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Α' ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΑΝΟΡΘΟΛΟΞΟΣ ΔΪΑΣΚΕΨΙΣ 
(21-28  Νοεμβρίου 1976)

Εϊς εφαρμογήν άποφάσεως τής κατ’ ’Ιούλιον μήνα (16-28) τοϋ 1971 
συνελθούσης Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής ’Επιτροπής τής 'Αγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου τής κατ’ Ά νατολάς ’Ορθοδόξου Ε κκλησίας, όπως. 
συνερχομένη ή Α' ΓΙροσυνοδική Πανορθόδοςος Διάσκεψις : α) δφ τήν 
πληρεστέραν πανορΟόδοξον έκφρασιν καί διατύπωσιν επί τών Οπό τής 
Δ' ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως έπιλεγέντων δξ θεμάτων εκ τοΟ γενικού 
καταλόγου θεμάτων τής Α' έν Ρόδφ ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως, και β) 
προβή συγχρόνως εις άναθεώρησιν τοϋ καταλόγου θεμάτων, τοϋ έγκρι- 
Οέντος Οπό τής Α ' έν Ρόδιο ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως· καί έπειδή τό 
δεύτερον τοϋτο σημείον άφεώρα εις ριζικάς πανορΟοδόξους σκέψεις περί 
άναθεωρήσεως τοΰ καταλόγου θεμάτων τής Α' έν Ρόδω ΠανορΟοδόξου 
Διασκέψεως, έπί τό συντομώτερον καί πρακτικώτερον, ή Λ.Θ. Παναγιό- 
της ό Οικουμενικός Πατριάρχης, έρμηνεύων καί συντονίζων τήν τοιουτο
τρόπως έκφρασΟεΐσαν πανορΟόδοξον γνώμην, κατόπιν σοβαρδς μελέτης 
τοΰ όλου θέματος μετά τής περί Αύτόν 'Αγίας καί Ίερας Συνόδου, καί 
διαβουλεύσεων μετά πασών τών κατά τόπους ’Αγίων ’Ορθοδόξων ’Εκκλη
σιών διά τής άποστολής ’Εκτάκτου παρ’ αύταίς ’Απεσταλμένου, τή συναι- 
νέσει δέ τών Άγιωτάτων καί Μακαριωτάτων Προκαθημένων τών έπί μέ
ρους ’Αγίων ΌρΟοδόξων Εκκλησιών, προήλθεν εις τήν άπόφασιν, έν 
πανορΟοδόξω όμοφωνίςι, τής συγκλήσεως τής Α' Προσυνοδικής Πανορθο- 
δόξου Διασκέψεως. άπ( 21ης μέχρι 30ής Νοεμβρίου τοΰ έτους 1976.

Ούτω. ή Α ' Πρ(σι>νοδική Πανορθόδοςος Διάσκεψις συνήλΟεν έν 
τψ έν Chambesy τής Γενεύης Ό ρθοδόξω Κέντρω τοΟ ΟίκουμενικοΟ Πα
τριαρχείου Οπό τήν προεδρίαν, κατά τήν τάξιν, τοϋ Ά ρχηγοϋ  τής ’Αντι
προσωπείας τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου Σεβ. Μ ητροπολίτου Γέρον- 
τος Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνος, τών έργασιών αύτής άρξαμένων τή Κυ
ριακή 21 η Νοεμβρίου 1976 καί περατωθεισών τή 28η τοϋ αύτοϋ μηνός.

Έ κ  μέρους τών κατά τόπους ’Ορθοδόξων Ε κκλησιώ ν καί έξουσιο- 
δοτήσει αύτών παρέστησαν καί μετέσχον αί κάτωθι άντιπροσωπείαι :
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1. Έ κ τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου :
Ό  Σεβ. Μ ητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Μελίτων 
*0 Σεβ. Μ ητροπολίτης Σουηδίας κ. Παϋλος 
Ό  Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Εμμανουήλ Φωτιάδης
Γραμματεύς τής Αντιπροσωπείας : *0 Διάκονος Μελίτων Καρας, Κωδι- 
κογράφος τής 'Αγίας καί Ίερας Συνόδου τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου.

2. Έ κ  τοΰ Πατριαρχείου ’Α λεξάνδρειάς:
Ό  Σεβ. Μ ητροπολίτης ’Αξώμης κ. Μεθόδιος 
*0 Θεοφ. ’Επίσκοπος Έ λευσΐνος κ. Τιμόθεος 
Ό  Θεοφ. ’Επίσκοπος Βαβυλώνος κ. Πέτρος.

3. Έ κ  τοΰ Πατριαρχείου 'Λντιοχείας :
Ό  Σεβ. Μ ητροπολίτης Λαοδικείας κ. ’Ιγνάτιος 
Ό  Σεβ. Μ ητροπολίτης Ό ρ ο υ ς Λιβάνου κ. Γεώργιος.

4. Έ κ  τοΰ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων :
*0 Σεβ. Μ ητροπολίτης Πέτρας κ. Γερμανός 
Ό  έλλογιμ. καθηγητής κ. Βλάσ. Φειδάς
Ό  έλλογιμ. καθηγητής κ. Γ. Γαλίτης.

5. Έ κ  τοϋ Πατριαρχείου Μ όσχας :
Ό  Σεβ. Μ ητροπολίτης Κιέβου καί Γαλικίας κ. Φιλάρετος 
Ό  Σεβ. Μ ητροπολίτης Τούλας καί Μπιέλεφ κ. Ίουβενάλιος 
Ό  Θεοφ. ’Επίσκοπος Vyborg κ. Κύριλλος.

6. Έ κ  τοϋ Πατριαρχείου Σερβίας :
Ό  Σεβ. Επίσκοπος Δαλματίας κ. Στέφανος 
Ό  έλλογιμ. καθηγητής κ. Στόγιαν Γκόσεβιτς.

7. Έ κ  τοΰ Πατριαρχείου Ρουμανίας :
Ό  Σεβ. Μ ητροπολίτης Μολδαβίας κ. ’Ιουστίνος 
Ό  Σεβ. Επίσκοπος Πλοεστίου κ. ’Αντώνιος 
Ό  Αίδεσιμολ. καθηγητής κ. Δημήτριος Ποπέσκου.

8. Έ κ  τοΰ Πατριαρχείου Βουλγαρίας :
Ό  Σεβ. Μ ητροπολίτης Σλίβεν κ. Νικόδημος
Ό  Σεβ. Μ ητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς κ. Παγκράτιος 
Ό  Σεβ. Μ ητροπολίτης Βράτσης κ. Καλλίνικος.

9. Έ κ  τής Ε κκλησίας Κύπρου :
Ό  Σεβ. Μ ητροπολίτης Πάφου κ. Χρυσόστομος 
Ό  Σεβ. Μ ητροπολίτης Κυρηνείας κ. Γρηγόριος

I
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Ό  έλλογιμ- καθηγητής κ. Ά . Μητσίδης.

10. Έ κ  τής Ε κκλησίας Ε λλάδος :
Ό  Σεβ. Μ ητροπολίτης Περιστεριού κ. Α λέξανδρος 
Ό  Σεβ. Μ ητροπολίτης Χίου κ. Χρυσόστομος
Ό  Σεβ. Μ ητροπολίτης Διδυμοτείχου καί Ό ρεστιάδος κ. ’Αγαθάγγελος.

Π. Έ κ  τής Ε κκλησίας Π ολωνίας:
Ό  Πανοσιολ. ηγούμενος κ. Συμεών Roumantchouk 
Ό  Αίδεσιμ. Πρωτοπρ. κ. Νικόλαος Lcnczcvvski 
Ό  Αίδεσιμ. κ. Ευγένιος Πάνκο.

12. Έ κ  τής Ε κκλησίας Τσεχοσλοβακίας:
Ό  Σεβ. Μ ητροπολίτης Πράγας κ. Δωρόθεος 
*0 έλλογιμ. Δρ. Yaroslav Souvarski.

13. Έ κ  τής Ε κκλησίας Φ ινλανδίας:
Ό  Σεβ. ’Αρχιεπίσκοπος Φινλανδίας κ. Παϋλος 
Ό  Σεβ. Μ ητροπολίτης Έ λσιγκίου κ. Ιωάννης 
Ό  Αίδεσιμ. κ. Ιω άννης Seppala.

Εις τάς έργασίας τής Διασκέψεως παρέστησαν ύπό τήν ιδιότητα ειδι
κού θεολογικοϋ συμβούλου :

Έ κ  τοΟ Οικουμενικού Πατριαρχείου :
Ό  Πανιερ. Μ ητροπολίτης Καλαβρίας κ. Λίμιλιανός 
Ό  Πανοσιολ. Ά ρχιμ . κ. Μάξιμος Άγιωργούσης 
Ό  Πανοσιολ. Ά ρχιμ . κ. Κύριλλος Ά ργέντης 
Ό  Αίδεσιμ. Πρωτοπρ. κ. Βόρις Bobrinskoy 
Ό  έλλογιμ. καθηγητής κ. Κ. Βαβούσκος 
Ό  έλλογιμ. καθηγητής κ. Ιωάννης Ζηζιούλας 
Ό  έλλογιμ. καθηγητής κ. Γεώργιος Μπεμπής.

Έ κ  τοϋ Πατριαρχείου Α ντιόχειας :
Ό  έλλογιμ. Δρ. Α. Ντανιάλ 
Ό  έλλογιμ. Δρ. Α. Λαχάμ 
Ό  έλλογιμ. κ. G. Habib.

Έ κ  τοϋ Πατριαρχείου Μ ό σ χα ς:
Ό  Αίδεσιμ. Πρωθ. καθηγητής κ. Ν. Gundyaev 
Ό  Αίδεσιμ. Πρωθ. 'Υφηγητής κ. St. Dymsha 
*0 έλλογιμ. καθηγητής κ. Boris Nelubov 
Ό  έλλογιμ. κ. Gregory Skobei
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Ό  έλλογιμ. κ. Anatoly Nalpanis

Έ κ  τοΰ Πατριαρχείου Ρουμανίας :
Ό  Αίδεσιμ. κ. Ίω ν  Μπρία

Έ κ τοϋ Πατριαρχείου Β ουλγαρίας:
Ό  Αίδεσιμολ. καθηγητής κ. Ν. Sivarov 
Ό  έλλογιμ. καθηγητής κ. Ivan Zhelev Dimitrov

Έ κ  τής Ε κκλησίας Ε λλάδος :
Ό  Αίδεσιμολ. Πρωτοπρ. καθηγητής κ. ‘Ιωάννης Ρωμανίοης.



ΤΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΑ  
ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗ Σ Δ ΙΑ Σ Κ Ε Ψ Η Σ

Α Ι ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΓΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

ΣΥΣΚΕΨΙΣ Α ' 
τών Α ρχηγώ ν τών ’Αντιπροσωπειών 

(20 Νοεμβρίου 1976)

Κατά τά μέχρι τοΰοε καθιερωθέντα εις τάς ΓΙανορΟοδόξους Διασκέ
ψεις, δπως οί ’Α ρχηγοί τών ‘Αντιπροσωπειών, συνερχόμενοι Οπό τήν προε
δρίαν τοϋ Προέδρου τής Διασκέψεως, έπισκοπώσι καί συντονίζωσι τό 
έργον τής Διασκέψεως, ιδιαζόντως δέ εις τήν περίπτωσιν τής Διασκέ- 
ψεως ταύτης, έπειδή ό Οικουμενικός Πατριάρχης προέτεινεν, οπως τήν 
οριστικήν καί έν λεπτομερείαις 'Ημερησίαν Διάταξιν αυτής συντάξη 
αυτή αυτη ή Διάσκεψις, καί γενικώς καί ιδίως διά τόν λόγον τούτον, τήν 
προτεραίαν τής ένάρξεως τών έργασιών, 20ήν Νοεμβρίου, καί περί ώραν 
5ην μεταμεσημβρινήν, έγένετο ύπό τήν προεδρίαν τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου 
Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνος σύσκεψις τών ’Αρχηγών τών αντιπρο
σωπειών, συμμετέχοντος καί τοϋ Γραμματέως έπί τής προπαρασκευής τής 
Συνόδου Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Δαμασκηνοϋ. Κατ’ αυτήν 
κατόπιν συζητήσεως όμοφίόνως καΟωρίσΟησαν αί γενικαί γραμμαί τής 
Η μερήσιας Διατάξεως ως έ ξ ή ς :

1. Άναθεώρησις τοϋ καταλόγου θεμάτων τής 'Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου.

2. Έ ξέτασις τής μεθοδολογίας προπαρασκευής τής Συνόδου ώς πρός 
τά θέματα.

3. Γενική έπισκόπησις καί άξιολόγησις τής πορείας τών σχέσεων 
καί τοϋ διαλόγου τής ΌρΟοδόξου Ε κκλησίας μετά τών λοιπών Χριστια
νικών ’Εκκλησιών καί 'Ομολογιών, ώς καί μετά τοϋ Π.Σ. ‘Εκκλησιών.

4. Έ ξέτασις τοϋ θέματος τοΰ κοινοΰ ύφ’ απάντων τών χριστιανών 
έορτασμοϋ τοΰ Πάσχα έν ώρισμένη Κυριακή.

Ή  σύσκεψις διεκόπη περί ώραν 8ην μεταμεσημβρινήν διά νά συνε- 
χισθή τήν έπομένην.
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Τό πρακτικόν τής συσκέψεως έχει φδε :
«Έ ν αρχή ό Σεβ. Πρόεδρος απευθύνει εις τούς Α ρχηγούς τών αντι

προσωπειών τών 'Ορθοδόξων Εκκλησιώ ν τό «(ώς εύ παρέστητε» εις τό 
Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον τοΰ Chambesy, μετά τών βαθύτερων αισθημά
των αύτοΰ αγάπης καί τιμής. Είναι, λέγει, μία από τάς εύτυχεστέρας στιγμάς 
τής ζωής αύτοΰ ή υποδοχή πολλών παλαιοτέρο>ν, άλλά καί νεωτέρων 
Ιεραρχών. Εκφράζει εύχάς ύπέρ τής υγείας τοΰ Μ ητροπολίτου Λένιγκραδ 
κ. Νικοδήμου. Έ ν  συνεχεία, λέγει, ότι ή σοφία τής έμπειρίας ώδήγησεν 
ήμας κατά τάς τελευταίας πανορΟοδόξους διασκέψεις εις τήν καθιέρωσιν 
τοΰ Οεσμοΰ τών Συσκέψεων τών αρχηγών τών αντιπροσωπειών, ώστε 
ούτοι έν στενωτέρω κύκλω καί έπί τώ σκοπώ τοϋ συντονισμού τών εργα
σιών τών διασκέψεων νά ύποβοηθοΰν τήν καλήν καί ομαλήν διεξαγωγήν 
τοΰ έργου αύτών, φέροντες συγκεκριμένος προτάσεις εις τήν 'Ολομέλειαν.

Έ ν  συνεχείς προβαίνει εις σύντομον αναδρομήν εις τάς άπό τοϋ 1930 
προσπαθείας τοΰ Οικουμενικού Θρόνου διά τήν σύγκλησιν Πανορθοδό- 
ξου Συνόδου. Άναφέρεται ίδίςι εις τήν Α ' έν Ρόδω τοϋ 1961 καί εις τήν 
Δ' έν Chamb&y τοϋ 1968 ΠανορΟοδόξους Διασκέψεις. Ή  έπί τή βάσει 
τών τότε άποφασισθέντο>ν συνελθοϋσα Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική 
Επιτροπή, έν Chambesy τό 1971, προέτεινε τήν άναθεώρησιν τοΰ κατα
λόγου τής Ρόδου, ώς καί τήν σύγκλησιν διά τό 1972 τής Α' Π ροσυνοδι
κής ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως. Τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον. λαβόν 
ύπ’ όψιν οτι ή μεταβολή τοΰ καταλόγου τής Ρόδου δέν είναι θέμα εύχε- 
ρές, άπεφάσισε νά δώση πίστωσιν χρόνου εις τάς Ε κκλησίας διά νά άπο- 
κρυσταλλώσουν μετά όίριμον σκέψιν τάς έπί τούτου άπόψεις αύτών. Οϋτω 
τό μέχρι τοΰ 1976 διάστημα διετέθη πρός τόν σκοπόν τοΰτον, έδόΟη δέ 
ή εύκαιρία εις πολλούς ορθοδόξους καί έτεροδόξους θεολόγους νά δια
τυπώσουν γνώμας. Τόν ’Α πρίλιον— Μάιον τοϋ 1976 τό Οικουμενικόν 
Πατριαρχεΐον, διαπιστώσαν δτι τό ορθόδοξον πλήρωμα καί ό λοιπός χρ ι
στιανικός κόσμος κατόπιν τής μακρας ταύτης αναβολής ήρχισαν νά διε- 
ρωτώνται πλέον περί τής ίκανότητος τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας νά συγ- 
καλέση Οικουμενικήν Σύνοδον, άπέστειλεν “Έκτακτον Άπεσταλμένον 
τόν όμιλοΰντα, έν συνοδείςι τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεο>ς κ. Δα- 
μασκηνοΰ, έν τή ίδιότητι τοϋ Γραμματέως έπί τής Προπαρασκευής τής 
’Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, καί τοΰ π. Γεωργίου Τσέτση, ώς Γραμμα
τέως, εις άπάσας τάς κατά τόπους ’Ορθοδόξους Ε κκλησίας μέ τήν πρό- 
τασιν, οπως ή Οπό τής ΔιορΟοδόξου Ε πιτροπής άποφασισθεϊσα Α ' Π ρο
συνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις συνέλθη τό Φθινόπωρον τοΰ 1976. 
Ά πασα ι αί Έ κκλησίαι συνεφώνησαν έπ’ αύτοϋ. Τό Οικουμενικόν Πατριαρ- 
χεϊον δέν ήθέλησε νά συντάξη άφ' έαυτοϋ Η μερήσια ν Διάταξιν τής Δια-
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σκέψεως, άλλά νά προέλθη αϋτη έκ τών σπλάχνων τής Διασκέψεως καί 
εις τοϋτο καλούνται οι ’Αρχηγοί τών ’Αντιπροσωπειών νά βοηθήσουν 
είσηγητικώς τήν Διάσκεψιν.

Καί νϋν, τίθενται ενώπιον ήμών δύο αντικείμενα — θέματα τής πα- 
ρούσης Λ ' Π ροσυνοδικής ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως :

Ιον. Ή  ομόφωνος πρότασις τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
‘Επιτροπής νά άναθεορηθή ό κατάλογος τής Ρόδου τοϋ 1961. Εις τό πρό
βλημα τοϋτο υπάγεται λογικώς καί τό μερικώτερον τοιοϋτον· ποία ή τύχη 
τών εξ θεμάτων, τά όποια έπελέγησαν τό 1968 έκ τοϋ καταλόγου τής Ρό
δου καί έγιναν άντι κείμενον έπεξεργασίας τών κατά τόπους ’Ορθοδόξων 
‘Εκκλησιών καί τής Διορθοδόξου ‘Επιτροπής (Σαμπεζύ 1971). Οϋτω, έν 
συμπεράσματι, καλούμεθα νά συντάξωμεν ένα νέον κατάλογον θεμάτων 
διά τήν Σύνοδον.

2ον. Τό δεύτερον πρόβλημα, τό όποιον τίθεται ενώπιον τής παρούσης 
Διασκέψεο>ς, άνάγεται εις τήν μεθοδολογίαν τής Συνόδου. Τό Οικουμενι
κόν Πατριαρχεΐον, επειδή κατέληξεν εις τήν άποψιν δτι μία ’Ορθόδοξος 
‘Εκκλησία, έτοιμάζουσα θεολογικώς έν θέμα, δεσμεύεται έκ τής έπισήμου 
θέσεως αύτής νά προέλθη εις ελεύθερον διάλογον επ’ αύτοϋ, κατέληξεν 
εϊς τήν άπόφασιν νά προτείνη, όπως. αντί εις πρώτον στάδιον τά θέματα 
νά προετοιμάζωνται ύπό μιας έκάστοτε ‘Εκκλησίας, ανατίθενται πρός επεξ
εργασίαν εις Διορθοδόξους έκ θεολόγων Έπιτροπάς.

Καί τώρα έρωτώ : Νομίζετε ότι είναι έργον τής Διασκέψεως ταύτης 
νά άναθεωρήση τόν κατάλογον τής Ρόδου συμφώνως πρός τήν πρότασιν 
τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής ‘Ε πιτροπής;

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Ά ξ ώ μ η ς : Έ γώ φρονώ ότι δέν πρέπει νά πα- 
ραπέμψωμεν τά θέματα εις Έ πιτροπάς θεολόγων, άλλά ή παροϋσα ΓΙρο- 
συνοοική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, ώς άπαρτιζομένη έξ υπευθύνων έκκλη- 
σιαστικών άνδρών. έχόντων τήν διπλήν ευθύνην ποιμένων διά τό ποίμνιον 
καί θεολογούντων διά τήν στήριξιν τής πίστεως, είναι έκείνη, ή όποια 
οφείλει νά προβή εις τήν μελέτην τών θεμάτων τούτων.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Αί έπιτροπαί θεολόγων άποτελοϋν έργαστήριον 
διά τήν προετοιμασίαν τής Ολης. Θά έπακολουθήση ή σύσκεψις τής Διορ- 
Οοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, κατόπιν ή Προσυνοδική Παν- 
ορθόδοξος Διάσκεψις καί έν τέλει ή Σύνοδος.

Ό  Σεβ. ΜητροποΜτης Άξώ μης  : Έ χομ εν περιπέσει εις λαβύρινθον 
Επιτροπώ ν καί διαιωνίζομεν οϋτω τόν χρόνον τής προπαρασκευής τής 
Συνόδου. Πρέπει νά άντιμετωπίσωμεν τάς γνώμας καί τά προβλήματα τοϋ 
ποιμνίου ήμών καί ούχί τών θεολόγων. Αί Σύνοδοι συνεβουλεύοντο μόνον
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τά αισθήματα τών κιστών αύτών και ούχί τών θεολόγων. Ή  γνώμη μου εί
ναι νά έκλέξωμεν ολίγα, τά πλέον έπείγοντα θέματα, νά άποφασίσωμεν 
επ’ αύτών, νά άνακοινώσωμεν τάς άποφάσεις ήμών εις όλους τούς Ε π ι
σκόπους καί οϋτω καθ’ έξής.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Αί Οικουμενικοί Σύνοδοι άπηρτίζοντο ού μόνον 
έξ άπλών ποιμένων, άλλά έκ ποιμένων, οί όποιοι ήσαν συγχρόνως καί 
βαθεΐς θεολόγοι. Τότε δέν ύπήρχον λαϊκοί θεολόγοι.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Ά ξώ μης  : Οί λαϊκοί θεολόγοι δέν άπηχοϋν 
πάντοτε τήν αγωνίαν τοϋ Επισκόπου.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Εϊπον, ότι ή έργασία τών θεολόγων είναι έργα- 
στηριακής (ρύσεως. Ή  εύθύνη έπιλογής τών θεμάτων καί αί άποφάσεις 
επ’ αύτών ανήκουν εϊς τήν αρμοδιότητα τής 'Ιεραρχίας.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Άξώ μης  : "Εν θέμα νομίζω ότι ήμπορεί νά 
γίνη άντικείμενον επεξεργασίας άπό μέρους ειδικών θεολόγων : Ή  έμπέ- 
δωσις τής χριστιανικής πίστεως εις τόν σύγχρονον κόσμον.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Ό  άγιος Κιέβου έχει τόν λόγον.
Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου : Μέ εύχαρίστησιν ήκουσα τούς λό

γους τοϋ Σεβ. Μ ητροπολίτου Ά ξώ μης, ότι ή φροντίς διά τό ποίμνιον ήμών 
ανήκει είς ήμάς. Καί νομίζω ότι θά πρέπει νά συζητήσωμεν δΓ αύτό τό 
θέμα όταν θά συζητήσωμεν περί τής Ή μερησίας Διατάξεο>ς. Τώρα όμως 
θά θίξω άλλο θέμα. Νομίζω, ότι ήλθομεν έδώ διά νά μελετήσωμεν όχι τό 
περιεχόμενον τών εισηγήσεων περί τών διαφόρων θεμάτων, άλλά διά νά 
καταγράψωμεν τά θέματα.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Ναι, ναί, αύτό εϊπον καί έγώ. Ό χ ι  νά λύσωμεν 
τά προβλήματα άλλά νά διευκολύνωμεν τήν Διάσκεψιν, προτείνοντες είς 
αύτήν δν σχέδιον. ’Εάν τό έγκρίνη, θά προχωρήσωμεν. Θά προχωρή- 
σωμεν δημοκρατικώς καί έν πλήρει έλευθερίςι.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας: Φρονώ καί έγώ ότι θά πρέπει νά 
διακρίνωμεν τά θέματα άφ’ ένός, καί τάς έπ’ αύτών συζητήσεις άφ* ετέ
ρου. Θά πρέπει νά άφήσωμεν κατά μέρος τήν άφηρημένην θεολογίαν καί 
νά άσχοληθώμεν μέ περισσότερον πρακτικά προβλήματα (π.χ. λειτουρ
γικά), νά άναλάβωμεν δέ τήν πρωτοβουλίαν, άφοϋ οί θεολόγοι λύσουν τά 
τεχνικά προβλήματα.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Π ίκρας: Ό  άγιος Κιέβου έκάλυψε σκέψεις 
ίδικάς μου. Εϊ^ιεθα έδώ διά τόν κατάλογον θεμάτων καί θά πρέπει σήμερον 
νά καταρτίσωμεν τήν Ή μερησίαν Διάταξιν.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Ά ς  έπανέλθωμεν είς τό ερώτημα, τό όποιον έθεσα. 
Φρονείτε ότι πρέπει νά άναθεωρηθή ό κατάλογος τής Ρόδου, ναί ή ό χ ι ;
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Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας: "Εχομεν τό δικαίωμα νά άποφα- 
σίσωμεν ήμεΤς:

Ό  Σεβ. Πρόεδρο;: Ώ ς  αναγράφεται έν τοΐς Πρακτικοΐς τής Διορθο- 
δόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, καθ’ όμόφωνον αυτής άπόφασιν, 
ή Λ ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις έχει τό πρός τοϋτο δικαί
ωμα.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Ώ ς  πρός τήν αναθεώρησην συμφωνώ.

Κατόπιν έρωτώνται καί οί Α ρχη γο ί όλων το>ν άλλων ’Αντιπροσω
πειών, ο ί όποιοι όμοφώνως γνωμοδοτοϋν ότι ώς πρώτον σημεϊον τής 'Ημε
ρήσιας Διατάξεως τής παρούσης Α' Π ροσυνοδικής ΠανορΟοδόξου Δια- 
σκέψεως δέον όπως αναγραφή ή άναθεώρησις τοϋ καταλόγου θεμάτων 
τής Ρόδου.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Τό δεύτερον ερώτημα, τό όποιον θέτω. είναι : Ποιος 
προετοιμάζει τά θέματα : Λί κατά τόπους ’Ορθόδοξοι Έ κκλησίαι ή Διορ- 
θόδοξοι έκ Θεολόγων Έπιτροπαί, συνιστώμεναι ad hoc;

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Δέν δυνάμεθα νά εΐπωμεν έδώ ότι 
έτοιμάζομεν τά θέματα. Τοϋτο μόνον ή Διάσκεψις δύναται νά τό πράξη.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Δέν άποφασίζομεν. Τό άναγράφομεν είς τήν Ή - 
μερησίαν Διάταξιν πρός συζήτησιν.

‘Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Συμφωνώ, άλλά ζητώ να διατυπωθή 
άκριβέστερον.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Τό διατυπώνω* ώς πρός τήν πρώτην προπαρα- 
σκευήν θεμάτων, αϋτη άντί νά γίνεται ύπό μιας Ε κκλησίας, δεσμευόμενης 
έν τώ Οέματι, νά προετοιμάζηται τοϋτο ύπό ΔιορΟοδόξων έκ θεολόγων 
Επιτροπών.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Δέν είμαι σύμφωνος μέ τήν διατύ- 
πωσιν. Ν ά τό διατυπώσωμεν γενικώτερον : «Μέθοδος έτοιμασίας θεμάτων».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Ναί, συμφωνώ. Νά εΐμεθα σαφέστεροι καί περισ
σότερον ολιγόλογοι. Προτείνω ώς δεύτερον ερώ τημα: Μεθοδολογία προ
παρασκευής τών θεμάτων τής Συνόδου.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας: Συμφωνώ: Νά άρχίσωμεν μέ 
τά θέματα καί κατόπιν νά έξετάσωμεν ποίος θά τά έτοιμάση.

Είς τό σημεϊον τοϋτο, απαντες συμφωνοϋν.
Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Μετά τά δύο πρώτα ταϋτα θέματα τής 'Η μερή

σιας Διατάξεως, ήτοι : I) Άναθεώρησις καταλόγου θεμάτων, 2) Μεθο
δολογία διά τήν έτοιμασίαν τών θεμάτων, θέτω καί έτερον έρώτημα.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου : Α κόμη μίαν φοράν : τό ότι ημείς
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έδώ ώμιλήσαμεν διά τήν μεθοδολογίαν, τοϋτο δέν σημαίνει δτι έγκατε- 
λείψαμεν τήν παλαιάν μέθοδον. Τοϋτο θά φανή άπό τήν Διάσκεψιν. 
"ίσως νά άφήσωμεν τήν παλαιάν μέθοδον.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Βεβαίως ναί. 'Ημείς έν τή Διασκέψει θά εϊπωμεν : 
Λυτά προτείνομεν ήμεϊς ώς ’Α ρχηγοί τών ’Αντιπροσωπειών.

Μ εσολαβεί διάλειμμα.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Έπ* εύκαιρός τής συγκεντρώσεως ήμών θά πρέ
πει νά άποδείξωμεν δτι δέν ασχολούμεθα μόνον μέ ένδορθόδοξα προβλή
ματα, άλλ’ δτι ένδιαφέρουν ήμας καί προβλήματα άφορώντα είς τήν χρ ι
στιανικήν ένότητα. Ό θ ε ν  προτείνω ώς τρίτον θέμα τής 'Ημερήσιας Δια- 
τάξεως τό άκόλουθον : Έ πισκόπησις τών σχέσεων ήμών μέ τάς άλλας 
Εκκλησίας καί τό Π.Σ.Ε. Τό διατυπώνω άν νομίζετε οϋτω : Γενική έπι- 
σκόπησις τής πορείας τών διαλόγων μετά τών άλλων Ε κκλησιώ ν καί τών 
σχέσεων μετά τοϋ Π.Σ.Ε. Βεβαίως χωρίς νά είσέλθωμεν εις τήν ουσίαν. 
'Υπάρχει καί εν τελευταΐον σημεϊον, τό όποιον θέλω νά θέσω ύπ’ όψιν ύμών. 
Ό π ω ς δλοι γνωρίζετε, ή ’Ορθόδοξος ήμών Εκκλησία, είς τήν Ναϊρόμπι, 
συζητουμένου τοϋ θέματος περί τοϋ κοινοΰ έορτασμοϋ τοϋ Πάσχα, κατέ
θεσε Δήλωσιν, καθ’ ήν δέν δύναται αϋτη νά λάβη έπί τοϋ θέματος τούτου 
Οέσιν πριν ή ύπάρξη έπ’ αύτοϋ ένδορθόδοξος συνεννόησις. Ό θ εν  φρονώ 
δτι,συμφώνως πρός τήν άπόφασιν ήμών, δέν πρέπει νά φανώμεν έπ’ αύτοϋ 
τελείως άρνητικοί, άλλά νά διατυπο'ίσωμεν μίαν σκέψιν επ’ αύτοϋ, χωρίς 
βεβαίως καί νά προχωρήσωμεν εις άπόφασιν. Φρονώ δτι αύτά τά τέσσαρα 
σημεία διά τήν Ή μερησίαν Διάταξιν τής Διασκέψεως ταύτης είναι άρκε- 
τά.

Ά παντες οί ‘Αρχηγοί τών ’Αντιπροσωπειών συμφωνοϋν.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Κατόπιν τούτου νομίζω, δτι ό σκελετός τής Η 
μερήσιας Διατάξεως 2χει ήδη διαμορφωθή. Προτείνω, τό άπόγευμα τής 
αϋριον, νά συνέλθωμεν πάλιν οί αύτοί, διά νά κάμωμεν τήν προεργασίαν 
καί είδικώτερον έπί τοϋ καταλόγου θεμάτίον καί έπί τής μεθοδολογίας. 
Ν ά διατυπώσωμεν δηλαδή σκέψεις, τάς όποιας θά παρουσιάσωμεν τήν Δευ
τέραν είς τήν 'Ολομέλειαν τής Διασκέψεως.

Ό  Σεβ. Μητροπο/άτης Κιέβου: ’Ερωτώ. 'Εάν ύπάρξουν καί άλλαι 
προτάσεις έν τή 'Ολομελείς ;

Πολλοί άπαντοϋν συγχρόνως : Θά τό συζητήσωμεν.
Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου : “Εχω μίαν πρότασιν. 'Η  'Ημερήσια 

Διάταξις νά περιέχη ώς θέματα: «Γραμματεία Προετοιμασίας τής Συνό
δου». 'ίσω ς τοϋτο δύναται νά συνεξετασθή μέ τό δεύτερον, μέ τήν μεθο
δολογίαν.
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Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Μάλιστα.
Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου : Καί τώρα διά τήν αυριανήν συνάντη- 

σιν. Ή μεΐς σήμερον διετυπώσαμεν γνώμας διά τήν Ή μερησίαν Διάταξιν. 
Νομίζω δτι πρέπει νά προχωρήσωμεν εις τάς εργασίας τής Διασκέψεως, 
χωρίς νά μελετήσωμεν τό περιεχόμενον τών διαφόρων σημείων αυτής καί 
χωρίς νά άποφασίσωμεν έπ’ αύτών.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Βεβαίως καί δέν θά άποφασίσωμεν. Σκέψεις θά 
διατυπώσωμεν, θά κάμωμεν μίαν προεργασίαν ώστε νά διευκολύνωμεν τήν 
λειτουργίαν τής Διασκέψεως, κατά τά κρατούντα εις τάς διεθνείς Διασκέ
ψεις. Θά πρέπει νά άποφύγωμεν νά παρουσιασθώμεν είς τήν Διάσκεψιν 
χωρίς συγκεκριμένος προτάσεις, όπότε ή ιδία ή Διάσκεψις θά όρίση μίαν 
’Επιτροπήν. Τοϋτο δέν πρέπει νά γίνη.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου : Δέν δύναμαι νά συμφωνήσω μέ τήν 
σκέψιν ταύτην.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Τί μέθοδον προτείνετε ;
’Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: ’Εάν ήμεϊς οί ’Αρχηγοί έλθωμεν αυ-

ριον έδώ, Τνα συζητήσωμεν έπί τής 'Ημερήσιας Διατάξεως, αύτομάτως άπο- 
κλείομεν τούς άλλους ’Αντιπροσώπους άπό τήν συζήτησιν. Θά πρέπει 
ήμεΓς νά διαισθανθώμεν πρώτον τήν ατμόσφαιραν τής Διασκέψεως καί 
έπειτα νά συζητήσωμεν μεταξύ ήμών.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Έπαναλαμβάνων τονίζω δτι έδώ δέν λαμβά-
νονται άποφάσεις άλλά διευκολύνομεν τήν Διάσκεψιν διά προτάσεων,
αί όποΐαι θά συζητηθούν δημοκρατικώς καί έλευθέρως. ’Επειδή όμως είμαι 
άποφασισμένος νά ύπηρετήσω τήν Διάσκεψιν, δέχομαι νά μή διατυπώ- 
σωμεν σκέψεις.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας : Έδώ δέν γίνεται διάλογος μεταξύ 
δύο. ΕΙμεθα καί ήμεΓς παρόντες.

'0  Σεβ. Μητροπολίτης Άξώ μης : 'Α ς μορφωσωμεν μίαν κατεύθυνσιν.
Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Ααοδικείας: 'Α ς συζητήσωμεν πρώτον μέ τά 

ύπόλοιπα μέλη τών ’Αντιπροσωπειών ήμών.
Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Τοϋτο είναι αύτονόητον.
Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Ά ξώ μης  : Ή μεΐς έλάβομεν έντολήν άπό τόν 

Πατριάρχην ήμών καί θά έχωμεν ένιαίαν άποψιν.
Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Μολδαβίας : Προτείνω νά συζητήσωμεν αΰ- 

ριον τό πρόβλημα, έπανερχόμενοι διά τήν συνέχισιν τής συζητήσεως.
Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Δέχομαι τήν πρότασιν τοϋ 'Αγίου Μολδαβίας. 

Νά έπανέλθωμεν αϋριον τήν 6ην μ.μ.
Ή  πρότασις γίνεται δεκτή.
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Έ ν  συνεχείς συζητοΰνται τά τής διεξαγωγής τής θείας Λειτουργί
ας τής αϋριον καί τό σχέδιον τηλεγραφήματος πρός όλους τούς Προκα
θημένους τών ΌρΟοδόξων Εκκλησιών.

Καί ή Σύσκεψις λύεται.

ΣΥΣΚΕΨΙΣ Β’ 

τών Α ρχηγώ ν τών Αντιπροσωπειών 
(21 Νοεμβρίου 1976).

Περί ώραν 7ην μεταμεσημβρινήν έγένετο, έν τώ Γραφείω πάλιν τοΰ 
Προέδρου έν τώ ΌρΟοδόξω Κέντρω, συνέχισις τής Συσκέψεως τών ’Αρ
χηγών τών 'Αντιπροσωπειών, καθ’ ήν άπεφασίσθησαν τά ακόλουθα, Οπό 
τήν αϊρεσιν πάντοτε δτι ταΰτα έν σχεδίω θά τεθώσιν Οπ’ όψιν τής Ό λομε- 
λείας τής Διασκέψεο>ς, πρός συζήτησιν καί λήψιν τελικής άποφάσεως :

Ιον. "Οπως συνέλθη ή Ά γ ια  καί Μεγάλη Σύνοδος τής Α γία ς ’Ορθο
δόξου Ε κκλησίας τό ταχύτερον δυνατόν.

2ον. Ό πω ς αϋτη ή βραχείας διαρκείας.
3ον. Ό π ω ς αΟτη μή Οίξη τά ίερά δόγματα τής ’Εκκλησίας καθ’ έαυτά, 

ούδέ τούς ίερούς κανόνας καθ’ εαυτούς, χωρίς τοΰτο νά άποκλείη είς τήν 
Σύνοδον τήν δυνατότητα, όπως κατά τήν έξέτασιν τών ένώπιον αύτής 
τεθειμένων προβλημάτων, άναπτύξη θεολογικάς, έκκλησιολογικάς καί κα- 
νονικάς απόψεις, έρμηνευούσας καί ένισχυούσας τήν ορθόδοξον έν γένει 
δογματικήν διδασκαλίαν καί κανονικήν τάξιν.

4ον. Ό π ω ς ή υπό προπαρασκευήν Α γία  καί Μεγάλη Σύνοδος τής 
'Ορθοδόξου Ε κκλησίας μή θεωρηθή ώς μοναδική καί άποκλείουσα τήν 
κατ’ άκολουθίαν σύγκλησιν καί άλλων άγίων καί μεγάλων Συνόδων.

Τό πρακτικόν τής συσκέψεως Εχει φδε :

« Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Ά γ ιο ι άδελφοί, εύχαριστώ ύμας βαθέως διά τήν 
εύλογημένην ημέραν, τήν οποίαν έζήσαμεν σήμερον τήν πρωίαν, έν τή 
Θ. Λειτουργίςι, είς τήν όποιαν συμμετεϊχον δλαι αί 'Ορθόδοξοι Έ κκλη- 
σίαι καί ή όποια εξέφραζε τό κύριον γνώρισμα τής ’Ορθοδόξου 'Εκκλη
σίας, τήν κοινωνίαν δηλαδή έν τή Ευχαριστία· Έ ν  συνεχεία επιθυμώ νά 
έπιβεβαιώσω, όσα άπεφασίσαμεν χθές όμοφώνως ώς σκελετόν 'Η μερή
σιας Διατάξεως τής Διασκέψεως. ήτοι τά κάτωθι τέσσαρα σημεία : I ) 
Άναθεώρησις τοΰ Καταλόγου θεμάτων τής Ρόδου, 2) Μεθοδολογία τής 
Συνόδου, 3) Γενική έπισκόπησις καί άξιολόγησις τής πορείας τών σχέ
σεων καί τών διαλόγων τής ’Ορθοδόξου Ε κκλησίας μέ τάς λοιπάς Έ κκλη-
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σίας καί 'Ομολογίας και τό Π.Σ.Ε.. 4) Έ ξέτασις τοΟ θέματος τοϋ κοινοΰ 
έορτασμοϋ τοϋ Πάσχα, έν όψει δυο προτάσεων, ήτοι τής Ρωμαιοκαθολικής 
Ε κκλησίας καί τοϋ Π.Σ.Ε.

Ή  χθεσινή ήμών Σύσκεψις διεκόπη είς τό έξής σημεϊον : Συνεζητή- 
σαμεν έάν θά έπρεπε νά προχωρήσωμεν είς άνάλυσιν τής 'Ημερήσιας 
Λιασκέψεως πρός διευκόλυνσιν τοϋ έργου τής Διασκέψεως. Ό  άγιος Κίε
βου εϊπεν, ότι δέν θά έπρεπε ή Σύσκεψις τών ’Αρχηγών τών ’Αντιπροσω
πειών νά αναλυθή είς λεπτομερείας, καί έγώ συνεφώνησα, αν καί είς 
όλας τάς Διασκέψεις είθισται νά προετοιμάζεται καί νά προτείνεται εν 
σχέδιον. Τότε ό άγιος Μολδαβίας προέτεινε νά σταματήσωμεν είς τό 
σημεϊον τοϋτο καί νά έιτανέλθωμεν τήν έπομένην, διά νά ίδωμεν αν θά άνα- 
λύσωμεν τήν Ή μερησίαν Διάταξιν. Είλικρινώς σας λέγω. ότι έμελέτησα 
πολύ τήν πρότασιν τοϋ άγιου Κιέβου καί τήν ευρίσκω όρθήν. Υ πάρχουν 
όμως ώρισμένα βασικά σημεία, τά όποϊα. κατά τήν γνώμην μου, θά έδει 
νά όρίσωμεν σήμερον ώς κατευθυντηρίους γραμμάς. Ταϋτα δέ είναι : 
I) Θά πρέπει να έργασθώμεν πρός τόν σκοπόν, ώστε ή Σύνοδος νά συνέλθη 
τό ταχύτερον δυνατόν, 2) "Οτι αϋτη θά πρέπει νά είναι βραχείας διάρκει
ας, ήτοι νά μή διαρκέση έπί έτη, διακόπτουσα τάς έργασίας αυτής καί 
έπανασυνερχομένη. 3) Νά άσχοληθή μέ περιωρισμένον άριθμόν θεμάτων 
μή δογματικών καί νά μή προβή είς κατάργησιν ιερών κανόνων, 4) Νά 
μή Οεωρηθή ή Σύνοδος αυτη ώς μοναδική καί άποκλείουσα άργότερον 
τήν σύγκλησιν άλλων Μεγάλων Συνόδων. Συνεζητήσαμεν τά τέσσαρα 
αύτά σημεία μετά τών ’Εκκλησιών καί, κατά τάς σημειώσεις μου, έχομεν 
μείνει σύμφωνοι επ’ αύτών. Τώρα άς σταθώμεν είς τά σημεία ταϋτα, διότι 
αϋριον έν τή Ό λομελεία θά πρέπει νά άποτελέσουν τήν κατευθυντήριον 
γραμμήν έν τή έπιλογή τών θεμάτων. Θά άποτελέσουν, οΰτως είπεΐν. τούς 
φωτεινούς οδηγούς τής Διασκέψεως.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Ά ξώ μης : Κάμω μίαν εύλαβή παρατήρησιν. 
Είπατε, όχι δογματικά. Θά πρέπει όμως νά έξηγήσωμεν, ότι δυνάμεθα 
νά κάμωμεν έξέτασιν ώρισμένων άποφάσεων προηγουμένης Συνόδου σχε- 
τικώς πρός τάς 'Αρχαίας Άνατολικάς Εκκλησίας.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : ’Αναγιγνώσκω τί είπε σχετικώς ό Πατριάρχης 
ύμών : « Ό χ ι δογματικά θέματα, άλλά πρακτικά, άναφερόμενα είς τόν βίον 
τοϋ πληρώματος, καί ιδίως τής νεολαίας». Διηυκρινήσαμεν έπίσης, ότι 
ή Σύνοδος δέν θά άσχοληθή μέ δογματικά θέματα, ώς τοιαϋτα. Ό μω ς 
κατά τήν διάρκειαν τοϋ έργου αύτής βεβαίως καί θά θεολογήσωμεν καί θά 
έκκλησιολογήσωμεν.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Σλίβεν : Είς τά λεχθέντα ύπό τοϋ άγιου Ά 
ξώμης παρατηρώ, ότι κάθε Οικουμενική Σύνοδος, μετά τήν πρώτην, είς
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τήν αρχήν τών συζητήσεων αυτής έπεβεβαίωνε τάς εις τήν πίστιν άναφε- 
ρομένας προγενεστέρας αποφάσεις, τάς διαλαμβανομένας ού μόνον έν 
τώ Συμβόλω τής Πίστεως, άλλα και εις τούς άλλους δογματικούς δρους 
(π.χ. ή Δ' Οικουμενική Σύνοδος). Επομένως Οά ήδυνάμεθα καί ήμεΤς νά 
άκολουθήσωμεν τήν παράδοσιν ταύτην.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Πολύ όρθή παρατήρησις. Ή  Σύνοδος 0ά άποφα- 
σίση επί τοΟ σημείου τούτου δ ίαν  συνέλΟη. Τώρα δε, επανερχόμενος 
εις τώ τέσσαρα σημεία, τα όποια θεωρώ βασικά, θέτω πρός ύμας τό ερώ
τημα. Τώ εγκρίνετε ;

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας : ΣυμφωνοΟντες πρός τήν έπιστολήν 
τοΟ Οικουμενικού Πατριαρχείου, τώ έγκρίνομεν.

*0 Σεβ. Μητροπολίτης Ά ς ώ μ η ς : Είναι ώποδεκτά.
Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Λαοόικείας: *Ως πρός τό δεύτερον σημεϊον 

παρατηρώ, δτι ναι μέν είναι επιθυμητόν ή Σύνοδος νά είναι βραχείας διαρ- 
κείας, άλλ* δτι ή προετοιμασία αύτής πρέπει νά είναι πολύ καλή. ’Επανέρ
χομαι είς τήν περί τής Γραμματείας πρότασιν, ή όποία υπεβλήθη χθες.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Συμφωνείτε όμως ή Σύνοδος νά είναι κατά τό 
δυνατόν βραχύτερα ;

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Π εριστεριού: Νά είναι βραχεία, άλλ’ όχι 
υπερβολικά βραχεία.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Α αοόικείας : Είς τό τρίτον σημεΐον λέγεται, 
δτι οί κανόνες δέν πρέπει νά θιγούν. Έ γώ  άντιΟέτως πιστεύω ότι Οά επρε- 
πε νά θιγοΟν.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Αύριον Οά σας δώσω τήν ερμηνείαν επί τοΟ ση
μείου τούτου. Δέν εννοώ ότι ό δείνα κανών δέν έχει αξίαν, άλλ’ δτι ό δείνα 
κανών δύναται νά μή είναι εφαρμοστέος σήμερον. Τί λέγει έπί τών τεσ
σάρων σημείων ό άγιος Κιέβου ;

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Ώ ς  πρός τό πρώτον, συμφωνώ δτι 
ή Σύνοδος πρέπει νά συγκληΟή τό ταχύτερον. Ά λ λ '  ή ταχύτης είναι σχε
τική. Δέν δυνάμεΟα σήμερον νά όρίσωμεν τόν χρόνον συγκλήσεως τής 
Συνόδου.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Βεβαίως. Ό τα ν  οί δημοσιογράφοι μέ ήρώτησαν 
σχετικώς, έγώ άπήντησα είς αύτούς : ούδέν δύναμαι νά εΐπω περί του χρό
νου καί τοΟ τόπου τής συγκλήσεως τής Συνόδου.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Θά προσπαθήσωμεν, ώστε ή Σύνο
δος νά συγκληθή τό ταχύτερον δυνατόν. Ε πίσης, ώς πρός τό δεύτερον 
σημείον, συμφωνώ ή Σύνοδος νά είναι σύντομος, δυναμική. Ώ ς  πρός τό 
τρίτον σημεΐον, φρονώ δτι δέν δυνάμεθα κατά τήν παρούσαν Σύσκεψιν 
νά περιορίσο)μεν τήν Διάσκεψιν, ή όποία θά άρχίση τάς εργασίας αύτής
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αυριον. “Αν εΐπω μεν: όχι μέ Δογματικά, τοϋτο σημαίνει ότι περιορί- 
ζομεν και προκαταλαμβάνομεν τήν Διάσκεψιν. Δια τοΰτο νομίζω δτι τό 
τρίτον σημείον θά πρέπει νά συζητηθώ αύριον.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : ’Απαντώ : έάν εϊπον δτι δέν Οά θίξωμεν τά ιερά 
ιμιών Δόγματα, τό είπον διότι αν τό κάμωμεν θά σκανδαλίσωμεν. Τό Ό ρ- 
Οόδοξον πλήρωμα ήσύχασεν όταν έμαΟεν ότι τά δόγματα δέν Οά Οιγώσιν.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτη; Περιστεριού : Δύναμαι ύπευθύνως νά μαρτυ
ρήσω περί τούτου.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : 'Η  γνώμη τοϋ Πατριάρχου Ποιμένος ήτο, κατά 
τάς κρατηθείσας σημειώσεις : ιδιαιτέρως έχάρημεν διά τήν πρότασιν νά 
μή θιγοϋν δογματικά θέματα καί οί ίεροί κανόνες.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Περιστεριού: Έ ν  τη εξετάσει τών έπί μέρους 
θεμάτων, έάν προκύψουν δογματικά ζητήματα, τότε, βεβαίως Οά θίξωμεν 
καί ταΰτα.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας : Νά μή συζητήσωμεν θεωρητικά 
πράγματα, άλλά πράγματα σχετικά πρός τήν ζωήν τής Εκκλησίας. ΕΙς 
άλλην Σύνοδον δυνατόν νά θίξωμεν καί τοιαΟτα.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κίεβου: *Εγώ δέν θέλω νά περιορίσω τήν 
δημοκρατικότητα τής Διασκέψεως. Δι’ αύτό εϊπον νά μή άποφανθώμεν 
άπό τοΟδε ότι δέν Οά άσχοληθώμεν μέ δογματικά.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Επαναλαμβάνω, ότι δέν λαμβάνομεν άποφάσεις. 
‘Απλώς έπαναλαμβάνομεν όσα συνεζητήθησαν μέ τάς έπί μέρους ’Εκκλη
σίας καί προτείνομεν αυτά ώς κατευθυντηρίους γραμμάς. “Αλλωστε αί 
γνώμαι, τάς όποιας έκφέρομεν. δέν είναι γνώμαι άνευθύνων ανθρώπων, 
άλλά τών υπευθύνων εκπροσώπων τών ’Εκκλησιών. Συμφωνώ πάντως 
μέ τόν άγιον Κιέβου ώς πρός τήν περί δημοκρατικότητος ύπόδειξιν. Θά 
είμαι ό δημοκρατικώτερος όλων.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Συμφωνώ μέ τά α \  β \  καί δ' σημεία. 
Μέ τό γ ' δέν δύναμαι νά συμφωνήσω δημοκρατικφ δικαιώματι.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Δαλματίας : ’Επίσης συμφωνοΟμεν μέ τά α \  
β \ δ ' σημεία. Τού γ ' ή διατύπωσις δέν είναι σαφής. ’Εντεύθεν δέ καί ή 
διαφωνία. Βεβαίως, οί ’Ορθόδοξοι Οπό τάς σημερινάς συνθήκας ζωής τών 
Ε κκλησιώ ν αύτών δέν επιθυμούν συζήτησιν θεολογικών καί δογματικών 
θεμάτων, ώς καί έκκλησιαστικών κανόνων. Εις τοΟτο συμφωνώ καί έγώ. 
Νομίζω όμως ότι κατά τήν συζήτησιν τών σχέσεων ήμών πρός τό Π.Σ.Ε. 
καί τούς έτεροδόξους Οά θιγώσι δογματικά ζητήματα κατ’ άνάγκην. ’Επί
σης, συζητοϋντες τάς σχέσεις τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών, Οά άναγκα- 
σΟώμεν νά έγκρίνωμεν ώρισμένας νέας κανονικάς διατάξεις. Τούτο επι
βάλλουν αί νέαι σχέσεις μεταξύ τών ’Ορθοδόξων καί αί σημερινοί πραγμα
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τικότητες. Επομένως, νομίζω ότι αύτή είναι ή μέση όδός πρός τό γ ’ ση- 
μεΐον.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ. Λαμβάνω σοβαρώς ύπ' δψιν μου 
τήν άποψιν αύτήν. *Αλλ’ έδώ συζητοϋμεν έλευθέρως καί ύπευθύνως, καί 
δέν έχομεν ανάγκην μέσων άπόψεων. Είς τήν αποψιν αύτού τό Οικουμενι
κόν Πατριαρχεΐον ώδηγήΟη έκ σοβαρών λόγων : Έ πρεπε προκαταβολικώς 
νά καθησυχάσωμεν τό πλήρωμα, καί μάλιστα τήν συντηρητικήν μερίδα 
αύτού, ότι δέν θά Οιγώσι τά δόγματα καί οί κανόνες. Ά λλω στε Οά υπάρ
ξουν καί άλλαι Σύνοδοι.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Μολδαβίας : Έ γώ συμφωνώ καί μέ τά τέσσαρα 
σημεία. Α νάγκη νά συζητήσωμεν περί δογμάτων δέν υπάρχει, επειδή 
δέν υπάρχει αΐρεσις.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Σλίβεν : Συμφωνώ.
Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου: Συμφωνώ. Ά λ λ ’ όταν λέγωμεν «βρα

χείας διάρκειας» νά μή έννοώμεν μίαν ή δύο ημέρας.
Ό  Σεβ. Πρόεδρος : "Οσον είναι άνάγκη.
Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου: Είναι άνάγκη νά εϊπωμεν ότι δέν 

Οά είναι μοναδική :
Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Τό λέγομεν διά νά άποκλείσωμεν παρεξηγήσεις, 

τάς όποιας προύκάλεσεν ό κατάλογος τής Α’ Διασκέψεως τής Ρόδου.
Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Περιστεριού : Συμφωνώ.
Ό  'Ηγούμενος Συμεών (Π ο λ .): Συμφωνώ.
Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Π ράγας: Συμφωνώ. Πρός στιγμήν εϊχομεν 

άνησυχήσει, άλλ’ όταν διηυκρινήΟη ότι θά γίνη έναρμόνισις κανόνων 
πρός τήν σύγχρονον ζωήν. ήσυχάσαμεν.

Ό  Σεβ. 'Αρχιεπίσκοπος Φινλανδίας: Συμφωνώ.
*0 Σεβ. Μητροπολίτης Άξώ μης : Τό σπουδαΐον σημείον είναι, ότι 

έγκαινιάζομεν K u i  πάλιν μίαν ορθόδοξον συνοδικήν περίοδον, τής όποιας 
έστερήθημεν έπί όκτώ αιώνας.

Ό  Σεβ. Μητροπο?.ίτης Κιέβου: Έ γ ινε  λόγος διά τό «πλήροίμα» 
τής έκκλησιαστικής ήμών ζωής. Έ ν  τούτοις μερικαί Έ κκλησίαι δέν είναι 
έδώ. Ή  'Ορθόδοξος Ρωσσική Ε κκλησία  Α μερικής, ή Ε κκλησ ία  τής 
Ιαπωνίας, ή Ε κκλησία  τής Γεωργίας.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Ί Ι  τελευταία δέν είναι παρούσα διά τεχνικούς 
λόγους. Δέν έπρόλαβαν νά θεωρήσουν τά διαβατήρια αύτών.

Ό  Σεβ. Μ ητροπολ^ης Κιέβου : Δέν θέλω τώρα νά γίνη συζήτησις 
διά τό αύτοκέφαλον τής Ε κκλησίας τής Α μερικής.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Τό συνεζητήσαμεν είς τήν Ρωσσίαν καί έδωσα 
άπάντησιν. Ά λ λ ’ έγώ νομίζω ότι δέν πρέπει νά συζητηθή τώρα. διότι δέν 
έχομεν άρμοδιότητα.
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Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Σήμερον άπεστείλαμεν τηλεγρα
φήματα πρός τούς Προκαθημένους τών ΌρΟοδόξων 'Εκκλησιών. Προτεί
νω νά σταλή τηλεγράφημα καί πρός τούς Σεβ. Μ ητροπολίτας Ειρηναίον 
εις ’Αμερικήν καί Θεοδόσιον τής Ιαπωνικής Εκκλησίας. ΤοΟτο δέν Οά 
περιέχη τι τό ιδιαίτερον, άλλ’ άπλώς άδελφικάς εύχάς.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Θά απαντήσω έντός τών πλαισίων τής ορθοδό
ξου κανονικής τάξεως. Ή  'Ορθόδοξος Ε κκλησ ία  είναι σύστημα τοπικών 
ΌρΟοδόξων Εκκλησιών, άνεγνωρισμένων πανορθοδόξως. ΤοΟτο δέν συμ
βαίνει μέ τάς περιπτώσεις τής Metropolia καί τής Ορθοδόξου Κοινότητος 
τής Ιαπωνίας. Μέ όσα λέγει ό άγιος Κιέβου εισάγει νέαν άρχήν. τήν 
όποιαν εγώ. ώς έκπρόσωπο; τοΟ Οικουμενικού Πατριαρχείου καί ώς Πρό
εδρος. έχων τήν ευθύνην τής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, δέν δύναμαι νά 
δεχθώ, εί μή μόνον ύπό τόν έξής όρον : Έ άν έγκρίνητε οί ‘Αρχηγοί, πέραν 
τής επισήμου αναγγελίας πρός τούς Προκαθημένους τών ΌρΟοδόξων 
Εκκλησιών, νά άπευθύνωμεν τηλεγραφήματα καί πρός όλους τούς Μ ητρο

πολίτας, π.χ. πρός τόν ‘Αρχιεπίσκοπον ’Αμερικής κ. Ιάκωβον, τόν προ
καθήμενον τής ύπερορίου Ρωσσικής Ε κκλησίας Μ ητροπολίτην κ. Φιλά
ρετον κ.ο.κ.. τότε. έάν δέχεσΟε αύτά. συμφωνώ. Ό χ ι  όμως δύο μέτρα καί 
δύο σταθμά.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας : Δέν είναι εδώ ή κατάλληλος 
Οέσις νά συζητήσωμεν παρόμοια πράγματα.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου : Ώ μιλήσαμεν διά ταχυτέραν σύγκλη- 
σ ιν τής Συνόδου. ’Ερωτώ : Είναι ρεαλιστικόν νά προχωρήσωμεν πρός 
αύτήν χωρίς νά λύσο>μεν τά προβλήματα ταΟτα ; Νομίζω, ότι είναι ρεα
λιστικόν νά λυΟή πρώτον τό πρόβλημα τής συμμετοχής τή ς’Αμερικανικής 
'Ορθοδόξου ’Εκκλησίας.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Τό θέμα είναι άναγεγραμμένον ώς θέμα τής Συνό
δου. Τό Αύτοκέφαλον τής Metropolia άνεγνώρισαν μέχρι στιγμής μόνον 
αί Έ κκλησίαι τής Βουλγαρίας καί τής Πολωνίας.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Λ αοδικείας : Θά πρέπει νά συζητήσωμεν πρώ
τον περί αύτου. τό όποιον εϊναι κοινόν εις όλας τάς ’Ορθοδόξους ‘Εκκλη
σίας. καί άκολούθως περί εκείνου, τό οποίον χωρίζει αύτάς.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Συμφωνώ. Διότι, πλήν τών άλλων, καί έγώ δέν 
έχω έξουσιοδότησιν έκ μέρους τής ’Εκκλησίας μου νά συζητήσω έπί τοϋ 
θέματος.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου : Ή  γνώμη τής Ρωσσικής Ε κκλησίας 
είναι ότι ή 'Εκκλησία τής Α μερικής πρέπει νά άναγνωρισθή. Ώ μιλή- 
σατε περί δημοκρατίας. Έ π ί του προκειμένου ύπάρχουν δύο γνώμαι.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Καί έγώ εϊμαι δημοκρατικός εις ύπέρτατον βα
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θμόν. ’Αλλά ό Ά γ ιο ς  Κιέβου λέγει δτι ή μεγάλη ημών ελλειψις είναι τό 
δτι δέν έχουν προσκληθώ η Metropolia καί ή αυτοσχέδιος ’Εκκλησία τής 
Ιαπωνίας, δύο όμάδες κοινοτήτων, αί όποΐαι διεκδικοΟν ή μέν πρώτη (ή 
Metropolia) τό Αύτοκέφαλον, ή δέ άλλη (ή τής ’Ιαπωνίας) τό Αυτόνομον. 
’Αλλά δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι απουσιάζει εδώ ή ’Αμερικανική ’Εκ
κλησία, διότι αϋτη άποτελεΐται κατά μεγίστην πλειοψηφίαν έκ τής υπό 
τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον ’Αρχιεπισκοπής Βορείου καί Νοτίου ’Α
μερικής. Παρεκτός ταύτης έν ’Αμερική ύπάρχουν καί ορθόδοξοι κοινό
τητες τών Ε κκλησιώ ν ’Αντιοχείας (παλαιοτάτη), Σερβίας, Ρουμανίας, 
Βουλγαρίας, ώς έπίσης καί ή ύπερόριος Ρωσσική ’Εκκλησία (Φιλαρέτου), 
ή όποία έπίσης, καθ' ας έχω πληροφορίας, ζητεί νά άναγνωρισθή ύπό τοϋ 
Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου ώς αυτοκέφαλος. Δέν είναι δυνατόν επομένως 
μόνον ή Metropolia νά άντιπροσωπεύη τήν ’Ορθοδοξίαν έν ‘Αμερική. 
Τό θέμα όμως τοΰτο, ώς είπον, δέν είναι θέμα τής σημερινής συσκέψεως. 
Διά τοϋτο έπιτρέψατέ μοι νά λύσω τήν συνεδρίαν.

Παρακλήσει τοϋ Μητροπολίτου Πράγας δπως έκφέρη γνώμην, ή συνε
δρία παρατείνεται έπί τι διάστημα, κατά τήν διάρκειαν τής οποίας ό άγιος 
Πράγας έκφράζει τήν χαράν, τήν όποιαν ήσθάνθη κατά τήν πρωίνήν πανορ- 
θόδοξον θείαν λειτουργίαν, άλλά καί τήν λύπην αύτοϋ. διότι ή ’Εκκλησία 
αύτοϋ δέν έχει είσέτι άναγνωρισθή ύπό τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου 
ώς αύτοκέφαλος. ’Αναπτύσσει διά μακρών τούς λόγους εύγνωμοσύνης τής 
Ε κκλησίας αύτοΟ πρός τό Πατριαρχεΐον τής Μόσχας, τό όποιον ώργά- 
νωσεν αύτήν μετά τόν πόλεμον καί άνεκήρυξεν αύτήν είς αύτοκέφαλον.

Ό  Σεβασμιώτατος Πρόεδρος, άπαντών, λέγει δτι ή έξέτασις τού θέ
ματος τούτου τής Τσεχοσλοβακικής ’Εκκλησίας ύπό τοϋ Οικουμενικού 
Θρόνου θά γίνη έν ού μακρώ χρόνω καί δτι προτιμότερον τό θέμα τοΰτο νά 
συζητηθή έν ιδιαιτέρά συνομιλία  ώς μή άφορών τήν σύσκεψιν τών ’Α ρχη
γών, ούδέ τήν Διάσκεψιν (I).

Καί λύεται ή σ υ ν ε δ ρ ί α .

Σημ. 1 : Ή  ώς άνω ιδιαιτέρα συνομιλία έπί τοϋ αιτήματος τού Μ η
τροπολίτου Πράγας κ. Δωροθέου περί άναγνωρίσεως αύτοκεφαλίας τή 
Αύτονόμω Ε κκλησ ία  τής Τσεχοσλοβακίας, ής προίσταται ούτος, έπραγμα- 
τοποιήθη μεταξύ αύτοϋ καί τοϋ ’Αρχηγοϋ τής ’Αντιπροσωπείας τοϋ Οι
κουμενικού Πατριαρχείου, παρόντων τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπό- 
λεως καί τοϋ διερμηνέως τοϋ Μητροπολίτου Πράγας δρος Souvarsky.

Κατ’ αύτήν ό Σεβ. Μ ητροπολίτης Πράγας, άφοϋ άνεγνώρισεν δτι τό 
αύτόνομον έδόθη τή Έκκλησίςι αύτοϋ ύπό τού Οικουμενικού Πατριαρχείου,
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έξήγησεν ύπό ποίας συνΟήκας, λόγο) τών έπελθουσών έκ τοϋ δευτέρου 
Παγκοσμίου πολέμου νέων καταστάσεων έν Τσεχοσλοβακία, ή ’Εκκλησία 
αύτοϋ προσέφυγεν είς τήν ’Εκκλησίαν Μόσχας, ή όποία έδωκεν αύτή τό 
αύτοκέφαλον, τοΰθ’ δπερ καί έξυπηρέτησεν αυτήν πολύ, καί ότι αίτημα 
τής ’Εκκλησίας αύτοΟ είναι όπως τό αύτοκέφαλον τοΰτο άναγνωρισθή 
ύπό τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου καί, κατ' ακολουθίαν, ύφ' όλης τής 
’Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Είς ταϋτα ό ‘Αρχηγός τής Πατριαρχικής αντιπροσωπείας παρετήρησε 
τά ακόλουθα: Κατ’ αρχήν τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον, κατά τήν 
κανονικήν καί μακραίωνα εκκλησιαστικήν τάξιν καί ώς φύλαξ αυτής, δέν 
δύναται νά άναγνωρίζη έκ τών ύστέρων αύτοκεφαλίας καί αύτονομίας άπο- 
νεμομένας ύπό τής μίας ή τής άλλης τοπικής ’Εκκλησίας. Έ χομ εν  ενώ
πιον ήμών πρόσφατον τήν περίπτοϊσιν τής έν ‘Αμερική Metropolia. ’Εάν 
τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον άνεγνώριζε τό καθ' όν τρόπον άπενεμήθη 
αύτή αύτοκέφαλον, θά έδει νά πράξη κατ’ άκολουθίαν καί διά τήν M etro
polia, τοΰθ’ όπερ άδιανόητον. Ή  μόνη δυνατότης όπως έξετάση τό Οικου
μενικόν Πατριαρχεΐον αίτημα τής ‘Εκκλησίας τής Τσεχοσλοβακίας περί 
άνακηρύξεως αυτής είς αύτοκέφαλον είναι όπως αϋτη, άναγνωρίζουσα ότι 
τό ό ισχυρίζεται ότι έχει αύτοκέφαλον δέν ύφίσταται, ύποβάλη, διά τής 
κανονικής όδοϋ, πρός έξέτασιν τής περιπτώσεως έξ ύπαρχής είς τό Οι
κουμενικόν Πατριαρχεΐον. 'Αλλά νϋν, έφ’ όσον τά προβλήματα τρόπου 
άνακηρύξεως αύτοκεφάλου καί αύτονόμου Εκκλησίας, κατόπιν πανορθο- 
δόξου άποφάσεως, έχουν τεθή πρός έξέτασιν καί έπίλυσιν ύπό τής Ά για ς 
καί Μεγάλης Συνόδου, πριν ή ύπάρξη έπ’ αύτών πανορθόδοξος άπόφασις 
δέν είναι δυνατόν νά έξετασθοϋν καί νά έπιλυθοϋν τοιαύτης φύσεως έπί 
μέρους περιπτώσεις.





ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΝΑΡΞΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΏΣ

Λ. 11 Π ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Β Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΚΗΡΥΗΙΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ

Ε Ν Α Ρ Ξ Ι Σ  Τ Η Σ  Δ Ι Α Σ Κ Ε Ψ Ε Ω Σ

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΗΝΑΡΞΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(21 Νοεμβρίου 1976. Κυριακή)

Ή  έναρξις τής Α' Προσυνοδικής ΠανορΟοδόςου Διασκέψεως.συμπε- 
σούσης τή εορτή ιώ ν Είσοδίων τής Θεοτόκου, έγένετο δια πανηγυρικής 
θείας λειτουργίας, έν τώ '!. Ναώ του ΟρΟοδόξου Κέντρου, τιμωμένω έπ' 
όνόματι τοΰ Αγίου Α ποστόλου Παύλου, προεξάρχοντος τού Προέδρου 
τής Διασκέψεως Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνος 
καί συλλειτουργούντων τών Α ρχηγώ ν των Αντιπροσωπειών κατά σειρών 
διπτύχων, ήτοι τών Σεβ. Μ ητροπολιτών Ά ξώ μης κ. Μεθοδίου. Ααοδικείας 
κ. Ιγνατίου. Πέτρας κ. ΓερμανοΟ. Κίεβου κ. Φιλαρέτου, Δαλματίας κ. 
Στεφάνου. Μολδαβίας κ. ’Ιουστίνου, Σλίβεν κ. Νικοδήμου. Πάφου κ. Χρυ
σοστόμου. Περιστεριού κ. Αλεξάνδρου. Πράγας κ. Δωροθέου καί Φιλ- 
λα νδί ας κ. Παύλου. Του Αρχηγού τής Πολωνικής αντιπροσωπείας δντος 
πρεσβυτέρου, ούτος συνελειτούργησεν έπί κεφαλής τού Πρεσβυτερίου.

Ή  έκ τού κτηρίου τού Κέντρου εις τόν ίερόν Ναόν είσοδος τών λει- 
τουργησάντων άγιων Αρχιερέων, ένδεδυμένων τήν Αρχιερατικήν Στολήν, 
έγένετο έν λιτανεία, τού χορού ψάλλοντος τό «Χριστός γενναται δοξά
σατε . . . . . .

Κατά τήν Οείαν λειτουργίαν παρέστησαν : Οί Αίδεσιμολογιώτατοι : 
Δρ. Φίλιππος Πόττερ. Γενικός Γραμματεύς τού Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Εκκλησιών. Δρ. Visser t‘ Hooft, Επίτιμος πρόεδρος τού Συμβουλίου τού

του, Ε. Pcrret. Γενικός Γραμματεύς τής παγκοσμίου 'Ομοσπονδίας Μετερ- 
ρυθμισμένων Εκκλησιών, ApC. Mau, Γενικός Γραμματεύς τής παγκοσμίου 
Λουθηρανικής 'Ομοσπονδίας. Δρ. L. Jcquier, Πρόεδρος τού Κονσιστορίου 
τής Εθνικής Ε κκλησίας τής Γενεύης, ό καθηγητής R. Erni τής Θεολογι- 
κής Σχολής Λουκέρνης. ό καθηγητής Η. Stirnimann τής Θεολογικής
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Σχολής Φριβούργου, ό Μ ονσινιόρος S. Luoni. Μόνιμος ’Αντιπρόσωπος 
τοϋ Βατικανού παρά τώ Ο.Η.Ε., καί πλήθος πιστών.

Μετά τήν άπόλυσιν, τών λειτουργησάντων 'Αρχηγών τών 'Α ντιπρο
σωπειών έξελθόντων τοΟ Ιερού Βήματος καί καταλαβόντων τάς επί τούτω 
όρισΟείσας θέσεις αύτών έν τώ Σωλέφ. έψάλησαν τό «Ευλογητός εί, Χριστέ 
. . .  .» καί τό «Σήμερον ή χάρις τοϋ Ά γιου  Π νεύματος.. .» ,  καί έν συνε
χείς  ό Πρόεδρος τής Διασκέψεως έν όμιλίςι αύτοϋ απευθύνει τά άκόλουθα : 

«Σεβάσμιοι "Αγιοι ’Αρχιερείς καί λοιποί αίδέσιμοι καί έλλόγιμοι 
άδελφοί, οί άποτελοΟντες τάς τιμίας αντιπροσωπείας τών κατά τόπους 
άγιων 'Ορθοδόξων Εκκλησιών,
Ευσεβές 'Ορθόδοξον εκκλησίασμα.
Άδελφοί Χριστιανοί πάσης ’Ομολογίας οί παρόντες ένταϋθα,

Ά π ό  τοΟ Θυσιαστηρίου προερχόμενοι καί άπό τής κοινωνίας έν τή 
Θείςζ Ευχαριστία καί προβαίνοντες έπί τήν Συνοδικήν κοινωνίαν, δοξο- 
λογοΟμεν τόν εις τό Ό νομ α  Αύτου συναγαγόντα ήμδς καί έν τώ μέσφ ημών 
Ό ντα , Κύριον ήμών, τής Ε κκλησίας καί τοϋ κόσμου, λέγοντες : «Δόξςχ 
τή Ά γίςι καί Ό μοουσίφ  καί Ζωοποιφ καί Ά διαιρέτω  Τριάδι, πάντοτε νϋν 
καί άεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν».

Έ ν τή δοξολογίςι ταύτη, ές όνόματος τής Αύτού Θειοτάτης Παναγιό- 
τητος, τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Δημητρίου τού Α' χαιρετίζομεν 
μετά πάσης αγάπης καί τιμής τήν τιμίαν παρουσίαν υμών εις τό ίερόν τούτο 
Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον. Χαίρετε, καλώς ήλθετε.

Σήμερον έορτάζομεν τά Είσόδια τής Θεοτόκου, ήτοι τά είσόδια τής 
ανθρώπινης φύσεως εις τά Ά γ ια  τών Α γίω ν, εις τό προαιώνιον σχέδιον 
τής Θείας Οικονομίας διά τήν σωτηρίαν τοϋ άνθρώπου. Τό σχέδιον είναι 
θειον, άλλ’ ή πραγμάτωσίς του θεανθρώπινος. Τό άντικείμενον τοϋ σχε
δίου τοϋ Θεοϋ. τό θεανθρώπινον, δέν είναι ό ίδιος ό Θεός, άλλά ό άνθρω
πος, όμως έν τέλει εις δόξαν Θεοϋ. Αυτή ή πίστις ήμών τών ’Ορθοδόξων, 
καί, έν άκολουθία, ή άλλη πίστις ήμών, δτι τά πάντα έν τώ κόσμω τούτω 
κεΐνται έν τώ σχεδίω τής Οικονομίας τοϋ Θεοϋ καί έν τέλει έπικρατεϊ τό 
θειον θέλημα. Λύτη ή δόξα τοϋ Θεοϋ, ή δόξα τής ’Ορθοδοξίας, ή δόξα τοϋ 
άνθρώπου.

Κατά θείαν Οικονομίαν συμπίπτει ή είσοδος τής ’Ορθοδοξίας εις τήν 
Α γία ν  καί Μεγάλην Σύνοδον, τά Ά γ ια  τών Α γίω ν τής υπάτης αύθεντίας 
έν τή Έκκλησίφ, πρός τήν άγίαν ταύτην έορτήν τών Είσοδίων τής Θεο
τόκου, ήτοι Ε κείνης, ή όποία προσέδωκεν εις τόν Θεόν Λόγον, τό δεύτε
ρον πρόσωπον τής Α γία ς Τριάδος, τήν ήμετέραν άνθρωπίνην φ ύσιν  Ε κ ε ί
νης, λέγομεν, ή όποία έτεκε τόν Θεάνθρωπον Ίησοϋν Χριστόν, τόν Σωτήρα 
τοϋ κόσμου.
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ΠροχωροΟντες, έφιστώμεν τήν προσοχήν ύμών έπί τών χαρακτηρι
στικών όνομασιών τής Μαρίας, ώς Θεοτόκου καί Θεομήτορος, έπιθυμοϋν- 
τες νά τονίσωμεν δτι ό ύπ’ αύτής, τής άνθρώπου Μαρίας, τεχθείς Κύριος 
ήμών ΊησοΟς Χριστός, προσλαμβανόμενος δΓ αύτής τήν άνΟρωπίνην φύ- 
σιν. είναι ό Θεός ήμών, ό Θεός τοΟ κόσμου.

ΕΤπομεν, ότι τά Είσόδια τής Θεοτόκου συμπίπτουν πρός τά είσόδια 
είς τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, καί τοΟτο κατά Θείαν Οικονομίαν.

Ό ντω ς, τί είναι ή Εκκλησία, τό Σώμα Χριστού, καί τί είναι ή Σύνο
δος τής Εκκλησίας, εί μή διηνεκής είσοδος είς τό σωτηριολογικόν μυστή
ριον τής Θείας Οικονομίας; Τί άλλο, εί μή διηνεκής συμμετοχή είς τό μυ
στήριον τής ένανθρωπήσεως ; Τί άλλο, εί μή μία συνεχής άντίδοσις έπι- 
πνοίας άφ* ενός τού Παρακλήτου, καί προσφοράς άφ* ετέρου τής άνθρωπί- 
νης σκέψεως καί βουλήσεως. καί τής όλης έν τή Ε κκλησία  άνΟρωπίνης 
φύσεως, έν πίστει καί λειτουργική προσευχή καί άλλη καθαρά καί άγαθή 
διαθέσει;

Έ ν  τώ θεανδρικώ τούτο) πνεύματι πορευόμεθα πρός τήν 'Αγίαν καί 
Μεγάλην Σύνοδον τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, άντικείμενον δέ ήμών είναι 
τό άντικείμενον τής άγάπης καί τής Οικονομίας τού Θεού, ό άνθρωπος.

Ή  Σύνοδος προπαρασκευάζεται είς μίαν έκτάκτως κρίσιμον καί ένδια- 
φέρουσαν μεγάλην τής άνθρωπότητος έποχήν, κατά τήν όποιαν, έπί τέ
λους, κατενοήθη δτι τό άντικείμενον τής προσοχής δλων τών υπευθύνων 
τής γής, ήτοι τής Εκκλησίας, τών ειδικών θεολόγων, τών πολιτικών, τών 
διπλωματών, τών στρατιωτικών, τών επιστημόνων παντός κλάδου, πρέπει 
νά είναι ό άνθρωπος, ό άνεξαρτήτως φυλής καί θρησκεύματος άνθρωπος, 
ό άνθρωπος όχι μόνον τού τρίτου, ώς εϊθισται νά λέγηται τελευταίως, 
κόσμου, άλλά ό άνθρωπος ένός νέου κόσμου, πού άναδύεται μέσα άπό όλας 
τάς φυλάς, άπό όλα τά έθνη, άπό δλας τάς θρησκείας, ό άνθρωπος, τόν 
οποίον έπιθυμοϋμεν νά όνομάσωμεν έδώ. σήμερον, ώς ’Ορθόδοξος Ε κ κ λ η 
σία, άνθρωπον τού τετάρτου κόσμου. Δηλαδή ό άνθρωπος τοϋ πρώτου 
κόσμου, τοϋ ένός καί άδιαιρέτου κόσμου, αύτός ό άνθρωπος πού ήλθεν, 
πού είναι, πού έρχεται, ό άνθρωπος τοΰ Θεοϋ, ό Άδάμ, καί μέ τόν όποιον 
ήλθε καί συνηντήθη ό άεί Ων, ό άεί Ην, ό άεί Ερχόμενος, ό Θεός, ΐνα 
μορφωθή έν τώ κόσμω ό νέος Άδάμ, ό Χριστός, ό δντως άνθρωπος.

Αδελφοί,
Λοιπόν, ύπέρ αύτοΰ τοΰ άνθρώπου σάς καλώ νά Οεολογήσωμεν, έν 

τή προοπτική αύτοϋ νά έκκλησιολογήσωμεν. Χωρίς παρελθοντολογίαν. 
Πάντοτε βεβαίως έν πιστότητι καί εύλαβεία πρός τήν άγίαν ήμών πίστιν 
καί παράδοσιν. Ά λλά  καί πάντοτε μέ προσήλωσιν είς τήν ούσίαν καί τό 
κέντρον. ήτοι τόν Χριστόν, έξ Ού ή Ε κκλησία  καί ή θεολογία καί ή έκ-
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κλησιολογία είδικώτερον, άλλά καί μέ προσοχήν είς τόν άνθρωπον, υπέρ 
ού ό Χριστός άπεστάλη καί ήλΟεν είς τόν κόσμον. Έ ξ  ου Χρίστου καί 
δΓ ον άνθρωπον αί Οικουμενικά! Σύνοδοι καί πασαι αί έν τή καθ' ήμδς 
Ανατολή Σύνοδοι. Έ ξ  ού Χριστού καί δΓ δν άνθρωπον ή οικουμενική 
κΐνησις καί πάσα άλλη πρός χριστιανικήν ενότητα κίνησις. Έ ξ  ού Χρι
στού καί δΓ ον άνθρο>πον ή Α γ ία  καί Μεγάλη Σύνοδος τής ήμετέρας ‘Ορθο
δόξου Εκκλησίας καί ή δλη προπαρασκευή αυτής, ή άπό σήμερον έν Αύ- 
τώ είς νέαν προκεχωρημένην φάσιν. κατά τό ανθρώπινον, είσερχομένη.

Τό θεανθρώπινον Χριστοκεντρικόν τοϋτο σημεΤον τονίζοντες, έπι- 
θυμοϋμεν ΐνα ύπογραμμίσωμεν τόν θεανθρώπινον χαρακτήρα τής Ε κ κ λ η 
σίας καί τών Συνόδων αύτής. "Ομως. άμέσως έπιφέρομεν δτι δοξάζομεν 
Χριστόν σύν τώ Πατρί καί τώ Ά γίω  Πνεύματι.

Έ ν  τή θεανθρωπίνη ταύτη θεωρία καί τή Τριαδολογική ταύτη πίστει 
καί δοξολογία, ’ ή όντως Όρθοδόξω Χριστιανική, έγκαινιάζομεν σήμερον 
μετά τών περί ημάς τίμιων εκπροσώπων τών έπί μέρους άγίων'Ορθοδόξων 
Εκκλησιών, άπό τοϋ Άγιωτάτου Ά ποστολικοϋ καί Πατριαρχικού Οικου
μενικού Θρόνου τής Κωνσταντινουπόλεως, έντολή τοϋ σεπτοϋ Αύθέντου 
καί Δεσπότου ήμών. τοϋ Οικουμενικού ΓΙατριάρχου κυρίου Δημητρίου 
τοϋ Α', ένεργοϋντος κατόπιν διαβουλεύσεως μετά τών συναδελφών Αύτοϋ 
Μακαριωτάτων καί Ά γιωτάτων Πατριαρχών καί Προκαθημένων τών ‘Ορ
θοδόξων Αύτοκεφάλων καί Αυτονόμων Εκκλησιών, τήν πρώτην ταύτην 
ΓΙροσυνοδικήν ΠανορΟόδοξον Διάσκεψιν. καί λέγομεν καί εύχόμεθα : 
Εΐη αϋτη είς εύόδωσιν τής Συνόδου, έπί μαρτυρία τής 'Ορθοδοξίας τώ 
κόσμω, έπί βέβαια οικοδομή τής χριστιανικής ένότητος καί τής έν άνθρώ- 
ποις εύδοκίας, έπί τώ τέλει τής σωτηρίας τοϋ άνθρώπου. ύπέρ ού ό Χρι
στός ήλθεν είς τόν κόσμον, άπέθανε καί άνέστη.

Χριστός γεννάται, δοξάσατε !»

Έ ν  συνεχεία ό Σεβ. Πρόεδρος, κατόπιν δηλώσεως αύτοϋ ότι άπό 
τοϋδε άρχονται έπισήμως αί έργασίαι τής Διασκέψεως, προέτεινε ιιρός 
ψήφισιν σχέδιον τηλεγραφήματος πρός τούς Πατριάρχας καί Προέδρους 
τών ’Ορθοδόξων Εκκλησιών, δΓ ού. έξαγγελομένης αύτοΐς τής ένάρξεως 
τών εργασιών τής Διασκέψεως, έκζητοϋνται ή εύλογία καί αί εύχαί αύτών 
ύπέρ εύοδώσεο>ς τοϋ έργου αύτής. δπερ καί έγένετο δεκτόν όμοφώνως. Τά 
άποσταλέντα τηλεγραφήματα εχουσιν ώς όκολούΟα>ς :
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SAINTETE PATRIARCHE OECUMENIQUE 
DIMITRIOS 1
RUM PATRIKHANESI, FENER 
ISTANBUL

Oeitji Χάριτι καί όμοφώνω άποφάσει ττ ς̂ 'Αγίας ημών 'Ορθοδόξου 
’Εκκλησίας ημείς οί έκπροσωποΟντες τάς κατά τόπους ’Εκκλησίας ίερουρ- 
γήσαντες τήν Οείαν λειτουργίαν συνήλθομεν ε ις  τήν πρώτην Π ροσυνοδι
κήν ΓΙανορθόδοξον Διάσκεψιν.

ΤοΟτο άγγέλοντες τή Ύμετέρςι ΓΙαναγιότητι έκζητοΟμεν τάς προσευχάς 
καί τάς ευλογίας αυτής πρός εύόδωσιν τοΟ άνατεθέντος ήμΤν ίεροϋ έργου.

Ό  Χαλκηδόνος Μελίτων, Πρόεδρος
21.11.1976

BEATITUDE PATRIARCHE D’ ALEXANDRIE 
NIKOLAOS
B. P. 1307 ALEXANDRIE 
EGYPTE RAU

Par la grace divine ei decision unanime de notre sainte Eglise orthodoxe, 
nous, reprdsentants des Eglises locales, apres avoir cdlebre la divine liturgie, 
nous sonunes reunis en premiere Conference panorthodoxe prdconciliaire. 
En I’annoncant a Votre Beatitude, implorons vos priercs el benddictions 
pour P heureux succes de Γ oeuvre qui nous a ete confide.

Metropolite Dc Chalcedoine Meliton. President
21.11.1976

BEATITUDE PATRIARCHE ANTIOCHE 
ELIE
B.P. 9 DAMAS — SYRIE

Par la grace divine et ddcision unanime dc noire sainte Eglise o rtho 
doxe, nous, rcpresentants des Eglises locales, aprds avoir cdlebre la divine 
liturgie. nous sommes reunis en premiere Conference panorthodoxe preconci- 
liaire. En P annoncant k  Votre Beatitude, implorons vos pridres et benedic
tions pour Γ heureux succes de Γ oeuvre qui nous a die confide.

Mdtropolite de Chalcedoine Meliton. President
21.11.1976
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BEATITUDE PATRIARCHE DE JERUSALEM
BENEDICTOS
B.P. 19632
JERUSALEM ISRAEL

Par la grace divine et ddcision unanime de notre sainte Eglise orthodoxe, 
nous, reprdscntants des Eglises locales, apres avoir cdldbrd la divine liturgie. 
nous sommes rdunis en premiere Conference panorthodoxe prdconciliaire. 
En Γ annoncant a Votre Bdatitude, implorons vos prieres et benddictions 
pour P heureux succds dc P oeuvre qui nous adte confide.

Mdtropolite de Chalcedoine Meliton. President
21.11.1976

BEATITUDE PATRIARCHE MOSCOU 
POIMEN
RYLEEV STR. 18 
MOSCOU G — 34

Par la grace divine et decision unanime dc notre sainte Eglise ortho- 
doxe. nous, representants des Eglises locales, aprds avoir cdldbre la divine 
liturgie nous sommes reunis en premidre Conference panorthodoxe prdconci
liaire. En P annoncant a Votre Beatitude, implorons vos prieres et benddic
tions pour P heureux succds de P oeuvre qui nous a dtd confide.

Mdtropolite dc Chalcddoine Meliton, Prdsident
21.11.1976

BEATITUDE PATRIARCHE DES SERBES
GERMANOS
UL. 7 JULA BR. 5
BEOGRAD

Par la grace divine et decision unanime de notre sainte Eglise ortho
doxe, nous, rcprdscntants des Eglises locales, apres avoir cdldbrd la divine 
liturgie nous sommes rdunis en premiere Confdrence panorthodoxe prdconci
liaire. En P annoncant & Votre Beatitude, implorons vos prieres et benddi- 
ctions pour P heureux succds de P oeuvre qui nous a dtd confide.

Mdtropolite de Chalcedoine Meliton, Prdsident
21.11.1976
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BEATITUDE PATRIARCHE ROUMANIE JUSTINIEN 
ALLEA MARIl ADUNARI NATIONALE 2 
BUCAREST 2

Par la grace divine et ddcision unanime de notre sainte Eglise orthodo
xe. nous, represent ants des Eglises locales, apres avoir cdldbre la divine li- 
turgic. nous sommes reunis en premiere Conference panorthodoxe preconci- 
liairc. En Γ annoncant a Votre Bdatitude. implorons vos pridrcs et bdncdictions 
pour Γ heureux succes dc Γ oeuvre qui nous aetd  confide.

Mdtropolite de Chalcedoine Meliton. President
21.11.1976

BEATITUDE PATRIARCHE BULGARIE MAXJMOS
RUE OBORICHTE 4
SOFIA

Pac la grace divine et decision unanime dc notre sainte Eglise orthodoxe, 
nous, reprdscntants des Eglises locales, apres avoir celebre la divine li- 
turgie, nous sommes reunis en premidrc Conference panorthodoxe prccon- 
ciliaire. En Γ annoncant a Votre Beatitude, implorons vos pridrcs et bdne- 
dictions pour Γ heureux succes de Γ oeuvre qui nous a dte confide.

Mdtropolite de Chalcedoine Meliton. President
21.11.1976

BEATITUDE ARCHEVEQUE MAKARIOS 
NICOSIE

Θείςι Xdpttt καί όμοφώνφ άποφάσει τής 'Αγίας ήμών 'Ορθοδόξου 
'Εκκλησίας ημείς οί έκπροσωποΟντες τάς κατά τόπους ‘Εκκλησίας ίε- 
ρουργήσαντες τήν Οείαν λειτουργίαν συνήλθομεν εις τήν πρώτην Προσυν- 
οδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν.

ΤοΟτο άγγέλοντες τή Ύμετέρα Μακαριότητι έκζητοϋμεν τάς προσευ- 
χάς καί τάς ευλογίας αυτής πρός εύόδωσιν τοΟ άνατεθέντος ήμΓν ίεροΟ 
έργου.

Ο Χαλκηδόνος Μελίτων, Πρόεδρος
21.11.1976
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BEATITUDE ARCHEVEQUE SERAPHIM
IERA ARCHIEPISKOPI
ATHENES

Θεία Χάριτι καί όμοφώνψ άποφάσει τής 'Αγίας ήμών ’Ορθοδόξου 
’Εκκλησίας ήμεΐς οί έκπροσωποϋντες τάς κατά τόπους Ε κκλησίας ίερουρ- 
γήσαντες τήν Οείαν λειτουργίαν σηνήλΟομεν είς τήν πρώτην Προσυνο- 
δικήν ΠανορΟόδοξον Διάσκεψιν.

Τοϋτο άγγέλοντες τή Ύ μετέρα Μ ακαριότητι έκζητοϋμεν τάς προσευ- 
χάς καί τάς ευλογίας αύτής πρός εδόδωσιν τοϋ άνατεθέντος ήμΓν ίεροϋ έρ
γου.

Ό  Χαλκηδόνος Μελίτων. Πρόεδρος
21.11.1976

BEATITUDE METROPOLITE VARSOV1E BASILE 
ALGEN SVETSEVSKOGO 52 
VARSOVIE 4

Par la gr^ce divine el ddcision unanime dc noire sainie Eglise ortho
doxe, nous, representants des Eglises locales, aprds avoir c<5ldbrd la divine 
liturgic, nous sommes riunis en premiere Conference panorthodoxe prc- 
conciliaire. En Pannoncant a Votre Beatitude, implorons vos pricres et 
benedictions pour Γ heureux succes de Γ oeuvre qui nous a ete confiec.

Metropolite de Chalcedoine Meliton. President
21.11.1976

Σημ. : Τοϊς Σεβασμιωτάτοις Μ ητροπολίτη Πράγας κ. Δωροθέφ καί 
Ά ρχιεπισκόπω Φινλανδίας κ. Παύλφ τό τηλεγράφημα δέν άπεστάλη. 
καθ’ οσον ούτοι ήσαν παρόντες είς τήν Διάσκεψιν.

'Ακολούθως έψάλη τό « Ό τε  καταβάς τάς γλώσσας σ υ ν έ χ ε ε . . .»  
καί ή τελετή τής πανηγυρικής Ένάρξεως τής Διασκέψεως έληξε διά τοϋ. 
«ΔΓ Εύχών . . . »  καί τής έν λιτανεία επιστροφής τών λειτουργησάντων 
εις ιό κτήριον τοϋ Κέντρου.

Έπηκολούθησε δεξίωσις έν τώ Ό ρθοδόξφ  Κέντρφ, ής μετέσχον 
πάντες οί προσελΟόντες είς τόν Ναόν, καί μετ' αυτήν γεϋμα εις ο παρεκά- 
θησαν οί σύνεδροι καί τινες προσκεκλημένοι. Τό γεϋμα τοϋτο, ό Σεβ. 
Πρόεδρος έν τή ύπέρ ύγείας τών Προκαθημένων τών ‘Ορθοδόξων ’Εκκλη
σιών καί τών συνέδρων προπόσει αύτοΰ. παρωμοίασε πρός τάς μετευχα- 
ριστιακάς άγάπας τών πρώτων χριστιανών.
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Β' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(22 Νοεμβρίου 1976)

Τήν ήμέραν ταύτην ήρξαντο α( τακτικαί συνεδρίαι τής Ό λομελείας 
τής Διασκέψεως έν τω Ίερ φ  Ναφ τοϋ 'Αγίου ‘Αποστόλου Παύλου, κα
ταλλήλως εύτρεπισθένπ, ύπό τήν προεδρίαν τοΟ Σεβ. Μ ητροπολίτου 
Γέρονος Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνος, Α ρχηγού  τής ’Αντιπροσωπείας τού 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθήκοντα Γραμματέως έκπληροΟντος τοϋ 
Γραμματέως τής Γραμματείας έπί τής Προπαρασκευής τής Συνόδου Σεβ. 
Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Δαμασκηνοϋ.

Ό  Σιφ. Πρόεδρος, μετά τήν είΟισμένην προσευχήν, προβαίνει εις 
τάς ακολούθους ανακοινώσεις :

Ιον Ό τ ι  έλήφθη μήνυμα τής Α.Θ. Παναγιότητος. τοϋ Οικουμενικού 
Πατριάρχου κ.κ. Δημητρίου, άπαντητικόν είς τό πρύς αύτόν έξαγγελτή- 
ριον τής ένάρξεως τών εργασιών τής Διασκέψεως τηλεγράφημα, δπερ. 
άναγνωσΟέν ύπό τοϋ Γραμματέως τής Διασκέψεως, εχει οΰτως :

«Ίερώτατον Μ ητροπολίτην Χαλκηδόνος Μελίτωνα. Πρόεδρον Προ- 
συνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως,
Είς ChamWsy.

Εύχαριστοϋμεν έπί ύμετέρω έξαγγελτηρίω μηνύματι, δτι ήρχισεν έρ- 
γασίας αύτής Α' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις. Βαθύτατη χαρφ 
χαιρετίζομεν τό γεγονός. Άπευθύνομεν πρός τούς συνέδρους Ίερωτάτους 
'Αρχιερείς καί τά ελλόγιμα μέλη αύτής τήν άπό τοϋ ‘Αγιωτάτου Οικου
μενικού τούτου Θρόνου εύλογίαν. Διαβεβαιούμεθα υμάς δτι καθ’ δλην 
διάρκειαν έργασιών ύμών θά όιατελοϋμεν έν πνευματική κοινωνίςι μεθ’ 
ύμών καί έν προσευχή ύπέρ ύμών. Παρακαλοϋμεν υμάς έν Κυρίω κατευ- 
θύνητε έργον ύμών πρός τό συμφέρον τής Μιάς. 'Α γίας ’Ορθοδόξου ήμών 
’Εκκλησίας, τής Χριστιανοσύνης γενικώτερον, καί τής ειρήνης τοϋ κό
σμου. Ίν α  έν τούτω δοξασθή ό Θεός.

Φανάριον, 21.11. 1976,
Πατριάρχης Δημήτριος».

2ον Ό τ ι  έπίσης έλήφθη χαιρετιστήριον τηλεγράφημα τοϋ Α γιω τάτου 
Πάπα Ρώμης Παύλου τοϋ Στ', έξαίρει τό γεγονός ώς έκφρασιν τής άδελ- 
φικής άγάπης καί προσοχής τής Ρωμαιοκαθολικής ’Εκκλησίας πρός τήν 
‘Ορθόδοξον Ε κκλησ ίαν καί τών υψηλών αισθημάτων τής Αύτοϋ Ά γιό - 
τητος καί έκφράζει τήν βαθείαν έκτίμησιν μεθ’ ής ή χειρονομία τής Α. 
Ά γιότητος τού Πάπα γίνεται δεκτή ύπό τής Διασκέψεως.
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Έ πί τούτψ. εντολή του Προέδρου άναγινώσκεται υπό τοϋ Σεβ. Γραμ- 
ματέως τό μήνυμα έχον ω δ ε :

«Σεβασμιώτατον Μελίτωνα
Μητροπολίτην Χαλκηδόνος
Πρόεδρον τής Α' Προσυνοδικής ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως
Εις Γενεύην.

Καθ' ήν στιγμήν άρχεται τών εργασιών αυτής ή Α' Προσυνοδική Παν- 
ορΟόδοξος Λιάσκεψις τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τών ΌρΟοδόξων 
'Εκκλησιών άπευθύνομεν πρός αυτήν τάς άδελφικάς ήμών εύχάς υπέρ 
πλήρους εύοδώσεως αυτής.

Ένοϋμεν τάς διαπύρους ήμών προσευχάς πρός έκείνας. αί όποΐαι. 
κατά τάς ημέρας ταύτας. ύψούνται άπό τών 'Εκκλησιών, τάς όποιας αντι
προσωπεύετε. ϊνα τό Πνεύμα τό ‘Αγιον φωτίση καί όδηγήση τήν Σύναξιν 
'Ορθοδόξου ‘Εκκλησίας.

ΑίτούμεΟα παρά Κυρίου οπιος ή Διάσκεψις αυτη συμβάληται επί
σης εις τήν προπαρασκευήν τής άποκαταστάσεως τής πλήρους κοινωνίας 
μεταξύ τών ‘Εκκλησιών ήμών καί έπιταχύνη τήν ήμέραν. καθ* ήν. άπάντων 
τών εμποδίων ύπερπηδωμένων. Οά δυνηΟώμεν έν τέλει Τνα άπό κοινοΰ 
τελέσωμεν τήν μοναδικήν Αυτού Ευχαριστίαν.

Μετά τής έκφράσεως τής άδελφικής ήμών άγάπης έν Χριστώ Ι η 
σού.

18.11.1976 Πάπας Παύλος ό Στ'».

‘Ακολούθως, τού Σεβ. Προέδρου είσηγησαμένου όπως άποσταλή τώ 
Άγιωτάτω ΓΙάπν Ρώμης Παύλω τώ Στ' απαντητικόν ευχαριστήριον τηλε
γράφημα, καί τούτου όμοφώνως άποδεκτού γενομένου. συνετάχθη υπό 
τής Γραμματείας καί έγκρίνεται ή άποστολή τού άκολούθου άπαντητικού 
τηλεγραφήματος, έχοντος ωδε :

«Τή Αύτού Ά γιότητι
τώ Πάπι? Παύλφ τώ Στ'
Ά σ τυ  τοϋ Βατικανού
Μετά μεγίστης χαράς καί έκτιμήσεως έδέχθη ή ενταύθα έν συνεδριά

σει ευρισκόμενη Α' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις καί έν άγά- 
πη Χριστού ήκουσε τό εγκάρδιον καί πλήρες άδελφότητος μήνυμα τής 
Ύμετέρας Ά γιότητος.

Εύχαριστοϋμεν θερμώς έπί τοΐς έκδηλωθεΐσιν αίσθήμασιν ενδιαφέ
ροντος καί έγγύτητος ώς πρός τό έργον ήμών, μάλιστα δέ έπί τή διαβε- 
βαιώσει περί τών προσευχών ύμών. Καί ήμείς συνευχόμεθα όπως ή πα-
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ροϋσα Π ροσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις ημών τή έπιστασίς τοϋ 
Ά γιου  Πνεύματος άποτελέση όχι μόνον θετικήν συμβολήν εις τήν προπα- 
ρασκευήν τής Ά για ς καί Μεγάλης Συνόδου τής ‘Ορθοδόξου ήμών 'Εκκλη
σίας. άλλά συγχρόνως καί σταθμόν προαγωγής τής χριστιανικής ένότητος 
καί έπιταχύνσεως τής ημέρας καθ' ήν απαντες έν πλήρει κοινωνία θά εύχα- 
ριστήσωμεν τώ Κυρίω καί θά οώσωμεν κοινήν μαρτυρίαν τώ κόσμω περί 
τής πίστεως ήμών έν Χριστώ ‘Ιησού. Καθ* ομόφωνον άπόφασιν τής Ό λο - 
μελείας τής Λ' Π ροσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Μετά τής έν Χριστώ άγάπης
23.11.1976 Ό  Μ ητροπολίτης Χαλκηδόνος Μελίτων.

Πρόεδρος.

Ό  Σεβ. ΠρόΕόροζ : Καί τώρα έπιτρέψατέ μοι. ώς εϊθισται διά τήν 
προεδρικήν έδραν, νά παρουσιάσω είς ύμάς τήν είσήγησίν μου. ΓΙρίν ή 
όμως άρχίσω αυτήν έπιθυμώ νά θέσω ύπ’ όψιν ύμών τά εξής : "Ηδη γνω
ρίζετε έξ εγγράφων ανακοινώσεων τοϋ Γραφείου ότι οί Α ρχη γο ί τών 
Άντιπροσοίπειών συνήλθον δίς καί έχάραξαν ώρισμένας γενικάς γραμμάς, 
βάσει τών όποιων θά δυνηθώμεν νά συντάξωμεν άναλυτικωτέρυν Ημερή
σιον Διάταξιν τών εργασιών τής Διασκέψεως. Παρακαλεΐται ή Γραμματεία 
όπως άναγνώση τάς άνακοινώσεις :

Άνακοίνωσις Λ'.
Άνακοινούται τοΐς Συνέδροις τής Διασκέψεως. ότι οί Α ρχη γο ί τών 

Αντιπροσωπειών τών μετεχουσών τής Α' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως κατά τόπους Ά γιω ν ‘Ορθοδόξων ‘Εκκλησιών, συνελθόντες 
χθές τό έσπέρας είς Σύσκεψιν. όμοφώνως καθώρισαν τάς γενικάς γραμμάς 
τής ‘Ημερήσιας Διατάξεως τής Διασκέψεως ώς εξής :

1. Άναθεώρησις τοϋ καταλόγου θεμάτων τής Α γία ς καί Μεγάλης 
Συνόδου.

2. Έξέτασις τής μεθοδολογίας προπαρασκευής τής Συνόδου ιός πρός 
τά θέματα.

3. Γενική έπισκόπησις καί άξιολόγησις τής πορείας τών σχέσεων 
καί τών διαλόγων τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας μετά τών λοιπών Χριστια
νικών Εκκλησιώ ν καί 'Ομολογιών ώς καί μετά τοϋ Παγκοσμίου Συμβου
λίου τ(ί>ν ‘Εκκλησιών.

4. Εξέτασις τοϋ θέματος τοϋ κοινού ύφ’ άπάντων τών χριστιανών 
εορτασμού τοϋ Πάσχα έν ώρισμένη Κυριακή.

Τή 21η Νοεμβρίου 1976
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Άνακοίνωσις Β'.
Άνακοινοΰται τοΓς Συνέδροις τής Α' ΓΙροσυνοδικής Πανορθοδόξου 

Διασκέψεως ότι χθες, Κυριακήν 21 ην Νοεμβρίου τοΟ έτους 1976 καί ώραν 
19ην συνήλθον είς σύσκεψιν οί ’Αρχηγοί όλων τών έν τί) Διασκέψει ‘Αντι
προσωπειών ύπό τήν προεδρίαν τοΟ Προέδρου τής Διασκέψεως.

Κατ’ αύτήν όμοφώνως άπεφασίσΟησαν τά ακόλουθα, ύπό τήν αΐρε- 
σιν πάντοτε ότι ταΰτα έν σχεδίω Οά παρουσιασθώσιν ένώπιον τής Ό λομε-
λείας πρός συζήτησιν καί λήψιν τών τελικών αποφάσεων :

1. "Οπως τό ταχύτερον δυνατόν συνέλΟη ή 'Αγία καί Μεγάλη Σύνο
δος τής 'Αγίας Όρθοδόξου Εκκλησίας.

2. Ό π ω ς αΰτη είναι βραχείας διαρκείας.
3. Ό πω ς αΰτη μή Οίξη τά ίερά δόγματα τής Ε κκλησίας καθ’ έαυτά,

ούδέ τούς ιερούς κανόνας καθ’ εαυτούς, χωρίς τούτο νά άποκλείη είς τήν 
Σύνοδον δυνατότητα, όπως. κατά τήν έξέτασιν τών ένώπιον αύτής τεθει
μένων πάσης φύσεως προβλημάτων, άναπτύξη Οεολογικάς, έκκλησιολογι- 
κάς καί κανονικάς απόψεις, έρμηνευούσας καί ένισχυούσας τήν ορθό
δοξον έν γένει δογματικήν διδασκαλίαν καί κανονικήν τάξιν.

4. Ό πω ς ή ύπό προπαρασκευήν 'Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος τής 
‘Ορθοδόξου Ε κκλησίας μ ή Οεωρηθή ώς μοναδική καί άποκλείουσα τήν 
κατ’ άκολουΟίαν σύγκλησιν άργότερον καί άλλων ‘Αγίων καί Μεγάλων 
Συνόδων.

Τή 22α Νοεμβρίου 1976».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Έ πί τών εισηγήσεων τούτων όυνάμεΟα νά συζη
τήσωμεν καί νά λάβωμεν αποφάσεις, άφου προηγουμένως άναγνοισΟή. ώς 
εϊθισται, ή είσήγησις τής Προεδρικής ταϋτης Έ δρας, ή όποίυ προσφέρει 
σχετικά έπεξηγηματικά τινα στοιχεία.

Έ πί τούτω ό Σεβασμιώτατος Πρόεδρος προβαίνει είς άνάγνωσιν 
τής είσηγήσεως αύτού. έχούσης ώδε :
Σεβάσμιοι καί τιμιώτατοι σΐινεδροι,

Εύλογία καί έλέει τοΰ Κυρίου, ιδού άξιούμεθα ήμεΓς, οί ταπεινοί 
δούλοι Αύτοΰ, οί τή Ε κείνου χάριτι έκπροσωποϋντες τάς 'Αγίας ήμών 
κατά τόπους ΌρΟοδόξους Εκκλησίας, νά συνέλθωμεν έπί τό αύτό είς 
πανορΟόδοξον σύναξιν, καί μάλιστα είς τήν πρώτην ταύτην Προσυνοδικήν 
ΠανορΟόδοξον Διάσκεψιν.

Ό θ εν  πρώτιστα πάντων δώμεν δόξαν καί εύχαριστίαν τφ Κυρία), σύν 
τώ Πατρί καί τώ Ά γίίρ  Πνεύματι, έπικαλεσθώμεν δέ τό Πνεύμα τό Ά 
γιον. ΐνα έφορεύση τής Διασκέψεως ταύτης.
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Ή  Οπό τής Αγίας ήμών Ορθοδόξου ’Εκκλησίας άνατεθείσα εις ήμάς 
εντολή είναι ιερά καί λίαν υπεύθυνος.

Καλούμεθα. αν καί ελάχιστοι δντες. νά πορευθόίμεν έπί τά ίχνη άγίο)ν 
καί μεγάλων Πατέρων καί Διδασκάλων τής ‘Εκκλησίας, οργάνων τοϋ Πα
ρακλήτου γενομένων, δόντων μαρτυρίαν ομολογίας τής πίστεως ήμών 
καί μαρτυρίαν έν μαρτυρία) πολλάκις καί σι>γκροτησάντων τόν θαυμα
στόν τούτον θεσμόν τής κατ’ Άνατολάς Αγίας ‘Ορθοδόξου ήμών Ε κ κ λ η 
σίας, τής όποιας οργανικά καί πιστά μέλη ημείς σήμερον ύπάρχομεν 
καί τά άπό τής όποιας πνευματικά καί σωτήρια άγαθά άπολαμβάνομεν.

"Επειτα, καλούμεθα νά έπιβεβαιώσωμεν έπί μάλλον καί μάλλον τήν 
άγίαν ενότητα τής ‘Εκκλησίας καί νά δώσωμεν άπαξ έτι τήν όφειλετικήν 
μαρτυρίαν, ότι. καίτοι αΰτη συγκροτείται έκ τοπικών έπί μέρους Εκκλη
σιών, όμως είναι ή άοιαίρετος, Μία, 'Α γία, Καθολική καί ‘Αποστολική 
‘Ορθόδοξος κατ' Ά νατολάς Εκκλησία.

’Επίσης καλούμεθα νά οικαιώσωμεν τούς ιερούς μόχθους όλων έκεί- 
νων, οί όποιοι ένθέω ζήλω κινούμενοι είργάσθησαν μέχρι τής σήμερον 
διά τήν πραγματοποίησιν τής συγκλήσεως μιάς Α γία ς καί Μεγάλης Συνό
δου τής ‘Ορθοδόξου ήμών Εκκλησίας.

Άλλ* είναι δυνατόν νά ύπολειφθή ή ευθύνη ήμών καί ώς πρός τά 
άλλα ; Δηλαδή, ώς πρός τήν έναγώνιον προσδοκίαν τοϋ πιστού λαοϋ τοϋ 
Θεοϋ, τοϋ πληρώματος τής Εκκλησίας, άναμένοντος τήν ,έν  όμοφωνίςι καί 
ανανεώσει πνεύματος, παρουσίαν τής ‘Εκκλησίας έν μέσω τής συγχρόνου 
ζωής αύτοϋ : Δυνάμεθα νά άγνοήσωμεν τήν προσδοκίαν τοϋ λοιποϋ χρ ι
στιανικού κόσμου διά τήν ένεργόν καί άποτελεσματικήν συμβολήν τής 
‘Ορθοδοξίας εις τήν ίεράν ύπόθεσιν τής χριστιανικής ένότητος καί τήν 
έν τούτω ευθύνην ήμών :

Ά λ λ ’ έτι πλέον λέγομεν, δυνάμεθα νά άρνηθώμεν τήν άποστολικότητα 
τής ‘Εκκλησίας, ήτοι όχι μόνον, βεβαίως, τό ότι άπό τών Α ποστόλω ν 
προέρχεται, άλλά καί τό ότι διά τοϋτο είναι καί οφείλει νά είναι μέχρι τής 
συντελείας τοϋ αίώνος, μέχρι τοϋ πλήρους ευαγγελισμού τοϋ κόσμου, 
’Εκκλησία άποστελλομένη ; Δυνάμεθα νά διίσχυρισθώμεν ότι ώς ’Ορθό
δοξος Ε κκλησία  εϊμεθα άσχετοι πρός τό κράζον γεγονός ένός όλοκλήρου 
κόσμου άδιαφόρων καί άπιστων, άγνοούντων τόν Χριστόν καί τήν Ε κ κ λη 
σίαν Αύτοϋ ;

Ταϋτα πάντα υπομιμνήσκουν εις ήμάς τήν σοβαρότητα τοϋ λειτουρ
γήματος ήμών έν τή παρούση Διασκέψει καί τήν άναγκαιότητα άμα όπως 
ή Διάσκεψις αϋτη συμβάλη Οετικώς εις τήν προώθησιν τής προπαρασκε- 
υής καί τής ταχυτέρας συγκλήσεως τής Α γ ία ς  καί Μεγάλης Συνόδου.

Ό π ω ς εις κάθε έργον Χριστού, οΰτω καί είς τήν άγιωτάτην ταύτην
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ύπόθεσιν 0ά Οπάρξη ένεδρεύων ό Σατανάς. καί πολλάκις ύπό τήν πλέον 
επικίνδυνον αύτοϋ μορφήν ώς αγγέλου φωτός, ζητών νά ένσπείρη ζιζάνια 
καί διχοστασίας. Φυλαχθώμεν έν τώ νικώντι Ό νόματι τού Ιησού, μηδέ
ποτε λησμονοϋντες, δτι Εκείνος «δτε τοϋ πυρός τάς γλώσσας διένειμεν 
είς ενότητα πάντας έκάλεσεν».

’Εν τη πνευματική ταύτη θεωρία, τή έγγυτάτη πρός τήν περί ήμας 
πραγματικότητα, είσερχόμεθα εις τό κύριον τμήμα τής παρούσης ταπει
νής εισηγήσεως ήμών. Δέν είναι ώρα πολλών λόγων, άλλ' έργων. 
’Αδελφοί,

Ή  παρούσα πρώτη Π ροσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις είναι 
καρπός τής μέχρι τοϋδε διά πολλών κόπων καί πολλών εμποδίων γενομέ- 
νης προεργασίας καί τής πολυτίμου προσφοράς άπασών τών κατά τόπους 
'Αγίων ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών ώς πρός τήν κατεύθυνσην τής συγκροτή- 
σεως ‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Συνέρχεται δέ αυτη φυσιολογικώς, 
έν συνεχείς τής έν έτει Ι971ω ενταύθα συνελθούσης Διορθοδόξου II ρο
παρασκευαστικής 'Επιτροπής, συμφώνως πρός τά ύπό τής Δ' Πανορθοδό- 
ξου Διασκέψεως άποφασισθέντα διαδικασιακά τής προπαρασκευής στά
δια καί κατόπιν τής εισηγήσεως τής Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, 
ή όποία. ώς άναφέρεται είς τά Πρακτικά αύτής, «άπεφάσισεν όπως έκφραση 
τώ Οικουμενικοί Πατριάρχη τήν ευχήν, όπως ούτος. τή συνεννοήσει μετά 
τών Προκαθημένων τών έπί μέρους ’Εκκλησιών, μεριμνήση διά τήν σύγ- 
κλησιν τής πρώτης Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως τό πρώτον 
δεκαπενθήμερον τοϋ Ιουλίου τοϋ έτους 1972» (Βλέπε Πρακτικά Διορθο- 
δόξου Προπαρασκευαστικής 'Επιτροπής, σελ. 147).

Ή  σύγκλησις τής πρώτης Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως 
δέν κατέστη δυνατή τόν Ιούλιον τοϋ 1972· καί τούτο, διότι ή αύτή Διορθό- 
δοξος Προπαρασκευαστική 'Επιτροπή συγχρόνως «έξέφρασεν όμοφώνως 
τήν έπιθυμίαν όπως ή πρώτη Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις προ- 
βή είς τήν άναθεώρησιν τοϋ ύπό τής Α' Πανορθοδόξου Διασκέψεως Ρόδου 
(1961) καταρτισθέντος καταλόγου θεμάτων τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συν
όδου τής κατ* Ά νατολάς 'Ορθοδόξου Εκκλησίας» (Βλέπε Πρακτικά Διορ- 
θοδόξου Προπαρασκευαστικής 'Επιτροπής σελ. 147).

Διά τής τελευταίας ταύτης προτάσεως τής Προπαρασκευαστικής 
’Επιτροπής, προτάσεως πράγματι ορθολογιστικής καί έμπραγμάτου καί 
εύστοχου, ήγείρετο ένώπιον τής ‘Εκκλησίας εν κεφαλαιώδους σημασίας 
ζήτημα, ήτοι νά καθορίση έκ νέου τούς στόχους καί τό περιεχόμενον τής 
‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ζήτημα, λέγομεν, τό όποιον έχρηζε σοβαράς 
μελέτης άπό μέρους τών κατά τόπους Εκκλησιώ ν, άλλά καί ικανού δια 
τήν μελέτην ταύτην χρόνου.
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Έ ν τή σκέψει ταύτη καί τή ευθύνη αύτού. ό Οικουμενικός Πατριάρχης, 
είς τόν όποιον, κατά τήν τάξιν, ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Ε π ι
τροπή όμοφώνως ανέθεσε τήν μέριμναν τής συγκλήσεως τής πρώτης Προ- 
συνοδικής ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως. κατόπιν έκτιμήσεως τών πολλα- 
χόΟεν έκφρασΟεισών θεολογικών γνωμών καί ενδελεχούς μελέτης καί 
άξιολογήσεως όλων τών στοιχείων, κατέληξεν είς τό ότι ή σύγκλησις τής 
πρώτης Προσυνοδικής ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως Οά έδει νά άναβληθή 
άχρι καιρού καί μέχρις ώριμάνσεως τοϋ πράγματος, τοΰθ' δπερ καί είσηγή- 
Οη ταϊς κατά τόπους Έ κκλησιαις διά τών άπό 20ής Απριλίου 1972 καί 
αριθμόν Πρωτ. 273 σεπτών Πατριαρχικών αύτοϋ Γραμμάτων, άπαντητι- 
κώς λαβών τήν είς τοϋτο σύμφωνον αύτών γνώμην.

Έ κτοτε διέρρευσεν ικανός χρόνος, ούχί. βεβαίως, έπί ματαίφ καί 
άκάρπως, διότι έν τώ μεταξύ τούτω χρόνω, άφ’ ένός μέν αί κατά τόπους 
Έ κκλησίαι ήσχολήΟησαν πληρέστερον καί είς βάθος μέ τό θέμα τοϋ πε
ριεχομένου τής Ά γ ια ς καί Μεγάλης Συνόδου, άφ* ετέρου δέ μερίμνη τής 
Γραμματείας τής Προπαρασκευής τής Συνόδου προύκλήΟησαν καί έξη- 
νέχθησαν σχόλια καί γνώμαι Οεολογικαί έπί τής όλης ύποΟέσεως. Ταϋτα 
πάντα αποτελούν πολύτιμον υλικόν διά τό εφεξής εργον τής προπαρασκευ
ής τής Συνόδου.

"Ομως ό Οικουμενικός Πατριάρχης, είς τόν όποιον, κατά τήν τάξιν 
πάντοτε, ή Προπαρασκευαστική Ε πιτροπή είχεν αναθέσει τήν μέριμναν 
τής συγκλήσεως τής πρώτης Προσυνοδικής ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως. 
ώφειλε νά έπαγρυπνή έπί τής εύθύνης αύτοϋ καί οέν ήδύνατο. ούδέ έθεώ- 
ρει έπιτρεπτόν έαυτφ. νά άγνοήση τό κοινόν τοϋ Ορθοδόξου πληρώματος 
αίσθημα προσδοκίας, άλλά καί άρξαμένης παρ' αύτώ άμφιβολίας ώς πρός 
τήν φροντίδα καί τήν διάΟεσιν τής Ε κκλησίας νά συνέλΟη ύπέρ αύτοϋ 
είς Σύνοδον.

Ό θεν, έκ τών λόγων τούτων κινούμενος καί διασκεψάμενος μετά τής 
κερί Αύτόν Ά για ς καί Ίερας Συνόδου, ό Οικουμενικός Πατριάρχης, μετά 
μακράν καί σοβαράν μελέτην. ήχΟη τήν φοράν ταύτην είς τήν άποψιν 
νά άνακινηθή ό όλος μηχανισμός τής συγκλήσεως τής πρώτης Προσυνο
δικής ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως. ή όποια δέν έπρόκειτο πλέον νά άσχο- 
ληΟή μέ τά ύπό τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Ε π ιτροπής έτοι- 
μασΟέντα γνωστά εξ θέματα, άλλά εύρύτερον μέ τό θεμελιώδες αίτημα τής 
Επιτροπής ταύτης περί άναΟεωρήσεως τοϋ όλου καταλόγου θεμάτων. Έ ξ  
έτέρου. λόγω τής σπουδαιότητος τής νέας φάσεο>ς πορείας πρός τήν Α γία ν  
καί Μεγάλην Σύνοδον, άλλά καί έν βαθυτάτφ πνεύματι αδελφότητος, 
προύτίμησεν. έπί πληρεστέρα συνεννοήσει. νά διαβουλευθή μετά τών 
συναδελφών αύτού Πατριαρχών καί Προκαθημένων τών Ά γιω ν Όρθοδό-
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ξων 'Εκκλησιών, ούχί διά τής άψυχου αλληλογραφίας, άλλα διά τής έμ
ψυχου έλευΟέρας συζητήσεο>ς, πρός τοΟτο άπο στελλών πρός αυτούς ει
δικόν "Εκτακτον 'Απεσταλμένον αύτοϋ, κομίζοντα καί τάς σκέψεις τοϋ 
Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αί σκέψεις αύται. άφεώρων είς τό δλον 
έν γένει θέμα τής Συνόδου καί είχον ήδη μορφωθώ έν τώ Οίκουμενικώ 
Πατριαρχεία): α) έκ τής μέχρι τοϋδε προπαρασκευαστικής έμπειρίας. β) 
έκ τοϋ συγκεντρωθέντος άπό θεολογι κών γνωμών καί σχολίων ύλικοϋ, 
γ) έκ τής προσδοκίας τοϋ 'Ορθοδόξου πληρώματος, καί δ) έκ τών ύπαρχου- 
σών έν τή ΌρΟοδόςω Ε κκλησ ία  σήμερον έπειγουσών αναγκαιοτήτων, 
άλλά καί τών υφισταμένων δυνατοτήτων.

Αί διαβουλεύσεις αύται μεταξύ τοϋ ’Εκτάκτου ‘Απεσταλμένου τοϋ 
Οικουμενικού Πατριάρχου καί πασών τών κατά τόπους 'Αγίιον 'Ορθοδό
ξων ’Εκκλησιών έπραγματοποιήθησαν κατά τήν ανοιςιν τοϋ παρόντος 
έτους, άπό τής 26ης Α πριλίου μέχρι τής Ιης ’Ιουνίου.

Κατά τάς διαβουλεύσεις ταύτας. πάντοτε ύπό τάς δύο βασικάς προϋ
ποθέσεις. ότι τά συζητούμενα. πρΛτον μ':ν είναι άπλή ανταλλαγή σκέψεων 
έπί έξευρέσει τοϋ άρίστου καί συμφορωτέρου τή ΌρΟοδοξίςι, καί ούχί 
έπί μέρους αποφάσεις καί συμφωνίαι. δεύτερον οέ οτι αί αποφάσεις άπό- 
κεινται τή πρώτη Προσυνοδική Πανορθοδόςφ Διασκέψει, έτέθησαν καί 
συνε-ζητήθησαν άπόψεις κατά τά οποίας Οά έοει :

Ιον. Ή  σύγκλησις τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου νά έπιταχυνθή. 
μέ τήν προϋπόθεσιν ότι αΰτη δέν θά έπρεπε νά ΟεωρηΟή ώς μοναδική καί 
άποκλείουσα τήν σύγκλησιν έν συνεχεία καί άλλων όμοιων Μεγάλων 
Συνόδων.

2ον. Ώ ς  έκ τούτου, ή Σύνοδος νά είναι βραχείας διαρκείας.
3ον. Νά άσχοληθή αυτη μέ περκορισμένον άριθμόν θεμάτων, καί δή 

ούχί άμιγώς δογματικής καί θεωρητικής φύσεως, καθόσον ή ‘Ορθόδοξος 
'Εκκλησία δέν έχει ανάγκην νέας Ομολογίας πίστεως. Τά θέματα τής 
Συνόδου, μή άποσκοποϋντα τήν κατάργησιν ιερών κανόνων, μάλλον δέον 
νά άποβλέπουν είς τήν ερμηνείαν αύτών καί νά καθιστούν τούτους ποι- 
μαντικώς έφαρμοστέους είς τάς συνθήκας τοϋ συγχρόνου βίου τού κλή
ρου καί τοϋ λαοϋ.

4ον. Κατά ταϋτα ή Σύνοδος νά έγκύψη είς φλέγοντα προβλήματα, 
παρακωλύοντα τήν ομαλήν λειτουργίαν τοϋ συνειρμού τοϋ συστήματος 
τών τοπικών ‘Εκκλησιών ώς μιας ενιαίας ’Ορθοδόξου ‘Εκκλησίας, έν τή 
πλήρει έκκλησιολογική καί κανονική αύτής έννοί^. καί νά δώση είς τά 
προβλήματα ταϋτα τάς προσηκούσας λύσεις.

5ον. Ή  Σύνοδος νά έπιληφθή εύρύτερον προβλημάτων άφορώντων 
είς τόν βίον τοϋ ίεροϋ Κλήρου, είς τρόπον ώστε, μετά πάσης έκτιμήσεως
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τών συνθηκών τοΟ συγχρόνου βίου, ώρισμέναι έκ τών πραγμάτων δημιουρ- 
γηΟεϊσαι έκασταχοΰ καταστάσεις νά ρυΟμισθοΰν έκκλησιολογικώς έν παν- 
ορθοδόξω εκκλησιαστική ομοιομορφία, πρός διευκόλυνσιν του ποιμαντι
κού έργου τοΰ ίεροΰ Κλήρου καί αρσιν παντός σκανδαλισμοΰ τής συνει- 
δήσεως τών πιστών.

6ον. Ή  Σύνοδος νά έπιληφθή προβλημάτων άφορώντων είς τόν έν τή 
'Εκκλησία καθ' ημέραν βίον τών πιστών, καί δή είς τά τοΰ χριστιανικού 
γάμου καί τής χριστιανικής οίκογενείας. έν τοϊς πλαισίοις τών συγχρόνων 
πραγματικοτήτων, τής υφιστάμενης κρίσεως τοΰ χριστιανικού γάμου, καί 
τής ευχερούς διακινήσεως τών ανθρώπων είς πλεϊστας γεωγραφικάς περιο- 
χάς καί μεταξύ διαφόρων 'Ομολογιών.

7ον. Νά μελετήση καί νά άποφανΟή έπί τοΰ Ημερολογιακού καί τοΰ 
Πασχαλίου. ε ί;  τρόπον ώστε τό θέμα τούτο νά παύση νά είναι ύπόΟεσις 
χωρίζουσα τό εν σώμα τής 'Εκκλησίας έορτολογικώς καί λατρευτικώς» καί 
παρέχουσα τήν ευχέρειαν είς έσωτερικά κατά τόπους εκκλησιαστικά σχί
σματα καί είς έκμετάλλευσιν από μέρους επιτηδείων, μή δυναμένων νά 
ένταχΟοΰν είς τήν πειθαρχίαν τής ιδίας αυτών εκκλησιαστικής αρχής.

8ον. Παρεκτός τών τοιαύτης φύσεως θεμάτων, τών εις τόν εσωτερικόν 
βίον τής ’Ορθοδόξου Ε κκλησ ίας αμέσως άναγομένων. ή Σύνοδος Οά ήδύ- 
νατο νά άποφασίση καί νά χαράς η ενιαίας Ορθοδόξους γραμμάς έπί τοΰ 
γενικού θέματος τών σχέσεων καί τοΰ διαλόγου τής 'Ορθοδόξου ‘Εκκλη
σίας μετά τών άλλων Χριστιανικών ‘Εκκλησιών καί 'Ομολογιών πρός 
τήν κατεύΟυνσιν τής χριστιανικής ένότητος.

Καί ταΰτα μέν έν πάση δυνατή βραχυλογία ώς πρός τό Οεματολογικόν 
τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου καί τήν προπαρασκευήν αύτής.

Καί νυν είσερχόμεθα είς έτερον κεφάλαιον, τό μεθοδολογικόν τής 
προπαρασκευής τής Συνόδου, τό όποιον άπετέλεσεν έπίσης άντικείμενον 
τών διαβουλεύσεων ήμών μετά τών ‘Αγίων ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών.

Κατά τάς διαβουλεύσεις ταύτας, ώς πρός τό μεθοδολογικόν, έΟίγη εν 
μόνον σημεΐον. τό όποιον Οά άναφέρωμεν άμέσως περαιτέρω.

Ώς γνωστόν, ή Δ' Πανορθόδοςος Διάσκεψις καθώρισε τά προπαρα
σκευαστικά όργανα καί στάδια τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου ώς έξής : 

α) τάς Προσυνοδικάς ΠανορΟοδόξους Διασκέψεις ώς έπιλεγούσας 
καί τελικώς διατυπούσας τά θέματα.

β) τήν ΔιορΟόδοξον Προπαρασκευαστικήν ‘Επιτροπήν, ώς όργανον 
έπεξεργασίας τών θεμάτων, έν άναφορςι πάντοτε πρός Προσυνοδικήν Παν
ορΟόδοξον Διάσκεψιν, καί

γ) τήν Γραμματείαν Προπαρασκευής τής Συνόδου.
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Καί ήδη λέγομεν έπί to  εύκρινέστερον. Ή  Δ' Πανορθόδοξος Διάσκε- 
ψις άπεφάσισε :

Ιον. "Οπως εκ τοϋ καταλόγου θεμάτων τής Συνόδου σταδιακώς έπι- 
λέγωνται ώρισμένα θέματα, τώ όποία νώ τυγχάνουν θεολογικής επεξεργα
σίας Οπό μιας ή πλειόνων τοπικών Εκκλησιών, καί έν συνεχείς διά τής 
Γραμματείας νά παραπέμπωνται είς τήν ΔιορΟόδοξον ίΐροπαρασκευαστικήν 
Ε πιτροπήν, ή τις νά έπιφέρη είς αυτά πληρεστέραν επεξεργασίαν, καί 

2ον. Ό π ω ς ακολούθως τά θέματα ταύτα παρουσιάζονται ενώπιον Προ
συνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. ήτις καί νά προσδίδη είς αύτά 
τήν τελικήν, τό δυνατόν, προπαρασκευαστικήν διατύπωσιν. καί μετά νά 
παραπέμπωνται ταϋτα ενώπιον τής Ά για ς καί Μεγάλης Συνόδου.

Κατόπιν τών εξηγήσεων τούτων, τών γνωστών ήδη είς πάσας τάς Ε κ 
κλησίας ήμών. άναφέρομεν ύμϊν. ώς ύπεσχέθημεν άνωτέρω, τό μόνον εκεί
νο σημείον ώς πρός τήν μεθοδολογίαν, τό όποιον έΟίγη κατά τάς γενομένος 
διαβουλεύσεις, καί. κατά τήν σκέψιν τοΟ Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
έκρίΟη ώς δυνάμενον νά τύχη συζητήσεως καί τροποποιήσει»;.

Τηρουμένων. λοιπόν, πάντων τών ύπό τής Δ' Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως έγκριθέντων καί έν λειτουργία όντων διαδικασιακών οργάνων, ήτοι 
τής ύπευΟύνου Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. τής Διορθοδό- 
ξου Προπαρασκευαστικής Ε πιτροπής καί τής Γραμματείας τής ΓΙροπαρα- 
σκευής τής Συνόδου, κατά τήν άποψιν τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
είναι δυνατόν όπως τά ύπό Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως πρός 
Οεολογικήν μελέτην καί έπεξεργασίαν έπιλεγόμενα θέματα, κατά τό πρώτον 
στάδιον παραπέμπωνται πρός τούτο ούχί είς μίαν ή πλείονας τοπικός Ε κ κ λη 
σίας, άλλ' είς έπί τούτω έξ ειδικών έπιστημόνων θεολόγων ΔιορΟοδόξους 
Έπιτροπάς καί τό πόρισμα τών εργασιών τών Επιτροπώ ν τούτων νά ύπο- 
βάλληται είς τήν ΔιορΟόδοξον Προπαρασκευαστικήν 'Επιτροπήν, διά τά 
περαιτέρω.

Τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον έμόρφωσε τήν άποψιν ταύτην καί διε- 
τύπωσε τήν σκέψιν τροποποιήσεως τοϋ σημείου τούτου τής προπαρασκευα
στικής διαδικασίας διά τούς κατωτέρω σοβαρούς λόγους :

α) Ό τα ν  μία τοπική Εκκλησία προετοιμάζη Οεολογικώς είς πρώτον 
στάδιον εν θέμα τής Συνόδου, αυτη κατ* άνάγκην λαμβάνει θέσιν ώς πρός 
αύτό. τοϋθ’ δπερ δεσμεύει αύτήν. περιορίζει τήν έλευΟερίαν τού διαλόγου 
έν τή ΔιορΟοδόξφ Προπαρασκευαστική 'Επιτροπή καί τή Π ροσυνοδική 
Πανορθοδόξω Διασκέψει καί ούτω. θά έλέγομεν, συγχρόνως περιορίζει 
τήν έλευΟερίαν κινήσεως τοϋ Παρακλήτου.

β) Ή  είς πρώτον στάδιον Οεολογική προετοιμασία ενός θέματος 
ύπό ειδικής ΔιορΟοδόξου ’Επιτροπής φέρει μείζονα τήν άντιπροσωπευτι- 
κότητα τής 'Ορθοδόξου συνειδήσεως.
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γ) Ό τα ν  μάλιστα ή ειδική αΰτη ’Επιτροπή είναι συγκεκροτημένη 
έκ τών άρίστο>ν παρ' ήμΤν ορθοδόξων ειδικών επιστημόνων θεολόγων τό 
πόρισμα φέρει μείζονα θεολογι κήν αξίαν.

Διά τούς λόγους τούτους συνεζητήθη ή τροποποίησις μόνον του ση
μείου τούτου τής προπαρασκευής.

Κατά χρέος, έν  τή διπλή ίδιότητι ήμών ώς τε άρχηγοΰ τής Α ντιπροσω 
πείας τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί ώς ταπεινού προέδρου τής Δια- 
σκέψεως ταΰτης, πρός δέ καί ώς έκπροσωπήσαντος τόν Οικουμενικόν Πα
τριάρχην κατά τάς διαβουλεύσεις μετά τών Ά γιω ν κατά τόπους Εκκλησιώ ν, 
καί ώς έκ τούτου φορέως. κατά τινα τρόπον, τού έκ τών διαβουλεύσεων 
τούτων άνακύψαντος γενικού πνεύματος, άνελύσαμεν ενταύθα τάς μέχρι 
τούδε εξελίξεις έν τή καθόλου ήμών Α γ ία  Ό ρθοδόξω Ε κκλησ ία  διά τήν 
σύγκλησιν τής Ά γιας καί Μεγάλης Συνόδου καί τήν προπαρασκευήν αυ
τής, καί μάλιστα ώς πρός τάς κρατούσας σήμερον έπί τού θέματος τούτου 
γενικωτέρας απόψεις καί έν πάση δυνατή πιστότητι πρός τά μέχρι τούδε 
διορθοδόξως άποφασισθέντα καί έν ειλικρινείς καί έντιμότητι.

'Εκ τών ανωτέρω άναλυθεισών έξελίςεων, καί μάλιστα κατόπιν τής 
άποφάσεως τής Λιορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής περί άνα- 
θεωρήσεως τού καταλόγου θεμάτων τής Α ' έν Ρόδω Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως, εξάγεται σαφώς οτι πρώτιστον έργον τής πρώτης Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως θά έδει νά είναι ή κατάρτισις ενός νέου βρα- 
χυτέρου καταλόγου θεμάτων, έάν δέ καί έφ’ δσον ή Διάσκεψις ήθελεν εγ
κρίνει τήν συμπερίληψιν εις τόν νέον τούτον κατάλογον καί τών ήδη προ- 
παρασκευασθέντων εξ θεμάτο)ν η τινων έξ αύτών, τότε αΰτη νά άσχοληθή 
περί αύτά περαιτέρω. 'Επομένως τό έργον τής παρούσης Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως δύναται νά διαγραφή ώς εξής : Άναθεώρησις 
τού καταλόγου θεμάτων, λήψις άποφάσεως περί τών ήδη προπαρασκευα- 
σθέντων εξ θεμάτων, τελική διατύπωσις μεθόδου τής προπαρασκευής καί 
γενική έπισκόπησις τής πορείας τών διαλόγων τής 'Ορθοδόξου Ε κκλησίας 
μετά τών άλλων Χριστιανικών ’Εκκλησιών καί 'Ομολογιών καί τών σχέ- 
σεων αυτής μετά τού Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.

Παρεκτός τών ανωτέρω, δοθέντος. δτι ή 'Ορθόδοξος ήμών ’Εκκλησία 
εύρίσκεται ένώπιον προτάσεων τόσον τής Ρωμαιοκαθολικής ‘Εκκλησίας 
δσον καί τού Παγκοσμίου Συμβουλίου ’Εκκλησιών όπως άπό κοινού συ- 
ζητηθή καί, εί δυνατόν, άποφασισθή καί καθορισθή κοινός υπό πάντων τών 
χριστιανών έν ώρισμένη Κυριακή έορτασμός τού Ά γιου  Πάσχα, καί έπί- 
σης δοθέντος δτι αί έν τή Ε' Γενική Συνελεύσει τού Παγκοσμίου Συμβου
λίου Εκκλησιών έν Ναϊρόμπι παρούσαι ’Ορθόδοξοι Άντιπροσωπείαι κατέ
θεσαν ομόφωνον ένυπόγραφον Δήλωσιν, ύποσχόμεναι νά έξετασθή τό
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θέμα τοΰτο άπό ΌρΟοδόξου πλευράς εις πρώτην ευκαιρίαν Πανορθοδόξου 
Διασκέψεο>ς, θά εδει όπως ή πρώτη αύτη Προσυνοδική Πανορθόδοξος 
Διάσκεψις ήμών έκιληφθφ καί τού θέματος τούτου.

Συνοψίζοντες πάντα τά ανωτέρω, έν πάση ύπευθυνότητι, ενώπιον του 
Κυρίου καί τής Εκκλησίας Αύτοϋ καί ενώπιον ύμών. άδελφοί σύνεδροι, 
δυνάμεθα, έπί tfl βάσει τών εκ τών διαβουλεύσεων τηρηθεισών σημειώ
σεων, αλλά. καί ώς ήδη προηγουμένως έτονίσαμεν, χωρίς τοϋτο νά σημαίνη 
δτι τά κατά τάς διαβουλεύσεις ταύτας διαμείφθέντα άποτελοϋν εν είδος 
έπί μέρους συμφωνιών καί αποφάσεων καί ότι υπάρχει οίαδήτις οίουδή- 
τινος έν προκειμένω δέσμευσις, δυνάμεθα. λέγομεν. νά είπωμεν τά ακό
λουθα :

α) Ό τ ι είναι κοινή άντίληψις τής 'Ορθοδόξου Ε κκλησίας όπως ή 
’Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος συνέλθη το ταχύτερον δυνατόν, όπως αΰτη είναι 
βραχείας διαρκείας καί άσχοληθή με περιωρισμένον άριθμόν θεμάτων.

β) Ό τ ι  πρέπει άπαραιτήτο>ς νά άναθεωρηθή ό κατάλογος θεμάτων τής 
πρώτης Πανορθοδόξου Διασκέψεως, καί έν τώ πλαισίω τούτω θά ήδύνατο 
ή πρώτη Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις νά άξιολογήση τάς σκέ
ψεις τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί νά διατυπώση έλευθέρως τόν 
νέον όριστικόν κατάλογον.

γ) Ό τ ι  ό χαρακτηρισμός τής παρούσης Διασκέψεως ώς πρώτης Προ
συνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως δέν είναι αύθαίρετος, αλλά ανήκει 
είς τήν Δ' ΓΙανορθόοοξον Διάσκεψιν, συμφώνως τοΤς πρακτικοΐς αύτής. 
καί

ο) Ό τ ι  τά ύπό μερίδος τοϋ Τύπου δημοσιευόμενα περί προώρου 
δήθεν συγκλήσεως τής παρούσης Διασκέψεως δέν άνταποκρίνονται είς 
τήν, κατά τήν ήμετέραν τούλάχιστον εκ διορθοδόξου γνώμης προσωπικήν 
μαρτυρίαν, πανορθόδοξον άλήθειαν, καθ' ήν ή σύγκλησις τής Διασκέψεως 
κατά τόν παρόντα χρόνον, ίσως δέ καί ολίγον καθυστερημένως, διά λό
γους πάντως τεχνικούς, άποτελει κοινήν συνείδησιν.

Ά λλω ς τε καθ’ ύπαγόρευσιν τής κοινής ταύτης 'Ορθοδόξου συνει- 
δήσεως, έκφρασθείσης δΓ ομοφώνου άποφάσεως τής 'Αγίας ήμών ΌρΟο
δόξου Εκκλησίας, έκτελεσθείσης δέ ήδη διά τής αποστολής ένταϋθα όλων 
ήμών, τών άντιπροσώπων τών κατά τόπους Εκκλησιών, εύρισκόμεθα 
σήμερον έπί τό αυτό ένταϋθα, συνηγμένοι έν πανορθοδόξω Διασκέψει 
καί καλούμεθα όλοι όμοϋ καί είς έκαστος ιδιαιτέρως, ώς πρόσωπον, ώς 
ορθόδοξος χριστιανός. Επίσκοπος, κληρικός παντός βαθμού, λαϊκός 
θεολόγος ή μή, νά άναλάβωμεν τάς εύθύνας ήμών έναντι τοϋ Θεοϋ. έναντι 
τής Εκκλησίας καί τής συνειδήσεως ήμών. ώς άντιπρόσωποι δέ τών ’Εκ
κλησιών ήμών, έκάστη αντιπροσωπεία νά άναλάβη τάς έαυτής εύθύνας
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έναντι τής ιδίας αύτής κατά τόπον ‘Εκκλησίας, έναντι τής Μιάς, 'Αγίας 
'Ορθοδόξου ήμών Ε κκλησίας, έναντι τοΰ χριστιανισμού καί τοϋ όλου 
κόσμου.

Εϊμεθα υποχρεωμένοι όπως άπό τής έδρας ταύτης έπισημάνωμεν τά 
άνωτέρω σημεία.

Ό μ ω ς έπιΟυμοϋμεν άμέσως νά προσΟέσωμεν καί τά έξης :
Έδώ εύρισκόμεθα έν πανορθοοόξω Διασκέψει ύπό τήν έπιστασίαν 

τοϋ Παρακλήτου, έν τή ελευθερία τοϋ Χριστού, ήτοι πλέον ή έν πόση άλλη 
κατά κόσμον δημοκρατική ελευθερία. Έδώ είναι παρούσα ή 'Ορθόδοξος 
Εκκλησία  τοϋ Χριστού, ή έλευθέρα παντός έξωεκκλησιαστικού ελατηρίου 
καί πάσης άλλης σκοπιμότητος.
’Αδελφοί,

Είς τό τέλος νικούν ό Χριστός καί ή Ε κκλησ ία  Αύτού.
Ή  ’Ορθοδοξία, παρ’ όλα τά μαρτύρια καί παρ' όλα τά εμπόδια, τά έξω

θεν έπιβληθέντα, άλλά καί τά έσωθεν, έπεβίωσεν ανόθευτος καί ΐσταται 
ορθή ένώπιον ήμών, έλεγχος ήμών καί τών συνειδήσεων ήμών.

Λοιπόν τά πάντα καί τούς πάντας παραμερίζοντες καί μόνον πρός τήν 
’Ορθοδοξίαν καί τόν έπ’ αύτής μόνον Κύριον Ίησοϋν Χριστόν καί δΓ Αύ
τοϋ πρός τήν όλην χριστιανοσύνην, άλλά καί πρός τόν όλον κόσμον άπο- 
βλέποντες, παρακαλοϋμεν ύμάς όπως έν τή όντως όρθοδόξίρ ταύτη κοσμικής 
διαστάσεως προοπτική θεωρήσωμεν τό ύπό τών Αγίων ήμών Ε κκλησιώ ν 
άνατεθέν ήμίν κατά κόσμον μέν ιστορικόν, κατά Θεόν δέ άπερίγραπτον 
ιερόν έργον είς διακονίαν τοϋ ανθρώπου καί είς δόξαν τοϋ Θεού».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Έ ν  συνεχεία λέγει : Περαιτέρω επιθυμώ νά πλη
ροφορήσω ύμας ότι ή Γραμματεία έχει ετοιμάσει έμπεριστατωμένην έκθε- 
σιν έπί τών μέχρι τοϋδε έξελίξεων τής προπαρασκευής καί νά παρακαλέσω 
αύτήν όπως παρουσιάση συντόμως τήν έκθεσιν ταύτην. τό δέ εκτενές περιε- 
χόμενον αύτής καταθέση πρός κατ’ ίδιαν πληροφόρησιν τών συνέδρων.

Ό  Σεβ. Γραμματεύς : Ή  έκθεσις άφορςι είς μίαν σύντομον ιστορικήν 
αναδρομήν έψ' όλων τών σταδίων, τά όποια διήνυσε μέχρι σήμερον ή προ- 
παρασκευή τής Συνόδου, έπί τών σχετικών δραστηριοτήτων τής Γραμμα
τείας (δημοσιεύσεις κειμένων, όργάνωσις θεολογικών συναντήσεων),συνο- 
ψίζουσα έν συνεχεία τάς περί τής Συνόδου καί τής προβληματικής αύτής 
έκφρασθείσας άπόψεις ύπό ορθοδόξων άλλά καί έτεροδόξων θεολόγων.

Ώ ς  γνωστόν ή Διορθόδοςος Προπαρασκευαστική Ε πιτροπή τής Ά 
γιας καί Μεγάλης Συνόδου (16-28  ’Ιουλίου 1971) έξέφρασε τήν έπιθυ- 
μίαν, «όπως ή Γραμματεία Προπαρασκευής τής Α γία ς καί Μεγάλης Συνό
δου προβή μετά τήν Ιην Νοεμβρίου» τοϋ έτους 1971 είς τήν δημοσίευσιν 
τών ύπ' αύτής καταρτισθέντοη· «εισηγητικών κειμένων καί τήν έν μεταψρά-
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σει κυκλοφορίαν αυτών καί άναζητήση τρόπους έκιρράσεως ενδεχομένων 
έπ' αύτών σκέψεαιν, έφ’ ών οφείλει αυτή να ένημερώνη τά μέλη τής Προπα
ρασκευαστικής Επιτροπής».

Ή  Γραμματεία εις έκτέλεσιν τής άναΟέσεως ταύτης. τηρήσασα καί τήν 
δοΟεΐσαν αύτή προθεσμίαν, έδημοσίευσε τά κείμενα τών εισηγήσεων 
εις τήν ελληνικήν, έν συνεχείς, ώσαύτως είς τήν ελληνικήν, τά πλήρη 
Πρακτικά τών έργασιών τής Διορθοδόξου ‘Επιτροπής. Τά κείμενα ταΰτα 
έκυκλοφορήθησαν έπίσης. φροντιδι τής Γραμματείας, είς τήν ρωσσικήν, 
τήν γαλλικήν (πλήν τής είσηγήσεως έπί του πρώτου θέματος), τήν άγγλι- 
κήν. τήν ιταλικήν, κατά μέρος δέ καί είς τήν γερμανικήν.

Ά φ ' ετέρου, ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική ‘Επιτροπή είσηγή- 
θη όμοφώνίος δποκ ή Α' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις προβή 
είς άναθεώρησιν του υπό τής Α' Πανορθοδόξου Διασκέψεως τής Ρόδου 
(1961) καταρτισθέντος καταλόγου θεμάτων τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνό
δου. έν τέλει δέ έξέφρασε πρός τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην τήν ευχήν 
όπως ούτος, κατόπιν συνεννοήσεως μέ τούς Προκαθημένους τών έπί μέρους 
’Εκκλησιών, μεριμνήση διά τήν σύγκλησιν τής Α' Προσυνοδικής Πανορθο
δόξου Διασκέψεως τό πρώτον Ι5μερον του Ιουλίου του έτους 1972.

Έκτιμώσα, έν τούτοις. τάς εισηγήσεις τής ιδίας ’Επιτροπής, ή 'Αγία 
καί Ιερά  Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ώδηγήθη είς τό συμπέ
ρασμα δτι ή τελευταία αυτή ευχή περί ταχείας συγκλήσεως τής Προσυνο
δικής Διασκέψεως άπέβαινεν έν τή πράξει ανέφικτος.

Ή  άναβολή αΰτη άπετέλεσεν. έντασσομένη είς τήν καθόλου πορείαν 
τής ‘Ορθοδόξου ‘Εκκλησίας πρός τήν Μεγάλην Σύνοδον, πράγματι στα
θμόν. Συνετέλεσεν δπως συνειδητοποιηθή εις δλην του τήν εύρύτητα <ί>ς 
καί τάς δυσκολίας αύτοϋ τό μέ τόν ζήλον τού πρώτου ένθουσιασμοϋ άνα- 
ληφθέν έργον. Συνετέλεσεν ομοίως δπως συνεχισθοϋν. ένταθοΰν καί διευ- 
ρυνθοΰν αί μεταξύ τών θεολόγων καί τών κατά τόπους ‘Εκκλησιών έπαφαί 
έπ’ άγαθώ τής ώριμάνσεως τής καθόλου συνειδήσεως περί τής Συνόδου.

Είς τόν τομέα τούτον άναφέρομεν τάς άκολούθους δραστηριότητας 
τής έπί τής Προπαρασκευής τής Συνόδου Γραμματείας.

1. Τήν μεταξύ 26-31 Δεκεμβρίου 1972 όργανωθεϊσαν έν τώ ένταϋθα 
Όρθοδόξω Κέντρω τού ΟίκουμενικοΟ Πατριαρχείου ανεπίσημον συνάντησιν 
ορθοδόξων θεολόγων, ή όποια, άφοϋ κατέληξε καί αυτή είς τό συμπέρασμα, 
δτι ό όρισΟείς κατάλογος τών θεμάτων δέν άνταπεκρίνετο ουτε είς τό κρι- 
τήριον τής έσωτερικής συνοχής άλλ’ οΰτε είς τάς άπαιτήσεις, τάς όποιας 
προβάλλουν είς τήν Ε κκλησίαν οί καιροί καί τό πλήρωμα αυτής. προύχώ- 
ρησεν είς τήν έπεξεργασίαν σχεδίου θεμάτων.

2. Τήν μεταξύ 2 2 -2 8  Σεπτεμβρίου 1973 έπίσκεψιν του Προϊσταμένου
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τής Γραμματείας είς τό Πατριαρχεΐον Ρουμανίας, τή προσκλήσει αύτοΟ, 
προκειμένου νά ένημερώση τά άρμόδια δργανα τής Ε κκλησίας τής Ρου
μανίας καί άνταλλάξη πληροφορίας καί άπόψεις ώς πρός τό δλον έργον 
τής προπαρασκευής τής Συνόδου καί τάς διαγραφομένας περί αύτής προο
πτικός.

3. Τήν μεταξύ 9 -1 3  'Οκτωβρίου 1973 πραγματοποίησιν άνεπισήμου 
συσκέψεως όμάδος θεολόγων είς τήν ΌρΟόδοξον ’Ακαδημίαν τής Κρήτης, 
ή όποία ήσχολήθη κυρίως μέ τήν κατ' άρχήν έπισήμανσιν εκείνων τών καί
ριων προβλημάτων τής ζωής τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας, τά όποΓα προ
κύπτουν κατά τήν γνώμην τών συνέδρων άπό τήν άμεσον έμπειρίαν τοϋ 
πληρώματος αύτής σήμερον.

4. Τήν μεταξύ 13-18 ’Οκτωβρίου 1974, κατά πρόσκλησιν τοϋ Μακ. 
Πατριάρχου τών Σέρβων κ. Γερμανού, πραγματοποιηθεϊσαν έπίσκεψιν 
τού Προϊσταμένου τής Γραμματείας εις τό Πατριαρχεΐον τής Σερβίας.

Είς τό δεύτερον καί τρίτον μέρος τής Έκθέσεως αύτής ή Γραμματεία 
έπί τής Προπαρασκευής τής Συνόδου προβαίνει είς τήν έπισκόπησιν τής 
ύπ* αύτής κατά μέγα μέρος προκληθείσης περί τής Συνόδου θεολογικής 
προβληματολογίας ύπό όρΟοδόξων άλλά καί ετεροδόξων θεολόγων, πλη
ροφορούσα άμα δτι αί θεολογικαί αύται συμβολαί ήρχισαν νά δημοσιεύων- 
ται ύπό τής Γραμματείας είς ειδικήν περιοδικήν έκδοσιν αύτής ύπό τόν τί
τλον «Συνοδικά». (Τό πλήρες κείμενον τής Έκθέσεως έν παραρτήματι).

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Εύχαριστοϋμεν. Τό κείμενον τής έκθέσεως διε- 
νεμήθη καί δλοι δύνασθε νά μελετήσετε αύτήν κατ’ ίδίαν πρός διευκό- 
λυνσιν τοϋ έργου ήμών ένταϋθα.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Βράχσης : Ήκούσαμεν μετά χαράς τά χαιρε
τιστήρια μηνύματα τής Λ.Θ. Παναγιότητος. ’Αλλά καί δλαι α{ έδώ άντι- 
προσωπεΤαι κομίζουν μηνύματα τών ’Εκκλησιών αύτών. Παρακαλώ όπως 
ή άνάγνωσις τών μηνυμάτων τούτων καταχωρισθή είς τήν ήμερησίαν διά- 
ταξιν.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Αύτό προβλέπεται καί σάς εύχαριστώ πολύ. Τοϋτο 
γενήσεται, μετά τό διάλειμμα, κατά τό έτερον ήμισυ τής πρωινής συνεδρίας.

*Η συνεδρία λύεται δΓ ήμίσειαν ώραν.

Έπαναληφθείσης τής συνεδρίας :

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Μόλις πρό όλίγου έλήφθη τηλεγράφημα τοϋ Μα- 
καριωτάτου Πατριάρχου Βουλγαρίας κ. Μαξίμου. Παρακαλώ την Γραμμα
τείαν νά άναγνωσθή.
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Ό  Σεβ. Γρημματεΰς άναγινώ σκει:
«Σεβασμιώτατον Μελίτωνα 
Μ ητροπολίτην Χαλκηδόνος.
Πρόεδρον ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως 
Γενεύην

Κατ' άπόφασιν τής Ίεράς Συνόδου αδελφικώς πληροφοροϋμεν τήν 
Ύμετέραν αγαπητήν έν τώ Κυρίω ημών Σεβασμιότητα ότι οί Μητροπο- 
λϊται Σλίβεν Νικόδημος, Στάρας Ζαγορας Παγκράτιος καί Βράτσης Καλ
λίνικος θέλουσι μετάσχει είς τήν παρούσαν ΠανορΟόδοξον Διάσκεψιν 
διά τήν προπαρασκευήν τής ΠανορΟοδόξου Συνόδου. Αί τούτων σεβασμιό
τητες θέλουσι μεταβιβάσει πρός ύμας τούς αδελφικούς χαιρετισμούς καί 
τάς έν προσευχή εύχάς ήμών δι* εύόδωσιν τών έργασιών τής τόσον χρησί
μου διά τήν ’Αγίαν ’Ορθοδοξίαν συντάξεως ταύτης ώς καί δΓ ένίσχυσιν 
σταΟεράς ένότητος τών άδελφών ‘Ορθοδόξων Εκκλησιών. Πεπεισμένος ότι, 
Θεού βοηθοΰντος. παρούσα συνάντησις έν Σαμπεζύ θέλει άποτελέσει νέον 
εύλογημένον βήμα πρός πραγματοποίησιν τών αποφάσεων τών Διασκέ
ψεων τής Ρόδου διά σύγκλησιν ΠανορΟοδόξου Συνόδου καί έπίτευξιν άνα- 
μενομένων αποτελεσμάτων. Είθε όπως ή χάρις τού Κυρίου ήμών ’Ιησού 
Χριστού, ή 'Αγάπη τοϋ Θεού καί ή Κοινωνία τοϋ ’Αγίου Πνεύματος ώσιν 
μεθ' ύμών πάντων. Μετ' άγάπης έν τώ Κυρίω ήμών.

21.11.1976 Μάξιμος, Πατριάρχης Βουλγαρίας

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Μετ' αίσθημάτο>ν εύγνωμοσύνης δεχόμεθα τό 
μήνυμα τοϋ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Βουλγαρίας, ύποθέτομεν δέ νά 
είναι τοϋτο απαντητικόν είς τό πρός αύτόν τηλεγράφημα ήμών ή νά έχη 
διασταυρωΟή μέ αύτό.

Καί έν συνεχείς : "Εχω χρέος μου νά σας άνακοινώσω, ότι έκ τής Δια- 
σκέψεως απουσιάζει ή Ε κκλησ ία  Γεωργίας. Κατά τηλεγράφημα, ληφθέν 
πρό τινων ημερών, ή άναχώρησις τής αντιπροσωπείας αύτής δέν κατέστη 
δυνατή διά λόγους τεχνικούς. Παρακαλώ νά άναγνωσθή τό τηλεγράφημα 
τοϋτο, ώς καί τό εις αύτό απαντητικόν, καί νά καταχωρισθώσιν άμφότερα 
είς τά πρακτικά.

Ό  Σεβ. Γοαμματεύς άναγινώσκει :
«Σεβασμιώτατον
Μ ητροπολίτην Χαλκηοόνος Μελίτωνα
Πρόεδρον Α' Προσυνοδικής ΠανορΟοδόξου Διασκέψεοκ
Γενεύην.
Πληροφοροϋμεν ύμας ότι ενεκα καθυστερημένης πληροφορήσεως
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ή αντιπροσωπεία ήμών δέν έσχεν επαρκή χρόνον διά νά λάβη θεο)ρήσεις, 
καί διά τόν λόγον τούτον ή άντιπροσοιπεία τοΟ ’Ορθοδόξου Πατριαρχείου 
τής Γεωργίας δέν ήδύνατο νά φθάση είς Γενεύην. Ό  Θεός ας εύλογή τά 
μέλη τής Α' Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Έ λπίζομεν δτι τά κείμενα τής 
Διασκέψεως Οά σταλώσιν είς τό Πατριαρχείον ήμών.

Δπβίδ Ε'
17.11.1976, Καθολικός Πατριάρχης πάσης Γεωργίας»

«Μακαριώτατον Καθολικόν Γεωργίας
Δαβίδ
Τιφλίς

Εύχαριστώ θερμώς διά τό εύγενές μήνυμα δμών.
ΑυποΟμαι πράγματι, διότι Γεωργιανή άντιπροσωπεία δέν θά είναι πα

ρούσα εΐςταύτην τήν Α 'Π ροσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, άλλά 
είμαι βέβαιος δτι ή Ε κκλησ ία  τής Γεωργίας Οά είναι παρούσα έν πνεύ- 
ματι μεταξύ ήμών. Βεβαίως πάν τό άφορών είς τήν Διάσκεψιν θά τεθή 
ύπ’ δψιν τής ύμετέρας Μακαριότητας. Παρακαλώ προσεύχεσθε υπέρ 
ήμών. Εύσεβάστως.

! 8.11.! 976 Χαλκηδόνος Μελίτων».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : ’Επίσης φέρω είς γνώσιν ύμών, δτι πρός τήν Διά
σκεψιν συγχαρητήριον καί ευχετικόν τηλεγράφημα άπέστειλε καί πολύ
τιμος συνεργάτης είς τάς πανορθοδόξους ήμών συναντήσεις, ό Σεβ. Μη
τροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος.
Νά άναγνωσθή.

Τό τηλεγράφημα άναγινώσκεται :
«Σεβασμιώτατον
Μ ητροπολίτην Χαλκηδόνος Μελίτωνα, Πρόεδρον 
Γ ενεύην.

Α ίσ ίς ένάρξει εργασιών Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως έκφράζω θερμοτάτην εύχήν προσευχήν ύπέρ πλήρους εύοδώσεως 
εργασιών. Νοερώς παρών άπευθύνω έγκάρδιον χαιρετισμόν ασπασμόν 
ύμίν καί πδσιν άδελφοϊς συνέδροις, Κύριος έστω έν μέσίρ ύμών.

2 1. 11. 1976 Μύρων Χρυσόστομος».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Καί τώρα θά μοι έπιτρέψητε νά έκτελέσω έπιβαλ- 
λόμενον άδελφικόν καθήκον. Νά μνησθώμεν σήμερον άπαντες ένταϋθα
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πολυτιμοτάτου συνεργάτου είς δλας τάς πανορΟοδόξους Διασκέψεις καί 
συναντήσεις, τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου Λένιγκραδ κ. Νικοδήμου, περί τοϋ 
όποιου μετά λύπης έπληροφορήθην δτι άσΟενεϊ. Προτείνω νά άποστεί- 
λωμεν εις αύτόν μήνυμα άγάπης καί ευχών ύπέρ άποκαταστάσεως τής 
υγείας αύτοϋ.

Τό άποσταλέν τηλεγράφημα έχει οΰτως :
«Σεβασμιώτατον Μ ητροπολίτην Λένιγκραδ καί Νόβγκοροντ
κ. Νικόδημον
Obvodnyi 17
Leningrad. S — 167
URSS

Κατ’ άπόφασιν καί εξ ονόματος τής Λ ' Προσυνοδικής Πανορθοδό
ξου Διασκέψεως γνωρίζομεν ύμΓν δτι έμνήσθημεν τής ύμετέρας λίαν άγα- 
πητής Σεβασμιότητος κατά τήν πρώτην ταύτην συνεδρίαν, τών πολυτί
μων κατά τάς προηγουμένας πανορΟοδόξους διασκέψεις συμβολών καί 
υπηρεσιών ύμών καί ήσθάνθημεν λύπην έπί τή ύμετέρςι έκ τοϋ μέσου ήμών 
άπουσίςι διά λόγους τής ύγείας ύμών. Άποστέλλομεν ύμϊν τόν χαιρετι
σμόν καί τήν, έν άδελφική άλληλεγγύη, έκφρασιν τής άγάπης ήμών καί 
προσευχόμεθα ύπέρ τής πλήρους άποκαταστάσεως τής πολυτίμου ύμών 
ύγείας. ’Αδελφικώς.

22.11.1976 Χαλκηδόνος Μελίτων, Πρόεδρος».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Παρακαλώ τώρα τούς άντιπροσώπους νά παρου
σιάσουν είς τήν συνέλευσιν τά μηνύματα τών Ε κκλησιώ ν των, δσα υπάρ
χουν.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας : Κατόπιν τοϋ άναγνωσθέντος ήδη 
συγχαρητηρίου καί εύχετικοϋ τηλεγραφήματος τής Α.Θ. Παναγιότητος 
τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου καί τής εισηγητικής ομιλίας τής ύμετέρας 
Σεβασμιότητος, ή ήμετέρα αντιπροσωπεία ούδέν έχει νά προσθέση.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Ά ξ ώ μ η ς : *Η Αύτοϋ Θειοτάτη Μακαριστής, 
ό Πάπας καί Πατριάρχης ’Αλεξανδρείας καί πάσης ’Αφρικής κ. Ν ικό
λαος άπέστειλε πρός τήν παρούσαν Α' Προσυνοδικήν ’Επιτροπήν έμέ 
καί τούς άδελφοΰς ’Επισκόπους ‘Ελευσΐνος Τιμόθεον καί Βαβυλώνος 
Πέτρον. Ό  Πατριάρχης Νικόλαος επιδεικνύει ζωηρόν ένδιαφέρον διά τήν 
ταχυτέραν σύγκλησιν τής Μεγάλης Συνόδου τής ’Ορθοδόξου 'Εκκλησίας 
καί διά τήν άνανέωσιν τής ζωής τής ’Εκκλησίας ήμών. Ή  Α.Θ. Μακα
ριστής έπιθυμεΐ άναβίωσιν τής ορθοδόξου παραδόσεως καί τής πατερικής
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διδασκαλίας, άλλα δέν επιθυμεί μετακίνησιν τών δογματικών αληθειών 
καί τών κανονικών βάσεων τής ΌρΟοδόξου Εκκλησίας.

Είδικώτερον ό Μακαριώτατος έδωκεν ήμΐν έντολήν νά άνακοινώ- 
σωμεν είς πάντας ύμδς τήν πατρικήν αύτοΟ αγάπην, νά μεταφέρωμεν είς 
πάντας ύμας τήν Πατριαρχικήν καί Ά ποστολικήν αύτοϋ ευλογίαν διά 
τήν επιτυχίαν τοΟ έργου ήμών, τό όποϊον δέν Οά Οίξη τήν δογματικήν 
καί κανονικήν διδασκαλίαν τής Ε κκλησίας ήμών. Συνεπώς θά χαρή καί 
θά ίκανοποιηθή όταν θά πληροφορηθή τήν είσήγησιν τοϋ Σεβ. Προέδρου 
ήμών, ότι ή Προσύνοδος δέν θά άσχοληθή μέ δογματικά θέματα οϋτε μέ 
τήν κατάργησιν ιερών κανόνων.

Έπιφυλασσόμεθα κατά τήν συζήτησιν τών διαφόρων θεμάτων νά 
έκφράσωμεν τάς άπόψεις τής Ε κκλησίας 'Αλεξάνδρειάς.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας : Ή  Αύτοϋ Μακαριότης ό Πα
τριάρχης Ά ντιοχείας άποστέλλει είς τήν Διάσκεψιν τάς πλήρεις άγάπης 
εύχάς του καί τήν ευλογίαν του. ’Εκφράζει δέ τήν έλπίδα, οτι τό έργον 
τής Διασκέψεως θά στεφθή ύπό επιτυχίας, έπ’ άγαθώ τής 'Ορθοδοξίας καί 
τοϋ Χριστιανικού κόσμου.

Ή  ’Εκκλησία τής ’Αντιόχειας ζή ύπό έξαιρετικάς συνθήκας, όφει- 
λομένας είς τάς διαφοράς γλώσσης, έθνότητος, θρησκευμάτων, αί όποϊαι 
επικρατούν εντός τών ορίων αύτής. Διά τοϋτο έπιθυμοϋμεν νά τονίσωμεν 
δτι τά ένδιαφέροντα τής Διασκέψεως πρέπει νά στραφούν πρός τήν πρά- 
ξ ιν  καί δχι πρός τήν θεωρίαν. Είδικώτερον Οά έπεθυμοϋμεν όπως ή ’Ορθό
δοξος Ε κκλησ ία  άσχοληθή μέ τάς δυστυχίας τοϋ λαοϋ τοϋ Θεοϋ είς τόν 
Λίβανον.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Πάτρας: "Αγιε Πρόεδρε, άγιοι άδελφοί, 
Ή  εύδοκία τοϋ 'Αγίου Θεοϋ, σεπτή προσκλήσει τοϋ Παναγιωτάτου Οικου
μενικού Πατριάρχου κ. Δημητρίου. συνηγάγετο καί αύθις ήμδς άπό πε- 
ράτων τής Οικουμένης, ΐνα έν πνεύματι άγάπης συνεργασθώμεν καί συσκε- 
φΟώμεν έπί τής προωθήσεως τής ίεράς ύποθέσεως τής 'Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας.

Ό θεν, δόξαν άναπέμποντες τώ Σωτήρι τών όλων Θεώ, διαβιβάζομεν 
ύμίν τόν χαιρετισμόν τής άγιωτάτης ’Εκκλησίας τών Ιεροσολύμων καί 
τήν εύλογίαν τοϋ Προκαθημένου αύτής κ. Βενεδίκτου, μεταφέρομεν δ* 
ύμϊν τήν χάριν καί τήν εύλογίαν τοϋ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου τοϋ 
Σωτήρος ήμών Χριστού καί τών λοιπών παναγίων σεβασμάτων δ ι’ εύό- 
δωσιν τών προσπαθειών ήμών.

Διανύομεν πράγματι συνοδικήν περίοδον αποφασιστικής σημασίας 
διά τήν 'Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν, διότι κατ’ αύτήν έπιχειρεΐται ή υγιής 
έναρμόνισις τής αύθεντικής ταυτότητος τής 'Ορθοδοξίας μετά τών συγ
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χρόνων ποιμαντικών αναγκών. Ή  Ορθόδοξος συνοδική παράδοσις. δια- 
σώζουσα τήν μακραίωνα συνοδικήν εμπειρίαν, συνέδεσε πάντοτε άρρή- 
κτως τό έργον τών συνόδων μετά τής ποιμαντικής εύθύνης καί τής σωτηριο- 
λογικής αποστολής τής Ε κκλησίας είς τόν κόσμον, διό καί κατά τήν Προ- 
συνοδικήν ταύτην περίοδον ή 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία οφείλει νά μελετήση 
και άντιμετωπίση πάντα τά άπασχολοΰντα τό ορθόδοξον πλήρωμα προ
βλήματα.

Μετά τάς γενομένας κατ’ ιδίαν συζητήσεις μετά τών έκπροσώπων 
τοΟ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου έπί τής φύσεως τών θεμάτων, άτινα Οά 
έδει νά άπασχολήσουν τήν ’Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, χωρήσωμεν νϋν 
είς τάς άπό κοινοϋ διαβουλεύσεις. Τό προκείμενον ήμίν έργον ούδόλως 
είναι εύχερές, ώς άναφερόμενον είς άπό μακροϋ χρονίζοντα ζωτικά θέματα 
τής ‘Εκκλησίας, άτινα. ένεκα τής φύσεως αύτών σκιάζουν ένίοτε τάς σχέ
σεις μεταξύ τών κατά τόπους Ε κκλησιώ ν ή κατά τινα τρόπον προβλη
ματίζουν καί άνησυχοϋν τό πλήρωμα τής 'Εκκλησίας· άλλ ' ή τά άσθενή 
θεραπεύουσα καί τά έλλείποντα άναπληροϋσα χάρις του Παναγίου Πνεύ
ματος, τού όδηγοΰντος τήν 'Εκκλησίαν είς πάσαν τήν άλήθειαν. δφη ήμίν 
σύνεσιν έν πάσι καί φωτισμόν, Τνα φέρω μεν είς πέρας τό άνατεθέν ήμίν 
έργον πρός δόξαν τοϋ έν Τριάδι Θεοϋ καί οικοδομήν τής ‘Εκκλησίας.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Ό  άγιώτατος Πατριάρχης Μ όσχας 
κ. Ποιμήν καί ή Ιερά  Σύνοδος τής Ά γιω τάτης ’Εκκλησίας τής Ρωσσίας 
έδωσαν έντολήν είς τήν ήμετέραν άντιπροσωπείαν όπως διαβιβάση τούς 
εγκαρδίους χαιρετισμούς αύτών πρός τήν παρούσαν Διάσκεψιν. Ό  Πα
τριάρχης Μόσχας δίδει μεγάλην σημασίαν είς τήν Πανορθόδοξον ταύ
την Συνέλευσιν, ή άποψις δέ τής 'Εκκλησίας τής Ρίοσσίας είναι δτι ή 
προσεχής Σύνοδος π ρ έπ ε ι: α) Νά συντελέση είς τήν πανορΟόδοξον ένό- 
τητα, δεδομένου δτι αϋτη έχει μεγάλην σημασίαν δχι μόνον διά τάς 'Ο ρθο
δόξους ’Εκκλησίας, άλλά καί διά τάς σχέσεις τής ‘Ορθοδόξου Ε κκλησίας 
μετά τών άλλων ’Εκκλησιών. *Ως έκ τούτου ή ’Εκκλησία τής Ρωσσίας 
φρονεί, δτι ή προπαρασκευή τής Συνόδου θά πρέπει νά είναι έμπεριστα- 
τωμένη, ώστε νά ύπηρετή τήν ‘Ορθόδοξον ‘Εκκλησίαν, β) ‘Επίσης ό 
Πατριάρχης τής Μόσχας καί ή Ιερ ά  Σύνοδος νομίζουν δτι ή παρούσα 
συνάντησις ήμών δέν πρέπει νά διαγράψη δλον τό έργον τών προηγουμέ
νων δεκαπέντε έτών άπό τής ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως τής Ρόδου τοϋ 
1961. Ό  Πατριάρχης έδωκεν είς ήμας τήν έντολήν νά ύπογραμμίσωμεν 
τήν γνώμην τής ‘Εκκλησίας ήμών έπί τών ύπό συζήτησιν θεμάτων, άνα- 
γιγνώσκοντες ένώπιον τής Διασκέψεως τήν σχετικήν άπόφασιν τής Ίε- 
ρας ήμών Συνόδου.
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Ό  Πατριάρχης Ποιμήν Οά προσεύχεται ύπέρ τής επιτυχίας τής Δια- 
σκέψεως ήμών.

Ό  Σε/i. Μητροπολίτης Δαλματίας: Σεβασμιώτατε "Λγιε Πρόεδρε, 
Σεβασμιώτατοι. Πανοσιολογιώτατοι, Αίδεσιμολογιώτατοι Πατέρες, καί 
αγαπητοί έν Χριστώ άδελφοί καί άντιπρόσωποι τών άγιων τοΟ Θεοϋ Ό ρ - 
Οοδόξων Ε κκλησιώ ν συμπάσης τής Οικουμένης.

Αισθάνομαι μεγάλην χαράν καί τιμήν, διότι δύναμαι έξ ονόματος τής 
’Ορθοδόξου Σερβικής Ε κκλησίας νά χαιρετίσω πάντας ύμάς μετά τών 
καλυτέρων ευχών διά τήν εύόδωσιν τοϋ έργου τής εξαιρετικής σημασίας 
Πανορθοδόξου ταύτης Συνάςεως, συναχθείσης ένταϋθα δυνάμει καί ένερ- 
γε ίς  τοϋ *Αγίου Πνεύματος. Κατά τήν άναχοιρησίν μας. ό καθηγητής Στο- 
γιάν Γκόσεβιτς καί έγώ. έλάβομεν παρά τής Αύτοϋ Ά γιότητος τοϋ Πα
τριάρχου τών Σέρβων κ. Γερμανού καί τών μελών τής Ίεράς Συνόδου 
συμβουλάς καί οδηγίας, τάς όποιας διαβιβάζομεν καί είς ύμάς μετ’ αισθη
μάτων βαθυτάτου σεβασμού. Είμεθα πεπεισμένοι ότι αί παραγγελίαι αύται 
βασίζονται έπί τής μαρτυρίας καί τών αισθημάτων σύμπαντος τού εύλα- 
βοϋς ήμών κλήρου, τών μοναχών καί τοϋ λαού.

«Πηγαίνετε όχι ώσάν νά πηγαίνετε είς συνήθη εκκλησιαστικήν σύνα- 
ςιν». μάς έλέχθη κατά τήν άναχώρησίν μας. «Πηγαίνετε (όσάν νά μετα
βαίνετε είς τόν πλέον ιερόν καί μεγάλον ναόν τού Θεού, έν τώ όποίω είναι 
συνηγμένοι οί κήρυκες τής Μιάς. 'Αγίας, Καθολικής καί ’Αποστολικής 
‘Εκκλησίας. Εισερχόμενοι είς τόν ναόν τούτον διαβιβάσατε τούς χαιρε
τισμούς μας λέγοντες : Ό  Χριστός έστίν έν μέσω ήμών — καί έστι καί 
εσται έσαεί.

Ή  συμπεριφορά σας νά είναι τοιαύτη ώσεί νά τελήτε ίεράν λειτουρ
γίαν, διότι προκειμένου περί τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, πρόκειται 
περί μυστηρίου οικουμενικής σημασίας, περί μεγάλου χαρισματικού μυ
στηρίου Νέας Πεντηκοστής, άποκαλύψεως τής δόξης τοϋ Θεοϋ είς τόν 
κόσμον, παρουσιάσεως τοϋ κόσμου ταύτης καί τής τοιαύτης εποχής είς 
τόν Χριστόν — τόν Ζώντα Θεόν παντός χρόνου καί Κύριον πάντων τών 
άνθρώπων.

Θά είσθε μαζί μέ τούς άντιπροσώπους πολλών 'Ορθοδόξων Ε κκλησιώ ν 
καί λαών. ’Ενώπιον τοϋ Θεοϋ «ούκ ένι ’Ιουδαίος ούδέ "Ελλην, ούκ ένι 
δοϋλος ούδέ έλεύθερος . . .  πάντες γάρ ύμεΤς εϊς έστέ έν Χρίστο) Ίησοϋ» 
(Γαλ. 3, 28). Ώ ς  έκ τούτου προσπαθήστε όλιγώτερον νά δεικνύετε τά 
πλαίσια τής σερβικής σας έθνότητος, περισσότερον δέ ότι ή ‘Ορθόδοξος 
Σέρβική 'Εκκλησία είναι μέλος μιάς μεγάλης οικουμενικής οίκογενείας» 
ή όποία ύπέρκειται πάντων τών έθνικών καί έδαφικών όρίων καί πλαισίων.

Προσεύχεσθε περισσότερον καί όμιλείτε όλιγώτερον καί σιγώτε-
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ρα, διά νά άκουσθή καλύτερον ή φωνή καί ή πνοή τοϋ Πνεύματος τού Ά γ ι
ου. Είς ολόκληρον τόν κόσμον ή ΌρΟόδοξος Ε κκλησία  ύφίσταται βα- 
ρυτάτας δοκιμασίας. Τό διατί τούτο συμβαίνει τό γνωρίζει ό Θεός. Καί 
είναι πάντοτε καλύτερον εκείνο τό όποιον βούλεται ό Θεός εκείνου τό 
όποιον σκέπτονται οί άνθρωποι. Ό μ ω ς, ό Θεός έστεψε τήν Ορθοδοξίαν 
διά στεφάνου μαρτυρίου, έκτεινομένου άπ' άκρου είς άκρον τοϋ κόσμου. 
Είς τόν στέφανον τοϋτον όλοι οί Ορθόδοξοι λαοί έχουν έναποθέσει τά 
ώραιότερα καί πλέον μυρίπνοα άνθη τής εκκλησιαστικής ύποστάσεως 
καί ζωής των. Είς τόν κόσμον τοϋτον ό στέφανος οΰτος είναι ή πολυτι- 
μοτέρα αρτηρία τής 'Ορθοδόξου κοινωνίας καί ή άσφαλεστέρα έγγύησις 
τοϋ μέλλοντος της. Οί τοϋ παρελθόντος καί τοϋ παρόντος Ά γ ιο ι Μάρτυ- 
ρές μας μάς ύποχρεώνουν είς ομοφωνίαν καί ομόνοιαν, βεβαιοϋντες ήμδς 
συνάμα ότι διά τοϋ στεφάνου τοϋ μαρτυρίου των ή ‘Ορθοδοξία μέσω τής 
μελλούσης Α γία ς καί Μεγάλης Συνόδου θά δυνηθή νά σκορπίση τήν 
μυρίπνοον εύοσμίαν είς ολόκληρον τόν κόσμον καί τήν σύμπασαν οικου
μένην».

Τάς κατευθύνσεις καί όοηγίας ταύτας τής ‘Ορθοδόξου Σερβικής ’Εκ
κλησίας άπεδέχθημεν ώς προσωπικά ίδικά μας βιώματα καί ώς τοιαϋτα 
τά διαβιβάζομεν καί πρός ύμας, χαιρετίζοντες αμα πάντας ύμδς έν αδελφική 
άγάπη καί έξαιτούμενοι τάς προσευχάς σας καί τήν βοήθειάν σας.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Μολδαβίας : Ά ναγινώσκει μήνυμα τού Μακ. 
Πατριάρχου Ρουμανίας κ. ’Ιουστινιανού, έχον ώς ακολούθως : «Έ ξ ονό
ματος τής Α γία ς καί Ίερδς Συνόδου τής Ρουμανικής Ορθοδόξου ‘Εκ
κλησίας, τοϋ ίεροϋ κλήρου καί τού πληρώματος τών πιστών αύτής ημείς, 
ό Πατριάρχης ’Ιουστινιανός, άπευθύνομεν αδελφικόν χαιρετισμόν πρός 
τούς άντιπροσώπους πασών τών κατά τόπους ΌρΟοδόξων Εκκλησιώ ν, 
παρακαλοϋντες τόν Πανάγαθον Θεόν Τνα αί έργασίαι τής Λ' Προσυνοδι
κής Πανορθοδόξου Διασκέψεως εύοδοΟώσιν, έπαναφέρουσαι είς τήν ‘Ορθο
δοξίαν τό πλήρες πνεϋμα τής ένότητος καί τοϋ πάλαι έν αύτώ κρατοϋντος 
συνοδικού βίου.

‘Επωφελούμενοι τής ευκαιρίας ταύτης, πληροφοροϋμεν τήν 'Ολομέ
λειαν τής Διασκέψεως, ότι ή ’Ορθόδοξος Ρουμανική Εκκλησία τιμφ 
καί κρατεί Ιδιαζόντως τό πνεϋμα τής οίκουμενικότητος καί τής συνοδικό· 
τητος έν τε τή οργανώσει καί έν τώ βίω αύτής.

Ή  νεωτέρα Ρουμανική 'Εκκλησία δέν έλησμόνησε τό παρελθόν αύ
τής. Οί πάλαι Προκαθήμενοι τής ’Εκκλησίας τών προγόνων ήμών ήσαν 
παρόντες είς τάς Οίκουμενικάς Συνόδους. Τό δέ πνεϋμα τοϋτο τής συνο
δικής ζωής ή ’Εκκλησία ήμών θέλει νά διατηρήση καί σήμερον καί είς 
τό μέλλον.
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Όλοκαρδίως αΐτούμεθα τήν ευλογιάν του Θεοϋ εις εύόδωσιν τών 
εργασιών τής Α' Προσυνοδικής ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτη; Σλίβεν :
Σεβασμιώτατοι, Θεοφιλέστατοι, αγαπητοί αδελφοί,

Τό "Αγιον Πνεΰμα συνήΟροισεν ήμάς εις τόν Ιερόν Ναόν τοΰ ΌρΟο- 
δόξου Κέντρου τοΰ Σαμπεζύ διά σπουδαίον καί θεάρεστον έργον : νά 
συνεχίσωμεν τήν εργασίαν, τήν όποιαν ήρχισαν αί Διασκέψεις Ρόδου, διά 
νά προετοιμάσωμεν τά άναγκαΐα πρός σύγκλησιν τής ’Αγίας καί Μεγά
λης ΠανορΟοδόξου Συνόδου.

Αισθάνομαι μεγάλην χαράν διά τήν δυνατότητα, ή όποία μοί παρέχεται 
όπως χαιρετίσω έγκαρδίως έκ μέρους τοΰ Ά γιωτάτου Πατριάρχου Βουλ
γαρίας Μαξίμου, τής Ίερας Συνόδου καί τών μελών τής ’Αντιπροσωπείας 
ήμών τήν ύψηλήν ταύτην Συνέλευσιν τών άπεσταλμένων τών κατά τόπους 
’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών καί νά εύχηθώ έπιτυχή καί καρποφόρον έργασίαν 
είς τήν παρούσαν άδελφικήν συνάντησιν.

Εϊθε ή χάρις τοΰ μεγάλου Ά ρχιποίμενος Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρι
στού νά είναι μεΟ’ ήμών, άδελφοί, καί νά βοηθή ήμας, διότι τό έργον. 
διά τό όποιον έχομεν συνέλθει, είναι μέγα καί ύπεύΟυνον.

Είθε ή αγάπη τοΰ Θεού Πατρός νά μάς ένώνη, διότι μόνον έν τώ 
συνδέσμω τής αγάπης, όπως λέγει ό ’Απόστολος Παΰλος, δυνάμεΟα νά 
διατηρήσωμεν τήν ένότητα τοΰ Πνεύματος. Ό  κόσμος άναμένει άπό ήμδς 
ζώσαν μαρτυρίαν διά τόν Κύριον — τήν μαρτυρίαν τής άγάπης.

Εϊθε τό Πνεΰμα τοΰ Θεού νά έκχύση έφ* ήμας τά άνεξάντλητα δώρα 
αύτού. νά μάς όδηγήση είς πάσαν τήν άλήΟειαν καί νά άποκαλύψη είς 
ήμας τά μυστήρια τής σοφίας, διά νά ύπηρετήσωμεν τήν 'Αγίαν. Καθολι
κήν. Ά ποστολικήν Εκκλησίαν μετά πάσης προθυμίας καί καθαρότητος, 
όπως υπηρέτησαν αύτήν οί άγιοι Θεοφόροι Πατέρες τής Ε κκλησίας 
ήμών.

Ή  Αντιπροσωπεία ήμών έχει τήν έντολήν τού Άγκοτάτου Πατριάρ
χου Βουλγαρίας Μαξίμου καί τής Ίερας Συνόδου τής Βουλγαρικής ’Ορθο
δόξου Ε κκλησίας νά άναγγείλη εις τήν σεβαστήν Διάσκεψιν ότι δέν πρέ
πει νά παρεκκλίνωμεν τής προδιαγεγραμμένης όδοΰ τών Πανορθοδόξων 
Διασκέψεων Ρόδου καί τών άλλων μετ’ αύτάς άδελφικών συναντήσεων, 
τόσον ώς πρός τήν διαδικασίαν, όσον καί ώς πρός τήν ουσίαν.

Εϊθε ό Θεός τής άγάπης καί τής ειρήνης νά είναι μεθ’ ήμών, είς ένί- 
σχυσιν ήμών.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτη; ΙΙάφου : Εύχαριστίας προσάγομεν καί ήμεΐς, 
"Αγιε Πρόεδρε, τώ περί πάντων προνοοΰντι Θεώ, διότι κατηξίωσεν ήμδς. 
ϊνα ώς εκπρόσωποι τής Εκκλησίας τού ’Αποστόλου Βαρνάβα συμμετά-
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σχωμεν τοϋ πνευματικού καί ιερού τούτου συμποσίου, είς τό όποιον ή 
Οεήλατος τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου αγάπη τάς ’Ορθοδόξους Εκκλη
σίας έκάλεσε καί ή χάρις τοϋ Αγίου Πνεύματος ημάς πάντοθεν συνήγαγεν, 
ϊνα συσκεφθώμεν έν τώ συνδέσμω τής έν Χριστώ άγάπης περί τής έξευ- 
ρέσεως τής όμαλωτέρας καί βραχυτέρας όδοϋ, τής όδηγούσης είς τήν μετά 
πολλών προσδοκιών καί έλπίδων άναμενομένην 'Αγίαν καί Ίεράν καί 
Μεγάλην τής 'Ορθοδοξίας νέαν Σύνοδον.

Έ ν  ύποκλίσει βαΟυτάτη άπευθύνομεν δΓ Ύμών, Ά γ ιε  Πρόεδρε, εύλαβή 
ασπασμόν καί σέβας άκρον ύποβάλλομεν πρός τήν σεπτήν Κορυφήν τής 
Ορθοδοξίας, τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Δημήτριον, καί έν άγά- 

πη είλικρινεϊ καί άνυποκρίτω χαιρετίζομεν καί κατασπαζόμεθα πάντας 
τούς παρισταμένους Σεβασμιοπάτους τής ‘Ορθοδοξίας Ίεράρχας καί λοι
πούς τίμιους έκπροσώπους τών κατά τόπους Ά γιω ν τοϋ Θεού Εκκλησιών. 
Κομίζομεν έν ταυτώ πρός πάντας τόν άσπασμόν τής άγάπης τού Προκαθη
μένου τής ‘Εκκλησίας ήμών Α ρχιεπισκόπου Μακαρίου καί σύμπαντος 
τοϋ πληρώματος τής κατά Κύπρον 'Εκκλησίας, οΐτινες βεβαιωθήτε μετ. 
αισθημάτων χαράς καί ώς εύαγγέλιον έδέξαντο τήν εΐδησιν περί τής Προ
συνοδικής ταύτης Πανορθοδόξου Διασκέψεως καί μετά πολλών άγιων 
καί εύγενών προσδοκιών προέπεμψαν ήμάς είς ταύτην.

Τών αισθημάτων τούτων τής χαράς καί τών προσδοκιών μάρτυρες 
καί διερμηνευταί παριστάμενοι ένταϋθα διαβεβαιούμεθα ότι προσφέροντες 
ήμάς αύτούς εύεπιφόρους είς τάς Ά για ς καί φωτοδότιδας πνοάς τοϋ πα
ρακλήτου Πνεύματος, θά έργασθώμεν όλη ψυχή καί έν άγαστή σύμπνοια 
μεθ’ Ύμών. Ά γ ιε  Πρόεδρε, καί μετά τών λοιπών τιμιωτάτων έκπροσώ- 
πων τών αδελφών 'Ορθοδόξων Ε κκλησιώ ν πρός εύόδωσιν τοϋ ίεροϋ έρ
γου τής Προσυνοδικής ταύτης Πανορθοδόξου Διασκέψεως. τιθέμενοι καί 
ήμεΤς κατά δύναμιν καί κατ' ευδοκίαν θεοϋ λίθον εύάρμοστον είς τό πνευ
ματικόν τής προπαρασκευής τής Μεγάλης Συνόδου οικοδόμημα, τοϋ όποιου 
ή οικοδομή έν έπικλήσει τοϋ άνωθεν φωτισμού καί έν εύχαριστηρίοις 
δεήσεσι καί πανηγυρική λειτουργία άπό χθές έπανήρξατο είς τόν αύτόν 
ιερόν χώρον.

Εύχόμεθα όπως ό ούράνιος τής Ε κκλησ ίας Δομήτωρ, ό χρόνους καί 
καιρούς όρίζων καί έξουσιάζων καί τό συμφέρον τής Ε κκλησίας κάλλιον 
πάντων ήμών είοώς, φωτίζη, ένισχύη καί κατευθύνη τάς βουλάς καί τάς 
διανοίας ήμών καί τά έργα κατά τό άγιον καί άλάθητον Αύτοϋ θέλημα 
καί μεταβάλλων τάς σκολιάς είς εύθείας καί τάς τραχείας όδούς λειαίνων 
άξιώση ήμάς τής χαράς καί συνδοξολογήσωμεν έν βραχυτάτω χρόνο), 
έν τή Ά γ ια  καί Μεγάλη Πανορθοδόξω Συνόδω τόν Πατέρα τών Φώτων 
πρός υψωσιν ‘Ορθοδοξίας καί αίώνιον δόξαν Αύτού. Α μήν.
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Ή ν κατακλεΐδι επιτρέψατε ήμϊν. Σεβασμιώτατε "Αγιε Πρόεδρε, όπως 
έκφράσωμεν πρός 'Υμάς καί πρός πάντας τούς άποτελοϋντας τό προσω
πικόν τοϋ Σταυροπηγίου τούτου τοϋ Οικουμενικού Θρόνου Οερμοτάτας 
εύχαριστίας διά τά αισθήματα τής άγάπης, μετά τών όποιων μας ύπεδέ- 
χθητε καί διά τήν παρεχομένην εύγενώς θερμήν φιλοξενίαν. Εύχαριστώ.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Περιστεριού: Ά ναγινώσκει μήνυμα τοϋ Μα- 
καριωτάτου 'Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος κ. Σεραφείμ, 
έχον ώς ακολούθως : «Μέ πολλήν έν Κυρίφ χαράν, χαιρετίζομεν τήν σύγ- 
κλησιν τής Α' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, τήν συνερχο- 
χομένην έν Γενεύη καί είς τό ’Ορθόδοξον Κέντρον τοϋ Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. Ή  'Ορθόδοξος ‘Εκκλησία τής 'Ελλάδος άπευθύνει έν Ά γίω  
Πνεύματι ασπασμόν είς τόν Σεβ. Πρόεδρον κ. Μελίτωνα, τόν καί εκπρό
σωπον τής ’Αγίας καί Μεγάλης τοϋ Χριστού Μ ητρός Εκκλησίας καί είς 
τάς όμοδόξους άντιπροσωπείας τών άπανταχοΰ ΌρΟοδόξων Εκκλησιών.

Μέ κατάνυξιν καί φόβον Θεοϋ έπικαλούμεθα τήν έπίπνοιαν τού 'Αγίου 
Πνεύματος, οπως κατευθύνη τάς σκέψεις τών άγιων αδελφών, ώστε έμφο- 
ρούμενοι ύπό «νοϋ Χριστού» καί στοιχοΰντες έπί τά Ιχνη τών προλαβου- 
σών Οικουμενικών Συνόδων καί έν πολλή συνέσει νά βουλεύωνται οί σε
βάσμιοι σύνεδροι «τά καλά καί συμφέροντα» τή 'Α γία ήμών Έκκλησίςι 
καί παντί τώ ποιμνίω είς τόν σύγχρονον κόσμον. Αί Οίκουμενικαί Σύνο
δοι, ή Ιερά  Παράδοσις καί τό Πνεϋμα τής ’Αγίας Γραφής νά γίνουν οί 
τρεΓς κύριοι φορείς διά τάς έν Πνεύματι Ά γίω  ληφθησομένας άποφάσεις 
τών έν άγ ίς Συνόδω αντιπροσώπων τών Άγιωτάτων ήμών έπί μέρους Ό ρ 
Οοδόξων Εκκλησιών, ήτοι τής Μιας, 'Αγίας, Καθολικής καί ’Αποστολι
κής ’Εκκλησίας.

Ό  έν Τριάδι όρθοδόςως ύμνούμενος Θεός ήμών άς φωτίζη καί ας καθο- 
δηγή τά βήματά σας είς πάσαν τήν έν Χριστώ ’Ιησού αλήθειαν, πρός περι- 
ποίησιν τής ’Εκκλησίας καί τοϋ χριστεπωνύμου ’Ορθοδόξου πληρώματος.

Ό  ’Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος Σεραφείμ».

Ό  Πανόσιολ. Ηγούμενος κ. Συμεών: Άναγινώσκει μήνυμα τοϋ Μα- 
καριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ. Βασιλείου, 
δχον ούτω : «Έ κ  βάθους ψυχής χαιρετίζω ύμας είς τό προσωπικόν μου 
όνομα καί είς τό όνομα τής άγιας Συνόδου τής ’Ορθοδόξου Αύτοκεφάλου 
Ε κκλησίας τής Πολωνίας κατά τήν πρώτην αύτήν ήμέραν τής Διασκέ- 
ψεως ύμών έν τώ Ναώ τού Ά γιου  Α ποστόλου τών Ε θνώ ν Παύλου.

Παρακαλώ τόν ύπατον Προκαθήμενον τής Εκκλησίας, τόν Χριστόν, 
νά εύλογήση. Αύτός. είς τόν Ό π ο ιο ν  προσήκει πάσα εύλογία, όλα τά έργα
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καί δλας τάς προσπαθείας ύμών, διά τό καλόν τής Μιας, 'Αγίας, Καθολικής 
καί 'Αποστολικής Εκκλησίας.

Εϊθε τό έλεος τοΰ ’Αγίου Πνεύματος, τό όποΓον συνεκέντρωσεν υμάς 
σήμερον, νά δώση πτερά είς δλας τάς εισόδους καί εξόδους, σκέψεις, πρά
ξεις καί ένεργείας ύμών, ώστε έν μιζί φωνή καί μι$ καρδιά νά δοξάσητε 
καί μεγαλύνητε τό όνομα τοΰ Χριστού καί τής "Αγίας Αύτοΰ Εκκλησίας.

Ό  Βαρσοβίας Βασίλειος».

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Πράγας: Ή  καρδία μου άγάλλεται καί ευχα
ριστώ τόν θεόν. ό Ό π ο ιος μοι έπέτρεψε νά λάβω μέρος είς τήν Α' Π ρο
συνοδικήν ΠανορΟόδοξον Διάσκεψιν. "Εχω τήν χαράν νά διαβιβάσω πρός 
ύμας τόν θερμόν χαιρετισμόν τής Ίερας Συνόδου καί τοΰ πληρώματος τής 
’Εκκλησίας τής Τσεχοσλοβακίας. Οφείλω νά παραδεχθώ ότι διακατέ
χομαι άπό κάποιον φόβον, διότι έχω συνείδησιν τών δυσχερειών τοΰ άνα- 
ληφΟέντος έργου, ένισχύομαι όμως διά τής πίστεως είς τόν Θεόν καί διά 
τής έλπίδος, ότι τό "Αγιον Πνεύμα, τό όποΓον έβοήθησε τούς Πατέρας τών 
προηγουμένων Οικουμενικών Συνόδων, Οά βοηΟήση καί ήμδς νά φέρωμεν 
τούτο είς πέρας. Είς όσους μετέχουν τής Διασκέψεως επαναλαμβάνω, 
κατά τούς λόγους τού 'Αποστόλου Παύλου, ότι έργαζόμεΟα περισσότερον 
άπό άλλους, διότι ή άγάπη τοΰ Θεού μάς βοηθεϊ. ’Ας προσευχηΟώμεν είς 
τόν Θεόν νά μάς ίκανώση νά εϊσέλΟωμεν είς τήν Μεγάλην ΠανορΟόδοξον 
Σύνοδον τό συντομώτερον καί νά Ιδωμεν τό μέλλον μέ καΟαράν συνείδη* 
σιν.

Ό  Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Φινλανδίας : Σεβασμιώτατε Πρόεδρε, Επειδή 
δλον τό έπισκοπατον τής ΌρΟοδόξου 'Εκκλησίας τής Φινλανδίας εύρί- 
σκεται έδώ, έχομεν τήν χαράν νά χαιρετίσωμεν τήν σεβασμίαν Διάσκεψιν 
έκ μέρους μας καί έκ μέρους τοΰ πληρώματος τής βορειοτέρας έν Εύρώπη 
ΌρΟοδόξου Ε κκλησίας, τοΰ κλήρου καί τοΰ λαού αύτής, οί όποιοι τήν 
στιγμήν ταύτην προσεύχονται ύπέρ εύοδώσεως τής Διασκέψεώς μας.

’Επειδή άντιπροσωπεύομεν έδώ τήν νεωτέραν τή τάξει τών τοπικών 
’Εκκλησιών, συμφωνούμεν έκ βάθους καρδίας μέ δλας τάς ωραίας καί 
καλάς εύχάς, τάς όποιας ήδη έξέφρασαν αί πρεσβύτεραι Έ κκλησίαι.

Εύχόμεθα ιδιαιτέρως όπως κυριαρχήση ή άγάπη έν μέσο» ήμών διά 
νά έμφανισθώμεν ώς μαθηταί τοΰ Χριστού. 'Αμήν.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Εύχαριστώ τούς όμιλήσαντας άδελφούς διά τά 
μηνύματα αύτών.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Τούλας : 'Εντολή τοΰ ’Αρχηγού τής άντι- 
προσωπείας ήμών Σεβ. Μ ητροπολίτου Κιέβου κ. Φιλαρέτου έκφράζω τήν
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λύπην ήμών διότι εις τήν Διάσκεψιν αυτήν δέν έκλήθησαν ή Αύτοκέφαλος 
'Ορθόδοξος Εκκλησία  τής 'Αμερικής καί ή Αύτόνομος 'Εκκλησία τής 
'Ιαπωνίας. Ζητοϋμεν όπως ή δήλωσις ήμών αυτη καταχωρισθή είς τά 
Πρακτικά.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Ώ ς  Πρόεδρος τής Διασκέψεως δηλώ ότι ώς πρός 
τό θέμα τοΰτο ή προσήκουσα άπάντησις πρός τόν ’Αρχηγόν τής 'Αντιπρο
σωπείας τοϋ Πατριαρχείου Μόσχας έδόθη κατά τήν χθεσινήν Σύσκεψιν 
τών ’Αρχηγών τών ‘Αντιπροσωπειών.

Ή  συζήτησις συνεχίζεται μέ τήν Ή μερησίαν Διάταξιν. Καί έν πρώ- 
τοις θέτω καί πάλιν ενώπιον ύμών τόν εκ τεσσάρων σημείων σκελετόν 
αύτής, ό όποιος έγένετο δεκτός όμοφώνως κατά τήν Σύσκεψιν τών ’Α ρχη
γών τών Άντιπροσοιπειών τοϋ Σαββάτου.

Έ πί τή βάσει τοϋ κειμένου τούτου, θά πρέπει τώρα νά συντάξοίμεν 
τήν άναλυτικωτέραν Ή μερησίαν Διάταξιν τής Διασκέψεως.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Ό ρους Λιβάνου: Νομίζω, ότι τό πλήρωμα 
τής Ε κκλησίας περιμένει άπό τής έποχής τών Οικουμενικών Συνόδων 
ένα λόγον άγάπης καί εύλογίας έκ μέρους τών ύπευθύνων τής ΌρΟοδόξου 
Εκκλησίας. Πεινοϋν καί έχουν άνάγκην τοϋ λόγου τούτου. Καί θά ήτο 
δυνατόν νά θεωρήσουν ότι ήμείς ώς Ε κκλησία  άσχολούμεθα μόνον μέ 
θέματα νομοκρατικά. Προσωπικώς δέ ήσθάνθην άπογοήτευσιν όταν εί
πατε ότι Οά έχωμεν συντόμως μέν αύτήν τήν Σύνοδον, είς τό μέλλον δέ 
άλλας. Είναι καλόν, βεβαίως, νά άσχοληθώμεν μέ τήν εσωτερικήν ζωήν 
τής Εκκλησίας, άλλ’ ό άνθρωπος σήμερον είναι μόνος.

Ό  Μ ητροπολίτης Μελίτων είς τήν έμπνευσμένην ομιλίαν του τής 
Κυριακής έπέμεινεν είς τόν άνθρωπον καί τά αισθήματα άλληλεγγύης 
πρός αύτόν, τά όποϊα μάς επιβάλλονται. Έ χομ εν καθήκον νά βοηθήσωμεν 
τούς ορθοδόξους άδελφούς ήμών καί νά άνταποκριθώμεν είς τήν ελπίδα 
τοϋ πληρώματος.

Κατά ταϋτα νομίζω, ότι α) τό ζήτημα τής Γραμματείας πρέπει νά ρυθμι- 
σθή, καί β) τό σημειον περί διαρκείας τής Συνόδου νά άναθεωρηΟή, διότι 
μόνον όταν Οά καΟορίσωμεν ποία είναι τά φλέγοντα θέματα θά δυνηθώμεν 
νά εϊπωμεν πόσον ή Σύνοδος θά διαρκέση.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας — Ζαγορας : 'Η άντιπροσωπεία τής 
Βουλγαρικής Ε κκλησίας σας εύχαριστεϊ, διότι έδείξατε προσοχήν είς 
τό τηλεγράφημα τοϋ Πατριάρχου Μαξίμου καί είς τό μήνυμα, τό όποιον 
άνέγνωσεν ό ’Αρχηγός αύτής. Ή  ’Αντιπροσωπεία ήμών έχει εντολήν άπό 
τόν Πατριάρχην Μάξιμον καί τήν Ίεράν Σύνοδον ήμών νά άναγγείλη είς 
τήν σεβασμίαν Διάσκεψιν ότι δέν πρέπει νά παρεκκλίνωμεν άπό τήν
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προδιαγεγραμμένην όδόν, τήν όποιον έχώραξαν οί προηγηθεΤσαι ΓΙανορθό- 
δοξοι Διασκέψεις καί αλλαι άδελφικαί συναντήσεις. Τόσον ώς πρός τήν 
ουσίαν, δσον και ώς πρός τήν διαδικασίαν. Ή  έργασϊα. τήν οποίαν έχει 
αρχίσει ή Διορθόδοςος Προπαρασκευαστική ‘Επιτροπή τοϋ 1971 διά τήν 
προετοιμασίαν τών έξ θεμάτων, πρέπει νά συνεχισθή. Κατά τά τελευταία 
πέντε έτη ή Π ροσυνοδική ΔιορΟόδοξος Προπαρασκευαστική Ε πιτροπή 
δέν έχει συνεδριάσει. Αί κατά τόπους Έ κκλησίαι δέν έχουν ένημερωθή 
περί τών θέσεων τών Ιερώ ν Συνόδων τών άλλων Ε κκλησιώ ν επί τών 
θεμάτων, τά όποια συνεζητήθησαν. Ή κούσαμεν παρά τού Γραμματέα*;, 
ότι είς τήν Γραμματείαν έχουν φθάσει απόψεις μερικών ‘Ορθοδόξων 
‘Εκκλησιών. Ή  πρότασις ήμών είναι πριν ή προχωρήσα>μεν είς τή ν  Ή - 
μερησίαν Διάταξιν νά άκουσθοΰν αί συστάσεις καί αί απόψεις τών 'Ιε
ρών Συνόδων έπί τών εξ θεμάτων, καί μόνον τότε νά προχωρήσωμεν ε ί; 
τά σημεία τής ένώπιον ήμών Η μερήσιας Λιατάξεο*;.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Παρακαλώ τόν άγιον Στάρας - Ζαγοράς νά με- 
λετήση τήν είσήγησίν μου. Έ κεΐ έδωκα έξηγήσεις διά τήν όλην πορείαν 
τής προπαρασκευής τής Συνόδου. “Αν ό Γραμματεύς έχη νά διαφώτιση 
τόν άγιον Στάρας - Ζαγοράς έπί τών σημείων, τά όποία έθιξε, παρακαλώ 
νά τό κάμη.

Ό  Σεβ. Γραμματεύς : Τά κείμενα τής Διορθοδόξου Προπαρασκευα
στικής ‘Επιτροπής του 1971 ύπεβλήθησαν είς όλας τάς ’Εκκλησίας, διότι 
τά παρέλαβον οί άντιπρόσωποί των είς τήν Διορθόδοξον αυτήν ‘Επιτρο
πήν. Ό σ ο ν  άφορά είς τάς κρίσεις καί άπόψεις περί τών κειμένων τούτων, 
αύται ύπεβάλλοντο πάντοτε ύπό τής Γραμματείας είς τάς Ε κκλησίας πρός 
συνεχή ένημέρωσιν αύτών, περιέχονται δέ είς τό κείμενον τής έκθέσεώς 
μου, τό όποιον έχετε ήδη ένώπιον ύμών. Ή  μόνη ‘Εκκλησία, ή όποία 
άπέστειλεν είς τήν Γραμματείαν τάς άπόψεις αύτής, είναι ή Ε κκλησία  
τής Βουλγαρίας, έχομεν δέ θέσει ταύτας ύπ' οψιν τής Διασκέψεοίς.

Ό  Σεβ. Π ρόεδρος: Τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον δέν έθεώρησε 
σκόπιμον νά άποστείλη απόψεις, διά νά μή προκαταλάβη τό έργον τού 
Παρακλήτου. Άπαντών δέ γενικώτερον είς δσα έλέχθησαν έδώ προη- 
γουμένίος, δηλώ δτι θεωρώ άξίαν πολλής προσοχής τήν πρότασιν τού άγι
ου Ό ρους Λιβάνου. Νά λάβωμεν δηλαδή σοβαρώς ύπ’ όψιν, τί έχομεν 
άπό τής Συνόδου νά εΐπωμεν είς τόν σύγχρονον άνθρωπον.

Είς τά λεχθέντα ύπό τού ‘Αγίου Στάρας — Ζαγοράς έχω νά παρατη
ρήσω : α) εάν πρόκειται νά συζητήσωμεν τάς άπόψεις τών ‘Εκκλησιών 
έπί τών προτάσεων τής Διορθόδοξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής 
καί νά άναμείνωμεν τάς άπαντήσεις αύτών. θά πρέπει νά μή κάμωμεν Διά-
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σκεψιν, άλλά νά άνταλλάσσωμεν απόψεις διά τοϋ ταχυδρομείου. Νομίζω 
όμως, δτι, έάν Οέλωμεν νά προχοιρήσωμεν, έκάστη ’Εκκλησία πρέπει νά 
εΐπη τάς άπόψεις αύτής καί νά φέρη τάς συμβουλάς αύτής εντός τής Δια- 
σκέψεως. Τοϋτο προκύπτει έκ τοϋ συνοδικού φρονήματος τής 'Εκκλησίας, 
β) Δέν δυνάμεθα νά λέγωμεν ότι όσα άπαξ άπεφασίσΟησαν δέν πρέπει 
πλέον νά θιγοϋν. Ή  ζωή είναι δυναμική, όχι στατική. Ό ,τ ι  είναι καλόν, 
νά τό κρατήσωμεν. "Αν δχωμέν τι, τό όποιον άποδεικνύεται μή χρήσιμον, 
νά τό καταργήσωμεν. "Αν κάτι τό καλύτερον, νά τό καλλιεργήσωμεν. Νά 
μή θέσωμεν όρια είς τήν Σύσκεψιν, άλλά νά άξιοποιήσωμεν τάς εμπει
ρίας ήμών τοϋ παρελθόντος.

Μεθ* ο λύεται ή συνεδρία.

Ή  Συνεδρία επαναλαμβάνεται κατά τό πρόγραμμα, τό άπόγευμα τής 
αύτής ήμέρας.

Πρό τής ένάρξεως ό Σεβ. Πρόεδρος καί οί 'Α ρχηγοί τών ’Αντιπρο
σωπειών μετέβησαν είς τήν Εδραν τοϋ Π.Σ. ’Εκκλησιών είς εθιμοτυπικήν 
έπίσκεψιν, γενόμενοι δεκτοί ύπό τοϋ Γενικοϋ Γραμματέως τοϋ Συμβου
λίου καί τών άνωτέρων στελεχών αύτοϋ μετά πάσης τιμής.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος άνακοινοϋται τήν έπίσκεψιν ταύτην καί διαβιβά
ζει έν πρώτοις τόν χαιρετισμόν τοϋ Γενικοϋ Γραμματέως τοϋ Συμβουλίου 
πρός τούς συνέδρους, έν συνεχείςι δέ λ έ γ ε ι:

Τώρα θά πρέπει νά δώσωμεν είς τάς εργασίας ήμών γοργόν ρυθμόν 
καί δημιουργικόν χαρακτήρα.

Είς τήν πρωινήν συνεδρίαν έθεσα ενώπιον τής όλομελείας δύο σχέ
δια γενόμενα όμοφώνως άποδεκτά ύπό τών ’Αρχηγών τών ’Αντιπροσω
πειών. Πρέπει νά άποφανθώμεν επ’ αύτών, άλλως προχωροϋμεν ανευ πυ- 
ξίδος. Θά άναφέρω έν πρός εν τά σημεία, τά όποια είτε τά άποδέχεσθε, 
εϊτε τά άπορρίπτετε, όπότε καί Οά προβαίνητε είς συγκεκριμένην πρότασιν :

α) Άναθεώρησις τοϋ καταλόγου θεμάτων, τοϋ συνταχΟέντος ύπό τής 
Α' έν Ρόδω Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Ή  πρότασις γίνεται άποδεκτή όμοφώνως.
β) Έξέτασις τής μεθοδολογίας προπαρασκευής τής Συνόδου ώς πρός 

τά θέματα.
Ή  πρότασις γίνεται όμοφώνως άποδεκτή. .
γ) Γενική έπισκόπησις καί άξιολόγησις τής πορείας τών σχέσεο)ν 

καί τών διαλόγων τής ’Ορθοδόξου Ε κκλησίας μετά τών λοιπών Χριστια
νικών 'Εκκλησιών καί 'Ομολογιών, ώς καί μετά τοϋ Παγκοσμίου Συμ
βουλίου ’Εκκλησιών.

Ή  πρότασις γίνεται όμοφώνως άποδεκτή.
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ο) Έ ξέτασις τοΟ θέματος τοϋ κοινοϋ ύφ* απάντων τών χριστιανών 
εορτασμού τοϋ Ά γιου  Πάσχα, έν ώρισμένη Κυριακή, συμφώνως πρός 
ύποχρέωσιν ήμών, άναληφθεΐσαν κατά τήν Ε' Γενικήν Συνέλευσιν τοϋ 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ε κκλησιώ ν έν Ναϊρόμπι.

Ή  πρότασις γίνεται όμοφώνως άποδεκτή.
Καί τώρα προτείνω νά προχωρήσωμεν είς τά τέσσερα σημεία γενικής 

κατευθύνσεα>ς. τά όποια έδέχΟησαν όμοφώνως οί Α ρχη γο ί τών Α ντιπ ρο
σωπειών κατά τήν Σύσκεψιν. τήν πραγματοποιηθεϊσαν τό άπόγευμα τής 
Κυριακής, 21ης Νοεμβρίου.

Ό  Σεβ. ΜητροποΜχης Τούλας : Επιθυμώ νά όμιλήσω έπί τής δια
δικασίας— μεθοδολογίας τών έργασιών τής προπαρασκευής τής μελλού- 
σης νά συνέλΟη Ά για ς καί Μεγάλης Συνόδου. ’Εδέχθημεν όμοφώνως 
τήν Ή μερησίαν Διάταξιν, ή όποία κατηρτίσθη έν τή Συσκέψει τών Α ρ χ η 
γών τής 20ής Νοεμβρίου. Φρονώ ότι είναι λίαν ένωρίς νά δεχΟώμεν τά 
πορίσματα τής έπομένης Συσκέψεως, 21ης Νοεμβρίου, τά όποία άποτε- 
λοϋν τάς κατευθυντηρίους γραμμάς τής άκολουθησομένης μεθοδολογίας. 
Τό τρίτον σημειον είδικακερον. τό άναφερόμενον έν τή άνακοινώσει τής 
Συσκέψεως, δέν έγένετο δεκτόν όμοφώνως. Ή  αντιπροσωπεία τής Ρωσ- 
σικής ’Εκκλησίας δέν είναι δυνατόν νά τό δεχθή.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας — Ζαγοράς : Διαρκούσης τής πρωι
νής συνεδρίας διενεμήθη τοϊς άγαπητοϊς συνέδροις άντίγραφον τών άπο- 
φάσεων τής Ίεράς Συνόδου τοϋ Πατριαρχείου Βουλγαρίας, όπου τονί
ζεται ότι δέν πρέπει νά παρεκκλίνωμεν τών άποφάσεων τής Δ' Πανορθο
δόξου Διασκέψεως τοϋ 1968. Διά τούτο ή Βουλγαρική Αντιπροσωπεία δέν 
δύναται νά συμφωνήση, όπως διέλθωμεν είς τήν έξέτασιν τοϋ δευτέρου 
μέρους τής Η μερήσιας Διατάξεως πριν ή φέρωμεν είς πέρας τήν έργασί- 
αν, τήν όποιαν ήρχισεν ή προηγουμένη Πανορθόδοξος Διάσκεψις έπί 
τών §ξ θεμάτων.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Παρακαλώ νά εϊπητε σαφώς τί έννοεϊτε, λέ- 
γοντες δεύτερον μέρος τής Η μερήσιας Διατάξεως, δεδομένου ότι δέν 
εχομεν είσέτι Ή μερησίαν Διάταξιν.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας — Ζαγοράς: ’Εννοώ τά τέσσαρα κα
τευθυντήρια σημεία, τά όποια διετυπώθησαν κατά τήν σύσκεψιν τών Ά ρ- 
χηγών τών Αντιπροσωπειών τής Κυριακής, 21ης Νοεμβρίου.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Ό ,τ ι  δηλαδή καί ό άγιος Τούλας.
Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Τούλας: Μάλιστα.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Ή  πρότασις αυτη ένέχει μίαν άντίφασιν. Νομί
ζω ότι δέν δυνάμεθα νά συζητήσωμεν έπί τών εξ θεμάτοιν πριν ή άποφαν-
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Οώμεν έπί τοΰ πρώτου σημείου τών αποφάσεων, τών ληφθεισών κατά 
τήν σύσκεψιν τοϋ Σαββάτου, 20ής Νοεμβρίου, τό όποιον προβλέπει τήν 
άναθεώρησιν τοϋ καταλόγου τής Ρόδου. Ό τα ν  άναΟεωρηΟή ό Κατάλογος, 
είναι δυνατόν νά περιληφθοϋν είς τόν νέον κατάλογον τά εξ θέματα ή 
τινα έξ αυτών κατά τήν γνώμην καί άπόφασιν τής παρούσης Διασκέψεως.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Βράτσης: Ή  άναθεώρησις τοϋ καταλόγου 
θεμάτων τής Ρόδου δέν πρέπει νά σημαίνη τήν κατάργησιν τών Εξ θεμά
των. Αύτή είναι γνώμη τής 'Αντιπροσωπείας ήμών.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Τότε κάμνω τήν άκόλουθον πρότασιν: Νά σχη- 
ματίσωμεν τέσσαρας Έπιτροπάς, έκάστη τών όποιων νά έπεξεργασθή 
εν έκ τών τεσσάρων σημείων τής Η μερήσιας Διατάξεως. τήν όποιαν ένε- 
κρίναμεν.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου: Ή  πρότασις δέν είναι πρακτικώς 
εφαρμόσιμος, διότι αί άντιπροσωπεΤαι ήμών άπαρτίζονται έκ τριών με
λών.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Τότε δέν άπομένει, παρά νά συγκροτηθούν τρεις 
Έπιτροπαί, έξ ών ή πρώτη νά έξετάση τά δύο πρώτα θέματα τής 'Η με
ρήσιας Διατάξεως.

Ή  πρότασις αΰτη έγκρίνεται.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος ·. Ή  Γραμματεία δέον όπως συνεννοηθή μετά τών 
'Αρχηγών τών ’Αντιπροσωπειών διά τήν συγκρότησιν τών Επιτροπώ ν.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας: "Αν καί είμεθα ανεξάρτητοι 
Έ κκλησίαι, όταν εύρισκώμεθα έπί τό αύτό, έκαστος έξ ήμών άντιπροσω- 
πεύει ούχί μόνον τήν ιδίαν αύτοϋ Εκκλησίαν, άλλά καί τήν δλην ’Ορθό
δοξον Εκκλησίαν, τοϋτο δέ διότι είμεθα μία 'Ορθόδοξος Ε κκλησ ία . 
Ε π ίσ ης πρέπει νά πιστεύωμεν δτι τό Πνεΰμα τό "Αγιον θά δώση ήμίν 
τήν δυνατότητα νά ένεργήσωμεν πνευματικώς καί νά έχωμεν τήν άπαι- 
τουμένην συνταύτισιν συνειδήσεων.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Συμφωνώ άπολύτως.

Ό  Σεβ. 'Αρχιεπίσκοπος Φινλανδίας: Έ φ ’ όσον έδέχθημεν τά τέσ- 
σαρα σημεία τής 'Ημερήσιας Διατάξεως, αί Έπιτροπαί δέον όπως συγκρο- 
τηΟώσι πρός τόν σκοπόν έξετάσεως τοΰ περιεχομένου τών σημείων τού
των.

Ό  Σεβ. Π ρόεδρος: 'Ακριβώς πρός τόν σκοπόν τοΰτον συγκρο
τούνται αί Έ πιτροπαί, αί όποϊαι καί θά ύποβάλουν πρός τήν 'Ολομέλειαν 
τάς Εκθέσεις αύτών. Τοϋτο δέ, διότι ή πείρα διδάσκει, δτι τοιαύτης φύσε-
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ως έργασίαι. δηλαδή «έργαστηριακαί». μόνον δΓ έπιτροπών γίνονται. 
Παρακαλεΐται ή Γραμματεία δπως, έν συνεννοήσει μετά τών ’Αρχηγών 
τών Αντιπροσωπειών, καταρτίση τάς Έπιτροπάς. τήν σύνθεσιν τών όποι
ων θά έγκρίνωμεν αυριον, έν 'Ολομελείς.

Και λύεται ή συνεδρία.

Γ  ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 
Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 1976.

Μετά τήν είθισμένην προσευχήν.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Ή  συνεδρία άρχεται. Ώ ρισμέναι Έ κκλησία ι έζή- 
τησαν παρά τής Προεδρικής "Εδρας, δπως πριν ή ή Διάσκεψις ήμών 
είσέλθη είς τήν κατά Έ πιτροπάς εργασίαν αύτής, δοθή είς αύτάς ή ευκαι
ρία νά άναπτύξουν γενικάς τινας άπόψεις, διά νά έχωσιν αύτάς ύπ’ δψει 
αύτών αί τρεις Έ πιτροπαΐ κατά τήν έργαστηριακήν αυτών έργασίαν. Νο
μίζω δτι είναι καθήκον ήμών νά δώσωμεν είς αύτάς τήνεύκαιρίανταύτην. 
’Επειδή δέ πρώτος ήτήσατο τοΟτο, ό Σεβ. Μ ητροπολίτης Κιέβου έχει 
τόν λόγον.

*0 Σεβ. Μητροπολίτης Κίεβου : Ά ναγινώσκει τό ύπ’ αριθμόν 56 Πρα
κτικόν τής συνεδρίας τής Ίερδς Συνόδου τής Ρωσσικής ’Εκκλησίας τής 
18ης Νοεμβρίου 1976, τό κείμενον τοϋ οποίου έν τώ μεταξύ διανέμεται μετά- 
φρασις είς τούς συνέδρους είς τήν ρωσσικήν, τήν έλληνικήν καί τήν 
άγγλικήν, μετά τής διευκρινήσεως δτι ή είς τήν έλληνικήν μετάφρασιν 
δέν είναι κατά πάντα πιστή καί δτι μόνον τό ρωσσικόν πρωτότυπον άπο- 
τελεΐ τό αύθεντικόν κείμενον. Είς τό τέλος δέ της άναγνώσεως εύχαρι- 
στεΤ τούς συνέδρους διά τήν ύπομονήν καί προσοχήν αύτών.

Τό κείμενον τοϋ ώς άνω ύπ’ αριθμόν 56 Πρακτικού έχει ώς άκολού- 
θως :

«Κατά τήν ό>ς άνω συνεδρίαν τής Ίερδς Συνόδου, συνελθοϋσαν ύπό 
τήν προεδρίαν τοϋ Πατριάρχου, συνεζητήθη ή πρόσκλησις τοϋ Ά γιωτά- 
του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Δημητρίου τοϋ Α ' πρός τήν 
Ρωσσικήν ’Εκκλησίαν, δπως συμμετάσχη είς τήν Προπαρασκευαστικήν 
τής Α γία ς καί Μ εγάλης τής 'Ορθοδόξου ’Εκκλησίας Πανορθόδοξον 
Διάσκεψιν. Αΰτη μέλλει δπως συνέλθη μεταξύ 2 1 -3 0  Νοεμβρίου είς Cham- 
besy Γενεύης (Ελβετία).

Πληροφορία : Ή  Διάσκεψις αΰτη είναι προπαρασκευαστική τής Α 
γίας καί Μεγάλης Συνόδου τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας. Αί άπαρχαί
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τής προπαρασκευής τής Συνόδου ανάγονται εις τήν Α ' Πανορθόδοξον 
Διάσκεψιν τής Ρόδου τοΰ 1961, κατά τήν όποιαν ώρίσΟη είς ευρύς κύκλος 
θεολογικών καί άλλων θεμάτων πρός συζήτησιν κατά τήν ’Αγίαν καί Με
γάλην Σύνοδον τής ΌρΟοδόξου Εκκλησίας. Κατανεμημένος είς θέματα 
καί ύποθέματα ό κατάλογος ούτος συμπεριέλαβεν άνω τών 100 ζητημά
των. Ό λ α ι αί 'Ορθόδοξοι Έ κκλησίαι έδει νά έκφράσουν τήν άποψίν 
των έπί τού καταλόγου τούτου. Έ ν  σ υ νεχείς  τά θέματα ταΰτα Οά έδει νά 
γίνουν άντικείμενον συζητήσεω; είς τήν Προσύνοδον. Ή  ’Αντιπροσω
πεία τής Ρωσσικής ΌρΟοδόξου Ε κκλησίας είς τήν Πανορθόδοξον Διά
σκεψιν τοϋ 1961 ύπεγράμμισεν δλον τό πολύπλοκον καί τό εύρύ τοϋ κα
ταλόγου τών θεμάτων, τά όποία Οά εδει νά προετοιμασθοΰν έν δψει τής 
Συνόδου· παρά ταϋτα ό κατάλογος έγινε δεκτός ύπό τήν μορφήν ύπό τήν 
όποιαν προετάθη.

Πρός τόν σκοπόν τής εφαρμογής τών άποφάσεων τών ώς άνω Πανορ- 
Οοδόξων Διασκέψεων ή 'Ιερά Σύνοδος τής Ρωσσικής ’Ορθοδόξου Ε κ κ λ η σ ί
ας ίδρυσε τήν ΙΟην Μαΐου 1963 Ε πιτροπήν διά τήν επεξεργασίαν τοϋ κα
ταλόγου τών θεμάτων τής ΠανορΟοδόξου Προσυνόδου, άποτελουμένην 
άπό Ίεράρχας, κληρικούς καί λαϊκούς. Τάς εργασίας τής Ε πιτροπής διηύ- 
θυνεν ό Σεβ. Μ ητροπολίτης Λένιγκραδ καί Νοβγκορόδ κ. Νικόδημος. 
Ή  Ε πιτροπή έλειτούργησε μέχρι τοϋ Ιουνίου 1968, προητοίμασε δέ διά 
τήν Ίεράν Σύνοδον σχέδιον περιέχον τά κατά τήν άποψίν της τελικά κεί
μενα δλων τών θεμάτων τοΰ καταλόγου.

Ή  Δ' Πανορθόδοξος Διάσκεψις, συνελθοΰσα είς Chambesy τό 1968, 
συνεζήτησε τά προκαταρκτικά θέματα ώς καί τήν διαδικασίαν προπαρα
σκευής τής Συνόδου, άπεφάσισε δέ δπως, άντί τής συγκλήσεως Προσυν
όδου, προετοιμάση τήν ’Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον διά σειράς Προ- 
συνοδικών Πανορθοδόςων Διασκέψεων έπί πλέον, χάριν τού άρτιωτέρου 
συντονισμού τής δλης προπαρασκευαστικής έργασίας, ίδρυσε μίαν Διορ- 
Οόδοξον Προπαρασκευαστικήν Επιτροπήν καί έν έκτελεστικόν διο ικη
τικόν όργανον αύτής — τήν Γραμματείαν—, έδρεΰον είς Chambesy. Ή  
Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Ε πιτροπή πρέπει νά αποτελάται άπό 
εκπροσώπους δλων τών τοπικών ’Ορθοδόξων Εκκλησιών.

‘Η αύτή Δ' Πανορθόδοξος Διάσκεψις τοΰ 1968 έξέλεξεν έκ τοΰ Κα
ταλόγου τής Ρόδου έξ θέματα καί άνέθεσε τήν έπεξεργασίαν των είς έπί 
μέρους Εκκλησίας.

Ή  Διάσκεψις καθώρισεν έπίσης τήν περαιτέρω διαδικασίαν προπα
ρασκευής τής Συνόδου. Ταύτην μέχρι σήμερον ούδεμία άλλη Πανορθό
δοξος Διάσκεψις ή κύρωσε.

Συμφώνως πρός τήν διαδικασίαν αύτήν τά εξ πρώτα θέματα, τήν
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πέεξεργασίαν τών όποιων άνέλαβον ώρισμέναι 'Εκκλησίαι, δέν διήλθον 
άπό δλα τά στάδια μελέτης. Έ ξητάσθησαν μόνον άπό τήν ΔιορΟόδοξον 
Προπαρασκευαστικήν Ε πιτροπήν τό 1971, έν συνεχείς όμως δέν συνε- 
κεντρώΟησαν αί έπ' αύτών άπόψεις όλων τών τοπικών Εκκλησιώ ν, μερι
κοί δέ άπόψεις αί όποϊαι έλήφΟησαν. δέν έγνωστοποιήΟησαν είς τάς υπο
λοίπους.

Αί άπόψεις αύται έπρεπε νά έξετασθοϋν είς νέαν συνεδρίασιν τής 
ΔιορΟοδόξου Προπαρασκευαστικής ’Επιτροπής, κατόπιν δέ νά συζητη
θούν καί ψηφισΟοϋν ύπό τής Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως.

Τόν Μάιον τοΟ 1976 ό Σεβ. Μ ητροπολίτης Χαλκηδόνος κ. Μελί- 
το>ν έπεσκέφθη τήν Μόσχαν ώς ’Αρχηγός τής 'Αντιπροσωπείας τοϋ Ά γιω - 
τάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Δημητρίου καί ύπό τήν 
ιδιότητα αύτήν έξέθεσε τήν άποψιν τούτου έν σχέσει πρός τά θέματα καί 
τήν διαδικασίαν τής προετοιμασίας τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Κατά τήν γνώμην τοϋ Μ ητροπολίτου Μελίτωνος, όπως ούτος έξέ- 
φρασεν αύτήν είς τήν Μόσχαν, ή 'Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος πρέπει νά 
συνέλθη όσον τό δυνατόν ταχύτερον καί ότι είς τήν Κωνσταντινούπολιν 
Οεωροϋν ότι ή Σύνοδος πρέπει νά συνεδριάση μερικάς μόνον ήμέρας 
καί νά άσχοληθή μέ περιωρισμένα, άλλά «φλέγοντα» θέματα φέροντα 
πρακτικόν χαρακτήρα.

"Εχων ύπ’ όψιν τήν άπόφασιν διά τόν περιορισμόν τοϋ καταλόγου 
τών θεμάτων, τήν ληφθεισαν είς τήν ΔιορΟόδοξον Προπαρασκευαστικήν 
’Επιτροπήν τό 1971, ό σεβ. κ. Μελίτων έΟεώρει ότι ή Α γ ία  καί Μεγάλη 
Σύνοδος πρέπει νά μελετήση μόνον μερικά θέματα τοϋ καταλόγου τοϋ 
1961.

Ό  Μ ητροπολίτης Μελίτων ύπεγράμμισε τήν άνάγκην τής άνταλλα- 
γής άπόψεων έφ* όλων τών σχετικών προβλημάτων καί τήν άνάγκην τής 
συμφωνίας σχετικώς πρός τήν ήμερομηνίαν τής Πανορθοδόξου συναντή- 
σεως, ή όποία Οά άναλάβη τήν εύθύνην διά τήν λήψιν τών άποφάσεων 
ώς πρός τά θέματα τής μελλούσης Συνόδου καί τήν μέθοδον επεξεργα
σίας τών θεμάτων τούτων.

’Εκ τών λεγομένων αύτοϋ έγένετο φανερόν ότι ή παλαιά μέθοδος, 
τήν όποιαν έθέσπισεν ή Διάσκεψις τοϋ 1968, ήτο άσύμφορος καί ήμπό- 
διζε τήν ελευθερίαν τής συζητήσεως, ότι δέ σήμερον δέν ύπάρχει άνάγκη 
προκαταρκτικής μελέτης τών θεμάτων τής Συνόδου άπό τάς ’Εκκλησίας, 
άλλά θά ήτο προτιμότερον νά άφεθοϋν ταϋτα δ ι’ έλευθέραν συζήτησιν 
είς τούς Ίεράρχας — μέλη τής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

’Εκ τούτων συνάγεται ότι ή Πανορθόδοξος Διάσκεψις Οά άναθέση
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όλα τά θέματα, τά όποια Οά όρίση ή Σύνοδος, είς μικρός Έ πιτροπάς ει
δικών. Είς τάς Προπαρασκευαστικός ταύτας Έ πιτροπάς δέ θά συμμετά- 
σχουν δλαι αί ’Ορθόδοξοι Έκκλησίαι.

Τά θέματα Οά εκπονηθούν, ώς είπεν ό Μ ητροπολίτης Μελίτων, «έργα- 
στηριακώς».

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον ή άποψις τής Ά γ ια ς  Ε κκλησίας Κωνσταντι
νουπόλεως, τήν όποιαν έξέθεσεν ό Μ ητροπολίτης Μελίτων, άπεδείχθη 
ριζικώς διαφέρουσα άπό τάς συστάσεις, αί όποΐαι έξεπονήθησαν καί έπε- 
κυρώθησαν ύπό τής Δ' Πανορθοδόξου Διασκέψεως τοΟ 1968, ώς καί άλλων 
διορθοδόξων συνελεύσεων, καί, τρόπον τινά, άνήρεσε τήν όλην προερ
γασίαν τών παρελθόντων 15 ετών. Κατά τήν συνομιλίαν τοϋ Σεβ. Μελί- 
τωνος μετά τής Ίεράς ήμών Συνόδου τοϋτο παρετηρήθη είς αύτόν.

Τό Πατριαρχεϊον Μ όσχας προσεπάθησεν έπανειλημμένως καί άνευ 
άποτελέσματος νά έξακριβώση τήν ημερομηνίαν τής συγκλήσεως νέας 
Πανορθοδόξου συναντήσεως. Είς τό τηλεγράφημα τής 14 'Οκτωβρίου 
1976 περιέχεται πρόσκλησις τού Άγιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινου
πόλεως κ. Δημητρίου είς τήν, ώς τήν ώνόμασεν, Λ' ΓΙροσυνοδικήν Διά
σκεψιν, ή  όποια έπρεπε νά συνέλθη είς τήν Γενεύην μεταξύ 2 1 -3 0  Νοεμ
βρίου τρέχοντος έτους.

Κατά τήν γνώμην όμως τοϋ Πατριαρχείου Μ όσχας ή πρότασις διά 
τήν νέαν διαδικασίαν τής προετοιμασίας τής μελλούσης Συνόδου, τήν 
όποιαν έξέφρασε κατά τάς συνομιλίας του ό Μ ητροπολίτης Μελίτων 
είς τόν Πατριάρχην Ποιμένα ενώπιον τής Ίερδς Συνόδου τής Τοπικής 
ήμών Ε κκλησίας — περί ής ό λόγος ανωτέρω — ώς καί αλλαι ένδεχομένως 
προτάσεις, αί όποΐαι δύνανται νά ληφθοϋν άπό διαφόρους Τοπικάς Ό ρθο" 
δόξους Ε κκλησίας, πρέπει νά κριθοϋν όχι ύπό τής Προσυνοδικής Δια- 
σκέψεως, άλλά ύπό τακτικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, ή όποία μόνη 
έχει τό δικαίωμα νά καθορίση ή μεταβάλη τήν μέθοδον προετοιμασίας 
τής Πανορθοδόξου Συνόδου, τήν καθορισθεΐσαν ήδη άπό τού 1968.

Έ ν  σχέσει πρός τό σημεΐον τοΟτο ό Ά γιώ τατος Πατριάρχης Ποιμήν 
είς τό τηλεγράφημά του πρός τόν Ά γιώ τατον Πατριάρχην Δημήτριον 
προέτεινεν δπως ή συνέλευσις τών εκπροσώπων όλων τών ΌρΟοδόξων 
Ε κκλησιώ ν όνομασθή νέα Πανορθόδοξος Διάσκεψις καί έξέφρασε τήν 
λύπην του, ότι παρά τάς έπανειλημμένας έπερωτήσεις τοϋ Πατριαρχείου 
Μόσχας κατά τήν διάρκειαν τών τελευταίων μηνών, δέν έλήφθη επιστολή 
έκ μέρους τοϋ Ά γιωτάτου Πατριάρχου Δημητρίου, ε ίς τήν όποιαν νά 
εκτίθενται μέ άκρίβειαν οί σκοποί, τά καθήκοντα καί τά προβλήματα 
τής μελλούσης Πανορθοδόξου Συσκέψεως.

Κατά τά λεγάμενα τοϋ Άγιωτάτου Πατριάρχου Ποιμένος (είς τό κεί
μενον τοϋ τηλεγραφήματός του) τούτο μαρτυρεί ελλειψιν σοβαρότητος
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είς τόν τρόπον άντιμετωπίσεως τοϋ προβλήματος τής προετοιμασίας τής 
Διασκέψεως καί είναι δυνατόν νά έπιδράση έπί τών άποτελεσμάτων τοϋ 
σπουδαίου τούτου διά τήν ζωήν της ’Ορθοδοξίας γεγονότος.

Μόνον τήν 3 Νοεμβρίου, δηλαδή 18 ήμέρας πρό τής ένάρξεως τής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως, έλήφθη έπιστολή τοϋ Αγιωτάτου Πατριάρ
χου Κωνσταντινουπόλεα>ς κ. Δημητρίου ύπό ήμερομηνίαν 20 ’Οκτωβρίου 
περιέχουσα προτάσεις σχετικάς πρός τήν ήμερησίαν διάταξιν καί τόν κύ
κλον θεμάτων τής προσεχούς Διασκέψεως είς Σαμπεζύ.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΙΝ ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ

1. Δεδομένου ότι ή άπό 20 ’Οκτωβρίου 1976 έπιστολή τοϋ Ά γιω τά- 
του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Δημητρίου κατ’ αρχήν δέν άντι- 
φάσκει είς τό πνεϋμα τής Δ' Πανορθοδόξου Διασκέψεως τοϋ 1968 εΐμεθα 
σύμφωνοι νά θεωρήσωμεν τήν προσεχή Διάσκεψιν ώς Α' Προσυνοδικήν 
Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. ’Εκφράζομεν όμως τήν λύπην μας, ότι. κατά 
παράβασιν τής άποφάσεως τής Διορθοδόξου ’Επιτροπής τοϋ 1971, πρό 
τής Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως δέν συνεκλήθη ή Διορθό- 
δοξος Προπαρασκευαστική ’Επιτροπή.

2. Αί συνομιλίαι μέ τόν Σεβασμιώτατον Μ ητροπολίτην Χαλκηδό
νος κ. Μελίτωνα είς τάς 8 Μαίου 1976 είς τήν Ίεράν ήμών Σύνοδον νά 
Οεωρηθοΰν ώς ένημερωτικαΐ έκ μέρους έκπροσώπου τής Ά γιω τάτης Ε κ 
κλησίας τής Κωνσταντινουπόλεως, διότι άπό τήν πλευράν ήμών δέν έξε- 
φράσθησαν άπόψεις έν σχέσει πρός τήν πληροφορίαν, τήν οποίαν έλά- 
βομεν, άλλά μόνον έξηκριβώθη ή διαδικασία τής προετοιμασίας καί διεκ- 
περαιώσεως τής Πανορθοδόξου ’Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Ή  επίσημος θέσις τοϋ Πατριαρχείου Μ όσχας δέν διετυπώθη έπί τών 
ζητημάτων τούτων, διότι ή ’Ιερά ήμών Σύνοδος δέν συνεζήτησεν αύτά 
πρό τής έπισκέψεως τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κ. 
Μελίτωνος.

3. Νά συμφωνήσωμεν νά περιορισθή ό κατάλογος τών θεμάτίον τής 
'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ό όποιος προητοιμάσθη ύπό τής Α' Πανορθο- 
δόξου Διασκέψεως τής Ρόδου τό 1961, διότι έθεωρήθη άναγκαΐον νά άφε- 
θοϋν τά άκόλουθα θέματα διά πανορθόδοξον συζήτησιν :

I. ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑ

Α. Καθορισμός τής έννοιας τοϋ δόγματος έξ έπόψεως ’Ορθοδόξου.
Β. Θεία ’Αποκάλυψις :
α) ‘Αγία Γραφή.
I. Θεοπνευστία τής 'Αγίας Γραφής.
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2. Κϋρος τών βιβλίων τής Παλαιας Διαθήκης έν τή Ό ρθοδόξψ ’Εκ
κλησία.

β) 'Ιερά Παράδοσις :
(Καθορισμός τής έννοιας καί έκτάσεως αύτής).

Τό θέμα τής Θείας Άποκαλύψεως έχει έκπονηθή ύπό τής Ά γιω τάτης 
Ε κκλησ ίας τής Κωνσταντινουπόλεως, έχει συζητηθή ύπό τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, καί τώρα πρέπει νά έξετασθή ύπό 
τής ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως.

Τό σημεϊον 3 — έπιστημονική έκδοσις τοϋ Βυζαντινού κειμένου τής 
Καινής Διαθήκης — δύναται νά παραλειφθή ώς άντικείμενον μελέτης είς 
τό Συνέδριον τών ’Ορθοδόξων θεολόγων.

Γ. Έ ννο ια  καί αύθεντία τής Ε κκλησίας : 
α) Έ ννο ια  τής Εκκλησίας, 
β) Αύθεντία τής Εκκλησίας, 
γ) Κοινή συνείδησις τής Εκκλησίας.
δ) Τό άλάθητον έν τή Ε κκλησία, άποφαινομένη διά τής Ιεραρχίας 

αύτής έν Οικουμενική Συνόδω.
Τό θέμα τοϋτο έχει ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι εις τήν όρθόδοξον 

έκκλησιολογίαν δέν ύπάρχει γενική επεξεργασία καί προσδιορισμός τής 
έννοιας τής Εκκλησίας.

II. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Α. 'Ορθοδοξία καί Βίβλος :
Ανακατανομή τών λειτουργικών κειμένων.
Β. Πληρεστέρα συμμετοχή τοϋ λαϊκοϋ στοιχείου έν τή λατρευτική 

καί τή άλλη ζωή τής Εκκλησίας.
Τό θέμα τοϋτο έξεπονήθη ύπό τής Ά γιω τάτης Ε κκλησίας τής Βουλ

γαρίας, συνεζητήθη είς τήν Πανορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Ε π ι
τροπήν καί τώρα πρέπει νά γίνη άντικείμενον συζητήσεως είς τήν Πανορθό
δοξον Διάσκεψιν.

III. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΛΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΥΤΑΞΙΛ 

Α. Κωδικοποίησις Ιερώ ν Κανόνων.
Β. Αναπροσαρμογή τών περί Νηστείας Εκκλησιαστικώ ν Διατάξεων
συμφώνως ταϊς άπαιτήσεσι τής συγχρόνου έποχής.

Τό ζήτημα τοϋτο έχει έκπονηθή ύπό τής Ά γιω τάτης Ε κκλησίας τής
Σερβίας, έχει συζητηθή είς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Ε π ι
τροπήν καί τώρα είναι έτοιμον διά συζήτησιν είς τήν Πανορθόδοξον Διά-
σκεψιν.
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Γ. Κωλύματα γάμου.
Τό θέμα τοΟτο Εχει έκπονηθή ύπό τής Ά γιω τάτης Ε κκλησίας τής 

’Ελλάδος καί ύπό τής τοπικής Ε κκλησίας τοϋ Πατριαρχείου τής Μόσχας, 
συνεζητήθη ύπό τής ΠανορΟοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής 
καί πρέπει νά γίνη άντικείμενον συζητήσεως είς τήν ΠανορΟόδοξον Διά- 
σκεψιν.

Δ. Τό 'Ημερολογιακόν ζήτημα. Μελέτη τοϋ ζητήματος τούτου έν 
άναφορ$ πρός τήν περί Πασχαλίου άπόφασιν τής Α' Οικουμενικής Συνό
δου καί έξεύρεσις τρόπου πρός άποκατάστασιν συμπράξεως μεταξύ τών 
’Εκκλησιών έν τώ ζητήματι τούτο).

Τό θέμα τοϋτο έμελετήΟη ύπό τής 'Ελληνικής καί τής Ρωσσικής 
'Ορθοδόξου Ε κκλησίας, συνεζητήθη είς τήν Πανορθόδοξον Προπαρασκευ
αστικήν Ε π ιτροπήν καί θά γίνη άντικείμενον συζητήσεως είς τήν Πανορ
θόδοξον Διάσκεψιν.

IV. ΣΧΕΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Είμεθα σύμφωνοι νά παραμείνουν είς τόν κατάλογον τά ακόλουθα 
σημεία, τά όποια έψηφίσθησαν ύπό τής ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως τοϋ 
1961 :
Α. Διορθόδοξοι σχέσεις

α) Σχέσεις τών κατά τόπους ’Ορθοδόξων αύτοκεφάλων ’Εκκλησιών 
πρός άλλήλας καί πρός τό Οίκουμενικόν Πατριαρχεΐον κατά τούς Κανό
νας καί τήν 'Ιστορίαν.

Τό σημεϊον τοϋτο ή Ά γ ια  καί ’Ιερά ήμών Σύνοδος θεωρεί άπαραί- 
τητον νά συζητηθή διά τής άναλύσεως τών ιστορικών γεγονότων έπί τής 
βάσεως τοϋ περιεχομένου τοϋ 3ου Κανόνος τής Δευτέρας Οικουμενικής 
Συνόδου καί διά τής άναλύσεως τών άρχών καί κριτηρίων, είς τά όποια 
έστηρίχθη ό 28ος κανών τής Δ' Οικουμενικής Συνόδου.

Κατά τήν μελέτην τών ζητημάτων τούτων πρέπει νά ληφθοϋν ύπ' 
δψιν δλαι αί άντιρρήσεις τοϋ ήμετέρου Πατριαρχείου Μ όσχας άπέναντι 
τών μή κανονικών άξιώσεων τής Ά γιω τάτης Ε κκλησίας τής Κωνσταντι
νουπόλεως έπί τών δικαιωμάτων καί τοϋ εδάφους τοϋ Πατριαρχείου τής 
Μ όσχας.

1. ΕΙρηνικά γράμματα
2. Δίπτυχα
3. Ά γ ιο ν  Μϋρον
4. Τήρησις τών έκ τών ιδρυτικών Τόμων άπορρεουσών ύποχρεώσεα>ν.
Β. Τό αύτοκέφαλον καί τό αύτόνομον έν τή ΌρΟοδόξω 'Εκκλησία.
α) Ά νακήρυξις αύτοκεφάλου :
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1. Τις ό άνακηρύσσων
2. Προϋποθέσεις καί όροι
3. Τρόπος άνακηρύξεως αυτοκέφαλου.
4. Τίνες αί σήμερον άνεγνωρισμέναι αυτοκέφαλοι Έ κκλησίαι.
β) Καθορισμός όρων τής άναγνωρίσεως 'Εκκλησίας τινός ώς αυτο

νόμου.
Γ. ’Ορθοδοξία καί Διασπορά.

Ένεστώσα κατάστασις και κανονική Οέσις τής Ορθοδόξου Διασποράς.

V. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

Λ. Μελέτη τρόπων προσεγγίσεως καί ένότητος των Ε κκλησιώ ν έν 
προοπτική πανορθοδόξω.

Β. α) Ό ρθοδοξία καί ελασσόνες Ά ρχα ΐα ι Ά νατολικαΙ Έ κκλησίαι.
β) ‘Ορθοδοξία καί Ρωμαιοκαθολική Ε κκλησία.
γ) Ή  Ό ρθοδοξία καί αί έκ τής μεταρρυθμίσεως προελθοΟσαι Έκκλη- 

σίαι καί Ό μολογίαι.
Κατά τήν συζήτησιν τούτων δέον όπως ύπογραμμισθούν ιδιαιτέρως 

ή Ά γγλικανική 'Ομολογία καί ή Παλαιοκαθολική ’Εκκλησία, μετά τών 
όποιων ή Ό ρθοδοξία αναπτύσσει επιτυχή διάλογον.

δ) Ή  παρουσία καί ή συμμετοχή τής ’Ορθοδόξου Ε κκλησίας είς 
τήν Οικουμενικήν Κίνησιν.

VI. Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ

Συμβολή τών κατά τόπους ’Ορθοδόξων Ε κκλησιώ ν είς τήν έπικρά- 
τησιν τών χριστιανικών ιδεωδών τής ειρήνης, τής έλευθερίας, τής άδελφω- 
σύνης καί τής άγάπης μεταξύ τών λαών.

Οί χριστιανοί καί ό μή χριστιανικός κόσμος άναμφιβόλως δέν Οά 
κατανοήσουν τήν στάσιν τής ‘Ορθοδόξου Ε κκλησίας, έάν ή 'Αγία καί 
Μεγάλη Σύνοδος αύτής άγνοήση άπολύτως τό θέμα τούτο.

VII. ΘΕΟΛΟΠΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έ ννοια  καί εκφρασις τών όρων «ακρίβεια» καί «οικονομία» έν τή 
Όρθοδόξο.) Έ κκλησίς.

2. Ή  «Οικονομία»
α) έν τοΐς μύστηρίοις τόσον τοϊς έντός όσον καί τοΐς έκτός τής Ε κ 

κλησίας τελουμένοις.
β) έν τή άποδοχή είς τήν 'Ορθόδοξον Ε κκλησίαν τών αιρετικών.
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τών σχισματικών καί τών έκπιπτόντων, (τίνες διά βαπτίσματος, τίνες διά 
χρίσματος, τίνες διά λιβέλλου, τίνες δΓ εύχής).

3. «Οικονομία» έν τί| λειτουργίς.
Τά θέματα ταϋτα έξητάσθησαν ήδη ύπό τής Ά γιω τάτης Ρουμανικής 

Ε κκλησίας, συνεζητήΟησαν Οπό τής Πανορθοδόξου Θεολογικής Ε π ι
τροπής καί πρέπει νά ύποβληθοϋν πρός συζήτησιν είς τήν ΠανορΟόδοξον 
Διάσκεψιν.

4. Ή  ευθανασία καί ή 'Ορθόδοξος Θεολογία.
5. Ή  καΟσις τών νεκρών καί ή 'Ορθόδοξος Θεολογία.
Δεδομένου δτι τό τέταρτον καί τό πέμπτον θέμα είναι έξαιρετικώς 

σύγχρονα καί ούδέποτε συνεζητήΟησαν είς τά πλαίσια τής έκκλησιαστικής 
διδασκαλίας, είναι άπαραίτητον δπως δοθή άπάντησις επ’ αύτών.

VIII. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ή  'Ορθοδοξία καί αί φυλετικαί διακρίσεις.
Έ νφ  δλος ό χριστιανικός κόσμος καταβάλλει προσπαθείας διά τήν 

καταπολέμησιν τοϋ ρατσισμοΟ — αύτοϋ του αμαρτήματος κατά τοΟ ΘεοΟ 
καί τής άνθρωπότητος — είναι άδύνατον δπως ή 'Ορθόδοξος Ε κκλησία  
είς τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον μή διατυπώση έπί τούτου τήν γνώ
μην της.

4. Ό σ ο ν  άφορα είς τήν μέθοδον τής προετοιμασίας τής Μεγάλης 
καί 'Αγίας Συνόδου νά άπορριφθή ή πρότασις τοΟ Σεβ. Μητροπολίτου 
Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνος, τήν όποιαν ούτος διετύπωσε κατά τάς συνομι
λίας αύτοΟ έν Μ όσχς είς τάς δ Μαΐου 1976, δπως ομάδες ειδικών — θεο
λόγων έπεξεργάζωνται τά θέματα, καί τοΟτο διότι δλον τό πλήρωμα τής 
Ε κκλησίας οφείλει άπό τών πρώτων ήδη βημάτων νά άσχοληθή μέ τό 
τόσον ουσιώδες δι* αύτήν ιερόν τοϋτο έργον. Ε π ίσ η ς δέ νά άπορριφθοϋν 
αί άλλαι μεθοδολογικοί προτάσεις τοϋ Μητροπολίτου Μελίτωνος περί 
«έπιταχύνσεως» τής προετοιμασίας τής Συνόδου. Ή  προτεινομένη αΰτη 
μέθοδος, κατά τήν γνώμην ήμών, δέν δύναται νά έξασφαλίση σοβαράν 
προετοιμασίαν καί τήν άπαραίτητον ποιότητα επεξεργασίας θεμάτων, 
τά όποια άπασχολοϋν τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τής ’Ορθοδόξου 
Εκκλησίας. Πρός τοϋτο προτείνεται νά καθιερωθώ έκ νέου ή ακόλουθος 
διαδικασία διά τήν προετοιμασίαν τής ’Αγίας καί Μεγάλης Πανορθοδό- 
ξου Διασκέψεως έν Σαμπεζύ τό 1968.

1. Τά θέματα έπεξεργάζονται αί Έ κκλησία ι κατά τήν διάρκειαν έξα- 
μήνου, έν συνεχείς δέ άποστέλλουν αύτά είς τήν έπί τής προετοιμασίας 
τής Συνόδου Γραμματείαν.

2. Ή  έπί τής προετοιμασίας τής Συνόδου Γραμματεία άποστέλλει
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τά άποτελέσματα τής επεξεργασίας είς τάς κατ’ ιδίαν τοπικάς Ε κ κ λ η 
σίας δΓ ένημέρωσιν καί γνωμοδότησιν. Λί τοπικαί Έ κκλησ ία ι οφείλουν 
έντός εξαμήνου νά άποστείλουν είς τήν έπί τής προετοιμασίας τής Συνό
δου Γραμματείαν τήν γνώμην των έπί τοΰ προταθέντος είς αύτάς Ολικοΰ.

3. Μετά τήν λήψιν Οπό τής Γραμματείας τών άπαντήσεων τών ’Εκκλη
σιών έπί τών συζητουμένων θεμάτων, συγκαλεΐται ή ΔιορΟόδοξος Προπα
ρασκευαστική Ε πιτροπή πρός επεξεργασίαν τής πανορΟοδόξου γνώμης 
έπί τών προτεινομένων θεμάτων. Ή  συμπεφωνημένη ύπό τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής ’Επιτροπής ορθόδοξος γνώμη έπί τών έκπονηθέντων 
θεμάτων άποστέλλεται ύπό τής έπί τής προετοιμασίας τής Συνόδου Γραμ
ματείας εις τάς τοπικάς ’Εκκλησίας πρός ένημέρωσιν καί κατόπιν τούτου 
συγκαλεΐται ή Πανορθόδοξος Π ροσυνοδική Σύσκεψις διά τήν τελικήν 
συζήτησιν τοΰ συνόλου τών ύπό κρίσιν θεμάτων.

4. ’Ο λίγον πρό τής Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως συνέρ
χεται ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική 'Επιτροπή διά τήν έξέτασιν 
τών γνωμών τών ’Εκκλησιών έπί τής έκπονηθείσης ύπ’ αύτής θέσεως είς 
τά μελετώμενα θέματα. Ή  Ε πιτροπή , άφοΰ καθορίση τό σχέδιον κειμέ
νου έπί τών μελετωμένων θεμάτων, τό διαβιβάζει πρός έξέτασιν είς τήν 
Πανορθόδοξον Π ροσυνοδικήν Διάσκεψιν.

5. Ή  ΓΙροσυνοδική Διάσκεψις καθορίζει τό τελικόν κείμενον τών 
έγγράφων, τά όποια θά κριθοΰν ύπό τής ’Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

6. Ή  ιδία Προσυνοδική Διάσκεψις εκλέγει καί καθορίζει τά νέα θέ
ματα τοΰ επομένου κύκλου τών ζητημάτων διά τήν μελέτην των ύπό τών 
διαφόρων τοπικών Εκκλησιώ ν, έν συνεχείς έπαναλαμβανομένης όλης 
τής άνωτέρω διαδικασίας μελέτης καί έξετάσεως τούτων ύπό τής έπί μέ
ρους τοπικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας μέχρι τής Ά για ς καί Μεγάλης 
Συνόδου.

7. Μόνον όταν θά έχουν έκπονηθή όριστικώς οί φάκελλοι έπί δλων 
τών ύποβληθησομένων είς τήν κρίσιν τής Συνόδου θεμάτων, δύναται νά 
γίνη λόγος περί ημερομηνίας συγκλήσεως τής Ά για ς καί Μεγάλης Συνό
δου.

5. Θεωρείται άπαραίτητον, δπως ή έπικειμένη Α ' Προσυνοδική Πανορ
θόδοξος Διάσκεψις έξετάση τό ζήτημα τής συμμετοχής καί έκπροσωπή- 
σεως δλο)ν τών τοπικών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών εις τήν έπικειμένην Σύνο
δον.

6. Διά τήν έπιτυχεστέραν προετοιμασίαν τής Ά γ ια ς καί Μεγάλης 
Συνόδου τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας νά θεωρηθή άπαραίτητος ή συμμε
τοχή είς τήν σύνθεσιν τής έπί τής προετοιμασίας τής Συνόδου Γραμμα
τείας, ώς μελών τής Γραμματείας ταύτης, τών άντιπροσώπων τών τοπικών 
'Ορθοδόξων Ε κκλησιώ ν.
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7. Νά χαιρετισθή ι\ σύγκλησις τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου καί 
νά έκφρασθή ή  ευχή όπως αυτη καταστ^ Κ(Χ™ ™ δυνατόν σύντομος, δυ
ναμική. εποικοδομητική, σοβαρά είς τάς άποφάσεις της, καί επίδειξη είς 
όλον τόν κόσμον τήν άδιαίρετον ενότητα τής ’Αγίας 'Ορθοδοξίας.

Διά νά καταστή δέ τούτο πραγματικότης, είναι άπαραίτητος ή αυστη
ρά τήρησις τής ύπό τής Δ' Πανορθοδόξου Διασκέψεως καθορισθείσης 
διαδικασίας προετοιμασίας τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής 'Ορθο
δόξου ’Εκκλησίας.

8. Νά άνατεθή είς τόν σεβ. Μ ητροπολίτην Κιέβου καί Γαλικίας Φι
λάρετον, Πατριαρχικόν Έ ξαρχον Ούκρανίας, άρχηγόν τής ’Αντιπροσω
πείας τοΰ Πατριαρχείου Μ όσχας είς τήν Α' Προσυνοδικήν Πανορθό- 
δοξον Διάσκεψιν, νά άνακοινώση τό παρόν Πρακτικόν τής Ίερδς Συνό
δου είς τήν ’Ολομέλειαν τής ανωτέρω Διασκέψεως.

Ό  Πατριάρχης τής Μόσχας καί Πάσης Ρωσσίας 
t  ΠΟΙΜΗΝ

Τά μέλη τής Ίεράς Σ υνόδου:

Ό  Πατριαρχικός Έ ξαρχος τής Δυτικής 
Εύρώπης Μητροπολίτης Αένινγκραντ καί 
Νόβγκοροντ f  Νικοδήμ
Ό  Πατριαρχικός Έ ξαρχος Ούκρανίας 
Μητροπολίτης Κιέβου καί Γαλικίας f  Φιλαρέτ
Ό  Μ ητροπολίτης Τούλας καί Μπελέφ f  Γιουβενάλιι
Ό  Μ ητροπολίτης Κρουτίτσκης καί Κολόμνας t  Σεραφείμ
Ό  ’Αρχιεπίσκοπος Ρίγας καί Λετονίας f  Λεονίντ
Ό  ’Αρχιεπίσκοπος Κισενιόφ καί Μολδαβίας f  Ίωνάθαν
Ό  Ε πίσκοπος "Αλμα - Ά τα ς  καί Καζαχστάν f  Σεραφείμ
Ό  Διευθυντής τών ’Υποθέσεων τοΰ Πατριαρ
χείου Μόσχας Μ ητροπολίτης Ταλλίν καί 
Εσθονίας t  ’Αλέξιος

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Ή κουσα τό κείμενον μετά προσοχής. Περιέ
χει δύο μέρη, τό εν άφορών είς τό θέμα τής Συνόδου καί τής προετοιμα
σίας αύτής, καί τό έτερον είς θέματα άναφερόμενα είς τάς σχέσεις Οικου
μενικού Πατριαρχείου καί Πατριαρχείου Μόσχας. Τό δεύτερον τούτο 
μέρος είναι άσχετον πρός τό άντικείμενον τής παρούσης Διασκέψεως, 
δι* ό καί δέν δύναται νά γίνη δεκτόν, ουτε νά καταχίορισθή είς τά πρα
κτικά. Ή  Α ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις έχει καθωρισμένον 
σκοπόν καί πλαίσια, ήτοι τήν προπαρασκευήν τής Συνόδου, καί ούχί τήν
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έξέτασιν διμερών διαφορών μεταξύ τών έπί μέρους ’Εκκλησιών. 'Εάν ή 
’Εκκλησία τής Μ όσχας έπιθυμή νά άρη τάς διαφοράς αύτής πρός τόν Ο ι
κουμενικόν Θρόνον, θά πρέπει νά άποταθή πρός τόν Οικουμενικόν Πα
τριάρχην και τήν περί Αύτόν 'Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον καί νά έπιδιώ- 
ξη τήν διευθέτησιν αύτών. ‘Εγώ, ώς Πρόεδρος τής Διασκέψεως, έχω ύπο- 
χρέωσιν νά κρατήσω αύτήν έντός τοΟ πλαισίου του προορισμού αύτής 
καί επ’ ούδενί λόγω δέχομαι τό δεύτερον τούτο μέρος όπως εϊσαχθή ενώ
πιον τής Διασκέψεως. Ώ ς  πρός τό πρώτον δέ μέρος παραπέμπω εις τήν 
εισαγωγικήν όμιλίαν μου περί τού σκοπού καί τών πλαισίων τής παρούσης 
Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Συμπληρωματικώς καί έν 
σχέσει πρός ώρισμένα σημεΤα τού άναγνωσθέντος εγγράφου έχω νά κάμω 
έν προκειμένω τάς έξής διευκρινήσεις καί παρατηρήσεις :

α) Ή  Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Ε πιτροπή τού 1971 δέν άπε- 
φάσισε τήν σύγκλησιν τής Α' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως μόνον διά τήν επεξεργασίαν τών εξ θεμάτων, άλλά καί διά τήν άνα- 
θεώρησιν τού όλου καταλόγου τής Ρόδου. Τοϋτο παρέλειψε νά άναφέρη 
ό άγιος Κιέβου.

β) Ό  άγιος Κιέβου λέγει ότι δέν έπραγματοποιήθη νέα συνεδρία τής 
Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής ’Επιτροπής καί ότι αΰτη είχεν έκ- 
φράσει τήν άνάγκην νά συνέλθη διά μίαν άλλην φοράν πρό τής συγκλή
σεως τής Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, διά νά ρίψη βλέμ
μα είς εκείνα τά όποια είχε προετοιμάσει. Ά λλά  ή έν προκειμένω πραγμα- 
τικότης είναι, οτι, καίτοι έξεφράσθη τοιαύτη εύχή, όμως άργότερον έκρί- 
Οη ότι πρακτικώς δέν Οά ήτο δυνατή ή σύγκλησις καί τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής ’Επιτροπής καί τής Α ' Προσυνοδικής ΠανορΟο- 
δόξου Διασκέψεο>ς εις διάστημα ολίγων ήμερών καί διά τόν περιωρισμέ- 
νον αριθμόν τών προσώπων, τά όποια μετέχουν τών συναντήσεων τούτων, 
άλλά καί διά καθαρώς τεχνικούς λόγους, μέσων κ.λπ., τοϋτο έθεωρήθη λο
γικόν καί κατά τάς γενομένας διορθοδόξους διαβουλεύσεις και συνεπώς 
υπήρχε γενική σχεδόν γνώμη, όπως κατ’ εύθεΐαν συνέλθη ή Α' Προσυνο
δική Πανορθόδοξος Διάσκεψις.

γ) Ουδέποτε εϊπον, ή Σύνοδος νά συνέλθη διά τινας μόνον ήμέρας. 
Εϊπον μόνον ότι πρέπει νά είναι βραχείας διαρκείας. Τήν χρονικήν εκτα- 
σιν τής Συνόδου Οά καθορίση Πανορθόδοξος Διάσκεψις.

δ) Ούδέποτε άπέκλεισα τήν μελέτην τών θεμάτων ύπό τών ’Εκκλη
σιών. Μόνον προέτεινα νά άλλάξη εν σημεΐον τής διαδικασίας, ήτοι άντί 
τά θέματα νά προετοιμάζωνται ύπό τών ’Εκκλησιών, νά γίνεται τοϋτο
ύπό ειδικών έκ θεολόγων έπιτροπών.

ε) Τόν λόγον τής μή συγκλήσεως ένωρίτερον Προσυνοδικής ΓΙανορ- 
Οοδόξου Διασκέψεως εξήγησα είς τήν είσήγησίν μου. ΤΗτο σκόπιμον νά
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δοθή ή ευκαιρία είς τάς Ε κκλησίας, όπως μελετήσουν τήν πρότασιν τής 
Διορθοδόξου Ε πιτροπής περί άναθεωρήσεως τοΰ καταλόγου.

στ) Ά λλω στε καί έγώ ό ίδιος άνέφερον δτι ή έπίσκεψίς μου πρός 
τάς κατά τόπους Ε κκλησίας κατά τόν παρελθόντα Μάιον είχε χαρακτήρα 
άλληλοενημερωτικόν καί άνεπίσημον.

Ώ ς  πρός τήν ουσίαν τοΰ κειμένου, τοΰτο ούδέν τό νεώτερον στοιχεϊον 
κομίζει, άλλ’ έπαναλαμβάνει τά παλαιά τόσον ώς πρός τόν Κατάλογον 
θεμάτων τής Ρόδου, δσον καί ώς πρός τήν μεθοδολογίαν. Πάντως, έπειδή 
πρόκειται περί έκτενοΰς καί έμπεριστατωμένης προτάσεως μιας τοπικής 
Ε κκλησ ίας πρέπει νά δώσω είς τάς άντιπροσωπείας καιρόν διά νά έξε- 
τάσουν ταύτην καί διακόπτο) πρός τοΰτο τήν συνεδρίαν.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Τούλας : Λαμβάνω τόν λόγον ούχί διά νά κάμω 
ομιλίαν, άλλά διά νά έπεξηγήσω ώρισμένα σημεία τοΰ κειμένου, πρός άρ- 
σιν παρεξηγήσεων.

α) Τό κείμενον, τό όποιον άνέγνωσεν ό άγιος Κιέβου, δέν άποτελεΐ 
προσωπικήν αύτοΰ γνώμην, άλλ* επίσημον άποψιν τής Ίερδς ήμών Συνό
δου.

β) Δέν ζητείται Εγκρισις τοΰ κειμένου ύπό τής Διασκέψεως. Τό κεί
μενον άπλώς ενημερώνει τήν Διάσκεψιν.

γ) Ή  πρότασις τής Ίερδς ήμών Συνόδου άποτελεΓται μέν έκ δύο με
ρών, ώς είπεν ό Σεβ. Πρόεδρος, άλλ’ είναι εν δλον. Τό δεύτερον μέρος 
άναφέρεται είς τό θέμα τών σχέσεων τών ‘Ορθοδόξων ’Εκκλησιών πρός 
άλλήλας.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : *Η άποψις περί ένότητος τών δύο μερών άποτε
λεΐ γνώμην τοΰ άγιου Τούλας. Έ γώ  έπ’ ούδενί λόγω δύναμαι νά δεχθώ τό 
δεύτερον μέρος ώς κείμενον συζητητέον έν τή Διασκέψει. Θά έπανέλθωμεν 
δμως πρός συνέχισιν τής συνεδρίας δταν Οά είμεθα έτοιμοι.

Καί λύεται ή συνεδρία.

** *

'Η  συνεδρία έπαναλαμβάνεται τό άπόγευμα τής αύτής ημέρας.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Μετ’ ιδιαιτέρας εύχαριστήσεως φέρω είς γνώσιν 
ύμών, δτι τήν μεσημβρίαν έλήφθησαν συγχαρητήρια τηλεγραφήματα τών 
Μακαριωτάτων Πατριαρχών Αλεξάνδρειάς. Ιεροσολύμων, Μόσχας καί 
Ρουμανίας, ώς καί τοΰ Σεβ. Α ρχιεπισκόπου Α μερικής Βορείου καί Νο
τίου κ. Ιακώβου έξ άποφάσεως τής Συνάξεως δλων τών έν Α μερική Κα
νονικών ’Ορθοδόξων Επισκόπω ν (SCOBA) καί ύπό τήν ιδιότητα αύτοΰ, 
ώς Προέδρου ταύτης. Παρακαλώ τόν Γραμματέα νά τά άναγνώση.
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Ό  Σεβ. Γραμματεύς : Ά να γ ινώ σ κ ε ι:

α) τό τηλεγράφημα τοΰ Μακαριωτάτου Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς: 
Σεβασμιώτατον Μ ητροπολίτην Μελίτωνα 
Πρόεδρον Πανορθοδόξου Διασκέψεα>ς

Χαιρετίζομεν τήν Πανορθόδοξον Σύναξιν τήν άσχολουμένην μέ προ
βλήματα τής 'Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί τοΰ χριστιανικού κόσμου. Οί 
αντιπρόσωποι ήμών θά συμβάλωσιν είς τάς έργασίας.

Ή  ήμετέρα Σύνοδος, συνεδριάζουσα ένοΰται είς τήν διατύπωσιν εύχών 
ύπέρ εύοδώσεως τοΰ Εργου καί τήν άποστολήν άδελφικοΰ χαιρετισμοΰ.

23 Νοεμβρίου 1976
Ό  Πάπας καί Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς Νικόλαος

β) τό τηλεγράφημα τοΰ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων: 
Σεβασμιώτατον Μ ητροπολίτην Μελίτωνα 
Πρόεδρον Α' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως 
Γενεύην

Γηθοσύνως καί χρησταΐς ταϊς έλπίσι χαιρετίζοντες πρώτη ν Π ροσυν
οδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, άδελφικόν άπονέμομεν άσπασμόν 
πάσι τιμιωτάτοις έπισκόποις κατά τόπους άγιωτάτων άδελφών ’Ορθοδόξων 
’Εκκλησιών, λιπαρώς δεόμενοι άπό Παναγίου Τάφου ούρανίου Ε κκλησίας 
Δομήτορος ένισχύσαι ύμάς έν πάσι, κατευθΰναι διαβήματα ύμών, κατευο- 
δώσαι εργον αύτής τή τοΰ Παρακλήτου έπιστασίς, ώστε άχθήναι καθόλου 
άγιωτάτην 'Ορθόδοξον Ε κκλησίαν έγγύτερον ποθητής εύλογημένης Ά γ ι
ας Μεγάλης Συνόδου, συνωδψ μακραίωνι συνοδική παραδόσει είς δόξαν 
Α ποστολικής Εκκλησίας. Χάρις εύλογία Παναγίου Τάφου συναντιλά- 
βοιτο πάσιν.

22 Νοεμβρίου 1976 Βενέδικτος Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων

γ) τό τηλεγράφημα τοΰ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας 
Σεβασμιώτατον Μ ητροπολίτην Χαλκηδόνος Μελίτωνα 
Είς Σαμπεζύ.

Παρακαλώ τήν Ύ μετέραν Σεβασμιότητα όπως μεταφέρη τούς έγκαρ- 
δίους χαιρετισμούς καί τήν ειλικρινή έν Χριστώ άγάπην ήμών τοΤς σεβασμι- 
ωτάτοις καί θεοφιλέσιν άρχιποιμέσι καί πάσι τοΐς μετέχουσιν είς τήν 
Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. Εύχόμεθα είς τόν Σωτήρα. όπως διά τής πα
ρουσίας αύτοΰ έν μέσω αύτών (Ματθ. 18, 20) εύλογή τάς άγρύπνους 
προσπαθείας τών Αντιπροσωπειών τών τοπικών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών, 
Τνα δυνηθώσι προσεγγίσαι έπαρκώς τό τόσον ποθητόν τώ όρθοδόξο) πλη-
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ρώματι γεγονός τής Ά για ς καί Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου. Έ ν  
ταυτώ εχομεν σαφή συνείδησιν του γεγονότος δτι αί έπείγουσαι άνάγκαι 
τής ’Ορθοδόξου Ε κκλησίας, συσσωρευμέναι έπί πολλά ετη, είναι τόσον 
μεγάλαι καί αί όδοί ίκανοποιήσεως τούτων τόσον δυσχερείς, ώστε ήμεΐς, 
οΐτινες εχομεν αφιερώσει εαυτούς είς τήν υπηρεσίαν τής Α γία ς ’Ορθοδο
ξίας, όφείλομεν δπως όπλισθώμεν σοφίς, υπομονή καί άκραδάντω πίστει 
είς τήν παντοδύναμον συμπαράστασιν του Θεοϋ. Έ ν  άναφορφ πρός ταϋτα 
θεωροϋμεν έπάναγκες δπως εΐπωμεν δτι ή σύγκλησις τής Ά γ ια ς καί Με
γάλης Πανορθοδόξου Συνόδου, δσον έπιθυμητή καί έπείγουσα καί civ εί
ναι, δέον όπως προπαρασκευασθή μετά τής μεγίστης προσοχής καί σο- 
βαρότητος ούτως ώστε διά τής ομοφωνίας σκέψεως καί ψυχής τών πατέ
ρων τής μελλούσης Πανορθοδόξου Συνόδου, τό άγιώτατον καί μεγαλοπρε
πές όνομα τοϋ Πατρός καί τοϋ Υίοϋ καί τοϋ Ά γιο υ  Πνεύματος, Τριάς όμο- 
ούσιος καί αχώριστος, δοξασθή. Πεποίθαμεν ότι υμείς, τιμιώτατοι άρχι- 
ποίμενες, πατέρες καί αδελφοί, ένημερώθητε ήδη έπί τής Οέσεοκ τής Ε κ 
κλησίας ήμών ώς πρός τήν παροϋσαν Διάσκεψιν έκτεθειμένην έν τή άπό 
18ης Νοεμβρίου άποφάσει τής Ίερας Συνόδου τής Ρωσσικής ’Ορθοδό
ξου Εκκλησίας. Εύχόμενος έκ βάθους ψυχής τοϊς μετέχουσιν είς τήν ΓΙαν- 
ορθόδοξον Διάσκεψιν. ύπομένοντας άλλήλους έν αγάπη, ζητοϋντας φυ- 
λάξαι τήν ενότητα τοϋ πνεύματος έν τώ δεσμώ τής ειρήνης, όπως ώσιν ισχυ
ροί έν Κυρίω καί έν τή δυνάμει τής ισχύος αύτοϋ (Έφεσ. 4, 2 -3 ,  6 -  10) 
καί έπιτυχώς οίκοδομήσωσι τήν πανορθόδοξον ενότητα.
22 Νοεμβρίου 1976.

Ποιμήν. Πατριάρχης Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας.

δ) Τό τηλεγράφημα τοϋ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας :

Σεβασμιώτατον Μ ητροπολίτην Χαλκηδόνος
κ. Μελίτωνα
Πρόεδρον
Μετά μεγάλης χαράς έλαβον πρό ολίγου τό άδελφικόν ύμών μήνυμα, 

δ ι’ ού άνηγγείλατε είς έμέ τήν σύναξιν τών άντιπροσώπων τών διαφόρων 
Εκκλησιώ ν είς Α' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. Ε πικαλού
μαι μετά ζέσεως τόν Κύριον τής ένότητος όλων έκείνων οί όποιοι πιστεύ
ουν είς Αύτόν νά εύλογήση τάς εργασίας τής ιστορικής ταύτης συνελεύ- 
σεως, στέφων αύτάς διά πλήρους έπιτυχίας πρός σύγκλησιν τής τόσον 
άναμενομένης Συνόδου, είς εν μέλλον όσον τό δυνατόν έγγύτερον.

23 Νοεμβρίου 1976, Ιουστινιανός Πατριάρχης Ρουμανίας
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ε) Τό τηλεγράφημα τοΰ Σεβ. Α ρχιεπισκόπου 'Αμερικής κ. ’Ιακώ
βου :

Μ ητροπολίτην Μελίτωνα
Γ ενεύην.
Μόνιμος Διάσκεψις Όρθοδόξοίν Επισκόπω ν ’Αμερικής, συνερχόμενη 

σήμερον υπό τήν προεδρίαν μου, άπευθύνει εις τήν Ύ μετέραν σεβασμιό
τητα καί τά μέλη τής Προσυνοδικής ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως άδελφι- 
κάς εύχάς καί βέβαιοί ύμας καί τούς περί ύμας περί τών προσευχών αύτής 
διά τήν επιτυχίαν ταύτης. ’Επίσης έκφράζομεν τήν εύχήν όπως ή παρουσία 
παρατηρητών ή συμβούλων μονίμου Διασκέψεως ΌρΟοδόξων ‘Επισκόπων 
‘Αμερικής ληφθή ύπ’ όψιν έφ’ δσον Οεωροΰμεν δτι τό θέμα τής διασπορας 
δέν Οά ήδύνατο νά συζητηθή ίκανοποιητικώς έν άπουσια τών συγκρο- 
τούντων καί έκπροσωπούντων τήν Διασποράν. Μετά βαΟείας τιμής καί 
έν Χριστώ τώ Κυρίω ήμών άγάπης.

23 Νοεμβρίου 1976 ‘Αρχιεπίσκοπος ’Ιάκωβος, Πρόεδρος
’Επίσκοπος Δημήτριος, Γραμματεύς.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Τό αίτημα τής συνελεύσεως απάντων τών έν ’Αμε
ρική κανονικών ‘ΟρΟοδόξων ’Επισκόπων θά τεθή ύπ’ δψιν τής ’Εκκλησίας 
εν καιρώ όταν Οά συζητηθή τό θέμα τής Διασπορας. Τόν λόγον έζήτησαν 
ήδη οί άγιοι Ά ξώμης, Ααοδικείας, Πέτρας, Περιστεριού, Πάφου, Στάρας — 
Ζαγορας καί Ό ρ ο υ ς Λιβάνου. Ό σ ο ι παρεκτός τών ανωτέρω έπιΟυμοΰν 
νά ομιλήσουν, παρακαλώ νά τό δηλώσουν είς τήν Προεδρικήν “Εδραν 
άπό τοΰδε.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Άξώ μης : Ή  διάρθρωσις τής ‘Ορθοδόξου ’Εκ
κλησίας, άποτελουμένης έκ τοπικών Αύτοκεφάλων ‘Εκκλησιών, δέν παρέ
χει κατ’ άνάγκην εύχέρειαν ταχείας προόδου τών διορθοδόξως άποφα- 
σισθέντων, Ιδιαιτέρως δέ τοΰ θέματος τής Ά για ς καί Μεγάλης Συνόδου 
καί τής προπαρασκευής αύτής. Συνιστώμεν διορθόδοξα όργανα, Διορθό- 
δοξον Προπαρασκευαστικήν ’Επιτροπήν, ΠανορΟοδόξους Διασκέψεις. Έ κ  
τών πραγμάτων άποδεικνύεται δτι δέν δύνανται νά λειτουργοΰν ταΰτα όμα- 
λώς εΐτε διότι αί έπί μέρους Έ κκλησίαι άδυνατοΰν νά προσέλΟουν, ώς 
ή Γεωργιανή, εΐτε διότι ώρισμέναι ζητοΰν αναβολήν τών έργασιών. Έ γώ 
μετέσχον τής Προπαρασκευαστικής Ε πιτροπής καί γνωρίζω δτι κατά τήν 
Δ' έν Chambesy Διορθόδοξον Ε πιτροπήν αί Έ κκλησία ι ώφειλον νά στεί- 
λουν τάς εισηγήσεις αύτών είς τήν Γραμματείαν έντός εξαμήνου, έν τού- 
τοις παρήλθε τριετία διά νά στείλουν αύτάς.

Παρ’ δλας αύτάς τάς δυσχερείας καί πολλάς άλλας έξ άλλων λόγων 
τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον, τό όποιον συνέλαβε τήν Ιδέαν τής Οί-



κουμενικής Συνόδου, παρέκαμψεν όλας τάς δυσκολίας, ας έμφανίζει ή σύν- 
Οεσις τών όρθοδόξων πραγμάτο)ν. καί μελετών τήν διοργάνωσιν τής Συνό
δου επιδεικνύει σοβαρότητα καί πείραν, δι’ δ  καί εΤμεΟα εύγνώμονες πρός 
αύτό.

Θά έπεθύμουν νά συνεχίσω. άλλά Οά διακόψω εδώ διά νά άναφερθώ 
είς τό συνοδικόν έγγραφον, τόν οποίον άνέγνωσε σήμερον τό πρωΐ ό άδελ- 
φός άγιος Κιέβου. Δέν υπεισέρχομαι είς τήν ούσίαν, ή όποία δέν μοΰ είναι 
δύσκολον νά άναλυΟή. διότι γνωρίζω δλας τάς έν τώ έγγράφφ τούτω περι- 
πτώσεις.

Παρακαλώ έκ μέρους τής Αύτοϋ Θειοτάτης Μακαριότητος, τού Πα
τριάρχου Νικολάου, τήν άντιπροσωπείαν τής άδελφής Ά γιω τάτης ’Εκ
κλησίας τής Ρωσσίας έν όνόματι τής άδελφικής άγάπης καί άλληλεγγύης 
καί έκ σεβασμού πρός τήν Μητέρα αύτής Ε κκλησ ίαν τής Κωνσταντινου
πόλεως, δπο>ς τό μέν θέμα τών διαφορών αύτής μετά τοΰ Οικουμενικού 
Πατριαρχείου συζητήση έν άλλη εύκαιρίς, τό δέ «Δελτίον» τών διαμαρτυ
ριών τό άποσύρη αύτήν τήν στιγμήν καί μή άφήση τά μέλη τής παρούσης 
πρώτης Προσυνόδου νά τό καταδικάσουν. Διότι τοιαΰται διαμαρτυρίαι 
δέν Εχουν προηγούμενον είς τάς Οικουμενικός Συνόδους.

Ό  Σεβ. Μ ψροπολίτης Λαοδικείας: Αίσθανόμεθα ανησυχίαν τινά, 
διότι προσβάλλεται τό συνοδικόν βίωμα, τό όποιον άποτελεϊ τήν βάσιν 
τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας. Τό γεγονός, δτι συνερχόμεθα έδώ, απορρέει 
έκ τού γεγονότος, δτι εΐμεθα τοπικαί Έ κκλησίαι, άλλά καί συγχρόνως ή 
Μία, ’Αγία καί Καθολική Ε κκλησία. Αί δυσκολίαι δέ τάς οποίας άντιμε- 
τωπίζομεν προέρχονται καί αύται έκ τής διπλής ταύτης ύποστάσεο)ς τής 
’Ορθοδόξου Ε κκλησίας, οϋσης συγχρόνως τοπικής καί καθολικής. Ή  
συνοδικότης πρέπει νά έκφράζεται διά τής ομοφωνίας, καί μάλιστα τής 
όμοφωνίας έν πνεύματι.

Προτείνω δπως κατά τήν επιλογήν τών θεμάτων διά τήν μέλλουσαν 
Σύνοδον τεθή ώς κριτήριον ή προτεραιότης τών θεμάτων ή προκύπτουσα 
έκ τής έπικαιρότητος αύτών. Τούτο νά μή έρμηνευΟή έν τή έννοίς απο
κλεισμού τών άλλων θεμάτων. Ά ντικείμενον τής Διασκέψεως είναι δλος 
ό κατάλογος θεμάτων τής Ρόδου. Κύριος όμως σκοπός αύτής θά πρέπει 
νά είναι ή επιλογή τών θεμάτο)ν έκείνων, τά όποια έχουν προτεραιότητα.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας : Επιθυμώ νά έπαναλάβω όσα ό άγιος 
Δαλματίας είπεν είς τό χθεσινόν μήνυμα αύτού μεταφέρων είς ήμάς τάς 
άπόψεις τοΰ Μακ. Πατριάρχου τών Σέρβων κ. Γερμανοΰ. Οί λόγοι ού- 
τοι ήσαν μεστοί άδελφικής Χριστιανικής άγάπης καί μετέφεραν ήμάς είς 
παλαιάς Συνοδικός περιόδους. Πρέπει οί λόγοι ούτοι, κατά τήν γνώμην 
μου, νά χρησιμεύσουν ώς γνώμων κατά τάς Συνεδριάσεις τής Διασκέψεως.
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Σήμερον τήν πρωίαν ήκουσα μέ ενδιαφέρον τήν είσήγησιν τοϋ άγιου 
Κιέβου καί ομολογώ οτι έξεπλάγην. διότι παρουσίασεν ένώπιον τής Συνε- 
λεύσεο>ς μίαν Συνοδικήν άπόφασιν, ή όποια λόγω τής φύσεως αύτής δέν 
είναι δυνατόν νά γίνη άνπκείμενον συζητήσεως Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως. Δέν είναι νοητόν μία 'Αντιπροσωπεία νά προσκομίζη άπόφασιν, 
διότι τότε δέν είναι δυνατός ό έλεύθερος διάλογος. Ό μω ς είναι δυνατόν, 
βεβαίως, νά χρησιμοποιηθή υπό τής Ρωσσικής Άντιπροσο>πείας κατά τήν 
προσπάθειαν έναρμονίσεως τών θέσεων αύτής πρός τά έδώ μέλλοντα νά 
συζητηθούν προβλήματα.

’Αδελφοί ! Ή  ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία ταλανίζεται. Ό  χρόνος καί αί 
τοπικαί συνθήκαι έπεβάρυναν αύτήν μέ δυσχερή προβλήματα. Είναι άνε- 
πίτρεπτον είς ήμας νά προσθέτωμεν άκόμη περισσότερα. Μέ αισθήματα 
άδελφότητος, δς χωρήσωμεν είς τό εργον ήμών καί ή χάρις τοϋ Θεοϋ Οά 
στέψη τάς προσπαθείας ήμών.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Περιστεριού: Σεβασμιώτατε Ά γ ιε  Πρόεδρε, 
άγιοι αδελφοί, άξιότιμοι σύμβουλοι,

’Επειδή διεκηρύξατε, άλλά καί εφαρμόζετε δημοκρατικάς διαδικασί
ας καί έπειδή προέρχομαι άπό μίαν 'Εκκλησίαν καί χώραν δημοκρατικω- 
τάτην, δπως ή Ε λλάς, θά μοϋ επιτρέψετε νά πώ κι έγώ τόν λόγον τής έδώ 
παρουσίας τής άντιπροσωπείας τής Ε κκλησ ίας τής Ε λλάδος : Κατά μήνα 
Μάιον έπεσκέφθη ή άντιπροσωπεία τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου ύπό 
τήν προεδρίαν τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνος καί τά 
άποφασισθέντα συνοψίζονται έπιγραμματικώς είς δύο καί μόνον φράσεις, 
κατά τήν προσωπικήν μου διατύπωσιν : Πρώτον, ή ’Εκκλησία τής Ε λ λ ά 
δος ήλθεν είς Γενεύην νά συσκεφθή καί νά καταλήξη όμοϋ μετά τών αδελ
φών όμοδόξων Ε κκλησιώ ν είς τήν σύνταξιν καί τόν καθορισμόν μικροϋ 
άριθμοϋ θεμάτων, τά όποια Οά έξετάση ή Α γ ία  καί Μεγάλη Σύνοδος, άφοϋ 
μάλιστα άπό δλας τάς Ε κκλησίας έχαρακτηρίσθη ώς λίαν έπιμήκης ό 
κατάλογος τής Ρόδου καί ώς έκ τούτου πρακτικώς άνεφάρμοστος ώς έχει 
διατυπωθή. Δεύτερον, μέλημα τής ήμετέρας άντιπροσωπείας, κατά τάς έξ 
Α θηνώ ν πρό τής άναχωρήσεως οδηγίας τής Ά γιω τάτης ’Εκκλησίας τής 
Ε λλάδος, είναι μετά τόν καθορισμόν τών όλίγων θεμάτων, ή άναζήτησις 
μέ τούς άγίους άδελφούς καί τούς συμβούλους μας, καί έξεύρεσις τής πρα- 
κτικωτέρας καί έπωφελεστέρας μεθόδου διαδικασίας τών καθορισθησομέ- 
νων θεμάτων είς τήν παροϋσαν Προσυνοδικήν Διάσκεψιν.

Σήμερον παραδόξως πως εύρέθημεν πρό ένός μακροσκελοΟς πρακτι
κού τής Α γ ία ς  Συνόδου τής σεβασμίας Ε κκλησ ίας τής Ρωσσίας. πού 
κατά τήν γνώμην τής άντιπροσωπείας τής Ε λλάδος άποτελεΐ έσωτερικόν 
θέμα τής Ά γιω τάτης Ε κκλησίας τής Μόσχας καί άφορφ είς τήν ιστορίαν
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τών διεκδικήσεων τής ’Εκκλησίας ταύτης άπό τό Οικουμενικόν Πατριαρ- 
χείον Κωνσταντινουπόλεως. Δέν γνωρίζομεν εις τάς λεπτομερείας τάς 
άπαντήσεις είς τάς έπιστολάς καί τά έγγραφα τής 'Εκκλησίας Κωνσταντι
νουπόλεως, άλλ’ οϋτε καί μάς άφοροϋν ταύτην τήν στιγμήν.

'Εκείνο όμως πού μάς έχει καταπλήξει μεταξύ άλλων είναι καί ή έκ- 
φρασις, τήν όποιαν ήκούσαμεν άπό τόν σεβ. Κιέβου κ. Φιλάρετον, ότι αί 
ένέργειυι τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, τής Μητρός 'Εκκλησίας, δέν 
είναι σοβαραί, στερούνται σοβαρότητος, &ν καλώς άπεδόθη ή μετάφρασις. 
Τοιαύτα κείμενα άσχετα πρός τό κύριον Εργον τής Α' ταύτης Προσυνοδι
κής ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως καί χαρακτηρισμοί τόσον βαρείς είναι 
καθ’ ήμας καί άπαράδεκτοι καί άδιανόητοι. Παρακαλώ τόν άγιον Κιέβου 
νά επανόρθωση τήν λίαν άτυχή εκφρασιν καί έπειδή ήΟέλησε νά μάς παρα- 
πέμψη είς τό ιστορικόν τών διμερών σχέσεων μεταξύ Μ όσχας καί Κων
σταντινουπόλεως, τόν ήκούσαμεν μέ χριστιανικήν υπομονήν, καί άνοχήν 
Οά έλέγαμεν έν πάση ειλικρινείς.

Καί τώρα, άγιε Πρόεδρε, προτείνομεν νά κλείση ή μεγάλη αύτή άκαι- 
ρος παρένΟεσις καί νά εΐσέλθωμεν είς τήν ούσίαν τοϋ κυρίου ήμών έργου, 
διά τό όποιον καί διενύσαμεν άποστάσεις, δηλαδή, τήν σύνταξιν καταλό
γου τών θεμάτων, τάς προτάσεις, τήν διαδικασίαν πρός έξέτασιν αύτών, 
νά τελειώνωμεν καί έν άγάπη καί χριστιανική κατανοήσει τής εύθύνης 
ήμών, ένώπιον Θεού καί άνθρώπων, έναντι τών ’Εκκλησιών ήμών, τών 
οποίων τό πνεύμα καί τάς έντολάς μεταφέρομεν ένταϋθα. Αύτά έχει νά 
εϊπη, σήμερον, ή ’Αντιπροσωπεία τής "Εκκλησίας τής 'Ελλάδος.

Ό  Σεβ. ΜητροποΜτης Πάφου: Σεβασμιώτατε "Αγιε Πρόεδρε,
"Ηλθομεν είς τήν Προσυνοδικήν ταύτην Πανορθόδοξον Διάσκεψιν 

άσφαλώς μέ ένα καί τόν αύτόν σκοπόν όλοι : νά συμβάλωμεν, έκαστος τό 
κατά δύναμιν, είς τήν προλείανσιν τής όδοϋ, ήτις θά μάς όδηγήση είς τρό
πον σύντομον είς τήν άπό πολλοϋ άναμενομένην 'Αγίαν καί Μεγάλην Παν
ορθόδοξον Σύνοδον. ΔΓ αύτής Οά δώσωμεν μαρτυρίαν δτι ό ’Ορθόδοξος 
χριστιανικός κόσμος καί ενότητα έχει καί συνείδησιν τής ένότητος αύ
τοϋ καί δτι έχει καί τήν δύναμιν καί τήν Ικανότητα καί τήν άξιότητα νά 
δέχεται τάς φωτεινάς καί ζωογόνους πνοάς τοϋ Παρακλήτου καί νά έκπέμπη 
ταύτας είς τόν κόσμον άδόλους καί άνοθεύτους, χωρίς νά έμποδίζεται ουτε 
ύπό τοϋ χρόνου, ούτε ύπό τοϋ χώρου.

Διά νά έπιτύχωμεν όμως είς τοϋτο πρέπει νά συνειδητοποιήσωμεν 
ότι άπό τής στιγμής κατά τήν όποιαν έλάβομεν θέσεις συνέδρων είς τόν 
ίερόν τοϋτον χώρον έν όνόματι τοϋ Λυτρωτοϋ ήμών Ίησοϋ, δέν είμεθα 
οί έκπρόσωποι μιας έπί μέρους 'Εκκλησίας. "Οχι. Ά λ λ ' είμεθα οί έκπρό- 
σωποι τής Μίας καί μόνης ’Εκκλησίας, τής Μίας 'Αγίας ΌρΟοδόξου, Ά πο-
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στολικής καί Καθολικής ’Εκκλησίας τοϋ Χριστοϋ. Καί πρέπει επομένως 
είς τήν διάσκεψιν αυτήν να σκεπτώμεθα καί νά έργαζώμεθα οχ; 'Ορθόδοξοι 
καί μόνον, ώς παρετήρησε καί ό Σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης Λαοδικεί- 
ας Ιγνάτιος, καί δχ ι ώς έκπρόσωποι μιδς τοπικής ή ’Εθνικής ’Εκκλησίας. 
’Αξίζουν νά έπαναληφθώσι τά όσα αξιομνημόνευτα άνέφερε χθές είς τήν 
χαιρετιστήριον προσφώνησιν αύτοϋ ό Σεβ. Μ ητροπολίτης Δαλματίας κ. 
Στέφανος. Εϊπεν ό Σεβασμιώτατος, άν καλώς ενθυμούμαι : «Ή  Αύτοϋ 
Μακαριότης ό Πατριάρχης Σερβίας μας Εδωσεν έντολήν είς τήν Προσυνο- 
δικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν νά σκεπτώμεθα καί νά έργαζώμεθα όχι 
ώς Σέρβοι άλλ’ ώς υπεύθυνα μέλη καί ώς έκπρόσωποι τής ’Ορθοδόξου 
Εκκλησίας». Αί όδηγίαι αύται τοϋ Πατριάρχου τών Σέρβων πρός τήν 
άντιπροσωπείαν Αύτοϋ άποτελοϋν όδηγίας καί πρός όλους ήμδς.

*Η ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία είναι Μία καί μ όνη .Ή  έκ λόγων οργανωτι
κών καί έθνικών διαίρεσις αύτής είς τάς κατά τόπους ’Εκκλησίας δέν πρέ
πει νά άφίνεται νά δ ιασπς καί δέν διασπς τήν ένότητα καί μοναδικότητα 
αύτής. Δέν είμεθα έδώ ώς Κύπριοι ή Ρώσσοι ή Ρουμάνοι ή "Ελληνες ή 
’Αλεξανδρινοί, άλλ’ έδώ είμεθα όλοι συγκεντρωμένοι ό>ς ‘Ορθόδοξοι 
χριστιανοί καί ώς αδελφοί ήνωμένοι καί άδιάσπαστοι διά τής αύτής πί- 
στεως.

Διά τοϋτο έπιτρέψατέ μοι, άγιε Πρόεδρε, νά παρατηρήσω ότι αί οίαι- 
δήποτε άποφάσεις τών Συνόδων τών έπί μέρους άγίων ΌρΟοδόξων ’Εκ
κλησιών, έφ’ όσον άφορώσιν είς πανορθόδοςα θέματα, όσονδήποτε σε- 
βασταί καί άν είναι, δέν δύνανται έπ’ ούδενί λόγω νά προδεσμεύωσι τάς 
Πανορθοδόξους Διασκέψεις. Έ άν έκάστη έπί μέρους ’Εκκλησία λαμβάνη, 
συνοδικώς ή άλλως, άποφάσεις έκ τών προτέρων, διά θέματα Πανορθοδό- 
ξων Διασκέψεων, καί άξιοι αί άποφάσεις αύται νά άποτελέσουν κατευθυντη
ρίους γραμμάς καί άναλλοιώτους βάσεις τής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, 
τότε ποΤος ό σκοπός τών Διορθοδόξων ή Πανορθοδόξων Διασκέψεων ; 
Πώς τότε ήμπορεΐ νά ύπάρχη καί νά μαρτυρηθή ή ένότης τής ’Ορθοδο
ξίας παρά τήν πολλαπλότητα τών έπί μέρους ’Εκκλησιών ; Καί διά ποίον 
σκοπόν νά έπιδιώκωμεν μετά τόσου ζήλου τήν σύγκλησιν τής μιας 'Αγίας, 
Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου ; Πρός τ ί ; Διά νά έπικύρωση άπλώς, 
Αν είναι δυνατόν, άποφάσεις τών έπί μέρους Συνόδων, αΐτινες πολλάκις 
μάλιστα άντίκεινται πρός άλλήλας ; Καί ποϋ εύρίσκεται έν τοιαύτη περι- 
πτώσει ή έπενέργεια τοϋ 'Αγίου Πνεύματος έν τή Πανορθοδόξω Συνόδω, 
όταν ήδη αΰτη εχη δεσμευθή έκ τών προτέρων :

Έ χω  υποσημειώσει, άγιε Πρόεδρε, τά όσα ΰμεΐς είπατε καί έπανειλημ- 
μένως έτονίσατε, ότι δηλαδή τά όσα άπό μέρους τοϋ Οικουμενικού Πατριαρ
χείου ύπεβάλετε είς τάς κατά τόπους άδελφάς ’Εκκλησίας πρός μελέτην 
ήσαν δχ ι δεσμευτικαί άποφάσεις, άλλ’ οϋτε κάν προτάσεις, ήσαν άπλαΐ
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σκέψεις. Τονίζομεν λοιπόν δτι μόνον ύπό τήν έννοιαν αύτήν είναι δεκταί 
οίαιδήποτε σκέψεις καί τών άλλων αδελφών ’Εκκλησιών, επ’ ούδενί λόγω 
όμως δεσμευτικοί τής Διασκέψεως αποφάσεις.

"Ας σκεπτώμεθα λοιπόν ώς εκπρόσωποι τής 'Ορθοδοξίας καί μόνον 
καί δχι ώς έκπρόσωποι διαφόρων ’Εκκλησιών. Δέν είναι εδώ Παγκόσμιον 
Συμβούλιον ’Εκκλησιών, δπου ύπάρχει ή διαίρεσις καί ή κάθε 'Εκκλησία — 
μέλος άλλα τών άλλων πιστεύει καί έπιδιώκει καί αποφασίζει καί σέβεται. 
’Εδώ ημείς εΐμεθα καί διασκεπτόμεθα ώς συμβούλιον μιας καί μόνης ’Εκ
κλησίας, τής ’Ορθοδόξου. Ά ς  χωρήσωμεν λοιπόν έπί τό ιερόν ήμών έρ- 
γον μέ αύτό τό πνεύμα καί μέ αύτήν τήν συνείδησιν. Εύχαριστώ.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας — Ζαγοράς : «Σεβασμιώτατε ’Αδελφέ 
Πρόεδρε.’Αγαπητοί Πατέρες καί ’Αδελφοί,

Κατά τήν πρωινήν συνεδρίαν, ήκούσαμεν τάς άπόψεις τής Ρωσσικής 
’Εκκλησίας δσον άφορς είς τό άντικείμενον τής παρούσης Α' Προσυνο
δικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, τό όποΤον έχει άμεσον σχέσιν πρός τήν 
σύγκλησιν καί τάς έργασίας τής ’Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Ή  Άντιπροσο)πεία τής ’Ορθοδόξου Βουλγαρικής Ε κκλησίας εύχα- 
ριστεί έγκαρδίως τόν Σεβ. Μ ητροπολίτην Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνα διά 
τήν ευκαιρίαν ήν παρέσχε τοΐς συνέδροις όπως μεταφέρωσι τή 'Ολομε
λείς τάς άπόψεις τών κατά τόπους ’Ορθοδόξων ‘Εκκλησιών έπί τών ζητη
μάτων, τών θεμάτων τοΰ καταλόγου, τής μεθοδολογίας καί τοΰ τρόπου 
έργασίας τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Ή  'Αντιπροσωπεία ήμών ύποστηρίζει πλήρως τάς άπόψεις τής Ρωσσι
κής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, τάς έκφρασθείσας διά τής άποφάσεως τής 
Ίεράς Συνόδου τής ’Εκκλησίας τών Ρωσσίας, τήν οποίαν άνέγνω σήμερον 
τήν πρωίαν ό Σεβ. Μ ητροπολίτης Κιέβου κ. Φιλάρετος. Θεωροΰμεν δτι 
τό κείμενον τούτο πρέπει νά καταχωρισθή έξ ολοκλήρου είς τά Πρακτικά 
τής παρούσης Διασκέψεως. Τό περιεχόμενον τοΰ ώς άνω κειμένου δέν 
δύναται νά χωρισθή είς δύο μέρη. ’Αποτελεί §ν άδιαίρετον σύνολον. Ό σ ο ν  
αφορά είς τά έν αύτώ άναφερόμενα θέματα, προέρχονται έκ τών άποφά- 
σεων τών κατά καιρούς Διορθοδόξων καί Πανορθοδόξων Διασκέψεων καί 
έχουν βασικόν χαρακτήρα. Ώ ς  δ’ έκ τής φύσεως αύτών είναι όργανικώς 
συνδεδεμένα μέ τήν Ή μερησίαν Διάταξιν τής Διασκέψεως ήμών. ’Εχαρα- 
κτηρίσθη δέ λανθασμένως ώς δεύτερον μέρος τό παράρτημα τοΰ κειμέ
νου τούτου, τό όποιον είναι απαραίτητον πρός διασάφησιν τών θεμάτων, 
τά όποια έχουν σχέσιν πρός τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον.

Ή  'Αντιπροσωπεία τής ’Ορθοδόξου Βουλγαρικής ’Εκκλησίας έχει 
τήν έντολήν τής Α.Μ. τοΰ Πατριάρχου Βουλγαρίας κ. Μαξίμου καί τής 
Ίερας Συνόδου, όπως γνωρίση τή 'Ολομελείς τής παρούσης Προσυνοδικής
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ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως τάς απόψεις αυτής, έκφρασθείσας κατά τήν 
έπίσκεψιν τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκηδόνος είς Σόφιαν, κατά Μάιον 
τοϋ 1976.

’Αναφέρω ένταϋθα έπί λέξει τούς λόγους τοϋ Μακ. Πατριάρχου Βουλ
γαρίας κ. Μαξίμου :

«Εύχαριστώ τόν Σεβ. Μ ητροπολίτην Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνα, κο- 
μίζοντα άδελφικάς πασχαλίους εύχάς τής Α.Θ. Παναγιότητος τοϋ Οικου
μενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Δημητρίου, καί ευχαριστώ 
επίσης αυτόν διά τήν έμπεριστατωμένην εκθεσιν αύτοϋ, δΓ ής έγνώρισεν 
ήμΤν τήν καθ’ δλου πορείαν καί έξέλιξιν τοϋ θέματος τής προπαρασκευής 
τής Συνόδου, άρχόμενος μάλιστα άπό της Α' έν Ρόδω ΠανορΟοδόξου Δια- 
σκέψειος τώ 1961. Συμφωνοϋμεν απολύτως μέ τήν έκτίμησιν τών πραγμά
των ύπό τοϋ σεπτοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 
"Αν καί ή  πραγματοποίησις τής Συνόδου καθυστέρησεν, δμως ό εκτοτε 
χρόνος δέν παρήλθεν είς μάτην. Θεοοροϋμεν δέ τάς περί καΟυστερήσεως 
δικαιολογίας ώς όρθάς. Πιστεύομεν δτι είναι προτιμότερον νά βαδίζωμεν 
άργά, άλλά νά προετοιμαζώμεΟα καλύτερον καί είς βάθος, ώστε ή Σύνοδος 
νά δυνηθή νά διαδραματίση τόν άρμόζοντα αύτή ρόλον καί άντεπεξέλΟη 
είς τάς έλπίδας τοϋ πληρώματος τής ’Εκκλησίας. Έκτιμώμεν ιδιαιτέρως 
τά δσα μέχρι τής σήμερον συνετελέσΟησαν ύπό τών ΓΙανορΟοδόξων Δια
σκέψεων, άλλά καί δΓ ανταλλαγής σκέψεων καί συνεργασίας μεταξύ τών 
’Εκκλησιών, έπί τφ  σκοπώ τής προπαρασκευής τής 'Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου. Πιστεύομεν δτι δέν εϊναι ορθόν νά άλλάξωμεν τάς άποφάσεις 
τών ΠανορΟοδόξων Διασκέψεων, διότι αύται έχουν ληφθή κατόπιν έμπε- 
ριστατωμένης κατ’ ιδίαν συζητήσεως καί κοινής έν Διασκέψεσιν όμοφω- 
νίας μεταξύ τών 'Ορθοδόξων Εκκλησιώ ν. Τοϋτο ισχύει καί διά τά θέματα 
τοϋ καταλόγου, τά όποια ή Δ' Πανορθόδοξος Διάσκεψις παρέπεμψε πρός 
επεξεργασίαν ώς κατ’ εξοχήν άντικείμενα τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνό
δου. Αί άπο«ί>άσεις τής Διασκέψεως ταύτης, πρός έπιλογήν έκ τοϋ καταλό
γου τής Ρόδου ώρισμένων θεμάτων, έχουν έγκριθή ύπό τών Ιερώ ν Συνό
δων τών ’Εκκλησιών, καί ώς έκ τούτου, νομίζομεν δτι ή αλλαγή αύτών 
τών θεμάτων δέν Οά έπρεπε νά γίνη. ’Επίσης κατά τήν γνώμην τής ήμετέ- 
ρας ’Εκκλησίας Οά ήδυνάμεθα νά συζητήσωμεν έν τή Συνόδω θέματα λα
τρείας, σχέσεις τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών πρός άλλήλας, σχέσεις τών 
’Ορθοδόξων Εκκλησιώ ν πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον, ώς καί 
τινα τών ζωτικών Οεολογικών καί κοινωνικών προβλημάτο>ν.
’Αγαπητοί άδελφοί,

Ή  ήμετέρα ’Αντιπροσωπεία δέν συμφωνεί μέ τήν έκφρασθεϊσαν 
αποψιν δτι ή μέθοδος έργασίας τών μέχρι τοϋδε Διορθοδόξων Διασκέ
ψεων περιορίζει τήν ένέργειαν τοϋ 'Αγίου καί Ζωοποιοϋ Πνεύματος τοϋ
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Θεοϋ. Ό  Κύριος λέγει «όπου είσίν συνηγμένοι . . . η  (Ματθ. 18, 20). Αί 
μέχρι τοΟδε Πανορθύδοξοι Διασκέψεις άπό τής Α' έν Ρόδο.) μέχρι τής τε
λευταίας αδελφικής συναντήσεως του 1971 έχουν γίνει έν όνόματι τοΟ 
Κυρίου, καί είμεθα βαθέως πεπεισμένοι δτι κατά τάς Διασκέψεις ταύτας 
παρίστατο 6 Κύριος καί ένήργησε τό Ά γ ιο ν  αύτοΟ Πνεϋμα. Έ χε ι έκφρα- 
σΟή κατ’ αύτάς τό θέλημα του Θεοϋ διά τό καλόν τής Εκκλησίας. "Οπως 
είναι γνωστόν, αί Διασκέψεις αύται ύπήρξαν πολύκαρποι καί είς ολόκληρον 
σειράν κειμένων βλέπομεν άποφάσεις, αΐτινες έχουν ώς σκοπόν τήν έπιτυ- 
χίαν τής Α γ ία ς καί Μεγάλης Συνόδου. Τώρα, ανατίθεται είς ήμας δπως, 
μέ τήν βοήθειαν τοϋ Θεοϋ, συνεχίσωμεν τό ιερόν τοϋτο έργον, φέροντες 
είς πέρας τό έν τή Α' έν Ρόδω ΠανορΟοδόξω Διασκέψει Οεμελιωθέν έργον.

Τό Ά γ ιο ν  Πνεϋμα ενεργεί κατά διαφόρους τρόπους καί διά τοϋ προ
φορικού, άλλά καί διά τοϋ γραπτοϋ λόγου. Δέν επιδέχεται φραγμούς. Α νεξ
αρτήτως έάν αί κατά τόπους Έ κκλησίαι έκφράζωνται γραπτώς ή προ- 
φορικώς δσον άφορφ είς τά θέματα, αί απόψεις αύται έχουν ιδιαιτέραν 
σημασίαν, διότι άντικατοπτρίζουν πανορθοδόξίος τήν ενέργειαν τοϋ Ά γ ι
ου Πνεύματος καί τήν είς αύτήν άπόκρισιν καί άπάντησιν τής άνΟρωπίνης 
ψυχής. Τό "Αγιον Πνεϋμα σημαίνει ζωή. Αί μέχρι τώρα άποφάσεις καί 
άπόψεις δέν είναι έκτός τής δυναμικότητος τής ζωής. Είναι φυσικόν ότι 
καί τά μελλοντικά ήμών βήματα πρός τήν προπαρασκευήν τής Ά γιας 
καί Μεγάλης Συνόδου, συνεργοϋντος καί τοϋ Α γίου  Πνεύματος, δέν Οά 
κεΐνται έκτός τής δυναμικότητος ταύτης. *Η Εκκλησία  τοϋ Θεοϋ πρέπει 
νά άγιάζη τούς άνθρώπους καί νά τούς σώζη είς κάθε έποχήν.

Ή  ήμετέρα Α ντιπροσωπεία έμμένει ώς πρός τήν καταχώρησιν τής 
παρούσης άπόψεως ταύτης είς τά Πρακτικά.

Σας εύχαριστώ διά τήν προσοχήν σας.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Ό ρους Λιβάνου : Σήμερον τό άπόγευμα συνην- 
τήθην τυχαίως μέ ένα Ά γγλ ο ν  δημοσιογράφον, ό όποιος μοι είπε : «Διατί 
ή Αντιπροσωπεία τής Γεωργίας δέν ήλθε;». Καί προσέθεσε μέ σκεπτι
κισμόν : «νομίζετε, δτι ή Σύνοδος θά πραγματοποιηθή;». Δέν είναι μυ
στικόν, δτι έχει παρέλΟει όλόκληρος δεκαπενταετία άπό τοϋ 1961 καί δτι 
ούδεμία αλλη Σύνοδος είχε τοσοϋτον μακράν προετοιμασίαν. Έξακολου- 
Οοϋμεν, δυστυχώς, νά μή βλέπωμεν τήν Σύνοδον είς τόν ορίζοντα. Οί 
Ό ρθόδοξοι είναι σκεπτικοί, διότι νομίζουν, ότι ή ’Ορθόδοξος 'Ιεραρχία 
είναι πολύ βραδυκίνητος έν σχέσει πρός τόν ρυθμόν τοϋ σημερινού κό
σμου. Τήν πρωίαν έσχημάτισα τήν έντύποισιν, ότι μετεφέρθημεν άπό τόν 
Οεολογικόν κόσμον είς τόν κόσμον τής νομοκρατίας. Έ νώ  άντιθέτως οί 
Πατέρες μετεφέροντο πάντοτε άπό τόν νομικόν κόσμον είς τόν Οεολογι
κόν. Διά τοϋτο, νομίζω, δτι ή λεπτομερής συζήτησις έπί διαδικασιακών
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θεμάτων έκφεύγει τών πλαισίων τής μεγάλης καί δημιουργικής θεολογίας 
τής Ρωσσίας περί συνοδικότητος (sobornost). "Οπως διετύπωσε τήν θεο
λογίαν ταύτην ό Ρώσσος Χωμιακώφ, ή  άγιότης καί τό άλάθητον ένοικοΰν 
είς τήν Σύνοδον. Τό Ά γ ιο ν  Πνεύμα δύναται νά συντελέση ώστε νά άτο- 
νίσουν δλα τά έγγραφα, τά όποία ήμεΐς ήτοιμάσαμεν διά νά ένεργήσωμεν 
μέ τήν ελευθερίαν τών τέκνων τοΰ Θεοΰ. Παρακαλώ τήν Α γ ία ν  Ε κκλησίαν 
τής Ρωσσίας. είς τήν όποιαν οφείλω τήν πνευματικότητά μου νά κάμη 
εν βήμα πρός μίαν άρμονικωτέραν ένσωμάτωσιν τών νομικών θεμάτων είς 
τό συνοδικόν πνεΰμα. Καί δέν άμφιβάλλο) διά τόν πλούτον τής θεολογίας 
καί τής πνευματικότητος τής Ρωσσικής 'Εκκλησίας, ό όποιος είναι κατά 
πάντα άπαραίτητος διά τήν Μεγάλην Σύνοδον τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας. 
Θά ήμην εύτυχής εάν ήδυνάμην νά απαντήσω είς τόν “Αγγλον δημοσιογρά
φον, δτι ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία διακατέχεται πάντοτε άπό τήν φροντίδα 
νά πραγματοποιήση τό γρηγορώτερον δυνατόν μίαν Σύνοδον, διά τής όποιας 
Οά δυνηθή νά έκφράση έπί παγκοσμίου κλίμακα; τό μήνυμα αύτής.

Ό  Σεβ. Μ ητροπολίτη  Μολδαβίας : ’Εάν δέν άπατώμαι. είμαι έκ τών 
ολίγων άπό τούς παρόντος ένταΰθα, οί όποιοι έλαβον μέρος είς πάσας τάς 
ΠανορΟοδόξους Διασκέψεις. Κατά συνέπειαν όμιλώ ώς άνθρωπος πείρας. 
Είναι γνωστόν, ότι λόγω τοΰ μεμονωμένου βίου τών Ε κκλησιώ ν ήμών 
έπί ολοκλήρους αιώνας ύπάρχουν δυσκολίαι καί διαφοραί. αί όποΐαι ένε- 
φανίσθησαν καθ' όλας τάς Διασκέψεις. Ουτω καί ένταΰθα ένεφανίσΟη ή 
πρώτη διαφορά, ή όποία όμως δέν είναι κάτι τό νέον. Νομίζω δτι αΰτη δέν 
είναι ουσιώδης, άλλά τυπική. Έ χω  πλήρη έμπιστοσύνην είς τήν πείραν, 
τήν υπομονήν καί τήν σοφίαν τοΰ Προέδρου ήμών, καί πιστεύω δτι εΐ- 
μεθα έτοιμοι νά προχωρήσωμεν είς τάς εργασίας ήμών.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης ΤούλΛς : Ή  άντίδρασις τοΰ Σεβ. Προέδρου 
μετά τήν άνάγνωσιν. τήν πρωίαν, τής άποφάσεως τής Ίερδς Συνόδου τής 
Ε κκλησίας τής Ρωσσίας ύπό τοΰ Ά γ ιο υ  Κιέβου, νομίζω δτι όφείλεται 
είς παρεξήγησιν. ΓΙρό τής ένάρξεως τών έργασιών τής Διασκέψεως άνέ- 
γνωμεν έν τώ τύπω τά θέματα τής μελλούσης Συνόδου, καί τούτο διότι 
ό Σεβ. Πρόεδρος ώμίλησε περί αύτών είς συνέντευξιν αύτοΰ πρός τόν Τύ
πον. Ή μεΐς είμεθα πεπεισμένοι δτι δέν Οά ύπήρχεν άντίρρησις νά ένημε- 
ρώσωμεν τούς άδελφούς ήμών έπί τών θέσεων τής Ε κκλησίας ήμών ώς 
πρός τήν παρασκευήν τής Συνόδου. ΔΓ ήμδς ήτο λίαν σημαντικόν νά 
κατατοπισθήτε έπ* αύτών. Είμεθα πεπεισμένοι δτι έκάστη Α ντιπροσω 
πεία έχει κατά παρόμοιον τρόπον άπό τόν Α ρχη γόν τής Ε κκλησίας αύ
τής ώρισμένας ύποδείξεις διά τό έργον αύτής. Ή μεΐς, οί άποτελοΰντες 
τήν Αντιπροσωπείαν τής Ρωσσικής ’Εκκλησίας, δέν έχομεν άλλας ύπο- 
δείξεις. αί όποΐαι νά καθοδηγούν τά βήματα ήμών, έκτός άπό τήν άναγνω-
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σθεΐσαν άπόφασιν. Ό  Ά γ ιο ς  Ά ξώ μης έζήτησεν όπως άποσύρωμεν τό 
κείμενον ήμών. Δέν υπάρχει λόγος νά τό άποσύρωμεν, διότι δέν είσθε 
υποχρεωμένοι νά τό δεχθήτε. 'Απλώς άναφέρομεν τί σκεπτόμεΟα διά τό 
μέλλον. Ό χ ι  τί 0ά άποφασίση ή Διάσκεψις αΰτη. Σήμερον τήν πρωίαν 
ό Σεβ. Πρόεδρος είπεν, ότι δέν εΐπομεν νεώτερόν τι διά τά θέματα τής Συνό
δου. ΉμεΤς εΐπομεν, οτι θέλομεν καλώς προητοιμασμένην Σύνοδον καί 
άνεφέραμεν τά θέματα, τά όποια έπιθυμοΰμεν νά κρατήσωμεν. Έλυπήσαμεν 
ώρισμένους άδελφούς. Ά λλά  πρέπει νά ίδωμεν τήν ιστορίαν είς τήν πρα
γματικότητά της. Δέν εϊναι άρκετόν νά καταρτίσωμεν κατάλογον θεμάτων. 
Πρέπει καί νά μελετήσωμεν τά θέματα. Ό σ ο ν  άφορα είς τήν απουσίαν τής 
Ε κκλησίας τής Γεωργίας δύναμαι νά αναφέρω έκ προσωπικής πείρας, δτι 
αυτη πάντοτε άπεχώρει μέ λύπην καί πικρίαν άπό τάς λοιπάς Διασκέ
ψεις, διότι ύπεβιβάσθη είς Αύτόνομον Εκκλησίαν. Διό καί δέν έκπλησ- 
σόμεθα διά τήν άπουσίαν αύτής. Ίσ ω ς δμως νά έκπλαγώμεν είς τό μέλλον, 
όταν είς προσεχή Διάσκεψιν θά ίδωμεν νά άπουσιάζουν οί Α ρ χη γο ί τών 
Αύτοκεφάλων Ε κκλησιώ ν, οί όποιοι ύπεβιβάσθησαν σήμερον είς Σεβα- 
σμιωτάτους, ώσάν νά ήσαν Προκαθήμενοι Αυτονόμων Εκκλησιών.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Νομίζω, ότι πρέπει νά άπαντώ είς ό,τι μέ άφορς 
προσωπικώς. Ό  άγιος Τούλας εϊπεν, ότι προέβην είς δηλώσεις πρός τούς 
δημοσιογράφους, διά τών όποιων προεδίκασα τά θέματα τής Συνόδου. Ή  
άλήθεια είναι, δτι τών δηλώσεών μου είς τόν Τύπον προηγήθη άνακοί- 
νωσις τοϋ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μ όσχας διά τοϋ Τύπου. Οί δη
μοσιογράφοι μέ ήρώτησαν σχετικώς, έγώ όμως διά νά μή θίξω τόν Πατριάρ
χην Μόσχας δέν άπήντησα. Ά λλω στε δέν ήλθομεν έδώ διά προπαγάνδαν 
διά τοϋ Τύπου. Ό τα ν  οί δημοσιογράφοι μέ ήροκησαν περί τών θεμάτων 
τής Συνόδου, είπον απλώς τάς προσωπικάς μου σκέψεις. Ό τα ν  μάλιστα 
χΟές ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ε κκλησιώ ν μέ 
ήρώτησε περί τής 'Ημερήσιας Διατάξεως, άπήντησα ότι τοϋτο είναι έργον 
τής Διασκέψεως.

Ό  κ. Ιωάννης Ροψανίόης, καθηγητής, ώς σύμβουλος τής Εκκλησίας 
τής Ελλάδος, ζητεί τόν λόγον, καί ό Σεβ. Πρόεδρος παρέχει αύτόν.

Ό  Σεβ. Μητροκολίτης Μολδαβίας : Οί σύμβουλοι δέν όμιλοϋν κατά 
τόν κανονισμόν.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Έ χ ε ι  καλώς. Ό  άγιος Πράγας Εχει τόν λόγον.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Πράγας : "Ολοι ένδιαφερόμεθα όπως ή Α γ ία  
καί Μεγάλη Σύνοδος συνέλθη τό ταχύτερον δυνατόν καί έκπληρώση τό 
έργον αύτής. Τοϋτο Οά έπετυγχάνετο διά τής επιλογής ώρισμένων θεμάτων, 
ώς προετάθησαν ύπό τοϋ Σεβ. Προέδρου κατά τήν έπίσκεψιν αύτοϋ είς
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Τσεχοσλοβακίαν. Ή  Ε κκλησ ία  Τσεχοσλοβακίας συνεφώνησε μέ τά θέμα
τα αυτά. Ό τα ν  δμως τήν πρωίαν ήκουσα τάς εμπεριστατωμένας καί εποι
κοδομητικός άπόψεις της Ε κκλησίας τής Ρωσσίας εύρον ταύτας όρθάς. 
Είδικώτερον τά θέματα πίστεως καί δόγματος Οά είναι χρήσιμα διά τούς 
διαλόγοι>ς μετά τών άλλων ’Εκκλησιών, δεδομένου, δτι κατ' αύτάς Οά πρέ
πει νά στηριχθώμεν έπί της αρχαίας δογματικής διδασκαλίας τής ‘Εκκλη
σίας ήμών. Ώ ς  πρός τά έκκλησιολογικά θέματα, ώρισμέναι Έ κκλησίαι 
έχουν ειδικόν λόγον νά ζητήσουν τήν συζήτησιν τών θεμάτων τούτων. 
Διατί νά μή συμπεριλάβωμεν καί τά θέματα ταϋτα ; Ώ ς  πρός τάς σχέσεις 
τών Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως καί Μ όσχας είναι άπαραίτητον 
νά συζητηθούν καί αύται, δταν έξετάσωμεν τό θέμα τών σχέσεων τών ’Ορ
θοδόξων Ε κκλησιώ ν πρός άλλήλας. Ό σ ο ν  άφορί/ είς τήν πρότασιν άδελ- 
φών τινων δπως ή Ρωσσική αντιπροσωπεία άποσύρη τό άναγνωσθέν κεί
μενον, τοϋτο δέν είναι δυνατόν, διότι τά μέλη τής Ρωσσικής άντιπροσω- 
πείας δύνανται. βεβαίως, νά αποσύρουν προσωπικός αύτών γνώμας, ούχί 
όμως καί τήν έπίσημον θέσιν τής Ίεράς αύτών Συνόδου. Πρέπει λοιπόν 
να συζητήσωμεν πάντα τό θέματα ταϋτα, νά δείξωμεν άξιοπρέπειαν, καί τό 
ΓΙνεΰμα τό "Αγιον θά δώση είς ήμας σοφίαν καί σύνεσιν.

Ό  Πανοσιολ. ’Ηγούμενος Συμεών : Χωρίς να είσέλθω είς τήν ούσίαν 
τοϋ περιεχομένου τοϋ πρακτικού τής άποφάσεως τής Ίερας Συνόδου τής 
Ρωσσικής Ε κκλησίας έπιθυμώ νά εϊπω, δτι έφ’ όσον άνεφέρΟημεν είς τά 
περί δημοκρατίας έν τή Ό ρθοδόξω Έ κκλη σ ίς δέν δυνάμεθα νά άπαγο- 
ρεύσωμεν είς οίονδήτινα εξ ήμών νά εΐπη ένταϋθα τούς φόβους καί τάς 
επιφυλάξεις τής Ε κκλησίας αύτοϋ, ώς καί τάς προσδοκίας ταύτης άπό τήν 
μέλλουσαν Σύνοδον. Ώ ς  άνέφερε καί ό άγιος Τούλας, διά τοϋ άναγνω- 
σθέντος κειμένου έξετίθεντο αί θέσεις τής Ε κκλησίας τής Ρωσσίας, καί 
δέν υπεβλήθη τοϋτο πρός έγκρισιν. Προέρχομαι άπό μίαν χώραν ή όποια 
ύπέστη πολλά άπό τούς πολέμους. Γνωρίζω τήν σημασίαν, τήν οποίαν έχει 
ή ειρήνη καί ή άδελφότης. Ούδείς θό πρέπει νά έπιβάλη τήν γνώμην αύτοϋ 
είς τούς άλλους. Έ λέχθη , ότι δέν είμεθα Παγκόσμιον Συμβούλιον Ε κ κ λη 
σιών, όπου συμβαίνουν διενέξεις. Είμεθα όμως τό Παγκόσμιον Συμβού
λιον τών Ε κκλησιώ ν τής 'Ορθοδόξου Ε κκλησίας, καί ούδείς δύναται νά 
άπαγορεύση είς ήμας τήν διατύπωσιν γνωμών. "Ας συζητώμεν μεθ’ υπο
μονής καί άς μή καταδικάζωμεν. Υ πάρχει ή καρδία τοϋ άδελφοϋ τήν 
όποιαν πρέπει νά άκούσωμεν.

Ό  Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Φειδας : Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε,
Ώ ς  έοήλο)σεν ό σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης Τούλας ύπάρχει παρεξ- 

ήγησις είς τήν άξιολόγησιν τής άναγνοκτθείσης ύπό τοϋ σεβασμιωτά- 
του Μητροπολίτου Κιέβου άποφάσεως τής Ί . Συνόδου τής Ε κκλησίας
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τής Ρωσσίας. Αΰτη πράγματι έχει ένημερωτικόν. ώς εϊπεν ό άγιος Τούλας, 
χαρακτήρα, όχι όμως διά τήν Προσυνοδικήν Διάσκεψιν άλλά διά τήν 
Ρωσσικήν ’Αντιπροσωπείαν. Ή  άπόφασις της *1. Συνόδου τής Ρωσσίας 
άποσκοπεΐ άπλώς νά χαράξη τό περίγραμμα, εντός τοΰ όποιου δέον νά κι- 
νηθή ή Ρωσσική Αντιπροσωπεία κατά τήν Διάσκεψιν. 'U άπόφασις αϋτη, 
νομίζομεν, δέν δεσμεύει τήν Διάσκεψιν είς ειδικήν επ’ αύτής συζήτησιν, 
έλπίζομεν δέ δτι δέν Οά όεσμεύση καί τήν Ρωσσικήν 'Αντιπροσωπείαν 
κατά τάς συζητήσεις είς τήν Επιτροπήν, διότι δλαι αί άντιπροσωπεΤαι 
Οά ήδύναντο νά καταθέσουν παρεμφερείς συνοδικάς άποφάσεις.

Σεβασμιώτατε αγιε Πρόεδρε, ό σεβασμιώτατος Κιέβου άνέγνωσε τήν 
άπόφασιν τής Ί. Συνόδου τής Ρωσσίας μετά τήν ομόφωνον ψήφισιν τής 
κατανομής τών θεμάτων είς τάς Έπιτροπάς. διό καί δέν δύναται νά καταχω- 
ρισθή είς τά Πρακτικά. Νομίζομεν δτι δέν θά έπρεπε καί νά έπιτραπή ή 
άνάγνωσις τής τοιαύτης συνοδικής άποφάσεως, άφ’ ένός μέν διότι τό θέμα 
αύτό Οά ήδύνατο νά συζητηθή ίσως είς τήν Ε πιτροπήν, άφ’ έτέρου δέ 
διότι είναι ξένον πρός τήν συνοδικήν παράδοσιν τής ΌρΟοδόξου Ε κ κ λη 
σίας. Καί κατά τήν περίοδον τών Οικουμενικών συνόδ(»ν, ώς είναι γνω
στόν, αί έκπροσωποΰσαι τάς διοικητικάς κεφαλάς Ε κκλησιώ ν είς τάς συνό
δους ήσαν έφωδιασμέναι διά γενικών έντολών περί τής άποστολής καί 
τών έξουσιοδοτήσεων, τάς όποιας είχον καί ώφειλον νά τηρήσουν κατά 
τάς συνοδικάς διαδικασίας. Τά κείμενα αύτά (commonitoria) ήσαν ιδιω
τική ύπόθεσις τών άντιπροσωπειών καί ούδέποτε άνεκοινοΰντο είς τά μέλη 
τής συνόδου ή κατεχωρίζοντο είς τά πρακτικά. Νομ ίζο) ότι δέον νά άξιο- 
λογηθή κατ’ αύτόν τόν τρόπον καί τό άναγνωσθέν ύπό τής Ρίοσσικής ’Αντι
προσωπείας κείμενον καί νά τεθή ύπ’ όψ ιν τών μελών τής Α' Επιτροπής 
διά τήν σχετικήν συζήτησιν.

Ό  Σεβ. Πρόεδρο; : Εύχαριστώ διά τάς γενομένας άγορεύσεις. Συμ- 
φώνοκ πρός τήν ληφΟεΐσαν χθές άπόφασιν κατηρτίσθησαν τρεις Έ π ιτρο 
παί. Ή  Γραμματεία θά άνακοινώση τήν σύνθεσιν αύτών. Έ ν  παρενθέσει 
παρατηρώ, δτι δέν θεωρώ ορθόν οί σύμβουλοι νά μή δύνανται νά έκφρά- 
σουν τήν γνώμην αύτών έν τή 'Ολομελείς. Νά μή ψηφίζουν, μάλιστα. Θά 
πρέπει δμως νά δύνανται νά διατυπίόνουν τήν γνώμην αύτών έπί τών συ- 
ζητουμένων θεμάτων.

Έγκρίνεται όπως γνωμοδοτοΰν έν ταΐς Έπιτροπαΐς.

Ό  Σεβ. Γοαμματεύς : ’Ανακοινοί τήν σύνθεσιν τών τριών Επιτροπώ ν 
καί παρέχει πληροφορίας περί τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου τής έργασίας 
αύτών.

Ή  σύνθεσις τών Επιτροπώ ν έχει ούτως :
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ A'

’Αναθεώρησις τοϋ καταλόγου θεμάτων τής ’Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. 
Έ ξέτασις τής μεθοδολογίας πρόκαρασκευής τής Συνόδου ώς πρός τά θέ
ματα.

Σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης Σουηδίας κ. Παύλος 
Σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης ‘Αξώμης κ. Μεθόδιος 
Σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης Λαοδικείας κ. ’Ιγνάτιος 
Σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης Πέτρας κ. Γερμανός 
Σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης Κιέβου καί Γαλικίας κ. Φιλάρετος 
* Ελλογιμώτατος Καθηγητής κ. Στόγιαν Γκόσεβιτς 
Σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης Μολδαβίας κ. ’Ιουστίνος 
Σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης Στάρας — Ζαγόρας κ. Παγκράτιος 
Σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης Πάφου κ. Χρυσόστομος 
Σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης Περιστεριού κ. ’Αλέξανδρος 
Πανοσιολογιώτατος 'Ηγούμενος κ. Συμεών 
Σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης Πράγας κ. Δωρόθεος 
Σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης Ε λσ ινκίου  κ. ’Ιωάννης 
Έλλογιμώτατος Καθηγητής κ. Βλάσιος Φειδδς

Σύμβουλοι
Έλλογιμώτατος Καθηγητής κ. Κ. Βαβοΰσκος 
Έλλογιμώτατος Καθηγητής κ. Ί . Ζηζιούλας 
Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Οϋμανκ. Μακάριος 
Αίδεσιμολογιώτατος ΓΙρωθιερεύς ύφηγ. κ. St. Dymsha 
Αίδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρ. Καθ. κ. Ί . Ρωμανίδης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β'

Γενική έπισκόπησις καί άξιολόγησις τής πορείας τών σχέσεων καί 
τών διαλόγων τής ’Ορθοδόξου Ε κκλησίας μετά τών λοιπών Χριστιανι
κών Ε κκλησιώ ν καί ’Ομολογιών ώς καί μετά τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου 
τών Εκκλησιών.

Έλλογιμώτατος Καθηγητής κ. Έ μ. Φωτιάδης 
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος ΈλευσΓνος κ. Τιμόθεος 
Έλλογιμώτατος Καθηγητής κ. Γ. Γαλίτης
Σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης Τούλας καί Μπιέλεφ κ. Ίουβενάλιος 
Σεβασμιώτατος Ε πίσκοπος Πλοεστίου κ. ’Αντώνιος 
ΣεβασμιοΥτατος Μ ητροπολίτης Βράτσης κ. Καλλίνικος 
Έλλογιμώτατος Καθηγητής κ. ’Α. Μητσίδης
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Σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης Διδυμοτείχου και Όρεστιάδος 
κ. ’Αγαθάγγελος
Σεβασμιώτατος 'Αρχιεπίσκοπος Φινλανδίας κ. Παύλος 
Αίδεσιμολογιώτατος ΓΙρωτοπρ. Ν. Lcnczcwski 
Αίδεσιμολογιώτατος Πρεσβ. 'Ιωάννης Seppala

Σύμβουλοι
Σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης Καλαβρίας κ. Αίμιλιανός 
Πανοσιολογιώτατος 'Αρχιμανδρίτης Μ. Ά γιωργούσης 
Πανοσιολογιώτατος 'Αρχιμανδρίτης Κ. Ά ργέντης 
Αίδεσιμολογιώτατος Πρωθ. Καθ. Gundyaev 
Αίδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Καθ. Ίω ν  Μκρία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ

Έ ξέτασις τοϋ θέματος τοϋ κοινοϋ ύφ' απάντων τών χριστιανών έορτα- 
σμοϋ τοϋ Πάσχα έν (ορισμένη Κυριακή.

Θεοφιλέστατος Ε πίσκοπος Βαβυλώνος κ. Πέτρος 
Σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης Ό ρ ο υ ς Λιβάνου κ. Γεώργιος 
Σεβασμιώτατος ’Επίσκοπος Vyborg κ. Κύριλλος 
Σεβασμιώτατος ’Επίσκοπος Δαλματίας κ. Στέφανος 
Έλλογιμώτατος Καθηγητής κ. Δημ. Ποπέσκου 
Σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης Σλίβεν κ. Νικόδημος 
Σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης Κυρηνείας κ. Γρηγόριος 
Σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης Χίου κ. Χρυσόστομος 
Αίδεσιμολογιώτατος κ. Ευγένιος Πάνκο 
Έλλογιμώτατος Δρ Σουβάρσκυ

Σύμβουλοι
Αίδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρ. κ. Β. Bobrinskoy 
Έλλογιμώτατος Καθηγητής κ. Γ. Μπεμπής 
Αίδεσιμολογιώτατος Καθηγητής κ. Ν. Σιβάρωφ

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Έγκρίνεται ή σύνθεσις τών Επιτροπώ ν :
Ή  'Ολομέλεια όμοφώνως εγκρίνει.

Ό  Θεοφ. ' Επίσκοπος Vyborg: Ώ ς  νεώτερος είς τάς Διασκέψεις 
αγνοώ τόν τρόπον εκλογής τών Προέδρων τών Επιτροπών. Θά ήμην 
ευγνώμων έάν έλάμβανον πληροφορίας περί τής άρχής, βάσει τής όποίας 
Οά έκλεγοΰν οί Πρόεδροι καί οί Γραμματείς τών Επιτροπών.
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Ό  Σεβ. Μητροπολίτη; Μολδαβίας: Έκαστη Ε πιτροπή να έκλέγη, 
κατά τά κρατούντα, τόν Πρόεδρον καί τόν γραμματέα αύτής.

Όμοφώνως έγκρίνεται τοΰτο.
Καί λύεται ή συνεδρία.

Σημείίοσι; : Αί Έ πιτροπαί συνελθούσαι εξέλεξαν τούς Προέδρους καί 
τούς Γραμματεΐς αύτών. Ούτως έξελέγησαν :
Διά τήν Α' Ε πιτροπήν Πρόεδρος ό Σεβ. Μ ητροπολίτης Μολδαβίας 
κ. 'Ιουστίνος, Γραμματεύς δέ ό έλλογιμ. καθηγητής κ. Στόγιαν Γκόσεβιτς. 
Διά τήν Β' Ε π ιτροπήν Πρόεδρος ό Σεβ. ’Αρχιεπίσκοπος Φινλανδίας κ. 
Παύλος, Γραμματεύς δέ ό έλλογιμ. καθηγητής κ. Έμ. Φωτιάδης.
Διά τήν Γ ' Ε π ιτροπήν Πρόεδρος ό Σεβ. Μ ητροπολίτης Ό ρ ο υ ς Λιβάνου 
κ. Γεώργιος, Γραμματεύς δέ ό έλλογιμ. καθηγητής κ. Δημ. Ποπέσκου.

Δ ', Ε \ καί ΣΤ' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
24, 25, 26 Νοεμβρίου 1976

Κατά τάς ήμερος ταύτας δέν έγένοντο συνεδρίαι τής Ό λομελείας 
τής Διασκέψεως, είργάσθησαν δέ αί τρεις Έπιτροπαί, έξετάσασαι τά άνα- 
τεθέντα αύταϊς θέματα τής 'Ημερήσιας Διατάξεως καί διατυπώσασαι τά 
πορίσματα αύτών έν έκθέσεσι.

Τήν Πέμπτην, 25ην Νοεμβρίου, καί περί ώραν 5ην μεταμεσημβρινήν 
ό Σεβ. Πρόεδρος καί οί 'Αρχηγοί τών ’Αντιπροσωπειών έπεσκέφθησαν 
τό Κονσιστόριον τής Ε θνικής Ε κκλησίας τής Γενεύης, γενόμενοι τιμη- 
τικώς δεκτοί.

Τ ήν δέ έσπέραν τής Παρασκευής, 26ην Νοεμβρίου, τό Παγκόσμιον 
Συμβούλιον Ε κκλησιώ ν ώργάνωσεν έν τή εδρς αύτοΰ πρός τιμήν τών 
συνέδρων δεξίωσιν, τήν όποιαν ήκολούθησε δεΐπνον.

Τ  ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Σάββατον, 27 Νοεμβρίου 1976.

Μετά τήν είθισμένην προσευχήν,
Ό  Σεβ. Πρόεδρο; : "Αρχεται ή συνεδρία. Έλήφθησαν χαιρετιστήρια 

τηλεγραφήματα τών Μακαριωτάτων Πατριαρχών ’Αντιόχειας καί Σερβίας, 
τοΰ Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου καί τοΰ Μακαριωτάτου Μη
τροπολίτου Βαρσοβίας. Παρακαλείται ή Γραμματεία δπως άναγνώση 
ταΰτα.
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Ό  Σεβ. Γραμματεύς: Άναγινώσκει τώ τηλεγραφήματα εχοντα ώς
έξης :

«Μ ητροπολίτην Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνα 
Πρόεδρον Πανορθοδόξου Διασκέψεως
Σύγκλησις Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως εγείρει μεγά

λος ελπίδας δι* 'Ορθόδοξον ένότητα. Μετώ πνεύματος καί καρδίας έν προ
σευχή, ήμεΤς οί τής ιστορικής καί άποστολικής Ε κκλησίας τής ‘Αντιό
χειας, μετέχομεν είς τήν έπιτυχίαν τής Διασκέψεως καί είς τήν δόξαν τής 
ένότητος ήμών έν Χριστώ. Ό  Θεός ίΐς εύλογή εργασίαν Διασκέψεο>ς πρός 
έκπλήρωσιν ιερών σχεδίων καί διατήρησιν πατροπαραδότων παραδόσεων.

25.11.1976 Πατριάρχης ‘Αντιόχειας Ή λίας».

«Σεβασμιώτατον Μ ητροπολίτην Χαλκηδόνος 
κ. Μελίτωνα
Εύχαριστοΰντες διά χαιρετιστήριον τηλεγράφημα, εύχόμεθα επιτυ

χή έργασίαν Διασκέψεως πρός δόξαν Θεοϋ καί έπ’ άγαθώ συμπάσης ’Ορθο
δοξίας.

25.11.1976 Πατριάρχης Σέρβων Γερμανός».

«Σεβασμιώτατον Μ ητροπολίτην Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνα 
Πρόεδρον Α' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως 
Μετά πολλής χαράς έδεξάμεθα τηλεγράφημα Ύμετέρας άγαπητή ς 

Σεβασμιότητος, πληροφορούσης έναρξιν έργασιών Α' Προσυνοδικής Παν- 
ορθοδόξου Διασκέψεως. ‘Απευθύνοντες άδελφικόν χαιρετισμόν πρός πάν
τας συνέδρους, όλοθύμως εύχόμεθα εύόδωσιν ίεροϋ έργου Διασκέψεως. 
Χάρις Παναγίου πνεύματος φωτίζοι συνέδρους έν προσπαθείαις προπα- 
ρασκευής Ά για ς καί Μ. Συνόδου ‘Ορθοδόξου ήμών Εκκλησίας.

25.11.1976 Κύπρου Μακάριος»

«Μ ητροπολίτην Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνα 
Πρόεδρον
*Η ειρήνη καί ή  χάρις τοϋ Κυρίου ήμών Ιη σού  Χριστού εΐη μεθ’ 

ύμών. Μετά ζήλου προσευχόμεθα είς τόν Θεόν οπως ένώση τήν άγίαν 
ήμών ‘Εκκλησίαν καί τελοϋμεν έν πνευματική πρός ύμάς άγάπη. ΕΤθε 
τό Ά γ ιο ν  Πνεύμα, ό Παράκλητος ήμών, νά πληρώση τάς καρδίας τών μετε- 
χόντων εις τήν Διάσκεψιν μετά τοϋ πυρός τής Πεντηκοστής καί τελειώση 
τά εργα ύμών. Έπικαλούμεθα τήν εύλογίαν τοϋ Θεοϋ έπί τών αντιπρο
σώπων καί τοϋ έργου αύτών. ’Εν άγάπη μεθ’ ύμών.
25.11.1976, Βασίλειος, Μ ητροπολίτης Βαρσοβίας».
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Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Έ ν  βαθείψ έκτιμήσει δεχόμεΟα τά μηνύματα ταϋτα 
τών Προκαθημένων τών είρημένων Εκκλησιώ ν. Καί συνεχίζει :

Κατόπιν φιλοτίμου καί κοπιώδους εργασίας αί τρεις Έ πιτροπαί 
έπεράτωσαν τό άνατεΟέν είς αύτάς ύπό τής Ό λομελείας έργον τής έπεξ- 
εργασίας τών τμημάτων τής 'Ημερήσιας Διατάξεως τής παρούσης Δια- 
σκέψεως. Καί ήδη παρουσιάζουν είς τήν 'Ολομέλειαν τάς είσηγητικάς 
αύτών εκθέσεις, έφ’ ών αΰτη καλείται νά λάβη όριστικάς άποφάσεις. Πριν 
ή είσέλΟωμεν είς τό εργον τοϋτο επιθυμώ νά άπευΟύνω πρός ύμδς τήν 
παράκλησιν δπως ή συζήτησις διεξαχθή έν πνεύματι ήρεμίας, άγάπης 
καί σεβασμοϋ τής γνώμης άλλήλων. οΰτως ώστε νά έξέλθωμεν τής παρού
σης Διασκέψεα>ς μέ ένισχυμένην τήν ένότητα τής Α γία ς ήμών Ε κκλησίας. 
Ό  κόσμος έκτός τών θυρών τοϋ άγιου τούτου Ναοϋ άναμένει νά ίδη πώς 
Οά έξέλΟη ή 'Ορθοδοξία εξ αύτοϋ. Έ καστος ήμών άς άναλογισΟή τάς 
εύθύνας αύτοϋ. Καί νϋν έρχόμεθα είς τήν διεξαγωγήν τής έργασίας ήμών. 
Παρακαλώ τόν Πρόεδρον τής Α' Επιτροπής, Σεβασμιώτατον Μ ητροπολί
την Μολδαβίας κ. Ιουστίνον, δπως παρουσιάση τήν έκθεσιν τής ύπ’ αύτόν 
Επιτροπής, ή όποια, ώς γνωστόν, έπεξειργάσθη τό θεματολογικόν καί 
τό μεθοδολογικόν τής προπαρασκευής τής Α γ ία ς καί Μ εγάλης Συνόδου. 
Άνέγνωσα τήν εκθεσιν ταύτην καί οφείλω νά ομολογήσω, δτι έξετίμησα 
ιδιαιτέρως τό έργον τής Επιτροπής, διότι ήδυνήθη νά έναρμονίση τάς δια
φόρους απόψεις.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Μολδαβίας : Ή  ύπ’ έμέ Ε πιτροπή ύποβάλλει 
είς ύμδς, Ά γ ιε  Πρόεδρε, καί δι* ύμών είς τήν 'Ολομέλειαν τό πόρισμα 
τών έργασιών αύτής, τό όποΤον έπετεύχθη δι* Αλλεπαλλήλων συνεδριών 
καί διεξοδικών συζητήσεων. Τοϋτο έχει ώς άκολούθως :

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΝ
ΤΗΣ Α' ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ

Σεβασμιώτατε Ά γ ιε  Πρόεδρε,
Ή  συσταθεϊσα ύπό τής Ό λομελείας τής Α ' Προσυνοδικής ΓΙανορθο- 

δόξου Διασκέψεως Α ' Ε πιτροπή , πρός α) Ά ναθεώρησιν τοϋ καταλόγου 
θεμάτων τής Α γ ία ς καί Μεγάλης Συνόδου καί β) Έ ξέτασιν τής μεθοδολο
γίας προπαρασκευής τής Συνόδου, ά>ς πρός τά θέματα, συνελθοϋσα ύπό 
τήν προεδρίαν τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μ ολδαβίας κ. Ιο υ σ τί
νου, γραμματεύοντος δέ τοϋ Έ λλογιμ. Καθηγητοϋ κ. Στ. Γκόσεβιτς, καί 
έπιληφθεΐσα τοϋ άνατεθέντος αύτή έργου, ύποβάλλει τή Ύ μετέρφ Σεβασμιό- 
τητι καί δΓ αύτής τή Ό λομελείφ τής Διασκέψεως τό πόρισμα τών έργασιών 
αύτής, έχον ώς άκολούθως :
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Α. Ώ ς  πρός τήν άναθεώρησιν τοϋ καταλόγου θεμάτων 
τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Ή  ήμετέρα έπιτροπή προέβη είς τό έργον αύτής, κατόπιν άναζητή- 
σεως μεθόδου, ήτις θά έπέτρεπε τήν εξαγωγήν συμπερασμάτων ώς πρός 
τόν καθορισμόν τών κριτηρίων, βάσει τών όποιων θά έγένετο ή ζητούμενη 
επιλογή φλεγόντων καί γενικού ένδιαφέροντος διά τήν καθ’ δλου ’Ορθό
δοξον Ε κκλησίαν θεμάτων, έκ τοΟ καταλόγου τής Α' έν Ρόδω Πανορθο- 
δόξου Διασκέψεως.

Συνεκροτήθησαν πρός τούτο αλλεπάλληλοι συνεδρίαι τής Επιτροπής, 
κατά τάς όποιας έγένετο διεξοδική συζήτησις, είς ήν μετέσχον απαντες 
οί σύνεδροι έκφράσαντες τάς άπόψεις τών ’Εκκλησιών αύτών, καί τελικώς 
άπεοασίσθη δπως έκάστη άντιπροσίοπεία ύποβάλη γραπτώς Ιδιον κατάλο
γον έπιλεγέντων θεμάτων.

’Εκ τής συγκριτικής έξετάσεως καί μελέτης τών ύποβληθέντο>ν κατα
λόγων προέκυψαν τά εξής :

α) Πρός κατάρτισιν τοΰ Καταλόγου θεμάτων τής μελλούσης 'Αγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, έγένοντο άποδεκτά 
ύφ’ όλων τών αντιπροσώπων τά κάτωθι θέματα :

1) ’Αναπροσαρμογή τών περί Νηστείας ’Εκκλησιαστικών Διατάξεων 
συμφώνως ταΤς άπαιτήσεσι τής συγχρόνου εποχής.

2) Κωλύματα γάμου.
3) 'Ημερολογιακόν ζήτημα. Μελέτη τού ζητήματος έν άναφορα πρός 

τήν περί Πασχαλίου άπόφασιν τής Α' Οικουμενικής συνόδου καί έξεύ- 
ρεσις τρόπου πρός άποκατάστασιν συμπράξεως μεταξύ τών ’Εκκλησιών 
έν τώ ζητήματι τούτίρ.

4) ’Ορθοδοξία καί Διασπορά. ’Ενεστώσα κατάστασις καί κανονική 
Οέσις τής ’Ορθοδόξου Διασπορδς.

5) Σχέσεις ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν 
κόσμον.

α) ’Ορθοδοξία καί αί ’Αρχαϊαι 
’Ανατολικοί Έ κκλησίαι. 

β) ’Ορθοδοξία καί Ρωμαιοκαθολική Ε κκλησία, 
γ) ’Ορθοδοξία καί αί έκ τής Μεταρρυθμίσεως 

προελθούσαι Έ κκλησίαι καί 'Ομολογία ι. 
δ) ’Ορθοδοξία καί Παλαιοκαθολικισμός. 
ε) ’Ορθοδοξία καί ’Αγγλικανική Ε κκλησία.

6) Δίπτυχα.
7) Τό Αύτοκέφαλον καί τό Αύτόνομον έν τή Ό ρθοδόξω Έ κκλησίς.
8) Καθορισμός τών όρων τής άναγνωρίσεως Ε κκλησίας τινός ώς 

αύτονόμου.
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9) Ό ρθοδοξία καί οικουμενική κίνησις.
10) Συμβολή τών κατά τόπους ’Ορθοδόξων Ε κκλησιώ ν είς έπικρά- 

τησιν τών χριστιανικών ιδεωδών τής ειρήνης, τής έλευθερίας, τής άδελ- 
φωσύνης καί τής άγάπης μεταξύ τών λαών καί άρσιν τών φυλετικών δια
κρίσεων.

Ταϋτα συνιστώσι τήν ήμερησίαν διάταξιν τής συγκληθησομένης 
Ά για ς καί Μεγάλης Συνόδου τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας.

β) Πλήν τών ώς άνω θεμάτων προετάθησαν ύπό τών διαφόρων άντι- 
προσωπειών καί άλλα θέματα δχοντα έπί τή βάσει τοϋ άριθμητικοϋ κριτη
ρίου τών προτεινουσών ταϋτα 'Εκκλησιών, ώς άκολούθως έξ έπόψεως 
προτεραιότητος :

6  ’  Εκκλησίαι
1. Σχέσεις τών κατά τόπους ’Ορθοδόξων Αύτοκεφάλων Ε κκλησιώ ν 

πρός άλλήλας καί πρός τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον κατά τούς κανό
νας καί τήν ιστορίαν.

2. Τρόπος άνακηρύξεως Αύτοκεφάλου.
3. Ό  γάμος τών κληρικών μετά τήν χειροτονίαν, ό β' γάμος τών 

κληρικών.

4 Έκκλησίαι
1. Αί πηγαί τής Θείας Άποκαλύψεως.
2. Ή  Ιερ ά  Παράδοσις — καθορισμός τής έννοιας καί έκτάσεως αύ-

τής.
3. Έ ννο ια  τής Εκκλησίας.
4. Κοινή συνείδησις τής Εκκλησίας.
5. Τό άλάθητον έν τή Έκκλησίςι, άποφαινομένη διά τής ιεραρχίας 

αύτής έν xQ Οικουμενική Συνόδω.
6. Πληρεστέρα συμμετοχή τοϋ λαϊκοϋ στοιχείου έν τή λατρευτική 

καί τή άλλη ζωή τής Εκκλησίας.
7. Ό ρθοδοξία καί άλλαι θρησκεΤαι.
8. Ή  καϋσις τών νεκρών καί ή ’Ορθόδοξος θεολογία.

3 Έκκλ/ισίαι
1. Α γ ία  Γραφή.
2. Θεοπνευστία τής Α γία ς Γραφής.
3. Λύθεντία τής ’Εκκλησίας.
4. Ό ρθοδοξία καί Βίβλος.
5. Α νακατανομή τών λειτουργικών καθόλου περικοπών.
6. Κωδικοποίησις ιερών κανόνων καί κανονικών διατάξεων.
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7. Ή  ‘Ορθοδοξία έν τφ κόσμω.
8. Ούσία καί έννοια τών ορων «ακρίβεια» καί «οικονομία».
9. *Η ευθανασία καί ή ’Ορθόδοξος θεολογία.

2 'Εκκλιρίαι
1. ΚΟρος τών βιβλίων τής Π. Διαθήκης έν τή Ό ρθοδόξψ Έκκλησίςι.
2. 'Ομοιομορφία ΤυπικοΟ καί λειτουργικών κειμένων έν τή λατρεία 

καί έν τή τελέσει τών μυστηρίιον. Άναθεώρησις καί έπιστημονική εκδοσις 
αύτών.

3. Μ οναχικός βίος.
4. Ειρηνικά Γράμματα.
5. Ά γ ιο ν  Μύρον.
6. 'Ορθόδοξος ‘Εκκλησία καί Νεολαία.
7. Τήρησις τών έκ τών ίδρυτικο')ν Τόμων άπορρεουσών υποχρεώσεων.
8. Ά νακήρυξις Αύτοκεφάλου.
9. Τ ις ό άνακηρύσσων.
10. Προϋποθέσεις καί όροι.

/ 'EhK/jjaia

1. Καθορισμός τής έννοιας τοϋ δόγματος έξ έπόψεως όρθοδόξου.
2. Συμβολικά κείμενα έν τή Όρθοδόξο) Ε κκλησία.
3. Αύθεντικά κείμενα έν τή Όρθοδόξω Έκκλησίςι.
4. Διοργάνωσις τών πνευματικών δικαστηρίων.
5. Τά κατά τόν έπισκοπικόν βαθμόν.
6. Τίνες αί σήμερον άνεγνωρισμέναι αύτοκέφαλοι Έκκλησίαι.
7. Μελέτη τρόπων προσεγγίσεως καί ένότητος τών Ε κκλησιώ ν έν 

προοπτική Συνόδου.
8. Κοινωνικά προβλήματα.
9. Γάμος καί οικογένεια.
10. *Η ’Ορθοδοξία καί τά προβλήματα τών χριστιανών είς τάς περιο- 

χάς τών ραγδαίων κοινωνικών μεταβολών.
11. Ή  άνάπτυξις τοϋ έθους ιερών όδοιποριών πρός τά έκασταχοϋ 

ιερά προσκυνήματα.

γ) Έ κ  τών τελευταίων τούτων θεμάτων άπεσύρθησαν. συζητήσεως 
γενομένης, τά άκόλουθα :

1. Συμβολικά κείμενα έν τή Ό ρθοδόξω Έ κκλησίς.
2. Διοργάνωσις τών πνευματικών δικαστηρίων.
3. Τά κατά τόν έπισκοπικόν βαθμόν.
4. ’Ορθόδοξος Ε κκλησία  καί νεολαία.
5. Σχέσεις τών κατά τόπους Αύτοκεφάλων ’Ορθοδόξων Ε κκλησιώ ν
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πρός άλλήλας καί πρός τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον κατά τούς κανό
νας καί τήν ιστορίαν.

6. Κοινωνικά προβλήματα.
7. Γάμος καί οικογένεια.
8. Ό ρθοδοξία  καί τά προβλήματα τών χριστιανών είς τάς περιοχάς 

τών ραγδαίων κοινωνικών μεταβολών.
9. Ά νάπτυξις τοϋ έθους τών ιερών οδοιποριών πρός τά έκασταχοϋ 

ιερά προσκυνήματα.

δ) Τά υπόλοιπα θέματα παραπέμπονται είς τήν κατ' ιδίαν μελέτην 
τών κατά τόπους 'Εκκλησιών, ιδιαιτέρως δέ τά :

1. Αί πηγαί τής Θείας Άποκαλύψεως.
2. Κωδικοποίησις Ιερώ ν Κανόνων καί κανονικών διατάξεων.
3. Οικονομία καί άκρίβεια.
4. "Εννοια τής ’Εκκλησίας.
5. Μ οναχικός βίος,

προκειμένου ενδεχομένως νά τύχωσι ταΟτα μελλοντικής διορθοδόξου 
έξετάσεως.

Β. Ώ ς  πρός τήν έξέτασιν τής μεθοδολογίας προπαρασκευής 
τών θεμάτων τής Συνόδου.

Ή  ήμετέρα 'Επιτροπή είσηγεΐται, όπως τηρηθή ή ύπό τής Δ' Πανορθο- 
δόξου Διασκέψεως άποφασισθεΐσα διαδικασία προπαρασκευής τών θεμά
των μέ μόνην τήν διαφοράν ότι τά οριζόμενα πρός έξέτασιν θέματα θά πα- 
ρουσιάζωνται ύπό τών έπί μέρους Ε κκλησιώ ν ένώπιον τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής ’Επιτροπής καί τών Προσυνοδικών Πανορθοδόξων 
Διασκέψεων ούχί ο>ς εισηγήσεις φέρουσαι τήν έπίσημον σφραγίδα καί έπι- 
κύρωσιν τών Ε κκλησιώ ν, δεσμεύουσαι τόν ελεύθερον διορθόδοξον διά
λογον, άλλ* ώς Οεολογικαί, επιστημονικοί έργασίαι, γινόμεναι άπλώς τή 
μερίμνη αύτών, τών όποιων όμως ή έκκλησιαστική άξιολόγησις καί περιαφή 
Οά άπόκειται τή Διορθοδόξω Ε πιτροπή , τή μελέτη άπασών τών έπί μέρους 
’Εκκλησιών καί τή Προσυνοδική ΠανορΟοδόξω Διασκέψει.

Ώ ς  πρός τήν προθεσμίαν τής ύποβολής τών εισηγήσεων τή Γραμματείς 
έπί τής Προπαρασκευής τής 'Α γίας καί Μεγάλης Συνόδου, ώρίσθη όπως 
αύται ύποβάλλωνται έντός εξαμήνου άπό τής άναθέσεως, τό άργότερον 
δέ, είς περίπτωσιν καθ' ήν ύφίσταται άποχρών λόγος, έντός ενός έτους.

Ω σαύτως ή ήμετέρα ’Επιτροπή άπεφάσισεν, όπως είσηγηΟή τή 'Ο λο
μελείς :

α) τήν εκφρασιν θερμοτάτων εύχαριστιών τώ Οικουμενικό) Πατριαρ-
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χείω, διά τοϋ Σεβασμιωτάτου Μ ητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυρίου 
Μελίτωνος έπί τή παρασχεΟείση ένταϋΟα φιλοξενίφ, καί όπως

β) έξάρη τό γενικώς έν τώ ένταϋθα Κέντρω τοϋ Οικουμενικού Πατριαρ
χείου συντελούμενον διά τήν ΌρΟοδοξίαν πολύτιμον έργον. συγχαίρουσα 
άμα τόν Γραμματέα έπί τής Προπαρασκευής τής Συνόδου Σεβασμιώτατον 
Μ ητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Δαμασκηνόν καί τούς συνεργάτας αύτοϋ 
διά τήν σπουδαιοτάτην συμβολήν αύτών είς τήν καθόλου προαγωγήν καί 
προώθησιν τοϋ έργου τής Προπαρασκευής τής ’Αγίας καί Μεγάλης Συνό
δου τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας.

Ό  Πρόεδρος τής ’Επιτροπής

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστοϋμεν τά μέλη καί τόν Πρόεδρον τής 
Ε πιτροπής διά τήν έπιμελεστάτην έργασίαν αύτών, θά είσέλθωμεν δέ τώρα 
είς τήν συζήτησιν έπί τοϋ περιεχομένου τής ΈκΟέσεως καί τήν λήψιν 
άποφάσεων. "Οσοι συμφωνούν μέ τά πορίσματα τής ’Επιτροπής, νά δη
λώσουν τοϋτο τώρα. Οί έχοντες δέ παρατηρήσεις έπ’ αύτών παρακαλώ 
νά κάμουν αύτάς έν συντομίςι.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Σλ,ίβεν: Ή  'Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας 
ήμών προέτεινε πρός συζήτησιν τό θέμα τοϋ Μοναχισμού. Τοϋτο έχει 
ζωτικήν σημασίαν διά τήν Ε κκλησίαν ήμών. Κάμνω έκκλησιν δπως τό 
θέμα τοϋτο έξετασθή ύπό τής Συνόδου.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Μολδαβίας : Δύο μόνον Έ κκλησίαι είσηγή- 
θησαν τήν μελέτην τοϋ θέματος τοϋ Μοναχισμού ύπό τής μελλούσης νά 
συνέλθη 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ή τής Ρουμανίας καί ή τής Βουλ
γαρίας. Διά τοϋτο δέν κατέστη δυνατόν νά συμπεριληφθή είς τόν Κατάλο
γον τών θεμάτων τής Συνόδου. Ά λλω στε πρός τοϋτο άπητοϋντο έπτά του
λάχιστον ψήφοι. Τό θέμα τοϋτο περιελήφθη είς τόν κατάλογον θεμάτων 
τής δευτέρας κατηγορίας. Εκείνω ν δηλαδή τά όποια δύνανται νά άποτε- 
λέσουν άντικείμενον άλλης Συνόδου. "Αλλην λύσιν δέν βλέπω.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Βράτσης : Επανερχόμενος είς τό αύτό θέμα 
περί μοναχισμοϋ ποιώ πρός δλους ύμδς άδελφικήν έκκλησιν, δπως τοϋτο 
περιληφθή είς τόν κατάλογον θεμάτων τής Συνόδου, διότι ύπάρχει φόβος 
ή Ε κκλησ ία  ήμών νά εύρεθή άνευ μοναχών καί άνευ άνωτέρων στελεχών., 
προερχομένων έκ τών μοναχικών τάξεων.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Έκτιμώμεν, βεβαίως, τήν άνάγκην ταύτην τής 
Βουλγαρικής Ε κκλησίας. Έ άν δμως κάμωμεν μίαν έξαίρεσιν, έάν άκυρώ- 
σωμεν δηλαδή τό κριτήριον, έπί τή βάσει τοϋ όποιου είργάσθη ή Α' Ε π ι
τροπή, πώς Οά άρνηθώμεν είς αλλας ένδεχομένο>ς Ε κκλησίας τό δικαίωμα
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νά ζητήσουν δπως περιληφθοΰν εις τόν κατάλογον θεμάτων τής Συνόδου 
θέματα, τά όποια άπασχολοΰν μίαν έκάστην αύτών τοπικώς :

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας — Ζαγοράς : Μία τοπική Ε κκλησ ία  
είναι μέλος τοΰ σώματος τής Μιας ’Ορθοδόξου Εκκλησίας. 'Εάν πάσχη 
αϋτη, πάσχουν και τά λοιπά μέλη. Διά τοΰτο ζητώ καί εγώ νά άποδεχθήτε 
τό αίτημα ήμών.

Ό  Σεβ. Πρόεόρος : Παρακαλώ δπως μή έπιμείνητε. Ή  έκδήλωσις 
επιμόνου παραπόνου καί πικρίας άδικεΐ τόσον τήν ’Εκκλησίαν τής Βουλ
γαρίας, δσον καί τό σύνολον τών 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών, καί ή  συζήτησις 
οδηγείται εϊς αδιέξοδον.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας : Εύρισκόμεθα έδώ ούχί διά νά 
συντάξωμεν κατάλογον θεμάτων, άλλά διά νά συντομεύσωμεν τόν ήδη υπάρ
χοντα. Πώς είναι δυνατόν ή τοιαύτη συντόμευσις νά θεωρηθή ώς άντί- 
Οετος είς τήν χριστιανικήν άγάπην : Ή  ζωή τής Ε κκλησίας Οά συνεχι- 
σΟή δπως συνεχίσΟη έπί αιώνας ολοκλήρους καί άνευ Συνόδου.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Τούλας : Θά όμιλήσο) γενικώς έπί τής έκθέ
σεως τής Λ' ’Επιτροπής. Υ πάρχουν θέσεις καί άπόψεις τής ’Εκκλησίας 
ήμών, τάς οποίας έξεΟέσαμεν διά μακρών. Διεπιστώσαμεν, δτι δέν συνε- 
φωνοΰμεν κατά πάντα πρός τάς άλλας ’Εκκλησίας ώς πρός τήν έπιλογήν 
τών θεμάτων. Ά φ ’ ετέρου ή ’Εκκλησία ήμών διεξήγαγε καί διεξάγει πολ
λούς εποικοδομητικούς διαλόγους μέ άλλας ’Εκκλησίας, διά τοΰτο δέ εχει 
εμπλουτίσει διά πολυτίμου εμπειρίας τήν έν γένει θρησκευτικήν αύτής 
ζωήν. Άπεγοητεύθημεν καί έλυπήΟημεν δταν διεπιστώσαμεν δτι δέν συνε- 
φωνοΰμεν ένταϋθα είς πολλά σημεία. ’Εν τούτοις εκείνο τό όποιον εκαμεν 
ήμάς νά συμφωνήσωμεν είναι τό σημείον. τό όποιον ένώνει πάντας ήμάς, 
ή έπιθυμία δηλαδή νά έλθη πλησιέστερον ό χρόνος τής συγκλήσεως τής 
Α γία ς καί Μεγάλης Συνόδου. ΌΟεν, διά τό καλόν τής Διασκέψεως καί 
διά τήν συντόμευσιν τοΰ χρόνου συγκλήσεως τής 'Α γίας καί Μεγάλης 
Συνόδου, καί μέ αισθήματα άδελφικής άγάπης, δηλοΰμεν, ότι άποδεχόμεθα 
τήν εκΟεσιν έν τώ συνόλο) αύτής, καί ότι θά είσηγηΟώμεν καί είς τήν ’Εκκλη
σίαν ήμών τήν άποδοχήν ταύτης. Τοΰτο είναι σύμφωνον πρός τό πνεΰμα, 
τό όποιον έπεκράτησεν είς τήν παροΰσαν Διάσκεψιν. Ώ ς  πρός τό ζήτημα, 
τό οποίον προέβαλεν ή  ’Αντιπροσωπεία τής Βουλγαρικής Εκκλησίας,τοΰτο 
δέν είναι δΓ ήμάς ζήτημα άρχής. Είμεθα έδώ ώς άπόστολοι τοΰ Χριστοΰ 
καί πιστεύομεν, ότι καί αύτή ή δυσκολία Οά ύπερπηδηθή μέ άδελφικήν 
άγάπην. Σάς εύχαριστώ διά τήν ύπομονήν ύμών.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Καί εγώ εύχαριστώ θερμώς τόν "Αγιον Τούλας
’Επακολουθεί τό κατά τό πρόγραμμα διάλειμμα.
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Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Ή  Συνεδρία άρχεται.

Πριν ή προχωρήσωμεν εις τήν συζήτησιν έπί τών εκθέσεων τών Ε π ι
τροπών θά έπεθύμουν νά εξομολογηθώ πρός ύμδς, αδελφοί, ότι κατά τήν 
διάρκειαν τοΟ διαλείμματος. Οπό τό κράτος τής επιμόνου έκκλήσεως τής 
Αντιπροσωπείας τής Ε κκλησίας τής Βουλγαρίας, έμελέτησα μετά συμπα- 
θείας τό αίτημα αύτής, καί προσεπάθησα νά εΰρω λύσιν αύτοϋ, συμβιβα- 
ζομένην πρός τά καθήκοντά μου ώς Προέδρου τής παρούσης Διασκέψεως. 
Οϋτω, κατέληξα είς τήν άπόφασιν νά παρακαλέσω ύμδς όπως δεχθήτε μίαν 
έξαίρεσιν έν τώ πνεύματι έκείνων, τά όποια εϊπον οί αδελφοί "Αγιοι Ααο- 
δικείας καί Τούλας, ΐνα μή ή έν λόγς> 'Αντιπροσωπεία φύγη έκ τής Δια- 
σκέψεως ταύτης διακατεχομένη ύπό αισθήματος πικρίας. Ό θεν , Οά παρα
καλέσω πρώτον τόν ’Αρχηγόν τής ’Αντιπροσωπείας ταύτης δπως διασα
φήνισή επακριβώς ποία σημεία έκ τοϋ δλου περί μοναχισμού θέματος 
έχουσι ζωτικήν σημασίαν διά τήν ύπόστασιν καί τό μέλλον τής Ά γιω τά
της ’Εκκλησίας τής Βουλγαρίας.

Ό  Σεβ. Μητροηολίτης Σλίβεν : Δι* ήμός κυρίως είναι άνάγκη νά καθο- 
ρισθή κατά πόσον είναι δυνατόν εις τό μέλλον νά χειροτονώνται ’Επί
σκοποι έκ μοναχών, οί όποιοι έδέχθησαν απλώς τήν ευχήν τής ρασοφο- 
ρίας, καί ούχί μόνον έξ έκείνων, οί όποιοι έδέχθησαν τό μέγα σχήμα.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Τίθεται εν ώρισμένον ερώτημα, καί τοϋτο διευ
κολύνει πολύ τήν λύσιν τοϋ ζητήματος. Δοθέντος ότι : α) έν σχέσει πρός 
τό θέμα τοϋ μοναχισμού ή ζωτική άνάγκη τής Ε κκλησίας τής Βουλγαρίας 
περιορίζεται είς τό σημείον μόνον εκείνο, τό όποΤον πρό ολίγου διετύ- 
πωσεν ένταϋθα ό Σεβ. Μ ητροπολίτης Σλίβεν, ήτοι κατά πόσον είναι δυνα
τόν είς τό μέλλον νά χειροτονώνται ’Επίσκοποι έκ μοναχών, οί όποιοι έδέ
χθησαν άπλώς τήν εύχήν τής ρασοφορίας, καί ούχί μόνον έξ έκείνων οί 
όποιοι έδέχθησαν τό μέγα σχήμα, β) δτι δι' εν τοιοϋτον ζήτημα δέν ύπάρ- 
χει άνάγκη άποφάνσεως Οικουμενικής Συνόδου, άλλά θά ήδύνατο νά 
έπιλυθή τοϋτο τοπικώς κατ’ οικονομίαν, γ) ότι, έπειδή όμως ή Άγιωτάτη 
’Εκκλησία τής Βουλγαρίας έπιθυμεί νά έχη έπ’ αύτοϋ μίαν πανορθόδοξον 
άπόφασιν καί κάλυψιν άφ’ ενός, άφ’ έτέρου δέ λόγω τοϋ έπείγοντος χα- 
ρακτήρος τής πανορθοδόξου άπαντήσεως έπί τοϋ ερωτήματος, διά γε τήν 
ζωτικότητα αύτοϋ, ή  παραπομπή αύτοϋ είς τήν μέλλουσαν Σύνοδον, ό χρό
νος τής συγκλήσεως τής όποιας είναι άπροσδιόριστος είσέτι. φρονώ ότι 
θά ήρκει πρός τοϋτο ή άπόφασις μιδς Πανορθοδόξου Διασκέψεως καί 
διά τοϋτο προτείνω τήν άκόλουθον μέσην λύσιν, ή όποία ικανοποιεί τόσον 
τά διαδικασιακά τής παρούσης Διασκέψεως καί τά κριτήρια επιλογής τών 
θεμάτων, δσον καί τό αίτημα όπως άνταποκριθώμεν έν αγάπη είς τήν έκκλη- 
σ ιν τών άδελφών ήμών καί έξυπηρετήσωμεν τό άπασχολούν αύτούς ζή 
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τημα κατά τόν καλλίτερον καί πρακτικώτερον τρόπον.
Ό θ εν  προτείνω όπως ή παροΟσα ΠανορΟόδοξος Διάσκεψις άποφα- 

σίση Τνα τό συγκεκριμένον τοΰτο σημεϊον έκ τοϋ περί μοναχισμού γενικοϋ 
θέματος έξετάση ή έπομένη Προσυνοδική ΠανορΟόδοξος Διάσκεψις καί 
άποφανΟή επ’ αύτοϋ.

Συναφώς εισηγούμαι όπως αί κατά τόπους Έ κκλησίαι μελετήσωσιν 
έν τώ μεταξύ τήν περίπτωσιν, ή δέ Ά γιω τάτη Ε κκλησία  τής Βουλγαρίας 
συντάξη τήν επ’ αύτής είσήγησιν, είς τρόπον ώστε ή προσεχής ΠανορΟό
δοξος Διάσκεψις έπιληφΟή αύτής.

Έ π ί τούτφ ή Αντιπροσωπεία τής Ε κκλησίας τής Βουλγαρίας έκφρά- 
ζει τήν εύγνωμοσύνην αύτής, καί ή πρότασις τοϋ Προέδρου γίνεται δεκτή 
καί έγκρίνεται όμοφώνως.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτη; Άξώ μης : Πιστεύω νά γίνη δεκτή ή έκθεσις 
τής Λ' Ε πιτροπής καί νά έκφρασθοϋν εύχαριστίαι πρός τόν Πρόεδρον 
αύτής "Αγιον Μολδαβίας, καί τόν Γραμματέα αύτής καθηγητήν Γκόσεβιτς.

Ό  Θεοφιλ. 'Επίσκοπο; Vyborg : Συμφοη'ώ μέ τήν πρότασιν τοϋ Ά γιου 
Ά ξώ μης καί προτείνω καί έγώ νά δεχθώμεν τήν εκΟεσιν καί νά κλείσωμεν 
τήν συζήτησιν.

Ό  Σεβ. Πρόεδρο; : Θέτω είς ψηφοφορίαν τό κείμενον τής Λ' Ε π ι
τροπής τόσον έν τώ συνόλω, δσον καί έν τοϊς έπί μέρους αύτοϋ.

Τό κείμενον γίνεται δεκτόν όμοφώνως.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Εκφράζω τάς Οερμάς μου εύχαριστίας πρός τόν 
Πρόεδρον, τόν γραμματέα καί τά μέλη τής Α ' Ε π ιτροπής τόσον διά τήν 
άρίστην τεχνικήν τής έργασίας αύτών. δσον κυρίως καί διά τό πνεΰμα, 
τό όποιον έπρυτάνευσε κατά τάς συζητήσεις αύτών. Ε π ίσ η ς εύχαριστώ 
καί δλους ύμας, οί όποιοι έψηφίσατε τά πρώτα ταΰτα καί σπουδαιότατα 
σημεία τής ‘Ημερήσιας Διατάξεως.

Καί τώρα Οά παρακαλέσω τόν Πρόεδρον τής Β' Ε πιτροπής Σεβ. Α ρ χ ιε 
πίσκοπον Φινλανδίας κ. Παΰλον νά παρουσιάση είς ήμας τήν εκΟεσιν τής 
ύπ’ αύτόν Β' Επιτροπής. Ε πειδή έν τούτοις ή εκθεσις αΰτη άποτελεΐται 
πρώτον μέν έξ ένός μακροϋ ιστορικού μέρους λίαν ενδιαφέροντος καί ένη- 
μερωτικοϋ, εϊτα δέ έκ τοΰ δευτέρου μέρους, τό όποιον διαλαμβάνει τήν 
άξιολόγησιν τών διαλόγων καί τάς συγκεκριμένος άπόψεις καί προτάσεις 
τής Επιτροπής, προτείνω δπως τό μέν ιστορικόν μέρος άφεΟή πρός κατ’ 
ίδιαν μελέτην, περιορισθή δέ ή παρουσίασις είς τό ύπό τόν τίτλον «άξιο- 
λόγησις» δεύτερον μέρος.

Ό  Σεβ. 'Αρχιεπίσκοπος Φινλανδίας: Προβαίνει είς σύντομον έπι- 
σκόπησιν τοϋ δευτέρου μέρους καί ακολούθως λέγει : Μήπως Οά πρέπει
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να διακόψα>μεν τήν συνεδρίαν διά νά δυνηΟοϋν οί σύνεδροι νά μελετήσουν 
τό μέρος τοϋτο ;

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Δέν νομίζω, διότι τό θέμα τοϋτο τής 'Ημερήσιας 
Διατάξεως άποβλέπει είς τήν διατύπωσιν ώρισμένων σκέψεων άναφορικώς 
πρός τόν διάλογον, τόν όποιον διεξάγει ή  Όρθοδοξία μετ’ άλλωνΧριστια- 
νικών ’Εκκλησιών. Ό θ εν  φρονώ, δτι άρκεΐ νά άναγνώση ό Γραμματεύς 
τό δεύτερον μέρος.

Τούτου γενομένου δεκτού,
Ό  Σεβ. Γραμματεύς : Άναγινώσκει τό δεύτερον μέρος τής έκθέσεως 

έν τώ συνόλο) αύτής, ύπό τήν μορφήν τήν όποιαν αΰτη προσέλαβε, κατό
πιν έπενεχθεισών είς αύτήν τροποποιήσεών τινων ύπό μελών τής Διασκέ- 
ψεως, έχούσης ώς άκολούθως :

Τώ Σεβασμιωτάτω Μητροπολίτη 
Γέροντι Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνι.
Προέδρω τής Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Σεβασμιώτατε Ά γ ιε  Πρόεδρε,
Ή  ύπό τής Ό λομελείας τής Διασκέψεως συσταθεΐσα Β' ’Επιτροπή 

πρός «γενικήν έπισκόπησιν καί άξιολόγησιν τής πορείας τών σχέσεων 
καί τών διαλόγων τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας μετά τών λοιπών Χριστια
νικών ’Εκκλησιών καί 'Ομολογιών, ώς καί τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου 
’Εκκλησιών», συνελθοϋσα ύπό τήν προεδρίαν τοϋ Σεβ. Α ρχιεπισκόπου 
Καρελίας καί πάσης Φινλανδίας κ. Παύλου, γραμματεύοντος δέ τοϋ Κα- 
θηγητοϋ κ. ’Εμμ. Φωτιάδου, καί έπιληφθεΐσα τοΰ άνατεθέντος είς αύτήν 
έργου, ύποβάλλει τή Ύ μετέρς Σεβασμιότητι καί δι’ αύτής τή 'Ολομελείς 
τής Διασκέψεως τό πόρισμα τών έργασιών αυτής, έχον ώς άκολούθως :

I. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ

Ό  διάλογος, τόν όποιον σήμερον ή ’Ορθόδοξος ήμών ’Εκκλησία 
διεξάγει μετά τών Ετεροδόξων, τήν άρχήν αύτοΰ, ώς γνωστόν, έχει είς 
δύο ’Εγκυκλίους τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου ’Ιωακείμ τοϋ Γ', έξ ών 
ή μία είναι ή Πατριαρχική καί Συνοδική ’Εγκύκλιος τοϋ 1902 περί τών 
σχέσεων τών ’Ορθοδόξων Αύτοκεφάλων Εκκλησιώ ν καί περί άλλων τινών 
γενικών ζητημάτων, καί αί είς αύτήν Α παντήσεις τών Άγίο>ν Αύτοκε
φάλων ’Εκκλησιών, καί ή άλλη είναι ή  άπάντησις πρός αύτάς τοϋ Οικου
μενικού Πατριαρχείου κατά τό 1904, περαιτέρω δέ είς τό γνωστόν Διάγ
γελμα τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου «πρός τάς άπανταχοΰ ’Εκκλησίας 
τού Χριστοΰ» κατά τό έτος 1920.

Έπισημότερον όμως ή προπαρασκευή τοΰ θεολογικοΰ διαλόγου μετά
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τών ’Ετεροδόξων ήρξατο διά τοϋ θεσμοϋ τών ΠανορΟοδόξων Διασκέψεων, 
τόν όποιον είσήγαγεν ό αοίδιμος Οικουμενικός Πατριάρχης Ά θηναγό- 
ρας ό Α' διά τής συγκλήσεως τής Α ', τής Β' καί τής Γ ' Πανορθοδόξου Δια- 
σκέψεως έν Ρόδω, κατά τά έτη 1961, 1963 καί 1964, καί τής Δ' έν τώ Ό ρθο
δόξω τούτω Κέντρψ έν έτει 1968.

Εις τήν Α ' Πανορθόδοξον Διάσκεψιν τοϋ 1961 άπεφασίσθη ή «μελέτη 
τών τρόπων προσεγγίσεως καί ένότητος τών Ε κκλησιώ ν έν προοπτική 
πανορθοδόξφ», κατά τό πνεϋμα τοϋ διαγγέλματος τοϋ 1920, ώς καί ή προ- 
παρασκευή θεολογικών διαλόγων μετά τής Ρωμαιοκαθολικής ‘Εκκλησίας, 
τών ‘Αρχαίων ’Ανατολικών ‘Εκκλησιών, τής ‘Εκκλησίας τών Παλαιο- 
καθολικών, καί μετά τών 'Ομολογιών τών προελθουσών έκ τής Μεταρρυ- 
θμίσεως, καί δή τής Ά γγλικανής καί τής Λουθηρανικής Ε κκλησίας, άμα 
δέ καί μετά τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών ‘Εκκλησιών. Είς τήν Γ' 
Πανορθόδοξον Διάσκεψιν διεκηρύχθη καί πάλιν ή επιθυμία τής ’Ορθο
δόξου Ε κκλησ ίας όπως εχη άγαθάς μετά τών ‘Ετεροδόξων σχέσεις, έπ’ 
οικοδομή τής χριστιανικής ένότητος. Καί είς τήν Δ' Πανορθόδοξον 
Διάσκεψιν. τής όποιας κύριον θέμα άπετέλει ή προώθησις τών διαλόγων, 
μετά θεώρησιν τών πρότερον σχετικώς γενομένων. τής σημειωθείσης προό
δου καί τής έφεξής έν  τοΐς διαλόγοις άκολουθησομένης γραμμής, έξητά- 
σθησαν καί ώρίσθησαν οί τρόποι συστηματικωτέρας καί πληρεστέρας τών 
διαλόγων τούτων διεξαγωγής, ώς καί τής ορθοδόξου προσφοράς είς τό έργον 
τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου ‘Εκκλησιών.

Ή  ’Επιτροπή ήμών. προβαίνουσα περαιτέρω είς έκθεσιν τών άφορο'>ν- 
των ιδιαιτέρως είς ένα έκαστον τών μετά τών Ετεροδόξων θεολογικών δια
λόγων, περιορίζεται είς σύντομον τούτων έπισκόπησιν.

Α) Διάλογος μετά τής Ά γγλικανής Εκκλησίας

Ό  θεολογικός διάλογος μετά τής Ά γγλικανής ‘Εκκλησίας ήρχισεν 
ήδη άπό τών άρχών τοϋ ΙΖ' αιώνος. Διεξήγετο δέ κυρίως μετά τής παρα
δοσιακής «υψηλής» ’Εκκλησίας (High Church). Άρξάμενος διά τοϋ Οί- 
κουμενικοϋ Πατριάρχου Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως ( t  1638), καί μάλιστα 
διά τοϋ μετέπειτα Πατριάρχου Αλεξάνδρειάς Μητροφάνους Κριτοπούλου 
( + 1639), όστις, εύθύς μετά τό πέρας τών σπουδών αύτοϋ, έπισκεφθείς τήν 
Α γγλίαν, τήν Γερμανίαν καί τήν 'Ελβετίαν, ώς άπεσταλμένος Κυρίλλου τοϋ 
Λουκάρεως, συνήψε θεολογικόν διάλογον μετ’ Α γγλικανών, Λουθηρανών 
καί Καλβινικών Θεολόγων, χάριν τών όποιων συνέγραψε καί τήν 'Ομο
λογίαν Πίστεως καί τάς πρός τόν Ά γγλ ο ν  Θεολόγον Θωμάν Goad Α π ο 
κρίσεις αύτοϋ, ό διάλογος ούτος συνεχίσθη ύπό τών Πατριαρχών Κων
σταντινουπόλεως Διονυσίου τοϋ Δ* καί Μεθοδίου τοϋ Γ ' δ ι’ επιστολών,
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καί άργότερον δΓ έπιστολών έπίσης μεταξύ τών Α γγλικανών Άνωμότων 
καί τών ’Ορθοδόξων Πατριαρχών της ’Ανατολής.

Επικοινω νίαν μετά τών ’Ορθοδόξων έπεδίωξε καί ή Έπισκοπελιανή 
Ε κκλησία  τής ’Αμερικής. Τό 1870 ό ’Αρχιεπίσκοπος Σύρου 'Αλέξανδρος 
Λυκοϋργος διεξήγαγεν έν Ά γ γ λ ίς  θεολογικόν διάλογον. ’Αγγλικανοί 
Θεολόγοι μετέσχον τοϋ μεταξύ ’Ορθοδόξων καί Παλαιοκαθολικών θεο- 
λογικοϋ διαλόγου τών έτών 1874 - 1875 έν Βόννη, τό 1897 δέ συνεστήθη 
έν Κωνσταντινουπόλει Μεικτή Ό ρ θοδοξο-’Αγγλικανή Ε πιτροπή μελέτης 
διαφόρων θεολογικών θεμάτων, είς τά όποια άπήντησαν οί ’Αγγλικανοί.

Ό  θεολογικός διάλογος 'Ορθοδόξων καί ’Αγγλικανών συνεχίσθη 
καί μετά τόν α ' παγκόσμιον πόλεμον, διά τής έπισκέψεως είς ’Αγγλίαν καί 
’Αμερικήν τό 1918 ’Ορθοδόξου ’Αντιπροσωπείας ύπό τόν τότε Μητροπο
λίτην 'Αθηνών καί μετέπειτα Οικουμενικόν Πατριάρχην Μελέτιον Μετα- 
ξάκην, καί διά τής συμμετοχής άλλης ‘Ορθοδόξου ’Αντιπροσωπείας είς 
τό Στ' Συνέδριον τοϋ Lambeth τό 1920, ύπό τόν Μ ητροπολίτην Διδυμοτεί
χου Φιλάρετον.

Θεολογικόν διάλογον μετά τών ’Αγγλικανών διεξήγαγον ίδιαιτέρο>ς 
ή Ρουμανική Ε κκλησ ία  τό 1935 καί ή Ρωσσική ’Εκκλησία τό 1956.

’Αποτέλεσμα δλων τών διαλόγων τούτων ύπήρξεν ή άναγνώρισις τών 
Ά γγλικανικώ ν χειροτονιών ύπό τών ’Εκκλησιών : Κωνσταντινουπόλεως 
τό 1922, 'Ιεροσολύμων τό 1923. Κύπρου τό 1923, ΆλεξανδρεΙας τό 1930. 
καί Ρουμανίας τό 1936.

Έ πί πανορΟοδόξου δέ έπιπέδου τό θέμα τής συνεχίσεως τοϋ Οεολογι- 
κοϋ διαλόγου μεταξύ ’Ορθοδόξων καί ’Αγγλικανών έτέθη ύπό τών Πανορ- 
θοδόξων Διασκέψεων Α', Γ', καί Δ'. Τήν συνέχισιν είχε ζητήσει καί ό 
’Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας Μ ιχαήλ Ramsey, έπισκεφθείς έπί τούτο.) τό 
1962 τήν Κωνσταντινούπολη' τάς ’Αθήνας, ώς καί τήν Μόσχαν.

Ή  άποφάσει τής Γ' ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως συσταθεΐσα Διορθό- 
δοξος Θεολογική Ε πιτροπή  έπί τοϋ διαλόγου ’Ορθοδόξων καί ’Αγγλικα
νών τό πρώτον συνήλθεν είς διάσκεψιν έν Βελιγραδίω τό 1966, καθ’ ήν 
καθωρίσΟησαν τά συζητητέα θέματα καί άλλαι λεπτομέρειαι τοϋ διαλό
γου.

Ή  Δ' Πανορθόδοξος Διάσκεψις άπεφάσισε τήν συνέχισιν τής προ- 
παρασκευής τοϋ διαλόγου ύπό τής Διορθοδόξου Θεολογικής ’Επιτροπής, 
ανασυγκροτούμενης καί συμπληρουμένης ώς Συνεχιστικής Διορθοδόξου 
Θεολογικής Ε πιτροπής, μετά τής άντιστοίχου ’Αγγλικανικής Επιτροπής, 
«έν ή δέον δπως άντιπροσωπεύωνται δλαι αί έν τή ’Αγγλικανή Εκκλησία  
σχολαί σκέψεως καί μερίδες (ύψηλή, χαμηλή καί εύρεια Ε κκλησία) » .Ή  
Διορθόδοξος Θεολογική Ε πιτροπή συνεκρότησε τρεις διασκέψεις, έν Γε
νεύη τό 1970, έν Έ λσιγκίψ  τό 1971 καί έν Γενεύη τό 1972, καθ’ έίς συνεζη-
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τήθησαν διάφορα θέματα, έν Γενεύη δέ αϋτη έκήρυξε λήξαν τό προπαρα
σκευαστικόν έργον αύτής, και έν συνεχεία δι’ έπί τούτω 'Υποεπιτροπής, 
έργασΟείσης μετ’ αντιστοίχου 'Υποεπιτροπής τών ’Αγγλικανών, συνεζή- 
τησε τά πρός τήν έναρξιν τοϋ επισήμου Οεολογικοϋ διαλόγου συναφή 
τεχνικά θέματα. Ουτω τό 1973 συνήλΟεν έν ’Οξφόρδη ή Μεικτή ΌρΟοδοξο- 
Ά γγλικανική ’Επιτροπή, έπιληφθεΐσα τοϋ έργου αύτής, τό όποιον εκτοτε 
συνεχίζεται ύπό τριών 'Υποεπιτροπών, έκ τών όποίων ή πρώτη ώσχολεϊται 
περί τό θέμα «Γραφή καί Παράδοσις», ή δευτέρα περί τό θέμα «Οίκου- 
μενικαί Σύνοδοι», καί ή τρίτη περί τό θέμα «Ή  ’Εκκλησία ώς εύχαριστια- 
κή κοινωνία». Ά πεφασίσθη δέ νά συνέρχωνται αί μέν Ύ ποεπιτροπαί κατ’ 
έτος, ή δέ 'Ολομέλεια τής Μεικτής Θεολογικής ’Επιτροπής άνά τριετίαν.

Ουτω μέχρι τοΰδε συνήλθον τό 1974 ή Α ' ’Υποεπιτροπή έν τή ΌρΟο- 
δόξω ‘Ακαδημία Κρήτης, ή Β' ’Υποεπιτροπή έν Ρουμανίςί, καί ή Γ ' έν 
ταΐς Ή νωμέναις Πολιτείαις ’Αμερικής. Γό 1975 συνήλθον πάσαι διαδοχι- 
κώς έν Μ. Βρεταννίς, τό δέ 1976 ή 'Ολομέλεια έν Μ όσχς. Κατά τό έπιόν 
έτος 1977 πρόκειται νά συνέλθωσιν έν Λονδίνο) κατά τόν αύτόν χρόνον 
καί παραλλήλως κατ’ άρχάς μέν αί τρεις Ύ ποεπιτροπαί, άκολούθο>ς δέ ή 
'Ολομέλεια.

Σημειωτέον, ότι κατά τήν διάσκεψιν τής Ό λομελείας έν Μ όσχς 
τό 1976 συνεφωνήθη όπως ο ί ’Αγγλικανοί είσηγηθώσιν είς τάς ’Εκκλησίας 
τής ’Αγγλικανικής Κοινωνίας τήν άπάλειψιν έκ τοΰ Συμβόλου τής Πίστεο)ς 
τοϋ Filioque. Κατ' αύτήν έπίσης οί ‘Ορθόδοξοι έδήλωσαν ότι είς περί- 
πτωσιν καθ’ ήν οί ’Αγγλικανοί ήθελον προβή είς χειροτονίας γυναικών, 
τοΰτο Οά ήτο δυνατόν νά όδηγήση τόν διάλογον είς άδιέξοδον.

Β) Διάλογος μετά τής Παλαιοκαθολικής ’Εκκλησίας

Ή  ΠαλαιοκαΟολική Ε κκλησία, προελΟοΰσα έκ τής άπορρίψεως τών 
άποφάσεοίν τής Α ' Συνόδου τοΰ Βατικανοΰ τοΰ έτους 1870 περί τοΰ άλα- 
Οήτου καί τοΰ πρωτείου τοΰ Πάπα, καί άργότερον ένωΟεΐσα μετά τής ’Εκ
κλησίας τής Ούτρέχτης, ήτις ήδη άπό τοΰ 1725 είχεν έλθει είς άντίθεσιν πρός 
τήν ’Εκκλησίαν τής Ρώμης, συνεκροτήθη έκ τών ΠαλαιοκαΟολικών 'Εκ
κλησιών τής Γερμανίας καί τής 'Ελβετίας, μετά τών όποίων άργότερον 
ήνώθησαν καί αί Παλαιοκαθολικαί Έ κκλησίαι τής Αύστρίας, τής Τσε
χοσλοβακίας, τής Γιουγκοσλαβίας, καί τής Πολωνίας (έν Εύρο’)πη καί 
’Αμερική).

Οί Παλαιοκαθολικοί. έκτιμώντες ιδιαιτέρως τήν δνωσιν αύτών μετά 
τών Όρθοδόξων, κατέβαλον καί καταβάλλουν δ ι’ αύτήν ίκανάς προσπά
θειας. Ό  θεολογικός διάλογος μεταξύ τών Όρθοδόξων καί Παλαιοκα- 
θολικών, ό μεταξύ τών όποίων δεσμός ύφίσταται άπό εκατόν καί πλέον 
έτών, μέχρι τοΰ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου εμφανίζει κυρίως τρεΤς
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σταθμούς, ή το ι: α) τών Συνεδρίων τής Βόννης κατά τά ετη 1874 - 1875, 
β) τής Οεολογικής αλληλογραφίας μεταξύ τών Επιτροπώ ν τής Πετρου- 
πόλεως καί τοϋ Rotterdam κατά τά έτη 1893 - 1913, καί γ) τής έν Βόννη 
Συνδιασκέψεως ΌρΟοδόξων καί Παλαιοκαθολικών Θεολόγων κατά τό 
έτος 1931.

Ή  τετάρτη φάσις τοϋ όρΟοδοξοπαλαιοκαθολικοϋ διαλόγου δρχεται 
άπό τών ΠανορΟοδόξων Διασκέψεων Λ', Γ ', καί Δ' διά τής συστάσεως, κατά 
τάς άποφάσεις τούτων, Διορθοδόξου Θεολογικής Ε π ιτροπής πρός μελέτην 
καί προπαρασκευήν, καί είτα εναρξιν τοϋ διαλόγου τούτου. Ή  ΔιορΟόδοξος 
αυτη ’Επιτροπή συνεκρότησε τρεΤς διασκέψεις : έν Βελιγραδίφ τό 1966, 
έν Γενεύη τό 1970 καί έν Βόννη τό 1971. Μετ’ έξέτασιν δέ κατ’ αύτάς τών 
υφισταμένων μεταξύ τών δύο Ε κκλησιώ ν όμοιοτήτων καί διαφορών, 
κατέληξεν είς τό συμπέρασμα, ότι τό Εργον αύτής εϊχεν άρκούντως προχω
ρήσει, ώστε νά είναι δυνατή ή έναρξις τοϋ διαλόγου τών δύο θεολογικών 
Επιτροπών. Συμφώνως πρός τήν άπόφασιν ταύτην, συναινέσει δέ καί 
έγκρίσει τών ΌρΟοδόξων Ε κκλησιώ ν, συνήλθεν είς τήν πρώτην αύτής 
Συνάντησιν έν ΆΟήναις τό 1973 ή Μεικτή ΌρΟοδοξο - ΠαλαιοκαΟολική 
Θεολογική ’Επιτροπή καί, κατόπιν διαβουλεύσεων, κηρύξασα λήξαν τό 
προπαρασκευαστικόν στάδιον τοϋ διαλόγου, καΟώρισε τά πλαίσια καί τήν 
μέθοδον τής διεξαγωγής έφεξής τοϋ έπισήμου Οεολογικοϋ διαλόγου καί 
ώρισε τά θέματα τής προσεχούς κατ’ Αύγουστον τοϋ 1975 Συνδιασκέψεως 
αύτής. Τά θέματα ταϋτα έμελετήθησαν άπό ορθοδόξου καί παλαιοκαΟολι- 
κής πλευράς ύπό τών θεολογικών μελών τής Μεικτής ’Επιτροπής, τά όποια 
και συνήλΟον κατά Σεπτέμβριον τοϋ 1974 έν Morschach τής Ελβετίας, 
παρά τήν Λουκέρνην, πρός άπό κοινοϋ έξέτασιν καί επεξεργασίαν τών ύπ’ 
αύτών συνταχθεισών εισηγήσεων.

Ή  Μεικτή ΌρΟοδοξο - ΠαλαιοκαΟολική Επιτροπή έπραγματοποίησε 
τήν πρώτην έπίσημον αύτής Συνδιάσκεψιν έν τώ Όρθοδόξω τούτω Κέντρα) 
τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου άπό τής 20ής μέχρι τής 28ης Αύγούστου 
1975. Κατ’ αύτήν συνετάχθησαν καί ύπεγράφησαν κοινά κείμενα έπί τών 
ακολούθων πέντε θεμάτων : α) Ή  Θεία ’Αποκάλυψις καί ή παράδοσις αύ
τής, β) ό κανών τής ’Αγίας Γραφής, γ) ή ’Αγία Τριάς, δ) ή ένανΟρώπησις 
τοϋ Θεοϋ Λόγου, καί ε) ή υποστατική ένωσις. ’Αποφασίσασα δέ όπως ή 
’Επιτροπή, συνερχομένη κατά τό θέρος τοϋ 1977, έπιληφθή τών θεμάτων 
τής περί Θεοτόκου διδασκαλίας καί τής Έκκλησιολογίας, κατήρτισε 
κοινήν 'Υποεπιτροπήν έξ ειδικών θεολόγων διά τήν προπαρασκευήν τών 
σχετικών κοινών κειμένων, 'βρ ισμένοι θεολόγοι έκ τής Υ ποεπιτροπής 
ταύτης, συνελθόντες έν τώ Ό ρθοδόξω Κέντρα) τής Ε κκλησίας τής Ε λ λ ά 
δος, έν τή Ί . Μονή Πεντέλης άπό τής 27ης Σεπτεμβρίου μέχρι τής 3ης 
’Οκτωβρίου τοϋ λήγοντος έτους, κατήρτισαν τό περί τής Θεοτόκου κοινόν
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κείμενον, καθώς καί τά κοινά κείμενα τεσσάρων θεμάτων έπί τής Έ κκλη- 
σιολογίας, άτινα, έπεξεργαζόμενα μέχρι τής συγκλήσεως τής ’Επιτροπής, 
θά ύποβληθώσιν είς αυτήν πρός τελικήν διατύπωσιν καί εγκρισιν.

Γ) Διάλογος μετά τών ‘Αρχαίων ’Ανατολικών Ε κκλησιώ ν ή το ι: Κοπτικής,
Λίθιοπικής. *Λρμενικής, Συροϊακωβιτικής και Μαλαμπαρικής (’Ινδιών)

Είναι δυνατόν νά λεχθή δτι ό διάλογος ούτος ήρχισεν εύθύς μετά τήν 
Δ' Οικουμενικήν Σύνοδον τού έτους 451, διαρκέσας καθ’ όλην σχεδόν τήν 
βυζαντινήν περίοδον καί διακοπείς μετά τήν ύποδούλωσιν τών λαών τών 
Χωρών τούτων. Ζήτημα άνακαινίσεως τοϋ διαλόγου τούτου έτέθη κατόπιν 
τής σχετικής άποφάσεως τής συνελθούσης τό 1930 έν τή έν Ά γίω  Ό ρ ε ι 
Ίερςί Μονή Βατοπεδίου Διορθοδόξου ’Επιτροπής καί τής έπί πανορθο- 
δόξου έπιπέδου άποφάσεως περί ένάρξεως επισήμου θεολογικοϋ διαλόγου 
μετά τών ’Εκκλησιών τούτων, προπαρασκευαστικώς μέν ύπό τής Α ' καί 
τής Γ' ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως, τελικώς δέ καί όριστικώς ύπό τής Δ'. 
Ή  Δ' ΠανορΟόδοξος Διάσκεψις άπεφάσισεν δπως ό διάλογος ούτος «πρα- 
γματοποιηθή, έφ1 δσον άνταποκρίνεται άπολύτως άφ’ ένός μέν πρός τήν 
ήδη πανορθοδόξως έκφρασθεΐσαν σχετικήν έπιθυμίαν (Α' Πανορθόδοξος 
Διάσκεψις 1961, Γ' Πανορθόδοςος 1964, άπαντήσεις τών Προκαθημένων 
τών κατά τόπους ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών είς τά ύπό 9 ’Ιουνίου 1965, 
άριΟμ. πρωτ. 389, Γράμματα τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριάρχου ’ΑΟηναγόρου 
τοϋ ΑΟ, άφ’ έτέρου δέ είς κατ’ έπανάληψιν έπίσης έκφρασθεΐσαν όμόθυ- 
μον έφεσιν τών άρχαίων τούτων ’Ανατολικών Ε κκλησιώ ν πρός ενωσιν 
μετά τής ’Ορθοδοξίας» (Α' Διάσκεψις τών ‘Αρχηγών τών Μεταχαλκη- 
δονίων ‘Εκκλησιών, έν Ά δδίς — ’Αμπέμπα, κατά Μάιον 1966).

Κατά τόν άπό τοϋ 1961 καί έντεϋθεν διαρρεύσαντα χρόνον Ελαβον 
χώραν τέσσαρες άνεπίσημοι Διασκέψεις ‘Ορθοδόξων καί θεολόγων τών 
‘Αρχαίων ’Ανατολικών ’Εκκλησιών έν Aarhus (1964), Bristol (1967), Γενεύη 
(1970) καί Ά δδ ίς  — Ά μπέμπς (1971), άσχοληθεΐσαι περί τά θέματα τοϋ 
θεολογικοϋ διαλόγου καί οϋτω προπαρασκευάσασαι αρκούντως τήν £ναρ- 
ξιν τοΰ έπισήμου μεταξύ αύτών διαλόγου.

Ή  μετά τήν σχετικήν άπόφασιν τής Δ' ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως 
συσταθεΐσα Διορθόδοξος Θεολογική ’Επιτροπή έπί τοΰ όρΟοδοξο - άνατο- 
λικοϋ διαλόγου, συνελθοϋσα έν Ά δδίς — Άμπέμπςι τό 1971 είς Διάσκε
ψιν καί θεωρήσασα έπαρκή τήν γενομένην προπαρασκευήν διά τόν διά
λογον τοϋτον, άπεφάσισεν δπως ζητηθή ή σύστασις αντιστοίχου Οεολογι- 
κής ’Επιτροπής τών Ά ρχαίω ν Ανατολικών ‘Εκκλησιών, ΐνα αί δύο ’Επι- 
τροπαί όμοϋ άναλάβωσι τό έργον τής διεξαγωγής τοϋ διαλόγου τούτου. 
Ή  Διάσκεψις αϋτη έπί πλέον άνέθηκεν είς τριμελή Υ ποεπιτροπήν τήν 
περαιτέρω προπαρασκευήν τοΰ διαλόγου, ήτις συνεδρίασε μετά τής άντι-
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στοίχου 'Υποεπιτροπής τών Α ρχαίω ν ’Ανατολικών Ε κκλησιώ ν τό 1973 
δίς έν ’Αθήναις καί τό 1975 έν Ά δ δ ίς — Ά μπέμπς, συντάξασα τό πρό
γραμμα τής συγκλήσεως τής Μ εικτής Θεολογικής Επιτροπής. Τά πρακτι
κά τών δύο τούτων συνεδριάσεων τών 'Υποεπιτροπών ύπεβλήθησαν τοΐς 
ΠροκαΟημένοις τών Ε κκλησιώ ν άμφοτέρων τών μερών. Ή δη  άναμένε- 
ται πρωτοβουλία τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου διά τήν σόγκλησιν τής 
Μεικτής Θεολογικής Επιτροπής.

Λ) Διάλογος μετά τής Λουθηρανικής Εκκλησίας

Ό  Διάλογος ούτος εύρίσκεται έν τώ προπαρασκευαστικώ αύτοϋ σταδίω.
Έ κ  τής Ιστορίας είναι γνωστόν, ότι ή Λουθηρανική Ε κκλησ ία  συνή

ψε Οεολογικόν διάλογον μετά τής 'Ορθοδόξου Ε κκλησ ίας ήδη άπό τής 
άρχής τής Διαμαρτυρήσεως, όστις όμως διεκόπη έπί τέσσαρας όλους αιώ
νας. Έ κ  τής περιόδου ταύτης είναι Ιδιαιτέρως άξιομνημόνευτος ή προσπά
θεια τοϋ Μελάγχθωνος νά συνάψη θεολογικόν διάλογον μετά τοϋ Οικου
μενικού Πατριάρχου Ίωάσαφ τοϋ Β' (1555 - 1565), ο>ς καί ό έπιστολιμαΐος 
Οεολογικός διάλογος μεταξύ τοϋ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ίερε- 
μίου τοϋ Β' μετά τών Λουθηρανών Θεολόγίον τής Βυρτεμβέργης, διεξαχθείς 
κατά τά έτη 1576 - 1581. έξ ών άπέβη έμφανής ή μεταξύ τών δύο Εκκλησιώ ν 
υφιστάμενη άπόστασις. Κατά τόν αιώνα ήμών ό διάλογος μετά τών Λου
θηρανών έπανελήφθη έν τοΐς πλαισίοις τής Οικουμενικής Κινήσεως, έν 
τώ Παγκοσμίω Συμβουλίω Ε κκλησιώ ν, κατόπιν δέ τής σχετικής άποφά- 
σεως τής Δ' Πανορθοδόξου Διασκέψεως καί έν τώ πνεύματι αύτής, άνε- 
πισήμως καί μεταξύ Λουθηρανών καί 'Ορθοδόξων Θεολόγων.

Τό Πατριαρχεΐον Μ όσχας έσχε διμερείς θεολογικάς συνομιλίας μετά 
τί^ς Εύαγγελικής Λουθηρανικής Ε κκλησίας α) τής Όμοσπόνδου Γερμα
νίας έν όλω 7, κληθείσας «Arnoldshain» (1959- 1976), β) τής Φινλανδίας 
τρεις (1970, 1971, 1974), καί γ) τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Γερμανίας δύο 
(1974, 1976). Έ λα βε δέ μέρος, τή συμμετοχή καί άλλων Ό ρθοδόξων Ε κ 
κλησιών, είς τάς έν Ούγγαρίς καί Σοβιετική Ε νώ σει (1972, 1976) Οεολογι- 
κάς συνομιλίας μετά Μεταρρυθμιστών.

Γνωστόν, ότι ή  Δ ' Πανορθόδοξος Διάσκεψις έθεώρησε λυσιτελή τήν 
δναρξιν άμοιβαίων επαφών μεταξύ Όρθοδόξων καί Λουθηρανών πρός 
δημιουργίαν άγαθών σχέσεων καί προλείανσιν τοϋ εδάφους, συστήσασα 
δπως ειδικοί ’Ορθόδοξοι Θεολόγοι άσχοληθώσι μέ τήν μελέτην τών προ
βλημάτων, τά όποια ένδεχομένως θά ένεφάνιζεν ό διάλογος ούτος. Περαι
τέρω δέ προέτεινεν όπως μετά τήν συντέλεσιν τούτου συσταθή ειδική Διορ- 
θόδοξος Θεολογική Ε πιτροπή , ΐνα προετοιμάση έν τοΐς έπί μέρους καί 
έν καιρφ διεξαγάγη τόν διάλογον. Σύστασις τοιαύτης Ε πιτροπής δέν 
έγένετο μέχρι τοϋδε.
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F.) Διάλογος μετά τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας

Ό  διάλογος ούτος, καίπερ ό σπουδαιότερος πάντων τών άλλων, καί 
κατά τούς βυζαντινούς χρόνους διεξαχθείς Οπό διαφόρους συνΟήκας, 
άνευ αποτελέσματος, ώς στηριχΟείς έπί μή ορθής βάσεως καί ύπαγορευ- 
θείς ούχί ύπό γνησίου χριστιανικού πνεύματος, άλλά έπιβληθείς έξωθεν 
διά τής βίας, κατά τούς ήμετέρους χρόνους είσέτι δέν έχει άρχίσει έπι- 
σήμως. Ύ πό τών Πανορθοδόξο>ν δέ Διασκέψεων τεθείς έπί νέων βάσεων, 
εύρίσκεται έν τώ σταδίω τής προπαρασκευής.

Ή  Ε πιτροπή ήμών δέν θά διατρίψη ενταύθα περί τήν έκθεσιν τών 
φάσεων δ ι' ών διήλθεν ό διάλογος ούτος. ’Αναφέρει μόνον δτι άπό τής Β' 
έν Βατικανώ Συνόδου αί σχέσεις μεταξύ τής ’Ορθοδόξου καί Ρωμαιο
καθολικής Ε κκλησίας είσήλθον είς δλως νέαν φάσιν διά τής έφαρμογής 
τοΟ «διαλόγου τής άγάπης» μεταξύ τών δύο πρεσβυγενών τούτων ’Εκκλη
σιών, δστις καί άποτελεί τό πρώτον προπαρασκευαστικόν στάδιον τού 
μέλλοντος θεολογικοϋ διαλόγου τής άληθείας.

Ό  θεολογικός ούτος διάλογος άπετέλεσεν άντικείμενον Πανορθο
δόξου Διασκέψεως καί άποφάσεως είς πάσας τάς διαγενομένας τέσσαρας 
Πανορθοδόξους Διασκέψεις, τονισθέντος δπως ούτος γένηται «έπί Τσοις 
δροις» (Β' Πανορθόδοξος Διάσκεψις) καί κατόπιν τής οεούσης προπα
ρασκευής, δημιουργίας καταλλήλων συνθηκών, καί μελέτης τών καθ’ 
εκαστα αυτού άπό ’Ορθοδόξου πλευράς (Γ ' Πανορθόδοξος Διάσκεψις). 
’Ιδιαιτέρως ή Δ' Πανορθόδοξος Διάσκεψις σχετικώς άπεφάσισεν όπως 
συνεχισθώσιν αί έκατέρωθεν έπαφαί καί έκδηλώσεις αδελφικής άγάπης 
καί άμοιβαίου σεβασμού, έξακολουθήσωσι δέ αί κατά τόπους ’Ορθόδοξοι 
Έ κκλησίαι τήν συστηματικήν προπαρασκευήν του θεολογικοϋ διαλόγου 
διά τών καταλληλοτέρίον μέσων καί μεθόδων Οεολογικής μελέτης, άνταλ- 
λάσσουσα μεταξύ άλλήλων τά πορίσματα αύτών καί πασαν άλλην σχε
τικήν πληροφορίαν.

Διμερείς θεολογικαί συνομιλίαι μετά τής Ρωμαιοκαθολικής Ε κκλησίας 
διεξήγαγε τό Πατριαρχεΐον Μόσχας κατά τά έτη 1967, 1970, 1973 καί 1975. 
Ε π ίσ η ς  έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής ή Διαρκής Σύνο
δος τών Κανονικών ΌρΟοδόξων Επισκόπων (SCOBA), διεξάγει συνεχή 
διμερή διάλογον μετά τής Ρωμαιοκαθολικής Ε κκλησίας άπό τοϋ 1966 
καί έντεϋθεν.

Τελευταίως συνεστήθη Τεχνική Διορθόδοξος Θεολογική Ε πιτροπή , 
είς ήν καί άνετέθη τό έργον τής άξιολογήσεως τών συντελεσθέντων καί 
καθορισμού τής μέχρι τοϋδε γενομένης προπαρασκευής.
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ΣΤ) Ή  ’Ορθόδοξος Εκκλησία  έν τώ Παγκοσμίω Συμβουλίω ’Εκκλησιών

Τό Π.Σ.Ε. ϊδρύθη τό 1948 έν Άμστερνταμ, τή συμμετοχή τής ’Ορθο
δόξου, τής Παλαιοκαθολικής. τής Ά γγλικανής, τών Ά ρχα ίω ν Ε κκλησιώ ν 
της Α νατολής καί τών Προτεσταντικών Εκκλησιώ ν καί 'Ομολογιών.

Ή  Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία  δέν συμμετέσχεν είς τήν κίνησιν ταύ
την, εί καί κατά τούς τελευταίους τούτους χρόνους ήρξατο έγγίζουσα πρός 
αύτό. Σήμερον ό άριθμός τών ’Εκκλησιών καί Κοινοτήτων — μελών τοΰ 
Συμβουλίου τούτου ανέρχεται είς 271, είς όν άντιστοιχοΰσι 90 Χώραι. 
Τά τής συμμετοχής καί συνεργασίας ήμών τών ’Ορθοδόξων είς δλας τάς 
δραστηριότητας τοΰ Συμβουλίου δχει καθορίσει ή Δ' ΠανορΟόδοξος Διά- 
σκεψις (Πρακτικά κείμενα τής Δ' ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως σ. 105- 
106).

Συμβολή τής ΌρΟοδόξου Ε κκλησίας εις τό εργον τοΰ Π.Σ.Ε. είναι 
δυνατόν νά θεωρηθή τό Διάγγελμα τοΰ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μό
σχας καί πάσης Ρωσίας κ.κ. Ποιμένος καί τής Ίερας Συνόδου τής Ρωσσικής 
’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας είς τήν Κεντρικήν ’Επιτροπήν άπό 7ης Αύγού- 
στου 1973 έξ άςοορμής τοΰ Συνεδρίου τής Bangkok, ώς καί τό άπό 3ης 
Μαρτίου 1976 γράμμα τής Α. Μ ακαριότητος καί τής Ίερας Συνόδου 
τής Ρωσσικής ’Ορθοδόξου Ε κκλησίας είς τόν Πρόεδρον τής Κεντρικής 
’Επιτροπής Α ρχιεπίσκοπον Ε. Scott καί τόν Γενικόν Γραμματέα τοΰ 
Π.Σ.Ε. Δρα Φίλιππον Πότερ έξ άφορμής τής Ε' Γενικής Συνελεύσεως 
τοΰ Συμβουλίου έν Ναϊρόμπι.

Καί ταΰτα μέν δσον άφορς είς τήν γενικήν έπισκόπησιν τής πο
ρείας τών σχέσεων καί τών διαλόγων τής ’Ορθοδόξου ήμών Ε κκλησίας 
μετά τών λοιπών Χριστιανικών ’Εκκλησιών καί 'Ομολογιών, ώς καί μετά 
τοΰ Π.Σ.Ε.

Π. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΣ

Προκειμένου νΰν περί τής έπιβαλλομένης άξιολογήσεως τών σχέ
σεων καί τών διαλόγων τούτων πρός άνάλογον χάραξιν τής γραμμής, τήν 
όποιαν ή ’Ορθόδοξος ήμών ’Εκκλησία δέον νά άκολουθήση έν τοϊς έφε- 
ξής, ή ’Επιτροπή ήμών παρατηρεί τά ακόλουθα :

α) δτι ύ μετά τών ’Ετεροδόξων Χριστιανικών ’Εκκλησιών καί 'Ο 
μολογιών διάλογος, τόν όποιον ή ’Ορθόδοξος ήμών ’Εκκλησία εχει καλώς 
συστηματοποιήσει άπό 15ετίας δΓ άναγωγής αύτοΰ είς πανορθόδοξον έπί- 
πεδον, άποδεικνύεται πολλαχώς ώφέλιμος δι* αύτάς, άλλά καί δΓ ήμας 
τούς ’Ορθοδόξους. Διά τοΰ διαλόγου οί μέν έτερόδοξοι πληροφορούνται 
παρά τής άλωβήτως διατηρούσης τήν άποστολοπαράδοτον πίστιν ’Εκκλη
σίας περί τής χριστιανικής άληΟείας έν πάση τή πληρότητι καί καθαρό-



115

τητι αύτής και μυοΰνται άκριβέστερον εις τόν άδαπάνητον πλοΰτον τής 
’Ορθοδόξου θεολογίας, τής όρθοδόξου λατρευτικής ζωής, καί τοϋ καθό
λου ’Ορθοδόξου βιώματος. 'Ημείς δέ άνανεούμεθα καί άπό άνάγκης φερό- 
μεθα είς βαθυτέραν μελέτην τής όρθοδόξου ήμών πίστεως διά περισσό
τερον ενδελεχούς καί επιμόνου έγκύψεως είς τήν πατερικήν θεολογίαν 
καί σκέψιν.

β) "Οτι διά τοϋ διαλόγου οί ’Ορθόδοξοι προσφέρομεν όφειλετικήν 
μαρτυρίαν είς τόν ετερόδοξον κόσμον, όδηγοϋντες τοϋτον είς συνειδητο- 
ποίησιν τής ευθύνης, τήν όποιαν πάντες φέρομεν διά τήν διαίρεσιν τής 
χριστιανοσύνης καί τήν άπό τής διαιρέσεως ταύτης προελθοϋσαν καί, 
άτυχώς, συνεχιζομένην άποξένωσιν καί όμολογιακήν σύγχυσιν.

γ) Ό  διάλογος πρέπει νά βοηθήση ήμάς νά ίδωμεν καλλίτερον τά 
είς ίστορικάς συνθήκας όφειλόμενα άσθενή ήμών σημεία, τάς έλλείψεις 
ήμών είς τόν οργανωτικόν τομέα καί νά άσκήσωμεν κριτικήν έπί τών 
ψυχολογικών τάσεων ώς καί τής νοοτροπίας τάς όποιας ό άπομονωτισμός 
ήμών καί αί σκληραί συνθήκαι τής ιστορίας ήμών διαιώνισαν. Καλού- 
μεθα νά άσκήσωμεν κριτικήν έπί τής άνθρωπίνης ήμών πραγματικότητος 
χωρίς νά σχετικοποιήσωμεν τήν Άποκάλυψιν καί συνεχίζοντες πάντοτε 
νά τρεφώμεθα έκ τής αύτής πίστεως καί τής αύτής λειτουργικής ζωής.

Ό  διάλογος θά έπιτρέψη είς ήμάς νά έκτιμήσωμεν τήν πολύ μεγάλην 
άντιστοιχίαν τής ’Ορθοδοξίας καί τών άλλιον ’Εκκλησιών τής Α να το 
λής ώς καί τό πνευματικόν μεγαλείον, τήν ευαγγελικήν προσπάθειαν, τήν 
θεολογικήν σοβαρότητα τών Εκκλησιώ ν τής Δύσεως, ίσως δέ καί ώρι- 
σμένας συμπληρωματικός τών ίδικών μας όψεις τής πνευματικής ζωής 
αύτής.

"Ο,τι προέχει είναι όχι τόσον τό νά άντιδικώμεν μέ τάς άλλας 'Εκκλη
σίας, όσον τό νά δείξωμεν διά μιας άνανενεωμένης πνευματικής ζωής παρ’ 
ήμίν καί διά τής έμβαθύνσεως τής Παραδόσεως ότι μία τοιαύτη ή τοιαύτη 
νοσηρά έκβλάστησις ή παραμόρφωσις τής Δύσεως δύναται νά θεραπευθή 
διά μιάς αύξούσης έκτιμήσεως τής 'Ορθοδοξίας.

Πρός καλήν δέ τοϋ διαλόγου διεξαγωγήν, ότι δέον όπως ή  ’Ορθόδοξος 
ήμών ‘Εκκλησία άποσαφηνίση τάς άρχάς αύτής ώς πρός τήν Οικουμενικήν 
Κίνησιν καί καθορίση τήν φύσιν, τήν έννοιαν καί τά όρια έν οίς αύτη 
οφείλει νά κινηθή μελλοντικώς έν τή οικουμενική άποστολή τής ’Ορθο
δοξίας. Δέον νά διατυπωθώσι σαφώς αί έκκλησιολογικαί άρχαί καί νά 
καθορισθή ή έκκλησιολογική βάσις, ή  προοπτική καί ή μεθοδολογία 
άναφορικώς πρός τάς σχέσεις καί τόν διάλογον ήμών μετά τών έτεροδό- 
ξων.

δ) Ό τ ι ,  διά τοΰτο, δέον νά συνεχισθή μέν ό διάλογος, έφ’ όσον ούτος 
παρέχει έλπίδα άγαθής καρποφορίας καί νά έπεκταθή, εί δυνατόν, καί είς
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τούς πιστούς τών άλλων Θρησκευμάτων, έπί προαγωγή τής κοινωνικής 
δικαιοσύνης, τής ειρήνης καί τής ελευθερίας μεταξύ τών λαών.

ε) -Οτι δέον νά δραστηριοποιηθή ή συσταθεϊσα Τεχνική Θεολογική 
’Επιτροπή διά τόν Διάλογον μετά τής Ρωμαιοκαθολικής ’Εκκλησίας.

στ) "Οτι ή μή συσταθεϊσα είσέτι Διορθόδοξος Θεολογική 'Επιτροπή 
διά τόν διάλογον μετά τών Λουθηρανών Οά έδει νά συσταΟή πρός άξιο- 
ποίησιν τών σχετικών γενομένων θεολογικών έπαφών καί παρασκευήν 
τοϋ έπισήμου μετ’ αύτών διαλόγου.

ζ) Άναφορικώς πρός τό Παγκόσμιον Συμβούλιον ’Εκκλησιών καί τήν 
είς αυτό συμμετοχήν καί συνεργασίαν τής 'Ορθοδόξου ήμών ’Εκκλησίας 
ότι ή τοΟ Συμβουλίου τούτου, κατά τούς τελευταίους ίδίςι χρόνους, κατευ
θυντήριος οριζόντιος γραμμή, ή καλύπτουσα έν τινι βαθμώ άνάγκας τού 
χριστιανισμού, δέν εύρίσκεται είς έξισορροπημένην διασταύρωσιν πρός 
τήν κάθετον γραμμήν, τήν άποτελούσαν τόν πρώτον λόγον καί κατ' ακο
λουθίαν τόν κύριον σκοπόν τής συστάσεως αύτοϋ — τήν άναζήτησιν δη
λαδή τής ένότητος τών Χριστιανών, μονίμου δώρου τοϋ 'Αγίου Πνεύμα
τος πρός τήν ’Εκκλησίαν, έφ’ δσον ή διαίρεσις δέν είναι ειμή προσωρινή 
ιστορική κατάστασις, καί τήν έπανάκτησιν τής άληΟοΰς οικουμενικής 
διαστάσεως τοϋ χριστιανισμού. Τοϋτο, σύν άλλοις, παρετηρήθη είς τό 
έν έτει 1973 σχετικόν διάγγελμα τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ή  
’Ορθόδοξος Ε κκλησ ία  εξακολουθεί παρά ταϋτα νά μετέχη τοϋ Παγκο
σμίου Συμβουλίου 'Εκκλησιών, γενικώς έκτιμώσα τό έργον αύτοϋ καί 
πιστεύουσα είς τό πολύτιμον τής προσφοράς αύτής πρός τήν οικουμενικήν 
καθόλου κίνησιν καί είδικώτερον πρός αύτό τοϋτο τό Παγκόσμιον Συμ
βούλιον ’Εκκλησιών, είς τό όποιον προσδίδει τόν χαρακτήρα τοϋ Παγκο
σμίου καθόσον ανευ τής ’Ορθοδόξου συμμετοχής τό Συμβούλιον τοϋτο 
θά ήτο άπλώς 'Ομοσπονδία Προτεσταντικών Εκκλησιών.

Διά τήν τόσον βαρυνούσης σημασίας παρουσίαν τής ’Ορθοδόξου 
’Εκκλησίας έν τώ Συμβουλίω, δτι Οά έδει μετά περισσοτέρας προθυμίας 
νά άκουσθή ή έπιθυμία καί πρότασις αύτής, δπως δοΟή μείζων προσοχή 
είς τήν κάθετον γραμμήν αύτοϋ τήν έκφραζομένην έν αύτώ διά τού Τμή
ματος «Πίστις καί Τάξις» καί τών άλλων παρεμφερών Τμημάτων. Ή  
ΌρΟόδοξος Ε κκλησ ία  δέον νά συμβάλληται περισσότερον είς τήν θεο
λογίαν τής Χριστιανικής ένότητος, προσφέρουσα ένεργότερον τάς ορθο
δόξους άπόψεις, καί πρός τοϋτο δέον νά αύξηθή ό άριθμός ΌρΟοδόξων 
γενικώς μέν μεταξύ τοϋ άνωτέρου προσίοπικοϋ τοϋ Συμβουλίου έν τώ 
Κέντρω αύτοϋ. ιδιαιτέρως δέ είς τό προσωπικόν τοϋ Τμήματος «Πίστις 
καί Τάξις», ώστε τά κείμενα, τά καταρτιζόμενα έν τώ Τμήματι τούτω, νά 
φέρωσιν καί σφραγίδα τών ορθοδόξων θεολογικών άπόψεων, ένώ, δπως 
ταϋτα έμφανίζονται σήμερον, φέρουσιν είς μέγιστον βαθμόν χροιάν προτε- 
σταντικήν.
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η) "Οτι πρέπει νά ύποδειχΟή ή προσαρμογή τοΰ Καταστατικοί) Χάρ
του τοΰ Συμβουλίου πρός τάς ΌρΟοδόξους Έ κκλησιολογικάς προϋπο
θέσεις δσον άφορζί είς τόν τρόπον έκλογής τών εκπροσώπων τής ’Ορθο
δόξου ’Εκκλησίας είς τά διοικητικά καί συμβουλευτικά σώματα τοΰ Συμ
βουλίου.

’Εν τώ έν Σαμπεζύ Γενεύης Ό ρθοδόξω Κέντρω τοΰ Οίκουμενικοϋ 
Πατριαρχείου, τή 27η Νοεμβρίου 1976.

’Αντί τής ’Επιτροπής Β'
Ό  Πρόεδρος αύτής

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Ώ ς  φαίνεται έκ τής άναγνώσεως τής έκθέσεως 
ταύτης, αυτη περιλαμβάνει τέσσαρα κεντρικά σημεία :

α) Ή  Ε πιτροπή είσηγεϊται όπίος συνεχισθοΰν οί ύπάρχοντες έν προό- 
δω διάλογοι μεταξύ τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί ώρισμένων άλλων 
Εκκλησιώ ν. Ούτοι είναι τρεις: 1) Μετά τής Ά γγλικανής, 2) Μετά τής 
Παλαιοκαθολικής. καί 3) Μετά τών Α ρχα ίω ν Α νατολικώ ν ’Εκκλησιών. 
’Ερωτώ ύμάς : ’Εγκρίνετε τήν συνέχισιν τών τριών διαλόγων ;

Ή  πρότασις γίνεται όμοφώνως άποδεκτή.
β) Ή  ’Επιτροπή είσηγεϊται δπως δραστηριοποιηθή ή Τεχνική Διορ- 

Οόδοξος Θεολογική ’Επιτροπή, ή όποία συνεκροτήθη διά τήν προπαρα
σκευήν τοΰ διαλόγου μετά τής Ρωμαιοκαθολικής ’Εκκλησίας. Μ έχρι 
τοΰδε ή ’Επιτροπή αΰτη δέν έπελήφθη τοΰ έργου αύτής, έν άντιθέσει πρός 
τήν άντίστοιχον Ρωμαιοκαθολικήν, ή όποία ήδη ήρξατο τών έργασιών 
αύτής. ’Ερωτώ ύμας : Συμφωνείτε μέ τήν σύστασιν όπως ή ήμετέρα ’Επι
τροπή άρξηται τοΰ έργου αύτής τό ταχύτερον δυνατόν ;

Ή  πρότασις γίνεται όμοφώνως άποδεκτή.
γ) Είς τήν Δ' ΠανορΟόδοξον Διάσκεψιν είχεν άποφασισθή νά προε- 

τοιμασθώμεν διά τόν διάλογον μετά τών Λουθηρανών. ’Εν τώ μεταξύ 
έπραγματοποιήΟησαν πλεϊσται διμερείς έπαφαί καί συζητήσεις έπί άκα- 
δημαϊκοΰ έπιπέδου, ουτω δέ έδημιουργήθη τό κατάλληλον κλίμα διά 
Θεολογικόν Διάλογον μετά τών Λουθηρανών. Τό έπόμενον βήμα ήμών 
δέον νά είναι ή  συστηματοποίησις τών δχρι τοΰδε άνεπισήμων έπαφών. 
Ύ πό τής ’Επιτροπής προτείνεται ή σύστασις Διορθοδόξου Θεολογικής 
’Επιτροπής πρός προπαρασκευήν έν τοϊς έπί μέρους καί έν καιρώ διεξ
αγωγήν τοΰ διαλόγου μετά τών Λουθηρανών. Συμφωνείτε ;

Ή  πρότασις γίνεται όμοφώνως άποδεκτή.
δ) Ή  ’Επιτροπή ώς πρός τό Παγκόσμιον Συμβούλιον ’Εκκλησιών 

προτείνει τήν συνέχισιν τής συμμετοχής τών έπί μέρους ’Ορθοδόξων 
’ΕκκλησκΛν είς αύτό. ‘Επειδή έν τφ Συμβουλίω κατά τά τελευταΐα ταΰτα
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έτη έπικρατεϊ ή οριζόντιος γραμμή, ήτοι ή πολίτικο - κοινωνική διάστασις, 
ούχί έν συμμετρία άλλα μάλλον έπί μειώσει τής καθέτου, ήτοι τής θεολογι
κής έργασίας τής προαγωγής τής χριστιανικής ένότητος. ή Ε πιτροπή 
προτείνει νά έκφρασθή ή  ευχή δπως αύξηθή ό άριθμός ορθοδόξων γενικώς 
καί μεταξύ τοϋ άνωτέρου προσωπικοϋ τοϋ Συμβουλίου είς τό κέντρον αύ- 
τοΰ, ιδιαιτέρως δέ είς τό τμήμα «Πίστις καί Τάξις», άμα δέ καί δπως ύπο- 
δειχθή ή προσαρμογή έν εύθέτω καιρώ τοϋ Καταστατικού Χάρτου τοϋ 
Συμβουλίου πρός τάς ’Ορθοδόξους έκκλησιολογικάς προϋποθέσεις άνα- 
φορικώς πρός τόν τρόπον έκλογής τών έκπροσώπων τής Όρθοδόξου Ε κ 
κλησίας είς τά διοικητικά καί συμβουλευτικά σώματα τοϋ Συμβουλίου. 
Νά έκφράσωμεν τήν ευχήν καί ύπόδειξιν ταύτην :

Ή  πρότασις γίνεται όμοφώνως άποδεκτή.
ε) Τέλος ή  ’Επιτροπή είσηγεΐται δπως, εί δυνατόν, ή Ορθόδοξος 

Ε κκλησία  συνεργασθή καί μετά τών πιστών τών άλλων, εκτός τοϋ Χρι- 
στιανισμοϋ, θρησκευμάτων, έν τή πεποιθήσει. δτι ή συνεργασία αϋτη θά 
συντελέση είς τήν άπάλειψιν τοϋ φανατισμοϋ άπό πάσης πλευράς, τήν 
συμφιλίωσιν τών λαών καί τήν έπικράτησιν τών Ιδεωδών τής έλευθερίας 
καί τής εΙρήνης έν τώ κόσμφ.

Ή  είσήγησις γίνεται δεκτή.

Ό  Σ φ . Πρόεδρος :
Σεβάσμιοι σύνεδροι, προτείνω νά προχωρήσωμεν είς τήν έκθεσιν 

τής Γ ' ’Επιτροπής, έπί τοϋ θέματος τοϋ κοινοϋ ύφ’ άπάντων τών Χριστια
νών έορτασμοϋ τοΰ ’Αγίου Πάσχα. ’Λνέγνωσα τήν έκθεσιν. καί έπιθυμώ 
νά έξάρο) τήν συντομίαν καί τήν άκριβολογίαν αύτής, ώς καί τόν έξισορρο- 
πημένον τρόπον έκθέσεως τοΰ θέματος. Παρακαλώ τόν Πρόεδρον τής Γ' 
’Επιτροπής Σεβ. Μ ητροπολίτην Ό ρ ο υ ς Λιβάνου δπως παρουσιάση τήν 
Εκθεσιν τής ’Επιτροπής.

Ό  Σεβ. Μ ητροπολίτης Ό ρ ο υς Λιβάνου παρουσιάζει τήν έκθεσιν τής 
Γ ' ’Επιτροπής, έχουσαν ώς άκολούθως :

Πρός τήν Α' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν.
Σεβασμιο>τατε Πρόεδρε,

1. Ή  Γ ' Ε π ιτροπή  τής Α ' Πανορθοδόξου Προσυνοδικής Διασκέ- 
ψεως έμελέτησε τό θέμα τοΰ κοινοϋ έορτασμοϋ τοϋ Πάσχα ύφ’ δλων τών 
Χριστιανών τήν αύτήν Κυριακήν. Έ νήργησεν ύπευθύνως ό>ς πρός τό 
σύνολον τής Όρθοδόξου ’Εκκλησίας, λαμβάνουσα ύπ’ δψιν τάς συγχρό
νους οίκουμενικάς τάσεις πρός ένωσιν τών Χριστιανών.

2. Ή  ’Επιτροπή δέν έπέμεινεν είς τό βάθος τοϋ προβλήματος, διότι 
τοϋτο ύπερβαίνει τήν άρμοδιότητα αύτής, άλλ’ είς τό επίκαιρον ή άκαι-
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ρον τής εγγραφής τοϋ θέματος τούτου είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τής 
συγκληθησομένης ‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τών ΌρΟοδόξων.

3. Οί έκπρόσωποι, ώς πλήρως υπεύθυνοι διά τήν ενότητα τής Ε κ 
κλησίας, ύπεγράμμισαν τά άκόλουθα σημεία :

α) Ποιμαντική διάστασις τοΰ προβλήματος. Δεδομένης τής σημερινής 
θέσεως πολλών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών τόσον έξ έπόψεως κοινωνιολο
γικής, όσον καί έξ έπόψεως τών όδυνηρών αύτών έμπειριών τοΰ πα
ρελθόντος, άλλαγή τις τής ημερομηνίας έορτασμοΰ τοϋ Πάσχα θά προε- 
κάλει ένδεχομένως άναταραχάς καί θά προσέθετε νέα σχίσματα είς τούς 
κόλπους τοΰ πληρώματος. Οί έκπρόσωποι τών ’Εκκλησιών Οεωροΰν ότι 
μέγας άριθμός πιστών δέν είναι ψυχολογικώς καί έν γένει ποιμαντικώς 
έτοιμος διά τοιαύτην άλλαγήν.

β) Μέριμνα τής άκεραιότητος τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας. Ή  ημερο
μηνία έορτασμοΰ τοϋ Πάσχα ύπό τών ’Ορθοδόξων, ώς διαφέρουσα έκεί- 
νης τών λοιπών Χριστιανικών ’Ομολογιών, παρουσιάζεται ώς άναζήτη- 
σις ταυτότητος καί πιστότητος δι* όσας 'Ορθοδόξους ’Εκκλησίας εύρί- 
σκονται είς άμεσον έπαφήν μετά τοϋ σοβαροϋ προβλήματος τοΰ προση
λυτισμού. Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει ή υίοθέτησις κοινής ημερομηνίας έορ- 
τασμοΰ τοΰ Πάσχα δύναται νά διευκολύνη τόν προσηλυτισμόν τών πιστών 
τών ’Εκκλησιών τούτο>ν.

γ) Άνάγκη πιστότητος ώς πρός τήν Λ' έν Νικαίς Οικουμενικήν Σύνο
δον. Ώ ρισμένοι έκπρόσωποι διεπίστωσαν ότι ή άλλαγή ημερομηνίας 
τοΰ έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα άποτελεΐ παραβίασιν τών άποφάσεων τής Λ' 
έν Νίκαιά Οικουμενικής Συνόδου καί ενέχει τόν κίνδυνον όπως ή έμπι- 
στοσύνη τοΰ πληρώματος κλονισθή ύπό αύτής τής άλλαγής. Πρέπει νά 
διατηρηθή ή ιδία διάκρισις μεταξύ τοΰ έβραϊκοΰ καί τοϋ χριστιανικού 
Πάσχα.

δ) Μή 'Ορθόδοξος προέλευσις τοΰ αιτήματος περί κοινού εορτασμού τοΰ 
Πάσχα. Έ άν αί ’Ορθόδοξοι Έ κκλησίαι ήρχισαν τήν συζήτησην τοΰ προ
βλήματος τούτου, τό έπραξαν πιεζόμεναι ύπό εξωτερικών παραγόντων, 
ξένων πρός τήν έκκλησιαστικήν αύτών ζωήν. Οί ΌρΟόδοξοι αισθά
νονται πρός τό παρόν τήν άνάγκην άλλαγής τής ήμερομηνίας έορτα
σμοΰ τοΰ Πάσχα ώς αΰτη έχει σήμερον. Δ ι’ όλους αύτούς τούς λόγους 
ώρισμένοι έκπρόσωποι πιστεύουν ότι ή 'Αγία καί μεγάλη Σύνοδος τής 
’Ορθοδόξου Ε κκλησίας δέν θά έπρεπε νά λάβη άποφάσεις έπί τοΰ ζη
τήματος τούτου.

4. Συγχρόνως, έν πνεύματι εύθύνης πρός τάς Οίκουμενικάς ύποχρεώ- 
σεις τών ‘Ορθοδόξων Εκκλησιώ ν καί άνταποκρινόμενοι είς τόν πόθον 
ένότητος παντός τοΰ χριστιανικοΰ κόσμου, ώρισμένοι σύνεδροι έτόνισαν 
ό τ ι :



120

α) Ό  ύπό τών χριστιανικών Ε κκλησιώ ν έορτασμός τοΰ Πάσχα είς 
διάφορον ημερομηνίαν αποτελεί πρόκλησιν πρός τόν χριστιανικόν κό
σμον.

β) Ό  ύπό τών Εκκλησιώ ν έορτασμός τοΰ Πάσχα είς διαφόρους η
μερομηνίας άποτελεΐ σοβαρόν πρόβλημα διά τούς όρθοδόξους εκείνους, 
οί όποιοι ζοΰν είς χώρας όπου είναι άναμεμειγμένοι μετά χριστιανών άλλων 
'Ομολογιών. Παρ’ δλον δτι ύπεγραμμίσΟη όμοφώνως δτι ό έορτασμός 
τοΰ Πάσχα πρέπει νά είναι κοινός δΓ δλας τάς Ό ρθοδόξους ’Εκκλησίας, 
έτέΟη τό έρώτημα, έάν έκάστη τοπική 'Εκκλησία Οά ήδύνατο νά έορτάζη 
έλευθέρως τό Πάσχα είς μίαν κοινήν ημερομηνίαν μετά τών δλλο>ν 'Εκ
κλησιών καί 'Ομολογιών τής ιδίας χώρας.

γ) Ή  Α ' έν Ν ικαίς Οικουμενική Σύνοδος, καΟορίσασα τήν ημερο
μηνίαν τοΰ Πάσχα, δέν έλαβεν ύπ’ όψιν της εί μή μόνον τόν μεσογειακόν 
χώρον. Ή  παρουσία χριστιανών είς διαφόρους γεωγραφικάς ζώνας τοΰ 
κόσμου θέτει νέα προβλήματα ώς πρός τήν ημερομηνίαν τοΰ Πάσχα. Ώ ς 
έκ τούτου η άπόφασις τής έν Ν ικαίς Συνόδου θά έπρεπε νά έρμηνευθή 
κατά τό πνεΰμα τής διατυπώσεώς της.

δ) Θά ήτο έπιθυμητέον νά μελετηθή καί έξευρεθή λύσις τής ύφι- 
σταμένης άνωμαλίας είς δσας ’Ορθοδόξους ’Εκκλησίας υιοθέτησαν τό 
νέον ήμερολόγιον, άλλ’ αί όποΐαι, έν τή μερίμνη τής ένότητος καί τής 
κοινωνίας αύτών μετά τών άλλων ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών, έορτάζουν τό 
Πάσχα συμφώνως πρός τό παλαιόν ήμερολόγιον. Θά έπρόκειτο είς τήν 
περίπτωσιν αύτήν περί έναρμονίσεως τοΰ εκκλησιαστικού ημερολογίου 
μετά τών άστρονομικών δεδομένων.

ε) Οί ’Ορθόδοξοι άντιπρόσωποι είς τήν Ε' Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ 
Παγκοσμίου Συμβουλίου ’Εκκλησιών έδήλωσαν ότι αί Έ κκλησία ι των 
θά έξετάσουν τό θέμα τοΰ κοινοΰ έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα.

ΕΙσήγησις :

Άνταποκρινομένη είς τήν ύπόσχεσιν ταύτην μετά γνησίου αισθή
ματος εύθύνης καί μεριμνώσα διά τάς ποιμαντικάς άνάγκας, αΐτινες έξε- 
φράσθησαν ύπό τινων Ορθοδόξων άδελφών, ή ήμετέρα Επιτροπή προ
τείνει εις τήν 'Ολομέλειαν δπως είσηγηθή είς τήν Γραμματείαν Προπα
ρασκευής τής 'Α γίας καί Μεγάλης Συνόδου τής ΌρΟοδόξου Εκκλησίας, 
τήν σύντομον σύγκλησιν συσκέψεως μικρας όμάδος ειδικών (άστρονό
μων, ιστορικών, κανονολόγων), ώς καί Ποιμένων ΐνα ύποβάλουν μίαν με
λέτην αρμοδίων έπί τοΰ θέματος τούτου.

27 Νοεμβρίου 1976,
'Αντί τής Ε πιτροπής Γ'

Ό  Πρόεδρος αύτής.
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Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Συμφωνείτε μέ τό περιεχόμενον τής έκθέσεως και 
τάς εισηγήσεις τής Ε πιτροπής ;

Άμφότερα γίνονται δεκτά όμοφώνως.

Ό  Σεβ. Πρόεδρο; : Τώ κύρια θέματα, μέ τώ όποια έδει νά άσχολη- 
ϋώμεν. έχουν συζητηθή. Προσέτι δμως υπάρχουν αί έξης λεπτομέρειαι, 
αΐτινες πρέπει νά καθορισθοΰν :

α) Δέον έκάστη ‘Αντιπροσωπεία νά δηλώση άν ή ’Εκκλησία αυτής 
θά άναλάβη τήν διαπραγμάτευσιν ένός ή καί πλειόνων έκ τών δέκα θεμά
των, τά όποια έπελέγησαν καί ποια. Είναι δυνατόν τό αύτό θέμα νά άνα- 
λάβουν πρός επεξεργασίαν παραλλήλως, έάν θώ έπεθύμουν τοϋτο, πλείο- 
νες τής μιας Έ κκλησίαι. Αί ‘Αντιπροσωπεϊαι Οά πρέπει νά έλθωσιν είς 
επαφήν μετά τής Γραμματείας διά τήν ρύθμισιν τοϋ σημείου τούτου.

β) Δέον όπως μέχρι τής έπομένης Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Δια- 
σκέψεως αί Έ κκλησ ία ι μελετήσουν, έκ τοϋ περί μοναχισμού θέματος τό 
σημειον, τό άφορών είς τό έπιτρεπτόν ή ού τής προαγωγής είς τό Ε π ισ κο
πικόν άξίωμα μοναχών δεξαμενών μόνον ευχήν ρασοφορίας. ή δέ Ε κ κ λη 
σία τής Βουλγαρίας όπο>ς έτοιμάση τήν σχετικήν είσήγησιν αύτής.

γ) Δέον νά συνταχΟή επίσημον ανακοινωθέν έπί τοϋ έργου τής Δια- 
σκέψεως, διά νά άποφευχθώσιν έπί μέρους άνεύθυνοι έπ’ αύτοϋ δηλώ
σεις. Ή  Γραμματεία νά συντάξη τό άνακοινωθέν τοϋτο έν σχεδίω καί 
νά ύποβληΟή είς έγκρισιν τών ’Αρχηγών τών ‘Αντιπροσωπειών.

δ) Ε π ίσ η ς, ώς τοΰτο γίνεται πάντοτε, δέον όπως ή Γραμματεία πα- 
ρουσιάση τάς άποφάσεις τής Διασκέψεως είς τούς ‘Αρχηγούς τών ’Αντι
προσωπειών πρός μονογράφησιν.

Ά π α σ α ι αί άνωτέρω προτάσεις τοΰ Σεβ. Προέδρου γίνονται όμοφώ
νως άποδεκταί ύπό τής Όλομελείας.

Ό  Σεβ. Πρόεδρο; : Σεβάσμιοι σύνεδροι, Αί έργασίαι ήμών έληξαν 
ένωρίτερον άπό ό.τι είχομεν προβλέψει. Ό π ω ς τήν εναρξιν τών εργασιών 
ήμών έκάμομεν μέ Θείαν Λειτουργίαν, τήν παρελΟοΰσαν Κυριακήν, ουτω 
Οά κατακλείσο>μεν αύτάς καί πάλιν διά Θείας Λειτουργίας αύριον. Ή  αύ- 
ριανή όμως Λειτουργία δέν Οά είναι 'Αρχιερατική, άλλά ιερατική, έν συγ- 
χοροστασίς απάντων τών ‘Αρχηγών τών ‘Αντιπροσωπειών.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτη; Περιστεριού : Έ κ  μέρους τής 'Αντιπροσωπεί
ας τής Ε κκλησίας τής Ελλάδος θέλω νά άναγνώσω μίαν δήλωσιν, άφο- 
ρώσαν είς τάς άρχικάς έπιφυλάξεις αύτής ώς πρός τήν Ε κκλησίαν τής 
Ρ ω σσ ίας:

Ά γ ιε  Πρόεδρε καί σεβάσμιοι άδελφοί,
Ή  Α ντιπροσωπεία τής Ε λλη νική ς Ε κκλησίας θέλει νά καταθέση
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τήν παρούσαν δήλωσιν, διότι εϊχε τήν έντύπωσιν καί σοβαρός επιφυλά
ξεις ώς πρός τάς προθέσεις τής Ρωσσικής ’Αντιπροσωπείας αναφορικάς 
μέ τάς έργασίας τής παρούσης Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως.

Μετά πολλής χαρδς καί έν Χριστώ άγαλλιάσεως διεπιστώσαμεν σή
μερον καί «Πεντηκοστήν έορτάζομεν Πνεύματος ‘Αγίου έπιδημίαν», διότι 
επικρατεί ή άγάπη καί τό βαθύ 'Ορθόδοξον πνεύμα ενταύθα. Καί πρός 
τό ίερόν τοϋτο κλίμα συνετέλεσε τά μέγιστα ή σεβασμία καί προσφιλής 
Ρωσσική Ε κκλησία, ή όποία ούσιωδώς συνέβαλε, μέ κατανόησιν, διά τήν 
έπίλυσιν τών προκυψάντων προβλημάτων.

Κατόπιν τών άνωτέρω, χαίρομεν ιδιαιτέρως διά τήν παρασχεθεΐσαν 
είς ημάς δυνατότητα νά προβώμεν είς αύτήν τήν κατηγορηματικήν δή- 
λωσιν ότι ή άδελφή Ρωσσική Εκκλησία  φιλοτίμως καί έντίμως συνα
γωνίζεται μετά τών λοιπών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών πατροπαραδότως 
διά τήν άγίαν ύπόθεσιν τής ‘Ορθοδοξίας.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ πολύ.
Έ ν  συνεχεία δέ προσφωνεί τήν ολομέλειαν ώς άκολούθως :

Σεβάσμιοι Σύνεδροι,
Κατόπιν τής έξαντλήσεο>ς τής ύφ* όλων ήμών καταρτισθείσης ήμερη- 

σίας διατάξεο>ς διά συστηματικής έργασίας καί δι’ άποφάσεο)ν θετικών 
καί συγκεκριμένων καί τό σπουδαιότερον, τελικώς, έν αδελφοσύνη καί 
όμοφωνίι?, ή πρώτη Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις ούσιαστικώς 
τερματίζει απόψε, ένωρίτερον ή όσον προεβλέφθη, τό έργον αύτής. Καί τό 
τερματίζει αισίως καί έπιτυχώς. Ή  νίκη αΰτη είναι νίκη έξ ίσου όλων τών 
άγίων κατά τόπους ΌρΟοδόξων Εκκλησιών, είναι νίκη τής Μιδς 'Αγίας 
’Ορθοδόξου ήμών Ε κκλησίας, είναι νίκη τοϋ Θεοϋ.

Καί, λοιπόν, ιδού ότι απ’ αύτών τούτων τών πραγμάτων βιοϋμεν τήν 
στιγμήν ταύτην τήν άλήθειαν, τήν έκφραζομένην είς μίαν διατύπωσιν τής 
λαϊκής ορθοδόξου εύσεβείας : «Ίησοϋς Χριστός νικφ καί όλα τά κακά 
σκορπφ».

Ιδού, άπόψε, έλθόντες έπί τήν ήλιου δύσιν βλέπομεν τό ιλαρόν φώς 
τής θείας πραγματικότητος έν γένει καί τής θείας συστάσεως καί ύποστά- 
σεως τής Εκκλησίας. Βλέπομεν πώς έργάζεται ή οικονομία τοϋ Θεοϋ 
καί πώς γνωρίζει καί τί όδούς ανευρίσκει διά νά διάψευση τούς ανθρώ
πους είς τάς άπατηλάς προβλέψεις των, είς τούς δισταγμούς των, είς τούς 
μικρούς υπολογισμούς των, είς τούς φόβους των, είς τήν δειλίαν των, καί 
νά τούς όδηγήση αμέσως είς τήν λεωφόρον τής θείας άσφαλείας καί φιλαν
θρωπίας.
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Διαβεβαιοΰμαι πάντας ύμας δτι, ώς έκ τών πνευματικών εμπειριών 
καί βιωμάτων, τά όποία συνεμερίσΟην μεΟ* δλων ύμών, αδελφοί, καθ’ δλον 
τό διάστημα τών ενταύθα εργασιών ήμών, εξέρχομαι τής παρούσης Διασκέ- 
ψεως ισχυρότερος είς τήν πίστιν μου πρός τόν Χριστόν καί τήν ’Εκκλησί
αν Του. Καί είμαι βέβαιος, ότι τό αύτό Οά συμβαίνη καί μέ όλους ύμάς.

Είμαι βαθύτατα συγκεκινημένος τήν στιγμήν ταύτην διά τήν πλήρη 
επιτυχίαν τής Διασκέψεως ήμών, διά τήν βεβαίωσιν τής ένότητος ήμών 
καί διά τήν ελπίδα καί τήν χαράν, πού τό γεγονός τοϋτο 0ά φέρη είς δλας 
τάς κατά τόπους Ε κκλησίας καί ιδιαιτέρως είς τόν πιστόν ’Ορθόδοξον 
λαόν τοΰ Θεοΰ, άλλά καί διά τήν άπό τοΰ γεγονότος τούτου μαρτυρίαν 
τής 'Ορθοδοξίας είς δλον τόν κόσμον.

Δέν έπιθυμώ νά έπεκταθώ περισσότερον. Διά τοΰτο, κατακλείων. 
περιορίζομαι είς τό νά εΐπω ότι. αν ή Α ' αΰτη Προσυνοδική ΠανορΟόδο
ξος Διάσκεψις κλείει μέ πλήρη έπιτυχίαν, έν άδελφοσύνη καί όμοφωνίς 
καί μέ τήν έκφρασιν ΌρΟοδόξου ένότητος, τοΰτο, μετά Θεόν, όφείλεται είς 
ύμάς όλους, καί είς ένα έκαστον ύμών, ώς πρόσωπον.

Διό καί θεωρώ ίερόν χρέος μου νά εύχαριστήσω πάντας ύμας δΓ όσα 
άγαθά προσεφέρατε τή Διασκέψει ταύτη καί διά τήν ύπομονήν σας πρός 
εμέ τόν ταπεινόν πρόεδρόν σας. Θά έπεθύμουν καί Οά ηύχόμην νά ήδυνά- 
μην νά διακονήσω τήν αγίαν ύπόθεσιν τής Διασκέψεως καί πάντας ύμάς 
κατά πολύ, βεβαίως, καλύτερον τρόπον. Συγχωρήσατε τάς ελλείψεις μου. 
Καί παρακαλώ ιδιαιτέρως ενα έκαστον ύμών νά μέ συγχωρήση, έάν, έν 
τή άσκήσει τών εύθυνών τής προεδρίας καί έν τη σχεδόν ύπαρξιακή άγω- 
ν ίς  μου νά μή ταπεινωθή ή  ’Ορθοδοξία δΓ άποτυχίας τής Διασκέψεως, 
άλλ’ άπαραιτήτως νά δοξασθή διά τής αίσιας έκβάσεως τοΰ έργου της έν 
πανορθοδόξω ένότητι, συνέβη ένίοτε νά είμαι αυστηρός καί ούχί εύχά- 
ριστος. Θέλω νά βεβαιωθήτε δτι τό δλον πνευματικόν μου έλατήριον 
— μάρτυς μου ό Θεός — ήτο ή ένότης, τό άγιον συμφέρον καί ή δόξα 
τής ’Ορθοδοξίας. Σάς ευχαριστώ, διότι, ενώ βαίνω εις τάς δυσμάς τοΰ βίου 
μου, μοί προσεφέρατε αύτήν τήν ίεράν πνευματικήν εύδαιμονίαν.

Έ ν  συνεχείς έπιθυμώ νά συγχαρώ καί νά εύχαριστήσω τόν ύπέρ τής 
προπαρασκευής τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου έπί έτη τώρα έργαζό- 
μενον καί ύπερανθρώπως κοπιάσαντα διά τήν διοργάνωσιν τής παρούσης 
Διασκέψεως καί τήν διεξαγωγήν τοΰ έργου αύτής Γραμματέα έπί τής 
Προπαρασκευής Σεβ. Μ ητροπολίτην Τρανουπόλεως Δαμασκηνόν καί τούς 
συνεργάτας αύτοΰ έν τή Γραμματείς.

“Οπισθεν διεξαγομένων καί τελειουμένων ιστορικών έργων ύπάρχει 
πάντοτε μία πλειάς άνωνύμων προσώπων, τά όποία ούδέποτε έμφανίζονται 
είς τό προσκήνιον τής ιστορίας, καί όμως γράφουν έκ τοΰ άφανοΰς μέ
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αυτούς πού είναι εις τό προσκήνιον τήν ιστορίαν.*Λοιπόν, πρός αύτούς 
απευθύνω τόν τελευταΤον άλλ’ Ισον λόγον τής ευχαριστίας, ήτοι πρός 
τούς ανδρας καί τάς γυναίκας, οί όποιοι ώς βοηθητικόν προσωπικόν, ώς 
γραμματείς, ό>ς δακτυλογράφοι, ώς διεκπεραιωταί τής όλης γραφειοκρα
τίας τής Διασκέψεως, ώς οδηγοί αύτοκινήτων, ώς έκτελοΰντες καί τήν 
πλέον ταπεινήν υπηρεσίαν, μάς διηκόνησαν καί διακονουντες ήμίν διη- 
κόνησαν τη Ε κκλησ ία  καί τφ  Κυρίω.

Αύτός ό Κύριος εϊπεν «εάν τις έμοί διακονή τιμήσει αυτόν ό πατήρ». 
Ύ μεϊς πάντες άδελφοί καί όλοι όσους άνέφερον άμέσο>ς πρό ολίγου διη- 
κονήσατε καί διηκόνησαν τώ Κυρίω. Ά ς  τιμήσει πάντας ύμάς ό Πατήρ».

Τήν άποχαιρετιστήριον προσφώνησιν τοϋ Σεβασμιωτάτου Προέδρου 
ακολουθούν χειροκροτήματα.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτη; Άξώ μης  : Σεβαστοί άδελφοί, Ά νέμενον τάς 
τελευταίας λέξεις τοϋ Σεβασμιωτάτου Προέδρου, ό όποιος, άφοϋ άπέ- 
νειμε τόν δίκαιον έπαινον είς όλους, δικαιούται νά δεχθή άπό μέρους 
όλων ήμών θερμά καί έγκάρδια συγχαρητήρια διά τήν σοφίαν, τήν καρτε
ρίαν, καί διά τήν ύπομονήν, τήν όποιαν έπέδειξε κατά τήν διεξαγωγήν 
τών συζητήσεων, πρός έπίλυσιν τών δύσκολων προβλημάτων, τά όποΓα 
άντιμετωπίσαμεν μέχρι τής θριαμβευτικής επιτυχίας τοΰ έργου ήμών. Λοι
πόν, έξ ονόματος πάντων τών συνέδρων έν τή Διασκέψει άπευθύνων ταΰ- 
τα πρός Ύ μάς, συγκεφαλαιώ ταϋτα πάντα είς μίαν λέξιν : «Σάς έθαυμά- 
σαμεν».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος : Εύχαριστώ πάντας ύμάς. Ό  Κύριος άπολύει ήμάς 
έν ειρήνη.

Καί λύεται ή συνεδρία.

Άκολούθως ψάλλεται ελληνιστί τό «Φώς ιλαρόν», σλαβωνιστί δέ 
τό «Εΐδομεν τό φώς τό άληθινόν», έν μέσω γενικής συγκινήσεως. Καί 
οί σύνεδροι έξέρχονται τοϋ Ίεροϋ Ναοϋ.

I. ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αί άποφάσεις τής Α' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως 
έπί τών θεμάτων τής 'Ημερήσιας Διατάξεως αύτής συνοψίζονται ώς άκο
λούθως :

*Ως πρός τά δύο πρώτα θέματα τής ‘Ημερήσιας Διατάξεως, ήτοι α) 
τήν, συστάσει τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, έξ 
άναθεωρήσεως τοϋ καταλόγου τής Α' Πανορθοδόξου Διασκέψεως τής 
Ρόδου (1961) έπιλογήν περιορισμένου άριθμοϋ θεμάτων τής Ά γ ια ς καί 
Μεγάλης Συνόδου καί β) τήν έκ νέου θεώρησιν καί τόν καθορισμόν τής
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μεθόδου προπαρασκευής αύτών, ή  Διάσκεψις άποδεχΟεΐσα τήν σχετικήν 
είσήγησιν τής, άναΟέσει αύτής. επί τούτω Α ' Ε πιτροπής αύτής όμοφώνως 
άποφασίζει :

Α'. Διά τό θεματολογικόν :
1. "Οπως ή ήμερησία Διάταξις τής 'Αγ(ας καί Μεγάλης Συνόδου 

άποτελεσθή έκ τών ακολούθων δέκα θεμάτων :
α) ’Ορθόδοξος Διασπορά.
β) Τό Αύτοκέφαλον και τρόπος άνακηρύξεως αύτοϋ.
γ) Τό Αύτόνομον καί τρόπος άνακηρύξεο>ς αύτοϋ.
δ) Δίπτυχα.
ε) Τό ζήτημα κοινού ήμερολογίου.
στ) Κωλύματα γάμου.
ζ) ’Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων.
η) Σχέσεις ΌρΟοδόξων Εκκλησιώ ν πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν 

κόσμον.
0) ’Ορθοδοξία καί Οικουμενική Κίνησις.
ι) Συμβολή τών κατά τόπους ΌρΟοδόξων Εκκλησιώ ν είς έπικρά- 

τησιν τών χριστιανικών ιδεωδών τής ειρήνης, τής έλευθερίας, τής αδελ
φοσύνης καί τής άγάπης μεταξύ τών λαών καί άρσιν τών φυλετικών δια
κρίσεων.

2. Ό πω ς έκ τών λοιπών προταΟέντων θεμάτων τά συγκεντρώσαντα 
κατά δευτέραν προτεραιότητα μείζονα προτίμησιν έν τή ’Επιτροπή, ήτοι 
τά ακόλουθα : Αί πηγαί τής Θείας Άποκαλύψεο>ς, Έ ννο ια  τής Εκκλησίας, 
Κωδικοποίησις Ιερώ ν Κανόνων καί κανονικών διατάξεων, Οικονομία καί 
άκρίβεια, ταϋτα παραπέμπονται είς τήν ιδιαιτέραν μελέτην τών έπί μέ
ρους Ε κκλησιώ ν προκειμένου νά τύχωσιν ένδεχομένως μελλοντικής διορ- 
θοδόξου έξετάσεως.

3. Ώ ς  πρός τό θέμα τοϋ μοναχισμού, καίτοι τοϋτο ούτε έν τή Ε π ι
τροπή ούτε έν τή Ό λομελεία  έλαβεν, έν άναλογίςι κριτηρίων, προτεραιό- 
τητά τινα δπως τύχη άμέσου έξετάσεως, έν τούτοις ή Διάσκεψις, κατόπιν 
τών έπιμόνων εκκλήσεων τής ’Αντιπροσωπείας τής Ά γιω τάτης Ε κ κ λ η 
σίας τής Βουλγαρίας δτι τό θέμα τοϋτο ενέχει ζωτικήν σημασίαν δι’ αύ- 
τήν ταύτην τήν ύπόστασιν καί τό μέλλον τής τοπικής ταύτης Εκκλησίας, 
καί κατόπιν τής δηλίόσεως τής Αντιπροσωπείας ταύτης δτι ή ζωτική 
αϋτη άνάγκη τής Ε κκλησίας τής Βουλγαρίας διά πανορθόδοξον άπόφασιν 
ώς πρός τό θέμα τούτο περιορίζεται είς μόνον τό σημεΐον «τοΰ καθορισμού 
κατά πόσον είναι δυνατόν είς τό μέλλον νά χειροτονώνται Ε πίσκοποι 
έκ μοναχών, οί όποιοι έδέχθησαν απλώς τήν εύχήν τής ρασοφορίας καί 
ούχί μόνον έξ έκείνων, οί όποιοι έδέχθησαν τό μέγα σχήμα», έδέχθη, διά
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τό έκτακτον τής περιπτώσεο>ς, κατ' έξαιρεσιν τήν, τό ταχύτερον δυνατόν, 
πανορΟόδοξον έξέτασιν του σημείου τούτου καί άπόφανσιν έπ’ αύτοϋ.

’Επειδή όμως συγχρόνως έν τή Διασκέψει διεπιστώΟη ότι, πρώτον, 
τό άπλοϋν τοϋτο σημεϊον δέν είναι άνάγκη νά τύχη άποφάνσεως τής 'Α γί
ας καί Μ εγάλης Συνόδου, είναι δέ άφ’ έτέρου λόγω τής ζωτικής σημασίας 
του έπεΐγον διά τήν Ά γιω τάτην ’Εκκλησίαν τής Βουλγαρίας, καί ότι, έπο- 
μένως. Οά ήρκει ή έπ* αύτοϋ άπόφανσις μιας ΠανορΟοδόξου Λιασκέψεο>ς, 
εγκρίνει, όπως τοϋτο παραπεμφΟή είς τήν έπομένην Προσυνοδικήν Πανορ
Οόδοξον Διάσκεψιν πρός έξέτασιν καί άπόφανσιν, ορίζει δέ, όπως αί έπί 
μέρους Έ κκλησίαι μελετήσωσιν, έν τώ μεταξύ χρόνω, τό θέμα, ή δέ Ά -  
γιωτάτη Ε κκλησ ία  τής Βουλγαρίας έτοιμάση τήν έπ’ αύτοϋ είσήγησιν 
αύτής, πάντα δέ τά στοιχεία ταϋτα συγκεντρωθώσιν έν τή Γραμματείς 
έπί τής Προπαρασκευής τής Συνόδου πρός παρουσίασιν ένώπιον τής επο
μένης Προσυνοδικής ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως.

4. 'Ως πρός τά λοιπά θέματα, ήτοι τά :
Καθορισμός τής έννοιας τοϋ Δόγματος έξ έπόψεως ΌρΟοδόξου.
'Αγία Γραφή.
Θεοπνευστία τής Ά γ ια ς Γραφής.
Κϋρος τών Βιβλίων τής Π. Διαθήκης έν τή Ό ρθοδόξω Ε κκλησία .
'Η  Ιερ ά  Παράδοσις — καθορισμός τής έννοιας καί έκτάσεως αύτής.
Αύθεντικά κείμενα έν τή Ό ρθοδόξφ Έ κκλησίς.
Αύθεντία τής Ε κκλησ ίας (Καθορισμός τής έννοιας αύτής).
Κοινή συνείδησις τής Εκκλησίας.
Τό άλάθητον έν τή Εκκλησία, άποφαινομένη διά τής 'Ιεραρχίας αύ

τής έν τή Οικουμενική Συνόδω.
’Ορθοδοξία k u i  Βίβλος.
Ανακατανομή τών λειτουργικών καθ' όλου περικοπών.
Όμοιομορφία Τυπικοϋ καί Λειτουργικών Κειμένων έν τή Λατρεία 

καί έν τή τελέσει τών Μυστηρίων. Άναθεώρησις καί έπιστημονική έκ- 
δοσις αύτών.

Πληρεστέρα συμμετοχή τοϋ λαΐκοϋ στοιχείου έν τή λατρευτική και 
τή άλλη ζωή τής Εκκλησίας.

Ειρηνικά Γράμματα.
Ά γ ιο ν  Μϋρον.
Ό  γάμος τών κληρικών μετά τήν χειροτονίαν, ό β' γάμος τών κλη

ρικών.
Ή  ’Ορθοδοξία έν τώ κόσμο).
’Ορθοδοξία καί άλλαι θρησκεΐαι.
Ή  ευθανασία καί ή ’Ορθόδοξος θεολογία.
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Ή  καϋσις τών νεκρών καί ή ’Ορθόδοξος θεολογία, άπαντα ταϋτα, ώς 
προβληματολογία τής ’Ορθοδόξου Ε κκλησίας παραπέμπονται είς τήν κατ’ 
ιδίαν μελέτην τών έπί μέρους Άγίο)ν ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών.

Β'.—Διά τό μεθοδολογικόν :
1. Ό π ω ς συνεχισθή ή ύπό τής Δ' Πανορθοδόξου Διασκέψεως καθο- 

ρισθεΐσα διαδικασία προπαρασκευής καί έπεξεργασίας τών θεμάτων καθ’ 
όλα τα στάδια, πλήν τοϋ πρώτου σταδίου, κατά τό οποίον αί άναλαμβά- 
νουσαι τήν πρώτην προπαρασκευήν τών θεμάτων Έ κκλησία ι προσφέ- 
ρωσιν αυτήν είς τήν περαιτέρω διορθόδοξον έπεξεργασίαν ώς καθαρώς 
πόρισμα έπιστημονικής έργασίας καί ούχί ώς ιδίαν αύτών έπίσημον έκ- 
κλησιαστικήν έπί τοϋ θέματος άποψιν, τοϋτο δέ ϊνα ύπάρχη ελευθερία 
διαλόγου έπί τοϋ διορθοδόξου έπιπέδου.

2. Ό π ω ς πασα Ε κκλησία, άναλαμβάνουσα τήν διαπραγμάτευσιν ένός 
τών θεμάτων τής 'Α γίας καί Μεγάλης Συνόδου, άποστέλλη τή Γραμμα
τείς έπί τής Προπαρασκευής τήν έργασίαν αύτής έντός έξαμήνου άπό τής 
άναλήψεως τής εύθύνης, τό άργότερον δέ, είς περίπτωσιν κάθ’ ήν ύφίστα- 
ται άποχρών λόγος, έντός ένός έτους.

Έ ν συνεχείς έκλήθησαν αί παροϋσαι ΆντιπροσωπεΓαι όπως δηλώσωσι 
τή Γραμματείς έπί τής Προπαρασκευής τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου 
ποιον ή ποια θέματα άναλαμβάνη ή Ε κκλησ ία  έκάστης, ή δέ Γραμμα
τεία αμα τή λήψει τών δηλώσεων ύποβάλη τόν κατάλογον έκάστη έπί 
μέρους Ε κκλησία.

Ώ ς  πρός τό τρίτον θέμα τής Η μερήσιας Διατάξεως, ήτοι «Γενική 
έπισκόπησις καί άξιολόγησις τής πορείας τών σχέσεων καί τών διαλό
γων τής ’Ορθοδόξου Ε κκλησίας μετά τών λοιπών χριστιανικών Ε κ κ λ η 
σιών καί ‘Ομολογιών ώς καί μετά τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών», 
ή  Διάσκεψις άποδεχθεϊσα τάς εισηγήσεις τής έπί τούτω Β' Ε πιτροπής αύ
τής καί άφοϋ έπήνεγκεν ώρισμένας τροπολογίας αποφασίζει :

1. Ό π ω ς δσον άφορς είς τους ήδη έν πορεία θεολογικούς διαλόγους 
τής ’Ορθοδόξου Ε κκλησ ίας α) μετά τών ’Αγγλικανών, β) μετά τών Παλαιο- 
καθολικών καί γ) μετά τών ’Αρχαίων ’Ανατολικών Ε κκλησιώ ν συνεχι- 
σθώσιν ούτοι καί ένταθώσιν, ιδιαιτέρως δέ δράστηριοποιηθή ό διάλογος 
μετά τών ‘Αρχαίων ’Ανατολικών Ε κκλησιώ ν, πάντοτε έν τή έλπίδι τής 
καρποφορίας τών διαλόγων τούτων πρός τόν κύριον στόχον τής χριστια
νικής ένότητος.

2. Ό πω ς, δοθέντος ότι διά πανορθοδόξου όμοφώνου άποφάσεως έχει 
συσταθή διορθόδοξος Τεχνική Θεολογική Ε πιτροπή πρός προπαρασκευήν 
άπό ορθοδόξου πλευράς τοϋ μετά τής Ρωμαιοκαθολικής Ε κκλησ ίας δια
λόγου, δραστηριοποιηθή ή λειτουργία τής Ε π ιτροπής ταύτης καί άρξη- 
ται αϋτη τοϋ έργου αύτής τό ταχύτερον δυνατόν.



128

3. Δοθέντος δτι ή Δ' Πανορθόδοξος Διάσκεψις είχεν αποφασίσει 
τήν είς πρώτον στάδιον άπό μέρους τών κατά τόπους Εκκλησιώ ν μελέτην 
καί προπαρασκευήν θεολογικοϋ διαλόγου μετά τών Λουθηρανών καί 
διαπιστωθέντος δτι τό στάδιον τοΰτο ίκανώς έξειλίχθη διά τών μέχρι τοϋδε 
γενομένων έπί μέρους έργασιών καί κλειστών έπί άκαδημαϊκοΰ έπιπέδου 
άνεπισήμων θεολογικών συζητήσεων, δπως συσταΟή όμοια ώς καί διά τούς 
άλλους Οεολογικούς διαλόγους διορθύδοξος Ε πιτροπή πρός προετοιμα
σίαν άπό Ό ρθοδόξου πλευράς έπισήμου θεολογικοϋ διαλόγου μετά τών 
Λουθηρανών καί γένωνται, ώς έν παρομοίαις περιστάσεσιν, όλα τά σχετικά 
πρός συγκρότησιν τής διορθοδόξου ταύτης Επιτροπής.

4. Ό π ω ς ή Διάσκεψις, έκφράζουσα τήν έπιθυμίαν τής Όρθοδόξου 
’Εκκλησίας νά συμβάλη εις τήν διαθρησκειακήν συνεννόησιν καί συνεργα
σίαν, δ ι’ αύτής δέ είς τήν άπάλειψιν τοϋ φανατισμού άπό πάσης πλευράς, 
καί, τοιουτοτρόπως, είς τήν συμφιλίωσιν τών λαών καί έπικράτησιν τών 
ιδεωδών τής έλευθερίας καί τής ειρήνης είς τόν κόσμον πρός έςυπηρέ- 
τησιν τοϋ συγχρόνου άνθρώπου, ανεξαρτήτως φυλής καί θρησκεύματος, 
άπεφάσισεν όπως ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία συνεργασθή πρός τοϋτο μετά 
τών άλλων, έκτός τοΰ χριστιανισμού, θρησκευμάτων.

5. Ό π ω ς ή 'Ορθόδοξος Εκκλησία  συνεχίζουσα τήν παράδοσιν αύτής 
ώς πρωτοπόρου έν τή δημιουργία καί τή προαγωγή τής Οικουμενικής Κι- 
νήσεως καί ώς ’Εκκλησίας ίδρυτρίας τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ε κ κ λη 
σιών ένισχύση ετι περαιτέρω τήν οργανικήν αύτής συμβολήν έν τώ Συμ
β ο υ λ ή  τούτω καί μάλιστα χωρίς νά παραλείψη τήν πλήρη συνεργασίαν 
καί συμβολήν αύτής ώς πρός τήν οριζόντιον γραμμήν, συγκεντρώση ίδίακ 
τήν προσοχήν αύτής πρός ένίσχυσιν τής καθέτου γραμμής, ήτοι τής θεο
λογίας τής ένότητος τής ’Εκκλησίας.

Πρός τοΰτο θεωρείται άπαραίτητον όπως είς τό άνώτερον προσωπι
κόν τής §δρας τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου ’Εκκλησιών ένταχθή ικανός 
άριθμός Όρθοδόξων θεολόγων καί δή είς τό Τμήμα «Πίστις καί Τάξις», 
είς τρόπον ώστε νά λαμβάνουν ικανοποιητικήν θέσιν αί ορθόδοξοι θεολο- 
γικαί καί δή έκκλησιολογικαί απόψεις είς τήν σύνταξιν τών κειμένων τοΰ 
Συμβουλίου.

Τέλος, όπως είς πρώτην εύκαιρίαν έπανεξετάσεως τής δομής τοΰ Κα- 
ταστατικοΰ Χάρτου τοϋ Συμβουλίου έπιδιωχθή ή προσαρμογή τοΰ Κατα- 
στατικοΰ τούτου Χάρτου, είς τρόπον ώστε ή ’Ορθόδοξος έκπροσώπησις 
είς τά διοικητικά καί συμβουλευτικά σώματα τοϋ Συμβουλίου νά είναι 
άνάλογος πρός τάς ’Ορθοδόξους έκκλησιολογικάς άρχάς.

*Ως πρός τό τέταρτον θέμα τής Η μερήσιας Διατάξεως, ήτοι : «'Εξέ- 
τασις τοΰ θέματος τοΰ κοινοϋ ύφ’ άπάντων τών χριστιανών έορτασμοϋ
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τοϋ Πάσχα έν ώρισμένη Κυριακή», ή Διάσκεψις, άποδεχθεΤσα τήν είσή- 
γησ ιν τής έπί τούτω Γ' Επιτροπής αύτής, αποφασίζει :

'Ό πως λαμβανομένων ύπ’ δψιν, άφ’ ένός τής έν τή Ό ρθοδόξω Έ κκλη- 
σ ίς  ύπαρχούαης επιθυμίας τοϋ κοινού έορτασμοϋ τοϋ Πάσχα ύφ* απάντων 
τών χριστιανών, άφ’ έτέρου δέ τών ύφισταμένων ποιμαντικών δυσχερειών 
είς ώρισμένας κατά τόπους Εκκλησίας, άλλά συγχρόνως καί τής άνάγκης 
σταθμίσεως καί τών άλλων έν τή Δύσει ύπαρχουσών ’Ορθοδόξων ποιμαντι
κών ύπαγορεύσεων καί ότι. ώς έκ τούτου, έπιβάλλεται εξισορροπημένη 
άντιμετώπισις τοϋ ζητήματος καί, επομένως, άποφυγή πάσης βεβιασμένης 
έπ ' αύτοϋ πανορΟοδόξου άποφάνσεως. μελετηθή τό όλον ζήτημα έμπερι- 
στατωμένως άπό πάσης πλευράς. Πρός τοϋτο άνατίθησι τή Γραμματείς έπί 
τής Προπαρασκευής τής Ά για ς καί Μεγάλης Συνόδου, όπως, τό ταχύτερον 
δυνατόν, συγκαλέση έπί τούτω συνέδρων, τοϋ όποιου νά μετάσχωσιν ύπεύ- 
Ουνοι ποιμενάρχαι, κανονολόγοι. άστρονόμοι, ιστορικοί καί κοινωνιολό
γοι. καί τό όποιον νά ύποβάλη τά πορίσματα τής εργασίας αύτού διά τής 
Γραμματείας είς τήν έπομένην Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν.

Έ ν  τώ έν Σαμπεζύ Γενεύης Ό ρθοδόξω Κέντρω τοϋ Οίκουμενικοϋ 
Πατριαρχείου, τή 29η Νοεμβρίου 1976

j  Ό  Χαλκηδόνος Μελίτο)ν, Πρόεδρος 
(Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου)

f  Ά ξώ μης Μεθόδιος 
(Πατριαρχείου Αλεξάνδρειάς)

t  Λαοδικείας Ιγνάτιος 
(Πατριαρχείου Α ντιόχειας) 

t  Ό  Κιέβου Φιλάρετος 
(Πατριαρχείου Ρθ)σσίας) 

t  Ό  Μολδαβίας Ιουστίνος 
(Πατριαρχείου Ρουμανίας) 

t  Ό  Πάφου Χρυσόστομος 
(Ε κκλησ ίας Κύπρου) 

t  Η γούμενος Συμεών 
(Εκκλησίας Πολωνίας)

I  Ό  Φινλανδίας Παϋλος 
(Ε κκλησ ίας Φινλανδίας)

f  Ό  Πέτρας Γερμανός 
(Πατριαρχείου ’Ιεροσολύμων)

f * 0  Δαλματίας Στέφανος 
(Πατριαρχείου Σερβίας) 

t  Ό  Σλίβεν Νικόδημος 
(Πατριαρχείου Βουλγαρίας)

t O  Περιστεριού Α λέξανδρος 
(Ε κκλησίας Ελλάδος)

t  Ό  Πράγας Δωρόθεος 
(Ε κκλησίας Τσεχοσλοβακίας)

Ό  Γραμματεύς 
t 'O  Τρανουπόλεως Δαμασκηνός 

Γραμματεύς έπί τής Προπαρασκευής τής Συνόδου.
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Π. ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Κατόπιν όμοφώνου άποφάσεως τής όλης Όρθοδόξου Ε κκλησίας 
συνεκλήθη ύπό τής Αύτοϋ Θειοτάτης Παναγιότητος τοϋ Οικουμενικού 
Πατριάρχου κυρίου Δημητρίου, κατά τήν τάξιν, καί συνήλθεν έν τώ έν 
Σαμπεζύ τής Γενεύης Ό ρθοδόξω Κέντρφ τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
τήν 21 ην Νοεμβρίου 1976, ή Λ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκε- 
ψις, τής όποιας αί έργασίαι έληξαν τήν 28ην Νοεμβρίου.

1. Τής Διασκέψεως μετέσχον άντιπροσωπεϊαι δλων τών κατά τόπους 
Όρθοδόξων Εκκλησιώ ν, πλήν τής ’Εκκλησίας τής Γεωργίας, μή δυνη- 
Οείσης νά προσέλθη διά τεχνικούς λόγους.

2. Ή  Διάσκεψις είχεν ώς έργον τήν προαγωγήν τής προπαρασκευής 
τής Α γ ία ς καί Μεγάλης Συνόδου τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, καί, έν τή 
προοπτική ταχυτέρας, τό δυνατόν, συγκλήσεως τής Συνόδου ταύτης, έν 
συνεχείς πρός προηγουμένως διορθοδόξως άποφασισθέντα καί συνεπείς 
γενομένων έν τώ μεταξύ διορθοδόξων διαβουλεύσεων, ήσχολήθη μέ τήν 
άκόλουθον ήμερησίαν δ ιάταξ ιν :

α. ’Αναθεώρησις τοΰ καταλόγου θεμάτων τής ’Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου.

β. ’Εξέτασις τής μεθοδολογίας προπαρασκευής τής Συνόδου ώς πρός 
τά θέματα.

γ. Γενική έπισκόπησις καί άξιολόγησις τής πορείας τών σχέσεων 
καί τών διαλόγων τής Όρθοδόξου Ε κκλησίας μετά τών λοιπών Χριστια
νικών ’Εκκλησιών καί ‘Ομολογιών, ώς καί μετά τοΰ Παγκοσμίου Συμβου
λίου ’Εκκλησιών.

δ. ’Εξέτασις τοϋ θέματος τοΰ κοινοϋ ύφ’ άπάντιον τών χριστιανών 
έορτασμοϋ τοΰ Πάσχα έν ώρισμένη Κυριακή.

3. *Η Διάσκεψις ήργάσθη έν όλομελείς καί έν έπιτροπαΤς καί κατέ- 
ληξεν όμοφώνως είς τάς άκολούθους άποφάσεις :

α. Ό π ω ς ή μέλλουσα ’Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος έπιληφθή περιω- 
ρισμένου άριθμοΰ θεμάτων καί δή τών άκολούθων :

1) ’Ορθόδοξος Διασπορά.
2) Τό Αύτοκέφαλον καί τρόπος άνακηρύξεως αύτοϋ.
3) Τό Αύτόνομον καί τρόπος άνακηρύξεως αύτοϋ.
4) Δ ίπ τ υ χ α .
5) Τό ζήτημα κοινοϋ ήμερολογίου.
6) Κωλύματα γάμου.
7) ’Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων.
8) Σχέσεις Ό ρθοδόξων ’Εκκλησιών πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν 

κόσμον.



13!

9) ΌρΟοδοξία καί Οικουμενική κίνησις.
10) Συμβολή τών κατά τόπους ΌρΟοδόξων Ε κκλησιώ ν είς έπικρά- 

τησιν τών χριστιανικών ιδεωδών τής ειρήνης, τής ελευθερίας, τής αδελ
φοσύνης καί τής άγάπης μεταξύ τών λαών καί άρσιν τών φυλετικών δια
κρίσεων.

β. Ό π ω ς συνεχισΟή ή ύπό τής Δ' Πανορθοδόξου Διασκέψεως καθο- 
ρισθεϊσα διαδικασία προπαρασκευής καί επεξεργασίας τών θεμάτων καθ’ 
δλα τά στάδια, πλήν τοϋ πρώτου σταδίου, κατά τό όποιον αί άναλαμβά- 
νουσαι τήν πρώτην προπαρασκευήν τών θεμάτων Έ κκλησίαι προσφέ- 
ρωσιν αυτήν είς τήν περαιτέρω διορθόδοξον επεξεργασίαν ώς καθαρώς 
πόρισμα έπιστημονικής έργασίας καί ούχί ώς ιδίαν αύτών επίσημον έκ- 
κλησιαστικήν έπί τοϋ θέματος άποψιν, τοϋτο δέ ϊνα ύπάρχη έλευΟερία 
διαλόγου έπί τοϋ διορθοδόξου έπιπέδου.

4. Συγχρόνως ή Διάσκεψις έπεσκόπησε καί ήξιολόγησε τήν μέχρι 
τοϋδε πορείαν τών θεολογικών διαλόγων μεταξύ τής ‘Ορθοδόξου Ε κ κ λ η 
σίας καί τών Ε κκλησιώ ν Ά γγλικανής, Παλαιοκαθολικής καί τών Α ρ χα ί
ων Α νατολικών Ε κκλησιώ ν καί άπεφάσισεν, δπως συνεχισΟώσι καί έν- 
ταθώσιν οί διάλογοι ούτοι, ιδιαιτέρως δέ ό καθυστερημένος τοιοϋτος μετά 
τών Α ρχα ίω ν Α νατολικώ ν Εκκλησιών.

Έ ν  σχέσει πρός τήν Ρωμαιοκαθολικήν Εκκλησίαν, ό μετά τής όποι
ας Οεολογικός διάλογος εύρίσκεται είς τό στάδιον τής προπαρασκευής, 
ή Διάσκεψις άπεφάσισε νά δράστηριοποιηΟή ή έργασία τής έπί τούτω όρι- 
σΟείσης διορθοδόξου Επιτροπής.

Έ ν  σχέσει πρός τήν Λουθηρανικήν Εκκλησίαν, ή Διάσκεψις άπε- 
φάσισεν, δπως προοδεύση τό θέμα τοϋ μετ’ αύτής διαλόγου καί συστηθή, 
ώς καί διά τοίχ; άλλους θεολογικούς διαλόγους, είδική έπί τούτω Διόρθό- 
δοξος Ε πιτροπή .

Ή  Διάσκεψις ήσχολήθη ιδιαιτέρως μέ τό θέμα τής θέσεως τής 'Ο ρθο
δόξου Ε κκλησ ίας γενικώς έν τή Οικουμενική Κινήσει καί είδικώτερον 
έν τώ Παγκοσμίω Συμβουλίω Εκκλησιώ ν, καί άπεφάσισεν, δπως συνεχι- 
σθή καί ένταθή ή συμμετοχή αύτής είς τήν Οίκουμενικήν Κ ίνησιν καί ή 
συνεργασία είς όλας τάς έκδηλώσεις αύτής, είδικώτερον δέ ώς πρός τό 
Παγκόσμιον Συμβούλιον Ε κκλησιώ ν δπως έπιδιωχθή ΐνα ή έν αύτώ όρ- 
γανική συμμετοχή αύτής καταστή πλέον ένεργός ύπό τήν προϋπόθεσιν 
πάντοτε τής τηρήσεως ύπ’ αύτής τών έκκλησιολογικών αύτής άρχών, 
είς τρόπον ώστε νά προσφέρη μείζονα υπηρεσίαν είς τήν ύπόΟεσιν τής 
οικουμενικής χριστιανικής ένότητος.

Έ π ί πλέον ή  Διάσκεψις, έκφράζουσα τήν έπιθυμίαν τής ’Ορθοδόξου 
Ε κκλησίας νά συμβάλη είς τήν διαθρησκειακήν συνεννόησιν καί συνερ



γασίαν, δΓ αύτής δέ είς τήν άπάλειψιν τού φανατισμού άπό πάσης πλευράς, 
καί, τοιουτοτρόπως, είς τήν συμφιλίωσιν τών λαών καί έπικράτησιν τών 
ιδεωδών τής έλευθερίας καί τής ειρήνης είς τόν κόσμον πρός εξυπηρέτηση· 
τού συγχρόνου ανθρώπου, ανεξαρτήτως φυλής καί θρησκεύματος, άπεφά- 
σισεν όπως ή 'Ορθόδοξος Ε κκλησία  συνεργασθι} πρός τοΰτο μετά τών 
άλλων, εκτός τοΰ χριστιανισμού, θρησκευμάτων.

5. Ή  Διάσκεψις είδικώς ήσχολήθη μέ τό θέμα τοΰ κοινού εορτασμού 
τοΰ Πάσχα ύφ* απάντων τών χριστιανών. Καί, κατ' άρχήν μέν, έξέφρασε 
τήν έν τή Ό ρθοδόξω Έ κ κλη σ ίς  ύπάρχουσαν επιθυμίαν πραγματοποιή- 
σεως τούτου. Ό μω ς, επειδή είς τοιαύτης φύσεως ύποθέσεις, άφορώσας 
είς τήν ένιαίαν εκφρασιν τοΰ χριστιανισμού, λαμβάνει σοβαρώς ύπ* δψιν 
τήν πρδξιν τής 'Α ρχαίας ’Εκκλησίας, ώς έβιώθη αύτη έν τή 'Ανατολή, ώς 
έπίσης καί τάς έκ τούτου έμφανιζομένας ποιμαντικάς δυσχερείας, σταθμί- 
ζουσα δέ πάλιν καί τάς άλλας έν τή Δύσει ύπαρχούσας ορθοδόξους ποι- 
μαντικάς ύπαγορεύσεις, ή Διάσκεψις, πρός κατά πάντα έξισορροπημένην 
άντιμετώπισιν τοΰ ζητήματος τούτου, άπεφάσισεν δπως, πρό πάσης βε
βιασμένης έπ' αύτοΰ πανορΟοδόξου άποφάνσεως, μελετηΟή τοΰτο έμπερι- 
στατωμένως καί ύφ’ δλας αύτοΰ τάς πλευράς. Πρός τοΰτο ένέκρινε νά 
άνατεθί) είς τήν Γραμματείαν έπί τής Προπαρασκευής τής 'Α γίας καί Με
γάλης Συνόδου, δπως τό ταχύτερον δυνατόν συγκαλέση έπί τούτφ Συνέ- 
δριον, τοΰ όποίου νά μετάσχο>σιν υπεύθυνοι Ποιμενάρχαι. κανονολόγοι, 
άστρονόμοι, ιστορικοί καί κοινωνιολόγοι, καί τό όποιον νά ύποβάλη τά 
πορίσματα τής έργασίας αύτοΰ διά τής Γραμματείας είς τήν έπομένην 
Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν.

Ή  Α' Προσυνοδική ΠανορΟόδοξος Διάσκεψις, λαβοΰσα τάς άνωτέρω 
άποφάσεις, άπέβλεψεν είς τρία τινά : νά δώση μίαν θετικήν προώθησιν 
είς τό θέμα τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, νά προαγάγη τάς διαχρι- 
στιανικάς σχέσεις καί τήν Οικουμενικήν Κ ίνησιν έπί τώ τέλει τής χριστια
νικής ένότητος, καί νά προσφέρη υπηρεσίαν διά τής άνεξιθρήσκου διαθρη- 
σκειακής συνεργασίας πρός τήν άνθρωπότητα, εις διακονίαν τοΰ κυττά
ρου αύτής, τοΰ μοναδικού καί άνεπαναλήπτου προσώπου τοΰ άνθρώπου.

Τό παρόν έγκριθέν καί μονογραφηθέν ύπό τών ’Αρχηγών τών ’Αντι
προσωπειών έξεδόθη ύπό τής Γραμματείας.

Έ ν  τώ έν Σαμπεζύ Γενεύης Ό ρθοδόξω Κέντρω τοΰ Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, τή 29η Νοεμβρίου 1976.

Έ κ  τής Γραμματείας.
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III. ΚΛΤΑΚΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ

Ληξασών τών έργασιών τής Λ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Δια- 
σκέψεως τοΰ Σαββάτου. 27ης Νοεμβρίου 1976, ή κατακλείς αύτής έγένετο 
τήν έπομένην, Κυριακήν, 28ην τοΰ αΰτοΰ μηνός, διά θείας λειτουργίας 
έν συγχοροστασία άπάντων τών ’Αρχηγών τών ’Αντιπροσωπειών, τελεσθεί
σης έν τώ Ίερώ  Ναφ τοΰ ’Αγίου ’Αποστόλου Παύλου, έν τώ Κέντρο).

Μετά τήν άπόλυσιν, ό Πρόεδρος τής Διασκέψεως Σεβασμιώτατος 
Μ ητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Μελίτων έκήρυξε καί έπισήμως τήν 
λήξιν τών έργασιών τής Διασκέψεως δΓ 'Ομιλίας, έπί λέξει είπών τά άκό- 
λουθα :

Σεβάσμιοι σύνεδροι τής Α' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ-
ψεως.

Είς τό τέρμα τοΰ έργου φθάσαντες, λέγομεν, Δόξα σοι ό Θεός Πατήρ 
συν τώ Υίώ καί τώ Ά γίω  Πνεύματι.

Ό  Κύριος είπεν <(ού γάρ είσί δύο ή τρεις συνηγμένοι είς τό έμόν όνο
μα, έκεΓ είμί έν μέσω αύτών» (Ματθ. 18. 20)· καν δύο ή τρεις είναι όντως 
συνηγμένοι είς τό όνομά Του είναι ’Εκείνος παρών έν τώ μέσω αύτών, 
πόσω μάλλον όταν πλείονες είναι συνηγμένοι έν τώ όνόματί Του. είναι 
μάλλον καί μάλλον ’Εκείνος παρών έν τώ μέσω αύτών, έμπνέων, έλέγχων, 
όδηγών καί κατευθύνων τούς πάντας καί τά πάντα πρός τή ν  πλήρωσιν 
τοΰ ’Αγίου θελήματος Του.

Καί πάλιν ό Κύριος είπε πρός τούς ’Αποστόλους : «ιδού εγώ μεθ’ 
ύμών είμί πάσας τάς ημέρας έως τής συντελείας τοΰ αίώνος» (Ματθ. 28. 
20)* λέγων δέ τοΰτο, βεβαίο>ς, δέν ήννόει μόνον τους περί Αύτόν μαθητάς, 
άλλά τήν μέχρι τής συντελείας τοΰ αίώνος άπ’ αύτών ’Εκκλησίαν, τούς 
άποστόλους πασών τών ημερών.

’Από τών θείων τούτων ρημάτων άφ’ ένός καί άπό τής πραγματικό- 
τητος τής ίεράς ήμών Συνάξεως άφ’ ετέρου, βεβαιούμεθα ότι ό Κύριος 
ήτο έν τώ μέσω ήμών καθ’ δλον τοΰτο τό διάστημα τής έπιτελέσεοκ τοΰ 
ύπό τών ’Εκκλησιών ήμών άνατεθέντος ήμϊν ίεροΰ έργου.

Έ ν  τή βεβαιότητι ταύτη κατακλείομεν σήμερον τήν Α' Π ροσυνοδι
κήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν καί εύχαριστοΰμεν τώ Κυρίω τής Ε κ κ λ η 
σίας, ότι είς κενόν ούκ έδράμομεν, ούδέ παρεδόθημεν τώ κόσμω, τώ θελή- 
σαντι διασκορπήσαι ήμάς καί άντιταχθήναι τώ Συναγαγόνπ.

Καί ήδη έπιστάσης τής στιγμής ΐνα χωρισθώμεν άπ’ άλλήλων,άδελφοί, 
τώ σώματι, αίσΟανόμεθα εαυτούς καί άλλήλους μάλλον, ή ότε ήλθομεν 
έδώ, ήνο)μένους τώ πνεύματι.

Ή λθομεν έκαστος ήμών έκ τής έαυτοΰ τοπικής Ε κκλησ ίας, κομίζθ)ν 
τόν έν αύτή φυλαχθέντα καί βιούμενον θησαυρόν τής όρθοδόξου πίστεως
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καί παραδόσεως καί τήν εμπειρίαν τής, άνά τόν χρόνον ιστορικής πορείας 
τής 'Εκκλησίας του. άπερχόμεΟα δέ τώρα έντεΟθεν, κομίζοντες έκαστος 
είς τήν ιδίαν αύτοΟ έπί μέροι>ς 'Εκκλησίαν τήν εμπειρίαν τοϋ βιώματος 
έν μορφή συγκεκριμένη, τής μιας, άγιας ήμών ΌρΟοδόξου 'Εκκλησίας.

Καί έάν έπρόκειτο μόνον διά νά έξέλθωμεν έξ εαυτών, έκ τής ίδιοτελοϋς 
έκκλησιαστικής μονώσεως· καί μόνον διά νά συναντηθώμεν έν τή κοινό- 
τητι τής 'Ορθοδόξου άδελφότητος· καί μόνον διά νά περιβάλωμεν έν τή 
λειτουργίςι καί τή κοινωνίςι τής Ευχαριστίας τήν κοινήν τής 'Ορθοδοξίας 
Α γ ία ν  Τράπεζαν, καί διά μόνον τούς λόγους τούτους, λέγομεν. Οά ήξι- 
ζεν Ινα συνέλθη ή παροϋσα Διάσκεψις.

Ά λ λ ’ ό Παράκλητος ηύδόκησεν ΐνα. έν τέλει. όδηγήση ήμας περαι
τέρω. είς τήν θεωρίαν τής ’Εκκλησίας, είς τήν. όσον ένεστι. δυνατήν άπο- 
τίμησιν τής ένεστιόσης καταστάσεως καί τών άναγκών αύτής, καί έτι 
πλέον είς τήν άναζήτησιν καί έξεύρεσιν τών μάλλον προσφόρων τρόπων 
πρός θεραπείαν αύτών.

Ό θεν , άνευ ούδεμιδς θριαμβολογίας, άλλ' έν πάση ταπεινότητι. δυνά
μεθα σήμερον νά όμολογήσωμεν ένώπιον τής ’Εκκλησίας καί τού κόσμου, 
οτι ήρκεσεν ήμϊν ή χάρις τοϋ Κυρίου καί ότι ή δύναμις Αύτοϋ έτελειώθη 
έν τή άσΟενεία ήμών.

Έπανακάμπτοντες είς τά ίδια, ας κομίσωμεν τήν έν τή ένότητι τής 
’Ορθοδοξίας βκοθεΤσαν ύφ' ήμών Θείαν Χάριν καί τήν έν τή Διασκέψει 
ταύτη, παρά πάσας τάς άνθρωπίνους άσθενείας ήμών, έν τέλει τελειωθεΐ- 
σαν δύναμιν τοϋ Κυρίου τής ’Εκκλησίας, τοϋ Κυρίου ήμών. τοϋ Κυρίου 
τοϋ κόσμου.

Όμο>ς συγχρόνως όμολογοϋμεν, δτι είς ενέργειαν τής χάριτος καί 
είς τελείωσιν τής δυνάμεως τοϋ Κυρίου συνυπούργησαν ή άγάπη, ή Οέ- 
λησις ύπακοής είς τό θειον θέλημα καί είς τό άγιον συμφέρον τής μιας 
'Εκκλησίας έν τή Διασκέψει ταύτη.

Διό καί εύχαριστοϋμεν, άδελφοί, πασιν ύμΐν, οΐτινες. ύπερβάντες 
έαυτούς καί τά ίδια θελήματα καί τόν τοπικισμόν καί τήν μικράν θεωρίαν 
τοϋ μεγάλου μυστηρίου τής ’Εκκλησίας, ήνοίξατε τοΤς πιστοϊς καί τώ 
κόσμω τήν Ώ ραίαν Πύλην αύτής, ΐνα θεαθώσι τό Σώμα τοΰ Κυρίου καί 
τήν ΰπερθεν Αύτοϋ άκοίμητον τής ’Ορθοδοξίας κανδήλαν.

'Α π’ αύτής, λοιπόν, δεϋτε πάντες λάβωμεν έκ νέου. καί έκ νέου μετα- 
δώσωμεν φώς, φώς έκ τοϋ άνεσπέρου τής άγιας ήμών πίστεως φωτός καί 
δοξάσωμεν Χριστόν τόν Ά ναστάντα έκ νεκρών, μεΟ’ ήμών δέ καί δι* 
ήμών, έν τή όμοφώνω 'Ορθοδόξω μαρτυρία, δοξάση Αύτόν καί ό κόσμος. 
’Αμήν.

Ή  τελετή τής κατακλεΐδος τής Διασκέψεως έπεσφραγίσΟη διά τοϋ 
ύπό τοϋ χοροϋ ψάλλοντος «Εΐδομεν τό φώς τό αληθινόν . . . » .



135

Έπηκολούθησε δεξίωσις καί επίσημον γεϋμα έν τώ Κέντρψ, είς τό 
οποίον παρεκάθησαν άπαντες οί Σύνεδροι, καί κατά τό όποιον ό Σεβ. 
Πρόεδρος άντί πάσης άλλης προσλαλιάς άνέγνωσε τούς τελευταίους στί
χους τοϋ 12ου κεφαλαίου καί τό 13ον κεφάλαιον τής Α' πρός ΚορινΟίους 
Ε πιστολής, καί κατέληξεν είπών δτι πλήρεις τής άγάπης ταύτης άπολυό- 
μεΟα έν ειρήνη. ’Αγάπην καί ειρήνην άς μεταφέρωμεν είς τά ίδια έπανα- 
κάμπτοντες.
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Π Α ΡΑ ΡΤΗ Μ Α  I

ΕΚΘΕΣΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΡΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Τό μέγα όραμα συγκλήσεως Πανορθοδόξου Συνόδου αποτελεί, άπό 
τής Λ' ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως καί εξής, μίαν ιδέαν, ή όποία, παρ’ 
δλας τάς έγγενεϊς είς τήν πραγμάτωσίν της δυσχερείας καί δλας τάς μέ- 
χρι σήμερον παρουσιασθείσας έπιβραδυντικάς διαδικασίας εντός τοΟ σώ
ματος τής ΌρΟοδόξου Εκκλησίας, δέν έπαυσεν ούδ’ έπί στιγμήν νά γαλ- 
βανίζη τήν ορθόδοξον συνείδησιν. "Οπως δλαι αί μεγάλαι καί σωτηριώ- 
δεις ίδέαι, αί όποΐαι κατηύΟυναν κατά τάς διαφόρους ίστορικάς περιόδους 
τήν πορείαν τής Ε κκλησίας, άντέστησαν έπιτυχώς είς τήν κάθε άνασταλ- 
τικήν άνΟρωπίνην προσπάθειαν, ουτω καί ή ιδέα αύτή έπέζησεν δλων 
τών αμφιβολιών, αί όποΐαι συνώδευσαν αύτήν άπό τής πρώτης στιγμής* 
καί τοϋτο διότι τόσον ή υπεύθυνος ηγεσία τών έπί μέρους ’Ορθοδόξων 
’Εκκλησιών, δσον καί τό πλήρωμα τούτων, ένστικτωδώς σχεδόν συνέ
δεσαν αύτήν άπό τής πρώτης στιγμής πρός τήν μεγάλην ιδέαν τής άνα- 
νεώσεως τοΰ ορθοδόξου βιώματος.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Επιτρέψατε μου, έν πρώτοις, νά σάς ύπενθυμίσω δΓ ολίγων τά κύρια 
σημεία τής έξελίξεως, τήν όποιαν διέτρεξε μέχρι σήμερον ή πορεία πρός 
τήν σύγκλησιν τής Μεγάλης Συνόδου.

Είναι γνωστόν, δτι ή σύγκλησις μιάς γενικής Συνόδου τής ΌρΟο
δόξου Εκκλησίας εϊχεν ήδη έν μέρει συνειδητοποιηθή πολύ πρό τοΰ Α' 
παγκοσμίου πολέμου. Δυστυχώς παράγοντες μή Οεολογικοί ήμπόδισαν 
τότε νά γίνη αΰτη πραγματικότης. Μετά τόν παγκόσμιον πόλεμον ή άνάγ
κη τής Συνόδου ώρίμασε περισσότερον, αί πρώται όμως πρός τοΰτο άπό- 
πειραι παρέμειναν άνευ άποτελέσματος, ενεκα, κυρίως, δυσμενών πολι
τικών εξελίξεων καί τοΰ μεσολαβήσαντος δευτέρου παγκοσμίου πολέ-
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μου. Ούτος πράγματι συνετέλεσεν εις τήν διακοπήν τοΰ προπαρασκευα
στικού τής Συνόδου έργου, τό όποιον είχεν εγκαινιάσει Διορθόδοξος 
Προπαρασκευαστική Επιτροπή τό έτος 1930, έν Βατοπεδίο).

Ή  πρωτοβουλία διά τήν σύγκλησιν τής Πανορθοδόξου Συνόδου προ- 
ήλΟεν ώσαύτως άπό τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον (*). Ούτως ό άείμνη- 
στος Οικουμενικός Πατριάρχης Ά θηναγόρας ό Α ', τή συναινέσει τών 
άρχηγών των κατά τόπους Όρθοδόξων Εκκλησιών, συνεκάλεσε τό 1961 
τήν Α' Πανορθόδοξον Διάσκεψιν είς Ρόδον, ΐνο αϋτη καΟορίση έν πρώ- 
τοις τά θέματα τής Συνόδου. Τά θέματα ταϋτα κσλύπτοντα κατ’ούσίαν ολό
κληρον τό φάσμα τής ορθοδόξου διδασκαλίας καί ποιμαντικής πράξεως 
καί ζωής. κατενεμήθησαν εις οκτώ (8) κεφάλαια, ώς άκολούθως (2) :

1) Πίστις καί Δόγμα
Α. Καθορισμός τής έννοιας τοϋ Δόγματος έξ έπόψεως Όρθοδόξου.
Β. Αί πηγαί τής Θείας Άποκαλύψεως.

α) 'Αγία Γραφή I. Θεοπνευστία τής ’Αγίας Γραφής
2. Κϋρος τών Άναγιγνωσκομένων Βιβλίων τής Π.Δ. 

έν τή Όρθοδ. Έκκλησίφ.
3. ‘Επιστημονική Έ κδο σ ις  τοϋ Βυζαντινού κειμέ

νου τής Κ.Δ.
β) 'Ιερά Παράδοσις (Καθορισμός τής έννοιας καί έκτάσεως αύτής).

Γ. Συμβολικά κείμενα έν τή Ό ρθοδόξψ Έ κκλησ ίς :
α) Αύθεντικά κείμενα έν τή Ό ρθοδόξψ Έ κκλησίς. 
β) Κείμενα σχετικόν κϋρος έχοντα.
γ) Σύνταξις καί εκδοσις ενιαίας Όρθοδόξου 'Ομολογίας Πίστεως.

Δ. "Εννοια καί αύθεντία τής Εκκλησίας, 
α) Έ ννοια  τής Εκκλησίας.
β) Αύθεντία τής Ε κκλησίας (Καθορισμός τής έννοιας αύτής). 
γ) Κοινή συνείδησις τής Εκκλησίας.
δ) Τό άλάθητον έν τή Έ κκλησίς, άποφαινομένη διά τής ’Ιε

ραρχίας αύτής, έν τή Οικουμενική Συνόδω.

1) Πρβλ. ’Εγκύκλιον τού Οικουμενικού Θρόνου πρός τούς Αρχηγούς τών ’Ορθοδό
ξων Αύτοκεφάλων ’Εκκλησιών τής 12ης Φεβρουάριου 1951 (Ό ρθοδοξία , 26, 1951, σελ.
118 - 120): « τα έν τή διαρροή τών αιώνων καί τή άκατασχέτω έξελίξει τής κοινωνικής
ζωής άνακύψαντα καί όλονέν επαυξανόμενα γενικής εκκλησιαστικής «ρύσεως καί κοινού 
ενδιαφέροντος ζητήματα δεόντως έκτιμών ό καθ’ ήμάς ’Αγιώτατος Ά ποστολικός και Πα- 
- ,Λ \ .  ρχικός Οικουμενικός Θρόνος, δγνω. τή μακραίωνι παραδόσει στοιχών καί τώ κανόνι κώ 
αύ· )ύ δικαιώματι χρώμενος, έν καιρφ προτεϊναι ταϊς άδελφαΓς Ά γιωτάταις Έ κκλησίαις, 
γ.ι >. τήν προσήκουσαν τούτων μελέτην καί έπΐλυσιν, τήν σύγκλησιν μεγάλης Οικουμενικής 
Γ//όδου»>.

2) Κ 'μενα—Πρακτικά τής Α 'Πανορθοδόξου Διασκέψεως, Ρόδος κδ'Σεπτεμβρίου—α' 
Οκτα'βρΙο 1961. Έ κ  τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου 1967 σελ. 116 κ. έ.
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2) Θεία Λατρεία

Α. ’Ορθοδοξία καί Βίβλος
α) Εύρυτέρα χρήσις τής Π.Δ. έν τή Λατρείς. 
β) ’Ανακατανομή τών λειτουργικών καθ’ δλου περικοπών.

Β. 'Ομοιομορφία Τυπικοϋ καί Λειτουργικών Κειμένων έν τι} Λατρείς 
καί έν τή τελέσει τών Μυστηρίων. Άναθεώρησις καί επιστημονική έκ- 
δοσις αύτών.

Γ. Πληρεστέρα συμμετοχή τοϋ λαϊκοί» στοιχείου έν τη λατρευτική 
καί τή άλλη ζωή τής ’Εκκλησίας.

Δ. Μελέτη τών μέσων πρός στήριξιν καί ένίσχυσιν τής λειτουργικής 
ζωής έν τή Όρθοδόξω Έ κκλησίφ  καί τής κατά παράδοσιν Βυζαντινής 
καί καθ’ δλου ’Ορθοδόξου Τέχνης έν ταΤς διαφόροις έκφράσεσιν αύτής 
(’Εκκλησιαστική Μουσική, Εικονογραφία, ’Αρχιτεκτονική. Ιερά  Ά μφ ια  
καί Σκεύη κ.λπ.).

3) Διοίκησις καί εκκλησιαστική εύταξία

Α. Κωδικοποίησις ’Ιερών Κανόνων καί Κανονικών Διατάξεων, ΐνα 
τύχωσιν έν καιρώ τής έγκρίσεως Οικουμενικής Συνόδου.

Β. ’Εκκλησιαστική Δικαιοσύνη καί Ε κκλησιαστική Ποινική Δικο
νομία.

α) Διοργάνωσις τών πνευματικών δικαστηρίων, κατά τρόπον εί δυνα
τόν όμοιόμορφον έν τή καθόλου Όρθοδόξω Έ κκλησίς.

β) Καταρτισμός ταυτοσήμου, εί δυνατόν, 'Εκκλησιαστικής ποινικής 
Δικονομίας.

γ) Έκκλητον.
Γ. Τά κατά τόν ’Επισκοπικόν Βαθμόν.
α) Μελέτη συμφωνοτέρα, κατά τό δυνατόν, πρός τούς ’Ιερούς Κανό

νας τρόπου έκλογής τών Α ρχιερέων.
β) Δ ιοικητικοί καί αλλαι διακρίσεις έν τώ έπισκοπικώ βαθμώ.
1. Πατριάρχαι, 2. Πρόεδροι Λύτοκεφάλων Εκκλησιώ ν, 3. Μητροπο- 

λίται, 4. Α ρχιεπίσκοποι, 5. Τιτουλάριοι ΜητροπολΓται, 6. Έ παρχιοϋχοι 
’Επίσκοποι, 7. Τιτουλάριοι καί Βοηθοί Επίσκοποι, 8. Χωροεπίσκοποι.

Δ. Μοναχικός βίος. ’Εξεύρεσις τών μέσων πρός έπαναφοράν τοΰ 
’Ορθοδόξου Μοναχικού βίου είς τό άρχαϊον αύτοϋ κάλλος καί τήν λαμ
πρότητα, διά τε τής έμμονής είς τάς Παραδόσεις καί τούς Μοναστικούς 
Κανόνας καί τής άνανεώσεως τής πάλαι δράσεως αύτοΰ.

Ε. Αναπροσαρμογή τών περί Νηστείας ’Εκκλησιαστικών Διατάξε
ων, συμφώνως ταΐς άπαιτήσεσι τής συγχρόνου έποχής.
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ΣΤ. Μόρφωσις τοϋ 'ΙεροΟ Κλήρου :
α) Μορφή, σκοπός καί περιεχόμενον τής μορφώσεως τοϋ ’Ορθοδό

ξου Ί . Κλήρου.
β) Υπαγωγή τής μορφο>σεως τοΰ Ίεροϋ Κλήρου Οπό τήν άμεσον 

Εκκλησιαστικήν έποπτείαν.
γ) Εκκλησιαστικά Φροντιστήρια Θεολογικής καί άλλης ένημερώ- 

σεως τοΰ ’Ορθοδόξου Ίεροΰ Κλήρου.
δ) Επιμορφωτικά Ιερατικά Συνέδρια.
Ζ. Κωλύματα γάμου. Μελέτη τής σημερινής πράξεως έν ταΐς κατά 

τόπους Έ κκλησίαις έπ' αύτών καί έπί τής άκολουθουμένης περί τούτων 
’Εκκλησιαστικής διαδικασίας καί έξασφάλισις ομοιομόρφου, εί δυνατόν, 
ώς πρός τά άνωθι πράξεως έν τή καθόλου Όρθοδόξω Έκκλησίςι.

Η. Περιβολή τοϋ Ίεροϋ Κλήρου. Έ μφάνισις καί άμφίεσις αύτοϋ.
Θ. 'Ημερολογιακόν ζήτημα. Μελέτη τοϋ ζητήματος έν άναφορς πρός 

τήν περί Πασχαλίου άπόφασιν τής Α' Οικουμενικής Συνόδου καί έξεύ- 
ρεσις τρόπου πρός άποκατάστασιν συμπράξεως μεταξύ τών ’Εκκλησιών 
έν τώ ζητήματι τούτω.

I. ’Ορθόδοξος Εκκλησία  καί Νεολαία.

4) Α. Διορθόδοξοι σχέσεις

α) Σχέσεις τών κατά τόπους ’Ορθοδόξων Λύτοκεφάλων ’Εκκλησιών 
πρός άλλήλας καί πρός τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον κατά τούς κανό
νας καί τήν Ιστορίαν.

I. Ειρηνικά Γράμματα, 2. Δίπτυχα, 3. "Αγιον Μύρον. 4. Τήρησις 
τών έκ τών Ιδρυτικών Τόμων άπορρεουσών υποχρεώσεων, 5. ’Αμοιβαίοι 
συναντήσεις τών ’Αρχηγών τών ’Ορθοδόξων Αύτοκεφάλων 'Εκκλησιών.

β) Έ νίσχυσις ύφισταμένων σχέσεων δ ιά : 1. ’Ανταλλαγής άδελφι- 
κών γραμμάτων. 2. Συγκλήσεως θεολογικών συνεδρίων. 3. ’Αποστολής 
κληρικών καί καθηγητών. 4. Επαφών θεολογικών Σχολών. 5. ’Ανταλλα
γής καθηγητών καί σπουδαστών. 6. Υποτροφιών. 7. 'Ανταλλαγής περιο
δικών, συγγραμμάτων καί λοιπών πληροφοριακών στοιχείων, άφορώντων 
είς τήν ζωήν καί τήν ορασιν τών ’Εκκλησιών. 8. Εορτασμού μεγάλων 
έκκλησιαστικών γεγονότων διορθοδόξου σημασίας.

Β. Τό Αύτοκέφαλον καί τό Αύτόνομον έν τή Όρθοδόξω Έ κκλησίς.
α) Άνακήρυξις Αύτοκεφάλου : 1. Τις ό άνακηρύσσων, 2. Προϋπο

θέσεις καί δροι, 3. Τρόπος άνακηρύξεως Αύτοκεφάλου, 4. Τίνες αί σήμερον 
άνεγνωρισμέναι Αύτοκέφαλοι Έ κκλησίαι.

β) Καθορισμός τών όρων τής άναγνωρίσεως Ε κκλησίας τινός ώς 
Αύτονόμου.
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Γ. ’Ορθοδοξία καί Διασπορά. Ένεστώσα κατάστασις καί κανονική 
θέσις τής ’Ορθοδόξου Διασπορας.

5) Σχέσις τής ’Ορθοδόξου 'Εκκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν κό
σμον

Λ. Μελέτη τρόπων προσεγγίσεως καί ένότητος τών Ε κκλησιώ ν έν 
προοπτική Πανορθοδόξω.

Β. ’Ορθοδοξία καί έλάσσονες Ά ρχα ΐα ι Ά νατολικαί Έ κκλησίαι. 
α) Καλλιέργεια φιλικών σχέσεων πρός άποκατάστασιν τής ένώσεως 

μετ’ αύτών δ ιά :  1) ’Ανταλλαγής Επισκέψεων, 2) ’Ανταλλαγής Καθηγη
τών καί Σπουδαστών, 3) Επαφών θεολογικοϋ χαρακτήρος.

β) Μελέτη τής ιστορίας, τής πίστεως, τής λατρείας καί τής διοική- 
σεως τών Ε κκλησιώ ν τούτων.

γ) Συνεργασία μετ’ αύτών 1) Έ ν  τοΓς Συνεδρίοις Οίκουμενικοϋ χαρα
κτήρος. 2) Έ ν  ζητήμασι πρακτικής φύσεως.

Γ. 'Ορθοδοξία καί Ρωμαιοκαθολική Ε κκλησία  : 
α) Μελέτη τών μεταξύ τών δύο Εκκλησιώ ν θετικών καί αρνητικών 

σημείω ν: I. Περί τήν πίστιν. 2. Περί τήν διοίκησιν. 3. Περί τήν εκ
κλησιαστικήν δρασιν (ιδ ίς προπαγάνδα, προσηλυτισμός, ούνία).

β) Καλλιέργεια σχέσεων έν τώ πνεύματι τής κατά Χριστόν άγάπης, 
λαμβανομένων ίδίςι ύπ’ δψιν τών ύπό τής Πατριαρχικής έγκυκλίου τοΟ 
1920 προβλεπομένων σημείων.

Δ. ’Ορθοδοξία καί αί έκ τής Μεταρρυθμίσεως προελθοΟσαι Έ κκλησί- 
αι καί Ό μ ο λ ο γ ία ι:

α) Αί Ό μολογία ι, αί άπώτερον πρός τήν ’Ορθοδοξίαν κείμ ενα ι: I. 
Λουθηρανισμός. 2. Καλβινισμός. 3. Μεθοδισταί. 4. Λοιπαί προτεσταντι- 
καί όμολογίαι.

β) Αί Ό μολογία ι, αί έγγύτερον πρός τήν ’Ορθοδοξίαν κείμεναι : I. 
Ά γγλικανική Ε κκλησία. 2. Έ πισκοπελιανοί γενικώτερον.

Μελέτη τών δυνατοτήτων καλλιεργείας σχέσεων καί περαιτέρω προσεγ- 
γίσεως τούτων καί Ιδίςι τών Έπισκοπελιανών καί ’Αγγλικανών πρός τήν 
Ό ρθόδοξον Εκκλησίαν, ύπό τό φώς τών ύπαρχουσών θετικών προϋπο
θέσεων.

Ε. ’Ορθοδοξία καί Παλαιοκαθολικισμός.
Προώθησις τών μετ’ αύτών σχέσεων έν τώ πνεύματι τών μέχρι σή

μερον γενομένων θεολογικών συζητήσεων καί τών έκδηλωθεισών διαθέ
σεων καί τάσεων αύτών πρός ενωσιν μετά τής ’Ορθοδόξου Ε κκλησίας. 

ΣΤ. ’Ορθοδοξία καί Οικουμενική Κίνησις.



144

α) Ή  έν τφ  πνεύματι τής Πατριαρχικής Εγκυκλίου τοΰ 1920 παρου
σία καί συμμετοχή τής ΌρΟοδόξου Ε κκλησίας έν τη Οικουμενική Κ ινή
σει.

β) Μελέτη τών θεολογικών καί άλλων θεμάτων, τών σχέσιν έχόντων 
πρός τάς προϋποθέσεις τής συμμετοχής τής ΌρΟοδόξου Ε κκλησίας είς 
τήν Οικουμενικήν Κίνησιν.

γ) Ή  σημασία καί ή συμβολή τοΰ συνόλου τής ορθοδόξου συμμετο
χής έν τή κατευΟύνσει τής οικουμενικής σκέψεως καί δράσεως.

6) Ή  'Ορθοδοξία έν τώ κόσμο)

Α. Μελέτη καί έξεύρεσις τών πρακτικών μέσων, διά τών όποίων δέον 
δπως ένισχυθή μεταξύ τών Ό ρθοδόξων λαών ό ’Ορθόδοξος Χριστιανικός 
πολιτισμός ύφ’ δλας τάς έκδηλώσεις αύτοΰ.

Β. Διάδοσις τής διδασκαλίας τοΰ Εύαγγελίου άνά τόν κόσμον κατά τήν 
Όρθόδοξον παράδοσιν.

Γ. Συμβολή τών κατά τόπους Όρθοδόξων Ε κκλησιώ ν είς έπικρά- 
τησιν τών χριστιανικών ιδεωδών τής ειρήνης, τής έλευθερίας. τής άδελφο- 
σύνης καί τής άγάπης μεταξύ τών λαών.

Δ. ’Ανάπτυξις τοΰ έθους τών όρθοδόξων οδοιποριών πρός τά έκαστα- 
χοΰ προσκυνήματα.

7) Θεολογικά θέματα

Α. Ή  Οικονομία έν τή όρθοδόξω Έ κκλησίς.
α) Έ ννο ια  καί έκφρασις τών δρων «’Ακρίβεια» καί «Οικονομία» 

έν τή Όρθοδόξίρ Έ κκλησ ίς.
β) Ή  «Οικονομία» :
1. Έ ν  τοΤς μυστηρίοις, τόσον τοίς έντός, δσον καί τοίς εκτός 

τής Ε κκλησίας τελουμένοις.
2. Έ ν  τή άποδοχή είς τήν Ό ρθόδοξον Ε κκλησίαν τών αίρετικών, 

τών σχισματικών, τών έκπιπτόντων (τίνες διά βαπτίσματος, τί- 
νες διά χρίσματος, τίνες διά λιβέλλου, τίνες δΓ εύχής).

3. Έ ν  τή λατρείς.
Β. Ή  άναγνώρισις τών άγιων καί ό καθορισμός κοινής ορθοδόξου 

έκκλησιαστικής πράξεως έν προκειμένω.
Γ. 'Ορθοδοξία καί άλλαι θρησκεϊαι.
Δ. Οί κατά παράδοσιν τρόποι μαρτυρίας τής 'Ορθοδοξίας έν τώ κό- 

σμω.
Ε. Ή  εύθανασία καί ή ’Ορθόδοξος Θεολογία.
ΣΤ. Ή  καΰσις τών νεκρών καί ή ΌρΟόδοξος Θεολογία.
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8. Κοινωνικά προβλήματα

Α. Γάμος καί οικογένεια, α) Τά περί τόν γάμον προβλήματα, β) Τε
κνοποιία. γ) 'Αγωγή τέκνων. 6) Έ λεγχος τεκνογονίας καί υπερπληθυσμός, 
ε) Διαζύγια, στ) Τεχνητή γονιμοποίησις.

Β. Κοινωνικά ιδρύματα, άσυλα κ.λπ. καί 'Ορθόδοξος εκκλησιαστική 
μέριμνα.

Γ. Ή  'Ορθοδοξία καί αί φυλετικαί διακρίσεις.
Δ. *Η ’Ορθοδοξία καί τά προβλήματα τών Χριστιανών είς τόν τομέα 

τών ραγδαίων κοινωνικών μεταβολών.
Ή  Λ' Πανορθόδοξος Διάσκεψις, συνελθοΟσα μεταξύ 8 - 1 5  ’Ιουνίου 

1968 είς τό έν Σαμπεζύ Γενεύης 'Ορθόδοξον Κέντρον τοϋ Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, έπέλεξεν εξ (6) μερικώτερα θέματα έκ τοϋ καταλόγου τής 
Ρόδου, τά ε ξ ή ς :

I. Έ κ  τοϋ κεφαλαίου I «Πίστις καί Δόγμα» τό θέμα ΰπ’ άρ. Β', ήτοι :
Αί πηγαί τής Θείας Άποκαλύψεως :
(α) 'Αγία Γραφή
1. Θεοπνευστία τής 'Αγίας Γραφής.
2. Κϋρος τών Άναγιγνωσκομένων βιβλίων τής Παλαιας Διαθήκης 

έν τή Ό ρθοδόξω Έ κκλησίς.
3. Επιστημονική εκδοσις τοϋ βυζαντινού κειμένου τής Καινής Δια

θήκης.
(β) Ιερ ά  Παράδοσις (καθορισμός τής έννοιας καί τής έκτάσεως αύ

τής).
2. Έ κ  τοϋ κεφαλαίου (11) «Θεία Λατρεία» τό θέμα ΰπ’ άριθ. Γ, ή τ ο ι: 

Πληρεστέρα συμμετοχή τοϋ λαίκοϋ στοιχείου έν τή λατρευτική καί τή 
άλλη ζωή τής Ε κκλησίας.

3. Έ κ  τοϋ κεφαλαίου (III) «Διοίκησις καί εκκλησιαστική εύταξία» 
τό θέμα ύπ’ άρ. Ε', ή τ ο ι : ’Αναπροσαρμογή τών περί Νηστείας Ε κκλησ ια 
στικών Διατάξεων συμφώνως ταϊς άπαιτήσεσι τής συγχρόνου εποχής.

4. Έ κ  τοϋ αύτοϋ κεφαλαίου τό θέμα ύπ’ άρ. Ζ \  ή τ ο ι : Κωλύματα γά
μου. Μελέτη τής σημερινής πράξεως έν ταΐς κατά τόπους Έ κκλησία ις έπ’ 
αύτών ώς καί έπί τής άκολουθουμένης περί τούτων έκκλησιαστικής δια
δικασίας καί έξασφάλισις ομοιομόρφου, εί δυνατόν, ώς πρός τά άν6)0ι 
πράξεως έν τή καθόλου Όρθοδόξο.) Έ κκλησίς.

5. Έ κ  τοϋ αύτοϋ κεφαλαίου τό θέμα ύπ’ άρ. Θ ', ή τ ο ι: ’Ημερολογια
κόν ζήτημα. Μελέτη τοϋ ζητήματος έν άναφορς πρός τήν περί Πασχαλί- 
ου άπόφασιν τής Α' Οικουμενικής Συνόδου καί έξεύρεσις τρόπου πρός 
άποκατάστασιν συμπράξεως μεταξύ τών Ε κκλησιώ ν έν τώ ζητήματι τού
το).
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6. Έ κ  τοϋ κεφαλαίου (VII) «Θεολογικα Θέματα» τό θέμα ύπ’ άρ. Α', 
ή τ ο ι: Ή  Οικονομία έν τή Όρθοδόξω Έ κκλησίς. Τό θέμα τοϋτο διηρθρώθη 
περαιτέρω ώς άκολούθως : (α) Έ ννοια  και εκφρασις τών όρων «’Ακρίβεια» 
καί «Οικονομία» έν τή Όρθοδόξω Έ κκλησίς.

(β) «Ή  Οικονομία» :

!. Έ ν  τοΐς μύστηρίοις τόσον τοΐς έντός όσον καί εκτός τής Ε κ κ λ η 
σίας τελουμένοις.

2. Έ ν  τή αποδοχή είς τήν ‘Ορθόδοξον Ε κκλησ ίαν τών αιρετικών, 
τών σχισματικών, τών έκπιπτόντων (τίνες διά Βαπτίσματος, τίνες διά χρ ί
σματος, τίνες διά λιβέλλου, τίνες διά ευχής).

Πλήν τής επιλογής τών θεμάτων τούτων, ή Δ' Πανορθόδοξος Διά- 
σκεψις προέβη καί είς τόν καθορισμόν τής διαδικασίας κατά τήν όποιαν 
ταϋτα θά προητοιμάζοντο διά νά ύποβληθοϋν εις τήν μέλλουσαν Πανορθό- 
δοξον Σύνοδον ώς καί τών οργάνων, τά όποια θά μετεΐχον είς τήν διαδικα
σίαν ταύτην. Οΰτως άπεφασίσθη όπως εν δκαστον τών εξ θεμάτων άνατεθή 
εις μίαν ή πλείονας τοπικάς Ε κκλησίας, ΐνα αύται μελετήσουν αύτά καί 
συντάξουν τάς Εισηγήσεις των. Είδικώτερον, τό μέν πρώτον θέμα, περί 
τών πηγών τής Άποκαλύψεως, άνετέθη είς τήν Ε κκλησίαν Κωνσταντι
νουπόλεως, τό δεύτερον, περί συμμετοχής τών λαϊκών είς τήν ζωήν τής Ε κ 
κλησίας, είς τήν Ε κκλησίαν τής Βουλγαρίας, τό τρίτον, περί Νηστείας, 
είς τήν Ε κκλησ ίαν τής Σερβίας, τό τέταρτον, περί τών κωλυμάτων τοϋ 
γάμου, έκ παραλλήλου είς τήν Ε κκλησίαν τής Ρωσσίας καί τήν Εκκλησίαν 
τής Ελλάδος, τό πέμπτον, περί 'Ημερολογίου καί Πασχαλίου, ομοίως, τό 
εκτον, περί Οικονομίας, είς τήν Ε κκλησίαν τής Ρουμανίας 3.

Πέραν τών άναθέσεων τούτων, ή Δ' Πανορθόδοξος Διάσκεψις προέβη 
είς τήν συγκρότησιν μιας Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, 
τής όποιας ώς £ργον ώρίσθη ό συντονισμός καί ή  επεξεργασία τών μελετών, 
αί όποΐαι άνετέθησαν (ή καί έπρόκειτο νά άνατεθοϋν είς τό μέλλον) είς τάς 
τοπικάς Ε κκλησίας καί ή  διατύπωσις τής ενιαίας Όρθοδόξου άπόψεως 
έπί ένός έκάστου τών θεμάτων. Ή  Ε πιτροπή άπηρτίσθη έξ ενός κληρι- 
κοϋ αντιπροσώπου έκάστης τοπικής Ε κκλησίας έπικουρουμένου ύπό 
ένός συμβούλου, κληρικοϋ ή λαϊκοϋ θεολόγου. Ή  Γραμματεία έπί τής 
Προπαρασκευής τής Συνόδου, κατ’ άπόφασιν ομοίως τής Δ' Πανορθοδό
ξου Διασκέψεως, εδρεύει είς τό ένταϋθα ’Ορθόδοξον Κέντρον τοϋ Οικου
μενικού Πατριαρχείου.

3) Π ρακτικά— Κείμενα τής Δ ' πανορθοδόξου Διασκέψεως, Σαμπεζύ 8 -1 5  Ιουνίου 
Ι9<>8. Έ κ  τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου 196S, σελ. 82 - 83.
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Ή  διαδικασία τής προπαρασκευής τής Συνόδου καθωρίσθη είδικώ- 
τερον ώς ακολούθως : Αί τοπικαί Έ κκλησίαι, είς τάς όποιας άνετέθη ύπό 
τής Διασκέψεως ή πρώτη ύπεύθυνος άντιμετώπισις τών εξ έπιλεγέντων 
θεμάτων, όφείλουν νά περατώσουν τήν έργασίαν αύτών εντός εξαμήνου 
άπό τής άναθέσεως καί νά άποστείλουν τάς εισηγήσεις των διά τής Γραμ
ματείας είς τάς Εκκλησίας. 'Ακολούθως συνέρχεται ή Διορθόδοξος Προ
παρασκευαστική Ε πιτροπή διά νά διατυπώση τήν ένιαίαν Όρθόδοξον 
άποψιν έπί ένός έκαστου τών έπιλεγέντων θεμάτων.

Μετά τήν συμπλήρωσιν τού έργου τούτου τής Προπαρασκευαστικής 
Ε πιτροπής ό Πρόεδρος αύτής πληροφορεί περί τούτων τόν Οικουμενικόν 
Πατριάρχην, Ό σ τ ις  καί, έν συνεννοήσει μετά τών Προκαθημένων τών 
έπί μέρους Ε κκλησιώ ν, συγκαλεΐ τήν Π ροσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διά- 
σκεψιν. Τά ύπό τής 'Επιτροπής καταρτισθέντα κείμενα διαβιβάζονται ταίς 
έπί μέρους Έ κκλησίαις πρός ένημέρωσιν.

Ή  Προσυνοδική ΠανορΟόδοξος Διάσκεψις προβαίνει είς τήν θεώ- 
ρησιν καί έξέτασιν τών ύπό τής Προπαρασκευαστικής Ε π ιτροπής έτοι- 
μασθέντων κειμένων καί καταρτίζει τόν όριστικόν φάκελλον ένός έκάστου 
θέματος, οστις καί ακολούθως ύπό τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου παρα- 
πέμπεται τή μελλούση *Αγίς καί Μεγάλη Συνόδω, κατατιθέμενος είς τό 
Ά ρχεΐον  τοΰ οικείου Γραφείου4.

"Ας σημειωθή ένταΰθα ότι μεταξύ τών opcov, οί όποιοι έκ τής παραδό- 
σεως τής Ε κκλησίας προσεφέροντο διά τήν όνομασίαν τής ΠανορΟοδόξου 
Συνόδου, ήτοι τοΰ όρου «Οικουμενική Σύνοδος» καί τοΰ όρου «*Αγία 
καί Μεγάλη Σύνοδος τής ΌρΟοδόξου Εκκλησίας», προετιμήθη τελικώς 
ό δεύτερος, καί τοΰτο διότι, uv καί ύπήρξαν είς τήν ιστορίαν τής Ε κ κ λ η 
σίας Σύνοδοι συγκληθεΐσαι ώς «Οίκουμενικαί», τόν χαρακτήρα τούτων ώς 
Οικουμενικών προσέδωκεν είς αύτάς τελικώς ή κοινή συνείδησις τοΰ πλη- 
ροψατος. Οϋτω συνέβη ώστε ένιαι έκ τών ώς Οικουμενικών συγκαλουμέ
νων νά άποβαίνουν τοπικαί είς τήν συνείδησιν τής Ε κκλησίας καί άντι- 
στρόφως ένιαι τών τοπικών Οίκουμενικαί. Ή  έν Σαρδική π.χ. συγκλη- 
θείσα Σύνοδος (343) συνεκλήθη μέν ώς Οικουμενική, έθεωρήθη όμως 
τελικώς τοπική· ομοίως δέ καί ή έν Ά ριμίνω  τοΰ 359. ΆντιΟέτως ή έν 
Κωνσταντινουπόλει τοΰ 381 συνεκλήθη μέν ύπό τοΰ Αύτοκράτορος Θεο
δοσίου ώς Σύνοδος τοΰ ’Ανατολικού Τμήματος τής Αύτοκρατορίας αύτοΰ, 
άνεγνωρίσΟη όμως ώς Οικουμενική 150 έτη άργότερον, δΓ άποφάσεως τής 
Δ ' Οικουμενικής Συνόδου (451) 5.

4) ΈνΟ* άνωτ., σε).. 81.
5) Δαμασκηνού Πακυινδρέου, Προοττπκαί καί προβλήματα περί τήν μέλλουσαν Σύνο

δον, «Συνοδικά») I, σελ. 33 - 34.



I4 S

Ό  οικουμενικός ή μή χαρακτήρ μιας Συνόδου, παρατηρεί ό 'Ορθό
δοξος Θεολόγος Α θανάσιος Γιέφτιτς, κρίνεται κυρίως έκ τής σωτηριο- 
λογικής αύτής σπουδαιότητος διά τό χριστεπώνυμον πλήρωμα, αΟτη δέ 
δέν δύναται νά προεξοφληθή έκ τών προτέρω ν6. Δι* όλους τούτους τούς 
λόγους όρθώς τελικώς έπελέγη ό όρος : «'Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος τής 
’Ορθοδόξου Ε κ κ λη σ ία ς» 7, δρος διά τοϋ οποίου άπεκάλουν έαυτάς καί 
αί προηγούμενοι Σύνοδοι, δηλωτικός δέ συγχρόνως τόσον τού εύρυτάτου 
αύτής φάσματος, έφ’ δσον ταύτης, Χάριτι Θεία, Οά μετέχη τό σύνολον 
τών καλουμένων γενικώς «ΌρΟοδόξων» Ε κκλησιώ ν τής 'Ανατολής, όσαι 
τελούν σήμερον έν κανονική ενώσει καί κοινωνία, δσον καί τής έν ταπει- 
νότητι κτηθείσης συνειδήσεως τών Ε κκλησιώ ν τούτων, δτι ούχί πρόθεσις 
ανθρώπινη, άλλά αύτή ή έπκροίτησις τού 'Αγίου Πνεύματος είναι εκείνη, 
ήτις συνάγει έπί τό αύτό, μετά τόσους αιώνας, τόν λαόν τούτον τοϋ Θεοϋ.

Δύο περίπου έτη μετά τήν περάτωσιν τών έργασιών τής Δ' Πανορθο
δόξου Διασκέψεως είς Σαμπεζύ, ήτοι τήν 16ην Ιουλίου 1970, ή 'Αγία καί 
Ιερά  Σύνοδος τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου έλαβεν έν συνεδρίφ αύτής 
τήν άπόφασιν, όπως προτείνη εις τάς λοιπάς ’Ορθοδόξους ’Εκκλησίας 
τήν σύγκλησιν τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής ’Επιτροπής τής 
'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας. Ή  συνάντησις 
τής ’Επιτροπής προεβλέπετο άρχικώς νά γίνη κατά Μάρτιον τοϋ επομέ
νου έτους 1971, έπραγματοποιήθη δμως τελικώς μεταξύ 15-28 ’Ιουλίου 
1971 είς Σαμπεζύ, ήτοι τρία περίπου έτη μετά τήν Δ' Πανορθόδοξον Διά
σκεψιν είς τόν αύτόν τόπον. Ώ ς  είπεν είς τά μέλη τής Διορθοδόξου ’Επι
τροπής κατά τήν έναρκτήριον ομιλίαν του ό Σεβ. Μ ητροπολίτης Μύρων 
κ. Χρυσόστομος, «ήδη φιλοτίμως έπεξειργασμένα άπό μέρους άδελφών 
’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών εύρίσκονται ένώπιον ήμών τά κείμενα έπί τών 
ύπό τής Δ' Πανορθοδόξου Διασκέψεως έν Γενεύη έπιλεγέντων 6 θεμάτων. 
Αί ένταϋΟα παροϋσαι σεβασταί ’Αντιπροσο)πεϊαι τών ήμετέρων ’Εκκλη
σιών, ήτοι ήμεΐς πάντες, εχομεν νά μελετήσωμεν τά κείμενα ταϋτα ώς καί 
τινας εισηγήσεις — παρατηρήσεις έπ’ αύτών ώρισμένων άδελφών ’Εκκλη
σιών. Είς ήμας δέ, ώς συγκεκροτημένην 'Επιτροπήν, άπόκειται νά άπο- 
φανθώμεν, έάν τά παρουσιασΟέντα ταϋτα κείμενα καλύπτωσιν δλον τό 
πλάτος καί τήν εκτασιν τής συγχρόνου ‘Ορθοδόξου προβληματολογίας. . .  
έάν είναι αρκούντως διάχυτον έν αύτοΐς τό πνεϋμα τής ’Εκκλησίας καί

6) Α θανασίου Γιέφτιτς, Π αράδοσις καί άνανέωσις έν τώ θεσμώ τών Οικουμενικών 
Συνόδων, Γ:νΟ. άνωτ., σε?.. 104.

7. Π ρβλ. συνέντβυξιν Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. ΜελΙτωνος, 
δημοσιευΟΰϊσαν είς τήν «Έπίσκεψιν», άρ. 2/2-3-1970.
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ή ευλαβής προσμονή τής πίστεως καί τής έλπίδος τοϋ Όρθοδόξου λαοϋ»,« 
έν γένει δέ έάν διά τών κειμένων αύτών θεραπεύωνται τόσον ή ανάγκη 
ίσορροπήσεως τής έκ παραδόσεως άκραιφνοϋς θεολογίας μετά τής συγ
χρόνου πολυμερείας κατόψεων, όσον καί αί ποιμαντικαί άνάγκαι τοϋ πλη
ρώματος καί ή ποιμαντική ευθύνη τής ’Εκκλησίας.

Δύο υπήρξαν τά κύρια πορίσματα τών έργασιών τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Ε πιτροπής κατά τήν συνάντησιν έκείνην : Πρώτον 
ϋφερεν είς πέρας τό άνατεΟέν είς αύτήν έργον τής συγκροτήσεως σώματος 
εισηγήσεων έπί τών εξ έπιλεγέντων θεμάτων.

Τά πλήρη κείμενα τών Εισηγήσεων τούτων ή Γραμματεία έξετύ- 
πωσε κατ’ άρχήν είς τήν ελληνικήν 9, έν συνεχείς δέ, ομοίως είς τήν έλ- 
ληνικήν. είς τεϋχος περιέχον τά πλήρη Πρακτικά τών έργασιών τής Διορ- 
Οοδόξου ’Επιτροπής, ίο Τά κείμενα ταϋτα έδημοσιεύθησαν έπίσης, φροντί- 
δι ομοίως τής Γραμματείας, εις τήν Ρωσσικήν >*, τήν Γαλλικήν (πλήν τής 
Εισηγήσεως έπί τοϋ πρώτου θέματος : Ή  Θεία Ά ποκάλυψις καί οί τρόποι 
έκφορδς αύτής έπί σωτηρίς τοϋ άνθρώπου >2, τήν 'Α γγλικήν >3, τήν ’Ιτα
λικήν I4 κατά μέρος δέ καί είς τήν Γερμανικήν >5.

Ά φ ’ ετέρου δμως ή αύτή ’Επιτροπή είσηγήθη όμοφώνως, δπως ή Α' 
Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις προβή είς άναθείόρησιν τοϋ ύπό 
τής Α' Πανορθοδόξου Διασκέψεως τής Ρόδου (1961) καταρτισθέντος κα
ταλόγου θεμάτων τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, έν τέλει δέ έξέφρασε 
πρός τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην τήν ευχήν όπως ούτος, κατόπιν συνεν- 
νοήσεως μέ τούς Προκαθημένους τών έπί μέρους ’Εκκλησιών, μεριμνήση

8) Πρακτικά τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, 16—28 Ιουλίου 1971 
Σαμπεζύ Γενεύης 1973, σελ. 5.

9) Πρός τήν Μεγάλην Σύνοδον. I. Ε ίσηγήσεις τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστι
κής 'Επιτροπής έπί τών έξ θεμάτων τοϋ πρώτου σταδίου, Σαμπεζύ Γενεύης 1971.

10) Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική ’Επιτροπή τής Ά για ς καί Μεγάλης Συνόδου 
16-28 ’Ιουλίου 1971, Σαμπεζύ Γενεύης 1973.

11)N aputjakh k vclikomu soburu. Σαμπεζύ Γενεύης 1971.
12) Saint ct G rand Concilc dc Γ Eglise Orthodoxe, «Contacts», Supplement au N o 80, 

4eme Trimestrc 1971.
13) Tow ards the G reat Council. Introductory reports o f the Interorthodox Commis

sion in preparation for the next G reat and Holy Council of the Orthodox Church, London 
SRCK  1971

14) I sei document! prcparatori verso il consilio Panorthodoxo, «II regno — docu
ment!». 1 Ίάν. 1973.

15) Ή  περί Οικονομίας είσήγησις, «Una Sancta», άρ. 2/1973. Πρβλ. καί: Metropolit 
Damask i nos Papandreou, Die Vorbereitung dcr Panorthodoxen Synode — Aktuclle theo- 
logischc Fragen und Oberlegungen. ΕΙς τόν τόμον: auf dcm Veg zur Einhcit des Glaubens, 
Pro Oriente, Tyrolia Vcrlag 1974.

4
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διά τήν σύγκλησιν τής Α' Προσυνοδικής ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως τό 
πρώτον 15μερον τοϋ ’Ιουλίου τοϋ έτους 1972 *<>.

Έκτιμώσα, έν τούτοις, τάς Εισηγήσεις τής ιδίας ’Επιτροπής, ή 'Αγία 
καί Ί .  Σύνοδος τοΰ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου, προεδρευομένη ύπό 
τοΰ αειμνήστου Πατριάρχου ’ΑΟηναγόρου, ώδηγήΟη είς τό συμπέρασμα 
δτι ή τελευταία αύτη εύχή περί ταχείας συγκλήσεως τής Προσυνοδικής 
Διασκέψεως άπέβαινεν έν τή πράξει ανέφ ικτος17. Ώ ς  άνεκοίνωσεν είς 
τάς κατά τό π ο υ ς’Ορθοδόξους ’Εκκλησίας καί, έν συνεχεία, είς τόν τύπον 
(16 Μαίου 1972) ό Γραμματεύς έπί τής προπαρασκευής τής Συνόδου, τό 
Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον κατέληξεν είς τό συμπέρασμα άναθεωρήσεως 
τοϋ καταλόγου τής Ρόδου καί δτι μία προεργασία τών κατά τόπους "Εκκλη
σιών καθίσταται αναγκαία· άφ’ ετέρου δέ δτι ή προεργασία αύτη δέν προ- 
βλέπεται δτι θά είναι δυνατόν νά περατωθή είς τό μέχρι τοϋ Ιουλίου 1972 
βραχύ διάστημα καί δτι, ώς έκ τούτου, ό χρόνος διά τήν σύγκλησιν Α' 
Προσυνοδικής ΠανορΟοδόξου Διασκέψεως Οά πρέπει νά όρισθή δΓ άργό- 
τερον. Έξεφράζετο δέ ή πεποίθησις. δτι τό διάστημα τοϋτο Οά έπέβαινε 
χρήσιμον, ού μόνον διά τήν ύπό τών άρμοδίων έκκλησιαστικών ιεραρχιών 
έπισταμένην μελέτην τών θεμάτων τής Μεγάλης Συνόδου, άλλά καί διά 
τήν έπ’ αύτών έκφρασιν τής γνώμης τών όρΟοδόξίον θεολόγων έν γένει, 
γνώμης αντιπροσωπευτικής, κατά τά έν τή Όρθοδόξω ’Εκκλησίφ άνέκα- 
θεν κρατοΰντα, τής καθόλου συνειδήσεως τοΰ ‘Ορθοδόξου Πληρώματος.

Ή  αναβολή αΰτη άπετέλεσεν, έντασσομένη είς τήν καθόλου πορείαν 
τής ΌρΟοδόξου ’Εκκλησίας πρός τήν Μεγάλην Σύνοδον, πράγματι στα
θμόν. Συνετέλεσεν δπως συνειδητοποιηθή είς δλην του τή ν  εύρύτητα ώς 
καί τάς δυσκολίας αύτοΰ τό μέ τόν ζήλον τοΰ πρώτου ένΟουσιασμοΰ άνα- 
ληφθέν έργον. Συνετέλεσεν ομοίως δπως συνεχισθοϋν, ένταθοΰν καί διευ- 
ρυνθοϋν αί μεταξύ τών θεολόγων καί τών κατά τόπους ’Εκκλησιών έπα- 
φαί έπ’ άγαΟώ τής ώριμάνσεως τής καθόλου συνειδήσεως περί τής Συνό
δου. Ούτω, άναφέρομεν, παραδείγματος χάριν :

(Α.) Τήν μεταξύ 26-31  Δεκεμβρίου 1972 ώργανωθεΤσαν ύπό τής 
Γραμματείας διά τήν Προπαρασκευήν τής Συνόδου έν Σαμπεζύ άνεπί- 
σημον συνάντησιν Ό ρθοδόξων θεολόγων 18. ή όποία. άφοΰ κατέληξε 
καί αύτή είς τό συμπέρασμα, δτι ό όρισθείς κατάλογος τών θεμάτων δέν 
άνταπεκρίνετο ούτε είς τό κριτήριον τής εσωτερικής συνοχής, άλλ’ ούτε 
καί είς τάς άπαιτήσεις τάς όποιας προβάλλουν είς τήν 'Εκκλησίαν οί

16) Πρακτικά Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής "Επιτροπής, σε).. 147.
17) Πατριαρχικόν Γράμμα, άρ. Πρωτ. 273/20-4-1972.
18) «Έπίσκεψις», άρ. 84/18-9-1973.
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καιροί καί τό πλήρωμα αύτής, προύχώρησεν είς τήν επεξεργασίαν σχε
δίου θεμάτων, διηρθρωμένου είς τάς γενικάς γραμμάς, ώς ακολούθως :

Α ' Ό  κατά Χριστόν άνθρωπος.

1. Βασικαί θέσεις ορθοδόξου ανθρωπολογίας 
(έννοια τής θεώσεως σήμερον).

2. Ή  έν Χριστώ ζωή.
α) Εύχαριστιακή σύναξις καί ενορία.
— άναδιάρθρωσις τών ενοριών καί ποιμαντική μέριμνα.
— άνανέωσις θείας λατρείας (Πρβλ. Καταλ. Ρόδου II, ΑΒ).
— άναβίωσις χαρισμάτοιν (H, Γ, λαϊκοί), 
β) ’Ορθόδοξος πνευματικότης.
— οί ίεροί κανόνες σήμερον (III, Α).
— ή ορθόδοξος άσκησις (νηστεία, μοναχισμός) (III, ΔΕ).
— ό κατά Χριστόν γάμος (D3, Ζ \  VHI, Α), 
γ) Ό  χριστιανός έν τώ κόσμω.

— Ή  έννοια τής έκκοσμικεύσεως.
—Ό  χριστιανός έναντι τών ζητημάτων κοινωνικής δικαιοσύνης, φυ

λετικών διακρίσεων καί παγιώσεο>ς τής ειρήνης (VI, Γ), (VIII, Β Γ Δ).
— Εύαγγελισμός καί ιεραποστολή σήμερον (VI, Β).

Β' Ή  ένότης τής ’Εκκλησίας.

1. Ό ργάνω σις τής ΌρΟοδόξου Εκκλησίας.
α) Σχέσις τών κατά τόπους Όρθοδόξων Αύτοκεφάλων ’Εκκλησιών 

πρός άλλήλας καί πρός τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον (IV Α).
β) Ή  συνοδική όργάνωσις τών Αύτοκεφάλων καί Αύτονόμων ’Εκ

κλησιών κατά τήν ορθόδοξον κανονικήν παράδοσιν (HI Β). 
γ) Τό αύτοκέφαλον έν τή όρθοδόξω Έ κ κ λ η σ ή  (IV, Β). 
δ) Τό πρόβλημα τής άνά τόν κόσμον ορθοδόξου Διασπορας (IV, Γ). 
ε) 'Ημερολογιακόν (III, Θ).
στ) Τά έν τή Όρθοδόξω ’Εκκλησία ύφιστάμενα σχίσματα.
2. Ή  ’Ορθόδοξος Ε κκλησία  έναντι τοΰ λοιπού χριστιανικού κόσμου 

(V, VII).
α) Έ νότης τής Ε κκλησίας κατά τήν όρθόδοξον παράδοσιν. 
β) Τό πρόβλημα τής κοινωνίας τής ΌρΟοδόξου Ε κκλησ ίας μετά τών 

λοιπών Ε κκλησ ιώ ν καί 'Ομολογιών (V, VII) *9.
Κατά τόν κ. Β. Ψειδαν, καθηγητήν τής Θεολογικής Σχολής τοΰ Πανε

πιστημίου ’Αθηνών, ό όποιος καί προέβη είςτήνπαρουσίασιντώ νέργασιώ ν

19) *Εν·θ* άν.
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τής ανεπισήμου συσκέψεως δΓ εισηγήσεώς του κατά τήν έν τή Ό ρθοδόξφ 
Ά καδημίς Κρήτης άπό 9 -1 3  'Οκτωβρίου 1973 πραγματοποιηθεϊσαν Οεο- 
λογικήν συνάντησιν 20: «Άνεγνωρίσθη υπό πάντων σχεδόν τών μελών 
τής Συσκέψεως, δτι κατά τήν ορθόδοξον συνοδικήν παράδοσιν ή ’Εκκλη
σία δέν ήγωνίζετο διά Διασκέψεων καί Συσκέψεων νά άνευρη τά θέματα 
τών συγκαλουμένων συνόδων, άλλά τά υφιστάμενα καί σκανδαλίζοντα τό 
χριστεπώνυμον πλήρωμα έκκλησιαστικά ζητήματα παρέπεμπε πρός άντι- 
μετώπισιν είς τήν συνοδικήν αυθεντίαν. Πέραν όμως τών θέσεων αύτών 
προεβλήθη καί ή άποψις δτι ε ίς τά πρός συζήτησιν θέματα Οά ήτο έπω- 
φελής καί ή ένταξις θέματός τίνος πίστεως, διά νά συνδεθή ή Ά γ ια  καί 
Μεγάλη Σύνοδος πρός τάς προγενεστέρας συνόδους τής ορθοδόξου έκκλη- 
σιαστικής παραδόσεως. Προετάθησαν ώς τοιαΰτα θέματα άφ’ ένός μέν ή 
ύπό τής Συνόδου προβολή καί άξιοποίησις είς τόν σύγχρονον κόσμον τής 
συνοδικώς κυρίυθείσης παλαμικής διδασκαλίας, άφ* έτέρου ή προέκτασις 
τής χριστιανικής άνθρωπολογίας ώς πρός τήν σχέσιν τοϋ καινοϋ καί τοϋ 
φυσικοϋ άνθρώπου ή τέλος ή άνθρωπολογική άξιοποίησις τής παλαμι
κής διδασκαλίας είς τόν σύγχρονον κόσμον. Μετά μακράς συζητήσεις 
ή έν Γενεύη Σύσκεψις κατέληξεν ούχί ανευ διαφωνιών τινων είς τόν συν
δυασμόν τών έχόντο>ν άνθρωπολογικήν καί έκκλησιολογικήν βάσιν θε
μάτων, τά όποια άπασχολοϋν σι\μερον τήν ορθόδοξον έκκλησιαστικήν 
συνείδησιν».

(Β) Τήν μεταξύ 22-28 Σεπτεμβρίου 1973 έπίσκεψιν τοϋ Προϊσταμέ
νου τής Γραμματείας είς τό ΠατριαρχεΓον Ρουμανίας, τή προσκλήσει 
αύτοϋ, προκειμένου νά ένημερώση τά άρμόδια όργανα τής Ε κκλησίας 
τής Ρουμανίας καί άνταλλάξη πληροφορίας καί άπόψεις ώς πρός τό όλον 
δργον τής προπαρασκευής τής Συνόδου καί τάς διαγραφομένας περί αύ
τής προοπτικάς.

Κατά τάς γενο>ιένας τότε συσκέψεις οί έκπρόσιοποι τοϋ Πατριαρχείου 
τής Ρουμανίας ύπεγράμμισαν όμοφώνως τήν αναγκαιότητα τής συγκλή
σεως τής Συνόδου ώς καί τής επιλογής, ε ί δυνατόν, όλίγων μόνον, μείζονος 
σημασίας καί προτεραιότητος θεμάτων (ώς π.χ. τό ημερολογιακόν, τό τής 
Διασπορας, τό τών σχέσεων τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών πρός άλλήλας 
καί πρός τό Οικουμενικόν ΠατριαρχεΤον. τό τών ένδορθοδόξων σχισμά
των, τό τοϋ δευτέρου μετά τήν χηρείαν γάμου τών κληρικών, ώς καί τό 
τών σχέσεων τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας πρός τάς άλλας ’Εκκλησίας 
καί 'Ομολογίας καί πρός τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τών Εκκλησιών) έν 
γένει δέ έτονίσθη ή άνάγκη πλέον ύπευθύνου καί ένεργοϋ συμμετοχής τών

20) ΉνΟ’ «ν.
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κατά τύπους Όρθοδόξων ’Εκκλησιών είς τό Εργον τής προπαρασκευής
(Γ.) Τήν μεταξύ 9-13 ’Οκτωβρίου 1973 π ρ αγματοπο ί η σ ι ν, κατόπιν 

πρωτοβουλίας τής Γραμματείας έπί τής προπαρασκευής τής Συνόδου, 
άνεπισήμου συσκέψεως όμάδος θεολόγων είς τήν ’Ορθόδοξον Ακαδημίαν 
τής Κρήτης, ή όποία ήσχολήθη κυρίως μέ τήν κατ’ άρχήν έπισήμανσιν 
έκείνων τών καίριων προβλημάτων τής ζωής τής Όρθοδόξου ’Εκκλησίας, 
τά όποια προκύπτουν κατά τήν γνώμην τών συνέδρων, άπό τήν άμεσον 
εμπειρίαν τοϋ πληρώματος αύτής σήμερον. Ταϋτα, κατά τόν έπιλεγέντα 
γενικόν χαρακτηρισμόν των. Οά ήόύναντο νά διατυπο^θοϋν ο>ς εξής : «Ή  
Ε κκλησ ία  καί ό κό σ μ ο ς: ήτοι ή πρόσληψις τοϋ κόσμου ύπό τής εκκλη
σίας καί ό κίνδυνος έκκοσμικεύσεως α ύτής»22.

(Δ) Τήν μεταξύ 13-18 ‘Οκτωβρίου 1974, κατά πρόσκλησιν τοϋ Μα- 
καριωτάτου Πατριάρχου Σέρβων κ. Γερμανοϋ πραγματοποιηθεΐσαν έπί- 
σκεψιν τοϋ Προϊσταμένου τής Γραμματείας είς τό Πατριαρχεΐον Σερβίας, 
κατά τήν ό π ο ια ν : α) ύπεγραμμίσθη έντόνως ή συνειδητοποίησις τής 
άναγκαιότητος συγκλήσεως τής Μεγάλης Συνόδου, β) έξεφράσθη ή ίκα- 
νοποίησις διά τήν και' άνάγκην βραδεΐαν, άλλά σταθεράν καί υπεύθυνον 
πορείαν τής προπαρασκευής τής Συνόδου, δεδομένου ότι αϋτη παρέσχε τήν 
δυνατότητα μιάς κατά βάθος προεργασίας διά τήν κινητοποίησιν τοϋ πλη
ρώματος. γ) έλέχθη ότι ή σύγκλησις τής Συνόδου δύναται νά δικαιωθή 
θεολογικώς, ακόμη καί προκειμένου νά έπιλυθή καί εν μόνον ζωτικόν 
θέμα. δ) ύπεγραμμίσθη ή ιδιαιτέρα σοβαρότης τών θεμάτων τών άναφε- 
ρομένοίν είς τάς έκκλησιολογικάς σχέσεις τής Όρθοδόξου ’Εκκλησίας 
πρός τάς άλλας Εκκλησίας, έτονίσΟη δέ ότι ταϋτα Οά πρέπει νά έπιλυθοϋν 
διά συντόνου πανορθοδόξου προσπαθείας* διεπιστώθη δέ, έν τέλει. ότι ή 
αναμονή σωτηριολογικοϋ συνοδικοϋ μηνύματος κατά τήν κρίσιν τής πα
ρούσης ώρας είναι διάχυτος είς τόν κόσμον καί κατά τοΰτο ή άποστολή 
τής ‘Ορθοδοξίας σήμερον σημαντική23.

(Ε) Τήν μεταξύ 26 ’Λ πριλ-31 Μαΐου 76 πραγματοποιηθεΐσαν δια
δοχικήν έπίσκεψιν τοϋ Εκτάκτου ’Απεσταλμένου τοϋ Οικουμενικού Πα
τριαρχείου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνος, 
συνοδευομένου ύπό τοϋ Γραμματέως έπί τής Προπαρασκευής καί τοϋ Αί- 
δεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Τσέτση, άνά άπάσας τάς 
κατά τόπους ‘Ορθοδόξους Εκκλησίας, εύτυχής καρπός τής όποιας ύπήρξεν 
ή παροϋσα ήμών σήμερον έπί τό αύτό συγκέντρωσις. Πρόκειται περί όντως 
σημαντικού σταθμοϋ. ό όποιος έπέτυχε νά έπαναφέρη τήν πορείαν όλοκλή-

21) «Έ πίσκενις», up. 86/Ι6-10-1*>73.
22) ΈνΟ’ άν.
23) «Έκίσκκψις», up. 111/5-11-1974.
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ρου της ΌρΟοδόξου Ε κκλησίας είς τήν κατεύθυνσιν μιας δράστη ριω- 
τέρας προετοιμασίας της Ά γ ια ς καί Μεγάλης Συνόδου αύτής24.

Έ ν  τοΐς εφεξής Οά ένδιατρίψωμεν διά βραχέων περί τήν πλουσίαν 
πράγματι ώς πρός τήν Σύνοδον άναπτυχθεΐσαν θεολογικήν φιλολογίαν 
ώς καί τάς έν τώ Όρθοδόξω ιδία κόσμω παρατηρηθείσας πνευματικάς 
έν γένει ζυμώσεις, αί όποΐαι ναί μέν έφάνησαν πρός στιγμήν δτι άνέκοψαν 
διά τής πολυφωνικής ποικιλίας των καί τής όχι σπάνιας είς παρομοίας 
περιπτώσεις διαστάσεως γνωμών τήν πρός τήν Σύνοδον ευθείαν πορείαν, 
τάς όποιας όμως ό άκριβέστερον τά πράγματα στοχαζόμενος θά πρέπει 
νά εκτίμηση ώς ένα πολύτιμον οδηγόν τής ΌρΟοδόξου Ε κκλησίας κατά 
τήν δυσχερή άκόμη όδόν, τήν όποιαν έχει νά διανύση.

2. Έ πισκόπησις τής περί τής Συνόδου άναπτυχΟείσης φιλολογίας.

ία) ΓενικαΙ άπόψεις.
Ή  περί τής Ά γ ια ς καί Μεγάλης Συνόδου φιλολογία, ήτοι αί διατυπω- 

Οεΐσαι περί αύτής. τοΰ σκοπίμου ή μή,τής θεματολογίας αύτής. τού εγκαί
ρου ή άκαίρου αύτής κ.ο.κ.. άπόψεις θεολόγων ή καί άπλών πιστών, έν 
συνεδρίοις ή διά τοΰ τύπου ή καί ύπό μορφήν ύπομνημάτων, απόψεις, άλλά 
καί τών ετεροδόξων ή καί τοΰ παγκοσμίου τύπου, άποτελοΰν ήδη δν σώ
μα τόσον ογκώδες καί μίαν βιβλιογραφίαν τόσον πλουσίαν, ώστε κάποια 
μεθοδολογία είναι άπαραίτητος διά νά παρουσιασθή τό ούσιώδες κατά 
τρόπον εύσύνοπτον καί διά τήν πρόοδον τών έργασιών τής Διασκέψεως 
γόνιμον καί καρποφόρον. ‘Ως έκ τούτου Οά περιορισθώμεν είς τά άμέ
σως επόμενα νά έπισκοπήσωμεν τάς κυριοπέρας συμβολάς τών ορθο
δόξων θεολόγων περί τής Μεγάλης Συνόδου. Είσαγωγικώς σημειοΰμεν ότι 
ήδη αί συμβολαί αύταί ήρχισαν νά συλλέγο>νται καί δημοσιεύωνται ύπό 
τής Γραμματείας έπί τής Προπαρασκευής τής Συνόδου είς ειδικήν περιο
δικήν Έ κδοσ ιν αύτής ύπό τόν τίτλον «Συνοδικά». Ταύτης τό πρώτον 
τεύχος έκυκλοφόρησεν ήδη, περιέχον, είς τάς 200 καί πλέον σελίδας αύ
τοΰ, μίαν πρώτην έπιλογήν πολυτίμων πράγματι άρθρο>ν περί τών σκοπών 
καί τής προβληματικής τής Συνόδου. Ό μοίω ς σημειώνομεν ώς χρήσιμον 
πηγήν βιβλιογραφικών περί τήν Σύνοδον πληροφοριών καί τό 15ήμερον 
Δελτίον τού Κέντρου «Έπίσκεψις», άπό τής ένάρξεως τής κυκλοφορίας 
αύτοΰ τό έτος 1970 μέχρι καί σήμερον.

Αί πρώται άντιδράσεις τής ΌρΟοδόξου θεολογίας είς τήν ιδέαν τής 
συγκλήσεως, μετά τόσους αιώνας, μιας Α γία ς καί Μεγάλης Συνόδου, 
μελλούσης νά έπανεκτιμήση τήν Οέσιν τής ‘Ορθοδοξίας είς τόν σύγχρονον

24) «Έ π ίσ κ « νις» , άρ. 146/1-5-1976, άρ. 147/15-5-1976, άρ. 148/1-6-1976.
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κόσμον, υπήρξαν εύνοϊκαί ή καί ενθουσιώδεις. ΟΟτω, ό αείμνηστος ΠαΟλος 
Εύδοκίμωφ, δύο μήνας πρό του θανάτου του, ώς καί ό γνωστός γάλλος 
ορθόδοξος θεολόγος κ. Ό λ ιβ ιέ  Κλεμάν, άμφότεροι καθηγηταί τοϋ Ινσ τ ι
τούτου τοϋ Ά γιου  Σέργιου Παρισίων, συνέταξαν άπό κοινού μίαν «Έ κ- 
κλησιν πρός τήν ’Εκκλησίαν»2* είς τήν οποίαν, άφοϋ διαπιστώσουν οτι 
«έν τή Όρθοδοξίςι ή κανονική έκφρασις τής καθολικότητος τής Ε κ κ λη 
σίας εχει διακοπή... άπό δώδεκα αιώνων», χαιρετίζουν τήν ύπό τοϋ Οι
κουμενικού Πατριάρχου άναληφθείσαν προσπάθειαν συναθροίσεως τής 
δλης 'Ορθοδοξίας ώς «έλπιδοψόρον έγγύησιν». Έ κ  παραλλήλου έκφρά- 
ζουν τούς φόβους των, οτι ό κατάλογος τών θεμάτων τής Ρόδου δέν προ
δίδει μίαν συνολικήν θεώρησιν τοϋ δλου προβλήματος, ένώ άφ’ έτέρου ή 
άπομάκρυνσις τών κατά τόπους 'Ορθοδόξων Ε κκλησιώ ν άπ’ άλλήλων. 
όφειλομένη είτε είς λόγους σχετικούς πρός ανταγωνισμούς γοήτρων είτε 
καί είς τήν διαφοράν τών κοινωνικών καθεστοπων καί συνθηκών, ύπό 
τά όποΤα ζοϋν, έπιδροϋν άνασταλτικώς είς τήν πορείαν πρός τήν Σύνοδον. 
Ώ ς  έκ τούτου, οί δύο καθηγηταί απευθύνουν έκκλησιν πρός τήν 'Ορθό
δοξον Ε κκλησ ίαν έν τώ συνόλω της, ζητοϋντες νά άφεθή νά έκφρασθή 
ελεύθερον τό «ένστικτον τής ’Ορθοδοξίας, τό προφητικόν πνεϋμα τοϋ λαοϋ 
τοϋ Θεοϋ», ή δέ προετοιμασία τής Συνόδου νά συγκεντρωθή είς τό θεμε
λιώδες έρώτημα. Τί είναι σήμερον ό Χ ριστιανισμός: έρο>τημα τό όποιον 
διά τούς 'Ορθοδόξους θά ήδύνατο νά μετατραπή είς τό έρώτημα περί τής 
Οέσεως καί τοϋ νοήματος τοϋ κόσμου έντός τής Εκκλησίας.

Άναπτύσσων περαιτέρω τά σημεία αύτά. ό δεύτερος τών ΌρΟοδό
ξων τούτων θεολόγων καθηγητής κ. Ό . Κλεμάν έδημοσίευσεν αύτοτε- 
λές άρθρον είς τό περιοδικόν Contacts ύπό τόν τίτλον « Ό λο ι μαζί <ϋς προ
ετο ιμ ά σ ο υ ν  τήν Σύνοδον»26. Επιτρέψατε μου νά άναφερθώ κάπως λε- 
πτομερέστερον είς αύτό, διά τόν λόγον ότι άπηχεΐ τάς αντιλήψεις μιάς 
όμάδος ιδιαιτέρως ακμαίας σήμερον έν τή Όρθοδόξω Διασπορα, τήν ο
ποίαν χαρακτηρίζει άξιοπρόσεκτος χριστιανικός ζήλος καί ένθουσια- 
σμός. Ό  συγγραφεύς τοϋ άρθρου έπισημαίνει έν πρώτοις τούς παράγοντας, 
οί όποιοι, κατά τήν γνώμην του, έπιδροϋν σήμερον άνασχετικώς είς τήν 
άνανέωσιν τής ’Ορθοδόξου Ε κ κ λ η σ ία ς : άφ’ ένός μέν τόν «άπόλυτον αύ- 
τοκεφαλισμόν» ένίων τοπικών Εκκλησιών, ιδίως έκείνων, αί όποίαι έκτι- 
μοϋν τάς άξιώσεις των ύπό τό φώς τοϋ άριθμοϋ τών πιστών των, άφ’ έτέ
ρου δέ τάς ακραίας συντηρητικάς δυνάμεις έντός τών κόλπων τής ’Ορθο
δοξίας (π.χ. τών ρώσσων «παλαιοπίστων» καί τών έλλήνων «παλαιοημε
ρολογιτών», άλλά καί άλλων παρεμφερών ομάδων, όχι κατ’ ανάγκην σ χ ι

25) Έδημοσιεύθη εις τό περιοδικόν «Contacts» ΐδε «Έπίσκεψιν», άρ. 26/2-3-1971.
26) «Contacts», άρ. 76, 1971/4. ΆνεοημοσιεύΟη είς τώ «Συνοδικά» I, σελ. 105 κ. έξ.
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σματικών), αί όποΐαι είναι έτοιμαι νά καταγγείλουν έκ τών προτέρων πά
σαν προσπάθειαν άνανεώσεως τών όρθοδόξων δομών ώς έμφορουμένην 
άπό «οΐκουμενιστικόν», «ουνιτικόν» κλπ. πνεΟμα. Τό χειρότερον, κατά 
τόν συγγραφέα τοϋ άρθρου, θά ήτο, ενώπιον τών έγγενών τούτων δυσχε- 
ρειών, να άρκεσθώμεν νά όμιλώμεν χαλαρώς διά τήν Σύνοδον, άπονεκρώ- 
νοντες οΰτω τόν ίερόν περί αύτής ζήλον διά μιΰς άνευθύνου λογοκοπίας 
(verbalismc). Καί τοϋτο. διότι, παρά τάς δυσχερείας ταύτας καί τάς συνα
φείς πρός αύτάς τάσεις βαρύτητος καί άδρανείας είς τούς κόλπους τής 
Ε κκλησίας μας, ό καιρός φαίνεται πράγματι ώριμος διά τήν σύγκλησιν 
τής Συνόδου : τώ δντι αί Σύνοδοι τοϋ παρελθόντος ούδέποτε συνεκλήθησαν 
έπί τώ σκοπώ ανταλλαγής αμοιβαίων συγχαρητηρίου καί καλών διαθέ
σεω ν συνεκλήθησαν 2νεκα «έπειγούσης χρείας», οσάκις δηλ. ή ζωή τής 
Ε κκλησίας έκινδύνευσεν έξ απειλών κατ’ αύτής ταύτης τής ’Λληθείας. 
τής όποιας αΰτη είναι ό φορεύς, είς περιόδους δηλ. τραγικάς καί τεταμέ- 
νας. Τοιαύτη δέ περίοδος είναι, άναμφιβόλως, καί ή σημερινή, δτε όχι 
μόνον τό α ή τό β σημειον τής χριστιανικής διδασκαλίας τίθεται ύπό άμ- 
φισβήτησιν, άλλά αυτή αϋτη ή ουσία τοϋ Χριστιανισμού, αύτός ούτος 
ό σωτηριολογικός πυρήν τής 'Ορθοδοξίας. Συνεπώς, κατά τόν συγγρα
φέα τοϋ άρθρου, ή Σύνοδος Οά πρέπει, έν πρώτοις, νά προχωρήση είς μίαν 
έμπνευσμένην διαδήλωσιν τής Χριστιανικής μαρτυρίας τοϋ ποιος είναι 
ό Θεός ήμών τών Χριστιανών, ό τριαδικός Θεός, ό Θεός τή ς Σταυρώσεως 
καί τής Άναστάσεως, ό Θεός τοϋ πνεύματος τής ζωής. Θά πρέπει, έν συνε
χείς*, νά μελετήση τούς τρόπους, κατά τούς οποίους ό Θεός αύτός Οά βι- 
ωΟή εις τάς δομάς τής ’Εκκλησίας, είς τήν ένορίαν, τήν λειτουργίαν, τούς 
κανόνας, τήν προσο>πικήν έκάστου πνευματικότητα· θά πρέπει, κατό
πιν, νά έπιλύση τά δύο καίρια προβλήματα, τά όποια προβάλλουν σήμε
ρον έπείγουσαν τήν άνάγκην τής διευθετήσεώς τω ν : τήν έξ έπόψεως κα- 
νονικοϋ δικαίου όργάνωσιν τής Όρθοδόξου Διασπορας ώς καί τήν £νω- 
σιν μέ τάς ’Αρχαίας Ε κκλησ ίας τής 'Ανατολής, γνωστάς ώς «μή — χαλ- 
κηδονίους». Δύο θέματα, είς τά όποια ομοίως ή Σύνοδος Οά πρέπει ώσαύ- 
τως νά χαράξη όδούς, ε ίν α ι: άφ’ ένός μέν ή σχέσις της πρός πολιτικά 
καί κοινωνικά συστήματα μή εχοντα τάς αύτάς πρός αύτήν μεταφυσικάς 
βάσεις καί ή μετά τών όποίων συνύπαρξις θά ήδύνατο νά ρυθμισθή δι’ 
ώρισμένων «μετα-πολιτικών» άρχών (π.χ. ή ’Εκκλησία είναι έν τώ κόσμο), 
άλλ’ οχι έκ τοϋ κόσμου)· άφ’ ετέρου δέ ή έπανασύνδεσίς της πρός τάς δο
μάς τής «παγκοσμίου» Εκκλησίας, δομάς τάς όποιας τό Μέγα Σχίσμα 
τοϋ 1054 κατέστησεν άνενεργήτους. άλλά αί όποίαι θά πρέπει νά μελετη
θούν έκ νέου. άν πρόκειται ή Μία ’Εκκλησία τοϋ Χριστοϋ νά έπανεύρη 
τήν έσωτερικήν άρμονίαν της, ύπερβαίνουσα τόσον τόν «ζωικόν κυνισμόν» 
τής Δύσεως, όσον καί τήν φοβισμένην ακινησίαν τής Α νατολής. Ό  συγ-
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γραφεύς κατακλείει τό αρθρον του ποιων έκκλησιν δπως καταρτισθή πρό
γραμμα σαφές καί ακριβές τής Συνόδου καί δπως πολλαπλασιασΟοϋν είς 
βάθος αί άνταλλαγαί γνωμών καί αί βιωματικαί οικειώσεις τής οικουμε
νικής ιδέας, οϋτως όίστε ή μέλλουσα Σύνοδος νά καταστή, εύθύς έξ άρ- 
χής, οργανικόν τμήμα συμπάσης τής ’Ορθοδοξίας, καρπός τοΰ έν αύτή 
ένοποιοΰντος Πνεύματος.

Ά π ό  τό αύτό άνοικτόν πνεΰμα αίσιοδόξου συμμετοχής είς τήν προε
τοιμασίαν τής Μεγάλης Συνόδου διαπνέονται καί πολλά άλλα δημοσιεύ
ματα ή εκδηλώσεις τού έτους 1971. Ουτω, είς τάς 9 Ίανουαρίου 1971 έγέ
νετο είς Κρήτην, κατόπιν πρωτοβουλίας τής ΌρΟοδόξου Α καδημίας 
Κρήτης, σύσκεψις θεολόγων, κληρικών καί λαϊκών, κατά τήν όποιαν 
συνεζητήθη τό θέμ α : «Ή  Σύνοδος καί τό ποίμνιον τής Ε κκλησίας» καί 
έτονίσθη είσηγουμένων τοΰ τότε σεβ. Μ ητροπολίτου Κισάμου καί Σελί- 
νου, νΰν δέ Μ ητροπολίτου Γερμανίας κ. Ειρηναίου, ώς καί τοΰ Γεν. Δι- 
ευθυντού τής Α καδημίας κ. Αλεξάνδρου Παπαδερού, ή άνάγκη άφ* ένός 
μέν τής άνακαινίσεως τής συνοδικής θεολογίας, άφ* ετέρου δέ καί τής 
προετοιμασίας τοΰ ποιμνίου τής ’Εκκλησίας διά μίαν προσωπικήν έκάστου 
συμμετοχήν είς τό μέγα τοΰτο διά τήν 'Εκκλησίαν γεγονός27. Είς αρθρον 
του έπίσης ύπό τόν τίτλον « Ή  ’Εκκλησία τής Ελλάδος καί ή ΠανορΟόδο
ξος Σύνοδος», ό π. Α ντώ νιος Ά λεβιζόπουλος28, έξαίρων τήν θετικήν 
στάσιν τής ’Εκκλησίας τής Ε λλάδος έναντι τής Συνόδου καί τής άποστο- 
λής της, τής συναντήσεως δηλ. τής ΌρΟοδοξίας μέ τόν σημερινόν άνθρω
πον, έτόνιζε πρό πάντων τήν άνάγκην προσαρμογής είς τόν σημερινόν 
ρυθμόν ζωής τών λειτουργικών Κειμένων τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας.

Αξιοσημείωτα έπίσης, διότι άπηχοΰν τήν ίδιότυπον προβληματι
κήν τής ‘Ορθοδόξου Διασπορδς, είναι καί τά Συνέδρια τών γαλλόφωνων 
Ό ρθοδόξων Νέων είς Annecy (1 Νοεμβρίου 1971) καί Μασσαλίαν (20 
Μαΐου 1972)29. Έ κ  τούτων τό πρώτον έξέφραζε τάς μεγάλας ελπίδας, τάς 
όποιας οί νέοι συνέδεον πρός τήν Σύνοδον, τό δεύτερον δέ προύχώρει 
καί είς συγκεκριμένος προτάσεις, π .χ. δπως ό 8ος Κανών της Α' Οικουμε
νικής Συνόδου έφαρμοσθή καί είς τήν Ό ρθόδοξον Διασποράν, άποφευ- 
χθή δέ τό άτοπον τών παραλλήλων όρθοδόξων Μητροπολιτών καί ’Επι
σκόπων είς μίαν καί τήν αύτήν πόλιν. Ά ναλόγους έλπίδας καί προτά
σεις έξέφρασαν τόσον ή Γενική Συνέλευσις τής Παγκοσμίου Ό μοσπον-

27) «Έπίσκεψίς», 23/26-1-1971.
28) Έδημοσιεύθη είς τό περιοδικόν «Kirche tin Osten», τόμ.. 14, 1971.
29) «Έκίσκεψις», άρ. 42/16-11-1971. ‘Υπόμνημα τών οργανωτών τοΟ συνεδρίου τής 

Μασσαλίας, ΟποβληΟέν, όμοϋ μετά τής είσηγήσεως τοΰ π .Κ υρίλλου Ά ργέντη ,είς τήν 
Γ ραμματείαν.
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δίας τής 'Ορθοδόξου Νεολαίας «Σύνδεσμος» είς Βοστώνην to  ετος 1972^°, 
όσον καί ή ’Επιτροπή έργασίας αύτής συνελθοϋσα είς Σαμπεζύ τήν 24 
Αύγουστου 1972 καί διατυπώσασα τήν εύχήν, δπως ή μέλλουσα Σύνοδος 
άσχοληθή περί τό θέμα τής ’Ορθοδόξου Έ κκλησω λογίας, είδικώτερον δέ 
τής ’Εκκλησίας ώς αΰτη βιοϋται ε ίς τήν έν Πνεύματι Ά γ ίφ  κοινωνίαν τών 
κατά τόπους ορθοδόξων κοινοτήτων.

Παρά ταϋτα, δέν ελειψαν αί φωναί, καθιστάμεναι μέ τήν πάροδον 
τών μηνών πολυπληθέστεραι, αί όποΐαι έξέφραζαν τήν διαφωνίαν των 
διά τήν έπίσπευσιν τών διαδικασιών καί τήν πρός τήν Σύνοδον ταχεϊαν 
πορείαν χω ρίς τό έδαφος νά έχη προλειανθή έπαρκώς. Ιδ ίω ς μετά τήν 
συνάντησιν τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής ’Επιτροπής τοϋ ’Ιου
λίου 1971, μάλιστα δέ κατά τό 1972, πολλαί ήσαν αί άκουόμεναι αντιρρή
σεις, αί όποΐαι άλλωστε καί συνετέλεσαν είς τήν άπόφασιν τής ’Αγίας καί 
I. Συνόδου τοϋ Οίκουμενικοϋ Θρόνου νά άναβάλη τήν διά τόν ’Ιούλιον 

τοϋ 1972 προταθεΐσαν συνέλευσιν τής Α' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως. Ουτω, ό πολιός καί άξιοσέβαστος Σέρβος ’Αρχιμ. κ. ’Ιουστί
νος Πόποβιτς, ε ίς μελέτην του δημοσιευθεΐσαν έν ελληνική μεταφράσει 
είς ’Αθήνας τό 1971, ύπό τίτλον «’Επικίνδυνος ή σύγκλησις Οικουμενικής 
Συνόδου»·11, ελεγε : «προσωπικώς δέν βλέπω ότι κατά τάς σημερινός πε
ριστάσεις υπάρχει πράγματι άναπόφευκτος άνάγκη διά τήν σύγκλησιν 
τής Οικουμενικής Συνόδου. Έ άν όμως ύπάρχη, τότε ή παροϋσα στιγμή 
είναι ή πλέον άκατάλληλος είς τήν ιστορίαν τής Ε κκλησίας μας». Έ πεσή- 
μαινε δέ ώς ανασταλτικούς παράγοντας τήν έλλειψιν καταλλήλου προε
τοιμασίας καί, τό κυριώτερον, τήν δλλειψιν τών καταλλήλων πρός τοϋτο 
συνθηκών, ε ίς βαθμόν ώστε πολλοί Ίεράρχαι τών τοπικών ΌρΟοδόξο>ν 
Εκκλησιώ ν «νά μή δύνανται, λόγω ανθρωπίνων αδυναμιών, νά ομολογή
σουν Όρθοδόξως καί άγιοπατερικώς, είς αύτήν τήν ένδεχομένην μέλλου- 
σαν νά σ υ νή θ η  οικουμενικήν Σύνοδον, τά όρθόδοξα δόγματα καί τάς 
κανονικάς άληθείας».

Τάς απόψεις αύτάς τοϋ π. 'Ιουστίνου συνεμερίσθη καί ό έπιφανής 
ρώσσος θεολόγος π. ’Ιωάννης Meyendorff, είς άρθρον του ύπό τόν τίτλον 
«(Πρός μίαν ορθόδοξον Μεγάλην Σύνοδον»^. Άναφέρων τάς άπόψεις τοϋ 
π. Ιουστίνου υπογραμμίζει, δτι τό ενδιαφέρον δέον νά συγκεντροϋται

30) «Έ πίσκενις» . 37/17-8-197J.
31) ’Λρχιμ. ’Ιουστίνου Πύίτοβιτς, Έ κ ι κίνδυνος ή σύγκλησις Οικουμενικής Συνόδου, 

ΆΟήναι 1971.
32) J. Meyendorff, Vers un grand concile orthodoxe (μετάφρασις έκ τοϋ άγγλικού, 

δημοσιευΟέντος είς τήν εφημερίδα «The Orthodox Church», Φεβρ., 1972, είς τό περιοδι
κόν: Vers Γ Unite chrctienne, άρ. 5. Ίουν. 1972.
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ούχΐ περί ζητήματα περιφερειακά, όπως είναι ή κωδικοποίησις των ιερών 
κανόνων, ή νηστεία κ.λπ., άλλά περί ζητήματα πραγματικά, δπως τό φλέ- 
γον θέμα τής ορθοδόξου Διασποράς. Ό  συγγραφεύς όμολογεΐ ότι ή Διά- 
σκεψις έν Σαμπεζύ τού 1968 έπανώρθωσεν έν μέρει τάς άτελείας τοϋ παρελ
θόντος. Παρά ταϋτα, κατά τήν γνώμην του, ή έπιτυχία τής Συνόδου έξα- 
κολουθεΐ νά έξαρτάται άπό τήν άνάπτυξιν είς τάς σχέσεις μας ένός πνεύ
ματος χριστιανικής ταπεινότητος καί πρακτικότητος. Επιφυλάξεις ώς 
πρός τό ώριμον τοϋ χρόνου καί τήν σκοπιμότητα τής συγκλήσεως τής Συνό
δου έξέφρασεν ομοίως ό έλλην θεολόγος κ. Χρ. Γιανναράς 33, καταλήγων 
μάλιστα είς τήν έκκλησιν «νά άποτραπή ή άμεσος σύγκλησις τής Συνό
δου μέ κάθε τρόπο».

Έ ν  τούτοις, είς τό σημειον τοϋτο θά πρέπει νά παρατηρηθώ ότι, 
παραλλήλως, ούδέποτε έσίγησαν καί αί φωναί, αί όποΐαι έκήρυξαν τήν 
πίστιν των είς τήν Σύνοδον καί είς τήν έν αύτή καί τή προετοιμασία της 
ένεργόν παρουσίαν τοϋ Παρακλήτου. Ά ναφέρομεν ένδεικτικώς τό άρ- 
θρον τοϋ π. Δημητρίου Στανιλοάε 3·*, περί τοϋ χρέους τής ’Ορθοδοξίας 
δπως προχωρήση είς τόν χαραχθέντα δρόμον, συνεχίζουσα τάς Συνόδους 
τοϋ ΙΔ' αίώνος.

Θέτων έπί τάπητος τό δλον πρόβλημα τής θεματολογίας τής Συνόδου, 
ό καθηγητής τής θεολογικής Σχολής ’Αθηνών κ. Στυλιανός Παπαδύπου
λος, είς άρθρον του δημοσιευθέν είς τό περιοδικόν «Γρηγόριος Παλαμάς» 35, 
υποστηρίζει τήν άποψιν, δτι ό εύρύτατος κατάλογος θεμάτων τής Ρόδου 
κατατείνει λογικώς είς τήν έπεξεργασίαν ύπό τή ς μελλούσης νά συνέλθη 
Ά γ ια ς καί Μ εγάλης Συνόδου ένός «έγχειριδίου πίστεως», σκοπόν άντι- 
τιθέμενον πρός τήν παράδοσιν τής Ε κκλησίας μας, αυτη ήρκέσθη πράγμα
τι κατά τήν Ιστορίαν αύτής είς τήν διατύπωσιν όλιγοστών «δρων πίστε
ως», συγκροτηθέντων είς Σύμβολον, καί δέν έπεξετάθη είς τήν σύνταξιν 
σχολαστικών πνευματοκτόνων έγχειριδίων, τά όποια, μέ τό νά θέλουν νά 
άπολιθώσουν τό  πδν έν ήμΐν είς ρ.ν στατικόν οικοδόμημα, Οά κατέληγον 
είτε είς τήν άνάσχεσιν τής δυναμικής πορείας καί συνεχείας τής Ε κ κ λη 
σίας είτε είς τήν δημιουργίαν άπειρίας σχισμάτων. Ό  κ. καθηγητής κατα
κρίνει έπίσης καί τήν πρότασιν τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
’Επιτροπής δπως ό κατάλογος τής Ρόδου άναθεωρηθή, δεδομένου δτι, κατ’ 
αύτόν, θά έδει μάλλον νά έγκαταλειφθή καί νά άντικατασταθή μέ εν ή δύο 
κύρια θέματα άπασχολοϋντα τό όρθόδοξον πλήρωμα καί μέλλοντα πράγματι

33) Έ φημ. «Τό Βήμα» τής 26-3-1972.
34) «Έ ιτίσκενις», ί φ .  89/27-11-1973.
35) «Έκίσκεψις», άρ. 62/3-10-1972.
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νά τύ βοηθήσουν είς τόν πνευματικόν του αγώνα. Ώ ς  τοιαϋτα δέ θέματα 
ύ κ. καθηγητής προτείνει τά έξής 36 : 1. Τό πρόβλημα τών σχέσεων τοϋ 
έν Χριστώ άναγεννημένου, «καινοϋ», άνθρώπου πρός τόν φυσικόν, καί 
δή και τόν σημερινόν «έκκοσμικευμένον» άνθρωπον. 2. Τό όξΰτατον 
καταστάν σήμερον πρόβλημα τής έκκλησιαστικής διοικήσεως τής ορθο
δόξου Διασπορας, τό όποιον θέτει είς κίνδυνον τήν έκκλησιολογικήν καί 
μυστηριακήν ένότητα τής ορθοδόξου Εκκλησίας, καί 3. τήν άντιμετώ- 
πισιν έπί τή βάσει τών συγχρόνων δεδομένων του προβλήματος τής Έ νό
τητος τής ’Ορθοδόξου πρός τάς Προχαλκηδονίους, τήν Ρωμαιοκαθολικήν, 
τήν Παλαιοκαθολικήν καί τήν Ά γγλικανικήν Εκκλησίαν.

Διάφορον άποψιν διατυπώνει, ώς πρός τήν έπιλογήν τών θεμάτων, ό 
καθηγητής τής θεολογικής Σχολής τοϋ Βελιγραδιού κ. Cedomir Draskovic 
εις άρθρον τό όποιον έδημοσίευσε τόν Δεκέμβριον 1972 είς τήν μηνιαίαν 
έφημερίδα τοϋ Σερβικοΰ Πατριαρχείου «Pravoslavje» ύπό τόν τίτλον : 
«Είναι τά πάντα έτοιμα διά τήν Μεγάλην Σύνοδον;». Είς τοϋτο ύποστηρί- 
ζεται ή αποψις δτι ή οριστική διατύπωσις τών θεμάτων δέν είναι έργον 
προπαρασκευαστικών έπιτροπών, ούτε πανορθοδόξων διασκέψεων, άλλά 
αύτής ταύτης τής Συνόδου. Αΰτη θά συγκληθή, έστω καί μέ περιωρισμέ- 
νην προπαρασκευήν, εάν ή έκκλησιαστική ζωή τό ζητή* «έάν. άντιθέτως. ή 
σύγκλησις δέν άνταποκρίνεται εις πραγματικήν άνάγκην, οίαδήποτε θεο- 
λογική προπαρασκευή είς ούδέν χρησιμεύει».

Ύ πό  ιστορικόν θεολογικόν πρίσμα εξετάζουν τήν σύγκλησιν τής 
Συνόδου είς προγενεστέρας αύτών μελέτας, δύο έτεροι ορθόδοξοι θεολό
γοι, ό π. ’Αθανάσιος Γιέβιτς είς μελέτην του ύπό τόν τίτλον : «Παράδο- 
σις καί άνανέωσις έν τώ Οεσμώ τών Οικουμενικών Συνόδων» 37 καί ό κα
θηγητής κ. Νικόλαος AthanassielT είς τήν μελέτην ύπό τόν τίτλον : «Ή  
σύνοδος είς τήν όρθόδοξον ρωσσικήν θεολογίαν» 38. Καί οί δύο εκκινούν 
άπό τό θεμελιώδες έκκλησιολογικόν γεγονός, δτι ή πρωταρχική κανονική 
δομή τής ’Ορθοδόξου Ε κκλησίας είναι ή «συνοδικότης» αύτής (ρωσσιστί : 
sobornost), ή όποία δμως θά πρέπει νά έννοηθή εύρύτατα ώς ή εύχαρισπα- 
κή κοινωνία άπασών τών άποτελουσών τό μυστικόν σώμα τού Χριστού 
Εκκλησιώ ν, ήτοι τών κατά τόπους πιστών μέ έπί κεφαλής τόν κανονικώς 
χειροτονημένον Ε πίσκοπόν των. Έκάστη τοπική Σύνοδος, έκάστη συλλει- 
τουργία, έκάστη άλληλοεπικοινωνία καί έπίσκεψις. παρατηρεί ό π. Γιέβτιτς, 
άποτελεϊ έκδήλωσιν τής συνοδικότητος τής Εκκλησίας. Ύ πό τήν έννοιαν 
δμως αύτήν «ποϋ», είς τήν προκειμένην περίπτωσιν, «είναι ή φωνή καί

36) Είς «Ση»ιείωμα» αύτοϋ. από 10 Ίαν. 1973, ί/ποβληΟέν είς τήν Γριχμματείαν.
37) Συνοδικά, Γ, σελ. 65 κ. έξ.
38) ΈνΟ* αν., σελ. 43 κ. έξ.
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ή μαρτυρία τών ’Ορθοδόξων ’Επισκόπων καί τοΟ λαού τών ’Εκκλησιών 
των ;» Αί μέχρι σήμερον προετοιμασίαι καί έκδηλώσεις, γενόμεναι έρή- 
μην τής ζώσης περί συνοδικότητος εμπειρίας τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας 
καί καταλήξασαι είς τήν συγκρότησιν καταλόγου θεμάτων κατ’ άπομί- 
μησιν τοΟ Βατικανοϋ καί τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών ’Εκκλησιών, 
ουδόλως πείθουν δτι θά οδηγήσουν είς αποφάσεις σωτηριολογικής σημα
σίας. τής μόνης ή όποια θά διησφάλιζεν είς μίαν Σύνοδον τόν όντως οικου
μενικόν χαρακτήρά της. Ό  καθηγητής ’Αθανάσιεφ δέν άρνεΐται μέν τήν 
πρωταρχικότητα τής τοιαύτης έννοιας τής καθολικότητος ώς εύχαριστια- 
κής κοινωνίας τών τοπικών ’Εκκλησιών, δέχεται δμως έκ παραλλήλου 
καί τήν ιδέαν μιδς, ίδεατώς έφ’ ολοκλήρου τής Οικουμένης άπλουμένης 
ύπερτάτης κανονικής εξουσίας έν τή Όρθοδοξίςι, τήν Οικουμενικήν Σύνο
δον. «Αί δύο αύται άρχαί, παρατηρεί ό έλλογιμ. κ. Καθηγητής (ήτοι ή το
πική εύχαριστιακή κοινωνία καί ή οικουμενική Σύνοδος) συμπληρώνουν 
άλλήλας. Καί τούτο διότι αί άρχαί τού Ρωμαϊκού Δικαίου είχον αρκούντως 
διεισδύσει είς τήν συνείδησιν τών εκκλησιαστικών άνδρών τής εποχής 
τών Οικουμενικών Συνόδων, ώστε ούτοι νά δύνανται, αν καί έξακολουΟούν- 
τες νά θεωρούν τήν Σύνοδον ώς μίαν ύπερτάτην εξουσίαν, νά άποδέχωνται 
συγχρόνως τήν δυνατότητα μιας χηρείας τής έξουσίας αύτής». Αί Οικου
μενικοί Σύνοδοι δέν αποτελούν μίαν άδιάσπαστον χρονικώς έξουσίαν έν 
τή Έκκλησί^· συνέρχονται «σπουδαίας καί έπειγούσης χρείας ένεκα» 
κατ’ ασυνεχή διαστήματα. « Ή το  δυνατόν» επομένως, «ή Ε κκλησία  νά 
ύπάρχη δι’ 100 ή έστω 200 έτη χωρίς ύπερτάτην έξουσίαν;». Ώ ς  έκ τούτου, 
χωρίς νά δύναται νά άρνηθή κανείς τήν υπαρξιν μιας ύπερτάτης κανονικής 
άρχής έν τή Ό ρθοδόξω ’Εκκλησία (έκείνης άκριβώς ή όποια προσδίδει 
είς αύτήν τόν χαρακτήρα αύτής ώς Ecclcsia Universalis), πρέπει νά δεχθή 
τις έκ παραλλήλου τήν κανονικήν αύτοτέλειαν τών τοπικών Εκκλησιώ ν, 
κοινοτήτων, τών όποιων ό consensus, ή άποδοχή έκ μέρους των, τών απο
φάσεων τών Συνόδων καΟιστζί ταύτας τό πρώτον δντως οίκουμενικάς, δπως 
αί περιπτώσεις μή αποδοχής τών ώς Οικουμενικών συγκληθεισών συνόδων 
τής Ίερείας (755) καί τής Φλωρεντίας —  Φερράρας (1439) άποδεικνύ- 
ουν. Είς τήν ΌρΟόδοξον ’Εκκλησίαν ή άρχή τής εύχαριστιακής κοινό- 
τητος ύπερίσχυε τελικώς —  καί έν τή πράξει —  τής άρχής τής καθολικό
τητος, έν άντιθέσει πρός τήν καθολικήν Εκκλησίαν, εις τήν όποιαν ή 
άρχή τής καθολικότητος, τής Ecclesia Universalis, ύπερίσχυσε τής ευ
χαριστιακής  κοινότητος. Αί δύο, όθεν, έκκλησιολογίαι, καταλήγει ό συγ- 
γραφεύς, ή ΌρΟόδοξος καί ή Καθολική είναι, είς τήν ούσίαν των, δίδυμοι 
άδελφαί, καί Οά πρέπει νά άνατρέξωμεν είς τό κοινόν Ιστορικόν παρελθόν 
των. έφ’ όσον έπιθυμοΰμεν νά έπανέλθωμεν είς τάς πηγάς τής περί Ε κ κ λ η 
σίας καί συνοδικής αύτής δομής θεολογικής σκέψεως.
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Τήν τοιαύτην, είς τήν βάσιν της έκκλησιολογικήν, καί δή καί έν συναρ
τήσει πρός τήν Ρωμαιοκαθολικήν περί ’Εκκλησίας θεολογίαν, τοποθέ- 
τησιν τοϋ προβλήματος τής Συνόδου έρχονται νά προο)0ήσουν αί «Παρα
τηρήσεις» τοϋ καθηγητοϋ τής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης κ. Γα- 
λίτη «έπί τοϋ καταλόγου θεμάτων τής μελλούσης Ά γ ια ς καί Μεγάλης 
Συνόδου τής Ό ρθοδόξου Ε κ κ λη σ ία ς» 30. Ό  συντάκτης αύτών, άφοϋ έν 
αρχή διαπιστώση δτι τό μέγα πλήθος τοϋ όρθοδόξου ποιμνίου μένει άμέ- 
τοχον τοϋ μεγίστου τούτου διά τήν ζωήν τής Ε κκλησίας θέματος, θέτει 
τά ερωτήματα ίΐν ύπάρχη κατ’ άρχήν λόγος συγκλήσεως τοιαύτης Συνό
δου, civ αί άποφάσεις αύτής μέλλουν νά έχουν δογματικόν ή κανονικόν 
χαρακτήρα καί έάν έχη μέχρι στιγμής γίνει ή κατάλληλος προεργασία. 
Κατά τόν συντάκτην τών «παρατηρήσεων» πρό παντός άλλου, προέχει 
τό θέμα τής διευκρινήσεως τής φύσεως τής Συνόδου, ί'να αυτη συνερχόμενη 
έχει σαφή έπίγνωσιν τοϋ χαρακτήρος καί συνεπώς τοϋ έργου, τό όποιον 
έρχεται νά έπιτελέση. Διότι, έάν ή Σύνοδος αυτη έννοοϋσα έαυτήν ώς «οι
κουμενικήν», θελήση νά άσχοληθή μέ δογματικά ζητήματα, προβάλλει 
άμέσως καί αυτομάτως τό πρόβλημα τής συμμετοχής τών ρωμαιοκαθολι
κών είς αύτήν, καί επομένως, τό πρός αύτό άρρήκτως συνδεδεμένον πρό
βλημα τοΰ πρωτείου τοϋ Πάπα καί τοϋτο διότι οί ρωμαιοκαθολικοί δέν έ
χουν έπισήμως δι* άποφάσεως Οικουμενικής Συνόδου καταδικασθή καί 
χωρισθή άπό τής Όρθοδόξου καθολικής Ε κκλησίας καί ΰρα δικαιοϋνται 
τυπικώς νά παρακαθήσουν μεθ’ ήμών είς Οικουμενικήν Σύνοδον. Δυνάμει 
ποιας λογικής θά θεωρηθοΰν παρατηρηταί απλώς καί δχι σύνεδροι ,· Ή  
μήπως θά τούς θεωρήσωμεν ώς συνέδρους διά νά τούς καταδικάσωμεν άφοϋ 
πρώτον, βεβαίο>ς, άκούσωμεν τάς άπόψεις των ; Καί, έν τοιαύτη περιπτώ- 
σει, εΐμεθα έτοιμοι νά τούς άντιμετωπίσωμεν ; Καί έάν πράξωμεν ουτω 
μέ τούς ρωμαιοκαθολικούς, τί θά πράξωμεν μέ τάς άλλας έκκλησιαστικάς 
όμολογίας, αί όποΐαι έχουν καί αύταί έπισκοπατον, άλλ' ούχί όλαι έξ αύτών 
αναγνωρίζουν τήν Ίερωσύνην ώς μυστήριον χωρίς καί νά έχουν αποκο
πή τής ’Εκκλησίας δυνάμει άποφάσεως Οικουμενικής Σ υνόδου; ’Ιδού, 
λέγει, προβλήματα τών όποίων ή  διευθέτησις θά έδει νά προηγηθή πάσης 
άποφάσεως συγκλήσεως Οικουμενικής Συνόδου, τά όποια όμως μέχρι 
στιγμής ούδόλως έχουν άντιμετωπισθή. Ώ ς  πρός τό πρόβλημα τοϋ χαρα
κτήρος τών αποφάσεων τής Συνόδου ό συντάκτης παρατηρεί, ότι δογμα
τικά θέματα δέν άπασχολοϋν αύτήν τήν στιγμήν τό ορθόδοξον πλήρωμα 
(πλήν τοϋ προβλήματος τής έκ τοϋ Υίοϋ έκπορεύσεως τοϋ Α γίου  Πνεύ
ματος, δπερ δμως είναι στενώς συνυφασμένον πρός τό τοϋ πρωτείου τοϋ 
Πάπα) καί δτι αί άποφάσεις τής Συνόδου θά πρέπει νά τάμουν κυρίως προ-

39) Π ερ ίλ η ν ις  ιχύτών ε ίς τή ν  «Έ π ίσ κεψ ιν» , άρ. 195/9-7-1974.
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βλήματα κανονικά, ήτοι άφορώντα είς τήν ζωήν τής Εκκλησίας. Ό  συν
τάκτης παρατηρεί, δτι ό κατάλογος τών θεμάτων τής Ρόδου νοσεί βαθύτατα, 
διότι άφ* ένός μέν άποτελεΐ «έρανον ύπερεκατόν θεμάτων, δπου άκριβώς 
σωρεύονται δογματικά καί κανονικά θέματα χωρίς συνάρτησιν μετα
ξύ των, άφ’ ετέρου δέ όμιλεϊ περί «μελέτης» πολλών έξ αυτών, ώστε 
νά δίδεται ή έντύπωσις δτι ή μέλλουσα νά συνέλθη Σύνοδος δέν θεωρεί έ- 
αυτήν ώς Οικουμενικήν, όπότε καί μόνον θά είχε τό κύρος νά τάμη αύ- 
θεντικώς ζητήματα, άλλ* άπλώς αναμιγνύεται είς τό έργον τής θεολογικής 
έρεύνης καί επιστήμης τής όποιας τά πορίσματα κανονικώς θά έδει νά 
χρησιμοποιώ είς τάς άποφάσεις της. ΔΓ απαντας τούς λόγους τούτους κα
ταλήγει ό κ. Καθηγητής, δέν δύναται νά λεχθί) δτι έχει ήδη γίνει ή δέουσα 
προπαρασκευή διά τήν μέλλουσαν Σύνοδον.

Ώ ς  πρός τήν θεματολογίαν τής Συνόδου σημειοΰμεν έπίσης τάς άπό- 
ψεις τοΰ Θεοφιλ. ’Επισκόπου Εύδοκιάδος κ. Γεο>ργίου Wagner, δημοσι- 
ευθείσας είς τήν «Έπίσκεψιν»·*ο. Είς ταύτας, υποστηρίζεται δτι ναί μέν 
δέν υπάρχουν σήμερον εκκρεμή δογματικά ζητήματα πρός έπίλυσιν, άλλ’ 
δτι ή ’Ορθοδοξία καλείται σήμερον νά δώση μίαν άπάντησιν είς τά ύπό 
τοΰ Οικουμενικού διαλόγου τιθέμενα ζητήματα· δτι μία λειτουργική με- 
ταρρύθμισις είναι μέν άναγκαία, άλλ’ ότι αύτη είναι μάλλον ώρισμένων 
κατά τόπους λειτουργικών καί πνευματικών κέντρων ή αύτής τής Συνό
δου. ή όποία Οά ήδύνατο νά δ<ί>ση τήν πρός τοΰτο ελευθερίαν χαράσσουσα 
παραλλήλως καί τήν γενικήν γραμμήν τής τελέσεο>ς τής Θείας λειτουργίας 
είς γλώσσαν καταληπτήν· και ότι μία συστηματοποίησις και διασαφήνι- 
σ ις τοΰ Κανονικού δικαίου τής όρθοδόξου ’Εκκλησίας είναι άναγκαία ώς 
καί ή ύπερπήδησις τών ένδοορθοδόξων διαιρέσεων καί ή διακρίβωσις 
τοΰ τρόπου κατά τόν όποιον οί πιστοί άλλων ομολογιών γίνονται δεκτοί 
εντός τών κόλπων τής Όρθοδόξου ’Εκκλησίας. Τέλος, ώς ένδιαφερούσας 
άπόψεις έπί τής θεματολογίας τής Συνόδου περιέχοντα Οά πρέπει νά άνα- 
φερΟοΰν καί τά άρθρα : τοΰ σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστό
μου Κωνσταντινίδη, «’Απαιτήσεις τών Όρθοδόξων Εκκλησιώ ν έκ τής 
συγκληθησομένης 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής κατ’ ’Ανατολάς ’Εκ
κλησίας»·» ι καί τοΰ σεβ. Μητροπολίτου Μ υτιλήνης κ. Ιακώ βου: «Ή  
Μεγάλη Σύνοδος (ό κατάλογος τών θεμάτων καί ή προετοιμασία τοΰ έργου 
αύτής)»·*2. Ό μοίω ς καί αί άπόψεις τοΰ σεβ. Μητροπολίτου ΚαρΟαγένης 
κ. Παρθενίου, δημοσιευθείσαι ε ίς τήν « ’Ε πίσκεψ ιν»43.

40) «Έ πίσκενις» , άρ. 82/22-8-1973, 83/4-9-1973, 84/18-9-1973.
41) «Συνοδικά» I, σελ. 11 κ. έξ.
42) Ένθ* άνωτ., σελ. 17 κ. έξ.
43) «Έ πίσκενις» , άρ. 82/22-8-1973.
Ή  σΰνονις τών διατυπο>Οεισών άίτόψεων ώς πρός τήν άναΟεώρησιν τοϋ υπό τής Α ’
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(β) Είδικώς έπί τών εξ θεμάτων έξενεχθεΤσαι απόψεις.

Μεταβαίνοντες νΟν είς τήν συνοπτικήν παράθεσιν τών απόψεων, αί 
όποΓαι έξηνέχθησαν έπί τών όρισθέντων είς Σαμπεζύ τό 1968 εξ ειδικών 
θεμάτων ώς καί έπί τής επεξεργασίας αύτών τό 1971 ύπό τής Διορθοδόξου

Πανορθοδόξου Διασκέψεως Ρόδου (1961) καταρτισθέντος καταλόγου θεμάτων τής Ά για ς  
καί Μεγάλης Συνόδου συνίσταται είς τά ακόλουθα:

α) Ό τ ι  δέον όπως πρυταντ.ύση τό κριτήριον τοΟ σεπτοΟ έκείνου ΠατριαρχικοΟ καί 
Συνοδικού Γράμματος, καθ’ δ  ό κατάλογος δέον οκως «κατά τε τό περιεχόμενον καί κατά 
τήν έκτασιν αύτού άνταποκρίνηται είς τάς ουσιώδεις άνάγκας τής 'Ορθοδόξου ήμών 'Εκ
κλησίας καί όδηγή είς συντόμευσιν τού τρόπου τής συγκλήσεως τής Ά για ς  καί Μεγάλης 
Συνόδου».

β) Ό τ ι  ή  άναβολή τής συγκλήσεως τής Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. 
άπεδείχθη έκ τών πραγμάτων Ιδιαιτέρως ευεργετική, έάν ληφΟή ί/π* δψ ιν ή  γενομένη έν τφ 
μεταξύ προεργασία βάθους έν τή κινητοποιήσει τού πληρώματος, ή όποία καί όδηγεί είς 
τήν άποκρυστάλλωσιν τών πλέον επικαίρων διά τήν ζωήν τής Ε κκλησίας συνοδικών 
ζητημάτων.

γ) Ό τ ι ,  γενικώς είπείν, τό πλήρωμα τής Ε κκ λησ ίας άναμένει έκ τής Ά γ ια ς  καί Με
γάλης Συνόδου, ή όποία ώς μέγα Ιστορικόν γεγονός Οά άποτελή όρόσημον είς τήν Ιστορίαν 
τής Ε κκλησίας καί ίσως τής άνθρωπότητος καί προνόμιον τής γενεάς ήμών, νά προέλθη 
τι τό μέγα καί έξόχως σοβαρόν διά τήν ζωήν τής Έ κκλησίαςδθεν καί ό κατάλογος νά περι- 
έχη θέματα, άτινα άπασχολούν τό πλήρωμα τής Ε κκλησίας σοβαρώς καί είναι σημαντικά 
διά τήν ζωήν τή ς Ε κκλησίας καί τήν έν αύτή εύταξίαν καί ούχί θέματα, ών ή έπίλυσις ή 
μή ούδένα άντίκτυπον θά δχη έπί τής ζωής τής Ε κκλησίας καί άτινα άπλώς θά καταχωρι- 
σθούν είς τά κείμενα τών αποφάσεων, ώστε ούδείς νά γνωρίζη μετ’ ολίγον, ού μόνον τάς 
άποφάσεις, άλλ' ούο’ αύτά τά θέματα, άτινα άπησχόλησαν τήν Σύνοδον, ής ή σύγκλησις 
Ισως Οά άναφέρεται άπλώς είς τά είδικά έγχειρ ίδια  τής εκκλησιαστικής Ιστορίας, όπότε, 
πρός τί ή  σπατάλη κόπου, χρόνου καί έξόδων; (Γ. Γαλίτη, παρατηρήσειο έπί τού καταλό- 
γου τών θεμάτων τής μελλούσης Α γία ς  καί Μεγάλης Συνόδου τής 'Ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας, σ. 6).

Δέον ώσαύτως νά ύπογραμμισθώσιν έπί τού προκειμένου τά ακόλουθα:
1. Είναι χαρακτηριστική ή πλήρης σχεδόν όμοφωνία ή όποία  έξεφράσθη ώς πρός τήν 

άποφυγήν συνοδικής άντιμετωπίσεως δλων τών θεμάτων τών ύπό τόν τίτλον «Πίστις καί 
δόγμα» είς τόν κατάλογον τής Ρόδου έμπεριεχομένων. «Θέματα δογματικά συγκλονίζοντα 
τήν ’Ορθοδοξίαν, καί όδηγούντα τό ποίμνιον είς αΐρεσιν. ώς κατά τό παρελθόν, τό τριαδι
κόν ή τό χρίστολογικόν ή τό τών είκόνων, νομίζω δτι σήμερον &έν άπασχολούν τό όρΟό- 
οοξον πλήρωμα, παρ’ δλας τάς τυχόν άντιθέτους γνώμας καί τά ύποστηριζόμενα ύπό ένίων 
θεολόγων, προτεινόντων θέματα πρός συζήτησιν ύπό τής Συνόδου >·(Γ. Γαλίτης).

Δέν ύπάρχουν σήμερα μεμονωμένα δογματικά ζητήματα, τά όποΐα θά ήδύναντο νά 
παρουσιάσουν ένδιαφέρον παρόμοιον πρός έκεΐνο, τό όποΐον έπαρουσίαζον ζητήματά τινα 
κατά τήν έποχήν τών Οίκουμενικών Συνόδων (’Επίσκοπος Εύδοκιάδος Γεα>ργιος Wagner).

2. Τό αύτό περίπου ισχύει καί περί τών ύπό τόν τίτλον «Θεία λατρεία» σπονδυλωθέν- 
των θεμάτων.

Ή  ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία δέν χρειάζεται βασικώς — έπί τού σημείου τούτου πρέπει 
όλοι οί μέτοχοι νά είναι σύμφωνοι μίαν «λειτουργικήν μεταρρύθμισιν». Βεβαίως διά νά
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Προπαρασκευαστικής Ε πιτροπής, όδηγοϋμεΟα είς τήν άποκρυστάλλωσιν 
τής κάτο>0ι συνθετικής ε ΐκ ό νο ς:

I. Κατά τήν ομόφωνον σχεδόν γνώμην τών Ό ρθοδόξων θεολόγων, 
τό περί Ί .  Παραδόσεως θέμα δέν εχει ανάγκην τό γε νΟν συνοδικής άντι- 
μετωπίσεως. Θά ήτο άσκοπος καί έπικίνδυνος ϊσως ή συνοδική άπόφασις 
περί θέματος, τό όποιον δέν άπειλεϊ κατά τρόπον αιρετικόν ή σχισματικόν 
τήν σύγχρονον ’Ορθόδοξον ‘Εκκλησίαν. Οϋτε ή περί Συνόδων πραξις τής 
’Αρχαίας Έ κλησίας θά έδικαίου παρομοίαν διαγραγμάτευσιν. Διά ποΤον 
λόγον δέον νά συμβή τοΰτο σή μ ερον: Ύφίστανται έκτός τών ολίγων δογ
ματικών, οί όποιοι ένδιαφέρονται είδικώς διά τό θέμα τοΰτο, πιστοί καθό
λου, οί όποιοι νά αισθάνονται τήν άναγκαιότητα μιδς παρομοίου διατυ- 
πώσεως : Καί συνέβη ποτέ νά συγκληθή Οικουμενική Σύνοδος πρός έπί- 
λυσιν θεολογικών προβλημάτων, χωρίς νά ένδιαφερθή προηγουμένως ό 
λαός τής Εκκλησίας, ό όποΤος έπί τοΰ προκειμένου άγνοεΐ τελείως ίσως

μείνη ό λειτουργικός βίος ζωντανός χρειάζεται διαρκώς ώρισμένας νέας ώΟήσεις. Έ ν  τή 
Ιστορία τής ‘Ανατολικής Λειτουργικής τοιαΟται ωθήσεις έδίδοντο πάντοτε ύπό τού ένός 
ή τοΟ άλλου πνευματικού κέντρου, όπως π.χ. ύπό τής Ίεροσολυμιτικής Ε κκλησίας τοϋ 
'Αγίου Τύφου ή τής Μ ονής τοϋ 'Αγίου Σάββα παρά τά 'Ιεροσόλυμα, τής Μ ονής τοΟ Στου- 
δίου ή τής Μεγάλης Ε κκλησίας έν Κωνσταντινουπόλει. Ή  τελετουργική τάςις, τό «τυπι
κόν» τών κέντρων τούτων παρελαμβάνετο ύπό τών άλλων Ε κκλησιώ ν ώς πρότυπον. Καμ- 
μία ΟΙκουμενική Σύνοδος όμως δέν έπελήφΟη ποτέ «έκ τών άνω» τής ζώσης πορείας τής 
ιστορίας τής Λειτουργικής κατά τρόπον άποφασιστικόν. Διατί πρέπει όπωσδήποτε νά υίο- 
Οετήσωμεν σήμερον νέας μεθόδους; ('Επίσκοπος Εύδοκιάδος Γεώργιος).

3. Έ κ  τών θεμάτων τών άναφερομκνων εις τήν «διοίκησιν καί τήν έκκλησιαστικήν 
εύταξΐαν» τό ζωτικώτερον καί έπικαιρότερον είναι τό ημερολογιακόν ζήτημα.

Έ κ  τών άλλων έντονον ένδιαφέρον έπέσπασεν ή «Κωδικοποίησις τών Ιερώ ν Κανό
νων καί κανονικών διατάξεων» ΐνα τύχοχτιν έν καιρώ τής έγκρϊσεο>ς Οικουμενικής Συνόδου.

Κατά τινας ή κωδικοποίησις έπείγει. Ούτως ό καθηγητής Γ. Γαλίτης, παραπέμικον 
εις μελέτην τού Β. X. Ά ρχοντώ νη, νΟν Μητροπολίτου Φιλαδέλφειας, περί τήν κωδικοποι- 
ησιν τών Ιερώ ν Κανόνων καί τών κανονικών διατάξεων έν τή Ό ρθοδόξφ Έκκλησιςι, Θ εσ
σαλονίκη, 1970, ϊδε σελ. 89 κ. έξ. καί 93 κ. έξ.. ισχυρίζεται δτι «τό έργον τής κωδικοποιή- 
σεως τών ύπαρχόντων συνόδων δέν Οά πρέπει νά παροραθή ύπό τής }ΐελλούσης 'Αγίας κα ί 
Μεγάλης Συνόδου- έργον σημαντικόν, άναγκαϊον. δ ι' 0 όμως απαιτείται μακρά καί έπίπο - 
νος προεργασία». Ή  Γραμματεία συμμερίζεται τήν άποψιν τών θεολόγων έκείνων (Βλ. 
Φειδάς, κλπ.). οίτινες θεωρούν τήν κωδικοποίησιν τών I. κανόνων ώς ρωμαιοκαθολικήν 
έπινόησιν, προσιδιάζουσαν Ισως είς μεταγενεστέραν δυτικήν άντίληψιν, ούχί όμως είς τήν 
παράδοσιν τής άρχαίας Ε κκλησίας, ήτις έβέσπιζε πάντοτε κατά τάς ύφισταμένας άναγκας 
καί δυνατότητας κανόνας πρός ύιτοβοήΟησιν τού σωτηριολογικοΟ έργου αύτής, χωρίς νά 
άναιρή τήν κατά τό παρελθόν κανονικήν έκφρασιν καί αύΟεντίαν τής Ε κ κ λ η σ ία ς.

4. 'Ω ς τά σοβαρώτερα πλέον έπικαιρα καί εύαίσΟητα θέματα έκρίΟησαν σχεδόν ό μ ο 
φώνως τά είς τήν ένότητα τής Ε κκλησίας άναφερόμενα, τά όποία είς τόν κατάλογον τή ς 
Ρόδου περιελήφθησαν ύπό τούς τίτλους «Σχέσεις Όρθοδόξων Ε κκλησιώ ν πρός άλλη λα ς» 
καί «Σχέσεις τής Ό ρθοδόξου Ε κκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον».
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τήν Οπαρξιν τών προβλημάτων τούτω ν: Κατά τήν διάρκειαν τών όκτώ 
πρώτων αιώνων αί Οίκουμενικαί Σύνοδοι συνεκαλοΟντο, «χρείας έπειγού- 
σης και αφορμής ήτιολογημένης», ήτοι πρός έπίλυσιν προβλημάτων, τά 
όποια είχον ώριμάσει καί άπησχόλουν τουλάχιστον ζωτικώς ολόκληρον τήν 
Εκκλησίαν. Καί οί δογματικοί opot τών πρώτων Συμβόλων τής Πίστεως 
δέν είναι ξηρά, ορθολογιστική, συνοδική διατύπωσις, άλλά βιωματική, 
δοξολογική καί ύμνολογική πίστις, πρός δίατύπωσιν τής οποίας λαμβά- 
νονται ώς βάσις τά υπό τών διαφόρων Ε κκλησιώ ν βαπτιστικά έν χρήσει 
σύμβολα. ΤαΟτα έχων ύπ’ όψιν ό 'Ελλογιμ. Καθηγητής κ. Π. Τρεμπέλας 
είσηγεϊται 44, όπως άποφευχθή ή νέα έμφανιζομένη έξ ολοκλήρου διατύ- 
πωσις καί δή κατά τρόπον τοσοΰτον εκτενή καί «κατά μίμησιν τών Δια
ταγμάτων κλπ. τής Νέας Βατικανής Συνόδου» καί προτιμηθή ή ίδική μας 
παλαιά καί βραχύτερα καί περισσότερον σύντομος καί σαφής. 'Η Ιερά  
Παράδοσις, συνεχίζει, «περιλαμβάνεται κυρίως είς τήν Consensum Pa- 
trum, τούς δρους τών Οικουμενικών Συνόδοίν. τήν άρχαίαν λειτουργικήν 
πράξιν καί τά άρχαϊα έγκυρα σύμβολα». Ό μοίω ς δέ καί οί ’Ελλογιμ. Κα- 
Οηγηταί Π. Μπρατσιώτης, Π. Τρεμπέλας, Κ. Μουρατίδης. ’Λ. Θεοδώρου 
καί Ν. Μπρατσιώτης είς τό υπόμνημα αύτών τό ύποβληθέν είς τήν Ί . Σύν
οδον τής Ε κκλησίας τής 'Ελλάδος4*, παρατηρούν δτι «... είναι άδιανό- 
ητον αί όρθόδοξοι Σύνοδοι νά ένασχολοϋνται μέ θεωρητικά προβλήματα, τά 
όποια δέν προβάλλονται καί δέν άπασχολοΟν εικότως τήν έν τώ κόσμω 
στρατευομένην άγίαν του Χριστού ’Εκκλησίαν». « Ό ,τ ι δέ έχει άνάγκην 
ό σημερινός άνθρωπος, δέν είναι νά πληροφορηθή τί είναι ή παράδοσις, 
άλλά νά ζήση τήν παράδοσιν ταύτην έν τή Έκκλησίαι, καθώς ό Φίλιππος 
δέν άπήντησεν είς τήν έρώτησιν τοϋ Ναθαναήλ δΓ όρισμοϋ, άλλά διά τής 
προσκλήσεως «έρχου καί Ιδε» (Ίω. I. 46)».■**»

2. Ώ ς  πρός τήν «πληρεστέραν συμμετοχήν τοϋ λαϊκοϋ στοιχείου 
έν τή λατρευτική καί τή άλλη ζωή τής ’Εκκλησίας» κρίνεται ύπό πολλών 
κατά τό μάλλον ή ήττον όρθή ή έν τώ είσηγητικώ κειμένω τής διορθοδό- 
ξου Προπαρασκευαστικής ’Επιτροπής έπισημανθεΐσα ά π οψ ις  47. Καθ’ ήν 
τό θέμα περί τής συμμετοχής τών λαϊκών έν τή ζωή τής ’Εκκλησίας είναι 
σαφές έξ έπόψεως δογματικής καί κανονικής καί δέν άπασχολεϊ ιδιαιτέ
ρως τήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν.

44) Είς προσωπικήν του επιστολήν πρός τόν Γραμματέα έπί τής προπαρασκευής τής 
Συνόδου.

45) Ή  ’Εκκλησιαστική Οικονομία, Ά θήναι 1972. οελ. VI.
46) Γ. Γαλίτη, Παρατηρήσεις έπί τοΰ καταλόγου θεμάτων τής μελλοϋσης Ά για ς καί 

Μεγάλης Συνόδου τής ΌρΟοδόξου ‘Εκκλησίας, σελ. 10.
47) ΔιορΟόδοξος Προπαρασκευαστική Ε πιτροπή, σελ. 77.
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Ούχ ήττον όμως, ώς παρατηρεί ό υφηγητής κ. Ν. Ματσούκας, «τό πρό
βλημα τούτο παρουσιάζεται αρκούντως οδυνηρόν εις τούς κόλπους τής 
’Ορθοδοξίας, διότι οί λαϊκοί όλονέν καί άποξενώνονται έκ τής ζωής τής 
’Εκκλησίας (δπερ αποτελεί γενικόν φαινόμενον είς τήν ζωήν τών ’Εκκλη
σιών) καί συνάμα δημιουργεΓται είς αύτούς ή εδραία πεποίθησις δτι. λόγω 
τής κατά τινα τρόπον παθητικής των θέσεως έν τή Έκκλησίςι, ούδεμίαν 
ευθύνην έχουν διά τήν προαγωγήν τής ζωής έντός τοΰ εκκλησιαστικού σώ
ματος, άναμένοντες τά πάντα άπό τόν κλήρον. Ούτως είς πολλάς περιπτώ
σεις παρατηρεϊται άτυχώς ή μαγικώ τώ τρόπω αποδοχή ύπ' αύτών τών δω
ρεών τοΰ Α γ ίο υ  Πνεύματος» 48.

’Αντιδράσεις προύκάλεσε έπίσης τό εισηγητικόν κείμενον τής Διορθο- 
δόξου Ε π ιτροπής καί παρά τώ Έ λλογιμ. Καθηγητή κ. Ίω . Καρμίρη, 
δστις ύπέβαλε τή Γραμματεία μακράν θεολογικήν καί έκκλησιολογικήν 
διαπραγμάτευσιν τοΰ θέματος49.

«’Εργον τής μελλούσης πανορθοδόξου Συνόδου» παρατηρεί, «είναι 
νά καθορίση επακριβώς καί έπαναδώση είς τούς λαϊκούς πάντα τά δικαιώ
ματα καί τά καθήκοντα αύτών έν τή 'Εκκλησία, έπί τή βάσει τής διδασκα
λίας τής Κ. Διαθήκης καί τής ’Αποστολικής Παραδόσεως καί γενικώς νά 
καθορίση τήν έμπρέπουσαν αύτοϊς θέσιν έν τή ’Εκκλησίςι, ώς ήθέλησε καί 
έταξε αύτήν ό θείος Δομήτωρ τής ’Εκκλησίας, λαμβάνουσα ύπ’ δψιν τοΰτο 
μέν δτι ή θέσις αΰτη τών λαϊκών καί ή διάκρισις αύτών άπό τών κληρικών 
άπορρέουσιν έκ θείας διατάξεως καί εδράζονται έπί τής ίεραρχικής δο
μής τοΰ ορθοδόξου έκκλησιαστικοϋ πολιτεύματος, τοΰτο δέ ότι ή παραγκώ- 
νισις καί άχρήστευσις τών λαϊκών όδηγεΐ είς πτώσιν τής έκκλησιαστικής 
καί θρησκευτικής συνειδήσεοκ αύτών . . .  καί είς τήν άπομάκρυνσιν άπό 
τής ’Εκκλησίας . . .  καί γενικώς είς έκκλησιαστικήν παρακμήν» so. ό  
συγγραφεύς κατακρίνει έν συνεχείς τήν άποψιν τής Διορθοδόξου Ε π ι
τροπής δτι τό θέμα τοΰτο δέν είναι, τό γε νΰν έχον, φλέγον, ύποστηρίζων 
ότι «έχει ήδη θέσει τοΰτο καί ή έποχή ήμών ένώπιον τής ’Εκκλησίας, ήτις 
δέν δύναται νά προσποιήται άγνοιαν αύτοΰ» 51. ’Απόψεις έπί τοΰ αύτοΰ 
θέματος έξήνεγκεν έπίσης καί ό πανοσιολ. Ά ρχιμ . κ. Κύριλλος Ά ργέντης 
κατά τό ύπ* αύτοΰ όργανωθέν Συνέδριον τής ’Ορθοδόξου Νεολαίας είς 
είς Annecy (1.11.1971) 52.

48) Ν. Ματσούκα, Υ πόμνημα πρός τήν Γραμματείαν Προπαρασκευής τής Ά γιας 
καί Μεγάλης Συνόδου τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 8. 2. 1972.

49) «Έπίσκεψις», άρ. 51/28-3-1972.
50) Έ νΟ ’ άνω τ., σελ. 8—9.
51) Έ ν θ ’ άνωτ., σελ. 9.
52) C om m cntaire s u r  la resolution introductivc prcconcilairc concernant «unc p a rti

cipation plus complete des laiques dans la vie dc Γ Eglise».
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3. Ώ ς  πρός τήν «’Αναπροσαρμογήν τών περί Νηστείας Ε κκλησ ια
στικών διατάξεων συμφώνως ταΤς άπαιτήσεσι τής συγχρόνου εποχής», 
πλήν τών προτάσεων τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 'Επιτροπής, 
ένδείκνυται πρό πάντων όπως ληφθή ύπ’ όψιν ή σοβαρά καί εμπεριστα
τωμένη μελέτη τής Βουλγαρικής ‘Εκκλησίας. διατυπωθεΤσα είς τό ύπ’ 
άρ. 27 Προκόκολλον τής Ί . Συνόδου αύτής. Τοϋτο είναι άφιερωμένον κυ
ρίως είς τό θέμα τής άναπροσαρμογής τής νηστείας, διαλαμβάνει όμως 
παραλλήλως καί προτάσεις περί δογματικής προσεγγίσεως τής ‘Ορθοδό
ξου ’Εκκλησίας καί τών ’Αρχαίων ’Ανατολικών ’Εκκλησιών, περί τών κω
λυμάτων τοϋ γάμου ώς καί περί τής συμμετοχής τών λαϊκών είς τήν ζωήν 
τής ’Εκκλησίας.

4. Ώ ς  πρός τά «Κωλύματα Γάμου», τό εισηγητικόν κείμενον τής Διορ- 
θοδόξου ’Επιτροπής παραμένει ή κυριωτέρα πηγή διά τήν άντιμετώπισιν 
τοΟ θέματος 53.

5. Ώ ς  πρός τό «Ή μερολόγιον— Πασχάλιον». Τό θέμα τούτο, ιδιαι
τέρως ζωτικόν λόγω τής διαχριστιανικής σημασίας τής άναζητήσεως 
κοινής Κυριακής έορτασμοϋ τοϋ Πάσχα, άλλά καί λόγω τοϋ έναπειλουμέ- 
νου κινδύνου τής έξ άφορμής αύτοϋ παγιώσεως σχισμάτων έντός τών κόλ
πων τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, έξητάσθη ύπό Συμβουλευτικής Διασκέ- 
ψεως περί τοϋ καθορισμού κοινής ήμερομηνίας έορτασμοϋ τοϋ Πάσχα 
όργανωθείσης ύπό τής ’Επιτροπής «Πίστις καί Τάξις» τοϋ Παγκοσμίου 
Συμβουλίου τών ’Εκκλησιών είς τό ένταϋθα Κέντρον τοϋ Οικουμενικού 
Πατριαρχείου άπό 16 δως 20 Μαρτίου 1970. Είς τήν Διάσκεψιν ταύτην άν- 
τιπροσοιπεύθησαν έξ έπόψεως όρθοδόξου : τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον 
(καλέσαν ώς ειδικόν Σύμβουλον αύτοϋ τόν άείμνηστον ορθόδοξον άστρο- 
ονόμον κ. Κωνσταντίνον Χασάπην), ή ’Εκκλησία τής Ρωσσίας, ή ’Εκκλη
σία τής Ρουμανίας καί ή ’Εκκλησία τής ’Ελλάδος. Μετέσχον έπίσης 
εκπρόσωποι τών Αρχαίων ’Ανατολικών ’Εκκλησιών, τής «Γραμματείας 
διά τήν ενότητα τών Χριστιανών» τοϋ Βατικανού (μετά τοϋ άστρονόμου 
τοϋ Βατικανού πανοσιολ. Δρ. Ο’ Connell), τής Παγκοσμίου Λουθηρανι
κής ‘Ομοσπονδίας, τής Ά γγλικανικής ’Εκκλησίας κ.α.

Γνωστή ή έπί τοϋ θέματος τοϋ κοινοϋ έορτασμοϋ τοϋ Πάσχα ή κοινή 
δήλωσις τών ’Ορθοδόξων πρό τής Ε' Γενικής Συνελεύσεως τοϋ Π.Σ. ’Εκκλη
σιών είς Ναϊρόμπι 54.

6. Ώ ς  πρός τήν είσήγησιν τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Επιτροπής περί τής «Οικονομίας έν τή Όρθοδόξω Έ κκλη σ ή »  ό τότε

53) ΔιορΟόδοξος Προπαρασκευαστική Ε πιτροπή, σελ. 45—48.
54) Τό κείμενον (είς τόν τόμον: Breaking Barriers, Nairobi 1975, σελ. 194) έχει οΟτω: 
«Wc, the delegates οΓ the Eastern Orthodox Churches, members of the World Council

of Churches, present at its Fifth Assembly, expressing the unanimous decision of our res-
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'Αρχιμανδρίτης καί νϋν Μ ητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βαρθολομαίο; 
Ά ρχοντώνης, ειδικός θεολόγος έπί θεμάτων Κανονικού Δικαίου, έξέφρασε 
τήν άποψιν ότι «θά ήτο προτιμότερον νά μή είχε συμπεριληφθή τό θέμα 
τοϋτο είς τόν ύπό τής Α ' Πανορθοδόξου Διασκέψεως καταρτισθέντα Κατά
λογον θεμάτων καί επομένως νά μή είχεν έξετασθή καί ύπό τής Προπα
ρασκευαστικής ’Επιτροπής, τοϋτο δέ διότι ή Οικονομία είναι τι δπερ βιοϋται 
μάλλον ή περιγράφεται καί καθορίζεται, έστω καί ούχί μόνον κανονικούς 
αλλά καί Οεολογικώς, έν τή Ό ρθοδόξω 'Εκκλησία, τής οποίας αποτελεί 
αϋτη χαρακτηριστικόν γνώρισμα καί πανάρχαιον προνόμιον» 55. Καί συνε
χίζει : «τό θέμα τής οικονομίας δέν είναι άπλώς θέμα πειθαρχίας καί τά- 
ξεως καί Κανονικοϋ Δικαίου, άλλ’ έχει καί μίαν θεολογικήν καί δή έκκλη- 
σιολογικήν διάστασιν, ήτις ουδόλως είναι δυνατόν νά παροραθή. 'Εντός 
τών πλαισίων τής έκκλησιολογικής ταύτης διαστάσεως τής οικονομίας, 
επιδιώκεται ή εφαρμογή αύτής είς τάς σχέσεις τής Ό ρθοδόξου ’Εκκλησίας 
πρός τούς εκτός αύτής εύρισκομένους Χριστιανούς. Λησμονείται όμως 
έν προκειμένω τοϋτο μέν δτι ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία δέν άπεφάνθη είσέτι 
έν Οικουμενική Συνόδω περί τής θέσεως τών άλλων Χριστιανών καθ’

pective churches, and after conferring here in Nairobi on the issue o f a fixed date for a com
mon cclcbration o f the Resurrection of the Lord by all Christians, declare:

1. Wc fcrcct with joy the initiative of the World Council o f Churches and o f the Secre
tariat for Promoting Christian Unity of the Vatican to bring this matter before this 
Assembly and to the attention of all Christian churches.

2. Wc remind all Christians that the wish to have a common cclcbration of Easter and 
a common witness o f the ressurection of our Lord at the same day was expressed years 
ago by the Eastern Orthodox Church, and we are happy that this issue has been a matter 
of serious consideration by the World Council of Churches and the Vatican.

3. Although wc recognizc and respect the effors of the United Nations tow ards a 
common Easter by all Christians and we acknowledge the importance o f the social and eco
nomic considerations behind these efforts, we nevertheless wish to give priority to the sa
credness o f the celebration of the rcssurcction o f our Lord in accordance with the tradition 
o f the ancient Church.

4. It is these grounds that our respective churchcs. after correspondence on this matter, 
have decided that no individual Orthodox Church may take any position on this issue 
without a general Pan - Orthodox decision.

5. In accordance with and in consequence of the above mentioned initiative of the 
Orthodox Church fo r the common cclcbration o f Easter, wc declare that, since this subjccl 
has already been put under examination before the Eastern Orthodox Church in its entirety, 
it is left to us to suggest to our churchcs that this subject be examined and decided upon in 
one o f the forthcoming Pan - Orthodox meetings.

6. We are  asking the head delegates of the Ecumenical Patriarchate to make this decla
ration before the Assembly».

55) «’Επίσκεψις», up. 50/14-3-1972.
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εαυτούς καί έν σχέσει πρός έαυτήν. τούτο δέ δτι εύρισκόμεΟα σήμερον 
μόλις είς τήν όδόν τών θεολογικών διαλόγων μετ’ αύτών, πρό τής διεξα
γωγής καί λήξεως, θετικής ή αρνητικής, τών οποίων Οά ήτο άκαιρον, ασκο
πον και άνωφελές, ίσως δέ καί έπιζήμιον, νά καθορίσωμεν ήμεϊς οί ’Ορθό
δοξοι συνοδικώς τά κατ’ οικονομίαν δυνάμενα νά Ισχύουν είς τάς σχέσεις 
ήμών μετ’ αύτών, καθ' ήν στιγμήν εχομεν ώς οδηγόν τήν μέχρι τοϋδε πρα- 
ξιν τής Ε κκλησίας, ή όποία έπιτρέπει διάφορον λύσιν άναλόγως τών το
πικών καί άλλων συνθηκών έκάστης περιπτώσεως.

Έ ξ  άλλου, είς τούς κόλπους τών άλλων Χριστιανικών Ε κκλησιώ ν 
καί 'Ομολογιών συντελοϋνται έπ’ έσχάτων ανακατατάξεις καί πρόοδοι άπό 
οικουμενικής άπόψεως, τών όποιων δέν δυνάμεθα νά προβλέψωμεν καί προ- 
δικάσωμεν τήν πορείαν καί έξέλιξιν, έν όψει τής όποιας, έπαναλαμβάνομεν, 
Οά ήτο τουλάχιστον άκαιρος ή εισαγωγή ομοιομόρφου καί δεσμευτικής 
δι’ δλας τάς Αύτοκεφάλους ’Ορθοδόξους Ε κκλησίας πράξεως ώς πρός 
τήν οικονομίαν, φερούσης τήν σφραγίδα άποφάσεως τής 'Αγίας καί Με
γάλης Συνόδου».

Ώ ς  είναι γνωστόν, έπί τοϋ θέματος τής Εκκλησιαστικής Οικονομίας 
οί έλλογιμ. καθηγηταί ΓΤ. Μπρατσιοκης, Π. Τρεμπέλας, Κ. Μουρατίδης, 
’Α. Θεοδώρου καί Ν. Μπρατσιώτης ύπέβαλον πρός τήν Ί . Σύνοδον τής 
Ε κκλησίας τής Ελλάδος, ύπό ήμερομηνίαν 5.6.1972 καί ύπό τόν τίτλον : 
«Ή  Εκκλησιαστική Οικονομία έν σχέσει πρός τήν Είσήγησιν τής Προ
παρασκευαστικής Επιτροπής» Υπόμνημα 56, Γ.ίς τό όποιον προβαίνουν 
είς έντονον κριτικήν τής Είσηγήσεως κατηγοροΰντες αύτήν δτι «προχεί
ρου καί βεβιασμένως έπελήφθη τοϋ κεφαλαιώδους τούτου θέματος τής 
’Ορθοδόξου ήμών πίστεως, καί ούχί διά τής έπιβαλλομένης καί ένδελεχοϋς 
καί εμπεριστατωμένης μελέτης τών πηγών», έργασθεΐσα έπί τή βάσει συγ- 
κρητιστικών κριτηρίων καί διαβρωτικών τοϋ ορθοδόξου φρονήματος θεω
ριών άναπτυσσομένων έν τώ χώρω τής οικουμενικής κινήσεως. Γενικώς, 
κατά τήν άποψιν τών συντακτών τοϋ ’Υπομνήματος, έκ τής Είσηγήσεως 
τής Ε πιτροπής «δίδεται ή έντύπωσις, δτι ή χρήσις τής Ε κκλησιαστικής 
Οικονομίας γίνεται πολλάκις ύπό τής Ε κκλησίας « (άφειδώς) ». μάλιστα 
δέ κατά τήν έφαρμογήν της έπί ετεροδόξων καί σχισματικών. Τυχόν άπο- 
δοχή τής Είσηγήσεως ταύτης, παρατηρούν, θά ήδύνατο νά άποβή καταστρε
πτική διά τήν κανονικήν τάξιν καί έν γένει παράδοσιν τής ‘Ορθοδόξου 
Εκκλησίας.

Είς τάς παρατηρήσεις αύτάς άπήντησεν ό σεβ. Μ ητροπολίτης Ά ξώ - 
μης κ. Μεθόδιος57. Ούχ ήττον ή Γραμματεία, κατόπιν καί άλλων έπαφών

56) Ή  Έκκλησιασιαστική Οικονομία, σελ. (V - VII).
57) Μητροπολίτου Ά ξώ μης Μεθοδίου, περί τήν «Εκκλησιαστικήν Οικονομίαν». 

Ά πάντησις είς καΟηγητάς τής θεολογίας. Ε κκλησιαστικός Φάρος, τόμος ΝΣΤ., (1,11).
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μετά Ό ρθοδόξων θεολόγων, συμμερίζεται τάς επιφυλάξεις τοϋ σεβ. Μ ητρο
πολίτου Φιλαδελφείας κ. Βαρθολομαίου ώς πρός τό θέμα τούτο άν μή τι 
αλλο καί ένεκα ακριβώς τής όξύτητος, τήν όποιαν ελαβεν ή περί αυτό συ- 
ζήτησις καί ή όποία μαρτυρεί, ότι τοϋτο δέν έτυχε είσέτι τής πανορθοδό- 
ξοι> εκείνης αποδοχής, ήτις καί Οά έπέτρεπε τήν άζήμιον συζήτησιν αύτοϋ 
υπό τής Μεγάλης Συνόδου.

(γ) Ή  άπήχησις είς τόν έτερόδοξον χριστιανικόν κόσμον.
Περαίνοντες τήν άνωτέρω έπισκόπησιν τής πλούσιας όντως φιλολογί

ας. ή όποία άνεπτΰχθη περί τής Συνόδου είς τόν κύκλον τών Όρθοδόξων 
θεολόγων καί τών λοιπών πιστών, δέν θεωροϋμεν άσκοπον νά προσθέ- 
σωμεν λέξεις τινάς καί περί τής άπηχήσεως. τήν όποιαν εύρεν ή εξαγγελία 
οτι προετοιμάζεται μία Μεγάλη Σύνοδος έν τή Ό ρθοδόξω Έκκλησίςι μετα
ξύ τοϋ έτεροδόξου Χριστιανικού κόσμου. Ουτω, είς τό ρωμαιοκαθολικόν 
περιοδικόν τής Ζυρίχης «Orienticrung», είς τό φύλλον αύτοϋ τής 31 ’Ο
κτωβρίου 1973. ό Wilhelm dc Vries, άφοϋ διαγράψη τάς δυσχερείας τοϋ 
προετοιμαζομένου έργου, συνοψίζει τό κυριώτερον πρόβλημα, τό όποιον 
αντιμετωπίζει σήμερον ή Ό ρθοδοξία. ώς άκολούθως : «κατά ποιον τρό
πον είναι δυνατόν νά φθάσουν αί έπί μέρους ορθόδοξοι Έ κκλησίαι είς ένα 
minimum ένιαίας ένεργείας : »· προχωρεί δέ διά νά έξάρη τήν σπουδαιό- 
τητα μιας άνανεώσεως τής ’Ορθοδοξίας διά τήν χριστιανωσύνην γενικώ- 
τερον. Τάς άπόψεις των έπίσης άπέστειλαν εις τήν Γραμματείαν τό Σε- 
μινάριον θεολογικών σπουδών «"Αγιος Νικόλαος» τοϋ Μπάρι, ό π. Louis 
Bouycr, ό π. C.J. Dumont, ο.ρ., ό π. Carlo Hoffstetter. Ά φ ’ έτέρου, πλου- 
σιωτάτη φιλολογία έδημιουργήθη. ϊδίςι άπό ρωμαιοκαθολικής πλευράς, 
διά τήν Είσήγησιν τής Διορθοδόξου Ε πιτροπής περί «Οικονομίας έν τή 
Όρθοδόξω Έ κκλησίφ), τοϋτο δέ διά τόν λόγον ότι τό ώς άνω θέμα είναι 
τό κατ’ έξοχήν άπτόμενον τών σχέσεων τής ’Ορθοδοξίας μετά τών μή Ό ρθο
δόξων. Άναφέρομεν έν προκειμένω τάς Εισηγήσεις τοϋ π. Δημητρίου Σα- 
λάχα (2 Μαρτίου 1975)s8 ώς καί τοϋ καθηγητοϋ S. Plurlncr ο.ρ., τοϋ Fribourg, 
τά άρθρα : «Okonomie und Akribie als Normen Kirch lichen Handclns» τοϋ 
καθηγητοϋ Ernest Suttner τοϋ WGrzburg (Ostkirchl. Studicn), «L’Economic 
dans Γ Eglise orihodoxe» τοϋ K. Duchatdlez (Irdnikon, 1973/No 2), ώς καί 
έτερα τοϋ αύτοϋ. «La Economia en la Iglesia Ortodoxa» τοϋ Μ ιχ. Garijo 
( «Dialogo Ecumenico», τόμ. 10 τοϋ 1975, 40. 39) κλπ.

Είναι χαρακτηριστικόν, ότι ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρά τοΐς μή Ό ρ- 
θοδόξοις άπέσπασε τό άκόλουθον άπόσπασμα τοϋ περί Οικονομίας ειση
γητικού κειμένου τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής ’Επιτροπής :

58) 'A itocxuU iauc εις τήν Γραμματέαν.
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«Ή  Ά για  ήμών ορθόδοξος Ε κκλησία , έχουσα συνείδησιν τής σημασίας 
καί σπουδαιότητος τής παρούσης δομής τοϋ συγχρόνου Χριστιανισμού, 
όχι μόνον αναγνωρίζει, καίπερ αύτή οϋσα ή Μία, 'Αγία, Καθολική καί 
Ά ποστολική Ε κκλησία , τήν όντολογικήν ύπαρξιν δλων τούτων τών Χρι
στιανικών ’Εκκλησιών καί ’Ολοτήτων, άλλά καί Οετικώς πιστεύει ότι αί 
πρός πάσας ταύτας σχέσεις αύτής στηρίζονται έπί τής δσον ενεστι ταχυ- 
τέρας καί άντικειμενικωτέρας άποσαφηνίσεως τοϋ δλου έκκλησιολογικοϋ 
θέματος καί τής γενικωτέρας παρ’ αύταϊς διδασκαλίας περί μυστηρίιον καί 
χάριτος καί ίερωσύνης καί άποστολικής διαδοχής» 59.

Τί σημαίνει δμως τοϋτο, παρατηρούν ενιοι έκ τών μή Όρθοδόξων 
θεολόγω ν: Είς τί συγκεκριμένως συνίσταται ή αύτοσυνειδησία τής ΌρΟο
δόξου ’Εκκλησίας ώς τής Μιδς, Ά γιας. Καθολικής καί Ά ποστολικής 
’Εκκλησίας καί κατά συνέπειαν τό πρόβλημα τής ένότητος αύτής μετά 
τών λοιπών ’Εκκλησιών ;

Έ π ί τή βάσει ποίου έκκλησιολογικοϋ κριτηρίου γίνεται ή σαφής 
διάκρισις μεταξύ ’Εκκλησιών καί 'Ομολογιών, τόσον είς τόν κατάλογον 
τής Ρόδου, δσον καί ε ίς τήν ανωτέρω διαπίστωσιν τής Διορθοδόξου προ
παρασκευαστικής ’Επιτροπής :

Ό τα ν  όμιλώμεν περί «Εκκλησιών» εκτός τής ΌρΟοδόξου, πώς δυνά- 
μεθα νά όμιλώμεν περί τής «Μιας Α γ ία ς . . . ’Εκκλησίας» χωρίς νά άντι- 
φάσκωμεν ; Ά λ λ ο ις  λόγοις. μήπως νομιμοποιώμεν οϋτω τήν ύπαρξιν πολ
λών εκκλησιών παρά τήν Μίαν καί άρα καί τήν διαίρεσιν, άμνηστεύοντες 
αύτάς καί θεωροϋντες τήν ’Ορθόδοξον Ε κκλησίαν άπλώς ώς μίαν τών «όμο-

59) ΔιορΟόδοξος Προπαρασκευαστική ‘Επιτροπή, σ. 126.
Ώ ς  γνωστόν ή  Δ' ΠανορΟόδοξος Δ ιάσκενις άπειράσισε τήν σύστασιν τριών ΔιορΟο- 

δόξων Θεολογικών ’Επιτροπών διά τούς διαλόγους μετά τών άρχαίων Α νατολικώ ν 'Εκκλη
σιών, τής Ά γγλικανικής καί τής Παλαιοκαθολικής 'Εκκλησίας. Έ ν  τώ μεταξύ κατηρτίσΟη 
καί ΔιορΟόδοξος Τεχνική Θεολογική 'Επιτροπή διά τήν προπαρασκευήν τοΟ διαλόγου μετά 
τής Ρωμαιοκαθολικής 'Εκκλησίας.

Ώ ς  πρός τόν διάλογον μετά τών Λουθηρανών ή Δ' Πανορθόδοξος Διάσκεψις αποφά
σισε: «α) θεω ρεί ώς λυσιτελή τήν εναρξιν αμοιβαίων έπαφών μεταξύ Ό ρθοδόξων καί Λου
θηρανών, πρός δημιουργίαν άγαΟών σχέσεων καί προλείανσιν οΰτω τοΟ έδάφους. β) Φρονεί 
μέν δτι ό διάλογος ούτος δέον Ινα διεξαχΟή μεταξύ τής 'Ορθοδόξου Ε κκλησ ίας καί τής 
Παγκοσμίου Λουθηρανικής 'Ο μοσπονδίας θεωρεί δμως εύκταϊον δπως προηγουμένως έπι- 
διωχθή καί έπέλΟη συμ«ι>ωνία τις καί ένωσις πρός άλλήλας τών μεγαλυτέρων καί συντηρη- 
τικωτέρων Προτεσταντικών Λουθηρανικών Μερίδων, γ) Έ πίσης θεωρεί άναγκαίον δπως 
πρός προπαρασκευήν τοΰ Διαλόγου άπό τούδε άνατεθή είς ειδικούς όρθοδόξους θεολόγους 
ή μελέτη τών προβλημάτων, τά όποία ένδέχεται νά εμφάνιση ό διάλογος ούτος, καί δ) Π ρο
τείνει δπως, όταν τούτα Οά έχωσι συντελεσθή, συσταΟή ειδική ΔιορΟόδοξος Θεολογική 
Ε π ιτροπή , Ινα αΰτη προετοιμάση έν τοίς έπί μέρους καί έν καιρώ διεξαγάγη τόν Διάλογον». 
Πρακτικά, σελ. 99.
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λογιακών εκκλησιών» ; Καί ποιούμεθα μέν χρήσ ιν  τής λέξεως (ος τεχνικού 
δρου καταχρηστικώς και έν  τώ κοινφ λόγψ, τοΟτο όμως ουδόλως σημαίνει 
ότι ταυτίζομεν τάς «Εκκλησίας» πρός τήν Μίαν Ε κκλησίαν, προσχωροΰν- 
τες είς θεωρίας ώς ή τών κλάδων (branch theory) ή τής Περιεκτικότητος 
(comprehensiveness), ας δέν δύναται νά δεχθή ή ΌρΟόδοξος συνείδησις 60.

Έ ν  πάση περιπτώσει, δύναται μία Ε κκλησία , όταν ταυτίζη τά έαυτής 
όρια πρός τά τής Μιας, 'Αγίας, Καθολικής καί ’Αποστολικής Εκκλησίας 
νά δέχηται παρομοίαν αύτοσυνειδησίαν άλλων Εκκλησιώ ν χωρίς νάσχε- 
τικοποιή τήν έαυτής συνέχειαν καί συνέπειαν ;

Ποια είναι έπί τέλους ή έκκλησιολογική βάσις, έφ’ ής στηρίζουν οί 
’Ορθόδοξοι τάς ένωτικάς προσπαθείας αύτών μετ’ άλλων Εκκλησιώ ν, αί 
όποΐαι ομολογούν τήν αύτήν πίστιν είς τόν Ίησούν Χριστόν ώς Κύριον 
καί Αυτρωτήν τού κόσμου;

Πρόκειται περί έξόχως εύαισθήτων καί έπιτακτικών έρωτημάτων, τά 
όποια οδηγούν είς υπεύθυνον έπανεξέτασιν τών ήμετέρων θέσεων. Προ- 
σωπικώς πιστεύομεν ότι ή ύπαρξις Ε κκλησίας έκτός τής Ε κκλησίας, έν 
τή πλήρει έννοίςι τής λέξεως Ε κκλησία, είναι δυνατόν νά άναγνωρισθή. 
έκεΤ ένθα διαπιστούνται ή ένότης τής πίστεως, ώς αΰτη παρεδόθη είς τά 
Σύμβολα τών άρχαίων Οικουμενικών Συνόδων άφ* ένός καί ή μετ’ αύτής 
άναποσπάστως συνδεδεμένη άποστολική Διαδοχή άφ* έτέρου.

Έ κ  τής ανωτέρω έπισκοπήσεως καταφαίνεται, ότι περί τήν προβλη
ματικήν τής Ά για ς καί Μεγάλης Συνόδου τής ’Ορθοδόξου Ε κκλησ ίας έχει 
πλέον δημιουργηθή, τούλάχιστον είς τόν κύκλον τών ένεργώς συμμετε- 
χόντων είς τήν ζωήν τής Ε κκλησίας, καί δή καί, ιδιαιτέρως, τών θεολό
γων αύτής, μία φιλολογία άρκούντως πλούσια, ή όποία έχει φωτίσει πλεί- 
στας όσας πλευράς τοΰ παρασκευαζομένου μεγάλου έγχειρήματος. Βεβαίως 
όμως άξία έξετάσεως παραμένει πάντοτε ή διατυπωθεϊσα έπιφύλαξις, ότι 
ή φιλολογία αύτή δέν άπηχεί κατ’ άνάγκην καί άντίστοιχον συμμετοχήν 
τών εύρυτέρων στρωμάτων τοΰ πληρώματος τής Ε κκλησ ίας μας, είς έν 
γεγονός τοΰ όποιου ή  σημασία θέλει έξαρτηθή έκ τής σωτηριολογικής αύτοΰ 
άπηχήσεως* έκ τοΰ έάν, μέ άλλας λέξεις, ή ’Ορθόδοξος Ε κκλησ ία  θά είναι 
είς θέσιν νά ένισχύση τήν πίστιν έκείνων πρός οΰς άπευθύνεται, ότι αΰτη 
είναι συνεπής πρός Έαυτήν. Ε κκλησία  ζώσα, δυναμένη νά προσφέρη είς 
τό κήρυγμα τοΰ Εύαγγελίου τήν σάρκα τής Ιστορίας άνευ διασπάσεως τής 
συνεχείας της, έκ τοΰ έάν, τέλος, είναι αΰτη άξία τοΰ όνόματός της, τής 
παραδόσεώς της, τής άποστολής καί τής εύρυτέρας σημασίας της διά συμ- 
παντα τόν σύγχρονον χριστιανικόν κόσμον.

60) Γ. Γα>.(τη, βνΟ’ άνωτ.
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ΠΡΟΓΡΑΜ Μ Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΕΝΑΡ-
ΞΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ.

Ό  Π ρ ό ε  δ ρ ο ς: Εις τό όνομα τοΟ Πατρός καί τού ΥίοΟ καί τοϋ 'Αγίου Πνεύματος. 
Ό λ ο ι όμοΟ οί Σύνεδροι, Εκαστος είς τήν (δίαν αύτοϋ γλώσσαν, άπαγγέλουν τό «Βασι

λεύ Ο ύράνιε...» .
Ό λ ο ι όμού οί Σύνεδι>οι, Εκαστος ε ίς  τήν ιδίαν αύτοϋ γλώσσαν, φάλλουν τό «Ευλογη

τός εΐ Χριστέ».

9.30—11.00 Συνεδρία
11.00—11.30 Διάλλειμα
11.30—13.00 Συνεδρία 
13.30 Γεϋμα
16.30—18.00 Συνεδρία

Έ καστη  συνεδρία λήγει διά τοϋ «ΔΓ εύχών».
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