


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΙΚΑ

VI

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ 
CHAMB£SY -  ΓΕΝΕΥΗΣ 1982



Σ Υ Ν Ο Δ Ι Κ Α
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: ΒΛΑΣΙΟΣ ΙΩ. ΦΕΙΔΑΣ

Εις τά «ΣΥΝΟΛΙΚΑ» δημοσιεύονται ή άναδημοσιεύονται άρθρα, άναφερόμενα εις 
την όρθόδοξον συνοδικήν παράδοσιν καί εις την προπαρασκευήν τής Άγιας καί 
Μεγάλης Συνόδου τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας. Τά άρθρα άποστέλλονται εις τήν 
Γραμματείαν έπί τής Προπαρασκευής τής Άγιας καί Μεγάλης Συνόδου εις το 'Ορ
θόδοξον Κέντρον του Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου: Centre Orthodoxe du Patriar
chal Oecumenique, 37, Chemin de Chambesy, 1292 Chambesy (Geneve), SUIS
SE.

SYNODIKA
PUBLICATION DU SECRETARIAT POUR LA PREPARATION 

DU SAINT ET GRAND CONCILE 
DE L’EGLISE ORTHODOXE

CHARGE DE LA PUBLICATION: VLASSIOS J. PHEIDAS

"Synodica” publie des textes inedits et reproduit des articles se rapportant a la 
tradition conciliaire orthodoxe ainsi qu’a la preparation du saint et grand Conci- 
le de I’Eglise Orthodoxe. Les articles sont a envoyer au Secretariat pour la prepa
ration du saint et grand Concile de I’Eglise Orthodoxe: Centre orthodoxe du Pa- 
triarcat (Ecumenique. 37, Chemin de Chambesy GH-1292. Chambesy-Geneve, 
SUISSE

Copyright: Les editions du Centre Orthodoxe. Chambesy 1982.



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΙΚΑ

VI

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ 
CHAMBESY -  ΓΕΝΕΥΗΣ 1982



'



Π Α Ν Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ο Σ  Δ Ι Α Σ & Ε Ψ Ι Σ
ΣΥΝΕΑΘΟΥΣΑ ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΟΔΟΞΩ ΚΕΝΤΡΩ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ 
Σαμπεζύ - Γενεύης, 8-15 Ιουνίου 1968

IV
C O N F E R E N C E  P A N O R T H O D O X E

REUNIE AU CENTRE ORTHODOXE 
DU PATRIARCAT OECUMENIQUE 

Chambesy - Geneve, 8-15 Juin 1968





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ύπό Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως Δαμασκηνού 7 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ -  ΚΕΙΜΕΝΑ 9

ANNEXE
I. Reunion de la Commission 117

II. Travaux de la Commission 117
III. Communique de la Commission 120
IV. Decisions de la Commission 125

5



____



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ή Δ ' Πανορθόδοξος Διάσκεψις, συγκληθεΐσα ώς Δ ιορθόδοξος 
Επιτροπή είς τό έν Σαμπεζύ τής Γενεύης ‘Ορθόδοξον Κέντρον τού Οι
κουμενικού Πατριαρχείου (8-15 Ιουνίου 1968), υπήρξε σημαντικός 
σταθμός εις τήν καθ’ ϋλου μεθόδευσιν και προώθησιν του έργου τής 
προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής κατ’ Άνατολάς 
Όρθοδόδου Εκκλησίας.

Ή  σημασία αυτη του έργου τής ώςΔιορθοδόξου ’Επιτροπής συγ- 
κληθείσης Διασκέψεως κατέστη αισθητή ήδη κατά τάς διεξαχθείσας 
συζητήσεις όχι μόνον έξ έπόψεως έκπροσωπήσεως των κατά τόπους 
Αύτοκεφάλων και Αυτονόμων ’Ορθοδόξων Εκκλησιών, άλλά καί έξ 
έπόψεως σπουδαιότητος τών έν αυτή ληφθεισών αποφάσεων. Έν τή 
έννοια ταύτη ό Πρόεδρος τής Διασκέψεως Μητροπολίτης Γέρων Χαλ- 
κηδόνος κ. Μελίτων άπεδέχθη τήν γενικώτερον έκφρασθεϊσαν έπιθυ- 
μίαν καί υπέβαλε τω Οικουμενικά) Πατριάρχη τήν ευχήν δια τήν έκ τών 
υστέρων μετονομασίαν τής Διορθοδόξου "Επιτροπής είς «Πάνορθόδο- 
ξον Διάσκεψιν». Τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον άπεδέχθη τήν έκφρα- 
σθεΐσαν έπιθυμίαν συνεκτιμήσαν και τήν σπουδαιότητα τοϋ έργου τής 
Διορθοδόξου ’Επιτροπής, και ώνόμασε ταΰτην «Πανορθόδοξον Δ ιά
σκεψιν».

Ή σημασία καί ή σπουδαιότης τοϋ έργου τής Διασκέψεως έκεί- 
νης διά τήν προπαρασκευήν τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής "Ορ
θοδόξου ’Εκκλησίας κατέστησαν άναγκαίαν τήν δημοσίευσιν τών πρα
κτικών αυτής είς τά ΣΥΝΟΔΙΚΑ προς διευκόλυνσιν τών Αύτοκεφάλων 
καί Αύτονόμων ‘Ορθοδόξων ‘Εκκλησιών είς τήν προετοιμασίαν τού έρ
γου τής Συνόδου.

t  Μητροπολίτης Τρανουπόλεως ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ 
Γοαμματεύς τής Γοαμματείας έπί τής Προπαρασκευής 

τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής ‘Ορθοδόξου ‘Εκκλησίας

Σαμπεζύ - Γενεύης, 1982
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Δ'
Π Α Ν Ο Ρ 0 Ο Δ Ο Ε Ο Σ  Δ Ι Α Σ Κ Ε Ψ Ι Σ

ΣΥΝΕΑΘΟΥΣΑ ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΟΔΟΞΩ ΚΕΝΤΡΩ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ 

Σαμπεζύ - Γενεύης, 8-15 ’Ιουνίου 1968

ΠΡΑΚΤΙΚΑ -  ΚΕΙΜΕΝΑ

Α' ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Σάββατον 8η Ιουνίου

Ή πρωτοβουλία και κανονική προσκλήσει τής Αύτοΰ Θειοτάτης 
Παναγιότητος, τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Άθηναγόρου, συν- 
αινέσει δε τών Μακαριωτάτων Προκαθημένων τών έπί μέρους 'Ορθο
δόξων 'Εκκλησιών, συγκαλουμένη έν Γενεύη Διορθόδοξος ‘Επιτροπή, 
ήρξατο τών έργασιών αύτής, συμφώνως προς τά δι' αλληλογραφίας 
μεταξύ τών άδελφών ’Εκκλησιών προαποφασισθέντα, τό άπόγευμα 
τού Σαββάτου, 8ης ’Ιουνίου 1968, έν τώ έν Σαμπεζύ τής Γενεύης 
Όρθοδόξω Κέντρω τού Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Τών διαφόρων 'Αντιπροσωπειών άφιχθεισών είς Γενεύην και έγ- 
κατασταθεισών είς τά καταλύματα αύτών, πλήν τών 'Αντιπροσωπειών 
τών Εκκλησιών Ρουμανίας καί Βουλγαρίας, δηλωσασών καθυστέρη- 
σίν τινα, οΙ ’Αρχηγοί τών παρουσών έν Γενεύη ’Αντιπροσωπειών προ- 
σήλθον, τή προσκλήσει τού Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδό- 
νος κ. Μελίτωνος, 'Αρχηγού τής 'Αντιπροσωπείας τού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, περί ώραν 17ην, είς τό ώς άνω Κέντρον, ϊνα σχώσι 
πρώτην τινά σύσκεψιν πρός ένημέρωσιν έπί τού προκειμένου τή ’Επι
τροπή έργου, συμφώνως πρός τήν καθορισθεϊσαν ήμερησίαν διάταξιν 
αύτής, καί λήψιν άποφάσεων έπί τών διαδικαστικής ύφής λεπτομε
ρειών, ώς έπίσης καί έπί τού Προγράμματος έργασιών τής ’Επιτροπής.

Κατά τήν σύσκεψιν ταύτην ό Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκη- 
δόνος κ. Μελίτων άναλύει τό περιεχόμενον τής ήμερησίας διατάξεως 
τών έργασιών τής Διορθοδόξου Επιτροπής, ώς τούτο άναγράφεται έν 
τοΤς έξαγγελτηρίοις τής συγκλήσεως τής 'Επιτροπής σεπτοϊς Γράμμασι 
τού Οικουμενικού Πατριάρχου ύπό ήμερομηνίαν 10 Φεβρουάριου 
1968 καί άριθ. Πρωτ. 54, καί έχει οϋτω:
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«Α) ‘Η μελέτη καί κατάρτισις σχεδίου καθορίζοντος τον 
τρόπον τής διά διορθοδόξου συνεργασίας προπαρασκευής τοΰ 
έργου τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ήτις μέλλει ϊνα άποφαν- 
θή έπί τών έν τώ Καταλόγω τής Α' Πανορθοδόξου Διασκέψεως 
θεμάτων.

«Β) ‘Η θεώρησις τής μέχρι τοϋδε σημειωθείσης προόδου, 
ώς καί τοΰ δέοντος έφεξής γενέσθαι, έπί τοϋ θέματος τών σχέ
σεων τής ’Ορθοδόξου ήμών Εκκλησίας μετά τών 'Εκκλησιών: 

«α) Ρωμαιοκαθολικής,
«β) Άγγλικανής,
«γ) Παλαιοκαθολικής,
«δ) Μεταχαλκηδονίων,
«ε) Λουθηρανής.

«Γ) ‘Η έξέτασις τοΰ τρόπου τής συστηματικωτέρας καί πληρεστέ- 
ρας όρθοδόξου προσφοράς είς τό έργον τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου 
τών 'Εκκλησιών γενικώς καί Ιδία έν δψει τής έν Ούψάλη Δ' Γενικής Συ- 
νελεύσεως αύτοϋ».

Κατόπιν τής άναλύσεως τών έπί μέρους τής ήμερησίας διατά- 
ξεως, ό Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Μελίτων θέτει ύπ’ ό- 
ψιν τών παρόντων τό σχέδιον Προγράμματος έργασίας έν τή Επιτρο
πή, καθ'δ τό δλον έργον ταύτης θά ήδύνατο νά διεξαχθή έν έργασίαις 
γινομέναις έν όλομελεία τής ’Επιτροπής καί έν κατανομή τών μελών 
αύτής είς ισαρίθμους έπί μέρους 'Επίτροπός, δσα καί τά θέματα τής 
ήμερησίας διατάξεως, αϊτινες καί συνερχόμενοι ύπό τήν προεδρείαν 
τών κατά σειράν 'Αρχηγών τών 'Αντιπροσωπειών, νά μελετώσι τό είς 
έκάστην άνατιθέμενον θέμα καί έν συνεχεία νά ύποβάλλωσι τή Όλομε
λεία τά πορίσματα τών έργασιών αύτών ύπό τύπον έκθέσεως καί σχε
δίου άποφάσεων, πρός έπιψήφισιν ύπό ταύτης. Καί τούτου άποδεκτοϋ 
γενομένου ύπό πάντων τών παρόντων, άναγιγνώσκεται ύπό τοϋ πα
ρόντος είς τήν Συνεδρίαν Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστό
μου, χρέη Γραμματέως άσκοΰντος κατ' αύτήν, σχέδιον προγράμματος 
ήμερησίας έργασίας τής 'Επιτροπής, δπερ καί γίνεται άποδεκτόν. 'Εν 
συνεχεία όρίζεται όπως τήν, έπί τή μεγάλη έορτή τής Πεντηκοστής τής 
έπιούσης, 9ης 'Ιουνίου, Θείαν Λειτουργίαν τελέσωσιν έν τώ Ναϊδίω 
τοϋ 'Ορθοδόξου Κέντρου ο) Σεβ. Μητροπολϊται Γέρων Χαλκηδόνος κ. 
Μελίτων, τής 'Αντιπροσωπείας τής 'Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, 
Χαλεπίου κ. Ήλίας, τής 'Αντιπροσωπείας τής ’Εκκλησίας 'Αντιόχειας 
καί Λένινγκραντ καί Νόβγκοροδ κ. Νικόδημος, τής ’Αντιπροσωπείας 
τής ‘Εκκλησίας Ρωσσίας, τάς δέ είδικάς Εύχάς τής Γονυκλισίας κατά
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τον ‘Εσπερινόν τοϋ ‘Αγίου Πνεύματος, άναγνώσωσι πλήν τών ώς άνω 
‘Αγίων ‘Αρχιερέων καί άλλοι κατά σειράν έκ τών λοιπών 'Αρχηγών τών 
'Αντιπροσωπειών.

Μετά τήν λύσιν τής συσκέψεως ταύτης τών 'Αρχηγών τών 'Αν
τιπροσωπειών έγένετο έν δεξιώσει, δοθείση ύπό τής ‘Αντιπροσωπείας 
τοΰ Οϊκ. Πατριαρχείου, εύρυτέρα συγκέντρωσις άλληλογνωριμίας τών 
Αντιπροσωπειών, τή συμμετοχή πάντων τών μελών αύτών, έν τή 
αιθούση τοϋ 'Ορθοδόξου Κέντρου.

Κατά τά έν τή άνω συσκέψει άποφασισθέντα, τό Πρόγραμμα 
'Εργασιών τής Διορθοδόξου 'Επιτροπής διετυπώθη ώς έξής:

8 Ιουνίου, Σάββατον:
‘Ώρα 1 6.30-17.30 Συνάντησις Προέδρων 'Αντιπροσωπειών. 
'Ώρα 17.00-19.00 Δεξίωσις άπάντων τών Συνέδρων έν τώ 
Κέντρω.

9 Ιουνίου, Κυριακή Πεντηκοστής:
Θεία Λειτουργία.
Ώ ρα 17.00 Έναρξις έργασιών.

10 Ιουνίου, Δευτέρα:
Ώ ρα 8-9.30 Σύντομος Θεία Λειτουργία.
Ώρα 9.30-10.00 Άπλοΰν πρόγευμα πάντων έν τώ Κέντρω. 
Ώρα 10-11.30 Συνεδρία Όλομελείας.
Ώρα 11.30-11.45 Διάλειμμα.
Ώρα 11.45-13.00 Συνέχεια συνεδρίας Όλομελείας.
Ώ ρα 16.30-18.00 Συνέχεια συνεδρίας Όλομελείας.
Ώρα 18.00-18.15 Διάλειμμα.
Ώρα 18.15-19.15 Συνέχεια συνεδρίας Όλομελείας.

11 Ιουνίου, Τρίτη:
Ώ ρα 9.00-10.45 Συνέχεια συνεδρίας Όλομελείας.
Ώ ρα 10.45-11.00 Διάλειμμα.
Ώρα 11.00-12.30 Συνέχεια συνεδρίας Όλομελείας.
Ώρα 16.30-18.00 Συνεδρίαι Υποεπιτροπών.
Ώρα 18.00-18.15 Διάλειμμα.
Ώρα 18.15-19.15 Συνεδρίαι Υποεπιτροπών.

12 Ιουνίου, Τετάρτη:
Καθ' όλην τήν ήμέραν κατά τό ώράριον τής Τρίτης Συνεδρίαι 
Υποεπιτροπών.
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13 Ιουνίου, Πέμπτη:
Συντακτική έργασία έπί τών πορισμάτων τών έργασιών τών 
Υποεπιτροπών.

14 Ιουνίου, Παρασκευή:
Ώ ρα 9.00-10.45 Συνεδρία τών 'Αρχηγών τών 'Αντιπροσω
πειών.
Ώ ρα 10.45-11.00 Διάλειμμα.
Ώ ρα 11.00-12.30 Συνέχεια συνεδρίας τών ’Αρχηγών τών 
’Αντιπροσωπειών.
Ώ ρα 14.30-18.00 Συνεδρία Όλομελείας.
Ώ ρα 18.00-18.15 Διάλειμμα.
Ώ ρα 18.15-19.15 Συνέχεια συνεδρίας Όλομελείας.

15 Ιουνίου, Σάββατον:
Ώ ρα 9.00-10.45 Συνεδρία Όλομελείας.
Ώ ρα 10.45-11.00 Διάλειμμα.
Ώ ρα 11.00-12.30 Συνέχεια συνεδρίας Όλομελείας.
Ώ ρα 13.00 'Επίσημον άποχαιρετιστήριον Γεύμα, παρατιθέμε- 
νον ύπό τής 'Αντιπροσωπείας τοϋ Οικουμενικού Πατριαρ
χείου.
Ώ ρα 14.30 Συνεδρία Αρχηγών 'Αντιπροσωπειών. 
(Έπικύρωσις καί μονογράφησις Πρακτικών). .

16 Ιουνίου, Κυριακή:
Θεία Λειτουργία.

'Επίσης ώρίσθη, όπως:
α) Έκάστη Συνεδρία τής Όλομελείας άρχηται διά τής άκο- 

λούθου προσευχής:
Ό  Πρόεδρος: Εύλογητός ό Θεός...
Όλοι οΙ Σύνεδροι όμοϋ τό «Βασιλεύ Ούράνιε...».
Ό  Πρόεδρος: Τήν εύχήν τής Τρίτης Ώρας: «Κύριε, ό τό Πανάγιόν 
Σου Πνεύμα έν τή τρίτη ώρα τοΐς Άποστόλοις Σου καταπέμψας 
τούτο, Αγαθέ, μή άντανέλης άφ’ ήμών, άλλ’ έγκαίνισον ήμϊν, τοϊς 
δεομένοις Σου»,

καί
ΔΓ εύχών...

β) Έκάστη Συνεδρία Υποεπιτροπής άρχηται ώσαύτως διά 
προσευχής, άπαγγελλομένου ύφ' άπάντων τών μελών τοϋ «Βα
σιλεύ Ούράνιε...».



Β' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Κυριακή 9η 'Ιουνίου

Τήν πρωίαν, περί ώραν 10.30', έτελέσθη έν τώ έπ' όνόματι τοϋ 
'Αγίου 'Αποστόλου Παύλου τιμωμένω Ναϊδίω τοϋ 'Ορθοδόξου Κέν
τρου ή έπί τή έορτή τής Πεντηκοστής Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, 
συλλειτουργούντων τών Σεβ. Μητροπολιτών Γέροντος Χαλκηδόνος κ. 
Μελίτωνος, Χαλεπίου κ. Ήλία, καί Λένινγκραδ καί Νόβγκοροδ κ. Νικο
δήμου, συμπαραστατουμένων ύπό πρεσβυτέρων καί Διακόνων, συμ- 
προσευχομένων δε άπάντων τών Συνέδρων καί εύσεβοΰς έκκλησιά- 
σματος, έκ τών έν Γενεύη 'Ορθοδόξων.

Τον θεϊον λόγον έκήρυξεν ό Προεξάρχων Σεβ. Μητροπολίτης Γέ
ρων Χαλκηδόνος, εΙπών τά άκόλουθα πρός τό 'Εκκλησίασμα. 

«’Αγαπητοί μου άδελφοί,
Είς μίαν έκτάκτως κρίσιμον στιγμήν τής 'Ιστορίας, έσφραγισμέ- 
νην μέ μίαν μόνον ύστάτην λέξιν, τήν βίαν, καί έν μέσω ένός κό
σμου, τον όποιον συγκλονίζει ή αύτή ύστατη δύναμις, ή βία, έξ 
άμφοτέρων τών άπόψεων καί τών πλευρών, ήτοι καί ώς έσχατη 
ριζοσπαστική λύσις τών προβλημάτων καί τών άναζητήσεων διά 
τήν βελτίωσιν τών θέσεών του, τών πνευματικών, τών πολιτι
κών, τών κοινωνικών, τών οικονομικών καί τών έν γένει βιολογι
κών, καί ώς έσχατον έξ άλλου, καταφύγιον πρός διασφάλισιν τής 
κινδυνευούσης κληρονομιάς τής παραδόσεως, τής καθεστηκυίας 
τάξεως καί τής βαθμιαίας καί όμαλής, έντός τών παραδεδεγμέ
νων πλαισίων, έξελίξεως όλων τών μορφών τοϋ άνθρωπίνου 
βίου, έν μια λέξει, έν μέσω μιάς πρωτοφανούς συγχύσεως πραγ
μάτων καί ίδεών καί κινήσεων, ώς ή σημερινή, ή έπί τοΰ πιεστη
ρίου έκφραζομένη, σάς μεταδίδω εν μήνυμα φωτός καί έλπίδος: 

Ή 'Εκκλησία συνέρχεται. Ή ΐδική σας 'Εκκλησία συνέρχε
ται, διά νά άντιπαρατάξη εις τήν έσχάτην ένδειαν αύτής τής τρα
γικής στιγμής τοΰ κόσμου, ήτοι τήν άλογον βίαν, τήν άναρχικήν, 
τήν καταλυτικήν, τήν φονικήν, τήν άπέλπιδα, μίαν άλλην βίαν, τήν 
βιαίαν όρμήν τοΰ 'Αγίου Πνεύματος, τήν άναρχον, τήν δημιουργι-
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κήν, τήν συντηρητικήν και τελεσιουργικήν τών πάντων βίαν και 
δύναμιν.

Πρός τοϋτο συνηθροίσθημεν έδώ. Πρός τοϋτο, τήν άγίαν 
ταύτην και μεγάλην έορτήν τής Πεντηκοστής, άπό περάτων τής 
κατ’ Άνατολάς ’Ορθοδοξίας, συγκροτοϋμεν έν τώ Όρθοδόξιρ 
τούτω Κέντρω τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου συνάντησιν 
διορθόδοξον, διά νά συμμερισθώμεν τήν άγωνίαν σας καί διά νά 
σάς δώσωμεν μίαν άπάντησιν τήν όποιαν σάς όφείλομεν.

Σεϊς ζητείτε σωτηρίαν καί άσφάλειαν καί άρτον έπαρκή καί 
ειρήνην. Καί ήμεϊς; Ήμεϊς θεολογοϋμεν καί συζητοΰμεν καί έν 
άκαδημαϊκή μακαριότητι καί άλύτρωτοι άπό τά δεσμά ένός άρτη- 
ριοσκληρωτικοΰ πνευματικού παρελθόντος, ένός άνεδαφικοΰ 
νεοφανατισμοϋ, μιάς άσυγγνώστου νεομισαλλοδοξίας, έξω πά- 
σης πρανματικότητος, μακράν πάσης έπαφής πρός τά ζέοντα 
προσωπικά προβλήματά σας, άνίδεοι τών έπερχομένων, συμβι- 
βαζόμεθα με κάθε κατάστασιν, συμμαχοϋμεν με κάθε είδους 
βίαν καί πολλάκις τήν εύλογοΰμεν, καί πορευόμεθα ώς ά’ν ήτο 
Χθες.

Ά λλ ’ ή χθές προ πολλοΰ παρήλθεν. Ούτε κάν τήν σήμερον 
ζώμεν σήμερον. Μάς προέλαβεν ή μεθαύριον. Είναι άπέλπιδα τά 
κτυπήματα είς τήν θύραν τής ’Εκκλησίας.

Τά ήκούσαμεν. Καί άφυπνίσθημεν. Καί ήλθομεν πρός σάς. 
"Αν δεν ήρχόμεθα. '‘Αν δέν άνηρχόμεθα, ώς 'Εκκλησία, πρός τήν 
πραγματικότητα τοϋ Θεοϋ. "Αν δέν κατηρχόμεθα πρός τήν πραγ
ματικότητα τής είκόνος Του, τοϋ άνθρώπου, καί τοϋ κόσμου Του 
αύτής τής στιγμής, δέν θά ήμεθα 'Εκκλησία. Θά ήμεθα μία ένδο
ξος; ίσως θαυμαστή, Ιστορική πραγματικότης, άλλά παρελθοντο
λογία καί μόνον.

'Ενώ ή 'Εκκλησία εϊναι ζωή, είναι ή πάντοτε σήμερον έντή  
άτέρμονι έκτάσει τής αίωνιότητος.

Καί ήμεϊς οΐ πνευματικοί όδηγοί σας, οΐ Ιερείς καί οΐ θεολό
γοι, οΐ αϊροντες τόν οτςυρόν καί τήν εύθύνην τής 'Εκκλησίας, άν- 
τί νά τελειώσωμεν τήν γνώσιν ήμών καί νά σοφίσωμεν τήν μω
ρίαν ήμών έν τή Σοφία τοΰ Χριστοΰ, έν τή μωρία ήμών έμωράνα- 
μεν τήν ουσαν γνώσιν καί τήν Σοφίαν τοΰ Χριστοΰ, καί κλεισμέ
νοι είς τά κρυσφύγετά μας, ώχυρωμένοι είς τά όχυρά μας, περί τά 
λεξίδια άσχολούμενοι, άνευ πνεύματος καί πνοής, έψεύσθημεν 
ένώπιόν σας καί σάς είπομεν, καί έξακολουθοϋμεν νά σάς λέγω- 
μεν, ότι τό Πνεΰμα τό Άγιον έσταμάτησεν είς τόν όγδοον αιώνα,
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ότι έκτοτε δέν δύναται νά συνέλθη Οικουμενική Σύνοδος, ότι 
έστείρευσεν ή χάρις τοΰ Θεοΰ, ή τά άσθενή θεραπεύουσα και τά 
έλλείττοντα άναπληροΰαα, καί ότι τό ζωοποιοΰν καί τό άποφασί- 
ζον τελικώς εϊναι ή ίδική μας άρετή, αύτό τό ράκος τής άποκαθη- 
μένης, και έπειδή τό στοιχεΐον τοΰτο δέν ύπάρχει έντελές είς άλ
λους μεν σαρκικώς, είς άλλους δέ ττνευματικώς, ό Θεός καί τό 
Πνεΰμα τό Άγιον συνεταυτίσθησαν, λοιπόν, μετά τών άπεργών, 
καί oi Πατέρες καί τό Πνεΰμα τών Πατέρων έσταμάτησαν έσαεί 
είς τόν όγδοον αιώνα. Ό  νοσηρός καί έωσφορικός εύσεβισμός 
καί ή άρετολογία μας, ή έπίκηρος, ή άνθρωπίνη, ήρθη ύπέρ τήν 
δύναμιν τοΰ Χριστοΰ καί τοϋ έν Αύτώ άναπαυομένου Παναγίου 
Πνεύματος, τοΰ ποιοΰντος τούς άλιεΐς θεολόγους καί τελειοΰντος 
τούς Ιερείς. Καί λοιπόν, 'Εκκλησία δέν ύπάρχει.

Δέν τό είπατε σείς. Τό εϊπομεν, άτυχώς, ήμεϊς, ο! Ιερείς καί 
ο! θεολόγοι. Καί σείς άπηλπίστητε.

Καί προσεφύγατε είς τήν βίαν, τήν φονεύουσαν τυφλώς 
πάσαν άξίαν άδιακρίτως, διά νά διαλυθήτε έν αύτή, καί δι' αύτής 
νά διαλύσητε καί τόν κόσμον.

Άλλ' ό κόσμος καί είς έκαστος έξ ήμών, ώς μοναδικόν καί 
άνεπανάληπτον πρόσωπον, εϊμεθα τοϋ Θεοΰ. Καί ό Θεός ζή. Καί 
ή Εκκλησία' Του ζή. Καί ό κόσμος καί ήμεϊς ζήσεσθε.

Τό Πνεΰμα τό Άγιον έπανέρχεται έν πυρίναις γλώσσαις. 
Καί καίει καί καθαίρει. Καί φωτίζει καί όδηγεϊ. Ή βία Του είναι 
ύπέρ τήν σκοτεινήν βίαν τοΰ κόσμου τούτου.

Είς τό σημεϊον τοΰτο εύρισκόμεθα: τής διασταυρώσεως 
τής τυφλής βίας τοΰ κόσμου καί τής φωτιστικής βίας τοΰ Αγίου 
Πνεύματος. Εϊμεθα εις τό σημεϊον τής έν Άγίω  Πνεύματι χρι
στιανικής άνακαινήσεως. Έκεΐ ή ’Εκκλησία πορεύεται. Αύτή είναι 
ή άπόφασίς της.

Ά λλ ’ δτε τοΰ πυράς τάς γλώσσας διένειμεν, όχι μόνον άνε- 
καίνισε, καί είς ένότητα πάντας έκάλεσεν.

Καί αύτή είναι έπίσης άπόφασίς τής ’Εκκλησίας: ή ένότης.
Άνακαίνισις καί Ένότης, Ιδού τό θέλημα τοϋ Θεοΰ, διά μέ

σου τής ήμετέρας άχλύος, φωτεινόν καί φλέγον προβάλλον. 
Ιδού ή άπόφασίς τής Εκκλησίας. Ιδού ή άπάντησις τής Εκκλη
σίας είς τήν άγωνίαν τοΰ κόσμου.

’Ιδού διατί εϊμεθα έδώ: διά τήν άνακαίνισιν καί τήν ένότητα 
τής Εκκλησίας τοΰ Χριστοΰ έπί τής γής.

Προσευχηθήτε μαζύ μας, νά κατέλθη διά μίαν άκόμη φο-
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ράν τό Πνεϋμα τό "Αγιον έφ ’ ήμας. Νά κόψη καί νά καθάρη. Νά 
άνανεώση καί νά ένώση τούς χριστιανούς και όλους τούς άνθρώ- 
πους, και νά έλθη έπί τής γής ή βασιλεία καί ή ειρήνη τοϋ Θεού. 
’Αμήν».·

Τό άπόγευμα τής ίδίας ήμέρας, περί ώραν 17.00', γίνεται ή έπί- 
σημος έναρξιςτών έργασιών τής Διορθοδόξου ’Επιτροπής, συνερχομέ- 
νης είς τήν πρώτην Συνεδρίαν αύτής, έν τή Μεγάλη Αιθούση τοϋ ’Ορ
θοδόξου Κέντρου, καταλλήλως διαρρυθμισθείση, προεδρεύοντος τοΰ 
Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνος, Άρχηγοΰ τής 
’Αντιπροσωπείας τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, καί Γραμματεύον- 
τος τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου.

Κατ’ αύτήν παρέστησαν άπαντα τά μέλη τών 'Αντιπροσωπειών, 
πλήν τής Βουλγαρικής ’Εκκλησίας.

Ή σύνθεσις τής Διορθοδόξου ’Επιτροπής άπετελέσθη έκ τών 
άκολούθων κατά 'Εκκλησίας ’Αντιπροσωπειών:

Α) Τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου
1) Ό  Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Μελίτων
2) Ό  Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος
3) ’Εμμανουήλ Φωτιάδης, Καθηγητής

Β) Τοϋ Πατριαρχείου ‘Αλεξανδρείας
1) Ό  Μητροπολίτης Νουβίας καί Πτολεμαΐδος Συνέσιος
2) Ό  Μητροπολίτης Κεντρώας ’Αφρικής Κυπριανός
3) Ό  Μητροπολίτης Άκκρας Εύστάθιος

Γ) Τοϋ Πατριαρχείου ‘Αντιόχειας
1) Ό  Μητροπολίτης Χαλεπίου Ήλίας
2) Ό  Μητροπολίτης Σάο-Πάολο ’ Ιγνάτιος
3) Ό  Μητροπολίτης Τολέδο-Όχάϊο Μιχαήλ

Δ) Τοϋ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων
1) Ό  Αρχιεπίσκοπος Φιλαδελφείας Έπιφάνιος
2) Παναγιώτης Τρεμπέλας, Καθηγητής

Ε) Τοϋ Πατριαρχείου Μόσχας
1) Ό  Μητροπολίτης Λένινγκραντ καί Νόβγκοροδ Νικόδημος
2) Ό  Αρχιεπίσκοπος Βρυξελλών καί Βελγίου Βασίλειος
3) ‘ 0  ’ Επίσκοπος Ζαράϊ Ίουβενάλιος
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ΣΤ) Τοϋ Πατριαρχείου Σερβίας
1) Ό  'Επίσκοπος Ζίτσης Βασίλειος
2) Στόγιαν Γκόσεβιτς, Καθηγητης

Ζ) Τοϋ Πατριαρχείου Ρουμανίας
1) Ό  Μητροπολίτης Μολδαβίας ’Ιουστίνος
2) Ό  'Επίσκοπος Τιργοβιστίου 'Άνθιμος
3) Λίβιου Στάν, Καθηγητής

Η) Τοϋ Πατριαρχείου Βουλγαρίας
1) Ό  Μητροπολίτης Σλήβεν Νικόδημος
2) Ό  Μητροπολίτης Λοφτσοϋ Μάξιμος

Θ) Τής 'Εκκλησίας Κύπρου
1) Ό  Μητροπολίτης Πάφου Γεννάδιος
2) Ό  'Αρχιμανδρίτης Χρύσανθος Σαρηγιάννης

I) Τής 'Εκκλησίας Ελλάδος
1) Ό  Μητροπολίτης Ξάνθης 'Αντώνιος
2) ’ Ιωάννης Καρμίρης, Καθηγητής
3) Εύάγγελος Θεοδώρου, Καθηγητης

ΙΑ) Τής 'Εκκλησίας Πολωνίας
1) Ό  'Επίσκοπος Μπιελοστόκ καί Γκδάνσκ Νικάνωρ
2) Ό  Πρωθιερεύς Γεώργιος Κλίγκερ

IB) Τής ’Εκκλησίας Φιλλανδίας
1) Ό  'Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ρίννε

Ή Συνεδρία ήρξατο διά προσευχής, καθ' ήν, εύλογήσαντος τοϋ 
Σεβ. Προέδρου, άπηγγέλθη ύπό πάντων τό «Βασιλεϋ Ούράνιε» καί 
έψάλησαν κατά σειράν έλληνιστί, άραβιστί καί σλαυωνιστί τά Τροπά
ρια «Εύλογητός εί. Χριστέ...», «δτε καταβάς...» καί «Εϊδομεντό φώςτό 
άληθινόν», έν τέλει δε άνεπέμφθη ύπό τοϋ Προεξάρχοντος ή εύχή τής 
Τρίτης Ώρας.

'Ακολούθως ό Σεβ. Πρόεδρος κηρύττει τήν έναρξιν τών έργα
σιών τής ’Επιτροπής, προσαγορεύει τούς Συνέδρους καί προβαίνει είς 
Είσήγησιν έφ' δλων τών θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως, ώς έξής:

«Σεβασμιώτατοι καί τιμιώτατοι Σύνεδροι,
Έν δοξολογία καί εύχαριστία πρός τήν 'Αγίαν καί Όμοούσιον καί 
’Αδιαίρετον Τριάδα, καί έν άγάπη, χαρά καί τιμή χαιρετίζομεν τήν
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προσφιλή και τιμίαν παρουσίαν Υμών καί τόν Πατριαρχικόν τού
τον Οίκον, άπευθύνομεν Ύμΐν τόν ασπασμόν τής ‘Αγιωτάτης 'Εκ
κλησίας τής Κωνσταντινουπόλεως καί τοϋ σεπτού Προκαθημέ
νου αύτής, τοϋ Παναγιωτάτου τε καί Θειοτάτου Οικουμενικού 
Πατριάρχου κ.κ. 'Αθηναγόρου τοΰ Α', καί έκ προσώπου Αύτοϋ 
κηρύττομεν τήν έναρξιν τών έργασιών τής μεγάλης ταύτης Διορ- 
θοδόξου 'Επιτροπής. Τό Πνεΰμα τό "Αγιον εϊη όδηγός ήμών είς 
πάσαν άλήθειαν.

'Αγαπητοί 'Αδελφοί,
Ή κατ' Άνατολάς ‘Αγία ‘Ορθόδοξος ήμών 'Εκκλησία έορτάζει 
έφέτος τήν άγίαν καί μεγάλην έορτήν τής Πεντηκοστής καί Πνεύ
ματος τήν επιδημίαν έν έτοιμασία πνευμάτων, έν ίερώ πόθω καί 
άποφάσει, όπως έπαναβιώση άπαξ έτι έν τώ όλω σώματι αύτής 
τήν άγίαν πεϊραν τοϋ ύπερώου τής Σιών, έπανερχομένη είς αύτό 
καί συνεχίζουσα, έν άνακαινίσει καί άνασυγκροτήσει έαυτής, έν 
ένότητι έαυτής τε καί τών πάντων, έν μαρτυρία καί διακονοία πί- 
στεως καί έλπίδος καί άγάπης, ό,τι άπό τοΰ σωτηριώδους έργου 
καί πάθους τοΰ 'Αναστάντος Ίδρυτοΰ καί Κυρίου αύτής ήρξατο 
καί εϊτα άπό τοΰ ύπερώου έκείνου, τή δυνάμει καί ένεργεία τοΰ 
Παρακλήτου, έξεπορεύθη καί ύπό τών 'Αγίων 'Αποστόλων έθε- 
μελιώθη καί ύπό τών καλλινίκων Μαρτύρων καί τών θεοφόρων 
Πατέρων καί Διδασκάλων έστερεώθη καί διηρθρώθη.

Πρός τοΰτο ήμεϊς πάντες έκ περάτων συνηθροίσθημεν έπί 
τό αύτό ϊνα όμοθυμαδόν, τή έπικλήσει τοΰ Παναγίου Πνεύματος, 
τοΰ όλον συγκροτοΰντος τόν θεσμόν τής 'Εκκλησίας, δώμεν έκ- 
φρασιν συγκεκριμένην είς τήν συνείδησιν καί τήν θέλησιν ταύ- 
την τής ‘Αγίας ήμών 'Εκκλησίας καί, έν συνεχεία τών μέχρι τής 
σήμερον έπί μέρους τε καί πανορθοδόξως πρός τήν κατεύθυνσιν 
ταύτην προκαταρκτικώς συντελεσθέντων, προωθήσωμεν περαι
τέρω, έπί τά έργα, τήν άγίαν ύπόθεσιν τής άνακαινίσεως καί τής 
ένότητος τής 'Εκκλησίας, έπεξεργαζόμενοι έν διορθοδόξω συν- 
τονισμώ τά μάλλον πρόσφορα σχέδια.

Καί συγκεκριμένως:
Συνεκλήθημεν ένταϋθα καί έν τώ σχήματι τής μεγάλης ταύ

της Διορθοδόξου 'Επιτροπής, τή κανονική προσκλήσει τοΰ Πανα- 
γιωτάτου Οικουμενικού ΠατρΊάρχου κ.κ. 'Αθηναγόρου τοΰ Α', έ- 
χοντος όμόθυμον τήν πρός τοΰτο συναίνεσιν τών Άγιωτάτων καί 
Μακαριωτάτων Πατριαρχών καί Προέδρων τών κατά τόπους 
‘Αγίων 'Ορθοδόξων Αύτοκεφάλων 'Εκκλησιών, ώς έντεταλμένοι
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πληρεξούσιοι έκπρόσωποι τών 'Εκκλησιών ήμών, ϊνα έπιληφθώ- 
μεν ώρισμένου έργου, τό περιεχόμενον και τά δρια τοϋ όποιου 
διαγράφονται έν τή μεταξύ τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου καί 
τών άδελφών Αύτοκεφάλων ‘Εκκλησιών διεξαχθείση σχετική 
άλληλογραφία, καί δη έν τώ ύπ’ άριθμ. Πρωτ. 54 καί άπο 10ης 
Φεβρουάριου 1968 σετττώ Γράμματι τής Αύτοΰ Θειοτάτης Πανα- 
γιότητος, έφ' ού θετικαί ύπήρξαν αί άποκρίσεις τών Προκαθημέ
νων τών έπί μέρους 'Εκκλησιών.

Κατά ταΰτα ή ένώπιον ήμών ήμερησία διάταξις, ώς διετυ- 
πώθη έν τώ Γράμματι τούτω, διαλαμβάνει τά έξης θέματα:

Α) Ή μελέτη καί κατάρτισις σχεδίου καθορίζοντος τόν τρό
πον τής διά διορθοδόξου συνεργασίας προπαρασκευής τοϋ έρ
γου τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ήτις μέλλει ϊνα άποφανθή 
έπί τών έν τώ Καταλόγω τής Α' Πανορθοδόξου Διασκέψεως θε
μάτων.

Β) Ή θεώρησις τής μέχρι τοΰδε σημειωθείσης προόδου, 
ώς καί τοΰ δέοντος έφεξής γενέσθαι, έπί τοΰ θέματος τών σχέ
σεων τής ’Ορθοδόξου ήμών 'Εκκλησίας μετά τών 'Εκκλησιών: 

α) Ρωμαιοκαθολικής, 
β) Άγγλικανικής, 
γ) Παλαιοκαθολικής, 
δ) Μεταχαλκηδονίων, 
ε) Λουθηρανής.

Γ) Ή έξέτασις τοΰ τρόπου τής συστηματικωτέρας καί πλη- 
ρεστέρας ορθοδόξου προσφοράς είς τό έργον τοΰ Παγκοσμίου 
Συμβουλίου τών 'Εκκλησιών γενικώς καί ιδία έν όψει τής έν 
Ούψάλη Δ' Γενικής Συνελεύσεως αύτοΰ.

Βεβαίως, τήν κατεύθυνσιν έν τή έξετάσει τών σπουδαίων 
τούτων ζητημάτων, ώς καί τάς έπ’ αύτών άποφάσεις, μέλλει ϊνα 
δώση, έν όμοψύχω συνεργασία, ή μεγάλη αϋτη Διορθόδοξος 
ήμών 'Επιτροπή. Ούχ ήττον, έπί τή ένάρξει τοΰ έργου ήμών, 
χρέος ήγούμεθα, όπως, ύπό τύπον είσηγήσεως, προέλθωμέν εύ- ,4 
συνόπτως εις παρουσίασιν Ύμΐν τών ύπό έξέτασιν θεμάτων, ύπό 
τό φώς σκέψεων, άποκρυσταλλωθεισών έν τώ Οϊκουμενικώ 
Πατριαρχεία) έκ τής μελέτης τών θεμάτων τούτων, έπί τή βάσει 
μέν τής άχρι τοΰδε άποκομισθείσης πείρας καί τών σημειωθει- 
σών εξελίξεων, ύπό γνώμονα δέ τό Ιερόν συμφέρον τής 'Εκκλη
σίας καί τά πρός τοϋτο ώς μάλλον πρόσφορα κρινόμενα μέσα.

19



Σεβάσμιοι και άγαπητοί 'Αδελφοί,
‘ Η ενώπιον ήμών ήμερήσια διάταξις είναι διμερής μεν ώς 

πρός τόν χαρακτήρα τών άναγραφομένων έν αύτή θεμάτων, 
ένιαία όμως όργανικώς έν τή τελευταία άναλύσει τής ούσίας αύ
τής.

Τό πρώτον μέρος, τό κεφαλαιωδέστερον, άναφέρεται είς 
τήν άνακαίνισιν τής κατ' 'Ανατολάς 'Αγίας ήμών 'Ορθοδόξου 'Εκ
κλησίας, ούχί ύπό τήν έννοιαν τοϋ σχηματισμού αύτής τή καινό- 
τητι τοΰ αΐώνος τούτου, άλλ' ύπό τήν έννοιαν τής καινουργήσεως 
αύτής διά τοΰ λουτροΰ τοϋ Παναγίου Πνεύματος, διά τοΰ άναβα- 
πτισμοϋ αύτής εις τάς πηγάς τής Θείας 'Αποκαλύψεως, ήτοι τής 
'Αγίας Γραφής καί τής Ίεράς Παραδόσεως, είς τό πνεΰμα τών 
άγίων Πατέρων καί τοΰ καθολικοΰ χριστιανικού βιώματος τής 
'Αδιαιρέτου 'Εκκλησίας, άλλά καί διά τής άναζητήσεως κοινών 
τρόπων καί μέσων πρός τελεσφόρον συμβολήν τής 'Εκκλησίας 
είς σχηματισμόν τοΰ αίώνος τούτου κατά τήν καινότητα Ίησοΰ 
Χριστοΰ, τοΰ μόνου ποιοΰντος καινά πάντα.

Τό δεύτερο μέρος άναφέρεται είς προβλήματα άφορώντα 
εις τήν Χριστιανικήν Ένότητα, ήτις άποτελεΐ κράζον καί έπεΐγον 
αίτημα τών καιρών ήμών.

Τά δύο ταΰτα μέρη, ύπό τήν ένεστώσαν οϊκουμενιστικήν 
έξέλιξιν τών διαχριστιανικών σχέσεων καί ζητημάτων, έτι δέ 
πλέον έξ έπόψεως τής θέσεως, τής εύθύνης καί τής άποστολής 
τοΰ Χριστιανισμού έν τώ συγχρόνω κόσμω, είναι τοσοΰτον άλ- 
ληλένδετα ώστε νά μή δύναται νά νοηθή οΰτε νησιωτική άνακαί- 
νισις μιάς Χριστιανικής Εκκλησίας, άσχέτως πρός τάς άλλας Χρι
στιανικός Εκκλησίας καί έν πλήρει άποξενώσει άπ' αύτών, ούτε 
δέ καί Χριστιανική Ένότης άνευ έσωτερικής άνακαιν/σεως τών 
Εκκλησιών. Ή άλήθεια αϋτη έχει κατανοηθή τόσον ύπό τοϋ 
'Ανατολικού όσον καί ύπό τοΰ Δυτικού Χριστιανισμού, είς ση- 
μεϊον ώστε σήμερον ν' άποτελή κοινήν έπιδίωξιν τών Χριστιανι
κών Εκκλησιών καί τό συναμφότερον συγχρόνως, ήτοι ή άνακαί- 
νισις καί ή ένότης. Έν τούτω δέον νά ένίδωμεν οικονομίαν Θεού 
καί κίνησιν τοΰ 'Αγίου Πνεύματος πρός άπαντας τούς άρμούς τοΰ 
Κυριάκού Σώματος.

Ά λλ ’ έλθωμεν είς τά έπί μέρους, κατά θέματα:
Α) Μελέτη καί κατάρτισις σχεδίου καθορίζοντος τόν τρό
πον τής διά διορθοδόξου συνεργασίας προπαρασκευής τοΰ 
έργου τής ‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ήτις μέλλει νά άπο-
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φανθή έπί τών έν τώ Καταλόγω τής Α ' Πανορθοδόξου Δια- 
σκέψεως θεμάτων.
Έν τη κατ' Άνατολάς 'Αγία Όρθοδόξω ήμών Εκκλησία 

σκεπτόμενοι καί όμιλοϋντες περί άνακαινίσεως τής Εκκλησίας, 
άποβλέπομεν πρός τό μόνον άρμόδιον δργανον καί τήν μόνην 
ύπάτην έν ύμϊν αύθεντίαν, ήτοι τήν κανονικήν Γενικήν τής καθό
λου Εκκλησίας Σύνοδον, έν άδιακόπω πίστει πρός τόνάρχέγονον 
τούτον τής ’Αποστολικής καί 'Αδιαιρέτου Εκκλησίας θεσμόν καί 
έν συνεπεία καί συνεχεία τών ‘Αγίων Οικουμενικών Συνόδων τής 
ήνωμένης άλλοτε Εκκλησίας καί τών Μειζόνων έν τη καθ' ήμάς 
'Ανατολή Συνόδων, τών συγκροτηθεισών μετά τήν έπελθοϋσαν 
έπάρατον διαίρεσιν.

Πρός τοιαύτην Σύνοδον άπέβλεψαν και απασαι αί κατά τούς 
άνω τούτους χρόνους προσπάθειαι τής ήμετέρας Εκκλησίας, καί 
μάλιστα ή έν ‘Αγίω Ό ρει έν έτει 1930ώ συνελθοϋσα Προκαταρ
κτική Επιτροπή τών 'Αγίων 'Ορθοδόξων Εκκλησιών καί ή έν Ρό- 
δω έν έτει 1961ω συνελθοϋσα Α' Πανορθόδοξος Διάσκεψις.

Καίτοι τελικός στόχος έστάθη πάντοτε ή σύγκλησις Γενικής 
τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας Συνόδου, έν τούτοις ύπό τής έν 
‘Αγίω Ό ρει Προκαταρκτικής Επιτροπής έκρίθη ώς προπαρα
σκευαστικόν στάδιον ή σύγκλησις μιάς «Προσυνόδου», έκτοτε 
δέ ό όρος ουτος «Προσύνοδος» καθιερώθη παρ’ ήμΐν, μέχρι τοΰ 
σημείου ώστε νά καταλάβη κυρίαν θέσιν έν τή σκέψει τής Ε κ
κλησίας, ώς άναπόφευκτον καί μοναδικόν στάδιον άγον πρός τήν 
Σύνοδον, οϊονεί ύποκαταστήσαν έν τοϊς μελήμασι τής Εκκλησίας 
τόν κυρίως στόχον,' ήτοι αύτήν ταύτην τήν Σύνοδον.

Ή έν ‘Αγίω Ό ρει Προκαταρκτική Επιτροπή, ύπό τάς τότε 
συνθήκας καί περιωρισμένας προοπτικός, 'ίσως δεδικαιολογημέ- 
νως έθεώρησε καί ή Εκκλησία υίοθέτησεν ώς έπαρκή τήν έν μια 
Προσυνόδω προπαρασκευήν τοΰ έργου τής Μεγάλης Συνόδου. 
Αί έν τώ μεταξύ όμως σημειωθεΐσαι έξελίξεις έν τή άντιλήψει τοϋ 
έργου τής Μεγάλης Συνόδου καί αί εύρυνθεϊσαι προοπτικοί συγ- 
κεφαλαιωθεΐσαι είς τόν ύπό τής Α' Πανορθοδόξου Διασκέψεως 
έκπονηθέντα καί έγκριθέντα Κατάλογον θεμάτων, προϋποθέτον- 
τα όγκον ένδελεχοϋς προπαρασκευαστικής έργασίας, ήγαγον 
ήμάς, έντώ  Οικουμενικά) Πατριαρχεία), είς τήν άντιμετώπισιν τής 
άπό τών πραγμάτων προβαλλομένης άνάγκης άναθεωρήσεως 
τής μέχρι τοΰδε παραδεδεγμένης μεθοδολογίας τής πορείας 
πρός τήν Μεγάλην Σύνοδον διά μιάς Προσυνόδου, καί είς τή ν
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άναζήτησιν νέας, πλέον έμπραγμάτου και προσφόρου μεθόδου. 
Διό καί προύτάθη ταϊς έπί μέρους Άγίαις Όρθοδόξοις Έκκλη- 
σίαις ή ύπό έπί τούτω Διορθοδόξου 'Επιτροπής μελέτη καί κατάρ- 
τισις τοιαύτης μεθόδου.

Έν τή μελέτη καί αναζητήσει ύφ’ ήμών νέας καί μάλλον τε
λεσφόρου μεθόδου προπαρασκευής τής Μεγάλης Συνόδου 
έπρυτάνευσαν ώρισμέναι γενικαΐ βασικαί άρχαί, τάς όποιας έπι- 
τραπείτω ήμϊν ϊνα θέσωμεν ύπ' όψιν τής σεβασμίας ταύτης Συνε- 
λεύσεως.

Οϋτω έθεωρήθη ότι θά έδει:

Πρώτον, όπως άπαραιτήτως ή νέα μέθοδος προπαρα
σκευής τής Μεγάλης Συνόδου ή προϊόν πανορθοδόξου μελέτης 
καί άποφάνσεως.

Δεύτερον, όπως ένώπιον τής 'Αγίας ήμών Εκκλησίας τεθή 
σαφώς ώς τε κύριος στόχος και ώς άμεσον μέλημα ή Μεγάλη Σύ
νοδος, άνευ τής παρεμβολής μιάς Προσυνόδου.

Τρίτον, όπως ή Προσύνοδος έγκαταλειφθή ώς τε όρος καί 
ώς στάδιον προπαρασκευής τής Συνόδου, διότι ούτε πρός τά 
πράγματα άνταποκρίνεται σήμερον, ούτε καί άπαντά έν τή καθ’ 
ήμάς Θεολογία τών Συνόδων τοιοϋτος θεσμός καί όρος Προσυ
νόδου. 'Αποτελεί ούτος νεολογισμόν, διότι ή Εκκλησία έγνώρισε 
μόνον Συνόδους, Οικουμενικός ή Τοπικός, Μείζονας ή Έλάσσο- 
νας, διαφόρων κατηγοριών, άλλά πάντοτε Συνόδους, ούδέποτε 
δέ τι έλαττον τής Συνόδου, οΐον Προσύνοδον.

Τέταρτον, όπως άντί τής Προσυνόδου εύρεθή άλλη, μάλ
λον κατάλληλος καί άποδοτική διαδικασία προσυνοδικής προπα
ρασκευής.

Έν τούτω θά ήτο ίσως χρήσιμον καί θά ήδύνατο νά βασα- 
νισθή τό άκόλουθον σχέδιον προπαρασκευής τής Συνόδου.

Είναι γεγονός, ότι ή κατά έπί μέρους Εκκλησίας μενονωμέ- 
νως μελέτη καί προπαρασκευή τών έν τώ Καταλόγω τής Α' 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως θεμάτων, όσον καί άν άποτελή άξιό- 
λογον συμβολήν είς προπαρασκευήν τής Συνόδου δέν προάγει 
κατά σύστημα τήν προετοιμασίαν, ούτε διασφαλίζει τήν ένότητα 
αύτής καί τήν ένιαίαν έκφρασιν καί διατύπωσιν τής 'Ορθοδόξου 
συνειδήσεως.
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Και πάντοτε μεν, έν τοΐς κεφαλαιώδεσι ζητήμασι τής Ε κ
κλησίας μάλιστα δέ έν τή προετοιμασία Γενικής αύτής Συνόδου 
τό προέχον καί βαρϋνον δέν είναι ή κατά τόπον αύτοκεφαλία, άλ- 
λά τό άγιον όντολογικόν γεγονός, ότι ή 'Αγία 'Ορθόδοξος ήμών 
Εκκλησία είναι Μία.

Τούτων δοθέντων, θά ήδύνατο νά θεωρηθή ώς ένδεδειγ- 
μένον, όπως έν τή τεχνική ούτως είπεΐν προπαρασκευή τής Συνό
δου πρυτανεύση ή άρχή τής ύπό συνόλου τής 'Ορθοδοξίας έπί τό 
αύτό έπεργασία τών θεμάτων καί όπως, χωρίς ποσώς νά παρο- 
ραθή ή κατά τόπον καί ’Εκκλησίαν άντιπροσωπευτικότης, δοθή 
προτεραιότης είς τό κοινή άνεγνωρισμένον δόκιμον καί τήν ειδι
κότητα τών μεθεξόντων τών κατά θέματα συνεργείων. ’Εν όλί- 
γοις: ούχί περαιτέρω μεμονωμένη ύφ’ έκάστης 'Εκκλησίας προ
παρασκευή τών θεμάτων τής Συνόδου, άλλά προπαρασκευή αύ- 
τών διά διορθοδόξου συνεργασίας, είς τρόπον ώστε τά πορίσμα
τα νά φέρωσι τήν σφραγίδα τής ένιαίας ’Ορθοδόξου άπόψεως, έν 
δέ τή διορθοδόξω τούτη συνεργασία τούλάχιστον προκειμένου 
περί καθαρώς θεολογικών καί θεωρητικών θεμάτων χρησιμο- 
ποίησις άπάσης τής ’Εκκλησίας τών άριστων καί μάλλον ειδικών 
κατά κλάδους ορθοδόξων θεολόγων, οϊτινες καί άνήκουσιν άπά- 
ση τή ’Εκκλησία, άσχέτως τόπου. Ταΰτα δέ, βεβαίως, ύπό τήν αϊ- 
ρεσιν, ότι τά τεχνικά οϋτως είπεΐν θεολογικά πορίσματα εξουσι 
τήν τελικήν άναφοράν αύτών είς τήν έν ‘Αγίω Πνεύματι άπόφαν- 
σιν τών Πατέρων τής Συνόδου.

Βάσει τών άρχών τούτων τό σχέδιον προπαρασκευής τής 
‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής κατ' Άνατολάς 'Ορθοδόξου 'Εκ
κλησίας θά ήδύνατο νά προοδεύση ώς έξής:

1 ον. Τά έν τώ Καταλόγω τής Α ' Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως άναγεγραμμένα θέματα νά τύχωσι προηγουμένως ένδελε- 
χοΰς μελέτης ύπό ειδικών διορθοδόξων θεολογικών 'Επιτροπών 
τμηματικώς.

2ον. 'Αντί τής μιάς Προσυνόδου νά συλέλθωσιν άλλεπάλ- 
ληλοι προσυνοδικαί Πανορθόδοξοι Διασκέψεις πρός τελικήν έπ- 
εξεργασίαν καί όριστικήν διατύπωσιν τών ύπό τών θεολογικών 
'Επιτροπών μελετηθέντων ήδη θεμάτων, καί βαθμιαίαν οϋτω 
έξάντλησιν τοΰ Καταλόγου.

3ον. Τό ύπό τών ειδικών θεολογικών 'Επιτροπών προκα
ταρκτικούς καί ύφ' έκάστης προσυνοδικής Πανορθοδόξου Δια- 
σκέψεως τελικώς έπεξειργασμένον προπαρασκευαστικόν ύλικόν
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νά παραπέμπηται εις τό Άρχεΐον της Συνόδου, μετά δέ τήν συμ- 
πλήρωσιν τοϋ όλου προπαρασκευαστικού έργου νά συνέλθη ή 
‘Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, πρός συζήτησιν καί άπόφανσιν έφ' ό
λων τών θεμάτων τοϋ Καταλόγου.

Τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Πρώτης τοιαύτης προσυνοδι- 
κής Πανορθοδόξου Διασκέψεως θά ήδύνατο νά καταρτίση ή πα
ρούσα 'Επιτροπή, ήτις καί έν έκτιμήσει τοΰ όγκου καί τής ποικι
λίας τής έργασίας νά όρίση καί τόν άριθμόν τών έπί τούτω προ- 
καταρτικτών θεολογικών 'Επιτροπών, έν συνεχεία δέ έκάστη 
Πανορθόδοξος Διάσκεψις νά καταρτίζη τήν ήμερησίαν διάταξιν 
τής έπομένης.

Διά τοΰ τρόπου τούτου φρονοΰμεν ότι καί ή συστηματικο- 
τέρα προετοιμασία καί ό διορθόδοξος συντονισμός έπιτυγχάνε- 
ται.

Ταΰτα έν γενικαΐς γραμμαϊς έπί τοΰ πρώτου θέματος τής 
ήμερησίας ήμών διατάξεως.

Καί νΰν είσερχόμεθα είς τό δεύτερον θέμα ήμών, όπερ εί
ναι:
Β) Ή θεώρησις τής μέχρι τοΰδε σημειωθείσης προόδου, 
ώς καί τοϋ δέοντος έφεξής γενέσθαι, έπί τοΰ θέματος τών 
σχέσεων τής ‘Ορθοδόξου ήμών 'Εκκλησίας μετά τών 'Εκ
κλησιών Ρωμαιοκαθολικής, Άγγλικανής, Παλαιοκαθολικής, 
Μεταχαλκηδονίων καί Λουθηρανής.

Εύχή καί μέλημα τής ‘Αγίας ήμών 'Εκκλησίας άνέκαθεν 
ύπήρξεν ή ένότης τών Χριστιανών. 'Εντεύθεν καί κατά καιρούς, 
μάλιστα δέ είς έποχάς, κατά τάς όποιας έπρυτάνευον ό φανατι
σμός καί ή μισαλλοδοξία, ή άλληλούπονόμευσις μεταξύ τών δια
φόρων χριστιανικών ‘Εκκλησιών καί ‘Ομολογιών καί τό όλως άν- 
τιχριστιανικόν πνεΰμα τής άποκλειστικότητος, άνελήφθησαν, άπό 
ορθοδόξου πλευράς, είτε μεμονωμένως ύπό τινων έπί μέρους 
‘Εκκλησιών είτε έν συνεργασία αύτών, πρωτοβουλίαι πρός 
προσέγγισιν έτεροδόξων 'Εκκλησιών καί άνάπτυξιν φιλίας μετ' 
αύτών, πρωτοβουλίαι καί συμβολαί καί συνεργασίαι έπί διαχρι- 
στιανικοΰ πεδίου, όδηγήσασαι εις τήν καλλιέργειαν τοΰ οικουμε
νικού πνεύματος καί είς άνάπτυξιν τής οικουμενικής κινήσεως, 
έντός τών εύρυτέρων πλαισίων τών όποιων διεμορφώθη ή σή
μερον έν τώ καθόλου χριστιανικώ κόσμω κρατούσα εύτυχής καί 
έλπιδοφόρος κατάστασις τής γενικής τάσεως πρός ένότητα καί
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αναπτύσσονται μεταξύ τών Χριστιανικών 'Εκκλησιών δλων σχε
δόν τών 'Ομολογιών σοβαραί προσπάθειαι πρός πραγματοποίη- 
σιν τοΰ άγίου θελήματος τοΰ Ίδρυτοΰ καί Κυρίου τής 'Εκκλησίας 
«ϊνα πάντες έν ώσι» (Ίω. ιζ' 21).

Δέν προτιθέμεθα ϊνα έξιστορήσωμεν ένταΰθα τάς έξελίξεις 
καί τούς σταθμούς τής διαχριστιανικής προσεγγίσεως καί τής πο
ρείας πρός τήν ένότητα. Απλώς περιοριζόμεθα νά ύπομνήσωμεν 
είς έαυτούς καί άλλήλους, ότι έν τή γενέσει καί άναπτύξει τοΰ 
σπουδαίου καί παρηγόρου τούτου διαχριστιανικοΰ ένωτικοϋ φαι
νομένου, ή Αγία ’Ορθόδοξος ήμών 'Εκκλησία κατέχει καιρίαν 
πρωτόβουλον δημιουργικήν θέσιν. Ύπογραμμίζομεν δέ τοΰτο 
ούχί πρός άτοπον θριαμβολογίαν, άλλά πρός πληρεστέραν κατα- 
νόησιν καί έκτίμησιν τής εύθύνης τής 'Εκκλησίας ήμών διά συνέ
πειαν καί συνέχειαν.

Έν τώ αίσθήματι τούτω τής εύθύνης καί ύπό τό φώς τών 
άχρι τοΰδε συντελεσθέντων είς τό κεφάλαιον τών διαλόγων τής 
ήμετέρας Εκκλησίας μετά τών έν τή ήμερησία διατάξει άναγρα- 
φομένων Χριστιανικών Εκκλησιών, καλούμεθα ϊνα έξετάσωμεν 
ένταΰθα καί διαγράψωμεν τό δέον έφεξής γενέσθαι είς προώθη- 
σιν τών διαλόγων τούτων κατά σειράν:

1 ον. Διάλογος μετά τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
Έπισκοποΰντες τήν άχρι τοΰδε σημειωθεϊσαν πρόοδον είς 

τάς σχέσεις μεταξύ τής ήμετέρας καί τής Ρωμαιοκαθολικής Ε κ
κλησίας, εύχαρίστως διαπιστοΰμεν τό λίαν σημαντικόν γεγονός, 
ότι καίτοι, παρά τήν ύφισταμένην μεγάλην έγγύτητα μεταξύ τών 
δύο Εκκλησιών έν κεφαλαιώδεσι τής πίστεως, είχε δημιουργη- 
θεΐ μέγα χάσμα μεταξύ αύτών καί ή άπ’ άλλήλων πλήρης σχεδόν 
άπόσπασις καί άποξένωσις μετ' άμοιβαίας, δυστυχώς, έχθρότη- 
τος διετηρήθησαν σταθεραί μέχρι τών καιρών ήμών, έν τούτοις, 
κατά τούς καιρούς τούτους, χάρις είς τήν έκατέρωθεν καλήν καί 
ειλικρινή διάθεσιν καί τάς άμοιβαίας προσπαθείας πρός προ- 
σέγγισιν, διηνύθη, έντός σχετικώς βραχυτάτου χρονικού διαστή
ματος, μακρά άπόστασις καί έπραγματοποιήθησαν ραγδαϊαι έξε- 
λίξεις, μάλιστα δέ έπ) ύγιοϋς βάσεως ϊσότητος όρων καί άμοι- 
βαίου σεβασμού καί προσοχής, έπιτρέπουσαι λίαν αίσιόδοξον 
προοπτικήν διά τό μέλλον.

Έν τή κατ’ άξίαν έκτιμήσει τοΰ σπουδαίου ιστορικού τού
του έκκλησιαστικοΰ γεγονότος, δέον νά άναγνωρισθώσιν αί
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πρός συντέλεσιν αύτοΰ πρωτοφανείς θετικαί συμβολαΐ καί ύπη- 
ρεοίαι τών δύο τελευταίων Παπών τής Ρώμης, τοΰ αοιδίμου Πά
πα Ίωάννου τοΰ ΚΓ', τοΰ διανοίξαντος, άπό ρωμαιοκαθολικής 
πλευράς, τήν όδόν, καί τοΰ σήμερον άρχιερατεύοντος Άγιωτά- 
του Πάπα Παύλου τοΰ Στ', τοΰ διευρύναντος αύτήν καί προελ- 
θόντος είς άνευ προηγουμένου χειρονομίας έπ’ οικοδομή τής 
προσεγγίσεως καί τής ένότητος τών δύο Εκκλησιών ήμών.

Έξ έτέρου, ό Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης 
Άθηναγόρας ό Α', έρμηνεύων τό άληθές πνεύμα τής 'Ορθοδο
ξίας, πνεΰμα χριστιανικής άγάπης καί έλευθερίας, άνέλαβε πρώ
του μεγέθους πρωτοβουλίας είς διακονίαν τής χριστιανικής ειρή
νης καί ένότητος. Δέν ύστέρησαν εις τοΰτο οι λοιποί Μακαριώτα- 
τοι Προκαθήμενοι τών έπί μέρους 'Ορθοδόξων Εκκλησιών, έν 
έποικοδομητικαΐς διαθέσεσι καί ύπηρεσίαις συμβαλλόμενοι έκα
στος κατά τό μέτρον τών κατά τόπους δυνατοτήτων.

Εντός τοΰ νέου τούτου κλίματος έπραγματοποιήθησαν με
γάλα καί σπουδαία βήματα.

Αϊ άποφάσεις τής Β' καί Γ' Πανορθοδόξου Διασκέψεως πε
ρί διεξαγωγής διαλόγου μετά τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ή 
παρουσία ’Ορθοδόξων Παρατηρητών είς τήν Β' Βατικανήν Σύνο
δον, ή ιστορική συνάντησις τοϋ Πάπα Παύλου τοΰ Στ' καί τοΰ Οι
κουμενικού Πατριάρχου ’Αθηναγόρου τοΰ Α ' είς ‘ Ιεροσόλυμα, ή 
μεταξύ αύτών καί ή μεταξύ τοΰ Πάπα καί τών άλλων ’Ορθοδόξων 
Προκαθημένων άλληλογραφία, ή άμοιβαία άρσις τών άναθεμά- 
των τοΰ έτους 1054 μεταξύ τών Εκκλησιών Ρώμης καί Κων
σταντινουπόλεως, αί ϊστορικαί έπισκέψεις τοΰ Πάπα Παύλου τοΰ 
Στ' είς τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον καί τοΰ Οικουμενικού Πα
τριάρχου ’Αθηναγόρου τοΰ Α' είς Ρώμην, ή ύπό τής Ρωμαιοκα
θολικής Εκκλησίας έπιστροφή άγίων λειψάνων είς τήν ’Ορθόδο
ξον ’Ανατολήν, αί έπαφαί πλείστων όρθοδόξων Ιεραρχών μετά 
τοΰ Πάπα τής Ρώμης καί άλλων άρμοδίων τοΰ Βατικανού καί 
άμοιβαίως αί έπισκέψεις ρωμαιοκαθολικών Ιεραρχών καί Κληρι
κών είς τάς έδρας τών Όρθοδόξων Αύτοκεφάλων Εκκλησιών, αϊ 
έν Λένινγκρανδ έπί κοινωνιολογικών θεμάτων συζητήσεις μετα
ξύ ρωμαιοκαθολικών καί όρθοδόξων θεολόγων καί ειδικών, ή 
έπίσκεψις καί συνομιλίαι τοΰ Καρδιναλίου ΚαΤνιγκ είς τό Πα- 
τριαρχεΐον Ρουμανίας, ή άναγγελθεϊσα προσεχής έπίσκεψις τοϋ 
Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας είς Βιέννην, οϊ κατά τάς 
διαφόρους ταύτας περιστάσεις έκφωνηθέντες λόγοι έκατέρωθεν



και τά έκδοθέντα κεχωρισμένως ή άπό κοινοϋ κείμενα, ταϋτα 
πάντα και πλεΐσται άλλαι έκδηλώσεις έδωκαν σοβαρόν περιεχό- 
μενον είς τόν διάλογον τής άγάπης καί έδικαίωσαν πλήρως αύ- 
τόν.

Έμβαθύνοντες είς τάς διαστάσεις τοϋ διαλόγου τούτου τής 
άγάπης, άνευρίσκομεν, ότι ή άγάπη ένήργησεν έν προκειμένω 
ούχί άπλώς καί μόνον ώς συναισθηματικός καί ψυχολογικός πα
ράγων, δημιουργικός τοΰ καταλλήλου κλίματος διά τήν έναρξιν 
ένός καθαρώς θεολογικοΰ διαλόγου, άλλά καί ώς όντως θεολογι- 
κή αρετή, ώς θεολογικόν στοιχεΐον, θεμελιακόν τής περαιτέρω 
θεολογικής δομής τοΰ διαλόγου μεταξύ τών δύο Εκκλησιών.

‘Η οικονομία τοΰ Θεοΰ ώδήγησε τήν άγάπην είς βιώματα 
καί πράξεις έκκλησιαστικάς, συνθετικών καί έποικοδομητικών 
θεολογικών καί δή έκκλησιολογικών έπιπτώσεων, είς τρόπον ώ
στε ή άντίληψις περί τής ένότητος, ώς τίνος στατικού καί μηχανι
κού γεγονότος, συντελουμένου, δΓ ειδικής καί μόνον έργαστη- 
ριακής έπεξεργασίας εϊς τι ώρισμένον σημεϊον τοϋ χρόνου, νά 
άλλάξη έμπραγμάτως, καί ή ένότης νά προβάλη ένώπιον ήμών ώς 
κατάστασις βιωματική, δυναμική, έξελικτικώς προοδεύουσα πρός 
τήν τελείωσιν, ήτοι τό κατάντημα τής όμολογίας τής κοινής πί- 
στεως. ‘Η άγάπη έφώτισε καί προέβαλε τά κοινά σημεία τής πί- 
στεως. Άγαπώντες άλλήλους εύρέθημεν συνδιάκονοι τής αύτής 
άγίας ύποθέσεως, ήτοι τής άληθείας, τής άπό κοινού διαπιστώ- 
σεως αύτής καί τής έπ' αύτής συμφωνίας.

Έκ τής διαμορφωθείσης καταστάσεως καί ώς προϊόν τοΰ 
άχρι τοΰδε διαλόγου τής άγάπης προκύπτει ήδη έν νέον γεφυρο
ποιόν θεολογικόν ύλικόν, βιούμενον ήδη άπό κοινού ύπό τών 
δύο Εκκλησιών, τό όποιον πρόκειται τοϊς θεολόγοις έκατέρωθεν 
είς έποικοδομητικήν έρευναν, άξιολόγησιν καί άξιοποίησιν.

Συμπέρασμα έκ τής άχρι τοΰδε άποκομισθείσης άπό τοΰ 
διαλόγου τής άγάπης πείρας είναι, ότι δέν ύπάρχει σαφής, οριστι
κός, κατηγορηματικός διαχωρισμός μεταξύ διαλόγου τής αγάπης 
κα'ι θεολογικοΰ διαλόγου. Άγαπώντες άλλήλους καί έν άγάπη 
διαλεγόμενοι, θεολογοΰμεν, ή οίκοδομοΰμεν θεολογικώς. Τοΰτο 
άγει είς τήν διαπίστωσιν, ότι έν τή ουσία έχομεν ήδη είσέλθει εις 
τόν θεολογικόν διάλογον.

Τήν εικόνα ταύτην έν γεγονόσιν έμφανίζει, τό παρ' ήμΐν, ή 
άχρι τοΰδε σημειωθεϊσα πρόοδος έν ταϊς σχέσεσι μεταξύ τής 
ήμετέρας 'Ορθοδόξου Εκκλησίας καί τής Ρωμαιοκαθολικής. Ύπό
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τό φως αύτής καλούμεθα σήμερον ϊνα διαχαράξωμεν τό δέον 
έφεξής γενέσθαι.

Τό καθ’ ήμάς φρονοΰμεν δτι θά έδει: 
α) Όπως, έχοντες ύπ’ δψει τά άχρι τοΰδε άγαθά άποτελέ- 

σματα τοΰ διαλόγου τής άγάπης καί τής καλλιεργείας άδελφικών 
σχέσεων, συνεχίσώμεν καί έντείνωμεν τάς προσπαθείας έπί τής 
γραμμής ταύτης.

β) Όπως, έπειδή άντιμετωπίζομεν ήδη κατά τήν διεξαγω
γήν τοΰ διαλόγου τής άγάπης καί θεολογικά θέματα, δτινα σύν τή 
προόδω αύτοΰ διαρκώς θά αύξάνωσιν, έπιληφθώμεν έπί διόρθο- 
δόξου πεδίου καί συντονιστικώς τοΰ καθόλου θέματος τοΰ θεο- 
λογικοΰ διαλόγου μετά τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, διά τής 
συστάσεως ειδικής διορθοδόξου θεολογικής 'Επιτροπής, ήτις καί 
νά προπαρασκευάση, άπό ορθοδόξου πλευράς ένιαίως, τόσον τό 
περιεχόμενον, όσον καί τήν μεθοδολογίαν τοΰ θεολογικοΰ δια
λόγου, όταν δέ ήθελε κριθή ό κατάλληλος πρός έναρξιν αύτοΰ 
καιρός, διεξαγάγη αύτόν μετά τής άντιστοίχου ρωμαιοκαθολικής 
'Επιτροπής.

2ον. Διάλογος μετά τής Άγγλικανής 'Εκκλησίας. 
Προκειμένου περί τής Άγγλικανής 'Εκκλησίας, ή μέχρι τοΰ

δε συντελεσθεϊσα πρόοδος έν τώ μετ' αύτής διαλόγω συγκεφα- 
λαιοΰται είς τά τοΐς πάσι γνωστά πεπραγμένα τής έν Βελιγραδίω 
συνελθούσης έπί τούτω Διορθοδόξου Θεολογικής 'Επιτροπής, 
είς τρόπον ώστε νά παρέλκη ή ένταΰθα άνάπτυξις.

Συμφώνως τή ύποδείξει τής 'Επιτροπής ταύτης, έκλήθησαν 
αί έπί μέρους 'Ορθόδοξοι έκεϊναι 'Εκκλησίαι, αί όποϊαι δέν άπε- 
φάνθησαν είσέτι έπί ώρισμένων θεμάτων, έφ' ών έχουσιν ήδη 
άποφανθή άλλαι 'Ορθόδοξοι 'Εκκλησίαι, όπως μελετήσωσιν αύτά 
καί λάβωσι τάς έπ' αύτών άποφάσεις αύτών, τά δέ ύπόλοιπα θέ
ματα κατανεμηθώσι μεταξύ τών κατά τόπους 'Εκκλησιών πρός 
έτοιμασίαν σχετικών εισηγήσεων, τάς όποιας νά έξετάση άκο- 
λούθως Διορθόδοξος Θεολογική 'Επιτροπή, πριν ή ταΰτα άποτε- 
λέσωσιν άντικείμενον συζητήσεως μετά τής άντιστοίχου Άγγλι- 
κανικής 'Επιτροπής.

'Επειδή, ώς έκ τής πείρας άπεδείχθη, ή τοιουτοτρόπως 
τοιουτότροπος διαδικασία προετοιμασίας μάλλον παρελκύει τά 
ζητήματα, είναι δ’ άφ' έτέρου γεγονός, ότι ύπάρχει γενική παρά 
τή 'Ορθοδοξία έπιθυμία, όπως προωθηθώσιν αί μετά τής Άγγλι-
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κάνης Εκκλησίας θεολογικαί συζητήσεις, επιβάλλεται δέ ϊνα 
προπαρασκευασθώσιν αυται συστηματικώς και ένιαίως διά διορ- 
θοδόξου συνεργασίας και συντονισμού, θεωρείται άτι θά ήτο 
μάλλον ένδεδειγμένον, όπως τό δλον θέμα τοϋ διαλόγου μετά 
τών ’Αγγλικανών άνατεθή είς ειδικήν συνεχιστικήν Διορθόδοξον 
Θεολογικήν ’Επιτροπήν.

3ον. Διάλογος μετά τής Παλαιοκαθολικής 'Εκκλησίας.
'Ομοίως όσον άφορά καί είς τήν περίπτωσιν τής Παλαιοκα

θολικής 'Εκκλησίας, έχομεν πάντες ύπ’ όψει τήν έν τοϊς πεπραγ- 
μένοις τής έν Βελιγραδίω συνελθούσης οικείας Διορθοδόξου 
θεολογικής ’Επιτροπής άνακεφαλαίωσιν τής προόδου, είς ήν έ- 
χουσιν άχθή μέχρι τής σήμερον ό διάλογος καί αί σχέσεις έν γέ- 
νει τής ήμετέρας 'Εκκλησίας μετά τής Παλαιοκαθολικής, ώς καί 
τά χρήζοντα έφεξής διερευνήσεως καί διασαφηνίσεως.

'Επίσης έχομεν καί τήν γνώμην τής 'Επιτροπής ταύτης ώς 
πρός τόν τρόπον τής περαιτέρω έπί τοϋ θέματος τούτου έργα
σίας.

'Επειδή όμως σήμερον, έν τή έπιθυμία τής μεθοδικωτέρας 
καί κατά πλέον ένιαΐον καί ταχύν τρόπον προωθήσεως τών δια
λόγων μετά τών έτεροδόξων 'Εκκλησιών, προκρίνεται ώς βάσις ό 
διορθόδοξος συντονισμός, φρονοϋμεν, ότι καί διά τήν περίπτω- 
σιν ταύτην τής έφεξής μελέτης καί προπαρασκευής, άπό ορθοδό
ξου πλευράς, τοΰ όλου θέματος τοϋ διαλόγου μετά τών Παλαιο- 
καθολικών, συσταθή ειδική Συνεχιστική Διορθόδοξος Θεολογική 
'Επιτροπή, ήτις καί συγκεντροΰσα όλα τά θεολογικά καί εκκλη
σιαστικά έν γένει στοιχεία τών Παλαιοκαθολικών, ήτοι ‘Ομολο
γίαν αύτών, άλλα κείμενα καί κατά τόπους παραδοσιακό μνημεία 
διδασκαλίας, λατρείας καί έν γένει έκκλησιαστικοΰ βίου, ώς έπί- 
σης καί τό έν εΐδει εισηγήσεων έν ταΐς έπί μέρους Όρθοδόξοις 
Έκκλησίαις ύπάρχον ήδη έτοιμον ύλικόν, έπεξεργασθή συνθετι- 
κώς τήν καθόλου ορθόδοξον θέσιν έν τώ διαλόγω τούτω καί έν 
καιρώ διεξαγάγη τούτον μετά τής άντιστοίχου Παλαιοκαθολικής 
'Επιτροπής.

4ον. Διάλογος μετά τών Μεταχαλκηδονίων 'Εκκλησιών.
Ώ ς γνωστόν ήδη άπό τοΰ έτους 1966 έκ πρωτοβουλίας 

τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου ύπάρχει έπισήμως τεθειμένον 
ένώπιον τής όλης 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας θέμα διεξαγωγής δια
λόγου μετά τών Μεταχαλκηδονίων 'Εκκλησιών, καί δέον άμέσως
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νά λεχθη, ότι ύπάρχει έν τούτω σχεδόν ομόφωνος πανορθόδο
ξος συγκατάθεσις.

Κατά τήν διεξαχθεϊσαν τότε άλληλογραφίαν μεταξύ τοΰ Οι
κουμενικού Πατριαρχείου και τών κατά τόπους Αύτοκεφάλων 
'Εκκλησιών, καθ' ήν διεβιβάσθη αύταΐς ύπό τοΰ πρώτου καί σχέ
διον πορείας τοϋ διαλόγου τούτου, αϊ πλεΐσται τών 'Εκκλησιών 
άπήντησαν ούχί μόνον θετικώς, άλλά και ένθουσιωδώς, ένιαι μά
λιστα έξ αύτών ύπέδειξαν και άντιπροσώπους είς τήν μέλλουσαν 
νά σχηματισθή έπί τοΰ θέματος Διορθόδοξον 'Επιτροπήν. 'Αλλά 
καί ό όμιλών, προσωπικώς, έν σχετικαϊς έπισήμοις συνομιλίαις 
αύτοΰ μετά τών Προκαθημένων καί άλλων άρμοδίων τών 'Εκ
κλησιών 'Αλεξάνδρειάς, 'Αντιόχειας, 'Ιεροσολύμων, Μόσχας, Βε
λιγραδιού, Βουκουρεστίου, Σόφιας, καί 'Ελλάδος, έλαβε ρητάς 
παρά τών 'Εκκλησιών τούτων διαβεβαιώσεις περί τής έπιθυμίας 
αύτών, όπως διεξαχθή διάλογος μετά τών Μεταχαλκηδονίων 
'Εκκλησιών. Καί έγένετο μέν πρός στιγμήν σκέψις, όπως κατά 
τήν έποχήν τής συνελεύσεως έν Βελιγραδίω τών Διορθοδόξων 
Θεολογικών 'Επιτροπών έπί τής Άγγλικανής καί Παλαιοκαθολι
κής 'Εκκλησίας, συνέλθη καί τρίτη τοιαύτη 'Επιτροπή έπί τών 
Μεταχαλκηδονίων 'Εκκλησιών, διά τεχνικούς όμως λόγους ή 
ιδέα αϋτη δέν έπραγματοποιήθη τότε.

Νΰν, ένώπιον ήμών τίθεται ή εύθύνη τής προωθήσεως τοΰ 
καθυστερήσαντος θέματος τούτου, καί φρονοΰμεν, ότι θά έδει 
νά κατευθύνωμεν τοΰτο, καθ' όν τρόπον καί τά θέματα τών άλ
λων διαλόγων, ήτοι διά τοΰ σχηματισμού μιάς έπί τούτω Διορθο- 
δόξου Θεολογικής 'Επιτροπής, ητις νά έκπονήση τήν έν προκει- 
μένω γενικήν όρθόδοξον θέσιν καί νά καταρτίση τό τελικόν σχέ
διον τής διεξαγωγής τοΰ διαλόγου τούτου μέχρι τοΰ έσχάτου 
σταδίου αύτοΰ, ήτοι τής πραγματώσεως καί κυρώσεως ένώσεως 
μεταξύ τής 'Ορθοδόξου ήμών Εκκλησίας καί τών Μεταχαλκηδο
νίων 'Εκκλησιών.

δον. Διάλογος μετά τής Λουθηρανής Εκκλησίας.
Τό θέμα τοϋτο εϊναι μάλλον πρόσφατον. Ήγέρθη έξ άφορ- 

μής έπισκέψεων είς τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον καί συνομι
λιών έκεϊ καί άλλων μέν Λουθηρανών θεολόγων, μάλιστα δέ τής 
έπισήμου έν έτει 1967 έπισκέψεως αύτόθι Αντιπροσωπείας τής 
Παγκοσμίου Λουθηρανικής 'Ομοσπονδίας, άποτελουμένης έκ 
τοΰ Αντιπροέδρου αύτής Αρχιεπισκόπου Μάρττι Σιμογιόκι καί 
τοΰ Γενικού Γραμματέως αύτής κ. Άνδρέου Άππέλ, ώς καί τής



άκολουθησάσης, άργότερον έντός τοΰ αύτοΰ έτους, άντεπισκέ- 
ψεως τοΰ όμιλοϋντος, ώς εκπροσώπου τοΰ Οικουμενικού Πα
τριαρχείου, πρός τήν έν Γενεύη έδραν τής Παγκοσμίου Λουθη
ρανικής 'Ομοσπονδίας.

Κατά τάς έπαφάς ταύτας έξεφράσθη άπό Λουθηρανικής 
πλευράς ή έπιθυμία πρός σύναψιν διαλόγου μετά τής ήμετέρας 
Εκκλησίας, ήτις έπιθυμία εύρε παρά τώ Οίκουμενικώ Πατριαρ- 
χείω πρόθυμον άνταπόκρισιν, ύπό τήν βασικήν προϋπόθεσιν 
διορθοδόξου έπ) τοϋ ζητήματος τούτου συννενοήσεως.

Κατόπιν τούτων, τό σημεϊον είς ό εύρίσκεται τό θέμα είναι 
όπως άλληλοενημερωτικώς έτοιμασθώσιν έκατέρωθεν καί κε- 
χωρισμέναι άνασκοπήσεις ίστορικο-θεολογικαί' τών κατά και
ρούς διά μέσου τών αιώνων έπαφών Όρθοδόξων καί Λουθηρα
νών, καί, δεύτερον, όπως κριθή πανορθοδόξως καί παλλουθηρα- 
νικώς τό δυνατόν καί ό τρόπος διεξαγωγής τοΰ διαλόγου.

Τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον φρονεί, ότι θά έδει ϊνα γέ- 
νηται ύπό τής ’Ορθοδόξου 'Εκκλησίας δεκτή, κατ' άρχήν, ή διεξα
γωγή διαλόγου μετά τών Λουθηρανών, συσταθή δέ έπί τούτω 
Διορθόδοξος Θεολογική 'Επιτροπή πρός μελέτην τών καθ’ έκα- 
στα τοΰ θέματος τούτου καί άνάληψιν έπαφών μετά τών άντι- 
στοίχων άρμοδίων όργάνων τής Παγκοσμίου Λουθηρανικής 
‘Ομοσπονδίας».

Λόγω τοΰ προκεχωρηκότος τής ώρας,διακοπείσης έν τώ σημείω 
τούτω ύπό τοΰ Σεβ. Προέδρου τής άναγνώσεως τής Είσηγήσεως αύ- 
τοΰ, ούτος, πριν ή κηρύξη τό πέρας τής Συνεδριάσεως, προτείνει όπως 
άποσταλώσι τοϊς Προκαθημένοις τών έπί μέρους Όρθοδόξων ’Εκκλη
σιών τηλεγραφήματα τής Διορθοδόξου 'Επιτροπής έξαγγελτικά τής 
ένάρξεως τών έργασιών αύτής, καί έκζητηθώσιν αί τούτων εύχαί.

Τούτου δέ όμοφώνως γενομένου άποδεκτοΰ, καί άνατεθέντος τή 
Γραμματεία όπως συντάξη τό σχετικόν σχέδιον τηλεγραφημάτων, λύε
ται ή Συνεδρία.
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Γ  ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Δευτέρα 10 'Ιουνίου

Προ τής ένάρξεως της Συνεδρίας τής Όλομελείας, έτελέσθη ή 
Θεία Λειτουργία, έπί τή ‘Εορτή τοϋ ‘Αγίου Πνεύματος έν τώ Ναϊδίω 
τοϋ 'Ορθοδόξου Κέντρου. Μετό τήν άπόλυσιν ό Σεβασμιώτατος Πρόε
δρος άναγγέλλει τοϊς Συνέδροις, έν πολλή συγκινήσει, τήν ληφθεΐσαν 
πληροφορίαν περί τής είς Κύριον έκδημίας τοΰ αειμνήστου 'Αρχιεπι
σκόπου πρώην 'Αθηνών καί Πόσης ‘Ελλάδος κυροΰ Χροσοστόμου, 
χρηματίσαντος Προέδρου τής Α' Πανορθοδόξου έν Ρόδιο Διασκέ- 
ψεως, περιβληθείς δέ Ώμόφορον καί Έπιτραχήλιον, άναγιγνώσκει κα- 
τανυκτικόν Τρισάγιον ύπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τοΰ μεταστάντος.

Περί ώραν 9.30' π.μ. συνέρχεται είς τήν Τακτικήν αύτής Συνε
δρίαν ή ‘Ολομέλεια τής 'Επιτροπής, ύπό τήν Προεδρείαν τοΰ Σεβα- 
σμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνος, Γραμ- 
ματεύοντος τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστό
μου, παρόντων δέ άπάντων τών μελών τών 'Αντιπροσωπειών.

Μετά σύντομον προσευχήν, γενομένην ύπό τοΰ Σεβασμιωτάτου 
Προέδρου, ούτος προβαίνει είς τάς κάτωθι άνακοινώσεις:

α) Μετά θλίψεως καί αύθις άναφέρει τή Όλομελεία τόν θάνατον 
τοΰ άειμνήστου 'Αρχιεπισκόπου πρώην 'Αθηνών κυροΰ Χρυσοστόμου, 
ούτινος καί πλέκει τό έγκώμιον διά τάς πρός τήν 'Εκκλησίαν τοϋ Χρι
στού άγαστάς καί τιμίας ύπηρεσίας, καί καλεϊ τούς Συνέδρους, όπως, 
έγειρόμενοι, τιμήσωσι τήν μνήμην αύτοΰ. Έν συνεχεία δέ προτείνει ό
πως άποσταλή τώ Μακαριωτάτω Άρχιεπισκόπω 'Αθηνών καί πόσης 
Ελλάδος κ. ‘ Ιερωνύμω συλλυπητήριον τηλεγράφημα τής Διορθοδόξου 
Επιτροπής, είς έκφρασιν τής συμπαθείας αύτής πρός τήν Άγιωτάτην 
Εκκλησίαν τής Ελλάδος. Τούτου άποδεκτοΰ γενομένου ύπό τής Όλο-
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μελείας, ό Σεβασμιώτατος Πρόεδρος παρακαλεΐ τήν ’Αντιπροσωπείαν 
της 'Εκκλησίας τής ‘Ελλάδος, όπως δεχθή τήν καί διά ζώσης έκφρασιν 
τής συμπαθείας τής Όλομελείας έπί τώ θανάτω τούτω. Είς ταϋτα ό Σε
βασμιώτατος Μητρπολίτης Ξάνθης κ. 'Αντώνιος, 'Αρχηγός τής 'Αν
τιπροσωπείας τής 'Εκκλησίας τής Ελλάδος, άπαντα εύχαριστών θερ
μώς.

β) ‘Ως δεύτερον θλιβερόν γεγονός άναφέρει τήν άπό τοΰ κόσμου 
τούτου έκδημίαν τοΰ άειμνήστου Δρος Φραγκλίνου Φράϋ, Προέδρου 
τής Κεντρικής 'Επιτροπής τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών 'Εκκλη
σιών, άνδρός διά πολλών χαρισμάτων πεπροικισμένου, εύσεβοΰς, 
θερμού ζηλωτοΰ τής ιδέας τής συνεργασίας καί άδελφότητος μεταξύ 
τών 'Εκκλησιών καί τών Χριστιανών, καί πλεΐστας ύπηρεσίας προσε- 
νέγκαντος τόσον είς τήν καθόλου Οικουμενικήν Κίνησιν καί τό Παγκό
σμιον Συμβούλιον τών 'Εκκλησιών, όσον καί είς τήν εύρυτέραν κίνησιν 
καί προσπάθειαν συνεργασίας τών 'Εκκλησιών καί 'Ομολογιών τής Δύ- 
σεως μετά τής 'Ορθοδοξίας, ης ύπήρξεν, ό άείμνηστος, ένθερμος φίλος 
καί θαυμαστής. Ό  Σεβασμιώτατος Πρόεδρος έκάλεσε τούς Συνέ
δρους, όπως έγειρόμενοι, προσευχηθώσιν ύπέρ αύτοΰ.

Μετά ταΰτα ό Σεβασμιώτατος Πρόεδρος προτείνει όπως γένηται 
συλληπητήριον τηλεγράφημα τής Διορθοδόξου 'Επιτροπής τώ Γενικώ 
Γραμματεϊ τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου 'Εκκλησιών κ. Εύγενίω 
Μπλαίηκ, όπερ καί γίνεται όμοφώνως άποδεκτόν.

Ό  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λένινγκρανδ καί Νόβογκορδ κ. 
Νικόδημος προτείνει, όπως άνάλογον συλληπητήριον τηλεγράφημα 
άποσταλή καί τή χήρα τοΰ άειμνήστου, όπερ ώσαύτως γίνεται άποδε
κτόν, άνατίθεται δέ τή Γραμματεία όπως διενεργήση τά δέοντα.

γ) Μετά χαράς άναγγέλλει τήν πληροφορίαν περί τής έναγχος γε- 
νομένης έκλογής νέου Πατριάρχου ’Αλεξανδρείας έν τώ προσώπω τοΰ 
Μακαριωτάτου κ. Νικολάου, τοΰ άπό Είρηνουπόλεως, καί συγχαίρει τή 
παρούση έν τή Συνεδρία 'Αντιπροσωπεία τής 'Εκκλησίας ταύτης έπί τή 
άποκτήσει καλού Ποιμένος, τή έπιστασία τοΰ Παναγίου Πνεύματος. Ό  
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νουβίας κ. Συνέσιος, 'Αρχηγός τής ’Αν
τιπροσωπείας τής 'Εκκλησίας ’Αλεξανδρείας, εύχαριστεϊ τώ Σεβ. Προέ- 
δρω έπί τοΐς άγαθοΐς αύτοΰ λόγοις ύπέρ τής 'Εκκλησίας τοΰ ‘Αγίου 
Μάρκου καί ύπέρ τοΰ νέου αύτής Προκαθημένου.
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Έν συνεχεία ό Σεβασμιώτατος Πρόεδρος άναγγέλλει, ότι συνε- 
τάχθη καταλλήλως καί ένεκρίθη ύπό τών ’Αρχηγών τών ’Αντιπροσω
πειών τό πρός τούς Προκαθημένους τών Όρθοδόξων Εκκλησιών κεί
μενον τηλεγραφήματος όπερ και αναγιγνώσκει ό Σεβ. Μητροπολίτης 
Μύρων κ. Χρυσόστομος, έχον οϋτω:

«Σήμερον, Κυριακήν Πεντηκοστής, Διορθόδοξος Επιτροπή ήμών 
έπικλήσει Παρακλήτου, ήρξατο έργασιών αύτής. Χαρά καί εύλα- 
βεία γνωρίζοντες τοΰτο Ύμετέρα Παναγιότητι (ή Μακαριότητι), 
έπικαλούμεθα έφ’ ήμάς καί προκείμενον ήμΐν σπουδαϊον έργον 
θεοδέκτους προσευχάς καί άγίαν εύλογίαν Αύτής.

Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Μελίτων, Πρόεδρος».

Τοΰ κειμένου τούτου γενομένου άποδεκτοΰ ύπό τής Όλομελείας,
άνατίθεται τή Γραμματεία ή διεκπεραίωσις αύτοΰ.

·*

’Ακολούθως ό Σεβ. Πρόεδρος προτείνει τή Όλομελεία, όπως 
’Αντιπροσωπεία έκ τών 'Αρχηγών τών ’Αντιπροσωπειών, κατά βούλη- 
σιν, μεταβαίνουσα πρώτον είς τήν έν Γενεύη ‘Έδραν τοΰ Παγκοσμίου 
Συμβουλίου τών Εκκλησιών, έπισκεφθή έθιμοτυπικώς τόν Αίδεσιμολ. 
Γεν. Γραμματέα αύτοΰ Δρα Εύγένιον Μπλαίηκ, καί δεύτερον μεταβαί
νουσα είς τήν έδραν τοΰ Κονσιστωρίου τής Καλβινικής Εκκλησίας 
τής Γενεύης, ποιήσηται έθιμοτυπικήν έπίσκεψιν ταϊς έπισήμοις ’Αρχαΐς 
τής Εκκλησίας ταύτης.

Τούτου άποδεκτοΰ γενομένου, άνατίθεται τώ έπί τής όργανώ- 
σεως τοΰ Συνεδρίου έντεταλμένω Αίδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρω κ. 
Γεωργίω Τσέτση όπως συνεννοηθή καταλλήλως μετά τών άρμοδίων 
διά τήν πραγματοποίησιν τών έπισκέψεων τούτων.

Μετά ταΰτα ό Σεβ. Πρόεδρος συνεχίζει τήν άνάγνωσιν τής Είση- 
γήσεως αύτοΰ ώς άκολούθως:

«Γ) ‘Η έξέτασις τοϋ τρόπου τής συστηματικωτέρας καί πλη- 
ρεστέρας ορθοδόξου προσφοράς είς τό έργον τοϋ Παγκοσμίου 
Συμβουλίου τών Εκκλησιών γενικώς, καί ιδία έν όψει τής έν 
Ούψάλη Δ' Γενικής Συνελεύσεως αύτοΰ.

Έθεωρήσαμεν άπαραίτητον, όπως άσχοληθώμεν, έν διορ- 
θοδόξω διαβουλεύσει καί ύπευθυνότητι, έπί τοΰ θέματος τοΰ 
Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Έκκλησιών,διότι είναι πλέον ή και
ρός, ϊνα ή ’Ορθοδοξία άποκτήση καί έντόνως έκφράση τήν έαυ-
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τής συνείδησιν ώς καίριου και αποφασιστικού παράγοντος τοϋ 
Συμβουλίου τούτου, παράγοντος έχοντος εύθύνας καί χρέη, άλλά 
καί δικαιώματα πρός διακονίαν.

Οί λόγοι εΐναι προφανείς. Ή 'Ορθοδοξία, κατά γενικήν άνα- 
γνώρισιν, ήδη άπό τοΰ έτους 1920, διά τής γνωστής Εγκυκλίου ' 
τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, έρριψεν, έν μέσω ένός διηρη- 
μένου καί άλληλοσπαρασσομένου Χριστιανισμού, πρώτη τήν 
άγίαν ιδέαν τής οικουμενικής όργανώσεως αύτοΰ είς Κοινωνίαν 
'Εκκλησιών. Δέν θριαμβολογοΰμεν. ‘ Ιστορίαν καί άλήθειαν λέγο- 
μεν. Ό  'Ορθοδοξία, έξ άλλου, ύπέρ τό μέτρον, ό έπέβαλον αύτή 
αί άπό τών ιδιοτροπιών τής 'Ιστορίας έξελίξεις καί κατά τόπους 
συνθήκαι πρός κράτησιν ύψωμένου τοΰ Σταυροΰ καί ζώσης τής 
χριστιανικής μαρτυρίας κατά Άνατολάς, συνέβαλεν άπ' άρχής καί 
είς έποχήν έτι, καθ' ήν ή Δύσις έν χριστιανική άνέσει διατελοΰσα, 
μόνον σποραδικώς συνελάμβανε τήν ιδέαν τής Οικουμενικής Κι- 
νήσεως καί μετεΐχεν αύτής, ή 'Ορθοδοξία συνέβαλε, λέγομεν, 
θετικώς καί μετά συνεπείας, είτε διά μόνου τοΰ Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, είτε καί διά τής συμμετοχής ένίων δυναμένων κα
τά τόπους Όρθοδόξων 'Εκκλησιών, είς τήν θεμελίωσιν, τήν καλ
λιέργειαν καί τήν άνάπτυξιν τής οικουμενικής ιδέας καί κινήσεως, 
μέχρις αύτής τής Ιδρύσεως τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών 
'Εκκλησιών. Ό χι δέ μόνο τοϋτο. Ή 'Ορθοδοξία, διά τής συμμετο
χής αύτής είς τήν Οικουμενικήν Κίνησιν καί είς τήν ϊδρυσιν τοΰ 
Παγκοσμίου Συμβουλίου τών 'Εκκλησιών, έδωκεν είς αύτάς τόν 
οικουμενικόν αύτών χαρακτήρα.

ΤΓ άλλο θά ήσαν ή Οικουμενική Κίνησις καί τό Παγκόσμιον 
Συμβούλιον τών 'Εκκλησιών άνευ τής 'Ορθοδοξίας; 'Απλώς καί 
μόνον μία εύρυτέρα παμπροτεσταντική όμοσπονδία. Λέγομεν 
τοΰτο, ϊνα ύπογραμμίσωμεν τήν ήν κατέχομεν οι 'Ορθόδοξοι λίαν 
ύπεύθυνον θέσιν έν τώ Παγκοσμίω Συμβουλίω τών 'Εκκλησιών.

Σήμερον μάλιστα, ότε, άπό τής Γ' έν Νέω Δελχί Γενικής Συ- 
νελεύσεως τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών ’Εκκλησιών, τή 
σταθερά έπιμονή καί πρός πάσας τάς κατευθύνσεις ένεργεία τοΰ 
Οικουμενικού Πατριάρχου ’Αθηναγόρου τοΰ Α', όλαι σχεδόν αί 
έπί μέρους ’Ορθόδοξοι ’Εκκλησίαι μετέχουσι τού Παγκοσμίου 
Συμβουλίου τών ’Εκκλησιών ώς Μέλη αύτοΰ, ή ύπεύθυνος αϋτη 
θέσις άποβαίνει έτι σοβαρωτέρα, μέχρι τοΰ σημείου νά καθιστά 
πλέον τήν ’Ορθοδοξίαν ύπόλογον τόσον έναντι τοΰ έαυτής κό
σμου, όσον καί έναντι τοΰ καθόλου Χριστιανισμού, έν τούτω: άν
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και κατά πόσον άνταποκρίνεται αϋτη εις την μεγίστην εύθύνην 
αύτής. Ή άπάντησις, άτυχώς, είναι, ότι καίτοι ή ’Ορθοδοξία έν Τώ 
Παγκοσμίω Συμβουλίω τών ‘Εκκλησιών αντιπροσωπεύει τήν με- 
γαλυτέραν είς διαστάσεις 'Εκκλησίαν, έν τούτοις ούδένα σχεδόν 
έν αύτώ σοβαρόν λόγον διαδραματίζει, κυρίως έπϊ μεγίστη ζημία 
του οικουμενικού χαρακτήρος τοϋ Συμβουλίου. Και είναι γεγονός 
όναμφισβήτητον, ότι τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τών ’Εκκλησιών 
σήμερον κατά 99% έλέγχεται ύπό τοϋ Προτεσταντισμού καί φέ
ρει έντονον τήν σφραγίδα αύτοΰ. Δέν λέγομεν, ότι τούτο θά έδει 
ϊνα άποθαρρύνη τήν ’Ορθοδοξίαν. Διότι αϋτη άνέκαθεν μετά βα- 
θείας χριστιανικής αγάπης συνέζησε καί συνειργάσθη μετά τοϋ 
Προτεσταντικοϋ κόσμου καί έχει σαφή τήν συνείδησιν, ότι έν 
οΙωδήτινι ποσοστώ μετέχει οΐασδήτινος χριστιανικής κινήσεως 
έχει αποστολή μαρτυρίας έν διακονία.

Τούτο όμως, πάλιν, δέν άπαλλάσσει τήν ’Ορθοδοξίαν τής 
εύθύνης αύτής έναντι έαυτής και τής Οικουμενικής Κινήσεως, 
δέν δικαιολογεί τό γεγονός, ότι αϋτη μετέχει, έτι και σήμερον, 
τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών ’Εκκλησιών σχεδόν συμβολι- 
κως, ότι δέν έπηρεάζει άποφασιστικώς τήν ουσίαν καί τήν διατύ- 
πωσιν τών θεολογικών κειμένων καί τών άποφάσεων αύτοΰ, καί 
ότι ούσιαστικώς άπουσιάζει άπό κεντρικής διοικήσεως αύτοΰ, 
καθότι τό ποσοστόν τής συμμετοχής τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας 
είς τό ύπεύθυνον προσωπικόν τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών 
’Εκκλησιών είναι κατώτερον τοϋ μηδαμινού. Όμιλοΰν οί άριθμοί. 
Έν τώ όλω έκ 300 περίπου προσώπων άπαρτιζομένω μηχανι
σμό» προσωπικοΰ τής "Εδρας τού Παγκοσμίου Συμβουλίου τών 
’Εκκλησιών ύπεύθυνοι ’Ορθόδοξοι ύπάλληλοι είναι μόνον τέσσα- 
ρες.

Τήν πικράν άποκαλυπτικήν ταύτην άλήθειαν καί τήν έξ αύ
τής δυσφορίαν τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας δέν τονίζομεν τό 
πρώτον ένταΰθα. Ύπό τό πνεύμα τούτο ώμιλήσαμεν ήδη μετά 
παρρησίας κατά τήν έν ’Ενούγκου τής Νιγηρίας σύνοδον τής 
Κεντρικής ’Επιτροπής τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών ’Εκκλη
σιών, ύποστηριχθέντες τότε ύπό άδελφών όρθοδόξων μελών 
τής Κεντρικής ’Επιτροπής. Καί έλάβομεν τότε διαβεβαίωσιν τοΰ 
τότε Γενικού Γραμματέως Δρος ΒίσσερΤούφτ, ότι θά έλαμβάνε- 
το σοβαρώς ύπ’ όψιν ή άξίωσις ήμών, όπως παραχωρηθώσι 
πλείονες θέσεις έν ταϊς τάξεσι τοΰ άνωτέρου προσωπικού τοΰ 
Παγκοσμίου Συμβουλίου τών ’Εκκλησιών.
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Άτυχώς όμως, άργότερον, ή πρόσληψις περισσοτέρων 
'Ορθοδόξων είς τάς τάξεις τοΰ προσωπικού τοϋ Παγκοσμίου 
Συμβουλίου τών Εκκλησιών συνεδέθη προς τάς οικονομικός δυ
νατότητας τοΰ Συμβουλίου και προς την άναλογίαν τής οικονομι
κής συμβολής τών 'Εκκλησιών - Μελών είς τόν προϋπολογισμόν 
αύτοϋ, τοΰθ' όπερ είναι κριτήριον, καθ' ήμάς, άπαράδεκτον.

’Αλλά ποιος κυρίως εύθύνεται διά την έπί τοιαύτης βάσεως 
έκτίμησιν τών πραγμάτων; Πρώτοι ήμεϊς οΐ 'Ορθόδοξοι. Και έξη- 
γούμεθα: Άτυχώς, ήμεϊς οί 'Ορθόδοξοι εχομεν δώσει είςτό  Παγ
κόσμιον Συμβούλιον τών 'Εκκλησιών τήν έντύπωσιν τών πτω
χών συγγενών. Ίσως πολλοί έξ ήμών νά εϊμεθα πτωχοί. Έπ' ού- 
δενί όμως λόγω επιτρέπεται ή σχέσις τής εύθύνης ήμών καί τής 
θέσεως ήμών έν τώ Παγκοσμίω Συμβουλίω τών Εκκλησιών νά 
διέρχηται κυρίως διά τοϋ Τμήματος Διεκκλησιαστικής Βοήθειας.

Δέν άποκρούομεν οίανδήτινα χριστιανικήν βοήθειαν προς 
τούς έπιδεομένους τοιαύτης, άλλ' ούχί μέχρι τοΰ σημείου έκεί- 
νου, καθ' δ ή βοήθεια αϋτη θά έσήμαινε τόν κυριώτερον λόγον 
συνδέσεως μιάς έπί μέρους 'Ορθοδόξου ’Εκκλησίας προς τό 
Παγκόσμιον Συμβούλιον τών ’Εκκλησιών.

’Εάν θά ύπήρχε ποτέ δεσμός έστω καί μιάς έπί μέρους ’Ορ
θοδόξου ’Εκκλησίας προς τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τών ’Εκ
κλησιών έπί τώ λόγω καί μόνω τής άποδοχής παρ’ αυτής έλεημο- 
σύνης, παρ’ όλον τόν σεβασμόν ήμών προς τήν άνάγκην, θά 
προεβαίνομεν είς έκκλησιν προς άπάσας τάς άδελφάς ’Ορθοδό
ξους 'Εκκλησίας, καί αύτάς έτι τάς μάλλον πενεστέρας, όπως 
τούλάχιστον, έπί διετίαν ούδεμία 'Ορθόδοξος ’Εκκλησία, καίτοι 
δικαιούται τοΰτο, άποδεχθή οίανδήτινα βοήθειαν παρά τοϋ Τμή
ματος Διεκκλησιαστικής Βοήθειας, δίδοντες οϋτω ήμεϊς τήν εύ- 
καιρίαν βοήθειας πρός λαούς έτι πενεστέρους, κυρίως όμως έπί 
τώ σκοπώ, όπως συγκεντρωθώσι τά ένδιαφέροντα άπασών τών 
έπί μέρους ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών, έστω καί τών έν στερήσε- 
σιν, είς τό κύριον θέμα, ήτοι τήν άνάλογον ύπεύθυνον ορθόδο
ξον συμμετοχήν είς τό καθόλου έργον τοΰ Παγκοσμίου Συμβου
λίου τών 'Εκκλησιών.

Ώ ς πρός τήν έτέραν άποψιν, ότι ή συμμετοχή είς τό προ
σωπικόν τοΰ Συμβουλίου θά έδει νά κριθή βάσει τής άναλογίας 
τής οικονομικής συμβολής έκάστης ’Εκκλησίας, αϋτη εΐναι άπα- 
ράδεκτος ύφ’ ήμών, διότι τοιαύτη άναλογία ούδέ καί παρ’ αύτοΐς
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τοΐς κοσμικοϊς διεθνέσιν όργανισμοΐς απαντάται, πολλώ δέ μάλ
λον παρά τοΤς χριστιανικοΐς.

’Αλλά ποιος εύθύνεται διά τήν δλην ταύτην κατάστασιν 
πραγμάτων; Βεβαίως και μία διάχυτος έντοϊς κόλποιςτοϋ Παγκο
σμίου Συμβουλίου τών Εκκλησιών νοοτροπία, ότι οΐ 'Ορθόδοξοι 
δέν έχουσι κύριον λόγον έν τοϊς άφορώσιν εις τά ούσιώδη τοΰ 
Συμβουλίου. Κυρίως όμως ύπεύθυνοι εϊμεθα αί τήν Όρθοδοξίάν 
συνιστώσαι έπί μέρους 'Εκκλησίαι διά τήν, έπιτραπείτω μοι, έλα- 
φράν πολλάκις έκδοχήν τής έν τώ Συμβουλίω θέσεως ήμών, διά 
τήν άσυντόνιστον έν αύτώ παρουσίαν ήμών, διά τήν παραμέλη- 
σιν τής συστηματικής ύφ' ήμών τούτων μελέτης καί όργανώσεως 
τής πληρεστέρας προσφοράς ήμών είς τό έργον τής Οικουμενι
κής Κινήσεως.

'Αλλά πλέον ή έπέστη ή ώρα νά λάβωμεν συνείδησιν τής 
εύθύνης ήμών ώς συνόλου 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας έν τώ Παγ- 
κοσμίω Συμβουλίω τών 'Εκκλησιών. Ό χι πρός διεκδίκησιν δι
καιωμάτων, άλλά πρός διαφώτισιν, πληρεστέραν άσκησιν τοΰ 
καθήκοντος ήμών τής έν αύτώ διακονίας.

Λέγοντες τούτα έχομεν ύπ* όψει καί αύτό τοΰτο τό συμφέ
ρον τοΰ μέλλοντος τής Οικουμενικής Κινήσεως.

Ή Οικουμενική Κίνησις, καί συνεπώς καί ό κύριος φορεύς 
αύτής, τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τών 'Εκκλησιών, εύρίσκονται 
σήμερον ένώπιον μιάς σοβαράς κρίσεως. ‘Η είς όριζόντειον 
γραμμήν άνάπτυξις καί έπέκτασις τής Κινήσεως καί τοΰ Συμβου
λίου είναι άντιστρόφως άνάλογος πρός τήν κατά κάθετον γραμ
μήν, τήν είς βάθος αΰξησιν καί ώρίμανσιν αύτών. 'Επικρέμαται ό 
κίνδυνος τής στατικότητος. Τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τών 'Εκ
κλησιών κινδυνεύει νά άποβή μία μεγάλη γραφειοκρατική μηχα
νή, κηδομένη, άποκλειστικώς καί μόνον, τής έπιβιώσεως αύτοΰ 
ώζ τοιαύτης, καί νά άπωλέση πάν νόημα κινήσεως, ένώ τό κύριον 
χαρακτηριστικόν, αύτός ούτος ό λόγος ύπάρξεως τοΰ οίκουμενι- 
σμοΰ, δέον νά είναι ή κίνησις, ή δυναμική πρόοδος.

Έν όψει τών κινδύνων τούτων καί τών συναφών πρός τού
τους συμφερόντων τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκκλη
σιών, ήμεϊς οί 'Ορθόδοξοι, ώς έταϊροι αύτοΰ, έκ τών μάλλον 
ύπευθύνων καί λόγον έχόντων έν πλήρει συνειδήσει τής εύθύ
νης ήμών, δέον νά μελετήσωμεν σοβαρώς καί διορθοδόξως τούς 
τρόπους τής βελτιώσεως τών συνθηκών καί τών όρων, ύφ' οϋς

.38



θά προσφέρωμεν πληρεστέραν ύπηρεσίαν είς τό Συμβούλιον 
ήμών τοϋτο.

Πρός τοϋτο προτείνομεν, δπως διορθοδόξως μελετηθώσι 
καί όργανωθώοι τά έξης:

α) Ή στενωτέρα συνεργασία τών παρά τώ Παγκοσμίω 
Συμβουλίω τών Εκκλησιών μονίμων άντιπροσώπων τών έπί μέ
ρους ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών.

β) Ή άπό κοινής διορθοδόξου ένεργείας έπιδίωξις διορι
σμού ορθοδόξων θεολόγων είς καιρίας όργανικάς θέσεις τής "Ε
δρας τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών ’Εκκλησιών.

γ) ‘Η πρός τόν σκοπόν τούτον συστηματική κατάρτισίς καί 
άνάδειξις ικανών ορθοδόξων στελεχών.

δ) Ή διορθόδοξος έπιδίωξις προσδόσεως έντονωτέρου ορ
θοδόξου χαρακτήρος είς τάς λατρευτικός έκδηλώσεις τοΰ Παγκο
σμίου Συμβουλίου τών ’Εκκλησιών.

ε) Ή περιοδική συνάντησις καί συνεργασία τών παρά τώ 
Παγκοσμίω Συμβούλιω τών ’Εκκλησιών όρθοδόξων μονίμων άν- 
τιπροσώπων και όρθοδόξων θεολόγων, τών μετεχόντων εις τάς 
διαφόρους θεολογικάς Έπιτροπάς τοΰ Συμβουλίου, έπί τώ σκο
πώ έξυπηρετήσεως τοΰ οικουμενικού χαρακτήρος αύτοΰ, διά τοΰ 
έπηρεασμοΰ όρθοδόξως τών έκ τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου 
τών ’Εκκλησιών έξερχομένων κειμένων καί μελετών. Καί τέλος, 

στ) Είδικώτερον, ώς πρός τόν ρόλον τής ’Ορθοδοξίας κατά 
τήν έν Ούψάλη Δ' Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ Παγκοσμίου Συμβου
λίου τών ’Εκκλησιών, τήν έξασφάλισιν ένιαίας ορθοδόξου έμφα- 
νίσεως κατ’ αύτήν, διά τής έπί τό αύτό συναντήσεως, διαρκου- 
σών τών έργασιών τής Συνελεύσεως, τών έν αύτή όρθοδόξων 
άντιπροσώπων τακτικώς, πρός άμοιβαίαν ένημέρωσιν έπί τών 
διεξαγομένών έν τοϊς διαφόροις Τμήμασι συζητήσεων καί πρός 
καθορισμόν καί διατύπωσιν ένιαίας ορθοδόξου θέσεως έπί κε
φαλαιώδους σημασίας θεολογικών ζητημάτων.

"Οθεν προτείνομεν όπως, ύπό τό φώς τών άνωτέρω έκτε- 
θέντων, τμήμα τής Επιτροπής ήμών ταύτης έπισταμένως μελε- 
τήση τό σπουδαϊον τούτο ζήτημα καί είσηγηθή ήμΐν τό άριστον 
έν προκειμένω δέον γενέσθαι, έν τώ συμφέροντι τής τε Οικου
μενικής Κινήσεως καί τής ’Ορθοδοξίας.

Σεβασμιώτατοι καί τιμιώτατοι Σύνεδροι,
Κατακλείοντες ένταΰθα τήν ταπεινήν ταύτην εΐσήγησιν 

ήμών, εύχαριστοΰμεν ένθέρμως Ύμϊν έπί τή εύμενεία καί τή
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ύπομονή τής άκροάσεως, καί έν έπιλόγω λέγομεν Ύμΐν:
Ή Διορθόδοξος αϋτη Επιτροπή, ή συγκληθεϊσα ύπό τής 

κατ' Άνατολάς Μιάς, Αγίας ‘Ορθοδόξου ήμών Εκκλησίας, άν- 
εδέχθη μεγάλας καί ιστορικός εύθύνας ενώπιον τοϋ θεοΰ, τής 
’Εκκλησίας καί τοϋ κόσμου. ΟΙ πάντες άναμένουσι σπουδαΐόν τι 
έξ αύτής. Ό  "Αγιος θεός —τήν έκπλήρωσιν τοΰ θελήματος Αύ
τοΰ, ή ’Εκκλησία— τήν έν τή έκπληρώσει ύφ’ ήμών τοϋ θείου θε
λήματος δικαίωσιν τής προς ήμάς έντολής αύτής, καί ό κόσμος- 
φώς, παραμυθίαν καί έλπίδα.

Έξω τής Αιθούσης ταύτης, οΐ πιστοί άναμένουσιν άναθέρ- 
μανσιν, οΐ άδιάφοροι μίαν νέαν εύκαιρίαν, καί oi πλειότεροι πάν
των, οΐ ανώνυμοι, οΐ έν άναζητήσει προσανατολισμού, μίαν όδη- 
γητικήν φωτεινήν στήλην παρά τής 'Ορθοδοξίας.

Καί ιδού ήμεΐς ένταΰθα, οΐ καταστάντες ύπεύθυνοι νά θερ- 
μάνωμεν ή νά ψυχράνωμεν τήν πίστιν, νά έλκύσωμεν ή νά άπο- 
μακρύνωμεν τούς άδιαφόρους, νά άνάψωμεν ή νά σβύσωμεν τό 
φώς διά τούς πολλούς, νά δώσωμεν έλπίδα ή νά άπογοητεύσω- 
μεν καί τήν Εκκλησίαν καί τον κόσμον.

"Ας χωρήσωμεν είς τό προκείμενον ήμϊν άγιον έργον έν τώ 
ύπερτάτω τούτω αίσθήματι τής εύθύνης ήμών έναντι θεοΰ καί 
άνθρώπων, έν τή πλήρει γνώσει, δτι δυνάμεθα νά καταστήσω- 
μεν τήν συνάντησιν ήμών ταύτην σταθμόν ιστορικόν προς τά 
πρόσω έν τή πληρώσει τοΰ σχεδίου τοϋ θεοΰ, ή σταθμόν Ιστορι
κόν τής άνικανότητος καί άναξιότητος ήμών, όπως γίνωμεν όργα
να τοϋ θείου θελήματος.

Συνειδότες, ότι ό Πατήρ είναι έν ήμϊν, ότι ό Υιός είναι έν τώ 
μέσω ήμών, καί ότι έφορεύει έφ' ήμάς τό Πανάγιον Πνεύμα, άλ- 
λά καί ότι συμπάρεδρος έσται ήμϊν ό πειράζων τον θεόν καί τήν 
εικόνα Αύτοΰ, τον άνθρωπον, ύπό ποικίλους τρόπους καί μορ- 
φάς, άφήσωμεν αύτόν ώς ό Πέτρος όπίσω, καί όδεύσωμεν πρό
σω μετά τοΰ Σωτήρος, ώς λόγον άποδώσοντες Αύτώ, Κυρίω καί 
Κριτή όντι τής Εκκλησίας καί τής Ιστορίας, καί έν Έαυτώ άνακε- 
φαλαιοΰντι τά πάντα έν τοϊς έσχάτοις.

Ό θεν, σφραγίσωμεν έαυτούς καί άλλήλους καί τό άνατε- 
θέν ήμϊν άγιον έργον τώ σημείω τοϋ Τιμίου Σταυρού, λέγοντες 
τό τών Πατέρων ήμών: Ιησούς Χριστός νικά.

Αύτώ ή νίκη καί ή δόξα. ’Αμήν».

Ά μα τώ πέρατι τής άναγνώσεως, ό Σεβασμιώτατος Πρόεδρος



παρακαλεϊ τούς Συνέδρους δπως έκφράσωσι τάς έπί τοΰ έργου γενι
κώς της Διορθοδόξου 'Επιτροπής σκέψεις καί άπόψεις αύτών, ϊνα, έν 
συνεχεία, ή ‘Ολομέλεια χωρήση είς τήν κατά Ύποεπιτροπάς έργασίαν 
αύτής.

Πρώτος λαμβάνει τόν λόγον ό Σεβασμιώτατος ’Αρχιεπίσκοπος 
Βρυξελλών κ. Βασίλειος, τής 'Αντιπροσωπείας τής 'Εκκλησίας τής 
Ρωσσίας, όστις καί λέγει, ότι τάς μέν γενικάς έπί τοΰ όλου θέματος 
άπόψεις τής 'Αντιπροσωπείας τής ’Εκκλησίας τής Ρωσσίας θά έκθέση 
ό Σεβ. ’Αρχηγός αύτής, όστις άπουσιάζει τήν στιγμήν ταύτην, αύτός δέ 
έπιθυμεΐ νά προβή είς γενικάς μόνον τινάς παρατηρήσεις έπί τών έν τή 
είσηγήσει τοΰ Σεβ. Προέδρου θιγομένων ζητημάτων. Καί έπιλέγει έπί 
λέξει τά έξής:

«’Εκτιμώ τήν σπουδαίαν καί βαθυστόχαστον είσήγησιν τοϋ Σεβ. 
Προέδρου ήμών, ήτις καί ρίπτει πολύ φώς είς τό όλον έργον ήμών εν
ταύθα. Έπιτραπείτω μοι όμως, όπως εϊς τινα σημεϊα ϊδω τάς άπόψεις 
μου, άφισταμένας πως άπό τών ύπ’ αύτοΰ άναπτυσσομένων, κυρίως 
άπό νοητικής καί αισθηματικής πλευράς. Οϋτω τυγχάνει άναντίρρητον, 
ότι άνομολογεϊται ύπό τοΰ Σεβ. Προέδρου ή άξία καί βαρύτης τοΰ πα
ρελθόντος τής ’Ορθοδοξίας, ώς κεφαλαίου πολυτίμου διά τήν τήρησιν 
καί διαφύλαξιν τής πίστεως ήμών άλωβήτου άπό παντός κινδύνου καί 
πάσης άλλοιώσεως, έν τούτοις παρατηρεϊται μονομέρειά τις είς τούς 
χαρακτηρισμούς τοΰ παρελθόντος τούτου ώς «φανατικού, μισαλλόδο
ξου, άπομονωτιστικοΰ, άλληλοϋπονομευτικοΰ» κ.λπ., αϊ δέ εύθΰναι έκ 
τών διαιρέσεων καί σχισμάτων τοϋ παρελθόντος δέν άποδίδονται άν- 
τικειμενικώς είς οϋς έδει νά άποδοθώσιν, άλλά έμφανίζεται τάσις τις 
συμμετοχής είς ταΰτα καί άπό μέρους τής ήμετέρας ‘Αγίας ’Ορθοδόξου 
’Εκκλησίας.

Ά λλ ’ είναι γνωστόν, ότι τήν εύθύνην τοΰ Σχίσματος έχει άπο- 
κλειστικώς ή Ρώμη, διότι θεολογικώς καί ίατορικώς δέον νά άνομολο- 
γηθή, ότι τό ΠατριαρχεΤον τής Ρώμης άπεσχίσθη έκ τής ’Ορθοδοξίας.

Ή ’Ορθοδοξία έχει τήν πληρότητα τής χάριτος καί τής άληθείας. 
Λέγομεν τοΰτο χωρίς νά θριαμβολογώμεν. ‘Απλώς τήν άλήθειαν λα- 
λοΰμεν, ϊνα χρησιμοποιήσω τήν έκφρασιν τοϋ Αγίου Προέδρου. Ή 
Ρώμη έχει τήν εύθύνην τοΰ Σχίσματος μέ τάς είς άς ύπέπεσε κατά και
ρούς πλάνας, μέ τούς νεωτερισμούς περί τήν πίστιν, μέ τάς προσθήκας 
είς τό Σύμβολον τής Πίστεως, κ.λπ. κ.λπ..

Εις τήν άρσιν τών 'Αναθεμάτων δέν ήρθη τό Σχίσμα, αλλά τά 
συμπτώματα τοϋ Σχίσματος. Οϊ δέ μετά τό Σχίσμα πρόμαχοι τής Όρ-
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θοδοξίας δέν ήσαν ποσώς φανατικοί ή μισαλλόδοξοι η άπομονωτισταί. 
Έρωτάται όντως έάν ό Μάρκος ό Εύγενικός ύπήρξεν εΐς ήρωςτής ’Ορ
θοδοξίας ή εΐς τών τοιούτων φανατικών». Ώ ς πρός τό Γ' σημεΐον τής 
είσηγήσεως τοϋ Σεβ. Προέδρου ό Σεβ. ’Αρχιεπίσκοπος Βρυξελλών λέ
γει, ότι συμφωνεί πλήρως πρός πάντα τά περί Π.Σ.Ε. λεγάμενα. «'Έν 
σημεΐον, είς δ έπί πλέον θέλω νά έπιστήσω τήν προσοχήν τών άδελ- 
φών Συνέδρων, λέγει, είναι, ότι ό ’Οργανισμός ούτος δέν διατρέχει μό
νον τόν κίνδυνον τής άπορροφήσεώς του άπό τόν όγκον τής γραφειο
κρατίας καί τοϋ στατισμοϋ, άλλά καί έπαπειλεΐται άπό τήν έμφάνισιν 
έντός τών κόλπων αύτοϋ τών νέων θεολογικών ρευμάτων, τών λυμαι- 
νομένων έν τή Δύσει τόν Χριστιανισμόν καί τάς ’Εκκλησίας, ώς εϊναι τά 
ρεύματα τής άρνήσεως τοΰ προσωπικού θεού, τής θεότητος τοΰ Ίη- 
σοΰ καί τής μελλούσης ζωής, ήτοι τοϋ φαινομένου τοϋ άθέου Χριστια
νισμού. Τοϋτο άποτελεΐ ένδειξιν κινδύνου έκκοσμικεύσεως τοΰ Συμ
βουλίου τών ’Εκκλησιών, διό καί ήμεϊς οί ’Ορθόδοξοι ’Αντιπρόσωποι 
παρά τώ Π.Σ.Ε., καί ιδία παρά τή Δ ' Γενική Συνελεύσει αύτοϋ έν Ούψά- 
λη, όφείλομεν νά καταπολεμήσωμεν τά ρεύματα ταϋτα, ώς άναλόγως 
είς άντιστοίχους περιπτώσεις έκαμνον οί Πατέρες τής πίστεως ήμών».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος, άπαντών είς ταϋτα, εύχαριστεϊ τώ Σεβ. Άρχιε- 
πισκόπω Βρυξελλών κ. Βασιλείω καί έπιλέγει, ότι έπιθυμεϊ νά άπαντή- 
ση είς τάς πρώτας παρατηρήσεις αύτοΰ. Όντως, λέγει, «είςτό κείμενον 
τής είσηγήσεώς μου (σελ. 6-7) άναφέρονται αΐ λέξεις, τάς όποιας πα
ραθέτει ό άδελφός, άλλά μία προσεκτική άνάγνωσις τής παραγράφου 
έκείνης θά έπειθε τοΰτον, ότι οί μέν χαρακτηρισμοί έκεΐνοι άναφέρον- 
ται είς ολόκληρον τόν χριστιανικόν κόσμον τών παρελθουσών έποχών, 
καί ούχί είς μόνην τήν ’Ορθοδοξίαν, εύθύς όμως μετά τήν παράγραφον 
ταύτην λέγεται έμφαντικώς, ότι έν μέσω ένός τοιούτου κόσμου άκρι- 
βώς ή 'Ορθοδοξία άνέλαβε άξιαγάστους πρωτοβουλίας πρός δημιουρ
γίαν πραγματικής άτμοσφαίρας καταλλαγής, κατευνασμού καί άδελφό- 
τητος. Καί άρα πάντα τά έν τή Είσηγήσει λεγάμενα έρχονται είς έπίρ- 
ρωσιν τής πίστεως καί πεποιθήσεως τοΰ όμιλοϋντος περί τής εύρύτη-- 
τος τών άγαθών διαθέσεων καί τοΰ λυσιτελούς τών άναληφθεισών 
ύπό τής ‘Ορθοδοξίας πρωτοβουλιών έν κόσμω έπιμεμαρτυρημένως 
διαπνεομένω κατά καιρούς ύπό φανατισμού καί μισαλλοδοξίας.

Ό ς πρός τό έτερον δέ σημεΐον, καί ήμεϊς, ώς καί πάς ’Ορθόδοξος 
'Ιεράρχης, θεωροΰμεν τήν 'Αγίαν ’Ορθόδοξον ήμών 'Εκκλησίαν κεκτη- 
μένην τήν πλήρη χάριν καί άλήθειαν. Άλλά άντιλαμβάνεται ό άδελφός, 
ότι δέν ήλθομεν ένταϋθα ϊνα διδάξωμεν ’Ορθόδοξον Κατήχησιν είς

42



'Ορθοδόξους θεολόγους, οΰτε δέ και νά άνατττύξωμεν τήν Έκκλησιο- 
λογίαν ήμών.

Ώ ς προς τήν έρώτησιν δέ, έάν oi ύπερασπισταί της πίστεως 
ήμών έν τή Ιστορία είναι όντως τοιοϋτοι ή οϋ, λέγω, ότι μετά πολλής 
τής εύλαβείας, τόσης, όσην έχει καί ό αδελφός, άναγνωρίζομεν τού
τους ώς ήρωας τής πίστεως ήμών. Έάν δέν άναφέρωνται ούτοι έν τή 
Εΐσηγήσει, είναι διότι δέν κάμνομεν Ιστορίαν, άλλ' είσήγησιν απλώς, τό 
δέ πνεύμα ταύτης είναι ή καταλλαγή, είς τό πνεύμα δέ τούτο δέν πα
ρεμβάλλονται γεγονότα καί πρόσωπα, ότινα, εϊτε έγγύθεν είτε πόρρω- 
θεν, συνάπτονται προς καταστάσεις όδηγησάσας είς άποξένωσιν μετα
ξύ τών Εκκλησιών. Δέν πρέπει πάντως νά λησμονήται, ότι ύπάρχουσι 
βαθμοί διαλλακτικότητος, στιγμαί καταλλαγής έν τή ιστορία τών Ε κ
κλησιών. Καί ύπάρχουσι διαφοροποιήσεις έκτιμήσεως τών προσώπων 
καί τών γεγονότων κατά περιόδους καί κατά συνθήκας.

Τό ότι σεϊς καί έγώ, άδελφέ, συμμετέχομεν είς τό έργον, καί συμ- 
προσευχόμεθα είς τάς κοινάς λατρευτικός συνάξεις τοΰ Π.Σ.Ε. ή άλλα- 
χοΰ, κρίνεται ύπό άλλων μέν ώς έκδήλωσις εύρύτητος πνεύματος τής 
ορθοδόξου συνειδήσεως ήμών, ύπό άλλων δέ ώς ένέργεια προδοτική 
τής 'Ορθοδοξίας ήμών. Δύναται νά θεωρηθή άληθεΰον τό δεύτερον;

Πάντως κλείω τήν συζήτησιν δηλών έπισήμως, ότι ή Είσήγησις 
έγράφη έν πνεύματι διαλλακτικότητος. Λέγω δέ τούτο, διότι άποτελεϊ 
καί προσωπικήν μου πεποίθησιν ή διαλλακτικότης, καί διότι έν τώ αί- 
σθήματι τής εύθύνης ήν έχω, ούδόλως είμαι διατεθειμένος νά συμβά
λω είς οΐανδήτινα όπισθοχώρησιν είς τό θέμα τοϋ Διαλόγου μετά τών 
άλλων Εκκλησιών».

Έν συνεχεία λαμβάνει τον λόγον ό Καθηγητής κ. Παναγιώτης 
Τρεμπέλας, τής 'Αντιπροσωπείας τής Εκκλησίας Ιεροσολύμων, λέγων, 
ότι θά περιορισθή εις όλίγας μόνον γενικός παρατηρήσεις έπί τών ύπό 
συζήτησιν θεμάτων. Καί έν πρώτοις λέγει, «όφείλομεν νά έκφράσω- 
μεν τήν Ικανοποίησιν ήμών, διότι καλώς τονίζεται, τόσον ύπό τοΰ Σεβ. 
Προέδρου, όσον καί ύπό τών λοιπών όμιλητών, ότι βαίνομεν πλέον 
προς Οικουμενικήν Σύνοδον τής 'Ορθοδόξου ήμών Εκκλησίας.

Έν τή 'Ορθοδοξία πάντα τά ζητήματα λύονται μόνον διά τής Συ
νόδου. Έφ' όσον δέ ε'ίμεθα ή Μία, ‘Αγία, Καθολική καί Άποστολική 
Εκκλησία, πρέπει εις τον θεσμόν τής Συνόδου νά καταφεύγωμεν. 
‘Αλλ’ έκ παραλλήλου δέν πρέπει νά διαλάθη τήν προσοχήν ήμών, ότι ή 
σύγκλησις τοιαύτης Οικουμενικής Συνόδου δέν είναι θέμα άπλοΰν. Αϊ 
έν τή Ιστορία Οικουμενικά! Σύνοδοι ήμών ήσχολήθησαν μέ έν μόνον
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θέμα, τό Χριστολογικόν, όπερ και άπησχόλησε, κυρίως είπεΐν, πέντε 
Οικουμενικός Συνόδους.

Ήμεϊς είς τήν Α' Πανορθόδοξον Διάσκεψιν τής Ρόδου συνεσω- 
ρεύσαμεν πλήθος θεμάτων, διά τήν λύσιν τών όποιων δέν έχομεν είμή 
σπάνιν θεολόγων, είς τούς όποιους μάλιστα έχομεν επιφόρτιση και τό 
βάρος τής προπαρασκευής καί διεξαγωγής τών Διαλόγων. Έάν εϊχο- 
μεν τόσους χαλκεντέρους θεολόγους, τόσους Ώριγένεις, όσους είχεν 
ή άρχαιότης, καί πάλιν δέν θά ήρκουνϊνα άντιμετωπισθή τόσον βάρος.

Προσωπικώς, δέν άποτελεΐ ύπερβολήν, έάν εϊπω, ότι παραιτού
μαι ένός τοιούτου έγχειρήματος. Διό καί έκφράζω, όχι τήν ύπόνοιαν, 
άλλά τόν φόβον, μήπως πρόκειται νά προβάλωμεν τήν λύσιν τής «άγά
πης» άντί τής λύσεως τοΰ «διαλόγου». Έν τοιαύτη όμως περιπτώσει 
θά ύπενθυμίσω, ότι πολλαί έκ πολλών Επισκόπων συγκείμενοι Σύνο
δοι τής άρχαιότητος, άριθμοΰσαι μεταξύ τών μελών των καί Πατριάρ- 
χας έτι, κατεδικάσθησαν έν τή συνειδήσει τής Εκκλησίας, διότι δέν 
άπεδείχθησαν είς τό ύψος των. Δέν άποκλείω τήν Οικουμενικήν Σύνο
δον διά τήν ‘Αγίαν ήμών Εκκλησίαν, άλλ' έπισημα/νω τήν ανάγκην τής 
προπαρασκευής ταύτης έν πάση σοβαρά προετοιμασία καί μελέτη. Καί 
άρα εύρίσκω δεδικαιολογημένον τόν ύπάρχοντα δισταγμόν περί Προ
συνόδου. Ή λύσις τής Συνόδου εϊναι άρίστη διά τό πρώτον θέμα τής 
ήμερησίας ήμών διατάξεως. Ώ ς πρός τό τρίτον δέ σημεϊον αύτής, τό 
άναφερόμενον είς τό Π.Σ.Ε., έπικροτώ πλήρως τάς σκέψεις τοΰ Σεβ. 
Προέδρου. "Απαξ μετέσχον τής Γενικής Συνελεύσεως τοϋ Έβανστον, 
καί ένθυμοϋμαι, ότι ήμεϊς oi 'Ορθόδοξοι άντιδιεστείλαμεν τάς εύθύνας 
ήμών άπό τών άλλων. Όντως έν τώ Όργανισμώ τούτω έπικρατοϋσι 
καί διέπουσι τούτου οΐ Προτεστάνται, καί τοΰτο άποτελεΐ τόν μείζονα 
κίνδυνον. Έν μια λέξει, έχει δημιουργηθή έν αύτώ συγκριτισμός τις 
θεολογικός καί έχαλαρώθη ώς έκ τ_ύτου τό όρθόδοξον δογματικόν 
φρόνημα».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος εύχαριστεΐ τώ Έλλογιμωτάτω όμιλητή καί δί
δει τόν λόγον τώ Έλλογιμωτάτω Καθηγητή κ. Ιωάννη Καρμίρη, τής 
Εκκλησίας τής Ελλάδος, όστις καί λέγει τά έξής:

«Προτίθεμαι νά όμιλήσω είσαγωγικώς καί γενικώς, έπιφυλασσό- 
μενος νά έπανέλθω έπί τών λεπτομερειών έν τοΐς έφ' έξής, καί δή έν 
τή έν ταϊς Ύποεπιτροπαϊς έργασία ήμών.

Ό  έλλογιμώτατος κ. Τρεμπέλας ώμίλησε διά τά σημεία α' καί γ' 
τής ήμερησίας ήμών Διατάξεως. Έγώ θά όμιλήσω διά τό β', ήτοι διά 
τό τών Διαλόγων, καί δή διά τήν προπαρασκευήν αύτών καί τήν κλιμά- 
κωσιν αύτών. Έν πρώτοις λέγω, ότι ό Διάλογος είναι ένιαϊος. Ή διάκρι-
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σις τοϋ Διαλόγου είς «άγάττης» και είς «θεολογικόν», εϊναί τι, όπερ 
δέον όπως προσέξωμεν δεόντως.

Βεβαίως, ύφίσταται καί τυγχάνει άπολύτως σεβαστή καί άκολου- 
θεϊται πιστώς ύπό της ΈκκΛησίας ή πρώτη καί μεγάλη έντολή τοϋ Κυ
ρίου, ή καινή έντολή τής άγάπης. Ά λλ ’ ή ’Ορθόδοξος Παράδοσις ήμών 
διδάσκει ήμάς, ότι δέν πρέπει νά χωρίζωμεν ταύτην άπό τήν άλήθειαν, 
άπό τήν έξ Άποκαλύψεως ’Εκκλησιαστικήν 'Αλήθειαν.

Οί Πατέρες είχον καί έβίωσαν τήν έντολήν τής άγάπης, άλλά προ 
τής άληθείας καί τών εύθυνών αύτών έναντι τής άληθείας δέν έδίστα- 
σαν νά άντιμετωπίσωσι τούς αίρετικούς σθεναρώς καί νά καταδικάσω- 
σιν αύτούς. Τό παράδειγμά των καλούμεθα ϊνα άκολουθήσωμεν σήμε
ρον καί ήμεϊς. Καί ό δν άναλαμβάνομεν Διάλογος θά διδάξη ήμάς πώς, 
έν πνεύματι πατερικότητος, νά τηρήσωμεν τήν άλήθεια. Τοϋτο σημαί
νει, ότι έάν ύπάρχη προτεραιότης τις είς τόν Διάλογον, αϋτη άποδοτέα 
πρώτον είς τόν Διάλογον τής άληθείας καί εϊτα είς τόν Διάλογον τής 
άγάπης. Δέν θά διαχωρίσωμεν τήν άλήθειαν άπό τήν άγάπην, άλλά πα- 
ραλλήλως θά προωθήσωμεν άμφοτέρας, διότι άμφότεραι άποτελοϋσι 
τάς δύο όψεις ένός καί τοΰ αύτοϋ πράγματος.

'Εάν έπέλθη συμφωνία είς τόν Διάλογον τής άληθείας, μεταξύ 
τής 'Ορθοδοξίας καί τών μεθ' ών διαλεγόμεθα 'Εκκλησιών, τότε άκω- 
λύτως δύναται νά προχωρήση καί ό Διάλογος τής άγάπης. Έάν όμως 
άποτύχη ό πρώτος, μάταιος θά άποδειχθή ό δεύτερος. Ό χι δέ μόνον 
τοΰτο, άλλά καί ή 'Ορθοδοξία ήμών θά εύρεθή άντιφερομένη πρός τήν 
Ιστορίαν αύτής. Διότι πάς τις θά έννοήση, ότι δέν δυνάμεθα νά λέγω- 
μεν, ότι κατέχομεν τήν πάσαν άλήθειαν άπό θεοΰ έν τη Εκκλησία, καί 
δή άναλλοίωτον, άναφαίρετον, άνόθευτον κ.λπ., καί νά φιλολογώμεν 
έπί τής άγάπης εΐς βάρος τής άκεραιότητος τής πίστεως ήμών. Καί έν 
τώ σημείω τούτω τολμώ νά διατυπώσω καί τόν έξής προσωπικόν μου 
φόβον: μήπως μόνος ό διάλογος τής άγάπης, άνευ προηγούμενης συμ
φωνίας έν τώ χώρω τοϋ διαλόγου τής άληθείας, όποβή επιζήμιος διά 
τήν ’Ορθοδοξίαν καί τό 'Ορθόδοξον πλήρωμα.

Ά λλ ’ έρχομαι ήδη είς τό δεύτερον ζήτημα, τό τής κλιμακώσεως 
τών Διαλόγων. Όπως άντιλαμβανόμεθα πάντες, πρόκειται περί άνα- 
λαμβανομένου τεραστίου έργου, διότι άπό τοΰ 0 ' καί τοϋ ΙΑ' αίώνος 
διά τούς Ρωμαιοκαθολικούς, καί άπό τοΰ ΙΣΤ' αίώνος διά τάς λεγομένας 
Προτεσταντικάς Εκκλησίας, έχουσι συσσωρευθή πλεΐστα όσα ζητή
ματα, ή άντιμετώπισις τών όποιων άπαιτεϊ τεραστίαν προετοιμασίαν.

Διαφοραί περί τό δόγμα, τό πολίτευμα, τήν λατρείαν κ.λπ. δέον ό
πως έξετασθώσι λεπτομερειακώς καί έπισταμένως, καί νά άνοιγή Διά

45



λογος τή συμβολή καί συμπράξει πλείστων ειδικών θεολόγων κ.λπ. 
κ.λττ., καί δή ούχί έν σπουδή καί βία. Έάν λάβωμεν ύπ’ 6ψιν, δτι ήδη 
πέντε διαλόγους έχει προ οφθαλμών ή ήμετέρα Εκκλησία, θά πρέπει 
νά σκεφθώμεν, ότι ταυτόχρονος προώθησις τούτων, έάν όχι άδύνα- 
τος, είναι τουλάχιστον δυσχερεστάτη.

’Από ταύτης τής πλευράς κλιμάκωσίς τις τών Διαλόγων τούτων 
εΐναι άπαραίτητος. Δυνάμεθα νά άρχίσωμεν έξ ένός ή δύο Διαλόγων, 
έφ ’ όσον περιωρισμέναι εϊναι αΐ είς στελέχη δυνάμεις ήμών, καί δή έκ 
Διαλόγων πρός εγγύτερον προς ήμάς ίσταμένας Εκκλησίας. Ή ήν έχω 
ύπ’ όψει μου κλιμάκωσίς, φέρει ένώπιον ήμών τάς μεθ’ ών θά διαλε- 
χθώμεν Εκκλησίας ύπό τήν έξής σειράν: α) αϊ ’Αντιχαλκηδόνιοι Έκκλη- 
σίαι, β) ή Παλαιοκαθολική Εκκλησία, γ) ή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, 
δ) ή Άγγλικανή Εκκλησία, καί τέλος ε) αϊ λοιπαί Προτεσταντικαί Έκ- 
κλησίαι.

Έπί όλων τούτων δέν· πρέπει νά λησμονώμεν, ότι ύπάρχει διάφο
ρος, ποικίλη καί ογκώδης προβληματολογία, κοινή έν τισι δΓ δλας, άλλά 
καί πολλαχώς διάφορος καί προσιδιάζουσα πρός έκάστην κατηγορίαν. 
’Αναφέρω μερικάς μόνον. Π.χ. όταν έξήταζον τήν Έκκλησιολογίαν τών 
Τριών Μεγάλων Πατέρων τής Εκκλησίας ήμών καί έπεξέτεινον τήν 
έρευνάν μου έπί τής Έκκλησιολογίας τής Β' Βατικανής Συνόδου, παρε- 
τήρησα, ότι πλήθος χωρίων τών Πατέρων τούτων έτύγχανον παρερ
μηνείας ήθελημένης άπό μέρους τών λατίνων θεολόγων, πρός στήριξιν 
τών λατινικών έκκλησιολογικών θέσεων.

Τοΰτο είναι μία άπό τάς δυσκολίας μέ τόν πρός τήν Ρωμαιοκαθο
λικήν Εκκλησίαν Διάλογον. Προκειμένου περί τών ’Αγγλικανών, όλοι 
γνωρίζομεν, ότι είς τόν ήδη άρξάμενον ύποτυπώδη Διάλογον μετ’ αύ- 
τών ώρισμένοι τινές θεολόγοι τής ’Αγγλικανής Εκκλησίας έφάνησαν 
ύποχωροΰντες είς τάς έαυτών θέσεις έναντι τής ’Ορθοδόξου διδασκα
λίας, άλλ’ είναι άποδεδειγμένον, ότι ούδεμία ούσιαστική ύποχώρησις 
ύπάρχει παρ’ αύτοϊς άποδεδειγμένως, ούτε δέ καί ή έπίσημος Άγγλικα- 
νή Εκκλησία φαίνεται νά άποδέχηται τάς ώς ύποχωρήσεις παρουσια- 
ζομένας άναλόγους ταύτας άναλήψεις θέσεων ύπό τινων θεολόγων 
μεμονωμένως.

Ό Άγγλικανισμός είναι απλώς ή τρίτη όμάς τοϋ Προτεσταντι
σμού μετά τόν Λουθηρανισμόν καί τόν Καλβινισμόν. Καί δέν πρέπει νά 
λησμονήται, δτι ό Λουθηρανισμός εν τισι σημείοις είναι πλησιέστερος 
πρός τήν 'Ορθοδοξίανή ό Άγγλικανισμός. Πάντως καί ό μετά τών Λου- 
θηριανών Διάλογος θά πρέπει νά μελετηθή δεόντως καί νά μή έξέλθω- 
μεν ταχέως άπό τάς άνεπισήμους έπαφάς πρός αύτόν, δς εϊχομεν τε
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λευταίως και ήμεϊς έν Έλλάδι μετά τών καί τήν χώραν ήμών, μετά τήν 
Πόλιν, έττιακεφθέντων Λουθηρανού Αρχιεπισκόπου Σιμογιόκι και Άν- 
δρέου Άππέλ».

Ό  Σεβασμιώτατος Πρόεδρος εύχαριστεΐ τώ όμιλητή διά τήν έμ- 
περιστατωμένην ταύτην όμιλίαν αύτοΰ. Έν συνεχεία δέ άνακοινοΰται 
τή Όλομελεία, ότι, γενομένης τής σχετικής έπικοινωνίας, ώρίσθη ή πα
ρά τώ Γεν. Γραμματεΐ τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκκλησιών 
έπίσκεψις ’Αντιπροσωπείας έκ τών 'Αρχηγών τών Όρθοδόξων έν τή 
παρούση Επιτροπή ’Αντιπροσωπειών διά τό άπόγευμα τής ιδίας ήμέ- 
ρας. Και λήγει ή πρωινή Συνεδρία.

Κατά τήν άπογευματινήν Συνεδρίαν τής Όλομελείας, άρξαμένην 
περί ώραν 17ην, ό Σεβασμιώτατος Πρόεδρος άναφέρει, ότι έγένετο ή 
άποφασισθεΐσα έπίσκεψις παρά τώ Γενικώ Γραμματεΐ τοϋ Π.Σ.Ε. Δρ 
Εύγενίω Μπλαίηκ ’Αντιπροσωπείας έκ τών ’Αρχηγών, άποτελουμένης 
έκτοΰ ϊδίου, τών Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Νουβίας κ. Συνεσίου, 
Σάο-Πάολο κ. ’Ιγνατίου, έξ όνόματος τοΰ 'Αγίου Χαλεπίου, Λένινγκραδ 
καί Νόβγκοροδ κ. Νικοδήμου, Μολδαβίας κ. Ιουστίνου, Επισκόπου 
Μπιελοστόκ καί Γκδάνσκ κ. Νικάνορος καί ’Αρχιμανδρίτου Ίωάννου 
Ρίννε, ώς καί τοΰ Σεβασμιωτάτου Γενικού Γραμματέως Μητροπολίτου 
Μύρων κ. Χρυσοστόμου, καί λέγει, ότι άντηλλάγησαν μετ’ αύτοΰ αί 
δέουσαι προσφωνήσεις καί άντιφωνήσεις έπί τή εύκαιρία, καί ότι έτέ- 
θησαν καταλλήλως ύπ’ όψιν αύτοΰ ώρισμέναι σκέψεις τής Διορθοδό- 
ξου Επιτροπής, ώς αυται προβάλλουσιν έκ τής έν τώ Παγκοσμίω Συμ
βουλίω τών Εκκλησιών οργανικής καί ούσιαστικής παρουσίας τών 
Όρθοδόξων Εκκλησιών, άλλά καί έκ τών παρουσιαζομένων νΰν έντο- 
νωτέρων έπιθυμιών καί τάσεων τών ήμετέρων Εκκλησιών όπως ή ού- 
σιαστικωτέρα ή συμβολή καί ή έμπρακτος παροχή μαρτυρίας τοΰ 'Ορ
θοδόξου πνεύματος έν τώ έργω καί ταϊς θεολογικαΐς καί άλλαις δρα- 
στηριότησι τοΰ Συμβουλίου, ότι ό Γενικός Γραμματεύς ήκουσε μετά 
πνεύματος καταφανούς κατανοήσεως τά άναλυθέντα αύτώ, έδικαίωσε 
πλήρως τάς άπόψεις καί έπιθυμίας τών Όρθοδόξων Εκκλησιών καί 
ϋπεσχέθη όπως καταβάλη πάσαν προσπάθειαν πρός ϊκανοποίησιν τών 
αιτημάτων καί παρατηρήσεων τούτων, εύχηθείς επιτυχίαν είςτό έργον 
τής Διορθοδόξου Επιτροπής.

Έν συνεχεία ό Σεβασμιώτατος Πρόεδρος προβαίνει είς σχετικός 
άνακοινώσεις έπί δύο μεσολαβησάντων άγαθών καί εύτυχών γεγονό
των έν τώ χώρω τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας, καί δή τοΰ έορτασμοΰ 
τής δΟετηρίδος άπό τής έπαναφοράς τοΰ Πατριαρχικού θεσμού έν τή
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'Εκκλησία τής Ρωσσίας, καί τής 20ετηρίδος άπό της άναρρήσεως είς 
τόν Πατριαρχικόν θρόνον τοϋ Βουκουρεστίου τοϋ Μακαριωτάτου κ.κ. 
Ίουστινιανοϋ, καί συγχαίρει έπί τοϊς γεγονόσι τούτοις τάς παρούσας 
άντιστοίχους 'Αντιπροσωπείας τών Εκκλησιών Ρωσσίας καί Ρουμα
νίας. Έξ ονόματος τούτων ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λένινγ- 
κραδ και Νόβγκοροδ κ. Νικόδημος και ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Μολδαβίας κ. Ιουστίνος έκφράζουσι τάς εύχαριστίας αύτών έπί τοϊς 
άγαθοΐς τούτοις λόγοις και ταΐς άδελφικαΐς ταύταις έκδηλώσεσιν.

Έν συνεχεία λαμβάνει τόν λόγον ό Σεβασμιώτατος Μητροπολί
της Λένινγκραν καί Νόβγκοροδ κ. Νικόδημος 'Αρχηγός τής 'Αντιπρο
σωπείας τής Εκκλησίας τής Ρωσσίας, όστις καί λέγει τά έξής:

«Σεβασμιώτατοι 'Αρχιποιμένες — 'Αδελφοί, σεβάσμια Συνέλευ- 
σις,

Νϋν ό Πανάγιος καί Τριαδικός Θεός, ό Κύριος ήμών, παρέ
χει ήμΐν τό μέγα Αύτοϋ έλεος καί τήν χαράν νά συνενωθώμεν έν 
άδελφικΓ) συναντήσει έν τή Δ ' Πανορθοδόξω Διασκέψει. Ώ ς  πο
τέ οί 'Απόστολοι τοΰ Χριστού έν τώ ΰπερώω τής Σιών έλαβον 
τήν έντολήν νά ώσι μάρτυρες Αύτοϋ έως περάτων τής γής (Πράξ. 
α' 8), καί τήν θείαν έξουσιοδότησιν καί τήν έκ χάριτος δύναμιν 
πρός πραγματοποίησιν έπί τής γής τής σωτηριώδους άποστολής, 
οϋτω καί είς τόν πολυεύθυνον καιρόν ήμών ό Άρχιποιμην Χρι
στός έκ νέου συνάγει ήμάς σήμερον, τήν Πεντηκοστήν ταύτην 
ήμέραν μετά τήν ένδοξον ’Ανάστασιν, μετά τήν έορτήν τού 
'Αγίου Πάσχα, διά νά ύπενθυμίση έκ νέου τήν άμετάθετον 
ύπόσχεσιν Αύτοϋ, έμπνεύση νέας δυνάμεις χάριτος είς τούς λει
τουργούς τής Εκκλησίας Αύτοϋ, οί όποιοι φέρουσι τήν έπουρά- 
νιον χάριν έν τοϊς εύτελέσι σκεύεσι τής σαρκός αύτών, άνακαινί- 
ση ήμάς διά τής δυνάμεως τοΰ 'Αγίου Πνεύματος, ϊνα δι' ήμών, 
τών άναξίων δούλων Αύτοϋ, διά τής Εκκλησίας Αύτοϋ, ήν ένταΰ- 
θα έκπροσωποΰμεν, (καί) έκπληρώση τό πανάγαθον καί τέλειον 
θέλημα τοΰ Έπουρανίου Πατρός.

Διεσπαρμένη άνά άπαν τό πρόσωπον τής γής, ή ‘Αγία Ε κ
κλησία έχει πανταχοΰ τά τέκνα αύτής, καί τό φώς τής ‘Αγίσ 'Ορ
θοδοξίας φαίνει πάσιν, όπουδήποτε βαδίζουσιν οί κήρυι ^ς τής 
θείας άγάπης Αύτού, κηρύττοντες τό Εύαγγέλιον τής βασιλείας 
τοΰ Οεοϋ.

Κατερχόμενοι τών έργασιών ήμών έν τή πόλει, ένθα πραγ
ματοποιεί τήν άποστολήν αύτής ή οικογένεια τών Εκκλησιών 
τοΰ Χριστοΰ —τό Παγκόσμιον Συμβούλιο τών Εκκλησιών, έντώ
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τόττω, ένθα έργάζονται οΐ άντιπρόσωποι τής παγκοσμίου οίκογε- 
νείας τών έθνών— έν τώ Όργανισμώ τών Ηνωμένων ’Εθνών, 
αίσθανόμεθα μεγάλην χαράν, δτι τοιουτοτρόπως έμβαθύνεται ό 
ρόλος της ‘Αγίας 'Ορθοδόξου ήμών 'Εκκλησίας έν τώ συγχρόνω 
κόσμω, έπειδή α! έργασίαι αύτής, αϊ άναμοναί αύτής, αί άπασχο- 
λήσεις καί αϊ προσπάθειαι αύτής θά λάβωσι χώραν, δυνάμεθα 
νά εϊπωμεν, άληθώς ένώπιον τοϋ κόσμου παντός, ένώπιον τών 
όφθαλμών τών σεβασμίων τούτων 'Οργανισμών. Καί ήμεΐς, ώ
σπερ έκ νέου ύπερώου τής Σιών, άπευθύνομεν είς άπαντα τόν 
κόσμον τήν άγάπην καί τήν εύλογίαν ήμών. ’Εκπροσωποΰμεν έν- 
ταΰθα τήν 'Εκκλησίαν τοϋ Χριστού άπό Δύσεως καί Βορρά, άπό 
θαλάσσης καί 'Ανατολής —τό πλήρωμα τής ‘Αγίας άδιαιρέτου καί 
άειζώου 'Ορθοδοξίας, τής όποιας ή δύναμις, τή άρωγή τής δεξιάς 
τοϋ θεοΰ, πάντοτε ένυπάρχει έν τώ συνδέσμιρ τής άγάπης καί έν 
τή άδελφική όμοφωνία τών κεχωρισμένων μερών αύτής, τών 
συναποτελούντων τόν ένιαΐον πολυμερή οργανισμόν τής Μιάς, 
‘Αγίας, Καθολικής καί 'Αποστολικής ’Εκκλησίας.

Άναπέμπομεν εύχαριστίαν πρός τόν Προνοητήν Κύριον, δ- 
τι έκ περάτων τής οικουμένης συνήγαγεν ήμάς, διατελούντας έν 
άμοιβαία άγάπη καί πλήρει κοινωνία έν εύχαϊς καί τή Εύχαριστία, 
πρός άδελφικήν άνταλλαγήν γνωμών έπί τών ένεστώτων προ
βλημάτων έν τή ζωή τής 'Εκκλησίας τοΰ θεοΰ:

Καί νϋν άπτόμεθα τών θεμάτων, τά όποια άποτελοΰσι τό 
πρόγραμμα τής έργασίας ήμών έν τή Δ ' Πανορθοδόξω ταύτη 
Διασκέψει.

I.— Τό ζήτημα τής προπαρασκευής τής Πανορθοδόξου Συ
νόδου έχει δλως ιδιαιτέραν σημασίαν διά σύνολον τήν ’Ορθοδο
ξίαν καί διά τά κατά τόπους τμήματα αύτής. Ιδού άκριβώς, αϊ κα
τά τόπους Έκκλησίαι, ύπό τάς ύπαρχούσας συγκεκριμένος συν- 
θήκας αύτών πραγματοποιοϋσι τήν άποστολικήν άποστολήν με
ταξύ τοϋ λαοΰ τοΰ θεοΰ καί διά τοΰτο καί διά νά είναι έπαρκής ή 
προπαρασκευή διά τήν Σύνοδον ήμών καί νά κατοπτρίζη τήν πο
λυμορφίαν τών άπόψεων τοΰ πληρώματος τής ’Ορθοδοξίας, 
άνάγκη νά συσταθή πανορθόδοξον όργανον, τό όποιον έξ δλης 
τής πολυμορφίας τοϋ καταλόγου τών θεμάτων διά τήν Προσύνο- 
δον, τοϋ έγκριθέντος έν τή Α' Πανορθοδόξω Διασκέψει τής Ρό
δου τώ 1961, θά έξέλεγε τά πλέον σημαντικά προβλήματα, τά 
όποια καί θά άπετέλουν τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Πανορθοδό
ξου ήμών Συνόδου.
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Άλλά πριν ή ή ήμερησία διάταξις λάβη τήν τελικήν μορφήν 
καί τό περιεχόμενον αύτής, τά άποτελέσματα τών έργασιών τοϋ 
πανορθοδόξου οργάνου δέον νά άποσταλώσιν είς τάς κατά τό
πους ’Εκκλησίας, και άκολούθως ή Πανορθόδοξος Διάσκεψις τών 
άντιπροσώπων τών κατά τόπους 'Εκκλησιών θά καθορίση τά ζη
τήματα, τά ύποκείμενα είς τήν κρίσιν τής Πανορθοδόξου Συνό
δου. Νομίζω, ότι άλλη διαδικασία δέν είναι δυνατή, έπειδή δέν 
θά είναι πανορθόδοξος, δέν θά είναι αύθεντική, διά τοϋτο δέ καί 
δέν θά είναι σύμφωνος πρός τήν προοπτικήν.

Όσον άφορά είς τό ήμέτερον Πατριαρχεΐον τής Μόσχας, 
τοΰτο είναι έτοιμον διά τήν συμμετοχήν είς Πανορθόδοξον Προ- 
σύνοδον, περί τής όποιας έλήφθη άπόφασίς έν Ρόδω, τώ 1961. 
Μετά τήν διάσκεψιν έκείνην ύπό τής Ίεράς ήμών Συνόδου συνε- 
στήθη ύπό τήν Προεδρείαν τοΰ νΰν Μητροπολίτου Λένινγκραδ 
καί Νόβγκοροδ 'Επιτροπή έξ Αρχιερέων, ένοριακών Κληρικών 
καί ειδικών Θεολόγων διά τήν έπεξεργασίαν τοΰ καταλόγου τών 
θεμάτων, τών έγκριθέντων έν Ρόδω τώ 1961.

‘Η 'Επιτροπή αΰτη, κατόπιν πολλών συνεδριάσεων, τήν 5ην 
Ιουνίου έ.έ., κατόπιν Δοξολογίας πρός τόν Τριαδικόν Θεόν προ 
τών λειψάνων τοϋ Όσίου Σεργίου, έπέρανε τάς έργασίας αύτής, 
καί νΰν ένώπιον τοϋ Άγιωτάτου Πατριάρχου καί τής Ίεράς Συνό
δου ήμών παρουσιάζομεν τό άποτέλεσμα τοΰ έργου ήμών, άπο- 
τελούμενον έξ εισηγήσεων έπί έκάστου θέματος τοΰ καταλόγου 
τής Ρόδου, καί είς έκάστην είσήγησιν είναι έπισυνημμέναι συγκε
κριμένοι προτάσεις κατά τά σχέδια τών άποφάσεων.

Έφ’ όσον άντί τής Πανορθοδόξου Προσυνόδου, περί ης 
ώμιλήσαμεν κατά τήν Α ' Πανορθόδοξον Διάσκεψιν έν Ρόδω τώ 
1961, νΰν έκφέρεται ή σκέψις περί τοΰ ώφελίμου τής συγκλή- 
σεως άπ’ εύθείας Πανορθοδόξου Συνόδου, άνευ τής μεσολαβή- 
σεως προσυνοδικοΰ σταδίου, ύπάρχει άνάγκη νά άναθεωρηθή ό 
κατάλογος τών θεμάτων, νά καταρτισθή σαφές πρόγραμμα, άπο- 
τελούμενον έκ ζητημάτων έχόντων συγκεκριμένην σημασίαν δι’ 
άπασαν τήν ’Ορθόδοξον Εκκλησίαν, τήν έργασίαν δέν ταύτην 
δύναται νά έκπληρώση καλώς μόνον πανορθόδοξον όργανον έρ
γασίας, τά τελικά άποτελέσματα τής έργασίας τοΰ όποιου θά έ- 
χωσιν άνάγκην τής αύθεντικής έπικυρώσεως Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως, ήτις θά όρίση τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Πανορ
θοδόξου Συνόδου καί θά καθορίση τήν έναρξιν τών συνεδριών 
τής Πανορθοδόξου Συνόδου.



II.— Περ'ι τοΰ Διαλόγου μετά τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλη
σίας.

Ή ζωή άπέδειξε τήν σοφίαν τών άποφάσεων της Γ' Πανορ
θοδόξου Διασκέψεως τοϋ 1964, δτε άπεφασίσθη, ότι έκαστη 
Εκκλησία δύναται νά άναπτύξη άμοιβαίας άδελφικάς σχέσεις, με
τά τής σεβασμίας Εκκλησίας τής Παλαιός Ρώμης, καί δτι ούδεμία 
έχει τό δικαίωμα έκκλησία νά προβάλλη έξ ονόματος άττάσης τής 
’Ορθοδοξίας άνευ τής συμφωνίας όλων.

Κατά τά διαρρεύσαντα ταΰτα έτη βλέττομεν όττόσον ή άτμό- 
σφαιρα τών άμοιβαίων σχέσεων μεταξύ πολλών κατά τόπους 
Εκκλησιών καί τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έχει μαλακώ
σει, βλέπομεν πώς διάφοροι κατά τόπους Έκκλησίαι κατά τόν 
καιρόν τούτον εϊχον μετά τής Ρωμαιοκαθολικής ’Εκκλησίας συγ
κεκριμένος άδελφικάς σχέσεις, πλήρεις χριστιανικής άγάπης.

Κατά τόν αύτόν δμως καιρόν παρατηρούνται παρά τισι κατά 
τόπους Έκκλησίαις καί δυσκολίαι έν ταϊς σχέσεσι μετά τής Ρω
μαιοκαθολικής ’Εκκλησίας. 'Ενώ ένιαχού α! δυσκολίαι αΰται έ- 
χουσι μαλακώσει, άλλαχού όξύνονται.

Έφ’ δσον είς τάς Πανορθοδόξους Διασκέψεις πρέπει νά έ- 
χωμεν ένώπιον τοΰ πνευματικού ήμών βλέμματος άπασαν τήν 
'Ορθοδοξίαν, καί, κατά τό δυνατόν, νά έπιδιώκωμεν δπως πράτ- 
τωμεν, τό έφ' ήμϊν, τό MAXIMUM, πρός έπιτυχίαν τοϋ έργου τοΰ 
θεοΰ, τούτέστι τής γνησίας καί πλήρους ένότητος έν Χριστώ 
άπάντων τών χριστιανών, ή λογική, ή προσοχή ώς πρός τόν τρό
πον ένεργείας καί ή βραδεία έπίσπευσις λέγουσιν ήμϊν, ότι τά βή
ματα πρός τήν περιπόθητον ενότητα δέον νά ώσι μικρά. Άλλως, 
άπρόσεκτον βήμα δύναται νά βλάψη, παν δέ βήμα πρός τά όπίσω 
έν τή όδώ πρός τήν ένότητα θά προκαλέση, άναμφιβόλως, άσθε- 
νικόν αίσθημα έν τή πολυαρίθμω χριστιανική οίκογενεία.

Καί διά νά μή γίνη τοΰτο έν τώ δεδομένω πεδίω τών άδελ- 
φικών σχέσεων μετά τής άγίας καί πολυτιμήτου ’Εκκλησίας τής 
Παλαιός Ρώμης, δέον νά συνεχισθώσιν αϊ άμοιβαΐαι σχέσεις, αϊ 
έρειδόμεναι έπί τής άποφάσεως τής Γ' έν Ρόδω Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως.

Διά νά φθάσωμεν είς τήν ένότητα, τήν έντεταλμένην ύπό 
τοΰ Κυρίου ήμών, άπαιτοΰνται αδελφική αγάπη καί πλήρης ειλι
κρίνεια. Συγχρόνως όμως άπαιτεΐται καί λογική προσοχή, μή με- 
ταποιουμένη είς τρόμον ή φόβον ώς πρός τήν έπιτέλεσιν νέων 
βημάτων έν τή όδώ πρός τήν ένότητα. Συγχρόνως τά βήματα
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ήμών δέον νά ώσι προσεκτικά, διά νά μή πράξωμέν τι σφαλερόν, 
δτε συνήθως τά έσχατα είναι χείρονα τών πρώτων.

III.— Ό  Διάλογος μετά τών ’Αγγλικανών καί τών Παλαιοκα- 
θολικών 'Ομολογιών, προ τής ένάρξεως αύτοϋ έν Μικταΐς Έπι- 
τροπαΐς, έν ταϊς όποίαις θά είναι ’Ορθόδοξοι και ’Αγγλικανοί, 
δέον νά προετοιμασθή μετά προσοχής έν Διορθοδόξοις Έπιτρο- 
παΐς. Ή έναρξις τών έργασιών τών 'Επιτροπών τούτων έγένετο 
έν Βελιγραδίω τώ 1966. Παρήλθον ήδη δύο έτη σχεδόν, ή έργα- 
σία δέ τών ’Επιτροπών τούτων δέν προωθήθη. Δέον νά συνεχι- 
σθή ή έργασία τών ’Επιτροπών τούτων, έν ταϊς όποίαις πρέπει νά 
ύπάρχη ένεργός ήγεσία. Καί έν τη περιπτώσει ταύτη πρέπει έν 
ταϊς Οεολογικαΐς ’Επιτροπαΐς νά τεθώσιν ώς βάσις ένεργείας ούχί 
αί άρχαΐ τών Διπτύχων ή τοΰ Πρωτοκόλλου τιμής. Αί ιδιότητες 
τής ένεργείας καί ή Ικανότης τής προσφοράς όσον οίον μείζονος 
ώφελείας είς τό έκκλησιαστικόν έργον δέον νά ώσιν άποφασι- 
στικά έν τώ καθορισμώ τής χειραγωγίας τών ’Επιτροπών.

Ή διάλυσις τών ‘Επιτροπών, τών συσταθεισών μετά τό 
1964, καί ή σύστασις νέων τοιούτων, δύναται νά μειώση τό γόη- 
τρον τής ’Ορθοδοξίας ήμών, έάν, κατόπιν τεσσάρων έτών, ’Επί
τροποί όλίγα πράξασαι, άντικατασταθώσι δ ι’ άλλων, περί ών ά
γνωστον τι θά δυνηθώσι νά πράξωσι.

IV.— Πρός έπιτυχίαν ένώσεως μετά τών Προχαλκηδονίων 
’Εκκλησιών καί ύπερπήδησιν παντός χωρίζοντος ήμάς άπό έκεί- 
νων, δέον νά συσταθη Πανορθόδοξος 'Επιτροπή, καί νά άρχίση 
μετά τών 'Εκκλησιών τούτων άδελφικός διάλογος, τοϋθ’ όπερ 
προέτεινεν ήδη ή ’Αντιπροσωπεία τοΰ Πατριαρχείου Μόσχας έν 
τή έν Ρόδω Π Πανορθοδόξω Διασκέψει.

V.— Πρέπει νά συσταθη Διορθόδοξος ’Επιτροπή πρός έξέ- 
τασιν πάντων τών άφορώντων είς τόν Διάλογον μεταξύ τής ήμε- 
τέρας 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας καί τής Λουθηρανικής 'Ομολογίας.

Τό Πατριαρχεϊον Μόσχας προβάλλει ώς προοδευτικόν έν 
ταϊς σχέσεσι μετά τών Λουθηρανών, έφ' όσον ήδη έλαβον χώ
ραν τρεϊς συναντήσεις θεολόγων έν ARNOLDSHEIM, ZAGORSK 
καί HOECHST. Αί συναντήσεις αΰται ύπήρξαν ώφέλιμοι καί κατέ- 
δειξαν, ότι αί συναντήσεις τών Όρθοδόξων μετά τών Λουθηρα
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νών δύνανται νά δώσωσι πολλά πρός ένίσχυσιν έν ήμΤν τοΰ 
πνεύματος τής ένότητος.

VI.— Συμφωνώ μέ τάς σκέψεις, τάς όποιας έξέφρασεν ό Σε
βασμιώτατος Προέδρος ώς πρός τήν συμμετοχήν τών κατά τό
πους Όρθοδόξων ’Εκκλησιών είς τήν δράσιν τοΰ Παγκοσμίου 
Συμβουλίου τών ’Εκκλησιών. Καθ’ ήμάς ώρίμασεν ή άνάγκη ό
πως θέσωμεν ένώπιον τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών ’Εκκλη
σιών τό ζήτημα τής συστάσεως είδικοΰ οργάνου ή θέσεως έντός 
τών πλαισίων τοΰ Τμήματος «Πίστις και Τάξις» διά τήν πραγμά- 
τωσιν πληρεστέρας θεολογικής συνεργασίας (μεταξύ άλλων καί 
ώς πρός τήν έτοιμασίαν τών κειμένων) τών Όρθοδόξων 'Εκκλη
σιών μετά τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών 'Εκκλησιών. ΑΙ κατά 
τόπους δέ 'Εκκλησίαι, αί έχουσαι άνάγκην οικονομικής ένισχύ- 
σεως, δύνανται νά άπευθύνονται πρός τοΰτο είς τό Παγκόσμιον 
Συμβούλιον τών 'Εκκλησιών διά τοΰ Τμήματος τής Διεκκλησια- 
στικής Βοήθειας. Ή συμμετοχή τών Όρθοδόξων 'Εκκλησιών είς 
τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τών 'Εκκλησιών πρέπει νά είναι πλή
ρης καί άπό πόσης πλευράς, διά νά δυνηθώμεν νά παρέχωμεν είς 
τούς μή 'Ορθοδόξους έν Χριστώ άδελφούς τόν θησαυρόν τής 
άρχαίας καί άειζώου 'Ορθοδοξίας. Καί έν τούτω συμφωνοΰμεν, 
άπολύτως.

Κατά τήν μελέτην διά τοΰ συνοδικού λόγου τής Εκκλησίας 
πάντων τών προαναφερθέντων ζητημάτων καί τών έν γένει προ
βλημάτων τής 'Αγίας 'Ορθοδοξίας, ό Πανάγαθος Παράκλητος, τό 
Πνεΰμα τής 'Αλήθειας, θά παράσχη ήμϊν, πιστεύομεν, ώς πάντο
τε πανταχοΰ καί κατά πάντας τούς χρόνους τήν θείαν Αύτοΰ βοή
θειαν καί σοφίαν, διά νά όδηγήσωμεν είς τάς σωτηρίους νομάς 
τόν λαόν τοΰ Θεού, διά νά φαίνη ή 'Εκκλησία τοΰ Σωτήρος τοΰ 
κόσμου είς τόν κόσμον άπαντα διά τοΰ φωτός τοϋ Χριστού καί νά 
φωτίζη πάντα άνθρωπον, έρχόμενον είς τόν κόσμον.

Προσάγω πρός Υμάς, άγαπητοί άδελφοί, άντιπρόσωποι 
τών 'Αγίων κατά τόπους Όρθοδόξων 'Εκκλησιών, τόν άδελφικόν 
χαιρετισμόν, τόν άσπασμόν καί τήν άγάπην τής 'Αγίας 'Εκκλησίας 
τοΰ Πατριαρχείου τής Μόσχας, τοΰ Προκαθημένου ήμών Άγιω - 
τάτου Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας 'Αλεξίου, τής Ί ε 
ράς Συνόδου τής 'Εκκλησίας ήμών, τής Ιεραρχίας καί τοΰ πληρώ
ματος αύτής.

Ή χάρις τοϋ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού, καί ή άγάπη τοΰ
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Θεοΰ καί Πατρός, καί ή κοινωνία τοΰ ‘Αγίου Πνεύματος, εϊη μετά
πάντων Υμών».

Έν συνεχεία λαμβάνει τόν λόγον ό Σεβασμιώτατος Μητροπολί
της Μολδαβίας κ. Ιουστίνος, 'Αρχηγός τής ’Αντιπροσωπείας τής Ε κ
κλησίας Ρουμανίας, όστις καί λέγει, δτι αισθάνεται έαυτόν λίαν ίκανο- 
ποιημένον, «διότι συμφωνοΰσι πάντες οΐ άδελφοί Σύνεδροι κατ' άρχήν 
είς πάντα τά ούσιώδη θέματα, τά κείμενα ένώπιον αυτών. Βεβαίως, λέ
γει, τό μεΐζον καί σπουδαιότερον ζήτημα είναι τό τής συγκλήσεως τής 
'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής ‘Αγίας ήμών Εκκλησίας. Πρό έτών 
ήμεϊς oi 'Ορθόδοξοι, δέν έτολμώμεν νά όμιλήσωμεν περί Συνόδου, άλ- 
λ' ώμιλοΰμεν μόνον περί «Προσυνόδου». Νΰν έχομεν τό θάρρος καί 
δεδικαιολογημένως όμιλοΰμεν περί «Συνόδου».

Νομίζω, ότι θά πρέπει νά όμιλώμεν περί «Οίκουμενικής Συνό
δου». Ή Μία, 'Αγία, Καθολική καί Άποστολική Εκκλησία ήμών έχει τό 
δικαίωμα νά συγκαλέση Οικουμενικήν Σύνοδον. Τούτου ένεκα αί έργα- 
σίαι ήμών δέον όπως προσανατολισθώσι καί συντονισθώσι περί τό 
κύριον καί καίριον τοΰτο θέμα. Καί δέν άρκεϊ νά έχωμεν μίαν μόνον 
Επιτροπήν, άσχολουμένην μέ τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Συνόδου 
ταύτης, άλλά έχομεν άνάγκην Επιτροπής Θεολόγων, oi όποϊοι νά 
άσχοληθώσι κυρίως περί τάς λύσεις τών 'Ορθοδόξων προβλημάτων. 
‘Ως πρός τά άλλα προβλήματα τής ήμετέρας ένταΰθα ήμερησίας Διατά- 
ξεως ό έλλογιμώτατος Καθηγητής κ. Καρμίρης παρουσίασεν ήμϊν κλι- 
μάκωσίν τινα περί τόν Διάλογον.

Βεβαίως, άπό θεολογικής πλευράς, εύσταθεϊ ϊσως ή κλιμάκωσίς 
αϋτη. Άλλά πρός έναρξιν τοΰ ή τών Διαλόγων τούτων, δέον νά θεωρή- 
σωμεν ώς δυνάμενα νά ϊσχύσωσι καί άλλα τινά δεδομένα καί κριτήρια.

Έχω ύπ' όψει μου τό όριστικόν δεδομένον έν τώ Διαλόγω, ήτοι 
τό τής άτμοσφαίρας, ή όποία ύπάρχει ή πρέπει νά ύπάρχη παρά τοΐς πι- 
στοΐς μιας Εκκλησίας, άναλαμβανούσης ένα Διάλογον. Ίσως δογματι- 
κώς πλησιέστεραι πρός ήμάς νά είναι αϊ Μεταχαλκηδόνιοι Έκκλησίαι, 
άλλ’ ούδέν πρός τήν κατεύθυνσιν τούτων έγένετο.

Ήρχίσαμεν Διάλογον μετά τών Αγγλικανών καί τών Παλαιοκα- 
θολικών, τουλάχιστον έξηγγείλαμεν τούτο. Πρέπει νά συνεχίσωμεν 
αύτόν. Ώ ς πρός τόν μετά τής ΡΚαθολικής Εκκλησίας Διάλογον, έκά- 
στη έπί μέρους 'Ορθόδοξος Εκκλησία ήρξατο, συμφώνως πρός τάς 
άποφάσεις τής Γ  Πανορθοδόξου Διασκέψεως τής Ρόδου, καλλιεργού
σα άδελφικάς σχέσεις καί έπαφάς μετά τής Ρώμης. "Ηδη δύναμαι νά 
άναγγείλω είς τήν Όμήγυριν ταύτην, ότι Ρουμάνοι Θεολόγοι, άπό τών
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στηλών τοϋ Περιοδικού Τύπου τής ’Εκκλησίας μου, ώς καί άλλαχοΰ, 
γράφουσιν έν τώ πνεύματι τούτω τής καλλιεργείας αγαθών σχέσεων.

Είναι γεγονός άξιοσημείωτον ή έπίσκεψις τοΰ Καρδιναλίου Κιέ- 
νιχ, ’Αρχιεπισκόπου Βιέννης, είς τήν 'Εκκλησίαν Ρουμανίας, καί ή έντός 
τών προσεχών ήμερών άντεπίσκεψις τοΰ Πατριάρχου κ. Ιουστινιανού 
είς Βιέννην.

Πάντα ταΰτα εϊναι οίκοδομητικαί έπαφαί, άλλ’ όχι Διάλογος καθ’ 
έαυτόν. Δυσκολεύομαι νά έννοήσω τόν όρον «Διάλογος άγάπης», ό
σης δέν άπαντά είς τάς έπισήμους άποφάσεις τών Διασκέψεων ήμών. 
’Ασφαλώς πρόκειται περί τών άδελφικών έπαφών καί σχέσεων, αϊτινες 
όμως δέν άποτελοΰσι τό περιεχόμενον τοΰ κυρίως διαλόγου. Ήμεϊς 
πάντοτε ένηργήσαμεν έν πνεύματι άγάπης πρός τήν ΡΚαθολικήν ’Εκ
κλησίαν. Έρωτάται όμως έάν έτηρήθη πάντοτε ό όρος τής άμοιβαιότη- 
τος. Δυστυχώς οί άκροώμενοι τοΰ Βατικανού Ραδιοφώνου καί οί άνα- 
γιγνώσκοντες τά έντυπα τά έκεϊθεν, σχηματίζουσι τήν περί τοΰ άντιθέ- 
του έννοιαν.

Πάντα ταΰτα άγουσι τήν σκέψιν μου πρός τήν ιδέαν, ότι πιθανόν 
οί Ρωμαιοκαθολικοί δέν είναι έτοιμοι, ψυχικώς καί άλλως, διά μίαν άν- 
τικειμενικήν προώθησιν τοΰ μετ’ αύτών Διαλόγου τής ’Ορθοδοξίας, 
δέον δέ νά πείσωμεν αύτούς, ότι ή ’Ορθοδοξία πιστεύει είς τήν έννοιαν 
τοΰ Διαλόγου καί είς τήν λυσιτέλειαν αύτοΰ διά τήν ένότητα τής ’Εκ
κλησίας. ’Επιθυμοΰμεν τόν θεολογικόν Διάλογον, καί θέλομεν νά 
προετοιμάσωμεν αύτόν κατά τόν καλλίτερον τρόπον. ’Αναμένομεν τήν 
ήμέραν έκείνην, καί θά εϊμεθα εύτυχεΐς, έάν ύπό τάς καλλιτέρας τών 
προϋποθέσεων φθάσωμεν είς αύτήν.

Ώ ς πρός τό θέμα τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών 'Εκκλησιών, 
έξεφράσαμεν ήδη καί πρός τόν κ. Γ ενικόν Γ ραμματέα αύτοΰ τάς έπ’ αύ
τοΰ σκέψεις καί άπόψεις ήμών.

Ή παρουσία ήμών τών Όρθοδόξων έν τώ Όργανισμώ τούτω 
δέν πρέπει, δέν δύναται νά είναι συμβολική. ’Οφείλει νά άποβή ούσια- 
στική, θετική, οργανική. Δέν ζητοΰμεν περισσοτέρας θέσεις είς ξένον 
τινά πρός ήμάς ’Οργανισμόν, άλλά έπιθυμοΰμεν νά έργασθώμεν έν 
αύτώ τούτω τώ σώματι ήμών, ώς μέλη αύτοΰ, καί τοΰτο άποτελεΐ άνα- 
φαίρετον δικαίωμα ήμών. Διό καί πιστεύομεν, ότι αϊ ύποσχέσεις έπί 
τοΰ προκειμένου θά έκπληρωθώσιν».

Ό  Σεβασμιώτατος Πρόεδρος εύχαριστεϊ τώ Σεβασμιωτάτω όμι- 
λητή διά τήν συμβολήν αύτοΰ είς τήν γενικήν συζήτησιν καί εΐτα δίδει 
τόν λόγον τώ Έλλογιμωτάτω Καθηγητή κ. Εύαγγέλω Θεοδώρου, τής
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‘Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας τής Ελλάδος, δστις και λέγει, ότι «τά 
ύπό τών προλαλησάντων κ.κ. Καρμίρη καί Τρεμπέλα, ώς καί άλλων τι- 
νών, θά ήθελον ϊσως φανή ώς έρχόμενα είς άντίθεσιν πρός τά ύπό τού 
Σεβασμιωτάτου Προέδρου έκτεθέντα. Νομίζω, λέγει, ότι δέν συμβαί
νει ούτως, άλλ’ δσον χωρούμεν πρός τήν περαιτέρω συζήτησιν τών 
σημείων τούτων, θά ϊδωμεν ότι πλησιάζουσιν άλλήλαις αί έκατέρωθεν 
διατυπούμεναι άπόψεις.

Ό  Σεβασμιώτατος Πρόεδρος δέν έθεσε χρονικά όρια είς τήν 
πραγματοποίησιν τοΰ σχεδίου, δπερ διέγραψε. Δέν ώμίλησε περί βρα
χυπροθέσμων καί μεσοπροθέσμων λύσεων. Άντιθέτως πάντα όσα εί
πε περί Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψεων προϋποθέτουσι 
πολύν χρόνον διά τήν αίσίαν άφιξιν είς τό τέλος. Ήδη δέ όλοι γνωρίζο- 
μεν, ότι όδεύομεν πρός τήν τελικήν Σύνοδον τής Εκκλησίας ήμών. ‘Αλ- 
λ’ αύτή δέν δύναται νά έχη ύπ’ όψει αύτής πάντα τά έντώ  έγκεκριμένω 
Καταλόγω θέι^ατα, διότι ταΰτα είναι άφαντάστως πολλά καί πολύπλο
κα. Δέν πρέπει νά διαφύγη τήν προσοχήν ήμών, ότι άνάλογος περίπτω- 
σις τής Β' Βατικανής Συνόδου, έπί ένός καί μόνου θέματος, ώς τό τής 
Θ. Λατρείας, άπ^τησε πληθύν Θεολόγων, συμβούλων, συνεργατών 
κλπ. καί ότι κατηναλώθησαν περί αύτό άπεριόριστος άριθμός προπα
ρασκευαστικών μελετών, πράξεων, ACTA κλπ. Δέον νά είμεθα ρεαλι- 
σταί έν τώ θέματι τούτω. Τό πλήθος τών παρ’ ήμΐν θεμάτων θά άπαι- 
τήση έκατοντάδας θεολόγων, καί δή μή άπασχολουμένων καί μέ άλλα 
παράλληλα θέματα, ούχί έλάσσονος σημασίας, ώς εΐναι οί Διάλογοι. 
Ά λλ ’ ύπάρχει καί έτέρα δυσκολία, ήν έπρόσεχε καί έχει ύπογραμμίσει 
ό Λούθηρος, όταν έλεγε «φείδου τών ασθενών», καί έν τή περιπτώσει 
ταύτη, τών άσθενών τή πίστει. Είναι γνωστόν πόσον έχει έκταλαιπω- 
ρηθή, καί έτι έκταλαιπωρεΐται, ή ‘Εκκλησία τής Ελλάδος, ώς μή ώφει- 
λεν, έκ τοΰ άνακύψαντος ζητήματος τοΰ ‘Ημερολογίου, ή πόσον ύπέ- 
φερεν ή ‘Εκκλησία τής Ρωσσίας άπό τό ζήτημα τών Ρασκολνίκων. Ό ν 
τως δέν είναι εύκταΐον οΰτε και έπιτρεπτόν νά έξετασθώσι πάντα τά 
θέματα ταΰτα ταχέως καί συλλήβδην έπί τό αύτό. Διό καί συμφωνώ 
πλήρως μέ τά ύπό τοΰ Σεβασμιωτάτου Προέδρου ύποδεικνυόμενα, πε
ρί Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψεων.

Πάντως όφείλομεν νά έχωμεν έσχηματισμένην πλήρη συνείδη- 
σιν συνοδικότητος, ήτις δέν σχηματίζεται μόνον μέ τόν καθορισμόν 
τής ήμερησίας αύτής διατάξεως ή τοΰ χρόνου καί τοΰ τόπου τής συγ- 
κλήσεως αύτής. Πρέπει νά καθορίσωμεν πολύ έκ τών προτέρων καί τά 
σχετικά μέ τήν διαδικασίαν αύτής, ήτοι καί θέματα, οία τό τοΰ τρόπου 
λήψεως άποφάσεων έν αύτή, τό τών κατηγοριών τών μελών αύτής,
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έάν θά μετέχωσι τούτης μόνον 'Επίσκοποι, ή και Πρεσβύτεροι καί Διά
κονοι, καί Λαϊκοί έτι, κ.τ.τ. Πάντα τά σχετικά ταϋτα θέματα θά βοηθή- 
σωσιν ήμάς, Υνα σχηματίσωμεν ώριμον συνείδησιν περί Συνόδου, 
τοϋθ' όπερ είναι άπαραίτητον διά τήν λυσιτελή λειτουργίαν τοϋ Ιεροΰ 
τούτου θεσμού έν τή Έκκλησία.,Ής πρός τήν έπιλογήν τών θεμάτων, 
έπανέρχομαι ϊνα εϊπω, ότι συμφωνώ μετά τοϋ Σεβασμιωτάτου Λένινγ- 
κραδ, ότι πρέπει νά έπιλεγώσιν αύτά, άλλά, νομίζω, έκ τών εύκολωτέ- 
ρων πρός τά δυσκολώτερα, ϊνα, έπιτυγχανομένης συμφωνίας έπί τών 
πρώτων, άποκτηθή ή δέουσα έμπειρία καί έπί τών δευτέρων, δι’ ά 
άπαιτεϊται μείζων προσοχή καί έργασία.

Όσον άφορά είς τό θέμα τών Διαλόγων, συμφωνώ πλήρως με 
τούς προλαλήσαντας έν τή ύπογραμμίσει τής δυσκολίας τοΰ πράγμα
τος. Διό καί προτείνω ένταΰθα, ότι πρέπει νά περιορισθώμεν, έν γε τώ 
παρόντι, είς μόνας τάς έπαφάς, καί έν συνεχεία δυνάμεθα νά όδεύσω- 
μεν καί πρός θεολογικόν Διάλογον. Πάντως προκειμένου περί τών 
ΡΚαθολικών, ίσως θά ητο δυνατόν νά συζητήσωμεν μετ' αύτών τό πε
ρί Θ. Λατρείας θέμα. Μέ τούς 'Αγγλικανούς τό περί Χειροτονιών θέμα. 
Οΰτω μόνον θά είναι εύκολωτέρα ή έπαφή μετ’ αύτών έπί περιορισμέ
νων καί εύκολων θεμάτων. Περί δέ τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου ’Εκ
κλησιών προκειμένου, συμφωνώ άπολύτως, ότι είναι άνεπίτρεπτοι 
ώρισμέναι δημιουργούμεναι καταστάσεις έν αύτώ διά τήν ήμετέραν 
'Ορθοδοξίαν. Πάσαν άνισον μεταχείρισιν τής 'Ορθοδοξίας έν αύτώ, καί 
πάσαν έλλιπή παρουσίασιν τών ’Ορθοδόξων άπόψεων είς τά έν αύτώ 
γενόμενα, θεωρώ άπαραδέκτους».

Ό  Σεβασμιώτατος Πρόεδρος εύχαριστεϊ τώ έλλογιμωτάτω όμι- 
λητή διά τήν συμβολήν αύτοΰ είς τήν συζήτησιν καί δίδει τόν λόγον είς 
τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, τής ’Αν
τιπροσωπείας τοϋ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου, όστις καί λέγει τά έξής: 
«Σύνολος ή Όμήγυρις είναι σύμφωνος έν τή άναγνωρίσει καί άποδοχή 
δύο πραγματικοτήτων, πρώτον μέν ώς πρός τήν δυσκολίαν τοϋ ένώ
πιον ήμών κειμένου έγχειρήματος καί δεύτερον ώς πρός τήν σπάνιν 
τών παρ’ ήμϊν προσώπων. Όντως καί τό έγχείρημα είναι δύσκολον καί 
πολύπλευρον καί μακρόν, άλλά καί ή σπάνις τών προσώπων άναντίρ- 
ρητος.

Προ τής ούτωσί όμως διαγραφομένης καταστάσεως, έπιτραπεί- 
τω μοι, ώς έκπροσώπω τής ’Εκκλησίας ΚΠόλεως, νά παρουσιάσω ύμΐν 
τά ίσχύσαντα κριτήρια έν τή διατυπώσει τών έν τή Είσηγήσει τοϋ Σε- 
βασμιωτάτου 'Αρχηγού τής ήμετέρας 'Αντιπροσωπείας περιλαμβανο-
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μένων προτάσεων, άτινα και θέτομεν ύπ' όψιν τής Διορθοδόξου Έπι- 
-τροπής ώς κριτήρια προγραμματισμού τού όλου έργου, όπερ κεϊται 
ένώπιον τής 'Αγίας ήμών Εκκλησίας. Τά έν τή συντάξει τών προτά
σεων τούτων πρυτανεύσαντα καί ίσχύσαντα παρ’ ήμΐν κριτήρια ύπήρ- 
ξαν τά έξής τρία: α) Έφ’ όσον τόσον δύσκολον εϊναι τό έγχείρημα, φυ
σικόν εϊναι νά μή εϊναι δυνατόν νά άντιμετωπισθή τοΰτο έν τώ άμα καί 
συλλήβδην, ούδέ είς όλην αύτοΰ τήν έκτασιν, άλλά μόνον σταδιακώς.

Επομένως ό άναγιγνώσκων προσεκτικώς τάς εισηγήσεις ήμών 
θά διαπιστώση, ότι αύτή άκριβώς ή σταδιακή άντιμετώπισις, αύτή ή 
σταδιακή περοετοιμασία, αύτή ή σταδιακή έπίλυσις τών θεμάτων έπι- 
διώκεται καί προβάλλεται ώς λυσιτελεστέρα. β} Επειδή, άκριβώς, είναι 
άναμφίλεκτος ή σπάνις τών παρ’ ήμΐν προσώπων, έπιβάλλεται όπως 
γένηται φειδώ τούτων. Καί άρα έκεΐνο, όπερ θά ήδύνατο καί θά έπε- 
βάλλετο νά έπιτελέσωσιν έκατοντάδες προσώπων, όπως άνέφερεν ό 
έλλογιμώτατος κ. Θεοδώρου, δύναται καί οφείλει έκ τών πραγμάτων 
νά γίνη ύπό όλιγωτέρων προσώπων, καλούμενων σταδιακώς, πλήν καί 
άλλεπαλλήλως, νά έπιληθφώσι τών έπί μέρους θεμάτων, όσα κατά και
ρούς σταδιακώς, καί κατόπιν ώριμάνσεως σκέψεων καί συνειδήσεων 
θά ήθελεν έπιλέξει ή Εκκλησία. Ό ,τ ι είναι φυσικόν νά έπιτελέσωσι κα
λώς πλείονα πρόσωπα, είναι έξ ίσου φυσικόν νά έπιτελέσωσιν ώσαύ- 
τως καλώς όλιγώτερα μέν πρόσωπα, πλήν μετά φειδοϋς τών έαυτών 
δυνάμεων, προγεγραμματισμένως καί σταδιακώς καλούμενα έπί τό έρ
γον. Δέν διαθέτομεν πρόσωπα. Τοΰτο εΐναι πανθομολογούμενον. Ά λλ ’ 
αύτά έδωκεν ό Κύριος είς τήν Εκκλησίαν Του. Θά ύστερήσωσι ταΰτα 
άπό τοΰ νά έπιτελέσωσι τό είς αύτά θεόθεν άποτιθέμενον έργον; γ) 
Βεβαίως ό έγκεκριμένος Κατάλογος είναι τεράστιος, καί έπομένως δέν 
εϊναι δυνατόν νά άντιμετωπισθή ύπό μιάς Συνόδου. Ά λλ ’ ό Κατάλογος 
ούτος ύπάρχει έγκεκριμένος καί άποδεδεγμένος έκκλησιαστικώς. Καί 
καλύπτει πάσας τάς σήμερον άνάγκας τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Έπομένως δέν δύναται νά γίνη μεταβολή τοΰ Καταλόγου, άλλ' έκ 
τών άναγεγραμμένων έν αύτώ θεμάτων θά γίνη σταδιακή έπιλογή τών 
συνεχώς μειζόνως έπικαίρων, θά έξετάζωνται ταύτα σταδιακώς, καί 
πάντοτε AD REFERENDUM πρός τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τής 
'Αγίας ήμών ’Ορθοδόξου Εκκλησίας θά δίδωνται αί 'Ορθόδοξοι λύσεις 
έπ’ αύτών, ϊνα έν τώ τέλει ή Σύνοδος αϋτη κρίνη καί άποφανθή έπί 
πάντων τών σταδιακώς καί πανορθοδόξως είς αύτήν παραπεμφθέντων 
ζητημάτων».

Ό  Σεβασμιώτατος Πρόεδρος εύχαριστεϊ τώ Σεβασμιωτάτω



Μητροπολίτη Μύρων κ. Χρυσοστόμω διά τήν άττοσαφηνιστικήν ταύ- 
την έπί τοϋ έργου τής Επιτροπής όμιλίαν αύτοϋ και δίδει τόν λόγον τώ 
Σεβασμιωτότω Μητροπολίτη Κεντρώας ‘Αφρικής κ. Κυπριανώ, τής 
'Αντιπροσωπείας τής Εκκλησίας 'Αλεξάνδρειάς, όστις καί άναφέρεται 
είς τό θέμα τοΰ μετά τών Μεταχαλκηδονίων Διαλόγου τής ’Ορθοδόξου 
Εκκλησίας.

Έν άρχή άναφέρει ουτος, ότι «ή Εκκλησία ’Αλεξάνδρειάς άπό 
μακρών αιώνων DE FACTO συζή καί συνυπάρχει μετά τινων έκ τών 
Εκκλησιών τής ’Ανατολής, τών λεγομένων Μεταχαλκηδονίων, καί 
συγκεκριμένως μετά τής Κοπτικής, τής Αίθιοπικής καί τής ’Αρμενικής». 
Έν συνεχεία παρέχει μαρτυρίας περί τής άπό τοΰ ΙΖ' αίώνος καί έφ ’ 
έξής σημειωθείσης ήδη μεταξύ τοϋ Αύτοκράτορος τής Αιθιοπίας Ίωάν- 
νου καί τοΰ τότε Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς κινήσεως πρός προσέγγι- 
σιν τών Εκκλησιών ’Ορθοδόξου καί Κοπτικής, ιδία δέ άναφέρει καί τά 
έν ταϊς άρχαΐς τοΰ παρόντος αίώνος διαμειφθέντα μεταξύ τής Κοπτικής 
καί αύθις Εκκλησίας καί τοϋ Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Φωτίου, ώς 
καί τά έπί τής Πατριαρχείας τοΰ άειμνήστου Πατριάρχου Χριστοφόρου 
σημειωθέντα άγαθά γεγονότα, παρέχει δέ καί συντόμους βιβλιογραφι
κός ένδείξεις έπί τοϋ προκειμένου, καταλήγων είς τήν σύστασιν όπως 
«ή μελέτη τοΰ όλου θέματος τών Μεταχαλκηδονίων Εκκλησιών άνα- 
τεθή τη Εκκλησία ’Αλεξανδρείας».

Μετά ταϋτα λαμβάνει τόν λόγον ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Λένινγκραδ κ. Νικόδημος, 'Αρχηγός τής 'Αντιπροσωπείας τής Εκκλη
σίας τής Ρωσσίας, καί παρατηρεί, ότι «αί κατ’ ’Ανατολάς Προχαλκηδό- 
νιοι Έκκλησίαι διαβιοϋσιν ού μόνον έπί έδάφους τοΰ Πατριαρχείου 
’Αλεξανδρείας, άλλά καί είς τήν Συρίαν καί τόν Λίβανον καί είναι οί 
Συρο-Ίακωβϊται, καί είς τό έδαφος τής χώρας ήμών ύπάρχουσι πολυ
πληθείς ’Αρμένιοι, καί δη τό Κέντρον αύτών Έτζμιατζίν, όπου ζή ό 
άνώτατος Καθολικός πάντων τών ’Αρμενίων».

Μετά τούτον λαμβάνει τόν λόγον ό Σεβασμιώτατος Μητροπολί
της Χαλεπίου κ. Ήλίας, 'Αρχηγός τής 'Αντιπροσωπείας τής Εκκλησίας 
'Αντιόχειας, καί λέγει, ότι «πάντες οί όμιλήσαντες έν τή Όλομελεία 
έτόνισαν τήν σημασίαν, όσον καί τήν δυσκολίαν τής συγκλήσεως τής 
Μεγάλης Συνόδου. Πιστεύομεν, λέγει, ότι «ή χάρις τοΰ Παναγίου καί 
Ζωαρχικοϋ Πνεύματος θά Ικανώση ήμάς καί τάς Εκκλησίας ήμών νά 
όδεύσωμεν πρός τήν σύγκλησιν τής Μεγάλης ταύτης καί 'Αγίας Συνό
δου. Ό ,τ ι νΰν πρόκειται ενώπιον ήμών, είναι νά 'ίδωμεν καί νά καθορί- 
σωμεν λεπτομερώς πώς δυνάμεθα νά προγραμματίσωμεν τήν σύγ-
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κλησιν ταύτην. Διό καί προτείνω, όπως άνευ χρονοτριβής προβώμεν 
είς τήν έν Ύποεπιτροπαϊς μελέτην τοϋ σημείου τούτου, καί τήν έξονύ- 
χισιν καί τών λοιπών θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως ήμών».

Πρός τήν γνώμην ταύτην συντάσσεται καί ό Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης Ξάνθης κ. "Αντώνιος, 'Αρχηγός τής 'Αντιπροσωπείας τής 
Εκκλησίας τής Ελλάδος, πρός δν συμφωνεί καί ό Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης Νουβίας κ. Συνέσιος, ’Αρχηγός τής 'Αντιπροσωπείας τής 
’Εκκλησίας 'Αλεξάνδρειάς.

Ό  Σεβασμιώτατος Πρόεδρος, λαμβάνων ύπ' όψιν τήν γενικωτέ- 
ραν ταύτην έπιθυμίαν τών Συνέδρων, δπως ή 'Επιτροπή χωρήσι] είς τό 
περαιτέρω έργον αύτής κατανεμουμένη είς Ύποεπιτροπάς, λέγει τά 
άκόλουθα:

«Πράγματι, συμφώνως πρός τό άρχήθεν χαραχθέν Πρό
γραμμα ήμών, προβλέπεται δπως μετά γενικήν έν Όλομελεία συ- 
ζήτησιν καί άνταλλαγήν γνωμών έπί τών θεμάτων τής ήμερησίας 
διατάξεως, ή έπεξεργασία τούτων γένηται έν Ύποεπιτροπαϊς. Ή 
δη, μετά τήν ήμετέραν γενικήν Είσήγησιν, πάντες δσοι ήθέλησαν 
νά άγορεύσωσιν ένταϋθα έπραξαν τοΰτο. Έφ’ δσον δέ τό πνεύ
μα τής ήμετέρας σεβασμίας Συνελεύσεως εϊναι, δτι θεωρείται 
έπαρκής ή γενομένη συζήτησις, καί ούδείς έτερος ζητεί ϊνα λάβη 
τόν λόγον, κηρύττομεν τήν γενικήν συζήτησιν περατωθεΐσαν, 
άποδεχόμεθα τήν πρότασιν περί συνεχίσεως τοϋ έργου αμέσως 
έν Ύποεπιτροπαϊς, καί θέτομεν τήν πρότασιν ταύτην ύπό τήν 
ύμετέραν έγκρισιν».

Τών Συνέδρων άπάντων δηλωσάντων συμφωνίαν πρός τήν πρό- 
τασιν ταύτην, ό Σεβασμιώτατος Πρόεδρος προτείνει, δπως οΐ Σεβα- 
σμιώτατοι ’Αρχηγοί, μετά τοΰ Σεβασμιωτάτου Γενικού Γραμματέως, 
συνερχόμενοι είς σύσκεψιν, καταρτίσωσι σχέδιον συνθέσεως τών 
Υποεπιτροπών, διά τά περαιτέρω, τοϋθ’ δπερ καί γίνεται άποδεκτόν 
ύπό τής Όλομελείας, όρίζεται δέ δπως οΐ Σεβασμιώτατοι ’Αρχηγοί, 
έτοιμάζοντες, προσκομίσωσι τή Όλομελεία, κατά τήν συνεδρίαν αύτής 
τής έπαύριον, τό σχέδιον τοΰτο, καί λύεται ή Συνεδρία.
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Τήν 9.30' π.μ. τής σήμερον Τρίτης, 11 ης ’Ιουνίου, συνήλθεν είς 
τήν Τακτικήν αύτής Συνεδρίαν ή ‘Ολομέλεια τής Διορθοδόξου Επιτρο
πής, ύπό τήν Προεδρείαν τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδό
νος κ. Μελίτωνος, παρόντων πάντων τών μελών τών Όρθοδόξων ’Αν
τιπροσωπειών καί Γραμματεύοντος τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. 
Χρυσοστόμου, Γεν. Γραμματέως αύτής.

Κατ’ αύτήν, μετά προσευχήν, γενομένην ύπό τοΰ Σεβ. Προέδρου, 
ουτος χαιρετίζει τήν έν τή Συνεδρία παρουσίαν τής άφιχθείσης έν τώ 
μεταξύ ’Αντιπροσωπείας τής ’Εκκλησίας τής Βουλγαρίας. Έν συνεχεία 
άναγγέλλει, ότι συνταχθέντα άπεστάλησαν πρός οϋς έδει τά κατά τήν 
συνεδρίαν τής προτεραίας άποφασισθέντα τηλεγραφήματα, ήτοι τόν 
Μακαριώτατον 'Αρχιεπίσκοπον 'Αθηνών, τόν Γεν. Γραμματέα τοΰ 
Π.Σ.Ε., καί τήν εύγενεστάτην χήραν τοΰ άειμνήστου Φραγκλίν Φρέΰ.

Μετά ταΰτα άνακοινοΰται, ότι κατόπιν συσκέψεως τών Σεβ. ’Αρ
χηγών τών ’Αντιπροσωπειών, κατηρτίσθησαν έν σχεδίω αί προβλεπό- 
μεναι Ύποεπιτροπαί, καί δή κατά τόν έξής συνδυασμόν: Α' Υποεπι
τροπή, άπαρτιζομένη έξ όλων τών Σεβ. ’Αρχηγών τών ’Αντιπροσω
πειών, τφός μελέτην τοΰ θέματος πανορθοδόξου προπαρασκευής τής 
‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, Β' Υποεπιτροπή έπί τοΰ μετά τής Ρω
μαιοκαθολικής Εκκλησίας διαλόγου, Γ  Υποεπιτροπή έπί τοΰ Διαλόγου 
μετά τών Εκκλησιών Άγγλικανής, Παλαιοκαθολικής, Μεταχαλκηδο
νίων καί Λουθηρανών, καί Δ' Υποεπιτροπή, έπί τής συστηματικωτέρας 
παρουσίας καί συνεργασίας τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας έν τώ Π.Σ.Ε., 
όρισθέντος άμα όπως έν έκάστη έκ τών τριών τελευταίων Υποεπιτρο
πών προεδρεύσωσι κατά σειράν άνά δύο έκ τών Σεβ. Αρχηγών τών 
Όρθοδόξων Αντιπροσωπειών.

Οΰτω καταρτισθεισών τών Υποεπιτροπών, παρακαλεΐται ό Σεβ. 
Γεν. Γραμματεύς όπως άναγνώση τό σχετικόν σχέδιον, έχον ούτως:

• Δ' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τρίτη 11η 'Ιουνίου
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ΑΎΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ: Έπί τοϋ θέματος τής ‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Μελίτων, Πρόεδρος 
Μητροπολίτης Νουβίας κ. Συνέσιος 
Μητροπολίτης Χαλεπίου κ. Ήλίας 
Μητροπολίτης φιλαδελφείας κ. Έπιφάνιος 
Μητροπολίτης Λένινγκραδ καί Νόβγκοροδ κ. Νικόδημος 
Επίσκοπος Ζήτσης κ. Βασίλειος 
Μητροπολίτης Μολαδαυ'ί'ας κ. Ιουστίνος 
Μητροπολίτης Σλήβεν κ. Νικόδημος 
Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεννάδιος 
Μητροπολίτης Ξάνθης κ. ’Αντώνιος 
Επίσκοπος Μπιελοστόκ καί Γκδάνσκ κ. Νικάνωρ 
Άρχιμ. κ. Ιωάννης Ρίννε
Γραμματεύς: Διάκονος Παύλος, Ύπογραμματεύς τής ‘Αγίας καί Ίε- 
ράς Συνόδου τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Β ' ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ: Έπί τοΰ Διαλόγου μετά τής Ρωμαιοκαθολικής Ε κ
κλησίας.

Μητροπολίτης Νουβίας κ. Συνέσιος 
Μητροπολίτης Χαλεπίου κ. Ήλίας 
Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος 
’Αρχιεπίσκοπος Βρυξελλών κ. Βασίλειος 
Καθηγητής κ. Στόγιαν Γκόσεβιτς 
Επίσκοπος Τιργοβιστίου κ. "Ανθιμος 
Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεννάδιος 
Καθηγητής κ. Ιωάννης Καρμίρης
Γραμματεύοντα Μέλη: Καθηγηταί Ίω. Καρμίρης καί Στ. Γκόσεβιτς

Π  ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ: Έπί τοΰ Διαλόγου μετά τών Εκκλησιών Άγγλικα- 
νής, Παλαιοκαθολικής, Μεταχαλκηδονίων καί Λουθηρανής.

Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Έπιφάνιος, Πρόεδρος
Μητροπολίτης Λένινγκραδ καί Νόβγκοροδ κ. Νικόδημος, Πρόεδρος
Καθηγητής κ. Εμμανουήλ Φωτιάδης
Μητροπολίτης Κεντρώας ’Αφρικής κ. Κυπριανός
Μητροπολίτης Σάο-Πάολο κ. 'Ιγνάτιος
Καθηγητής κ. Παναγιώτης Τρεμπέλας
Μητροπολίτης Σλήβεν κ. Νικόδημος
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Μητροπολίτης Λοφτσοΰ κ. Μάξιμος 
Καθηγητής κ. Ιωάννης Καρμίρης 
'Επίσκοπος Μπιελοστόκ καί Γκδάνσκ κ. Νικάνωρ 
Άρχιμ. κ. ’Ιωάννης Ρίννε
Γραμματεύοντα Μέλη: Καθ. ‘Εμμανουήλ Φωτιάδης, Άρχιμ. Ιω άν
νης Ρίννε.

Δ ' ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ: Έπί τών σχέσεων καί τής συνεργασίας μετά τοϋ 
Π.Σ.Ε.

Επίσκοπος Ζήτσης κ. Βασίλειος 
Μητροπολίτης Μολδαβίας κ. Ιουστίνος 
Μητροπολίτης Άκκρας κ. Εύστάθιος 
Μητροπολίτης Τολέδου - Όχάϊο κ. Μιχαήλ 
Επίσκοπος Ζαράϊ κ. Ίουβενάλιος 
Καθηγητής κ. Λίβιου Στάν 
Αρχιμανδρίτης κ. Χρύσανθος Σαρηγιάννης 
Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Αντώνιος 
Καθηγητής κ. Εύάγγελος Θεοδώρου 
Πρωθιερεύς - καθηγητής κ. Γ. Κλίγκερ

Γραμματεύοντα Μέλη: Άρχιμ. Χρύσανθος, Καθηγητής Εύάγ. Θεοδώ
ρου

Τής Όλομελείας έγκρινάσης τό ώς άνω παρουσιασθέν αύτή σχέ
διον, ό Σεβ. Πρόεδρος, μετά σύντομον διαγραφήν τών πλαισίων έργα
σίας τών έπί μέρους τούτων Υποεπιτροπών, έπιλέγει τά άκόλουθα:

«Ενώπιον τοΰ δλου Σώματος τής Διορθοδόξου ταύτης Επιτρο
πής έξετέθησαν έπαρκώς εισηγητικά! σκέψεις καί διετυπώθησαν 
άπόψεις έφ ’ όλων τών θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως, άπα- 
σαι έμπνεόμεναι ύπό τής έπιθυμίας όπως δοθή ή καλυτέρα δυνα
τή κατεύθυνσις είς τό έργον τής Επιτροπής.

«Ύπό τό φώς καί έν τώ πνεύματι όλων τών ένταΰθα λε- 
χθέντων, καλούνται νΰν αί Ύποεπιτροπαί όπως μετά πάσης έπι- 
μελείας έπεξεργασθώσιν έκάστη τό άνατεθέν αύτή θέμα ή θέμα
τα, έλπίζομεν δέ καί εύχόμεθα, ότι θά προσκομισθώσι τή Όλο- 
μελεία πορίσματα μελετημένα καί έποικοδομητικά».

Λύεται ή Συνεδρία καί πάντες άπέρχονται ϊνα έπιληφθώσι τοΰ 
έργου αύτών.
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Άπό τοϋ άπογεύματος τής Τρίτης, 11ης, καί τή Τετάρτή, 12η 
Ιουνίου, πάσαι αϊ τέσσαρες Ύποεπιτροπαί συνέρχονται είς κατ' ίδιαν 
συνεδρίας, έξετάζουσιν έκάστη τό θέμα αύτής καί κατόπιν γονίμου καί 
οίκοδομητικής συζητήσεως άποκρυσταλλοϋσι τά πορίσματα τών σκέ
ψεων καί άπόψεων αύτών καί καθορίζουσι τά κύρια σημεία τών πρός 
τήν ‘Ολομέλειαν έκθέσεων αύτών.

ΣΤ' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Πέμπτη, 13η Ιουνίου

‘Η Πέμπτη, 13η Ιουνίου, άφιεροϋται είς συντακτικόν έργον έν 
ταΐς Ύποεπιτροπαϊς, προβαινούσαις είς τήν όριστικήν-διατύπώσιν τών 
κειμένων τών έκθέσεων αύτών.

τ  ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Παρασκευή, 14η ’Ιουνίου

Λήξαντος τοΰ έργου τών Υποεπιτροπών καί συνταχθέντων τών 
κειμένων τών πρός τήν ‘Ολομέλειαν έκθέσεων αύτών, συγκαλεϊται καί 
αύθις ή ‘Ολομέλεια είς γενικήν συνεδρίαν, ϊνα κρίνη καί άποφανθή έπ' 
αύτών.

Καί πρώτον συνέρχονται είς κατ' ίδίαν σύσκεψιν οΐ Σεβ. Αρχηγοί 
τών Αντιπροσωπειών ύπό τήν Προεδρείαν τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου 
Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνος, Γραμματεύοντος τοΰ Σεβ. Μη
τροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου.

Κατά ταύτην άναγιγνώσκονται είς πρώτην άνάγνωσιν τά κείμενα 
τών έκθέσεων τών Υποεπιτροπών καί διατυποϋνται όμοφώνως ώρι- 
σμέναι ύποδείξεις πρός τάς Ύποεπιτροπάς διά έλαφράς τροπολογίας 
έπί τινων σημείων τών έκθέσεων αύτών.

Μετά τήν λήξιν τής συσκέψεως ταύτης αί έκθέσεις τών Υποεπι
τροπών, προσάγονται ένώπιον τής Όλομελείας πρός συζήτησιν καί 
έπιψήφισιν.

Οϋτω τής συνεδρίας τής Όλομελείας άρξαμένης τήν 1 7ην ώραν 
ό Σεβ. Πρόεδρος άνακοινοΰται, δτι έλήφθησαν άπαντητικά εύχετήρια

Δ' και Ε' ΗΜΕΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τρίτη, 11η καί Τετάρτη, 12η Ιουνίου
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τηλεγραφήματα άπάντων τών Προκαθημένων τών 'Αγιωτάτων Όρθο
δόξων 'Εκκλησιών πρός τό ύπό τής Διορθοδόξου 'Επιτροπής άποστα- 
λέν έξαγγελτικόν τής ένάρξεως τών έργασιών τηλεγράφημα, παρακα- 
λεΐ τόν Σεβ. Γενικόν Γραμματέα, όπως άναγνώση ταύτα, ώς επίσης καί 
τό άπαντητικόν εύχαριστήριον γράμμα τοϋ Γενικού Γραμματέως τοΰ 
Π.Σ.Ε. πρός τά διαβιβασθέντα αύτώ συλληπητήρια έπί τώ θανάτω τοΰ 
Δρος Φράνκλιν Φράϋ.

Ό  Σεβ. Γεν. Γραμματεύς άνσγιγνώσκει ταΰτα έχοντα οϋτω:

1. Τής Αύτοΰ Θειοτάτης Παναγιότητος τοΰ Οικουμενικού Πα
τριάρχου κ. 'Αθηναγόρου.

«Εύχαριστοΰντες θερμώς ύμετέραν προσφιλή 'Ιερότητα 
έπι τηλεγραφήματι αύτής άπό 10 τρέχοντος μηνός, άναγνωσθέν- 
τος συνεδρία ‘Αγίας και Ίεράς Συνόδου χθες άπευθύνομεν συνο- 
δικώς ύμετέρα Ίερότητι και άιτασιν άγαπητοΐς άντιπροσώποις 
άδελφών Όρθοδόξων 'Εκκλησιών έγκάρδια συγχαρητήρια ευχό
μενοι πλουσίαν άνωθεν εύλογίαν πρός εύτυχή διεξαγωγήν έργα
σιών Ιστορικής 'Επιτροπής ύμών».

Σταμπούλ 13.6.1968 Πατριάρχης 'Αθηναγόρας

1. Τής Αύτοΰ Θειοτάτης Παναγιότητος τοΰ Οικουμενικού Πα
τριάρχου κ. 'Αθηναγόρου.

«Εύχαριστοΰντες θερμώς ύμετέραν προσφιλή Ιερότητα έπί τη- 
λεγραφήματι αύτής άπό 10 τρέχοντος μηνός, άναγνωσθέντος 
συνεδρία ‘Αγίας καί Ίεράς Συνόδου χθές άπευθύνομεν συνοδι- 
κώς ύμετέρα Ίερότητι καί όπασιν άγαπητοΐς άντιπροσώποις 
άδελφών Όρθοδόξων 'Εκκλησιών έγκάρδια συγχαρητήρια εύχό- 
μενοι πλουσίαν άνωθεν εύλογίαν πρός εύτυχή διεξαγωγήν έργα
σιών ιστορικής 'Επιτροπής ύμών».

Σταμπούλ 13.6.1968 Πατριάρχης 'Αθηναγόρας

2. Τοΰ Μακαριωτάτου Πατριάρχου ’Αλεξανδρείας

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μελίτωνα,
Πρόεδρον Διορθοδόξου ’Επιτροπής,
Είς Γενεύην

«Αίνον άνεπέμψαμεν τώ Κυρίω πληροφορούμενοι τήν έναρξιν 
τών έργασιών Διορθοδόξου ’Επιτροπής. Τή έπικλήσει τοΰ Παρα-
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κλήτου αϊ έργασίαι αύται μέλλουσιν ϊνα ώσιν οϊκοδομητικαί διά 
τήν ‘Αγίαν 'Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν. Χαιρετίσατε άπό μέρους 
ήμών Πατέρας 'Επιτροπής. Αί προσευχαί ήμών, ή σκέψις ήμών 
στρέφονται πρός Υμάς. Εύχαρίστως άπονέμομεν ευλογίαν πρός 
έπιτυχίαν τών εργασιών καί συνιστώμεν έαυτούς ταΐς άγίαις 
ΰμών προσευχαΐς».

Νικόλαος Στ' Π Ιιτας καί Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς καί πάσης
’Αφρικής

’Αλεξάνδρεια 13.6.68

3. Τοϋ Μακαριωτάτου Πατριάρχου ’Αντιόχειας

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μελίτωνα, Πρόεδρον 
Διορθοδόξου ’Επιτροπής,
Είς Γενεύην

«Πληροφορούμεθα μετ’ εύχαριστήσεως καί έλπίδοςτήν έναρξιν, 
τή έπικλήσει τοΰ ‘Αγίου Πνεύματος, τών εργασιών τής Διορθο- 
δόξου ’Επιτροπής. Μετά τών δεήσεων ήμών, τής εύλογίας καί έν- 
θέρμων εύχών ύπέρ έπιτυχίας τών έργασιών ύμών αίτούμεθα 
παρά τοΰ Παντοδυνάμου πάν άγαθόν καί δόξαν 'Αγίας ’Εκκλη
σίας καί όπως ή θεία Αύτοΰ Χάρις ή πάντοτε μετά πάντων ύμών».

Βηρυττός 12.6.1968 Θεοδόσιος, Πατριάρχης 'Αντιόχειας

4. Τοϋ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μελίτωνα 
Μητροπολίτην Χαλκηδόνος, Πρόεδρον,
Είς Γενεύην

«Ή εύλογία τοΰ θεοΰ έπαναπαύοιτο έπί τοΰ έργου τής άνοιχθεί- 
σης Διορθοδόξου 'Επιτροπής, Στόπ. Είς τάς σημαντικάς ήμέρας 
ταύτας τής εκκλησιαστικής ήμών κοινωνίας προσευχόμεθα πρός 
τόν Έπουράνιον ϊνα χαρίσηται τήν ούράνιον βοήθειαν Αύτοΰ 
τοϊς συμμετέχουσι τής διασκέψεως, ϊνα τό έργον αύτών προχω
ρήσω έν άδιαρρήκτω άδελφικώ δεσμώ έπ' άγαθώ τής ‘Αγίας ’Ορ
θοδοξίας καί πρός δόξαν τής άληθείας τοΰ Χριστού».

’Αλέξιος, Πατριάρχης Μόσχας, καί πάσης Ρωσσίας 
Μόσχα 12.6.1968
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5. Τοϋ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Σερβίας

Μητροπολίτην Χαλκηδόνος Μελίτωνα,
Πρόεδρον,
Είς Γενεύην

«Μετά τών εύχών ήμών άποστέλλομεν τήν εύλογίαν ήμών διά 
μίαν καρποφόρον έργασίαν τοΰ Συνεδρίου».

Βελιγράδιον 12.6.1968 Ό  Πατριάρχης Σερβίας Γερμανός

6. Τοϋ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μελίτωνα,
Πρόεδρον,
Είς Γενεύην

«Έξ όλης καρδίας εύχόμεθα πλήρη επιτυχίαν είς τήν Διορθόδο- 
ξον Επιτροπήν καί θερμώς δεόμεθα τοΰ Θεού όπως εύλογή τό 
έργον αύτής».

Βουκουρέστιον 12.6.68 Ιουστινιανός Πατριάρχης Ρουμανίας

7. Τοΰ Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μελίτωνα,
Πρόεδρον,
Είς Γενεύην

«Μετά χαράς καί τιμής έπληροφορήθημεν παρά τής Ύμετέρας 
Σεβασμιότητος, ότι τήν Κυριακήν τής Πεντηκοστής ή Διορθόδο- 
ξος Επιτροπή, τή έπικλήσει τοΰ Παρακλήτου, ήρξατο τών έργα
σιών αύτής. Δεόμεθα τοΰ Θεοΰ όπως εύλογή ένα έκαστον τών 
μελών τής Επιτροπής έν τώ σπουδαίω τούτω έργω».

Στέφανος, Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πόσης Πολωνίας

Βαρσοβία 11.6.1968

8. Τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πράγας

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μελίτωνα,
Πρόεδρον τής Διορθοδόξου Επιτροπής,
Είς Γενεύην



«Δεόμενος τοϋ Ούρανίου Πατρός όπως παρέχη τήν βοήθειαν 
Αύτοϋ έν-τώ άγίω έργω τής ’Επιτροπής εύχομαι αύτή πλήρη έπι- 
τυχίαν έπ’ άγαθώ συνόλου τής ’Ορθοδοξίας. 'Αδελφική εύλογία».

Πράγα, τή 11.6.1968 Δωρόθεος, Μητροπολίτης Πράγας

■ 9. Τοϋ Γενικού Γραμματέως τοϋ Π.Σ.Ε.
Έν Γενεύη, τή 11 ’Ιουνίου 1968
Πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνα,
Πρόεδρον τής Διορθοδόξου Επιτροπής
Είς Γενεύην

«’Αγαπητέ μοι Φίλε,
«Ή άπώλεια τοϋ Δρος Φράνκλιν Κλάρκ Φράϋ τη παραμονή τής 
Δ' Συνελεύσεως είναι πολύ μεγάλη. Πάντες ήμεϊς έδώ έν τώ 
Παγκοσμίω Συμβουλίω έκτιμώμεν τήν έκφρασιν τής Ύμετέρας 
συμπαθείας».

Όλως Ύμέτερος 
Εύγένιος Κ. Μπλαίηκ

Έπι τώ πέρατι τής άναγνώσεως τών τηλεγραφημάτων τούτων, ό 
Σεβ. Πρόεδρος λέγει: «Μετά βαθείας εύλαβείας καί χαράςάκροασάμε- 
νος τήν εύχήν τών σεπτών Κεφαλών τής ύπ’ ούρανόν ’Ορθοδοξίας, 
άποστέλλομεν εύγνώμονας εύχαριστίας έπι ταϊς εύχαϊς αύτών».

Έν τώ σημείω τούτω ό Σεβ. Μητροπολίτης Λένινγκραντ καί 
Νόβγκορδ κ. Νικόδημος προτείνει εΐς τήν Συνέλευσιν ότι ή Εκκλησία 
τής Ρωσσίας θεωρεί τήν Εκκλησίαν τής Τσεχοσλοβακίας ούχΐ ώς αύ- 
τόνομον, άλλά ώς αύτοκέφαλον. Ό  Σεβ. Πρόεδρος άπαντά λέγων εύ- 
χαριστοϋμεν και σημειοϋμεν τό πράγμα.

Επίσης ό Σεβ. Πρόεδρος άνακοινοϋται ότι σήμερον, περί ώραν 
1 5ην, έπραγματοποιήθη ή προαποφασισθεΐσα έθιμοτυπική έπίσκεψις 
πρός τό Κονσιστώριον τής Καλβινικής Εκκλησίας τής Γενεύης, μετα- 
βάσης πρός τοϋτο είς τήν Έδραν αύτοϋ άντιπροσωπείας έκ τών ’Αρχη
γών, άποτελουμένης έκ τοΰ ίδίου, τών Σεβ. Μητροπολίτου Λένιν- 
γκραντ καί Νόβγκοροδ κ. Νικοδήμου, Επισκόπου Ζήτσης κ. Βασιλείου, 
Μητροπολίτου Ξάνθης κ. ’Αντωνίου καί τοϋ Πανοσιολογιωτάτου ’Αρχι
μανδρίτου κ. Ίωάννου Ρίννε, ώς έπίσης καί τσϋ Σεβ. Γενικού Γραμμα
τέως Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, ότι ή άντιπροσωπεία 
έγένετο δεκτή μετά πάσης τιμής ύπό τών ’Αρχών τοΰ Κονσιστωρίου. 

’Αντηλλάγησαν έγκάρδιοι προσφωνήσεις καί άντιφωνήσεις, άπό
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μέν τής ήμετέρας πλευράς παρεσχέθησαν πληροφορίαι έπί τοΰ έργου 
τής Διορθοδόξου ’Επιτροπής, άπό δέ τής πλευράς τών έκπροσώπων 
τοΰ Κονσιστωρίου πληροφορίαι περί τής όργανώσεως τής έν Γενεύη 
Καλβινικής ’Εκκλησίας καί τών δραστηριοτήτων αύτής, καί έξεφράσθη- 
σαν ή χαρά αύτών, ότι έν Chambesy τής Γενεύης έλαβεν χώραν τοιαύ- 
τη σπουδαιοτότη Διορθόδοξος Συγκέντρωσις, ώς και εύχαριστίαι έπί 
τή γενομένη έπισκέψει τούτου.

Έν συνεχεία ό Σεβ. Πρόεδρος άνακοινοΰται ότι «αί Ύποεπιτρο- 
παί, φιλοτίμως έργασθεΤσαι καί σχοϋσαι σοβαράς καί οίκοδομητικάς 
συζητήσεις καί άποβλέψασαι άποκλειστικώς καί μόνον πρός τήν ώς 
οΐον κάλλιον έξυπηρέτησιν τών ιερών σκοπών τής 'Αγίας ήμών Εκκλη
σίας, χωρούσης έπί τά πρόσω τής έν τώ κόσμω άποστολής καί εύθύ
νης αύτής, έπεράτωσαν τό έργο αύτών, κεϊνται δέ ενώπιον τής Όλομε
λείας τά κείμενα τών έκθέσεων αύτών, πρός κρίσιν καί έπιψήφισιν. 
Συγχαίρομεν, λέγει, ταΐς Ύποεπιτροπαϊς έπί τώ τιμίω τούτω έργω αύ
τών καί εύχόμεθα πλήρη τήν έν τώ μέλλοντι πραγμάτωσιν καί όλοκλή- 
Ρ' >σιν τοΰ ύπ’ αύτών διαγραφέντος προγραμματισμού έπί σπουδαίων 
δραστηριοτήτων τής Εκκλησίας ήμών σήμερον. Έπί τούτοις παρακα- 
λεΐ τήν ‘Ολομέλειαν, όπως άκούση κατά σειράν τά κείμενα τών έκθέ
σεων τούτων, καλεΤ δέν τόν Σεβ. Γεν. Γοαμματέα, όπως άναγνώση 
ταΰτα, έχοντα ώδε:

Έκθεσις τής Α ' Υποεπιτροπής

Τή σεβασμία Όλομελεία
τής έν Γενεύη Διορθοδόξου Επιτροπής,

Συνωδά τή ύμετέρα άποφάσει καί έντολή, όπως οί ύπογεγραμμένοι 
Πρόεδροι τών ’Αντιπροσωπειών τών έπί μέρους ‘Αγίων Όρθοδόξων 
Εκκλησιών έν τή έν Γενεύη συνελθούση Διορθοδόξω ταύτη Επιτρο
πή, συνερχόμενοι έπί τό αύτό, μελετήσωμεν τό έν τή Ήμερησία Διατά
ξει τής Επιτροπής άναγεγραμμένον πρώτον θέμα, ήτοι τήν κατάρτισιν 
σχεδίου, καθορίζοντος τόν τρόπον τής διά διορθοδόξου συνεργασίας 
προπαρασκευής τού έργου τής ‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής κατ’ 
Άνατολάς ‘Αγίας ‘Ορθοδόξου ήμών Εκκλησίας, ήτις μέλλει ϊνα άπο- 
φανθή έπί τών έν τώ Καταλόγω τής Α' Πανορθοδόξου Διασκέψεως 
θεμάτων, έν έπανειλημμέναις συνεδρίαις έξετάσαντες διεξοδικώς καί 
έμπεριστατωμένως τό όλον θέμα, κατελήξαμεν όμοφώνως είς τό 
άκούλουθον πόρισμα, όπερ καί είσηγούμεθα ύμΐν ώς σχέδιον άποφά- 
σεως τής παρούσης Διορθοδόξου Επιτροπής:
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«‘Η κατ' Άνατολάς ‘Αγία ήμών 'Ορθόδοξος Εκκλησία αναγνωρί
ζει τήν άνάγκην τής, ώς οϊόν τε ταχύτερον, συγκλήσεως ‘Αγίας και Με
γάλης Συνόδου αύτής καί τής συστηματικής διορθοδόξως προπαρα- 
σκευής τών κατ' αύτήν.

Πρός τούτο:
1. Κύριος στόχος καί άμεσος έπιδίωξις τής 'Εκκλησίας τίθεται ή 

σύγκλησις 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου.
2. 'Αναθεωρείται ή διά μιάς «Προσυνόδου» μέθοδος ττροτταρα- 

σκευής τής ‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου.
3. 'Αντί τής «Προσυνόδου» υιοθετείται ή μέθοδος ττροπαρα- 

σκευής τής Συνόδου, κατά τά στάδια, διά σειράς Προσυνοδικών Πα- 
νορθοδόξων Διασκέψεων, έν αίς θά έξετάζωνται τμηματικώς καί θά 
προσλαμβάνωσι τήν τελικήν εισηγητικήν αύτών μορφήν τά έν τώ 
Καταλόγω τώ έκττονηθέντι καί έγκριθέντι ύπό τής Α' έν Ρόδω Πανορ
θοδόξου Διασκέψεως θέματα.

4. Πρός άρτιωτέραν διεξαγωγήν τοΰ όλου έργου έν διορθοδόξω 
συντονισμώ, συνιστάται μία έπί τούτω «Προπαρασκευαστική τής 
‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής κατ’ Άνατολάς ’Ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας Διορθόδοξος ’Επιτροπή», έξ ένός Αντιπροσώπου, Ιεράρχου καί 
έν γένει Κληρικού, έξ έκάστης έπί μέρους ’Εκκλησίας, έχοντος μεθ’ 
έαυτοΰ καί ένα Σύμβουλον.

5. Παρακαλεϊται τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον, όπως συστήση 
έν Γραφεϊον πρός έξυπηρέτησιν τοϋ έργου τής ’Επιτροπής καί τοΰ ό
λου προπαρασκευαστικού τής Συνόδου, καί πρός μείζονα εύχέρειαν 
στέγασή τοΰτο, εί δυνατόν, είς τό έν Chambesy τής Γενεύης Κέντρον 
αύτοΰ. Είς τό Γραφεϊον τοΰτο τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον διορίζει 
ένα Γραμματέα, έχοντα τήν άναφοράν αύτοΰ πρός αύτό. Αί έπί μέρους 
Έκκλησίαι, όσαι βούλονται, άποστέλλουσιν είς τό Γραφεϊον τοΰτο, πε- 
ριοδικώς, έντεταλμένα πρόσωπα πρός άμοιβαίαν ένημέρωσιν καί συ
νεργασίαν, άναλαμβάνουσαι άμα καί τά έξοδα αύτών.

6. Ή λειτουργία τών ώς άνω προπαρασκευαστικών μέσων, ώς 
καί τοΰ όλου προπαρασκευαστικού τής Συνόδου έργου, διεξάγεται κα
τά τήν άκόλουθον διαδικασίαν:

α) Τά θέματα, άτινα θά άποτελέσωσι τήν ήμερησίαν διάταξιντής 
Α ' Π ροσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, έπιλέγονται έκ τοΰ Κα
ταλόγου τής Α' έν Ρόδω Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

β) Τά ούτωσί όρισθέντα θέματα κατανέμονται μεταξύ τών έπί μέ
ρους ’Ορθοδόξων Εκκλησιών. Έκάστη 'Εκκλησία, άναλαμβάνουσα 
ύπευθύνως έν ή πλείονα θέματα, μεριμνά όπως, διά τών παρ’ αύτή
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θεολογικών στελεχών, έπεξεργασθή τό θέμα καί όλοκληρώση τήν έπ’ 
αυτού εισηγητικήν μελέτην έντός έξαμήνου. Εύκταΐον θά ητο όπως έκ 
παραλλήλου καί άλλαι Έκκλησίαι, πλήν τής ύπευθύνου, διά τών παρ’ 
αύταϊς θεολογικών δυνάμεων, άσχοληθώσιν έπί τών ύπό μελέτην θε
μάτων καί συμβάλωσιν είς τήν άρτιωτέραν έρευναν αύτών.

y) Ή ούτω συμπληρωθεϊσα εισηγητική μελέτη άποστέλλεται ύπό 
τής ένδιαφερομένης 'Εκκλησίας είς τό έν Γενεύη Γραφεϊον, είς δύο 
γλώσσας, 'Ελληνικήν καί ρωσσικήν, καί είς έκατόν άντίτυπα.

δ) Μετά τήν συγκέντρωσιν όλων τών μελετών είς τό Γραφεϊον, 
τούτο μεριμνά διά τήν υποβολήν αύτών άπασαις ταϊς έπί μέρους Έκ- 
κλησίαις.

ε) Αί Έκκλησίαι προέρχονται είς τήν έξέτασιν τών εισηγητικών 
μελετών καί έντός ένός έξαμήνου έπιστρέφουσιν αύτάς είς τό Γρα- 
φεΐον μετά τών έπ’ αύτών παρατηρήσεων.

στ) Μετά τήν συγκέντρωσιν τοΰ ύπό τών Εκκλησιών έπεξειργα- 
σμένου ύλικού, τη συνεννοήσει τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριάρχου μετά 
τών Προκαθημένων τών έπί μέρους Εκκλησιών, συνέρχεται ή Διορ- 
θόδοξος Προπαρασκευαστική Επιτροπή, ήτις, προσλαμβάνουσα, εί 
δεήσει, καί ειδικούς θεολόγους, διατυποΐ τήν ένιαίαν ’Ορθόδοξον άπο- 
ψιν έπί ένός έκόστου τών θεμάτων.

ζ) Μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ έργου τούτου τής Προπαρα
σκευαστικής Επιτροπής, ό Πρόεδρος αύτής πληροφορεί περί τούτου 
τόν Οικουμενικόν Πατριόρχην.Όστις καί, έν συνεννοήσει μετά τών 
Προκαθημένων τών έπί μέρους Εκκλησιών, συγκαλεΐ τήν Προσυνοδι- 
κήν Πςινορθόδοξον Διάσκεψιν. Τά ύπό τής Επιτροπής καταρτισθέντα 
κείμενα διαβιβάζονται ταϊς έπί μέρους Έκκλησίαις, πρός ένημέρωσιν.

η) Ή Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις προβαίνει είς τήν 
-θεώρήσιν καί έξέτασιν τών ύπό τής Προπαρασκευαστικής Επιτροπής 
έτοιμασθέντων κειμένων καί καταρτίζει τόν όριστικόν φάκελλον ένός 
έκάστου θέματος, όστις καί άκολούθως ύπό τοΰ Οικουμενικού Πα
τριάρχου παραπέμπεται τή μελλούση 'Αγία καί Μεγάλη Συνόδω, κατα
τιθέμενος είς τό ’Αρχεϊον τοϋ οικείου Γραφείου.

Θ) Έκάστη Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις έπιλέγει καί 
καθορίζει τά θέματα τής έπομένης.

7) Τερματισθέντος, κατά τήν ώς άνω διαδικασίαν, τοΰ όλου προ
παρασκευαστικού έργου, ό Οικουμενικός Πατριάρχης, τή συναινέσει 
τών Προκαθημένων τών κατά τόπους Όρθοδόξων Αύτοκεφάλων Ε κ
κλησιών, συγκαλεΐ τήν ‘Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τής κατ’ Άνατο- 
λάς ‘Αγίας 'Ορθοδόξου Εκκλησίας».
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Και ταΰτα μέν έπί τής ακολουθητέας διαδικασίας πρός προπαρα- 
σκευήν τής Συνόδου.

Ώ ς πρός δέ τά θέματα, άτινα θά άποτελέσωσι τό άντικείμενον, 
πρώτον, τής έπί μέρους θεολογικής έπεξεργασίας, δεύτερον, τοϋ έρ
γου τής Προπαρασκευαστικής 'Επιτροπής, καί τέλος, τήν Ήμερησίαν 
Διάταξιν τής Α' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, ληφθέντος 
ώς κριτηρίου έπιλογής, ότι θά έδει ταΰτα νά ώσιν έκ τε τών θεωρητι
κών καί έκ τών πρακτικωτέρων έκ τοΰ πανορθοδόξως έγκεκριμένου 
οικείου Καταλόγου, προεκρίθησαν τά άκόλουθα έξ θέματα:

1) Έκ τοΰ κεφαλαίου «I. Πίστις καί Δόγμα», τό ύπό στοιχεϊον Β. Αί πη- 
γαί τής Θείας Άποκαλύψεως:
α) ‘Αγία Γραφή:

1. Θεοπνευστία τής ‘Αγίας Γραφής.
2. Κύρος τών Άναγιγνωσκομένων Βιβλίων τής Παλαιός Δια

θήκης έν τή Όρθοδόξω Εκκλησία.
3. Επιστημονική έκδοσις τοΰ Βυζαντινού κειμένου τής Καινής 

Διαθήκης.
β) Ιερά  Παράδοσις (καθορισμός τής έννοιας καί έκτάσεως αύτής).

2) Έκ τοϋ κεφαλαίου «II. Θεία Λατρεία», τό ύπό στοιχεϊον Γ. 
Πληρεστέρα συμμετοχή τοΰ λαϊκοΰ στοιχείου έν τή λατρευτική καί 
τή άλλη ζωή τής Εκκλησίας.

3) Έκ τοΰ κεφαλαίου «III. Διοίκησις καί έκκλησιαστική εύταξία», τό 
ύπό στοιχεϊον Ε.
'Αναπροσαρμογή τών περί Νηστείας Εκκλησιαστικών Διατάξεων, 
συμφώνως ταϊς άπαιτήσεσι τής συγχρόνου έποχής.

4) Έκ τοΰ αύτοΰ κεφαλαίου τό ύπό στοιχεϊον Ζ.
Κωλύματα γάμου. Μελέτη τής σημερινής πράξεως έν ταϊς κατά τό
πους Έκκλησίαις έπ’ αύτών καί έπί τής άκολουθουμένης περί τού
των Εκκλησιαστικής διαδικασίας, καί έξασφάλισις ομοιομόρφου, 
είς δυνατόν, ώς πρός τά άνωθι, πράξεως έν τή καθόλου Όρθοδόξω 
Εκκλησία.

5) Έκ τοΰ αύτοΰ κεφαλαίου τό ύπό στοιχεϊον Θ.
Ημερολογιακόν ζήτημα. Μελέτη τού ζητήματος έν άναφορά πρός 
τήν περί Πασχαλίου άπόφασιν τής Α' Οικουμενικής Συνόδου καί 
έξεύρεσις τρόπου πρός άποκατάστασιν συμπράξεως μεταξύ τών 
Εκκλησιών έν τώ ζητήματι τούτω.

6) Έκ τοΰ κεφαλαίου «VII. Θεολογικά θέματα», τό ύπό στοιχεϊον Α. 
Ή οικονομία έν τή Όρθοδόξω Εκκλησία.
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α) ’Έννοια και έκφραοις τών δρων «’Ακρίβεια» και «Οικονομία» έν 
τη Όρθοδόξω Εκκλησία, 

β)' Η «Οικονομία»:
1. Έν τοΐς Μυστηρίοις, τόσον τοϊς εντός, όσον και τοΐς έκτος 

τής Εκκλησίας τελουμένοις.
2. Έν τή άποδοχή είς τήν ’Ορθόδοξον Εκκλησίαν τών αιρετι

κών, τών έκττιπτόντων (τίνες διά Βατττίσματος, τίνες διά Χρί
σματος, τίνες διά λιβέλλου, τίνες δι' εύχής).

3. Έν τή λατρςία.

Έκ τών άνωτέρω εξ θεμάτων, τήν θεολογικήν έρευναν καί έττε- 
ξεργασίαν άνέλαβον ύπευθύνως καί κατά σειράν, τοϋ μεν πρώτου ή 
Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, τοΰ δευτέρου ή Εκκλησία Βουλγα
ρίας, τοΰ τρίτου ή Εκκλησία Σερβίας, τοΰ τετάρτου ή Εκκλησία Ρωσ
σίας καί ή Εκκλησία Ελλάδος, κεχωρισμένως, τοΰ πέμπτου ή Εκκλη
σία Ρωσσίας καί ή Εκκλησία Ελλάδος, κεχωρισμένως, καί τοΰ έκτου ή 
Εκκλησία τής Ρουμανίας.

Τά ώς άνω τιθέμενα ύπό τήν κρίσιν καί άπόφασιν τής σεβασμίας 
Όλομελείας,

Έν Γενεύη τή 12η ’Ιουνίου 1968 
ΟΙ Πρόεδροι τών ’Αντιπροσωπειών τών έπί μέρους ‘Αγίων 'Ορθοδό

ξων Εκκλησιών 
t  Ό  Χαλκηδόνος Μελίτων t  Ό  Νουβίας Συνέσιος

Κωνσταντινουπόλεως 'Αλεξάνδρειάς

t  Ό  Χαλεπίου Ήλίας t  Ό  Φιλαδελφείας Έπιφάνιος
’Αντιόχειας Ιεροσολύμων

t  Νικόδημος Μητροπολίτης t  Ό  Επίσκοπος Ζήτσης Βασίλειος
Λένινγκραντ καί Νόβγκοροδ Σερβικής Εκκλησίας

Πατριαρχείου Μόσχας

t  ’Ιουστίνος, Μητροπολίτης t  Ό  Σλήβεν Νικόδημος
Μολδαυΐας καί Σουτσάβας Πατριαρχείου Βουλγαρίας

Ρουμανίας

+ Ό  Πάφου Γεννάδιος t  Ό  Ξάνθης 'Αντώνιος
Εκκλησίας Κύπρου Εκκλησίας Ελλάδος

'Αρχιμανδρίτης ’Ιωάννης Ρίννε 
Εκκλησίας Φιλλανδίας 73



Ό  Σεβ. Πρόεδρος, άμα τώ ττέρατι τής άναγνώσεωςτής έκθέσεως 
ταύτης, λέγει, ότι θεωρεί καθήκον αύτοΰ νά πληροφορήση τήν σεβα
στήν ‘Ολομέλειαν, ότι «τό πόρισμα τοΰτο τής συνεργασίας τών ’Αρχη
γών τών 'Αντιπροσωπειών εϊναι προϊόν έξονυχίσεως όλων τών πλευ
ρών τοΰ θέματος έν τελευταία άναλύσει, προϊόν ύπευθύνου γνώμης 
άπασών τών 'Αντιπροσωπειών τών 'Εκκλησιών, καί έν πνευμαρκωτέ- 
ρα προοπτική τοϋ πράγματος έργον τοΰ Παρακλήτου, Ουτινος ήμεϊς, 
λέγει, ύπήρξαμεν άπλά όργανα, δύναμαι δέ νά χαρακτηρίσω τό έργον 
τοΰτο ώς Ιστορικόν, άτε δή θέτον τάς βάσεις τής μελλούσης ϊνα συγ- 
κληθή ‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής 'Εκκλησίας ήμών».

'Εν συνεχεία πρώτος λαμβάνει τόν λόγον ό έλλογιμ. Καθηγητής κ. 
Π. Τρεμπέλας, τής 'Αντιπροσωπείας τής 'Εκκλησίας Ιεροσολύμων, ό- 
στις καί λέγει, ότι «δέν έχει σοβαράς άντιρρήσεις ώς πρός τήν έκλογήν 
τών θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως τής Α' Προσυνοδικής Πανορ
θοδόξου Διασκέψεως, έκτός όλίγων τινών. Οϋτω θεωρεϊ τήν σύνταξιν 
έπιστημονικής έκδόσεως τής Καινής Διαθήκης δύσκολον, 'μακράν καί 
άπαιτούσαν πολλών συνεργασιών, τό ‘Ημερολογιακόν δέ ζήτημα μή έ
τι ώριμον καί πως παρακεκινδυνευμένον. 'Επίσης θεωρεϊ τόν όριζόμε- 
νον χρόνον προπαρασκευής βραχύτατον, τήν δέ ύποχρέωσιν τής διτ
τής μεταφράσεως τών έργασιών δυσεκπλήρωτον έν πολλοϊς, έν τέλει 
δέ προσθέτει, ότι τό Πνεΰμα τό "Αγιον δέον νά θεωρηθή ότι πνεΐ έπί 
πάντας τούς Συνέδρους».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος, άπαντών εύχαριστεϊ τώ κ. Π. Τρεμπέλα έπί τή 
συμβολή αύτοΰ είς τήν συζήτησιν καί έπιλέγει, «α) ότι τά θέματα έπε- 
λέγησαν έκ τοΰ έγκεκριμένου Καταλόγου, έφ ’ ού ούδεμίαν έχομεν δι
καιοδοσίαν όπως έπιφέρωμεν άλλοίωσιν, β) ότι δέν πρόκειται νά δοθή 
τελειωτική άπόφασίς είς τά ύπό έξέτασιν θέματα ούτε ύπό τής Προπα
ρασκευαστικής 'Επιτροπής, ούτε ύπό τής Προσυνοδικής Πανορθοδό
ξου Διασκέψεως, ώστε νά ύπάρχη κίνδυνος δημιουργίας σάλου έν ταϊς 
'Εκκλησίαις. 'Απλώς πρόκειται να προπαρασκευασθή τό ύλικόν τής 
μελλούσης νά συνέλθη ‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, καί γ) ότι όντως 
έπί τής σημερινής συνεργασίας τών 'Αρχηγών τών 'Αντιπροσωπειών 
έν τώ οϊκω τούτω έπνευσεν, ώς πεποίθαμεν, τό Πνεΰμα τό "Αγιον, 
καθ’ όσον έπρόκειτο περί έργασίας έν όμονοία, σύμπνοια καί άπολύτω 
συμπτώσει γενομένης.

Τοΰτο όμως ούδόλως άποκλείει — χωρίς νά κάμω φιλολογίαν πε
ρί 'Αγίου Πνεύματος—, λέγει, τήν πληρεστέραν πνοήν τούτου έπί τής 
'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής ’Εκκλησίας ήμών, είς τήν όποιαν ή
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'Εκκλησία σύντονον θά ζητήση τήν συνεργασίαν Κλήρου και Λαού».

Έν συνεχεία, λαμβάνων τόν λόγον ό έλλογιμ. Καθηγητής κ. 7. 
Καρμίρης, τής 'Αντιπροσωπείας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, λέγει, ότι 
«ή 'Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος, μετά διακοπήν δώδεκα αιώνων πρόκει
ται νά συνέχιση τό έργον τών Έπτά Οικουμενικών Συνόδων, αϊτινες 
παρεσκευάσθησαν τότε ύπό σοφών Πατέρων, διά σοφών έργων, έν 
σοφή άντικρούσει μεγάλων αίρεσιαρχών καί, ούχί σπανίως, έν τώ 
σοφώ περιβάλλοντι πεφωτισμένων θεολογικών σχολών, οίαι τής 'Αλε
ξάνδρειάς και τής 'Αντιόχειας, και τή συμβολή πάντων τών δυναμένων 
νά συμβάλωσιν είς τούτο παραγόντων. 'Αφ' έτέρου, κατά σύγχρονον 
παράδειγμα, ή ΕΓ Βατικανή Σύνοδος είναι γνωστόν είς ποιον έπιβλητι- 
κόν ρυθμόν καί είς οποίαν ογκώδη έκτασιν παρεσκευάσθη, καί όπόσοι, 
πώς καί έπί πόσον μακρόν καιρόν είργάσθησαν. 'Αναφέρω, λέγει, τά 
δύο ταΰτα παραδείγματα διά νά καταλήξω είς τήν πρότασιν, ότι δύναν- 
ται μέν αί διάφοροι 'Ορθόδοξοι Έκκλησίαι νά άναλάβωσι τήν προπα- 
ρασκευήν τών θεμάτων, άλλά τούτο δέν άρκεϊ. Υπάρχουν θέματα, ώς 
τό τής Θείας 'Αποκαλύψεως ή τής Οικονομίας ή τής άποδοχής τών έτε- 
ροδόξων είς τήν 'Ορθόδοξον Εκκλησίαν, ατινα δέον ϊνα προετοιμα- 
σθώσιν ύπό πασών τών Εκκλησιών, ϊνα έχωμεν έν τοϊς τελικοΐς σχε- 
δίοις έκπροσωπουμένας πάσας τάς θεολογικάς άπόψεις έπί έκάστου 
ζητήματος. Άρα συμφωνώ μετά τοΰ κ. Τρεμπέλα, είπόντος, ότι ό χρό
νος είναι ολίγος».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος εύχαριστεϊ τώ Καθηγητή κ. Καρμίρη καί άπαν- 
τών λέγει, ότι «διά μέν τήν Βατικανήν Σύνοδον ήρκεσαν τρία μόνον έ
τη, ϊνα προπαρασκευασθή, άφ' ότου τό 1959 ό Πάπας Ιωάννης ΚΓ' 
έξήγγειλε τήν σύγκλησιν τής Συνόδου, χωρίς μάλιστα νά προδιαγράψη 
καί τά θέματα αύτής, τά δέ ένώπιον ήμών κείμενα θέματα ύπάρχουσι 
καθωρισμένα καί ταϊς Έκκλησίαις παραπεμφθέντα πρό έπταετίας όλης, 
καί ύποτίθεται, ότι έχει γίνει ή παρ’ αύταϊς άπαραίτητος προετοιμασία.

Έχω τάς δηλώσεις τών Εκκλησιών Ρωσσίας καί Ρουμανίας, ότι 
έχουσιν ολοκληρώσει τήν προπαρασκευήν όλων τών θεμάτων. ’Ανά
λογος έργασία ύπάρχει καί παρά τώ Οίκουμενικώ Πατριαρχεία). Έάν 
νύν λέγωμεν, ότι μία Εκκλησία άναλαμβάνει τό έργον τής προπαρα- 
σκευής ένός θέματος, τούτο δέν σημαίνει, ότι άποκλείονται καί πάσαι 
αί λοιπαί, άντιθέτως μάλιστα, ρητώς έν τή έκθέσει τής Υποεπιτροπής 
άναφέρεται, ότι «εύκταϊον θά ήτο όπως έκ παραλλήλου καί άλλαι Έκ- 
κλησίαι, πλήν τής ύπευθύνου, διά τών παρ' αύταϊς θεολογικών δυνά
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μεων, άσχοληθώσιν έπί τών ύπό μελέτην θεμάτων καί συμβάλωσιν είς 
τήν άρτιωτέραν έρευναν αύτών».

Έν συνεχεία λαμβάνει τόν λόγον ό έλλογιμ. Καθηγητής κ. Θεο
δώρου, τής ’Αντιπροσωπείας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, όστις καί 
λέγει: Κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην έν τή έκθέσει ύπάρχει τό αύτό 
κενόν, όπερ ύπάρχει καί έν τή Είσηγήσει τοϋ Σεβ. Προέδρου. Ό μι- 
λοΰντες περί προσυνοδικής διαδικασίας, δέν πρέπει νά λησμονώμεν 
αύτήν ταύτην τήν Σύνοδον. ‘Ως εϊπον καί είς προηγουμένην συνεδρίαν, 
άπαιτεϊται καί ή καλλιέργεια συνοδικής συνειδήσεως παρ' άπασι τοΐς 
Έπισκόποις, διό καί νομίζω, ότι μία τελευταία Προσυνοδική Διάσκεψις 
θά πρέπη νά έξετάση πώς γενήσεται ή Σύνοδος, ποιοι μεθέξουσιν αύ
τής, έάν σύν τοΐς Έπισκόποις θά συμπαρίστανται Πρεσβύτεροι, Διάκο
νοι ή καί Λαϊκοί έτι, τί γενήσεται με τήν έν Διασπορά 'Ιεραρχίαν καί 
ποία διαδικασία ψηφοφορίας άκολουθήσεται. ‘Ωσαύτως δέον νά καθο- 
ρισθή περί ποια θέματα θά ένδιατρίψη ή 'Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος, 
έάν ταΰτα έσονται έκ τοΰ Καταλόγου τής Ar Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως τής Ρόδου, καί δή τά έπουσιωδέστερα έξ αύτών, ή έάν θά ύπάρ- 
ξωσι καί άλλα θέματα, πολλώ ούσιαστικώτερα καί μείζονα, ώς π.χ. τό 
Κατηχητικόν θέμα τής νεολαίας.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος, άπαντών είς τάς σκέψεις ταύτας τοΰ Καθηγη- 
τοΰ κ. Θεοδώρου, λέγει, ότι τά μέν διαδικαστικά τής Συνόδου, καί γνω
στά τοΐς θεολόγοις εϊναι, άλλά καί έπισταμένως έξετέθησαν έν τή 
συνεδρία τών 'Αρχηγών τών 'Αντιπροσωπειών ύπό τοΰ Πανοσιολ. 
'Αντιπροσώπου τής Εκκλησίας τής Φιλλανδίας Πανοσιολ. 'Αρχιμανδρί
του Δρος I. Ρίννε, τό δέ θέμα τής νεολαίας είναι έκ τών ρητώς άναγε- 
γραμμένων έν τώ Καταλόγω τής Α' έν Ρόδω Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως.

’Ακολούθως ό Σεβ. ’Αρχιεπίσκοπος Βρυξελλών κ. Βασίλειος, άνα- 
φερόμενος είς τά ύπό τοϋ Καθ. κ. Καρμίρη λεχθέντα περί μακροχρο
νίου προετοιμασίας τών Οικουμενικών Συνόδων, παρέχει ιστορικός 
μαρτυρίας περί τοϋ άντιθέτου, καί δή τής Α' καί Γ  καί άλλων Οΐκ. Συνό
δων, καί'επιλέγει ότι, έάν αΐ άνάγκαι τής Εκκλησίας άπαιτώσιν άμεσον 
σύγκλησιν Συνόδου, τό Πνεϋμα τό "Αγιον είναι τό άναπληροϋν τά κενά 
έν τή κατ’ άνθρωπον προετοιμασία αύτής.

Ό  έλλογιμ. Καθ. κ. Καρμίρης, άπαντών είς ταΰτα, σημειοϊ τήν έπί 
τέσσαρας περίπου αιώνας, έάν μή τι άλλο, ψυχικήν τούλάχιστον προ
ετοιμασίαν τών πιστών τής Εκκλησίας διά τάς πρώτας τέσσαρας Οίκ. 
Συνόδους.

Μετά ταΰτα ό Σεβ. Πρόεδρος έρωτά έάν ύπάρχη άλλος τις νά
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όμιλήση, μηδενός δέ ζητήσαντος τόν λόγον, θεωρεϊ τήν συζήτησιν λή- 
ξασαν και προτείνει τή Όλομελεία δπως, δΓ άνατάσεως τής χειρός τών 
παρόντων, έπιψηφίση τό κείμενον τής έκθέσεως.

Ή 'Ολομέλεια παμψηφεί αποδέχεται αύτούσιον τό κείμενον τής 
έκθέσεως καί άποφασίζει τά έν αύτή προτεινόμενα.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος κηρύττει τό σχέδιον άποφάσεως έπί τοΰ πρώ
του θέματος, έν τώ συνόλω καί έν τοϊς έπί μέρους αύτής, ώς όμόφω- 
νον άπόφασιν τής Διορθοδόξου Διασκέψεως.

Ούτω ή έν τώ θέματι τούτω τής Πανορθοδόξου προπαρασκευής 
τής ‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου άπόφασίς τής παρούσης Διορθοδόξου 
'Επιτροπής έχει ώδε:

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

«Ή κατ' Άνατολάς 'Αγία ήμών 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία άναγνωρί 
•ζει τήν άνάγκην τής, ώς οίόν τε ταχύτερον, συγκλήσεως 'Αγίας καί Με
γάλης Συνόδου αύτής καί τής συστηματικής προπαρασκευή·: τών κατ’ 
αύτήν.

Πρός τοΰτο:
1. Κύριος στόχος καί άμεσος έπιδίωξις τής ’Εκκλησίας τίθεται 

σύγκλησις 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου.
2. ’Αναθεωρείται ή διά μιάς «Προσυνόδου» μέθοδος προπαρα

σκευής τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου.
3. ’Αντί τής «Προσυνόδου» υιοθετείται ή μέθοδος προπαρα

σκευής τής Συνόδου, κατά στάδια, διά σειράς Προσυνοδικών Πανορ- 
θοδόξων Διασκέψεων, έν αίς θά έξετάζωνται τμηματικώς καί θά προ- 
σλαμβάνωσι τήν τελικήν εισηγητικήν αύτών μορφήν τά έν τώ Καταλό
γω, τώ έκπονηθέντι καί έγκριθέντι ύπό τής Α' έν Ρόδω Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως θέματα.

4. Πρός άρτιωτέραν διεξαγωγήν τού όλου έργου έν διορθοδόξω 
συντονισμώ, συνιστάται μία έπί τούτω «Προπαρασκευαστική τής 
'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής κατ’ Άνατολάς ’Ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας Διορθόδοξος ’Επιτροπή» έξ ένός Αντιπροσώπου, Ιεράρχου καί έν 
γένει Κληρικοΰ, έξ έκάστης έπί μέρους ’Εκκλησίας, έχοντος μεθ’ έαυ- 
τοΰ καί ένα Σύμβουλον.

5. Παρακαλεϊται τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον, όπως συστήση 
έν Γραφεΐον πρός έξυπηρέτησιν τοΰ έργου τής ’Επιτροπής καί τοΰ ό
λου προπαρασκευαστικού τής Συνόδου, καί πρός μείζονα εύχέρειαν
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στεγάση τοϋτο, εΐ δυνατόν, είς τό έν Σαμπεζύ τής Γενεύης Κέντρον 
αύτοΰ. Είς τό Γραφεϊον τοϋτο τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον διορίζει 
ένα Γραμματέα, έχοντα τήν αναφοράν αύτοΰ πρός αύτό. Αί έπί μέρους 
Έκκλησίαι, όσαι βούλονται, άποστέλλουσιν είςτό  Γραφεϊον τούτο, πε- 
ριοδικώς, έντεταλμένα πρόσωπα, πρός άμοιβαΐαν ένημέρωσιν καί συ
νεργασίαν, άναλαμβάνουσαι άμα καί τά έξοδα αύτών.

6. ‘Η λειτουργία τών ώς άνω προπαρασκευαστικών μέσων, ώς 
καί τοΰ όλου προπαρασκευαστικού τής Συνόδου έργου, διεξάγεται κα
τά τήν άκόλουθον διαδικασίαν:

α) Τά θέματα, άτινα θά άποτελέσωσι τήν ήμερησίαν διάταξιντής 
Α' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, έπιλέγονται έκ τοΰ Κα
ταλόγου τής Α' έν Ρόδω Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

β) Τά ούτωσί όρισθέντα θέματα κατανέμονται μεταξύ τών έπί μέ
ρους Όρθοδόξων Εκκλησιών. Έκάστη Εκκλησία, άναλαμβάνουσα 
ύπευθύνως έν ή πλείονα θέματα, μεριμνά όπως, διά τών παρ' αύτή 
θεολογικών στελεχών, έπεξεργασθή τό θέμα καί όλοκληρώση τήν έπ' 
αύτοΰ εισηγητικήν μελέτην έντός έξαμήνου. Εύκταΐον θά ητο όπως έκ 
παραλλήλου καί άλλαι Έκκλησίαι, πλήν τής ύπευθύνου, διά τών παρ’ 
αύταϊς θεολογικών δυνάμεων, άσχοληθώσιν έπί τών ύπό μελέτην θε
μάτων καί συμβάλωσιν είς τήν άρτιωτέραν έρευναν αύτών.

γ) ‘Η οϋτω συμπληρωθεΐσα εισηγητική μελέτη άποστέλλεται ύπό 
τής ένδιαφερομένης Εκκλησίας είς τό έν Γενεύη Γραφεϊον, είς δύο 
γλώσσας, έλληνικήν καί ρωσσικήν, καί είς έκατόν άντίτυπα.

δ) Μετά τήν συγκέντρωσιν όλων τών μελετών είς τό Γραφεϊον, 
τούτο μεριμνά διά τήν ύποβολήν αύτών άπάσαις ταϊς έπί μέρους Έκ- 
κλησίαις.

ε) Αί Έκκλησίαι προέρχονται είς τήν έξέτασιν τών εισηγητικών 
μελετών καί έντός ένός έξαμήνου έπιστρέφουσιν αύτάς είς τό Γρα- 
φεϊον μετά τών έπ' αύτών παρατηρήσεων.

στ) Μετά τήν συγκέντρωσιν τοΰ ύπό τών Εκκλησιών έπεξειργα- 
σμένου ύλικού, τή συνεννοήσει τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου μετά 
τών Προκαθημένων τών έπί μέρους Εκκλησιών, συνέρχεται ή Διορ- 
θόδοξος Προπαρασκευαστική Επιτροπή, ήτις, προσλαμβάνουσα, εί 
δεήσει, καί ειδικούς θεολόγους, διατυποϊ τήν ένιαίαν ’Ορθόδοξον άπο- 
ψιν έπί ένός έκάστου τών θεμάτων.

ζ) Μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ έργου τούτου τής Προπαρα
σκευαστικής Επιτροπής, ό Πρόεδρος αύτής πληροφορεί περί τούτου 
τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην, Ό στις καί, έν συνεννοήσει μετά τών 
Προκαθημένων τών έπί μέρους Εκκλησιών, συγκαλεΐ τήν Προσυνοδι-
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κήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. Τά ύπό τής Επιτροπής καταρτισθέντα 
κείμενα διαβιβάζονται ταϊς έπί μέρους Έκκλησίαις, πρός ένημέρωσιν.

η) Ή Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις προβαίνει είς τήν 
θεώρησιν καί έξέτασιν τών ύπό τής Προπαρασκευαστικής ’Επιτροπής 
έτοιμασθέντων κειμένων καί καταρτίζει τόν όριστικόν φάκελλον ένός 
έκάστου θέματος, δστις καί άκολούθως ύπό τοΰ Οικουμενικού Πα
τριάρχου παραπέμπεται τή μελλούση ‘Αγία καί Μεγάλη Συνόδω, κατα
τιθέμενος είς τό 'Αρχεΐον τοϋ οικείου Γραφείου.

θ) 'Εκάστη Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις έπιλέγει καί 
καθορίζει τά θέματα τής έπομένης.

7. Τερματισθέντος, κατά τήν ώς άνω διαδικασίαν, τοΰ όλου προ
παρασκευαστικού έργου, ό Οικουμενικός Πατριάρχης, τή συναινέσει 
τών Προκαθημένων τών κατά τόπους ’Ορθοδόξων Αύτοκεφάλων ’Εκ
κλησιών, συγκαλεΤ τήν 'Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τής κατ’ Άνατο
λάς 'Αγίας 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας.

Ώ ς πρός δέ τά θέματα, άτινα θά άποτελέσωσι τό άντικείμενον, 
πρώτον, τής έπί μέρους θεολογικής έπεξεργασίας, δεύτερον, τοΰ έρ
γου τής Προπαρασκευαστικής 'Επιτροπής, καί τέλος, τήν Ήμερησίαν 
Διάταξιν τής Α' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, ληφθέντος 
ώς κριτηρίου έπιλογής, ότι θά έδει ταΰτα νά ώσιν έκ τε τών θεωρητι
κών καί έκ τών πρακτικωτέρων έκ τοΰ πανορθοδόξως έγκεκριμένου 
οικείου Καταλόγου, προεκρίθησαν τά άκόλουθα έξ θέματα:
1) Έκ τοϋ κεφαλαίου «Γ. Πίστις καί Δόγμα», τό ύπό στοιχεϊον Β.

Αϊ Πηγαί τής θείας ’Αποκαλύψεως:
α) ‘Αγία Γραφή:

1. Θεοπνευστία τής ‘Αγίας Γ ραφής.
2. Κΰρος τών Άναγινωσκομένων Βιβλίων τής Παλαιός Διαθή

κης έν τή Όρθοδόξω Εκκλησία.
3. Επιστημονική έκδοσις τοΰ Βυζαντινού κειμένου τής Καινής 

Διαθήκης.
β) Ιερά Παράδοσις (καθορισμός τής έννοιας καί έκτάσεως αύτής).

2) Έκ τοΰ κεφαλαίου «II. Θεία Λατρεία», τό ύπό στοιχεϊον Γ. 
Πληρεστέρα συμμετοχή τοΰ λαϊκοΰ στοιχείου έν τή λατρευτική καί 
τή άλλη ζωή τής Εκκλησίας.

3) Έκ τοϋ κεφαλαίου «III. Διοίκησις καί έκκλησιαστική εύταξία», τό 
ύπό στοιχεϊον Ε.
’Αναπροσαρμογή τών περί Νηστείας Εκκλησιαστικών Διατάξεων, 
συμφώνως ταϊς άπαιτήσεσι τής συγχρόνου έποχής.

4) Έκ τοΰ αύτοϋ κεφαλαίου τό ύπό στοιχεϊον Ζ.
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Κωλύματα γάμου. Μελέτη της σημερινής πράξεως έντα ΐς κατά τό
πους Έκκλησίαις έπ’ αύτών και έπί τής άκολουθουμένης περί τού
των 'Εκκλησιαστικής διαδικασίας, καί έξασφάλισις όμοιομόρφου; εί 
δυνατόν, ώς πρός τά άνωθι, πράξεως έν τή καθόλου Όρθοδόξω 
'Εκκλησία.

5) 'Εκ τοΰ αύτοΰ κεφαλαίου τό ύπό στοιχεϊον Θ.
'Ημερολογιακόν ζήτημα. Μελέτη τοΰ ζητήματος έν άναφορά πρός 
τήν περί Πασχαλίου άπόφασιν τής Α' Οικουμενικής Συνόδου, καί 
έξεύρεσις τρόπου πρός άποκατάστασιν συμπράξεως μεταξύ τών 
’Εκκλησιών έν τώ ζητήματι τούτω.

6) Έκ τοΰ κεφαλαίου «VII. Θεολογικά θέματα», τό ύπό στοιχεϊον Α. 
Ή οικονομία έν τή Όρθοδόξω Εκκλησία.
α) Έννοια καί έκφρασις τών όρων «’Ακρίβεια» καί «Οικονομία» έν

τή Όρθοδόξω Εκκλησία, 
β) Ή «Οικονομία»:

1. Έν ταϊς Μυστηρίοις, τόσον τοϊς εντός, όσον καί τοΐς έκτος 
τής Εκκλησίας τελουμένοις.

2. Έν τή άποδοχή εις τήν ’Ορθόδοξον Εκκλησίαν τών αιρετι
κών, τών σχισματικών, τών έκπιπτόντων (τίνες διά Βαπτί- 
σματος, τίνες διά Χρίσματος, τίνες'διά λιβέλλου, τίνες δΓ εύ-
χπς)·

3. Έν τή λατρεία.
Έκ τών άνωτέρω έξ θεμάτων, τήν θεολογικήν έρευναν καί επε

ξεργασίαν άνέλαβον ύπευθύνως καί κατά σειράν, τοΰ μέν πρώτου ή 
Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, τοΰ δευτέρου ή Εκκλησία Βουλγα
ρίας, τοΰ τρίτου ή Εκκλησία Σερβίας, τοϋ τετάρτου ή Εκκλησία Ρωσ
σίας καί ή Εκκλησία τής Ελλάδος, κεχωρισμένως, τού πέμπτου ή Εκ
κλησία Ρωσσίας καί ή Εκκλησία τής Ελλάδος, κεχωρισμένως, καί τοΰ 
έκτου ή Εκκλησία Ρουμανίας».

Κατόπιν, γενομένου διαλείμματος, ή 'Ολομέλεια επιλαμβάνεται 
τής άκροάσεως, κρίσεως καί έπιψηφίσεως τής έκθέσεως τής Β' Υποε
πιτροπής έπί τοΰ μετά τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας Διαλόγου.

Έν άρχή ό Σεβ. Πρόεδρος άναφέρει τάς έπί τοΰ κειμένου τοϋ 
πρώτου σχεδίου τής έκθέσεως τής Υποεπιτροπής ταύτης ύποδειχθεί- 
σας έλαφράς τροπολογίας άπό μέρους τών 'Αρχηγών τών 'Αντιπροσω
πειών καί παρακαλεΐ τόν Σεβ. Γ εν. Γοαμματέα όπως άναγνώση τό σχε
τικόν τελικόν κείμενον, έχον οϋτω:
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Σεβασμιώτατε "Αγιε Πρόεδρε,

‘Η Β' Υποεπιτροπή τής έν Γενεύη Διορθοδόξου ’Επιτροπής, ή έπι 
τοΰ Διαλόγου μετά τής Ρωμαιοκαθολικής ’Εκκλησίας, όπαρτιζομένη έκ 
τών Μητροπολιτών Νουβίας Συνεσίου καί Χαλεπίου Ήλία, ώς Προέ
δρων, καί τών Μητροπολίτου Μύρων Χρυσοστόμου, ’Αρχιεπισκόπου 
Βρυξελλών Βασιλείου, Καθηγητού Στόγιαν Γκόσεβιτς, ’Επισκόπου Τιρ- 
γοβιστίου ’Ανθίμου, Μητροπολίτου Πάφου Γενναδίου καί Καθηγητού 
Ίωάννου Καρμίρη, ώς μελών αύτής, συνελθοΰσα τή Τρίτη, 11η καί 
Τετάρτη, 12η ’Ιουνίου έ.έ. είς άλλεπαλλήλους συνεδριάσεις, έμελέτη- 
σε τό είς αύτήν παραπεμφθέν θέμα τής θεωρήσεως τής μέχρι τούδε 
σημειωθείσης προόδου, ώς καί τοΰ δέοντος γενέσθαι έφεξής έπί τού 
θέματος τών σχέσεων τής ’Ορθοδόξου ήμών ’Εκκλησίας μετά τής Ρω
μαιοκαθολικής ’Εκκλησίας.

’Εν πρώτοις έγένοντο ώρισμέναι διαπιστώσεις έπί τών σημειω- 
θεισών, άπό τής Γ' Πανορθοδόξου Διασκέψεως τής Ρόδου καί έφεξής, 
θετικών έξελίξεων έν ταϊς σχέσεσι μεταξύ τών δύο ’Εκκλησιών καί 
άνεγνωρίσθη, συμφώνως καί πρός τά έν ταϊς Γενικαΐς Συνελεύσεσι λε- 
χθέντα ύπό τινων ’Αντιπροσωπειών, ότι διά τών σχέσεων τούτων έδη- 
μιουργήθη έποικοδομητική έν πολλοϊς άτμόσφαιρα μεταξύ τών δύο 
’Εκκλησιών.

Διεπιστώθη όμως έκ παραλλήλου, ότι ένιαχοϋ τοϋ ‘Ορθοδόξου 
κόσμου έσημειώθησαν καί ώρισμέναι τινές εκδηλώσεις άπό Ρωμαιο
καθολικής πλευράς, αϊτινες καί έφείλκυσαν τήν προσοχήν τών μελών 
τής ήμετέρας Υποεπιτροπής, κυρίως άπό τής πλευράς τών δυναμένων 
νά έχωσι αύται έπιπτώσεων έπί τών περαιτέρω άδελφικών σχέσεων, 
τών άπαραιτήτων διά τόν Θεολογικόν Διάλογον, καί άνακοπτουσών 
τήν άμεσον άνάληψιν τοΰ Διαλόγου τούτου.

Ή ήμετέρα Υποεπιτροπή, ύπό τό φώς τών διαπιστώσεων τού
των, καί πιστή πρός τό πνεύμα τών άποφάσεων τών προγενεστέρων 
Πανορθοδόξων Διασκέψεων τής Ρόδου, μετά τήν γενομένην οίκοδο- 
μητικήν συζήτησιν συνεφώνησεν έπί τών έξής βασικών σημείων: 

α) όπως συνεχισθώσιν αί έκατέρωθεν, ήτοι μεταξύ τών κατά τό
πους Όρθοδόξων ’Εκκλησιών καί τής Ρωμαιοκαθολικής ’Εκκλησίας, 
έπαφαί καί έκδηλώσεις άδελφικής άγάπης καί άμοιβαίου σεβασμού, 
πρός τελικήν ύπερπήδησιν τών ύφισταμένων δυσχερειών δΓ ένα καρ- 
ποφόρον Θεολογικόν ή Θεωρητικόν Διάλογον.

β) όπως γένηται ταϊς έπί μέρους Όρθοδόξοις Έκκλησίαις σύστα- 
σις περί τής συνεχίσεως τής περαιτέρω συστηματικής προπαρασκευής
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τοϋ Θεολογικοϋ ή Θεωρητικού τούτου Διαλόγου μετά της Ρωμαιοκα
θολικής Εκκλησίας, και

γ) δπως τό θέμα τούτο τής μελέτης τών έπί μέρους τοΰ Διαλόγου 
τούτου γένηται παρ' έκάστη Όρθοδόξω 'Εκκλησία διά τών καταλληλο- 
τέρων μέσων καί μεθόδων θεολογικής μελέτης, έξακολουθώσι δέ αΐ 
Έκκλησίαι άνταλλάσουσαι μεταξύ ά/λήλων τά πορίσματα τών μελετών 
αύτών, ώς καί πάσαν άλλην σχετικήν πληροφορίαν.

Τά ούτωσί άποφασισθέντα ή ήμετέρα Υποεπιτροπή ύποβάλλει 
τή Όλομελεία τής Διορθοδόξου 'Επιτροπής πρός έγκρισιν καί άπόφα- 
σιν. καί διατελεϊ μετά τοΰ προσήκοντος σεβασμού.

Έν Σαμπεζύ, τή 12η 'Ιουνίου 1968 
t  Ό  Νουβίας Συνέσιος 

Πρόεδρος 
t  Ό  Χαλεπίου Ήλίας 

Πρόεδρος 
t  Ό  Μύρων Χρυσόστομος 
t  Βασίλειος 'Αρχιεπίσκοπος 

Βρυξελλών καί Βελγίου 
Καθηγητής Δρ. Στογιάν Γκόσεβιτς 

t  Ό  Πάφου Γεννάδιος 
Εκκλησίας Κύπρου 
Καθηγητής 'Ιωάννης Καρμίρης

Άμα τώ πέρατι τής άναγνώσεως, ό Σεβ. Πρόεδρος σημειοΐ, ότι 
τή αιτήσει τής Αντιπροσωπείας τής Εκκλησίας τής Ρουμανίας, παρέ- 
στη άνάγκη νά άποσαφηνισθή έν τώ κειμένω τό σημεϊον, ότι έκδηλώ- 
σεις τινές, δυνάμεναι νά έχωσι δυσμενείς επιπτώσεις είς τάς σχέσεις 
τών δύο Εκκλησιών, έσημειώθησαν ούχί άκαθορίστως, άλλά άπό 
«Ρωμαιοκαθολικής πλευράς». Ύπό τήν έκφρασιν ταύτην έννοοΰμεν, 
λέγει, ώρισμένας ένεργείας άπό μέρους τών Ρωμαιοκαθολικών έν 
Τσεχοσλοβακία έπί άνασυστάσει τής έκεϊ Ούνίας. Αϊ ένέργειαι αύται 
δυσαρεστοϋσιν άπασαν τήν 'Ορθοδοξίαν, καί έκφράζομεν τήν συμπά
θειαν ήμών πρός τήν άδελφήν Εκκλησίαν τής Τσεχοσλοβακίας.

Κατόπιν τούτων ό Σεβ. Πρόεδρος καλεΐ άπαντα τά μέλη όπως 
έκφέρωσι τάς τυχόν παρατηρήσεις αύτών έπί τοΰ άναγνωσθέντος κει
μένου, τούτων δέ δηλωσάντων, ότι συμφωνώσιν έπί τοϋ περιεχομέ
νου τοϋ κειμένου, προτείνει όπως δι' άνατάσεως τών χειρών έγκρίνω- 
σι καί έπιψηφίσωσιν αύτό.
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Τής Όλομελείας άποφαινομένης παμψηφεί ύπέρ τών έν τή έκθέ- 
σει προτεινομένων, ό Σεβ. Πρόεδρος κηρύττει τό ψηφισθέν κείμενον 
ώς όμόφωνον άπόφαοιν τής Διορθοδόξου 'Επιτροπής.

Οϋτω ή έπί τοΰ θέματος τοΰ Διαλόγου τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλη
σίας μετά τής Ρωμαιοκαθολικής 'Εκκλησίας άπόφασίς τής Διορθοδό- 
ξου 'Επιτροπής έχει ώδε:

ΑΠΟΦΑΣΙΣ
«Έν πρώτοις έγένοντο ώρισμέναι διαπιστώσεις έπί τών σημειω- 

θεισών, άπό τής Γ  Πανορθοδόξου Διασκέψεως τής Ρόδου και έφεξής, 
θετικών έξελίξεων έν ταϊς σχέσεσι μεταξύ τών δύο Εκκλησιών, καί 
άνεγνωρίσθη, συμφώνως καί πρός τά έν ταϊς Γενικαϊς Συνελεύσεσι λε- 
χθέντα ύπό τινων 'Αντιπροσωπειών, ότι διά τών σχέσεων τούτων έδη- 
μιουργήθη έποικοδομητική έν πολλοΐς άτμόσφαιρα τών δύο Εκκλη
σιών.

Διεπιστώθη όμως έκ παραλλήλου, ότι ένιαχοΰ τού 'Ορθοδόξου 
κόσμου έσημειώθησαν καί ώρισμέναι τινές έκδηλώσεις άπό Ρωμαιο
καθολικής πλευράς, αϊτινες καί έφείλκυσαν τήν προσοχήν τών μελών 
τής ήμετέρας Επιτροπής, κυρίως άπό τής πλευράς τών δυναμένων νά 
έχωσιν αυται έπιπτώσεων έπί τών περαιτέρω άδελφικών σχέσεων, 
τών άπαραιτήτων διά τόν Θεολογικόν Διάλογον καί άνακοπτουσών τήν 
άμεσον άνάληψιν τοΰ Διαλόγου τούτου.

Ή ήμετέρα Επιτροπή, ύπό τό φώς τών διαπιστώσεων τούτων, 
καί πιστή πρός τό πνεΰμα τών άποφάσεων τών προγενεστέρων Πα- 
νορθοδόξων Διασκέψεων τής Ρόδου, μετά τήν γενομένην οίκοδομητι- 
κήν συζήτησιν, συνεφώνησεν έπί τών έξής βασικών σημείων:

α) Όπως συνεχισθώσιν αί έκατέρωθεν, ήτοι μεταξύ τών κατά τό
πους Όρθοδόξων Εκκλησιών καί τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, 
έπαφαί καί έκδηλώσεις άδελφικής άγάπης καί άμοιβαίου σεβασμού, 
πρός τελικήν ύπερπήδησιν τών ύφισταμένων δυσχερειών δΓ ένα καρ- 
ποφόρον Θεολογικόν ή Θεωρητικόν Διάλογον.

β) Όπως γένηται ταϊς έπί μέρους Όρθοδόξοις Έκκλησίαις σύ- 
στασις περί τής συνεχίσεως τής περαιτέρω συστηματικής προπαρα
σκευής τοΰ Θεολογικοΰ ή Θεωρητικού τούτου Διαλόγου μετά τής Ρω
μαιοκαθολικής Εκκλησίας, καί

γ) Όπως τό θέμα τοΰτο τής μελέτης τών έπί μέρους τοΰ Διαλό
γου τούτου γένηται παρ' έκάστη Όρθοδόξω Εκκλησία διά τών καταλ- 
ληλοτέρων μέσων καί μεθόδων θεολογικής μελέτης, έξακολουθώσι δέ 
αί Εκκλησίαι άνταλλάσσουσαι μεταξύ άλλήλων τά πορίσματα τών με
λετών αύτών, ώς καί πάσαν άλλην σχετικήν πληροφορίαν».
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Η' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Σάββατον, 1 5 'Ιουνίου 1 968

Ύπό την Προεδρείαν τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκη- 
δόνος κ. Μελίτωνος, Γραμματεύοντος δέ τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Μύ
ρων κ. Χρυσοστόμου, καί παρόντων απάντων τών μελών τών 'Αν
τιπροσωπειών τών έπί μέρους 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών, συνήλθεν είς 
τήν τακτικήν τελευταίαν αύτής Συνεδρίαν τής Όλομελείας ή Διορθόδο- 
ξος 'Επιτροπή, περί ώραν 9.00 π.μ.

Κατ' αύτήν ό Σεβ. Πρόεδρος άνακοινοΰται, δτι μέλλει νά συνεχι- 
σθή ή άνάγνωσις τών ύπολειπομένων Έκθέσεων τών Υποεπιτροπών 
Γ' καί Δ', καί ή έπ' αύτών προβλεπομένη συζήτησις, ώς καί ή τελική αύ
τών έπιψήφισις.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος έν πρώτοις ποιείται είσήγησιν έπί τοΰ κειμένου 
τής Γ' Υποεπιτροπής, τής έξετασάσης τό ζήτημα τών μετά τών ’Αγγλι
κανών, Παλαιοκαθολικών, Μεταχαλκηδονίων καί Λουθηρανών Διαλό
γων τής ’Ορθοδόξου ήμών Εκκλησίας καί άναφέρει έπεξηγηματικώς 
τάς έπενεχθείσας έπί τοΰ κειμένου τής Υποεπιτροπής έλαχίστας τρο
πολογίας άπό μέρους τών ’Αρχηγών τών ’Ορθοδόξων ’Αντιπροσω
πειών, άναλύων τά έπί μέρους τών τελικών εισηγήσεων τής Υποεπι
τροπής έπί τής άκολουθητέας διαδικασίας έν τοΐς ύπό τής ήμετέρας 
Εκκλησίας άναλαμβανομένοις καθόλου Διαλόγοις μετά τών έν τή ήμε- 
ρησία διατάξει άναφερομένων μή ’Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Κατόπιν τών έπεξηγήσεων τούτων παρακαλεΐ τόν Σεβ. Μητροπο
λίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, δπως άναγνώση τό κείμενον τής έκθέ- 
σεως τής Γ  Υποεπιτροπής, έχον οϋτως:

Σέβασμιώτατε "Αγιε Πρόεδρε,

Ή Υποεπιτροπή ήμών, προελθοϋσα, κατά τήν σχετικήν άνάθε- 
σιν άπό μέρους τής Όλομελείας τής Διορθοδόξου ταύτης Επιτροπής, 
είς τήν έξέτασιν, έκ τοΰ δευτέρου θέματος τής ήμερησίας διατάξεως, 
τής μέχρι τοΰδε σημειωθείσης προόδου, ώς καί τοϋ δέοντος έφεξής 
γενέσθαι, έπί τοΰ θέματος τών σχέσεων τής ’Ορθοδόξου ήμών Έκ-
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κλησίας μετά τών ’Εκκλησιών Άγγλικανικής, Παλαιοκαθολικής, Μετα
χαλκηδονίων καί Λουθηρανής, κατέληξεν είς ώρισμένα πορίσματα, άτι- 
να καί ύποβάλλει διά τής παρούσης έκθέσεως τή Όλομελεία τής Επι
τροπής, διά τά περαιτέρω.

I. Ή Υποεπιτροπή ήμών, έξετάσασα τό θέμα τοϋ διαλόγου μετα
ξύ 'Αγγλικανών καί Όρθοδόξων ύπό τό φώς τών γενομένων καί άπο- 
φασισθέντων έν τή έν Βελιγραδίω άπό τής 1 ης μέχρι καί τής 1 5ης Σε
πτεμβρίου 1966 συνελθούση Διορθοδόξω Θεολογική ‘Επιτροπή καί 
ένώπιον τών έκτοτε έξελίξεων, εϊσηγεΐται όπως:

α) Τήν προπαρασκευήν τοϋ διαλόγου συνέχιση ή ήδη διωρισμέ- 
νη οικεία Διορθόδοξος Θεολογική ‘Επιτροπή, άνασυγκροτουμένη καί 
συμπληρουμένη διά πλειόνων ειδικών Θεολόγων, ώς Συνεχιστική 
Διορθόδοξος Θεολογική ‘Επιτροπή.

β) Ό ταν έπιστή ό καιρός τής ένάρξεως τοΰ διαλόγου μετά τής άν- 
τιστοίχου Άγγλικανικής Θεολογικής 'Επιτροπής, έν ή δέον όπως άν- 
τιπροσωπεύωνται πάσαι αί έν τή Άγγλικανική 'Εκκλησία σχολαί σκέ- 
ψεως (SCHOOLS OF THOUGHT) καί μερίδες (Υψηλή, Χαμηλή καί Εύ- 
ρεϊα ’Εκκλησία), προ πάσης άλλης συζητήσεως διευκρινιθώσιν:

1. Ό  τρόπος καθ’ όν ή Άγγλικανική ’Εκκλησία έννοεΐ τήν έν 
τή πίστει ένωσιν αύτής μετά τής 'Ορθοδόξου ‘Εκκλησίας.

2. Ά ν  είναι δυνατή ή £νωσις τής Άγγλικανικής 'Εκκλησίας 
μετά τής ‘Ορθοδόξου κατόπιν INTERCOMMUNIO, τήν 
όποιαν ή Άγγλικανική ‘Εκκλησία άπεφάσισε καί άσκεϊ 
μεθ’ ώρισμένων Λουθηρανών καί μετά τών 'Ομολογιών 
τών περιλαμβανόμενων είς τό ούτωσί καλούμενον 
SOUTH INDIAN SCHEME.

3. Ό  τρόπος καθ’ όν αί έπί τών θεμάτων τοϋ διαλόγου λη- 
φθησόμεναι άποφάσεις θά καταστώσιν ύποχρεωτικαί δΓ 
ολόκληρον τήν Άγγλικανικήν Κοινωνίαν ’Εκκλησιών, καί

4. Τό κύρος, όπερ έχουσι τά 39 Άρθρα καί τό Κοινόν Εύχο- 
λόγιον έν τή Άγγλικανική Κοινωνία ‘Εκκλησιών.

γ) Έν συνεχεία πρός όσα έγένοντο έν Βελιγραδίω ύπό τής οι
κείας Διορθοδόξου Θεολογικής Επιτροπής, όπως:

1. Άποσταλώσιν ύπό τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου είς τάς 
κατά τόπους ‘Ορθοδόξους Εκκλησίας τά σχετικά έγγραφα 
τών μέχρι τοΰδε γενομένων έπαφών μεταξύ Αγγλικανών 
καί Όρθοδόξων, ήτοι έν Λάμπεθ 1930 καί 1931, έν Βου- 
κουρεστίω 1935, έν Σόφια καί Άθήναις 1940, καί έν
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Μόσχα 1956, πρός γνώσιν και όλοκλήρωσιν τών 'Αρ
χείων αύτών.

2. Γένηται σύστασις τή Διορθοδόξω Θεολογική 'Επιτροπή ό
πως άνατεθή είς ειδικούς θεολόγους ή μελέτη καί είσήγη- 
σις έπί πάντων τών θεμάτων τών άναγεγραμμένων είς τάς 
τέσσαρας κατηγορίας θεμάτων τής έκθέσεως τής 'Επιτρο
πής τής συνελθούσης έν Βελιγραδίω, αίρομένης πάσης 
διακρίσεως μεταξύ αύτών.

II. 'Επίσης καί ώς πρός τούς Παλαιοκαθολικούς ή Υποεπιτροπή 
ήμών φρονεϊ, ότι δέον ϊνα άκολουθώσιν αί άποφάσεις τής έν Βελιγρα- 
δίω κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα άπό τής 1 ης μέχρι 1 5ης Σεπτεμ
βρίου 1966 συνελθούσης Διορθοδόξου Θεολογικής 'Επιτροπής έπί 
τοΰ διαλόγου μετά τής Παλαιοκαθολικής καί τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλη
σίας. Οΰτω:

α) ‘Όπως τόν διάλογον έξακολουθήση προπαρασκευάζουσα ή ή
δη διωρισμένη οικεία Διορθόδοξος Θεολογική 'Επιτροπή, άνασυγκρο- 
τουμένη καί συμπληρουμένη δΓ ειδικών θεολόγων, ώς Συνεχιστική 
Διορθόδοξος Θεολογική ’Επιτροπή, αύτή διεξάγςυσα καί τόν διάλογον, 
όταν ό καιρός έπιστή.

β) ’Επειδή οί Παλαιοκαθολικοί, είς τάς γενομένας μέχρι τοΰδε 
άπό τών ένωτικών συνεδρίων τής Βόννης τών έτών 1874 καί 1875 
μέχρι καί τής συνδιασκέψεως τής Βόννης τού 1 931 θεολογικάς συζη
τήσεις μετά τών Όρθοδόξων δέν ένεφάνισαν έν τισι σταθερόν διδα
σκαλίαν, ούδ’ έπληροφόρησαν πλήρως τούς 'Ορθοδόξους έπί τοΰ συ
νόλου τής διδασκαλίας αύτών, παρακληθή ύπό τοϋ Οικουμενικού Πα
τριάρχου ό ’Αρχιεπίσκοπος Ούτρέχτης όπως άποστείλη ή ύποδείξη τά 
δογματικοσυμβολικοΰ χαρακτήρος κείμενα αύτών, ζητηθή δέ ϊνα οί 
Παλαιοκαθολικοί συντάξωσιν, εί δυνατόν, καί σαφή τινα καί άκριβή καί 
έπίσημον ομολογίαν τής πίστεως αύτών, έν συνόδω ύπό τών 'Επισκό
πων καί ποιμένων αύτών έκδιδομένην καί ύπογραφομένην.

γ) Όπως τά δογματικοσυμβολικοΰ χαρακτήρος κείμενα ταΰτα 
ύπό τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου τεθώσιν ύπ’ όψιν τών άναλαβόν- 
των ήδη τήν μελέτην καί σύνταξιν εισηγητικών έκθέσεων έπί σημείων 
τής Χριστιανικής διδασκαλίας, έφ ’ ών διεπιστώθη διαφωνία τών Πα- 
λαιοκαθολικών πρός τήν 'Ορθόδοξον 'Εκκλησίαν, ή ασάφεια έν τή 
έκθέσει τής διδασκαλίας αύτών.

δ) Όπως προτραπώσιν οί άναλαβόντες τήν σύνταξιν τοιούτων ει
σηγητικών έκθέσεων θεολόγοι, όπως έπισπεύσωσι τήν έργασίαν αύ
τών, άποστέλλοντες τάς μελέτας αύτών τώ Γραμματεύοντι Μέλει τής 
'Επιτροπής.
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ε) Όπως κατά τήν έναρξιν τοϋ διαλόγου έν συναντήσει τών έπϊ 
τούτω ’Επιτροπών Παλαιοκαθολικής καί Διορθοδόξου, καί προ τής ει
σόδου είς τάς συζητήσεις έπί τών έπί μέρους θεμάτων, διευκρινησθή 
άν ή έν έτει 1931 ω μεταξύ Παλαιοκαθολικής καί τής Άγγλικανικής 'Εκ
κλησίας συναφθεΐσα συμφωνία περί μυστηριακής κοινωνίας, ώς καί ή 
έπέκτασις τής κοινωνίας ταύτης τής Παλαιοκαθολικής ’Εκκλησίας πρός 
τήν αύτόνομον ’Εκκλησίαν τών Φιλιππινών καί τάς μεταρρυθμισμένος 
’Εκκλησίας τής Πορτογαλίας καί τής ’Ισπανίας, αϊτινες έν τώ έαυτών 
μέρει εύρίσκονται έν κοινωνία μετά διαφόρων άλλων Προτεσταντικών 
’Εκκλησιών καί Κοινοτήτων, ών τινες άπορρίπτουσι καί θεμελιώδη εΐ- 
σέτι δόγματα τής Χριστιανικής Πίστεως, δέν άποτελή έμπόδιον άνυ- 
πέρβλητον διά τήν ένωσιν τών ’Εκκλησιών Παλιοκαθολικής καί ’Ορθο
δόξου.

III. Σχετικώς πρός τόν διάλογον μεταξύ τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας καί τών Μεταχαλκηδονίων ’Εκκλησιών τής Ανατολής, ή Υποεπι
τροπή ήμών είσηγεΐται:

α) Όπως ό διάλογος ούτος πραγματοποιηθή, έφ ’ όσον άνταπο- 
κρίνεται άπολύτως άφ* ένός μέν πρός τήν ήδη πανορθοδόξως έκφρα- 
σθεΐσαν σχετικήν έπιθυμίαν (Α' Πανορθόδοξος Διάσκεψις 1961, Γ' 
Πανορθόδοξος Διάσκεψις 1964, άπαντήσεις τών Προκαθημένων τών 
κατά τόπους ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών είς τά άπό 9ης Ιουνίου 1 965 καί 
άριθ. Πρωτ. 389 σχετικά σεπτά Γράμματα τοϋ Οικουμενικού Πατριάρ
χου κ. Άθηναγόρου τοΰ Α'), άφ’ έτέρου δέ είς κατ’ έπανάληψιν έπίσης 
έκφρασθεΐσαν όμόθυμον έφεσιν τών άρχαίων τούτων ’Ανατολικών 
’Εκκλησιών πρός ένωσιν μετά τής ’Ορθοδοξίας (Διάσκεψις τών ’Εκκλη
σιών τούτων έν Άδδίς-’Αμπέμπα κατά Μάϊον τοΰ 1966).

β) Όπως τήν προπαρασκευήν τοΰ διαλόγου τούτου άπό ορθο
δόξου μέν πλευράς άναλάβη έπί τούτω συνιστωμένη Διορθόδοξος 
θεολογική 'Επιτροπή, κατά τό παράδειγμα τών συσταθεισών τοιούτων 
διά τούς διαλόγους Όρθοδόξο - ’Αγγλικανικόν καί Όρθοδοξο - Πα- 
λαιοκαθολικόν, ής τά μέλη νά ύποδειχθώσιν έξ ειδικών θεολόγων ύπό 
τών κατά τόπους ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών, άπό τής πλευράς δέ τών 
Μεταχαλκηδονίων ’Εκκλησιών ’Επιτροπή Διανατολική.

γ) Όπως ή έπί τοϋ διαλόγου τούτου Διορθόδοξος Θεολογική 
’Επιτροπή προβρ:

1. είς διευκρίνισιν τών κοινών σημείων πίστεως καί
2. είς τόν καταρτισμόν τών ύφισταμένων διαφορών μεταξύ τής 

’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί τών περί ών πρόκειται Μεταχαλ-
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κηδονίων Εκκλησιών τής ’Ανατολής διαφορών δογματικών, 
κανονικών, λειτουργικών και άλλων, και τήν σύνταξιν δι’ ειδι
κών θεολόγων μελετών έπί τών έφ ’ ών αί διαφοραί άναφέ- 
ρονται σημείων τής χριστιανικής πίστεως, καί ιδία τών άναφε- 
ρομένων είς τό Χριστολογικόν δόγμα, τό κύρος τών 7 Οικου
μενικών Συνόδων, καί τήν διευθέτησιν τής συνυπάρξεως έν 
τώ αύτώ κλίματι πλειόνων Πατριαρχών.

δ) Όπως,εϊς περίπτωσιν καθ’ ήν ήθελον κριθή ώς έπαρκεΐς α) κε- 
χωρισμένως γενόμεναι θεολογικαί προπαρασκευαστικοί έργασίαι, διά 
κοινής συνεννοήσεως καί συμφωνίας μεταξύ τής 'Ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας καί τών ’Ανατολικών τούτων 'Εκκλησιών συναντηθώσιν αί δύο 
Έπιτροπαί, Διορθόδοξος καί Διανατολική, πρός άπό κοινού έν διαλόγω 
μελέτην τών έκατέρωθεν θέσεων, καί, έν περιπτώσει συμφωνίας, κα- 
τάρτισιν σχεδίου ένώσεως, ύποβληθησομένου είσηγητικώς ταϊς έκα
τέρωθεν 'Εκκλησίαις.

IV. ‘Η Υποεπιτροπή ήμών, μελετήσασα καί τό θέμα τού ζητηθέν- 
τος διαλόγου μετά τών Λουθηρανών:

α) Θεωρεί ώς λυσιτελή τήν έναρξιν άμοιβαίων επαφών μεταξύ 
Όρθοδόξων καί Λουθηρανών, πρός δημιουργίαν άγαθών σχέσεων καί 
προλείανσιν ουτω τοΰ έδάφους.

β) Φρονεί μέν, ότι ό διάλογος ούτος δέον ϊνα διεξαχθή μεταξύ τής 
'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας καί τής Παγκοσμίου Λουθηρανικής 'Ομοσπον
δίας, θεωρεί όμως εύκταΐον όπως προηγουμένως έπιδιωχθή καί έπέλ- 
θη συμφωνία τις καί £νωσις πρός άλλήλας τών μεγαλυτέρων καί συν- 
τηρητικωτέρων Προτεσταντικών Λουθηρανικών Μερίδων.

γ) 'Επίσης θεωρεί άναγκαϊον όπως πρός προπαρασκευήν τοΰ δια
λόγου άπό τούδε άνατεθή είς ειδικούς ορθοδόξους θεολόγους ή μελέ
τη τών προβλημάτων, τά όποϊα ένδέχεται νά έμφανίση ό διάλογος ού
τος, καί

δ) Προτείνει όπως, όταν ταΰτα θά έχωσι συντελεσθή, συσταθή 
ειδική Διορθόδοξος Θεολογική 'Επιτροπή, ϊνα αϋτη προετοιμάση έν 
τοϊς έπί μέρους καί έν καιρώ διεξαγάγη τόν διάλογον.

V. Τέλος, ή Υποεπιτροπή ήμών, σχετικώς πρός τούς μετά τών 
έτεροδόξων διαλόγους γενικώς, κρίνει ώς έπιβαλλόμενον όπως:

α) 'Από τούδε μηδεμία γένηται μεμονωμένη θεολογική διαπραγ
μάτευσή, έπί τώ σκοπώ έπιτεύξεως συμφωνίας, μεταξύ οϊασδήτινος 
έτεροδόξου ‘Ομολογίας καί οϊασδήτινος τών κατά τόπους Όρθοδόξων 
'Εκκλησιών, μή άποκλειομένων διά τούτου, ώς είκός, τών άλλης φύ-
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σεως έπαφών μεταξύ έτεροδόξων καί όρθοδόξων θεολόγων καί άν- 
τιπροσώπων τών Όρθοδόξων ’Εκκλησιών. Άπαν τό περιεχόμενον τών 
τοιούτων έπί μέρους έπαφών διαβιβάζηται τή οικεία 'Επιτροπή, πρός 
ένημέρωσιν.

β) ‘Η ήμετέρα Υποεπιτροπή, όποβλέπουσα είς τήν έντός τών 
πλαισίων τής καθ' ήμάς 'Εκκλησιαστικής τάξεως διοργάνωσιν τής εύ- 
χερεστέρας λειτουργίας τών Ειδικών Διορθοδόξων Θεολογικών 'Επι
τροπών έπί τών Διαλόγων, φρονεί καί είσηγεϊται όπως αυται λειτουρ- 
νώσιν έφ ’ έξής κατά τόν άκόλουθον τρόπον:

1. Άπό τοΰδε, τό πρώτον, αί 'Επίτροποί αΰται θά συγκληθώσι 
ύπό τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τών 
Προκαθημένων τών έπί μέρους Όρθοδόξων 'Εκκλησιών, θά δοθή δέ 
ύπό τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου έξουσιοδότησις είς τόν Πρόεδρον 
έκάστης 'Επιτροπής, όπως συγκαλή έφεξής, κατά τάς παρουσιαζομένας 
άνάγκας, έκάστοτε, τάς Έπιτροπάς είς συνεδρίαν.·

2. Άπαντα τά κείμενα καί έγγραφα έκάστης περιόδου έργασίας 
έκάστης 'Επιτροπής θά διαβιβάζωνται ύπό τοΰ Γραμματεύοντος Μέ
λους αύτής πρός τούς Άρχιγραμματεΐς τών έπί μέρους 'Εκκλησιών, 
πρός ένημέρωσιν αύτών.

3. Μετά τήν όλοκλήρωσιν καί άποπεράτωσιν τοΰ έργου έκάστης 
'Επιτροπής, άπαν τό πόρισμα τής έργασίας αύτής θά διαβιβάζηται, ώς 
περεταίρω, ταϊς έπί μέρους 'Εκκλησίαις, ό δέ Πρόεδρος τής 'Επιτροπής 
θά ύποβάλλη τώ Οικουμενικά) Πατριάρχη, ότι ή 'Επιτροπή άπεπεράτω- 
σε τό έργον αύτής καί είναι έτοιμη πρός έναρξιν τοΰ διαλόγου μετά τής 
άντιστοίχου ’Επιτροπής τής έτεροδόξου ’Εκκλησίας. Ό  Οικουμενικός 
Πατριάρχης, κατόπιν συννενοήσεως μετά τών Προκαθημένων τών 
Όρθοδόξων ’Εκκλησιών, θά άποφασίζη περί τής ένάρξεως τοΰ Διαλό
γου.

4. ’Επειδή πρόκειται ούχί περί έκκλησιαστικών, άλλά περί τεχνι
κών θεολογικών 'Επιτροπών, έκάστη έξ αύτών θά έκλέγη τόν Πρόε
δρον καί τόν Γραμματέα αύτής έκ τοΰ Σώματος αύτής, δι* όλον τό διά
στημα τών έργασιών αύτής.

γ) Μετά τήν αίσίαν λήξιν οίουδήτινος έκ τών μετά τών έτεροδό
ξων διαλόγου καί προ τής έπισήμου έκκλησιαστικής διακηρύξεως καί 
ίεροτελεστικής έπισφραγίσεως τής ένώσεως μετά τής οικείας ’Εκκλη
σίας, θά δημοσιεύωνται καί θά κυκλωφορώσιν εύρύτατα πάντα τά 
θεολογικά πορίσματα καί αί έν γένει εισηγήσεις, δι’ ών έπείσθησαν αί 
έκατέρωθεν ’Εκκλησιαστικοί Άρχαί πρός Μνωσιν, ώστε νά λάβωσι 
τούτων γνώσιν ού μόνον σύμπασα ή Ιεραρχία, άλλά καί τό πλήρωμα
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άμφοτέρων τών 'Εκκλησιών, καί ή ένωσις έπέλθη ώς καρπός ομοφώ
νου καί όμοθύμου συναινέσεως και συγκαταθέσεως Κλήρου και Λαοϋ.

Έν Σαμπεζύ Γενεύης, τή 14η 'Ιουνίου 1968 
Ή έπί τοΰ διαλόγου μετά τών Εκκλησιών Άγγλικανής, Παλαιοκαθολι

κής, Μεταχαλκηδονίων καί Λουθηρανής Γ' Υποεπιτροπή 
+ Ό  Φιλαδελφείας Έπιφάνιος, Πρόεδρος
+ Νικόδημος Μητροπολίτης Λένινγκρανδ καί Νόβγκοροδ, Πρόεδρος
Καθηγητής Εμμανουήλ Φωτιάδης
t  Ό  Κεντρώας 'Αφρικής Κυπριανός
+ Ό  Σάο-Πάολο ’Ιγνάτιος
Καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας
+ Ό  Σλήβεν Νικόδημος
t  Ό  Λοφτσοΰ Μάξιμος
Καθηγητής ’Ιωάννης Καρμίρης
t  Ό  Μπιελοστόκ Νικάνωρ
t  ’Αρχιμανδρίτης 'Ιωάννης Ρίννε

Μετά τήν άνάγνωσιν τής Έκθέσεως ό Σεβ. Πρόεδρος καλεΐ τούς 
Συνέδρους, όπως έκφέρωσι τάς τυχόν έπ' αύτής παρατηρήσεις καί 
ύποδείξεις αύτών. Μηδενός δέ ζητήσαντος τόν λόγον, ό Σεβ. Πρόε
δρος θε.ωρεΐ, ότι έγκρίνει ή 'Ολομέλεια ταύτην καί καλεΐ τούς Συνέ
δρους, ϊνα διά τής άνατάσρως τών χειρών αύτών έπιψηφίσωσι ταύτην.

Ή ‘Ολομέλεια παμψηφεί καί όμοφώνως άποδέχεται σύνολον τό 
περιεχόμενον τής Έκθέσεως. Κατόπιν δέ τούτου ό Σεβ. Πρόεδρος κη
ρύττει τό περιεχόμενον τής Έκθέσεως ταύτης έν τώ συνόλω καί τοΐς 
έπί μέρους αύτοΰ, ώς όμόφωνον άπόφασιν τής Διορθοδόξου Επιτρο
πής.

Οϋτω αϊ έν τώ θέματι τούτω τών Διαλόγων τής 'Αγίας ήμών 'Ορ
θοδόξου Εκκλησίας μετά τών 'Αγγλικανών, Παλαιοκαθολικών, Μετα
χαλκηδονίων καί Λουθηρανών άποφάσεις τής παρούσης Διορθοδόξου 
Επιτροπής έχουσιν ώδε:

/. Έπί τοϋ διαλόγου μετά τής Άγγλικανής Εκκλησίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

«Ή Επιτροπή ήμών, έξετάσασα τό θέμα τοϋ Διαλόγου μεταξύ 
’Αγγλικανών καί 'Ορθοδόξων ύπό τό φώς τών γενομένων καί άποφα- 
σισθέντων έν τή έν Βελιγραδίω άπό τής 1 ης μέχρι καί τής 1 5ης Σε



πτεμβρίου 1 966 συνελθούση Διορθοδόξω Θεολογική 'Επιτροπή καί 
ένώπιον τών έκτοτε εξελίξεων, αποφασίζει δπως:

α) Τήν προπαρασκευήν τοϋ διαλόγου συνέχιση ή ήδη διωρισμέ- 
νη οικεία Διορθόδοξος Θεολογική 'Επιτροπή, ά ν α σ υ γ κ ρ ο το υ μ έ ν η  καί 
συμπληρουμένη διά πλειόνων ειδικών θεολόγων, ώς Συνεχιστική 
Διορθόδοξος Θεολογική 'Επιτροπή.

β) Ό ταν έπιστή ό καιρός τής ένάρξεως τοΰ Διαλόγου μετά τής 
άντιστοίχου Άγγλικανικής Θεολογικής 'Επιτροπής, έν ή δέον όπως άν- 
τιπροσωπεύονται πάσαι ai έντή  Άγγλικανή 'Εκκλησία σχολαΐ σκέψεως 
(SCHOOLS OF THOUGHT) καί μερίδες (Υψηλή, Χαμηλή και Εύρεΐα 
’Εκκλησία) προ πόσης άλλης συζητήσεως διευκρινισθώσιν:

1. Ό  τρόπος καθ’ όν ή Άγγλικανή ’Εκκλησία έννοεΐ τήν έν τή πί- 
στει ένωσιν αύτής μετά τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας.

2. Ά ν  είναι δυνατή ή ένωσις τής Άγγλικανής ’Εκκλησίας μετά τής 
’Ορθοδόξου κατόπιν τής INTERCOMMUNIO, τήν όποιαν ή Άγγλικανή 
'Εκκλησία άπεφάσισε και άσκεΐ μεθ’ ώρισμένων Λουθηρανών και μετά 
τών 'Ομολογιών τών περιλαμβανομένων είς τό ούτωσΐ καλούμενον 
SAUTH INDIAN SCHEME.

3. Ό  τρόπος καθ' όν α'ι έπί τών θεμάτων τοΰ Διαλόγου ληφθησό- 
μεναι άποφάσεις θά καταστώσιν ύποχρεωτικαί δι' ολόκληρον τήν Άγ- 
γλικανικήν Κοινωνίαν 'Εκκλησιών, και

4. Τό κΰρος, όπερ έχουσι τά 39 Άρθρα καί τόν Κοινόν Εύχολό- 
γιον έν τή Άγγλικανική Κοινωνία ’Εκκλησιών.

γ) ’Εν συνεχεία πρός όσα έγένοντο έν Βελιγραδίω ύπό τής οι
κείας Διορθοδόξου Θεολογικής ’Επιτροπής, όπως:

1. Άποσταλώσιν ύπό τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου είς τάς κα
τά τόπους 'Ορθοδόξους ’Εκκλησίας τά σχετικά έγγραφα τών μέχρι τοϋ- 
δε γενομένων έπαφών μεταξύ Αγγλικανών καί Όρθοδόξων, ήτοι έν 
Λάμπεθ 1930 καί 1931, έν Βουκουρεστίω 1935, έν Σόφια καί Ά θή- 
ναις 1940, καί έν Μόσχα 1956, πρός γνώσιν καί όλοκλήρωσιν τών 
Αρχείων αύτών.

2. Γένηται σύστασις τή Διορθωδόξω Θεολογική ’Επιτροπή όπως 
άνατεθή είς ειδικούς θεολόγους ή μελέτη καί είσήγησις έπί άπάντων 
τών θεμάτων τών άναγεγραμμένων είς τάς τέσσαρας κατηγορίας θε
μάτων τής 'Εκθέσεως τής 'Επιτροπής τής συνελθούσης έν Βελιγραδίω, 
αίρομένης πάσης διακρίσεως μεταξύ αύτών».
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II. Έπί τού Διαλόγου μετά τής Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

«Ώς πρός τούς Παλαιοκαθολικούς ή Επιτροπή ήμών φρονεί, ότι 
δέον ϊνα άκολουθησώσιν αϊ άποφάσεις τής έν Βελιγραδίω κατά τό αύ
τό χρονικόν διάστημα άπό τής 1 ης μέχρι 1 5ης Σεπτεμβρίου 1966 συ
νελθούσης Διορθοδόξου Θεολογικής Επιτροπής έπί τοΰ Διαλόγου με
τά τής Παλαιοκαθολικής.

α) Όπως τόν Διάλογον έξακολουθήση προπαρασκευάζουσα ή ή
δη διωρισμένη οικεία Διορθόδοξος Θεολογική ’Επιτροπή, άνασυγκρο- 
τουμένη καί συμπληρουμένη δι' ειδικών θεολόγων, ώς Συνεχιστική 
Διορθόδοξος Θεολογική 'Επιτροπή, αύτή διεξάγουσα καί τόν Διάλογον, 
όταν ό καιρός έπιστή. 'Επειδή οί Παλιοκαθολικοί είς τάς γενομένας μέ
χρι τοΰδε, άπό τών ‘Ενωτικών Συνεδρίων τής Βόννης τών έτών 1874 
καί 1875 μέχρι τής Συνδιασκέψεως τής Βόννης τοΰ 1931, θεολογικάς 
συζητήσεις μετά τών Όρθοδόξων δέν ένεφάνισαν έν τισι σταθερόν 
διδασκαλίαν, οϋδ' έπληροφόρησαν πλήρως τούς 'Ορθοδόξους έπί τοϋ 
συνόλου τής διδασκαλίας αύτών, όπως παρακληθή ύπό τοϋ Οικουμενι
κού Πατριάρχου ό 'Αρχιεπίσκοπος Ούτρέχτης νά άποστείλη ή νά ύπο- 
δείξη τά δογματικοσυμβολικοΰ χαρακτήρος κείμενα αύτών, ζητηθή δέ 
ϊνα οί Παλαιοκαθολικοί συντάξωσιν, εί δυνατόν, καί σαφή τινά καί 
άκριβή καί έπίσημον όμολογίαν τής πίστεως αύτών, έν Συνόδω ύπό 
τών 'Επισκόπων και ποιμένων αύτών έκδιδομένην καί ύπογραφομέ- 
νην.

γ) Όπως τά δογματικοσυμβολικοΰ χαρακτήρος κείμενα ταΰτα 
ύπό τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου τεθώσιν ύπ' όψιν τών άναλαβόν- 
των ήδη τήν μελέτην καί σύνταξιν εισηγητικών έκθέσεων έπί τών ση
μείων τής χριστιανικής διδασκαλίας, έφ’ ών διεπιστώθη διαφωνία τών 
Παλαιοκαθολικών πρός τήν ’Ορθόδοξον 'Εκκλησίαν, ή άσάφεια έν τή 
έκθέσει τής διδασκαλίας αύτών.

δ) Όπως προτραπώσιν οΐ άναλαβόντες τήν σύνταξιν τοιούτων ει
σηγητικών έκθέσεων θεολόγοι, όπως έπισπεύσωσι τήν έργασίαν αύ
τών, άποστέλλοντες τάς μελετάς αύτών τώ Γραμματεύοντι Μέλει τής 
’Επιτροπής/ καί

ε) Όπως κατά τήν έναρξιν τοΰ Διαλόγου έν συναντήσει τών έπί 
τούτω ’Επιτροπών Παλαιοκαθολικής καί Διορθοδόξου, καί πρό τής ει
σόδου είς τάς συζητήσεις έπί τών έπί μέρους θεμάτων, διευκρινισθή, 
άν ή έν έτει 1931ω μεταξύ Παλαιοκαθολικής καί Άγγλικανής Έκλη- 
σίας συναφθεΐσα συμφωνία περί μυστηριακής κοινωνίας, ώς καί ή έπέ-
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κτασις τής κοινωνίας τούτης τής Παλαιοκαθολικής 'Εκκλησίας πρός τήν 
αύτόνομον 'Εκκλησίαν τών Φιλιππινών και τάς μεταρρυθμισμένος 'Εκ
κλησίας τής Πορτογαλίας και τής ’Ισπανίας, αϊτινες έν τώ έαυτών μέρει 
εύρίσκονται έν κοινωνία μετά διαφόρων άλλων Προτεσταντικών 'Εκ
κλησιών και Κοινοτήτων, ών τινες άπορρίπτουσι και θεμελιώδη είσέτι 
δόγματα τής χριστιανικής πίστεως, δέν άποτελή έμπόδιον άνυπέρβλη- 
τον διά τήν ένωσιν τών 'Εκκλησιών Παλαιοκαθολικής καί ’Ορθοδό
ξου».

III. ’Em τοΰ Διαλόγου μετά τών Μεταχαλκηδονίων ‘Εκκλησιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

«Σχετικώς πρός τόν Διάλογον μεταξύ τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας 
καί τών Μεταχαλκηδονίων 'Εκκλησιών τής 'Ανατολής, ή ’Επιτροπή 
ήμών άποφασίζει:

α) Όπως ό Διάλογος ούτος πραγματοποιηθή, έφ' όσον άνταπο- 
κρίνεται άπολύτως άφ' ένός μέν πρός τήν ήδη πανορθοδόξως έκφρα- 
σθεΐσαν σχετικήν έπιθυμίαν (Α' Πανορθόδοξος Διάσκεψις 1961, Γ  
Πανορθόδοξος Διάσκεψις 1964, άπαντήσεις τών Προκαθημένων τών 
κατά τόπους 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών είς τά άπό 9ης Ιουνίου 1 965, ά- 
ριθμ. Πρωτ. 389, σχετικά σεπτά Γράμματα τοϋ Οικουμενικού Πατριάρ
χου κ. Άθηναγόρου τοϋ Α'), άφ' έτέρου δέ είς κατ’ έπανάληψιν έπίσης 
έκφρασθεΐσαν όμόθυμον έφεσιν τών άρχαίων τούτων ’Ανατολικών 
’Εκκλησιών πρός ένωσιν μετά τής 'Ορθοδοξίας (Διάσκεψις τών 'Εκκλη
σιών τούτων έν Αδδίς-Άμπέμπα κατά Μάϊον τοΰ 1 966).

β) Όπως τήν προπαρασκευήν τοϋ Διαλόγου τούτου άπό ορθοδό
ξου μέν πλευράς άναλάβη έπί τούτω συνιστωμένη Διορθόδοξος Οεο- 
λογική 'Επιτροπή, κατά τό παράδειγμα τών συσταθεισών τοιούτων διά 
τούς’ Διαλόγους Όρθοδοξο - Άγγλικανικόν καί Όρθοδοξο - Παλαιοκα- 
θολικόν, ής τά μέλη νά ύποδειχθώσιν έξ ειδικών θεολόγων ύπό τών 
κατά τόπους 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών άπό τής πλευράς δέ τών Μετα
χαλκηδονίων 'Εκκλησιών 'Επιτροπή Διανατολική.

γ) Όπως ή έπί τοΰ έπί τοΰ Διαλόγου Διορθόδοξος Θεολογική 
'Επιτροπή προβη:

1. Είς διευκρίνισιν τών κοινών σημείων πίστεως, καί
2) Είς τόν καταρτισμόν τών ύφισταμένων διαφορών μεταξύ τής 

'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας καί τών περί ών πρόκειται Μεταχαλκηδονίων 
'Εκκλησιών τής ’Ανατολής διαφορών δογματικών, κανονικών, λει
τουργικών καί άλλων, καί τήν σύνταξιν δΓ ειδικών θεολόγων μελετών
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έπι τών έφ' ών αί διαφοραί άναφέρονται σημείων τής χριστιανικής πί
στεως, καί ιδία τών άναφερομένων είς τό Χριστολογικόν δόγμα, τό κύ
ρος τών 7 Οικουμενικών Συνόδων καί τήν διευθέτησιν τής συνυπάρ- 
ξεως έν τώ αύτώ κλίματι πλειόνων Πατριαρχών.

δ) Όπως εις περίπτωσιν καθ' ήν ήθελον κριθή ώς έπαρκεϊς αΐ κε- 
χωρισμένως γενόμεναι θεολογικαί προπαρασκευαστικοί έργασίαι, διά 
κοινής συνεννοήσεως καί συμφωνίας μεταξύ τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλη
σίας καί τών ’Ανατολικών τούτων 'Εκκλησιών συναντηθώσιν αί δύο 
'Επιτροπαί, Διόρθόξος και Διανατολική, πρός άπό κοινού έν διαλόγω 
μελέτην τών έκατέρωθεν θέσεων, καί, έν περιπτώσει συμφωνίας, κα- 
τάρτησιν σχεδίου ένώσεως, ύποβληθησομένου είσηγητικώς ταϊς έκα
τέρωθεν ’Εκκλησίαις».

IV. Έπι τοϋ Διαλόγου μετά τών Λουθηρανών.

ΑΠΟΦΑΣ/Σ

«α) Θεωρεί ώς λυσιτελή τήν έναρξιν άμοιβαίων έπαφών μεταξύ 
Όρθοδόξων καί Λουθηρανών, πρός δημιουργίαν άγαθών σχέσεων καί 
προλείανσιν οϋτω τοϋ έδάφους.

β) Φρονεί μέν ότι ό Διάλογος ούτος δέον ϊνα διεξαχθή μεταξύ τής 
’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί τής Παγκοσμίου Λουθηρανικής 'Ομοσπον
δίας, θεωρεί όμως εύκταΐον.όπως προηγουμένως έπιδιωχθή καί έπέλ- 
θη συμφωνία τις καί Μνωσις πρός άλλήλας τών μεγαλυτέρων καί συν- 
τηριτικωτέρων Προτεσταντικών Λουθηρανικών Μερίδων.

γ) ’Επίσης θεωρεί άναγκαΐον όπως πρός προπαρασκευήν τοΰ 
Διαλόγου άπό τοΰδε άνατεθή είς ειδικούς ορθοδόξους θεολόγους ή 
μελέτη τών προβλημάτων, τά όποια ένδέχεται νά έμφανίση ό διάλογος 
ούτος, καί

δ) Προτείνει όπως, όταν ταΰτα θά έχωσι συντελεσθη, συσταθή 
ειδική Διορθόδοξος Θεολογική ’Επιτροπή, ϊνα αϋτη προετοιμάση έν 
τοϊς έπί μέρους καί έν καιρώ διεξαγάγη τόν Διάλογον».

V. Γενικαΐ άρχα'ι καί τρόπος λειτουργίας Επιτροπών,

’Εν τέλει, έπί γενικών τινων άρχών, αϊτινες θά έδει νά διέπωσιν 
άπαντας τούς Διαλόγους μετά τών έτεροδόξων ’Εκκλησιών, ώς καί έπί 
τοΰ τρόπου τής έφεξής λειτουργίας τών έπί τών Διαλόγων τούτων ειδι
κών τεχνικών Διορθοδόξων Θεολογικών ’Επιτροπών, άπεφασίσθησαν 
τά άκόλουθα:
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ΑΠΟΦΑΣΙΣ

«α) Όπως άπό τοΰδε μηδεμία γένηται μεμονωμένη θεολογική 
διαπραγμάτευσις έπί τώ σκοπώ έπιτεύξεως συμφωνίας, μεταξύ 
οΐασδήτινος ετεροδόξου 'Ομολογίας καί οΐασδήτινος τών κατά τόπους 
’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών, μή άποκλειομένων διά τούτου, ώς είκός, τών 
άλλης φύσεως έπαφών μεταξύ έτεροδόξων καί ορθοδόξων θεολόγων 
καί άντιπροσώπων τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών, άπαν δέ τό περιεχό
μενον τών τοιούτων έπί μέρους έπαφών διαβιβάζηται τή οικεία 'Επι
τροπή, πρός ένημέρωσιν.

β) Πρός διοργάνωσιν, έντός τών πλαισίων τής καθ’ ήμάς έκκλη- 
σιαστικής τάξεως, τής εύχερεστέρας λειτουργίας τών ειδικών Διορθο- 
δόξων Θεολογικών ’Επιτροπών έπί τών Διαλόγων, δπως αύται λει- 
τουργώσιν έφεξής κατά τόν άκόλουθον τρόπον:

1) Άπό τοΰδε, τό πρώτον, αί Έπιτροπαί αύται συγκληθώσιν ύπό 
τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου, κατόπιν συννενοήσεως μετά τών Προ
καθημένων τών έπί μέρους 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών, δοθή δέ ύπό τοΰ 
Οικουμενικού Πατριάρχου έξουσιοδότησις είς τόν Πρόεδρον έκάστης 
'Επιτροπής, δπως συγκαλή έφεξής, κατά τάς παρουσιαζομένας άνάγ- 
κας, έκάστοτε, τήν ύπό τήν προεδρείαν αύτοΰ ’Επιτροπήν είς συνε- 
Ιδρίαν.

2) Άπαντα τά κείμενα καί έγγραφα έκάστης περιόδου έργασίας 
έκάστης ’Επιτροπής διαβιβάζωνται ύπό τοΰ Γραμματεύοντος Μέλους 
αύτής πρός τούς Άρχιγραμματεΐς τών έπί μέρους 'Εκκλησιών, πρός 
ένημέρωσιν αύτών.

3) Μετά τήν όλοκλήρωσιν καί άποπεράτωσιν τοΰ έργου έκάστης 
' Επιτροπής, δπαν τό πόρισμα τής έργασίας αύτής διαβιβάζηται, ώς άνω- 
τέρω,ταΐς έπί μέρους 'Εκκλησίαις, ό δέ Πρόεδρος-τής 'Επιτροπής υπο- 
βάλλη τώ Οικουμενικά) Πατριάρχη, δτι ή 'Επιτροπή άπεπεράτωσε τό 
έργον αύτής καί είναι έτοιμη πρός έναρξιν τοΰ Διαλόγου μετά τής άν- 
Ιτιστοίχου 'Επιτροπής τής έτεροδόξου 'Εκκλησίας. Ό  Οικουμενικός Πα
τριάρχης, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τών Προκαθημένων τών 'Ορ
θοδόξων Εκκλησιών, άποφασίζη περί τής ένάρξεως τοΰ Διαλόγου.

4) 'Επειδή πρόκειται ούχί περί έκκλησιαστικών, άλλά περί τεχνι
κών Θεολογικών 'Επιτροπών, έκάστη έξ αύτών έκλέγη τόν Πρόεδρον 
καί τόν Γραμματέα αύτής έκ τοΰ Σώματος αύτής δΓ δλον τό διάστημα 
τών έργασιών αύτής.'

γ) Μετά τήν’αίσίαν λήξιν οίουδήτινος έκ τών μετά τών έτεροδό
ξων διαλόγου καί πρό τής έπισήμου έκκλησιαστικής διακηρύξεως καί
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ίεροτελεστικής έπισφραγίσεως τής ένώσεως μετά τής οικείας ’Εκκλη
σίας, δημοσιεύονται καί κυκλωφορώσιν εύρύτατα πάντα τά θεολογικά 
πορίσματα καί αί έν γένει εισηγήσεις, δι’ ών έπείσθησαν αί έκατέρω- 
θεν ’Εκκλησιαστικοί Άρχαί πρός ένωσιν, ώστε νά λάβωσι τούτων 
γνώσιν ού μόνον σύμπασα ή 'Ιεραρχία, άλλά καί τό πλήρωμα άμφοτέ- 
ρων τών 'Εκκλησιών, καί ή ένωσις έπέλθη ώς καρπός ομοφώνου καί 
όμοθύμου συναινέσεως καί συγκαταθέσεως Κλήρου καί Λαού».

Έν συνεχεία ό Σεβ. Πρόεδρος, εισάγει τή Όλομελεία τό κείμενον 
τής Έκθέσεως τής Δ ' Υποεπιτροπής, τής έξετασάσης τό ζήτημα τής 
Θετικωτέρας παρουσίας καί συμβολής τής ήμετέρας 'Ορθοδόξου Ε κ
κλησίας έντώ  Παγκοσμίω Συμβουλίω τών Εκκλησιών καθόλου, καί εί- 
δικώτερον έν όψει τής Δ ' Γενικής Συνελεύσεως τοΰ Συμβουλίου τού
του έν Ούψάλη κατά τόν προσεχή μήνα Ιούλιον. Αναφέρει ένπρώτοις 
τήν σπουδαιότητα τοΰ έργου καί τής Δ' ταύτης Υποεπιτροπής, καί έν 
συνεχεία άναλύει διά βραχέων τάς έλαφράς τροπολογίας, τάς όποιας 
έπέφερον έν κοινή συσκέψει καί όμοφώνως έπί τοΰ κειμένου ταύτης οί 
'Αρχηγοί τών ’Αντιπροσωπειών, κυρίως είς ό,τι άφορά είς τήν θετικω- 
τέραν συμβολήν τής ’Ορθοδοξίας έν τώ έργω τοΰ Παγκοσμίου Συμ
βουλίου τών Εκκλησιών, έν τή ‘Έδρα αύτοΰ έν Γενεύη καί ταϊς έπ* μέ
ρους αύτοΰ Ύπηρεσίαις,ώς καί εύρύτερον είς τό θεολογικόν καί πνευ
ματικόν πεδίον τών πολλών καί ποικίλων κειμένων, άτινα έκδίδονται 
ύπό τοΰ Συμβουλίου τούτου είτε γενικώς έπί τών τρεχούσης φύσεως 
θεολογικών καί άλλων ζητημάτων, περί α άσχολεΐται τοΰτο, είτε καί έν 
όψει τών διαφόρων ύπ’ αύτοΰ όργανουμένων Συνεδρίων καί Συναντή
σεων, καί έν τώ θέματι τής διά μονίμων άντιπροσώπων έκπροσωπή- 
σεως τών Εκκλησιών παρά τώ Παγκοσμίω Συμβουλίω τών Εκκλη
σιών, έπισημαίνων κυρίως τό άπό πλευράς πρακτικότητος καί λυσιτε- 
λείας ένδεδειγμένον τών τροπολογιών τούτων.

Μετά τάς έπεξηγήσεις ταύτας τού Σεβ. Προέδρου, ό Γεν. Γραμ- 
ματεύς άναγιγνώσκει τήν Έκθεσιν τής Δ' ταύτης Υποεπιτροπής, έχου- 
σαν ώδε:

«Σεβασμιώτατε Ά γ ιε  Πρόεδρε,
Ή ήμετέρα Δ' Υποεπιτροπή άπηρτίσθη έκ τών Σεβασμιωτάτων 

Μητροπολιτών Ζήτσης κ. Βασιλείου (Εκκλησίας Σερβίας) καί Μολδα
βίας κ. ’Ιουστίνου (Εκκλησίας Ρουμανίας) ώς Προέδρων, ώς καί έκ τοΰ 
Σεβ. Μητροπολίτου Άκκρας κ. Εύσταθίου (Εκκλησίας Αλεξάνδρειάς), 
τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Τολέδου - Όχάϊο κ. Μιχαήλ (Αντιόχειας), τοΰ 
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ζαραΐ κ. Ίουβεναλίου (Εκκλησίας
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Μόσχας), τοϋ Αίδεσιμ. Καθηγητοϋ κ. Λίβιου Στάν (Εκκλησίας Ρουμα
νίας), τοϋ Πανοσιολ. 'Αρχιμανδρίτου κ. Χρύσανθού Σαρηγιάννη (Εκ
κλησίας Κύπρου), τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Ξάνθης κ. 'Αντωνίου (Εκ
κλησίας Ελλάδος), τοΰ Έλλογιμ. Καθηγητοϋ κ. Εύαγγέλου Θεοδώρου 
('Εκκλησίας Ελλάδος) καί τοϋ Πρωθιερέως κ. Γ. Κλίγκερ ('Εκκλησίας 
Πολωνίας) ώς Μελών.

Κατά τήν πρώτην ήμών συνεδρίαν έξελέξαμεν ώς 'Αντιπρόεδρον 
τόν Σεβ. Μητροπολίτην "Ακκρας κ. Εύστάθιον, όστις καί προήδρευσε 
τών συνεδριάσεων τής ήμετέρας Υποεπιτροπής, Γραμματεύοντα Μέ
λη ταύτης ώρίσθησαν ύπό τής Όλομελείας ό Πανοσιολ. Άρχιμ. κ. Χρύ
σανθος Σαρηγιάννης καί ό Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Εύάγγελος Θεοδώ
ρου. Συνήλθομεν εΐς τρεις συνεδρίας τήν 11 ην καί 12ην Ιουνίου 
1 968, καί έπελήφθημεν τής έξετάσεως τοΰ τρόπου τής συστηματικω- 
τέρας καί πληρεστέρας 'Ορθοδόξου προσφοράς είς τό έργον τοϋ Παγ
κοσμίου Συμβουλίου τών Εκκλησιών, καί ιδία έν όψει τής έν Ούψάλη 
Δ' Γενικής Συνελεύσεως αύτοΰ.

Κατά τάς συνεδρίας ταύτας άπεφασίσαμεν όμοφώνως, όπως 
ύποβάλωμεν είς τήν 'Ολομέλειαν, πρός έγκρισιν, τάς άκολούθους προ
τάσεις ήμών:

1. Ή έν Γενεύη συνελθοΰσα Διορθόδοξος Επιτροπή έκφράζει 
τήν γενικήν τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας συνείδησιν, ότι άποτελεΐ οργα
νικόν μέλος τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκκλησιών, καί τήν 
στερράν άπόφασιν αύτής^πως δι’ όλων τών είς τήν διάθεσιν αύτής 
μέσων, θεολογικών καί άλλων, συμβάλλη εΐς τήν προαγωγήν καί εύό- 
δωσιν τοΰ όλου έργου τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκκλησιών.

2. Πρός τοϋτο θεωρεϊ άπαραίτητον, όπως τό Παγκόσμιον Συμ
βούλιον τών Εκκλησιών, έν συνεργασία μετά τών έπί μέρους Όρθο
δόξων Εκκλησιών, διορίση περισσοτέρους ’Ορθοδόξους ύπαλλήλους, 
θεολόγους καί μή.

3. Πάντες οί παρά τώ Παγκοσμίω Συμβουλίω τών Εκκλησιών 
ύπηρετοΰντες ’Αντιπρόσωποι τών Όρθοδόξων Εκκλησιών, εϊτε ώς 
ύπάλληλοι τοΰ Συμβουλίου τούτου, εϊτε ώς Μόνιμοι ’Αντιπρόσωποι 
τών Εκκλησιών αύτών,. δέον όπως έχωσι τακτικάς μετ’ άλλήλων έπα- 
φάς.

4. Έκφράζει τήν εύχήν, όπως παρά τή Επιτροπή «Πίστις καί Τά- 
ξις» ύπάρχη μόνιμος θέσις ’Ορθοδόξου Γραμματέως ή Βοηθού Γραμ- 
ματέως, όστις καί θά έξασφαλίζη τήν διαρκή έπαφήν μεταξύ τοΰ Τμή
ματος τούτου καί τών Μελών Όρθοδόξων Εκκλησιών.

5. Είς τάς έκάστοτε όριζομένας έπί μέρους ομάδας μελετών τής
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'Επιτροπής «Πίοτις καί Τάξις» δέον ϊνα άπαραιτήτως ουμμετέχωοιν εί-- 
δικοί 'Ορθόδοξοι έκπρόσωποι έπί τούτω προσκαλούμενοι.

6. Αναγκαία τυγχάνει ή όργάνωσις έπιμελώς προπαρασκευαζο- 
μένων ’Ορθοδόξων λατρευτικών έκδηλώσεων, όργανικώς συντασσο- 
μένων έν τώ προγράμματι τών έκδηλώσεων τοϋ Παγκοσμίου Συμβου
λίου τών ’Εκκλησιών.

7. ’Εκφράζει τήν εύχήν, δπως ή άρμοδία έκδοτική ύπηρεσία τοΰ 
Παγκοσμίου Συμβουλίου τών ’Εκκλησιών περιλαμβάνη μεταξύ τών με
λετών τών δημοσιευομένων έν τώ περιοδ'κώ «Οικουμενική Έπιθεώ- 
ρησις», όσ<5ν καί είς τάς άλλας έκδόσεις, ικανόν άριθμόν συνεργασιών 
’Ορθοδόξων Θεολόγων, πρός καλλιτέραν έξυπηρέτησιν τής άμοιβαίας 
γνώσεως τών θεολογικών άπόψεων.

8. ’Αναγκαία τυγχάνει ή συστηματική κατάρτησις καί άνάδειξις 
Ικανών ’Ορθοδόξων στελεχών τής Οικουμενικής Κινήσεως διά διαφό
ρων τρόπων (π.χ. Ιδρύσεως ειδικών έδρών εις τάς Θεολογικάς Σχολάς, 
ειδικών σεμιναρίων κλπ.) καί ύποβάλλεται ή άνάγκη αϋτη ταϊς έπί μέ
ρους Όρθοδόξοις Έκκλησίαις.

9. Εϊδικώτερον, ώς πρός τόν ρόλον τής 'Ορθοδοξίας κατά τήν έν 
Ούψάλη Δ' Γενικήν Συνέλευσιν τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών ’Εκ
κλησιών, θεωρείται άναγκαία ή έξασφάλισις άποτελεσματικωτέρας 
’Ορθοδόξου συμβολής κατ’ αύτήν διά τής έπί τό αύτό συναντήσεως, 
διαρκουσών τών έργασιών αύτής, τών έν αύτή ’Ορθοδόξων ’Αντιπρο
σωπειών, τουλάχιστον δΓ ένός πληρεξουσίου έκπροσώπου αύτών, τα- 
κτικώς, πρός άμοιβαίαν ένημέρωσιν έπί τών διεξαγομένων έν τοΐς δια- 
φόροις τμήμασι συζητήσεων, έπί κεφαλαιώδους σημασίας θεολογικών 
ζητημάτων.

Τά ώς άνω ύποβάλλοντες διατελοΰμεν 
’Εν Γενεύη τή 13η ’Ιουνίου 1968 

t  Ό  ’Επίσκοπος Ζήτσης Βασίλειος, Πρόεδρος 
t  ’Ιουστίνος, Μητροπολίτης Μολδαβίας - Σουτσάβας, 
t  Ό  "Ακκρας Εύστάθιος 
t  Ό  Τολέδο - Όχάϊο Μιχαήλ 
t  Ό  Ζαράϊ Ίουβενάλιος 
Καθηγητής Λίβιου Στάν 
’Αρχιμανδρίτης Χρύσανθος 
t  Ό  Ξάνθης ’Αντώνιος 
Καθηγητής Εύάγγελος Θεοδώρου 
t  Πρωθιερεύς Γ. Κλίγκερ, Καθηγητής»,
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Μετά τήν άνάγνωσιν τής Έκθέσεως ό Σεβ. Πρόεδρος καλεΐ τούς 
Συνέδρους, δπως έκφέρωσι τάς έπί ταύτης σκέψεις καί κρίσεις αύτών. 
Λαμβάνουσι τόν λόγον ό Καθηγητής κ. Στόγ/αν Γκόσεβιτς, τής 'Αν
τιπροσωπείας τής Εκκλησίας τής Σερβίας, καί ό Πανοσιολ. 'Αρχιμαν
δρίτης κ. Χρύσανθος Σαρηγιάννης, τής 'Αντιπροσωπείας τής Εκκλη
σίας Κύπρου, έξ ών ό μέν πρώτος ζητεί έπεξηγήσεις έπί τοΰ θέματος 
τών μονίμων άντιπροσώπων τών έπί μέρους 'Ορθοδόξων Εκκλησιών 
παρά τώ Π.Σ.Ε., ήτοι άν καί κατά πόσον αί μή έχουσαι άντιπροσώπους 
Εκκλησίαι έπιτρέπηται νά διορίσωσι τοιούτους, ό δέ δεύτερος, άφοΰ 
άναφέρεται είς τήν σπουδαιότητα τοΰ έργου τοΰ Παγκοσμίου Συμβου
λίου τών Εκκλησιών, όσον καί είς τήν προσοχήν καί λεπτότητα, μεθ' 
ης τοΰτο δέον ϊνα έπιτελή τήν έν τώ κόσμω καί παρά ταϊς Έκκλησίαις 
άποστολήν αύτοΰ, έκφράζει τήν πρόθεσιν αύτοΰ, δπως θέση ύπ' δψιν 
τής Όλομελείας θέμα πολιτικής ύφής, σχέσιν έχον πρός τό Παγκό
σμιον Συμβούλιον τών Εκκλησιών.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος παρέχει τάς σχετικός έπεξηγήσεις τώ Καθηγη
τή κ. Στ. Γ κόσεβιτς, λέγων, ότι τό θέμα τοΰτο έπαφίεται τελείως είς τήν 
έλευθέραν βούλησιν τών Όρθοδόξων Εκκλησιών, έξηγεΐ τάς συνθή- 
κας ύφ’ άς έδημιουργήθη ό θεσμός τοΰ Μονίμου 'Αντιπροσώπου, καί 
ότι σήμερον τό λυσιτελέστερον είναι δπως αντί Μονίμων Α ντιπροσώ- 
πων έπιδιωχθή ό διορισμός έκ τών ’Ορθοδόξων ώς ύπαλλήλων εις ορ
γανικός θέσεις τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκκλησιών. Ώ ς πρός 
τόν έτερον δέ ομιλητήν, ήτοι τόν Πανοσιολ. Άρχιμ. κ. Χρύσανθον Σα- 
ρηγιάννην, ό Σεβ. Πρόεδρός, δηλών, ότι ό χαρακτήρ τής Διορθοδόξου 
ταύτης Επιτροπής είναι αύστηρώς έκκλησιαστικός καί πνευματικός καί 
εϊναι άπαράδεκτος οίαδήτις συζήτησις πολιτικής φύσεως, άρνεΐται κα- 
τηγορηματικώς τήν εισαγωγήν θέματος τοιαύτης φύσεως έν τώ πλαι- 
σίω τών έργασιών τής Επιτροπής. Καί τοΰ Καθηγητοΰ κ. Εύαγγ. Θεο
δώρου, τής Αντιπροσωπείας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, ταχθέντος 
άλληλεγγύου πρός τόν Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Σαρη- 
γιάννην καί ζητήσαντος δπως γένηται δεκτή ή πρότασις τοΰ ώς άνω 
προλαλήσαντος, ό Σεβ. Πρόεδρος έπιμένει είς τήν άρνησιν αύτοΰ, έπι- 
δηλών, ότι ούδέν πολιτικής φύσεως θέμα, όποθενδήποτε προερχόμε- 
νον, δύναται νά είσαχθή ένώπιον τής Επιτροπής, καί τή συναινέσει 
άπάντων τών Συνέδρων κηρύττει λήξασαν τήν έπί τοΰ προκειμένου 
συζήτησιν.

Είτα, μηδενός έτέρου ζητήσαντος τόν λόγον, ό Σεβ. Πρόεδρος 
θεωρεί τήν συζήτησιν λήξασαν καί έπί τής Έκθέσεως ταύτης καί καλεϊ
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τούς Συνέδρους Υνα διά τής άνατάσεως τών χειρών αύτών έττιψηφίσω- 
σι τό περιεχόμενον αύτής.

Ή 'Ολομέλεια ψηφίζει όμοφώνως τήν Έκθεσιν, ό δέ Σεβ. Πρόε
δρος κηρύττει τό περιεχόμενον αύτής ώς ομόφωνον άπόφασιν τής 
Διορθοδόξου ταύτης ’Επιτροπής.

Οΰτω ή έν τώ θέματι τούτω περί τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου 
τών 'Εκκλησιών άπόφασις τής παρούσης Διορθοδόξου 'Επιτροπής έχει 
ώδε:

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

«1. Ή έν Γενεύη συνελθούσα Διορθόδοξος 'Επιτροπή έκφράζει 
τήν γενικήν τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας συνείδησιν, ότι άποτελεΐ όργα- 
νικόν μέλος τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών 'Εκκλησιών, καί τήν 
στερράν άπόφασιν αύτής, όπως δΓ όλων τών είς τήν διάθεσιν αύτής 
μέσων, θεολογικών καί άλλων, συμβάλλη είς τήν προαγωγήν καί εύό- 
δωσιν τοΰ όλου έργου τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών ’Εκκλησιών.

2. Πρός τοΰτο θεωρεί άπαραίτητον, όπως’τό Παγκόσμιον Συμ
βούλιον τών 'Εκκλησιών, έν συνεργασία μετά τών έπί μέρους Όρθο
δόξων ’Εκκλησιών, διορίση περισσοτέρους ’Ορθοδόξους ύπαλλήλους, 
θεολόγους καί μή.

3. Πάντες οΐ παρά τώ Παγκοσμίω Συμβουλίω τών ’Εκκλησιών 
ύπηρετοΰντες Αντιπρόσωποι τών Όρθοδόξων 'Εκκλησιών, εϊτε ώς 
ύπάλληλοι τοΰ Συμβουλίου τούτου, εϊτε ώς Μόνιμοι 'Αντιπρόσωποι 
τών ’Εκκλησιών αύτών, δέον όπως έχωσι τακτικός μετ’ άλλήλων έπα- 
φάς.

4. Έκφράζει τήν εύχήν, όπως παρά τή Επιτροπή «Πίστις καί Τά- 
ξις» ύπάρχη μόνιμος θέσις ’Ορθοδόξου Γραμματέως ή Βοηθοΰ Γραμ- 
ματέως, όστις καί θά έξασφαλίζη τήν διαρκή έπαφήν μεταξύ τοϋ Τμή
ματος τούτου καί τών Μελών Όρθοδόξων Εκκλησιών.

5. Είς τάς έκάστοτε όριζομένας έπί μέρους ομάδας μελετών τής 
Επιτροπής «Πίστις καί Τάξις» δέον ϊνα άπαραιτήτως συμμετέχωσιν ει
δικοί 'Ορθόδοξοι έκπρόσωποι, έπί τούτω προσκαλούμενοι.

6. 'Αναγκαία τυγχάνει ή όργάνωσις έπιμελώς προπαρασκευαζο- 
μένων Όρθοδόξων λατρευτικών έκδηλώσεων, όργανικώς συντασσο- 
μένων έν τώ προγράμματι τών έκδηλώσεων τοΰ Παγκοσμίου Συμβου
λίου τών Εκκλησιών.

7. Έκφράζει τήν εύχήν, όπως ή άρμοδία έκδοτική ύπηρεσία τού 
Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκκλησιών περιλαμβάνη μεταξύ τών με
λετών τών δημοσιευομένων έν τώ περιοδικώ «Οικουμενική Έπιθεώ-
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ρησις», δσον και εις τάς άλλας εκδόσεις, ικανόν άριθμόν συνεργασιών 
'Ορθοδόξων Θεολόγων, πρός καλλιτέραν έξυπηρέτησιν τής άμοιβαίας 
γνώσεως τών θεολογικών άπόψεων.

8. 'Αναγκαία τυγχάνει ή συστηματική κατάρτισις καί άνάδειξις 
ικανών 'Ορθοδόξων στελεχών τής Οικουμενικής Κινήσεως διά διαφό
ρων τρόπων (π.χ. ίδρύσεως ειδικών έδρών είς τάς Θεολογικάς Σχολάς, 
ειδικών σεμιναρίων κλπ) καί ύποβάλλεται ή άνάγκη αϋτη ταϊς έπί μέ
ρους Έκκλησίαις.

9. Εϊδικώτερον, ώς πρός τόν ρόλον τής 'Ορθοδοξίας κατά τήν έν 
Ούψάλη Δ' Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών ’Εκ
κλησιών, θεωρείται άναγκαία ή έξασφάλισις άποτελεσματικωτέρας 
’Ορθοδόξου συμβολής κατ’ αύτήν διά τής έπί τό αύτό συναντήσεως, 
διαρκουσών τών έργασιών αύτής, τών έν αύτή ’Ορθοδόξων ’Αντιπρο
σωπειών, τούλάχιστον δι’ ένός πληρεξουσίου έκπροσώπου αύτών, τα- 
κτικώς, πρός άμοιβαίαν άνημέρωσιν έπί τών διεξαγομένων έν τοΐς δια- 
φόροις Τμήμασι συζητήσεων έπί κεφαλαιώδους σημασίας θεολογικών 
ζητημάτων.

Μετά τήν ούτωσί περατωθεΐσαν έπιψήφισιν τών ’Εκθέσεων τών 
Υποεπιτροπών καί τήν άποκρυστάλλωσιν τών ’Αποφάσεων τής Διορ- 
θοδόξου ’Επιτροπής, ό Σεβ. Πρόεδρος εύχαριστεϊ τοΐς Συνέδροις διά 
τό φιλοτίμως καί έπιμελώς, καί δή καί έν φόβω Θεοΰ, έπιτελεσθέν ύπ’ 
αύτών έργον, καί ύπογραμμίζει τήν σπουδαιότητα τών ληφθεισών 
άποφάσεων, αϊτινες όχι μόνον τάς ’Ορθοδόξους ήμών έπί μέρους 'Εκ
κλησίας καί τά κατ’ αύτάς ποίμνια ένδιαφέρουσιν, άλλά καί αύτήν τήν 
διαχριστιανικήν καί παγκόσμιον κοινήν γνώμην έφελκύουσι. Καί έπο- 
μένως, έπιλέγει, όσάκις, δσον συστηματικωτέρα, έντονος καί έμπνευ- 
σμένη ύπήρξεν ή έργασία ήμών, τόσον έτιμήθη ή 'Ορθόδοξος ήμών 
'Εκκλησία καί τόσον έξυπηρετήθη τό θέλημα τοΰ Κυρίου, καί συνεχίζει 
λέγων, δτι έν τώ σημείω τούτω τό έργον τής ήμετέρας Διορθοδόξου 
'Επιτροπής δύναται νά θεωρηθή ώς ούσιαστικώς περατωθέν.

Μετά ταΰτα κηρύττει ήμίωρον διάλειμμα.

Περί τήν ώραν 11.30' π.μ., έπαναληφθείσης τής Συνεδρίας τής 
Όλομελείας, ό Σεβ. Πρόεδρος λέγει, ότι έπί τώ πέρατι τών έργασιών 
τής παρούσης Διορθοδόξου 'Επιτροπής δέον δπως έκδοθή τελικόν τι 
'Ανακοινωθέν έπί τών άποφάσεων ταύτης, πρός εύρυτέραν πληροφό- 
ρησιν τής παγκοσμίου κοινής γνώμης έπί τοΰ καθόλου έργου τής 'Επι
τροπής ήμών καί άναφέρει, δτι ή Γραμματεία ήτοίμασε σχέδιον τοιού- 
του 'Ανακοινωθέντος. Ό  Σεβ. Γεν. Γραμματεύς άναγιγνώσκει τό σχέ
διον τοΰτο, έχον ώδε:
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«Κανονική προοκλήοει τής Α.Θ. Παναγιότητος, τοϋ Οικου
μενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου 'Αθηναγόρου τοΰ Α', έχον- 
τος πρός τούτο τήν όμόφωνον συναίνεσιν τών Μακαριωτάτων 
καί Σεβασμιωτάτων Προκαθημένων τών κατ’ τόπους Όρθοδό
ξων Αύτοκεφάλων καί Αύτονόμων ’Εκκλησιών, συνήλθεν, είς τό 
έν Γενεύη ’Ορθόδοξον Κέντρον τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
άπό 8-1 5ης Ιουνίου, Διορθόδοξος ’Επιτροπή, ύπό τήν προε- 
δρείαν τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ.κ. Μελί- 
τωνος, ’Αρχηγού τής ’Αντιπροσωπείας τοΰ Οικουμενικού Πα
τριαρχείου, Γραμματεύοντος τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ.κ. 
Χρυσοστόμου, Μέλους τής αύτής ’Αντιπροσωπείας.

Τής Διορθοδόξου τούτης ’Επιτροπής μετέσχον έκ μέρους 
τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου οί ώς άνω δύο Ίεράρχαι καί ό 
Άρχων Μ. Πρωτονοτάριος κ. ’Εμμανουήλ Φωτιάδης, Καθηγητής, 
τής ’Εκκλησίας ’Αλεξανδρείας οί Σεβ. Μητροπολΐται Νουβίας καί 
Πτολεμάίδος κ. Συνέσιος, Κεντρώας ’Αφρικής κ. Κυπριανός καί 
Άκκρας κ. Εύστάθιος, τής ’Εκκλησίας ’Αντιόχειας οί Σεβ. Μητρο- 
πολΐται Χαλεπίου κ. Ήλίας, Σάο-Πάολο κ. ‘Ιγνάτιος, Τολέδο- 
Όχάϊο κ. Μιχαήλ, τής ’Εκκλησίας ‘ Ιεροσολύμων ό Σεβ. ‘Αρχιεπί
σκοπος φιλαδελφείας κ. ‘Επιφάνιος καί ό ’Ελλογιμώτατος κ. Πα
ναγιώτης Τρεμπέλας, Καθηγητής, τής ’Εκκλησίας Ρωσσίας ό Σεβ. 
Μητροπολίτης Λένινγκραντ καί Νόβγκοροντ κ. Νικόδημος, ό Σεβ. 
’Αρχιεπίσκοπος Βρυξελλών καί Βελγίου κ. Βασίλειος καί ό Οεοφ. 
’Επίσκοπος Ζαράϊ κ. Ίουβενάλιος, τής ’Εκκλησίας Σερβίας ό Σεβ. 
’Επίσκοπος Ζίτσης κ. Βασίλειος καί ό Έντιμολογ. κ. Στόγιαν Γκό- 
σεβιτς, Καθηγητής, τής ’Εκκλησίας Ρουμανίας ό Σεβ. Μητροπολί
της Μολδαβίας κ. Ιουστίνος, ό Θεοφ. ’Επίσκοπος Τιργοβιστίου κ. 
Άνθιμος ό αίδεσιμ. κ. Λίβιου Στάν, Καθηγητής, τής ’Εκκλησίας 
Βουλγαρίας οί Σεβ. Μητροπολΐται Σλήβεν κ. Νικόδημος καί Λο- 
φτσοΰ κ. Μάξιμος, τής ’Εκκλησίας Κύπρου ό Σεβ. Μητροπολίτης 
Πάφου κ. Γεννάδιος καί ό Πανοσιολ. Άρχιμ. κ. Χρύσανθος Σαρη- 
γιάννης, τής ’Εκκλησίας 'Ελλάδος ό Σεβ. Μητροπολίτης Ξάνθης κ. 
Αντώνιος καί οί Έλλογιμ. Καθηγηταί κ.κ. ’Ιωάννης Καρμίρης καί 
Εύάγγελος Θεοδώρου, τής Εκκλησίας Πολωνίας ό Σεβ. Επίσκο
πος Μπιελοστόκ καί Γκδάνσκ κ. Νικάνωρ καί ό αίδεσ. Πρωθιε- 
ρεύς κ. Γεώργιος Κλίγκερ, τής Εκκλησίας Φινλανδίας ό Πανο- 
σιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ιωάννης Ρίννε.

Ή Διορθόδοξος αϋτη Επιτροπή, ώς Ήμερησίαν Διάταξιν 
αύτής είχε τά άκόλουθα θέματα:



Α/ Μελέτη και κατάρτισις σχεδίου καθορίζοντος τόν τρό
πον τής διά διορθοδόξου συνεργασίας προπαρασκευής τοϋ έρ
γου τής ‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, τής μελλούσης ϊνα άπο- 
φανθή έπί τών έν τώ Καταλόγω τής Α' Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως θεμάτων.

Β/ Θεώρησις τής μέχρι τοϋδε σημειωθείσης προόδου, ώς 
καί τοϋ δέοντος έφεξής γενέσθαι, έπί τοϋ θέματος τών σχέσεων 
τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας μετά τών 'Εκκλησιών: 

α-Ρωμαιοκαθολικής, 
β-'Αγγλικανής, 
γ-Παλαιοκαθολικής, 
δ-Μεταχαλκηδονίων, 
ε-Λουθηρανής.
Γ/ Έξέτασις τοΰ τρόπου τής συστηματικωτέρας καί πληρε- 

στέρας ορθοδόξου προσφοράς είς τό έργον τοΰ Παγκοσμίου 
Συμβουλίου τών 'Εκκλησιών γενικώς καί ίδια έν όψει τής έν 
Ούψάλη Δ ' Γενικής Συνελεύσεως τοΰ Συμβουλίου τούτου.

Ή 'Επιτροπή διεξήγαγε τό έργον αύτής τόσον έν γενικαϊς 
συνεδρίαις, όσον καί είς κατά θέματα Ύποεπιτροπάς, κατέληξε 
δέ όμοφώνως είς τάς κάτωθι άποφάσεις:

I. Ώ ς πρός τό πρώτον θέμα, ήτοι τής Συνόδου.
α) “Οπως τεθή ώς κύριος στόχος καί άμεσος έπιδίωξις ή σύγκλησις 

'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής κατ' Άνατολάς Αγίας 'Ορθο
δόξου 'Εκκλησίας, 

β) Όπως πρός προπαρασκευήν τής Συνόδου ταύτης, άντί τής συγ- 
κροτήσεως μιάς Προσυνόδου, συγκροτηθώσι σταδιακώς, άλ- 
λεπάλληλοι Προσυνοδικαί Πανορθόδοξοι Διασκέψεις, 

γ) Όπως συσταθή μία Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική 'Επιτρο
πή.

δ) Όπως συσταθή ύπό τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου έν Γρα- 
φεΐον, έδρεΰον έν τώ έν Γενεύη Κέντρω αύτοΰ, πρός έξυπηρέ- 
τησιν τού έργου τής Προπαρασκευαστικής 'Επιτροπής, τών 
Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψεων καί τής όλης προ
παρασκευής τής Συνόδου, 

ε) Όπως διά τών ώς άνω 'Οργάνων τμηματικώς έτοιμασθώσι τά 
θέματα, τά άναγεγραμμένα είς τόν Κατάλογον τής έν Ρόδω Α' 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως, άφοΰ προηγουμένως γένηται έπί 
ένός έκάστου ή δέουσα έπί μέρους θεολογική έρευνα καί 
προεργασία.
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στ) Όπως τά θέματα τά όποια θά άποτελέσωσι τό άντικείμενον 
ιδιαιτέρας θεολογικής έρεύνης κατ' ’Εκκλησίας, έπεξεργασίας 
ύπό τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής ’Επιτροπής καί τε
λικής έτοιμασίας πρός παρουσίασιν ένώπιον τής 'Αγίας καί Με
γάλης Συνόδου ώσι τά άκόλουθα έξ:
1. Α'ι Πηγαί τής Θείας ’Αποκαλύψεως.
2. Πληρεστέρα συμμετοχή τοϋ λαϊκοϋ στοιχείου έντή  λατρευ

τική και τή άλλη ζωή τής ’Εκκλησίας.
3. 'Αναπροσαρμογή τών περί τής νηστείας ’Εκκλησιαστικών 

Διατάξεων, συμφώνως ταϊς άπαιτήσεσι τής συγχρόνου έπο-
χης·

4. Κωλύματα γάμου.
5. 'Ημερολογιακόν ζήτημα.
6. Ή Οικονομία καί ή 'Ακρίβεια έν τή Όρθοδόξω 'Εκκλησία.

II. Ώ ς πρός τούς διαλόγους.
1. Μ ετά τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, άπεφασίσθη.

α) Όπως συνεχισθώσιν αϊ έκατέρωθεν, ήτοι μεταξύ τών κατά 
τόπους 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών καί τής Ρωμαιοκαθολικής 
'Εκκλησίας, έπαφαί καί έκδηλώσεις άδελφικής άγάπης καί 
άμοιβαίου σεβασμού, πρός τελικήν ύπερπήδησιν τών ύφι- 
σταμένων δυσχερειών δι' ένα καρποφόρον Θεολογικόν ή 
Θεωρητικόν Διάλογον, 

β) Όπως γένηται ταϊς έπί μέρους Όρθοδόξοις 'Εκκλησίαις σύ- 
στασις περί τής συνεχίσεως τής περαιτέρω συστηματικής 
προπαρασκευής τοΰ Θεολογικοϋ ή Θεωρητικού Διαλόγου 
μετά τής Ρωμαιοκαθολικής 'Εκκλησίας, καί, 

γ) Όπως τό θέμα τοΰτο τής μελέτης τών έπί μέρους τοΰ διαλό
γου τούτου γένηται παρ' έκάστη Όρθοδόξω 'Εκκλησία διά 
τών καταλληλοτέρων μέσων καί μεθόδων θεολογικής μελέ
της, έξακολουθώσι δέ αϊ 'Εκκλησίαι άνταλλάσσουσαι μεταξύ 
άλλήλων τά πορίσματα τών μελετών αύτών, ώς καί πάσαν 
άλλην σχετικήν πληροφορίαν.

2. Μ ετά τής Άγγλικανής Εκκλησίας.
Όπως ή οικεία Διορθόδοξος Θεολογική 'Επιτροπή, ώς 

συνεχιστική, συνέχιση, βάσει καταρτισθέντος Προγράμματος 
καί όλοκληρώση τό έργον προπαρασκευής τού διαλόγου άπό 
'Ορθοδόξου πλευράς, μετά δέ τήν άποπεράτωσιν αύτοΰ άρξη- 
ται τοΰ διαλόγου μετά τής άντιστοίχου Άγγλικανικής Θεολογι- 
κής 'Επιτροπής.
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3. Μ ετά τής Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας.
Όπως, όμοίως, ή οικεία Διορθόδοξος Θεολογική 'Επιτρο

πή, ώς συνεχιστική, συνέχισή, βάσει καταρτισθέντος Προγράμ
ματος, καί όλοκληρώση τό έργον τής προπαρασκευής τοϋ δια
λόγου άπό 'Ορθοδόξου πλευράς, μετά δέ τήν άποπεράτωσιν 
αύτοΰ, άρξηται τοΰ διαλόγου μετά τής άντιστοίχου Παλαιοκα
θολικής Θεολογικής 'Επιτροπής.

4. Μ ετά τών Μεταχαλκηδονίων Εκκλησιών τής 'Ανατολής.
α) Όπως πραγματοποιηθή Θεολογικός διάλογος μεταξύ τής 
'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας καί τών 'Εκκλησιών τούτων, και 
β) Όπως, πρός τοΰτο, συσταθή Διορθόδοξος Θεολογική 'Επι
τροπή, ήτις, βάσει καταρτισθέντος σχετικού προγράμματος, νά 
προπαρασκευάση άπαντα τά σχετικά πρός τόν διάλογον τούτον 
άπό 'Ορθοδόξου πλευράς καί άκολούθως διεξαγάγη τούτον με
τά άντιστοίχου κοινής Θεολογικής 'Επιτροπής άπασώντών Με
ταχαλκηδονίων 'Εκκλησιών τής ’Ανατολής.

5. Μ ετά τών Λουθηρανών.
α) Θεωρεϊ ώς λυσιτελή τήν έναρξιν άμοιβαίων έπαφών μεταξύ 
Όρθοδόξων καί Λουθηρανών, πρός δημιουργίαν άγαθών σχέ
σεων καί προλείανσιν οϋτω τοϋ έδάφους. 
β) Φρονεί μέν, ότι ό διάλογος ούτος δέον ϊνα διεξαχθή μεταξύ 
τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας καί τής Παγκοσμίου Λουθηρανικής 
‘Ομοσπονδίας, θεωρεί όμως εύκταϊον όπως προηγουμένως 
έπιδιωχθή καί έπέλθη συμφωνία τις καί Μνωσις πρός άλλήλας 
τών μεγαλειτέρων καί συντηρητικωτέρων Προτεσταντικών 
Λουθηρανικών Μερίδων.
γ) 'Επίσης θεωρεί άναγκαϊον, όπως, πρός προπαρασκευήν τοϋ 
διαλόγου, άπό τοΰδε άνατεθή είς ειδικούς ορθοδόξους θεολό
γους ή μελέτη τών προβλημάτων, τά όποϊα ένδέχεται νά έμφα- 
νίσΓ) ό διάλογος ούτος, καί
δ) Προτείνει όπως, όταν ταΰτα θά έχωσι συντελεσθή, συσταθή 
ειδική Διορθόδοξος Θεολογική 'Επιτροπή, ϊνα αϋτη προετοιμά- 
ση έν τοϊς έπί μέρους καί έν καιρώ διεξαγάγη τόν διάλογον.

III. Ώς πρός τήν συμμετοχήν τής 'Ορθοδοξίας εις τό έργον τοϋ Παγ
κοσμίου Συμβουλίου τών 'Εκκλησιών.
α) Όπως έκφράση τήν γενικήν τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας συνεί- 
δησιν, ότι άποτελεΐ οργανικόν μέλος τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου 
τών 'Εκκλησιών, καί τήν στερράν άπόφασιν, όπως δι* όλων τών είς
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τήν διάθεσιν αύτής μέσων, θεολογικών καί άλλων, συμβάλη είς 
τήν προαγωγήν καί εύόδωσιν τοΰ καθ’ όλου έργου τοΰ Συμβου
λίου, καί
β) Όπως, πρός τοϋτο, ζητηθή ή λήψις ώρισμένων μέτρων, τόσον 
άπό μέρους τών κατά τόπους Όρθοδόξων 'Εκκλησιών, όσον καί 
άπό μέρους τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών 'Εκκλησιών.

Συγχρόνως ή 'Επιτροπή, έκφράζουσα τήν σπουδαιότητα ήν 
άποδίδει ή καθ' όλου 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία είς τό έργον τής προ
σεχώς έν Ούψάλη συνερχομένης Δ' Γενικής Συνελεύσεως τοΰ 
Παγκοσμίου Συμβουλίου τών ’Εκκλησιών, έμελέτησε τόν τρόπον, 
καθ' όν έσται πληρεστέρα ή ’Ορθόδοξος συμβολή κατά τήν Συνέ- 
λευσιν ταύτην».

Μετά τήν άνάγνωσιν τοϋ σχεδίου τούτου, ό Σεβ. Πρόεδρος πα- 
ρακαλεΐ τούς Συνέδρους όπως άποφανθώσιν έπί τοΰ καθόλου όσον 
καί έπί τών έπί μέρους τού κειμένου τούτου.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Λένινγκραδ καί Νόβγκοροδ κ. Νικόδημος, 
’Αρχηγός τής ’Αντιπροσωπείας τής Ρωσσικής 'Εκκλησίας, διατυποϊ τήν 
έρώτησιν, έπί τή βάσει ποιων εκκλησιαστικών κριτηρίων άποκαλεΐται ή 
παρούσα Συνέλευσις ήμών «Διορθόδοξος ’Επιτροπή», ένώ προηγού
μενοι Συνελεύσεις, έλάσσονες εΐς άριθμόν μελών καί έλάσσονες έτι 
άπό άπόψεως περιεχομένου ήμερησίας διατάξεως, ώς π.χ. ή Β' Πανορ
θόδοξος Διάσκεψις Ρόδου τοΰ έτους 1963, άπεκλήθησαν «Πανορθό- 
δοξοι Διασκέψεις». Καί εΐσηγεΐται, όπως, έάν δέν ύπάρχη άποχρών τις 
λόγος περί τοΰ άντιθέτου, άποφασισθή ή μετονομασία τής παρούσης 
Συνελεύσεως εΐς «Πανορθόδοξον Διόσκεψιν». Καί τών λοιπών Συνέ
δρων συμμερισθέντων τήν εύχήν τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου Λένινγκραδ, 
ό Σεβ. Πρόεδρος έπιλέγει: «’Αναντιρρήτως άπό άπόψεως όρολογίας ή 
«Διάσκεψις» εΐναί τι μεΐζον τής «’Επιτροπής». Άλλά δέν δύναμαι εϊμή 
νά συμφωνήσω μετά τοΰ άδελφοΰ Αγίου Λένινγκραδ καί τή γενικής 
έπιθυμίας τών Συνέδρων τοσούτω μάλλον, όσω όντως ή Συνέλευσις 
αϋτη άπό άπόψεως σπουδαιότητος καί άριθμοΰ θεμάτων έχει διαστά
σεις μιάς πραγματικής «Διασκέψεως». Διό καί προτείνω, όπως ή ένταΰ- 
θα διατυπωθεΐσα εύχή ύποβληθή τώ Οϊκουμενικώ Πατριάρχη, ϊνα, κα
τόπιν έπικοινωνίας μετά τών λοιπών Μακαριωτάτων καί Σεβασμιωτά- 
των Προκαθημένων τών έπί μέρους Όρθοδόξων ’Εκκλησιών, προέλ- 
θη είς τήν έκ τών ύστέρων μετονομασίαν τής παρούσης Διορθοδόξου 
’Επιτροπής είς «Πανορθόδοξον Διόσκεψιν», κατόπιν δέ τούτου δώ 
όδηγίας, ϊνα εΐς τήν τελικήν έκδοσιν τών κειμένων ό όρος «Διορθόδο
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ξος Επιτροπή» άντικατασταθή διά τοϋ όρου «Πανορθόδοξος Διάσκε- 
ψις».

Τούτου άποδεκτοϋ γενομένου όμοφώνως ύπό τής Όλομελείας, 
παρακαλεϊται ό Σεβ. Πρόεδρος όπως διενεργήση έξ ονόματος ταύτης 
τό δέον παρά τώ Οίκουμενικώ Πατριάρχη.

Έν συνεχεία ό Σεβ. Πρόεδρος άνακοινοΰται, ότι, συνταχθέντα 
ύπό τής Γραμματείας, πρόκεινται ένώπιον τής Όλομελείας τά Πρακτικά 
τών Συνελεύσεων τής παρούσης Διορθοδόξου Επιτροπής.

Έγκρίνεται δπως οΐ Σύνεδροι διεξέλθωσι τά Πρακτικά κατ' ιδίαν, 
μετά ταΰτα δέ κυρωθώσι ταΰτα ύπό τών 'Αρχηγών τών 'Αντιπροσω
πειών, ύπογραφόμενα ύπ’ αύτών.

Έν τώ σημείω τούτος ό Σεβ. Μ ητρ. Ξάνθης κ. ‘Αντώνιος, ’Αρχη
γός τής ’Αντιπροσωπείας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, έρωτά, έάν τά 
Πρακτικά ταΰτα δέν θά έπενδυθώσι τήν ι’σχύν τελικών άποφάσεων 
μετά τήν έπικύρωσιν αυτών άπό μέρους έκάστης έπί μέρους ’Ορθοδό
ξου Εκκλησίας. Είς τοΰτο άπαντών ό Σεβ. Πρόεδρος λέγει, δτι, πάσαι 
αΐ άποφάσεις λαμβάνονται έν άναφορά πρός τάς έπί μέρους Εκκλησίας 
καί επενδύονται τελικήν ίσχύν μόνον μετά τήν έπιψήφισιν αύτών άπό 
μέρους τών Ιερώ ν Συνόδων αύτών.

Κατά τήν ύπάρχουσαν τάξιν αΐ αποφάσεις τής Διορθοδόξου ταύ
της 'Επιτροπής θά ύποβληθώσι ταϊς Έκκλησίαις ήμών, δ ι' ολοκλήρου 
τοϋ κειμένου τών Πρακτικών αυτής, πρός γνώσιν, όπόφανσιν και κύ- 
ρωσιν.

Συνεχίζων ό Σεβ. Πρόεδρος άνακοινοΰται, κατόπιν συνεννοή- 
σεως μετά τοΰ Σεβ. Γεν. Γραμματέως, ότι αΐ μέν άποφάσεις πλήρεις, 
ώς καί τό ’Ανακοινωθέν, έτοιμαζόμενα άμέσως είς πολλαπλά άντίτυπα, 
έσονται είς τήν διάθεσιν τών Συνέδρων προ τής άναχωρήσεως αύτών 
έκ Γενεύης, τά δέ Πρακτικά, λόγω τής άπαιτουμένης πιστώσεως χρό
νου πρός έτοιμασίαν αύτών είς πολλαπλά άντίγραφα, άποσταλήσονται 
ταϊς Έκκλησίαις άργότερον.

Περατωθέντος οϋτω τοϋ δλου έργου τής Διορθοδόξου Επιτρο
πής, ό Σεβ. Πρόεδρος κηρύττει τήν λήξιν τών έργασιών αύτής, λέγων: 
«Έν Όνόματι τής ‘Αγίας καί Όμοουσίου καί 'Αδιαιρέτου Τριάδος κατα- 
κλείομεν τό έργον τής συνόδου τής παρούσης Διορθοδόξου ήμών 
Επιτροπής». "Απαντες οΐ Σύνεδροι, έγειρόμενοι ποιοΰσαι τό σημεϊον 
τοΰ σταυροΰ.

Εύθύς άμέσως ό Σεβ. Πρόεδρος άπευθύνει τοΐς Συνέδροις τήν 
άκόλουθον έπισφραγιστήριον προσλαλιάν:
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«Σεβασμιώτατοι και τιμιώτατοι Σύνεδροι,

Τοΰ λόγου έπί τών έκκλησιαστικώς άνατεθέντων ήμΐν είς 
μελέτην σπουδαίων ζητημάτων λεχθέντος ήδη ύφ' Υμών μετά 
πάσης σοφίας καί συνέσεως, έπιτραπείτω τή έδρα ταύτη ϊνα εϊπη 
τόν έπίλογον.

Ό  Κύριος τής Εκκλησίας καί ήμών, ό άρξάμενος έργου 
άγαθού καί έτελείωσεν αύτό.

Εύλογοΰμεν καί δοξάζομεν τό Άγιον Όνομα Αύτοΰ καί, έν 
εύχαριστία, προσκυνοΰμεν Αύτόν σύν τώ Πατρί καί τώ Άγίω  
Πνεύματι.

Όντως, τώ Παρακλήτω παραδοθέντες, ήχθημεν ύπ Αύτοΰ, 
διά μέσου τών διαφόρων φάσεων τών έργασιών ήμών, είς τό αί
σιον τέρμα, άγαθά, ώς πεποίθαμεν, βουλευσάμενοι καί προνοή- 
σαντες ύπέρ τής ‘Αγίας ήμών ’Εκκλησίας. Εί δέ που καί ήστοχή- 
σαμεν, τοΰτο άποδοτέον τή συμφυεΐ τοΐς έργοις τών άνθρώπων 
άσθενεία. Περί τούτου κρινέτωσαν ό Θεός, ή 'Εκκλησία καί ή 
'Ιστορία.

Όπως ποτ’ άν ή, τοΰτο βέβαιον καί άσφαλές ύπάρχει, ότι 
παρά πάσιν Ύμϊν, άγαπητοί άδελφοί, καί καθ’ δλην τήν διάρκειαν 
τοϋ έργου τής Μεγάλης ταύτης Διορθοδόξου ’Επιτροπής, ύπήρχε 
μία άγαθή προαίρεσις, όπως, διά τής τοιαύτης ή τοιαύτης συμβο
λής έκάστου, διακονηθή, ύπό τάς δεδομένος συνθήκας, προϋπο
θέσεις καί δυνατότητας, κατά τόν άριστον τρόπον ή ’Εκκλησία.

Έκτιμώμεν μεγάλως τό γεγονός καί έξαίρομεν τοΰτο.
Διό καί θερμός άπευθύνομεν εύχαριστίας ένί έκάστω 

Υμών, Σεβασμιώτατοι καί τιμιώτατοι άδελφοί, διά τάς προσευχάς 
καί τόν ζήλον Υμών, τούς μόχθους καί τάς άγρυπνίας Υμών, διά 
τήν όλόθυμον καί έξ άγαθού πάντοτε συνειδότος προσωπικήν 
προσφοράν ένός έκάστου Υμών είς αίσιον άπαρτισμόν καί όλο- 
κληρίαν πληρώσεως τής έντολής τής 'Εκκλησίας.

Έάν ήμεϊς προσωπικώς έν τή άσκήσει τοΰ καθήκοντος καί 
τής εύθύνης τήςπροεδρείαςκαί έντή έπιθυμία προσφοράς τώ έρ- 
γω καί Ύμϊν μείζονος διακονίας, άθελήτως τυχόν έσφάλομεν είς 
τι ή έπικράνομέν τινα έξ Υμών, ζητοϋμεν συγγνώμην. Παρ’ Ύμϊν 
ήμεϊς προσωπικώς διατηροΰμεν καί θά διατηρήσωμεν άγαθήν 
μόνον άνάμνησιν, έφ ’ η καί όφείλομεν χάριτας ένί έκάστω Υμών.

Ύπέρ πάν άλλο, τιμώμεν τό όπερ έπρυτάνευσεν έν Ύμϊν, ε- 
ξοχον, όντως πνεΰμα αδελφότητος και τελικής σύμπνοιας, δι’ ου
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παν έργον αγαθόν οίκοδομεϊται καί προάγεται, μάλιστα δέ ή 
άγιωτάτη άποστολή τής Εκκλησίας.

Έν τώ πνεύματι τούτω συνήχθημεν, έν αύτώ, άλλήλων τά 
βάρη βαστάζοντες, καί άλλήλων τά ύστερήματα άναπληροΰντες, 
έπορεύθημεν καί έν τώ αύτώ πνεύματι, έπί μάλλον καί μάλλον 
ηύξημένω, άπερχόμεθα έντεύθεν εΐς τά ϊδια.

Είναι δέ τό πνεύμα τοϋτο, τής άδελφότητος καί τής σύμ
πνοιας, έν σημεΐον, τήν άγίαν καί άρρηκτον ένότητα τής Μιάς, 
Αγίας, 'Αποστολικής καί Καθολικής κατά 'Ανατολάς 'Ορθοδόξου 
ήμών Εκκλησίας σημαίνον, ένότητα, ήν τό κατά τόπον και τό έπΐ 
μέρους αϋτοκέφαλον μόνον έμπλουτίζει.

‘Η ένότης, έξ άλλου, είναι ή συνεκτική τής Μιάς 'Ορθοδό
ξου Εκκλησίας κεχαριτωμένη δύναμις, δι* ης αϋτη, ώς άπό κεφα
λαιώδους προϋποθέσεως, καί οϊκοδομεϊ έαυτήν καί τήν νεότητα 
αύτής ώς άετοΰ άνακαινίζει, άλλά καί δύναται ϊνα άποτελεσματι- 
κώς συμβάλληται, τό έφ' έαυτή, είς τήν τών πάντων ένωσιν καί 
άνακαίνισιν καί οικοδομήν.

Εντεύθεν καί τό γεγονός, δτι, έν τή διαπραγματεύάει τών 
πρό ήμών ιερών ύποθέσεων καί έν τή κατευθύνσει αύτών πρός 
τήν τελικήν αύτών έκβασιν, ώδηγήθημεν άκλινώς ύπό τοΰ ύψί- 
στου αισθήματος εύθύνης έναντι τής άγίας τής 'Ορθοδοξίας ένό- 
τητος καί όφειλετικής άλληλεγγύης, κατά πρώτον καί κύριον λό
γον.

Έν τώ αϊσθήματι τούτω, άπειργάσθημεν τό τε σχέδιον τής 
είς περαιτέρω οικοδομήν καί άνακαίνισιν τής Εκκλησίας προορι- 
ζομένης ‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ώς καί τά πρός έκάστην 
κατεύθυνσιν έφεξής δέοντα γενέσθαι είς προαγωγήν τής ένότη- 
τος τών χριστιανών. Ούτω, σήμερον, έν βαθεία ταπεινώσει πα- 
ραδίδομεν τή ‘Αγία Έκκλησίαι ήμών, άπό πανορθοδόξου συμφω
νίας:

1ον- "Ενα σαφή προσανατολισμόν, ώς άμεσον έπιδίωξιν, ή
τοι τήν σύγκλησιν τής ‘Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, καί έν σχέ
διον τής, έν διορθοδόξω συντονισμοί καί άλληλεγγύω ύπευθυνό- 
τητι, προπαρασκευής αύτής,

2ον- Έπί μέρους σχέδια, άφορώντα είς τήν έφεξής πορείαν 
καί προαγωγήν τών σχέσεων τής καθ' ήμάς ‘Αγίας 'Ορθοδόξου 
Εκκλησίας μετά τών σεβασμίων Εκκλησιών τής Ρώμης, τών 
'Αγγλικανών, τών Παλαιοκαθολικών καί τών Μεταχαλκηδονίων, 
προσέτι δέ καί τών διαφόρων μερίδων τών Λουθηανών, καί
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3ον- Προτάσεις διά τήν ττληρεστέραν συμμετοχήν και συμ
βολήν τής ’Ορθοδοξίας είςτό έργον τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου 
τών ’Εκκλησιών.

Καί γενικώς μέν, άλλά κυρίως άπό τής άπόψεως τής άποσα- 
φηνίσεως τοΰ προσανατολισμού τής 'Εκκλησίας ώς πρός τό θέμα 
τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ώς καί τής ρυθμίσεως τής πρός 
αύτήν πορείας, τό συντελσθέν ένταΰθα καί ύπό τής ’Επιτροπής 
τούτης έργον, δύναται, παρά τήν πλήρη συναίσθησιν τής ταπει- 
νότητος ήμών, ϊνα χαρακτηρισθή ώς σταθμός ιστορικός.

Τόν καρπόν τούτον τοΰ έργου τής ’Επιτροπής παραδίδοντες 
έν εύλαβεία τή 'Αγία ’Εκκλησία, εις έττευλογίαν καί όξιοπο/ησιν, 
εύχόμεθα δπως αύξήση καί πληθύνη ό Κύριος.

Ό τε, άναδεχθέντες τήν έντολήν τοΰ Παναγιωτάτου Οικου
μενικού Πατριάρχου κ.κ. ’Αθηναγόρου τοΰ Α ' καί τής περί Αύτόν 
'Αγίας καί Ίεράς Συνόδου, δπως ήγηθώμεν τής έκπροσωπήσεως 
τής Μεγάλης ’Εκκλησίας έν τώ μέσω Ύμών, κατά μάνας, έν φό- 
βω Θεοΰ, έν πνευματική περισυλλογή, καί έν τή θεωρία τής τε 
ένδοξου καί θριαμβευούσης έν ούρανοϊς ’Εκκλησίας καί τής έπί 
τ Πζ ΥΠζ στρατευομένης, καί έν πίστει είς τόν ’Αρχηγόν καί Τε- 
λειωτήν τής πίστεως ήμών, τόν καί τών έσχάτων Κύριον καί έν 
Έαυτώ άνακεφαλαιοΰντα τά πάντα. Μόνον καινοποιόν καί ένο- 
ποιόν Ίησοΰν Χριστόν, συνετάσσομεν τήν έν άρχή τοΰ έργου 
ύπ’ όψιν Ύμών τεθεΐσαν ταπεινήν είσήγησιν ήμών, εΐχομεν προ 
όφθαλμών τό όραμα τοϋ εύλογημένου τούτου τέλους.

Καί νϋν, φθάσαντες είς τό τέλος, δόξα τώ Θεώ λέγομεν, καί 
εύχόμεθα, δπως τό εύλογημένον τούτο τέλος γένηται εύλογημέ- 
νη άπαρχή νέας περιόδου τής ‘Αγίας ’Εκκλησίας ήμών πρός τήν 
κατεύθυνσιν τής άνακαινίσεως καί τής ένότητος.

Σεβάσμιοι Σύνεδροι,
Χαίρετε. Ό  Κύριος, ό εύλογήσας τάς εισόδους ήμών ένταΰ

θα, εύλογήσαι καί τάς έξόδους ήμών. ’Αμήν».

Ο'ι Σύνεδροι έν καταφανεί συγκινήσει άναφωνοΰσι τό «’Αμήν».

Ό  Σεβ. Πρόεδρος έπιλέγει: «Όλίγας έτι λέξεις έπιτραπείτω μοι δ
πως είπω πριν ή άπέλθωμεν έν ειρήνη. Έν πρώτοις έπιθυμώ νά ύπεν- 
θυμίσω τοΐς Συνέδροις, δτι σήμερον άγει τά Όνομαστήρια αύτοΰ ό 
Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώ 
νυμος. Έκφράζομεν Αύτώ έντεΰθεν τάς καλλιτέρας ήμών εύχάς, προ
τείνω δέ δπως ή Διορθόδοξος ήμών Επιτροπή συγχαρή Αύτώ τηλε-
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γραφικώς», ού γενομένου όμοφώνως άποδεκτοΰ, άνατίθεται τώ Σεβ. 
Γεν. Γοαμματεϊ ή σύνταξις τοΰ σχετικοΰ κειμένου.

Έν συνεχεία ό Σεβ. Πρόεδρος λέγει, άτι έρμηνεύει άσφαλώς τά 
αισθήματα πάντων τών παρόντων, έάν προβή είς τήν έκφρασιν εύχα- 
ριστιών πρός οϋς δει. Καί έν πρώτοις ευχαριστεί τώ Προϊσταμένω τοΰ 
Πατριαρχικοΰ Κέντρου Πανοσιολ. Άρχιμ. κ. Ζαχαρία Ξηντάρα δι’ όλας 
τάς πολυτίμους ύπηρεσίας αύτοΰ, ϊνα καταστή εύχερεστέρα καί πλέον 
άνετος ή λειτουργία τής Διορθοδόξου Επιτροπής καί έν γένει ή ένταΰ
θα έργασία καί παραμονή τών Συνέδρων. Εύχαριστίας άπευθύνει καί 
πρός τήν σεβασμίαν μητέρα αύτοΰ. Επίσης εύχαριστεϊ θερμώς τώ Αί- 
δεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρω κ. Γεωργίω Τσέτση, μέλει τής ’Οργανωτι
κής Επιτροπής, διά τάς άξιολόγους αύτοΰ ύπηρεσίας πρός τήν Επιτρο
πήν, τό έργον αύτής, καί ένα έκαστον τών Συνέδρων. Εύχαριστίας 
όμοίως έκφράζει καί πρός τόν Οίκονόμον τοΰ Κέντρου κ. Ελευθέριον 
Καρτάκην καί τά περί αύτόν πρόσωπα, πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην 
Γαλλίας κ. Μελέτιον, διαθέσαντα προθύμως τόν Ίερολ. Αρχιδιάκονον 
αύτοΰ Στέφανον Χαραλαμπίδην, ζηλευτώς έργασθέντα έντώ  Γραφείω 
τής Επιτροπής καί μεγάλως συμβαλλόμενον είς τόν μεταφραστικόν το
μέα.

‘Ωσαύτως θερμάς εύχαριστίας έκφράζει τώ Πανοσιολ. Αρχιμαν
δρίτη κ. Νικολάω Στέγκλερ, Ίερατικώ Προϊσταμένω τής 'Ορθοδόξου 
Ελληνικής Κοινότητος Στοκχόλμης, διά τήν έξαιρετικήν συμβολήν αύ
τοΰ είς τό έργον τών μεταφράσεων καί διά τήν λειτουργικήν καί άλλην 
αύτοΰ, διαρκουσών τών έργασιών τής Διορθοδόξου Επιτροπής, δια
κονίαν καί προσφοράν. Ανάλογους εύχαριστίας έκφράζει καί πρός τόν 
έλλόγιμον κ. Γεώργιον Παπαγεωργίου, Θεολόγον, διά τήν μετά ζήλου 
καί προθυμίας καί ίκανότητος έργασίαν αύτοΰ έν τώ Γραφείω τής Επι
τροπής, ώς καί πρός τήν Εύγενεστάτην Δίδα Ξανθήν Πατρικιάδου διά 
τάς άναλόγους αύτής εύγενεΐς ύπηρεσίας έν τώ Γραφείω, καί πρός 
τούς δύο άδελφούς τού Πατριαρχικού Μοναστικού Κέντρου τοϋ Ταιζέ, 
όσιωτάτους Γεώργιον καί Ειρηναίον, διά τήν άφανή μέν, άλλ’ ούσιαστι- 
κήν διακονίαν αύτών. Καί έπιλέγει: «Επιθυμώ νά μνησθώ ιδιαιτέρως 
τών γεναιοδώρων προσώπων, άτινα έξησφάλισαν είς τό Οικουμενικόν 
Πατριαρχεΐον καί έθεσαν είς τήν διάθεσιν αύτοΰ τό Ίδρυμα τοΰτο, 6- 
λως δέ ιδιαιτέρως τοΰ προτοστατήσαντος ζεύγους τοΰ έντιμωτάτου 
Άρχοντος Ρήτορος κ. Γεωργίου Λαιμού καί τής εύγενεστάτης κ. Κατίγ- 
κως Λαιμού». Κατακλείων δέ τόν λόγον άναφωνεϊ έν άγάπΓ| καί συγκι- 
νήσει πολλή πρός πάντας: «Άδελφοί, έν είρήνρ προέλθωμεν», καί κα
ταλείπει τήν ‘Έδραν.
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Μετά ταϋτα ό Σεβ. Πρόεδρος έπενδύεται Έπιτραχήλιον καί Ώμο- 
φόριον καί τελεϊ τήν έπί τή λήξει τών έργασιών Ίεράν 'Ακολουθίαν, έ- 
χουσαν οϋτως:

Ό  Διάκονος: Εύλόγησον, Δέσποτα.
Ό  'Αρχιερεύς: Εύλογητός ό Θεός ήμών.
Οί Συνέδροι τούς στίχους τής Δοξολογίας: «Δόξα Σοι τώ δίξαντί 

τό φώς....» /έλληνιστί/, «Ύμνοΰμεν Σε, εύλογοϋμέν Σε...» /άραβιστί/, 
«Πρόσδεξαι τήν δέησιν ήμών...» /σλαβωνιστί/ καί 
«Παράτεινον τό έλεός Σου...» /έλληνιστί/.

Ό  Διάκονος: Τοϋ Κυρίου Δεηθώμεν.
Ό  'Αρχιερεύς: Τήν εύχήν:

Κύριε ήμών 'Ιησού Χριστέ, ό σοφίζων καί έλεών τούς 
άπεκδεχομένους τόν παρά Σού φωτισμόν καί τό μέγα καί πλού
σιον έλεος, εύχαριστούμέν Σοι, άτι κατηξίωσας ήμάς φθάσαι είς 
τήν ώραν ταύτην καί παρακαταθέσθαι ταϊς άχράντοις Σου χερσίν 
καί τή 'Αγία Σου 'Εκκλησία τό ταπεινόν τοϋτο έργον ήμών, τών 
άναξίων Ικετών Σου. Εύχαριστούμέν Σοι, άτι ούκ άπέστρεψας τό 
πρόσωπόν Σου άφ’ ήμών, άλλ’ ώς έπηγγείλω, μείνας έν τώ μέσω 
ήμών, τών συνηγμένων έν τώ Όνόματί Σου, κατηύθυνας τά δια
βήματα ήμών είς τήν έργασίαν τών έντολών Σου.

Καί νΰν δεόμεθά Σου, Κύριε, πρόσδεξαι τό ταπεινόν τούτο 
έργον ήμών, καί εύλόγησον αύτό, καί άνάδειξον αύτό όργανον 
είς διακονίαν τή 'Αγία ’Εκκλησία Σου, ήν περιεποιήσω τώ τιμίω 
Σου αϊματι.

Ίνα καί έν τούτω δοξάζηται τό πανάγιόν Σου Όνομα, σύν 
τώ Πατρί καί τώ Άγίω  Πνεύματι, νΰν καί άεί, καί είς τούς αιώνας 
τών αιώνων. 'Αμήν.

Ό  'Αρχιερεύς: 'Απόλυσιν.
"Απαντες όμοΰ (έκαστος τή ιδία αύτοΰ διαλέκτω) τό:
«Ε'ίδομεν τό φώς τό άληθινόν...».

Μετά τό πέρας καί τής έπισφραγιστηρίου ταύτης τελετής, οί Σύ
νεδροι παρακάθηνται είς τό είς τιμήν αύτών παρατιθέμενον, έξ ονόμα
τος τής Α.Θ. Παναγιότητος τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου ύπό τής 'Αν
τιπροσωπείας τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, έπίσημον γεΰμα. Κατ' 
αύτό λαμβάνει τόν λόγον ό Σεβ. ’Επίσκοπος Ζήτσης κ. Βασίλειος, ’Αρ
χηγός τής ’Αντιπροσωπείας τής ’Εκκλησίας τής Σερβίας, όστις καί έξ 
ονόματος τών Συνέδρων λέγει τά άκόλουθα:
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«Παρακαλώ νά μή με παραξηγήσητε διότι ήγέρθην προ τής 
ένδεδειμγένης ώρας. Πρό τίνος έμνήοθημεν τοΰ Παναγιωτάτου 
Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Άθηναγόρου τοΰ Α'. Και δλους 
ήμάς έχαιρέτισε και ηύχαρίστησεν ό Άγιος Χαλκηδόνος. Έμνή- 
σθη, και μετ’ αύτοΰ έμνήοθημεν πάντες, δλων όσοι συνέβαλον 
είς τήν συγκέντρωσιν ήμών ένταΰθα καί είς τήν εύόδωσιν τοϋ 
έργου ήμών. Δέν λέγομεν, ότι έλησμονήσαμεν ένα μόνον ένταΰ
θα. Ό λοι τόν έβλέπομεν, τόν ήκούομεν καθημερινώς, άλλ’ άπ’ 
εύθείας ούδέποτε άπηυθύναμεν πρός αΰτόν τόν λόγον τής εύχα- 
ριστίας. Ίσως ένίοτε νά άπηυθύναμεν είς αύτόν τόν λόγον καί νά 
έστενοχωρήσαμεν αύτόν. Αύτός είναι ό Πρόεδρος ήμών καί οι
κοδεσπότης ήμών.

Διά τοΰτο πρώτον άπό μέρους τής Σερβικής Αντιπροσω
πείας, άλλά, έπιτραπείτω μοι νά εϊττω καί άπό μέρους όλων ήμών 
τών Συνέδρων ένταΰθα, έπιθυμώ νά εύχαριστήσω τόν οικοδε
σπότην. Άλλ ' όχι μόνον τόν οικοδεσπότην. Διερμηνεύων, νομί
ζω, τήν γνώμην δλων ήμών, έπιθυμώ νά εύχαριστήσω τόν Άγιον 
Πρόεδρον ήμών. Ύπήρξεν άριστος Πρόεδρος καί άριστος οικο
δεσπότης. Έπέδειξε μεγάλην κατανόησιν κατά τήν έκθεσιν τών 
γνωμών δλων τών Συνέδρων. Έχει δυνατά νεύρα. Έχει τό θεΤον 
δώρον τής ύπομονής, παρεκτός τής πολυπλεύρου γνώσεως όλων 
τών προβλημάτων, τά όποια συνεζητήθησαν ένταΰθα, πράγμα τό 
όποϊον άπέδειξε διά τής έτοιμότητος αύτοΰ νά άπαντά εις όλας 
τάς έρωτήσεις καί τάς άπορίας, καί νά παρέχή έξηγήσεις. Περισ
σότερον όμως ήθελον νά ύπογραμμίσω τό έξής, ότι άπήντα άνευ 
έκνευρισμοΰ καί χωρίς νά προσβάλλη ούδένα.

Εύχαριστών διά πάντα ταΰτα έξ ονόματος όλων τών Συνέ
δρων, ύψώνω τό κύπελλον ύπέρ ύγείας καί μακροημερεύσεως 
αύτοΰ».

Είς ταΰτα άπαντών ό Σεβ. Πρόεδρος λέγει:
«Ή Σέρβική ύψηλοφροσύνη καί εύγένεια ώμίλησαν. Τάς 

θεωροϋμεν είς τήν Μεγάλην Εκκλησίαν, καί έγώ προσωπικώς, 
ώς ταυτοσήμους πρός τό ορθόδοξον ήθος. Δέν θά έδεχόμην εύ- 
κόλως φιλοφρονήσεις πρός τό ταπεινόν πρόσωπόν μου. 0ά τάς 
έθεώρουν κολακείαν. Άλλά προέρχονται άπό τό ορθόδοξον ή
θος, καί μάλιστα διατετυπωμέναι κατ’ αύτόν τόν τόσον εύγενή 
σερβικόν τρόπον. Καί έπειδή πιστεύω είς τήν γνησιότητα τής ορ
θοδόξου ύψηλοφροσύνης καί εύγενείας, δέχομαι μέ ταπεινοφρο
σύνην τούς ύψηλούς λόγους τοΰ Σεβ. Αγίου Ζήτσης κ. Βασιλείου
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ώς έκδήλωσιν εύμενείας πρός τήν ταπεινότητα μου. Εύχαριστώ 
έκ βάθους καρδίας.

'Αλλ' οφείλω άμέσως νά εϊπω, ότι, έάν έπραξά τι καλόν κα
τά τήν διάρκειαν τών έργασιών τής Επιτροπής ήμών, τοϋτο δέν 
εϊναι ίδικόν μου έργον. "Η άνήκει εΐς τό Πνεΰμα τό "Αγιον, ή εΐς 
τήν ίδικήν Σας σοφίαν και καλωσύνην, ή είς τούς άγαπητούς συ- 
νεργάτας μου, τόν Σεβ. Γενικόν Γραμματέα Μητροπολίτην Μύ
ρων κ. Χρυσόστομον καί τόν σύμβουλόν μου έντιμολογιώτατον 
καθηγητήν κ. 'Εμμανουήλ Φωτιάδην.

Εκείνο τό όποιον, έρχόμενος έδώ, έζήτησα άπό τόν Θεόν 
ήτο νά γίνω όργανον τοΰ ‘Αγίου Πνεύματος, φωνή τής 'Ορθοδο
ξίας, ϊδική Σας φωνή, καί νά διακονήσω τήν ‘Αγίαν 'Εκκλησίαν. 
Έάν τούτο έπετεύχθρ, θά ήμην πρόθυμος νά θεωρήσω τόν 
προορισμόν τής ζωής μου λήγοντα.

Εύχαριστώ καί πάλιν.
Τήν συνεστίασιν ταύτην τήν συνδέω πρός τόν δλον εύχαρι- 

στιακόν χαρακτήρα τοΰ ένταΰθα έπιτελεσθέντος έργου ήμών. 
Διότι δέν διαστέλλω τό έργον τούτο άπό τοΰ Θυσιαστηρίου. Τό 
θεωρώ έπέκτασιν τού Θυσιαστηρίου. Βίωμα τοΰ Θυσιαστηρίου. 
Ή συνεστίασις αϋτη μέ έπαναφέρει εΐς τάς πρώτας ημέρας τής 
έμφανίσεως τής Εκκλησίας έπί τής γής, δτε ή κλάσις τοΰ άρτου, 
έν ταϊς άγάπαις, ήκολούθει τήν άπό τοΰ Θυσιαστηρίου Εύχαρι- 
στίαν καί τήν Διδασκαλίαν.

Έν τώ πνεύματι τούτω, έξ ονόματος τοΰ Παναγιωτάτου Οι
κουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 'Αθηναγόρου τοΰ Α', ύψώ τό κύπελ- 
λον ύπέρ τής ύγείας καί τής μακροημερεύσεως τών σεπτών Κε
φαλών τής ύπ’ ούρανόν ’Ορθοδοξίας καί λέγω: τών Μακαριωτά- 
των Πατριαρχών Νικολάου ’Αλεξάνδρειάς, Θεοδοσίου ’Αντιό
χειας, Βενεδίκτου Ιεροσολύμων, ’Αλεξίου Μόσχας, Γερμανού 
Βελιγραδιού, ’ Ιουστινιανού Βουκουρεστίου, Κυρίλλου Σόφιας 
πολλά τά έτη. Τών Μακαριωτάτων Προέδρων τών Όρθοδόξων 
Αύτοκεφάλων Εκκλησιών Μακαρίου Κύπρου, Ιερωνύμου ’Αθη
νών, Στεφάνου Βαρσοβίας, καί τού Μακαριωτάτου Καθολικού 
τής Γεωργίας πολλά τά έτη. Τών Σεβασμιωτάτων Προκαθημένων 
τών Αύτονόμων Όρθοδόξων Εκκλησιών Δωροθέου Πράγας καί 
Παύλου Καρελίας πολλά τά έτη.

Τά έτη πάντων Ύμών, άδελφοί, πολλά, ύγιεινά καί εύφρό- 
συνα».
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Έν τέλει, έγερθείς ό 'Αρχηγός τής ’Αντιπροσωπείας τοϋ Πα
τριαρχείου· ’Αλεξανδρείας Σεβ. Μητροπολίτης Νουβίας κ. Συνέσιος, 
έξέφρασεν άπό μέρους τής Εκκλησίας αύτοΰ θερμοτάτας εύχαριστίας 
πρός τήν Α.Θ. Παναγιότητα τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην διά τήν 
πρωτοβουλίαν καί όργάνωσιν τής Διορθοδόξου ταύτης Συνελεύσεως 
καί ηύχήθη ύπέρ τής ταχείας πραγματοποιήσεως πάντων τών κατ’ αύ- 
τήν άποφασισθέντων.

Είς ταΰτα άπαντών ό Σεβ. Πρόεδρος ηύχαρίστησε τώ 'Αγίω Νου
βίας.

Μετά τήν λήξιν τοΰ γεύματος, συμπληρωθείσης τής ύπό τών Συ
νέδρων κατ’ ιδίαν θεωρήσεως τών Πρακτικών, οί 'Αρχηγοί τών 'Αν
τιπροσωπειών συνήλθον, έκύρωσαν καί έμονογράφησαν ταΰτα.

Κυριακή, 16η 'Ιουνίου 1968

Τή Κυριακή, 16η τοΰ μηνός, Εορτή τών ‘Αγίων Πάντων, έτελέ- 
σθη ή έπί τή λήξει τών έργασιών τής Επιτροπής Εύχαριστήριος Θεία 
Λειτουργία έν τώ Παρεκκλησίω τοϋ Γενεσίου τής Θεοτόκου τοΰ έν 
Γενεύη Όϊκου τής 'Αντιπροσωπείας τοϋ Πατριαρχείου Μόσχας παρά 
τώ Παγκοσμίω Συμβουλίω Εκκλησιών, προεξάρχοντος τοΰ Σεβ. Προέ
δρου Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνος, συλλειτουρ- 
γούντων δ' αύτώ τών Σεβ. Μητροπολιτών Σάο-Πάολο κ. Ιγνατίου, Λέ- 
νινγκραδ καί Νόβγκοροδ κ. Νικοδήμου καί Σλήβεν κ. Νικοδήμου, είς ήν 
παρέστησαν καί λοιποί Σύνεδροι.

Τόν θεϊον λόγον έκήρυξεν ό Αίδεσιμολ. Πρωθιερεύς κ. Βιτάλιος 
Μποροβόϊ. Έν τώ τέλει τής Θείας ταύτης Λειτουργίας έχαιρέτισε τούς 
Συνέδρους ό Σεβ. Μητροπολίτης Λένινγκραδ κ. Νικόδημος καί έπεσ- 
φράγισεν ό Προεξάρχων Σεβ. Πρόεδρος, δοξολογήσας τό Όνομα τοΰ 
Παναγάθου Θεοΰ έπί τή αίσια καί έν Θεία Εύχαριστία κατακλείσει τοΰ 
έργου τής Διορθοδόξου Επιτροπής καί μεταδούς τώ έκκλησιάσματι τό 
άπ' αύτής μήνυμα έλπίδος.

Τά Πρακτικά ταΰτα τής έν Γενεύη καί έν τώ Όρθοδόξω Κέντρω 
τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου άπό 8ης μέχρι 15ης 'Ιουνίου 1968 
συνελθούσης Διορθοδόξου Επιτροπής, θεωρηθέντα ύπό τών Συνέ
δρων, έκυρώθησαν ύπό τών ’Αρχηγών τών μετασχουσών 'Αντιπρο
σωπειών.
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Έν Γενεύη τή 16η Ιουνίου 1968.

t  Ό  Χαλκηδόνος Μελίτων, Πρόεδρος 
(Οικουμενικού Πατριαρχείου)

t  Ό  Νουβίας Συνέσιος
(Πατριαρχείου 'Αλεξάνδρειάς)

t  Ό  φιλαδελφείας Έττιφάνιος 
(Πατριαρχείου Ιεροσολύμων)

t  Ό  Επίσκοπος Ζήτσης Βασίλειος 
(Πατριαρχείου Σερβίας)

t  Ό  Σλήβεν Νικόδημος 
(Πατριαρχείου Βουλγαρίας)

t  Ό  Ξάνθης 'Αντώνιος 
(Εκκλησίας Ελλάδος)

t  'Αρχιμανδρίτης ’ Ιωάννης Ρίννε 
(Εκκλησία Φινλανδίας)

t  Ό  Χαλεπίου Ήλίας
(Πατριαρχείου ’Αντιόχειας)

t  Νικόδημος Μητροπολίτης 
Λένινγκραδ καί Νόβγκοροδ 
(Πατριαρχείου Ρωσσίας)

t  'Ιουστίνος, Μητροπολίτης 
Μολδαβίας καί Σουτσάβας 
(Πατριαρχείου Ρουμανίας)

t  Ό  Πάφου Γεννάδιος 
(Εκκλησίας Κύπρου)

t  Ό  Επίσκοπος Μπιελοστόκ 
καί Γκντάνσκ Νικάνωρ 
(Εκκλησίας Πολωνίας)

f  Ό  Μύρων Χρυσόστομος, Γενικός Γραμματεύς 
(Οικουμενικού Πατριαρχείου)
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ANNEXE

I. REUNION DE LA COMMISSION

La Commission interorthodoxe s'est reunie au Centre orthodoxe 
du Patriarcat oecumenique a Chambesy-Geneve, du 8 au 15 juin 
1968, sur I'initiative du Patriarcat oecumenique, apres une invitation 
canonique de S.S. le Patriarche oecumenique Athenagoras 1er et en 
accord unanime de tous les Primats des Eglises orthodoxes locales.

A la suite des lettres du Patriarche oecumenique — 10 fevrier 
1968, No Prot. 54 — annoncant la convocation de la Commission,ainsi 
que la correspondance echangee entre les Eglises-soeurs et selon 
I'accord prealable des Primats des Eglises orthodoxes locales, les 
points suivants furent fixes a I'ordre du jour de la Commission:

A. Etude et presentation d'un plan definissant la preparation par 
une collaboration interorthodoxe du travail du saint et grand 
Concile qui aura a se prononcer sur les themes inscrits dans 
le catalogue de la-1 ere Conference panorthodoxe de Rhodes.

B. Examen du progres constate jusqu'a ce jour, ainsi que des 
demarches a realiser dans I'avenir quant aux themes des re
lations de I'Eglise orthodoxe avec les Eglises:
1. catholique-romaine
2. anglicane
3. vieille-catholique
4. anciennes Eglises orientales
5. lutherienne.

C. Etude de la maniere de contribuer par un apport orthodoxe 
plus systematique et plus complet au travail du Conseil oecu
menique des Eglises en general, et en particulier en vue de la 
IVeme Assemblee generale de ce Conseil a Uppsal.

II. TRAVAUX DE LA COMMISSION

Apres I'ouverture solennelle des travaux de cette Commission in
terorthodoxe, lors de la premiere seance, son president, S.E. le Metro-
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polite Meliton de Chalcedoine, presente une large introduction com- 
prenant surtout I'analyse detaillee de tous les points a I'ordre du jour. 
Ensuite, le president invite les delegues des Eglises-soeurs a exprimer 
leurs reflexions et leurs points de vue sur ces themes. Ainsi, dans un 
premier temps, les delegues developpent,en de longues interventions, 
plusieurs idees generates sur les themes a I'ordre du jour. L'Assemblee 
peut ainsi tirer ses premieres conclusions et trouver les premieres 
grandes lignes de I'etude des themes proposes.

Apres cette premiere phase des travaux, les chefs des delega- 
tions,reunis en session particuliere, proposent a I'Assemblee un travail 
en sous-comites, chacun d'eux etant charge d'etudier un point par- 
ticulier de I'ordre du jour. Cette proposition est acceptee a I'unanimite.

Les quatre sous-comites, dont le but etait de presenter au ple
num des conclusions et des propositions sur les themes particuliers, e- 
taient composes1*1 comme suit:

1 er Sous-comite

Theme : Etude et presentation d'un plan definissant la prepa
ration, par une collaboration interorthodoxe, du 
travail du saint et grand Concile qui aura a se pro- 
noncer sur les themes inscrits dans le catalogue de la 
1ere Conference panorthodoxe de Rhodes. 

Composition : le Metropolite Meliton de Chalcedoine, president 
le Metropolite Synesios de Nubie 
le Metropolite Elie d'Alep 
I'Archeveque Epiphane de Philadelphie 
le Metropolite Nicodeme de Leningrad et de Novgo
rod
I'Eveque Basile de Zitsa
le Metropolite Justin de Moldavie
le Metropolite Nicodeme de Sliven
le Metropolite Gennadios de Paphos
le Metropolite Antoine de Xanthi
I'Eveque Nikanor de Bialystok et de Gdansk
L'Archimandrite Jean Rinne

(*) Le premier sous-comite est compose de tous les chefs des delegations. II a 
ete decid6 que deux des chefs des delegations president par intermittence les trois 
autres sous-comites.
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Theme

Composition

Theme

Composition

Theme

Secretaire: Diacre Paul Menevisoglu, sous-secretaire 
du saint Synode du Patriarcat oecumenique.

2eme Sous-comite

: Examen du progres constate jusqu'a ce jour, ainsi 
que des demarches a realiser dans I'avenir quant aux 
themes des relations de I'Eglise orthodoxe avec ΓΕ- 
glise catholique-romaine.

: le Metropolite Synesios de Nubie, president 
le Metropolite Elie d'Alep, president 
le Metropolite Chrysostome de Myra 
I'Archeveque Basile de Bruxelles 
le Professeur Stoyan Gosevic, secretaire 
I'Eveque Anthime de Tirgovisteanu 
le Metropolite Gennadios de Paphos 
le Professeur Jean Karmiris, secretaire.

3eme Sous-comite

: Examen du progres constate jusqu'a ce jour, ainsi 
que des demarches a realiser dans I'avenir quant aux 
themes des relations de I'Eglise orthodoxe avec les 
Eglises anglicane, vieille-catholique, anciennes Egli- 
ses orientales et lutherienne.

: I'Archeveque Epiphane de Philadelphie, president 
le Metropolite Nicodeme de Leningrad et de Novgo
rod, president
le Professeur Emmanuel Photiades, secretaire 
le Metropolite Cyprien d'Afrique centrale 
le Metropolite Ignace du Bresil 
le Professeur Panayotis Trembelas 
le Metropolite Nicodeme de Sliven 
le Metropolite Maxime de Lovetch 
le Professeur Jean Karmiris 
I'Eveque Nikanor de Bialystok et de Gdansk 
I'Archimandrite Jean Rinne, secretaire.

4eme Sous-comite

: Etude de la maniere de contribuer par un apport or
thodoxe plus systematique et plus complet au travail
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du Conseil oecumenique des Eglises en general, et 
en particulier en vue de la IVe Assemblee generale 
de ce Conseil a Uppsal.

Composition : I'Eveque Basile de Zitsa, president
le Metropolite Justin de Moldavie, president 
le Metropolite Eustathios d'Accra 
le Metropolite Michel de Toledo-Ohio 
I'Eveque Juvenal de Zaraisk 
le Professeur Stan Liviu
I'Archimandrite Chrysanthos Sariyannis, secretaire 
le Metropolite Antoine de Xanthi 
le Professeur Evangelos Theodorou, secretaire 
le Rev. Professeur Georges Klinger.

Apres la preparation et la presentation des rapports des sous- 
comites, I'Assemblee generale se reunit pour examiner chacun de ces 
rapports en particulier. Les propositions et les conclusions des quatre 
sous-comites sont ensuite longuement discutees par I'Assemblee ge
nerale et apres avoir ete soumises au vote sont acceptees a I'unanimi- 
te en tant que decisions de cette Commission interorthodoxe.

Selon I'ordre traditionnel, apres la cloture des travaux de la Com
mission, les decisions et I’ensemble des proces-verbaux, etudies et 
approuves par les chefs des delegations,sont soumis a toutes les sain- 
tes Eglises orthodoxes locales pour information, approbation et deci
sion.

III. COMMUNIQUE DE LA COMMISSION

Apres invitation canonique de S.S. le Patriarche oecumenique 
Athenagoras 1 er, en accord unanime avec leurs Beatitudes et Eminen
ces, les Primats des Eglises orthodoxes locales autocephales et auto- 
nomes, s'est reunie une Commission interorthodoxe, au Centre ortho
doxe du Patriarcat oecumenique a Chambesy (Geneve), du 8 au 15 
juin, sous la presidence de S.E. le Metropolite Meliton de Chalcedoine, 
chef de la delegation du Patriarcat oecumenique; le secretaire etant
S.E. le Metropolite Chrysostome de Myra, membre de cette meme de
legation.

Les membres ayant pris part a cette Commission interorthodoxe 
furent;

pour le Patriarcat oecumenique les deux hierarques sus-nommes
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et le dignitaire grand protonotaire M. Emmanuel Photiades,. profes
seur;

pour I'Eglise d'Alexandrie L.E. les Metropolites Synesios de 
Nubie, Cyprien d'Afrique centrale et Eustathios d'Accra;

pour I'Eglise d’Antioche L.E. les Metropolites Elie d'Alep, Ignace 
du Bresil et Michel de Toledo-Ohio;

pour I'Eglise de Jerusalem S.E. I'Archeveque Epiphanios de Phi- 
ladelphie et le professeur Panayotis Trembelas;

pour I'Eglise de Russie S.E. le Metropolite Nicodeme de Lenin
grad et de Novgorod, L.E. I'Archeveque Basile de Bruxelles et de Bel
gique et I'Eveque Juvenal de Zaraisk;

pour I'Eglise de Serbie S.E. I'Eveque Basile de Zitsa et le profes
seur Stojan Gosevic;

pour I'Eglise de Roumanie S.E. le Metropolite Justin de Mol- 
davie, S.E. I'Eveque Anthime de Tirgovisteanu et le Rev. Archipretre 
Liviu Stan, professeur;

pour I'Eglise de Bulgarie L.E. les Metropolites Nicodeme de 
Sliven et Maxime de Lovetch;

pour I'Eglise de Chypre S.E. le Metropolite Gennadios de Paphos 
et le Rev. Archimandrite Chrysanthos Sariyannis;

pour I'Eglise de Grece S.E. le Metropolite Antoine de Xanthi et 
MM. Jean Karmiris et Evangelos Theodorou, professeurs;

pour I'Eglise de Finlande le Rev. Archimandrite Jean Rinne. 
Cette Commission interorthodoxe avait inclu a son ordre du jour 

les themes suivants:
A. Etude et presentation d'un plan definissant la preparation, par 

une collaboration interorthodoxe, du travail du saint et grand Concile 
qui aura a se prononcer sur les themes inscrits dans le catalogue de la 
1ere Conference panorthodoxe de Rhodes.

B. Examen du progres constate jusqu'a ce jour, ainsi que des de
marches a realiser dans I'avenir quant aux themes des relations de I'E
glise orthodoxe avec les Eglises:

— catholique-romaine
— anglicane
— des vieux-catholiques
— anciennes Eglises orientales
— lutherienne
C. Etude de la maniere de contribuer par un apport orthodoxe 

plus systematique et plus complet au travail du Conseil oecumenique
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des Eglises en general, et en particulier en vue de la IVe Assemblee 
generale de ce Conseil a Uppsal.

La Commission a mene a bien sa tache, tant dans les seances de 
I'assemblee generale que dans celles des sous-comites repartis selon 
les themes et elle a abouti, a I'unanimite, aux decisions suivantes:

1. En ce qui concerne le premier theme, c'est-a-dire le saint et 
grand Concile:

a) que la convocation du saint et grand Concile de la sainte Egli-' 
se orthodoxe d'Orient soit consideree comme but principal et 
aspiration immediate de I'Eglise.

b) que pour la preparation de ce Concile, au lieu de convoquer 
un preconcile, soient reunies par etapes des conferences 
panorthodoxes preconciliaires successives;

c) qu'une commission interorthodoxe preparatoire soit consti- 
tuee;

d) que, sous I'egide du Patriarcat oecumenique, soit cree un 
bureau, ayant comme siege le Centre orthodoxe a Geneve, a- 
fin de servir le travail de la commission preparatoire, des con
ferences panorthodoxes et de la preparation du Concile en 
general;

e) que les themes inscrits dans le catalogue de la 1ere Confe
rence panorthodoxe de Rhodes soient prepares progressive- 
ment par les organes sus-nommes, apres avoir au prealable 
mene a bien, pour chaque theme, la recherche et la prepara
tion theologique necessaires;

f) que les themes qui constitueront I'objet d'une recherche theo
logique particuliere par les Eglises, d'une etude et d'une pre
paration finale par la commission interorthodoxe preparatoire 
afin d'etre soumis au saint et grand Concile soient les six 
suivants:

i) les sources de la Revelation divine
ii) une plus large participation des laics a la vie liturgique et 

a toute la vie de I'Eglise
iii) readaptation des prescriptions canoniques concernant le 

jeune conformement aux exigences de notre epoque
iv) les empechements au mariage
v) le probleme du calendrier

vi) l'«oikonomia» et l'«akribeia» dans I'Eglise orthodoxe.
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2- £>7 ce qui concerne le second theme, c'est-a-dire les dia
logues:

a) AVEC L'EGLISE CATHOLIQUE-ROMAINE
i) que soient continues les contacts et les manifestations 

d'amour fraternel et de respect reciproque entre les Egli
ses orthodoxes locales et I'Eglise catholique-romaine en 
vue de surmonter definitivement les difficultes existantes 
pour un fructueux dialogue theorique ou theologique;

ii) qu'une recommandation soit faite aux Eglises orthodoxes 
locales pour continuer la preparation systematique ulte- 
rieure du dialogue theologique ou theorique avec I'Eglise 
catholique-romaine;

iii) que Γ etude des details de ce dialogue soit entreprise par 
chaque Eglise orthodoxe par les moyens et les methodes 
de recherche theologique les plus appropries et que les E- 
glises continuent d'echanger entre elles les resultats de 
ces etudes ainsi que toute autre information s'y rappor- 
tant.

b> a v e c  l e g l is e  a n g l ic a n e
que la commission theologique interorthodoxe competente, 
deja existante, continue et complete, sur la base d'un pro
gramme defini, la preparation du dialogue du point de vue or
thodoxe; cette preparation une fois menee a terme, que la 
commission commence le dialogue avec la commission theo
logique anglicane correspondante.

c> a v e c  LEGLISE DES VIEUX-CATHOLIQUES
QUe, de la meme facon, la commission theologique interor
thodoxe competente, deja existante, continue et complete, 
s>Jr la base d'un programme defini, la preparation du dialogue 
du point de vue orthodoxe; cette preparation une fois menee 
a terme, que la commission commence le dialogue avec la 
commission theologique des vieux-catholiques correspon
dante.

d> AVEC LES ANCIENNES EGLISES ORIENTALES
i) qu'un dialogue theologique entre I'Eglise orthodoxe et 

ces Eglises soit realise;
ii) que soit constituee pour cela une commission theolo

gique interorthodoxe, laquelle, se basant sur un program
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me determine, preparera tout ce qui se rapporte a ce dia
logue du cote orthodoxe et entamera ensuite le dialogue 
avec la commission theologique correspondante reunis- 
sant toutes les anciennes Eglises orientales.

e) AVEC LEGLISE LUTHERIENNE
i) qu'il soit considere comme utile d instaurer des contacts 

reciproques entre orthodoxes et lutheriens afin de creer 
des bonnes relations et de preparer ainsi le terrain du dia
logue;

ii) qu'il soit considere que ce dialogue doit se realiser entre 
I'Eglise orthodoxe et la Federation lutherienne mondiale; 
neanmoins la commission considere qu'il est egalement 
necessaire, au prealable, de poursuivre et de faire aboutir 
un accord et une union entre les parties protestantes 
lutheriennes les plus grandes et les plus conservatrices;

iii) qu'il soit considere de meme comme necessaire que, en 
vue de la preparation de ce dialogue, Γ etude des proble- 
mes que celui-ci pourrait faire apparaitre, soit confiee a 
des theologiens orthodoxes specialises;

iv) il est propose que, lorsque tout ceci sera accompli, une 
commission theologique interorthodoxe soit constituee 
en vue de preparer minutieusement et mener au moment 
approprie le dialogue.

3. En ce qui concerne le troisieme theme, c'est-a-dire la partici
pation de I'Orthodoxie au travail du Conseil oecumenique des Eglises:

a) que soient exprimees, d'une part, la conscience generate de 
I'Eglise orthodoxe d'etre un membre organique du Conseil 
oecumenique des Eglises et, d'autre part, sa decision de con- 
tribuer, par tous les moyens a sa disposition, theologiques et 
autres, a I'avancement et a la reussite de tout le travail du 
Conseil;

b) que pour cela soient prises des mesures appropriees tant par 
les Eglises orthodoxes locales que par le Conseil oecume
nique des Eglises.
En meme temps, la Commission, exprimant I'importance 
accordee par toute I'Eglise orthodoxe a I'oeuvre de la IVe As
sem b le  generale du Conseil oecumenique des Eglises qui se 
reunit prochainement a Uppsal, a etudie la maniere par
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laquelle la contribution orthodoxe serait plus complete tout 
au long de cette Assemblee.

IV. DECISIONS DE LA COMMISSION

La Commission a abouti a I'unanimite aux decisions suivantes:
A. Sur le theme: Etude et presentation d'un plan d0finissant la 

preparation par une collaboration interorthodoxe du travail 
du saint et grand Concile qui, aura a se prononcer sur les the
mes inscrits dans le catalogue de la 1 ere Conference panor- 
thodoxe de Rhodes.

Notre sainte Eglise orthodoxe d'Orient reconnaTt la necessite de 
convoquer le plus vite possible son saint et grand Concile et de prepa
rer systematiquement sur un plan interorthodoxe tout ce qui le concer- 
ne.

1. La convocation du saint et grand Concile est consideree com
me but principal et aspiration immediate de I'Eglise.

2. La methode de la preparation du saint et grand Concile au 
moyen d'un «preconcile» est revisee.

3. A la place du «preconcile» est adoptee la methode de la pre
paration du Concile par etapes, au moyen d'une serie de Conferences 
panorthodoxes preconciliaires. Ces Conferences preconciliaires exami- 
neront progressivement les themes de la liste elaboree et approuvee 
par la 1ere Conference panorthodoxe de Rhodes en leur donnant leur 
forme definitive de proposition.

4. Une «Commission interorthodoxe preparatoire du saint et 
grand Concile de lEglise orthodoxe d'Orient» est instituee en vue 
d'une meilleure realisation de tout le travail dans une coordination 
interorthodoxe. Elle est composee d'un representant. eveque ou clerc, 
de chaque Eglise locale accompagne d'un conseiller.

5. Le Patriarcat oecumenique est prie d'instituer un bureau pour 
servir I'oeuvre de la Commission et toute la preparation du Concile. 
Pour plus de facilite, le Patriarcat oecumenique est aussi prie d'instal- 
ler, si possible, ce bureau dans son Centre a Chambesy pres de Ge
neve. Le Patriarcat oecumenique nomme pour ce bureau un secretaire 
qui reste en rapport avec celui-ci. Dans un but d'echange mutuel d’in- 
formations et de collaboration, celles des Eglises locales qui le desi- 
rent envoient periodiquement a ce bureau des personnes mandatees 
et prennent a leur charge leurs depenses.
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6. Le fonctionnement de ces organes preparatoires, ainsi que 
tout le travail preparatoire du Concile, se fait selon la procedure 
suivante:

a) Les themes qui constitueront I'ordre du jour de la 1 ere Confe
rence panorthodoxe preconciliaire sont choisis dans la liste de la 1ere 
Conference panorthodoxe de Rhodes.

b) Les themes ainsi determines sont repartis parmi les Eglises or
thodoxes locales. Chaque Eglise, en prenant sur elle la responsabilite 
d'un ou de plusieurs themes, veille a ce que I'etude introductive s'y re- 
ferant soit terminee dans les six mois. II serait desirable que, parallele- 
merit aux Eglises responsables, d'autres Eglises s'occupent, au moyen 
des forces theologiques dont elles disposent, des themes a I'etude et 
contribuent ainsi a leur meilleur examen.

c) L'etude introductive, une fois achevee, est envoyee par I'Eglise 
interessee au-Bureau de Geneve en deux langues, grecque et russe, et 
en cent exemplaires.

d) Apres la reunion de toutes les etudes au Bureau, celui-ci prend 
soin de les soumettre a toutes les Eglises locales.

e) Les Eglises procedent a I'examen de toutes les etudes in- 
troductives et dans un delai de six mois renvoient celles-ci au Bureau 
avec leurs remarques.

f) Apres la reunion de tout le materiel elabore par les Eglises, la 
Commission interorthodoxe preparatoire se reunit par entente entre le 
Patriarche oecumenique et les Primats des Eglises locales et, s'adjoi- 
gnant si necessaire des theologiens specialistes, formule le point de 
vue orthodoxe unifie sur chacun des themes.

g) Apres que la Commission preparatoire ait accompli ce travail, 
son president en informe le Patriarche oecumenique, lequel, en enten
te avec les Primats des Eglises orthodoxes locales, convoque la Confe
rence panorthodoxe preconciliaire. Les textes elabores par la Commis
sion sont transmis aux Eglises locales pour information.

h) La Conference panorthodoxe preconciliaire procede a I’etude 
et a I’examen des textes prepares par la Commission preparatoire et 
constitue le dossier definitif de chaque theme. Ce dossier, depose aux 
archives du .Bureau competent, est soumis par le Patriarche oecume
nique au futur saint et grand Concile.

i) Chaque Conference panorthodoxe preconciliaire choisit et de
termine les themes de la Conference suivante.
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7. Lorsque tout le travail preparatoire sera termine selon la pro
cedure decrite, le Patriarche oecumenique, avec le consentement des 
Primats des Eglises orthodoxes autocephales, convoque le saint et 
grand Concile de la sainte Eglise orthodoxe d'Orient.

Les themes qui constitueront I'objet en premier lieu d'une elabo
ration theologique detaillee, en second lieu du travail de la Commis
sion preparatoire et en dernier lieu I'ordre du jour de la 1 ere Conferen
ce panorthodoxe preconciliaire — le critere de choix etapt que ces the
mes devraient etre pris parmi ceux, aussi bien theoriques que pra
tiques, du catalogue approuve d'une maniere panorthodoxe — seront 
les suivants:

I. Du chapitre I: «Foi et Dogme», lettre B 
Les sources de la Revelation divine:
a) L'Ecriture Sainte:

1. L'inspiration divine de I'Ecriture Sainte.
2. L'autorite des livres de I'Ancien Testament appeles I- 

us dans I'Eglise orthodoxe.
3. Edition scientifique du texte byzantin du Nouveau Te

stament.
b) La tradition sacree (determination de sa signification et

de son etendue).
II. Du chapitre II: «Le culte divin», lettre C

Une plus grande participation des lai'cs a la vie liturgique et 
a toute la vie de I'Eglise.

III. Du chapitre III: «Administration et discipline ecclesiasti- 
ques», lettre E
Readaptation des prescriptions canoniques concernant le 
jeune conformement aux exigences de notre epoque.

IV. Du meme chapitre, lettre G
Les empechements au mariage. Etude de la pratique actuel- 
le des Eglises locales et de la procedure ecclesiastique en 
usage. Institution, si possible, d'une pratique uniforme sur 
cette question dans I'Eglise orthodoxe en general.

V. Du meme chapitre, lettre I
Le probleme du calendrier. Etude de la question en fonction 
de la decision du premier Concile oecumenique sur la date 
de Paques et recherche du moyen de retablir une pratique 
commune entre les Eglises sur cette question.

VI. Du chapitre VII: «Questions theologiques», lettre A
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L'economie dans I'Eglise orthodoxe.
a) le sens et I'expression des termes «akribeia» et «oikono- 

mia» dans I'Eglise orthodoxe.
b) l'economie:

1. Dans les sacrements celebres soit dans I'Eglise soit 
en dehors de I'Eglise.

2. Dans la reception dans I'Eglise orthodoxe des here- 
tiques, des schismatiques et des «lapsi» (par le bapte- 
me, par la chrismation, par une confession de foi ou 
par une priere).

3. Dans le culte.
L'etude theologique et I'elaboration de ces six themes a ete.as- 

sumee d'une maniere responsable par les Eglises suivantes: le premier 
par I'Eglise de Constantinople, le second par I'Eglise de Bulgarie, le 
troisieme par I'Eglise de Serbie, le quatrieme par I'Eglise de Russie et 
I'Eglise de Grece separement, le cinquieme par I'Eglise de Russie et 
I'Eglise de Grece separement, le sixieme par I'Eglise de Roumanie.

B. Sur le theme: «Examen du progres constate jusqu'a ce jour, 
ainsi que des demarches a realiser dans I'avenir quant aux 
themes des relations de /Eglise orthodoxe avec:

1. I'Eglise catholique-romaine.
En premier lieu certaines constatations ont ete faites quant a 

revolution positive remarquee dans les relations entre les deux Eglises 
depuis la 3eme Conference panorthodoxe de Rhodes. De meme, en 
accord avec ce qui a ete dit par certains delegues dans les reunions 
plenieres, il a ete reconnu que par ces relations une atmosphere con
structive a ete creee entre les deux Eglises sur plusieurs points.

Cependant il a ete egalement constate que dans quelques en- 
droits du monde orthodoxe certaines manifestations du cote 
catholique-romain ont ete remarquees, manifestations qui ont attire 
I'attention des membres de notre Commission, principalement du 
point de vue de leurs repercussions possibles sur revolution des rela
tions fraternelles - indispensables pour le dialogue theologique-, dont 
elles entraveraient le commencement immediat.

A la lumiere de ces constatations, notre Commission, fidele a I'es- 
prit des decisions des Conferences panorthodoxes precedentes de 
Rhodes, et apres une discussion constructive, est parvenue a un 
accord sur les points fondamentaux suivants:

a) que soient continues des deux cotes, c'est-^-dire entre les E
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glises orthodoxes locales et I'Eglise catholique-romaine. les contacts 
et les manifestations d'amour et de respect reciproque en vue de sur- 
monter definitivement les difficultes existant pour un dialogue fru- 
ctueux theologique ou theorique. ·

b) qu'une recommandation soit faite aux Eglises orthodoxes lo
cales quant a la continuation de la preparation systematique ulterieure 
de ce dialogue theologique ou theorique avec I'Eglise catholique- 
romaine.

c) que I'etude des details de ce dialogue soit entreprise par 
chaque Eglise orthodoxe par les moyens et les methodes de recherche 
theologique les plus appropries et que les Eglises continuent d'echan- 
ger entre elles les resultats de ces etudes, ainsi que toute autre infor
mation s'y rapportant.

2. I'Eglise anglicane.
Notre Commission, ayant examine le theme du dialogue entre 

anglicans et orthodoxes a la lumiere de ce qui a ete decide a la Com
mission theologique interorthodoxe reunie a Belgrade du 1er au 15 
septembre 1966 et envisageant les developpements survenus depuis, 
decide:

a) que la Commission interorthodoxe theologique deja nommee, 
reorgan-isee et completee par plusieurs theologiens specialises, con
tinue de preparer le dialogue.

b) lorsque viendra le moment du commencement du dialogue 
avec la Commission theologique anglicane correspondante, dans 
laquelle devront etre represent§es toutes les ecoles de pensee 
(schools of thought) de I'Eglise anglicane, ainsi que toutes ses parties 
(eglises haute, basse et large), avant toute autre discussion devront e- 
tre eclaircis les points suivants:

i) De quelle maniere I'Eglise anglicane comprend son union 
dans la foi avec I'Eglise orthodoxe.

ii) Si I'union de I'Eglise anglicane avec I'Eglise orthodoxe est 
possible apres I'intercommunion que I'Eglise anglicane a de- 
cidee et qu'elle pratique avec certains lutheriens et avec les 
confessions incluses dans ce qu'on appelle «South Indian 
Scheme».

iii) De quelle maniere les decisions qui seront prises sur les the
mes du dialogue deviendront obligatoires pour toute la 
Communion anglicane d'Eglises.

iv) L'autorite dont jouissent les 39 articles et le Livre des rne-
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res communes dans la Communion anglicane d'Eglises.
c) En continuation avec ce qui fut fait a Belgrade par la Commis

sion interorthodoxe theologique:
i) Que soient envoyes par le Patriarcat oecumenique aux Egli

ses orthodoxes locales les documents relatifs aux contacts 
qui ont eu lieu jusqu'a maintenant entre anglicans et ortho
doxes, c'est-a-dire a Lambeth en 1930 et 1931, a Bucarest 
en 1 935, a Sofia et a Athenes en 1 940, a Moscou en 1956, 
pour la mise a jour de leur information et le completement de 
leurs archives.

ii) Qu'il soit recommande a la Commission interorthodoxe theo
logique de confier I'etude et le rapport sur tous les themes 
inscrits dans les quatre categories du rapport de la Commis
sion reunie a Belgrade a des theologiens specialises, sans 
aucune distinction.

3. I'Eglise vieille-catholique.
Concernant les vieux-catholiques notre Commission pense qu'on 

doit suivre les decisions de la Commission theologique interorthodoxe 
pour le dialogue avec I'Eglise vieille-catholique reunie a Belgrade 
durant la meme periode du 1er au 15 septembre 1966. Ainsi, il a ete 
decide:

a) Que la Commission theologique interorthodoxe,deja nommee, 
reorganisee et completee par des theologiens specialises, continue a 
preparer le dialogue. C'est cette Commission qui menera le dialoque 
quand le temps viendra.

b) Tenant compte que les vieux-catholiques, dans les discussions 
theologiques avec les orthodoxes ayant eu lieu jusqu'a maintenant, 
depuis les Conferences unionistes de Bonn des annees 1874 et 1875 
jusqu a la Conference de Bonn en 1931, n'ont pas presente de doc
trine stable en certains points et n'ont pas informe entierement les or
thodoxes sur I'ensemble de leur doctrine, que I'Archeveque d'Utrecht 
soit prie par le Patriarche oecumenique d'envoyer ou d'indiquer leurs 
textes revetus d'un caractere dogmatique et symbolique et que les 
vieux-catholiques soient pries de rediger, si possible, une confession 
de leur foi officielle, claire et exacte, editee et signee par un concile de 
leurs eveques et pasteurs.

c) Que ces textes a caractere dogmatique et symbolique soient 
soumis par le Patriarcat oecumenique a I'attention de ceux qui ont de
ja entrepris I'etude et la redaction de rapports introductifs quant aux
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points de la doctrine chretienne, ou fut constate un disaccord des 
vieux-catholiques avec I'Eglise orthodoxe ou un manque de clarte 
dans I'expose de leur doctrine.

d) Que les theologiens qui ont entrepris la redaction de pareils 
rapports soient pries d'accelerer leur travail, envoyant leurs etudes au 
membre de la Commission faisant fonction de secretaire.

e) Qu'au moment de commencer le dialogue par la rencontre des 
Commissions vieille-catholique et interorthodoxe reunies dans ce but 
et avant d'entrer dans les debats quant aux themes particuliers, il soit 
clarifie si I'accord conclu en 1931 entre les Eglises vieille-catholique 
et anglicane sur la communion eucharistique, ainsi que I'extension de 
cette communion de I'Eglise vieille-catholique a I'Eglise autonome des 
Philippines et aux Eglises reformees du Portugal et de I'Espagne 
(lesquelles de leur cote se trouvent en communion avec les differentes 
autres Eglises et communautes protestantes dont certaines rejettent 
les dogmes meme fondamentaux de la foi chretienne) ne constitue 
pas un obstacle insurmontable pour I'union des Eglises vieille- 
catholique et orthodoxe.

4. Les anciennes Eglises orientales.
Concernant le dialogue entre I'Eglise orthodoxe et les anciennes 

Eglises orientales notre Commission decide:
a) Que ce dialogue soit realise, puisqu'il correspond absolument 

d'une part au desir deja exprime d'une maniere panorthodoxe (1ere 
Conference panorthodoxe en 1961, 3eme Conference panorthodoxe 
en 1964, Reponses des Primats des Eglises orthodoxes locales aux 
Lettres du 9 juin 1965 sous No Prot. 389 du Patriarche oecumenique 
Athenagoras 1er) et d'autre part au desir unanime exprime egalement 
plusieurs fois par ces anciennes Eglises orientales quant a leur union 
avec I'Orthodoxie (Conference de ces Eglises a Addis-Abeba en mai 
1966).

b) Que la preparation de ce dialogue soit entreprise, du cote or
thodoxe par une Commission theologique interorthodoxe — constituee 
dans ce but a I'exemple de celle chargee des dialogues orthodoxe- 
anglican et orthodoxe-vieux-catholiques et dont les membres seront 
nommes par les Eglises orthodoxes locales parmi les theologiens spe
cialises — et du cote des anciennnes Eglises orientales par une Com
mission interorientale.

c) Que cette Commission theologique interorthodoxe pour le dia
logue procede:
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i) a une elucidation des points communs de la foi, et
ii) a une enumeration des differences existantes entre I'Egli- 

se orthodoxe et les anciennes Eglises orientales dont il est 
question, differences dogmatiques, canoniques, litur- 
giques et autres et a une redaction par des theologiens 
specialises d'etudes sur les points de la foi chretienne ou 
des differences sont notees, en particulier sur celies qui se 
rapportent au dogme christologique, a I'autorite des sept 
Conciles oecumeniques et au reglement de la coexistence 
dans la meme region de plusieurs patriarches.

d) Que dans le cas ou les travaux theologiques preparatoires, 
accomplis separement, seraient consideres comme suffisants, par en
tente et accord entre I'Eglise orthodoxe et ces Eglises orientales, les 
deux Commissions, interorthodoxe et interorientale, se rencontrent 
pour une etude commune et un dialogue sur les theses reciproques et,
en cas d'accord, pour la redaction d'un projet d'union qui devra etre
soumis en qualite de rapport aux Eglises de deux cotes.

5. I'Eglige lutherienne.
La Commission:
a) Considere comme profitable I'instauration des contacts re

ciproques entre les orthodoxes et les lutherienS/afin de creer de bon
nes relations et de preparer ainsi le terrain.

b) Pense que ce dialogue doit etre mene entre I'Eglise orthodoxe 
et la Federation lutherienne mondiale; considere cependant qu'il serait 
desirable de poursuivre et de faire aboutir au prealable un accord et 
une union entre celies des parties protestantes lutheriennes les plus 
grandes et les plus conservatrices.

c) Considere egalement necessaire que, dans le but de la prepa
ration du dialogue, I'etude des problemes qui pourraient en resulter 
soit des a present confiee aux theologiens orthodoxes specialises.

d) Propose que, lorsque tout ceci sera accompli, une Commission 
theologique interorthodoxe speciale soit constituee pour preparer 
dans ses details et mener dans le temps approprie le dialogue.

6. En outre, la Commission a pris certaines decisions concernant 
les principes fondamentaux qui devraient prevaloir dans les dialogues 
avec les autres Eglises ainsi que le mode de fonctionnement des Com
missions interorthodoxes, techniques et theologiques, chargees de 
mener ces dialogues. Ces decisions sont les duivantes:

a) Dorenavant, aucun pourparler theologique isole dans le but
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d'atteindre un accord entre une Confession heterodoxe quelle qu'elle 
soit et une Eglise orthodoxe locale quelle qu’elle soit ne doit avoir lieu. 
II va de soi que ceci n'exclut nullement tous les autres contacts entre 
theologiens heterodoxes et orthodoxes et representants des Eglises 
orthodoxes. Tout le contenu des contacts partiels de ce genre sera 
transmis a la Commission competente, pour information.

b) Que ces Commissions — pour la mise au point, dans le cadre 
de notre ordre ecclesiastique, d’un fonctionnement plus facile des 
Commissions interorthodoxes theologiques speciales chargees des 
dialogues — fonctionnent dorenavant selon la maniere suivante:

i) Des maintenant, ces Commissions seront convoquees la 
premiere fois par le Patriarche oecumenique, apres en
tente avec les Primats des Eglises orthodoxes locales; il 
sera confere par le Patriarche oecumenique I'autorite au 
president de chaque Commission de la convoquer ensui- 
te, chaque fois que cela sera necessaire.

ii) Chaque Commission, a Tissue d'une periode de travail, 
par son membre designe comme secretaire, transmet 
I'ensemble de ses textes et de ses documents aux secre
taires des Eglises locales, pour information.

iii) Le travail de chaque Commission termine, I'ensemble du 
resultat sera transmis, comme il a ete indique plus haut, 
aux Eglises locales. D'autre part, le president de la Com
mission communiquera au Patriarche oecumenique que 
la Commission a termine son travail et est prete a com- 
mencer le dialogue avec la Commission correspondante 
de I'Eglise heterodoxe. Le Patriarche oecumenique, apres 
s'etre entendu avec les Primats des Eglises orthodoxes, 
decidera quant au commencement du dialogue.

iv) Compte tenu qu'il ne s'agit pas de Commissions ecclesia- 
les mais de Commissions techniques et theologiques, 
chacune d'elles elira parmi ses membres son president et 
son secretaire pour toute la duree de son travail.

c) Lorsqu'un dialogue avec les heterodoxes aboutit a une con
clusion favorable, avant la proclamation ecclesiale officieile et avant 
que I'union avec I'Eglise en question ne soit scellee sacramentelle- 
ment, tous les resultats theologiques et tous les exposes par lesquels 
les autorites ecclesiastiques des deux cotes furent convaincues de 
I'union, seront publies et diffuses le plus largement possible, de sorte
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que non seulement I'Episcopat tout entier, mais aussi le plerome des 
deux Eglises en prennent connaissance et que I'union vienne comme 
un fruit du consentement unanime du clerge et du peuple.

C. Sur le theme: Etude de la maniere de contribuer par un ap- 
port orthodoxe plus systematique et plus complet a I'oeuvre 
du Conseil oecumenique des Eglises en general et en par- 
ticulier en vue de la IVe Assemblee generale de ce Conseil a 
Uppsal.

1. La Commission interorthodoxe reunie a Geneve exprime la 
conscience generale de I’Eglise orthodoxe d'etre un membre orga- 
nique du Conseil oecumenique des Eglises et sa decision ferme de 
contribuer par tous les moyens a sa disposition, theologiques et au- 
tres, a la promotion et au bon developpement de I'ensemble du travail 
du Conseil oecumenique des Eglises.

2. Dans ce but, elle considere indispensable que le Conseil oecu
menique des Eglises, en collaboration avec les Eglises orthodoxes lo
cales, nomme davantage de fonctionnaires orthodoxes, theologiens ou 
non.

3. Tous les representants des Eglises orthodoxes qui travaillent 
au Conseil oecumenique des Eglises, soit comme employes du Con
seil, soit comme representants officiels, doivent avoir des contacts 
reguliers entre eux.

4. La Commission exprime le souhait qu'une place permanente 
de secretaire orthodoxe ou de sous-secretaire soit instituee aupres de 
la Commission «Foi et Constitution» pour assurer un contact perma
nent entre cette Commission et les Eglises orthodoxes membres.

5. II est indispensable que dans les differents groupes d'etudes 
de la Commission «Foi et Constitution», chaque fois qu'ils sont formes, 
participent des representants orthodoxes specialises, invites dans ce 
but.

6. II est necessaire d'organiser de celebrations liturgiques or
thodoxes soigneusement preparees et organiquement integrees dans 
le programme des manifestations du Conseil oecumenique des Egli
ses.

7. La Commission exprime le voeu que le service d'editions du 
Conseil oecumenique des Eglises inclue parmi les etudes publiees 
dans le periodique «Ecumenical Review», ainsi que dans ses autres e- 
ditions, un nombre suffisant de collaborations des theologiens ortho-
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doxes, cela en vue d'une meilleure connaissance reciproque des points 
de vue theologiques.

8. Une formation systematique et une promotion de cadres or
thodoxes capables dans le mouvement oecumenique est necessaire et 
ce par des moyens divers (exemple: la creation de chaires speciales 
dans les facultes theologiques, de seminaires specialises etc). Cette 
necessite incombe aux Eglises orthodoxes locales.

9. En ce qui concerne, plus particulierement, le role de I'Orthodo- 
xie pendant la IVe Assemblee generale du Conseil oecumenique des 
Eglises a Uppsal, il est necessaire d'assurer une contribution orthodo
xe plus efficace par des rencontres regulieres entre les delegations or
thodoxes presentes — au moins par un representant mandate — en vue 
d'un echange d'informations sur les debats qui ont lieu dans les diffe- 
rentes sections et sur des problemes theologiques d'importance capi- 
tale.
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