαίου ΑΜΙΛΚΑΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ - ϊ  Νέστορας τής Οίκουμενικής 
Κίνησης τοϋ 20οϋ αίωνα- στό κλασικό έργο του Π  Οίκονομα κατά τό κανονικόν δίκαιον τής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, Αθήναι 1949, σ. 70-71. «Είναι γνωστόν πόσον τό ζήτημα τής άναγνω- 
ρίσεως τοϋ βαπτίσματος των αίρετικων άπησχόλησε τήν παλαιάν 'Εκκλησίαν καί πως τελικως 
επεκράτησεν ή όλως επιεικής άποψις τής άποδοχής άκόμη καί τοϋ βαπτίσματος των Αρειανων, 
ως τελικως διετυπώθη εν τά ζ ' κανόνι τής Β ' Οίκουμενικής Συνόδου. Πλείστα δε χωρία εκ των 
Πατέρων τής 'Εκκλησίας μαρτυροϋν περί τής τοιαύτης επιεικοϋς ενεργείας τής 'Εκκλησίας, ήτις 
καί σήμερον άκόμη εξακολουθεί, εφ' όσον εξ άλλων 'Εκκλησιών (τής Δυτικής καί τών Διαμαρ- 
τυρομένων) άκόμη καί τών παλαιών μονοφυσιτικών προσερχόμενοι είς τήν 'Εκκλησίαν μας γί
νονται δεκτοί διά λιβέλλου j  κατά τό επικρατέστερον διά μύρου, άναγνωριζομένου κατ' οικο
νομίαν ως εγκύρου τοϋ εν ταίς εκκλησίαις εκείναις είς τό όνομα τοϋ Πατρός καί τοϋ Υίοϋ καί 
τοϋ Αγίου Πνεύματος τελεσθέντος βαπτίσματος». Βλ. περισσότερα γιά τήν «οικονομία» καί τό 
Βάπτισμα ως προσδιοριστικό όριό της στή μελέτη μας Εκκλησία καί Εκκλησίες, σ. 257 κ. έξ.

44. Βλ. τό βαρυσήμαντο «Διάγγελμα τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου επί τή είκοσιπενταε- 
τηρίδι τοϋ ΠΣΕ» στό Στάχυς, τεύχ. 28-29, 'Ιούλ. 1971-Ίούν. 1974, 86-92, ίδίως σ. 88, § 8, (ή υπο
γράμμιση τοϋ κειμένου).

45. Ή  φράση άποδίδεται στόν Κομιάκωφ καί συμμερίζονται πολλοί 'Ορθόδοξοι. Βλ. Π. Ε Υ- 
ΔΟΚΙΜΟΦ, Π  Ορθοδοξία, (μτφρ. Α.Τ. Μουρτζόπουλος), Θεσσαλονίκη 1972, σ. 462 καί ΚΑΛΛΙ- 
ΣΤΟΣ W A R E , 'Π Ορθόδοξη Εκκλησία, (μτφρ. 'Ιω. Ροηλίδης), εκδ. Ακρίτας, Νέα Σμύρνη 1998, 
σ. 486.

46. Πρβλ. P. BOU TENEFF, «Looking Towards fhe Fufure. Ecclesiological Implicafions 
and Challenges of fhe Special Commission Reporf», Mefropolifan Gennadios of Sassima 
(ed.), Grace in Abundance. Orfhodox Reflecfions on fhe Way fo Porfo Alegre, WCC, 
Geneva 2005, 92-99. "Ηδη ϊ  Μητροπολίτης Περγάμου 'Ιωάννης (Ζηζιούλας) τό 1995 σε μία 
εισήγησή του στό Σαμπεζύ, προσπαθώντας νά προτείνει δρόμους πού νά πηγαίνουν πέρα άπό 
τό εκκλησιολογικό «laissez-faire» τής περιώνυμης Δήλωσης τοϋ Τορόντο (1950), τόνισε τήν 
άνάγκη υπέρβασης τοϋ «εκκλησιολογικοϋ άγνωστικισμοϋ» τής παραπάνω φράσης άναφορικά 
με τά μή-όρθόδοξα μέλη τοϋ ΠΣΕ (βλ. METROPOLITAN Jo H N  OF PERGAM ON , «The Self- 
undersfanding of fhe Orfhodox and fheir Parficipafion in fhe Ecumenical Movemenf», στό
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άπόλυτη ομοίομορφία καί συμφωνία άλλά μεγαλύτερη συνεκτίκότητα, σαφή- 
νεία καί συνέπεία στίς άπαντήσείς της γίά το πως βλέπεί το έκκλησίολογίκο 
sfafus των Χρίστίανων πού βρίσκονταί έκτος των κανονίκων ορίων τής 'Ορθο
δοξίας47. 'Η Άγια καί Μεγάλη Σύνοδος θά προσέφερε μεγάλη ύπηρεσία στο 
θέμα αύτό, γίατί -δπως είχε σημείώσεί γίά παρόμοίο ζήτημα ο μακαρίστος Μη
τροπολίτης 'Εφέσου Χρυσόστομος (Κωνσταντίνίδης), έπί πολλά ετη πρόεδρος 
τής Δίορθόδοξης Προπαρασκευαστίκής Έπίτροπής γίά τήν Προετοίμασία τής 
Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου καί των Προσυνοδίκων Δίασκέ„εων καί μέ με
γάλη καί πολύτίμη συμβολή σέ αύτές- ετσί θά το εθετε «στή σωστή πανορθόδο
ξη βάση του, γίά νά παύσουν οί άμφίρροπες ερμηνεΐες, άξίολογήσείς καί άνα
φορές..., γίά νά λεί„εί, κυρίως, ο "δίχασμός" μας σέ "συντηρητίκούς" καί "νε- 
ωτερίστάς", σέ "παραδοσίακούς" καί "οίκουμενίστάς"(!), σέ "πλείοδότας" καί 
"μείοδότας" τής όρθοδοξίας, σέ πίστούς καί σέ λίγότερο πίστούς στήν έκκλη- 
σία καί στή δίδασκαλία της»48.

Σέ αύτή τήν προοπτίκή, λοίπόν, ή Ε ' Προσυνοδίκή Πανορθόδοξη Δίάσκε- 
„η  εύστοχα καί μέ συνείδηση εύθύνης συνέδεσε τήν παραπάνω έκκλησίολο
γίκή προσέγγίση μέ τον όξύτατο ελεγχο έκείνων πού, άγνοώντας τελείως τίς 
πανανορθοδόξως καί ομοφώνως είλημμένες άποφάσείς γίά τή συμμετοχή τής

ΣτυΑίανού Χ  Τσομπανδη
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C. Lemopoulos (ed.), TAe Ecum enical Movemenf, fAe CAurcAes and fAe World Council o f 
CAurcAes. An OrfAodox confribufion fo fAe reflecfion process on «TAe Common 
Endersfanding and Vision o f  fAe WCC», WCC/Syndesmos, Geneva/Bialysfok 1996, 37-46). 
ΒΪ. έπίσης τίς παρατηρήσείς τού ΆΘ . ΒΛΕΤΣΗ, «Έπίστροφή στήν 'Ορθοδοξία; Ποίο είναί το μο
ντέλο ενότητας των Έκκλησίων γίά τήν 'Ορθόδοξη Εκκλησία;», στον τόμο Ο  Οίκουμενίκος 
Δίάϊογος ο'rόv 21ο αίωνα, σ. 124 κ.εξ.

47. Άξίζεί νά άναφερθεΐ δτί ο κορυφαΐος όρθόδοξος «θεολόγος τού δίαλόγου» Νίκος Νη
σίώτης σημείώνεί δτί πέρα άπο τά κανονίκά δρία τής 'Ορθόδοξης Εκκλησίας ύπάρχεί μία 
έκκλησίαστίκή πραγματίκότητα πού τήν όνομάζεί «έκκλησίαστίκότητα». Άύτή ή «εκκAηο^αο'rί- 
κοτητα»47, σύμφωνα μέ τον ύδίο, δέν είναί κάτί άφηρημένο, μία ούτοπία η μία μυστίκή πραγμα
τίκότητα. Περίλαμβάνεί μέσα της τρία συστατίκά -καί άπαραίτητα- στοίχεΐα πού δίαμορφώ- 
νουν τήν ορατή καί ίστορίκή έκκλησία: τά μυστήρία, τή δογματίκή πίστη (ίδίαίτερα το Σύμβολο 
Νίκαίας-Κωνσταντίνουπόλεως ως εκφραση τής κοίνής άποστολίκής πίστης), καί τήν ίεραποστο- 
λίκή καί εύαγγελίκή-δίακονίκή δραστηρίότητα, μαζί βέβαία μέ τή μετοχή στήν έσχατολογίκή 
έλπίδα (Βλ. τήν πολύ σημαντίκή μελέτη τού ίδίου, «Die Zugeborigkeif zur KircAe nacA 
orfAodoxem Versfandnis», P. MeinAold (Hrg.), Das Problem der KircAengliedscAafi Aeufe, 
(Wege der ForscAung Bd. 524), Darmsfadf 1979, 366-390.

48. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΙΔΗΣ), Μητροπολίτης 'Εφέσου, Η  όναγνώρίση των μυστη
ρίων των ετεροδόξων στίς δίοχρονίκές οyέοείς 'Ορθοδοξάς καί Ρωμα^οκαθοAίKίομοΰ, έκδ. 
'Επέκταση, Κατερίνη 1995, ύποσ. 64. σ. 102-103.
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'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας στό ΠΣΕ καί τούς θεολογίκούς δίαλόγους, πολεμούν 
τούς δίαλόγους αύτούς καί κάθε προσπάθεία είρηνίκών καί αδελφίκών σχέσε
ων μέ τούς άλλους Χρίστίανούς, ύπονομεύουν τήν ενότητα τών 'Ορθοδόξων 
'Εκκλησίών μέ τό δίαχωρίσμό τού πληρώματος σέ «γνησίους» καί «νόθους», σέ 
«πίστούς» καί «αποστάτες», καί ύψώνουν τόν εαυτό τους ύπεράνω τών 'Επί- 
σκοπίκών Συνόδων τής 'Εκκλησίας, μέ κίνδυνο νά δημίουργήσουν σχίσματα 
μέσα στήν 'Ορθοδοξία49. Δηλώνεταί μέ αποφασίστίκότητα στήν παράγραφο 22 
τού κείμένου: «'Π 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία θεωρεΐ καταδίκαστέαν πάσαν δίά- 
σπασίν τής ενότητος τής 'Εκκλησίας, ύπό ατόμων ή ομάδων, επί προφάσεί τη- 
ρήσεως ή δήθεν προασπίσεως τής γνησίας 'Ορθοδοξίας. 'Ως μαρτυρεΐ ή όλη 
ζωή τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας ή δίατήρησίς τής γνησίας όρθοδόξου πίστεως 
δίασφαλίζεταί μόνον δίά τού συνοδίκού συστήματος, τό οποΐον ανέκαθεν εν τή 
'Εκκλησία απετέλεί τόν άρμόδίον καί έσχατον κρίτήν περί θεμάτων τής πίστε-
ως»50.

49. Σύμφωνα μέ τόν καθηγητή Γ. Μαρτζέλο, ή στάση αύτή «προδίδεί έλλείψη εκκλησίολο- 
γίκής συνείδησης πού αποτελεΐ τήν απαρχή καί τήν αίτία τής αίρεσης γίά τούς Πατέρες τής Ε κ 
κλησίας» (βλ. Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ, «Ή  ίδεολογίκή καί ή εκκλησίαστίκή δίάσταση τής 'Ορθοδοξίας: 
Ή  επίκαίρότητα μίας παραδοσίακής δίάκρίσης», 'Ορθόδοξο δόγμα καί θεοϊογίκός προ,ϊημα- 
τίσμός. Μεϊετ<ματα δογματίκής θεολογίας Δ '  εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 392
393).

50. Είναί ενδίαφέροντα όσα ο Αρχίεπίσκοπος Τίράνων καί πάσης Αλβανίας Αναστάσίος 
παρατηρεϊ ακρίβώς γίά αύτό τό θέμα: «... Οί ύπερσυντηρητίκοί ύποστηρίζουν ότί οί επαφές μας 
μέ τούς ετεροδόξους απείλούν νά αλλοτρίώσουν τό 'Ορθόδοξο φρόνημα καί ήθος καί ότί ή συμ
μετοχή μας στήν οίκουμενίκή κίνηση -  τήν οποία άκρίτα χαρακτηρίζουν ός "παναίρεση" -  είναί 
προδοσία τής 'Ορθοδοξίας. Δέν δυσκολεύονταί μάλίστα νά βάλουν στούς αντίφρονούντες ετί- 
κέτες, όπως "αίρετίκοί", "οίκουμενίστές" (άγνωστη λέξη στό ελληνίκό λεξίλόγίο, πού γνωρίζεί 
από αίώνες μόνο τό "οίκουμένη", "οίκουμενίκός"). Πολλοί όμως πίστεύουμε ότί είναί χρέος μας 
νά συμμετέχουμε στούς κοίνούς προβληματίσμούς προσφέροντας τήν 'Ορθόδοξη μαρτυρία. Τή 
γραμμή αύτή έχουν υίοθετήσεί από ετών οί Σύνοδοί τών Αύτοκεφάλων 'Ορθοδόξων Έκκλη
σίών... Τό βασίκό ερώτημα είναί, ποίός τελίκά αποφασίζεί στήν 'Ορθόδοξη Εκκλησία γίά τό 
εκάστοτε πρακτέο καί γίά τό τί είναί αίρετίκό; 'Ο Άλφα ή ο Βήτα εύσεβής μοναχός ή κληρίκός; 
Δίότί τάχα αύτός αύτεπάγγελτα "εκπροσωπεΐ" τόν λαό, χωρίς μάλίστα νά τόν ρωτά; Μήπως έτσί 
κίνδυνεύουμε νά δίολίσθήσουμε σέ ένα τύπο "πρεσβυτερίανής 'Ορθοδοξίας"; Αλλά ένα τέτοίο 
είδος δέν τό γνωρίζεί ή 'Ορθόδοξη παράδοση. Ή  Σύνοδος τών Έπίσκόπων έχεί τήν εύθύνη νά 
λαμβάνεί αποφάσείς στά κρίσίμα θέματα καί νά καθορίζεί τήν εκάστοτε 'Ορθόδοξη στάση. 
Προφανώς, ύπάρχουν πολλά προβλήματα θεολογίκά, εκκλησίολογίκά, πρακτίκά, τά οποϊα χω
ρίζουν τούς χρίστίανούς τής Εύρώπης. Θά χρείασθεΐ ασφαλώς ύπεύθυνη καί συστηματίκή συ
ζήτηση επί δίαφόρων θεμάτων. Κανείς δέ από όσους μετέχουμε στίς δίαχρίστίανίκές σχέσείς 
δέν είναί δίατεθείμένος νά αρνηθεΐ τήν 'Ορθόδοξη ταυτότητά του ή νά κάνεί συμβίβασμούς στήν 
πίστη του προδίδοντας τήν 'Ορθόδοξη παράδοση. Άλλωστε, ή ούσίαστίκή συμβολή μας δέν
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Τό πρόβλημα αυτό, πού δεν είχε τεθεί άκόμη στήν Γ ' Προσυνοδική τό 1986, 
έλαβε άνησυχητικες διαστάσεις, όταν μετά τίς ραγδαίες κοινωνικοπολιτικες 
άλλαγες στήν άνατολική Ευρώπη άλλαξε ή κατάσταση τών 'Ορθοδόξων 'Εκ
κλησιών, ήρθαν στό προσκήνιο άπωθημένες γιά πολλες δεκαετίες νοσηρες 
πτυχες φονταμενταλιστικών καί εθνικιστικών παροξυσμών καί άρχισε νά πνέ
ει ενα ίσχυρό άντιδυτικό καί άντιοικουμενικό πνεϋμα51. 'Π Οίκουμενική Κίνη
ση θεωρήθηκε ως ή ενσάρκωση τών καταστροφικών δυνάμεων τοϋ διεθνισμοϋ 
καί ως σύγχρονη μορφή αίρεσης. Διάφοροι φονταμενταλιστικοί κύκλοι -υποκι
νούμενοι καί άπό άκροδεξιά πολιτικά εθνικιστικά κόμματα- σε μία προσπά
θεια προσηλυτισμοϋ τών πιστών καί έδραίωσης τής δικής τους «παρασυνα
γωγής», άρχισαν μία έντονη εκστρατεία κατά τής ήγεσίας τών κανονικών 'Εκ
κλησιών, επικρίνοντας επισκόπους καί θεολόγους γιά «οίκουμενιστικά άνοίγ- 
ματα» καί «θεολογικες όλισθήσεις», άπαιτώντας ταυτόχρονα τόν τερματισμό 
ϊποιασδήποτε επαφής με τό δυτικό χριστιανικό κόσμο52.

'Π άναρρίπιση τοϋ φονταμενταλισμοϋ εντός τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας, με 
κύρια χαρακτηριστικά τόν άντιοικουμενισμό καί τόν άντιδυτικισμό, είχε άπα- 
σχολήσει ήδη άπό τό Μάρτιο τοϋ 1992 τή Σύναξη τών Προκαθημένων τών 'Ορ
θοδόξων 'Εκκλησιών στό Φανάρι53 καί ίδιαίτερα τή Διορθόδοξη Διάσκεψη πού
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είναι ϊ  συμβιβασμός j  ή σιωπή, άλλά ή σοβαρή κριτική σκέψη, ή προσφορά τοϋ θησαυροϋ τής 
'Ορθόδοξης παραδόσεως καί θεολογίας πού συνδέει όργανικά τό σήμερα με τήν άποστολική 
εποχή» (βλ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Πανθρησκειακή Ευρώπη καί 'Ορθοδοξία», στό hffp://www.ionio. 
gr/cenfra]/download.php?file=news/evenf-review_0179_wf/ionio_01 79_speech_gr.pdf).

51. Γιά τούς παράγοντες πού ϊδήγησαν σε αυτες τίς τάσεις βλ. Β. ΓΒΩΡΓΙΑΔΟΥ, «Θρησκεία 
καί 'Εθνικισμός. Θεωρητικά προλεγόμενα γιά τή σχέση θρησκείας καί πολιτικής» στό. Τιμή Γε- 
ω ργδυ Κ. Βλάχου. Πολιτική - Δίκαιο - Φιλοσοφία, (επ.) Π. Κατσούλης / Α. Παπαρίζος, εκδ. 
Σάκκουλας, Αθήνα 1995, 197 - 225, σ. 217 έξ).

52. Βλ. π. Γ. ΤΣΕΤΣΠΣ, «'Π 'Ορθόδοξη συμμετοχή στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών», 
στό 'Αναλόγιον, τεϋχ. 1, φθινόπωρο 2001, 80-94, εδώ σ. 88 έξ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «'Ορθοδοξία 2001- 
Άλμα πρός τά εμπρός j  επιστροφή στόν μεσαίωνα;», Ενημέρωσις ΙΔ- 1998/6, σ. 1-2 καί ΤΟΥ ΙΔΙ
ΟΥ, «'Π "Διεθνής" τών 'Ορθοδόξων Σχισματικών», Ενημέρωσις ΙΔ-1998/7-8, σ. 1-2. Χαρακτη
ριστικό παράδειγμα φονταμενταλιστικής νοοτροπίας καί μισαλλοδοξίας άποτελεί ή δημόσια 
καύση συγγραμμάτων κορυφαίων 'Ορθοδόξων Ρώσων θεολόγων, όπως τοϋ Αλ. Σμέμαν καί 'Ι. 
Μέγεντορφ, με εντολή τοϋ επισκόπου Αίκατερίνμπουρκ Νίκωνα τόν Μάιο τοϋ 1998 (βλ. Γ. ΤΣΕ- 
ΤΣΗ, «'Ορθοδοξία 2001...», σ. 1 καί Επίσκεψις, έτ. 29, άρ. 558, 30.6.1998, άναφορά σε δημοσί
ευμα τής εφημερίδας «Νεζαβίσιμαγια Γκαζέττα» γιά τό γεγονός αυτό).

53. Βλ. «Μήνυμα τών Προκαθημένων τών Αγιοτάτων 'Ορθοδόξων Εκκλησιών», Καθ' ϊδόν  
2 (1992) 89-93, καθώς καί σχολιασμό (σ. 94-125) τών καθηγητών τοϋ Τμήματος Θεολογίας τής 
Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Ν. Ματσούκα, Ν. Ζαχαροπούλου, 'Ι. Πέτρου, Π. Βασιλειάδη.
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συνήλθε στή Θεσσαλονίκη το 1998, ή οποία έξέτασε το θέμα: «Άξίολογήσείς 
νεωτέρων δεδομένων είς τάς σχέσείς 'Ορθοδοξίας καί Οίκουμενίκής Κίνήσε- 
ως»54' έπίσης, άπασχόλησε τή Ρωσίκή Έπίσκοπίκή Σύνοδο τον Άύγουστο τού 
2000, πού έξέδωσε τή Δίακήρυξη «Βασίκές άρχές τής σχέσης τής Ρωσίκής 'Ορ
θόδοξης 'Εκκλησίας προς τίς άλλες χρίστίανίκές 'Ομολογίες»55, καί πίο πρό
σφατα το Οίκουμενίκο Πατρίαρχεΐο, πού έξαπέλυσε γίά το λόγο αύτο τήν Πα- 
τρίαρχίκή καί Συνοδίκή 'Εγκύκλίο τήν Κυρίακή τής 'Ορθοδοξίας στίς 21 Φε- 
βρουαρίου 201056. Σέ δλα τά κείμενα άποδοκίμάζονταί αύστηρά οί άκραΐες 
ομάδες πού έπίχείρούν τή δημίουργία δίαίρέσεων καί σχίσμάτων έντος τής 
'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας καί κρίνεταί ομοφώνως άπαραίτητη ή συνέχίση τής 
συμμετοχής τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας στήν Οίκουμενίκή Κίνηση, άφού ή 
άρνηση τού δίαλόγου θά άποτελούσε άρνηση τής μαρτυρίας τής 'Ορθοδοξίας 
στο σύγχρονο κόσμο. Τονίζεταί δτί στο πλαίσίο τής έπί πολλων δεκαετίων 
όρθόδοξης συμμετοχής στήν Οίκουμενίκή Κίνηση κανείς άπο τούς έπίσήμους 
έκπροσώπους τής μίας ή τής άλλης τοπίκής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας πρόδωσε 
τήν 'Ορθοδοξία. Έπίσημαίνεταί δτί ή συμμετοχή τής 'Ορθοδοξίας στήν Οίκου
μενίκή Κίνηση είναί σύμφωνη όχί μόνο μέ τήν έπίθυμία τού ίδίου τού ίδρυτή τής 
'Εκκλησίας, ο οποΐος προ τού Πάθους προσευχήθηκε «ΐνα πάντες εν ωσίν», 
άλλά καί μέ τή μακραίωνη θεολογίκή καί λείτουργίκή όρθόδοξη Παράδοση. 
Ταυτόχρονα ύπογραμμίζεταί δτί ή συνεργασία καί ο δίάλογος μέ τούς ετερό
δοξους στηρίχθηκε πάντοτε σέ άποφάσείς των 'Ιερων Συνόδων των κατά τό
πους 'Ορθοδόξων 'Εκκλησίων καί σέ Πανορθοδόξες Δίασκέ„είς.

Πολύ σωστά ή άπόφαση (§ 22) τής Ε ' Προσυνοδίκής προβάλλεί το σοβαρο 
αύτο πρόβλημα καί το θέτεί προς τήν Άγια καί Μεγάλη Σύνοδο, γίατί αύτή ή 
δίόλου έποίκοδομητίκή κατάσταση άναδείκνύεί τήν εύθύνη τής Συνόδου νά 
φανερώσεί καί νά περίφρουρήσεί τήν ενότητα καί τήν άλήθεία, προλαμβάνο
ντας αύτούς πού καραδοκούν νά καταφέρουν πλήγματα στο σωμα τής 'Ορθό
δοξης 'Εκκλησίας καί νά τήν καταστήσουν σωμα νεκρο καί άντίκείμενο προς 
συντήρηση.

54. Βλ. το κείμενο τής Δίορθόδοξης Συνάντησης τής Θεσσαλονίκης το 1998 στο περίοδίκο 
Καθ' άδον 14 (1998) 109-112 καί στο ΣΤ. ΤΣΟΜΠΆΝΙΔΗΣ, «'Υπέρ τής Οίκουμένης», Παράρτημα, 
σ. 677-681.

55. Βλ. τή Δίακήρυξη στο bffps://mospaf.ru/gr/documenfs/affifude-fo-fbe-non-orfbodox/.
56. Βλ. το σημαντίκο αύτο κείμενο στο ΣΤ. ΤΣΟΜΠΆΝΙΔΗΣ, «'Υπέρ τής Οίκουμένης», Παράρ

τημα, σ. 689-692.
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Βεβαίως, ή λύση τού παραπάνω προβλήματος συνδέεταί καί προϋποθέτεί 
τήν πληροφόρηση τού πληρώματος τής 'Εκκλησίας γίά τά γενόμενα, τά τρέχο
ντα, τά σχεδίαζόμενα στό χώρο τής Οίκουμενίκής Κίνησης. Αύτή ή ανάγκη 
πολύ σωστά τονίζεταί στήν παράγραφο 11 τής απόφασης. "Εχεί επανείλημμέ- 
να επίσημανθεΐ σέ δίορθόδοξο επίπεδο ότί οποίαδήποτε προσπάθεία αναζήτη
σης τής χρίστίανίκής ενότητας καί καταλλαγής δέν θά έχεί αποτελέσματα, εάν 
δέν ξεκίνάεί από τή «βάση». 'Π συμβολή τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας στό οί- 
κουμενίκό όραμα «δύναταί νά δίαρθρωθή καί νά εκπληρωθή μόνον όταν αύτη 
συμμετέχεί είς τήν βάσίν» καί ή συμμετοχή της θά ήταν περίσσότερο αποτελε- 
σματίκή «εάν εδίδετο μεγαλυτέρα προσοχή είς τόν καταρτίομόν κϊηρίκών καί 
λαϊκών άvδpώv καί γυναίκών είς τά οίκουμενίκά θέματα»57. 'Π παράκαμψη με
γάλου μέρους τού λαού καί τού κλήρου καί ή έλλείψη ενημέρωσής του είναί οί 
κυρίότεροί λόγοί πού οδηγούν στήν αδίαφορία καί τήν άρνηση τής Οίκουμε
νίκής Κίνησης58. Σέ αύτό όφείλεταί καί ή παράλυση κάθε προσπάθείας γίά 
δράση καί εφαρμογή αύτών πού αποφασίζονταί59. Είναί εύκαίρία μέ τή Μ εγά

Στυλίανού Χ  Τσομπανδη
θΕΟΛΟΓΙΑ 4/2015----------------------------------------------------------------------------------------------------- ^

57. Βλ. «Αί "'Ορθόδοξοί Έκκλησίαί καί τό ΠΣΕ": "Εκθεση τής Δίορθοδόξου Συσκέψεως 
'Ορθοδόξων καί 'Ορθοδόξων μή Χαλκηδονίων Έκκλησίών-μελών τού ΠΣΕ (Σαμπεζύ, 'Ελβε
τία, 12-16 Σεπτεμβρίου 1991)», στό Γ. Λαίμόπουλος (επ.), 'Π  Ζ '  Γενίκή Συνέλευση τού ΠΣΕ, 
Καμπέρρα, Φε,ρουάρίος 1991. Χρονίκό - Κείμενα - Αξίολογμσείς, εκδ. Τέρτίος, Κατερίνη 
1992, 93-106, εδώ σ. 104.

58. Από τούς πρώτους πού έθεσαν τό θέμα αύτό επίτακτίκά καί μέ σαφήνεία στόν όρθόδο- 
ξο χώρο είναί ο ΑΛ. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ, Ή  Σύνοδος σέ σχέση μέ τό πλήρωμα τής Εκκλησίας καί τόν 
κόσμο, Χανίά 1978. Βλ. ακόμη ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Λείτουργίκή Δίακονία» στόν τόμο: Λείτουργίκή Δία- 
κονία. Π  αποστολή τής Εκκλησίας στό σύγχρονο κόσμο, έκδ. 'Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, 
Χανίά 1981, 23 κ.εξ., ίδίως σ. 60 εξ. καί σ. 65 καί ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Οίκουμενίσμός; Κλήση καί Πρό
κληση, σ. 73.

59. Τήν ενημέρωση τού πληρώματος τής 'Εκκλησίας ός απαραίτητης προϋπόθεσης γίά τήν 
ούσίαστίκή συμμετοχή τών 'Ορθοδόξων Έκκλησίών στίς οίκουμενίκές προσπάθείες είχε επίση- 
μάνεί μέ απαράμίλλο τρόπο ο μακαρίστός Μητροπολίτης Μύρων (κατόπίν Εφέσου) Χρυσόστο
μος Κωνσταντίνίδης, αναφερόμενος στό δίάλογο τών Έκκλησίών: «'Εδώ τόν πρώτον λόγον 
έχεί, εν τή Ανατολή όσον καί εν τή Δύσεί, ο Λαός τού Θεού. Καί ο Λαός τού Θεού ... πρέπεί νά 
ενημερωθεΐ ... Πρέπεί δέ νά ενημερωθεΐ ούχί ελλείπώς ... Τούτο αποτελεΐ ορίστίκήν προϋπόθε- 
σίν τού Δίαλόγου ... Κάποτε επεβάλλοντο λύσείς εκ τών άνω καί απωθούντο από τάς μάζας. Ή  
'Ορθοδοξία έχεί μακράν πεΐραν τού πράγματος αύτού. Σήμερον αί κίνήσείς αποτελούν απαίτη- 
σίν τών μαζών καί επίβάλλονταί εκ τών κάτω. Κώφευσίς είς ταύτας δέν νοεΐταί. Δί' αύτό καί θε- 
ωρητέαί ό ς  πίεστίκαί αί κοίνωνίολογίκαί προϋποθέσείς τού συγχρόνου Δίαλόγου τών Έκκλη
σίών» (βλ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Τά ρεαλίστίκά 'Ορθόδοξα πλαίσία τού δίαλόγου», Εκκλησία 17 - 18 
(1980) 340 εξ., εδώ 342 εξ.). Πρβλ. γίά τό θέμα αύτό τίς εύστοχες παρατηρήσείς τού ΝΙΚΟΥ ΖΑ- 
ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, «Μέ τήν Οίκουμενίκότητα πρό όφθαλμών», Καθ' όδόν 14 (1998) 19 - 22.
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λη Σύνοδο νά άλλάξουν τά πράγματα καί νά γίνουν αυτοδιορθωτικες κινήσεις 
στό θέμα αυτό. Διαφορετικά, όπως έχει παρατηρήσει ϊ  Οίκουμενικός Π α
τριάρχης Βαρθολομαίος ήδη άπό τό 1983 (ως Μητροπολίτης τότε Φιλαδελφεί- 
ας), «διατηρώντας τό λαό μακριά άπό τίς σχετικες διαδικασίες, εκείνοι πού 
επιθυμοϋν νά μήν επιχειρήσουν τά τολμηρά καί άποφασιστικά βήματα πρός τή 
χριστιανική καταλλαγή καί ενωση, θά έχουν όλη τήν άνεση νά έπικαλoΰvται ως 
«άλλοθι», τήν «άνωριμότητα», τήν «άγνοια» καί τό «άνέτοιμον» τοϋ λαοϋ60. 
Μήπως αυτό δεν ίσχυρίζονται σήμερα οί άκραίοι κύκλοι πού δεν επιθυμοϋν 
τήν πραγματοποίηση τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου;

Έπιλογικά* με βάση τά παραπάνω λεχθέντα καί με τό βλέμμα στραμμένο 
στήν Αγία καί Μεγάλη Σύνοδο ας μοϋ επιτραπεί νά σημειώσω ως πρός τήν 
άποστολή της τά έξής σημεία.

Αποτελεί άποστολή τής σύγχρονης 'Ορθοδοξίας, μέσω τής προσεχοϋς Συ
νόδου της, νά τήν ορθόδοξη ,ούϊηο'η  νά ουμπορευθεί με τίς
άλλες 'Εκκλησίες καί 'Ομολογίες στό δρόμο πού ϊδη γεί πρός τή χριστιανική 
ένότητα.

'Π προσεχής Σύνοδος έχει άποστολή νά κ·θop^οε^ πιό πειστικά καί πιό όρι- 
στικά τή θέση τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας μέσα στό σύγχρονο οίκουμενικό 
διάλογο καί νά πεί σε αυτούς με τούς ϊποίους διαλέγεται πώς βιώνει ή 'Ορθο
δοξία τή σχέση της με αυτούς καί τ> είναι αυτοί γιά τήν 'Ορθοδοξία.

'Π προσεχής Σύνοδος έχει άποστολή νά έπαvα ,ε,α ιώ οει τήν ύπoχpέωοη 
τής Ο ρθοδοξίας νά διαλέγεται με τόν «άλλον», με άνθρώπους άλλων πολιτι
σμών, όπως καί με τούς άλλους Χριστιανούς καί τούς άνθρώπους άλλων θρη
σκευτικών πεποιθήσεων, γιατί διαφορετικά θά άποτύχει στήν άποστολή της καί 
θά μετατραπεί άπό «καθολική» καί «κατά τήν οίκουμένην» 'Εκκλησία πού 
είναι, σε μία εσωστρεφή καί αυτάρεσκη ϊμάδα , σε ενα «γκέτο» στό περιθώριο 
τής ίστορίας, ξένο πρός τή φύση καί τήν άποστολή της, άλλά καί πρός τούς 
άγωνιώδεις προβληματισμούς τοϋ σύγχρονου κόσμου, καί άδιάφορο νά δείξει 
σε αυτόν τό άληθινό μήνυμα τοϋ Ευαγγελίου61.

60. Βλ. BARTHOLOM AOS A RCHONTONIS, «Vancouver und die Orfhodoxen», Una Sancfa 
38(1983)295-299, σ. 297.

61. Πρβλ. τί επισημαίνει ϊ  Οίκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην «Πατριαρχική 
καί Συνοδική 'Εγκύκλιο επί τή Κυριακή τής 'Ορθοδοξίας, Φανάριον 2010», στό. ΣΤ. ΤΣΟΜΠΑ- 
ΝΙΔΠΣ, «'Υπερ τής Οικουμένης», Παράρτημα, σ. 690 καί ϊ  π. ΔΠΜΠΤΡΙΟΣ ΣΤΑΝΙΛΟΑΒ, 'Π  Αγία 
καί Μ εγάϊη Σύνοδος τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο  πνευματικός της ϊρίζοντας. Προλόγισμα 
Διακ. Sfefan Lucian Toma, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2014, σ. 68-69.
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