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Υπόμνημα
περί τού κειμένου τής
Ε' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως
(Chambesy - Γενεύη, 10-17 Οκτωβρίου 2015):
«Σχέσεις τής Ορθοδόξου Εκκλησίας
πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον»

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοί Άγιοι Αρχιερείς,
Έξ αφορμής τής Άποφάσεως τής Συνάξεως των Προκαθημέ
νων των Ορθοδόξων Εκκλησιών (Chambesy - Γενεύη, 21-28 Ιανουάριου
2016), συμφώνως πρός τήν οποίαν «αί Ορθόδοξοι Έκκλησίαι δύνανται νά
δημοσιεύσωσιν εις τά επίσημα αύτών όργανα - ήλεκτρονικά ή έντυπα- τά
υπό των Προσυνοδίκών Πανορθοδόξων Διασκέψεων καί των Συνάξεων των
Ορθοδόξων Προκαθημένων όμοφώνως γενόμενα αποδεκτά τά κείμενα τής
Ημερήσιας Διατάξεως τής Συνόδου πρός πληροφόρησιν τού ποιμνίου αύ
τών, ώς καί παντός ενδιαφερομένου» (§ 5), άνεφύησαν καί αί πρώται κριτικαί καί ύπομνηματισμοί έπί τού λίαν ένδιαφέροντος κειμένου, ύπό τόν τί
τλον «Σχέσεις τής Ορθοδόξου Εκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν
κόσμον».
’Επειδή : α)
άποδοχής

ύφ'

όλων

Τό συγκεκριμένον κείμενον έτυχε ομοφώνου
τών

Ορθοδόξων

’Εκκλησιών,

άνευ

ούδεμίας

έπιφυλάξεως, τόσον ύπό τών Αντιπροσώπων αύτών εις τήν Ε' Προσυνοδι1

κήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν (Chambesy - Γενεύη, 10-17 ’Οκτωβρίου 2015),
όσον καί υπό των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών εν τη
Συνάξει αύτών ( Chambesy-Γενεύη, 21-28 Ιανουάριου 2016), β) Τό παρόν
κείμενον, ώς καί τά λοιπά, άπηχοϋν θέσεις καί άπόψεις πανορθοδόξους, διά
των οποίων έπετεύχθη ή όμοφώνως άποδοχή αύτών καί ούχί μόνον
τοπικών Εκκλησιών, γ) Ήτο αίτημα, ώστε εν τοιοϋτον κείμενον νά έξαχθή
ώς έκφρασις πανορθοδόξου θέσεως έναντι τού λοιπού χριστιανικού
κόσμου, ήδη άπό τής εποχής τής Πανορθοδόξου Συναντήσεως τού έτους
1930, έν τή Ιερά Μονή Βατοπεδίου, δ) Ούδεμία άχρι τού νϋν, Ορθόδοξος
’Εκκλησία διά γνωστόποιηθείσης συνοδικής άποφάσεως πρός τάς λοιπάς
Ορθοδόξους Εκκλησίας, δέν άπέρριψεν αύτόν, ε)

Αρκεταί έκ τών

γενομένων κριτικών παρατηρήσεων καί ύπομνηματισμών έρείδονται έπί
λανθασμένων άρχών καί προϋποθέσεων, τυγχάνουν προβληματικαί, στ) Ή
υίοθέτησις τοιούτων κριτικών είναι δυνατόν νά τύχουν τής πανορθοδόξου
άπορρίψεως, καταθέτω τόν παρόντα ύπομνηματισμόν, ϊνα άξιολογηθή καί
ούτος συνοδικώς μετά τών λοιπών.
Μετά του προσήκοντος σεβασμού καί εις άπάντησιν του ύπ'
άριθμ. 755/35/16-2-2016 Συνοδικού εγγράφου, άναφέρω Ύμιν τά ώς κάτωθι:
1. Εις τό παρόν κείμενον έγένοντο διορθώσεις ύπό τής Συνοδικής
’Επιτροπής Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικών Σχέσεων (άριθμ. πρωτ. 53/203- 2015), τάς όποιας, ή Διαρκής Ιερά Σύνοδος έν τή συνεδρίμ αύτής, τής Ης
Απριλίου 2015, υίοθέτησεν άπολύτως καί διά τού ύπ' άριθ. πρωτ. 476/679/14- 2015 άπέστειλεν εις τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ελβετίας κ.
Ιερεμίαν, Γραμματέα τής Προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου,
προκειμένου αί γενόμεναι καί προταθεΐσαι παρατηρήσεις, κρίσεις, διορθώ
σεις καί τροπολογίαι κατατεθώσιν εις τήν Ε' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον
Διάσκεψιν. Αί γενόμεναι παρατηρήσεις καί ύποδείξεις έγένοντο έπίσης
2

όμοφώνως δεκταί ύπό τών Αντιπροσώπων των λοιπών Ορθοδόξων
Εκκλησιών, έν τή Ε' Προσυνοδική Πανορθοδόξω Διασκέψει, καί ένεσωματώθησαν εις τό τελικόν κείμενον.
2.

Τό παρόν κείμενον, προέρχεται έκ τής συνενώσεως δύο άλ

παλαιοτέρων κειμένων («Σχέσεις τής Ορθοδόξου ’Εκκλησίας πρός τόν λοι
πόν χριστιανικόν κόσμον» καί «Ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία καί ή Οικουμενική
Κίνησις»), τά όποια έτυχον τής έγκρίσεως καί αποδοχής ύφ' όλων των ’Ορ
θοδόξων Αντιπροσώπων κατά τήν Γ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν (Chambesy-Γενεύη 1986). Ή συνένωσις όμως αύτη τών δύο κειμένων,
καρπός τών έργασιών τής Α' Συναντήσεως τής Διορθοδόξου Επιτροπής
Αναθεωρήσεως τών Κειμένων τών Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέ
ψεων (Chambesy, Γενεύης, 29 Σεπτεμβρίου - 4 ’Οκτωβρίου 2014), έθεωρήθη
αναγκαία, κατόπιν ομοφώνου καί πανορθοδόξου συναινέσεως έπί τώ
σκοπώ όπως ύπερβαθώσιν έπαναλήψείς ή καί άνακολουθίαι. ’Εκ τής
γενομένης κειμενολογικής συνενώσεως προεκλήθησαν όντως προβλήματα
συντάξεως

καί

ύφολογικής

διατυπώσεως,

τά

όποια

δημιούργησαν

δυσκολίας κατανοήσεως τού όλου σκεπτικού τού νέου κειμένου, μέ άμεσον
έπακόλουθον καί τήν προσέγγισιν τού όλου περιεχομένου τού κειμένου.
’Επιπλέον δέν θά πρέπει νά μάς διαφεύγει ότι αύτή αύτη ή
χρησιμοποιούμενη ορολογία καί αί γλωσσικαί διατυπώσεις, έν πολλοϊς
νέαι, δημιουργούν άρκετάς παρερμηνείας, αί όποΐαι δικαίως οδηγούν καί εις
άλλας κατανοήσεις

καί δίδουν άφορμήν διατυπώσεως περί διαφόρων

δήθεν έκκλησιολογικών άποκλίσεων. Ή γλωσσική καί έκφραστική αύτη
ίδιαειερότης τού παρόντος κειμένου δέν συνεπάγεται όμως καί θεολογικήν
ή έκκλησιολογικήν «διγλωσσίαν» ένώ, παρά τό περιεκτικό τού περιεχόμενό
του, προσπαθεί νά διαγράψη τάς έκκλησιολογικάς άρχάς, διά μίαν ούσιαστικήν συμβολήν τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας εις τούς διμερείς Θεολογικούς

Διαλόγους καί εις την Οικουμενικήν Κίνησιν, έπί τή βάσει τής ίεροκανονικής, συνοδικής καί πατερικής παραδόσεως.
Περισσότερον όμως θεωρώ ότι δημιουργούν σύγχυνσιν οί έπιπολαίως τιροσεγγίζοντες καί έρμηνεύοντες τό κείμενον, με βάσιν τήν αρχήν
«λήψεως τού ζητούμενου», προβλέποντες όπως οδηγήσουν τάς σκέψεις των
αναγνωστών των εις τά ίδικά των συμπεράσματα.
3.

Διά τούς λόγους τούτους θά παράσχω κάθε δυνατήν έπεξ

σιν εις κάθε παράγραφον τού κειμένου, προκειμένου νά άρθούν αί τυχόν
έπιφυλάξεις καί έπί τφ τέλει όλων όσων άνέφερον είσαγωγικώς.
α) Ή § 1 άποτελεΐ άφετηριακήν άναφοράν ώς πρός τήν αύτοσυνείδησίαν τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, ή οποία ώς «ή Μία, Αγία, Καθολική
καί Αποστολική ’Εκκλησία» συμβάλλει εις τήν όλην πορείαν προωθήσεως
τής ένότητος τών Χριστιανών, οί όποιοι (ένν. Χριστιανοί) εξ αιτίας τών
κατά καιρούς αιρέσεων καί σχισμάτων τυγχάνουν ήδη διηρημένοι καί
άποσχισμένοι έκ τού έκκλησιαστικού σώματος.
Ή παρούσα παράγραφος έπιβεβαιώνει ότι ή ’Ορθόδοξος Εκκλη
σία δέν ταυτίζεται, ώς πρός τήν έκκλησιολογική της αύτοσυνειδησία, πρός
τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον, άναγνωρίζει όμως ότι ύφίσταται διάσπασις τών Χριστιανών, καί ούχί τών Ορθοδόξων ώς έσφαλμένως διατυπούται
ύπό τών επικριτών, καί ούτως συμβάλλει εις τήν όλην διαδικασίαν πρός
έπίτευξιν τής ένότητος όλων μετ' Αύτής, ώς τής «ούσης τής Μίας, Αγίας,
Καθολικής καί Αποστολικής Εκκλησίας», πρωτίστως διά τής έπιλύσεως τών
διαφόρων θεολογικών διαφορών, έφόσον ό σκοπός τής Εκκλησίας έν τώ
κόσμου, κατά τόν άγιον Μάξιμον τόν Ομολογητήν, είναι ή έπίτευξις καί ή
πραγμάτωσις τής ένότητος πάντων έν Χριστώ έπί τώ σκοπφ τής σωτηρίας
των (βλ. PG 91, 657D-717C).

|3) Ή § 2 θεμέλιοί καί περιγράφει τάς άρχάς καί τάς προϋποθέ
σεις διά των οποίων ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία προσπαθεί νά συμβάλη εις την
έπίτευξιν τής προαναφερθείσης ένότητος.
γ) Ή § 3 περιγράφει την ένότητα, ώς γεγονός κοινωνίας εν τη
ορθή πίστει καί εν τοΐς μυστηρίοις, καί ούχί ώς μίαν κοσμικού ή ιδεολογικού
τύπου ένότητα ή ώς ένός είδους διομολογιακοΰ μορφώματος.
δ) Ή § 4 παρουσιάζει τό μέσον πρός έπίτευξιν καί πραγμάτωσιν
αυτής τής ένότητος, τό όποιον είναι ό διάλογος, ώς έφηρμόζετο καί εις κάθε
ιστορικήν στιγμήν έν τή ζωή τής άρχαίας ’Εκκλησίας ύπό των Πατέρων τής
’Εκκλησίας καί ώς πράττει διαχρονικώς μέχρις καί σήμερον ή ’Ορθόδοξος
’Εκκλησία, επί τή βάσει τής έκκλησίολογικής αυτής αύτοσυνειδησίας καί
τής κατανοήσεως τής σωτηριολογικής αυτής άποστολής έν σχέσει πρός
τούς εκτός Αύτής.
Τόν σκοπόν τού διαλόγου περιγράφει μέ κάθε σαφήνειαν ό 92ος
κανόνας τής συνόδου τής Καρθαγένης (419 μ.Χ.)' ίνα «χαρήναι περί τής
ύμετέρας (ένν. τών Δονατιστών) διορθώσεως» καί ίνα «μή ποτέ διά
πείσμα ανθρώπων άσθενεΐς ψυχαί καί άπειροι λαοί ίεροσύλφ τινί χωρισμφ
άπόλωνται» (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, τόμος Γ', σελ. 525-526). Επί τώ
σκοπώ τούτφ ό Ιωάννης ό Χρυσόστομος τονίζει ότι «ούδέν ούτω παροξύνει
τόν Θεόν, ώς τό Εκκλησίαν διαιρεθήναι» (PG 62, 85), καθότι ή διαίρεσις
έκκλησιολογικώς συνεπάγεται άπώλειαν καί έκπτωσιν.
ε) Εις τήν § 5 θεωρώ ότι καί πάλιν, ώς καί εις τήν § 1, άποδίδεται
μία έσφαλμένη ερμηνεία έκ μέρους τών άντιλεγόντων, μεταξύ τής ύφισταμένης καί τής δεδομένης ένότητος έν τή Όρθοδόξω Έκκλησίμ καθ' Έαυτήν
καί τής συμβολής αύτής, έπί τή «βάσει τής πίστεως καί τής παραδόσεως τής
άρχαίας Εκκλησίας τών έπτά Οικουμενικών Συνόδων», πρός άποκατάστα5

σιν «τής άπολεσθείσης ένότητος των Χριστιανών» καί ούχί των ’Ορθοδόξων
ώς αναφέρουν.
Δεν ύφίστανται σήμερον Χριστιανοί καί Χριστιανικαί Κοινότηται,
αί όποΐαι έξαιτίας των σχισμάτων καί των αιρέσεων

δέν εύρίσκονται

ένωμένοι μετά τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, τής «ουσης τής Μίας, Αγίας,
Καθολικής καί Άτιοστολικής Εκκλησίας» ; Ή καταφατική άπάντησις
νομίζω ότι είναι δεδομένη.
Είναι τοΐς πάσι γνωστόν, ότι ή ιστορική ύπαρξις σχισμάτων καί
αιρέσεων βεβαίως δέν άλλοιώνει τήν όντολογικήν ενότητα καί ταυτότητα
τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, «άπαιτει» δ' όμως τήν θεραπείαν αυτών (ένν.
τών σχισμάτων καί αιρέσεων) μέ τήν άποκατάστασιν τής ένότητος διά τής
έντάξεως πάντων τών Χριστιανών εν τώ σώματι τής Μίας, Αγίας, Καθολι
κής καί Αποστολικής ’Εκκλησίας.
Ύπό αυτήν τήν προοπτικήν δέν είναι δυνατόν νά άμφισβητηθή
τό περιεχόμενον τής παρούσης παραγράφου, πολλώ δέ μάλλον νά παρερμηνευθή.
*

’Επίσης εις τήν παρούσαν παράγραφον ούδεμία άντίληψις περί
«διηρημένης εκκλησίας» άπηχείται έν όντολογική έννοια, όπως άκρίτως καί
έσφαλμένως χρησιμοποιείται ό παρών νεολογισμός, πλήρως άθεολόγητος
καί άντι—εκκλησιολογικός, ύπό τινων.
Διά τής χρήσεως τού παρόντος νεολογισμού

(«διηρημένη

έκκλησία») φαίνεται ότι δέν καθίσταται άντιληπτή ύπό τών επικριτών ή
ύφισταμένη ούσιαστική καί πραγματική διάκρισις μεταξύ τής ιστορικής
ύπάρξεως τών σχισμάτων καί τών αιρέσεων καί τής όντολογικής καί

έκκλησιολογικής φύσεως τής ένότητος τής ’Εκκλησίας καθ' Έαυτής, ώς
γεγονότος μύστηριακού και εύχαριστιακοΰ.
’Επίσης δεν δύνανται νά κατανοήσουν οι κατακρίνοντες, ότι με
τήν χρήσιν τού παρόντος νεολογισμού («διηρημένη έκκλησία»), επί τώ
σκοπώ άφ' ένός μεν όπως άντιδράσουν εις τήν ιστορικότητα καί πραγματι
κότητα τής διαιρέσεως, έξ αιτίας των σχισμάτων καί των αιρέσεων, άφ'
ετέρου δέ όπως θεμελιώσουν τήν περί ένότητος τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας
ιδρυματικήν άντίληψιν μιας «εκκλησιαστικής άποκλειστικότητος», περιπί
πτουν ή καί επαναλαμβάνουν έξ άντιγραφής όσας άντιλήψείς περί
«άποκλειστικής έκκλησιολογίας» πρεσβεύει ή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία
καί ώς τούτα μάλιστα διετυπώθησαν εις τό κείμενον Dominus Jesus.
Ή

ύπαρξις

τής

ίστορικότητος

καί

πραγματικότητος

τού

σχίσματος, ώς γεγονότος έκκλησιαστικού, καί τής ιστορικής διαιρέσεως έν
τώ εκκλησιαστικού

σώματι, έπιβεβαιούται ύφ' όλων τών πατερικών καί

συνοδικών πηγών,

ιδιαιτέρως δέ ύπό τού Όμολογητού Πατριάρχου

Κωνσταντινουπόλεως Ταρασίου («όρώ καί βλέπω τήν έπί τήν πέτραν
Χριστόν τόν Θεόν ήμών τεθεμελιωμένην ’Εκκλησίαν αύτού διεσχισμένην
νύν καί διηρημένην, καί ή μάς άλλοτε άλλως λαλούντας, καί τούς
άνατολής όμοπίστους ήμών Χριστιανούς έτέρως». Mansi XII, 987, PG 98,
1440C, 1429D), καί ύπό τού Μ. Βασιλείου («έπαναγαγεΐν πρός ένωσιν τάς
’Εκκλησίας τάς πολυμερώς καί πολυτρόπως απ' άλλήλων διατμηθείσας».
PG 32, 528Β). Ή ιστορική αύτη πραγματικότης τού σχίσματος καί τής
διαιρέσεως δέν συνεπάγεται καί τήν όντολογικήν διάσπασιν τού όλου
έκκλησιαστικού σώματος, τού οποίου ή ένότης θεμελιούται έπί τή πέτρα τής
πίστεως καί έν τή κοινώνίρ..

στ) Όλα τά παραπάνω έπιβεβαιούνται έν τη § 6, ένθα ύφίσταται
ειδικότερον και ή έκφρασις «μετά διαφόρων Χριστιανικών Εκκλησιών καί
'Ομολογιών», διά την οποίαν έχουν κατατεθεί έπίσης άρκεταί ενστάσεις.
Όντως ή παρούσα έκφρασις, ώς ευκόλως συγχέουσα καί παρερμηνεύουσα άρκετάς άλλας θέσεις τού όλου κειμένου, δημιουργεί καί έν
ταύτώ την δυνατότητα άναπτύξεως μιάς δικαιολογημένης άντιρρήσεως.
Εις γενομένην όμως πρότασιν άντικαταστάσεώς της διά τής
έκφράσεως, «μετά διαφόρων Χριστιανικών Όμολογιών καί Κοινοτήτων» εις
όλας τάς παραγράφους εις τάς οποίας άναφέρεται, ύπήρξε άντίδρασις εκ
μέρους Σλαβικής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, κατά τήν Ε' Προσυνοδικήν
Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, ή οποία προέβαλλε ώς έπιχείρημα, ότι ή
προταθεΐσα άλλαγή θά έδημιούργη προβλήματα εις τήν συνύπαρξιν ένίων
Ορθοδόξων ’Εκκλησιών μετά τών άλλων Κοινοτήτων (« Εκκλησιών») έν τώ
αύτώ τόπω, ειδικότερον δέ διά τήν Ρωμαιοκαθολικήν ’Εκκλησίαν άνέφερε
ότι ό όρος «’Εκκλησία» χρησιμοποιείται ώς περιγραφικός (terminus
technicus) καί ούχί μέ δογματικόν περιεχόμενον καί κατά κυριολεξίαν,
θεωρούσα μάλιστα ότι εις τούς Ρωμαιοκαθολικούς, ύφίστανται θεολογικώς
«στοιχεία

έκκλησιαστικότητος»

(vestigia

ecclesiae),

ώς

ό τύπος

τού

τριαδολογικού βαπτίσματος, ή Θεία Εύχαριστία, ή Ίερωσύνη, ή συνοδικότης, άνεξαρτήτως τού λανθασμένου «τύπου» καί «τρόπου» λειτουργίας
αύτών, άποψιν τήν οποίαν έπιβεβαιώνει καί ό Έλλογιμώτατος Καθηγητής
Δημ. Τσεγγελίδης, (Δυτική Θεολογία καί Πνευματικότητα, έκδ. Α.Π.Θ.,
Θεσσαλονίκη, ά.χ., σελ. 7 : «ή ρωμαιοκαθολική διδασκαλία δέν είναι έξ
ολοκλήρου άπορρσττέα»)!!!
Ένημερωτικώς πάντως άναφέρομεν, ότι, ώς ε’ίδομεν καί έν τή
προηγουμένη παραγράφω, ό Μ. Βασίλειος, όμιλε! διά «διατμηθείσας άπ'
άλλήλων

Εκκλησίας»,

δηλαδή

άποκεκομμένας

’Εκκλησίας

(εις

πληθυντικόν αριθμόν), χρησιμοποιών καί αυτόν τόν όρον «Εκκλησίας»
περιγραφικώς καί μη κατά δογματικήν κυριολεξίαν καί μάλιστα διά νά
προσδιορίση τάς κοινότητας έκείνας, αί όποΐαι ύφίστανται «έν σχίσματι»
καί άποκεκομμέναι έκ τοϋ όλου έκκλησιαστίκοϋ σώματος.
’Εάν ή «λογομαχία» (πρβλ. Μ. Βασιλείου, PG 31, 688D - 689Α. 29,
477Α- 500Α. Γρηγορίου Θεολόγου, PG 35, 1077Β), άφορά άποκλειστικώς καί
μόνον την χρήσιν τοΰ όρου καί την συγκεκριμένην έκφρασιν είναι δυνατόν
νά υιοθετηθεί ώς διορθωτική πρότασις, επί τής άνωτέρω έκφράσεως τοϋ
κειμένου, ή «άλλων ή λοιπών Χριστιανικών Όμολογιών καί Κοινοτήτων».
’Επίσης

τό

περιεχόμενον

τής

παρούσης

παραγράφου

δεν

κατέστει κατανοητόν ύπό τών άσκησάντων τήν κριτικήν καί επί ένός άλλου
σημείου, έξ ίσου σημαντικόν, διό καί καταθέτω τάς έξής διευκρινήσεις.
Τό κείμενον τονίζει ότι αί ύφιστάμεναι σχέσεις μετά τών λοιπών
Χριστιανικών Κοινοτήτων καί Όμολογιών καί έν τοίς πλαισίοις τών διαλό
γων δέν πρέπει νά προσβλέπουν εις μίαν ενότητα στηριζομένη άποκλειστικώς καί μόνον εις τό γεγονός τής πίστεως καί τών μυστηρίων, άλλά αυτή ή
ένότης θά πρέπει νά επιβεβαιώνεται καί νά έκφαίνεται καί ύφ' όλων τών
λοιπών θέσεων τών Όμολογιών, ήτοι εις τάς περί ’Εκκλησίας, περί
μυστηρίων, περί τής θείας χάριτος, περί τής ίερωσύνης καί περί τής
άποστολικής διαδοχής αντιλήψεις. Ή άπόκλισις καί εις τάς προαναφερθείσας όψεις τής ορθοδόξου διδασκαλίας ώς τρόπου έκφράσεως τοΰ
γεγονότος τής πίστεως δέν είναι δυνατόν νά «οίκοδομήση» τήν ένότητα
έστω καί αν ύφίσταται συμπτωσίν έν τή πίστει καθεαυτήν, άλλως ή
έπίτευξις ένότητος έν τή πίστει άνευ έπιτεΰξεως ένότητος καί έν τή λοιπή
ζωή τής ’Εκκλησίας, μεταλλάσει τό γεγονός τής πίστεως εις μίαν
θεωρητικήν ή ιδεολογικήν άντίληψιν περί ένότητας, ή οποία όμως δέν
άποτελεΐ καί τήν «πραγματικήν» έκφρασιν τής έκκλησιαστικής ένότητος.

ζ) Αι §§ 7,8,9,10,11/12,13,14,15 άναφέρονται εις την διεξαγωγήν
των διμερών ΘεοΛογικών Διαλόγων, με σημαντικάς τάς §§ 10,11,12,13,14 καί
15, διά των οποίων διασφαλίζεται ή διαδικασία, ή πορεία καί ή διεξαγωγή
των Θεολογικών Διαλόγων, ώς έκφρασις πλέον πανορθοδόξου ένότητος,
λειτουργίας καί συγκαταθέσεως ενώ δηλοΰται ώς αναγκαία καί ή τακτική
άξιολόγησις αύτών ύπό αντιστοίχου Πανορθοδόξου ’Οργάνου καί επί τή
βάσει πανορθοδόξου διαδικασίας καί μεθόδου.
η) Αί §§ 16,17,18,19 άναφέρονται εις τήν συμμετοχήν τών ’Ορθο
δόξων ’Εκκλησιών εις τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών (ΠΣΕ), ιδιαι
τέρως δέ εις τάς §§ 17,18,19 περιγράφεται ή περί τοϋ ΠΣΕ καί τής συμμετο
χής εις αυτό τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών, έπί τή βάσει τής έκκλησιολογικής
αύτοσυνειδησίας καί ώς αύτη διετυπώθη εις τήν Δήλωσιν τοΰ Τορόντο
(1950) εις τάς άποφάσεις τής Ειδικής ’Επιτροπής διά τήν ’Ορθόδοξον συμ
μετοχήν εις τό ΠΣΕ (Special Commission) καί συμφώνως ώς πρός τά άποφασισθέντα ύπό τής Διορθοδόξου Συναντήσεως τής Θεσσαλονίκης (1998).
θ) Ή § 20 ούδεμίαν σχέσιν έχει, ούτε άποτελεΐ έπιβεβαίωσιν τής
άγνώστου άντιλήψεως εις τήν ορθόδοξον έκκλησιολογίαν καί εις τήν περί
μυστηρίων ορθόδοξον διδασκαλίαν, ή οποία ύποδηλοΰται διά τού όρου
«βαπτισματική θεολογία»!!!
*

Ό όρος ούτος προερχόμενος έκ τής φιλελευθέρου προτεσταντικής θεολογικής άντιλήψεως περί μυστηρίων, υίοθετήθη λανθασμένως
ύπό ένίων θεολόγων (επισκόπων, κληρικών καί λαϊκών) προκειμένου νά
περιγράψουν τήν άντίθεσίν των εις μίαν άνύπαρκτον τάσεν άναγνωρίσεως
ύπό τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας τοΰ μυστηρίου τοϋ βαπτίσματος τών έτεροδόξων καί εμμέσως, πλήν σαφώς, καί μιάς δήθεν άναγνωρίσεως τής

έκκλησιαστίκότητος εις τάς ομάδας ή Κοινότητας αύτάς, καί ώς τοΰ πρώτου
σημείου ένότητος μετ' αυτών τοΰ μυστηρίου τού βαπτίσματος.
Τό βάπτιχτμα, ώς εκκλησιαστικό γεγονός, είναι δυνατόν νά
άποτελέσει την βάσιν τοΰ διαλόγου πρός την ένότητα άποκλειστικώς καί
μόνον ώς πρός τό προ-βαπτισματικόν τμήμα αύτού, ένθα καί οί
κατηχούμενοι ακόμη συμμετείχον ύποχρεατακώς εις αύτό.
Μία τοιούτου είδους μεθοδολογικής χρήσεως καί προσεγγίσεως
τοΰ προ-βαπτισματικοϋ τμήματος τοΰ βαπτίσματος ούτε άναγνώρισιν τού
βαπτίσματος τών έτεροδόξων καθ' έαυτόν συνεπάγεται, ούτε άναγνώρισιν
τής έκκλησιαστικότητος αύτών

έπιτυγχάνεται ώς πρός τάς λοιπάς

Χριστίανικάς Κοινότητας, ώς έσφαλμένως τονίζεται ύπό τών εισηγητών τής
λεγομένης «βαπτισματικής θεολογίας» [πρβλ. Εκκλησιαστική Παρέμβαση 71
(Δεκέμβριος 2001), σελ. 12].
*

Άντιθέτως ή παρούσα παράγραφος περιγράφει τόν τρόπον καί
τό πλαίσιον τής «κατ' οικονομίαν» άποδοχής τών έπιστρεφόντων έτεροδό
ξων εις τήν ’Ορθοδοξίαν, ώς αΰτη καταγράφεται εις τήν ίεροκανονικήν
παράδοσιν καί διετυπώθη εις τούς 7ον τής Β ’ Οίκουμ. Συνόδου καί 25ον τής
Πενθέκτης κανόνας, [ώς καί άλλων Οικουμενικών καί Τοπικών, τούς
οποίους άνέφερε ό Σεβ. Ηλείας κ. Γερμανός εις τήν Είσήγησίν του, τής 8^
Μαρτίου 2016, εις τήν ΙΣΙ (σελ. 12)].
Ή «κατ' οικονομίαν» αύτη άποδοχή τών έτεροδόξων ύπό τής
Ορθοδόξου Εκκλησίας, διά Λιβέλλου καί διά Χρίσματος, συνεπάγεται μέν
τήν

«κατ'

οικονομίαν»

άποδοχήν ώς

εγκύρου καί ύποστατού

τού

βαπτίσματος όχι όμως καί όλων τών λοιπών μυστηρίων ή τής άντίστοιχης
Ομολογίας («Εκκλησίας»), αύτη δέ ή «κατ' οικονομίαν» άποδοχή τού
βαπτίσματος επιτυγχάνεται ύπό όρους, προϋποθέσεις καί κριτήρια καί ούχί

αύθαιρέτως, μάλιστα δέ ύπό τόν όρον αποδοχής τής ορθής πίστεως
(ύπογραφή

Λιβέλλου),

τής

αποδοχής

τοϋ

προσερχο μενού

εις

τήν

Ορθοδοξίαν ύπό τού κανονικού επισκόπου τής τοπικής Εκκλησίας (Χρίσεως
διά Μύρου) καί τής τηρήσεως τού άπαραβάτου όρου τού τριαδολογικοϋ
«τύπου» τοΰ βαπτίσματος (πρβλ. Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, τόμος Β', σελ.
187-191).
Ύη' αύτήν τήν προοπτικήν καί τάς προϋποθέσεις καθορίζονται
άλλωστε καί τά «όρια» τής Εκκλησίας, τά όποια είναι μυστηριακά, έφ' όσον
«ή ’Εκκλησία εν τοΐς μυστηρίοις σημαίνεται» (Νικόλαος Καβάσιλας),
δηλαδή χαρισματικά, άλλά καί έν ταύτω κανονικά (συγκατάθεσις καί
άποδοχή ύπό τού επισκόπου καί τής συνόδου) καί ούχί μόνον χαρισματικά ή
μόνον κανονικά, ή δέ κοινωνία «έν τοΐς μυστηρίοις» προϋποθέτει σύμπτω
σήν έν τή πίστει καί τή άποστολική διαδοχή καί οδηγεί άποκλειστικώς καί
άπαραιτήτως εις τήν συμμετοχήν εις τήν Θείαν Εύχαριστίαν. Άλλη πορεία
πρός τήν ενότητα καί τήν εκκλησιαστική άναγνώρισεν δέν ύφίσταται, διό
καί ή όποιαδήποτε «άναγνώρκπς» βαπτίσματος, τόσον ώς έγκύρου, όσον
καί ώς ύποστατοϋ, έάν δέν οδηγεί, δηλαδή δέν κατατείνει, άποκλειστικώς
καί μόνον εις τήν Θείαν Εύχαριστίαν ούδεμίαν έχει σημασίαν (βλ. σχίσμα
Καθαρών, Lapsi, σχίσμα Παλαιοημερολογιτισμού κ.ά.).
Ή θεώρησις τοϋ μυστηρίου τού βαπτίσματος μόνον ώς «μυητικοϋ» μυστηρίου άνευ άναφοράς εις τό μυστήριο τής Θείας Εύχαριστίας
οδηγεί εις τήν κατανόησίν του ώς άποκλειστικοϋ καί μόνον μέσου μυήσεως
καί ούχί έντάξεως διά μετάνοιας, εις τήν Εκκλησίαν, ώς τρόπου δηλαδή
μετα-στροφής καί έντάξεως εις τήν πορείαν πρός τήν Βασιλείαν τοϋ Θεού.
’Επιπλέον ή «κατ' οικονομίαν» άποδοχή τής έπιστροφής τών
αιρετικών διά τοϋ Χρίσματος καί τοϋ Λιβέλλου δέν συνεπάγεται αύτομάτως
καί τήν άναγνώρισιν τών συγκεκριμένων αιρετικών ή σχισματικών, ούτε

την άποκατάστασιν τής κοινωνίας μετ'αύτών, αυτό άλλωστε οριοθετεί καί
διαφυλάσσει ή «κατ' οικονομίαν» πράξις έν τή Εκκλησία (πρβλ. Ί.
Χρυσοστόμου, PG 48, 948, 952, 60, 323).
Τέλος τό άναπτυχθέν επιχείρημα, ότι αί αποφάσεις των
Οικουμενικών καί Τοπικών Συνόδων, δύνανται νά ύποκατασταθώσιν υπό
μιας Συνόδου «τριών Πατριαρχών», τού έτους 1756, επί Κωνσταντινουπό
λεως Κυρίλλου Ε' (Αλεξανδρείας Ματθαίου καί Ιεροσολύμων Παρθενίου), ή
οποία, διά λόγους «καιρικούς» καί «δι' αιτίαν» άποκλειστικήν (τής ούνίας),
έπανέφερε προσωρινώς τόν άναβαπτισμόν, μίαν άπόφασιν ή όποια δεν
έφηρμόσθη ύπό συνόλου τής Ορθοδόξου Εκκλησίας ή μή μόνον καί δι'
ολίγον χρονικόν διάστημα καί μόνον έν Κωνσταντινουπόλει τυγχάνει
άνέρειστος εις τήν όλην ίεροκανονικήν καί συνοδικήν Παράδοσιν. Ή
ύποκατάστασις συνοδικών άποφάσεων Οικουμενικού κύρους ύπό άλλων
άποφάσεων Μειζόνων, Ύπερτοπικών ή καί Πανορθοδόξων συνοδικών
οργάνων, ώς τονίζεται ύπό τινων, άπηχεί θέσεις ρωμαιοκαθολικής καί
μάλιστα βελλαρμινείου άντιλήψεως περί συνοδικότητος, συμφώνως πρός
τήν όποιαν εξ αιτίας μιάς ύπεροχικής άντιλήψεως μιάς τοπικής ’Εκκλησίας
καθ' έαυτήν έναντι τών άλλων Εκκλησιών, είναι δυνατόν ή συγκεκριμένη
νά άποφασίζη καί νά άναβαθμίζη τοπικάς Συνόδους καί τάς άποφάσεις
αύτών εις Οικουμενικού κύρους, καί νά τάς συναριθμή ώς Οίκουμενικάς
τοιαύτας.
ι) Εις τήν § 21 δηλούται μέν ή θετική έκτίμησις τών έκδοθέντων
θεολογικών κειμένων τού Τμήματος «Πίστις καί Τάξις» τού ΠΣΕ δέν
υιοθετείται όμως διά τής παρούσης θετικής έκτιμήσεως ούτε ή άναγνώρισις
ούτε ή άποδοχή αύτών τών κειμένων, διό καί κατά παγίαν τακτικήν καί
άπόφασιν τών Συνοδικών Οργάνων τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών, ούδεμία
’Ορθόδοξος ’Εκκλησία προσυπογράφει τοιούτου είδους κείμενα, ένώ ή

άκροτελεύτεια φράσις τής παραγράφου ταύτης δηλώνει άπεριφράστως καί
έπιβεβαιοϊ άπαντα τά παραπάνω : «ή Ορθόδοξος Εκκλησία διατηρεί
έπιφυλάξεις διά κεφαλαιώδη ζητήματα πίστεως καί τάξεως».
ια) Ή § 22 εκφράζει κατά περιεχόμενον τόν 6ον κανόνα τής Β'
Οικουμενικής Συνόδου, συμφώνως πρός τόν οποίον «αιρετικούς δε λέγομεν,
τούς τε πάλαι τής ’Εκκλησίας άποκηρυχθέντας, καί τούς μετά ταύτα ύφ7
ήμών άναθεματισθέντας» καί ούχί τήν ύπό ορισμένων καί μόνον κληρικών
ή λαϊκών αύθαιρέτως άπόδοσεν ώς κατηγορίας τού «αιρετικού» εις άλλους
κληρικούς, κυρίως επισκόπους.
Ό κανών ούτος, εις τήν άρχήν τού κειμένου, άναφέρει άκριβώς
τούς λόγους διά τούς όποιους καταλήγει εις τήν παρούσα τοποθέτησήν,
«επειδή πολλοί τήν έκκλησιαστικήν εύταξίαν συγχείν καί άνατρέπειν
βουλόμενοι φιλέχθρως καί συκοφαντικώς αιτίας τινάς κατά τών
οίκονομούντων τάς Εκκλησίας ορθοδόξων επισκόπων συμπλάσσουσιν,
ούδέν έτερον ή χραίνειν τάς τών ιερέων ύπολήψεις, καί ταραχάς τών είρηνευόντων λαών κατασκευάζειν έπιχειροϋντες ... μή άνεξετάστως προσίεσθαι τούς κατηγόρους, μηδέ πάσιν έπιτρέπειν τάς κατηγορίας ποιεΐσθαι
κατά τών οίκονομούντων τάς Εκκλησίας, μηδέ μήν πάντας άποκλείειν...
αιρετικούς δέ λέγομεν, τούς τε πάλαι τής ’Εκκλησίας άποκηρυχθέντας καί
τούς μετά ταύτα ύφ7 ήμών (ένν. τών Πατέρων τής Β ’ Οικουμενικής Συνό
δου) άναθεματισθέντας» (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα, τόμος Β', σελ. 481-482).
Ή παρούσα παράγραφος υίοθετήθη έκ τής § 10 τού Μηνύματος
τών Προκαθημένων τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών τού έτους 2000 καί
έκφράζει τήν διαχρονικήν άρχήν τής ορθοδόξου έκκλησιολογίας, ότι άνευ
συνοδικής άποφάσεως ή διάκρισις μεταξύ ’Ορθοδοξίας καί αίρέσεως δέν
τυγχάνει έφικτή.
14

Ούτως ούδεμίαν σχέσιν έχει ή παρούσα παράγραφος, όπως
έφαλμένως αναφέρουν οί κρίνοντες, με την έκφρασιν τής «έκκΛησιαστικής
συνειδήσεως», ούτε μέ την έννοιαν τού άλαθήτου έν τη ’Εκκλησία.
Αντιθέτως περιγράφει συγκεκριμένως την άρμοδιότητα τής
Συνόδου, ώς τής μόνου καί άποκλειστικώς άρμοδίας, διά τήν καταδίκην των
αιρέσεων καί χαρακτηρισμού διαφόρων προσώπων ή ομάδων ώς αιρετικών,
ώς καί τού μόνου οργάνου διατηρήσεως, διασφαλίσεως καί διακηρύξεως τής
γνήσιας ορθοδόξου πίστεως, τό όποιον θά

κρίνη καί περί τών τυχών

άποκλίσεων ή μή έν τή πίστει, άλλως ή μονομέρεια καί ό ιδεολογικός
άτομισμός θά καθίσταντο κριτήρια ορθοδοξίας, τά δέ όρια μεταξύ
’Ορθοδοξίας καί αίρέσεως θά έτύγχανον δισδιάκριτα.
*

ι|3) Τέλος ή § 23 άποκλείει κάθε τάσιν άναγνωρίσεως ή άποδοχής
«πράξεως προσηλυτισμού ή άλλης προκλητικής ένέργειας ομολογιακού
άνταγωνισμοϋ», θεωρώ δέ ότι θά ήτο δυνατόν νά προστεθεί έν παρενθέσει
καί έπεξηγηματικώς ό όρος «ούνία».
Πάντα ταυτα ύποβάλλω Ύμιν εύσεβάστως, διατελω

Κοινοπ. Εις άπαντας τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολΐτας της
’Εκκλησίας τής Ελλάδος, Εις τάζ Έδοας των.
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