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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ή  Γ ' Π ροσυνοδ ική  Π α νο ρθό δο ξο ς  Δ ιά σ κεψ ις  υπήρξε σημα
ντικόν γεγονός εις τήν κοινήν πορείαν τω ν κατά  τόπους άγιω τάτω ν 
Ο ρ θοδόξω ν Ε κκλησ ιώ ν πρός τήν Α γίαν κα ί Μ εγάλην Σ ύνοδον τής 
Ο ρθοδόξου  Ε κκλησ ία ς, ά φ ’ ένός μέν διότι ήξιοποίησε τήν έμπειρίαν 
έκ τώ ν δύο προηγουμένω ν Π ροσυνοδικώ ν Π ανορθοδόξω ν Δ ια σ κ έ
ψεων  (1976, 1982), ώς έπίσης καί τώ ν συνελεύσεων τής Δ ιορθοδόξου  
Π ρο π α ρα σ κευα σ τική ς  ’Ε π ιτροπής  (1971, 1986), ά φ ’ έτέρου δέ δ ιό 
τι έκάλυψεν έπιτυχώ ς τήν κατάλληλον προετοιμασίαν οχι μόνον τών 
θεμάτω ν τή ς  ήμερησίας δ ια τάξεω ς  τής συγκεκριμένης Δ ιασκέψεως, 
άλλά κα ί τοΰ πολυτίμου Κ α νονισμού  Λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  τώ ν Π ροσυνοδικώ ν  
Π ανορθοδόξω ν Δ ιασκέψ εω ν.

Βεβαίως, α ί έργασίαι τόσον τής Δ ιορθοδόξου  Π ρ ο π α ρ α σ κ ευ 
αστικής Ε π ιτρο π ής  (15- 23 Φ εβρουαρίου 1986), οσον κα ί τής Γ' 
Π ροσ υνοδ ικής  Π α νορθοδόξου  Δ ιασκέψ εω ς  (28 Ο κτω βρίου- 6 Ν οεμ
βρίου 1986) διεξήχθησαν υπό τήν βαρεΐαν συναισθηματικήν φόρτισιν 
έκ τής σοβαρας άσθενείας του μακαριστού Μ ητροπολίτου Γέροντος 
Χ αλκηδόνος κυρου Μ ελίτωνος, του διορατικού ήγέτου καί του με- 
γαλοπνόου έμπνευστου τής ολης προσυνοδικής δ ιαδικασ ίας καί τών 
θεσμικών λειτουργιώ ν τώ ν διορθόδοξω ν κα ί πανορθοδόξω ν οργάνω ν 
διά  τήν προπαρασκευήν του έργου τής Α γίας κα ί Μ εγάλης Συνόδου. 
Ο ύτως, ή Ο λομέλεια τής Π ανορθοδόξου  Δ ιασκέψεω ς έξέφρασε τήν 
βαθεΐαν λύπην αυτής διά  τήν δοκιμασίαν του Μ ητροπολίτου Γέροντος 
Χ αλκηδόνος κα ί ηυχήθη τήν ταχεΐαν άποκατάστασιν τής υγείας αυτου 
διά  τήν συνέχισιν τής σημαντικής άποστολής αυτου.

Ο  άναπληρώ σας τήν άπουσίαν του άειμνήστου Μ ητροπολίτου 
Γέροντος Χ αλκηδόνος κυρου Μ ελίτω νος εις τήν προεδρίαν τής Δ ιορθο
δόξου Ε π ιτρ ο π ή ς καί τής Π ανορθοδόξου  Δ ιασκέψεω ς Μ ητροπολίτης 
Μ ύρω ν κα ί μακαριστός πλέον Μ ητροπολίτης Γέρω ν Ε φ έσ ο υ  κυρός 
Χ ρυσόστομος άνταπεκρίθη πλήρω ς εις τό βάρος τώ ν άναληφθεισώ ν 
ευθυνώ ν διά  τήν άπρόσκοπτον συνέχισιν του πολυσημάντου έργου τής 
προπαρασκευής τής Α γίας καί Μ εγάλης Συνόδου εις τά  προκαθω ρισμέ- 
να  πλαίσια τώ ν καθιερω μένω ν διαδικασιώ ν. Βεβαίως, εις τήν υπεύθυνον 
αυτήν άποστολήν είχε τήν πρόθυμον καί πολύπτυχον υποστήριξιν του 
Π ροϊσταμένου του Ο ρ θοδόξου  Κ έντρου καί τής Γραμματείας έπί τής 
Π ροπαρασκευής τής Α γίας καί Μ εγάλης Συνόδου μακαριστου Μ η
τροπολίτου Ε λ β ετία ς  Δαμασκηνου καί τώ ν συνεργατώ ν αυτου διά  τήν 
κατάλληλον προετοιμασίαν τώ ν Ε ισηγήσεω ν  καί τώ ν προτάσεω ν  έπί 
τώ ν θεμάτω ν τής ήμερησίας δ ιατάξεω ς τής Γ ' Π ροσυνοδικής Π α νορ 
θοδόξου Δ ιασκέψεω ς, διό καί ή πα ρούσ α  εκδοσ ις  τών Π ρακτικώ ν  τών



έργασιών αυτής αποτελεί μίαν ευγνω μόνα έκφρασιν κα ί τής οφειλετικής 
μνήμης τής Ε κ κ λη σ ία ς διά  τό υ π ’ αυτώ ν έπιτελεσθέν έργον.

Ο  πρόγραμματισμός του έργου τή ς  Γ ' Π ρο σ υνο δ ικής  Π α νο ρ θ ο 
δόξου Δ ιασκέψ εω ς  καί ό τρόπος τής προετοιμασίας αυτου είχον ήδη 
καθορισθή υπό τής Δ ' Π α νορθοδόξου  Δ ιασκέψ εω ς  (Σαμπεζύ, 1968) 
καί είχεν ήδη έφαρμοσθή τόσον εις τήν πρώ την συνέλευσιν τής Δ ιο ρ 
θοδόξου Π ρο π α ρα σ κευα σ τική ς  ’Ε π ιτροπής  (Σαμπεζύ, 1971), οσον καί 
εις τάς έργασίας τής Α ' καί τής Β ' Π ρο σ υνο δ ική ς  Π α νορθοδόξου  Δ ι
ασκέψ εω ς  (Σαμπεζύ, 1976 κα ί 1982), τά  Π ρα κτικά  τώ ν όποίων έχουν 
ήδη δημοσιευθή εις τήν ειδικήν σειράν τής Γραμματείας Σ Υ Ν Ο Δ ΙΚ Α  
τόσον εις τήν έλληνικήν, οσον κα ί εις τήν γαλλικήν γλώ σσαν (τόμοι 
I- VIII) πρός ευρυτέραν πληροφόρησιν τώ ν κατά  τόπους άγιω τάτω ν 
Ο ρ θοδόξω ν Ε κκλησ ιώ ν κα ί του έκκλησιαστικου σώματος αυτώ ν έπί 
τής πορείας τής προπαρασκευής τής Α γίας καί Μ εγάλης Συνόδου.

Ή  Β ' Π ροσυνοδική Π α νορθόδοξος Δ ιάσκεψ ις (Σαμπεζύ 1982)) 
καθώ ρισε κα ί τά  θέματα  τής ήμερησίας δ ιατάξεω ς τής Γ ' Π ροσυνοδικής 
Π ανορθοδόξου  Δ ιασκέψεω ς, τά  όποΐα  θά  έδει νά  προετοιμασθουν 
προηγουμένω ς δ ιά  τής συγκλήσεως μιας συνελεύσεως τής Δ ιορθοδό- 
ξου Π ροπαρασκευαστικής Ε π ιτρ οπή ς, ήτοι: 1) ’Α να π ρ ο σ α ρ μ ο γή  τών 
π ερ ί νηστείας έκκλησιαστικώ ν διατάξεω ν. 2) Σ χέσεις  τών Ο ρθοδόξω ν  
Ε κκλησ ιώ ν π ρό ς  τόν  λο ιπόν χρ ιστια ν ικόν  κόσμον. 3) Ο ρθοδοξία  
κ α ί Ο ικουμενική κίνησις. 4) Σ υμ β ο λή  τών κ α τά  τόπους Ο ρθοδόξω ν  
Ε κκλησ ιώ ν εις έπ ικράτησ ιν  τών χριστιανικώ ν ιδεωδών τή ς  ειρήνης, τής  
έλευθερίας, τή ς  ά δελφ ο σ ύνη ς  κ α ί τή ς  ά γά π η ς  μ ετα ξύ  τών λαών, κα ί 
αρσιν τών φ υλετικώ ν διακρίσεω ν. Π έρα  τώ ν θεμάτω ν αυτώ ν άνετέθη 
εις τήν Γ ραμματείαν έπί τής προπαρασκευής τής Α γίας καί Μ εγάλης 
Συνόδου ά φ ’ ένός μέν ή έκπόνησις ένός «Σ χεδίου Κ α νονισμού  Λ ε ιτο υ ρ 
γ ία ς  τών Π ροσυνοδικώ ν Π ανορθοδόξω ν Δ ιασκέψ εω ν», ά φ ’ έτέρου 
δέ ή περαιτέρω  μελέτη του αιτήματος τής άγιω τάτης Ε κ κ λη σ ία ς τής 
Β ουλγαρίας διά  τήν κ α τ ’ ο ικονομ ίαν έκκλησιαστικήν  έκ λο γή ν  κ α ί χει- 
ροτονίαν  έπισκόπω ν κ α ί έκ ρασοφόρω ν κληρικώ ν ανευ μονα σ τικής  
κουράς.

Ή  υπό τής Γραμματείας έπί τής προπαρασκευής τής Α γίας 
καί Μ εγάλης Συνόδου κατάλληλος προετοιμασία τώ ν θεμάτω ν τής 
ήμερησίας δ ιατάξεω ς ένισχύθη ά φ ’ ένός μέν διά  τής προβολής εις τήν 
Ε Ισήγησιν  του Π ροϊσταμένου τής Γ ραμματείας καί συγκεκριμένων 
προτάσεων, ά φ ’ έτέρου δέ διά  τής έντάξεω ς εις τόν φάκελον καί ένός 
σχεδίου κειμένου π ερ ί τών βασικώ ν άρχώ ν  δ ι’ έκαστον θέμα, έπί τή βά
σει τώ ν σχετικών Σ υμβολώ ν  τώ ν κατά  τόπους άγιω τάτω ν Ο ρ θοδόξω ν 
Έ κκλησιώ ν. Υ πό τήν έννοιαν αυτήν, ή συγκληθεΐσα Δ ιορθόδοξος  
Π ροπ α ρα σκευα στική  Ε π ιτροπή  (Σαμπεζύ, 15-23 Φ εβρουαρίου 1986) 
ήξιολόγησε τάς προτάσεις τής Γραμματείας καί συνέθεσε, κ α τ’ έξοχον 
τρόπον μετά μακράς συζητήσεις, σπουδα ία  κείμενα έπί τώ ν θεμάτω ν τής 
ήμερησίας διατάξεω ς. Τά κείμενα αυτά  τής Δ ιορθοδόξου Ε π ιτρ οπή ς



παρουσιάσθησαν υπό του Π ροϊσταμένου τής Γραμματείας, καί, άφου 
ήξιολογήθησαν υπό τής Γ ' Π ροσυνοδικής Π ανορθοδόξου  Διασκέψε- 
ως (28 Ο κτω βρίου- 6 Ν οεμβρίου 1986), δ ι’ έκτενών συζητήσεων έν 
Ο λομελεία κα ί εις Έ π ιτρ οπά ς έγένοντο όμοφώ νω ς δεκτά, μετά τών 
άναγκα ίω ν διορθώ σεω ν καί συμπληρώσεων, δ ιά  νά  παραπεμ φ θουν εις 
τήν Α γίαν κα ί Μ εγάλην Σύνοδον, οπω ς έπίσης καί ό έπικυρω θείς «Κ α 
νονισμός Λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  τών Π ροσυνοδικώ ν Π ανορθοδόξω ν Δ ια σ κ έψ ε
ων», ήτοι:

1 .Η  σπουδα ιό της τής  Ν η σ τε ία ς  κ α ί ή τήρησ ις α υ τή ς  σήμερον.
2 .Σχέσεις τής Ε κκλη σ ία ς  π ρό ς  τόν  λο ιπόν χρ ιστια ν ικόν  κ ό 
σμον.
3 .Ο ρθόδοξος Ε κκλησ ία  κ α ί Ο ικουμενική κίνησις.
4. Η  συμβολή  τή ς  Ο ρθοδόξου  Ε κκλη σ ία ς  εις έπ ικράτησ ιν  τής  
ειρήνης, τή ς  δικαιοσύνης, τή ς  έλευθερίας, τή ς  ά δελφ οσ ύνης  
κ α ί τή ς  ά γά π η ς  μ ε τα ξύ  τών λαών, κ α ί αρσιν  τών φ υλετικώ ν  
κ α ί λοιπώ ν δ ιακρίσεω ν .

Π έρα  ομως τώ ν άνω τέρω  θεμάτων, ή Γ ' Π ροσυνοδ ική  Π α ν ο ρ 
θόδοξος Δ ιά σ κεψ ις  άπεδέχθη καί τήν είσήγησιν τής συγκροτηθεί- 
σης Ε ιδ ικής Ε π ιτρο π ής  δ ιά  τά  θέματα  τής ήμερησίας δ ια τάξεω ς  τής 
έπομένης Δ ' Π ροσ υνοδ ικής  Π α νο ρθο δό ξο υ  Δ ιασκέψ εω ς, είς τήν 
όποίαν συμπεριελήφθησαν ολα τά  ύπολειπόμενα  θέματα  του θεματο- 
λογίου τής Α γίας καί Μ εγάλης Συνόδου, ώστε νά  έπισπευθή ή προπα 
ρασκευαστική δ ιαδικασ ία  του έργου τής Α γίας κα ί Μ εγάλης Συνόδου, 
ήτοι:

1)Ο ρθόδοξος Δ ιασπορά
2)Τό Α ύ το κ έφ α λ ο ν  κ α ί τρόπος άνακηρύξεω ς αύτής.
3)Τό Α ύ τό νο μ ο ν  κ α ί τρόπος ά νακηρύξεω ς αύτού.
4)Τά Ιερ ά  Δ ίπτυχα .

Υ π ό  τήν έννοιαν αυτήν, έγένετο έπίσης δεκτή ή πρότασις τής 
Ε ιδικής Ε π ιτρ ο π ή ς δ ιά  τήν άνάλογον προετοιμασίαν τώ ν θεμάτω ν τής 
ήμερησίας δ ιατάξεω ς υπό τής Γραμματείας καί τήν πραγματοποίησιν 
τώ ν άναγκα ίω ν συνελεύσεων τής Δ ιορθοδόξου  Π ρο π α ρα σκευα στικής  
Ε πιτροπής  δ ιά  νά  καταστή δυνατή ή ώς οίόν τε τάχιον έπιθυμητή σύ- 
γκλησις τής Α γίας καί Μ εγάλη Συνόδου τής Ο ρ θοδόξου  Ε κκλησ ίας. 
Τ όν ίερόν αυτόν σκοπόν υπηρετεί καί ή παρουσα  έκδοσις.

Ό Μ ητροπ ολίτη ς Ε λβ ετία ς  Ιερ εμ ία ς  
Π ρο ϊσ τά μ ενος τή ς  Γ ρα μ μ α τεία ς  έπ ί τής  

Π ρο π α ρα σ κευή ς  τή ς  ’Α γ ία ς  κ α ί Μ εγά λ η ς  Σ υνό δο υ





—  9 —

Γ' ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ 
Σαμπεζύ, 28 Οκτωβρίου - 6 Νοεμβρίου 1986

* * *

Π Ρ Α Κ ΤΙΚ Α  - Κ Ε ΙΜ Ε Ν Α

Προσκλήσει τής Αυτου Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οίκουμενικου 
Πατριάρχου κ.κ. Δημητρίου, πρός τάς κατά τόπους Ο ρθοδόξους Εκκλησίας, 
συνεκλήθη, έν τω έν Σαμπεζύ, Γενεύης, Ο ρθοδόξω Κέντρω του Οίκουμενικου 
Πατριαρχείου μεταξύ 28ης Οκτωβρίου καί 6ης Νοεμβρίου, ή Γ Προσυνο
δική Πανορθόδοξος Διάσκεψις έπί τω τέλει τής θεωρήσεως καί περαιτέρω 
έπεξεργασίας τών διά τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής 
του παρελθόντος Φεβρουαρίου (15-23) καταρτίσθεντων κειμένων έπί τών 
θεμάτων: (α) «Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκκλησιαστικών διατά
ξεων», (β) «Σχέσεις τών Ο ρθοδόξων Εκκλησιών πρός τόν λοιπόν χριστιανι
κόν κόσμον», (γ) «Ορθοδοξία καί Οίκουμενική Κίνησις», καί (δ) «Συμβολή 
τών κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών είς έπικράτησιν τών χριστιανικών 
ιδεωδών τής είρήνης, τής έλευθερίας, τής άδελφοσύνης καί τής άγάπης με
ταξύ τών λαών, καί αρσιν τών φυλετικών διακρίσεων».

Τής Διασκέψεως ταύτης μετέσχον άντιπροσωπίαι πασών τών κατά 
τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, άπαρτισθεΐσαι ώς άκολούθως: 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Πρόεδρος 
Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Ευδοκιάδος κ. Γεώργιος 
Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βαρθολομαίος 
Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας κ. Παυλος 
Αίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Τσέτσης, σύμβουλος 
Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Εμμανουήλ Φωτιάδης, σύμβουλος 
Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Βασίλειος Αναγνωστόπουλος, σύμβουλος 
Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Ζήσης, σύμβουλος 
Πανοσιολ. Υπογραμματεύς κ. Μελίτων, γραμματεύς τής 
άντιπροσωπείας
ΠΑΤΡΤΑΡΧΕΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Σεβ. Μητροπολίτης Καρθαγένης κ. Παρθένιος
Σεβ. Μητροπολίτης Ερμουπόλεως κ. Παυλος
Σεβ. Μητροπολίτης Κεντρφας Αφρικής κ. Τιμόθεος
Σεβ. Μητροπολίτης Αξώμης κ. Πέτρος
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
Σεβ. Μητροπολίτης Ο ρους Λιβάνου κ. Γεώργιος
Σεβ. Μητροπολίτης Βηρυττου κ. Ηλίας
Πανοσιολ. κ. Ιωσήφ Άλλεν
Έλλογιμ. κ. Αλμπέρ Λαχάμ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας κ. Γερμανός



Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Τιμόθεος 
Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης Έλλογιμ.
Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδας 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ
Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου καί Γαλικίας κ. Φιλάρετος
Σεβ. Μητροπολίτης Μίνσκ καί Λευκορωσσίας κ. Φιλάρετος
Σεβ. Μητροπολίτης Κρουτίτσκης καί Κολόμνης κ. Ίουβενάλιος
Θεοφιλ. ’Επίσκοπος Dusseldorf κ. Λογγΐνος
Αίδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Βιτάλιος Μποροβόι, σύμβουλος
Αίδεσιμολ. Πρώθ. κ. Νικόλαος Γκουντιάεβ, σύμβουλος
Έλλογιμ. κ. Αλέξιος Σεργκιέβιτς Μπουέβσκυ, σύμβουλος
Έλλογιμ. κ. Γρηγόριος Νικολάεβιτς Σκομπέι, σύμβουλος
Έλλογιμ. κ. Μπόρις Αλεξάντροβιτς Νελιούμπωφ, γραμματεύς τής
άντιπροσωπείας
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΣΕΡΒΙΑΣ
Σεβ. Έπίσκοπος Σουμαδίας κ. Σάββας
Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Στόγιαν Γκόσεβιτς
Έλλογιμ. κ. Μίλος Βέζιν
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
Σεβ. Μητροπολίτης Τρανσυλβανίας κ. Αντώνιος
Σεβ. Μητροπολίτης Βανάτου κ. Νικόλαος
Θεοφιλ. Έπίσκοπος Πλοεστίου κ. Νήφων
Αίδεσιμολ. Καθηγ. κ. Ίω ν  Μπρία
Αίδεσιμολ. Καθηγ. κ. Στέφανος Αλέξε, σύμβουλος
Αίδεσιμολ. Καθηγ. Ντουμίτρου Ποπέσκου, σύμβουλος
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας Ζαγορας κ. Παγκράτιος
Σεβ. Μητροπολίτης Βράτσης κ. Καλλίνικος
Σεβ. Μητροπολίτης Σλίβεν κ. Ίωαννίκιος
Θεοφιλ. Έπίσκοπος Ζνεπολέκ κ. Δομητιανός
Αίδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Νικόλαος Σιβάρωφ, σύμβουλος
Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Τότιου Κόεβ, σύμβουλος
Έλλογιμ. κ. Ίβάν Δημητρώφ, σύμβουλος
Έλλογιμ. κ. Πέτκο Μπαλτζίεφ, σύμβουλος
Έλλογιμ. κ. Αλέξανδρος Γκοσποντίνωφ,
γραμματεύς τής άντιπροσωπείας
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου κ. Χρυσόστομος
Θεοφιλ. Χωρεπίσκοπος Σαλαμΐνος κ. Βαρνάβας
Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βασίλειος Καραγιάννης
Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ανδρέας Μιτσίδης
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σεβ. Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παντελεήμων
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Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Χριστόδουλος 
Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος 
Σεβ. Μητροπολίτης Νικοπόλεως κ. Μελέτιος 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 
Σεβ. Έπίσκοπος Βροτσλάβ κ. Ιερεμιας 
Αίδεσιμολ. κ. Γιέρζυ Τοφιλούκ 
Έλλογιμ. κ. Νικόλαος Κοζλόφσκυ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Σεβ. Μητροπολίτης Σουχούμης καί Αμπιχαζίας κ. Δαυίδ 
Σεβ. Έπίσκοπος Τσκονδίδης κ. Ζωσίμιος 
Αίδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Γκουράμ Σαλαμπερίτζε 
Έλλογιμ. κ. Μπόρις Γκάγκουα, σύμβουλος 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
Σεβ. Μητροπολίτης Πράγας καί πάσης Τσεχοσλοβακίας κ. Δωρόθεος
Θεοφιλ. Έπίσκοπος Πρέσοβ κ. Νικόλαος
Θεοφιλ. Έπίσκοπος Μιχαλόβτσε κ. Ίωάννης
Αίδεσιμολ. Πρωτοπρ. Δρ Γιαροσλάβ Σουβάρσκυ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΦΙΛΛΑΝΔΙΑΣ
Σεβ. Μητροπολίτης Έλσιγκίου κ· Ιωάννης
Αίδεσιμολ. π. Βέικκο Πούρμονεν

Τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως προήδρευσε, 
κατά τήν κανονικήν τάξιν καί παράδοσιν, ό Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. 
Χρυσόστομος, Αρχηγός τής Αντιπροσωπίας του Οίκουμενικου Πατριαρχεί
ου, τήν Γραμματείαν δέ αυτής ησκησε ό Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ. 
Δαμασκηνός, Γραμματεύς έπί τής Προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου.
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ΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ 
Η ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΩΝ

* * *

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 1986 
Απογευματινή Συνεδρία

18.30 - 19.30

Συμφώνως πρός τήν αχρι τουδε τηρηθεΐσαν παράδοσιν, τήν 28ην 
Οκτωβρίου συνήλθον ύπό τήν Προεδρίαν του Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων 
κ. Χρυσοστόμου, Αρχηγου τής Αντιπροσωπίας του Οίκουμενικου Πατριαρ
χείου καί Προέδρου τής Διασκέψεως, οί Αρχηγοί τών Αντιπροσωπιών τών 
Ορθοδόξων Έκκλησιών έν τή Διασκέψει, άπουσιαζόντων τών μή είσέτι 
άφιχθέντων έκπροσώπων τών Έκκλησιών Σερβίας καί Τσεχοσλοβακίας, 
πρός θεώρησιν του ένώπιον τής Διασκέψεως ταύτης έργου καί καθορισμου 
τών έπί μέρους διαδικασιακών αυτής.

Έ ν  άρχή ό Μητροπολίτης Μύρων, έν τή ίδιότητι αυτου ώς Αρχηγου 
τής Αντιπροσωπίας του Οίκουμενικου Πατριαρχείου καί Προέδρου τής Δι- 
ασκέψεως, έν προσαγορεύσει πρός τούς Αρχηγούς τών Αντιπροσωπιών τών 
άγιώτατων Ορθοδόξων Έκκλησιών λέγει τά άκόλουθα:

Άγιοι άδελφοί, ευχαριστίαι καί ευγνωμοσύνη πρός τόν Θεόν άνέρχον- 
ται είς τάς καρδίας ήμών έπί τή συναντήσει ήμών ταύτη πρός συγκρότη- 
σιν τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, τής όποίας πρώτον 
έργον είναι ή θεώρησις του έργου τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Έπιτροπής, έργον προκείμενον ένώπιον ήμών. Ώς γνωστόν, ή συνελθουσα 
τόν παρελθόντα Φεβρουάριον Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Έπιτρο- 
πή προέβη είς τήν σύνταξιν καλώς συγκεκροτημένων κειμένων έπί τών 
τεσσάρων θεμάτων τής Ή μερησίας Διατάξεως ήμών, τά όποΐα κείμενα κα- 
λούμεθα νά μελετήσωμεν, νά συμπληρώσωμεν, τυχόν νά διορθώσωμεν, νά 
άποδεχθώμεν καί νά παραπέμψωμεν, ώς συγκεκροτημένους πλέον φακέ
λους, είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Νομίζω ότι καί διά τό έργον 
τουτο τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής πρέπει νά εί'μεθα 
ευγνώμονες, διότι τω όντι, κατά κοινήν όμολογίαν, έπετεύχθη τό καλλίτε- 
ρον.

Τούτου δοθέντος, φρονώ ότι καί κατά τήν παρουσαν Διάσκεψιν θά 
έδει όπως έργασθώμεν κατά τήν αχρι τουδε κρατήσασαν τάξιν, ήτοι έν 
Ολομελεία καί έν Έπιτροπαΐς, αιτινες θά υποβάλλουν τά πορίσματα αυτών 
τή Ολομελεία πρός μελέτην καί άπόφανσιν. Ή δη  ό Γραμματεύς έπί τής 
Προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ώς Γραμματεύς καί τής 
παρούσης Διασκέψεως, έχει έτοιμάσει σχέδιον προγράμματος, τό όποΐον 
παρακαλώ όπως άναγνώση, ινα τύχη τής έγκρίσεως ήμών.

Ό Σεβ. Γραμματεύς: Αναγινώσκει τό σχέδιον προγράμματος έργασιών 
τής Διασκέψεως, έχον ώς έξής:
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Τρίτη, 28 Οκτωβρίου
Άφιξις Αντιπροσωπιών

18.30 - 19.30 Σύσκεψις Αρχηγών Αντιπροσωπιών 
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου
08.15 - 09.15 Θεία Λειτουργία έπί τή ένάρξει τών έργασιών

τής Διασκέψεως.
09.30 - 10.30 α)Έναρκτήριος Ομιλία Προέδρου

β)Χαιρετισμός Προϊσταμένου Ορθοδόξου Κέ
ντρου καί παρουσίασις Φακέλων Διασκέψεως.

11.00 - 12.15 Χαιρετισμοί Αντιπροσώπων.
15.30 - 17.00 Χαιρετισμοί Αντιπροσώπων.
17.15 - 18.30 Παρουσίασις Προγράμματος κ.λπ.
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου
09.15 - 10.30 Είσηγητική παρουσίασις υπό του Γραμματέως

του θέματος «Αναπροσαρμογή των περί νηστεί
ας έκκλησιαστικων διατάξεων» - Συζήτησις.

11.00 - 12.15 Είσηγητική παρουσίασις υπό του Γραμμα
τέως του θέματος «Σχέσεις των Ορθοδόξων 
’Εκκλησιών πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κό
σμον» - Συζήτησις.

15.30 - 17.00 Είσηγητική παρουσίασις υπό του Γραμματέως
του θέματος «Ορθοδοξία καί Οικουμενική Κί- 
νησις» - Συζήτησις.

17.15 - 18.30 Είσηγητική παρουσίασις υπό του Γραμμα-
τέως του θέματος «Συμβολή των κατά τό 
πους Ορθοδόξων Εκκλησιών είς έπικράτησιν 
των χριστιανικών ιδεωδών της ειρήνης, της 
έλευθερίας, της άδελφοσύνης καί της άγάπης 
μεταξύ των λαων, καί αρσιν των φυλετικων δι
ακρίσεων» - Συζήτησις.
Κατάρτισις Έπιτροπών.

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου
09.15 - 10.30 Έπιτροπαί.
11.00 - 12.15 Έπιτροπαί.
15.30 - 17.00 Έπιτροπαί.
16.15 - 17.30 Έπίσημος έπίσκεψις Αρχηγών Αντιπροσωπιών

είς τάς Πολιτικάς Αρχάς της Γενεύης.
17.15 - 18.30 Έπιτροπαί
20.00 - 21.30 Έ πιτροπαί (έάν παραστή άνάγκη)

Σάββατον, I Νοεμβρίου
09.15 - 10.30 Έπιτροπαί.
11.00 - 12.15 Έπιτροπαί.
15.30 - 17.00 Έ πιτροπαί (έάν παραστή άνάγκη).
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17.15 - 18.30 Έ πιτροπαί (έάν παραστή άνάγκη).
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου
09.30 - 12.00 Θεία Λειτουργία.
12.30 Γευμα.
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου
09.15 - 10.30 Παρουσίασις κειμένων Επιτροπών.
11.00 - 12.15 Παρουσίασις κειμένων Επιτροπών.
15.00 - 16.00 Έπίσημος έπίσκεψις τών Αρχηγών τών

Αντιπροσωπιών είς τό Παγκόσμιον Συμβούλι- 
ον Έκκλησιών.

16.00 - 17.00 Έπίσημος έπίσκεψις τών Αρχηγών τών
Αντιπροσωπιών είς τήν Διάσκεψιν Ευρωπαϊκών 
Έκκλησιών.

17.15 - 18.30 Παρουσίασις κειμένων Επιτροπών.
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου
09.15 - 10.30 Παρουσίασις κειμένων Επιτροπών.
11.00 - 12.15 Παρουσίασις κειμένων Επιτροπών.
17.15 - 18.30 Έπίσημος έπίσκεψις τών Αρχηγών τών

Αντιπροσωπιών είς τήν έδραν τής Έ θνικής Με- 
τερρυθμισμένης Έκκλησίας τής Γενεύης.

20.00 - 21.30 Παρουσίασις κειμένων Επιτροπών (έάν
παραστή άνάγκη).

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου
09.15 - 10.30 Αποδοχή άποφάσεων προτεινομένων είς τήν

Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον.
11.00 - 12.15 Λήξις έργασιών.
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου
09.30 Θεία Λειτουργία έπί τή λήξει τών έργασιών τής

Διασκέψεως.
Αναχώρησις Αντιπροσωπιών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άγιοι άδελφοί, ώς απαντες ένθυμούμεθα, ένώπιον 
τής Διασκέψεως ήμών, πλήν τών λοιπών θεμάτων τής ήμερησίας διατά- 
ξεως, υπάρχει καί έν έτερον διαδικασιακόν, έπί του όποίου θά έδει όπως 
άποφασίσωμεν. Πρόκειται περί του θέματος του υπό τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής κατά τόν παρελθόντα Φεβρουάριον κα- 
ταρτισθέντος σχεδίου Κανονισμοϋ Λ ειτουργίας των Προσυνοδικων Π αν
ορθοδόξων Διασκέψεων, όπερ καί θά έδει όπως πρός έφαρμογήν λάβη καί 
τό χρΐσμα τής άποφάσεως τής παρούσης Διασκέψεως ήμών. Φρονώ, λοιπόν, 
αυριον έν τή έν όλομελεία συνεδρία ήμών, ώς πρώτον θέμα, νά προβώμεν είς 
τήν έγκρισιν του ήδη υπό πάντων ήμών άποδεκτου γενομένου Κανονισμου 
τούτου.

Οί Σεβ. Αρχηγοί τών Αντιπροσωπιών τών άγιωτάτων κατά τόπους 
Ορθοδόξων Έκκλησιών άποδέχονται τήν πρότασιν του Σεβ. Προέδρου τής
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Διασκέψεως καί όρίζουσιν όπως κατά τήν πρώτην έν Ολομελεία συνεδρίαν 
τής Διασκέψεως έγκριθή τό υπό τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Έπιτροπής καταρτισθέν Σχέδιον Κανονισμοϋ Λ ειτουργίας των 
Προσυνοδικων Πανορθοδόξων Διασκέψεων.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Σεβάσμιοι Πατέρες καί Αδελφοί, έπειδή μετά τάς 
παρουσιασθησομένας Είσηγήσεις του Σεβ. Γραμματέως θά έπακολουθήση 
έλευθέρα συζήτησις, παρακαλώ όπως έκάστη Αντιπροσωπία έκφράση 
έλευθέρως τάς άπόψεις αυτής έπί τών τιθεμένων θεμάτων, ώστε νά γνωρί
ζουν καί αί συστηθησόμεναι Έπιτροπαί τάς άπόψεις τής Ολομελείας καί τά 
πλαίσια έντός τών όποίων θά κινηθουν.

Ό Σεβ. Μ ητροπολίτηςΚιέβου: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, μήπως τό προτεινό- 
μενον χρονοδιάγραμμα τής μιας ώρας καί 15 λεπτών δέν τυγχάνει έπαρκές 
διά τήν συζήτησιν έκάστου παρουσιασθησομένου θέματος; Έ ά ν παραστή 
άνάγκη θά ήδύνατο τουτο νά παραταθή;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τουτο τυγχάνει αυτονόητον.
Ό Σεβ. Μ ητροπολίτης Σ τάρας Ζαγοράς: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, κατά 

τάς συνεδριάσεις τής Ολομελείας, ή συζήτησις θά γίνεται κατά τά Δίπτυχα 
ή έλευθέρως;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή  μέν συζήτησις θά γίνεται έλευθέρως, διά τής 
παροχής τής σχετικής άδείας υπό του προεδρεύοντος, δεδομένου ότι ένιαι 
Έκκλησίαι πιθανόν νά μή επιθυμούν νά διατυπώσουν γνώμην. Ό σον 
άφορά όμως είς τά άπευθυνθησόμενα χαιρετιστήρια Μηνύματα διά τών 
άντιπροσωπιών τών Έκκλησιών θά τηρηθουν άπαρεγκλίτως τά Δίπτυχα.

Άγιοι Πατέρες καί Αδελφοί, έπί τή ένάρξει τών έν όλομελεία συ
ζητήσεων θά διανεμηθουν οί φάκελοι, περιλαμβάνοντες τά κείμενα καί 
τό λοιπόν υλικόν διά τό υπ’ όψιν ήμών έργου. Ο  Σεβ. Γραμματεύς τής 
Διασκέψεως έμερίμνησεν ώστε απαντες οί σύνεδροι νά έχουν ένώπιον 
αυτών πάντα τά σχετικά. Πλήν όμως του κυρίως τούτου έργου τής Δια- 
σκέψεως, ένώπιον αυτής προβάλλει ή άνάγκη του καθορισμου, κατά τά 
πανορθοδόξως έγκεκριμένα διαδικασιακά, τής ήμερησίας διατάξεως τής 
τετάρτης φάσεως του προπαρασκευαστικού έργου τής Αγίας καί Μεγά
λης Συνόδου. Πρός έξέτασιν υπολείπονται, ώς γνωστόν, τά έξής τέσσα- 
ρα θέματα: (α) Ορθόδοξος Διασπορά, (β) Τό Αύτοκέφαλον καί ό τρόπος 
άνακηρύξεως αύτοϋ, (γ) Τό Αύτόνομον καί ό τρόπος άνακηρύξεως αύτοϋ, 
καί (δ) Τά Ορθόδοξα Δίπτυχα, τά όποΐα λόγω τής φύσεως αυτών τυγχά
νουν άλληλένδετα μεταξύ των. Διαχωρισμός τις αυτών καί έξέτασις καθ’ 
όμάδας ί'σως παρουσιάζει δυσκολίας τινάς, λόγω άκριβώς της έσωτερικής 
συναφείας αυτών. Καλούμεθα, λοιπόν, όπως έπιληφθώμεν καί του θέματος 
τούτου καί άποφασίσωμεν σχετικώς. Ίσ ω ς καλόν θά ήτο όπως πρός μελέ
την του θέματος τούτου, πλήν τών έπί τών τεσσάρων θεμάτων Επιτροπών, 
συσταθή καί είδική Υποεπιτροπή, ήτις καί θά υποβάλη τάς έπί του σημείου 
τούτου σχετικάς άπόψεις αυτής τή Ολομελεία τής Διασκέψεως πρός κρίσιν 
καί άπόφανσιν. Διά νά έχωμεν δέ πρόσφατον ένώπιόν μας πλήρη τήν είκόνα
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τών άναλαβουσών τήν έπεξεργασίαν τών θεμάτων τούτων Έκκλησιών καί 
τών άνταποκριθεισών είς τήν ευθύνην αυτών ταύτην, ή Γραμματεία έπί τής 
Προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου έχει έτοιμάσει πλήρη κα
τάλογον τών θεμάτων.

Έπίσης, έπειδή ί'σως ένιαι Έκκλησίαι δέν έχουν προχείρους τάς 
έργασίας ταύτας, παρακαλώ τόν Σεβ. Γραμματέα όπως, εί γε καί παρίστατο 
άνάγκη, άποστείλη καί αυθις ταύτας είς τάς Έκκλησίας πρός μελέτην καί 
έπεξεργασίαν.

Ό Σεβ. Γραμματεύς: Βεβαίως καί θά άποσταλουν καί πάλιν αϊ 
έργασίαι αυται πρός τάς κατά τόπους Ο ρθοδόξους Έκκλησίας πρός συ- 
μπλήρωσιν τών φακέλων αυτών.

Ό Σεβ. Μ ητροπολίτης Ό ρους Λιβάνου: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, νά 
έρωτήσω ποΐοι θά συμμετάσχουν είς τάς έπί τή ένάρξει καί τή κατακλεΐδι 
τής Διασκέψεως θείας Λειτουργίας καί ποία ή υποχρέωσις συμμετοχής είς 
αυτάς; Έ ά ν δηλαδή θά ήδυνάμεθα νά άναχωρήσωμεν, έφ’ όσον λήξουν αί 
έργασίαι, ανευ συμμετοχής είς τήν έπί τή κατακλεΐδι θείαν Λειτουργίαν;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Αί έπί τή ένάρξει καί τή κατακλεΐδι τής Διασκέψεως 
θεΐαι Λειτουργίαι προβλέπονται υπό του συνταχθέντος καί υπό τήν έγκρισιν 
ήμών πάντων ευρισκομένου Κανονισμοϋ Λ ειτουργίας των Προσυνοδικων 
Πανορθοδόξων Διασκέψεων. Βεβαίως, καλόν θά ήτο όπως απαντες οί σύνε
δροι παρακολουθήσωμεν καί δοξολογήσωμεν τό όνομα του Θεου έν τή έπί 
τή κατακλεΐδι τής Διασκέψεως θεία Λειτουργία. Έ φόσον όμως υπάρχουν 
άποχρώντες λόγοι, έπιβάλλοντες τήν άναχώρησιν άντιπροσώπων τινών, θέ
λει έπιδειχθή κατανόησις.

Καί νυν, Πατέρες καί Αδελφοί, έάν δέν υπάρχη έρώτησίς τις, ας θεω- 
ρήσωμεν τό έργον ήμών διά τήν έσπέραν ταύτην.

Ουδενός τών παρόντων Αρχηγών τών Αντιπροσωπιών παρατηρήσαν- 
τός τι ό Σεβ. Πρόεδρος έπάγεται τά άκόλουθα:

Ό Σεβ.Π ρόεδρος: Ευχαριστώ θερμότατα πάντας υμας, αγιοι άδελφοί, 
διά τήν συμβολήν υμών πάντων είς τήν άποψινήν συγκέντρωσιν καί ευχομαι 
μεθ’ υμών, όπως καί αί έργασίαι ήμών τών ήμερών αυτών διεξαχθώσιν έν 
άδελφική άγάπη καί κατανοήσει καί στεφθώσιν υπό έπιτυχίας, έπ’ άγαθω 
τής προαγωγής του άναληφθέντος υπό τών Έκκλησιών ήμών ίερου έργου 
τής πορείας τής καθόλου Ορθοδόξου Έκκλησίας πρός τήν Αγίαν καί Με- 
γάλην Σύνοδον καί έπ’ άγαθω του άντικείμενου είς ό άποβλέπει αυτη, ήτοι 
του πιστου καί ευσεβους λαου του Θεου. Πρίν ή κατακλείσω, θά έπεθύμουν 
όπως γνωρίσω υμΐν ότι δυνατόν, έφ’ όσον παραστή άνάγκη, νά κληθώμεν καί 
αυθις οί Αρχηγοί τών Αντιπροσωπιών πρός θεώρησιν παντός άνακύπτοντος 
θέματος. Ευχαριστώ καί αυθις θερμώς.

Οί παρόντες Σεβ. αγιοι Αρχιερεΐς, Αρχηγοί τών Αντιπροσωπιών τών 
κατά τόπους Ορθοδόξων Έκκλησιών, έκφράζουν τάς ευχαριστίας καί τήν 
ευγνωμοσύνην αυτών πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστο
μον, Αρχηγόν τής Αντιπροσωπίας του Οίκουμενικου Πατριαρχείου καί 
Πρόεδρον τής Γ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Λύεται ή συνεδρία.
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Α' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 1986)

* * *

ΕΝΑΡΚΤΉΡΙΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Μετά τήν τέλεσιν τής έναρκτηρίου άκολουθίας (Παράρτημα I), ό 
Σεβ. Πρόεδρος παρουσιάζει τή Ολομελεία τόν λόγον του έπί τή ένάρξει τών 
έργασιών τής Διασκέψεως, έχοντα ώς άκολούθως:

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Σεβάσμιοι Πατέρες καί ήγαπημένοι Αδελφοί, Έκπρόσωποι τών 

Αγίων ήμών Ο ρθοδόξων Έκκλησιών, οί συγκροτουντες τήν παρουσαν Δι- 
άσκεψιν.

Έ ν  Ονόματι του Παντοδυνάμου καί έν Τριάδι προσκυνουμένου Θεου 
κηρύττω τήν έναρξιν τών έργασιών τής Γ' ταύτης Προσυνοδικής Πανορθο- 
δόξου Διασκέψεως.

Εί'η τό Ό νομα του Κυρίου ευλογημένον.
Αξιωθέντες, είς βραχύ χρόνον άπό τής λήξεως κατά τόν τελευταΐον 

Φεβρουάριον - τών έργασιών τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Έπιτροπής, νά φθάσωμεν καί είς τόν νέον τουτον σημαντικόν σταθμόν, ό 
όποΐος μας όδηγεΐ πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, οφείλομεν πρωτί- 
στως νά ευχαριστήσωμεν τόν Πανάγαθον Θεόν διά τήν Χάριν Αυτου καί διά 
τήν έν τή Χάριτι Αυτου νέαν συνάντησιν ήμών ένταυθα. Οφείλομεν άκόμη 
νά φανώμεν, καί πάλιν καί πολλάκις, δέκται τών Δωρεών του Παρακλήτου, 
ό όποΐος όδηγεΐ τήν Έκκλησίαν “είς πάσαν τήν άλήθειαν” (Ίωαν. 16,13), καί 
ό όποΐος ένισχύει ήμας, ταπεινούς έργάτας του θελήματος του Κυρίου καί 
έντολοδόχους τών Έκκλησιών μας, είς βαθμιαίαν μέν, πάντοτε δέ όμως σύν
τονον προώθησιν καί σταδιακήν όλοκλήρωσιν του άναληφθέντος υψηλου 
καί άγίου έργου. Οφείλομεν, τέλος, νά έκφράσωμεν καί τήν ευγνωμοσύνην 
πρός τάς Έκκλησίας μας διά τήν άνάθεσιν τής έκπροσωπήσεώς των είς ήμας 
κατά τήν φάσιν αυτήν τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Είναι όντως μεγά
λη ή προσγιγνομένη είς ήμας τιμή, έξ ου καί άνάλογος είναι καί ό βαθμός τής 
ευθύνης μας κατά τήν έπιτέλεσιν του έν προκειμένω καθήκοντος ήμών.

Ταυτα έν προοιμίω προσειπών, έχω τήν τιμήν, ώς Αρχηγός τής 
Αντιπροσωπίας του Οίκουμενικου Πατριαρχείου, νά άπευθύνω πρός όλους 
σας τόν Χαιρετισμόν, τά καλά αίσθήματα καί τάς θερμάς ευχάς τής Αυτου 
Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οίκουμενικου Πατριάρχου κ.κ. Δημητρίου. 
Ή  Αυτου Θειοτάτη Παναγιότης, μέ τήν περί Αυτήν Ιεραρχίαν, καλωσορί- 
ζουσα υμας είς τήν ίεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν ταύτην Στέ
γην, χαιρετίζει έν τω προσώπω υμών τούς Αγιώτατους Προκαθημένους καί 
τάς κατ’ αυτούς άδελφάς Ο ρθοδόξους Έκκλησίας καί ευχεται ευόδωσιν 
καί έπιτυχίαν είς τό έργον τής Διασκέψεως πρός παγίαν προκοπήν τής Αγίας 
ήμών Ο ρθοδοξίας καί πρός ευορκον διακονίαν του πιστου λαου του Θεου.
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Έ γώ  προσωπικώς, πρόθυμος διάκονος τής έδρας ταύτης, σας χαιρε
τίζω μέ τιμήν βαθεΐαν καί άγάπην πολλήν καί ευχαριστώ έκ τών προτέρων 
διά τήν συναντίληψιν καί συνεργασίαν, τήν όποίαν θά μοί παράσχητε κατά 
τήν έπιτέλεσιν τών ευθυνών μου, αί όποΐαι άπορρέουν άπό τήν θέσιν μου 
αυτήν.

Πατέρες καί Αδελφοί.
Είναι γνωστά τά θέματα, περί τά όποΐα θά ένδιατρίψη ή παρουσα Διά

σκεψις. Τό έργον τό όποΐον θά έπιτελέσωμεν έδώ έπί τών θεμάτων αυτών 
καί έπί τών σχετικών κειμένων, τά όποΐα συνετάχθησαν άπό τήν Διορθόδο- 
ξον Προπαρασκευαστικήν Έπιτροπήν, είναι έργον έλεύθερον, υπεύθυνον, 
άλλά καί όριστικόν, διότι ό,τι προέλθει άπό έδώ θά έχη παραπεμφθή είς τήν 
όριστικήν καί τελευταίαν φάσιν τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ή καί 
ό,τι θά ήθελε κριθή ώς άνεπαρκές ή άναθεωρητέον, θά έχη άναπεμφθή είς 
περαιτέρω διορθόδοξον διεργασίαν, κατά τά πανορθοδόξως προαποφασι- 
σθέντα καί καθορισθέντα.

Τουτο δέν σημαίνει βεβαίως ότι τό έργον τής παρούσης Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως δέν περιγράφεται, κατά τινα τρόπον, άπό 
τήν προηγουμένην έργασίαν, ή όποία έγινεν άπό μέρους τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής του παρελθόντος Φεβρουαρίου. Έκάστη 
Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, ώς καί ή παρουσα, έχει φυσικήν 
- καί θά έλεγον - όντολογικήν συνάφειαν πρός τήν προηγηθεΐσαν αυτής Δι- 
ορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Έπιτροπήν, ή όποία καί προετοιμάζει 
αυτήν κα θ ’ ύλην, όσον καί κ α τ’ είδος. Καί τό τοιουτον είναι άπολύτως φυ
σικόν.

Λέγω «καθ’ ύλην», διότι, βασικώς, τά θέματα έχουν ευρει ήδη 
είς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Έπιτροπήν όχι μόνον τήν 
άναμενομένην καί έμπρέπουσαν άνάλυσιν καί έπεξεργασίαν, άλλά καί τό 
πλέον έξισορροπημένον θεολογικόν, όσον καί ίστορικο-ιδεολογικόν πλαί- 
σιον άναπτύξεως, διαπλατύνσεως καί προωθήσεως, είς τρόπον ώστε όλα τά 
προτεινόμενα έπί έκάστου θέματος νά είναι τά καλλίτερα έκ τών δυναμέ- 
νων νά λεχθουν καί τά προβλεπόμενα νά γίνουν ευρύτερον άποδεκτά άπό 
τάς Έκκλησίας μας, ήτοι τόσον άπό τήν Ιεραρχίαν των καί τά υπεύθυνα 
διοικητικά Σώματα των, όσον καί άπό τό ευρύτερον πλήρωμά των, άπό 
τόν Κλήρόν των δηλαδή καί τόν Λαόν των, έν τω μέτρω, φυσικώς, τής 
όφειλετικής έμπράκτου ένημερώσεώς των πρός κατάλληλον δημιουργίαν 
τής κοινής συνειδήσεως τής Έκκλησίας.

Λέγω όμως καί «κατ’είδος», διότι τά θέματα έλαβον ήδη καί 
τήν ένδεικνυομένην διατύπωσίν των, κατόπιν πολλής, σοβαρας καί 
έπιμεμελημένης συντακτικής έργασίας. Πολλοί άπό ήμας, διά νά μή ε’ίπω 
οί περισσότεροι, καί όπωσδήποτε οί υπευθυνότεροι, γνωρίζομεν μέ πόσην 
πολλαχώς έσταθμισμένην προσοχήν προέβημεν είς τήν σύνταξιν τών κειμέ
νων, τά όποΐα σήμερον έχομεν έμπρός μας. Ό χ ι μόνον αί ίδέαι καί αί γενικαί 
καί θεμελιώδεις άρχαί έπί έκάστου θέματος, τό όποΐον διαπραγματεύεται
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κάθε έπί μέρους κείμενον, άλλά καί κάθε ίδιαιτέρα φράσις καί πολλάκις καί 
αί λέξεις άπετέλεσαν άντικείμενον λεπτομερους καί σχολαστικής συζητήσε- 
ως καί έπιλογής.

Είς όλα τά άνωτέρω, τά όποΐα άποτελουν τήν κατ’ άντικείμενον καί 
έξ άντικείμενου θεώρησιν καί άξιολόγησιν του έργου τής παρούσης Δια- 
σκέψεως, έν συναρτήσει πρός τήν προηγηθεΐσαν Διορθόδοξον Προπαρα
σκευαστικήν Έπιτροπήν, πρέπει νά προσθέσωμεν καί τόν υποκειμενικόν 
παράγοντα.

Ό πω ς καί αν έχουν τά πράγματα, είναι γεγονός ότι τά περισσότερα έκ 
τών πρώτων υπευθύνων προσώπων είς τήν παρουσαν Διάσκεψιν υπήρξαν 
έκ τών άντιστοίχως υπευθύνως έργασθέντων είς τήν προηγηθεΐσαν Διορθό- 
δοξον Προπαρασκευαστικήν Έπιτροπήν ώς Έκπρόσωποι τών Έκκλησιών 
των ή ώς Αρχηγοί τών Αντιπροσωπιών των. Καί τό πραγμα αυτό έχει τήν 
σημασίαν καί τήν βαρύτητά του. Υ πάρχει μία σχετικώς μή διακοπτομένη 
διαδοχή ευθύνης τών προσώπων είς τήν προπαρασκευήν τής Αγίας καί Με
γάλης Συνόδου. Καί αυτό είναι μία ίδιαιτέρα ευνοια τής θείας Προνοίας. 
Ή  διαδοχή αυτή δημιουργεΐ καθεστώς συνεχείας καί συνεπείας είς τό όλον 
έργον καί άποτελεΐ ένα παράγοντα μονιμότητος καί συνεχους άνελίξεως 
καί βελτιώσεως διά τά κείμενα καί τάς έννοίας καί άληθείας, τάς όποίας 
έκφράζουν.

Αλλ’ είς τό σημεΐον αυτό θέτω τό έρώτημα:
Ό λ α  τά άνωτέρω δεσμεύουν τάς Αντιπροσωπίας, καί έπομένως καί 

τάς Έκκλησίας, είς τήν παρουσαν φάσιν τής Προσυνοδικής Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως, όπως καί είς κάθε αλλην άνάλογον περίπτωσιν Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως; Τό έρώτημα είναι ευρύτερον: Αί Προσυνοδι- 
καί Πανορθόδοξοι Διασκέψεις δεσμεύονται άπό τάς Διορθοδόξους Προ- 
παρασκευαστικάς Έ πιτροπάς καί μέχρι ποίου σημείου;

Απαντώ: Βεβαίως καί άναντιρρήτως αί Προσυνοδικαί Πανορθό
δοξοι Διασκέψεις είναι τό έκάστοτε μείζον Σωμα καί έχουν τά έκ του γε
γονότος τούτου προκύπτοντα ίδιάζοντα γνωρίσματα καί πλεονεκτήματα 
των. Ό λ α  τά σημεΐα ταυτα έχουν καθορισθή λεπτομερώς έπί πανορθοδό
ξου έπίπεδου. Ή  έκάστοτε Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις έχει 
τό δικαίωμα νά κρίνη καί άξιολογήση τό έργον της ή τών Διορθοδόξων 
Προπαρασκευαστικών Έπιτροπών, νά άποδεχθή τά υπ’ αυτών συνταχθέντα 
κείμενα ή νά τροπολογήση καί βελτιώση αυτά - κυρίως νά βελτιώση αυτά 
— ή καί νά θεωρήση αυτά κατά περίπτωσιν ώς άνεπαρκή καί άναπεμπτέα 
είς περαιτέρω διορθόδοξον διεργασίαν, έρευναν καί διατύπωσιν. Τό παρά
δειγμα τοϋ θέματος της Ν ηστείας είναι εν έξ αυτών.

Αλλά καί, παρά τό άναντίρρητον αυτό δικαίωμα έκάστης 
Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, αυτη, κατά τινα τρόπον, περι
γράφεται, καί τά κατ’ αυτήν όριοθετουνται άπό τό έργον τής έκάστοτε Δι- 
ορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής. Υ πάρχει ήθική τις δέσμευσις 
έπί τών είς ί'σον βαθμόν πανορθοδόξως διενεργηθέντων έν τή Διορθοδόξω
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Προπαρασκευαστική Έπιτροπή. Τουτο δέν σημαίνει μείωσιν ή περιορισμόν 
τής ευθύνης καί του έργου τής Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψε- 
ως. Αμφότερα τά σώματα ταυτα έπεχουν θέσιν «τεχνικων Έπιτροπων» έπ’ 
άναφορά πάντοτε πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Έ ργάζονται καί 
συγκεκριμενοποιούν τά θέματα «ad referendum» πρός αυτήν, ή όποία καί 
είναι ή μόνη τελικώς άποφαινομένη καί θεσμοθετουσα άρχή έν τή Έκκλησία. 
Αμφότερα ευρίσκονται είς τήν διάθεσιν τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου καί 
συνοδοιπορουν είς τήν γενικωτέραν πορείαν τής Έκκλησίας πρός αυτήν, 
ώς αμεσα όργανα αυτής. Ε ίναι τά έπιτελικώς προοδοποιουντα τήν Σύνοδον 
συλλογικά σώματα μελέτης καί προεργασίας δι’ αυτήν, τά όποΐα μέ όλην τήν 
έργασίαν, τήν όποίαν έπιτελουν, καί τό έργον τής Συνόδου διευκολύνουν, 
άλλά καί τήν ευρύτεραν κοινήν συνείδησιν τής Έκκλησίας διαρορφώνουν 
καί καλλιεργουν καθ’ όδόν πρός τήν Σύνοδον. Ή  Διορθόδοξος Προπα
ρασκευαστική Έπιτροπή, ώς έλαττον σώμα, είναι τό «έργαστήριον»  τής 
Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, καί αυτή μέ τήν σειράν της, 
ώς μεΐζον σώμα, είναι ό όριστικός «προθάλαμος» τής Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου.

Βεβαίως, ή τοιαύτη προσυνοδική διαδικασία, τήν όποίαν 
άκολουθουμεν σήμερον, ήμπορεΐ νά θεωρηθή ώς ξένη πρός τήν ευρυτέραν 
περί τάς Συνόδους παράδοσιν καί πραξιν τής Έκκλησίας ήμών. Είναι γνω
στόν ότι αί Σύνοδοι τής πρώτης χιλιετίας συνεκαλουντο καί άπεφαίνοντο έν 
Αγίω Πνεύματι καί είργάζοντο ώς τά άπολύτως συλλογικά καί θεόπνευστα, 
προκειμένου περί τών Οίκουμενικών Συνόδων, όργανα τής Έκκλησίας, είς 
τά όποΐα οί συγκροτουντες αυτά Πατέρες άπεφαίνοντο κατά τήν συνοδικήν 
αυτών συνείδησιν, αί δέ άγορεύσεις των έκεΐναι ώριοθέτουν καί καθώριζον 
τήν έν Αγίω Πνεύματι τελικήν άπόφανσιν καί θέσπισιν τής Συνόδου.

Αλλά, θά πρέπει νά σημειωθή, ότι καί είς τάς περιπτώσεις έκείνας 
προηγουντο μακραί πρό έκάστης Συνόδου περίοδοι καλλιεργείας κλίματος - 
διά μικροτέρων συνάξεων καί άλληλοεπικοινωνιών έπισκόπων, διά πλουσί- 
ας συγγραφικής ή έπιστολιμαίας θεολογικής δραστηριότητος καί δι’ αλλων 
ποικίλων κατ’ άνθρωπον καί κατά περίπτωσιν τρόπων - περίοδοι, λέγω, 
καλλιεργείας ευρυτέρου κλίματος περί τήν ή τάς διδασκαλίας καί περί τήν 
ή τάς έκκλησιαστικο-κανονικάς ρυθμίσεις, τάς όποίας θά είσήγεν έκάστη 
Σύνοδος είς τήν ζωήν τής Έκκλησίας. Οπωσδήποτε δέ δέν ήσαν αγνωστοι 
καί αί καθ’ όμάδας καί καθ’ όμοιογενεΐς όμίλους, γεωγραφικώς, έθνικώς, 
γλωσσικώς ή αλλως καθοριζομένους, έργασίαι έν έκάστη Συνόδω. Πάντα 
ταυτα μαρτυρουν, ότι υπήρχε καί είς τάς περιπτώσεις αυτάς τών πρώτων 
Συνόδων ποιά τις προσυνοδική καί ένδοσυνοδική διαδικασία, ή όποία καί 
έθεωρεΐτο ώς ή άναγκαία, έκ τών πραγμάτων έπιβαλλομένη καί κατά τό 
άνθρώπινον στοιχεΐον ίσχύουσα προϋπόθεσις όμαλής λειτουργίας τής έν 
Αγίω Πνεύματι τελικώς άποφαιν,όμενης Συνόδου.

Έ ά ν  σήμερον, «mutatis mutandis». άκολουθεΐται ή ήδη πανορθοδόξως 
καθορισθεΐσα διαδικασία καί μέθοδος, ή αγουσα ήμας είς τήν Αγίαν καί Με-
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γάλην ήμών Σύνοδον, τουτο δέν σημαίνει άλλοτρίωσιν τής Ο ρθοδοξίας άπό 
τήν συνοδικήν παράδοσιν καί πραξιν. Ο  σκοπός καί στόχος τής Έκκλησίας 
είναι άναλλοιώτως ό αυτός: ή σύγκλησις τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου 
ήμών. Αί κατ’ ανθρωπον μέθοδοι καί διαδικασίαι δύνανται νά διαφέρουν ή 
νά ποικίλλουν. Άλλ’ ό αυτός Παράκλητος είναι ό όδηγών τήν Έκκλησίαν, 
υπό πάσας τάς φάσεις αυτάς, πρός τόν τελικόν σκοπόν, ό όποΐος είναι ή 
έν Αγίω Πνεύματι άπόφανσις καί θεσμοθέτησις τών τής Έκκλησίας πρα
γμάτων. Υπό ταύτην τήν προοπτικήν, άντιλαμβανόμεθα όλοι όποΐον καί 
όπόσον υπεύθυνον καί ίερόν έργον έχομεν νά έπιτελέσωμεν έδώ. Έ χομεν 
τό ίερόν καθήκον νά διενεργήσωμεν τά πάντα έν φόβω Θεου. Μακράν άπό 
κάθε ίδιοτέλειαν έκκλησιαστικήν ή προσωπικήν. Μέ μόνον κριτήριον τήν 
διακονίαν του πιστου Λαου του Θεου. Μέ σύντονον προσοχήν διά τήν παντί 
σθένει διατήρησιν τής ένότητος τής Ορθοδοξίας. Καί αυτονοήτως, κατά συν
είδησιν. Κατ’ άπολύτως ορθόδοξον συνείδησιν. Αναγνωριζομένης πάντοτε 
τής ίδιαζούσης θέσεως, τήν όποίαν κατέχει τό Πνευμα τό Άγιον έν έκάστη 
φάσει τής ένδορθοδόξου έργασίας ήμών.

Πατέρες καί Αδελφοί.
Δέν θά έπεκταθώ είς τήν παρουσίασιν καί άνάλυσιν τών τεσσάρων 

γνωστών θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως ήμών. Τουτο θά κάμη ό Σεβ. 
Γραμματεύς. Θά έπεθύμουν όμως νά θέσω υπ’ όψιν σας τάς δυναμένας νά 
υπάρξουν σκέψεις περί τό έφεξής τέταρτον στάδιον τής προπαρασκευής τής 
Αγίας καί Μεγάλης ήμών Συνόδου. Καί περισσότερον συγκεκριμένως, περί 
τά έναπομένοντα τέσσαρα τελευταΐα θέματα, τά άναγεγραμμένα είς τήν 
ήμερησίαν διάταξιν αυτής. Ταυτα είναι τά έξής:

α) Ορθόδοξος Διασπορά.
β) Τό αύτοκέφαλον καί τρόπος άνακηρύξεως αύτοϋ.
γ) Τό αύτόνομον καί τρόπος άνακηρύξεως αύτοϋ.
δ) Δίπτυχα.
Είναι γνωστή ή σημασία καί σπουδαιότης τών τεσσάρων αυτών θε

μάτων. Από τήν όρθήν ένδορθόδοξον άντιμετώπισίν των καί άπό τά θετικά 
έπ’αυτών άποτελέσματα τής διορθοδόξου διεργασίας καί συμφωνίας, ώς 
καί άπό τάς σχετικάς τελικάς άποφάσεις τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου 
θά έξαρτηθή αυτή αυτη ή ένότης τής Ορθοδοξίας. Ήμεΐς, οί έκπρόσωποι 
τών Έκκλησιών είς τήν παρουσαν Γ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διά- 
σκεψιν, καλούμεθα νά όριοθετήσωμεν τήν έφεξής πανορθόδοξον έργασίαν 
ήμών, όχι άπλώς όρίζοντες τήν ήμερησίαν διάταξιν τής προσεχους Δ' ή καί 
Ε ' προπαρασκευαστικής φάσεως τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, άλλά καί 
συνειδητοποιουντες τόσον τήν σπουδαιότητα τών θεμάτων αυτών, όσον καί 
τό άλληλένδετον αυτών καί τήν έκκλησιολογικήν περιχωρητικότητά των, μέ 
όλας τάς έπί τών συνειδήσεων τών πιστών έπιπτώσεις καί έπεκτάσεις αυτών, 
τά όποΐα, ώς έχουν σήμερον, υποβαθμίζουν τό κυρος τής Ορθοδόξου ήμών 
Έκκλησίας.

Ουδεμία υπάρχει άμφιβολία ότι ή Διασπορά, μέ τήν δύσκολον καί
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περιπεπλεγμένην προβληματολογίαν της σήμερον, δέν είναι δυνατόν νά 
έξετασθή άνεξαρτήτως τών άρχών, αί όποΐαι θά ίσχύσουν διά τήν έκχώρησιν 
καί άπόκτησιν τής Αύτοκεφαλίας  καί τής Αυτονομίας  έν τή Ορθοδοξία. 
Αλλ’ ουτε καί τά θέματα τής Αύτοκεφαλίας  καί τής Αύτονομίας  δύνανται 
νά λυθουν ανευ τής ευρυτέρας διασυνδέσεως, τήν όποίαν παρουσιάζουν 
πρός τήν σύγχρονον πραγματικότητα περί τήν Διασποράν. Καί έτι περαιτέ
ρω. Ουδέ τό ώς άπλούστερον έμφανιζόμενον θέμα τών Διπτύχων ήμπορεΐ 
νά έξετασθή καί νά έπιλυθή χωρίς τήν παράλληλον διευκρίνησιν καί θε- 
σμοθέτησιν τών ίσχυουσών άρχών έν τή Έκκλησία περί Αύτοκέφαλου  καί 
Αυτόνομου, διότι μόνον όταν καθορισθουν αί άρχαί αυταί τό θέμα τών Δι- 
πτύχων θά ευρη τήν κανονικήν καί τήν υπό πάντων άποδεκτήν δυναμένην 
νά γίνη λύσιν του.

Βεβαίως, ίδεολογικαί έσωτερικώς καί αλλαι έμπράγματοι προτεραιό
τητες ήμπορουν νά υπάρξουν είς τήν έξέτασιν τών θεμάτων. Καί άσφαλώς 
θά ληφθουν καί αυταί υπ’ όψιν άπό μέρους ήμών. Πάντως, έν τή παρούση 
Διασκέψει, ή όποία καθορίζει, κατά τά πανορθοδόξως άποφασισθέντα, τά 
θέματα τής προσεχους Διασκέψεως, καλούμεθα νά όρίσωμεν, ποΐα καί πόσα 
θέματα έκ τών έναπομενόντων τεσσάρων θά περιλάβωμεν είς τήν ήμερησίαν 
διάταξιν τής Δ ’ περιόδου του έργου ήμών. Ή  καί ευρύτερον άκόμη: θά πε- 
ριλάβωμεν όλα τά ώς ανω τέσσαρα θέματα όμου ή μερίδα μόνον αυτών, καί 
ποΐα;

Ή  έδρα αυτη δέν έπιθυμεΐ νά έπηρεάση τήν σκέψιν τών Συνέδρων 
πρός ταύτην ή έκείνην τήν κατεύθυνσιν. Απλώς έπισημαίνει τήν υπαρξιν 
του προβλήματος καί τάς υπαρχούσας έξ άντικειμένου δυσκολίας πρός 
άντιμετώπισίν του. Έκεΐνο πάντως, τό όποΐον θά ήδύνατο νά ε’ίπη είναι ότι, 
λόγω τής φύσεως τών ένώπιον ήμών κειμένων τεσσάρων προσεχών θεμά
των, ή άναμένουσα τάς Έκκλησίας μας έργασία θά είναι δύσκολος καί ή 
διανοιγομένη περίοδος δύναται νά προβλεφθή ώς άρκούντως μακρά.

Καί έάν μέν κατ’ άρχήν δέν διαχωρισθουν τά θέματα άπ’ άλλήλων, 
θά χρειασθή μία μέν, άλλά μακροτέρα προσυνοδική περίοδος, όπωσδήποτε 
δέ, έάν θέλωμεν νά γίνη καλή καί είς βάθος έργασία, θά άπαιτηθουν πλεί- 
ονες συγκλήσεις τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής πρό 
τής Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Έ ά ν πάλιν προτιμηθή ό 
διαχωρισμός τών θεμάτων άπ’ άλλήλων, θά χρειασθουν περισσότεραι τής 
μιας προσυνοδικαί περίοδοι, όσαι τουλάχιστον θά είναι καί αί δέσμαι τών 
θεμάτων, τά όποΐα θά έπιλεγουν.

Αλλ’ έπί πάντων τούτων τόν λόγον έχετε σεΐς, Πατέρες καί Αδελφοί. 
Ίσως θά άπαιτηθή νά όρίσωμεν μίαν είδικήν μικράν Υποεπιτροπήν μελέτης 
του σημείου τούτου τής προσεχους ήμερησίας διατάξεως καί νά ζητηθή άπό 
αυτήν νά υποβάλη τήν Έκθεσίν της πρός τήν Ολομέλειαν μέ τάς έν προκειμένω 
σκέψεις καί είσηγήσεις αυτής, ί'να ή Ολομέλεια κρίνη έπί τών έφ’ έξής μέ βά- 
σιν ώρισμένας καί συγκεκριμένας πλέον προτάσεις. Περί αυτου όμως θά 
άποφασισθή τό δέον κατά τήν κατάλληλον στιγμήν τών συνεδριάσεων ήμών.
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Σεβάσμιοι Πατέρες καί άγαπητοί Αδελφοί,
Ίδού αί άποψεις τής έδρας έπί τής φύσεως καί τής έκτάσεως του 

έργου ήμών κατά τήν παρουσαν Γ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκε- 
ψιν. Χαιρετίζων καί πάλιν υμας έν άγάπη πολλή, ευχομαι άδιάλειπτον τήν 
παρουσίαν του Παρακλήτου έν μέσω ήμών κατά τάς ήμέρας ταύτας καί 
έπικαλουμαι δαψιλή τήν Χάριν Του έφ’ όλους ήμας, ί'να έπιτελέσωμεν τό 
έμπιστευθέν είς ήμας άπό τάς Έκκλησίας μας έργον έν φόβω Θεου καί ζήλω 
άνυποκρίτω.

Έ σ τω  ό Κύριος βοηθός καί σκεπαστής τής Διασκέψεως ήμών καί 
πάντων ήμών.

Γένοιτο.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Πατέρες καί άδελφοί, μετά άπό τήν έπίσημον αυτήν 
έναρξιν τών έργασιών τής Διασκέψεώς μας, έν όνόματί του Θεου καί πρίν 
ή άρχίσωμεν νά άκούωμεν τούς Χαιρετισμούς  τών Αντιπροσωπιών, ό Π ρο
ϊστάμενος του Ορθοδόξου Κέντρου του Οίκουμενικου Πατριαρχείου, Σεβ. 
Μητροπολίτης Έλβετίας κ. Δαμασκηνός, υπό τήν ίδιότητά του αυτήν, θέλει 
νά χαιρετίση τήν όμήγυριν. Έ ν  συνέχεια, θά άναγνώση ένημερωτικόν σημεί
ωμα, υπό τήν έτέραν ίδιότητά του, του Γραμματέως έπί τής Προπαρασκευής 
τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, Ένημερωτικόν σημείωμα έπί τών παρεχο- 
μένων φακέλων. Ο  άγιος Γραμματεύς έχει τόν λόγον.

Ο Σεβ. Γραμματεύς: Ευχαριστώ αγιε Πρόεδρε.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
του Προϊσταμένου του Ο ρθοδόξου Κέντρου 

του Οίκουμενικου Πατριαρχείου
Σεβ. αγιε Πρόεδρε, σεβάσμιοι Πατέρες, άγαπητοί Αδελφοί,
Ώς Προϊστάμενος του Ορθοδόξου Κέντρου του Οίκουμενικου Π α

τριαρχείου αίσθάνομαι ίδιαιτέραν χαράν καί συγκίνησιν, υποδεχόμενος πάν- 
τας υμας, τά έξέχοντα μέλη τών τιμίων άντιπροσωπιών πασών τών κατά 
τόπους Ο ρθοδόξων Έκκλησιών, είς τήν Γ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον 
Διάσκεψιν. Ή  χαρά είναι αυτονόητος, ή δέ συγκίνησις μεγάλη, διότι κατά τό 
τρέχον έτος συμπληρουται ήδη μία όλόκληρος είκοσαετία άπό τής ίδρύσεως 
του Ορθοδόξου Κέντρου. Είναι λοιπόν πρόσθετος ή ευλογία Θεου ή κατά 
τό έτος αυτό σύγκλησις ένταυθα τής τε Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Έ πιτροπής κατά μήνα Φεβρουάριον καί τής παρούσης Προσυνοδικής Π αν
ορθοδόξου Διασκέψεως. Τό έξαιρετικόν αυτό γεγονός μου έπιτρέπει νά 
υποσημειώσω δι’ ολίγων λέξεων τήν έπί μίαν συναπτήν είκοσαετίαν συνέ
χειαν καί συνέπειαν αυτου, παρά τάς τυχόν κατά καιρούς διαπιστωθείσας 
έλλείψεις ή παραλείψεις, είς τήν διακονίαν τής Ορθοδοξίας. Ή  τοιαύτη 
οργανική συνέχεια άπορρέει άναμφιβόλως έκ τής αυστηρας προσηλώσεως 
είς τούς καθορισθέντας έν τω ίδρυτικω Πατριαρχικω καί Συνοδικω Τόμω 
σκοπούς.
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Οί έν λόγω σκοποί υπηρετουνται πιστώς διά τών ποικίλων δραστηρι
οτήτων του Ορθοδόξου Κέντρου, ήτοι:

α) διά τής έν αυτω συγκλήσεως πασών τών μετά τήν ί'δρυσιν αυτου 
Διορθοδόξων Έπιτροπών καί Προσυνοδικών Διασκέψεων, ώς τής Δ' Παν- 
ορθοδόξου Διασκέψεως (1968), τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Έπιτροπής (1971), τής Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως 
(1976), τής Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως (1982), τής Δι
ορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής (Φεβρουάριος 1986) καί 
τής παρούσης Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Πρός δ ’ έπί 
τούτοις έπραγματοποιήθη ή μετ’άπόφασιν τής Α ' Προσυνοδικής Πανορ
θοδόξου Διασκέψεως όργάνωσις είδικου Συνεδρίου πρός έξέτασιν του θέ
ματος του κοινου έορτασμου του Πάσχα (1977) καί συσκέψεως Έπιτροπής 
άστρονόμων πρός μελέτην του αυτου θέματος (1979),

β) διά τής τακτικής όργανώσεως τών έτήσιων Θεολογικών Σεμινα
ρίων μέ τήν συμμετοχήν κληρικών καί θεολόγων έκ πασών σχεδόν τών 
άγιώτατων Ορθοδόξων Έκκλησιών,

γ) διά τών έκδόσεων του δεκαπενθημέρου δελτίου «Έπίσκεψις», του 
περιοδικου «Συνοδικά», τών «Θεολογικων Μελετων τοϋ Σαμπεζύ»  κ.α.,

δ) διά τής φιλοξενίας τών Μεικτών Έπιτροπών, έν όλομελεία ή καί είς 
υποεπιτροπάς, πρός προετοιμασίαν ή διεγαγωγήν τών έπισήμων Θεολογικών 
Διαλόγων τής Ορθοδόξου Έκκλησίας, ώς μετά τών Αγγλικανών (1970, 
1972, 1981), τών Παλαιοκαθολικών (1970, 1975, 1977, 1983), τών Αρχαίων 
Ανατολικών Έκκλησιών (1979, 1985), τών Ρωμαιοκαθολικών (1977, 1978), 
τών Λουθηρανών (1978) καί τών Μετερρυθμισμένων (1986),

ε) διά τής συγκλήοεως σειρας διομολογιακών άκαδημαϊκών Συνεδρί
ων καί τών πολλαπλών συναφών δραστηριοτήτων του έπιτελείου του Κέν
τρου κ.α.

Διά τών δραστηριοτήτων αυτών τό Ο ρθόδοξον Κέντρον κατέστησε 
πράγματι κατά τήν διαρρεύσασαν είκοσαετίαν αίσθητήν τήν παρουσίαν 
αυτου είς τε τάς διορθοδόξους σχέσεις καί είς τόν σύγχρονον οίκουμενικόν 
Διάλογον. Ώς έδρα τής Γραμματείας έπί τής Προπαρασκευής τής Αγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου προσφέρει τήν όφειλετικήν διακονίαν του είς τήν προ
ετοιμασίαν καί τήν έπίσπευσιν τής πορείας πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην 
Σύνοδον. Ώς Ορθόδοξον έν τή Δύσει Κέντρον άποτελεΐ άναμφιβόλως ση
μαντικήν γέφυραν διά τήν ευχερεστέραν καί ίσότιμον συνάντησιν συνόλης 
τής Ο ρθοδοξίας μέ τόν δυτικόν χριστιανικόν κόσμον. Ή  έμπειρία τής διαρ- 
ρευσάσης είκοσαετίας, ή όποία έπιστέφεται διά τής έν αυτω συγκλήσεως 
τής παρούσης Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, θά ήδύνατο 
νά θεωρηθή άσφαλές κριτήριον διά τήν άξιολόγησιν καί τών μελλοντικών 
προοπτικών δραστηριότητος του Ορθοδόξου Κέντρου. Υ ποδέχομαι λοι
πόν πάντας υμας είς τό Ορθόδοξον τουτο Κέντρον, είς τόν «οίκον», ώς θά 
έλεγον, τής Α.Θ. Παναγιότητος του Οίκουμενικου Πατριάρχου κ.κ. Δημη- 
τρίου, είς τόν οίκον όλων υμών, ευχόμενος πρός πάντας υμας τό ώς ευ παρέ-
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στητε καί πασαν τήν άπό Κυρίου ευλογίαν είς τό ήμέτερον έργον.
Ο Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Έλβετίας κ. Δα

μασκηνόν, Προϊστάμενον του Κέντρου τούτου, διά τά λόγια καλωσορισμου, 
τά όποΐα άπηύθυνε πρός τήν όμήγυριν. Νομίζω ότι έχομεν άρκετόν χρόνον 
μέχρι του διαλείμματος, είς τρόπον ώστε ό Σεβασμιώτατος νά παρουσιάση 
τούς φακέλους, τούς όποίους έχομεν ένώπιόν μας, καί ταυτοχρόνως, έάν 
θά χρειασθή, νά κάμωμεν μερικά διαδικασιακά πολύ άπλα, όπως είναι τό 
πρόγραμμα τών έργασιών καί τό ήμερήσιον πρόγραμμα μέ μίαν σχετικήν 
άπόφασιν, τήν όποίαν πρέπει νά λάβωμεν άναφορικώς πρός τά τηλεγραφή
ματα πρός τούς Αρχηγούς τών Έκκλησιών μας. Ο  αγιος Γραμματεύς έχει 
τόν λόγον.

Ο Σεβ. Γ ραμματεύς : Ευχαριστώ αγιε Πρόεδρε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΦΑΚΕΛΩΝ
Ένημερωτικόν Σημείωμα 

τής Γραμματείας έπί τής Προπαρασκευής τής Συνόδου

Κατά τήν καθιερωμένην διαδικασίαν προπαρασκευής τής Αγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου, κατόπιν καί σχετικής προτάσεως τής Διορθο- 
δόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής (πρβλ. Ανακοινωθέν, έν: Δι
ορθόδοξος Προπαρασκευαστική Έπιτροπή τής Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου, Σαμπεζύ, 1986, έκδ. πολυγρ., σ. 168), ή Γραμματεία έπί τής 
Προπαρασκευής τής Συνόδου υπέβαλεν είς τούς Προκαθημένους τών κατά 
τόπους άγιώτατων Ορθοδόξων Έκκλησιών τά Πρακτικά τής Διορθοδό- 
ξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής, τής συνελθούσης έν τω έν Σαμπεζύ 
Ορθοδόξω Κέντρω άπό 15ης έως 23ης παρελθόντος μηνός Φεβρουαρίου, 
είς τάς τρεΐς έπίσημους γλώσσας τών Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Δια
σκέψεων, ήτοι τήν έλληνικήν, τήν ρωσσικήν καί τήν γαλλικήν.

Ή  Γραμματεία έπί τής Προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συν
όδου, έκπληρουσα τήν έπιθυμίαν τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Έ πιτροπής (πρβλ. Ανακοινωθέν, αυτόθι), έδημοσίευσεν έντός τών καθο- 
ρισθέντων χρονικών όρίων, καί δή μετά τήν 1ην Απριλίου τρ. έ., τά τέσ- 
σαρα είσηγητικά κείμενα αυτής, έξασφαλίσασα αμα τήν κυκλοφορίαν 
αυτών έλληνιστί, ρωσσιστί καί γαλλιστί. Παραλλήλως, τά κείμενα ταυτα 
υπεβλήθησαν υπό τής Γραμματείας είς τούς Προκαθημένους τών κατά τό
πους Ο ρθοδόξων Έκκλησιών, ώς καί είς απαντα τά μέλη τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής. Ό θεν, οί σεβάσμιοι σύνεδροι τής παρού- 
σης Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως έλαβον έν καιρω τω δέ- 
οντι τά άπαραίτητα διά τήν διεξαγωγήν τών ένταυθα έργασιών των έπίσημα 
κείμενα. Έπιπροσθέτως, ή Γραμματεία έπί τής Προπαρασκευής θέτει σή
μερον είς τήν διάθεσιν τών σεβασμίων συνέδρων τής παρούσης Διασκέψε- 
ως πρόσθετον βοηθητικόν υλικόν, τό όποΐον θά ήδύνατο νά χρησιμεύση 
διά τήν έργασίαν τόσον τής όλομελείας, όσον καί τών όρισθησομένων
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έπιτροπών. Ουτως, οί φάκελοι, οί όποΐοι τίθενται είς τήν διάθεσιν έκάστου 
συνέδρου, πλήν ώρισμένων τεχνικών πληροφοριών, ώς έπί παραδείγματι 
του ήμερησίου προγράμματος, του προγράμματος έργασιών, του καταλό
γου τών άντιπροσώπων κ.α., περιέχουν:
1) Τόν VI τόμον τής σειρας «Θεολογικαί Μ ελέται τοϋ Σαμπεζύ», περιέχοντα 
τάς άνακοινώσεις καί μελέτας διακεκριμένων καθηγητών καί θεολόγων, 
ήμετέρων καί μή, έπί του γενικου θέματος «Ορθοδοξία καί Οικουμενική 
Κίνησις», θέμα τό όποΐον διεπραγματεύθη τό 6ον Θεολογικόν Σεμινάριον 
του Ορθοδόξου Κέντρου.
2) Τόν VII τόμον τής σειρας «Θεολογικαί Μ ελέται τοϋ Σαμπεζύ», περι- 
έχοντα ώσαύτως άνακοινώσεις καί μελέτας διακεκριμένων καθηγητών 
καί θεολόγων, ήμετέρων καί μή, έπί του γενικου θέματος «Συμβολή των 
Ορθοδόξων Έκκλησιων είς τήν έπικράτησιν τοϋ χριστιανικοϋ ιδεώδους της 
ειρήνης», τό όποΐον διεπραγματεύθη έπίσης τό 6ον Θεολογικόν Σεμινάριον 
του Ορθοδόξου Κέντρου. Ο  τόμος ουτος φέρει τόν τίτλον «Μία Ορθόδοξος 
θεώρησις της είρήνης».
3) Τόμον φέροντα τόν τίτλον «Θεολογικοί Διάλογοι - Μία Ορθόδοξος 
Προοπτική». Είς τόν τόμον τουτον ό Γραμματεύς έπί τής Προπαρασκευής 
τής Συνόδου παρουσιάζει έν είδική μέν μελέτη τάς έπί μέρους πτυχάς τών 
διμερών Θεολογικων Διαλόγων, έν παραρτήματι δέ απαντα τά μέχρι σήμε
ρον δημοσιευθέντα έπίσημα κείμενα τών Διαλόγων τούτων.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Σεβ. αγιε Γραμματευ ευχαριστουμεν διά τήν πα- 
ρουσίασιν ταύτην τών φακέλων, οί όποΐοι όμολογουμένως περιλαμβάνουν 
χρήσιμον υλικόν, γενικώτερον μέν διά τόν έμπλουτισμόν τής μελέτης τών 
θεμάτων ήμών, άλλά καί είδικώτερον έν άναφορα άμέσω πρός τά κείμενα, 
τά όποΐα έχομεν είς τήν διάθεσίν μας.

Πατέρες καί άδελφοί, έντός όλίγων λεπτών θά τελειώσω τά διαδι- 
κασιακά. Πρώτον, είς τόν φάκελόν σας έχετε τό ήμερήσιον πρόγραμμα, 
τό όποΐον καθορίζει τίνι τρόπω θά κινηθώμεν είς τάς κατά τάς έφεξής 
ήμέρας άπό πλευρας προγράμματος έργασίας. Νομίζω ότι τά πάντα έχουν 
ρυθμισθή καλώς καί ότι τυγχάνει τής έγκρισεώς σας τό πρόγραμμα αυτό 
τών ήμερησίων έργασιών μας. Τό δεύτερον είναι τό υπ’ άριθμόν 1 έγγραφον, 
τό όποΐον είναι σχέδιον προγράμματος έργασιών, τί περίπου δηλαδή θά 
κάνωμεν καθ’ έκάστην ήμέραν, άρχής γενομένης άπό τής σήμερον. Ό πω ς 
βλέπετε είς τό υπ’ άριθμόν 1 έγγραφον θά άκολουθήσουν οί Χαιρετισμοί 
τών Αντιπροσωπιών δ ι’ όλης τής ήμέρας καί έν συνεχεία άπό τής αυριον θά 
άρχίση ή είσηγητική παρουσίασις ένός έκάστου τών θεμάτων μέ έλευθέραν 
συζήτησιν καί θά διαρκέση όλην τήν ήμέραν. Τήν Παρασκευήν καί τό Σάβ- 
βατον - τουλάχιστον, ώς προβλέπεται, έως τήν μεσημβρίαν του Σαββάτου 
- θά έργασθουν αί Έπιτροπαί, διά τήν κατάρτισιν τών όποίων θά λεχθουν 
τά είκότα είς αλλην συνεδρίασιν. Τήν Κυριακήν είναι ή πανηγυρική θεία 
Λειτουργία τής Διασκέψεως. Τήν Δευτέραν καί Τρίτην θά γίνη ή παρου
σίασις τών Εκθέσεων καί Εισηγήσεων  τών Έπιτροπών διά τά έφεξής. Έ ν
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τω μεταξύ προβλέπονται, όπως άναγράφεται είς τήν β' σελίδα του κειμέ
νου σας, τέσσαρες έπίσημοι έπισκέψεις. Μία είς τάς πολιτικάς άρχάς τής Γε
νεύης, μία δευτέρα είς τό Π.Σ.Ε., μία τρίτη είς τήν Διάσκεψιν Ευρωπαικών 
Έκκλησιών (Κ.Ε.Κ.) καί μία τετάρτη είς τήν έδραν τής Έ θνικής Μετερρυθ- 
μισμένης Έκκλησίας τής Γενεύης. Προβλέπεται, άδελφοί, ότι ή έργασία μας 
σύν Θεω θά τελειώση περί τήν μεσημβρίαν τής Τετάρτης. Έπισήμως όμως αί 
έργασίαι θά θεωρηθουν λήξασαι τήν Πέμπτην, 6ην Νοεμβρίου, μετά τήν θεί- 
αν Λειτουργίαν, ή όποία θά τελεσθή καθ’ όμοιον τρόπον, όπως καί σήμερον, 
άπό σύνεδρον, μέλος τής Διασκέψεως αυτής. Υποβάλλω τό σχέδιον αυτό 
είς τήν έγκρισίν σας (έχει ήδη περάσει άπό τήν έγκρισιν τών άρχηγών τών 
Αντιπροσωπιών) καί παρακαλώ όπως τό θεωρήσητε ώς άποπεφασισμένον. 
Ευχαριστώ πολύ.

Πρίν ή φύγωμεν άπό έδώ είναι καθήκον μας ίερόν, άδελφοί, αμα τω 
πέρατι τής πρώτης έν όλομελεία συνεδρίας ήμών νά σκεφθώμεν τάς Μητέ
ρας Έκκλησίας μας καί τούς Προκαθημένους τών Έκκλησιών αυτών καί 
κατά τήν κρατήσασαν τάξιν, νά άπευθύνωμεν πρός αυτούς τηλεγραφήμα
τα, έξαιτουμένοι τάς ευχάς των έπί τό έργον τής Διασκέψεως καί έπί πάντας 
ήμας. Νομίζω, ότι αυτό είναι τό έθος. Πρέπει νά γίνη καί είς τήν παρουσαν 
περίπτωσιν. Δέν υπάρχει άντίρρησις άσφαλώς. Παρακαλώ τόν Σεβ. Γραμ
ματέα νά άναγνώση έν σχέδιον τηλεγραφήματος, τό όποΐον ήδη κατήρτι- 
σεν.

Ο Σεβ. Γραμματεύς: Ευχαριστώ αγιε Πρόεδρε.
«Η  Γ' Προσυνοδική Π ανορθόοοζος Διάσκεψις, έπικλήσει Π αρακλή

του, ηρ'ξατοσήμερον, 29η ν Οκτωβρίου, έργασιω ναύτης.Χ αρακα ίεύλαβεία  
γνωρίζοντες τοϋτο Ύ μετέρα  Π αναγιότητι/Μ ακαριότητι έπικαλούμεθα θεο
δέκτους προσευχάς καί εύλογίαν Αύτης.

Μύρων Χρυσόστομος, Πρόεδρος»

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι τό κείμενον είναι άποδεκτόν καί δυνά- 
μεθα νά όδεύσωμεν πρός τό ήμίωρον διάλειμμα.

Λ ύετα ι ή συνεδρία.



—  28 —

Α' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 1986)

* * *

Πρωινή Συνεδρία (11.00 - 12.30)

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Πρίν ή δοθή ό λόγος είς τούς Σεβασμιωτάτους 
Αρχηγούς τών Αντιπροσωπιών διά νά άπευθύνουν Χαιρετισμόν  είς τήν 
συνέλευσιν, θά ήθελα νά προωθήσω έν καθαρώς διαδικασιακόν θέμα, 
τό όποΐον μένει άκόμη ένώπιόν μας. Ό πω ς γνωρίζετε, ή Β' Προσυνοδι
κή Πανορθόδοξος Διάσκεψις του 1982 είχε άναθέσει τήν έντολήν είς τήν 
παρουσαν Διάσκεψιν νά καταρτίση καί άποδεχθή έν κείμενον «Κανονισμοϋ 
Λ ειτουργίας των Προσυνοδικων Πανορθοδόξων Διασκέψεων». Ή  Διορ
θόδοξος Προπαρασκευαστική Έπιτροπή του Φεβρουαρίου άνέλαβε τήν 
ευθύνην αυτήν, ήργάσθη κοπιωδώς διά νά ήμπορέση νά άντεπεξέλθη είς 
τήν υποχρέωσιν της αυτήν καί, έν συνεργασία μέ τήν Γραμματείαν καί τάς 
ένδιαφερομένας Αντιπροσωπίας, κατηρτίσθη έν «Σχέδιον Κανονισμοϋ 
Λειτουργίας», τό όποΐον καί τελικώς έλαβε τήν όριστικήν του μορφήν, 
έγένετο άποδεκτόν καί περεπέμφθη είς τήν Διάσκεψίν μας διά τήν τελικήν 
άποδοχήν. Έ χετε ήδη ένώπιόν σας κυκλοφορήσαν τό όριστικόν κείμενον 
του Κανονισμοϋ Λ ειτουργίας των Προσυνοδικων Πανορθοδόξων Δια
σκέψεων καί παρακαλώ τόν Σεβ. Γραμματέα νά λάβη τόν λόγον καί νά 
παρουσιάση τό κείμενον, τό όποΐον καί θά άποδεχθώμεν αμα τω πέρατι τής 
άναγνώσεώς του. Ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Γ ραμματεύς : Ευχαριστώ αγιε Πρόεδρε.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ

Είσηγητική παρουσίασις 
του Γραμματέως έπί τής Προπαρασκευής τής Συνόδου

Ώς τυγχάνει γνωστόν, κατόπιν σχετικου αίτήματος τής Έκκλησίας 
τής Ρωσσίας ένώπιον τής Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως 
(πρβλ. Πρακτικά Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, σελ. 166), 
ή Γραμματεία έπί τής Προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, 
καθ’, ό είχε χρέος, συνεργασθεΐσα μετά τής Αντιπροσωπίας τής Έκκλησίας 
τής Ρωσσίας είς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Έπιτροπήν, κατήρ- 
τισε τό άκόλουθον Σχέδιον Κανονισμου, τό όποΐον υπέβαλεν είς τήν υπό τήν 
Προεδρίαν του Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου συνελθουσαν 
έμβόλιμον συνεδρίαν τών Αντιπροσώπων τών Έκκλησιών τήν 22αν Φε
βρουάριου 1986.

Π ροταθέν Σχέδιον Κανονισμοϋ
Άρθρον 1. Α ί Π ροσυνοδικαί Πανορθόδοξοι Διασκέψεις είναι κα

νονικόν συλλογικόν οργανον της Ορθοδόξου Έκκλησίας, τό όποιον
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συγκροτείται υπό των όριζομένων έκπροσώπων πασων των κατά τόπους 
κανονικων Αύτοκεφάλω ν καί Αύτονόμων Ορθοδόξων Έκκλησιων.

Σ ύγκλησ ις
Άρθρον 2. Α ί Π ροσυνοδικαί Πανορθόδοξοι Διασκέψεις συγκαλοϋνται 

υπό τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριάρχου, μετά σύμφωνον γνώμην των Π ρο
καθημένων των κατά τόπους Ορθοδόξων Έκκλησιων, διά Πατριαρχικων 
Γραμμάτων άπευθυνόμενων πρός πάσας τάς κατά τόπους Αύτοκεφάλους  
καί Αύτονόμους Έκκλησίας.

Άρθρον 3. Τά Πατριαρχικά Γράμματα άναγγέλλουν τήν μερίμνy 
της Γραμματείας έπί της Π ροπαρασκευης της Α γία ς καί Μ εγάλης Σ υν
όδου όλοκλήρωσιν της πανορθοδόξως διά τήν μελέτην των πρός συζή- 
τησιν θεμάτων καί τήν προπαρασκευήν τοϋ ολου έργου της Διασκέψεως 
άποφασισθείσης διαδικασίας, της προβλεπούσης τήν σύγκλησιν καί της Δι
ορθοδόξου Π ροπαρασκευαστικής Έπιτροπής, πληροφοροϋν άμα περί τής 
έπ’ αύτων έπαρκοϋς προετοιμασίας των κατά τόπους Έκκλησιων, όρίζουν 
τόν τόπον καί τόν χρόνον συνελεύσεως της Διασκέψεως καί καλοϋν τάς το- 
πικάς Έκκλησίας νά όρίσουν, κατά τά πανορθοδόξως καθιερωμένα, τούς 
έκπροσώπους αύτων είς τήν Διάσκεψιν.

Θ εματολόγιον
Άρθρον 4. Τό θεματολόγιον έκάστης Προσυνοδικης Πανορθοδόξου  

Διασκέψεως όρίζεται υπό της προγενεστέρας Διασκέψεως έκ τοϋ καταλό
γου των υπό της Α ' Προσυνοδικης Π ανορθοδόξου Διασκέψεως έπιλεγέντων 
θεμάτων. Κ ατάργησις η προσθήκη θέματος είς τόν οϋτω καταρτισθέντα καί 
πανορθοδόξως δεκτόν γενόμενον κατάλογον θεμάτων δέν είναι δυνατή, μέ
χρι της έξαντλήσεως της διαδικασίας προπαρασκευης των έν τω καταλόγψ  
τούτψ  άναγεγραμμένω ν θεμάτων, μ εθ ’ ην καί συνέρχεται ή Α γία  καί Μ εγά 
λη Σύνοδος.

Σύνθεσις — Π ρόεδρος - Γ ραμματεύς
Άρθρον 5. Α ί Άντιπροσωπείαι των κατά τόπους Έκκλησιων είναι 

τούλαχιστον ισάριθμοι πρός τά θέματα της ήμερησίας διατάξεως της 
Π ροσυνοδικης Π ανορθοδόξου Διασκέψεως. Α ύτα ι δύνανται νά συνοδεύ- 
ωνται υπό είδικων Συμβούλων. Ούτοι, κληρικοί η λαϊκοί, δέν υπερβαίνουν 
τόν άριθμόν των μελων της οίκείας Άντιπροσωπίας, ό όποίος είναι ό αύτός 
δ ι’ ολας τάς Έκκλησίας, παρίστανται είς τάς συνεδριάσεις της Ολομελείας 
άνευ δικαιώματος ψήφου, εχοντες ομως δ ι’ έξαιρετικάς περιπτώσεις δικαί
ωμα λόγου, καί έπικουροϋν τό έργον της Διασκέψεως διά της άσκήσεως 
είδικων καθηκόντων, όριζομένων έκάστοτε υπό της Ολομελείας καί υπό 
των Έπιτροπων της Διασκέψεως.

Άρθρον 6. Η  Προεδρία των Προσυνοδικων Πανορθοδόξων Διασκέ
ψεων άσκείται υπό τοϋ πρώτου της Άντιπροσωπίας τοϋ Οίκουμενικοϋ Π α
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τριαρχείου.
Άρθρον 7. Ο Π ρόεδροςσυγκαλείέν τή άσκήσει των καθηκόντων αύτοϋ  

πρό έκάστης Διασκέψεως είς Σύσκεψιν τούς Α ρχηγούς των Άντιπροσωπιων 
των Ορθοδόξων Έκκλησιων, πρός θεώρησιν τοϋ ένώπιον αύτων τεθειμένου 
έργου, καθορισμόν της άκολουθητέας σειράς έν τή έξετάσει των θεμάτων, 
εγκρισιν τοϋ προγράμματος έργασίας της Διασκέψεως καί εί τι άλλο σχε
τικόν διαδικασιακόν διά τόν πληρέστερον καί άποτελεσματικώτερον συ
ντονισμόν των έργασιων αύτης. Είς ταύτας μετέχει καί ό Γραμματεύς της 
Διασκέψεως, αί δέ οϋτω καταρτιζόμεναι προτάσεις είσάγονται υπό τοϋ  
Π ροέδρου πρός εγκρισιν είς τήν Ολομέλειαν της Διασκέψεως. Ανάλογοι 
Συσκέψεις των Άρχηγων δύνανται νά συγκαλω νται καί κατά τήν διάρκειαν 
των έργασιων της Διασκέψεως.

Άρθρον 8. Ο Π ρόεδρος της Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέ
ψεως κηρύσσει τήν εναρξιν καί τήν ληξιν των έργασιων, διευθύνει τάς συζη
τήσεις άνευ σχολίων, παρέχει δικαίωμα λόγου καί άσκεί γενικώτερον πάντα  
τά καθήκοντα διά τήν οσον ενεστι εϋρυθμον διεξαγωγήν των έργασιων της 
Διασκέψεως κατά τόν Κανονισμόν Λ ειτουργίας των Προσυνοδικων Παν- 
ορθοδόξων Διασκέψεων. Συμφωνούσης της Ολομελείας, ό Π ρόεδρος περι
ορίζει τήν χρονικήν διάρκειαν της παρεμβάσεως των όμιλητων καί, είς πε
ρίπτωσιν κ α θ ’ ην δέν έξαντλείται ή προγραμματισθείσα συζήτησις έφ ’ ένός 
έκάστου θέματος η ό κατάλογος των έπιθυμούντων νά παρέμβουν, ό Π ρό
εδρος άποφασίζει διά τά περαιτέρω κ α τ’ έφαρμογήν της άρχης άνοικτης 
ψηφοφορίας.

Άρθρον 9. Γραμματεύς των Προσυνοδικων Πανορθοδόξων Δια
σκέψεων είναι ό Γραμματεύς έπί της Π ροπαρασκευης της Α γία ς καί Μ ε
γάλης Συνόδου. Ο Γραμματεύς εχει τήν εύθύνην της παρουσιάσεως των 
είσηγήσεων της Διορθοδόξου Π ροπαρασκευαστικης Έπιτροπης καίγενικω ς 
των φακέλων των θεμάτων, της τηρήσεως των πρακτικων των έργασιων της 
Διασκέψεως καί της κ α θ ’οίονδήποτε τρόπον έπικουρήσεως τοϋ εργου της 
Ολομελείας καί των Έπιτροπων. Π ρός έπιτυχη διεξαγω γήν των έργασιων 
της Διορθοδόξου Π ροπαρασκευαστικης Έπιτροπης καί των Προσυνοδικων 
Πανορθοδόξων Διασκέψεων, ή Γραμματεία έπί της Π ροπαρασκευης της 
Α γία ς καί Μ εγάλης Συνόδου μεριμνά διά τήν μετάφρασιν συνόλου τοϋ 
έπίσημου υλικοϋ είς τήν έλληνικήν, ρωοσικήν καί γαλλικήν γλωσσαν, ώς 
έπίσης καί διά τήν διασφάλισιν αύτομάτου διερμηνείας είς τάς αύτάς γλώ σ
σας.

Ε ργασία ι τη ς  Διασκέψεω ς
Άρθρον 10. Η εναρξιςκα ί ή ληξις των έργασιων έκάστης Προσυνοδικης 

Π ανορθοδόξου Διασκέψεως κηρύσσεται διά της τελέσεως της θείας Λ ει
τουργίας.

Άρθρον 11. Α ί έργασίαι της Διασκέψεως διεξάγονται έν Ολομελεία 
καί έν Έπιτροπαίς. Τά μέλη καί ή έν γένει συγκρότησις των Έπιτροπων 
προτείνονται υπό τοϋ Γραμματέως της Διασκέψεως, κατόπιν διαβουλεύσε-
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ων μετά των Άρχηγων των Άντιπροσωπιων των κατά τόπους Έκκλησιων, 
καί έγκρίνονται υπό της Ολομελείας της Διασκέψεως. Είς τάς Έπιτροπάς 
κατανέμονται καί οί Σύμβουλοι των Άντιπροσωπιων, οί όποίοι μετέχουν  
των έργασιων αύτων, εχοντες δικαίωμα λόγου, ά λλ’ ούχί καί ψήφου έν 
τή  έγκρίσει των προτεινομένων κειμένων. Ο Π ρόεδρος καί ό Γραμματεύς 
έκάστης Έπιτροπης έκλέγονται υπό των τακτικων μελων αύτης.

Άρθρον 12. Α ί Έπιτροπαί της Διασκέψεως έργάζονται, έπί τή βά 
σει των σχετικων Είσηγήσεων της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης 
Έπιτροπης καί των υπό της Ολομελείας της Διασκέψεως δοθεισων 
είδικωτέρων έντολων, διά τήν σύνταξιν κατά θέμα σχεδίου προτάσεων πρός 
τήν Ολομέλειαν. Ο Π ρόεδρος της Έπιτροπης παρουσιάζει τό θέμα, προ
γραμματίζει τάς Έργασίας, διευθύνει τάς συζητήσεις καί είσηγείται τελικως 
τάς έκ ταύτης προτάσεις είς τήν Ολομέλειαν. Έκάστη Έπιτροπή δύναται 
νά συγκροτή  Ύποεπιτροπάς, μετά πρότασιν τοϋ Προέδρου αύτης, διά τήν 
άρτιωτέραν έπεξεργασίαν είδικωτέρων σημείων τοϋ θέματος. Α ί προτάσεις 
των Ύποεπιτροπων, έγκρινόμεναι υπό της Έπιτροπης, έντάσσονται είς τό 
σχέδιον προτάσεων αύτης πρός τήν Ολομέλειαν της Διασκέψεως. Α ί προτά
σεις της Έπιτροπης πρός τήν Ολομέλειαν εχουν είσηγητικόν χαρακτηρα διά 
τάς έργασίας της Διασκέψεως.

Δ ιορθόδοξος Π ροπαρασκευαστική Επιτροπή
Άρθρον 13. Η  Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Έπιτροπή 

συγκαλείται διά Γραμμάτων τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριάρχου καί 
συγκροτείται, κατά τά πανορθοδόξως καθιερωμένα, έξ ένός Άντιπροσώπου 
καί ένός θεολογικοϋ Συμβούλου των κατά τόπους Ορθοδόξων Έκκλησιων. 
Πρόεδρος της Διορθοδόξου Π ροπαρασκευαστικης Έπιτροπης είναι ό 
έκπρόσωπος τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου, Γραμματεύς δέ αύτης είναι 
ό Γραμματεύς έπί της Π ροπαρασκευης της Α γία ς καί Μ εγάλης Συνόδου.

Άρθρον 14. Α ί έργασίαι της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης 
Έπιτροπης διεξάγονται έν Ολομελεία καί έν Έπιτροπαίς έργασίας. Έπί 
της συγκροτήσεω ς καί των έργασιων των Έπιτροπων τούτων ίσχύουν κ α τ’ 
άναλογίαν τά άρθρα 11 καί 12 τοϋ παρόντος Κανονισμοϋ.

Άρθρον 15. Η  Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Έπιτροπή εχει τήν 
άποστολήν καί τήν εύθύνην μελέτης, έπεξεργασίας καί προπαρασκευης των 
θεμάτων της έπομένης Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως, έπί τή  
βάσει της είς τό κ α θ ’ έκαστον θέμα Συμβολης των κατά τόπους Ορθοδόξων 
Έκκλησιων καί τοϋ μερίμνη της Γραμματείας έπί της Π ροπαρασκευης της 
Α γία ς καί Μ εγάλης Συνόδου συγκεντρω θέντος γενικωτέρου περί τά θέμα
τα υλικοϋ. ’Έ ργον της Διορθοδόξου Π ροπαρασκευαστικης Έπιτροπης είναι 
ή έπί έκάστου θέματος, έκ των άναγεγραμμένω ν είς τήν ήμερησίαν διάτα- 
ξιν της έπομένης Προσυνοδικης Π ανορθοδόξου Διασκέψεως, άναζήτησις 
της ένιαίας ορθοδόξου θέσεως καί ή καταγραφή των κατά θέμα προτάσεων 
της Διορθοδόξου Π ροπαρασκευαστικης Έπιτροπης είς κοινόν κείμενον, τό



—  32 —

όποίον άποτελεί καί τήν έπί τοϋ κ α θ ’ έκαστον θέματος είσήγησιν αύτης πρός 
τήν έπομένην Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν πρός άποδοχήν καί 
ληψιν άποφάσεων.

Αποδοχή κειμένων — ληψ ις  άποφάσεων — χαρακτήρ  αυτών
Άρθρον 16. Η  υπό των Προσυνοδικων Πανορθοδόξων Διασκέψε

ων άποδοχή των κειμένων έπί των κ α θ ’ έκαστον θεμάτων της ήμερησίας 
διατάξεως γίνεται κ α θ ’ όμοφωνίαν. Π ρός άπόφανσιν έπί διαδικασιακων 
περιπτώσεων άπαιτείται ή διασφάλισις των 2/3 των μετεχουσων της Δ ια
σκέψεως Άντιπροσωπιων. Α ί άποφάσεις των Προσυνοδικων Πανορθοδό- 
ξων Διασκέψεων έπί των κ α θ ’ έκαστον θεμάτων της ήμερήσιας διατάξεως 
εχουν είσηγητικόν χαρακτηρα πρός τήν Α γίαν καί Μ εγάλην Σύνοδον, διό 
καί, καίτοι άποτυπώνουν τήν έπί των συγκεκριμένων θεμάτων ορθόδοξον 
παράδοσιν, δέν εχουν άμεσον δεσμευτικόν κϋρος διά τάς κατά τόπους 
Έκκλησίας, πρίν η άποφανθή ή Α γία  καί Μ εγάλη Σύνοδος.

Άρθρον 17. Η  μή έπίτευξις όμοφωνίας των Άντιπροσωπιων κατά τάς 
έν Ολομελεία έπί τινος θέματος συζητήσεις συνεπάγεται τήν άναβολήν λή- 
ψεως άποφάσεως καί τήν άναπομπήν τοϋ θέματος τούτου πρός περαιτέρω  
μελέτην, έπεξεργασίαν καί προπαρασκευήν κατά τήν πανορθοδόξως καθι- 
ερωμένην διαδικασίαν, μερίμνη της Γραμματείας έπί της Προπαρασκευης 
της Α γία ς καί Μ εγάλης Συνόδου. Τό οϋτω άναπεμφθέν θέμα άναγράφεται 
ώς πρωτον θέμα της έπομένης Π ροσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως, 
καί ώς τοιοϋτον έξετάζεται υπό της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης 
Έπιτροπης. Έν περιπτώσει μή έπιτεύξεως καί πάλιν όμοφωνίας έπί τοϋ θέ
ματος, η καί όμοφώνου άπορρίψεως υπό πασων των Άντιπροσωπιων των 
είσηγήσεων της Διορθοδόξου Π ροπαρασκευαστικης Έπιτροπης έπί τίνος 
συγκεκριμένου θέματος, κατά τε τήν πρώτην έν Ολομελεία καί κατά τήν 
μετά τήν άναπομπήν δευτέραν έν όλομελεία συζήτησιν αύτοϋ, ή Γραμμα
τεία έπί της Π ροπαρασκευης της Α γία ς καί Μ εγάλης Συνόδου συμπληροί 
τόν άχρι της φάσεως έκείνης συγκροτηθέντα φάκελον, ϊνα ούτος άναπεμφθή 
καί αύθις κατά τήν άνωτέρω διαδικασίαν.

Άρθρον 18. Α ί άποφάσεις των Προσυνοδικων Πανορθοδόξων Δια
σκέψεων υπογράφονται υπό των Άρχηγων των Άντιπροσωπιων των κατά  
τόπους Έκκλησιων είς τάς έπισήμους γλώ σσας της Διασκέψεως, ητοι τήν 
έλληνικήν, τήν ρωσσικήν καί τήν γαλλικήν, καί κοινοποιοϋνται υπό της 
Γραμματείας έπί της Π ροπαρασκευης της Α γία ς  καί Μ εγάλης Συνόδου  
πρός πάσας τάς κατά τόπους Α ύτοκεφάλους καί Αύτονόμους Ορθοδόξους 
Έκκλησίας.

Άρθρον 19. Τά Πρακτικά των Προσυνοδικων Πανορθοδόξων Δια
σκέψεων άποστέλλονται υπό της Γραμματείας έπί της Π ροπαρασκευης της 
Α γία ς καί Μ εγάλης Συνόδου, τό ταχύτερον δυνατόν, πρός πάσας τάς κατά  
τόπους Ορθοδόξους Έκκλησίας, αύτή δέ δημοσιεύει τάς τε άποφάσεις καί 
τά πρακτικά έκάστης Π ροσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως μετά τήν
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άποστολήν αύτων είς τάς κατά τόπους Ο ρθοδόξους Έκκλησίας.

Κατόπιν έπιστάμενης συζητήσεως μεταξύ τών Αντιπροσώπων, κυ
ρίως έπί τής φύσεως τών Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψεων 
(άρθρον 1), έπί τών αρμοδιοτήτων του Προέδρου (άρθρον 8) ώς καί έπί 
τής ψηφοφορίας προκειμένου περί διαδικασιακών θεμάτων (άρθρον 16), 
ένεκρίθη όμοφώνως τό άκόλουθον κείμενον, τό όποΐον καί άνεκοινώθη είς 
τήν Ολομέλειαν τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής. Τουτο 
υποβάλλω καί είς τήν Ολομέλειαν τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Δι- 
ασκέψεως πρός τελικήν έγκρισιν:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΩΝ 
ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ

Άρθρον 1. Αί Προσυνοδικαί Πανορθόδοξοι Διασκέψεις είναι έκτακτοι 
συνελεύσεις τής Ορθοδόξου Έκκλησίας, αί όποΐαι συγκροτουνται κατά τά 
πανορθοδόξως καθιερωμένα υπό τών κανονικώς όριζομένων άντιπροσώπων 
τών κατά τόπους Αυτοκεφάλων καί Αυτονόμων Ορθοδόξων Έκκλησιών, 
έπί τω τέλει όπως καλύπτωσι τήν συλλογικήν προπαρασκευήν τής Αγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου.

Σ ύγκλησ ις
Άρθρον 2. Α ί Π ροσυνοδικαί Πανορθόδοξοι Διασκέψεις συγκαλοϋνται 

υπό τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριάρχου, μετά σύμφωνον γνώμην των Π ρο
καθημένων των κατά τόπους Ορθοδόξων Έκκλησιων, διά Πατριαρχικων 
Γραμμάτων άπευθυνόμενων πρός πάσας τάς κατά τόπους Αύτοκεφάλους  
καί Αύτονόμους Έκκλησίας.

Άρθρον 3. Τά Πατριαρχικά Γράμματα άναγγέλλουν τήν μερίμνη 
της Γραμματείας έπί της Π ροπαρασκευης της Α γία ς καί Μ εγάλης Σ υν
όδου όλοκλήρωσιν της πανορθοδόξως διά τήν μελέτην των πρός συζή- 
τησιν θεμάτων καί τήν προπαρασκευήν τοϋ ολου εργου της Διασκέψεως 
άποφασισθείσης διαδικασίας, της προβλεπούσης τήν σύγκλησιν καί της Δι
ορθοδόξου Π ροπαρασκευαστικης Έπιτροπης, πληροφοροϋν άμα περί της 
έπ’αύτων έπαρκοϋς προετοιμασίας των κατά τόπους Έκκλησιων, όρίζουν 
τόν τόπον καί τόν χρόνον συνελεύσεως της Διασκέψεως καί καλοϋν τάς το- 
πικάς Έκκλησίας νά όρίσουν, κατά τά πανορθοδόξως καθιερωμένα, τούς 
Έκπροσώπους αύτων είς τήν Διάσκεψιν.

Θ εματολόγιον
Άρθρον 4. Τό θεματολόγιον έκάστης Π ροσυνοδικης Πανορθοδόξου  

Διασκέψεως όρίζεται υπό της προγενεστέρας Διασκέψεως έκ τοϋ καταλό
γου των υπό της Α ' Προσυνοδικης Π ανορθοδόξου Διασκέψεως έπιλεγέντων 
θεμάτων. Κ ατάργησις η προσθήκη θέματος είς τόν οϋτω καταρτισθέντα καί 
πανορθοδόξως δεκτόν γενόμενον κατάλογον θεμάτων δέν είναι δυνατή, μέ
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χρι της έξαντλήσεως της διαδικασίας προπαρασκευης των έν τω καταλόγψ  
τούτψ  άναγεγραμμένω ν θεμάτων, μ εθ ’ ην καί συνέρχεται ή Α γία  καί Μ εγά 
λη Σύνοδος.

Σύνθεσις — Π ρόεδρος — Γραμματεύς
Άρθρον 5. Τά μέλη των Άντιπροσωπιων των κατά τόπους Έκκλησιων 

δέν υπερβαίνουν τόν άριθμόν θεμάτων της ήμερήσιας διατάξεως της 
Π ροσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Α ί Άντιπροσωπίαι δύνανται 
νά συνοδεύωνται υπό είδικων Συμβούλων. Ούτοι, κληρικοί η λαϊκοί, δέν 
υπερβαίνουν τόν άριθμον των μελων της οίκείας Άντιπροσωπίας, παρίστα- 
νται είς τάς συνεδριάσεις της Ολομελείας άνευ δικαιώματος ψήφου, εχοντες 
ομως, όσάκις παρίσταται άνάγκη, δικαίωμα λόγου, καί έπικουροϋν τό 
εργον της Διασκέψεως διά της άσκήσεως είδικων καθηκόντων, όριζόμενων 
έκάστοτε υπό της Ολομελείας καί υπό των Έπιτροπων της Διασκέψεως.

Άρθρον 6. Η  Προεδρία των Προσυνοδικων Πανορθοδόξων Διασκέ
ψεων άσκείται υπό τοϋ Έκπροσώπου τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου.

Άρθρον 7. Ο Π ρόεδροςσυγκαλείέν τή άσκήσει των καθηκόντων αύτοϋ  
πρό έκάστης Διασκέψεως είς Σύσκεψιν τούς ’Α ρχηγούς των Άντιπροσωπιων 
των Ορθοδόξων Έκκλησιων, πρός θεώρησιν τοϋ ένώπιον αύτων τεθειμένου 
εργου, καθορισμόν της άκολουθητέας σειράς έν τη έξετάσει των θεμάτων, 
εγκρισιν τοϋ Π ρογράμματος έργασίας της Διασκέψεως καί εί τι άλλο σχε
τικόν διαδικασιακόν διά τόν πληρέστερον καί άποτελεσματικώτερον συ
ντονισμόν των έργασιων αύτης. Είς ταύτας μετέχει καί ό Γραμματεύς της 
Διασκέψεως, αί δέ οϋτω καταρτιζόμεναι προτάσεις είσάγονται υπό τοϋ  
Π ροέδρου πρός Έ γκρισ ιν  είς τήν Ολομέλειαν της Διασκέψεως. Άνάλογοι 
Συσκέψεις των Άρχηγων δύνανται νά συγκαλω νται καί κατά τήν διάρκειαν 
των έργασιων της Διασκέψεως.

Άρθρον 8. Ο Π ρόεδρος της Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέ
ψεως κηρύσσει τήν εναρξιν καί τήν ληξιν των έργασιων, διευθύνει τάς συ
ζητήσεις μετά συντόμων κατά περίπτωσιν σχολίων, παρέχει δικαίωμα λόγου  
καί άσκεί γενικώτερον πάντα τά καθήκοντα διά τήν οσον ενεστι εϋρυθμον 
διεξαγωγήν των έργασιων της Διασκέψεως κατά τόν παρόντα Κανονισμόν 
Λ ειτουργίας των Προσυνοδικων Πανορθοδόξων Διασκέψεων. Συμφω- 
νούσης της Ολομελείας, ό Π ρόεδρος δύναται νά περιορίζη τήν χρονικήν 
διάρκειαν της παρεμβάσεως των όμιλητων καί, είς περίπτωσιν κ α θ ’ ην δέν 
έξαντλείται ή προγραμματισθείσα συζήτησις έφ ’ ένός έκάστου θέματος η ό 
κατάλογος των έπιθυμούντων νά παρέμβουν, ό Π ρέδρος άποφασίζει διά τά 
περαιτέρω κ α τ’ έφαρμογήν της άρχης άνοικτης ψηφοφορίας.

Άρθρον 9. Γραμματεύς των Προσυνοδικων Πανορθοδόξων Διασκέ
ψεων είναι ό Γραμματεύς έπί της Π ροπαρασκευης της Α γία ς  καί Μ εγάλης  
Συνόδου. Ο Γραμματεύς εχει τήν εύθύνην τηςπαρουσιάσεωςτων είσηγήσεων 
της Διορθοδόξου Π ροπαρασκευαστικης Έπιτροπης καί γενικως των φακέ
λων των θεμάτων, της τηρήσεως των πρακτικων των έργασιων της Διασκέ-
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ψεως καί της κ α θ ’ οίονδήποτε τρόπον έπικουρίας τοϋ εργου της Ολομελείας 
καί των Έπιτροπων. Π ρός έπιτυχη διεξαγωγήν των έργασιων της Διορθοδό
ξου Π ροπαρασκευαστικης Έπιτροπης καί των Προσυνοδικων Π ανορθοδό
ξων Διασκέψεων, ή Γραμματεία έπί της Π ροπαρασκευης της Α γία ς καί Μ ε
γάλης Συνόδου μεριμνά διά τήν μετάφρασιν συνόλου τοϋ έπισήμου υλικού 
είς τήν έλληνικήν, ρωσσικήν καί γαλλικήν γλωσσαν, ώς έπίσης καί διά τήν 
διασφάλισιν αύτόματου διερμηνείας είς τάς αύτάς γλώσσας.

Ε ργασία ι τη ς  Διασκέψεω ς
Άρθρον 10. Η εναρξιςκα ί ή ληξις των έργασιων έκάστης Προσυνοδικης 

Π ανορθοδόξου Διασκέψεως κηρύσσεται διά της τελέσεως της θείας Λ ει
τουργίας.

Άρθρον 11. Α ί έργασίαι της Διασκέψεως διεξάγονται έν Ολομελεία 
καί έν Έπιτροπαίς. Τά μέλη καί ή έν γένει συγκρότησις των Έπιτροπων 
προτείνονται υπό τοϋ Γραμματέως της Διασκέψεως, κατόπιν διαβουλεύσε- 
ων μετά των Άρχηγων των Άντιπροσωπιων των κατά τόπους Έκκλησιων, 
καί έγκρίνονται υπό της Ολομελείας της Διασκέψεως. Είς τάς Έπιτροπάς 
κατανέμονται καί οί Σύμβουλοι των Άντιπροσωπιων, οί όποίοι μετέχουν  
των έργασιων αύτων, εχοντες δικαίωμα λόγου, ά λλ’ ούχί καί ψήφου έν 
τή  έγκρίσει των προτεινομένων κειμένων. Ο Π ρόεδρος καί ό Γραμματεύς 
έκάστης Έπιτροπης έκλέγονται υπό των τακτικων μελων αύτης.

Άρθρον 12. Α ί Έπιτροπαί της Διασκέψεως έργάζονται, έπί τή βά 
σει των σχετικων Είσηγήσεων της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης 
Έπιτροπης καί των υπό της Ολομελείας της Διασκέψεως δοθεισων 
είδικωτέρων έντολων, διά τήν σύνταξιν κατά θέμα σχεδίου προτάσεων πρός 
τήν Ολομέλειαν. Ο Π ρόεδρος της Έπιτροπης παρουσιάζει τό θέμα, προ
γραμματίζει τάς Έργασίας, διευθύνει τάς συζητήσεις καί είσηγείται τελικως 
τάς έκ ταύτης προτάσεις είς τήν Ολομέλειαν. Έκάστη Έπιτροπή δύναται 
νά συγκροτή  υποεπιτροπάς, μετά πρότασιν τοϋ Προέδρου αύτης, διά τήν 
άρτιωτέραν έπεξεργασίαν είδικωτέρων σημείων τοϋ θέματος. Α ί προτάσεις 
των Ύποεπιτροπων, έγκρινόμεναι υπό της Έπιτροπης, έντάσσονται είς τό 
σχέδιον προτάσεων αύτης πρός τήν Ολομέλειαν της Διασκέψεως. Α ί προτά
σεις της Έπιτροπης πρός τήν Ολομέλειαν εχουν είσηγητικόν χαρακτηρα διά 
τάς έργασίας της Διασκέψεως.

Διορθόδοξος Π ροπαρασκευαστική Επιτροπή
Άρθρον 13. Η  Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Έπιτροπή 

συγκαλείται διά Γραμμάτων τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριάρχου καί 
συγκροτείται, κατά τά πανορθοδόξως καθιερωμένα, έξ ένός Άντιπροσώπου 
καί ένός θεολογικοϋ Συμβούλου των κατά τόπους Ορθοδόξων Έκκλησιων. 
Πρόεδρος της Διορθοδόξου Π ροπαρασκευαστικης Έπιτροπης είναι ό 
Έκπρόσωπος τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου, Γραμματεύς δέ αύτης είναι 
ό Γραμματεύς έπί της Π ροπαρασκευης της Α γία ς καί Μ εγάλης Συνόδου.
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Άρθρον 14. Α ί έργασίαι της Διορθοδόξου Π ροπαρασκευαστικης 
Έπιτροπης διεξάγονται έν Ολομελεία καί έν Έπιτροπαίς έργασίας. Έπί 
της συγκροτήσεω ς καί των έργασιων των Έπιτροπων τούτων ίσχύουν 
κ α τ’άναλογίαν τά άρθρα 11 καί 12 τοϋ παρόντος Κανονισμοϋ.

Άρθρον 15. Η  Διορθόδοξος Π ροπαρασκευαστική Έπιτροπή εχει τήν 
άποστολήν καί τήν εύθύνην μελέτης, έπεξεργασίας καί προπαρασκευης των 
θεμάτων της έπομένης Π ροσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως έπί τή 
βάσει της είς τό κ α θ ’ έκαστον θέμα Συμβολης των κατά τόπους Ορθοδόξων 
Έκκλησιων καί τοϋ μερίμνη της Γραμματείας έπί της Π ροπαρασκευης της 
Α γία ς καί Μ εγάλης Συνόδου συγκεντρω θέντος γενικωτέρου περί τά θέμα
τα υλικοϋ. Έ ρ γο ν  της Διορθοδόξου Π ροπαρασκευαστικης Έπιτροπης είναι 
ή έπί έκάστου θέματος, έκ των άναγεγραμμένω ν είς τήν ήμερησίαν διάτα- 
ξιν της έπομένης Προσυνοδικης Π ανορθοδόξου Διασκέψεως, άναζήτησις 
της ένιαίας ορθοδόξου θέσεως καί ή καταγραφή των κατά θέμα προτάσεων 
της Διορθοδόξου Π ροπαρασκευαστικης Έπιτροπης είς κοινόν κείμενον, τό 
όποίον άποτελεί καί τήν έπί τοϋ κ α θ ’ έκαστον θέματος είσήγησιν αύτης πρός 
τήν έπομένην Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν πρός άποδοχήν καί 
ληψιν άποφάσεων.

Αποδοχή κειμένων — ληψ ις  άποφάσεων - χαρακτήρ  αυτών
Άρθρον 16. Η  υπό των Προσυνοδικων Πανορθοδόξων Διασκέψεων 

άποδοχή των κειμένων έπί των κ α θ ’ έκαστον θεμάτων της ήμερησίας δια
τάξεως γίνεται κ α θ ’ όμοφωνίαν. Π ρός άπόφανσιν έπί διαδικασιακων πε
ριπτώσεων άπαιτείται ή διασφάλισις των 2/3 των μετεχουσων της Διασκέ
ψεως Άντιπροσωπιων. Α ί άποφάσεις των Προσυνοδικων Πανορθοδόξων 
Διασκέψεων έπί των κ α θ ’ έκαστον θεμάτων της ήμερήσιας διατάξεως εχουν 
είσηγητικόν χαρακτηρα πρός τήν Α γίαν  καί Μ εγάλην Σύνοδον, διό καί, καί- 
τοι άποτυπώνουν τήν έπί των συγκεκριμένων θεμάτων ορθόδοξον παράδο- 
σιν, δέν εχουν άμεσον δεσμευτικόν κϋρος διά τάς κατά τόπους Έκκλησίας, 
πρίν η άποφανθή ή Α γία  καί Μ εγάλη Σύνοδος.

Άρθρον 17. Η  μή έπίτευξις όμοφωνίας των Άντιπροσωπιων κατά τάς 
έν Ολομελεία έπί τίνος θέματος συζητήσεις συνεπάγεται τήν άναβολήν λή- 
ψεως άποφάσεως καί τήν άναπομπήν τοϋ θέματος τούτου πρός περαιτέρω  
μελέτην, έπεξεργασίαν καίπροπαρασκευήν κατά τήν πανορθοδόξως καθιε- 
ρωμένην διαδικασίαν, μερίμνη της Γραμματείας έπί της Π ροπαρασκευης της 
Α γία ς καί Μ εγάλης Συνόδου. Τό οϋτω άναπεμπόμενον θέμα άναγράφεται 
ώς πρωτον θέμα της έπομένης Π ροσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως, 
καί ώς τοιοϋτον έξετάζεται υπό της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης 
Έπιτροπης. Έν περιπτώσει μή έπιτεύξεως καί πάλιν όμοφωνίας έπί τοϋ θέ
ματος, η καί όμοφώνου άπορρίψεως υπό πασων των Άντιπροσωπιων των 
είσηγήσεων της Διορθοδόξου Π ροπαρασκευαστικης Έπιτροπης έπί τινος 
συγκεκριμένου θέματος, κατά τε τήν πρώτην έν Ολομελεία καί κατά τήν 
μετά τήν άναπομπήν δευτέραν έν Ολομελεία συζήτησιν αύτοϋ, ή Γραμμα
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τεία έπί της Π ροπαρασκευης της Α γία ς καί Μ εγάλης Συνόδου συμπληροί 
τόν άχρι της φάσεως έκείνης συγκροτηθέντα φάκελον, ϊνα ούτος άναπεμφθή 
καί αύθις κατά τήν άνωτέρω διαδικασίαν.

Άρθρον 18. Α ί άποφάσεις των Προσυνοδικων Πανορθοδόξων Δια
σκέψεων υπογράφονται υπό των Άρχηγων των Άντιπροσωπιων των κατά  
τόπους Έκκλησιων είς τάς έπισήμους γλώ σσας της Διασκέψεως, ητοι τήν 
έλληνικήν, τήν ρωσσικήν καί τήν γαλλικήν, καί κοινοποιοϋνται υπό της 
Γραμματείας έπί της Π ροπαρασκευης της Α γία ς  καί Μ εγάλης Συνόδου  
πρός πάσας τάς κατά τόπους Α ύτοκεφάλους καί Αύτονόμους Ορθοδόξους 
Έκκλησίας.

Άρθρον 19. Τά Πρακτικά των Προσυνοδικων Πανορθοδόξων Δια
σκέψεων άποστέλλονται, τό ταχύτερον δυνατόν, υπό της Γραμματείας έπί 
της Π ροπαρασκευης της Α γία ς καί Μ εγάλης Συνόδου πρός πάσας τάς κατά  
τόπους Ορθοδόξους Έκκλησίας, ητις καί δημοσιεύει τάς τε άποφάσεις καί 
τά πρακτικά έκάστης Π ροσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως μετά τήν 
άποστολήν αύτων είς τάς κατά τόπους Ο ρθοδόξους Έκκλησίας.

*

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ τόν Σεβ. Γραμματέα διά τήν πα- 
ρουσίασιν καί άνάγνωσιν του κειμένου Κανονισμοϋ Λ ειτουργίας  τών 
Προσυνοδικων Πανορθοδόξων Διασκέψεων.

Πατέρες καί άδελφοί, όπως άντιλαμβάνεσθε καί άπό τήν άνάγνωσιν 
του κειμένου τούτου, είναι πρόδηλον έκ του όλου περιεχομένου του παρόν
τος «Κανονισμού» ότι δι’αυτου, τόν όποΐον καί έδέχθημεν είς τήν Διορθό- 
δοξον Προπαρασκευαστικήν Έπιτροπήν, κωδικοποιεΐται απλώς ή κατά 
τάς μέχρι τουδε συγκληθείσας Προσυνοδικάς Πανορθοδόξους Διασκέψεις 
άκολουθηθεΐσα πράξις καί καταγράφεται ή δι’αυτών κτηθεΐσα έμπειρία. 
Υ πό τό πνευμα αυτό, τό σχέδιον άποτελεΐ όπωσδήποτε άφ’ ένός μέν πρόσ
θετον έγγύησίν της καί άλλως ευρύθμου λειτουργίας τών Προσυνοδικών 
Πανορθοδόξων Διασκέψεων, διά τήν όποίαν όλοι μας ένδιαφερόμεθα, άφ’ 
έτέρου δέ σαφώς καταγεγραμμένον πλαίσιον τών ήδη πανορθοδόξως κα
θιερωμένων διαδικασιών διά τήν άποτελεσματικωτέραν προώθησιν του 
έργου τής προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Απλώς έχομεν 
ένώπιόν μας εν κείμενον, τό όποΐον ρυθμίζει τήν κανονικήν λειτουργίαν τών 
Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψεων. Μέ αυτό τό πνευμα καί μέ 
αυτήν τήν προοπτικήν προτείνω είς τήν άποδοχήν σας τό κείμενον αυτό, τό 
όποΐον καί φυσικόν ότι, άποδεκτόν γενόμενον, θά ίσχύση άπό τήν στιγμήν 
αυτήν διά τά περαιτέρω. Έ ά ν δέν υπάρχη άντίρρησις θά θεωρηθή τό κείμε
νον ώς άποδεκτόν.

Ο  άγιος Κιέβου έχει τόν λόγον.
Ο Σεβ. Κιέβου: Σεβασμιώτατε, έξ ονόματος τής Ορθοδόξου 

Έκκλησίας τής Ρωσσίας προτείνω νά γίνη δεκτόν τό κείμενον τουτο τής 
Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Νομίζω ότι τό κείμενον 
του Κανονισμοϋ  άνταποκρίνεται πρός τήν πράξιν έκείνην, τήν όποίαν
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ήκολουθήσαμεν κατά τήν συνεργασίαν ήμών έπί εί'κοσι καί πλέον έτη διά 
τήν προετοιμασίαν τής Αγίας καί Μεγάλης Ευνόδου.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τόν Σεβ. άγιον Κιέβου. Ή  
πρότασις ευρίσκεται ένώπιόν σας, υποστηρίζεται άπό μίαν Αντιπροσωπίαν 
καί έπομένως, έάν δέν υπάρχη καμμία άντίρρησις, νά γίνη άποδεκτή.

Ο ύδενός άντιλέγοντος, τό θέμα γίνεται άποδεκτόν όμοφώνως.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Έ ν  ετερον σημεΐον καθαρώς διαδικασιακόν 
είναι καί ή περίπτωσις τών πρακτικών τής διαγενομένης Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής. Τά Πρακτικά  συνετάχθησαν υπό τής 
Γραμματείας, άπεστάλησαν είς τάς Έκκλησίας καί είς τούς Αντιπροσώπους, 
έδόθη χρονικόν διάστημα ώστε νά υποβληθουν αί υπάρχουσαι τυχόν 
ένστάσεις έπί τών διατυπώσεων. Δέν υπήρξαν τοιαυται ένστάσεις καί 
έπομένως τυπικώς νομίζω ότι πρέπει νά άποδεχθώμεν τά συνταχθέντα Π ρα
κτικά. Τό ί'διον θά γίνη καί διά τάς έφεξής πάντοτε συνεδριάσεις, όπως λέγει 
πλέον καί τό σχετικόν άρθρον του Κανονισμου μας.

Νομίζω, ότι καί τό σημεΐον αυτό έγένετο άποδεκτόν.
Τά Πρακτικά της προγενομένης Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης 

Έπιτροπης γίνονται όμοφώνως άποδεκτά.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Καί ήδη θά ήθελα νά παρακαλέσω κατά τήν σει
ράν τάς Αντιπροσωπίας νά χαιρετίσουν τήν Διάσκεψιν καί ταυτοχρόνως 
νά διατυπώσουν τάς τυχόν γενικωτέρας άπόψεις των έπί του έργου αυτου. 
Παρακαλώ ό άγιος Καρθαγένης, ώς άρχηγός τής Αντιπροσωπίας του Π α
τριαρχείου Αλέξανδρείας, νά λάβη τόν λόγον.

Ο Σεβ. Κ αρθαγένης. Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, ώς ταπεινοί 
έκπρόσωποι του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, οί άδελφοί Μητροπολΐται 
Έρμουπόλεως Παυλος, Κεντρώας Αφρικής Τιμόθεος, Αξώμης Πέτρος 
καί ή έλαχιστότης μου μεταφέρομεν τόν άδελφικόν Χαιρετισμόν  τής Ιεράς 
Συνόδου του Πατριαρχείου μας καί τόν άπόλυτον σεβασμόν μας πρός τήν 
Α. θ. Παναγιότητα, τόν Οίκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Δημήτριον, διά 
τήν υποδοχήν καί φιλοξενίαν, ή όποία προσφέρεται είς τό Σταυροπήγιόν 
του. Ωσαύτως, μεταφέρομεν τόν άδελφικόν Χαιρετισμόν  τής Ιεράς Συν
όδου ήμών πρός όλας τάς άδελφάς Ο ρθοδόξους Έκκλησίας καί χαιρε- 
τίζομεν αυτάς έκ μέρους τής ίεραρχίας, του κλήρου καί του λαου μας είς 
όλην τήν Αφρικήν, τών λευκών καί τών μαύρων. Συνοδοιπορουμεν μέ όλας 
τάς Έκκλησίας έν τή πορεία πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Π ρό
δρομοι όλοι τής Συνόδου ταύτης, πρός τόν σκοπόν τουτον έργαζόμεθα καί 
κοπιώμεν. Ευχόμεθα, όσον βεβαίως έξαρτάται έξ ήμών, ή φωνή μας σήμε
ρον καί αυριον έν τή Αγία καί Μεγάλη Συνόδω νά μή είναι φωνή βοώντος έν 
τή έρήμω. Τό έργον ήμών, ή ευλογία του Θεου, θά δείξη τουτο. Ή  όδός μας 
είναι όδός άληθείας καί ζωής Χριστου του Θεου ήμών μέ τήν βοήθειαν καί
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έπιφοίτησιν του Αγίου Πνεύματος. Ή  πορεία ήμών αυτή τών Ορθοδόξων, 
ή όποία ήρχισε μετά τόν Β' παγκόσμιον πόλεμον, άποβλέπει είς τήν όμαλήν 
λειτουργίαν καί ζωήν τής Ορθοδόξου Έκκλησίας. Καί δέν πρέπει νά 
λησμονώμεν τόν άοίδιμον Πατριάρχην Αθηναγόραν, ό όποΐος μέ τήν τόλμην 
του, τό θάρρος καί τήν πίστιν του είς τήν παράδοσιν έχάραξε τήν γραμμήν 
αυτήν, τήν όποίαν άκολουθουμεν καί δέν είμεθα πλέον είς τό περιθώριον τής 
ζωής, άλλά έν τω κέντρω τής ζωής του κόσμου. Υψουμεν τήν φωνήν μας 
διά τό ποίμνιόν μας καί τόν κόσμον όλον. Αυτή είναι ή πορεία μας πρός τήν 
Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Τό έργον δέν είναι ευκολον. Έξεφράσαμεν 
πολλάκις αίσιοδοξίαν έν τή πορεία του έργου μας. Νομίζω ταπεινώς, ότι 
δέον όπως κινηθώμεν έν Χριστω καί έν τή Έκκλησία Του. Νά προδιαγρά- 
ψωμεν τρόπον τινά καί νά διατυπώσωμεν άπόψεις διά τό μέλλον. Ίσ ω ς τότε 
νά πλησιάσωμεν τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Τά τέσσαρα προσεχή θέ
ματα τής ήμερησίας διατάξεως τής Συνόδου θά δείξουν, άν άληθινά έχωμεν 
τόλμην, άφοβίαν καί θάρρος νά είπωμεν καί νά τονίσωμεν τήν άλήθειαν 
τής παραδόσεώς μας. Αυταί είναι αί ταπειναί άποψεις του Πατριαρχείου 
Αλεξάνδρειας, τό όποΐον, όμου μετά του μικρου ποιμνίου του, έπιθυμεΐ νά 
προσφέρη τάς προσπαθείας καί τήν συμβολήν του είς τήν πορείαν αυτήν, 
ώστε αυριον, όσοι θά υπάρχωμεν έν ζωή - καί ευχομαι όλοι νά ζώμεν - νά 
άγωνισθώμεν μέ πίστιν είς τήν Ορθοδοξίαν μας καί νά φανώμεν άξιοι δι
άδοχοι τής Παραδόσεως καί τών Πατέρων τής Μιάς, Αγίας, Καθολικής 
καί Αποστολικής Έκκλησίας μας. Μ ακάριοι θά είναι όσοι ζήσουν καί θά 
είναι παρόντες είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, συνέχειαν τών έπτά 
Οίκουμενικών μας Συνόδων. Σάς ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Σεβασμία Αντιπροσωπία τής Έκκλησίας 
Αλεξάνδρειας καί ίδιαιτέρως Σεβ. άγιε Καρθαγένης, μέ πολλήν συγκίνησιν 
ήκούσαμεν τόν Χαιρετισμόν , τόν όποΐον άπηυθύνατε πρός τήν Διάσκεψιν. 
Νομίζω ότι έκφράζω τά αίσθήματα όλων τών παρόντων, έάν είπω ότι ή συγ- 
κίνησίς μας αυτή άποκορυφώνεται έκ του γεγονότος ότι πρότριτα ό Π ρο
καθήμενος τής Αλεξανδρινής Έκκλησίας άπήλθε πρός Κύριον. Ευχόμεθα 
μακαρίαν άνάπαυσιν είς τήν ψυχήν του. Καί ευχομεθα όλοι άπό κοινου, μέ 
πολλήν θέρμην, τό Πανάγιον Πνευμα νά δώση τήν δυνατότητα, ώστε ώς 
οίόν τε τάχιον καί έν άγάπη καί συνέσει πολλή νά έκλεγή ό διάδοχός του 
άοιδίμου Νικολάου, ώστε ή άδελφή Έκκλησία Αλεξάνδρειας νά συνεχίση 
τόν ίστορικόν δρόμον της, είς τόν όποΐον όλαι αί άδελφαί Ο ρθόδοξοι 
Έκκλησίαι στηρίζονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ο  άγιος Ό ρους Λιβάνου έχει τόν λόγον έξ ονόματος τής Αντιπρο- 
σωπίας τής Αντιοχειανής Έκκλησίας.

Ο  Σεβ. Ό ρους Λιβάνου. Ή  χαρά ήμών σήμερον είναι νά κομίσω- 
μεν τήν μαρτυρίαν καί τάς ευχάς τής Αυτου Μακαριότητος του Πατριάρ- 
χου Αντιοχείας Ιγνατίου καί τής περί αυτόν Συνόδου καί νά δεχθώμεν τήν 
υμετέραν ευλογίαν καί τήν τών Έκκλησιών υμών διά νά ζήσωμεν έν είρήνη 
καί πιστότητι.Ήλθομεν πα ρ’ υμΐν ϊνα έμπλουτισθώμεν. Ή  σοφία υμών θά
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καταστή ήμετέρα. Πάντες έλπίζομεν πράγματι είς μίαν ζωογόνον ένότητα, 
ητις θά καταστή δύναμις άναγεννήσεως, πηγή θάρρους καί όραματισμου είς 
τάς ήμετέρας τοπικάς Έκκλησίας. Έπιθυμουμεν νά καταστώμεν άκροαταί 
του Αγίου Πνεύματος.Έλπίζομεν πολύ είς τήν Οίκουμενικήν Έκκλησίαν, 
ητις καλεΐται νά έξέταση τά υπό τών πιστών άντιμετωπιζόμενα πραγματικά 
προβλήματα. Οί Χριστιανοί τής Ανατολής, ευαισθητοποιούμενοι έν ένότητι 
πνεύματος, τό όποΐον θά άναπτυχθή, καί έν τω συνδέσμω τής άγάπης, ή 
όποία συνάπτει κατά τρόπον συγκεκριμένον έν συνόδω, καθηγιασμένοι διά 
τών δακρύων, θά ένισχυθώσι πολλω μάλλον έν τή πίστει. Τό κοινόν χρέ
ος ήμών συνίσταται είς τήν έπίσπευσιν τής συνοδικής διαδικασίας, είς τήν 
παγίωσιν του έργου του οίκου τούτου, ό όποΐος στεγάζει ήμάς. Α ί προσ- 
πάθειαι ήμών συνδυάζονται κατά τρόπον άποτελεσματικώτερον διά τών 
άναπτυσσομένων προσπαθειών είς τήν υπηρεσίαν πασών τών Έκκλησιών 
ήμών καί τής ήμετέρας ένότητος υπό του Μητροπολίτου Δαμασκηνου, τάς 
όποίας χαιρετίζω ένταυθα.

Ο Σεβ. Π ρόεδρος . Ευχαριστουμεν διά τόν θερμόν Χαιρετισμόν  τής 
Αντιπροσωπίας τής άδελφής Έκκλησίας Αντιοχείας καί ίδιαιτέρως διά 
τάς ευχάς, αί όποΐαι διετυπώθησαν υπέρ του έργου καί γενικώτερον τών 
σκοπών, τούς όποίους έπιδιώκει ή παρουσα Προσυνοδική Πανορθόδοξος 
Διάσκεψις. Ευχήν όλων μας άποτελεΐ, πράγματι, νά άκούσωμεν τόν Π α
ράκλητον καί νά όδεύσωμεν κατά τάς υποδείξεις αυτου. Ευχαριστουμεν 
πολύ.

Ο  άδελφός άγιος Πέτρας έχει τόν λόγον έξ ονόματος τής Έκκλησίας 
Ιεροσολύμων.

Ο Σεβ. Π έτρας . Σεβ. άγιε Πρόεδρε, άγαπητοί άδελφοί σύνεδροι. 
Ευδοκία του μεγάλου Θεου καί έντολή τών Έκκλησιών ήμών, συνερχόμεθα 
σήμερον έν τω σεπτω τούτω Κέντρω του Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου, ϊνα, 
ώς Γ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, μελετήσωμεν τά υπό τής 
Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής έκπονηθέντα κείμενα έπί 
τών άπασχολούντων αυτήν τεσσάρων θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως. 
Είναι αυτονόητον, ότι ή παρουσα Διάσκεψις ήμών δύναται νά άποδεχθή, νά 
βελτιώση, νά άπορρίψη τά ήδη υπάρχοντα ή καί νά έκπονήση νέα κείμενα. 
Δεδομένου όμως ότι τά υπό κρίσιν κείμενα είναι τά μόνα κείμενα, τά όποΐα 
έξεπόνησεν ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Έπιτροπή καί τά όποΐα 
έτυχον ευμενους κριτικής, νομίζω ότι τό έργον τής Διασκέψεως ταύτης θά 
είναι ευχερές καί ότι θά άποφευχθώσιν αί άτέρμονες συζητήσεις. Μέ φόβον 
Θεου, λοιπόν, μέ συναίσθησιν ευθύνης, μέ σεβασμόν πρός τάς παραδόσεις 
τής Αγίας ήμών Έκκλησίας, λαμβάνοντες ταυτοχρόνως υπ’ όψιν καί τάς 
άπαιτήσεις τής έποχής, άς χωρήσωμεν έπί τό έργον ήμών καί άς εί'μεθα βέβαι
οι, ότι ή πανσθενουργός δύναμις του Θεου θά καθοδηγή καί θά ευλογή τάς 
προσπαθείας ήμών. Έρχόμενοι άπό τήν Αγίαν Γήν, μεταφέρομεν πρός υμάς 
τήν χάριν καί ευλογίαν του Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου του Σωτήρος 
ήμών Χριστου καί τών λοιπών άγίων σεβασμάτων τής πίστεως ήμών, τάς
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ευχάς καί ευλογίας του Προκαθημένου τής Σιωνίτιδος Έκκλησίας, Πατρός 
ήμών καί Πατριάρχου κ.κ Διοδώρου, είς ένίσχυσιν ήμών είς τήν προκειμέ- 
νην διακονίαν. Τάς θέσεις τής Έκκλησίας Ιεροσολύμων θά άναπτύξουν είς 
τάς Έ πιτροπάς οί έκπροσωπουντες αυτήν Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Τιμόθεος, 
Έλλογιμ. Καθηγηταί κ.κ. Γ. Γαλίτης καί Βλ. Φειδάς καί έγώ προσωπικώς.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τόν άδελφόν άγιον Πέτρας 
τόσον διά τάς σκέψεις, τάς όποίας διετύπωσε περί του έργου τής Διασκέψε- 
ώς μας, όσον καί, κυρίως, διότι έγένετο κομιστής τών ευλογιών του Παναγί
ου Τάφου καί τών λοιπών προσκυνημάτων καί σεβασμάτων τής άγίας ήμών 
πίστεως. Ευχαριστουμεν έπίσης διά τά καλά αίσθήματα του Μακ. Πατρι- 
άρχου Ιεροσολύμων καί είμαι βέβαιος ότι ή Διάσκεψις, μέ τάς ευχάς τών 
Προκαθημένων τών Ορθοδόξων Έκκλησιών, θά έπιτελέση τό άνατεθέν είς 
αυτήν έργον. Ευχαριστώ πολύ.

Ο  άγιος Κιέβου έχει τόν λόγον έξ ονόματος τής Αντιπροσωπίας τής 
Έκκλησίας τής Ρωσσίας.

Ο Σεβ. Κιέβου. Σεβασμιώτατε Πρόεδρε, σεβασμιώτατοι ίεράρχαι, κλη
ρικοί καί άξιότιμοι έκπρόσωποι τών κατά τόπους Ορθοδόξων Έκκλησιών, 
διά τήν ήμετέραν άντιπροσωπίαν - άποτελούμενην άπό τόν Μητροπολίτην 
Μίνσκ καί Λευκορωσσίας Φιλάρετον, τόν Μητροπολίτην Κρουτίτσκης καί 
Κολόμνης Ίουβενάλιον, τόν Έπίσκοπον Ντύσελντορφ Λογγΐνον καί τούς 
συμβούλους - καί δ ι’έμέ προσωπικώς είναι μεγάλη τιμή καί χαρά νά χαι- 
ρετίσωμεν έξ ονόματος του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης 
Ρωσσίας Ποιμένος καί τής Ιεράς Συνόδου τής Ορθοδόξου Έκκλησίας 
τής Ρωσσίας τά μέλη τής ένταυθα συγκληθείσης Γ' Προσυνοδικής Πανορ- 
θοδόξου Διασκέψεως. Ή  άγία Ορθόδοξος Έκκλησία άνέθεσεν είς ήμάς 
τούς έκπροσώπους τής παρούσης Διασκέψεως τήν πράγματι τιμητικήν καί 
υπεύθυνον άποστολήν ένώπιον του Θεου καί τής ίστορίας νά συνεχίσωμεν 
τήν ήδη πρό είκοσι πέντε έτών άρξαμένην έργασίαν τής προπαρασκευής τής 
Πανορθοδόξου Συνόδου. Ή  έργασία αυτή είναι πρό πάντων μαρτυρία τής 
ένότητος τής άγίας Ορθοδόξου Έκκλησίας, μαρτυρία πίστεως, διαφυλαχθεί- 
σης είς τόν αίώνιον θησαυρόν τής παραδόσεως αυτής καί είς τήν συνείδησιν 
του πληρώματος αυτής. Τό ήμέτερον καθήκον περικλείεται έν τούτω, ϊνα 
ορθώς, έν πνεύματι άδελφικής άμοιβαίας κατανοήσεως καί άγάπης, καί έν 
συμφωνία πρός τήν παράδοσιν τής Μιάς, Αγίας, Καθολικής καί Αποστολικής 
Έκκλησίας άντιμετωπίσωμεν τά προκείμενα ήμών διάφορα ζητήματα. Ή  
Ορθόδοξος Έκκλησία τής Ρωσσίας, έχουσα συνείδησιν τής ευθύνης αυτής 
διά τήν έπίλυσιν τών πανορθοδόξων προβλημάτων, κατανοουσα τήν σπου- 
δαιότητα τών νυν υπό μελέτην θεμάτων καί τηρουσα πιστώς τάς άρχάς της 
πανορθοδόξου άδελφικής ένότητος, έμελέτησε μετά προσοχής είς τήν Συ
νοδικήν Έπιτροπήν αυτής τά κείμενα, τά όποΐα προητοιμάσθησαν κατά 
Φεβρουάριον τ.έ. υπό τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής 
καί έστειλε τήν άντιπροσωπίαν αυτής, ή όποία έφθασεν είς τό φιλόξενον 
τουτο Ορθόδοξον Κέντρον του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πλή
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ρη είλικρινους έπιθυμίας νά συμβάλη, κατά τό μέτρον του δυνατου, είς τήν 
ίερωτάτην υπόθεσιν καί μετά τών έκπροσώπων τών άδελφών Ορθοδόξων 
Έκκλησιών νά κάνη εν είσέτι βήμα είς τήν όδόν πρός τήν έκκλησιαστικήν 
Μεγάλην Σύνοδον, έν τή πεποιθήσει ότι έν τή παρούση Διασκέψει ό ίδιος 
ό Κύριος κατευθύνει τάς προσπαθείας ήμών πρός τήν έκπλήρωσιν του 
άγαθου σκοπου. Έπωφελουμαι τής ευκαιρίας νά άπευθύνω άδελφικούς 
χαιρετισμούς καί θερμάς ευχάς πρός τόν έκπρόσωπον του Πατριαρχεί
ου Κωνσταντινουπόλεως Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων Χρυσόστομον, υπό 
τήν προεδρίαν του όποίου καλούμεθα νά έξετάσωμεν ένταυθα είς βάθος 
καί νά άποδεχθώμεν τά τέσσαρα θέματα τής ήμερησίας διατάξεως τής Γ' 
Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, τουτ’ έστιν τά θέματα τής Ν η 
στείας, του Οίκουμενισμοϋ, τών Σχέσεων μετά τοϋ λοιποϋ χριστιανικοϋ κό
σμου καί, βεβαίως, τό πλέον έπίκαιρον σήμερον δι’ όλην τήν άνθρωπότητα 
θέμα τής είρήνης, τής έλευθερίας, τής άδελφοσύνης, τής άγάπης μεταξύ 
τών λαών καί τής άρσεως τών φυλετικών διακρίσεων. Απευθύνω έπίσης 
μετά χαράς χαιρετισμόν διά καλήν υγείαν είς τούς ένταυθα παρόντας πρω
τοπόρους τοσούτων διορθοδόξων καί διαχριστιανικών συναντήσεων καί 
χαιρετίζω τάς πολυαρίθμους σπουδαίας έπιτυχίας αυτών, ήτοι τήν πιστήν 
μαρτυρίαν αυτών διά τά ίδεώδη τής Έκκλησίας του Χριστου. Έ ν  τού- 
τοις, πρέπει νά άναγνωρίσωμεν μετά λύπης, ότι ήδη δέν ευρίσκονται μεθ’ 
ήμών ώρισμένοι έκ τών άδελφών ήμών, είς τούς όποίους οφείλομεν πολλά 
καί εί'μεθα ευγνώμονες, διότι άνέλαβον τόν μόχθον καί τήν υπόθεσιν τής 
προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Ή  ζωή όμως συνεχίζε
ται καί ζητεΐ άπό ήμάς, ϊνα συνεχίσωμεν είς τήν προκειμένην άποστολήν 
ήμών μέχρις έκπληρώσεως αυτής, ώς λέγει ό Απόστολος Παυλος. “Μηδέν 
κατά έρίθειαν ή κενοδοξίαν, άλλά τή ταπεινοφροσύνη άλλήλους ήγούμενοι 
υπερέχοντας έαυτών” (Φιλ. 2,3).

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ τόν Σεβ. άγιον Κιέβου διά τούς όντως 
οίκοδομητικούς λόγους του, διά τήν διαπίστωσιν τήν όποίαν έκαμε καί ή 
όποία είναι διαπίστωσις όλων ήμών, ότι τό έργον τής Διασκέψεως αυτής θά 
άποτελέση μίαν μαρτυρίαν τής ορθοδόξου ήμών πίστεως, ή όποία φυλάσσε
ται είς τό θησαυροφυλάκιον, τό αίώνιον, τών παραδόσεών μας καί είς τήν 
συνείδησιν του πιστου λαου του Θεου. Είμεθα ευτυχεΐς, διότι καί διά μίαν 
άκόμη φοράν ήκούσαμεν ότι ή άδελφή Έκκλησία τής Ρωσσίας έμελέτησε 
καί μελετά, ώς άλλωστε καί όλαι αί άλλαι Έκκλησίαι, μέ πολλήν προσο
χήν καί είς βάθος τάς άποφάσεις τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Έπιτροπής. Καί άκόμη, ότι δίδει τήν υπόσχεσιν, τήν άλλωστε βεβαίαν 
υπόσχεσιν δι’ ήμάς, ότι μέ όλας της τάς δυνάμεις ή έδώ Αντιπροσωπία τής 
Έκκλησίας τής Ρωσσίας θά συμβάλη είς τό έργον τής προωθήσεως τών ζη
τημάτων μας. Εί'μεθα ευγνώμονες δι’ όλα αυτά τά αίσθήματα καί συμμε- 
ριζόμεθα τήν ευχήν καί παράκλησιν του άγίου Κιέβου, όπως τό έργον τής 
Διασκέψεώς μας ευοδωθή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ή  Αντιπροσωπία τής Έκκλησίας τής Σερβίας δέν έχει φθάσει άκόμη.
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Θά φθάση τάς άπογευματινάς ώρας. Έπομένως, τόν Χαιρετισμόν  τής 
Σερβικής Έκκλησίας θά τόν άκούσωμεν, όταν θά έλθη ή Αντιπροσωπία 
καί θά είναι παρουσα έδώ. Παρακαλώ τήν Αντιπροσωπίαν τής Έκκλησίας 
Ρουμανίας καί ίδιαιτέρως τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αντώνιον, νά λάβη τόν 
λόγον.

Ο Σεβ. Τρανσυλβανίας. Σεβ. άγιε Πρόεδρε, άγαπητοί άδελφοί. Ώς 
πάντες γνωρίζετε ή Έκκλησία Ρουμανίας έχασε κατά τό θέρος αυτό τόν 
ήγαπημένον Πατριάρχην αυτής Ίουστΐνον, μετά έννέα έτη πατριαρχίαν 
καί υπερεικοσαετή άρχιερατείαν αυτου ώς Μητροπολίτου Τρανσυλβανίας 
καί Μολδαβίας. Ο  Πατριάρχης Ίουστΐνος υπήρξεν μεταξύ τών είσηγητών, 
άπό κοινου μετά πολλών έξ υμών καί μετά πολλών έκ τών έκλιπόντων, τής 
κινήσεως διά μίαν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τής Ο ρθοδοξίας ήμών. 
Είς τήν Ρόδον, είτα ένταυθα έν Σαμπεζύ, υπήρξε μία συνεχής παρουσία, 
μία ένεργός παρουσία, συμφιλιωτική, δημιουργική καί έμπνευσμένη μέ
χρι τής έλεύσεως τής στιγμής καθ’ ην έξελέγη Πατριάρχης. Τώρα είναι 
νεκρός καί, συμφώνως πρός τόν Καταστατικόν καί τάς παραδόσεις τής 
Ορθοδόξου Έκκλησίας τής Ρουμανίας, ό Μητροπολίτης Μολδαβίας κα
θίσταται αυτομάτως τοποτηρητής (locum tenens). Διό καί ό Σεβ. Μητροπο
λίτης Μολδαβίας καί Σουτσεόβας Θεόκτιστος μοί παρεχώρησε τήν θέσιν 
διά νά ήγηθώ τής άντιπροσωπίας τής Ο ρθοδόξου Έκκλησίας τής Ρουμα
νίας είς ταύτην τήν Γ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. Υ πό  τήν 
ίδιότητα του τοποτηρητου, ό Σεβ. Μητροπολίτης Θεόκτιστος μοί άνέθεσε 
νά διαβιβάσω τάς καλλιτέρας τών ευχών αυτου διά τήν έπιτυχίαν τής Γ' 
Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως καί τήν έπιθυμίαν αυτου όπως 
αυτη καταλήξη είς πλήρη καί χρήσιμον συμφωνίαν. Ή  άντιπροσωπία τής 
Έκκλησίας ήμών, άποτελουμένη έξ έμου, του Σεβ. Μητροπολίτου Βανά- 
του Νικολάου καί του Θεοφιλ. Έπισκόπου Νήφωνος, πατριαρχικου βικαρί- 
ου, καί του Αίδεσιμολ. πατρός Ion Bria, ώς έπίσης καί δύο συμβούλων, τών 
Αίδεσιμολ. καθηγητών Dumitni Popescu καί Stefan Alexe, έχει τήν έντολήν νά 
συνεισφέρη είς τήν έπιτυχίαν τής συναντήσεως, ϊνα ή Ορθοδοξία καταστή 
μία ζώσα παρουσία είς τόν σύγχρονον κόσμον, τόσον διά νά έργασθή διά 
τήν σωτηρίαν τής άληθους ήμών πίστεως, όσον καί διά νά προσφέρη είς τόν 
κόσμον μίαν άξιόπιστον μαρτυρίαν, έργαζομένη διά τήν ένότητα πάντων, 
ώς έπίσης καί διά τήν προστασίαν τής δημιουργίας του Θεου καί διά τήν 
είρήνην. Τά μέσα καταστροφής δέν έδημιουργήθησαν υπό του Θεου, άλλ’ 
υπό τών άνθρώπων. Τά μέσα αυτά είναι έργον τής άνθρώπινης άμαρτίας. Οί 
άνθρωποι λοιπόν οφείλουν νά άπορρίψουν τά μέσα αυτά, διά νά μή είναι 
ήμέραν τινά «πολύ άργά».

Ή  Ορθόδοξος Έκκλησία τής Ρουμανίας χαιρετίζει τήν σημαντικω- 
τάτην διά τόν σύγχρονον κόσμον έργασίαν διά τά τέσσαρα θέματα, έπί τών 
όποίων οφείλομεν νά έργασθώμεν, νά συζητήσωμεν καί νά άποφασίσωμεν 
κατά τάς ήμέρας αυτάς. Πρό τινων έβδομάδων συμμετέσχον είς συνάντησιν 
διά τήν είρήνην έν τή Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας, ένθα οί
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συμμετασχόντες έζήτησαν τήν έκπόνησιν μιάς θεολογίας της είρήνης. Έ ν 
τούτοις, έπεσήμαναν ότι διά τήν έκπόνησιν μιάς άληθους θεολογίας τής 
είρήνης πρέπει προηγουμένως νά φθάσωμεν είς μίαν τοιαύτην θεολογίαν 
τής είρήνης, ίδία έάν έπιθυμώμεν ή θεολογία αυτη νά άσκήση πραγματικήν 
καί άποτελεσματικήν έπίδρασιν έπί τών πολιτικών καί έπί τών μεγάλων δυ
νάμεων. Οφείλομεν νά έργασθώμεν πρός τήν κατεύθυνσιν του communicare 
καί όχι του ex-communicare. Ο  Χαιρετισμός  τής Ορθοδόξου Έκκλησίας τής 
Ρουμανίας καί αί ευχαί αυτής είναι νά καταστή ή προπαρασκευή τής Αγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου κίνητρον διά τήν ένότητα καί διά τήν είρήνην. Βε
βαίως, θά καταλήξωμεν είς τήν λήψιν υποχρεωτικών μόνον διά πάσας τάς 
Ορθοδόξους Έκκλησίας άποφάσεων υπό τής Αγίας καί Μεγάλης Συνό
δου. Αυτό είναι βέβαιον. Μόνον τότε αί άποφάσεις θά είναι υποχρεωτικαί. 
Ίσ ω ς όμως θά έδει σήμερον νά κάνωμεν ώρισμένας συστάσεις πρός τάς 
Έκκλησίας ήμών διά νά δοκιμασθουν αυται υπό τών Έκκλησιών, ώς π.χ. 
αί συστάσεις ώς πρός τόν άγώνα διά τήν είρήνην, διά νά μή φθάσωμεν νά 
μή έχωμεν χρόνον διά τήν σύγκλησιν τής Συνόδου, έάν ήθελεν υπάρξει πό
λεμος. Αγαπητοί άδελφοί, έχομεν τώρα ένώπιον ήμών τά κείμενα μιάς Διορ
θοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής, τά όποΐα θά βοηθήσουν ήμάς 
διά νά εί'μεθα αυτήν τήν φοράν περισσότερον άποτελεσματικοί. Οφείλομεν 
νά ευχαριστήσωμεν διά τουτο τόν Γραμματέα Μητροπολίτην Δαμασκηνόν. 
Θά έπεθύμουν νά προσθέσω μίαν λέξιν. Ο  κόσμος διερωτάται, όλος ό γνω- 
ρίζων ήμάς κόσμος καί αί άλλαι Ομολογίαι, πότε θά συγκληθή ή Αγία καί 
Μεγάλη Σύνοδος, καί άν πράγματι θά έλθη ό χρόνος, καθ’ όν θά οργανωθή 
ή Σύνοδος αυτή; Πρέπει λοιπόν νά δημιουργήσωμεν τήν πεποίθησιν είς τούς 
άλλους ότι ή Σύνοδος αυτη θά συγκληθή. Καί δέν δυνάμεθα νά έπιτύχωμεν 
τουτο άλλως, είμή έργαζόμενοι έπί τών κειμένων μέ άκριβές, θετικόν καί 
χρήσιμον περιεχόμενον διά νά κατευθύνωμεν τούς πιστούς ήμών είς τόν σύγ
χρονον κόσμον. Ή  δευτέρα χιλιετία του Χριστιανισμου υπήρξεν ή χιλιετία 
τής διαιρέσεως. Οφείλομεν νά ένεργήσωμεν κατά τρόπον, ώστε ή τρίτη νά 
καταστή ή τοιαύτη τής ένότητος. Χίλια έτη διαιρέσεων είναι άρκετά. Π ρό
κειται διά χίλια έτη άμαρτίας κατά του Χριστου. Οί Χριστιανοί έπιθυμουμεν 
νά έχωμεν είρήνην έν τω κόσμω, άλλ’ έπίσης καί είρήνην πρός άλλήλους. Διά 
τήν πραγμάτωσιν τής έπιθυμίας ταύτης πρέπει ί'σως νά πληρώσωμεν τό τίμη
μα. Είς τήν Βίβλον άναγινώσκομεν, ότι ό Θεός πάντοτε ήξίωσεν εν τίμημα. 
Τό τίμημα αυτό, τό υφ ’ ήμών πληρωτέον τίμημα, θά ητο νά έπιστρέψωμεν 
πρός τόν Θεόν, νά στραφώμεν πρός τό καλόν, τήν άλήθειαν, τήν ίσότητα, 
τήν έλευθερίαν, τήν δικαιοσύνην. Ταυτα άνήκουν είς τά θέματα, τά όποΐα 
οφείλομεν νά συζητήσωμεν έδώ κατά τήν Γ' Προσυνοδικήν Πανορθόδο- 
ξον Διάσκεψιν. Ή  Ορθόδοξος Έκκλησία τής Ρουμανίας διαβιβάζει τούς 
Χαιρετισμούς  αυτής πρός πάντας τούς άντιπροσώπους τών άγίων άδελφών 
Έκκλησιών καί ένουται έν τή προσευχή μετά πάντων άπό κοινου διά τήν 
έπιτυχίαν τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Ευχαριστώ 
πολύ.
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Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ ίδιαιτέρως τόν Σεβ. Άγιον Τρανσυλβα
νίας κ. Αντώνιον. Νομίζω ότι έκφράζω τά αίσθήματα όλης τής όμηγύρεως, 
έάν ε’ίπω ότι συμμεριζόμεθα βαθύτατα τήν θλΐψιν τής Έκκλησίας τής Ρου
μανίας διά τήν άπώλειαν του άοιδίμου καί μεγάλου Πατριάρχου Ίουστίνου. 
Πράγματι, δέον νά όμολογηθή ένταυθα ότι ό Πατριάρχης Ίουστΐνος, καί 
ώς Μητροπολίτης Μολδαβίας άλλά καί ώς Πατριάρχης, ητο είς άπό τούς 
μεγαλυτέρους έμψυχωτάς του έργου τής πανορθοδόξου ένότητος καί τής 
πορείας τών Ορθοδόξων Έκκλησιών πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνο
δον. Ευχόμεθα αίωνίαν τήν μνήμην του διά τήν Έκκλησίαν συνόλης τής 
Ορθοδοξίας καί ευχόμεθα, άκόμη, ή διαδοχή του νά είναι άνταξία τής 
μεγάλης προσωπικότητός του. Ευχαριστώ ίδιαιτέρως διά τάς ευχάς, τάς 
όποίας μάς έκόμισεν ό Σεβ. Μητροπολίτης Τρανσυλβανίας κ. Αντώνιος 
έξ ονόματος του Τοποτηρητου του χηρεύοντος Θρόνου τής Ρουμανίας. 
Παρακαλώ νά διαβιβασθουν είς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θεόκτιστον τά 
άνάλογα αίσθήματά μας. Ο  Σεβ. Μητροπολίτης κ. Αντώνιος είχε τήν καλω- 
σύνην νά θίξη ώρισμένα σημεΐα, τόσον είς ό,τι άφορά είς τό άμεσον έργον 
μας έδώ, όσον καί είς τήν σύγκλησιν τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Νο
μίζω ότι ή Διάσκεψίς μας θά έχη τήν ευκαιρίαν νά σκεφθή έπί τής διπλής 
φύσεως τών άποφάσεών της, ώς άποφάσεων όδευουσών πρός τήν Αγίαν 
καί Μεγάλην Σύνοδον καί έν σχέσει πρός σημερινάς έπικαιρότητας είς τήν 
Έκκλησίαν. Αλλά περί αυτών θά γίνη ή δέουσα συζήτησις έν τοΐς έφ’ έξής. 
Ό σον άφορά είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον θά πρέπει, πράγματι, νά 
έπισπεύσωμεν τάς έργασίας μας, ώστε νά δώσωμεν άπολογίαν είς τόν κό
σμον ότι εί'μεθα ετοιμοι διά νά συγκαλέσωμεν τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύ
νοδόν μας. Καί πάλιν ευχαριστώ, Σεβασμιώτατε.

Τόν λόγον έχει ό Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς κ. Παγκράτι- 
ος, έξ ονόματος τής Αντιπροσωπίας τής Έκκλησίας Βουλγαρίας.

Ο Σεβ. Σ τάρας Ζαγοράς. Σεβασμιώτατε άδελφέ Πρόεδρε, Σεβασμιώ- 
τατοι καί Θεοφιλέστατοι, άγαπητοί έν Κυρίω Πατέρες καί Αδελφοί,

Γνωρίζομεν τούς λόγους του άγίου Αποστόλου Ίακώβου «πολύ 
ίσχύει δέησις δικαίου ένεργουμένη»  καί έάν ή ευχή είναι πρός τόν τρό
πον του Θεου σύμφωνος, τότε πολύ πιό δυναμική καί δραστική είναι ή 
συνοδική προσευχή τής άγίας Έκκλησίας μας, άμετακίνητη κεφαλή τής 
όποίας είναι ό Αρχιερεύς Κύριος ήμών Ίησους Χριστός. Ή  Έκκλησία, τήν 
όποίαν έκεΐνος ίδρυσε καί ήγίασε διά του τιμίου αίματός του είς Γολγοθάν. 
Έπιτρέψατέ μου, έξ ονόματος τής Αντιπροσωπίας τής Έκκλησίας Βουλ
γαρίας (Σεβ. Μητροπολίτου Βράτσης κ. Καλλινίκου, Σεβ. Μητροπολίτου 
Σλίβεν κ. Ίωαννικίου, Θεοφιλ. Έπισκόπου Ζνέπολεκ κ. Δομητιανου), ώς 
καί τών συμβούλων (Αίδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Νικόλαου Σιβάρωφ, Έλλογιμ. 
Καθηγ. κ. Τότιου Κόεβ, Έλλογιμ. κ. Ίβάν Δημητρώφ, Έλλογιμ. κ. Πέτκο 
Μπαλτζίεφ, καί Έλλογιμ. κ. Αλεξάνδρου Γκοσποντίνωφ, διερμηνέως τής 
άντιπροσωπίας) άπό τήν άνωτάτην Θεολογικήν Σχολήν του Αγίου Κλή- 
μεντος, οί όποΐοι είναι άπεσταλμένοι καί διάκονοι διά νά συμμετάσχουν
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είς τήν Γ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν διά τήν προετοιμασί
αν τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, νά σάς ευχαριστήσω έγκαρδίως διά 
τούς άδελφικούς Χαιρετισμούς  καί τάς είλικρινεΐς ευχάς έπ’ ευκαιρία τών 
γενεθλίων της Α.Α. του Πατριάρχου Βουλγαρίας κ. Μαξίμου. Εί'θε ό Κύ
ριος διά τών συντόνων προσευχών σας νά έπιχύση δαψιλώς τήν άγίαν χά- 
ριν είς τόν άγιον Πατριάρχην μας καί νά ένδυναμώση αυτόν ψυχικώς καί 
σωματικώς πρός τό καλόν της Αγίας Ορθοδοξίας καί διά τήν καρποφόρον 
υπηρεσίαν τής Έκκλησίας. Ή  Α.Α. ό Πατριάρχης Μάξιμος, έξ ονόματος 
τής Ιεράς Συνόδου τής Έκκλησίας μας, του κλήρου καί του λαου του Θεου, 
έκφράζει μέσω του Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Προέδρου 
τής Διασκέψεως, πρός όλους τους άξιοτίμους Πατέρας καί Αδελφούς, τούς 
άπεσταλμένους τών άγιώτατων κατά τόπους Ο ρθοδόξων Έκκλησιών είς 
τήν Γ’ Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, άδελφικόν Χαιρετισμόν. 
Ζητών τήν ευλογίαν σας, Σάς τόν άναγινώσκω.

«Πρός τόν Σεβ. Μ ητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον,
Σεβασμιώτατε,
Η  'Αγία Ορθόδοξος ’Εκκλησία, ώς «στύλος καί έδραίωμα της 

άληθείας» (Α! Τίμ. 3,15), στοιχοϋσα ταΐς έντολαΐς τοϋ Αρχιποιμένος καί 
Σωτηρος τοϋ άνθρωπίνου γένους Ιησοϋ Χριστοϋ, πάντοτε ίδίως όμως σή
μερον ’έχει τήν άποστολήν νά παρέχη μαρτυρίαν περί της θείας Αληθείας, νά 
στηρίζη τήν ένότητα τών πιστών (Ίω. 17,21) καί νά κηρύττη έν είρήνη καί 
φιλαδελφία ένιαυτόν Κυρίου δεκτόν. Εύχάριστον διαπίστωσιν προκαλεΐ τό 
γεγονός, ότι όλαι αί άδελφαί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι, συμπεριλαμβανομένης 
καί της βουλγαρικης, μετά πολλης της φροντίδος πράττουν τό θεάρεστον 
έργον των, έν συνειδήσει της νψηλης ευθύνης αύτών ένώπιον τοϋ Θεοϋ, 
«τοϋ Βασιλέως τών αίώνων» (Α! Τίμ. 1,17), καί ένώπιον της συγχρόνου  
άνθρωπότητος.

Κ ατά  τήν συνέλευσιν ταύτην της Γ ' Π ροσυνοδικης Π ανορθοδόξου  
Διασκέψεως, έξ ονόματος της Ιεράς Σ υνόδου της Ο ρθοδόξου ’Εκκλησίας 
της Βουλγαρίας, άπευθύνομεν θερμάς προσευχάς πρός τόν δοτηρα τών 
πάντων Θεόν, όπως χαρίζη  είς όλους τούς συμμετέχοντας πνεϋμα σοφίας 
κα ί συνέσεως κα ί στηρίζη αύτούς έν άμοιβαία άγάπη κα ί ομοφροσύνη, 
ώστε έν ένί στόματι κα ί μια καρδία, διά της μετά  θυσίας διακονίας των 
πρός τόν Θεόν κα ί τόν πλησίον, μαρτυρήσω σι τήν ορθόδοξον πίστιν. Η  
εύλογία  τοϋ Θεοϋ έ φ ’ νμάς κα ί όλους τούς συμμετέχοντας είς τήν Διάσκε- 
ψιν πρός έπιτυχη κα ί έπω)φελη έπιτέλεσιν της έν οψει ημών έργασίας.

f  Μάξιμος, Π ατριάρχης Βουλγαρίας  
Πρόεδρος της Ιεράς Σ υνόδου”

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Στάρας 
Ζαγοράς διά τούς θερμούς λόγους Χαιρετισμοϋ, τούς όποίους παρουσία- 
σεν ένώπιον τής Ολομελείας. Ό ντω ς, ή πίστις όλων ήμών είς τόν Κύριον
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είναι μεγάλη, ότι θά όδηγήση τά βηματά μας είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην 
Σύνοδον. Έλπίζομεν νά έχωμεν τήν συμπαράστασιν καί τόν φωτισμόν του 
Κυρίου διά τόν έργον μας αυτό. Ίδιαιτέρως σήμερον, ήμέραν τών γενεθλί
ων του Μάκ. Πατριάρχου κ. Μαξίμου, ό Χαιρετισμός  του λαμβάνει όλως 
ίδιαιτέραν σημασίαν. Ευχαριστουμεν τόν Μ ακαριώτατον διά τάς ευχάς 
του καί διά τό μήνυμά του, τό όποΐον άπηύθυνε πρός ήμάς καί ευχόμεθα 
όλοψύχως μακροζωίαν, άξίαν καί ευλογημένην άπό Θεου πατριαρχίαν διά 
τό καλόν της Έκκλησίας του καί διά τό καλόν συνόλης της Ορθοδοξίας. 
Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Πατέρες καί άδελφοί, νομίζω ότι πρέπει νά διακόψωμεν τήν πρωι
νήν μας συνέλευσιν σήμερον. Θά συνεδριάσωμεν καί πάλιν έν όλομελεία τό 
άπόγευμα.

Λύεται ή συνεδρία.
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Α' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 1986)

* * *

Απογευματινή Συνεδρία 
(15.30 - 17.00)

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Πατέρες καί άδελφοί, συνεχίζομεν τάς έν γενική 
συνελεύσει έργασίας τής ήμέρας. Πρίν ή δώσω τόν λόγον είς τούς άρχηγούς 
τών Αντιπροσωπιών διά νά συνεχίσουν τούς Χαιρετισμούς  των πρός τήν 
Διάσκεψιν, θά ήθελον νά χαιρετίσω έν μέσω ήμών τήν άρτι άφιχθεΐσαν 
Αντιπροσωπίαν τής Έκκλησίας Σερβίας μέ έπί κεφαλής τόν Σεβ. Επίσκοπον 
Σουμαδίας κ. Σάββαν καί τό τρίτον μέλος τής Αντιπροσωπίας, τόν Έλλογιμ. 
κ. Μίλος Βέζιν. Ο  κ. Γκόσεβιτς φθάνει αυριον έντός τής ήμέρας. Καλωσο
ρίζω τόν Σεβ. Σουμαδίας κ. Σάββαν καί τήν Σερβικήν Αντιπροσωπίαν. Έ χω  
έπίσης τήν τιμήν νά καλωσορίσω τά δύο υπολειπόμενα μέλη τής Έκκλησίας 
τής Ελλάδος, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος κ. Χριστόδουλον καί 
τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελέτιον. Καλώς 
ώρίσατε, άδελφοί, έν μέσω ήμών.

Ο  Σεβ. Πρόεδρος ένημερώνει δι’ ολίγων τούς άρτι άφιχθέντας 
άντιπροσώπους περί τών έργασιών τής Διασκέψεως κατά τάς πρωινάς συν
εδρίας.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Παρακαλώ τόν Σεβ. Έπίσκοπον Σουμαδίας κ. 
Σάββαν νά λάβη τόν λόγον καί νά χαιρετίση τήν όλομέλειαν.

Ο Σεβ. Σουμαδίας. Σεβ. άγιε Πρόεδρε, έξ ονόματος τής Αγίας Συν
όδου τής Έκκλησίας τής Σερβίας καί έξ ονόματος τής Αυτου Μακαριό- 
τητος του Πατριάρχου τών Σέρβων Γερμανου θά έπεθύμουν νά χαιρετίσω 
τήν έξοχον ταύτην συνέλευσιν, θερμώς παρακαλών τόν Κύριον ήμών καί 
τό Άγιον Πνευμα, ϊνα θερμάνωσι τάς καρδίας ήμών πρός τόν Θεόν Πατέρα 
καί πρός τό έπί τής γής Σώμα αυτου, ήτοι τήν Έκκλησίαν, πρός τά μέλη τής 
Έκκλησίας, ή όποία άναμένει μίαν διαυγεστάτην φωνήν έκ τής Διασκέψεως 
ταύτης. Ευχαριστώ πολύ.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ τόν Σεβ. Σουμαδίας διά τόν Χ αιρετι
σμόν , τόν όποΐον έκόμισε πρός τήν Διάσκεψίν μας. Παρακαλώ τώρα τήν 
Αντιπροσωπίαν τής Έκκλησίας τής Κύπρου νά λάβη τόν λόγον.

Ο Σεβ. Π άφου. Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ή Ιερά  Σύνοδος τής άγιώτατης 
Έκκλησίας τής Κύπρου, προθύμως άνταποκρινομένη είς τήν άπό 12ης παρελ
θόντος μηνός Μαίου πρόσκλησιν τής Α.Θ. Παναγιότητος του Οίκουμενικοϋ 
Πατριάρχου κ. Δημητρίου, ώρισεν όπως ή έλαχιστότης μου, μετά του Σεβ. 
Χωρεπισκόπου Σαλαμίνος κ. Βαρνάβα, του Πανοσιολ. Άρχιμ. Βασιλείου 
Καραγιάννη καί του Έλλογιμ. κ. Ανδρέου Μιτσίδου, έκπροσωπήσωμεν 
αυτήν είς τήν παρουσαν Γ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. Αίνον 
καί δοξολογίαν άναπέμπομεν έκ βάθους ψυχής πρός τόν παντοδύναμον καί 
δοτήρα παντός άγαθου Θεόν, διότι κατηξίωσεν ήμάς, ϊνα καί αυθις έν υγεία



—  49 —

προσέλθωμεν είς τό γνώριμον καί ίδιαιτέρως συμπαθές είς ήμάς περιβάλλον 
του έν Σαμπεζύ, Γενεύης, Ορθοδόξου Κέντρου του Οίκουμενικου Πατρι
αρχείου, συναντήσωμεν προσφιλεΐς είς ήμάς άδελφούς, ίεράρχας καί τής 
θεολογίας διδασκάλους έξ όλων τών κατά τόπους άγιωτάτων Έκκλησιών, 
καί έν άγαστή συμπνοία έργασθώμεν μετ’ αυτών διά τήν πραγμάτωσιν τών 
σκοπών, δι’ ους συνεκλήθη ή Γ' αυτη Προσυν-οδική Πανορθόδοξος Διά
σκεψις. Μετά τήν πρός τόν Υψιστον δοξολογίαν, άπευθύνομεν οφειλετικώς 
θερμάς ευχαριστίας πρός Υ μάς, Σεβ. άγιε Πρόεδρε, καί πρός τόν Προϊστά
μενον τής Γραμματείας έπί τής Προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου τής Ο ρθοδόξου Έκκλησίας, Σεβ. Μητροπολίτην Έλβετίας κ. Δα
μασκηνόν, διά τούς καταβληθέντας κόπους καί μόχθους πρός σύγκλησιν 
τής Διασκέψεως ταύτης. Ώς έχει ήδη υφ’ υμών λεχθή, έργον αυτής είναι 
ή μελέτη, ή άξιολόγησις καί ή τελική διαμόρφωσις τών υπό τής συγκλη- 
θείσης κατά μήνα Φεβρουάριον τρέχοντος σωτηρίου έτους Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής καταρτισθέντων κειμένων έπί τών υπό 
ταύτης έξετασθέντων τεσσάρων θεμάτων.

Έλπίζομεν ότι καί τήν φοράν ταύτην θά πρυτανεύση μεταξύ ήμών 
τό πνευμα τής άδελφικής άγάπης καί τής άμοιβαίας κατανοήσεως καί ότι 
θά ευλογηθώσιν άπό Θεου καί θά στεφθώσιν υπό έπιτυχίας αί έργασίαι 
καί τής Διασκέψεως ταύτης. Έπιτραπήτω ήμΐν ένταυθα, όπως διερμηνεύ- 
σωμεν τήν σφοδράν έπιθυμίαν τής κατά Κύπρον Έκκλησίας του Χριστου 
δι’ έπίσπευσιν τής προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου 
τής Ορθοδόξου Έκκλησίας, διότι πιστεύομεν ότι έπέστη ό καιρός, ϊνα ή 
Ορθόδοξος ήμών Έκκλησία άποφανθή έπισήμως έπί καιρίων θεμάτων τής 
ζωής αυτής καί δώση τόν ευαγγελισμόν καί τήν μαρτυρίαν αυτής πρός τόν 
σύγχρονον άνθρωπον, ό όποΐος, κλυδωνιζόμενος έν τω μέσω παντοειδους 
συγχύσεως, βασανιζόμενος υπό ποικίλων πικριών καί δοκιμασιών καί 
έξουθενωμένος υπό τής άβεβαιότητος καί του φόβου τών έπερχόμενων 
ήμερών καί γεγονότων, έπιζητεΐ στήριγμα, παρηγορίαν καί άνακούφισιν, 
λύτρωσιν καί σωτηρίαν. Έ π ’ ευκαιρία, διαβιβάζομεν τόσον πρός Υ μάς, 
άγιε Πρόεδρε, όσον καί πρός πάντας τούς παρόντας, τόν Χαιρετισμόν τής 
άγάπης καί τόν έν Χριστω άσπασμόν του Προκαθημένου τής άγιωτάτης 
Έκκλησίας τής Κύπρου, Μακ. Αρχιεπισκόπου κ. Χρυσοστόμου καί τής περί 
Αυτόν Αγίας καί Ιεράς Συνόδου. Πρός τάς Αντιπροσωπίας τών άγιωτάτων 
Έκκλησιών Αλεξανδρείας καί Ρουμανίας έκφράζομεν τήν είλικρινή συμ
πάθειαν ήμών διά τήν πρόσφατον άπώλειαν τών Προκαθημένων αυτών, 
καθώς καί τήν διάπυρον ευχήν διά σύντομον άνάδειξιν άξίων διαδόχων 
αυτών. Έπιπροσθέτως δέ άναμιμνησκόμεθα μετ’ άγάπης καί συμπαθείας 
του έν άσθενεία ευρισκομένου Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Μελίτωνος, του 
χρηματίσαντος Προέδρου τής Α ' καί τής Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως, καί ευχόμεθα αυτω όλοψύχως ταχεΐαν άνάρρωσιν. Κύριος ό 
Θεός έστω βοηθός καί άντιλήπτωρ έν τω έργω ήμών.

Έ ν  συνέχεια, ό Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου κ. Χρυσόστομος είση-
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γεΐται τή όλομελεία, όπως άποστείλη αυτή τηλεγράφημα συμπαθείας καί 
χαιρετισμου πρός τόν οίκουρουντα Μητροπολίτην Χαλκηδόνος κ. Μελίτω- 
να.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πάφου κ. 
Χρυσόστομον διά τάς ευστόχους παρατηρήσεις, τάς όποίας έκαμε, κυρίως 
είς ό,τι άφορά είς τήν έπίσπευσιν τής συγκλήοεως τής Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου. Νομίζω ότι άποτελεΐ γενικόν πόθον καί μέ αυτήν τήν προοπτι
κήν θά πρέπει νά έξετασθουν τά έφεξής τών Διασκέψεών μας. Έπίσης, τόν 
ευχαριστώ διά τά αίσθήματα, τά όποΐα έξέφρασε καί πρός τήν εδραν καί 
πρός τήν Ολομέλειαν, καί έπεκαλέσθη τά αίσθήματα άμοιβαίας άγάπης καί 
κατανοήσεως διά τήν όλοκλήρωσιν του έργου μας. Ο  Σεβ. άγιος Πάφου 
έκαμε μίαν πρότασιν, όπως σταλή Χαιρετιστήριον μήνυμα πρός τόν Σεβ. 
Μητροπολίτην Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνα. Τουτο έγένετο ήδη είς τήν προη- 
γουμένην συνάντησίν μας. Εί'μεθα ευγνώμονες, διότι μέ τόσην άγάπην καί 
συμπάθειαν οί σύνεδροι ένθυμουνται τήν προσωπικότητα του άγίου Χαλκη- 
δόνος. Έ ά ν  ή Ολομέλεια έγκρίνη τήν πρότασιν αυτήν, δέν υπάρχει κανένας 
λόγος παρά ή Γραμματεία ευχαρίστως νά τό κάμη.

Ή  πρότασις γίνεται όμοφώνως άποδεκτή καί ό Σεβ. Πρόεδρος 
ευχαριστεΐ ίδιαιτέρως τήν Ολομέλειαν έξ ονόματος τής Έκκλησίας Κων
σταντινουπόλεως, άλλά καί του άσθενουντος Μητροπολίτου Γέροντος 
Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνος.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Θά παρεκάλουν τώρα τόν άρχηγόν της 
Αντιπροσωπίας τής Έκκλησίας τής Ελλάδος, Σεβ. Μητροπολίτην Κορίν- 
θου κ. Παντελεήμονα, νά λάβη τόν λόγον.

Ο Σεβ. Κορίνθου. Σεβ. άγιοι άδελφοί, έλλογιμ. κ.κ. Καθηγηταί. 
Έ κ  μέρους τών άγίων άδελφών, του άγίου Δημητριάδος, του άγίου Πε- 
ριστερίου καί του άγίου τής άποστολικής πόλεως Νικοπόλεως καί Πρε- 
βέζης, μεταφέρω τήν χαράν του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ καί τής Ιεράς 
Συνόδου τής Έκκλησίας τής Ε λλάδος πρός τήν συνέλευσιν έδώ, πρός 
τήν Γ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, καί τήν ευχήν υπέρ τής 
έπιτυχίας είς τό βαρύ, μέγα καί δύσκολον έργον, τό όποΐον έχει έπωμισθή νά 
έπιτέλεση καί νά φέρη είς πέρας. Είς τήν Ελλάδα, ή Συνοδική Έπιτροπή, 
καθώς έπίσης καί ή Ιερά Σύνοδος, μετά πολλής προσοχής έπεδόθησαν είς 
τήν μελέτην όλων τών άποφάσεων καί τών προτάσεων τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής. Συνεδριάσαμεν έπανειλημμένως διά νά 
δώσωμεν πρός τήν Ιεράν Σύνοδον τά πορίσματα καί τής ίδικής μας μελέ
της διά τά περαιτέρω. Ή  Ιερά  Σύνοδος τής Έκκλησίας τής Ε λλάδος - καί 
ή προλαβουσα καί ή παρουσα - ήσχολήθη έπανειλημμένως μέ τά θέματα 
αυτά. Λέγω προλαβουσα καί παρουσα, διότι ή σύνθεσις τής Ιεράς Συνόδου 
άλλάζει. Ό μω ς ή Συνοδική Έπιτροπή παραμένει ή αυτή. Διά τής άλλαγής 
έν τούτοις λαμβάνουν γνώσιν καί μέρος πολύ περισσότεροι έκ τών άγίων 
άδελφών, οί όποΐοι άποτελουν τό σύνολον τής Ιεραρχίας τής Έκκλησίας 
τής Ελλάδος.
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Έ τσι, εί'δομεν καί είσηγήθημεν έφ’ όλων αυτών, τά όποΐα έδώ μάς 
άπασχολουν. Καί πρώτον μέν, έκεΐνο τό όποΐον άφορά είς τό θέμα τής Ν η 
στείας. Τό ευρομεν πάρα πολύ καλόν, έπιμεμελημένον, έπεξειργασμένον, 
υστερον, όπως είναι γνωστόν, άπό τόσους κόπους καί μόχθους πού κατε- 
βλήθησαν έδώ. Μέ τήν ευκαιρίαν αυτήν, θά μου έπιτρέψετε νά μεταφέρω 
έδώ μέ ολίγας λέξεις τάς προτάσεις, αί όποΐαι έγιναν είς όλα τά θέματα 
καί όχι μόνον είς τό θέμα τής Νηστείας. Βεβαίως, οί προτάσεις αυταί τής 
Έκκλησίας μας θά άναπτυχθουν είς τάς Έπιτροπάς, άλλά καλόν θά ητο καί 
ή Ολομέλεια νά τάς γνωρίζη. Ό σον άφορά είς τό θέμα τής Νηστείας, έχομεν 
μίαν δευτερεύουσαν πρότασιν. Τό κείμενον νά έμπλουτισθή μέ μερικάς 
άπόψεις άπό τόν μέγαν καί ουρανοβάμονα άπόστολον τών Έ θνώ ν Παυλον. 
Ό σον άφορά είς τόν Διάλογον μετά τών Ρωμαιοκαθολικών, ό όποΐος 
άποτελεΐ εν σημαντικόν τμήμα τής όλης έργασίας, θέλομεν νά ε’ίπωμεν ότι 
συμφωνουμεν - καί χαίρομεν διότι άπεφασίσθη όμοφώνως - νά προταχθουν 
τά χωρίζοντα  καί όχι έκεΐνα τά όποΐα μάς ένουν. Τουτο, διότι δημιουργεΐται 
κατάστασις, κατά τήν όποίαν ήμπορεΐ νά είσχωρήση προπαγάνδα ή παρα- 
πλάνησις. Έ ν  ετερον σημεΐον, τό όποΐον έθεωρήσαμεν σοβαρόν, είναι ότι 
ουδαμου του κειμένου τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής 
γίνεται ίδιαίτερος λόγος ή μνεία συστάσεως Είδικης Επιτροπης ad hoc πρός 
άντιμετώπισιν τών άναφυομένων θεμάτων, τά όποΐα δυσχεραίνουν τόν Διά
λογον. Καί ουτε πρέπει νά τεθή τό θέμα αυτό ένώπιον τής Γ' Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Ή  πρότασίς μας είναι, έάν θέλωμεν καί 
έάν πρέπει νά τεθή τό θέμα αυτό, νά διορίζωνται μέλη τής είδικής αυτής 
Έ πιτροπής έκ τής Έπιτροπής του Διαλόγου, δυνάμενα νά ζητήσουν καί 
τήν συμβολήν συμβούλων. Πάσα άλλη λύσις, προβλέπουσα δημιουργίαν 
Έπιτροπής, πρέπει νά άπορριφθή, ώς δημιουργουσα παρεκκλησιαστικόν 
θέμα. Ό σον άφορά είς τόν Διάλογον μετά τών ’Αγγλικανώ ν, ή παράγρα
φος, ή όποία άναφέρεται είς τό θεματολόγιον, ένδείκνυται νά έξαλειφθή καί 
τό κείμενον πρέπει νά σκληρυνθή. Ή  άποψις τής Έκκλησίας τής Ελλάδος 
είναι ότι πρέπει νά διευκρινηθή περισσότερον τό μέγα αυτό θέμα τής χειρο- 
τονίας τών γυναικών  είς τήν Αγγλικανικήν Έκκλησίαν, διότι θά υπάρξουν 
πολύ μεγάλαι διαφωνίαι καί δυσκολίαι. Ό σον άφορά είς τόν Διάλογον  
μετά τών Παλαιοκαθολικών, διεπιστώσαμεν ότι ώρισμένα σοβαρά έμπόδια 
παραμένουν πρίν ή δυνηθή νά έπιτευχθή ή ενωσις. Ή  διακοινωνία τών 
Παλαιοκαθολικών μέ τήν Αγγλικανικήν Έκκλησίαν καί μέ τήν Ευαγγελικήν 
Έκκλησίαν τής Γερμανίας είναι δυσχέρειαι, αί όποΐαι έπεσημάνθησαν ήδη 
καί έδώ. Ή  Γ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις πρέπει νά καθορίση 
περί του δέοντος γενέσθαι.

Μέ πολλήν μεγάλην ευχαρίστησιν ήκούσαμεν είς τόν λόγον του Σεβ. 
Προέδρου περί τής μελλοντικής ένασχολήσεως περί τήν Διασποράν, τό 
Αύτοκέφαλον, τό Αυτόνομον  καί τά Δίπτυχα. Ε ίναι συγκινητικόν αυτό. 
Είναι μέγα. Είναι βαθύ. Είναι, όπως έλέχθη ήδη, άπό τά πλέον δύσκολα 
θέματα. Ό μω ς εί'μεθα βέβαιοι ότι θά έπικρατήση τό πνευμα τής άγάπης καί
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τής συνέσεως, τό πνευμα του νά προτάσσωμεν τό συμφέρον τής Έκκλησίας 
άπό ό,τιδήποτε άλλο. Καί θά συμβή, όπως συμβαίνει είς τήν φύσιν. εν άπό 
τά ώραιότερα άνθη, όπως είναι τό ρόδον, έχει τά περισσότερα άγκάθια. Είς 
τήν βάσιν είναι τά άγκάθια καί είς τήν κορυφήν τό άρωματώδες τριαντά- 
φυλλον. Έ τσ ι θά πρέπει νά γίνη καί έδώ. Π αρά τάς δυσκολίας, πού είναι 
δυνατόν νά συναντηθουν, ή χάρις του Θεου, ή σύνεσις καί ή άγάπη θά κά
νουν, ώστε νά έπικρατήση τό ορθόν καί τό σαφές, έκεΐνο τό όποΐον θά είναι 
πρός τό συμφέρον τής Έκκλησίας. Ό σον άφορά είς τό θέμα του Π.Σ.Ε., 
έχει ήδη λεχθή ότι ή Έκκλησία τής Ε λλάδος τουλάχιστον ζητεΐ μίαν τρο- 
ποποίησιν του Κ αταστατικού  του καί πορεύεται μέσω τών διαφόρων αυτών 
διαδικασιών, αί όποΐαι ήδη υπάρχουν. Πέραν όμως αυτου υπάρχουν καί 
άλλαι άπόψεις, αί όποΐαι θά έκτεθουν διά μακρών κατά τάς έργασίας τών 
Έπιτροπών. Μέγα τό έργον, τό συντελεσθέν κατά τήν είκοσαετίαν αυτήν 
τών συνελεύσεων «έπί τό αυτό». Δέν είχον τήν ευκαιρίαν νά παρακολου
θήσω όλας τάς συνελεύσεις. Ή μπορεΐ νά υπήρξαν διαφωνίαι καί διαμάχαι, 
όμως έγιναν καί γίνονται «έπί τό αυτό». Μεγάλον πράγμα καί σημαντικόν. 
Έ γιναν καί γίνονται «όμοθυμαδόν», όπως θέλει ή Αγία Γραφή. Πράγματι 
όλαι αί άποφάσεις έλήφθησαν έδώ «όμοθυμαδόν». Καί έάν υπήρχον διαφω- 
νίαι, άς μή λησμονώμεν ότι πάντοτε υπήρχον διαφωνίαι, άλλ’ ή συγκίνησις 
κορυφουται, όταν κανείς άναλογισθή ότι, υστερα άπό χίλια όλόκληρα χρό
νια, τήν τελευταίαν είκοσαετίαν εί'μεθα έπί τό αυτό, έτοιμαζόμεθα διά τήν 
Θ' Οίκουμενικήν Σύνοδον, ή όποία θά έπικυρώση καί τήν Η '. Μέχρι καί δα
κρύων ήμπορεΐ κανείς νά φθάση δι’ όλα αυτά, τά όποΐα έγιναν καί γίνονται 
καί συντελουνται. Ομοθυμαδόν καί έπί τό αυτό θά φθάσωμεν είς τό τέρμα, 
διά νά δείξωμεν άκριβώς τήν ένότητά μας. Δεκατέσσαρες έπί μέρους τοπικαί 
Έκκλησίαι καί όμως εί'μεθα ήνωμένοι, άποτελουμεν τήν Μίαν, Αγίαν, Κα
θολικήν καί Αποστολικήν Έκκλησίαν. Είς ήμάς έναπόκειται, λέγω, νά δεί
ξωμεν είς όλον τόν κόσμον, ότι άκριβώς αί δεκατέσσαρες αυταί Έκκλησίαι 
είναι ή Μία, Αγία, Καθολική καί Αποστολική Έκκλησία. Είς τουτο θά μάς 
βοηθήση, παρά τάς άνθρωπίνους άδυναμίας, τάς ίδικάς μας άδυναμίας - αί 
όποΐαι υπάρχουν καί πρέπει νά υπάρχουν, διότι είμεθα άνθρωποι, όργανα 
άνθρώπινα καί όμως όργανα του Θεου - θά μάς βοηθήση ό Θεός. Έκεΐνος 
θά φέρη τό τέλος. Έ κεΐνος θά φέρη τόν στέφανον. Έκεΐνος θά φέρη αυτό 
πού πρέπει νά συντελεσθή. Καί αυτό θά γίνη. Ή μπορεΐ νά άργήση, άλλά 
θά γίνη. Θά γίνη αυτό, τό όποΐον οί Πατέρες έπεδίωξαν πάντοτε, είς δόξαν 
Θεου καί είς δόξαν τής Αγίας Έκκλησίας μας. Ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κορίνθου κ. 
Παντελεήμονα διά τά αίσθήματα, άλλά καί διά τάς σκέψεις, τάς όποίας 
διετύπωσε καί διά τήν παρουσαν Διάσκεψιν καί διά τό έφεξής έργον μας. 
Ευχαριστώ ίδιαιτέρως διά τάς πληροφορίας, τάς όποίας έδωκε περί του 
τρόπου έργασίας είς τήν άγιώτατην Έκκλησίαν τής Ε λλάδος έπί τών θεμά
των αυτών, τά όποΐα άποτελουν τήν ήμερησίαν διάταξίν μας. Δέν υπάρχει 
άμφιβολία ότι όλαι αί Έκκλησίαι, άλλά καί ή Έκκλησία τής Ελλάδος,



—  53 —

μελετουν μετά προσοχής καί τά κείμενα καί τάς προτάσεις καί έρχεται 
προητοιμασμένη διά τήν έπιτέλεσιν του έργου ήμών. Ό σον άφορά είς τάς 
γενικάς υποδείξεις, είς τάς όποίας προέβη ό Σεβασμιώτατος Κορίνθου, 
άσφαλώς καί αυριον, όταν τά θέματα συζητώνται εν πρός εν, θά έχωμεν τήν 
ευκαιρίαν νά άκούσωμεν άναλόγους παρατηρήσεις καί είσηγήσεις, προερ- 
χομένας άπό διαφόρους Έκκλησίας. Οπωσδήποτε ήμπορεΐ νά είναι βεβαία 
ή Αντιπροσωπία τής Έκκλησίας τής Ελλάδος, ότι αί παρατηρήσεις αυταί 
θά ληφθουν σοβαρώς υπ’ όψιν καί θά προωθηθουν, όσον είναι δυνατόν καί 
όπως είναι δυνατόν, κατόπιν συζητήσεως καί είς τήν Ολομέλειαν καί είς τάς 
Έπιτροπάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ άγιε Κορίνθου.

Τόν λόγον έχει ό Σεβ. Έπίσκοπος κ. Ιερεμίας έκ μέρους τής 
Αντιπροσωπίας τής Έκκλησίας τής Πολωνίας.

Ο Σεβ. Βροτσλάβ. Σεβ. Πρόεδρε, Σεβ. πατέρες καί άδελφοί, ό Μακα- 
ριώτατος Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας Βασίλειος καί ή 
Σύνοδος τών Έπισκόπων τής Ορθοδόξου Έκκλησίας άνέθεσαν είς έμέ έξ 
ονόματος του Μακαριωτάτου, πάντων τών έπίσκοπων, του κλήρου καί του 
λαου, νά μεταφέρω είς τήν Αυτου Παναγιότητα τόν Πατριάρχην Δημήτριον 
λόγους ευγνωμοσύνης διά τάς προσωπικάς Αυτου καί τής όλης Έκκλησίας 
τής Κωνσταντινουπόλεως προσπαθείας διά τήν προπαρασκευήν τής Αγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου τής Ο ρθοδόξου Έκκλησίας καί είδικώτερον διά 
τήν σύγκλησιν τής Γ' ταύτης Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. 
Λόγοι ευγνωμοσύνης καί χαιρετισμου έπευθύνονται πρός τόν Πρόεδρον 
τής Διασκέψεως, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων Χρυσόστομον, τόν Σεβ. 
Μητροπολίτην Έλβετίας Δαμασκηνόν, Προϊστάμενον τής Γραμματείας έπί 
τής προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Ή  άντιπροσωπία τής 
ήμετέρας Έκκλησίας άποτελεΐται έκ τριών μελών. του Αίδεσιμολ. π. Γιέρζυ 
Τοφιλούκ, του κ. Νικολάου Κοζλόφσκυ, καθηγητου του Θεολογικου Σεμι
ναρίου τής Βαρσοβίας καί έμου.

Ή  προπαρασκευαστική έργασία διά τήν σύγκλησιν τής Αγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου φθάνει είς εν άποφασιστικόν σημεΐον. Αί ληφθησόμεναι 
άποφάσεις είς τήν παρουσαν Διάσκεψιν θά είναι άναμφιβόλως μία καλή 
προετοιμασία διά τήν έπομένην φάσιν, ή όποία θά είναι κατά πάσαν πιθα
νότητα πολύ δυσχερής όχι μόνον διατί αυτό τουτο τό θέμα είναι κατ’ουσίαν 
δύσκολον, άλλά καί διότι αυτή θά είναι, ώς έλπίζομεν, καί ή τελευταία φά- 
σις. Ή δη  ή έργασία προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου βοηθεΐ 
καθ’ έαυτήν είς τήν μελέτην τών προβλημάτων, τά όποΐα άπασχολουν τούς 
ορθόδοξους χριστιανούς είς τήν σύγχρονον έποχήν. Έ κτός τούτου, θά 
έλθη καιρός είς τήν ίστορίαν τής Έκκλησίας καί τής άνθρωπότητος, ότε 
πολλοί έξωθεν, μή ορθόδοξοι, θά άναμένουν τήν δημοσίαν μαρτυρίαν τής 
ορθόδοξου θέσεως έπί τών έπικαίρων προβλημάτων του συγχρόνου κό
σμου. Ο  κόσμος έλπίζει καί ευχεται νά άκούση τήν φωνήν τής Ορθοδόξου 
Έκκλησίας είς ζητήματα πνευματικής ζωής, θεολογίας καί ήθικής, ώς 
έπίσης καί είς ώρισμένα προβλήματα πολιτικου χαρακτήρος. Είθε ό Κύριος
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νά δώση είς ήμάς λόγον καί δύναμιν νά καταστώμεν μάρτυρες τής άληθους 
καί ζώσης παραδόσεως τής Ορθοδόξου Έκκλησίας. Ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Π ρόεδρος . Ευχαριστώ τόν Σεβ. Έπίσκοπον Βροτσλάβ κ. 
Ιερεμίαν διά τά καλά λόγια καί τά αίσθήματα, τά όποΐα έξέφρασεν ένώπιον 
τής παρούσης Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, άλλά καί 
ευρύτερον διά τούς κόπους, οί όποΐοι καταβάλλονται πάντοτε έν ονόματι Κυ
ρίου, ώστε νά όδεύσωμεν, όσον τό δυνατόν συντομώτερον, πρός τήν Αγίαν 
καί Μεγάλην Σύνοδον. Τόσον έγώ προσωπικώς, όσον καί ό Σεβ. Προϊστάμε
νος ευχαριστουμεν διά τά καλά λόγια του άγίου άδελφου. Αναμφιβόλως τό 
τέταρτον στάδιον τής προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου θά 
είναι τό δυσκολώτερον. Αλλά καί ή άγάπη καί τό αίσθημα κατανοήσεως, τό 
όποΐον θά έπικράτηση, θά είναι άνάλογον, ώστε σύν Θεω νά λυθουν καί τά 
έπίμαχα αυτά ζητήματα, τά όποΐα άποτελουν τήν ήμερησίαν διάταξιν του 
έφεξής σταδίου τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Ευχαριστώ πολύ.

Παρακαλώ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σουχούμης καί Αμπχαζίας κ. 
Δαυίδ νά λάβη τόν λόγον.

Ο Σεβ. Σουχούμης. Σεβ. Πρόεδρε, Σεβ. Γραμματευ, άγαπητοί Π οι
μένες, Πατέρες καί άδελφοί. Έπιτρέψατέ μοι νά μεταφέρω έκ μέρους 
του Μακαριωτάτου Καθολικου-Πατριάρχου πάσης Γεωργίας Ή λία 
του Β' τήν ευλογίαν καί τάς καλλιτέρας τών ευχών διά τάς ηυλογημένας 
έργασίας ήμών. Αγαπητοί άδελφοί, έκπρόσωποι τών άγίων Ορθοδόξων 
Έκκλησιών, ή ήμετέρα Έκκλησία καί ή παρουσα ένταυθα άντιπροσωπία 
ήμών, άποτελούμενη έκ του Σεβ. Έπισκόπου Τσκονδίδης κ. Ζωσιμίου, του 
Αίδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Γκουράμ Σαλαμπερίτζε καί του Έλλογιμ. κ. Μπόρις 
Γκάγκουα, συμβούλου καί έμου, έκφράζει τήν μεγάλην ευγνωμοσύνην αυτής 
πρός τόν Παναγιώτατον Πατριάρχην Δημήτριον διά τήν έπιδεικνυομένην 
μέριμναν πρός προπαρασκευήν καί πραγμάτωσιν τής Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου τής Ο ρθοδόξου Έκκλησίας. Έκφράζομεν τήν ευγνωμοσύνην 
ήμών πρός τόν Διευθυντήν του Ορθοδόξου Κέντρου του Οίκουμενικοϋ 
Πατριαρχείου, τόν Μητροπολίτην Ελβετίας Δαμασκηνόν καί τούς συνερ- 
γάτας αυτου, οί όποΐοι πάντοτε καί νυν έδημιούργησαν πάσας τάς καταλλή
λους προϋποθέσεις διά καλήν έργασίαν.

Τά θέματα, ήτοι ή Νηστεία, ώς πνευματικόν καί σωματικόν άγώνισμα, 
ή Οίκουμενική Κίνησις, «ϊνα πάντες εν ώσιν» ( Ίω. 17,21), ό Διάλογος τών 
Ορθοδόξων Εκκλησιών μετά του λοιπου χριστιανικου κόσμου, τά Χ ριστια 
νικά ίδεώδη τής είρήνης, τής έλευθερίας, τής άδελφοσύνης καί τής άγάπης 
μεταξύ τών λαών καί τής άρσεως τών φυλετικών διακρίσεων, είναι θέμα
τα σημαντικά διά τήν Ο ρθόδοξον Έκκλησίαν τής Γεωργίας. Διά τουτο 
ή ήμέτερα Έκκλησία άποδίδει μεγάλην σπουδαιότητα είς τήν Προσυνο- 
δικήν Διάσκεψιν. Ουδεμία άμφιβολία ότι αυτη θά διεξαχθή έν πνεύματι 
άδελφοσύνης, άγάπης, άμοιβαίας κατανοήσεως καί ένότητος. Ο  Μ. Βασί
λειος έλεγεν. «ου δύναμαι πεΐσαι έμαυτόν, ότι άνευ τής είς άλλήλους άγάπης 
καί άνευ του, τό είς έμέ ηκον, είρηνεύειν πρός πάντας, δύναμαι άξιος
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κληθήναι δουλος Ίησου Χριστου». Εί'μεθα δουλοι Χριστου. Εί'θε ό Θεός νά 
ευλογή τάς έργασίας ήμών πρός δόξαν τής Ορθοδοξίας.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ τόν Σεβ. Μητροπολίτην κ. Δαυίδ διά τά 
καλά αίσθήματά του καί διά τάς ευχαριστίας, τάς όποίας διετύπωσε πρός τήν 
Έκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως δι’ ό,τι έπιτελεΐ ταπεινώς πρός προώθησιν 
τής ίδέας τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Αναμφιβόλως, ή υπογράμμισις 
άπό μέρους του ότι ώρισμένα θέματα κρατουν άμείωτον τό ένδιαφέρον τής 
Έκκλησίας του ίσχύει καί διά τάς λοιπάς άντιπροσωπίας. Ό λο ι έδώ μέ τό 
ίδιον αίσθημα υπευθυνότητος θά άντιμετωπίσωμεν τά ζητήματα, διότι πι- 
στεύομεν, όμου μετά του Μ. Βασιλείου, ότι χωρίς είρήνην δέν δυνάμεθα νά 
είμεθα γνήσιοι μαθηταί του Κυρίου. Ευχαριστώ πολύ άδελφοί.

Παρακαλώ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Π ράγας καί πάσης Τσεχοσλοβα
κίας κ. Δωρόθεον νά χαιρετίση τήν Διάσκεψιν.

Ο Σεβ. Π ράγας. Σεβασμιώτατε καί έν Κυρίω άγαπητέ Πρόεδρε, Μη- 
τροπολίτα Χρυσόστομε, αίσθάνομαι μεγάλην χαράν νά μεταφέρω Υμΐν 
Χαιρετισμόν  όχι γραπτόν, άλλά προσωπικόν, έξ έμου καί έκ τών μελών τής 
Αγίας Συνόδου, πρόσωπον πρός πρόσωπον καί έκ καρδίας πρός καρδίαν, 
έπ’ευκαιρία τής ένάρξεως τής ηυλογημένης έργασίας ήμών. Χάριτι Θεου 
καί ευλογία τής Αυτου Παναγιότητος έλάβομεν πάντες τήν πρόσκλησιν 
νά συμμετάσχωμεν είς τήν Γ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν 
διά νά έξετάσωμεν τά τέσσαρα θέματα. Οί έδώ παρόντες έκπρόσωποι τής 
ήμετέρας Έκκλησίας - Έπίσκοπος Πρέσοβ Νικόλαος, Έπίσκοπος Μιχαλό- 
βτσε Ίωάννης καί Πρωτοπρ. Δρ Γιαροσλάβ Σουβάρσκυ, γραμματεύς τής 
Ιεράς Συνόδου, καί έγώ - έλπίζομεν ότι ό Κύριος θά πέμψη τήν χάριν καί 
τήν ευλογίαν Αυτου καί θά βοηθήση ήμάς νά περατώσωμεν έπιτυχώς τά 
πρός συζήτησιν θέματα. Ή κούσαμεν μετά χαράς τά Μ ηνύματα  τών κατά 
τόπους άγίων Ορθοδόξων Έκκλησιών καί τούς Χαιρετισμούς αυτών. Ό λα  
είναι πλήρη άπό τήν αίσθησιν τής σταθεράς θελήσεως προπαρασκευής τής 
όδου πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Διά τήν πραγμάτωσαν τούτου 
έξεδηλώθη έξ άρχής τό σχέδιον του Θεου είς τό πρόσωπον τής Αυτου Πανα- 
γιότητος του Οίκουμενικου Πατριάρχου Αθηναγόρου, ό όποΐος άνεπαύθη 
έν Κυρίω καί τόν όποΐον θά ένθυμούμεθα έν ταΐς προσευχαΐς ήμών. Συνε
χιστής τής ηυλογημένης ταύτης προσπαθείας είναι ή Αυτου Παναγιότης ό 
Οίκουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος, ό όποΐος έθεσεν είς τήν υπηρεσίαν 
τής ίεράς ταύτης υποθέσεως τούς καλλιτέρους τών συνεργατών αυτου, ώς 
τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μελίτωνα, διά τήν άποκατάστασιν τής υγείας του 
όποίου προσευχόμεθα. Είργάσθη τοσουτον διά τόν ίερόν αυτόν σκοπόν, 
ήσθένησε δέ φυσικώς είς τοιουτον βαθμόν, ώστε νά μή δύναται νά συνεχίση 
υπηρετών τήν υπό του Θεου ηυλογημένην μεγάλην ταύτην υπόθεσιν. Τό 
καθήκον τουτο άνελάβετε Υμεΐς, Σεβ. Πρόεδρε καί Μητροπολίτα Μύρων 
Χρυσόστομε, καί συνεχίζετε έν άγάπη τήν ίεράν ταύτην υπόθεσιν.

Έ χομεν συνείδησιν όποίαν τεραστίαν έργασίαν άπαιτεΐ ή πραγμάτω- 
σις του ίστορικου τούτου γεγονότος, ώς ή σύγκλησις τής Αγίας καί Μεγάλης
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Συνόδου. Είς τήν ίεράν ταύτην υπόθεσιν ή πρόνοια του Θεου έκάλεσε τόν 
Οίκουμενικόν Πατριάρχην καί τούς στενούς συνεργάτας αυτου καί τούς 
ηυλόγησε διά νά έκπληρώσουν τήν άποστολήν ταύτην καί νά πραγματώσουν 
τάς μεγάλας προσδοκίας ήμών, είς τάς όποίας άποδίδομεν μεγίστην σημα
σίαν διά τήν μελλοντικήν δραστηριότητα καί τήν ευτυχίαν τών Ορθοδόξων 
Έκκλησιών. Άνευ τής πολυσημάντου ταύτης διακονίας, θά ήδύνατό τις 
νά εϊπη άποστολικής, θά ητο πολύ δύσκολον νά πραγματοποιηθή πρόοδος 
πρός τήν κατεύθυνσιν αυτήν. Ο  Μητροπολίτης Δαμασκηνός, Γραμματεύς 
έπί τής προπαρασκευής τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, υποδέχεται ήμάς 
ένταυθα έν άγάπη, περιβάλλει ήμάς δι’ άγάπης καί θερμών αίσθημάτων 
καί άπολαμβάνομεν τήν μεγάλην φιλοξενίαν αυτου. Τόν ευχαριστουμεν 
άπό καρδίας καί πιστεύομεν ότι ή θεία πρόνοια έπ’ ώφέλεια τής άγίας 
Οίκουμενικής Συνόδου έξελέξατο τόν μέγαν αυτόν έργάτην, ώς διά τήν 
έποχήν αυτου υπήρξεν ό Απόστολος Παυλος, είπών. «... περισσότερον αύτών 
πάντων έκοπίασα, ούκ έγώ δέ α λλ’ ή χάρις τού Θεοϋ ή σύν έμοί» (Α' Κόρ. 
15,10). Ζητώ συγγνώμην, διότι έπεξετάθην είς τήν μεγάλην ταύτην υπόθεσιν, 
άλλ’ οφείλομεν νά μή σιγήσωμεν διά τήν μεγάλην διακονίαν, τήν όποίαν προσ
φέρει είς ήμάς ό Οίκουμενικός Πατριάρχης. Νομίζω ότι θά ητο ευχερές διά 
τάς μεγάλας Έκκλησίας νά οργανώσουν έκάστη τοιαύτας συναντήσεις, 
άλλά διά τάς μικράς Έκκλησίας τουτο θά έδημιούργει μεγάλας δυσκολίας. 
Χάρις είς τήν πρωτοβουλίαν τής Αυτου Παναγιότητος του Πατριάρχου Δη- 
μητρίου καί του προκατόχου αυτου έχομεν άπαλλαγή τής φροντίδος ταύτης 
καί άπολαμβάνομεν μεγάλην φιλοξενίαν καί βοήθειαν. Ο ποία έργασία διά 
τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαμασκηνόν νά έξασφάλιση διά πάσαν Έκκλησίαν 
κατανοητάς δι’αυτήν γλώσσας. Καί τουτο όχι μόνον διά τά Πρακτικά τών 
συνεδριών ήμών, άλλ’έπίσης καί υπηρεσίαν διερμηνείας είς τρεΐς γλώσσας, ή 
όποία έπιτρέπει είς ήμάς νά μελετήσωμεν έν λεπτομερεία καί νά όδεύσωμεν 
μέ έπιτυχίαν τήν όδόν τής πραγματώσεως τής μεγάλης καί θείας υποθέσεως 
τής συγκλήοεως τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Έχωρήσαμεν είς τήν 
έργασίαν ήμών ταύτην, άφου πρότερον έτελέσαμεν τήν ευχαριστιακήν θ. 
Λειτουργίαν, έπικαλεσάμενοι τό Αγιον Πνευμα, τήν Χάριν καί τήν βοήθειαν 
Αυτου. Οδηγεΐ καί βοηθεΐ ήμάς, ϊνα προετοιμάσωμεν πληρέστερον τό έργον 
ήμών καί νά έχωμεν, πράγματι, πλήρη συνείδησιν όποίαν υπεύθυνον υπόθεσιν 
άνελάβομεν, ήτοι νά έπεξεργασθώμεν τά κείμενα, τά όποΐα θά υποβληθουν 
είς τήν Σύνοδον καί τά όποΐα, μετά τήν υπό τής Συνόδου άποδοχήν τούτων, 
θά άποτελέσουν τόν όδηγόν της Ορθοδόξου Έκκλησίας διά πολλάς δεκαε
τίας ή αίώνας, τίς οίδεν; Διά τουτο άντελήφθην διά μέσου τών συζητήσεων 
μίαν σταθεράν θέλησιν όμοθύμου έργασίας πρός μελέτην, όσον τό δυνατόν 
καλλίτερον, τών κειμένων διά τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Είθε ό Θεός 
νά είναι άρωγός καί ένισχυτής ήμών. Χαιρετίζω έπίσης άπό καρδίας πάντας 
τούς έκπροσώπους τών κατά τόπους Ορθοδόξων Έκκλησιών καί έκφράζω 
τάς καλλιτέρας ευχάς, ϊνα έπιτελέσωμεν τό καθήκον ήμών διά τήν μεγάλην 
καί ίεράν υπόθεσιν, άνταποκριθώμεν είς τάς άνατεθείσας ήμΐν προσδοκίας
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καί υπηρετήσωμεν τήν δόξαν του Θεου πρός όφελος τής άγίας Ορθοδόξου 
Έκκλησίας. Ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Πάντοτε οί λόγοι του Σεβ. Προκαθημένου τής 
Έκκλησίας Τσεχοσλοβακίας είναι συμπαθεΐς διά τάς Διασκέψεις μας. 
Ίδιαιτέρως σήμερον, ό Σεβασμιώτατος είχε τήν καλωσύνην νά προέλθη 
είς έκδηλώσεις ευχαριστίας διά τό άπλουν καί ταπεινόν έργον, τό όποΐον 
έπιτελεΐται άπό μέρους τής Έκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως πρός προώθη- 
σιν τής ίδέας τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Ευχαριστουμεν διά τούς λό
γους αυτούς έκτιμήσεως, τούς όποίους άπηύθυνε καί πρός τήν Έκκλησίαν 
Κωνσταντινουπόλεως καί πρός τάς ταπεινότητάς μας, τόν άγιον Γραμματέα 
καί έμέ. Απλώς, εί'μεθα όλοι είς τήν διάθεσιν τών Έκκλησιών καί είμαι βέβαι
ος ότι όλαι αί Έκκλησίαι είναι είς τήν διάθεσιν άλλήλων διά νά προωθηθή 
ή μεγάλη αυτή ίδέα τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Ευχαριστώ θερμώς 
άγιε Τσεχοσλοβακίας.

Καί τώρα παρακαλώ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Έλσιγκίου κ. Ίωάννην 
νά λάβη τόν λόγον καί νά χαιρετίση τήν Διάσκεψιν.

Ο Σεβ. Ελσιγκίου. Σεβ. άγιε Πρόεδρε, Σεβασμιώτατοι άγαπητοί 
έν Κυρίω πατέρες καί άδελφοί, ευσεβάστως άσπάζομαι υμάς καί φέρω 
τόν έγκάρδιον Χαιρετισμόν  τής ίεραρχίας, του κλήρου καί του λαου τής 
Ορθοδόξου Έκκλησίας τής Φιλλανδίας, ίδίως δέ τάς καλάς ευχάς του Σεβ. 
Αρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Παύλου.

Δ ι’ ήμάς τούς Ο ρθοδόξους τής Φιλλανδίας, οί όποΐοι ευρισκόμεθα είς 
τόν δυτικόν κόσμον καί καθημερινώς ζώμεν υπό τήν έπίδρασιν δυνατών μή- 
ορθόδοξων περιστάσεων, είναι μεγάλης σημασίας ότι ή προετοιμασία διά 
τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον προχωρεΐ. Έπειδή μόνον έτσι έχομεν συγ- 
κεκριμένας έλπίδας ώς πρός τήν δυνατότητα τής Αγιώτατης Έκκλησίας, ϊνα 
δώση καθοδηγίας διά τήν ζωήν του σημερινου άνθρώπου υπό τούς όρους 
τών περιστάσεων τής έποχής ήμών. Νέας διδασκαλίας δέν χρειαζόμεθα, 
άλλά χρειαζόμεθα τήν διδασκαλίαν τής Έκκλησίας ώς πρός τά νέα προ
βλήματα  καί τά νέα έρωτήματα  του άνθρώπου, τήν βάσιν τής άμεταβλήτου 
άποστολικής παραδόσεως. Τουτο είναι τό έργον ήμών καί τό καθήκον ήμών 
ένταυθα. Τουτο άναμένει ό κόσμος. Διό αίσθανόμεθα βαθέως ευγνώμονες 
πρός τόν Πάνσεπτον Οίκουμενικόν Θρόνον Κωνσταντινουπόλεως καί πρός 
τό Κέντρον τουτο διά τήν μεγαλοπρεπή φιλοξενίαν καί διά τήν σπουδαιοτά- 
την δραστηριότητα του Οίκουμενικοϋ Θρόνου έπ’ άγαθω τής προετοιμασίας 
τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Σεβ. άγιε Πρόεδρε, τό μικρόν ορθόδοξον 
ποίμνιον τής Φιλλανδίας προσεύχεται υπέρ τής έπιτυχίας καί τών θετικών 
άποτελεσμάτων τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως είς τό 
Ορθόδοξον Κέντρον του Οίκουμενικου Πατριαρχείου.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ θερμώς τόν Σεβ. Μητροπολίτην 
Έλσιγκίου κ. Ίωάννην διά τούς λόγους Χαιρετισμου, τούς όποίους έξέφρασε 
πρός τήν Διάσκεψιν. Νομίζω, ότι έκπληρώ καθήκον ίερόν όλων τών συνέ
δρων, έάν καί άπό τής θέσεως αυτής ευχηθώ πλήρη άποκατάστασιν τής
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υγείας του Σεβ. Προκαθημένου τής Έκκλησίας τής Φιλλανδίας. Ευχόμεθα 
σύντομον τήν Οποθεραπείαν του καί τήν συνέχισιν του θεαρέστου έργου του 
έν τή Έκκλησία τής Φιλλανδίας. Αί προσευχαί δέ του μικρου ποιμνίου τής 
Φιλλανδίας είναι πάντοτε ευπρόσδεκτοι δι’ήμάς, διότι άσφαλώς τό μικρόν 
ποίμνιον, κατά τόν Απόστολον Παυλον, είναι πολλάκις τό πολυτιμότερον έν 
τή Έκκλησία στοιχεΐον. Ευχαριστουμεν πάρα πολύ.

Πατέρες καί άδελφοί, μέ τήν όμιλίαν καί του άγίου Έλσιγκίου συνε- 
πληρώθη ό κύκλος τής παρουσιάσεως τών χαιρετιστήριων άγορεύσεων πρός 
τήν Διάσκεψίν μας. Συντομώτερον άπό ό,τι προεβλέπετο έληξεν ή διαδικα
σία αυτή, ή έκτάκτως συμπαθής είς όλους μας, καί αυτό σημαίνει ότι δυνά- 
μεθα νά άφιερώσωμεν τόν υπόλοιπον χρόνον τής άποψινής συνεδριάσεώς 
μας είς τήν κυρίως έργασίαν, ή όποία έναπόκειται ένταυθα ένώπιον ήμών. 
Είσηγουμαι ευλαβώς νά άρχίσωμεν άμέσως τήν μελέτην ένός έκάστου έκ 
τών θεμάτων ήμών μέ είσήγησιν καί παρουσίασιν τών κειμένων, εν πρός εν, 
καί μέ συζήτησιν έλευθέραν, όπως προβλέπει τό πρόγραμμα διά τήν αυριον. 
Τήν έργασίαν αυτήν δυνάμεθα, νομίζω, νά τήν άρχίσωμεν άπόψε διά νά μή 
χάσωμεν πολύτιμον καιρόν. Έ ά ν συμφωνεΐτε, θά παρακαλέσω άμέσως τόν 
άγιον Γραμματέα, νά προβή είς τήν παρουσίασιν του πρώτου κειμένου του 
πρώτου θέματος, δηλαδή του θέματος περί τής Νηστείας. Ο  Σεβ. Γραμμα- 
τεύς έχει τόν λόγον.

Ο Σεβ. Γραμματεύς.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Ή  σπουδαιότης το ί θεσμοί τής νηστείας 
καί ή τήρησις αύτοί κατά τήν σύγχρονον έποχήν

Είσηγητική παρουσίασις 
του Γραμματέως έπί τής Προπαρασκευής τής Συνόδου

Σεβ. άγιε Πρόεδρε, σεβάσμιοι Πατέρες, άγαπητοί Αδελφοί,
Έ χω  τήν τιμήν νά είσαγάγω ένώπιόν της Γ' Προσυνοδικής Πανορθο- 

δόξου Διασκέψεως τό έγκριθέν υπό τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Έ πιτροπής τελικόν κείμενον του πρώτου άναγεγραμμένου είς τήν 
ήμερησίαν διάταξιν τής Διασκέψεως θέματος, ώς έπιφορτισμένος τήν 
ευθύνην τής παρουσιάσεως ένώπιον υμών τών είσηγήσεων τής Διορθοδό- 
ξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής. Τό θέμα τής «’Αναπροσαρμογής 
τών περί νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων» άνεπέμφθη, ώς γνωστόν, 
υπό τής Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως (1982) διά περαι
τέρω συμπληρωματικήν μελέτην καί έπεξεργασίαν τής περί του θεσμου τής 
Νηστείας ορθόδοξου παραδόσεως. Ή  Γραμματεία έπί τής Προπαρασκευής 
τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου συνεπλήρωσε πράγματι τόν σχετικόν φά
κελον, τόν όποΐον καί παρουσίασεν είς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευα
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στικήν Έπιτροπήν, ή όποία, συνελθουσα κατά Φεβρουάριον έ.έ., είργάσθη 
έπί τή βάσει τών τε παλαιών καί τών νέων συμβολών, ήτοι.

α) τών σχετικών είσηγήσεων καί μελετών τών Έκκλησιών 
Αντιόχειας, Σερβίας, Κύπρου καί Πολωνίας, 

β) τής σχετικής είσηγήσεως τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Έπιτροπής του 1971, 

γ) τών διεξαχθεισών έπί του θέματος συζητήσεων είς τήν Β' Προ- 
συνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, καί 

δ) τών υπό τής Έκκλησίας τής Ε λλάδος πρός έμπλουτισμόν του 
οίκείου φακέλου άποσταλεισών τή Γραμματεία ένημερωτικών 
μελετών τών Σεβ. Μητροπολιτών Κορίνθου κ. Παντελεήμονος 
καί Νικοπόλεως κ. Μελετίου,
άτελή τινα είσέτι θεολογικήν θεμελίωσιν του θεσμου τής νηστείας 
υπό του Πανοσιολ. καθηγ. κ. Αθανασίου Γιέφτιτς, 
ώς καί τήν λίαν έμπεριστατωμένην έρευναν του θέματος υπό του 
Έλλογιμ. καθηγ. κ. Βλασίου Φειδά.

Ή  Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Έπιτροπή έχώρησεν είς τήν 
ένδελεχή έξέτασιν αυτου, άφου προηγουμένως ήκουσε τάς έπί πάντων 
τών θεμάτων είσαγωγικώς έκφρασθείσας άπόψεις του Προέδρου τής 
Έπιτροπής, Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, τήν έπί του θέμα
τος τούτου είσήγησιν του Ομιλουντος, ώς καί τάς έν προοιμίω γνώμας τών 
μελών τής Έπιτροπής, έκφραζόντων, ώς είκός, τάς άπόψεις τών οίκείων 
Έκκλησιών. Τό ουτω προκυψαν Σχέδιον, συνταχθέν υπό Έπιτροπής 
έργασίας υπό τήν προεδρίαν του Σεβ. Μητροπολίτου Τσεχοσλοβακίας κ. 
Δωροθέου, έπικουρούμενου υπό του καθηγ. κ. Βλασίου Φειδά ώς Γραμ- 
ματέως, υπεβλήθη έκ νέου είς τήν Ολομέλειαν τής Έπιτροπής, ητις καί 
προέτεινεν άλλαγάς τινας, προσθήκας καί βελτιώσεις, έγένετο δέ έν τέλει 
όμοφώνως άποδεκτόν. Τό κείμενον τουτο, ώς τελικώς διεμορφώθη, πρόκει
ται ήδη ένώπιον υμών πρός έγκρισιν ώς πρότασις πρός τήν Αγίαν καί Μεγά- 
λην Σύνοδον τής Ορθοδόξου Έκκλησίας. Καί ταυτα μέν έν άκρα συντομία 
ώς πρός τό ίστορικόν του υποβαλλομένου κειμένου.

Ώς πρός δέ τάς διεξαχθείσας συζητήσεις κατά τήν διαδικασίαν δια- 
μορφώσεως τής τελικής μορφής του κειμένου θά ήδύνατο νά λεχθή ότι αυται 
άντικατοπτρίζουν κατά τρόπον αυθεντικόν τήν αυστηράν προσήλωσιν τής 
Ορθοδοξίας είς τήν έναρμόνισιν τής συγχρόνου ποιμαντικής ευθύνης πρός 
τήν άμετακίνητον βάσιν τής πατερικής παραδόσεως. Κατ’ άκολουθίαν, 
θά ητο σφάλμα, φρονώ, νά θεωρηθουν αυται μέν ώς έκφράζουσαι τυχόν 
άντιτιθεμένας άπόψεις, τό κείμενον δέ καθ’ έαυτό ώς προϊόν οίουδήτινος 
συμβιβασμου ή άμοιβαίων υποχωρήσεων. Ορθότερον θά ητο νά λεχθή, ότι 
εκαστον μέλος τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής συνει- 
σέφερε δημιουργικώς είς τήν τελικήν διατύπωσιν διά τής προβολής κατά 
τάς συζητήσεις όψεως ή όψεών τινων τών ποιμαντικών προεκτάσεων του 
όλου θεσμου, άς τό μέλος τουτο, ώς έκ τών ίδιαζουσών συνθηκών, υπό τάς
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όποίας ή ύπ’αυτοΰ έκπροσωπούμενη Έκκλησία τελεΐ, ητο καλλίτερον τών 
άλλων είς θέσιν νά έκτιμήση καί έξάρη. Ουτως, άμοιβαίως συμπληρούμενοι 
καί πλουτιζόμενοι, οί έργασθέντες είς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστι
κήν Έπιτροπήν έκπρόσωποι κατέληξαν είς τήν άποκρυστάλλωσιν κειμένου, 
άποτελουντος όντως τήν συνισταμένην τών καί σήμερον κρατουσών είς 
τήν Ο ρθόδοξον Έκκλησίαν ποιμαντικών τάσεων καί άντιλήψεων περί του 
θεοσυστάτου θεσμου τής νηστείας. Διό καί δέν θά άφιστάμεθα πολύ τής 
πραγματικότητος, έάν έλεγομεν ότι έκφράζει τήν έπί τή βάσει τής πατερικής 
παραδόσεως «ένιαίαν ορθόδοξον θέσιν», ητις, ώς τοιαύτη, υποβάλλεται είς 
τήν παρουσαν Γ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν πρός άποδοχήν 
καί λήψιν άποφάσεως.

Τό κείμενον έχει ώς άκολούθως.

1. Η  νηστεία είναι θεία έντολή (Γεν. 2,16-17) καί κατά τούτο  
άμετάβλητος. Κατά τόν Μ. Βασίλειον, “συνηλικιώτίς έστι τής άνθρωπότητος, 
νηστεία γάρ έν τω παραδείσω ένομοθετήθη” (Περί νηστείας, Λ όγος 1,3). 
Είναι μέγα  πνευματικόν άγώνισμα καί ή κ ά τ ’έξοχήν έκφρασις τοϋ άσκητικοϋ 
ίδεώδους τής Ορθοδοξίας. Η  Ορθόδοξος Εκκλησία, άπαρεγκλίτως 
στοιχοϋσα είς τε τά άποστολικά θεσπίσματα καί τούς συνοδικούς κανόνας 
καί είς τήν καθόλου πατερικήν παράδοσιν, διεκήρυξε πάντοτε τήν ύψίστην 
άξίαν τής νηστείας διά τόν πνευματικόν βίον τοϋ άνθρώπου καί τήν σωτηρί
αν αύτοϋ. Είς τόν λατρειακόν κύκλον τοϋ ένιαυτοϋ τοϋ Κυρίου προβάλλεται 
ή ολη περί τής νηστείας πατερική παράδοσις καί διδασκαλία διά τήν συνεχή 
καί άδιάπτωτον έγρήγορσιν τοϋ άνθρώπου καί τήν έπίδοσιν αύτοϋ είς τούς 
πνευματικούς άγώνας. Διό καί ύμνείται ώς χάρις πολύφωτος, ώς οπλον 
άκαταμάχητον, ώς πνευματικών άγώνων άρχή, ώς καλλίστη τρίβος άρετών, 
ώς τροφή ψυχής, ώς πηγή φιλοσοφίας άπάσης, ώς άφθάρτου διαγω γής καί 
ίσαγγέλου πολιτείας τό μίμημα, ώς μήτηρ τών άγαθών άπάντων καί τών 
άρετών, καί ώς είκών τής μελλούσης ζωής.

2. Η  νηστεία ώς άρχαιότατος θεσμός άπαντα ηδη είς τήν Παλαιάν 
Διαθήκην (Δεύτ. 9,18. Ιωήλ 2,15. Ιωνάς 3,5-7). Α ύτός ό Κύριος ένήστευσεν 
έπί τεσσαράκοντα ήμέρας πρό τής ένάρξεως τής δημοσίας δράσεως αύτοϋ  
(Ματθ. 4,2) καί έδωκεν όδηγίας ώς πρός τόν τρόπον άσκήσεως τής νηστείας 
(Ματθ. 6,16-18). Είς τήν Καινήν Διαθήκην γενικώτερον συνιστάται ή νηστεία 
ώς μέσον έγκρατείας, μετανοίας καί πνευματικής άνατάσεως, άσκηθείσα ού 
μόνον ύπό τοϋ Κυρίου, άλλά καί ύπό Ιωάννου τοϋ Προδρόμου καί τών 
Αποστόλων (Μάρκ. 1,6. Πράξ. 13,2.14,23). Η  Εκκλησία άπό τής άποστολικής 
έποχής διεκήρυξε τήν ύψίστην σημασίαν τής νηστείας καί ώρισε τήν Τετάρ
την καί τήν Π αρασκευήν ώς ήμέρας νηστείας (Διδαχή 8,1), ώς έπίσης καί 
τήν πρό τοϋ Πάσχα νηστείαν (Είρηναίος Λ ουγδούνου, έν Εύσέβιου, Εκκλ. 
Ιστορία 5,24). Η  κρατήσαοα ποικιλία ώς πρός τήν έκτασιν καί τό περιεχό- 
μενον τών νηστειών τούτων (Διονυσίου ’Αλεξανδρείιας, Επιστολή πρός Βα- 
σιλείδην, PG 10,1278) άναδεικνύει τόν πνευματικόν χαρακτήρα τής νηστεί
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ας, είς τήν όποίαν καλοϋνται απαντες οί πιστοί νά άνταποκριθοϋν, έκαστος 
κατά τήν ίδίαν αύτοϋ δύναμιν καί δυνατότητα, χωρίς ομως νά παρέχηται 
καί έλευθερία καταφρονήσεως τοϋ ίεροϋ τούτου θεσμοϋ: «ορα μή τις σέ 
πλανήση άπό ταύτης τής όδοϋ τής διδαχής. Εί μέν γάρ δύνασαι βαστάσαι 
ολον τόν ζυγόν τοϋ Κυρίου, τέλειος έσει· εί δέ ού δύνασαι, ο δύνβ, τοϋτο  
ποίει. Π ερί δέ τής βρώσεως, ο δύνασαι, βάστασον” (Διδαχή, 6,1-3).

3. Η  άληθής νηστεία, ώς ϋψιστον πνευματικόν άγώνισμα, άπορρέει 
έκ τοϋ κ α θ ’ ολου άσκητικοϋ ίδεώδους της Ορθοδοξίας καί συνδέεται πρός 
τήν άδιάλειπτσν προσευχήν καί τήν είλικρινή μετάνοιαν. «Μετάνοια χωρίς 
νηστείας άργή» (Μ. Βασιλείου, Π ερί νηστείας 1,3), ώς έπίσης καί νηστεία 
ανευ έργων εύποιίας είναι νεκρά, ίδία δέ κατά τήν σύγχρονον έποχήν, 
κ α θ ’ ην ή ανισος καί αδικος κατανομή τών άγαθών στερεί καί αύτοϋ τοϋ 
έπιουσίου αρτου όλοκλήρους λαούς. «Νηστεύοντες άδελφοί σωματικώς, 
νηστεύσωμεν καίπνευματικώς, λύσωμεν πάντα σύνδεσμον άδικίας· διαρρή- 
ξωμεν στραγγαλιάς βιαίων συναλλαγμάτων· πάσαν συγγραφ ήν αδικον δι- 
ασπάσωμεν· δώσωμεν πεινώσιν αρτον, καί πτωχούς άστέγους είσαγάγωμεν  
είς οίκους» (Στιχηρόν Ιδιόμελον Τετάρτης Α ' Εβδομάδας νηστειών). Η  νη
στεία δέν έξαντλείται είς άπλήν καί τυπικήν άποχήν έκ τινων μόνον καθω- 
ρισμένων τροφών. Ού μέντοι έξαρκεί κ α θ ’ έαυτήν ή άποχή βρωμάτων πρός 
τήν έπαινετήν νηστείαν, άλλά νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν, εύάρεστον 
τω Θεώ. Αληθής νηστεία ή τοϋ κακοϋ άλλοτρίωσις, έγκράτεια γλώσσης, 
θυμοϋ άποχή, έπιθυμιών χωρισμός, καταλαλιάς, ψεύδους, έπιορκίας. Η  
τούτων ένδεια νηστεία άληθής. Εν τούτοις μέν ή νηστεία καλόν» (Μ. Β α
σιλείου, Π ερί νηστείας 2,7). Η  κατά τήν νηστείαν άποχή έκ τινων καθορι
σμένων τροφών καί ή κ α τ ’ αύτήν ολιγαρκία, ού μόνον κατά τήν ποιότητα, 
άλλά καί κατά τήν ποσότητα τών μεταλαμβανομένων τροφών, άποτελοϋν 
τό αίσθητόν στοιχείον τοϋ πνευματικοϋ άγωνίσματος. « Η  νηστεία άποχή 
τροφής έστι κατά τό σημαινόμενον, τροφή δέ ούδέν δικαιοτέρους ήμάς η 
άδικωτέρους άπεργάζεται. Κατά δέ τό μυστικόν δηλοί οτι, ώσπερ τοίς κα
θένα έκ τροφής ή ζωή, ή δέ άτροφία θανάτου σύμβολον, οϋτω καί ήμάς 
τών κοσμικών νηστεύειν χρή, ϊνα τω κόσμω άποθάνωμεν καί μετά τοϋτο, 
τροφής θείας μεταλαβόντες, Θεω ζήσωμεν” (Κλήμεντος ’Αλεξ., Εκλογαί, 
PG 9, 704-705). Οϋτως ή άληθής νηστεία άναφέρεται είς τήν κ α θ ’ ολου έν 
Χριστω  ζωήν τών πιστών καί κορυφοϋται διά τής συμμετοχής αύτών είς τήν 
θείαν λατρείαν καί ίδία είς τό μυστήριον τής θείας Εύχαριστίας.

4. Η  τεσσαρακονθήμερος νηστεία τοϋ Κυρίου κατέστη ύπόδειγμα  
τής νηστείας τών πιστών, ή όποία ένεργοποιεί τήν μετοχήν αύτών είς τήν 
ύπακοήν τοϋ Κυρίου, ϊνα δ ι’αύτής, «ο μή φύλαξαντες άποβεβλήκαμεν, φ υ
λάξαντες άπολάβωμεν» (Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου, Λ όγος 45, Είς τό αγιον 
Πάσχα, 28). Η  χριστοκεντρική κατανόησις τοϋ πνευματικοϋ χαρακτήρος 
τής νηστείας, ίδία τής Μ. Τεσσαρακοστής, κανών είς τήν κ α θ ’ ολου πατε- 
ρικήν παράδοσιν, συγκεφαλαιοϋται χαρακτηριστικώς ύπό τοϋ άγίου Γρη
γορίου τοϋ Παλαμά: «Εάν οϋτω νηστεύης, ού μόνον συμπάσχων έσy  καί
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συννεκρούμενος, άλλά καί συνανιστάμενος καί συμβασιλεύων Χριστω  είς 
αίώνας τούς άπεράντους, σύμφυτος γάρ γεγονώ ς διά τής τοιαύτης νηστείας 
τω όμοιώματι τοϋ θανάτου αύτοϋ, καί τής άνατάσεως κοινωνός έσy  καί τής 
έν αύτω ζωής κληρονόμος» (Ομιλία 13, τή πέμπτ-y Κυριακή τών νηστειών, 
PG 151,161).

5. Κ ατά τήν ορθόδοξον παράδοσιν, τό ίδεώδες της πνευματικής τε- 
λειώσεως εύρίσκεται πολύ ύψηλά καί έκαστος οφείλει, αν θέλy νά φθάσ-y 
είς αύτό, νά ύψωθή άναλόγως. ’Ακριβώς δέ διά τοϋτο ή ασκησις καί ό πνευ
ματικός άγών δέν έχει μέτρον, οπως καί ή τελειότης τών τελείων. Ελάχιστοι 
άνταποκρίνονται είς τάς έπιταγάς τοϋ ορθοδόξου ύψηλοϋ ίδεώδους, ώστε 
νά θεοϋνται ζώντες. Κ αί αύτοί, π α ρ ’οτι πράττουν πάντα τά διατεταγμένα, 
ούδέποτε ύψηλοφρονοϋν, ά λλ’ όμολογοϋν οτι «δοϋλοι άχρείοί έσμεν καί ο 
οφείλομεν ποιήσαι πεποιήκαμεν». Όλοι οί αλλοι έχουν - κατά τήν ορθόδοξον 
περί πνευματικής ζωής άντίληψιν - χρέος νά μή έγκαταλείπουν τόν καλόν 
της νηστείας άγώνα, ά λλ’ έν αύτομεμψία καί συναισθήσει τής ταπεινότητος 
τής καταστάσεως αύτών νά έπαφίενται διά τάς παραλείψεις των είς τό έλεος 
τοϋ Θεοϋ, κ α θ ’ οσον ορθόδοξος πνευματική ζωή είναι άνεπίτευκτος χωρίς 
τόν πνευματικόν άγώνα τής νηστείας.

6. Η  Ορθόδοξος Εκκλησία, ώς φιλόστοργος μήτηρ, ώρισε τά είς 
σωτηρίαν συμφέροντα καί προέταξε τούς ίερούς καιρούς τής νηστείας ώς 
θεοδώρητον «φυλακτήριον» τής καινής έν Χριστω  ζωής τών πιστών κατά  
πάσης έπιβουλής τοϋ άλλοτρίου. Στοιχοϋσα τοίς θείοις Πατράσι, φυλάσ
σει άπαρασαλεύτως, ώς καί πρότερον, τά ίερά άποστολικά θεσπίσματα, 
τούς συνοδικούς κανόνας καί τάς ίεράς παραδόσεις, προβάλλει πάντοτε 
τάς ίεράς νηστείας ώς καλλίστην έν τή άσκήσει τρίβον πνευματικής τελει- 
ώσεως καί σωτηρίας τών πιστών καί κηρύσσει τήν άνάγκην τηρήσεως ύ π ’ 
αύτών τών τεταγμένων νηστειών τοϋ ένιαυτοϋ τοϋ Κυρίου, ητοι τής Μ. 
Τεσσαρακοστής, τής Τετάρτης καί τής Παρασκευής, τών Χριστουγέννων, 
τών 'Αγίων ’Αποστόλων, τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, καί τών μονοημέρων 
της Ύψώσεως τοϋ Τιμίου Σταυροϋ, τής παραμονής τών Θεοφανείων καί 
τής άποτομής τής τιμιάς κεφαλής Ιωάννου τοϋ Προδρόμου, ώς καί πασών 
τών κατά ποιμαντικήν μέριμναν όριζομένων έκάστοτε νηστειών η τών κατά  
τήν προαίρεσιν τών πιστών τηρουμένων.

7. Η  Εκκλησία, όρίσασα τά πρός σωτηρίαν τοϋ άνθρώπου συμφέ
ροντα έν τοίς ίεροίς τής νηστείας καιροίς, έθετο αμα, κατά ποιμαντικήν δι- 
άκρισιν, καί ορια φιλανθρώπου οίκονομίας τοϋ καθεστώτος τής νηστείας. 
Διό καί προέβλεψε τήν δ ι’ άσθένειαν τοϋ σώματος η δ ι’ άδήριτον άνάγκην, 
η καί διά τήν χαλεπότητα τών καιρών, άνάλογον έφαρμογήν τής άρχής τής 
έκκλησιαστικής οίκονομίας κατά τήν ύπεύθυνον κρίσιν καί ποιμαντικήν μ έ
ριμναν τοϋ σώματος τών έπίσκοπων τών κατά τόπους Εκκλησιών.

8. Είναι γεγονός οτι σήμερον πολλοί πιστοί δέν τηροϋν άπάσας 
τάς περί νηστείας διατάξεις, είτε έξ ολιγωρίας είτε λόγω  τών ύπαρχουσών 
συνθηκών ζωής, οίαιδήποτε καν ώσιν αύται. Απασαι ομως αί περιπτώσεις
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αύται τής χαλαρώσεως τών περί νηστείας ίερών διατάξεων, είτε είναι γε- 
νικώτεραι, είτε άτομικαί, δέον οπως τυγχάνουν φιλοστόργου μητρικής με- 
ρίμνης έκ μέρους τής Εκκλησίας, ητις ούδέποτε «θέλει τόν θάνατον τοϋ 
άμαρτωλοϋ ώς τό έπιστρέψαι καί ζήν αύτόν». Όθεν, διά τούς έχοντας δυ
σκολίαν είς τήν τήρησιν τών ίσχυουσών περί νηστείας διατάξεων είτε έκ λό
γων άτομικών (άσθένεια, στράτευσις, συνθήκαι έργασίας, διαβίωσις έν τή 
Διασπορα κ.λπ.) είτε γενικωτέρων (είδικαί συνθήκαι έπικρατοϋσαι είς τινας 
χώρας άπό πλευράς κλίματος, άδυναμιάς εύρέσεως νηστίμων τροφών καί 
κοινωνικών δομών) έπαφίεται είς τήν πνευματικήν διάκρισιν τών κατά τό 
πους Ορθοδόξων Εκκλησιών νά καθορίσουν τό μέτρον τής φιλανθρώπου 
οίκονομίας καί έπιεικείας, άπαλύνουσαι, κατά τάς είδικάς ταύτας περιπτώ
σεις, τό τυχόν «στύφον» τών ίερών νηστειών. Π άντα δέ ταϋτα  έντός τών 
πλαισίων τών ώς ανω λεχθέντων καί έπί τω σκοπω νά μή άτονήσ-y ποσώς 
ό ίερός θεσμός τής νηστείας. Η  φιλάνθρωπος αύτή συγκατάβασις δύναται 
νά άσκηθή ύπό τής Εκκλησίας μετά πάσης φειδοϋς, όπωσδήποτε δέ έπί τό 
έπιεικέστερον διά τάς νηστείας έκείνας, δ ι’ας δέν ύπάρχει όμοιόμορφος πάν
τοτε καί είς άπάσας τάς περιπτώσεις παράδοσις κα ίπράξις έν τή  Εκκλησία... 
Καλόν τό νηστεύειν πάσαν ήμέραν, ά λλ’ ό μή έσθίων τόν έσθιόντα μή κρινέ- 
τω. Εν τοίς τοιούτοις ού νομοθετείν, ού βιάζεσθαι, ούκ άναγκαστικώ ς αγειν 
τό έγχειρισθέν προσήκει ποίμνιον, πειθοί δέ μάλλον καί ήπιότητι καί λόγω  
αλατι ήρτυμένω..» (Ιωάννου Δαμασκηνοϋ, Π ερί τών άγίων νηστειών, 7).

9. Ωσαύτως πρέπει νά έθισθή τό πλήρωμα τής Εκκλησίας, κλήρος 
καί λαός, νά νηστεύ-y καί είς ίδιαιτέρας περιστάσεις τής ζωής του, ητοι είς 
ένδειξιν μετάνοιας, είς έκπλήρωσιν πνευματικής ύποσχέσεως, πρός έπίτευξιν 
ίεροϋ τινος σκοποϋ, είς καιρούς πειρασμοϋ, έν συνδυασμω πρός αίτήματα  
αύτοϋ παρά τοϋ Θεοϋ, είς θεομηνίας, πρό τοϋ Βαπτίσματος (διά τούς προ- 
σερχομένους είς τό Βάπτισμα ένηλίκους), είς περιπτώσεις έπιτιμίων, πρό τής 
χειροτονίας, πρό τής θείας μεταλήψεως καί είς παρομοίας περιστάσεις.

* * *
Καί νυν ολίγας διασαφητικάς παρατηρήσεις είς τά έπί μέρους σημεΐα 

του υποβαλλομένου κειμένου.
1. Έ ν  πρώτοις έπισημαίνω, ότι ό άρχικός τίτλος του θέματος 

(«Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων») έκρίθη 
υπό τινων μελών τής Έπιτροπής ώς δυνάμενος ίσως νά προκαλέση παρε
ξηγήσεις μεταξύ τών πιστών, οί όποΐοι θά ήγοντο ένδεχομένως δι’ αυτου 
είς τήν έντύπωσιν ότι, ό,τι έπιχειρεΐται διά του κειμένου, είναι ή έν μέρει 
έστω κατάργησις ή άλλοίωσις του πατροπαραδότου θεσμου τής νηστείας 
δι’ είσαγωγής νέων, άντιτιθέμενων είς τήν παράδοσιν καί τήν κρατουσαν 
τάξιν, διατάξεων. Διό καί προετάθη, άντί του τίτλου τούτου, ώς νέος τίτ
λος. «Η  σπουδαιότης τοϋ θεσμοϋ τής νηστείας καί ή τήρησις αύτοϋ κατά  
τήν σύγχρονον έποχήν», όστις καί προστίθεται κάτωθεν του πρώτου ώς 
έναλλακτική λύσις.

2. Ευρεία συζήτησις διεξήχθη περί του έν § 1 όρου «άμετάβλητος».



Ύπεστηρίχθη υπό τινων μελών τής Έπιτροπής ότι άμετάβλητοι είναι μό
νον οί δογματικοί Ό ροι τών Οίκουμενικών Συνόδων καί ότι θεσμοί ώς ό 
τής νηστείας δύνανται νά μεταβάλλωνται κατά τήν έκάστοτε ποιμαντικήν 
ευαισθησίαν καί άνάγκην τής Έκκλησίας. Έ ξ  άλλου, ή άρχή τής οίκονομίας, 
τής όποίας άνέκαθεν ή Έκκλησία έποιήσατο χρήσιν διά τήν προσαρμογήν 
τών περί νηστείας διατάξεων είς τάς έπί μέρους, καί δή καί τάς άτομικάς, 
συνθήκας ζωής έκάστου πιστου, φαίνεται άντιτιθέμενη είς τόν χαρακτη
ρισμόν τής νηστείας ώς «άμεταβλήτου». Τό ζήτημα έλύθη διά τής διασα- 
φήσεως, ότι τό «άμετάβλητον» τής νηστείας άναφέρεται είς τόν θεσμόν ώς 
τοιουτον, όστις καί άποτελεΐ «θείαν έντολήν», «συνηλικιώτης» ων, κατά τόν 
Μ. Βασίλειον, «τής άνθρωπότητος», έφ’ όσον «ένομοθετήθη ύπό τοϋ Θεοϋ 
έν τω παραδείσω». Έ ν  γένει δέ, απαντα τά μέλη τής Έπιτροπής συνεφώνη- 
σαν, όπως τονισθή ή υψίστη σημασία, τήν όποίαν ή Ο ρθόδοξος Έκκλησία 
άπέδωκεν άνέκαθεν καί άποδίδει είς τόν θεοσύστατον τής νηστείας θε
σμόν, τονίσασα πάντοτε τήν άξίαν αυτου «διά τήν συνεχή καί άδιάπτωτον 
έγρήγορσιν τοϋ άνθρώπου καί τήν έπίδοσιν αύτοϋ είς τούς πνευματικούς 
άγώνας».

3. Αί γενόμεναι παρεμβάσεις, ίδία τών έκπροσώπων τών Έκκλησιών 
τής Αλεξάνδρειας, τής Άντιοχείας καί τής Ρουμανίας, συνετέλεσαν είς τήν 
βαθεΐαν συνειδητοποίησιν του γεγονότος, ότι ή νηστεία, άρρήκτως συνδε- 
δεμένη πρός τό άσκητικόν ίδεώδες της Ορθοδοξίας, δέν άποτελεΐ απλώς 
καί μεμονωμένως άποχήν άπό τής τροφής, άλλά κυρίως καί πρωτίστως μέ
σον πνευματικής καί ψυχικής βελτιώσεως καί μετανοίας τόσον άτομικώς, 
όσον καί είς τά πλαίσια του ευρυτέρου κοινωνικου, καί δή καί του παναν
θρώπινου, ίδεώδους τής δικαιοσύνης καί τής φιλανθρωπίας. Τό τελευταΐον 
δέ τουτο άποκτα μεγίστην σημασίαν, ίδία σήμερον, ότε τόσα έκατομμύρια 
άνθρωπίνων υπάρξεων ζουν υπό τό φάσμα τής πείνης καί τών υλικών στε
ρήσεων.

4. Ύ πό του Προέδρου τής Έπιτροπής, ώς έπίσης καί υπό τινων μελών, 
έτονίσθη ίδιαιτέρως ό δυναμικός χαρακτήρ τής νηστείας ώς κατ’ έξοχήν 
πνευματικοϋ άγωνίσματος, είς τό όποΐον έκαστος μετέχει κατά τάς δυνά
μεις αυτου, έν βαθεία συνειδήσει τής έαυτου ταπεινότητος καί άδυναμίας, 
άλλά καί έν πλήρει άναφορα είς τε τό έλεος καί τήν φιλανθρωπίαν του 
Θεου, άναπληρουντος τάς άτελείας καί παραλείψεις του τόν καλόν άγώνα 
άγωνιζομένου άνθρώπου.

5. Ώς ευστόχως έτονίσθη είς τήν μελέτην του καθηγ. κ. Β. Φειδα, ή 
νηστεία λαμβάνει όλόκληρον τήν ψυχοσωστικήν αυτής σημασίαν διά τής 
χριστοκεντρικής κατανοήσεως αυτής καί δή καί διά τής συμμετοχής του 
πιστου είς τό πνευματικόν περιεχόμενον τής «ύπακοής» του Κυρίου κατά 
τήν τεσσαρακονθήμερον νηστείαν αυτου. Ο  άρρηκτος δεσμός τής νηστείας 
ώς «ύπακοής» πρός τήν πλήρωσιν αυτής υπό του Κυρίου έν τω Σταυρω, 
έρμηνεύει τήν μεγίστην πνευματικήν άξίαν τής νηστείας διά τούς πιστούς, οί 
όποΐοι ουτω, «σύμφυτοι γενόμενοι τω όμοιώματι τοϋ θανάτου αύτοϋ, κοι-
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νωνοί έσόμεθα καί τής άναστάσεως».
6. Τήν άρχήν τής «αύστηρότητος»  καί τής άμετακινήτου φυλάξεως 

τών ίερών άποστολικών θεσπισμάτων, τών συνοδικών κανόνων καί τών 
ίερών παραδόσεων άπηχεΐ καί άποδίδει ή § 6, ητις καί άπαριθμεΐ απάσας τάς 
κανονικώς καθιερωθείσας καί διά τής μακρας παραδόσεως κυρωθείσας νη
στείας του ένιαυτου του Κυρίου, ήτοι τάς νηστείας τής Μ. Εβδομάδος, τής 
Μ. Τεσσαρακοστής, τής Τετάρτης καί τής Παρασκευής, τών Χριστουγέν
νων, τών Αγίων Αποστόλων, τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, ώς καί τών μο
νοημέρων νηστειών τής Ύψώσεως του Τιμίου Σταυρου, τής παραμονής τών 
Θεοφανείων καί τής Άποτομής τής τιμίας κεφαλής Ίωάννου του Π ροδρό
μου. Έ κρίθη ουτως ότι ουδεμία κατάργησις νηστείας δύναται νά προταθή, 
τουτο μέν διά τό υψηλόν πνευματικόν περιεχόμενον του θεσμου, τουτο δέ 
πρός άποφυγήν σκανδαλισμου του πιστου λαου του Θεου, ό όποΐος έχεται 
τών πατρίων καί μετά δυσφορίας θά έβλεπεν οίανδήποτε άπομάκρυνσιν 
άπό τήν κρατήσασαν διά μέσου τών αίώνων τάξιν.

7. Τήν άρχήν τής έκκλησιαστικής οίκονομίας είσάγει ή § 7, θεμελιουσα 
αυτήν άφ ’ ένός μέν είς τήν άείποτε κρατήσασαν διάκρισιν μεταξύ τών ίερών 
καιρών τής νηστείας, ά φ ’ έτέρου δέ είς τήν άνέκαθεν έν τή Έκκλησία κρα
τήσασαν ποιμαντικήν πραξιν, άπορρέουσαν έκ τής φιλανθρώπου στοργής 
αυτής καί έκ τής υπ’ αυτής μητρικής κατανοήσεως τής άσθενείας του σώμα
τος, τής άδηρίτου άνάγκης ή καί τής χαλεπότητος τών καιρών.

8. Τήν άρχήν τής οίκονομίας άναλύει είδικώτερον ή § 8, διά τήν δι- 
ατύπωσιν τής όποίας σημαντική υπήρξεν ή συμβολή ίδία τών έκπροσώπων 
τών Έκκλησιών Αντιόχειας καί Ρωσσίας. Ουτοι, πράγματι, έπέστησαν τήν 
προσοχήν τών μελών τής Έπιτροπής έπί τών ποικιλλουσών συνθηκών, υπό 
τάς όποίας ζουν σήμερον οί Ορθόδοξοι πιστοί άνά τόν κόσμον, τής δυσ- 
χερείας έξευρέσεως νηστίμων τροφών, τής άδυναμίας όπως αί τελευταΐαι 
αυται όρισθουν όμοιομόρφως δ ι’ όλας τάς χώρας καί όλα τά κλίματα, τών 
κατ’ ίδίαν περιστάσεων ζωής (π. χ. τής στρατεύσεως, τής έν τή Διασπορα 
διαβιώσεως κ.ο.κ.). Περί πάντων τούτων, ή Έκκλησία, ώς φιλόστοργος μή- 
τηρ, θά κρίνη κατά τό έκάστοτε έπιεικές, φροντίζουσα συγχρόνως, όπως 
γενικαί τινες άρχαί καί πάγια πλαίσια τηρώνται άμετακίνητα, ί'να μή ή άκρα 
οίκονομία παρεκκλίνη είς άσυδοσίαν ή καί άναρχίαν.

9. Τέλος, είς τήν άκροτελεύτιον παράγραφον υπενθυμίζεται ότι ή 
νηστεία είναι οργανικώς συνδεδεμένη καί πρός τήν καθόλου μυστηριακήν 
μετοχήν καί πνευματικήν τελείωσιν του καθ’ έκαστον πιστου, δυναμένη νά 
άποβή ψυχωφελής είς ίδιαιτέρας τινάς περιστάσεις τής ζωής αυτου, ώς π.χ. 
πρό του Βαπτίσματος, πρός προετοιμασίαν διά τήν θείαν Ευχαριστίαν, έπί 
έπιτιμίων, είς καιρούς πειρασμου κ.λπ.

Σεβ. αγιε Πρόεδρε, σεβάσμιοι Πατέρες, άγαπητοί Άδελφοί,
Τοιουτο τό υποβαλλόμενον σήμερον κείμενον. Κατά τό άνέφικτον 

βεβαίως ίδεώδες τής τελειότητος κρινόμενον, δέν είναι δυνατόν, εί μή 
νά θεωρηθή άτελές έναντι του υψηλου σκοπου, τόν όποΐον φιλοδοξεΐ νά
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υπηρετήση. Κατά τό άνθρώπινον μέτρον όμως, καί δή καί κατά τάς συγκε- 
κριμένας περιστάσεις, υπό τάς όποίας ζουν σήμερον οί ορθόδοξοι πιστοί, διε
σπαρμένοι άνά τόν κόσμον ή καί έντός τών ίδίων πατρίδων άγωνιζόμενοι τόν 
καλόν άγώνα, άλλ’ υπό συνθήκας δυσχερεΐς ή καί έχθρικάς ένίοτε πρός τόν 
υψηλόν στόχον τής κατά Χριστόν τελειώσεως, ί'σως ή αυστηρότης τής κρίσε- 
ως θά έδει νά μετριασθή καί τό κείμενον νά γίνη υπό τής Προσυνοδικής Παν- 
ορθοδόξου Διασκέψεως μετ’ ευμενείας δεκτόν. Καί τουτο διότι, ώς έλέχθη 
χαρακτηριστικώς κατά τήν γενομένην συζήτησιν, «δέν άπομακρύνεται άπό 
τήν παράδοσιν καί τούς κανόνας, έξυπηρετεΐ τήν Έκκλησίαν καί βοηθεΐ 
όλους μας είς τό νά κατευθύνωμεν τόν λαόν μας είς τάς διαφόρους χώρας, 
όπου ζώμεν». Σας ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ τόν Σεβ. Γραμματέα, Μητροπολίτην 
Ελβετίας κ. Δαμασκηνόν, διά τήν παρουσίασιν του πρώτου κειμένου, 

του άναγομένου είς τό θέμα τής Νηστείας. Είς τό πρώτον μέρος δίδονται 
αί ίστορικαί προϋποθέσεις υπό τάς όποίας κατηρτίσθη τό κείμενον. Έ ν 
συνέχεια, εί'χομεν τήν ευκαιρίαν νά άκούσωμεν τό κείμενον καί, τέλος, δί
δονται ώρισμέναι συμπληρωματικαί καί συνοπτικαί παρατηρήσεις έπί του 
κειμένου, έπαφιεμένης πάντοτε τής έλευθερίας τής διατυπώσεως γνώμης 
έπί του κειμένου αυτου είς όλην τήν Διάσκεψιν. Τήν συζήτησιν έπί του κει
μένου αυτου θά συνεχίσωμεν μετά τό διάλειμμα, κατ’ αυτήν δέ όλοι όσοι 
έπιθυμουν δύνανται νά λάβουν τόν λόγον. Ευχαριστώ.

Λύεται ή συνεδρία.
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Α' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 1986)

* * *

Απογευματινή Συνεδρία 
(17.15 - 18.30)

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Είσερχόμεθα είς τήν τετάρτην έν όλομελεία συνε
δρίαν τής σημερινής ήμέρας. Ή  συνεδρίασις αυτή θά διατεθή διά τήν συ
ζήτησιν του πρώτου κειμένου, του περί Νηστείας. Μετά τήν παρουσίασιν, 
ή όποία έγινεν ένώπιόν μας, έχομεν μίαν πρώτην είσήγησιν ή πρότασιν τής 
Άντιπροσωπίας τής Έκκλησίας τής Ελλάδος, σχετικώς μέ τήν νηστείαν. 
νά προστεθή μία παράγραφος ή κάτι σχετικόν μέ τήν παυλικήν διδασκα
λίαν περί νηστείας. Ή  είσήγησις αυτη, μαζί μέ όλα τά άλλα, τά όποΐα θά 
λεχθουν ένταυθα, θά πρέπει νά παραπεμφθή είς τήν Έπιτροπήν, ή όποία θά 
άσχοληθή μέ τό πρώτον κείμενον. Καί ήδη ή συζήτησις είναι άνοικτή. Ό σοι 
έπιθυμουν νά όμιλήσουν δύνανται νά ζητήσουν τόν λόγον.

Τόν λόγον έζήτησε πρώτος ό Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. 
Βαρθολομαΐος.

Ο Σεβ. Φ ιλαδελφείας: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, έπιτρέψατέ μου νά 
ευχαριστήσω καί νά συγχαρώ τόν αγιον Γραμματέα διά τόν κόπον, τόν 
όποΐον έκανε νά είσαγάγη αυτό τό κείμενον καί διά τάς εύστοχους παρα
τηρήσεις, τάς όποίας έχει είς τό τέλος τής είσηγητικής παρουσιάσεώς του. 
Έ χω  μίαν άπορίαν, ή όποία άπορρέει άπό τό κείμενον αυτό του Σεβ. άγίου 
Γραμματέως. Είχα μείνει μέ τήν έντύπωσιν τόν Φεβρουάριον, ότι ό προτα- 
θείς τίτλος «Η  σπουδαιότης τοϋ θεσμοϋ τής νηστείας καί ή τήρησις αύτοϋ  
κατά τήν σύγχρονον έποχήν» θά ήτο άπλώς υπότιτλος, παραμένοντος του 
προγενεστέρου «Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκκλησιαστικών δια
τάξεων». Ή  διατύπωσις όμως είς τό κείμενον του Σεβ. Γραμματέως είναι ότι 
άντί του προηγουμένου τίτλου προετάθη καί έγινε δεκτός, ώς έναλλακτική 
λύσις, ό νέος αυτός τίτλος. Ή θελα  νά διευκρινηθή τό πράγμα. Θά μείνουν 
καί οί δύο τίτλοι ώς τίτλος καί ύπότιτλος ή θά άντικατασταθή ό πρώτος τί
τλος μέ τόν δεύτερον. Ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ Σεβασμιώτατε. Ε ίναι γεγονός ότι 
είς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Έπιτροπήν του Φεβρουαρί- 
ου έλέχθη ότι δέν δύναται νά άλλάξη ό άρχικός τίτλος του περί νηστείας 
θέματος, άλλά, έπειδή ήμπορεΐ νά δημιουργήση ώρισμένας δυσκολίας είς 
τήν κατανόησίν του, καλόν είναι νά διασαφηνισθή μέ ένα υπότιτλον. Καί 
ό υπότιτλος αυτός έχει ώς άκριβώς άναφέρεται είς τό κείμενον του άγίου 
Γραμματέως. Επομένως, μένουν ώς τίτλος μέν «Αναπροσαρμογή τών περί 
νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων», ώς άποσαφηνιστικός δέ υπότιτλος 
«Η  σπουδαιότης τοϋ θεσμοϋ τής νηστείας καί ή τήρησις αύτοϋ κατά τήν 
σύγχρονον έποχήν», υπότιτλος, ό όποΐος άκριβώς άνταποκρίνεται είς τό πε- 
ριεχόμενον του κειμένου, τό όποΐον κατήρτισεν ή Διορθόδοξος Προπαρα
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σκευαστική Έπιτροπή.
Ο Σεβ. Τρανσυλβανίας. Συμφωνώ άπολύτως, άλλ’ υπάρχει μία μεγά

λη διαφορά μεταξύ του τίτλου καί του υποτίτλου, διότι ό τίτλος όμιλεΐ περί 
«άναπροσαρμογής» καί ό υπότιτλος περί τής «σπουδαιότητος». Αυτα είναι 
δύο τελείως διάφορα πράγματα. Έ ά ν  διατηρήσωμεν τόν τίτλον, ό τίτλος 
είναι είς τίτλος! Έ ν  τω κειμένω πάντως δέν υπάρχουν πολλά πράγματα διά 
τήν άναπροσαρμογήν, διότι όμιλουμεν περί έκείνου, τό όποΐον ήδη υπάρχει 
είς τήν Ο ρθόδοξον Έκκλησίαν. Τό κείμενον ήμών είναι μία άπάντησις 
πρός έκείνους, οί όποΐοι έν τή Ορθοδόξω Έκκλησία καί έν ταΐς άλλαις 
Έκκλησίαις ώμίλουν ή όμιλουν περί άναπροσαρμογής. Άλλ’ ή άπόφασις 
τής Έπιτροπής έκείνης καί ή πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον πρό- 
τασις είναι νά μή γίνουν άναπροσαρμογαί. Διά τουτο οί έπί του κειμένου 
έργασθέντες άνεζήτησαν έτερον τίτλον. «Ή  σπουδαιότης τής νηστείας καί 
ή τήρησις αύτής σήμερον». Τουτο άνταποκρίνεται πλήρως είς τό περιεχό- 
μενον του κειμένου. Έ ά ν διατηρήσωμεν τόν παλαιότερον τίτλον, τουτο θά 
έσημαινεν ότι δέν έξητάσαμεν τήν άναπροσαρμογήν.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ τόν Σεβασμιώτατον. Νομίζω ότι 
καί αυτό είναι έν σημεΐον, τό όποΐον πρέπει νά έξετασθή είτε έδώ έν τή 
Ολομελεία, εϊτε έν τή Έπιτροπή. Βεβαίως, είς τό κείμενον δέν όμιλουμεν 
περί άναπροσαρμογής. Ύπήρχεν όμως μία δέσμευσις οχι μόνον τής Δ' Π αν
ορθοδόξου Διασκέψεως, άλλά ήδη άπό τήν Α ' Πανορθόδοξον Διάσκεψιν 
τής Ρόδου. Τό θέμα τής νηστείας είχε τεθή υπό τόν γενικόν αυτόν τίτλον καί 
έθεωρήθη σκόπιμον, όπως μή άλλάξη μέν ό τίτλος, τεθή όμως ό υπότιτλος, 
ό όποΐος θά έξηγουσε τήν έργασίαν, τήν όποίαν κάμνομεν διά του κειμένου 
μας. Έ ά ν παρ’ όλα αυτά ή Ολομέλεια νομίζη ότι πρέπει νά έγκαταλείψωμεν 
τόν παλαιόν τίτλον καί νά μείνωμεν μόνον είς τόν υπότιτλον, αυτό έπαφίεται 
είς τήν κρίσιν τών άγίων άδελφών.

Ο Σεβ. Κ αρθαγένης. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ή παρατήρησις του άγίου 
Τρανσυλβανίας νομίζω ότι είναι άπολύτως ορθή, διότι, όμολογουμένως, δέν 
υπάρχει καμμία άναπροσαρμογή. Μένομεν είς τά παλαιά μέ μίαν ώρισμένην 
οίκονομίαν καί τίποτε περισσότερον. Φρονώ, λοιπόν, ότι ό δεύτερος τί
τλος θά ήτο ό τίτλος του κειμένου. Πάντως, είναι γεγονός αυτό, τό όποΐον 
έλέχθη, ότι είς τήν Α ' Πανορθόδοξον Διάσκεψιν διά τό θέμα τής νηστείας 
εϊχομεν εϊπει καθαρά ότι θά έξετάσωμεν τό θέμα τής άναπροσαρμογής. Δι’ 
αυτό καλόν θά είναι, ή Έπιτροπή, ή όποία θά τό έξετάση, νά τό μελετήση 
καλλίτερον καί νά σκεφθή.

Ο Σεβ. Πέτρας. Νομίζω, αγιε Πρόεδρε, ότι δέν πρέπει νά διαβι- 
βάσωμεν τό θέμα αυτό είς τήν Έπιτροπήν, άλλά τώρα, έν όλομελεία, νά 
άποφασίσωμεν.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γαλίτης. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ή Α 'Π ανορθόδοξος 
Διάσκεψις τής Ρόδου είχεν άποφασίσει νά συζητηθή τό θέμα περί νηστείας 
καί έδωσε τόν τίτλον «Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας Εκκλησιαστικών 
διατάξεων συμφώνως ταίς άπαιτήσεσι τής συγχρόνου έποχής». Αυτό δέν
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έδέσμευε τήν Προσυνοδικήν Διάσκεψιν καί πολύ περισσότερον τήν Σύνο
δον νά άποφασίση ό,τι έκείνη, έν Άγίω Πνεύματι συσκεπτομένη καί υπό τόν 
φωτισμόν τής παραδόσεως τής Έκκλησίας, έκρινε σκόπιμον καί ορθόν καί 
ορθόδοξον. Συνεπώς, τόσον είς τήν Β' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διά
σκεψιν, όσον καί είς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Έπιτροπήν 
κατεφάνη ότι έπρεπε νά άκολουθήσωμεν τήν γραμμήν, ή όποία διετυπώ- 
θη είς τό κείμενον αυτό. Συγχρόνως όμως διεπιστώθη, τόσον είς τήν Β' 
Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, όσον καί είς τήν Διορθόδοξον 
Προπαρασκευαστικήν Έπιτροπήν, ότι υπήρχε μία δυσαρμονία ώς πρός 
τόν τίτλον, ή όποία καί έπρεπε νά άλλάξη. Συνεζητήθη διά μακρών είς τήν 
Έπιτροπήν, έάν θά έπρεπε νά άφεθή ό τίτλος αυτός ή οχι. Τελικώς κατελή- 
ξαμεν είς τό συμπέρασμα - όμιλώ ώς μέλος τής Έπιτροπής έργασίας καί είς 
τήν Β' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν καί είς τήν Διορθόδοξον 
Προπαρασκευαστικήν Έπιτροπήν - νά μή άλλάξη ό τίτλος μόνον καί μό
νον διότι δέν εϊχομεν δικαίωμα νά τόν άλλάξωμεν, δηλαδή διά τυπικούς 
μόνον λόγους. Αυτό τό δικαίωμα δέν τό είχεν ή Διορθόδοξος Προπαρα
σκευαστική Έπιτροπή. Τό έχομεν όμως, φρονώ ταπεινώς, ήμεΐς έδώ. Διότι 
άλλως θά υπάρξη μία δυσαρμονία μεταξύ του περιεχομένου καί του τίτλου. 
Ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Αξώμης. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, τά ϊδια άκριβώς μέ τόν Σεβ. αγιον 
Πέτρας θά ήθελα νά εϊπω. Φρονώ ταπεινώς ότι είναι προτιμότερον ή λέξις 
«άναπροσαρμογή» νά άντικασταθή μέ μίαν άλλην. Τουτο δέ έδώ είς τήν 
Ολομέλειαν.

Ο Σεβ. Π ρόεδρος . Νομίζω αγιε άδελφέ ότι τό συζητούμενον δέν είναι 
νά ευρωμεν άλλην κατάλληλον λέξιν, άλλά νά έγκαταλείψωμεν τόν πρώτον 
τίτλον καί νά περιορισθώμεν μόνον είς τόν υπότιτλον.

Ο Πανοσιολ. Α ρχιμανδρίτης Τιμόθεος. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, βαθυτάτη 
καί άνέκφραστος συγκίνησις μέ διακατέχει, διότι, έπινεύσει του Μακ. ήμών 
Πατρός καί Πατριάρχου κ. Διοδώρου καί άποφάσει αυτου, σήμερον παρί
σταμαι καί έγώ διά πρώτην φοράν είς τάς έργασίας τής Γ' Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Καί είναι φυσικόν, ώς είκός, ότι συναισθάνο
μαι τάς ευθύνας, τάς όποίας έπωμίζομαι ώς έκπρόσωπος τής άγιώτατης Μη- 
τρός τών Έκκλησιών καί ώς συνεχιστής του έργου τών Πατέρων ένώπιόν 
του Θεου, ένώπιον τής άγιωτάτης Έκκλησίας, τήν όποίαν έχω τήν τιμήν 
νά έκπροσωπώ, καί ένώπιον του πληρώματος τής Ορθοδόξου Έκκλησίας. 
Διότι, ώς είπον, καλουμαι νά γίνω συνεχιστής του έργου μεγάλων μορφών 
τής άγιώτατης ήμών Ορθοδόξου Έκκλησίας. Συμφωνώ μέ όσα πρό μικρου 
τόσον ό Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας, όσον καί οί προλαλήσαντες αγιοι 
άρχιερεΐς καί ό Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Γαλίτης είπον σχετικώς μέ τόν τί
τλον, τόν όποΐον καί έγώ φρονώ ότι θά πρέπει νά άντικαταστήσωμεν μέ τόν 
μέχρι τουδε υπότιτλον. Καθότι ήκουσα προηγουμένως τάς άπόψεις του Σεβ. 
Μητροπολίτου Κορινθίας σχετικά μέ τόν έμπλουτισμόν του κειμένου διά 
χωρίων έκ τής παυλείου διδασκαλίας, έν τούτοις ταπεινώς φρονώ όπως τό
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κείμενον παραμείνη ώς έχει καί θά έπεθύμουν, έκ μέρους τής Μητρός τών 
Έκκλησιών, τήν όποίαν ταπεινώς έκπροσωπώ μετά του άγίου Πέτρας καί 
τών λοιπών Έλλογιμ. Καθηγητών, νά έκφράσω τάς συγχαρητηρίους ευχάς 
του Μακαριωτάτου μου Πατρός καί Πατριάρχου τοΐς συντελέσασιν είς τήν 
σύνταξιν τοσουτον έξόχου κειμένου, ίδιαιτέρως πρός τόν Σεβ. Μητροπο
λίτην Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελέτιον, τούς Έλλογιμ. Καθηγητάς 
κ.κ Βλάσιον Φειδάν καί Γεώργιον Γαλίτην, οί όποΐοι σήμερον μεθ’ ήμών 
έκπροσωπουσι τό Πατριαρχεΐον Ιεροσολύμων καί οί όποΐοι ήγωνίσθησαν 
διά τήν σύνταξιν αυτου του κειμένου, καί νά συγχαρώ ίδιαιτέρως, διότι τό 
κείμενον αυτό έκφράζει τήν ορθόδοξον σκέψιν, πράξιν καί παράδοσιν διά 
μέσου τών αίώνων, καί ή όποία έπιτελεΐται μέχρι τών ήμερών ήμών.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ήθελα νά έπισημάνω 
καί έγώ ότι τό πνευμα τής συζητήσεως είς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευ
αστικήν Έπιτροπήν του Φεβρουάριου ήτο ότι ό καταλληλότερος τίτλος διά 
τό κείμενον αυτό είναι ό υπότιτλος, άλλά λόγω τής δεσμεύσεως τήν όποίαν 
εϊχομεν έναντι τής προηγουμένης Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως δέν ήτο δυνατόν ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Έπιτροπή, 
ώς έλασσον οργανον, νά άλλάξη τόν τίτλον. Καί άφέθη είς τήν Διάσκεψιν 
αυτήν ή τυπική άλλαγή του τίτλου, άλλά οχι καί ή ουσιαστική συζήτησις, 
άφου ήδη συνεφωνήσαμεν ότι είς τό κείμενον άρμόζει ό υπότιτλος.

Ο Σεβ. Κιέβου. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ώς φαίνεται έκ τής παρούσης 
συζητήσεως, ή πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της άλλαγής τής ονομασίας του 
θέματος, ή όποία διετυπώθη είς τήν Διάσκεψιν τής Ρόδου καί έγένετο δε
κτή είς τήν Α ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. Ύ πάρχουν 
δύο έπιχειρήματα υπέρ τής άλλαγής. Τό πρώτον έπιχείρημα είναι ότι μία 
άναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων προκαλεΐ 
άνησυχίας είς τούς πιστούς. Λέγουν ότι, έάν θέλωμεν νά προσαρμόσωμεν 
τό καθεστώς τής νηστείας είς τόν σύγχρονον κόσμον, θέλομεν έπίσης νά 
άλλάξωμεν τήν παράδοσιν ταύτην, τήν διδασκαλίαν τών άγίων Πατέρων 
περί νηστείας, διά τής όποίας έζησεν ή Έκκλησία ήμών έπί 2000 έτη. Καί άν 
άφήσωμεν τόν όρον «άναπροσαρμογή», τότε ήμεΐς οί ίδιοι δίδομεν τήν δυ
νατότητα οξείας κριτικής έναντίον του ήμετέρου κειμένου, παρά τό γεγονός 
ότι αυτό τουτο τό κείμενον δέν άνταποκρίνεται είς τόν τίτλον. Τό δεύτερον 
έπιχείρημα είναι ότι τό περιεχόμενον του κειμένου άνταποκρίνεται καλλίτε- 
ρον είς τόν υπότιτλον. «Ή  σπουδαιότης τον θεσμοϋ τής νηστείας καί ή τήρη- 
σις αύτοϋ κατά τήν σύγχρονον έποχήν». Διά τουτο ή ήμέτερα άντιπροσωπία 
τάσσεται υπέρ του άποκλεισμου του όρου «άναπροσαρμογή» καί υπέρ τής 
άποδοχής του υποτίτλου, ήτοι. Ή  σπουδαιότης τοϋ θεσμοϋ τής νηστείας 
καί ή τήρησις αύτοϋ κατά τήν σύγχρονον έποχήν. Τουτο θά γίνη καλώς 
άποδεκτόν υπό τής Έκκλησίας, τουτο άνταποκρίνεται είς τό περιεχόμενον 
του κειμένου καί διά τουτο, νομίζω, ότι έπ’ αυτών συμφωνουμεν πάντες καί 
δυνάμεθα νά λάβωμεν τοιαύτην άπόφασιν.

Ο Σεβ. Π εριστερίου. Νομίζω, Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ότι όλοι μας εί'μεθα
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σύμφωνοι διά τήν έξάλειψιν του τίτλου «Αναπροσαρμογή τών περί νηστεί
ας έκκλησιαστικών διατάξεων συμφώνως ταίς άπαιτήσεσι τής συγχρόνου  
έποχής». Σήμερον, οί περισσότεροι όμιλήσαντες έτόνισαν όλως ίδιαιτέρως 
ότι ή παρουσία τής Ορθοδόξου Έκκλησίας είς τόν σημερινόν κόσμον πρέπει 
νά είναι έντονος, πρέπει νά είναι φωνή τής Έκκλησίας, φωνή του Θεου καί 
φωνή τής παραδόσεως. Φρονώ ταπεινώς, ότι καί ό υπότιτλος δέν έκφράζει 
αυτό τουτο τό περιεχόμενον του κειμένου. Διότι, κατά τήν ταπεινήν μου 
γνώμην, οίκονομία είς τόν θεσμόν τής νηστείας δέν ίσχύει καί δέν γίνεται 
λόγος περί τής έφαρμογής του θεσμου τής οίκονομίας. Γίνεται λόγος περί 
οίκονομίας είς τόν τρόπον έφαρμογής τής νηστείας. Επομένως, άντί τής λέ- 
ξεως «τήρησις» πρέπει νά ευρωμεν μίαν άλλην λέξιν, ώς έπί παραδείγματι 
«Ε φαρμογή τοϋ πνευματικοϋ θεσμοϋ τής νηστείας». Οπότε θά δώσωμεν 
καί είς τό κείμενον μίαν διάστασιν δυναμικήν. Ευχαριστώ πολύ.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Σεβ. αγιε Περιστερίου, μήπως έχετε νά προτείνητε 
κανέναν όρον;

Ο Σεβ. Π εριστερίου. Άντί του όρου «τήρησις», αγιε Πρόεδρε, προτεί
νω τόν όρον «έφαρμογή» .

Ο Σεβ. Δημητριάδος. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, έχω νά κάνω παρατηρή
σεις έπί άλλων σημείων. Έ χω  τό δικαίωμα νά προχωρήσω ή νά περιμένω νά 
λήξη ή συζήτησις έπί του τίτλου; Πώς νομίζετε;

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Καλλίτερον, Σεβασμιώτατε, νά τελειώσωμεν μέ 
αυτό τό θέμα καί είς τήν συνέχειαν νά λάβετε τόν λόγον διά τά άλλα σημεΐα. 
Ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Σ τάρας Ζαγοράς. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ευρισκόμεθα είς τήν Γ’ 
Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν καί άκολουθουμεν τήν σειράν τών 
θεμάτων, ώς αυτή έχει όρισθή άπό τήν Α' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διά
σκεψιν. Οί αγιοι Πατέρες, οί όποΐοι έλαβον μέρος είς τήν Α 'Π ανορθόδοξον 
Διάσκεψιν τής Ρόδου, έχουν όρίσει τό θέμα ώς «Αναπροσαρμογή τών περί 
νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων». Ώρισαν τό θέμα κατά τόν τρόπον 
αυτόν, σκεπτόμενοι ότι ή μέλλουσα Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος θά δώση 
κατευθύνσεις διά μίαν σχετικήν χαλάρωσιν του θεσμου τής νηστείας, λαμ- 
βάνουσα υπ’ οψιν τάς συνθήκας υπό τάς όποίας ή Ορθόδοξος Έκκλησία 
έπιτελεΐ τό έργον της. Έκεΐνοι, οί όποΐοι έλαβον μέρος καί είς τήν Α ' καί είς 
τήν Β' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, γνωρίζουν ότι ώρισμέναι 
τοπικαί Έκκλησίαι, αί όποΐαι είχον άναλάβει τήν ευθύνην νά έπεξεργασθουν 
τό περί νηστείας θέμα, είχον κάνει σχετικάς προτάσεις διά μίαν σημαντικήν 
έλάφρυνσιν του θεσμου τής νηστείας. Ή  συζήτησις όμως είς τήν Β' Π ρο
συνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν άπέδειξεν ότι, έπόμενοι τή παραδό- 
σει καί τοΐς Πατράσι, δέν ήμπορουμεν νά φθάσωμεν είς μίαν σημαντικήν 
έλάφρυνσιν τών περί νηστείας διατάξεων, διότι ά φ ’ ένός ό θεσμός τής νη
στείας είναι θεόσδοτος καί άφ’ έτέρου μία τοιαύτη άπόφασις θά ήμπορουσε 
νά διασπάση τήν ένότητα τών πιστών είς ώρισμενας Έκκλησίας. Δι’ αυτό καί 
τό θέμα αυτό έξητάσθη έκ νέου υπό τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής



—  72 —

Έπιτροπής καί ήμεΐς ένταυθα, ώς Γ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διά
σκεψις, άσχολούμεθα καί πάλιν μέ τό θέμα αυτό. Ό πω ς βλέπομεν άπό τό 
κείμενον, τό όποΐον έχομεν ένώπιόν μας, οί έκπρόσωποι τών άγιωτάτων 
Ορθοδόξων Έκκλησιών, οί όποΐοι ήργάθησαν κατά τόν μήνα Φεβρουά
ριον, προσεπάθησαν νά λάβουν υπ’ οψιν των τάς όδηγίας τών κατά τόπους 
Έκκλησιών, αί όποΐαι έδόθησαν άπό τής Β' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως καί έντευθεν, νά διατηρήσουν δέ τόν ίερόν θεσμόν τής νηστεί
ας ώς ίσχύει είς τήν παράδοσιν τών Ο ρθοδόξων Έκκλησιών καί τών Πατέ
ρων. Τουτο ίκανοποιεΐ όλας τάς τοπικάς Έκκλησίας. Επομένως, ό πρώτος 
τίτλος, ό όρισθείς είς τήν Α ' Πανορθόδοξον Διάσκεψιν τής Ρόδου, ήτο είς 
τίτλος, ό όποΐος είχε συνδεθή μέ έν έντελώς διαφορετικόν πλαίσιον. Καί 
όπως ορθώς υπεγράμμισαν ό Σεβ. Τρανσυλβανίας κ. Άντώνιος καί άλλοι 
άδελφοί, ό τίτλος αυτός δέν άνταποκρίνεται είς τό κείμενον καί είς τάς θέ
σεις, τάς όποίας έλάβομεν ώς πρός τό θέμα. Ο ρθώς έπίσης έλέχθη, ότι ή Δι
ορθόδοξος Προπαρασκευαστική Έπιτροπή δέν είχε τό δικαίωμα νά άλλάξη 
τόν τίτλον. Ή  ίδική μας όμως Γ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις 
έχει άπολύτως τό δικαίωμα αυτό. Ή  Άντιπροσωπία μας προτείνει, όπως ή 
Διάσκεψις λάβη υπ’ οψιν αυτά, τά όποΐα ή Διορθόδοξος Προπαρασκευα
στική Έπιτροπή συνεζήτησε καί προέτεινε, καί λάβη άνάλογον άπόφασιν. 
Ο  υπότιτλος άνταποκρίνεται άκριβώς είς τό κείμενον. Ταυτα ώς πρός τό 
θέμα του τίτλου. Άν μου έπιτραπή, θά έκφράσω άπόψεις έφ’ ώρισμένων ση
μείων του κειμένου. Ή μεΐς όλοι εί'μεθα ή άγία Ορθόδοξος Έκκλησία καί 
προετοιμάζομεν τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Μέ άνησυχεΐ ίδιαιτέρως 
τό γεγονός ότι, όταν οί αγιοι Πατέρες άναφέρωνται είς τό κείμενον, λέγεται 
ό Μ. Βασίλειος, Γρηγόριος ό Θεολόγος κ.ο.κ., πράγμα τό όποΐον είσάγει 
ορθολογιστικόν στοιχεΐον. Προτείνω, όθεν, όπου άναφέρονται οί Πατέρες 
τής Έκκλησίας νά προστεθή ή λέξις «αγιος».

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Στάρας 
Ζαγοράς διά τήν θετικήν προσέγγισιν, τήν όποίαν έκαμεν είς τό κείμενον, 
θά ήδυνάμην δέ νά συνοψίσω τήν όλην συζήτησιν περί τό θέμα του τί
τλου του κειμένου μας ώς έξής. Γενικώς διετυπώθη ή ευχή καί ή πρότα- 
σις νά έγκαταλειφθή ό παλαιός τίτλος «Αναπροσαρμογή τών περί νηστεί
ας έκκλησιαστικών διατάξεων» καί νά άντικατασταθή μέ τόν υπότιτλον, 
ό όποΐος άνταποκρίνεται πληρέστερον είς τό περιεχόμενον του κειμένου. 
Αυτή είναι, νομίζω, ή κοινή έπιθυμία τής Ολομελείας. Ή  Διάσκεψίς μας, 
ώς ίσότιμον σώμα μέ προηγουμένην Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκε- 
ψιν, έχει τό δικαίωμα νά άλλάξη ή νά τροποποιήση τόν τίτλον ένός θέματος. 
Θά ήθελα μόνον νά παρατηρήσω ότι, όταν είς τήν Α' Πανορθόδοξον Διά- 
σκεψιν τής Ρόδου έτέθη τό θέμα περί άναπροσαρμογής τών περί νηστεί
ας διατάξεων, άπό τό θέμα τουτο προέκυψεν είς πρώτην φάσιν τό πρώτον 
κείμενον τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής του 1971. Έ ν 
συνεχεία όμως διεπιστώσαμεν ότι δέν προχωρεΐ τό κείμενον αυτό, τό όποΐον 
ήτο σύμφωνον μέ τήν άναπροσαρμογήν, καί ήλθομεν είς τόν παρόντα προ
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βληματισμόν περί νηστείας. Επομένως, τό κείμενον, τό όποΐον προητοιμά- 
σαμεν καί έχομεν ένώπιόν μας, άνταποκρίνεται πλήρως πρός τόν υπότιτλον 
καί προτείνω νά γίνη άποδεκτόν αυτό, τό όποΐον οί άδελφοί προέτεινον. νά 
μείνη ώς τίτλος του κειμένου ό υπότιτλος «Ή  σπουδαιότης τοϋ θεσμοϋ τής 
νηστείας καί ή τήρησις αύτοϋ κατά τήν σύγχρονον έποχήν». Συμφωνείτε;

Ο Θεοφιλ. Σαλαμίνος. Έ χω  μίαν έπιφύλαξιν. Δέν θά δικαιολογεΐται 
έν τοιαύτη περιπτώσει ή συζήτησις του όλου θέματος. Διατί συνεζητήσαμεν 
τήν νηστείαν μόνον καί δέν συζητουμεν τόν έκκλησιασμόν ή τήν προσευ
χήν;

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ύ πήρξα σαφής, νομίζω, όταν είπον ότι ή Διάσκε
ψις ήσχολήθη μέ τό θέμα αυτό, διότι τουτο ώρίσθη ώς θέμα τής ήμερησίας 
διατάξεως. Έ ά ν άπό τήν «άναπροσαρμογήν» καταλήξωμεν είς τόν τονισμόν 
τής «σπουδαιότητος» του θεσμου καί τών τρόπων έφαρμογής του, αυτό 
είναι θέμα διαδικασίας καί πορείας του προγράμματος. Νομίζω, άδελφοί, 
ότι είμεθα σύμφωνοι νά άφεθή κατά μέρος ό τίτλος «Αναπροσαρμογή τών 
περί νηστείας Εκκλησιαστικών διατάξεων». Αυτό είναι άποδεκτόν;

Ή  Διάσκεψις δέχεται τήν πρότασιν.
Ο Σεβ. Π ρόεδρος . Έ ρχομαι είς τήν παρατήρησιν καί είσήγησιν του 

άγίου Περιστερίου, ό όποΐος ώμίλησε περί του όρου «τήρησις», τόν όποΐον 
θεωρεΐ ώς μή άνταποκρινόμενον πρός τήν πραγματικότητα. Έσκέφθην 
έπί τής προτάσεως καί λέγω ότι ό άντίστοιχος όρος, τόν όποΐον προτεί
νει, «έφαρμογή», είναι βαρύτερος άκόμη. Θά ήμπορούσαμεν, νομίζω, έάν 
συμφωνή ό αγιος Περιστερίου καί οί άλλοι άδελφοί, άντί νά είπωμεν «ή τή
ρησις», νά ε’ίπωμεν άπλώς «τήρησις», άνευ άρθρου, δηλαδή «Ή σπουδαιότης 
τοϋ θεσμοϋ τής νηστείας καί τήρησις αύτοϋ κατά τήν σύγχρονον έποχήν».

Ο Σεβ. Π εριστερίου. Θά ήμπορουσεν άπλώς νά λεχθή. «Ή  σπουδαι
ότης τοϋ θεσμοϋ τής νηστείας καί οί κ α τ ’ οικονομίαν τρόποι έφαρμογής  
αύτοϋ κατά τήν σύγχρονον έποχήν». Πρέπει νά είσαχθή καί τό στοιχεΐον 
τής οίκονομίας, άλλά μόνον έν άναφορα πρός τήν σύγχρονον έποχήν.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φωτιάδης. Ο  υπότιτλος άνταποκρίνεται είς 
τό περιεχόμενον του κειμένου. Έ ν  τούτοις, μία λέξις θά έπρεπεν ί'σως νά 
άλλάξη. Δέν δυνάμεθα νά είπωμεν «ή τήρησις αύτοϋ», διότι δέν τηρεΐται ό 
θεσμός. Ορθώτερον είναι νά λεχθή «ή τήρησις αύτής», δηλαδή τής νηστεί
ας.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Λεκτικώς έχετε δίκαιον κ. Φωτιάδη. Είναι σαφώς 
ορθώτερον.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδάς. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ή σκέψις μου, 
όταν παρακολουθώ τήν συζήτησιν αυτήν, στρέφεται περισσότερον είς τό 
ουσιαστικόν «σπουδαιότης». Ή  σπουδαιότης είναι αυτονόητος καί δέν γνω
ρίζω, έάν ή προβολή τής λέξεως αυτής έχει σημασίαν. Έ ν  ποιμαντικόν κεί
μενον θά άπητει τήν λέξιν «σπουδαιότης», οχι όμως καί έν συνοδικόν. Άρκεΐ 
νά λεχθή. «Ή  τήρησις τοϋ θεσμοϋ τής νηστείας καί ή σημασία αύτής κατά  
τήν σύγχρονον έποχήν».
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Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, νομίζω ότι ό όρος «ή 
τήρησις» πρέπει νά μείνη μετά ή άνευ άρθρου άντί του όρου «έφαρμογή». 
Ό πω ς καλώς είπατε, ό δεύτερος αυτός όρος είναι βαρύτερος του πρώτου. 
Ο  όρος «ή τήρησις» είναι παραδοσιακός, καινοδιαθηκικός καί πατερικός, 
καί άποδίδει πολύ καλώς τό περιεχόμενον. Φρονώ ότι καί ή πρότασις του 
κ. Φειδά καί ή πρότασις του κ. Φωτιάδη δίδουν κάποιαν λύσιν είς τό πρό
βλημα. Θά ήμπορουσεν ό υπότιτλος νά διαμορφωθή είτε «Ή  σπουδαιότης 
τής νηστείας καί ή τήρησις αύτής κατά τήν σύγχρονον έποχήν» (παραλειπο- 
μένου του όρου «θεσμός», διότι έτσι άποφεύγεται του «αύτοϋ» ή «αύτής»), 
είτε, όπως έπρότεινε ό κ. Φειδάς. Καί νομίζω ότι αυτό δίδει λύσιν καί είς τήν 
έπιφύλαξιν του άγίου Σαλαμΐνος, ό όποΐος λέγει ότι δέν υπήρχε λόγος νά 
άσχοληθώμεν διά νά υπογραμμίσωμεν τήν «σπουδαιότητα», «Ό θεσμός τής 
νηστείας καί ή τήρησις αύτοϋ κατά τήν σύγχρονον έποχήν» (όπότε τό βάρος 
πίπτει είς τήν τήρησιν κατά τήν σύγχρονον έποχήν, υπάρχει δηλαδή τωρινή 
άναγκαιότης).

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ό όρος «θεσμός» δέν 
θά πρέπει νά λείψη άπό τόν τίτλον. Διότι τονίζεται ότι ή νηστεία είναι θεσμο
θετημένη κατάστασις είς τήν Ο ρθόδοξον Έκκλησίαν. Ή  λέξις «θεσμός» νά 
μή λείψη. Αυτή είναι ή γνώμη μου.

Ο Σεβ. Βανάτου. Συγγνώμη, διότι λαμβάνω τόν λόγον μετά τόν άρχηγόν 
τής ρουμανικής άντιπροσωπίας, άλλ’ έπιθυμώ νά έπιστήσω τήν προσοχήν 
ήμών έπί του γεγονότος ότι είς τίτλος πρέπει νά είναι σύντομος καί σαφής, 
άνευ άσαφειών. Ώς ήδη παρετήρησαν ώρισμένοι τών άδελφών υπάρχουν 
δυσχέρειαι διά νά γίνη δεκτός ό όρος «σπουδαιότης» είς τόν υπότιτλον, ό 
όποΐος όρος είναι άλλως τε ολίγον σχολαστικός, καί ό όρος «τήρησις», ό 
όποΐος δέν άνταποκρίνεται είς τό περιεχόμενον του κειμένου. Προτείνω λοι
πόν, έν συμφωνία μετά του καθηγητου Βλ. Φειδά, νά άναζητήσωμεν ενα 
σύντομον τίτλον. Έ ά ν  ε’ίπωμεν άπλώς. «Ή  νηστεία καί οί Χριστιανοί σή
μερον», έχω τήν έντύπωσιν ότι δυνάμεθα νά έξουδετερώσωμεν οίανδήποτε 
δυσκολίαν καί νά υίοθετήσωμεν συγχρόνως ενα σαφή τίτλον.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ τόν Σεβ. αγιον Βανάτου. Υ πάρχει 
τώρα μία νεωτέρα πρότασις, ή όποία θά συζητηθή καί αυτή.

Ο Σεβ. Βηρυττον. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, νομίζω ότι ή συζήτησις πρέπει 
νά χωρήση περισσότερον είς βάθος. Παρατηρών τις τόν τίτλον «Ή  σπουδαι- 
ότης τής νηστείας» είναι ώς έάν έλέγομεν «ή σπουδαιότης τής προσευχής». 
Νομίζω ότι θεωρεΐται δεδομένον ότι ή νηστεία είναι σπουδαία. Προτείνω 
ότι ό τίτλος θά ήδύνατο νά είναι. «Ή  νηστεία καί ή τήρησις αύτής σήμερον», 
διότι έχω τήν έντύπωσιν ότι ό όρος «σπουδαιότης» δέν είναι άναγκαΐος. 
Ή  άποδοχή ένός τίτλου ώς «Ή  σπουδαιότης τής προσευχής»  δέν είναι 
άναγκαία, διότι είναι δεδομένον ότι ή προσευχή είναι σπουδαία διά τήν 
ζωήν ήμών. Δέν είναι άναγκαΐος ό όρος «σπουδαιότης». Ουτω, γνωρίζω, 
ότι ή νηστεία είναι διά πάντα χριστιανόν σπουδαία καί όταν λέγωμεν «ή τή- 
ρησις αύτής σήμερον», τουτο οφείλεται είς τό γεγονός ότι έγείρεται ζήτημα,
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οχι ώς πρός αυτήν ταύτην τήν νηστείαν, άλλ’ ώς πρός τάς υπό του πιστου 
άντιμετωπιζομένας δυσχερείας. Ουτω διαλεγόμενοι, πολλά στοιχεΐα του τί
τλου είναι άσχετα. Προτείνω πάλιν ό τίτλος νά είναι μόνον. «Ή  νηστεία καί 
ή τήρησις αύτής σήμερον». Πιστεύω ότι δέν υπάρχει πρόβλημα μέ τό κεί
μενον, ένθα δίδεται μία λύσις, διότι δέν υπάρχει πρόβλημα μέ τήν νηστείαν 
καθ’ έαυτήν. Ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ τόν αγιον Βηρυττου. Τόν λόγον έχει ό 
αγιος Περιστερίου καί νομίζω ότι πρέπει νά καταλήξωμεν.

Ο Σεβ. Π εριστερίου. Νομίζω, Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ότι τό νέον 
στοιχεΐον, τό όποΐον παρουσιάζει τό κείμενον αυτό, καί ή νέα άπόφασις, 
τήν όποίαν καλεΐται νά πάρη ή Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος, δέν είναι ούτε ή 
«σπουδαιότης» ούτε ή «τήρησις» τής νηστείας, άλλά είναι ή έπισημοποίησις 
μιάς πράξεως, δηλαδή ή έπίσημος έφαρμογή τής οικονομίας είς τόν θεσμόν 
τής νηστείας. Δι’ αυτό καί πιστεύω ότι είτε άφήσωμεν τόν όρον «τήρησις», 
είτε άφήσωμεν όποιονδήποτε άλλον όρον, πρέπει νά προστεθή καί «ή κ α τ’ 
οικονομίαν τήρησις αύτοϋ είς τόν σύγχρονον κόσμον».

Ο Σεβ. Κ αρθαγένης. Σεβ. Πρόεδρε, ή συζήτησις βεβαίως ώφελεΐ, 
άλλ’ ή παρατεταμένη συζήτησις μάλλον βλάπτει κατά τήν προσωπικήν μου 
γνώμην. Νομίζω ότι καλόν θά είναι νά έξετασθουν δύο τίτλοι. Ο  τίτλος τόν 
όποΐον προτείνει ό κ. Φειδάς. «Ό θεσμός τής νηστείας καί ή τήρησις αύτής 
κατά τήν σύγχρονον έποχήν», καί ό άλλος τόν όποΐον προτείνει ό αγιος 
Βηρυττου. «Ή  νηστεία καί ή τήρησις αυτής κατά τήν σύγχρονον έποχήν».

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γαλίτης. Καί έγώ, Σεβ. αγιε Πρόεδρε, θά ήθελα 
νά συμφωνήσω μέ τόν αγιον Βηρυττου. Είς τίτλος πρέπει νά είναι σύντομος 
καί νομίζω ότι είναι πολύ σύντομος, έάν δέν προτείνωμεν καί ενα άλλον 
πολύ συντομώτερον. Ό πω ς λέγομεν «Τά Δίπτυχα»  ή «Περί Αύτοκέφαλου», 
νά είπωμεν «Περί Νηστείας». Έ ά ν  αυτό τό τόσον σύντομον άπορριφθή, θά 
είχον νά προτείνω τόν ίδιον τίτλον μέ τόν αγιον Βηρυττου. Ώς πρός τήν 
λέξιν «τήρησις», σχετικώς μέ τόν ένδοιασμόν του άγίου Περιστερίου, θά 
ήθελα νά είπω ότι όταν λέγομεν «τήρησις» έννοουμεν τήν «έφαρμογήν», δη
λαδή τόν τρόπον τηρήσεως, μέ αυστηρότητα ή όχι, μέ οίκονομίαν ή μή.

Ο Σεβ. Κορίνθου. Θά ήθελα, αγιε Πρόεδρε, νά είπω ότι ή διατύπωσις 
αυτή ήμπορεΐ νά μεταβληθή κατά τό έλάχιστον. Νά γίνη δηλαδή κατά τήν 
ταπεινήν μου γνώμην ώς έξής. «Ή  σπουδαιότης τοϋ θεσμοϋ τής νηστείας 
καί ή τήρησις αύτής». Διαχωρίζομεν τοιουτοτρόπως τόν θεσμόν άπό τήν 
τήρησιν. Ο  θεσμός είναι θεσμός καί παραμένει. Ή  τήρησις όμως ποικίλλει. 
Καί αυτό άκριβώς έπιθυμουμεν νά τονίσωμεν. Αυτό άκριβώς προσεπαθή- 
σαμεν νά έπιτύχωμεν τόν Φεβρουάριον. Ο  θεσμός είναι άμετάβλητος. Ή  
τήρησις μεταβάλλεται, διότι άλλος τηρεΐ τά τής νηστείας άλλοιώς καί άλλος 
άλλοιώς. Οί άδελφοί άπό τήν Ρωσσίαν μάς είπον ότι τό ψάρι θεωρεΐται νη- 
στήσιμον. Νά είπωμεν, λοιπόν, «Ή  σπουδαιότης τοϋ θεσμοϋ τής νηστείας 
καί ή τήρησις αύτής κατά τήν σύγχρονον έποχήν». Έ τσι, δέν έχομεν ούτε 
πολλά νά άλλάξωμεν, ούτε νά φύγωμεν άπό τό πνευμα του κειμένου. Ίσω ς
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μέ τήν λέξιν «αύτής» άντί «αύτοϋ» νά είπωμεν πολλά περισσότερα. Θά μου 
είπητε, βεβαίως, παίζομεν μέ τάς λέξεις, άλλά δυστυχώς είς τάς θεολογικάς 
συζητήσεις δέν είναι ξένον τό νά παίζωμεν κάπως καί μέ τάς λέξεις.

Ο Σεβ. Κιέβου. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, νομίζω ότι όσον συνεχίζομεν τήν 
συζήτησιν έπί τής διατυπώσεως, τόσον περισσότερον θά διαφοροποιούμε- 
θα καί δέν θά φθάσωμεν είς τινα συμφωνίαν. Έ χω  τήν γνώμην ότι είναι 
άναγκαία μία πολύ σύντομος διατύπωσις καί είς τήν σύντομον αυτήν διατύ- 
πωσιν δέν είναι άναγκαΐον νά ένσωματωθουν αί διάφοροι άντιλήψεις, ήτοι 
τήρησις, θεσμός, οίκονομία κ.λπ. Νομίζω ότι τό κείμενον όμιλεΐ άφ‘ έαυτου 
καί έάν θέλητε νά άλλάξητε τό προηγούμενον θέμα, τότε μου φαίνεται ότι 
θά ητο καλλίτερον νά διατυπωθή ουτω. «Περί τής νηστείας είς τήν σύγχρο
νον έποχήν» καί τέλος.

Ο Σεβ. Ό ρους Λιβάνου. Θά έπεθύμουν έπίσης νά υποστηρίξω τήν 
πρότασιν του Μητροπολίτου Κιέβου ή του άδελφου μου τής Βηρυττου. Θά 
είχον μεγάλην δυσχέρειαν μέ τήν λέξιν «θεσμός», διότι πρόκειται διά μίαν 
νομικήν λατινικήν έννοιαν, ή όποία είναι πολύ κακή. Άλλωστε, μεταφραζο- 
μένη είς τήν άραβικήν όδηγεΐ είς τήν νομικήν άντίληψιν, ώς αυτή έβιώθη είς 
τόν μουσουλμανικόν κόσμον, ένώ ή Έκκλησία ουδέποτε έγνώρισε τόν όρον 
αυτόν. Έγνώρισεν άπλώς τό όρον «νηστεία» μέ όλον τόν πλουτον αυτου.

Ο Σεβ. Σ τάρας Ζαγοράς. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, κάνομεν μίαν συζήτη
σιν έπί προτάσεων άλλαγής του τίτλου του κειμένου. Έ ά ν είς τόν τίτλον 
περιληφθή ή διατύπωσις «είς τήν σύγχρονον έποχήν», πιστεύω ότι θέτομεν 
όρια είς τήν διαπραγμάτευσίν μας, δηλαδή τά όρια τής συγχρόνου έποχής. 
Ή μεΐς όμως δέν γνωρίζομεν ποΐα όρια θά θέσουν αί έπόμεναι έποχαί. Ή  
Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος θά έπικυρώση τά κείμενα τής Προσυνοδικής 
ήμών Πανορθοδόξου Διασκέψεως, κείμενα τά όποΐα έχουν σημασίαν διά 
τήν περαιτέρω ζωήν τής Ορθοδόξου Έκκλησίας. Διό καί φρονώ ότι ή 
έκφρασις «σύγχρονος έποχή» πρέπει νά άποφευχθή. Κατά τήν ταπεινήν μου 
γνώμην, καλόν θά ητο ό τίτλος νά διατυπωθή ώς έξής. «Ή  τήρησις τής άγίας 
νηστείας». Έ να ς  σύντομος τίτλος, ό όποΐος άνταποκρίνεται πλήρως πρός τό 
περιεχόμενον του κειμένου μας.

Ο Ελλογιμ . κ. Λαχάμ. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, θά έπεθύμουν νά υποβάλω 
δύο παρατηρήσεις. Ή  πρώτη έν σχέσει πρός τόν τίτλον. Νομίζω ότι πρέπει 
νά διατηρήσωμεν τήν λέξιν «σήμερον», διότι οφείλομεν νά άπευθυνθώμεν 
αυθεντικώς είς τούς άνθρώπους καί είς τούς ορθοδόξους τής σήμερον διά 
νά τούς ένθαρρύνωμεν είς τήν κατανόησιν καί είς τήν πρακτικήν καί είς τήν 
τήρησιν τής νηστείας. Ή  μέλλουσα Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος έχει έν πρώ- 
τοις τήν ποιμαντικήν φροντίδα, διότι έγκατελείφθησαν τά θεολογικά ζη
τήματα καί κατά συνέπειαν έχει προτεραιότητα ή ποιμαντική μέριμνα. Είς 
τήν προοπτικήν αυτήν ή λέξις «σήμερον» θά άπέκλειε τήν χρήσιν του όρου 
«οίκονομία» ή άλλων παρεμφερών όρων. Δέχομαι νά λάβωμεν ώς τίτλον. 
«Ή  νηστεία καί ή τήρησις αύτής σήμερον» ή «Ή  άγία νηστεία καί ή ασκησις 
αύτής σήμερον». Ή  δευτέρα παρατήρησις, Σεβασμιώτατε, άναφέρεται είς



τόν τρόπον διευθετήσεως του ζητήματος. Ίσ ω ς τώρα, μετά τήν παρακο- 
λούθησιν των διαφόρων γνωμών, αντί νά συνεχίσωμεν απεριορίστως τήν 
συζήτησιν ταύτην, δυνάμεθα νά παραπέμψωμεν εις τήν Επιτροπήν τήν 
οριστικήν έπιλογήν ένός τίτλου, ύπό τό φώς της γενικής έπ’ αύτου συζητήσε- 
ως. Θά έπεθύμουν έπίσης νά υποδείξω ότι πρέπει νά ληφθή σοβαρώς ύπ’ οψιν ό 
άνθρωπος τής σήμερον καί νά καταστή κατανοητόν ύπό τών ορθοδόξων, διατί 
ή νηστεία εχει ανανεωμένον ρόλον εις τόν κόσμον, εις τόν όποιον ζώμεν. Δέν 
πρόκειται μόνον περί κληρονομίας του παρελθόντος. Είναι έπίσης μία νέα 
προοπτική κατ’ αναφοράν πρός τόν σύγχρονον άνθρωπον, ό όποιος είναι 
περίφροντις διά τήν έπανεκτίμησιν τών σχέσεων του ανθρώπου πρός τήν 
δημιουργίαν, είναι περίφροντις διά τήν ακεραιότητα του προσώπου, είναι 
περίφροντις διά τήν αλληλεγγύην μεταξύ τών ανθρώπων, περί τών όποίων 
ό άγιος Παυλος ώμίλει εις τήν πρός Εβραίους Επιστολήν (13,3): «μιμνή- 
σκεσθε των (...) κακουχουμένων ώς καί αύτοί οντες έν σώματι», ώς έπίσης 
κατ’ αναφοράν πρός τήν ιδέαν ότι αύτή αυτη ή Εκκλησία εχει ανάγκην τής 
νηστείας ώς λαός του Θεου, διότι εύρίσκεται ακόμη έν πορεία, εύρίσκεται 
ακόμη εις τήν ερημον, παρά τό γεγονός ότι φέρει έν έαυτή τήν έπαγγελίαν 
καί τήν απαρχήν της Βασιλείας. Θά διετήρουν λοιπόν τό όρον «σήμερον» 
καί θά εβλεπον είσέτι ό όρος αύτός νά έπηρεάση ίσχυρότερόν πως τό κείμε
νον έν συνεχεία.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ πολύ τόν κ. Λαχάμ. Πάντοτε είναι 
δυνατόν τά λεγόμενα έδώ νά παραπεμφθουν είς τήν Επιτροπήν. Άλλ’ έάν 
είναι δυνατόν νά φθάσωμεν ήμείς έδώ είς μίαν απόφασιν έπί του τίτλου, θά 
διευκολύνωμεν τό εργον καί τής Επιτροπής καί τής Ολομελείας.

Ό Σεβ. Τρανσυλβανίας: Θά ήδυνάμην νά ψηφίσω ύπέρ του συντο- 
μωτέρου τίτλου, αλλ’ όμως νομίζω ότι ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική 
Επιτροπή έσκέφθη έπί μακρόν καί καλώς, ότε προέτεινε τόν υπότιτλον, τόν 
όποίον τώρα έπιθυμουμεν νά χρησιμοποιήσωμεν ώς τίτλον. Νομίζω ότι ό όρος 
«σήμερον» ανταποκρίνεται είς τόν παλαιότερον τίτλον «άναπροσαρμογή». 
Διατί οί αποφασίσαντες τόν τίτλον «άναπροσαρμογή»  Πατέρες έσκέφθησαν 
μίαν «άναπροσαρμογήν»; Έ νεκα  τής συγχρόνου καταστάσεως. Ο όρος λοι
πόν «σήμερον» ανταποκρίνεται είς τήν πρόθεσιν του πρώτου τίτλου. Πρέπει 
λοιπόν νά τόν τηρήσωμεν. Άλλως δέν ανταποκρινόμεθα είς τήν αρχικήν πρό
θεσιν έκείνων, οί όποίοι απεφάσισαν τό θέμα. Δεύτερον, έσκέφθησαν τότε ότι 
θά ήτο δυνατή ή είσαγωγή αναπροσαρμογών. Ιδού τώρα εχομεν τήν γνώμην 
ότι τούτο δέν είναι δυνατόν καί ότι δέν είναι αναγκαίον νά χωρήσωμεν είς 
μίαν αναπροσαρμογήν. Διατί λοιπόν; Διότι ή νηστεία είναι πολύ σπουδαία 
είς τήν ζωήν τών χριστιανών. Διά τουτο ό όρος «σπουδαιότης» είσήχθη είς 
τόν υπότιτλον, διά νά αντικαταστήση τόν όρον «άναπροσαρμογή». Υπάρχει 
μία λογική είς τόν υπότιτλον, μία λογική ίσχυροτάτη, διότι ό υπότιτλος 
είναι απάντησις είς τόν πρώτον τίτλον, μία αντικατάστασις, αλλά καί μία 
απάντησις. Θά ήδύνατό τις νά ε’ίπη έν πάση περιπτώσει: «Η  νηστεία καί η 
τήρησις αύτης σήμερον».
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Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανσυλ
βανίας κ. Αντώνιον καί διά τό έξης. Εις τάς σκέψεις τάς οποίας καί έγώ είχα 
νά διατυπώσω, αλλά απέφυγα διά νά μή έπηρεάση ή έδρα τάς αντιλήψεις 
τών συνέδρων, ο όρος «σπουδαιότης» έξασφαλίζει ισορροπίαν τινά, είναι 
ή λέξις, ή οποία αντικαθιστά καί δίδει τήν σημασίαν της αναπροσαρμογής. 
Δέν κάμνομεν «άναπροσαρμογήν», διότι πιστεύομεν εις τήν «σπουδαιότη- 
τα» της νηστείας. ’Εν πάση περιπτώσει συμφωνώ μέ τό πρώτον σημεΐον του 
αδελφού. Ως πρός τό δεύτερον σημεΐον, «καί ή σύγχρονος έποχή» η «καί ό 
σύγχρονος κόσμος», βλέπω ότι αί περισσότεραι γνώμαι, αί οποΐαι διετυπώ- 
θησαν, εϊτε σύντομοι είναι εϊτε ολιγωτερον σύντομοι, πάντοτε ανάγονται εις 
τήν «τήρησιν της νηστείας σήμερον», εις τήν «τήρησιν της νηστείας εις τόν 
σύγχρονον κόσμον» κ. ο.κ. Νομίζω ότι τό τελευταΐον αυτό σημεΐον πρέπει 
νά μείνη αναφαίρετον.

Ό Σεβ. Φιλαδελφείας: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, μίαν μικράν συμβολήν εις 
αυτό τό τελευταΐον σημεΐον, ώς πρός τό έάν πρέπει νά μείνη ή λέξις «σή
μερον» η όχι. Θέλω μόνον απλώς νά υπενθυμίσω ότι ή αρχική διατύπωσις 
του θέματος εις τήν Ρόδον τό 1961 ήτο «Αναπροσαρμογή των περί νηστεί
ας ’Εκκλησιαστικών διατάξεων συμφώνως ταΐς άπαιτήσεσι της συγχρόνου  
εποχής». Αυτό τό τελευταΐον σημεΐον έξέπεσε κατά τήν Α ' Προσυνοδικήν 
Πανορθόδοξον Διάσκεψιν του 1976. Δέν ημουν παρών τότε. Ή θελα  νά 
έρωτήσω τούς παρόντας κατά τήν Διάσκεψιν έκείνην, έάν έγινε συζήτησις η 
έάν υπηρξεν ειδικός λόγος διά νά αφαιρεθη αυτό τό σημεΐον. Ή το τυχαΐον

η όχ ι ; ,Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Άναγνωστόπουλος: Άγιε Πρόεδρε, από τάς συ
ζητήσεις, αί οποΐαι έγιναν γύρω από τόν τίτλον του περί νηστείας θέματος, 
έπειδή υπάρχει κάποια έλαχίστη έμπειρία από τό 1961, τήν έποχήν πού ημουν 
βοηθός γραμματεύς σας τότε, νομίζω ότι έκεΐνοι, οί οποΐοι ήργάσθησαν έπί 
του τίτλου είχαν έξακριβώσει τήν αναγκαιότητα της αναπροσαρμογης τών 
περί νηστείας έκκλησιαστικών κανόνων καί διατάξεων. Αυτό τό οποΐον 
ανέφερε προηγουμένως ο Σεβ. έκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ρουμανί
ας, ότι μετά μίαν εικοσαετίαν δέν αναφαίνονται νά υπάρχουν ανάγκαι, τάς 
οποίας πρό εικοσαετίας είχον δεΐ οί αγιοι Άρχιερεΐς καί οί προκάτοχοι τών 
σήμερον παρόντων έδώ, προσωπικώς πιστεύω ότι συνεχίζει νά υπάρχη. Άλλά, 
έάν δέν χρησιμοποιήσωμεν τόν τίτλον «άναπροσαρμογή»  καί διά τάς σημε- 
ρινάς έκκλησιαστικάς ανάγκας καί θελήσωμεν νά τόν αντικαταστήσωμεν 
μέ «σπουδαιότητα», κατά τήν προσωπικήν μου γνώμην, είναι καλλίτερον 
νά έξαλείψωμεν όλον τόν τίτλον καί νά έπιμείνωμεν έπί της σπουδαιότητος 
του θεσμου της νηστείας, μέ τίτλον τόν οποΐον ή ταπεινότης μου προτείνει: 
«Τό αμετάβλητον του θεσμου της νηστείας καί τό αμετάβλητον τών περί 
αυτης έκκλησιαστικών κανόνων καί διατάξεων». Καί έξηγουμαι διατί: δι
ότι έαν νομίζωμεν ότι δέν υπάρχει ανάγκη τροποποιήσεως καί έμμένωμεν 
πιστώς εις τήν πατερικήν παράδοσιν, τούς κανόνας, εις όλα αυτά, τά οποΐα 
ένομοθετήθησαν κ.λπ., δέν υπάρχει ανάγκη συζητήσεως έπ’ αυτών έφ’ όσον
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βεβαιουμεν ότι ό θεσμός τής νηστείας είναι άμετάβλητος, ότι ή ποιμαίνου- 
σα Έκκλησία διδάσκει ότι πρέπει νά τηρουμεν τάς νηστείας. Συνεπώ,ς δέν 
υπάρχει ή άνάγκη τής προωθήσεως είς τόν τίτλον “ή άναγκαιότης τής τηρή- 
σεως τής νηστείας”.

Ο Σεβ. Δημητριάδος. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ή ίστορία τής Έκκλησίας 
παραδίδει τήν βεβαίαν άλήθειαν ότι αί ίεραί Σύνοδοι τής Έκκλησίας 
έθέσπισαν ίερούς κανόνας, άναφερόμεναι καί άντιμετωπίζουσαι υπαρκτά 
διαχρονικά προβλήματα τής ζωής τής Έκκλησίας. Επομένως, καί είς τό 
θέμα, τό όποΐον τίθεται ένώπιόν μας, πρέπει νά έξετάσωμεν, έάν καί κατά 
πόσον άπαντα είς μίαν σύγχρονον προβληματικήν. Διότι έάν δέν συντρέχη 
αυτή ή προϋπόθεσις, νομίζω ότι δέν υπάρχει κάν λόγος νά άσχοληθή ή Αγία 
καί Μεγάλη Σύνοδος μέ εν θέμα, τό όποΐον είναι έξ υπ’ άρχής καί έκ τών 
προτέρων λελυμένον. Ή  Α ' Πανορθόδοξος Διάσκεψις τής Ρόδου, θέσασα 
ώς τίτλον του θέματος « Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκκλησιαστικών 
διατάξεων», άσφαλώς άπέβλεπεν είς τήν διά συνοδικής άποφάσεως 
άλλαγήν του συστήματος του διέποντος έν τή Ο ρθοδόξω Έκκλησία τόν 
θεσμόν τής νηστείας. Άλλως όμως έδοξε τή Α ' Προσυνοδική Πανορθοδόξω 
Διασκέψει, ή όποία, κρίνασα προφανώς ότι δέν υπάρχει σήμερον άνάγκη 
άναπροσαρμογής τών διατάξεων περί τής νηστείας, ωρισε καί έν συνεχεία 
καί αί υπόλοιποι Διασκέψεις, καθώς καί έκείνη του παρελθόντος Φεβρουα- 
ρίου, τόν υπότιτλον περί τής σπουδαιότητος του θεσμου τής νηστείας καί 
τής τηρήσεώς της είς τόν σύγχρονον κόσμον. Φρονώ ότι καλώς ή Έπιτροπή 
έκείνη ωρισεν αυτόν τόν υπότιτλον καί καλώς γίνεται σήμερον λόγος διά 
τήν άνύψωσιν του υποτίτλου είς τίτλον, διότι σήμερον έχομεν ή μάλλον ή 
Έκκλησία ευρίσκεται άντιμέτωπος μιάς άμφισβητήσεως τής σπουδαιότητος 
του θεσμου τής νηστείας είς τήν σύγχρονον έποχήν. Διά τουτο νομίζω ότι 
ό τίτλος «Ή  σπουδαιότης τοϋ θεσμοϋ τής νηστείας» πρέπει νά παραμείνη, 
διότι είς τήν σπουδαιότητα του θεσμου τής νηστείας, κατά τήν ταπεινήν μου 
γνώμην, τίθεται ό τόνος. Σήμερον υπάρχουν πολλοί πιστοί άμφισβητουντες, 
έάν πρέπει νά τηρήται ή νηστεία ή οχι. Καί καλώς πράττουσα ή Έκκλησία 
άποφαίνεται, έπαναλαμβάνουσα διά μίαν άκόμη φοράν, άλλ’ έπισήμως 
πλέον, τήν παγίαν θέσιν τής Ορθοδόξου Έκκλησίας, ότι ή νηστεία είναι 
όντως θεσμός ίερός καί, έπομένως, έχει σπουδαιότητα διά τήν πνευματι
κήν ζωήν τών πιστών. Τό δεύτερον σκέλος του υποτίτλου, άναφερόμενον 
είς τήν σύγχρονον έποχήν καί είς τήν άσκησιν τής οίκονομίας, νομίζω ότι 
έρχεται είς δευτερεύουσαν μοΐραν, διότι είναι αυτονόητον ότι ό θεσμός τής 
οίκονομίας ίσχύει, κρατεΐ, έν τή Έκκλησία καί δέν υπάρχει ίδιαίτερος λόγος 
νά έπαναληφθή τώρα ότι υπάρχει αυτό τό δικαίωμα. Επομένως, κατά τήν 
άποψίν μου, ή βαρύτης πρέπει νά δοθή είς τήν σπουδαιότητα του θεσμου 
τής νηστείας, διότι αυτή σήμερον άμφισβητεΐται καί, κατά συνέπειαν, ή 
Έκκλησία έπ’ αυτου του θέματος καλεΐται νά άποφανθή.

Ο Σεβ. Π ρόεδρος . Ευχαριστώ όλους τους λαλήσαντας άδελφούς. 
Θά ήθελα νά συνοψίσω τήν όλην συζήτησιν καί νά είπω ότι, έξ όσων
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άντιλαμβάνομαι, υπάρχουν δύο σκέψεις, αί όποΐαι δέν άντιτίθενται πρός 
άλληλας, άλλά έν πάση περιπτώσει, ή μία είναι συντομωτέρα καί ή άλλη 
ολιγώτερον σύντομος. Τήν άποψιν «Ή  σπουδαιότης τοϋ θεσμοϋ τής νηστεί
ας καί ή τήρησις αύτής κατά τήν σύγχρονον έποχήν (ή είς τόν σύγχρονον 
κόσμον)» υπεστήριξε τελευταΐος ό αγιος Δημητριάδος καί πρίν άπό αυτόν ό 
αγιος Κορίνθου, ό κ. Φωτιάδης, ό κ. Φειδάς καί άλλοι όμιληταί. Ο  δεύτερος 
τύπος τίτλου είναι «Ή  νηστεία καί ή τήρησις αύτής σήμερον (ή είς τόν σύγ
χρονον κόσμον)». Μέ αυτήν τήν άποψιν έτάχθησαν ό αγιος Βανάτου, ό αγιος 
Κιέβου, ό αγιος Βηρυττου, ό κ. Ζήσης καί άλλοι όμιληταί. Ευρισκόμεθα είς 
τό σημεΐον νά έχωμεν δύο διαφορετικούς τίτλους, οί όποΐοι δέν άφίστανται 
άπ’ άλλήλων, άλλά ό ενας συντομώτερον έκφράζει τήν πραγματικότητα 
αυτήν καί ό άλλος ευρύτερον. Επομένως, έάν θέλετε, υπό τόν τύπον τών 
δύο αυτών μορφών νά παραπεμφθή είς τήν Έπιτροπήν, νά γίνη ή έπιλογή 
άπό τήν Έπιτροπήν καί νά έλθη έν συνέχεια είς τήν Ολομέλειαν. Έ ά ν όχι, 
νά άποφασίσωμεν έδώ ποΐον έκ τών δύο τύπων θέλομεν.

Ή  Ολομέλεια ζητεΐ τήν έπιλογήν του τίτλου διαρκούσης τής παρού- 
σης συνεδρίας.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει, άδελφοί, έπαναλαμβάνω 
τούς δύο τύπους. Ο  ενας είναι «Ή  σπουδαιότης τοϋ θεσμοϋ τής νηστείας 
καί ή τήρησις αύτής κατά τήν σύγχρονον έποχήν (ή είς τόν σύγχρονον κό
σμον)». Νομίζω είναι άρκετά 'ικανοποιητικός ό τίτλος αυτός. Νά τό θέσωμεν 
είς ψηφοφορίαν ή όχι;

Ο Σεβ. Κ αρθαγένης. Έ ά ν  τό θέσετε είς ψηφοφορίαν, θά ήθελα νά 
έρωτήσω, έάν τό θέμα είναι διαδικασιακόν ή ουσιαστικόν. Έ ά ν  είναι διαδι- 
κασιακόν, ήμπορεΐτε νά τό θέσετε. Έ ά ν  δέν είναι, δέν ήμπορεΐτε.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Είναι κατ’ άρχήν διαδικασιακόν θέμα, άλλά θά 
ητο καλλίτερον νά έλθωμεν είς μίαν συμφωνίαν, χωρίς νά χρησιμοποιήσω- 
μεν ψήφον. Προτείνω όπως ή Έπιτροπή έχει υπ’ όψιν της τάς δύο αυτάς 
προτάσεις καί νά φέρη είσήγησιν περί του πρακτέου.·

Ή  Ολομέλεια συμφωνεΐ.
Ο Σεβ. Πρόεδρος. Τό θέμα τής νηστείας δέν θεωρεΐται λήξαν 

άπόψε. Αυριον τό πρωί θά έπανέλθη καί πάλιν ώς πρώτον θέμα, εως ότου 
έξαντληθουν αί έπ’ αυτου παρατηρήσεις τών συνέδρων. Ευχαριστώ.

Λύεται ή συνεδρία.
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Β' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 1986)

* * *

Πρωινή Συνεδρία 
(9.15 - 10.30)

Μετά τήν είθισμένην προσευχήν, ό Σεβ. Πρόεδρος: Θά συνεχίσω- 
μεν σήμερον τήν συζήτησιν έπί τών τεσσάρων θεμάτων-κειμένων, τά όποία 
εχομεν ένώπιόν μας. Πρίν η αρχίσωμεν τήν έργασίαν μας θά ήθελα νά χαι
ρετίσω έν μέσω ήμών τόν Σεβ. Επίσκοπον Πλοεστίου κ. Νήφωνα, μέλος 
τής Άντιπροσωπίας τής Εκκλησίας Ρουμανίας. Καλώς ώρίσατε έν τω μέσω 
ήμών αδελφέ. Χθές, πατέρες καί αδελφοί, συνεπληρώθη ή συζήτησις γύρω 
από τόν τίτλον του πρώτου κειμένου, του σχετικου μέ τήν νηστείαν. Άπό 
τάς υπαρχούσας προτάσεις δύο παρεπέμφθησαν είς τήν Επιτροπήν, ή όποία 
θά έξέταση τό θέμα καί θά έπιλέξη ή τόν σύντομον τύπον τίτλου ή τόν πλα- 
τύτερον. Ε ν  συνεχεία, όταν έπανέλθουν αί προτάσεις τής Επιτροπής θά 
εχωμεν νά αποφασίσωμεν. Ή  συζήτησις όμως έπί του θέματος τής νηστείας 
δέν εχει λήξει, διότι υπάρχουν αδελφοί καί πατέρες, οί όποίοι ήθέλησαν νά 
όμιλήσουν εύρύτερον έπί του κειμένου. Τόν λόγον, λοιπόν, εχει πρώτος ό 
Σεβ. Δημητριάδος κ. Χριστόδουλος.

Ό Σεβ. Δημητριάδος: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, θά έπεθύμουν νά 
έπισημάνω μέ δύο παρατηρήσεις μου τήν θεολογικήν φύσιν του ζητήμα
τος τής νηστείας καί αναφέρομαι είς τήν § 1 του κειμένου, ή όποία χαρα
κτηρίζει τήν νηστείαν ώς άμετάβλητον. Ο όρος αύτός εγινεν αντικείμενον, 
όπως μάς έπληροφόρησε καί ό άγιος Γραμματεύς, συζητήσεως είς τήν 
Επιτροπήν καί ευρέθη ή διατύπωσις ότι ό όρος αύτός αναφέρεται είς τόν 
θεσμόν καί όχι είς τήν τήρησιν. Νομίζω όμως ότι, παρά ταυτα, έξακολουθεί 
νά υφίσταται τό πρόβλημα καί θεωρώ ότι είναι μάλλον αδόκιμος ό όρος 
αύτός «άμετάβλητος». Αντιπροτείνω νά τεθή ή φράσις «άποτελεΐ ιερόν θε
σμόν της ’Εκκλησίας». Μέ τήν διατύπωσιν αύτήν φρονώ ότι υπερβαίνομεν 
τήν δυσκολίαν έκ τής χρήσεως του όρου «άμετάβλητος», ό όποίος όρος, ώς 
εχει έπισημανθή, ερχεται είς αντίθεσιν μέ τήν άσκησιν οίκονομίας έπί ένός 
θεσμου, ό όποίος είναι άμετάβλητος. Αύτή είναι ή πρώτη μου παρατήρησις. 
Ή  δευτέρα πορατήρησίς μου αναφέρεται είς τήν § 4, έκεί όπου παρατίθε
ται τό χωρίον του άγίου Γρηγορίου του Παλαμά καί τό όποίον αφήνει τήν 
έντύπωσιν ότι ή νηστεία είναι όρος σωτηρίας. Δέν είμαι άξιος νά κρίνω τόν 
άγιον Πατέρα, αλλά νομίζω ότι είναι υπερβολική ή διατύπωσις. Μου αφήνει 
τήν έντύπωσιν ότι ή νηστεία αναβιβάζεται είς τό υψος του άγίου Βαπτίσμα- 
τος, έφ’ όσον τό θείον Βάπτισμα είναι τό όμοίωμα του θανάτου του Κυρί
ου καί τής αναστάσεώς του. Επειδή χρησιμοποιείται ή ϊδια όρολογία καί 
διά τήν νηστείαν, φοβουμαι μήπως υπάρξη κάποια παρεξήγησις. Ή θελα, 
λοιπόν, νά προτείνω νά μελετηθή από τήν Επιτροπήν αύτήν είδικώτερον 
ή § 4, ώστε νά αποφευχθή ή τυχόν παρεξήγησις καί ένδεχομένως ή καθ’
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υπερβολήν διατύπωσις αυτης της θέσεως. Φρονώ ότι ή νηστεία δέν αποτελεΐ 
όρον σωτηρίας, όπως είναι τό θεΐον Βάπτισμα, καί έπομένως δέν θά πρέπει 
νά τεθη έτσι τό θέμα, όπως ηδη διατυπουται. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι αί προτάσεις καί τροπολογίαι, αί οποΐαι 
θά διατυπωθούν έδώ πρέπει νά σημειωθούν έπακριβώς από τόν Γραμματέα 
καί νά μεταβιβασθουν εις τήν Επιτροπήν, ή οποία θά πρέπει νά τάς έχη ύπ’ 
όψιν της. Νομίζω ότι αύτή είναι ή σωστή διαδικασία.

Ό Σεβ. Ό ρους Λιβάνου: Σεβασμιώτατε αγιε Πρόεδρε, νομίζω ότι τό 
κείμενον αυτό πρέπει νά αναπτυχθη πρός δύο κατευθύνσεις. Ε ν  πρώτοις, 
πρός τήν κατ’ έξοχήν πνευματικήν  η μυστικήν  κατεύθυνσιν, έάν έπιθυμητε 
τήν θεμελίωσιν, καί είτα πρός τήν πλέον πρακτικήν κατεύθυνσιν. Τά θεμέλια 
της νηστείας, τά οποΐα προσφέρονται ένταυθα, είναι βεβαίως βιβλικά, αλλά 
δέν έχομεν εί μή μόνον τάς παραπομπάς εις τά χωρία. Ό μω ς πρέπει νά πα- 
ρουσιάσωμεν εν κείμενον όχι μόνον είς τούς ορθοδόξους, αλλ’ έπίσης είς τούς 
άλλους χριστιανούς, είς ώρισμένους χριστιανούς, οί οποΐοι αμφισβητουν 
τήν νηστείαν. Εχομεν λοιπόν ανάγκην μεγαλυτέρας ισορροπίας μεταξύ τών 
βιβλικών χωρίων καί τών πατερικών κειμένων. Είναι αξιοσημείωτον ότι οί 
Πατέρες παρατίθενται απλώς. Θά ήδυνάμην νά εϊπω ότι άρχεται ή θεμελίω- 
σις της νηστείας κατ’ έξοχήν διά του Μ. Βασιλείου, ητοι κατά τόν Δ ' αίώνα, 
ένώ έχομεν ηδη από του Β' αίώνος μ.Χ. μίαν θεμελίωσιν, ή οποία αγνοεΐται 
ένταυθα. Είναι ή θεμελίωσις του μερισμού τών αγαθών. Οί χριστιανοί, έλεγεν 
είς απολογητής του Β' αίώνος, όταν διαπιστώσουν τήν υπαρξιν πτωχου με
ταξύ αυτών απέχουν τροφης καί προσφέρουν είς τήν οίκογένειαν αυτήν τά 
αναγκαΐα χρήματα. Αυτό είναι μία θεμελίωσις είς τά κείμενα του Β' αίώνος. 
Ό θεν, έάν θέλετε, όχι μόνον ή ατομική άσκητική  προοπτική, αλλ’ έπίσης ή 
περισσότερον κοινωνική προοπτική, ή προοπτική ή οποία αναφέρεται είς 
τούς πτωχούς. Νομίζω έπίσης ότι είς τό «Τριώδιον» υπάρχει μία προοπτι
κή, ή οποία δέν προεβλήθη, καί ή οποία αναφέρεται είς τήν έπιστροφήν είς 
τόν παράδεισον. Ή  νηστεία είναι μία έπιστροφή είς τόν παράδεισον, έν τη 
έννοία ότι ο Ά δάμ δέν έτρωγε καί δέν έφόνευε ζώα. Υ πάρχει λοιπόν μία 
συμφιλίωσις μέ τόν κόσμον διά της νηστείας, υπάρχει μία πρακτική κατά της 
βίας. Αυτή δέν έτονίσθη είς τά βιβλία, αλλ’ ευρίσκεται είς ώρισμένα κείμενα 
του βιβλίου του Τριωδίου. Τέλος, μία πρακτική παρατήρησις. Υ πάρχει ή 
υπόσχεσις νά συζητήσωμεν περί τών έκκλησιαστικών διατάξεων περί της 
νηστείας, αλλά περιορίζεται νά αναφέρεται είς τάς διαφόρους νηστείας του 
έτους. Ουδεμία διάταξις. Δέν λέγεται έκ τίνων απέχομεν, τίνος μετέχομεν 
καί τίνος δέν μετέχομεν. Είς τάς μεσογειακάς χώρας τρώγομεν ώρισμένα θα
λασσινά: πότε καθιερώθη ή πραξις αυτή; Οί Ρώσσοι καταλύουν ίχθυν: τουτο 
είναι σύμφωνον πρός τούς κανόνας της έγκρατείας; Ετερον πρόβλημα είναι 
ο γάμος. Υ πάρχει μία περίοδος, καθ' ην απαγορεύεται ή τέλεσις γάμων. 
Γνωρίζομεν τήν αρχαίαν θεμελίωσιν τούτου, καθ’ όσον ή έγκράτεια ήτο πλή
ρης κατά τήν περίοδον της Μ. Τεσσαρακοστης. Τί τηρουμεν έξ αυτών; Μή
πως εϊμεθα πολύ αυστηροί έπ’ αυτου; Ε ά ν  ομιλώμεν περί «έκκλησιαστικών
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περί νηστείας διατάξεων», τότε πρέπει νά όμιλήσωμεν λεπτομερώς καί νά 
μή περιοριζώμεθα μόνον είς τάς άρχάς. Έ ά ν  έπιθυμώμεν νά ρυθμίσωμεν 
συγκεκριμένα προβλήματα, τότε πρέπει πράγματι νά άναπτύξωμεν τό κείμε
νον τουτο τόσον είς τάς πνευματικάς πηγάς αυτου, όσον καί είς τήν έκτασιν 
τής πρακτικής. Ευχαριστώ, Σεβασμιώτατε.

Ο Σεβ. Π ρόεδρος . Ευχαριστώ πολύ διά τήν συμβολήν αυτήν του 
άγίου Ό ρους Λιβάνου. Έπιτρέψατέ μου νά όμολογήσω ότι έκαμα εν μι
κρόν λάθος. Αναγνωρίζω μεταξύ ήμών τήν παρουσίαν του Αίδεσιμολ. π. Ion 
Bria, άπό τήν Αντιπροσωπίαν τής Έκκλησίας Ρουμανίας, καί του Έλλογιμ. 
κ. Buevsky, άπό τήν Αντιπροσωπίαν τής Έκκλησίας τής Ρωσσίας. Καλώς 
ώρίσατε έν τω μέσω ήμών.

Ο Σεβ. Πάφου. Άγιε Πρόεδρε, ήθελα νά μου έπιτραπή νά άναφερθώ 
καί είς τόν τίτλον του κειμένου τής νηστείας. Πράγματι, ό τίτλος αυτός δέν 
ευρίσκεται είς άρμονίαν μέ τό κείμενον. Υ πάρχει κάποιον λάθος. Άλλά 
ταπεινώς πιστεύω, ότι τό λάθος δέν ευρίσκεται είς τόν τίτλον, άλλά κάπου 
άλλου. Οί πρό ήμών Πατέρες, τό 1961, έθεσαν αυτόν άκριβώς τόν τίτλον, 
διατί έπίστευαν ότι χρειάζεται κάποια άναπροσαρμογή όσον άφορα είς 
τήν νηστείαν. Σήμερον ήμεΐς λέγομεν ότι δέν υπάρχει τέτοια άλλαγή. Έ δώ  
ευρίσκεται τό λάθος. Πιστεύω ότι τό πρόβλημα υπήρχεν, υπάρχει καί θά 
έξακολούθηση νά υπάρχη, έάν δέν άντιμετωπίσωμεν σωστά τό πρόβλημα. 
Νά μου έπιτραπή νά είπω ότι όταν έφύγαμεν τόν Φεβρουάριον άπό έδώ καί 
μαζί μέ τόν κ. Μιτσίδην έκάναμεν τήν έκθεσίν μας πρός τήν Σύνοδον τής 
Έκκλησίας τής Κύπρου, όταν άνεγνώσαμεν τό κείμενον, άπευθυνόμενος 
ό Μακαριώτατος καί έκ μέρους όλης τής Συνόδου, μάς είπε. «Τό κείμενον 
είναι πολύ ώραΐον. Δέν βλέπω όμως πρακτικούς τρόπους έπιλύσεως του 
όλου προβλήματος». Καί μέ σκεπτισκιμόν καί μέ κάποιαν λύπην ήρώτησε. 
«Μήπως ή Ο ρθοδοξία σήμερον δέν ήμπορεΐ νά λύση προβλήματα, τά 
όποΐα τήν άπασχολουν;». Καί άναχωρουντες προχθές διά τήν Γενεύην 
μάς έξουσιοδότησεν νά μεταφέρωμεν έδώ τήν άνησυχίαν τής Έκκλησίας 
τής Κύπρου, ότι ή Πανορθόδοξος άδυνατεΐ νά άντιμετωπίση σωστά μερι
κά προβλήματα, τά όποΐα άπασχολουν τήν όλην Έκκλησίαν του Χριστου. 
Προσωπικώς, ώς έπίσκοπος τής Έκκλησίας του Χριστου, βλέπω ότι υπάρχει 
πρόβλημα. Τό ποίμνιόν μας, ένώ είς τήν πλειοψηφίαν του είναι ένάρετον, 
βασίζει τήν ζωήν του είς άρετάς, έν τούτοις δέν νηστεύει. Έ ν  πολύ μι
κρόν ποσοστόν του ποιμνίου μας νηστεύει. Πρέπει νά άδιαφορήσωμεν 
διά τό υπόλοιπον του ποιμνίου μας; Έχομεν καθήκον νά έκζητήσωμεν τό 
άπολωλός. Πρέπει νά ένδιαφερθώμεν περισσότερον δι’ έκείνους, οί όποΐοι 
δέν νηστεύουν, διά τά άδύνατα καί τά άπολωλότα. Ο  Χριστός άφησε πρός 
στιγμήν τά 99, διατί ήθελε καί τά 100. Έ τρεξε νά βρή καί τό έκατοστόν. 
Ή μεΐς νά άδιαφορήσωμεν διά τά 99; Καί έάν ήμεΐς, οί έπικεφαλής του ποι
μνίου, πολλάκις δέν νηστεύομεν, πώς τό ποίμνιόν μας νά νηστεύση; Μή
πως είναι καλλίτερον άπό ήμάς ή μήπως έθελοτυφλουμεν; Θέλω νά είμαι 
είλικρινής. Πιστεύω ότι υπάρχει τό πρόβλημα. Έ ά ν δέν ήμπορουμε νά
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ευρωμεν λύσιν εύκόλως - καί εύκολη λύσις δέν υπάρχει - είναι καλλίτερον 
νά όμολογήσωμεν τήν αδυναμίαν μας, νά εϊπωμεν ότι τό πρόβλημα δέν λύ
εται, διότι θά σκανδαλίσωμεν τούς αδελφούς μας. Ίσ ω ς θά χρειασθή νά 
γίνη κάποια παράγραφος καί θά παρεκάλουν ό τίτλος νά μείνη ό ϊδιος, διά 
νά φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα καί ότι εμεινεν άλυτον. Ερχόμενοι έδώ 
δέν νομίζω ότι έκπροσωπουμεν τούς έαυτούς μας. Νομίζω ότι επρεπε νά 
φέρωμεν μαζί μας τόν σφυγμόν του λαου μας. Μήπως τόν εχωμεν πιάσει; 
Ξέρομεν τί θέλει ό λαός μας ή ευρισκόμεθα εναντι του λαου καί όχι έντός 
του λαου μας; Πιστεύω ότι ήλθομεν έδώ χωρίς νά φέρωμεν τόν σφυγμόν 
του λαου μαζί μας. Τήν φωνήν του δέν τήν εχομεν προσέξει, δέν τήν εχομεν 
ακούσει. Περατών θά παρεκάλουν ό τίτλος νά μείνη ό ϊδιος, διατί τό λάθος 
δέν ευρίσκεται είς τόν τίτλον. Εύχαριστώ.

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδάς: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, παρηκολούθησα τήν 
προβληματικήν, τήν όποίαν ανέπτυξεν ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος, 
καί νομίζω ότι ή προβληματική αύτή, ώς πρός τήν πρώτην παρατήρησιν, 
πηγάζει κυρίως από τό έλληνικόν μόνον κείμενον. Ή  παρατήρησίς του 
δηλαδή δέν ίσχύει ούτε διά τό γαλλικόν, ούτε διά τό ρωσσικόν κείμενον. 
Ή  λέξις «άμετάβλητος» θά ήμπορουσε νά προκαλέση είς τό έλληνικόν κεί
μενον μερικάς εύαισθησίας, ώς έκείνας τάς όποίας παρουσίασεν ή σκέψις 
του άγίου Δημητριάδος. Νομίζω ότι υπάρχει θεραπεία είς τό έλληνικόν κεί
μενον, ή όποία δέν θά συνεπήγετο μεταφραστικήν αλλαγήν. Μου τήν εχει 
έμπνεύσει ό κ. Φωτιάδης, ό όποίος προέτεινεν, αντί του «άμετάβλητος» νά 
χρησιμοποιηθή είς τό έλληνικόν κείμενον ό όρος «άκατάλυτος». Μάς διευ
κολύνει πολύ καί νομίζω ότι ό άγιος Δημητριάδος δέν θά εχη αντιρρήσεις. 
Είς τό δεύτερον σκέλος όμως τών παρατηρήσεων, αί όποίαι αναφέρονται 
είς τό χωρίον του άγίου Γρηγορίου του Παλαμά, έκεί είναι θεολογική πλέ
ον ή παρέμβασις του άγίου Δημητριάδος. Νομίζω ότι τό χωρίον αύτό δέν 
όδηγεί είς τήν σύγχυσιν μεταξύ του χαρακτήρος του Βαπτίσματος καί του 
χαρακτήρος τής νηστείας. Ο όρος «σύμφυτος» είναι όρος άχρωμος καί προσ
λαμβάνει τό περιεχόμενόν του από τήν θεολογικήν αναγωγήν, ή όποία γί
νεται είς τό μυστήριον, είς τήν πνευματικήν ζωήν κ.λπ. Ε δ ώ  είναι καθαρά 
ή σκέψις του άγίου Γρηγορίου του Παλαμά καί κινείται είς τήν καρδίαν 
τής θεολογίας τής νηστείας. Καί νομίζω ότι δέν προκαλεί σύγχυσιν, διότι 
συνδέει τήν νηστείαν ώς πνευματικόν αγώνισμα θεολογικώς μέ τόν Τίμιον 
Σταυρόν, μέ τό Πάθος του Χριστου.

Διά τής νηστείας, κατά τόν Γρηγόριον τόν Παλαμάν, ό πιστός βιώνει 
μετά τό Βάπτισμα τήν έν Χριστω ζωήν, τήν ζωήν ή όποία εδοθη είς αύτόν 
διά του Βαπτίσματος. Βιοί διά τής νηστείας καί τήν υπακοήν του νέου Άδάμ  
διά τήν θεραπείαν τής παρακοής του παλαιού Άδάμ. Αύτός είναι ό θεολο- 
γικός κύκλος τής πνευματικής ζωής του πιστου είς τήν λατρευτικήν ζωήν 
του ένιαυτου του Κυρίου. Δ ι’ αύτής τής θεολογικής συναφείας ή νηστεία 
αποκτά ίδιαιτέραν τυπολογικήν σχέσιν μέ τόν Σταυρόν του Κυρίου. Τό χω- 
ρίον του Παλαμά συνδέει τό «σύμφυτος»  πρός τόν Σταυρόν καί τό Πάθος
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του Κυρίου, «σύμφυτοι πρός τό Πάθος του Κυρίου». Καί πράγματι ή νη
στεία είναι συμμετοχή είς τήν υπακοήν του Χριστου, ή οποία έκορυφώθη είς 
τόν Σταυρόν, ίδιαιτέρως δέ ή νηστεία της Μ. Τεσσαρακοστης. Ό  Γρηγόριος 
ο Παλαμας, κωδικοποιών ένταυθα τήν όλην σχετικήν πατερικήν θεολογί
αν, καταγράφει τό χωρίον αυτό. Είναι κρίμα νά χαθη αυτή ή θεολογία της 
νηστείας, καθ’ ην στιγμήν μάλιστα δέν δυνάμεθα νά αρνηθώμεν ότι ή νη
στεία έχει καί σωτηριολογικόν χαρακτηρα. Ή  νηστεία έχει σωτηριολογικόν 
χαρακτηρα, αφου ο πιστός καλεΐται νά ζήση τήν ζωήν του Χριστου, ο δέ 
Χριστός ένήστευσε. Δέν ήμπορεΐ ο πιστός νά μή νηστεύη τουλάχιστον τήν 
νηστείαν της Μ. Τεσσαρακοστης, τήν οποίαν ο Κύριος ένήστευσε. Μέ αυτήν 
τήν έννοιαν είναι σωτηριολογική ή αναγωγή. Ουτως απαντά είς τήν πατερι- 
κήν παράδοσιν καί ουτω κατωχυρώθη είς τούς κανόνας τών Οίκουμενικών 
Συνόδων της Εκκλησίας. Υπ’ αυτήν τήν έννοιαν, νομίζω ότι τό χωρίον 
αυτό, χωρίς νά οδηγη είς σύγχυσιν μέ τό Βάπτισμα, προσφέρει μίαν κωδικο- 
ποιημένην μορφήν της όλης σχετικης πατερικης θεολογίας διά τήν νηστείαν, 
τουλάχιστον της Μ. Τεσσαρακοστης, είς τήν οποίαν αναφέρεται καί από 
τήν οποίαν - από μίαν ομιλίαν του άγίου Γρηγορίου είς Κυριακήν της Μ. 
Τεσσαρακοστης - έχει ληφθη τό χωρίον. Αυτά μόνον θά ηθελον νά εϊπω διά 
τήν διευκόλυνσιν του έργου της Επιτροπης.

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Άναγνωστόπουλος: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, δέν θά 
ηθελα ώς σύμβουλος νά απασχολήσω πρό τών έκπροσώπων τήν ομήγυριν, 
αλλ’ έπειδή ο αγιος Δημητριάδος καί ο αγιος Ό ρους Λιβάνου έθιξαν κάποιο 
πατερικόν θέμα ώς πρός τήν διεύρυνσιν του κειμένου μέ πατερικά χωρία, 
δ ι’ αυτό έζήτησα τόν λόγον. Πράγματι, αναγιγνώσκων κανείς τό κείμενον, 
τό οποΐον έχομεν πρό ήμών, διαπιστώνει ότι υπάρχουν έλάχιστα πατερικά 
χωρία, τά οποΐα ήμπορουν νά κατοχυρώσουν τήν πίστιν της Εκκλησίας 
είς τόν θεσμόν της νηστείας. Καί έάν λάβη κανείς υπ’ όψιν ότι ή πατερι- 
κή διδασκαλία ήτο πολύ πλέον φιλελευθέρα από τήν αντίληψιν, τήν οποίαν 
τουλάχιστον βλέπω νά έπικρατη σήμερον ένταυθα, θά είναι καλλίτερον νά 
αναφερθη είς τά χωρία αυτά διά νά ϊδωμεν πώς, πράγματι, έπί τη βάσει της 
πατερικης αυτης διδασκαλίας διεμορφώθη ή παράδοσις της Εκκλησίας. Καί 
θά έλθω είς τό θέμα, τό οποΐον ανέφερε ο αγιος Ό ρους Λιβάνου. Πράγματι 
έχομεν λησμονήσει είς τό κείμενον τήν περίοδον του Β' καί του Γ' αίώνος, 
αρχίζοντες από τούς καλουμένους αποστολικούς Πατέρας, μεταβαίνοντες 
είς τούς απολογητάς καί κατόπιν είς τούς μεγάλους έκκλησιαστικούς Π α
τέρας. Ε ίναι πολύ ορθή ή διατύπωσις του άγίου Ό ρους Λιβάνου, ότι είς 
τήν περίοδον αυτήν ή νηστεία θεωρεΐται ώς θεσμός, μέ τόν οποΐον οί πιστοί 
ήσαν υποχρεωμένοι νά ασκουν τήν έλεημοσύνην καί τήν πρός τόν πλησίον 
αγάπην. Καί αυτό βασίζεται είς τήν προφητικήν ρησιν του Ή σαΐου, είς τό 
58,4-10, είς τό οποΐον τόσον οί αποστολικοί Πατέρες, όσον καί ο Μ. Βασί
λειος καί ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός στηρίζουν τήν άποψίν των. Πρόκει
ται διά τόν Βαρνάβαν, ο οποΐος αναφέρει έν μεταφράσει όλον τό κείμενον 
του Ήσαΐου. Δι’αυτό καί προτείνω όπως είς τήν § 3 — όπου αναφέρεται



—  86 —

τό στιχηρόν ίδιόμελον τής Τετάρτης τής Α ' έβδομάδος τών Νηστειών - νά 
καταστή σαφές ότι τό κείμενον είναι είλημμένον άπό τόν Ήσαΐαν. Ό λο ι δέ 
οί άποστολικοί Πατέρες καί οί μετέπειτα στηρίζουν τήν διδασκαλίαν έπί του 
θέματος τής έλεημοσύνης, βασιζόμενοι είς τό προφητικόν αυτό κείμενον 
του Ή σαΐου, φθάνοντες μέχρι του σημείου, όπως ό Μ. Βασίλειος, ό όποΐος 
άναφερόμενος είς τόν θεσμόν τής νηστείας λέγει ότι. « Έγνωρίσαμεν γάρ  
τών νηστειών τήν χάριν έκ τοϋ Ήσαΐου. Τόν μέν ιουδαϊκόν τής νηστείας 
τρόπον παρωσαμένου, τήν δέ άληθινήν νηστείαν ήμΐν παραδείξαντος. Μή 
είς κρίσεις κα ίμάχας νηστεύετε, άλλά λύε πάντα σύνδεσμον άδικίας». Αυτή 
είναι ή πατερική άποψις. Άναφέρων δέ ό αγιος Ό ρους Λιβάνου καί τούς 
άπολογητάς είχεν ύπ‘ όψιν του τόν Άριστείδην, ό όποΐος λέγει ότι έάν θέ- 
λωμεν νά νηστεύσωμεν νά δώσωμεν τό περίσσευμα έξ αυτου, τό όποΐον θά 
κατηναλίσκομεν είς τούς πτωχούς.

Έ πανέρχομαι είς τήν § 4, είς τήν όποίαν άνεφέρθησαν ό αγιος Δημη- 
τριάδος καί ό κ. Φειδάς. Πράγματι νομίζω ότι ή παράγραφος αυτή οφείλει 
νά διευρυνθή, διότι όσον άφορα είς τήν τεσσαρακονθήμερον νηστείαν του 
Κυρίου δέν είναι ό Γρηγόριος ό Παλαμάς, ό όποΐος ήμπορεΐ νά έκπροσωπήση 
όλην τήν πατερικήν παράδοσιν. Έ χομεν πρό αυτου τόν Μ. Βασίλειον καί 
τόν Ίωάννην τόν Χρυσόστομον, οί όποΐοι άκριβώς όρίζουν, διατί ό Κύριος 
ένήστευσε καί ποΐοι ησαν οί λόγοι τής νηστείας του. Άναφέρομαι, λοιπόν, είς 
τό κείμενον έδώ, υπενθυμίζων ότι καί ό Μ. Βασίλειος καί Ιωάννης ό Χρυσό
στομος λέγουν ότι ό Κύριος ήμών Ίησους Χριστός ένήστευσε τήν τεσσαρα
κονθήμερον νηστείαν του καί μέ τόν άγώνα του δι’ αυτής κατά του διαβόλου 
παρέδωκεν είς ήμάς τό πρότυπον τής νηστείας, διά νά εί'μεθα έφωδιασμένοι. 
Καί καθ’ όμοιότητα του Μ. Βασιλείου λέγει ό Ίωάννης ό Χρυσόστομος ότι 
ό Κύριος ένήστευσεν έπί τεσσαράκοντα ήμέρας όχι έξ άνάγκης, άλλά διά νά 
μάς έκπαιδεύση είς τήν νηστείαν. Έ χοντες, λοιπόν, τάς δύο αυτάς ρήσεις, 
ότι «ό Κύριος ήμών νηστεία τήν σάρκα ην ύπέρ ήμών άνέλαβεν όχυρώσας, 
οντως έν αύτή τοϋ διαβόλου τάς προσβολάς ύπεδέξατο ήμας τε παιδεύων 
νηστείας» νομίζω, ότι πρό του Γρηγορίου του Παλαμά είς τήν παράγρα
φον αυτήν θά πρέπει νά τεθουν αί άπόψεις του Μ. Βασιλείου καί Ίωάννου 
του Χρυσοστόμου. Τό τελευταΐον, τό όποΐον θά μου επιτρέψετε νά είπω, 
άναφέρεται είς τήν τελευταίαν παράγραφον του κειμένου, είς τήν προετοι
μασίαν διά τήν θείαν Ευχαριστίαν. Είς αυτό άκριβώς πρέπει νά δοθή ή με- 
γαλυτέρα προσοχή τής όμηγύρεως. Διότι οφείλομεν νά καθορίσωμεν καί νά 
άποσαφηνίσωμεν πλήρως τό θέμα τής ευχαριστιακής λεγομένης νηστείας. 
Τό λέγω αυτό, διότι είς τήν πατερικήν παράδοσιν αυτό έχει μεγάλην σημα
σίαν. Έ ά ν κανείς ένδιατρίψη κυρίως είς τόν Ίωάννην τόν Χρυσόστομον 
θά ί'δη ότι άκόμη καί τήν νηστείαν τής Μ. Τεσσαρακοστής δέν τήν όρίζει 
τόσον διά τό Πάσχα, τό όποΐον είναι λέγει έορτή χαράς, άλλά νηστείαν διά 
τά άμαρτήματα ήμών ουτως ωστε νά προετοιμασθώμεν διά τήν θείαν Μετά- 
ληψιν. Συνεπώς, δέν ήμπορεΐ νά άγνοηθή ή πατερική παράδοσις καί έπί του 
θέματος αυτου. Ευχαριστώ.
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Ό Σεβ. Επίσκοπος Βροτσλάβ: Σεβασμιώτατε Πρόεδρε, έδίσταζον 
έπί πολύ, άν θά επρεπε νά λάβω τόν λόγον, πολλω μάλλον διότι τό κείμε
νον ήτο γνωστόν είς έμέ. Άπεφάσισα όμως νά υποβάλω υμίν παρατηρήσεις 
τινάς έπ’ έλπίδι ότι αί παρατηρήσεις αύταί θά διευκολύνουν τάς έργασίας 
τής Επιτροπής, πολλω μάλλον διότι είμαι είς άλλην Επιτροπήν. Ε χ ω  τρία 
σημεία: Γενικάς παρατηρήσεις, είτα μίαν πρακτικήν παρατήρησιν καί εν τρί
τον σημείον, τό όποίον αφορά είς δύο λεπτομερείς παρατηρήσεις. Γενική 
παρατήρησις: Τό κείμενον, τό όποίον υπεβλήθη ένταυθα είς τήν Ρ  Προσυν- 
οδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν φαίνεται αναμφιβόλως καλόν κείμενον. 
Πάν ό,τι περιέχεται, ή σχεδόν πάν, είναι ορθόν, αλλ’ όχι καί έπαρκές. Είχον 
τό αϊσθημα τουτο καί προηγουμένως, τόσον τόν Φεβρουάριον, όσον καί 
τώρα, ήκούσθησαν δέ χθές ώρισμέναι γνώμαι πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν, 
ότι δηλαδή έάν έν τέλει τών έργασιών δεχθώμεν τό κείμενον τουτο ώς εχει, 
τότε ούδέν αλλάσσωμεν καί ούδέν προσφέρομεν. Ή κουσα χθές τοιαύτας 
γνώμας ώρισμένων μελών. Οφείλω νά όμολογήσω ότι έπίεσα έμαυτόν διά 
νά δεχθώ τό κείμενον καί τώρα είμαι υποχρεωμένος νά μεταβάλω πώς γνώ
μην. Διατί; Θά προσπαθήσω νά αποδείξω δι’ ώρισμένων παραδειγμάτων έκ 
τής γραμμής τών ίδεών του κειμένου, ότι είς τό κείμενον πάντα είναι ορθά 
καί όμως έλλείπει τι. Νομίζω ότι είς τό κείμενον υπάρχει ή τάσις νά αποδοθή 
τεραστία ή καί απόλυτος σημασία είς τήν νηστείαν. Ή  νηστεία δέν παρου
σιάζεται είς αύτό ώς μέσον πρός τελείωσιν τής πνευματικής ζωής, αλλά 
προφανώς ώς αύτοσκοπός. Είς τό τέλος τής § 5 αναγινώσκομεν είς τό κεί
μενον: « Όλοι οί άλλοι έχουν - κατά τήν ορθόδοξον περί πνευματικής ζωης 
άντίληψιν - χρέος...», καί είς τήν τελευταίαν φράσιν αναγινώσκω «ορθόδοξος 
πνευματική ζωή είναι άνεπίτευκτος χωρίς τόν πνευματικόν άγωνα της νη
στείας». Ε δ ώ  εχω τό αϊσθημα τής ασαφείας. Άπό τό εν μέρος είναι ορθόν 
όπωσδήποτε. Ο Κύριος είπε: «Τοϋτο δέ τό γένος ούκ έκπορεύεται εί μή έν 
προσευχή καί νηστεία» (Ματθ. 17,21). Άλλά συγχρόνως είς τήν Φιλοκαλίαν, 
είς τούς Πατέρας τής Εκκλησίας καί είς τούς Πατέρας τής έρήμου, οί όποίοι 
όπωσδήποτε ένήστευον ουτως, ώς δέν νηστεύομεν έν πάση περιπτώσει οί έν 
τω κόσμω ζώντες, ευρίσκομεν συχνάκις είς πολλούς Πατέρας τής Φιλοκα
λίας τήν πρότασιν, είς τήν όποίαν τονίζουν ότι ή νηστεία είναι δυνατόν νά 
καταστή είσέτι αίτία πτώσεως, διότι ή νηστεία είναι δυνατόν νά όδήγηση είς 
υπερηφάνειαν ώς καί είς ετερα κακά.

Νομίζω ότι είς τό κείμενον είναι αδύνατον νά παραλείψωμεν τό 
πνευμα τής σχετικής Ομιλίας του άγίου Ίωάννου του Χρυσοστόμου, τήν 
όποίαν αναγινώσκομεν κατά τό Πάσχα, ότε λέγομεν: «Νηστεύσαντες καί μή 
νηστεύσαντες, εύφράνθητε σήμερον. Η  τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες». 
Καί ένταυθα ερχεται ή έπομένη παρατήρησις: Ε χομεν τήν έπιμονήν καί 
έργαζόμεθα ήδη έπί μακρόν είς τό θέμα, καί τουτο δέν είναι τυχαίον. Τουτο 
συνέβαινε ουτω καί είς τήν αρχαίαν Εκκλησίαν, διότι ή νηστεία συνεδέετο 
πρός τήν έκκλησιολογίαν - θά ήδυνάμην νά εϊπω πρός αύτά ταυτα τά θεμέ
λια της έκκλησιολογίας - καί πρός τήν σωτηριολογίαν. Καί ίδού είς τό κεί
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μενον, έάν τό θέμα αναφέρεται είς τήν σωτηριολογίαν, τότε δημιουργεΐται 
είς έμέ ποιά τις έντύπωσις, ότι νηστεύοντες θά ήδυνάμεθα νά σωθώμεν. Ε ν  
τούτοις, τουτο δέν έχει ουτω, διότι εϊμεθα ηδη σεσωσμένοι, καί, έάν νηστεύ- 
σωμεν καί προσευχηθώμεν περισσότερον, δέν δυνάμεθα νά σωθώμεν διά 
τών ίδίων δυνάμεων ήμών. Ό  Κύριος ήμών Ίησους Χριστός σώζει ήμας καί 
αγωνιζόμεθα διά της νηστείας νά έπιτύχωμεν έκεΐνο, νά ανοίξωμεν έαυτούς 
πρός τήν σωτηρίαν, τήν οποίαν ο Χριστός έδωρήσατο είς πάντας. Καί βε
βαίως ή νηστεία συνδέεται έπίσης μέ τήν σχέσιν πρός τό ήμέτερον σώμα καί 
μέ τήν σχέσιν πρός τόν έξω κόσμον. Καί ίδού έκεΐνο, τό οποΐον είπεν ο Μη
τροπολίτης Ό ρους Λιβάνου περί της έπιστροφης είς τόν παράδεισον, είναι 
πολύ σημαντικόν. Ή  Επιτροπή θά ήδύνατο ϊσως νά ευρη τήν δυνατότητα 
νά έντάξη τουτο είς τό κείμενον κατά τόν ενα η τόν άλλον τρόπον. Βεβαίως, 
είναι καλόν δι’ ήμας όχι μόνον νά μή τρώγωμεν κρέας ζώων, αλλ’ έπίσης 
καί ίχθυς καί θά ήτο φυσικόν νά τρώγωμεν μόνον φυτά καί, ώς λέγεται είς 
τήν Γένεσιν, καρπούς, η ώς αγιοι τινές η ώς ή άγία Μ αρία ή Αίγυπτία, ή 
οποία έλάμβανε κατά πασαν πιθανότητα έλάχιστην τροφήν, ώς αναφέρεται 
καί είς πάντας τούς Βίους ότι ο αγιος Ζωσιμας έφερεν είς αυτήν τροφήν 
καί αυτη έλαβε τρεΐς σπόρους ορύζης. Καί δέν γνωρίζομεν πώς έτρέφετο. 
Τουτο είναι ή έπιστροφή είς τόν παράδεισον καί είναι ορθόν. Ταυτα ουτως. 
Συγχρόνως γνωρίζομεν ότι είς τήν αρχαίαν Εκκλησίαν ή νηστεία ήτο πολύ 
σκληρόν αγώνισμα, ή δέ Εκκλησία έθεσπιζεν αυστηρούς κανόνας ώς 
έκεΐνον, ο οποΐος λέγει ότι καί αυτή είσέτι ή υπό τινος γευσις κρέατος είναι 
κακόν καθ’ έαυτό καί αποκόπτει αυτόν έκ της Εκκλησίας. Ή μεΐς έχομεν 
τοιούτους κανόνας. Νομίζω ότι είς τό κείμενον αυτό, τό οποΐον έχομεν πρό 
ήμών, θά ήτο δυνατόν νά τεθουν περιορισμοί τινές, υπό τό πνευμα νά μή 
αγνοηθη ή ίστορία της νηστείας. Λέγομεν ότι ή νηστεία τών Χριστουγέννων 
ανεπτύχθη προοδευτικώς πρός μίαν αυστηροτέραν νηστείαν έκ της αρχικης 
μονοημέρου η τριημέρου νηστείας πρός προπαρασκευήν διά τήν έορτήν τών 
Χριστουγέννων.

Ίδού ώρισμέναι γενικαί παρατηρήσεις. Υπάρχουν βεβαίως καί 
άλλαι, αλλά δέν έπιθυμώ νά καταπονήσω τήν σκέψιν σας. Καταλήγω λοι
πόν τώρα είς μίαν πρότασιν. Συνεκινήθην έκ τών λόγων του Μητροπολίτου 
Πάφου. Ωμίλησε καθαρώτατα καί νομίζω ότι έκφράζει οπωσδήποτε τήν 
γνώμην πολλών λαϊκών, έπισκόπων καί κληρικών. Θά ήτο ϊσως μία λύσις 
είς τό πρόβλημα, έάν είς τό κείμενον προσεθέτομεν έν παράρτημα, είς τό 
οποΐον θά έγένετο λόγος διά τάς κλιματολογικάς καί γεωγραφικάς προϋ
ποθέσεις της νηστείας. Τουτο αναφέρεται ηδη είς τό κείμενον, αλλά θά έδει 
νά αναπτυχθη. Καί τώρα εν τρίτον πολύ σύντομον σημεΐον. Πρόκειται διά 
δύο λεπτομερείας είς τάς § 6 καί 8. Είς τήν § 6: «Στοιχουσα τοΐς θείοις Πα- 
τράσι, φυλάσσει άπαρασαλεύτως...» Θά έπεθύμουν νά προτείνω νά λεχθη 
ένταυθα: «Η  Εκκλησία φυλάσσει άπαρασαλεύτως...», διαγραφομένων τών 
λέξεων: «Στοιχουσα τοΐς θείοις Πατράσι». Διατί; Διότι χρησιμοποιουμεν 
τόν όρον «Εκκλησία», πάντοτε υπό τήν διπλην έννοιαν, ητοι τήν Εκκλησίαν
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ώς σώμα Χριστου, ώς νύμφην Χριστου, άλάθητον, καί τήν Έκκλησίαν ώς 
τοπικήν Έκκλησίαν είς τήν όρατήν έπίγειον μορφήν αυτής. Έ π ί τή βάσει 
τής πρώτης έννοίας, δυνάμεθα νά είπωμεν ότι οί αγιοι Πατέρες ήκολούθουν 
τήν Έκκλησίαν. Είς τήν § 8 έπίσης υπάρχει ή παραπομπή. «Ή  Έκκλησία, 
... ούδέποτε θέλει τόν θάνατον τοϋ άμαρτωλοϋ ώς τό έπιστρέψαι καί ζήν 
αύτόν». Ή  παραπομπή άναφέρεται είς τόν Χριστόν, τόν Θεόν. Δυνάμεθα 
νά τήν χρησιμοποιήσωμεν έδώ διά τήν Έκκλησίαν; Νομίζω ότι δέν θά ητο 
ορθόν. Είναι άναγκαΐον νά ευρωμεν έδώ άλλην διατύπωσιν. Ε ίναι όροι, οί 
όποΐοι άναφέρονται είς τόν Θεόν καί όχι είς τήν Έκκλησίαν. Υ πάρχει έδώ 
μία λεπτή διαφορά, άλλ’ υπάρχει. Ευχαριστώ διά τήν προσοχήν καί ζητώ 
συγγνώμην.

Ο Σεβ. Κ αρθαγένης. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, όσον δύναμαι θά είμαι σύν
τομος, άλλά θέλω έπιείκειαν καί φιλανθρωπίαν έκ μέρους σας. Είναι γεγο
νός ότι πρέπει νά είμαι είλικρινής. Γνωρίζω τόν άγώνα πού είχαμε γιά νά 
έτοιμασθή αυτό τό κείμενον, γι’ αυτό βέβαια θά σάς πώ ότι ετοιμος ήμουν νά 
τό δεχθώ. Θά μου πεΐτε γιατί; Γιατί υπάρχει ή λέξις «οίκονομία» στό κείμενο 
καί μου δίδει ίσως τό δικαίωμα νά πώ σ’ αυτόν πού έρχεται νά κοινωνήση; 
«Έ λα γ ια τί ή ώρα είναι δώδεκα παρά πέντε. Δέν νήστεψες. Δέν πειράζει. 
Κοινώνησε, ό Χ ρ ιστός τό θέλει. Οί άνθρωποι σοϋ βάλαμε κανόνες καί θέ
λουμε νά σοϋ δεσμεύσουμε τήν έλευθερία καί καταντήσαμε νά κάνουμε τήν 
νηστεία άποχή άπό ώρισμένων τροφίμων, ένώ ή νηστεία δέν είναι άποχή άπό 
ώρισμένων τροφίμων. Είναι άποχή άπό πολλών τροφίμων, είναι λιτότης, 
είναι έγκράτεια καί δέν είναι διατάξεις καί κανονισμοί άνθρώπινοι άλλά 
θείοι». Μέ αυτό μόνο είχα ήσυχη τήν συνείδησή μου ώς πρός τό κείμενο. 
Δέν άπαντάμε, όπως είπε ό αγιος Πάφου, στά προβλήματα του καιρου μας. 
Ή  ζωή άλλάζει καί οί άνθρωποι είναι διαφορετικοί· δέν είναι οί παλαιοί. 
Οί νέοι μας είναι άλλοιώτικοι. Δέν τούς άπαντάμε σέ τίποτε. Νομίζομε ότι 
τά ξεύρουμε όλα καί ότι λύνομε τά προβλήματα μέ κανόνας μιάς έποχής 
πού πέρασε. Πρέπει νά έχωμε λίγο θάρρος καί κάποια τόλμη. Ή  νηστεία 
χρειάζεται, δέν υπάρχει καμμία συζήτηση. Άλλά δέν λύνει τό πρόβλημα του 
άνθρώπου του σημερινου, ό όποΐος γυρεύει κάτι πολύ περισσότερο. Καί 
τό ζητεΐ μέ τόν κοινωνικό χαρακτήρα πού δίδει στήν νηστεία. Δέν τρώει 
ό μαυρος, δέν τρώει ό κίτρινος. είναι φτωχοί. Μή τρώς πολύ καί δώσε το. 
Έμεΐς λέμε νά τρώς έλιές. Λύσις είναι αυτή; Δέν τό πιστεύω. Αυτές είναι 
οί θέσεις μιάς άλλης έποχής καί μιάς άλλης κοινωνίας πού θέλει τόν Θεό 
πολύ κοντά της. Σήμερα ή κοινωνία θέλει νά τόν πιάση τόν Θεό, καί τόν 
πιάνη άπό πολύ διαφορετικό δρόμο, μέ μία έπανάσταση κοινωνική πού θά 
άλλάξη τό σύμπαν καί πού δέν τό λύει ή νηστεία, όπως του τήν δίνομε. Τό 
λύνει ή άγάπη, τό λύνει ή θυσία, τό λύνει ή ίσότης, τό λύνει τό νά μοιράσω 
ό,τι έχω μέ τόν άλλο, ό, τιδήποτε έχω. Ό χ ι μόνον έλιές, άλλά καί κρέας. Ό χ ι 
μόνον κρέας άλλά καί έλιές. Οί Έκκλησίες παλαιότερα είσηγήθηκαν ποιές 
νηστεΐες πρέπει νά καταργηθουν καί ποιές πρέπει νά γίνουν πιό έλαφριές. 
Τά άφήσαμε όλα αυτά. Καί έρχονται σήμερα οί ίδιες οί Έκκλησίες καί πα 



ραδέχονται τό κείμενο αύτό γιά νά πουμε ότι εϊμεθα «όμόφωνοι». Μέ τήν 
όμοφωνία δέν απαντουμε στόν κόσμο καί είναι φοβερό αύτό. Καταλαβαίνω 
τίς δυσκολίες τής Εκκλησίας. Ε ρω τώ  όμως τόν καθένα μας: απαντάμε στό 
πρόβλημα τής έποχής σήμερα μέ τό κείμενο αύτό; Δέν τό πιστεύω. Γι’ αύτό 
νά μέ συγχωρήσετε γιά τόν τόνο. Μπορεί νά κάνω λάθος. Ομιλώ έξ έαυτου, 
ώς άνθρωπος, διότι πιστεύω ότι κάθε έπίσκοπος είναι υποχρεωμένος νά πή 
αύτό πού νοιώθει καί νά ζητήση συγχώρηση από τούς άλλους, έάν κάνη 
λάθος. Σάς παρακαλώ νά μέ συγχωρήσετε.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ πολύ ακριβώς διά τόν τόνον, ό όποίος 
δίδει όχι άπλώς χρώμα, αλλά ϊσως καί προσανατολισμόν καί τουλάχιστον 
μάς κάνει νά καταλάβωμεν τάς εύθύνας μας. Επαναλαμβάνω όμως ότι τόν 
λόγον εχει ή Ολομέλεια καί όχι ήμείς τά άτομα.

Ό Σεβ. Σλίβεν: Ελέχθησαν πολλά γύρω από τήν νηστείαν καί βλέπω 
ότι θίγομεν τήν ούσίαν του θέματος, θέλω νά εϊπω άπλώς ολίγα λόγια πάνω 
είς τό θέμα τής αύστηρότητος τής νηστείας, διά τό όποίον δέν όμιλουμεν είς 
τό κείμενόν μας. Οί άγιοι Πατέρες είς διαφόρους έποχάς εχουν έπαναλάβει 
είς τό ποίμνιόν τους διά τήν σπουδαιότητα καί διά τήν αύστηρότητα τής 
νηστείας. Ό τα ν  οί πιστοί μας λάβουν γνώσιν του κειμένου θά έκπλαγουν, 
διαπιστώνοντες ότι δέν λέγομεν τίποτε διά τήν νηστείαν τών μοναζόντων. 
Ούτε θά ήμπορουν νά καταλάβουν από τάς γραμμάς του κειμένου, έάν είς 
τήν έποχήν μας υπήρχον μοναχοί, οί όποίοι έτήρουν κατ’ ακρίβειαν καί μέ 
αύστηρότητα τήν νηστείαν. Δ ι’ αύτό, κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην, θά 
επρεπε νά προστεθή κάτι διά τήν αύστηρότητα τής νηστείας, τήν όποίαν 
ασκουν σήμερον οί μοναχοί. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ενθυμουμαι αύτήν τήν στιγμήν, αδελφοί, ότι 
είς τό πρώτον κείμενον του 1971 υπήρχεν ίδιαιτέρα παράγραφος γιά τήν 
αύστηρότητα τής νηστείας καί τό αναγκαίον της νηστείας διά τούς μονα
χούς. Άλλά ή ίστορία βαίνει πρός τά έμπρός καί, έπομένως, ήμπορουν άλλαι 
ίδέαι νά ελθουν καί άλλαι νά έγκαταλειφθουν.

Ό Σεβ. Περιστερίου: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, λυπουμαι πολύ διά τήν συ- 
ζήτησιν, ή όποία εγινε τώρα. Διότι οί περισσότεροι έξ ήμών εϊμεθα καί είς 
τήν Β" Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν καί είς τήν Διορθόδοξον 
Προπαρασκευαστικήν Επιτροπήν, όταν τό θέμα τής νηστείας έτέθη καί συν- 
εζητήθη. Καί πράγματα, τά όποία λέγονται είς τήν συνεδρίαν τής σήμερον, 
ήδη έλέχθησαν, καί έπανερχόμεθα καί πάλιν είς τά ϊδια προβλήματα, ώστε 
νά μου δημιουργήται ή έντύπωσις ότι όδηγουμεν καί πάλιν τήν Ρ  Προσυν
οδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν είς τό ϊδιον αδιέξοδον, είς τό όποίον 
έφθάσαμεν είς τήν Β" Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. Νομίζω 
ότι, έφ’ όσον όλοι εϊμεθα σύμφωνοι διά τήν νηστείαν, νηστεία είναι ή «νη
στεία τοϋ λογικοϋ», όπως λέγει Κλήμης ό Άλεξανδρεύς. Επομένως, οί φιλε
λεύθεροι, είς τούς όποίους θέλω νά κατατάσσω τόν έαυτόν μου είς τό θέμα 
τής νηστείας, άς καταλάβωμεν τούς συντηρητικούς, οί όποίοι εχουν μίαν 
άλλην αντίληψιν περί τής νηστείας καί αντιμετωπίζουν ώρισμένα προβλή
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ματα μέ τό ποίμνιόν τους. Δέν δυνάμεθα νά έπιβάλωμεν είς τούς άλλους 
τήν γνώμην μας καί νά εϊπωμεν: αυτή είναι ή φωνή της Εκκλησίας. Ό  κάθε 
έπίσκοπος έχει τήν φωνήν του. Δ ι’ αυτό ακριβώς ή Διορθόδοξος Προπαρα
σκευαστική Επιτροπή ευρε τόν modus vivendi, τήν κατ’ οίκονομίαν άσκησιν 
της νηστείας, είς τρόπον ώστε ενας φιλελεύθερος έπίσκοπος η μία φιλελευ- 
θέρα Εκκλησία νά ασκη τήν νηστείαν βάσει τών υπαρχουσών σήμερον 
αναγκών, καί είς τόν έπισκοπον συντηρητικών αρχών νά ασκη τήν νηστεί
αν κατά τήν πατερικήν αρχαίαν παράδοσιν. Επομένως, αγιε Πρόεδρε, δέν 
είναι καλόν καί έποικοδομητικόν νά συνεχίσωμεν τήν ίδίαν συζήτησιν. Ε χ ω  
μίαν άπλην παρατήρησιν: Διά νά κάνωμεν τό κείμενον ολίγον τι «μοντέρ- 
νον» νομίζω ότι ο θεσμός της νηστείας δέν έπιβάλλεται σήμερον μόνον διά 
λόγους ποιμαντικούς, αλλά καί διά λόγους σωματικούς. Ήμεΐς, οί οποΐοι 
ζώμεν είς τόν δυτικόν κόσμον, γνωρίζομεν ότι υπάρχουν πολλά Ίνστιτουτα, 
όπου πηγαίνει ο κόσμος διά νά αδυνατίση. Ή  νηστεία, τήν οποίαν έπιβάλλει 
ή Εκκλησία, συμβάλλει καί είς τό σημεΐον τουτο. Είς τήν § 1, λοιπόν, καί είς 
τήν σειράν 10 νά βάλωμεν «διά τόν έν γένει βίον του ανθρώπου, ίδία δέ διά 
τόν πνευματικόν τοιουτον καί τήν σωτηρίαν αυτου». Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Καί πάλιν θά υπομνήσω ότι ή διά λόγους σωμα
τικούς έπιβολή της νηστείας υπηρχεν είς τό κείμενον του 1971, αλλά δέν 
υπάρχει είς αυτό. Δέν πειράζει.

Ό Ελλογιμ. Κ αθηγ. Ζήσης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, θά υπενθυμίσω ότι 
είς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Επιτροπήν τό κείμενον αυτό 
περί της νηστείας έθαυμάσθη καί έξεφράσθη τότε από όλους τούς μετασχόν- 
τας, ή πλειονότης τών οποίων παρίστανται καί σήμερον, μόνον έπαινος 
διά τόν λόγον ότι τό κείμενον αυτό κατώρθωσε νά τάμη τήν μέσην καί 
χρυσην οδόν ανάμεσα είς τήν πατερικήν παράδοσιν της αύστηρότητος καί 
άσκητικότητος καί ανάμεσα είς τά αίτήματα τών καιρών, τά οποΐα απαιτουν 
μίαν αντιμετώπισιν του προβλήματος της νηστείας. Θά ηθελα νά παρατηρή
σω, διά νά δώσω μίαν άλλην προοπτικήν είς τά λεχθέντα, ότι δέν απαντουμε 
σήμερον είς τόν κόσμον. Ελέχθη αυτό από πολλούς καί ότι κάτι λείπει από 
τό κείμενον αυτό. Νομίζω ότι αυτό πού σήμερα ζητάει ο κόσμος - ηδη έκαμε 
μίαν παρατήρησιν ο αγιος Περιστερίου - αυτό πού περισσότερον ζητάει σή
μερα ή καταναλωτική κοινωνία καί αυτό είς τό οποΐον ήμπορεΐ νά απαντήση 
κατ’ έξοχήν από όλες τίς Ομολογίες ή Ορθόδοξος Εκκλησία είναι μία 
ασκητική αντιμετώπιση της ζωης. Ε ά ν  ο Χριστιανισμός έχει χάσει τόν δυ
ναμισμόν του καί τήν δύναμίν του, καί έχει παραλύσει καί δέν ήμπορεΐ νά 
έπίδραση έπί του κόσμου, αυτό συμβαίνει έπειδή έπαυσε νά είναι ασκητικός. 
Άν φέρωμεν στόν νου μας τά παραδείγματα τών Αποστόλων, τών Άσκητών 
κ.λπ., τήν ζωήν όλης της Ορθοδόξου Εκκλησίας, θά δουμε ότι έκεΐνο πού 
πρέπει νά τονίσωμεν καί πού αποτελεΐ μήνυμα σωτηρίας είς τόν κόσμον είναι 
ο ασκητικός χαρακτήρ της Ο ρθοδοξίας καί αυτό τό κάνει άριστα τό κείμενό 
μας. Θά ηθελα νά εϊπω έπίσης γιά τό παρατηρηθέν ότι δέν υπάρχουν πολλά 
πατερικά χωρία καί ότι ένδεχομένως λείπουν μερικά χωρία από ώρισμένας
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πατερικάς περιόδους. Θά πρέπει νά λάβωμε υπ’ όψιν ότι τό κείμενον αυτό 
δέν είναι μία πραγματεία περί νηστείας. Δέν είναι ενα συστηματικό έργο 
περί νηστείας, γι’ αυτό καί έπελέγησαν οί άντιπροσωπευτικώτεροι Πατέ
ρες. Υ πάρχει καί χωρίον άπό τήν περίοδον τών άπολογητών Πατέρων (τής 
Διδαχής), υπάρχει χωρίον του άγίου Είρηναίου Λουγδούνου. Νομίζω ότι 
ή πατερική έκτίμησις είναι έπαρκεστάτη. Τέλος, ώς πρός τήν έννοιαν τής 
νηστείας ώς έπιστροφής είς τόν Παράδεισον, ή όποία ήμπορεΐ σήμερον νά 
μάς δώση μίαν προοπτικήν διά νά άντιμετωπίσωμεν τήν προστασίαν του πε
ριβάλλοντος, υπάρχει είς τό κείμενον μία άναφορά καί είς τό σημεΐον αυτό 
είς τήν § 1, όπου λέγεται ότι «ή νηστεία συνηλικιώτίς έστι τής άνθρωπότητος, 
νηστεία γάρ έν τω παραδείσω ένομοθετήθη». Ώς πρός τήν κοινωνικήν διά- 
στασιν τής έλεημοσύνης, ένθυμουμαι πολύ καλά ότι αυτό άπετέλεσε μίαν 
παρατήρησιν πολλών συνέδρων τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Έπιτροπής καί έξ αίτίας τών παρατηρήσεων αυτών έγινε μετά ή προσθήκη είς 
τήν § 3, όπου λέγονται τά σχετικά περί «νηστείας ανευ έργων εύποιίας κενή» 
κ.λπ. Κάνω έκκλησιν πρός τούς σεβαστούς συνέδρους έδώ καί υπενθυμίζω 
ότι τό κείμενον τέμνει μίαν άρίστην όδόν. Νά παραμείνη αυτή ή έντύπωσις, 
τήν όποίαν είχε καί ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Έπιτροπή.

Ο Σεβ. Κιέβου: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, είμαι άπό μιάς πλευράς πολύ 
ικανοποιημένος έκ τών συζητήσεων, άλλά δέν δύναμαι νά κατανοήσω τόν 
Μητροπολίτην Περιστερίου. Άρχίζομεν νά έπαναλαμβάνωμεν τά αυτά πράγ
ματα, τά όποΐα έλέγομεν καί είς τήν προηγουμένην Προσυνοδικήν Πανορθό
δοξον Διάσκεψιν. Ή  Έπιτροπή τής Άγίας Συνόδου τής ήμετέρας Έκκλησίας 
έμελέτησε μετά προσοχής καί έν πάση λεπτομερεία τό υπό τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής προταθέν κείμενον καί ευρε αυτό πολύ κα
λόν. Είναι έξισορροπημένον υπό τοιουτον πνευμα, ωστε νά ίκανοποιή έκείνους, 
οί όποΐοι υποστηρίζουν αυστηράς θέσεις έπί τής νηστείας. Παραλλήλως τό κεί
μενον παρέχει τήν δυνατότητα είς τάς τοπικάς Έκκλησίας νά άντιμετωπίσουν 
τά μέλη έκεΐνα, τά όποΐα δέν δύνανται νά υποβληθουν είς αυστηράν νηστεί
αν, μετά ορθής κατανοήσεως καί έπιεικείας, ώς ήδη είπον. Διά τουτο, νομίζω 
ότι δέν πρέπει νά άπομακρυνθώμεν πολύ έκ του έτοιμασθέντος κειμένου. Τό 
κείμενον είναι καλόν καί δύναται νά βελτιωθή καί πρέπει ίσως νά βελτιωθή. 
Κατά τήν διάρκειαν τών ήμετέρων συζητήσεων διετυπώθησαν ώρισμέναι 
πολύ ώραΐαι ίδέαι, αί όποΐαι θά ήδύναντο κατ’ έμέ νά ένσωματωθουν 
είς τό κείμενον υπό τήν έννοιαν τής βελτιώσεως. Άλλά δέν θά ήθελον νά 
άπομακρυνθώμεν πολύ έκ του κειμένου. Έ άν άγνοήσωμεν τό κείμενον τουτο 
καί τό έπεξεργασθώμεν έκ νέου, φοβουμαι μήπως καταλήξωμεν νά τό παρα- 
πέμψωμεν είς τήν Δ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. Πρέπει νά 
μή λησμονήται τό γεγονός ότι τό κείμενον είναι προπαρασκευαστικόν καί 
όχι θεολογική περί νηστείας πραγματεία, διά τουτο καί δέν είναι δυνατόν νά 
συμπεριληφθουν όλαι αί περί νηστείας γνώμαι τών άγίων Πατέρων, τής Άγίας 
Γραφής καί του σώματος τής Έκκλησίας. Ένταυθα, είς τό κείμενον δίδονται 
κατευθύνσεις, θεμελιώδεις θέσεις τής Ορθοδόξου Έκκλησίας περί τής νηστεί
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ας, παραλλήλως δέ είς τό κείμενον παρέχεται έλευθερία είς τάς κατά τόπους 
Εκκλησίας, είς τούς πνευματικούς καί είς αύτούς τούτους τούς ορθόδοξους 
Χριστιανούς, διότι, έάν ό ορθόδοξος Χριστιανός καθοδηγήται υπό του κειμέ
νου τούτου, κατανοεί ό ϊδιος ότι πρέπει νά νηστεύη καί ότι δύναται νά νηστεύη 
κατά τάς δυνατότητας αύτου. Ένταυθα γίνεται λόγος περί τής απαντήσεως, 
τήν όποίαν ό σύγχρονος κόσμος αναμένει έκ τής Ορθοδόξου Εκκλησίας καί 
κατενόησα τουτο υπό τό πνευμα τής έξασθενήσεως. Δύναμαι όμως νά εϊπω ότι 
ό σύγχρονος κόσμος αναμένει καί μίαν διάφορον προσέγγισιν περισσότερον 
αύστηράν. Οφείλω έπίσης νά εϊπω ότι είς τήν ήμετέραν Εκκλησίαν μεταξύ 
τών νέων υπάρχει αναζήτησις αύστηροτέρας νηστείας, προσδόσεως είς αύτήν 
τής πνευματικής σπουδαιότητος έκείνης καί του πνεύματος έκείνου, τό όποίον 
εζησεν ή Ορθόδοξος Εκκλησία κατά τήν πρώτην χιλιετίαν. Είς τό συμπέρα
σμα τουτο καταλήγει ή νεολαία έπί τή βάσει τής πνευματικής αποσυνθέσεως, 
ή όποία υπάρχει είς τόν σύγχρονον κόσμον.

Μία είσέτι παρατήρησις, τήν όποίαν θά έπεθύμουν νά κάνω: Άγαπητοί 
αδελφοί, οφείλομεν νά μή πορευθώμεν τήν όδόν τών ανθρωπίνων αδυναμιών. 
Οφείλομεν νά εϊμεθα τό φώς του κόσμου. Εννοώ όχι τά πρόσωπα, αλλ’ ή 
Εκκλησία πρέπει νά είναι τό φώς καί τό άλας τής Οίκουμένης. Γνωρίζε
τε καλώς τούς λόγους ότι, έάν τό άλας απολέση τάς ίδιότητας αύτου, είναι 
άχρηστον. Φοβουμαι ότι, έάν ή Εκκλησία χάση τό άλας τής διδασκαλίας 
της, τότε θά χάση όλας τάς ίδιότητας αύτής καί θά απορριφθή. Διά τουτο ή 
έπίδρασις τής Εκκλησίας είς τόν σύγχρονον κόσμον συνίσταται όχι είς τήν 
προσαρμογήν πρός τόν κόσμον αύτόν, αλλ’ είς τήν απάντησιν, είς τήν καθο- 
δήγησιν αύτου είς τήν ορθόδοξον όδόν. Τουτο είναι τό ήμέτερον καθήκον καί 
ή Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος τήν όδόν ταύτην πρέπει νά υποδείξη. Δέν πρέ
πει νά εχωμεν σύγχυσιν έπειδή ολίγοι ϊσως άνθρωποι στηρίζουν ήμάς έν τω 
κόσμω. Ε ν  αρχή οί Άπόστολοι δέν υπεστηρίχθησαν υπό του κόσμου, αλλ’ έν 
ονόματι τής αληθείας του φωτός του Χριστου, τό άλας ήτοι, αύτοί ένίκησαν. 
Ή  πλειονοψηφία δέν είναι πάντοτε είς τήν πλευράν τής αληθείας. Διά τουτο 
οφείλομεν, κατά τήν κρίσιν ήμών, νά χωρήσωμεν κατ’ αύτόν τόν τρόπον είς 
τό κείμενον τουτο. Ή  αντιπροσωπία τής Ορθοδόξου Ρωσσικής Εκκλησίας 
εχει ώρισμένας παρατηρήσεις διά τήν βελτίωσιν του κειμένου. Περί αύτών δέν 
θά όμιλήσω, διότι θά προτείνωμεν τάς έλαχίστας αύτάς διορθώσεις είς τήν 
Επιτροπήν. Ε ν  τέλει, αγαπητοί αδελφοί, παρακαλώ, έν ονόματι τής ήμετέρας 
συνεργασίας καί διά τήν προώθησιν τής έργασίας ήμών, νά λάβωμεν ώς βάσιν 
τό κείμενον τουτο καί νά τό βελτιώσωμεν κατά τι είς τήν Επιτροπήν ουτως, 
ώστε νά δυνηθώμεν νά τό αποδεχθώμεν είς τήν Γ" Προσυνοδικήν Πανορθό- 
δοξον Διάσκεψιν.

Ό Σεβ. Κορίνθου: Δέν εχω νά εϊπω τίποτε έπί τής ούσίας. Εκείνο τό 
όποίον θέλω νά εϊπω είναι κάτι, τό όποίον μέ εχει συγκλονίσει καί μέ διακα
τέχει. Εδιάβασα πρό ολίγων ήμερών είς τάς έφημερίδας ότι είς τήν Γαλλί
αν υπάρχει μία πολύ μεγάλη μερίς τής νεολαίας, ή όποία πιστεύει καί λέγει 
απερίφραστα: εϊμαστε Χριστιανοί. Προσθέτουν όμως ότι δέν θέλουμε νά μάς



λέτε τί θά φαμε καί τί θά πιουμε καί τί θά πράξουμε. Αυτό είναι μία ακρότης 
καί ή Εκκλησία δέν συμφωνεΐ μέ αυτό. Τό υπενθυμίζω όμως άπλώς διά νά 
τό λάβωμεν υπ’ όψιν τό πώς σκέπτεται σήμερον ο άνθρωπος καί πώς πρέπει 
νά αποφεύγωμεν τά πολλά «μή». Υπάρχουν πολλαί θετικώτεραι πλευραί, τάς 
οποίας ηδη υπογραμμίζομεν είς τό κείμενόν μας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ αγιε Κορίνθου. Νομίζω ότι ή κοινή 
αντίληψις τών συνέδρων είναι ότι τό κείμενον είναι καλώς συητεταγμένον 
καί απολύτως έξισορροπημένον. Γνωρίζομεν δέ ότι όλοι είργάσθημεν τόν Φε
βρουάριον διά νά δώσωμεν εν κείμενον, τό οποΐον θά γίνη αποδεκτόν από τήν 
Εκκλησίαν μας. Μέ βάσιν, λοιπόν, ότι τό κείμενον είναι έξισορροπημένον καί 
μέ βάσιν ακόμη ότι ηλθομεν έδώ όχι διά νά κάνωμεν νέον κείμενον, αλλά διά 
νά βελτιώσωμεν τό υπάρχον, ή Επιτροπή δύναται νά λάβη υπ’ όψιν της μερικά 
στοιχεΐα, τά όποΐα ανεφέρθησαν σήμερον κατά τήν συζήτησιν. Συνοψίζω τά 
περισσότερον «κτυπητά». Υπάρχει ή άποψις ότι πρέπει νά προστεθη ή παυ- 
λική διδασκαλία καί νά δοθη ή παυλική διάστασις είς τό θέμα της νηστείας. 
Υπάρχει ή συζήτησις, έάν ο όρος «άμετάβλητος» είναι αρκετός η έάν πρέπει 
νά χρησιμοποιηθη κάποιος άλλος καί έγένετο αντιπρότασις νά χρησιμοποιηθη 
ο όρος «άκατάλυτος», καί τό πραγμα νομίζω ότι ϊσως ληφθη υπ’ όψιν σοβαρώς 
από τήν Επιτροπήν. Ό σον αφορά είς τό χωρίον του Γρηγορίου του Παλαμα, 
νομίζω ότι έγινε αρκετή συζήτησις καί απεσαφηνίσθη ή κατάστασις, ότι δηλαδή 
δέν έχει τόσον σημασίαν έξισώσεως της νηστείας πρός τό Βάπτισμα, αλλ’ έχει 
περισσότερον σωτηριολογικήν διάστασιν. Υπάρχει ή σκέψις καί ή πρότασις 
νά δοθη περισσοτέρα έμφασις είς τό στοιχεΐον της θείας μεταλήψεως, της νη
στείας δηλαδή ώς απαραιτήτου στοιχείου διά τήν θείαν Ευχαριστίαν. Επίσης, 
υπάρχει τό στοιχεΐον της έπιστροφης είς τήν παραδεισιακήν κατάστασιν καί ότι 
ή νηστεία έχει τόν σκοπόν αυτόν της τρόπον τινά έπαναφορας του ανθρώπου 
είς τήν προπτωτικήν κατάστασιν. Ελέχθη, ώσαύτως, ότι πρέπει νά υπάρχη τό 
στοιχεΐον τό χρυσοστομικόν από τό γνωστόν ανάγνωσμα της Κυριακης του 
Πάσχα «ληστεύσαντες καί μή νηστεύσαντες..», στίς δώδεκα παρά πέντε, πού 
είπε ο αγιος Καρθαγένης. Προετάθη νά λεχθη κάτι διά τάς κλιματολογικάς, 
κοινωνικάς καί άλλας συνθήκας, αί οποΐαι ήμπορουν νά έπηρεάσουν τήν τή
ρησιν της νηστείας. Πιστεύω ακόμη ότι πρέπει νά προστεθη μία παράγραφος 
διά τήν αυστηρότητα της νηστείας τών μοναζόντων. Πρέπει νά τονισθη αυτό 
όλως ίδιαιτέρως διά νά υπάρχη καί κάποια δυνατότης αντιθέσεως μεταξύ μο- 
ναζόντων καί του λοιπου πληρώματος. Καί τό τελευταΐον σημεΐον είναι ότι 
θά πρέπει νά λεχθη ότι ή νηστεία έπηρεάζει όλον τόν βίον, ίδιαιτέρως δέ τόν 
πνευματικόν. Αυτά είναι τά σημεΐα. Καί θά συμφωνήσω μέ τόν αγιον Κιέβου 
ότι τό κείμενον πρέπει νά θεωρηθη ώς απολύτως έξισορροπημένον, καλώς 
έχον, αλλά χρηζον έμπλουτισμου. Καί τόν έμπλουτισμόν αυτόν θά παρακα- 
λέσωμεν τήν Επιτροπήν νά τόν έπιτύχη καί νά μας τόν παρουσιάση κατά τόν 
καλλίτερον τρόπον. Ή  συζήτησις έπί του θέματος της νηστείας λήγει έδώ. Ή  
Α' Επιτροπή θά ασχοληθη μέ τήν νηστείαν καί θά ακούσωμεν προσεχώς τήν 
έκθεσιν καί τάς είσηγήσεις της. Ευχαριστώ.

Λύεται ή συνεδρία.
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Β' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 1986)

* * *

Πρωινή Συνεδρία 
(11.00 - 12.30)

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Θά παρακαλέσω τόν Σεβ. Γραμματέα νά προβή 
είς τήν προβλεπομένην παρουσίασιν του κειμένου έπί του δευτέρου θέματός 
μας, δηλαδή τών Σχέσεων τών Ορθοδόξων Έκκλησιών πρός τόν λοιπόν χρι
στιανικόν κόσμον , άλλαις λέξεσι τών διμερών Θεολογικών Διαλόγων.

Ο Σεβ. Γραμματεύς. Ευχαριστώ αγιε Πρόεδρε.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

Είσηγητική παρουσίασις του Γραμματέως 
έπί τής Προπαρασκευής τής Συνόδου

Τό έπί του ώς δευτέρου άναγεγραμμένου είς τήν ήμερησίαν διάτα- 
ξιν θέματος έγκριθέν κείμενον υπό τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Έ πιτροπής άφορα είς τάς «Σχέσεις τών Ορθοδόξων Έκκλησιών πρός τόν 
λοιπόν χριστιανικόν κόσμον». Ή  συγκροτηθεΐσα υπό τήν προεδρίαν του 
Σεβ. Μητροπολίτου Ό ρους Λιβάνου κ. Γεωργίου, γραμματεύοντος του κα
θηγ. κ. Άνδρέου Μιτσίδη, Έπιτροπή έργασίας είργάσθη έπί τή βάσει;

α) τών Είσηγήσεων τών κατά τόπους άγιωτάτων Ορθοδόξων 
Έκκλησιών δ ι’ ώρισμένον ή καί διά πλείονας διμερεΐς Διαλόγους, ήτοι 
του Πατριαρχείου Άλεξανδρείας (Γενική έπισκόπησις), του Πατριαρχεί
ου Άντιοχείας καί Ρωσσίας καί τής Έκκλησίας τής Ε λλάδος έπί του Δι
αλόγου μετά τών Αρχαίων ’Ανατολικών Έκκλησιών, τής Έκκλησίας τής 
Ε λλάδος έπί του Διαλόγου μετά τών Παλαιοκαθολικών, του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων καί τής Έκκλησίας τής Ε λλάδος έπί του Διαλόγου μετά τών 
’Αγγλικανώ ν  καί μετά τών Ρωμαιοκαθολικών καί, τέλος, τής Έκκλησίας τής 
Ε λλάδος έπί του Διαλόγου μετά τών Λουθηρανών,

β) τών υπό του Προέδρου τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Έ πιτροπής χαραχθέντων πλαισίων διά τήν πληρεστέραν άξιολόγησιν τής 
πορείας ένός έκάστου τών διεξαγομένων υπό τής Ορθοδόξου Έκκλησίας 
διμερών θεολογικών Διαλόγων,

γ) τής είσηγήσεως του Γραμματέως είς τήν Ολομέλειαν τής Διορθοδό- 
ξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής, ώς καί τών έπ’ αυτής διεξαχθεισών 
συζητήσεων,

δ) τών έπί του θέματος τών Οίκουμενικών Διαλόγων είσηγήσεων 
καί μελετών είς τό Δ' Θεολογικόν Σεμινάριον του Ο ρθοδόξου Κέντρου, αί 
όποΐαι έδημοσιεύθησαν είς τήν σειράν «Θεολογικαί Μ ελέται τοϋ Σαμπε
ζύ»,
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ε) τής υπό τόν τίτλον «Θεολογικοί Διάλογοι — Μία όρθόδοξος προο
πτική» ήμετέρας μελέτης, καί

στ) είδικών έπί του θέματος δημοσιευμάτων διαφόρων θεολόγων.
Τό υπό τής Έπιτροπής έργασίας έκπονηθέν σχέδιον κειμένου υπεβλήθη 

είς τήν Ολομέλειαν τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής, 
υπό τής όποίας μετά μακράς θεολογικάς συζητήσεις έπηνέχθησαν διορ
θώσεις, προσθήκαι καί βελτιώσεις διά τήν άρτιωτέραν διαμόρφωσιν του
τελικώς έγκριθέντος κειμένου, τό όποΐον έχει ώς άκολούθως.

* * *
Ή  Ορθόδοξος Έκκλησία άνέκαθεν ητο εννους καί θετικώς διατε

θειμένη πρός πάντα Διάλογον. Κατά τά τελευταία δέ ταϋτα  έτη έχώρησεν 
είς Θεολογικόν Δ ιάλογον μετά πλείστων χριστιανικών Έκκλησιών καί 
Ομολογιών, έν τή πεποιθήσει οτι διά τοϋ Δ ιαλόγου δίδει δυναμικήν μαρ
τυρίαν τών πνευματικών αύτής θησαυρών πρός τούς έκτος αύτής, μέ 
άντικειμενικόν σκοπόν τήν προλείανσιν τής όδοϋ, τής όδηγούσης είς τήν 
ένότητα.

Βεβαίως, ή Έκκλησία ήμών, διαλεγομένη μετά τών λοιπών χριστιανών, 
δέν παραγνωρίζει τάς δυσκολίας τοϋ τοιούτου έγχειρήματος. Ό μω ς δέν 
στηρίζεται μόνον είς τάς άνθρωπίνας δυνάμεις τών διεξαγόντων τούς Δια
λόγους, ά λλ’ άπεκδέχεται καί τήν έπιστασίαν τοϋ 'Αγίου Π νεύματος έν τή  
χάριτι τοϋ Κυρίου, εύχηθέντος «ϊνα πάντες έν ώσι» (Ιω. 17,21).

Διά πάντα ταϋτα  ή Ορθόδοξος Έκκλησία μένει πιστή είς τήν άρχήθεν 
χαραχθείσαν ύ π ’αύτής γραμμήν, οπως προωθή τούς Δ ιαλόγους πρός ολας 
τάς Έκκλησίας καί 'Ομολογίας, παρά τό γεγονός οτι κατά τήν διεξαγωγήν  
τούτων άναφύονται πολλαπλαί δυσκολίαι, αί όποίαι καί χρήζουν έκάστοτε 
ίδιαιτέρας άντιμετωπίσεως.

Π ρός τούτοις, έπιβάλλεται, οπως άναληφθήπροσπάθεια συντονισμοϋ 
τοϋ έργου τών διαφόρων Διορθοδόξων θεολογικών Έπιτροπών τοσούτω  
μάλλον, οσω ή ύπάρχουσα άρρηκτος όντολογική ένότης τής Ορθοδόξου 
Έκκλησίας πρέπει νά άποκαλύπτηται καί έκδηλώνηται καί έν τω χώρω 
τούτω τών Διαλόγων.

Α '.  Ο Δ ιάλογος μ ετά  των Α γγλικανώ ν
Ή  Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Έπιτροπή διερμηνεύει τήν 

ίκανοποίησιν αύτής διά τό μέχρι σήμερον έπιτελεσθέν έργον ύπό τής  
Μ ικτής Θεολογικής Έπιτροπής έπί τοϋ Δ ιαλόγου μεταξύ τών Έκκλησιών 
Ορθοδόξου καί Αγγλικανικής.

Συνετάχθησαν ύ π ’αύτής κοινά κείμενα έπί θεμάτων τριαδολογικών 
καί έκκλησιολογικών ώς καί ζωής, λατρείας καί παραδόσεως τής  
Έκκλησίας.

Ή  ήμέτερα Διορθόδοξος Έπιτροπή έπιθυμεί νά παρατηρήσω συν
άμα, οτι ή κατά τό 1976 ύπογραφείσα έν Μόσχα συμφωνία πρός πρότα- 
σιν άπαλείψεως τοϋ Filioque έκ τοϋ Συμβόλου τής πίστεως δέν έτυχεν είσέτι
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έπικυρώσεως. Ομοίως, παρά τήν κατά τήν αύτήν έν Μόσχα συνέλευσιν 
της Μ ικτης θεολογικης ’Επιτροπής γενομένην Δήλωσιν των Ορθοδόξων 
έναντίον της χειροτονίας των γυναικών, Εκκλησίαι τινές της Ά γγλικανικης  
Κοινωνίας προέβησαν είς τοιαύτας χειροτονίας.

Σοβαράν δυσχέρειαν είς τήν ομαλήν διεξαγωγήν τοϋ Διαλόγου τού
του άποτελοϋν καί αί έλαστικαί καί άσαφεΐς έκκλησιολογικαίπροϋποθέσεις 
τών Αγγλικανών, αί οποΐαι θά ήδύναντο νά σχετικοποιήσουν καί τό περιε- 
χόμενον των συνυπογραφομένων κοινων θεολογικων κειμένων.

Ά νάλογος είναι καί ή δυσκολία, ή προερχομένη έκ διαφόρων άκραίων 
διακηρύξεων ήγετικών στελεχών τών Αγγλικανώ ν είς θέματα πίστεως.

Π ερί τοϋ θεματολόγιου δέ τοϋ Δ ιαλόγου είδικώτερον προκειμέ- 
νου, ή Επιτροπή συνιστά, όπως μή δίδηται μεγάλη σημασία είς τήν πα
ράλληλον εκθεσιν καί περιγραφήν τών εκατέρωθεν θέσεων, ητις προδίδει 
μάλλον άσυμφωνίαν, άλλά τονίζηται ή δυναμένη νά υπάρχω συμφωνία έπί 
δογματικών θεμάτων.

Επίσης θέματα, τά οποΐα έξητάσθησαν είς τό παρελθόν καί έπί τών 
οποίων έπηλθε συμφωνία, νά μή έπανέρχωνται πρός συζήτησιν.

Β '. Ό Δ ιάλογος μ ετά  των Π αλαιοκαθολικων
Η  Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Επιτροπή έκφράζει τήν πλήρη 

ίκανοποίησιν αύτης διά τήν μέχρι τοϋδε πορείαν τοϋ μεταξύ τών Εκκλησιών 
Ορθοδόξου καί Παλαιοκαθολικης Θεολογικοϋ Διαλόγου, ο οποίος βαίνει 
οσονούπω πρός τήν ολοκλήρωσιν αύτοϋ.

’Εχουν ήδη συνταχθη καί γίνει άπό κοινοϋ δεκτά εϊκοσιν έν ολω 
κείμενα έπί ίσαρίθμων θεολογικών, χριστολογικών, έκκλησιολογικών, 
σωτηριολογικών καί μαριολογικών θεμάτων, πρόκειται δέ κατά τήν 
επομένην, τελευταίαν ώς υπολογίζεται, συνεδρίαν της Μ ικτης Θεολογικης 
Επιτροπης νά έξετασθοϋν θέματα σχετικά μέ τήν μυστηριολογίαν καί 
έσχατολογίαν, ώς καί αί προϋποθέσεις καί αί συνέπειαι της πλήρους 
έκκλησιαστικης κοινωνίας.

Η  ήμετέρα Διορθόδοξος Επιτροπή φρονεί, οτι δέν θά εδει νά 
άγνοηθοϋν έν προκειμένω, διά τήν πληρεστέραν άξιολόγησιν καί 
άξιοποίησιν τών άποτελεσμάτων τοϋ Διαλόγου τούτου, τά έξης: (α) ή πα- 
λαιά πράξις της Παλαιοκαθολικης Εκκλησίας νά διατηρή τήν μυστηριακήν  
κοινωνίαν μετά της Ά γγλικανικης Εκκλησίας, ώς έπίσης καί αί έν Γερμανία  
άναφανεΐσαι νεώτεραι τάσεις μυστηριακης κοινωνίας μετά της Ε ύαγγελικης  
Εκκλησίας, διότι αί τάσεις αύται, καίτοι περιωρισμέναι καί τοπικαί, συρ
ρικνώνουν τήν σπουδαιότητα τών συνυπογραφομένων έν τώ Διαλόγω  
κοινών έκκλησιολογικών κειμένων, καί (β) αί δυσχέρειαι ένσωματώσεως 
καί άναπτύξεως είς τόν καθόλου βίον της Παλαιοκαθολικης Εκκλησίας της 
θεολογίας τών συνυπογραφομένων κοινών θεολογικών κειμένων.

Τά θέματα ταϋτα  δέον νά άξιολογηθοϋν ώς πρός τάς έκκλησιολογικάς 
καί έκκλησιαστικάς συνεπείας αύτών υπό τών άρμοδίων έκκλησιαστικών
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οργάνων τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, οντως ώστε νά καθορισθοϋν, ώς οίόν 
τε τάχιον, αί έκκλησιαστικαί προϋποθέσεις άποκαταστάσεως τής μετά τών 
Παλαιοκαθολικών πλήρους έκκλησιαστικής κοινωνίας.

Η  τυχόν έπιτυχής περάτωσις τοϋ θεολογικοϋ τούτου Διαλόγου θά 
εχν ευεργετικά άποτελέσματα διά τήν πορείαν καί τών άλλων Διαλόγων, 
διότι θά ένισχύσy  τήν άξιοπιστίαν αυτών.

Γ .  Ό Δ ιάλογος μ ετά  των Αρχαίων Ανατολικώ ν Εκκλησιώ ν
Η  Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Επιτροπή χαιρετίζει τήν πρό 

τινων μηνών εναρξιν τοϋ Δ ιαλόγου τούτου καί έξαίρει τήν έπιλογήν τοϋ 
θέματος τής Χ ριστολογίας ώς πρώτου πρός έξέτασιν θέματος.

Η  ημετέρα Επιτροπή κρίνει οτι αί προοπτικαί τοϋ έν λόγψ  Διαλόγου  
είναι άρισται, έλπίζει δ ’ οτι θά εύρεθοϋν λύσεις διά τά υφιστάμενα προβλή
ματα τής άποδοχής τοϋ Όρου τής Δ ' Οικουμενικής Συνόδου έν άρρήκτψ  
ένοτητι πρός τάς χριστολογικάς άποφάσεις τών άλλων Οικουμενικών Σ υ 
νόδων, τής άποδοχής τών Δ', Ε', Σ Τ ' καί Ζ ' Οικουμενικών Συνόδων, τής 
άρσεως τών έκατέρωθεν έπιβληθέντων Αναθεμάτων κ.λπ.

Η  Επιτροπή πιστεύει ώσαύτως οτι ό Δ ιάλογος ούτος θά ένισχύετο 
διά τής παραλλήλου μελέτης καί άντιμετωπίσεως τών ύπαρχόντων κοινών 
ποιμαντικών προβλημάτων, καθότι άμφότεραι αί οικογένειαι Εκκλησιών 
ά φ ’ ένόςμέν ζοϋν εις κοινόν δ ι’αυτάς περιβάλλον, ά φ ’ έτέρου δέ εχουν κοι- 
νάς έκκλησιαστικάς προϋποθέσεις, αί όποΐαι δύνανται νά συμβάλουν εις 
τήν έπίλυσιν τούτων.

Δ '. Ό Δ ιάλογος μ ετά  τών Ρωμαιοκαθολικών
Η  Διορθοδοξος Π ροπαρασκευαστική Επιτροπή άναγνωρίζει τήν θε

τικήν μέχρι σήμερον πορείαν τοϋ Διαλόγου τούτου, οστις ώδήγησεν εις τήν 
σύνταξιν κοινοϋ κειμένου έπί τοϋ θέματος «Τό Μ υστήριον τής Εκκλησίας 
καί τής Θείας Ευχαριστίας ύπό τό φώς τοϋ Μ υστηρίου τής Α γία ς Τριά- 
δος» καί εις τήν άπό κοινοϋ μελέτην τοϋ θέματος «Πίστις, Μ υστήρια καί 
Ενότης τής Εκκλησίας». Η  Επιτροπή χαιρετίζει μ εθ ’ ίκανοποιησεως τά γ ε 
νομένα έποικοδομητικά βήματα καί διαδηλοΐ τήν θέλησιν καί άπόφασιν τής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας περί τής συνεχίσεως τοϋ σπουδαίου τούτου Διαλό
γου.

’Αλλ ’ η ημετέρα Επιτροπή έπισημαίνει έκ παραλλήλου καί τήν ϋπαρξιν 
ώρισμένων θεματολογικών, μεθοδολογικών καί άλλων προβλημάτων, τά 
όποΐα δυσχεραίνουν τήν ταχεΐαν καί άποτελεσματικήν διεξαγω γήν καί 
προώθησιν τοϋ Διαλόγου. Π ρός ύπερπήδησιν κατά τό δυνατόν τών προ
βλημάτων τούτων καί βελτίωσιν γενικώς τών συνθηκών διεξαγω γής τοϋ  
Διαλόγου, η Επιτροπή ημών έπιθυμεΐ νά προβή εις ώρισμένας εισηγήσεις. 
Αυτονοήτον είναι, οτι τά προτεινόμενα θά τύχουν τής άποδοχής καί τής 
έτέρας πλευράς κατά τήν καθιερωμένην καί άπό κοινοϋ δεκτήν γενομένην  
διαδικασίαν διεξαγω γής τσύ Διαλόγου.
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Ώς πρός τήν θεματολογίαν, ή Έπιτροπή είσηγείται τήν έπιλογήν τών 
έφεξής θεμάτων διά τόν Διάλογον ούχί άπλώς καί μόνον έκ τών «ένούντων» 
τάς δύο Έκκλησίας, άλλά καί έκ τών «χωριζόντων» αύτάς, καί ίδίως έκ τοϋ 
χώρου τής Έκκλησιολογίας.

Ώς πρός τήν μεθοδολογίαν, ή Έπιτροπή είσηγείται: (α) τήν υπαρξιν κε- 
χωρισμένων σχεδίων κειμένων, ένός όρθοδόξου καί ένός ρωμαιοκαθολικοϋ, 
είς τήν άρχήν καί τήν βάσιν τής ολης διεργασίας τής ύπό τών 'Υποεπιτροπών 
συντάξεως τής πρώτης μορφής τών κοινών κειμένων, (β) τήν διεξαγωγήν τής 
ένδορθοδόξου κριτικής έπί τών ύπό τής Συντονιστικής Έπιτροπής συντασσο- 
μένων κοινών κειμένων έντός τής Διορθοδόξου Έπιτροπής, (γ) τήν καθι- 
έρωσιν δύο, καί ούχί ένός, πρωτοτύπων κειμένων, ένός είς τήν έλληνικήν 
καί ένός είς τήν γαλλικήν, καί τήν μείζονα χρήσιν έν αύτοίς βιβλικής καί 
πατερικής γλώσσης καί όρολογίας, καί (δ) τήν άποδοχήν τών κοινών κειμέ
νων έν έκάστ^ συνελεύσει τής Μ ικτής Έπιτροπής ούχί κ α τ ’ ατομα, ά λλ’ ύπό 
τών δύο Έκκλησιών, ώς έπί ϊσοις οροις συμβαλλομένων είς τόν Διάλογον  
μερών.

Είδικώτερον, προκειμένου νά προαχθή άπροσκόπτως ό Διάλογος 
ούτος, τυγχάνει άπαραίτητον νά γίνβ συντόμως συζήτησις έπί τών δυσμενών 
έπιπτώσεων, τάς όποίας έχουν είς αύτόν ώρισμένα άκανθώδη θέματα, ώς 
είναι ή Ούνία καί ό Προσηλυτισμός.

Ή  υπαρξις καί ή συνέχισις τοϋ άρνητικοϋ έν τή ζωή τών Έκκλησιών 
ήμών γεγονότος τής Ούνίας τόσον ύπό τάς ίστορικάς αύτής μορφάς, οσον 
καί ύπό τάς συγχρόνους αύτής ένεργείας, καθώς καί ό ύπό οίανδήποτε μορ
φήν άσκούμενος προσηλυτισμός, είναι πραγματικότητες άπαράδεκτοι διά 
τήν Ορθοδοξίαν καί καθίστανται παράγοντες άρνητικοί διά τόν ήμέτερον 
διμερή Διάλογον.

Έν τή  προοπτική ταύτy  προτείνομεν, οπως τό γεγονός τοϋτο τής 
Ούνίας καί ό δ ι’ αύτής η καί αλλως διενεργούμενος προσηλυτισμός 
έξετασθοϋν ώς μία έκκλησιολογική προτεραιότης τοϋ Δ ιαλόγου ήμών κατά  
τινα έκ τών άμέσως προσεχών φάσεων αύτοϋ.

Ωσαύτως, έν οψει τών άρνητικών διά τήν Ορθοδοξίαν καί διά τόν 
Διάλογον αύτής μετά τής Ρωμαιοκαθολικής Έκκλησίας ποιμαντικών καί 
αλλων συνεπειών τής Ούνίας καί τοϋ Προσηλυτισμοϋ, προτείνομεν, οπως 
άναζητηθοϋν τό ταχύτερον δυνατόν οί κατάλληλοι τρόποι έξευρέσεως τών 
άπαραιτήτων πρακτικών λύσεων τοϋ προβλήματος τής Ούνίας, ώς καί τοϋ 
παραλλήλου προβλήματος τοϋ Προσηλυτισμοϋ.

Ε '. Ο Δ ιάλογος μ ετά  τών Λουθηρανώ ν
Ή  Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Έπιτροπή διαπιστοί μ εθ ’ 

ίκανοποιήσεως τό γεγονός, οτι ό Δ ιάλογος ηρξατο ύπό καλούς οίωνούς 
καί οτι οί διεξάγοντες τοϋτον έπέλεξαν ώς πρώτον θέμα πρός έξέτασιν τήν 
Έκκλησιολογίαν, ητις απτεται κατά βάσιν τών σημαντικωτέρων προβλημά
των καί τών έκ τούτων διαφορών μεταξύ τών Έκκλησιών.
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Η  ήμετέρα Επιτροπή έλπίζει οτι τόσον κατά τάς διμερείς συζη
τήσεις, οσον καί κατά τήν έπεξεργασίαν τών κοινών κειμένων, θά δί- 
δηται ϊση εμφασις τόσον είς τό άκαδημαϊκόν στοιχεΐον, οσον καί είς τό 
έκκλησιαστικόν τοιοϋτον, καί οτι αί άντίθετοι θεολογικαί θέσεις καί αί διά
φοροι έκκλησιολογικαί προϋποθέσεις τών δύο μερών δέν θά είναι έμπόδιον 
είς τήν άληθη εκφρασιν της έν τή Α γία  Γραφή καί τή Ιερά Παραδόσει 
άποτεθησαυρισμένης θείας Άποκαλύψεως καί είς τόν άνάλογον τονισμόν 
της άναγκαιότητος της πνευματικης καί μυστηριακης ζωης τών πιστών, της  
οποίας τήν πληρότητα έγγυά τα ι τό περί τόν Επίσκοπον ίερατεΐον έν τή  τε- 
λέσει της θείας Εύχαριστίας.

ΣΤ '. Ό Δ ιάλογος μ ετά  των Μ ετερρυθμισμένων
Η  Διορθοδοξος Προπαρασκευαστική Επιτροπή εύχεται, οπως ο υπό 

εναρξιν Θεολογικός Δ ιάλογος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά τών Μ ετερ
ρυθμισμένων άρξηται καί έξελιχθή έν πνεύματι θετικώ καί δημιουργικώ. 
Εκφράζεται ώσαύτως ή έλπίς, οτι ο Δ ιάλογος ούτος θά έπωφεληθή της 
κτηθείσης πείρας έκ της διεξαγω γης τών άλλων άντιστοίχων Θεολογικών 
Διαλόγων, υίοθετών τάς θετικάς έξ αύτών έμπειρίας καί άποφεύγων τήν 
έπανάληψιν τών άρνητικών τοιούτων.

Συναφώ ς πρός τούς δύο τούτους τελευταίους Διαλόγους, ήτοι τούς 
μετά τών Λουθηρανών καί τών Μετερρυθμισμένων, ή Διορθόδοξος Π ρο
παρασκευαστική Επιτροπή έπισημαίνει τά δύο γενικώτερα είς τόν χώρον 
τοϋτον προβλήματα, τό τοϋ Π ροσηλυτισμοϋ έν γένει καί τό της μυστηριακης 
κοινωνίας μ ε τ ’ άλλων Ομολογιών. Τόσον ο είς βάρος της Ορθοδοξίας 
άσκούμενος προσηλυτισμός, οσον καί αί ώς άνω μορφαί μυστηριακης κοι
νωνίας, παρακωλύουν ούσιαστικώς τούς άναληφθέντας υ π ’ αύτών Διαλό
γους μετά της Ορθοδοξίας.

* * *

Σεβ. άγιε Πρόεδρε, σεβάσμιοι Πατέρες, αγαπητοί Άδελφοί,
Τό κείμενον προσφέρει πράγματι εύσύνοπτον εκθεσιν τών τε γενικών 

έπί του θέματος παρατηρήσεων τών διμερών Θεολογικών Διαλόγων τής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας καί τής έπισημανθείσης είδικής προβληματικής είς 
τόν καθ’ εκαστον Θεολογικόν Διάλογον, αί όποίαι απορρέουν εκ τε τών έπί 
του θέματος είσηγήσεων καί συζητήσεων έν τή όλομελεία τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Επιτροπής καί έκ του τεθέντος είς τήν διάθεσιν τής 
είδικής Επιτροπής έργασίας σχετικου φακέλου.

Είναι πράγματι δεδομένη ή έκφρασθείσα όμόφωνος θετική στάσις 
τών Άντιπροσωπιών τών άγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών ώς πρός τό 
θεολογικόν καί ποιμαντικόν χρέος τής Ορθοδοξίας διά τήν συμμετοχήν 
αύτής είς τούς διμερείς Θεολογικούς Διαλόγους καί είς τήν δ ι’ αύτών προ- 
ώθησιν τής ίδέας τής ένότητος του χριστιανικου κόσμου. Ή  θετική αύτή 
στάσις ούδόλως ήγνόησε καί τά υφιστάμενα είδικά ή γενικά προβλήματα είς 
άπαντας τούς διμερείς Διαλόγους ή καί είς ενα εκαστον τούτων. Άντιθέτως,
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κατά τάς έν ολομελεία συζητήσεις έπί του θέματος έγένοντο πολλαί καί 
εύστοχοι παρατηρήσεις ώς πρός τήν μεθοδολογίαν, τό θεματολόγιον, τά 
κοινά κείμενα, τόν συντονισμόν είς είδικάς συνελεύσεις τών μελών τών 
Ορθοδόξων Επιτροπών πάντων τών διμερών Θεολογικών Διαλόγων, τήν 
ένσωμάτωσιν του περιεχομένου τών κοινών κειμένων είς τήν θεολογίαν, 
τήν λατρείαν καί τήν ζωήν τών έν διαλόγω Εκκλησιών, τήν έτερότητα τών 
προοπτικών έκάστου Διαλόγου, τάς έκκλησιολογικάς καί έκκλησιαστικάς 
προεκτάσεις, κ.λπ.

Είδικώτερον όμως καί έν σχέσει πρός τό έργον της παρούσης 
Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως θά έδει νά έπισημανθουν 
ώρισμένα σημεΐα:

α) Ώς πρός τόν τίτλον του θέματος: «Σχέσεις τών Ορθοδόξων 
Εκκλησιών πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον», ο οποΐος ώρίσθη υπό 
της Α ' Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως (1976), παρετηρήθη 
ευστόχως ότι ή πληθυντική χρησις «Ορθοδόξων Εκκλησιών» θά έδει νά 
αντικατασταθη διά της ορθης ένικης χρήσεως του τίτλου «Ορθοδόξου 
Εκκλησίας», διότι πράγματι διά της πρώτης δίδεται προτεραιότης είς τό δι
οικητικόν κριτήριον έναντι του έκκλησιολογικοϋ  καί παρέχεται ή δυνατό- 
της παρανοήσεων η συγχύσεων είς τόν Οίκουμενικόν Διάλογον.

β) Ώς πρός τάς προοπτικάς τών διμερών Θεολογικών Διαλόγων 
έγένοντο κριτικαί αξιολογήσεις καί ώς πρός αυτούς είσέτι τούς είς αυτούς τε- 
θέντας σκοπούς (Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου κ. Φιλάρετος), διότι υπεστηρίχθη 
ότι είναι αναγκαία ή διάκρισις μεταξύ τών έχόντων ώς σκοπόν τήν ένότητα 
Διαλόγων (πρός τήν Παλαιοκαθολικήν, τάς Αρχαίας Ανατολικάς  καί τήν 
Ρωμαιοκαθολικήν Εκκλησίαν) καί τών έχοντων ώς σκοπόν τήν άπλην θεο- 
λογικήν προσέγγισιν καί συνεργασίαν (Διάλογοι μετά τών Αγγλικανών, τών 
Λουθηρανών καί τών Μετερρυθμισμένων). Τυχόν όμως τοιαύτη παραδο
χή θά είχεν ώς άμεσον συνέπειαν όχι μόνον τήν ανάγκην αναπροσαρμογης 
της όλης μεθοδολογίας της δευτέρας ομάδος Διαλόγων, αλλά καί τήν κατ’ 
έπέκτασιν υποχρέωσιν αναθεωρήσεως της όλης ορθοδόξου συμμετοχης είς 
τόν σύγχρονον Οίκουμενικόν Διάλογον.

γ) Ώς πρός τό θεματολόγιον υπηρξεν ομόφωνος ή τάσις μεταθέσεως 
του κέντρου βάρους κατά τήν έπιλογήν τών θεμάτων από τά «ένοϋντα» είς 
τά «χωρίζοντα» τάς έν διαλόγω Εκκλησίας θεολογικά ζητήματα καί δή έν 
τω πεδίω της έκκλησιολογίας.

δ) Ώς πρός τήν προτεραιότητα συζητήσεως συγκεκριμένων 
θεολογικών προβλημάτων κατά τούς έν πορεία Θεολογικούς Διαλόγους 
έδόθη διά τών έν Όλομελεία συζητήσεων ίδιαιτέρα έμφασις είς τήν μελέτην 
τών θεμάτων: της χειροτονίας τών γυναικών είς τήν ίερωσύνην (Διάλογοι 
μετά τών Αγγλικανών, τών Λουθηρανών καί τών Μ ετερρυθμισμένων), της 
Ουνίας ώς έκκλησιολογικου προβλήματος καί ώς συγχρόνου πρακτικης, 
ώς καί του υπό οίανδήποτε μορφήν ασκούμενου προσηλυτισμου (Διάλογος 
μετά τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας) καί της μυστηριακης διακοινωνίας
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(Διάλογος μετά τών Παλαιοκαθολικών).
ε) Ώς πρός τόν Διάλογον μετά τών Παλαιοκαθολικών, ό όποΐος 

περατουται σύν Θεω κατά τήν έν όλομελεία συνέλευσιν του προσεχους 
έτους διά τής όλοκληρώσεως του άνατεθέντος είς τήν Μικτήν Θεολογι- 
κήν Έπιτροπήν θεολογικου έργου, έγένοντο, παρά τινας μεμονωμένας 
έπιφύλαξεις, θετικαί άξιολογήσεις τών υφισταμένων προοπτικών. Αυται 
θά έκτιμηθουν βεβαίως υπό τών έν διαλόγω Έκκλησιών, αί όποΐαι καί 
θά άποφανθουν τελικώς διά τόν τρόπον άξιοποιήσεως του έργου τής 
Μικτής Θεολογικής Έπιτροπής είς τήν όλην έκκλησιαστικήν διαδικασίαν 
άποκαταστάσεως τής ένότητος.

Πέρα τούτων θεωρώ άναγκαΐον νά ένημερώσω τήν παρουσαν Δι- 
άσκεψιν καί έπί τινων περαιτέρω έξελίξεων είς τάς έργασίας τών Μικτών 
Θεολογικών Έπιτροπών ώρισμένων διμερών Θεολογικών Διαλόγων, αί 
όποΐαι θά ησαν χρήσιμοι διά τήν πληρότητα τής τελικής διατυπώσεως του 
υπό άξιολόγησιν κειμένου.

α) Είς τόν Διάλογον μετά τών Παλαιοκαθολικών συνήλθεν ή Μικτή 
Υποεπιτροπή έν Μίνσκ τής Λευκορρωσσίας (1-10.7.1986) καί συνέταξε σχέ
δια κοινών κειμένων έπί τών θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως τής έπομένης 
συνελεύσεως τής όλομελείας τής Μικτής Θεολογικής Έπιτροπής, ήτοι.

1. Τά λοιπά μυστήρια: Μ ετάνοια, Εύχέλαιον, Ιερωσύνη, Γάμος,
2. Εσχατολογία, καί
3. Προϋποθέσεις καί συνέπειαι τής πλήρους έκκλησιαστικής κοινω

νίας.
β) Είς τόν Διάλογον μετά τής Ρωμαιοκαθολικής Έκκλησίας αί θετικαί 

προτάσεις του κειμένου τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής 
περί τήν θεματολογίαν  καί τήν μεθοδολογίαν  δέν φαίνονται νά προσκρού
ουν είς ίδιαιτέρας δυσχερείας καί διαμορφώνουν όπωσδήποτε νέας προ- 
οπτικάς είς τήν πορείαν του Διαλόγου, παρά τήν διαπιστωθεΐσαν είς τήν 
πρόσφατον έν Bari συνέλευσιν τής Μικτής Θεολογικής Έπιτροπής χαρα
κτηριστικήν άδελφικήν έντασιν έκ τής συγκυρίας παραπλεύρων άτυχών 
πρωτοβουλιών.

γ) Είς τόν Διάλογον μετά τών Λουθηρανών  συνήλθεν ή Μικτή 
Υποεπιτροπή (Bossey, Αύγουστος 1986) καί συνέταξε σχέδιον κοινου κειμέ
νου έπί του θέματος «Γραφή καί Παράδοσις», τό όποΐον καί θά υποβληθή 
πρός συζήτησιν καί άποδοχήν είς τήν έπομένην συνέλευσιν τής όλομελείας 
τής Μικτής Θεολογικής Έπιτροπής. Αί άρχικαί δυσχέρειαι συντονισμου 
τών έργασιών τής Μικτής Έπιτροπής έχουν προφανώς παρακαμφθή διά 
τών προσφάτων προσπαθειών.

δ) Είς τόν Διάλογον μετά τών Μ ετερρυθμισμένων ή πρόσφατος 
ένταυθα συνέλευσις τής Μικτής Έπιτροπής (Μάρτιος 1986) διά τήν προ- 
παρασκευήν του Θεολογικου Διαλόγου έπραγματοποίησε θετικόν βήμα 
καί έπέλεξε τό πρώτον πρός κοινή μελέτην θέμα υπό τόν τίτλον. «Ή  περί 
Α γία ς Τριάδος διδασκαλία έπί τή  βάσει τοϋ Συμβόλου τής Νικαίας-Κων-
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σταντινουπόλεως». Ή  Α.θ. Παναγιότης, ο Οίκουμενικός Πατριάρχης κ. 
Δημήτριος μετά της περί Αυτόν Αγίας καί Ιερας Συνόδου έκρινεν (Ιούλιος 
1986) έπαρκη τήν υπό της Μικτης Προπαρασκευαστικης ’Επιτροπής γενο- 
μένην προετοιμασίαν καί απεφάσισε νά προτείνη πρός τάς κατά τόπους 
άγιωτάτας Ο ρθοδόξους Εκκλησίας τήν έναρξιν του έπισήμου Θεολογικου 
Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας καί τών Μετερρυθμισμένων. 
Άνάλογον απόφασιν έλαβε καί ή Εκτελεστική Επιτροπή της Παγκοσμίου 
Ομοσπονδίας Μετερρυθμισμένων Εκκλησιών είς τήν πρόσφατον έτησίαν 
συνέλευσιν αυτης, κατ’ έφαρμογήν καί της προγενεστέρας αποφάσεως της 
έν Ottawa Γενικης Συνελεύσεως αυτών (1982). Τό έπιλεγέν πρός μελέτην θέμα 
αποτελεΐ σημαντικήν θεολογικήν αφετηρίαν διά τήν ευαίσθητον αποστολήν 
της Μικτης Θεολογικης Επιτροπης, ή οποία θά συνέλθη έν ολομέλεια κατά 
Μάρτιον του 1988.

Βεβαίως, ουδενός διαφεύγει τήν προσοχήν ότι πάντες οί υπό της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας διεξαγόμενοι διμερεΐς Θεολογικοί Διάλογοι 
είσέρχονται προοδευτικώς καί σταθερώς είς τόν κρίσιμον διά τήν περαιτέρω 
πορείαν αυτών έκκλησιολογικόν χώρον, είς τόν οποΐον έντάσσονται καί αί σο- 
βαρώτεραι θεολογικαί δυσχέρειαι του Διαλόγου μεταξύ της Ο ρθοδοξίας καί 
του λοιπου χριστιανικου κόσμου. Ε ν  όψει καί τών νέων αυτών προοπτικών, 
αί οποΐαι ένθαρρύνονται καί ευρύτερον είς τόν Οίκουμενικόν Διάλογον, ή 
Ορθόδοξος Εκκλησία θά έδει νά αξιοποιήση τήν έκκλησιολογικήν διδα
σκαλίαν αυτης όχι μόνον διά τήν έπιβεβαίωσιν της αυτοσυνειδησίας της, 
αλλά καί διά τήν υπεύθυνον αξιολόγησιν της μορφης έκκλησιαστικότητος 
του έκτός αυτης χριστιανικου κόσμου. Τοιαύτη αξιοποίησις της πατερικης 
καί της κανονικης παραδόσεως, ώς έπίσης καί της πρός ταύτην συνεπους 
έκκλησιαστικης πράξεως, καθίσταται οσημέραι αναγκαία διά τε τήν 
υπεύθυνον συμμετοχήν είς τούς διμερεΐς καί τούς πολυμερεΐς Θεολογικούς 
Διαλόγους καί διά τήν αυθεντικωτέραν έκκλησιαστικήν έκτίμησιν τών 
αποτελεσμάτων αυτών, ώς έπίσης καί διά τήν πλέον αξιόπιστον μαρτυρίαν 
της Ορθοδοξίας είς τόν σύγχρονον κόσμον. Σάς ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ τόν Σεβ. Γραμματέα διά τήν παρου- 
σίασιν καί του θέματος καί του κειμένου τούτου. Όμολογουμένως αί πλη- 
ροφορίαι, αί οποΐαι δίδονται είς τό πρώτον μέρος του κειμένου του Σεβ. 
Γραμματέως είναι χρήσιμοι διά νά ήξεύρωμεν πώς είργάσθη ή Διορθόδοξος 
Προπαρασκευαστική Επιτροπή. Αί δέ παρατηρήσεις, τάς οποίας κάμνει είς 
τό τέλος, είναι απολύτως χρήσιμοι, διότι μας δίδουν τήν μετά τόν Φεβρου
άριον δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν διά της περαιτέρω έξελίξεως τών Δια
λόγων, όπου αυτοί παρουσίασαν έξέλιξιν καί όπου αυτοί έσχον νεωτέρας 
συνελεύσεις των. Επομένως, έχομεν πλήρη είκόνα ένώπιόν μας περί του τί 
έγινε τόσον κατά τήν διάρκειαν της προπαρασκευης, όσον καί μετά μέχρι 
της σήμερον.

Θά ηθελα, αδελφοί, νά έπισημάνω τρία πρακτικά σημεΐα, πρίν η ή συ-
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ζήτησις έπί τών έπί μέρους του κειμένου αύτου αρχίση. Νομίζω καί προτείνω 
ταπεινώς είς τήν Ολομέλειαν ότι θά είναι αποτελεσματικώτερον νά λάβω- 
μεν τούς Διαλόγους ενα πρός ενα καί όχι συλλήβδην όλον τό κείμενον. Ε ν  
συντομία καί άπλότητι νά κάνωμεν τάς παρατηρήσεις μας δ ι’ ενα εκαστον 
Διάλογον καί αί παρατηρήσεις αύταί νά παραπεμφθουν είς τήν Επιτροπήν 
δι’ αξιοποίησιν καί ανάλογον χρήσιν. Τό δεύτερον  σημείον είναι ότι αί 
Επιτροπαί μετά τήν βελτίωσιν του κειμένου θά πρέπει νά έπισυνάψουν είς 
τό τέλος τής έκθέσεώς των μίαν παράγραφον, μέ τήν όποίαν νά λέγουν ότι τό 
κείμενον τουτο, εϊ γε καί ήθελε γίνει αποδεκτόν από τήν Ολομέλειαν, παρα- 
πέμπεται είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον όριστικώς. Πρέπει νομίζω νά 
μάς ελθη μία τοιαύτη υπόδειξις καί ήμείς νά αποφασίσωμεν ότι εν εκαστον 
έκ τών κειμένων αναπέμπεται πλέον ώς θέμα κεκλεισμένον είς τήν Αγίαν 
καί Μεγάλην Σύνοδον. Έ ν  τρίτον  πρακτικόν σημείον, τό όποίον έπισημαίνω 
καί έπί του όποίου θά ήθελα τήν προσοχήν σας είναι τό έξής: Ιδιαιτέρως είς 
τό κείμενον αύτό, αλλά καί είς τά έφ’ έξής κείμενα, υπάρχει τό κατ’ αρχήν 
θέμα τών έπί μέρους Διαλόγων, τό όποίον, έάν καί έφ’ όσον γίνουν τά κεί
μενα αποδεκτά, παραπέμπεται είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Άλλά ή 
φύσις τών θεμάτων, τά όποία έξετάζονται είς τό κείμενον αύτό, οί Διάλογοι 
παρουσιάζουν ώρισμένα στοιχεία έξελίξεως, έν πορεία, τά όποία ίσχύουν 
σήμερον, αλλά ήμπορεί νά μή ίσχύουν αυριον, όταν ή Αγία καί Μεγάλη Σύν
οδος θά ασχοληθή μέ αύτά. Υ πάρχουν δηλαδή σημεία, τά όποία πρέπει νά 
έπισημάνωμεν ώς αμέσως κινητοποιηθησόμενα, ώς αμέσως κοινοποιητέα 
είς τήν άλλην πλευράν καί έπομένως ώς αμέσως προωθητέα από τήν Διά- 
σκεψίν μας αύτήν, χωρίς νά έλαττουται τό εργον τής Αγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου, ή όποία θά έξετάση τό σύνολον τών Διαλόγων καί έν τή ούσία του 
καί έν ταίς λεπτομερείαις του. Προτείνω ταπεινώς ή Επιτροπή, ή όποία θά 
ασχοληθή μέ τό κείμενον αύτό είς τήν εκθεσίν της πρός τήν Ολομέλειαν νά 
βάλη μίαν τελικήν παράγραφον μέ τήν όποίαν νά λέγη: «Τό κείμενον αύτό, 
άποδεκτόν γενόμενον άπό τήν Ολομέλειαν, παραπέμπεται είς τήν Α γίαν  καί 
Μ εγάλην Σύνοδον. Επειδή ομως έν τώ κειμένω υπάρχουν τά σημεΐα α, β, γ, 
δ, ταϋτα  προτείνονται πρός τάς Εκκλησίας καί καλοϋνται αί Εκκλησίαι νά 
τά κοινοποιήσουν καί νά τά προωθήσουν δεόντως». Είναι ό πρακτικώτερος 
τρόπος τής συνδέσεως του εργου τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου μέ τήν 
τρέχουσαν καί έπιβεβλημένην υποχρέωσιν, τήν όποίαν εχει ή Διάσκεψίς μας. 
Είναι μία άπλή πρακτική πρότασις, τήν όποίαν κάμνω, καί τήν όποίαν, έάν 
τό έγκρίνετε, αί Ε πιτροπαί θά πρέπει νά εχουν υπ’ όψιν των είς τά έφεξής.

Ε ά ν  ουτως εχουν τά πράγματα, δυνάμεθα νά αρχίσωμεν τήν συζήτη- 
σιν έπί ένός έκάστου τών Διαλόγων.

Ό Σεβ. Καρθαγένης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, θά ήθελα πρώτον κατά 
καθήκον αδελφικόν νά έκφράσω τάς εύχαριστίας μου είς τόν Γραμματέα 
μας, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ελβετίας κ. Δαμασκηνόν. Πραγματικά, αί 
είσηγήσεις καί αί παρατηρήσεις του μάς βοηθουν, μάς κατατοπίζουν διά τό 
όλον εργον καί γενικά αί απόψεις του γεννουν κίνητρα, τά όποία διά κάθε
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Διάλογον είναι ώφέλεια μεγάλη καί δύναται κανείς νά εϊπη ότι τά έρωτήματά 
του είναι καί γενικής φύσεως γιά όλους τους Διαλόγους, τούς όποίους θά 
έξετάσωμεν. Προτου είσέλθωμεν είς κάθε Διάλογον χωριστά θά ήθελα νά 
έρωτήσω, έάν μπορώ, λόγω ένός κινήτρου τό όποΐον δίδει ό Γραμματεύς 
καί τό όποΐον άφορα είς όλους τούς Διαλόγους, νά θίξω εν θέμα γενικής 
φύσεως. Τό θέμα αυτό μέ άναγκάζει πολλές φορές νά είμαι έφεκτικός. Τό 
σημειώνει ό Γραμματεύς είς τήν τελευταίαν παράγραφον του κειμένου. 
«Έν οψει τών νέων προοπτικών...... Ομιλεΐ περί του έκτός της Ορθοδοξίας
χριστιανικου κόσμου. Πολλές φορές είς όλους τούς Διαλόγους μας μέ όλους 
διαλεγόμεθα ώς πρός άδελφούς χριστιανούς. Ό λοι τό παραδεχόμεθα αυτό. 
Άλλά διερωτώμαι. δέν είναι καιρός νά θεωρήσωμεν τήν θέσιν μας αυτήν 
κάπως πιό ευρυτέραν καί κάπως πιό άληθινήν; Έ χω  τήν έντύπωσιν ότι με- 
ρικαί αλλαι χριστιανικαί Έκκλησίαι έχουν προχωρήσει ώς πρός τό θέμα 
αυτό. Έ γώ , όταν διαλέγωμαι μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς - είναι ή κρίσιμος 
έρώτησις - παραδέχομαι ότι είναι Έκκλησία ή οχι; Είναι ενα καίριον σημεΐον. 
Νά πουμε τί είναι αυτοί οί άνθρωποι. Δηλαδή ή Ορθόδοξος Έκκλησία είναι 
ή μόνη Έκκλησία καί όλοι οί αλλοι είναι έκτός τής Έκκλησίας; Ή  έχουν 
καί αυτοί κάτι άπό τήν Έκκλησίαν; Τί είναι οί Ρωμαιοκαθολικοί καί τί είναι 
αί Άρχαΐαι Άνατολικαί Έκκλησίαι; Έ ά ν  παραδεχθώ ότι είναι Έκκλησίαι, 
θά άρχίσω νά διαλέγωμαι τουλάχιστον πιό άδελφικά. Έ ά ν  όμως δέν είναι 
Έκκλησίαι, τότε τί γίνεται; Αυτήν τήν άπορίαν έχω καί θά ήθελα κάποιαν 
λύσιν. Ό χ ι άμέσως. Άλλά νά άντιμετωπίζωμεν τό θέμα είς τούς Διαλόγους 
μας.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ αγιε Καρθαγένης. Θά υπενθυμίσω είς 
τήν Ολομέλειαν ότι είς τήν πρώτην φάσιν τής προσυνοδικής προπαρασκευής 
μας μεταξύ τών θεμάτων μας εϊχομεν καί τό θεολογικόν θέμα τής οίκονομίας 
έν τή Ορθοδόξω Έκκλησία. Καί του λόγου οντος περί τής οίκονομίας, τήν 
όποίαν δύναται ή πρέπει ή έπιτρέπεται νά έφαρμόση ή Ορθοδοξία πρός 
τούς έκτός αυτής, εϊχομεν μίαν μακράν παράγραφον περί του στοιχείου 
τής έκκλησιαστικότητος τών μεθ’ ων διαλεγόμεθα. Ό που καί μέ κάποιαν 
δογματικήν καί θεολογικήν ευαισθησίαν έλέγετο, διατί διαλεγόμεθα, πώς 
διαλεγόμεθα καί είς ποΐον βαθμόν έκκλησιαστικότητος θεωρουμεν ότι 
ευρίσκονται οί άδελφοί μας μεθ’ ων διαλεγόμεθα. Δυστυχώς, τό θέμα έκεΐνο 
έξέπεσε, άλλά τό κείμενον μένει. Έ χετε δίκαιον νά έπισημαίνετε τό θέμα, 
άλλά άκριβώς καί ή παρατήρησις του Γραμματέως μας άφορα είς τουτο. 
Καί ήμεΐς νά άποκτήσωμεν συνείδησιν τής αυτοσυνειδησίας μας, άλλά καί 
νά έξετάσωμεν όσον είναι δυνατόν τό στοιχεΐον τής έκκλησιαστικότητος, τό 
όποΐον άντιπροσωπεύουν οί μεθ’ ων διαλεγόμεθα. Ίσω ς θά χρειασθή οχι είς 
αυτήν τήν φάσιν πού όμιλουμεν περί Διαλόγων, άλλ’ είς μίαν προσεχή φάσιν 
τής πορείας μας πρός τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, όταν θά περάση ή 
ήμερησία διάταξις τών δέκα θεμάτων, νά έπιληφθώμεν σοβαρώς καί αυτου 
του θέματος, τό όποΐον θά συμπληρώση τήν περί Διαλόγων διατύπωσίν μας 
έν τω μέλλοντι.
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Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γαλίτης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ο αγιος Καρθαγέ- 
νης έθιξε εν πολύ σημαντικόν θέμα, τό οποΐον ήμπορουμε νά ονομάσωμεν 
είς τήν θεολογικήν γλώσσαν τό θέμα τών όρίων τής Εκκλησίας. Είναι εν 
πολύ μεγάλο θέμα, διά τό οποΐο έγινε πρίν ενα χρόνον εν συνέδριον είς τόν 
χώρον αυτόν του Ο ρθοδόξου Κέντρου. Άσχολήθηκε τό Θεολογικόν Σεμι- 
νάριον του Σαμπεζύ μέ τούς Διαλόγους της Εκκλησίας καί εν κεντρικόν 
θέμα ήταν καί τά όρια της Εκκλησίας. Μέ τό θέμα αυτό έχουν ασχοληθη 
πολλοί θεολόγοι (Florovsky, Bulgakov, ελληνες κ. λπ.). Θέλω νά παραπέμψω 
καί είς τό θαυμάσιον αυτό βιβλίον πού έλάβαμε όλοι καί έχει εν σχετικόν 
κεφάλαιον θαυμάσιον. Ε π ί τη ευκαιρία αυτη έπιτρέψατέ μου νά συγχαρώ 
καί νά έκφράσω τήν μεγάλη μου χαρά γιά τήν όλη έργασία αυτή, τήν οποία 
παρουσιάζει ο Σεβ. Γραμματεύς στό βιβλίο αυτό, τό οποΐο είναι πολύ βοη
θητικό καί πληροφοριακό γιά τούς Διαλόγους, αλλ’έπίσης καί ώς συλλογή 
κειμένων σχετικών πρός τούς Διαλόγους. Ό σον αφορά είς τό κείμενον, τό 
οποΐον ευρίσκεται ένώπιόν μας, θά έπεθύμουν νά εϊπω ότι τά στοιχεΐα τά 
οποΐα δίδει ο Γραμματεύς είς τό τέλος της Είσηγήσεώς του καλόν θά είναι 
καί πρέπει νά ληφθουν υπ’ όψιν από τήν Επιτροπήν καί νά συμπεριληφθουν 
είς τό κείμενον διά τήν αρτιωτέραν παρουσίασίν του.

Ό Σεβ. Περιστερίου: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, πρέπει νά συγχαρώμεν τόν 
Σεβ. Γραμματέα. Π αρ’ όλα ταυτα όμως θά ηθελα νά εϊπω ότι δέν δύναμαι 
νά συμφωνήσω πλήρως μέ τήν αξιολόγησιν πού κάνει είς τούς έπί μέρους 
Διαλόγους. Τό έρώτημά μου είναι: θά συζητήσωμεν έπί τών σημείων της 
αξιολογήσεως του Γραμματέως η όχι; Διότι μερικαί τών αξιολογήσεων 
αυτών είναι σωσταί, μερικαί άλλαι όμως δέν μας ευρίσκουν συμφώνους. 
Είναι εν γενικόν θέμα καί πρέπει νά δοθη μία απάντησις.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν κάμνω τήν απολογίαν του Σεβ. Γραμματέως, 
αλλά θά ηθελα νά δώσω μίαν έξήγησιν άπλην καί λογικήν. Κυρίως είπεΐν, 
ή Γραμματεία δέν κάμνει αξιολόγησιν τών κειμένων, αλλά κάμνει μία 
αξιολόγησιν καί παράθεσιν τών γεγονότων. Είναι πολύ φυσικόν κάθε γεγο
νός νά φέρη μαζί του καί κάποιαν έπέκτασιν, νά έχη κάποιαν διάστασιν, ή 
οποία αντανακλά είς τούς Διαλόγους. Νομίζω ότι τό κείμενον του Γραμμα- 
τέως είναι τελείως ουδέτερον, δέν έπηρεάζει τάς συζητήσεις μας, αί οποΐαι 
θά γίνουν έπί του κειμένου. Καί νομίζω ότι έκπροσωπώ τήν άποψιν όλων, 
όταν λέγω αυτό τό πραγμα.

Ό Σεβ. Δημητριάδος: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ο Σεβ. Μητροπολίτης Καρ- 
θαγένης έθεσε εν πελώριον θέμα πρός συζήτησιν, δηλαδή τό θέμα της έκ 
μέρους μας θεωρήσεως τών έκτός της ίδικης μας Εκκλησίας ευρισκομένων 
χριστιανικών Εκκλησιών καί Ομολογιών, μετά τών οποίων ευρισκόμεθα 
έν διαλόγω. Ε ά ν  δέν λυθη τό θέμα αυτό, νομίζω ότι «είς μάτην κοπιώμεν». 
Εχαρακτήρισα τό ζήτημα αυτό θεμελιώδες καί κεφαλαιώδες, διότι έχει 
άμεσον σύνδεσμον μέ τήν έκκλησιολογικήν αυτοσυνειδησίαν μας. Κατά κά
ποιον τρόπον, αναστρέφων τό έρώτημα, θά διηρωτώμην: έχομεν ήμεΐς ώς 
Ορθόδοξος Εκκλησία τήν δέουσαν αυτοσυνειδησίαν; Ποΐοι εϊμεθα ήμεΐς;
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Αύτό πρέπει νά εϊπωμεν προτου έξετάσωμεν ποίοι είναι οί άλλοι. Τό λέγω 
αύτό, καίτοι είναι αύτονόητον. Διότι αλλοίμονον έάν προσερχώμεθα είς 
τόν Διάλογον μετά τών έτεροδόξων χωρίς νά πιστεύωμεν ότι εϊμεθα ήμείς 
ή Μία, Αγία, Καθολική καί Άποστολική Εκκλησία. Ή  έρώτησις του Σεβ. 
Καρθαγένης θέτει ϊσως έπί τάπητος - τό λέγω μέ πολλήν έπιφύλαξιν - αύτό 
πού είναι γνωστόν ώς θεωρία τών κλάδων, θά παραδεχθουμε αύτήν τήν 
θεωρίαν ή θά παραμείνωμεν είς τήν Unam Sanctam; Ε ν  όψει αύτου του 
προβλήματος, έπειδή θεωρώ αύτονόητον ότι όλοι συναντώμεθα είς τήν βά- 
σιν, ότι ήμείς εϊμεθα ή Μία, Αγία, Καθολική καί Άποστολική Εκκλησία, θά 
ήθελα, άγιε Πρόεδρε, νά προτείνω είς τό προοίμιον, τό όποίον προτάσσεται 
τών έπί μέρους Διαλόγων νά τεθή κάποια φράσις, αμέσως μετά τήν πρώτην, 
τονίζουσα τήν ίδικήν μας αύτοσυνειδησίαν, εστω καί άν αύτό κακοφαίνεται 
ένδεχομένως είς τούς έκτός της ίδικής μας Εκκλησίας ευρισκομένους. Ή  
μία παρατήρησίς μου είναι αύτή.

Είς τό σημείον τουτο ό Σεβ. Πρόεδρος αναγινώσκει έκ του κειμένου 
τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής του 1971 έπί του θέμα
τος τής οίκονομίας τήν σχετικήν πρός τήν αύτοσυνειδησίαν τής Ορθοδόξου 
Εκκλησίας παράγραφον: «Διό καί ή άγία ήμών Ορθόδοξος Εκκλησία, 
εχουσα συνείδησιν της σημασίας καί σπουδαιότητος της παρούσης δομης 
τοϋ συγχρόνου Χριστιανισμοϋ, οχι μόνον άναγνωρίζει, καίτοι αύτή ούσα ή 
Μία, Άγία, Καθολική καί Άποστολική Εκκλησία, τήν όντολογικήν ϋπαρ'ξιν 
ολων τούτων τών Χριστιανικών Εκκλησιών καί Ομολογιών, άλλά καί 
θετικώς πιστεύει οτι αί πρός πάσας ταύτας σχέσεις αύτης στηρίζονται έπί 
της οσον ενεστι ταχυτέρας καί άντικειμενικωτέρας άποσαφηνίσεως τοϋ 
ολου έκκλησιολογικοϋ θέματος καί της π α ρ ’ αύταΐς καθόλου δογματικης 
διδασκαλίας... »

Ό Σεβ. Κ ιέβου : Ε ντα υθα  τίθενται ούσιωδη ζητήματα. Τό ζήτημα 
τουτο αναφέρεται είς τήν αύτοσυνειδησίαν ήμών. Νομίζω ότι άνευ σαφους 
καθορισμου ώς πρός τό τί έκπροσωπεί ή Ορθόδοξος Εκκλησία είναι πολύ 
δύσκολον νά προχωρήσωμεν είς τό ζήτημα τών Διαλόγων. Ευρισκόμεθα είς 
πεδίον μή κατανοήσεως υπό του ποιμνίου ήμών. Οί πιστοί ήμών δύνανται 
νά ασκήσουν αύστηράν καί δικαίαν κριτικήν ήμών, διότι είς τό κείμενον δέν 
όρίζεται μέ σαφήνειαν καί ακρίβειαν τό τί περί έαυτής φρονεί ή Ορθόδοξος 
Εκκλησία. Τουτο είναι τό πρώτον. Τό δεύτερον έρώτημα απευθύνεται 
πρός πάντας ήμάς: Ε χομ εν  πρό ήμών τό κείμενον, τό όποίον προητοίμα- 
σεν ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Επιτροπή. Είς τό κείμενον αύτό 
περιέχονται πάρα πολλά καί κατά πλειονότητα μεθοδολογικά ζητήματα. 
Σάς έρωτώ. Ή  Άγία καί Μεγάλη Σύνοδος οφείλει νά λάβη αποφάσεις έπί 
μεθοδολογικών ζητημάτων; Ποία τά συζητηθέντα θέματα, κατά ποίαν τά- 
ξιν, δυσχερή ή εύκολώτερα θέματα, ποία ή εκτασις τών κειμένων, είς ποί- 
αν γλώσσαν πρέπει νά συνταχθουν - είς τήν γαλλικήν, τήν ρωσσικήν, τήν 
έλληνικήν, τήν αραβικήν ή άλλας γλώσσας; Τά προβλήματα αύτά είναι άξια 
της Συνόδου; Ε ά ν  προτείνωμεν είς τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον σχέ-



—  108 —

διον άποφάσεως, θά ήδύνατό τις νά άντείπη ότι ή Σύνοδος δέν πρέπει νά 
άσχοληθή μέ τοιαυτα ζητήματα. Αυτά είναι δευτερευούσης σημασίας, έχουν 
καιρικόν χαρακτήρα καί ή Σύνοδος δέν θά άσχοληθή μέ τοιαυτα ζητήματα. 
Έ π ί τή βάσει τής προοπτικής ταύτης, οφείλομεν νά χωρήσωμεν είς τήν σύν
ταξιν κειμένου διά τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Έ ννοώ ότι ή Σύνοδος 
πρέπει νά έπίλυση θεμελιώδη ζητήματα έν σχέσει πρός τόν Διάλογον, τά δέ 
μεθοδολογικά ζητήματα, έχοντα καιρικόν χαρακτήρα, δέν ήμπορεΐ καί δέν 
πρέπει νά άπασχολήσουν τήν Σύνοδον. Ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ τόν αγιον Κιέβου. Πλησιάζει νο
μίζω τό τρίτον σημεΐον τών παρατηρήσεών μου, όταν έλεγα ότι υπάρχουν 
καθαρώς περιστασιακά σημεΐα είς τό κείμενον αυτό καί ότι αυτά πρέπει νά 
έξαχθουν καί νά τύχουν άμέσου προωθήσεως άπό τήν Διάσκεψιν αυτήν.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδάς. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, έχω τήν έντύπωσιν 
ότι τό θέμα, τό όποΐον τίθεται μέ τήν είσήγησιν του Σεβ. Γραμματέως είναι 
εν ευρύτερον θέμα, οχι τόσον ώς πρός τόν καθορισμόν τής αυτοσυνειδησίας 
τής Ο ρθοδόξου Έκκλησίας, τό όποΐον δέν είναι θέμα μελέτης, άλλά θέμα 
όμολογίας - άφου νομίζω ότι δέν υπάρχει κανείς ό όποΐος αίσθάνεται τήν 
άνάγκην νά έπιβεβαιώση τήν όμολογίαν τής πίστεως είς τήν Έκκλησίαν 
είς τήν όποίαν άνήκει - όσον ώς πρός τό τί άντιπροσωπεύουν έξ έπόψεως 
έκκλησιολογίας αί έκτός της Ο ρθοδόξου Έκκλησίας χριστιανικαί κοινότη
τες. Ή  κανονική παράδοσις καί ή πράξις τής Ορθοδόξου Έκκλησίας έχουν 
μεταβαλλομένας πρακτικάς καί ή σύγχρονος θεολογία προβληματίζεται. 
Είναι άναγκαία μία τοιαύτη μελέτη του θέματος ώς πρός τό τί ήμπορεΐ νά 
εϊπη ή Έκκλησία, έπί τή βάσει τής κανονικής καί τής πατερικής παραδό- 
σεως, συνεκτιμώσα πάσας τάς έτερότητας, αί όποΐαι παρουσιάζονται είς 
τάς κανονικάς πρακτικάς, καί ώς πρός τό πώς δέχεται ή Έκκλησία τούς 
έτεροδόξους. Αυτό είναι εν κανονικόν κριτήριον διά νά ήμπορεΐ ή Έκκλησία 
νά προσδιορίζη, τί θεωρεΐ ότι είναι οί έτερόδοξοι. Μία «έκκλησιολογία»  δη
λαδή τών έκτός της Ορθοδόξου Έκκλησίας «Έκκλησιών». Πρέπει νά γίνη 
μελέτη διά νά γνωρίζομεν, πώς ήμπορεΐ νά συνειδητοποιηθή ή ίδική μας 
ευθύνη είς τούς Διαλόγους. Αυτό θά ητο εν σημαντικόν, άλλά καί πολύ 
μεγάλο έργον. Τώρα άπλώς γίνεται μία διατύπωσις. Ο  Γ. Φλωρόφσκυ λ.χ. 
κάνει τήν διάκρισιν μεταξύ κανονικής καί χαρισματικής προσεγγίσεως τών 
όρίων τής Έκκλησίας. Ή μπορεΐ όμως αυτό νά λεχθή; Καί θά είναι συνεπές; 
Πρέπει νά γίνη έργασία, διά νά διευκολυνθή καί ή Ορθόδοξος Έκκλησία 
είς τούςΔιαλόγους. Άν αυτή είναι ή πρόθεσις, τότε δέν λύεται είς τό κείμε
νον αυτό. Είναι προγραμματισμός έργασίας.

Ο Σεβ. Π ρόεδρος . Ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπήρξαν άρκετά διαφωτι- 
στικά τά όσα έλέχθησαν έπί του γενικου θέματος. Νομίζω άκόμη, ταπεινώς, 
ότι ή Έπιτροπή, ή όποία θά έξετάση τό κείμενον, θά πρέπει νά έχη υπ’ όψιν 
της καί τά έδώ λεχθέντα γενικώς έπί του όλου ζητήματος. Πιθανόν άπό τήν 
έργασίαν τής Έπιτροπής νά προκύψουν μία ή δύο παράγραφοι, αί όποΐαι 
θά καλύπτουν αυτήν τήν άνάγκην, τουλάχιστον διά τό κείμενον αυτό είς
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αυτήν τήν φάσιν. Θέτω, αδελφοί, τώρα υπό συζήτησιν τόν πρόλογον του 
κειμένου καί ευθύς αμέσως τόν Διάλογον μετά τών Άγγλικανών.

Ό Σεβ. Δ ημητρ ιάδος : Είς τήν τελευταίαν παράγραφον του προοι
μίου, αγιε Πρόεδρε, γίνεται λόγος περί της ανάγκης αναλήψεως προσπα- 
θείας συντονισμου του έργου τών διαφόρων διορθοδόξων Θεολογικών 
Επιτροπών. Δέν γνωρίζω τί υπονοεΐται κάτωθεν αυτης της φράσεως. Άλλ’ 
έάν έννοεΐται ή δημιουργία ενος συντονιστικου οργάνου, τό οποΐον δέν 
ήξεύρω από ποίους θά απαρτίζεται, νομίζω ότι πρέπει νά έρευνηθη τό θέμα 
καί νά ϊδωμεν ποΐοι θά είναι αυτοί, οί οποΐοι θά συμμετέχουν είς αυτό καί 
οί οποΐοι θά πρέπει νά έχουν μίαν άμεσον έπαφήν μέ τήν διαδικασίαν τών 
Θεολογικών Διαλόγων, δηλαδή νά μή είναι ξένοι πρός τούς έν πορεία Δια
λόγους, προκειμένου νά γνωρίζουν έκ του πλησίον τά έκάστοτε αναφυόμενα 
προβλήματα καί νά έχουν τήν δυνατότητα αναζητήσεως καί ανευρέσεως 
τών καταλλήλων λύσεων.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ Σεβασμιώτατε. Νομίζω ότι από τό 
θέμα, τό οποΐον έθέσατε έπισημαίνεται ώς μία ανάγκη. Ε ά ν  καί έφ’ όσον θά 
έγκριθουν ένταυθα τά λεγόμενα έπί τών μεθοδολογικών  καί θεματολογικών 
προβλημάτων πού υπάρχουν είς τούς Διαλόγους, έάν έγκριθουν, λέγω, 
καί προωθηθουν αμέσως μετά τήν Γ ’ Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διά- 
σκεψιν, θά πρέπει οπωσδήποτε νά γίνη εν συντονιστικόν έργον μέ τούς 
υπευθύνους τών διορθοδόξων Θεολογικών Επιτροπών έπί τών Διαλόγων. 
Καί, έπομένως, πρέπει νά ένημερωθουν καί οί πρόεδροι καί οί γραμματείς  
έπί του έργου αυτου. Πιθανόν νά δημιουργηθη καί έν ανάγκη νά συγκληθη 
μία σύσκεψις τών προέδρων καί τών γραμματέων  όλων τών Διαλόγων είς 
τρόπον ώστε νά γίνη ενας απολογισμός από μέρους των του όλου έργου, 
τό οποΐον έχουν κάμει εως σήμερον, καί από μέρους φυσικά ήμών νά λεχθη 
είς αυτούς ότι αυταί είναι αί αποφάσεις της Γ ’ Προσυνοδικης Πανορθοδό- 
ξου Διασκέψεως, του μείζονος σώματος, τό οποΐον καί συνιστά, προτείνει 
η καί έπιβάλλει νά γίνουν αυτά καί αυτά, ώστε νά μή υπάρχη αντιφωνία 
καί αντίθεσις μεταξύ τών Επιτροπών τών Διαλόγων καί τών ένταυθα 
αποφασιζομένων από τό μεΐζον σώμα. Ευχαριστώ πολύ.

Ό Σεβ. Τρανσυλβανίας: Ευρίσκομαι είς δυσκολίαν μέ τό κείμενον 
έν γένει καί είδικώτερον μέ τήν είσαγωγήν του, διότι αυτό, τό οποΐον τό 
κείμενον καί ή είσαγωγή παρουσιάζουν δέν είναι, κατά τήν γνώμην μου, 
εν κείμενον διά τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Είναι κατά τό μαλλον η 
ηττον μία αξιολόγησις τών συγχρόνων Διαλόγων, μία περιγραφή του σημεί
ου, είς τό οποΐον ευρισκόμεθα σήμερον. Οί Διάλογοι όμως ευρίσκονται έν 
έξελίξει. Ό ,τ ι σήμερον ίσχύει έκ του κειμένου δέν θά ίσχύη αυριον. Ό θεν, 
δέν είναι εν κείμενον διά νά υποβληθη είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνο
δον. Νομίζω ότι διά τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον σπουδαιοτέρα είναι ή 
είσαγωγή. Μία είσαγωγή, ή οποία θά προσέφερε τάς αρχάς, έπί τών οποίων 
θά έπρεπε νά στηρίζωνται αί διάφοροι Επιτροπαί η οί αναμεμιγμένοι είς τάς 
διεθνεΐς Επιτροπάς. Αί αρχαί όμως αυταί δέν υπάρχουν είς τήν είσαγωγήν.
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Βεβαίως, συμφωνώ νά συζητήσωμεν έπί έκάστου Διαλόγου είδικώτερον, 
αλλ’ ώς έπεσήμανα πάν ό,τι λέγομεν θά αχρηστευθή είς τό μέλλον. Πρέπει 
λοιπόν νά λεχθή τι είς τήν είσαγωγήν περί τής μεθοδολογίας καί περί τών 
ήμετέρων έκτιμήσεων είς τά πλαίσια τών Διαλόγων αύτών. Λέγεταί τι είς 
τήν είσαγωγήν, τό όποίον είναι πολύ σπουδαίον: είναι ή θετική στάσις ήμών 
έν σχέσει πρός τούς Διαλόγους. Άλλ’αύτό είναι τό μόνον. Πάντα τά άλλα 
σημεία αναφέρονται είς τούς Διαλόγους. Δέν λέγομεν π.χ. είς τήν είσαγωγήν 
μέ ποίους χριστιανούς εϊμεθα ετοιμοι νά διαλεχθώμεν. Ή  παρατήρησις του 
Μητροπολίτου Κιέβου ητο πολύ καλή είς ό,τι αφορα είς τόν διάφορον π.χ. 
χαρακτήρα τών Διαλόγων. Είναι άλλο πρόβλημα ό Διάλογος μετά τών 
Ρωμαιοκαθολικών, τών Παλαιοκαθολικών καί τών Άρχαίων ’Ανατολικών 
Εκκλησιών καί άλλο πρόβλημα ό Διάλογος μετά τών Μ ετερρυθμισμένων 
ή τών Λουθηρανώ ν . Μετά τών μέν διαλεγόμεθα διά τήν ένότητα, μετά τών 
δέ διά μίαν μορφήν συμφωνίας. Υ πάρχει άλλωστε μία ώραιοτάτη διατύ
πωσις είς τήν είσήγησιν του Γραμματέως: «Υπάρχουν διάλογοι οί οποίοι 
άποσκοποϋν είς τήν ενότητα, καί υπάρχουν διάλογοι, οί οποίοι άποσκοποϋν 
άπλώς είς θεολογικήν προσέγγισιν». Πάντως είς τόν σύγχρονον κόσμον 
υπάρχουν ακόμη πολλαί χριστιανικαί όμάδες, αί όποίαι αναπτύσσονται 
εύρύτατα καί συγκροτουνται, ώς λέγουν, είς Εκκλησίας. Άναφέρω ώς 
παράδειγμα τάς έλευθέρας Εκκλησίας (Free Churches). Εϊμεθα ετοιμοι νά 
διαλεχθώμεν μετ’ αύτών; Ούδέν λέγομεν έπ’ αύτου. Θεωρουμεν τούτους 
χριστιανούς ή όχι; Διότι είς τόν τίτλον λέγομεν: «Διάλογοι μετά τοϋ λοιποϋ 
χριστιανικοϋ κόσμου».

Ιδού ώρισμέναι παρατηρήσεις έν σχέσει πρός τήν είσαγωγήν. Θά προσ- 
έθετον ότι είς τήν είσαγωγήν ταύτην ούδέν υπάρχει περί τών πρακτικών προ
βλημάτων, έπί τών όποίων δυνάμεθα νά διαλεχθώμεν. Τό πρόβλημα π.χ. τής 
είρήνης, τό όποίον θά έξετάσωμεν είς ετερον κείμενον. Υ πάρχουν πολλά 
πρακτικά ζητήματα, τά όποία δυνάμεθα νά συζητήσωμεν κατά τούς Διαλό
γους καί έπί τών όποίων δυνάμεθα νά συμφωνήσωμεν ταχύτερον έν σχέσει 
πρός τά θεολογικά ζητήματα. Είναι καί ταυτα όδοί, αί όποίαι θά ήδύναντο 
έπίσης νά όδηγήσουν πρός τήν ένότητα.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άπό τήν γενομένην συζήτησιν διαφαίνεται ή 
ανάγκη όπως τεθουν ώρισμέναι αρχαί προκειμένου περί του Διαλόγου καί 
ότι ό,τι είναι δυνατόν νά λεχθή περί τών αρχών τών ίσχυουσών διά τό εργον 
τών Διαλόγων πρέπει νά ένταχθή είς εν εύρύτερον προοίμιον του κειμένου 
αύτου. Προοίμιον, τό όποίον θά είναι καί τό βασικόν μέρος του κειμένου 
μας διά τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Παρακαλώ τήν Β" Επιτροπήν νά 
έπισημάνη όλα αύτά τά σημεία καί νά προβή είς μίαν ανάλογον έργασίαν.

Ή  συζήτησις δέν εληξεν. Είς τήν απογευματινήν συνεδρίαν μας θά 
συζητήσωμεν έπί του ίδίου θέματος.

Λύεται ή συνεδρία.
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Β' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 1986)

* * *

Απογευματινή Συνεδρία 
(15.30 - 17.00)

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Πατέρες καί άδελφοί, άρχίζομεν τήν άπογευματινήν 
συνεδρίασιν τής σήμερον καί συνεχίζεται ή συζήτησις έπί του κειμένου, τό 
όποΐον άφορα είς τάς σχέσεις τής Ο ρθοδόξου Έκκλησίας μέ τόν λοιπόν χρι
στιανικόν κόσμον. Τό πρωί έγένετο μία γενική συζήτησις είς ό,τι άφορα είς 
τήν κάλυψιν ένός μεγάλου καί βασικου τομέως είς τό κείμενον αυτό, όπως 
είναι ή θεολογική  καί έκκλησιολογική θεμελίωσις τών Διαλόγων  καί άκόμη 
ή υπάρχουσα καί διαφαινομένη άνάγκη, όπως υπάρξη είς τό κείμενον μία 
έπισήμανσις τόσον τής ίδικής μας έκκλησιολογικής ταυτότητος, όσον καί 
τής έκκλησιαστικότητος, τήν όποίαν άποδίδομεν είς τάς αλλας Έκκλησίας 
ή Ομολογίας μέ τάς όποίας ευρισκόμεθα έν διαλόγω. Ή  Έπιτροπή, ή όποία 
θά άσχοληθή μέ τό θέμα αυτό, θά έχη τήν δυνατότητα νά συντάξη ή καί 
νά άνασυντάξη τόν πρόλογον του κειμένου αυτου πρός τήν κατεύθυνσιν 
αυτήν καί θά έχωμεν ούτως ένώπιόν μας μίαν 'ικανοποιητικήν έπέκτασιν του 
κειμένου καί πρός τόν χώρον αυτόν. Δυνάμεθα τώρα νά είσέλθωμεν είς τήν 
συζήτησιν ένός έκάστου τών Διαλόγων.

Ο Σεβ. Π εριστερίου. Εϊπατε, αγιε Πρόεδρε, ότι θά ληφθή υπ’ όψιν 
ή έπικαιρότης ώρισμένων σημείων, τά όποΐα άφορουν είς τήν θεματολο
γίαν καί είς τήν μεθοδολογίαν τών Διαλόγων είς τρόπον ώστε τά σημεΐα 
αυτά νά έφαρμοσθουν πρό τής συγκλήσεως τής Άγίας καί Μεγάλης Συνό
δου. Υ πάρχουν όμως σημεΐα, τά όποΐα άναφέρουν τά κείμενα καί τά όποΐα 
τυχόν θά έφαρμοσθουν καί αλλα τά όποΐα δέν θά έφαρμοσθουν, διότι θά 
άποδειχθουν άνεφάρμοστα έν τή ροή του χρόνου καί, τέλος, ώρισμένα σημεΐα, 
τά όποΐα θά προκύψουν μετά άπό τήν παρουσαν Διάσκεψιν. Προκειμένου ή 
Άγία καί Μεγάλη Σύνοδος νά έχη μίαν γενικήν όψιν τής προβληματολογίας 
τών Διαλόγων, νομίζω ότι θά είναι άπαραίτητον όπως, πρό τής συγκλήσεως 
ή κατά τήν σύγκλησιν τής τελευταίας Πανορθοδόξου Διασκέψεως, είς τό 
τέλος του παρόντος κειμένου τεθή ώς παράρτημα μία έπεξήγησις ώς πρός τό 
ποΐα σημεΐα έφηρμόσθησαν, ποΐα δέν έφηρμόσθησαν καί ποία θά είναι ή έν 
τω μεταξύ προκύψασα προβληματολογία. Τό παράρτημα περί του όποίου 
όμιλώ δύναται νά συνταχθή εϊτε υπό μιάς τών προσεχών Διασκέψεων, εϊτε 
υπό του Προέδρου, εϊτε υπό του Γραμματέως — πρός τόν όποΐον τρέφω 
ίδιαιτέραν άγάπην, σεβασμόν καί έκτίμησιν καί τό τονίζω αυτό είς τρόπον 
ώστε νά μή υπάρχη καμμία παρεξήγησις καί παρερμηνεία τών όσων έν τή 
προηγουμένη συνεδριάσει έλέχθησαν υπ’ έμου. Ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Είναι σαφές, Σεβασμιώτατοι καί Έλλογιμώτατοι, 
ότι θά γίνη μία έργασία διαλογής έν τω περιεχομένω του κειμένου αυτου 
περί τών Διαλόγων. Αυτό έλέχθη σαφώς. Έ ά ν  ό κύκλος θεωρηθή έπαρκής,
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τό θέμα κλείει έδώ καί δέν θά ασχοληθη άλλη Διάσκεψις πάλιν μέ αυτό. 
Ε ά ν  δηλαδή θεωρηθη ίκανοποιητική ή ανάπτυξις, τό θέμα αυτό ώς κλει
στός πλέον φάκελος παραπέμπεται είς τήν Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. 
Επομένως ό,τι είναι νά γίνη, θά γίνη έδώ, έάν καί έφ’ όσον βεβαίως έγκριθη 
τό κείμενον. Ε ά ν  δέν έγκριθη, θά παραπεμφθη είς δευτέραν σειράν συζητή
σεων, όπως έγινε μέ τό θέμα της νηστείας.

Ό Σεβ. Τρανσυλβανίας: Συζητώμεν τώρα περί τών Διαλόγων μετά 
τών άλλων χριστιανικών οίκογενειών καί συνειδητώς αποφεύγω τόν όρον 
«Εκκλησιών». Τό πρόβλημα είναι ποΐος θά αξιολογήση τούς διαφόρους Δι
αλόγους. Α ί ϊδιαι αί Επιτροπαί, αί οποΐαι ώρίσθησαν διά νά διεξαγάγουν 
τούς Διαλόγους η ή Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος; Πρέπει νά απαντήσωμεν είς 
τό έρώτημα αυτό, διότι ευρισκόμεθα ηδη σχεδόν είς τό τέλος ένός Διαλόγου, 
ητοι του Διαλόγου μετά τών Παλαιοκαθολικών. Θά έχωμεν αποτελέσματα. 
Τά αποτελέσματα αυτά θά είναι υποχρεωτικά διά πάσας τάς Εκκλησίας 
διά τών μελών αυτών είς τήν Επιτροπήν ταύτην η θά έδει τά αποτελέσματα 
αυτά νά αξιολογηθουν καί νά ληφθη απόφασις υπό τινος ευρυτέρου σώμα
τος; Κατά τήν γνώμην μου, πρέπει νά σκεφθώμεν μίαν μεθοδολογίαν, ούτως 
ώστε νά καταστήσωμεν τά αποτελέσματα τών Διαλόγων αυτών κατάκτη- 
σιν θετικήν, αποτελεσματικήν καί γόνιμον διά τάς διαφόρους Εκκλησίας. 
Είναι τό τιθέμενον έρώτημα, διότι πιστεύω ότι θά τεθη είς τό τέλος όλων 
τών άλλων Διαλόγων. Τό δεύτερον πρόβλημα, τό οποΐον θά έπεθύμουν 
νά θέσω ένταυθα, αναφέρεται έπίσης είς τούς Διαλόγους μετά τών άλλων 
Εκκλησιών. Εϊχομεν είς Bari ώρισμένας απουσίας καί δέν θά ηθελον νά συ
ζητήσω τά αϊτια. Είμαι βέβαιος ότι οί απουσιάζοντες είχον πολύ ίσχυρούς 
πρός τουτο λόγους. Καί ή ήμέτερα Εκκλησία θά ήδύνατο ήμέραν τινά 
νά έχη λόγους διά νά μή συμμετάσχη είς μίαν συνεδρίαν Διαλόγου τινός. 
Θέτω λοιπόν τό έρώτημα: Τί ηθελε συμβη, έάν μία Ορθόδοξος Εκκλησία 
είς ουδεμίαν συμμετέχει συνεδρίαν Διαλόγου μετά μιας άλλης χριστιανικης 
οίκογένειας; Ε χ ε ι  μία Εκκλησία τό δικαίωμα της αρνησικυρίας (veto); 
Καί έάν μία Εκκλησία δέν συμμετέχει εϊς τινα Διάλογον, είναι ίσχυρά τά 
αποτελέσματα του Διαλόγου τούτου παρά τήν απουσίαν μιας Εκκλησίας; 
Θά έπεθύμουν, συμπερασματικώς, ή Προσυνοδική αυτή Πανορθόδοξος Διά- 
σκεψις νά αποφασίση τι σχετικώς πρός τήν συμμετοχήν της ορθόδοξου 
πλευρας είς τούς διαφόρους Διαλόγους. Ποΐα είναι τά καθήκοντα καί ποΐαι 
αί υποχρεώσεις έκάστης Εκκλησίας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τό θέμα αυτό ήμπορεΐ νά συζητηθη έπαρκώς καί 
είς τήν Διάσκεψίν μας. Θά ηθελα προσωπικώς νά εϊπω τήν γνώμην μου 
όχι απαντών είς τόν αγιον Τρανσυλβανίας, αλλά λέγων άπλώς τήν σκέ- 
ψιν μου, όπως βγαίνει από τάς πανορθοδόξους αποφάσεις. Τό θέμα ποΐοι 
αξιολογουν καί ποΐοι βγάζουν συμπεράσματα από ενα Διάλογον, όταν ο 
Διάλογος τελειώση, είναι καθωρισμένον πανορθοδόξως από τήν Δ' Παν- 
ορθόδοξον Διάσκεψιν (1968). Ή  σχετική απόφασις λέγει ότι όταν λήξη ενας 
Διάλογος, τήν απόφασιν λήξεως του Διαλόγου ανακοινώνει ο πρόεδρος
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είς τόν Οίκουμενικόν Πατριάρχην καί έκείνος διά Γραμμάτων του ζητεί 
τήν άποψιν τών Εκκλησιών περί του δέοντος έφεξής γενέσθαι. Τό φυσι- 
κώτερον είναι είς τοιαύτην περίπτωσιν νά συγκληθή μία ad hoc Πανορθό
δοξος Διάσκεψις, ή όποία θά κάμη τήν αξιολόγησιν του Διαλόγου καί θά 
αναζητήση τούς τρόπους αποδοχής τών αποτελεσμάτων του καί τής προω- 
θήσεως τής ένώσεως. Τό δεύτερον σημείον, έάν απουσιάση μία Εκκλησία 
τί γενήσεται καί κατά πόσον δεσμεύονται ό Διάλογος καί αί Εκκλησίαι 
από τήν απουσίαν μιάς ή δύο Εκκλησιών. Πράγματι τό θέμα αύτό είναι 
πολύ σημαντικόν. Διότι όχι μόνον είς τό Bari υπήρχεν ή περίπτωσις αύτή 
απουσίας μιάς ή δύο Εκκλησιών, αλλ’ υπάρχει καί ενας Διάλογος είς τόν 
όποίον δύο Εκκλησίαι τουλάχιστον δέν είναι διατεθειμέναι ή δέν μπορουν 
ή διά λόγους τούς όποίους αύταί γνωρίζουν δέν μετέχουν. Τό ζήτημα είναι 
σημαντικόν. Διότι ό Διάλογος αύτός ήρχισε πανορθοδόξως μέ απόφασιν 
πανορθόδοξον καί συνεχίζεται σέ έπίπεδον πανορθόδοξον. Υ πάρχει κά
ποια ήθική δέσμευσις τών Εκκλησιών, αί όποίαι δέν μετέχουν, είς μίαν δε- 
δομένην στιγμήν νά έπωμισθουν τάς εύθύνας των, όπως απορρέουν έκ τών 
πανορθοδόξως έπιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Παράδειγμα: ή Εκκλησία 
τής Ε λλάδος δέν μετέσχεν είς τήν Β' Πανορθόδοξον Διάσκεψιν τής Ρό
δου (1963), όταν έπρόκειτο νά προταθή ό Διάλογος «έπί ϊσοις οροις»» μέ τήν 
Ρωμαιοκαθολικήν Εκκλησίαν, αλλ’ ή Διάσκεψις συνήλθεν. Ή  απόφασις 
έλήφθη. Εκοινοποιήθη ή απόφασις αύτή είς τήν Εκκλησίαν τής Ελλάδος, 
ή όποία μετά σκέψιν μετέσχεν είς τά έφεξής καί μετέχει είς τόν Διάλογον. 
Συμφωνώ πάντως μέ τόν άγιον Τρανσυλβανίας, ότι πρέπει κάτι νά γραφή 
είς τό κείμενόν μας, κάτι τό όποίον τουλάχιστον ήθικώς νά δεσμεύη τάς 
Εκκλησίας, ώστε νά συμπορεύωνται είς τά πανορθοδόξως αποφασιζομένα 
έπί τών Διαλόγων. Αύτή είναι ή γνώμη μου.

Ό Σεβ. Πέτρας: Άγιε Πρόεδρε, είς τήν προηγουμένην Διορθόδοξον 
Προπαρασκευαστικήν Επιτροπήν όταν ώμίλησα μέ είπατε απαισιόδοξον. 
Ή  απαισιοδοξία μου αύτή συνεχίζεται ακόμη. Γίνεται πολλή συζήτησις διά 
τό θέμα τών Διαλόγων καί νομίζω ότι τό θέμα αύτό πρέπει νά απασχολήση 
πολύ περισσότερον τήν παρουσαν Διάσκεψιν παρά τήν μέλλουσαν νά 
συνέλθη Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Οί περισσότεροι Διάλογοι δέν θά 
φθάσουν μέχρι τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Θά έκπέσουν αφ’ έαυτών, 
διότι πολλάκις συζητουμεν μέ Οργανισμούς καί όχι μέ Εκκλησίας. Αί δια- 
δικασίαι διά τάς όποίας εγινε τότε συζήτησις, δέν είναι διαδικασίαι, αί 
όποίαι θά απασχολήσουν τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Ή  συζήτησις, 
έπομένως, ή όποία γίνεται είναι πολύ μεγάλη καί έν πολλοίς δέν εχει τόσην 
σημασίαν. Συμφωνώ είς πολλά σημεία, τά όποία εθιξεν ό άγιος Τρανσυλ
βανίας. Διαφωνώ όμως ότι, όταν μία Εκκλησία λάβη τήν απόφασιν νά μή 
συμμετέχη είς ενα Διάλογον, πρέπει νά τής έπιβληθή κατόπιν νά ακολούθηση 
όλόκληρον τήν Εκκλησίαν. Διά νά μή συμμετέχη είς ενα Διάλογον σημαίνει 
ότι υπάρχει κάποιος λόγος. Ε κείνο πού θά παρεκάλουν είναι νά μή σταθώμεν 
πολύ είς τάς διαδικασίας αύτάς. Υ πάρχουν σπουδαιότερα σημεία πού πρέ
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πει νά συζητήσωμεν. Αί διαδικασίαι είναι θέμα τών Έπιτροπών Διαλόγου 
καί οχι τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Ο Σεβ. Πάφου. Άγιε Πρόεδρε, πιστεύω ότι διά τούς τρεΐς Διαλόγους 
- μετά τών Παλαιοκαθολικών, τών Αρχαίων ’Ανατολικών Έκκλησιών καί 
τών Ρωμαιοκαθολικών - πρέπει νά μή παρουσιαζώμεθα ώς κατά τόπους 
Έκκλησίαι, άλλά πρέπει πρό τών Διαλόγων νά συσκεπτώμεθα διά τό τί δέον 
γενέσθαι, ούτως ώστε έάν μία Έκκλησία έχη κάποιους λόγους νά μή πάη 
είς τόν Διάλογον, νά έξετασθή έσωτερικά, ένδορθόδοξα. Θά διασκεδάσω- 
μεν πιθανώς τούς φόβους ή θά πάρωμεν άπόφασιν ότι, έάν δέν ρυθμίση 
τάς σχέσεις αυτής ή μεθ’ ης διαλεγόμεθα Έκκλησία - ή Ρωμαιοκαθολική 
φερ’είπεΐν - μέ όλην τήν Ο ρθοδοξίαν καί όχι μόνον μέ μίαν έπί μέρους 
Έκκλησίαν, θά συμπεριφερθώμεν ώς σώμα ορθόδοξον. Τοιουτοτρόπως, 
δέν θά φέρη τό βάρος μία Έκκλησία, πού πιθανώς δέν θά συμμετέχη είς 
κάποιον Διάλογον. Δράττομαι τής ευκαιρίας διά νά θέσω καί εν αλλο θέμα. 
Ή μεΐς ώς Έκκλησία Κύπρου έχομεν λάβει άπόφασιν, έάν οί Άγγλικανοί 
προχωρήσουν είς τήν χειροτονίαν τών γυναικών νά διακόψωμεν τόν Διάλο
γον μετ’ αυτών. Καί άσφαλώς θά φέρωμεν κάποιο βάρος. Δι’ αυτό πρέπει 
νά έξετασθή ένδορθόδοξα, έάν πράγματι ή χειροτονία τών γυναικών είναι 
σωστή καί άφου έξετασθή ένδορθόδοξα, τήν αποψιν τής Έκκλησίας τής 
Κύπρου νά τήν άσπασθουν όλαι αί Έκκλησίαι καί όλοι νά θέσωμεν τό θέμα 
έπί τάπητος, ότι είναι άπαράδεκτος ή χειροτονία τών γυναικών καί ότι, έάν 
προβήτε είς τήν χειροτονίαν τών γυναικών, θά διακόψωμεν τόν Διάλογον. 
Διατί νά τόν διακόψη ή Έκκλησία Κύπρου μόνον; Νά έρχώμεθα, δηλαδή, είς 
βοήθειαν τής έπί μέρους Έκκλησίας, όταν έχη κάποιο πρόβλημα. Θά ήθελα 
νά προτείνω καί κάτι πού μάς έχει έπιφορτίσει ή Σύνοδος τής Έκκλησίας 
μας. Έ ά ν  είναι δυνατόν - καί κάνω μίαν πρότασιν τώρα - ή Έκκλησία τής 
Ελλάδος πού έχει Θεολογικάς σχολάς νά άνελάμβανε τήν έργασίαν αυτήν 
διά τό θέμα τής χειροτονίας τών γυναικών, νά έφερνε τά πορίσματα έδώ καί 
μία μικρή Διορθόδοξος Έπιτροπή νά τά έπεξεργασθή ένδεχομένως περαιτέ
ρω καί νά τά φέρη είς μίαν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Έπιτροπήν 
διά νά λάβωμεν γνώσιν όλαι αί Ορθόδοξοι Έκκλησίαι, τί δέον γενέσθαι διά 
τό ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ αγιε Πάφου. Κ ατ’άρχήν ή διαφοροποί- 
ησις, τήν όποίαν κάμνετε μεταξύ Διαλόγων καί ότι είς τούς μέν Διαλόγους 
μετά τών Ρωμαιοκαθολικών, Παλαιοκαθολικών καί Άρχαίων Άνατολικών 
πρέπει νά εϊμεθα ήνωμένοι, ένώ είς τούς αλλους Διαλόγους ήμπορουμε νά 
φανώμεν καί μή ήνωμένοι ή νά ένεργώμεν ώς μεμονωμέναι Έκκλησίαι, δέν 
μέ ευρίσκει ούτε έκκλησιολογικώς ούτε ήθικώς σύμφωνον. Άλλά είναι θέμα, 
τό όποΐον ήμπορεΐ νά συζητηθή. Διά τό θέμα τής χειροτονίας τών γυναικών 
είναι γενικόν αϊτημα ότι πρέπει κάτι νά γίνη, ότι ένδορθοδόξως πρέπει νά 
άντιμετωπισθή καί νά υπάρξη μία θεολογική καί γενικωτέρα θεμελίωσις του 
non possumus διά τήν χειροτονίαν τών γυναικών. Επομένως, ή αποψίς σας 
είναι σωστή ότι κάποιος κάπου πρέπει νά άναλάβη τήν ευθύνην νά φέρη έπί
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τό αυτό τούς ορθόδοξους θεολόγους η τούς έκπροσώπους τών Ορθοδόξων 
Εκκλησιών διά νά θεμελιώσουν τό διατί δέν συμμεριζόμεθα τήν χειροτο- 
νίαν τών γυναικών. Έ ν  σημεΐον ακόμη θά μου έπιτρέψετε, αγιε αδελφέ, νά 
εϊπω ότι μεμονωμένως μία Εκκλησία δι’ ενα συγκεκριμένον λόγον δέν θά 
πρέπει νά κοινοποιη τήν απόφασίν της, ότι «έάν γίνη αυτό θά απόσχω». Τό 
αϊτημα αυτό πρέπει νά έρχεται είς τό σώμα τών Ο ρθοδόξων Εκκλησιών, 
έκεΐ νά συζητηται, έκεΐ νά πείθεται η νά πείθη καί έν συνεχεία νά γίνωνται αί 
ένέργειαι πρός τά έξω. Άλλοίμονον, έάν ή Εκκλησία Κύπρου ανακοινώση 
από τώρα τήν απόφασίν της είς τήν Άγγλικανικήν Εκκλησίαν. Διότι ήμπορεΐ 
ή άποψις της Ο ρθοδόξου Εκκλησίας νά είναι νά συνεχίσωμεν τόν Διάλο
γον καί παρά τήν χειροτονίαν τών γυναικών, όπως τό κάμνωμεν μέ τούς 
Λουθηρανούς καί μέ τούς Μετερρυθμισμένους, μέ τούς οποίους ηλθομεν είς 
νέον Διάλογον έν πλήρει γνώσει ότι έχουν τήν χειροτονίαν τών γυναικών. Αί 
ένστάσεις μας πρός ώρισμένα αρνητικά σημεΐα ένός Διαλόγου καί ή συμμε
τοχή μας είς τόν Διάλογον καθ’ έαυτόν είναι δύο διαφορετικά πράγματα.

Ό Σεβ. Πάφου: Τό ανέφερα αυτό διά νά θίξω ακριβώς τό πρόβλη
μα ότι δέν είναι σωστόν νά απέχη μία Εκκλησία, αλλά προηγουμένως νά 
έξετάζεται τό θέμα ένδορθόδοξα.

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, θέλω νά αναφερθώ 
είς τήν έκφρασθεΐσαν από πολλούς σεβαστούς συνέδρους άποψιν ότι ή δι
εργασία της προετοιμασίας τών Διαλόγων ένδεχομένως δέν θά προλάβη τήν 
Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον καί έπομένως όσα έδώ λέγονται περί της με
θοδολογίας καί της θεματολογίας τών Διαλόγων είναι έκτός αντικείμενου. 
Θέλω νά υπενθυμίσω ότι ενας από τούς σοβαρούς λόγους, διά τούς οποίους 
ή Ορθόδοξος Εκκλησία ήθέλησε νά συγκαλέση τήν Αγίαν καί Μεγάλην 
Σύνοδον ηταν ακριβώς τά θέματα της σχέσεώς της πρός τόν λοιπόν χρι
στιανικόν κόσμον καί πρός τήν Οίκουμενικήν κίνησιν. Άν υπάρχουν θέμα
τα, έπί τών οποίων χρειάζεται νά λάβη θέσιν ή Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος 
είναι ακριβώς τά θέματα αυτά. Θέλω έπίσης νά έπισημάνω ότι δέν πρέπει 
νά φαντασθώμεν τό έργον της μελλούσης Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου ώς 
έργον, τό οποΐον θά περιορισθη είς τήν διατύπωσιν ώρισμένων όρων. Άν ϊδη 
κανείς τά πρακτικά τών Οίκουμενικών Συνόδων, θά διαπιστώση ότι, μέχρις 
ότου φθάσουν οί συνοδικοί Πατέρες είς τήν διατύπωσιν Ό ρω ν, προηγεΐται 
μία μακρά περίοδος, κατά τήν οποίαν έκτίθενται καί αναλύονται προβλήμα
τα, αναλύονται θέσεις καί μελέται καί, έπί τη βάσει αυτης της προεργασίας, 
καταλήγει ή αγια Σύνοδος είς τήν διατύπωσιν ώρισμένων Ό ρω ν. Επομένως, 
πιστεύω ότι όλη αυτή ή προβληματική, τήν οποίαν έξέθεσεν ή Γραμματεία 
έπί της Προπαρασκευης είναι - καί πρέπει νά είναι -  ad referendum πρός τήν 
Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Ή  αδυναμία δέν έγκειται είς αυτό, έγκειται 
είς τό ότι έπικρατεΐ ανάμεσα είς τούς Ορθοδόξους εν κλΐμα, ότι ή Σύνοδος 
πρέπει νά συνέλθη μετά τό 2000 καί ότι ώθουμεν τήν σύγκλησιν της Αγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου είς τήν τρίτην χιλιετίαν. Είπε χθές ο αγιος Τρανσυλ
βανίας, ότι ή δευτέρα χιλιετία  του χριστιανισμου ητο χιλιετία διασπάσεων



—  116 —

καί διαιρέσεων καί ότι θά πρέπει ή τρίτη χιλιετία  νά γίνη χιλιετία ένότητος 
καί είρήνης. Συγχρόνως, πρέπει νά διεπιστώσαμεν ότι ή δευτέρα χιλιετία 
ηταν χιλιετία απουσίας τής συνοδικής λειτουργίας τής Ορθοδοξίας. Καί 
θά είναι μεγάλο κρίμα, έάν έπιτρέψωμεν ή Σύνοδος τής Ορθοδοξίας νά 
συνέλθη είς τήν τρίτην χιλιετίαν. Μέ τήν προοπτικήν, λοιπόν, ότι δέν πρέπει 
νά θεωρώμεν ώς πολύ μακράν τήν περίοδον τής Άγίας καί Μεγάλης Συνό
δου, δέν αντιλαμβάνομαι διά ποίον λόγον εχομεν τήν έντύπωσιν ότι ή με
θοδολογία καί ή θεματολογία θά πρέπει νά θεωρηθουν ώς κάτι τό όποίον 
δέν εχει σχέσιν μέ τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Ό λοι οί Διάλογοι - 
άν έξαιρέση κανείς τόν Διάλογον μέ τούς Παλαιοκαθολικούς - θά εχουν, 
νομίζω, αρκούντως μακράν ίστορίαν καί θά φθάσουν τήν σύγκλησιν τής 
Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ώστε νά ήμπορέση νά ασχοληθή μέ αύτούς. 
Εύχαριστώ.

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γαλίτης: Εύχαριστώ άγιε Πρόεδρε. Ο  κ. Ζήσης 
ώμίλησε περί «ορων». Νομίζω ότι δέν ήμπορουμε νά όμιλώμεν περί «ορων», 
ότι ή μέλλουσα Άγία καί Μεγάλη Σύνοδος θά έκφέρη ορους, αλλά μόνον 
κανόνας. Μία διόρθωσις διά νά μή νομίζωμεν ότι θά ασχοληθώμεν καί μέ 
δογματικά θέματα. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πατέρες καί αδελφοί, νομίζω ότι πρέπει νά προ- 
ωθήσωμεν τήν έργασίαν μας καί ότι αρκούντως διεφωτίσθησαν ώρισμένα 
σημεία. Πρώτον, από τήν πρωινήν συζήτησιν βγαίνει σαφώς τό συμπέρα
σμα, ότι πρέπει όπωσδήποτε νά διευρυνθή ό πρόλογος του κειμένου περί Δι
αλόγων. Καί νά εύρυνθή πρός τήν κατεύθυνσιν νά υπάρχουν ώρισμένοι πα 
ράγραφοι, αί όποίαι θά καλύπτουν τάς έκκλησιολογικάς προϋποθέσεις, υπό 
τάς όποίας καί διά τάς όποίας κάμνομεν τόν Διάλογόν μας. Αύτό τό καθήκον 
πρώτον καί κατ’ αρχήν πρέπει νά τό αναθέσωμεν είς τήν Επιτροπήν καί νά 
μάς φέρη συγκεκριμένην διατύπωσιν. Ε ά ν  κάνωμεν αύτό ήδη θά εχωμεν 
νά παραπέμψωμεν είς τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον εν στοιχείον θεο- 
λογικώτερον, έπί του όποίου θά ήμπορή έν καιρω νά αποφανθή. Δεύτερον, 
συμφωνώ ότι όλα τά ένταυθα αποφασιζόμενα, ακόμη καί τά πρακτικώτερα, 
δέν ήμπορουν νά εχουν ίσχύν παρά μόνον έν όψει καί κατ’ αναφοράν πρός 
τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Επειδή όμως είναι προβλήματα σήμε
ρον αντιμετωπιζόμενα, ό καλλίτερος τρόπος αντιμετωπίσεως είναι αύτός, 
τόν όποίον έξεθέσαμεν όλοι μας τό πρωί. Τά σημεία, τά όποία εχουν περι- 
στασιακόν χαρακτήρα, νά έπισημανθουν καί αύτά νά προωθηθουν από τάς 
Εκκλησίας μας ώς διορθωτέα, ώς χρήζοντα αντιμετωπίσεως καί έπιλύσεως 
κατά τήν πορείαν τών Διαλόγων. Δέν είναι δυνατόν νά εχωμεν συνεχώς πα
ράπονα από τούς μεθ’ ων διαλεγόμεθα καί νά μή τούς λέγωμεν που θέλομεν 
νά διορθωθουν τά πράγματα. Ε ά ν  ίσχύουν αύτά, τά όποία λέγω, δυνάμεθα 
νά είσέλθωμεν είς τήν συζήτησιν τών έπί μέρους Διαλόγων ενος πρός ενα. 
Είς τήν συνέχειαν θά ϊδωμεν τί θά συστήσωμεν είς τήν Επιτροπήν ώς πρός 
τό εργον, τό όποίον εχει νά κάμη.

Ό Σεβ. Κιέβου: Σεβασμιώτατε, θά έπεθύμουν νά διευκρινήσω δύο
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ζητήματα. Τό πρώτον άναφέρεται είς τήν προετοιμασίαν του περί τών Δια
λόγων κειμένου διά τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Τό δεύτερον ζήτη
μα, άναφέρεται είς τήν προετοιμασίαν μιάς πανορθοδόξου άποφάσεως έπί 
τής διεξαγωγής, ήτοι τής μεθόδου τών Διαλόγων. Είς ό,τι άφορα είς τήν 
διεξαγωγήν καί τήν μέθοδον τών Διαλόγων, ή Προσυνοδική Πανορθόδο
ξος Διάσκεψις δύναται νά άποφασίση ούτως ώστε, νά μή παραπεμφθή δι’ 
άπόφασιν είς τήν Σύνοδον. Παρακαλώ τήν Ολομέλειαν νά δώση έντολήν 
είς τήν Έπιτροπήν έπί τών Διαλόγων νά έργασθή πρός αυτήν κυρίως τήν 
κατεύθυνσιν, ήτοι άφ’ ένός μέν νά συντάξη έν κείμενον περί τών Διαλό
γων διά τήν Σύνοδον καί άφ’ έτέρου, κεχωρισμένως εν κείμενον διά τήν 
μέθοδον διεξαγωγής τών Διαλόγων, τό όποΐον πρέπει νά γίνη δεκτόν υπό 
τής Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως διά κοινήν ήμετέραν κα- 
θοδήγησιν είς τήν διεξαγωγήν όλων τών Διαλόγων, περί τών όποίων θά 
όμιλήσωμεν περαιτέρω. Ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Συμπίπτουν αί άπόψεις μας. Κατά τουτο μόνον δέν 
έχω σαφή έννοιαν, έάν τά έπί μέρους αυτά μεθοδολογικά πρέπει παρ’ όλα 
αυτά νά υπάρχουν είς τόν φάκελον τόν πρός τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνο
δον. Διότι ό,τι καί έάν κάμνωμεν, τό κάμνομεν ad referendum πρός τήν Άγίαν 
καί Μεγάλην Σύνοδον. Είμαι προσωπικώς σύμφωνος νά γίνη αυτή ή διττή 
έργασία. Έ ντός του φακέλου όμως περί Διαλόγων νά υπάρχουν καί αυτά 
πού θά κάμνωμεν άμέσως, είς τρόπον ώστε ή Άγία καί Μεγάλη Σύνοδος νά 
έχη πλήρη είκόνα του τί έχει γίνει μέχρι σήμερον έπί τών Διαλόγων.

Ο Σεβ. Κ αρθαγένης. Κατ’ άρχήν ήμπορώ νά συμφωνήσω μέ τήν με
θοδολογίαν καί τήν θεματολογίαν, τήν όποίαν θά όρίσωμεν. Άλλ’ όπως γνω
ρίζετε, οί Διάλογοι δέν γίνονται μέ έμάς, γίνονται καί μέ αλλους. Καί πρέπει 
νά συνεννοηθώμεν καί μέ τούς αλλους, έάν θέλουν, τήν μεθοδολογίαν καί 
θεματολογίαν αυτήν.

Ο Σεβ. Γραμματεύς. Πρίν ή άρχίση ή συζήτησις έπί του Διαλόγου 
μετά τών Άγγλικανών, θά ήθελα νά διευκρινήσω, αγιε Πρόεδρε, ότι έκρίθη 
σκόπιμον νά μή συμπεριληφθή είς τήν είσηγητικήν παρουσίασιν του θέματος 
ή πρόσφατος συνεδρία τής Έπιτροπής Διαλόγου. Τό Steering Committee συν
εδρίασε τέλος Σεπτεμβρίου είς Μ. Βρεταννίαν μέ σκοπόν νά άνασκοπήση τά 
γενόμενα μετά τό κοινόν κείμενον τής Ιρλανδίας καί νά όρίση τά του νέου 
κύκλου συζητήσεων. Ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ο  Διάλογος μετά τών Άγγλικανών περιλαμβά
νει, πρώτον, τό στοιχεΐον τής θετικής άποτιμήσεως, τής ίκανοποιήσεως τήν 
όποίαν έχομεν ώς Ορθόδοξος Έκκλησία καί, είς τήν συνέχειαν, περιγράφει 
μερικά σημεΐα, έπί τών όποίων υπάρχει ποιά τις κατάστασις άνεπαρκείας έν 
τω Διαλόγω, τήν όποίαν έπισημαίνει ή ορθόδοξος πλευρά. Τά σημεΐα αυτά 
είναι τέσσαρα. (α) ή μή άπάλειψις του Filioque, παρά τήν υπάρχουσαν συμ
φωνίαν, (β) ή χειροτονία τών γυναικών, (γ) αί έκκλησιολογικαί προϋποθέσεις 
τών Άγγλικανών, καί (δ) ώρισμέναι διακηρύξεις, αί όποΐαι θίγουν τό κυρος 
καί τής θεολογίας καί του Διαλόγου καθ’ έαυτόν. Τά τέσσαρα αυτά σημεΐα
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είναι έξ έκείνων, τά οποΐα πρέπει νά έπισημανθουν διά νά προωθηθουν.
Ό Σεβ. Δ ημητρ ιάδος : Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ή αναφορά τών τεσσάρων 

σημείων, τά οποΐα έπεσημάνατε καί έσεΐς είς τό κείμενον, γίνεται κατά κά
ποιον τρόπον διαπιστωτικώς. Δηλαδή μνημονεύονται τά τέσσαρα αυτά 
σημεΐα ώς παρεμβάλλοντα δυσκολίας είς τήν ομαλήν πορείαν του Διαλόγου 
μετά τών Άγγλικανών. Επιθυμώ ν νά συμπληρώσω τήν πρότασίν σας, θά 
προέτεινα νά προχωρήσωμεν ακόμη εν βημα καί νά καταστήσωμεν σκλη- 
ροτέραν τήν τοποθέτησίν μας. Πρόκειται περί σοβαρών πράγματι σημείων
- όπως ή χειροτονία τών γυναικών καί αί ατυχεΐς δηλώσεις έπί δογματικών 
θεμάτων — τά οποΐα δυναμιτίζουν ούτως είπεΐν τήν πορείαν του Διαλόγου. 
Μήπως θά έπρεπε νά δηλώση ή Ο ρθόδοξος Εκκλησία σαφώς ότι ή άρσις 
τών έμποδίων αυτών τίθεται ώς προϋπόθεσις διά τήν περαιτέρω ομαλωτέραν 
πορείαν του Διαλόγου. Ή  πρότασίς μου είναι νά σκληρύνωμεν κάπως τήν 
γλώσσαν μας έν όψει τών δυσκολιών, αί οποΐαι παρεμβάλλονται.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εναπόκειται είς τήν Επιτροπήν νά δώση τόν τό
νον είς τό κείμενον καί ασφαλώς θά ληφθουν υπ’ όψιν αί απόψεις ότι πρέπει 
νά σκληρυνθη κάπως ή θέσις μας.

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γαλίτης: Σεβασμιώτατε, ώς μέλος της ’Επιτροπης 
Διαλόγου μετά τών Άγγλικανών δύναμαι νά εϊπω ότι τά σημεΐα, τά οποΐα 
δίδονται έδώ αποδίδουν πλήρως, δ ι’ ολίγων καί συνοπτικώς, τήν πραγμα
τικότητα του Διαλόγου. Τό κάθε εν από αυτά είχε συζητηθη διά μακρών 
είς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Επιτροπήν καί τό κείμενον 
αποδίδει τό νόημα αυτών πού έλέχθησαν. Είς τήν έπομένην σελίδα του κει
μένου λέγεται ότι «ή Επιτροπή συνιστά όπως μή δίδηται μεγάλη σημασία είς 
τήν παράλληλον εκθεσιν καί περιγραφήν τών εκατέρωθεν θέσεων». Αυτό 
συμβαίνει μόνον είς περιπτώσεις κατά τάς οποίας υπάρχει διαφωνία μεταξύ 
Ορθοδόξων καί Άγγλικανών καί σαφώς έκ τών συζητήσεων διαπιστουνται 
διαμετρικώς αντίθετοι απόψεις, οπότε καί ή λύσις είναι νά καταγραφουν έξ 
αμφότερων τών μερών. Καί μία παρατήρησις διατυπώσεως. Είς τό τέλος της 
§ 3 προτείνω νά προστεθη «ή πρότασις άπαλείψεως τον Filioque δέν ετυχεν 
άνταποκρίσεως έκ μέρους τών ’Αγγλικανών». Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Αξώμης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, έπί του έρωτήματος του άγίου 
Δημητριάδος έχω νά αναφέρω ότι κατά τήν τελευταίαν ακριβώς συνεδρί
αν της Επιτροπης Διαλόγου Ορθοδόξων - Άγγλικανών (28 Σεπτεμβρίου
-  2 Οκτωβρίου 1986) είς τήν Άγγλίαν, ή ορθόδοξος πλευρά έσκλήρυνε τρό
πον τινά τήν θέσιν της καί έζήτησε ρητώς πλέον ή Άγγλικανική Εκκλησία 
νά μας δώση τήν έπίσημον θέσιν πού λαμβάνει έναντι τών δηλώσεων του 
έπισκόπου του Durham. Μερικοί έκπρόσωποι μάλιστα τών Εκκλησιών 
ήπείλησαν μέ αποχώρησιν έκ του Διαλόγου, έάν τά θέματα αυτά δέν τεθουν 
οριστικώς. Ή ρχισε, δηλαδή, μία νέα μεθοδολογία. Εγράφησαν μάλιστα καί 
πολλά νέα θέματα πρός συζήτησιν. Δέν αδιαφορεΐ, μέ άλλα λόγια, ή Διορ
θόδοξος Επιτροπή ώς πρός τό θέμα του Διαλόγου, αλλ’ ουτε καί περί της 
στάσεως, τήν οποίαν πρέπει νά τηρήση. Ευχαριστώ.
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Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδάς: Εκαλύφθην έν τινι μέτρω από τόν κ. 
Γαλίτην. Ε ν  σχέσει πρός όσα είπε ό άγιος Δημητριάδος, θά ήθελα νά εϊπω 
ότι ϊσως αύτή δέν είναι ή κατάλληλη στιγμή πού θά πρέπει νά έπιλεγή διά τήν 
σκλήρυνσιν τής τακτικής είς τόν Διάλογον μέ τούς Άγγλικανούς σχετικώς μέ 
τό θέμα τής χειροτονίας τών γυναικών. Θά πρέπει πρώτον οί Ορθόδοξοι, δ ι’ 
αύτής τής Επιτροπής, διά τής όποίας σκεπτόμεθα νά μελετήσωμεν τό θέμα, 
νά εχη μερικά θεολογικά συμπεράσματα ώς πρός τήν ορθόδοξον παράδοσιν 
διά τό θέμα τής χειροτονίας τών γυναικών, ουτως ώστε ή σκλήρυνσις νά 
είναι θεμελιωμένη σέ θεολογικούς λόγους.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συμφωνώ μέ τόν κ. Φειδά. Νομίζω ότι ή Επιτροπή 
θά εχη καί τό δύσκολον αύτό εργον νά έκθεολογήση τήν όλην υπόθεσιν.

Ό Σεβ. Κορίνθου: Άγιε Πρόεδρε, άγιοι αδελφοί, τό λεχθέν υπό του 
άγίου Δημητριάδος είναι καί μία απόφασις τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. 
Άλλ’ όπως αντελήφθημεν έκ τών όσων έλέχθησαν, ήδη είς αύτόν τουτον τόν 
Διάλογον ελαβε χώραν κάποια σκλήρυνσις έκ μέρους του ορθόδοξου συμ- 
προέδρου. Ο  κ. Φειδάς είπε ότι δέν είναι ακόμη ή στιγμή νά σκληρύνωμεν 
τήν στάσιν μας. Πιθανόν. Τό ότι είναι ανάγκη νά σκληρυνθή ή θέσις μας είναι 
γεγονός. Τό πότε καί πώς θά γίνη αύτό είναι άλλο θέμα. Θέμα σταθμίσεως 
καί τακτικής. Νά γίνη μία προπαρασκευή. Ελέχθη πολύ σωστά καί αύτό 
από τόν κ. Φειδά. Ή  πρότασίς μας είναι νά γίνη διορθόδοξον ακαδημαϊκόν 
Συμπόσιον, τό όποίον θά έκπονήση θεολογικόν κείμενον έπί τής χειροτονί
ας τών γυναικών διά νά διευκρινηθή ετι περισσότερον ή τοποθέτησις τής 
Εκκλησίας μας έπί του θέματος. Αύτό είναι πλέον ή απαραίτητον. Ήμείς, 
οί όποίοι εχομεν τήν χειροτονίαν καί γνωρίζομεν τά τής χειροτονίας, εχομεν 
τήν αποστολικήν διαδοχήν καί εϊμεθα έπηρεασμένοι από αύτό, όμιλουμεν 
περί χειροτονίας. Ό σον αφορα όμως είς τούς Άγγλικανούς, πρόκειται πρά
γματι περί χειροτονίας; Αύτοί ουτοι οί Άγγλικανοί έπίσκοποι καί πρεσβύτε- 
ροι εχουν χειροτονίαν καί ίερωσύνην; Κατά τινας δέν εχουν, κατ’ άλλους 
εχουν. Είναι εν πρόβλημα. Άς τό αφήσωμεν καί άς προχωρήσωμεν, αφου ήδη 
εχουν γραφή πολλά έπ’ αύτου. Υ πάρχουν Διάλογοι μετ’ άλλων Εκκλησιών 
καί Ομολογιών, αί όποίαι χρησιμοποιουν ήδη κατά τήν τελετουργίαν 
γυναίκες. Ε χ ο υ ν  ίερωσύνην αί γυναίκες αύταί; Ε ίναι «κεχειροτονημέναι»; 
Ό τα ν όμως οί Διαμαρτυρόμενοι απορρίπτουν τήν ίερωσύνην καθ’ έαυτήν, 
πώς ήμείς ήμπορουμεν νά όμιλώμεν περί τής ίερωσύνης τών γυναικών; 
Κατ’ έμέ πρόκειται μάλλον περί «διδασκαλισσών». Καί «διδασκαλίσσας» 
εχουν καί αί άλλαι προτεσταντικαί Ομολογίαι, «διδάσκαλοι» δέ είναι καί 
οί άνδρες κεχειροτονημένοι. Τό ϊδιον θά ίσχύη καί διά τούς Άγγλικανούς. 
Επομένως είναι ανάγκη νά έξετασθή τό θέμα από όλας τάς πλευράς διά νά 
αποφεύγωνται ακριβώς αί προστριβαί. Καί έκείνο πού τελικώς θά πρέπει νά 
έπικρατήση είναι ή ορθόδοξος άποψις, διότι ή ορθόδοξος διδασκαλία είναι 
ή αλήθεια καί ή αλήθεια πρέπει νά έπικρατή. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Κιέβου: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, έπιθυμώ νά στρέψω τήν προσοχήν 
όλων τών μελών τής Ολομελείας είς τό έξής θέμα: Ε π ί τή βάσει τίνος κρι
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τηρίου έγένετο ή κατάταξις τών Διαλόγων; Διατί οί Άγγλικανοί έτέθησαν 
είς τήν πρώτην θέσιν, μετά οί Παλαιοκαθολικοί, αί Άρχαΐαι Άνατολικαί 
Έκκλησίαι, οί Ρωμαιοκαιθολικοί κ.λπ. Υ πάρχει ποιά τις άρχή ή έχουν 
καταταχθή κατ’ άλφαβητικήν σειράν; Νομίζω ότι τουτο έχει σημασίαν, ήτοι 
είς ποίαν σειράν κατατάσσομεν τούς Διαλόγους, καί θά ήθελον νά άκούσω 
τήν γνώμην υμών. Δέν θά έδει νά γίνη ή κατάταξις τών Διαλόγων έπί τή 
βάσει του κριτηρίου, έάν αυτή ή έκείνη ή Έκκλησία ή Ομολογία ευρίσκεται 
πλησιέστερον πρός τήν Ορθοδοξίαν; Καί αν έπιλέξωμεν τό κριτήριον τουτο, 
τότε δέν θά έδει νά κατατάξωμεν τούς Άγγλικανούς είς τήν πρώτην θέσιν, 
άλλά νά ευρωμεν μίαν θέσιν, ή όποία άνταποκρίνεται καλλίτερον είς τήν 
τοιαύτην ίεράρχησιν τών Διαλόγων. Μία τοιαύτη κατάταξις τών Διαλόγων 
θά δηλώνη κατά πόσον αυτή ή έκείνη τών Έκκλησιών ευρίσκεται πλησι
έστερον είς τήν ορθόδοξον κατανόησιν τής Έκκλησίας.Ίσως, κατά τήν 
γνώμην μου, θά έδει νά τοποθετήσωμεν είς τήν πρώτην θέσιν τάς Άρχαίας 
Άνατολικάς Έκκλησίας ή τούς Παλαιοκαθολικούς. Τουτο δυνάμεθα νά τό 
συζητήσωμεν, άλλ’ έν πάση περιπτώσει, κατά τήν άντίληψιν ήμών, ή Παλαι- 
οκαθολική Έκκλησία καί αί Άρχαΐαι Άνατολικαί Έκκλησίαι είναι έγγύς 
τής Ορθοδοξίας καί πρέπει νά τοποθετηθουν είς τήν πρώτην θέσιν. Είτα ό 
Διάλογος μετά τών Ρωμαιοκαθολικών, τών Άγγλικανών, τών Λουθηρανών 
καί, τέλος, τών Μετερρυθμισμένων. Νομίζω ότι τουτο έχει θεμελιώδη σπου- 
δαιότητα, διότι είς τό προοίμιον ή είς τό κείμενον, τό όποΐον άπευθύνεται είς 
τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, είναι άναγκαΐον νά καθορισθή ή θεμελιώ
δης διδασκαλία τής Ο ρθοδοξίας περί τής Έκκλησίας καί ποΐαι Έκκλησίαι 
ευρίσκονται έγγύτερον είς ήμάς. Ουτω θά υπάρχη ποιά τις έννοια καί συνέ
πεια καί διά τουτο, έάν καθορισθή υφ ’ ήμών τοιαύτη άρχή, τότε δυνάμεθα 
νά έχωμεν Διαλόγους μετά πάντων - ήτοι μέ Παλαιοκαθολικούς, Άρχαίας 
Άνατολικάς Έκκλησίας, Ρωμαιοκαθολικούς, Άγγλικανούς, Λουθηρανούς, 
Μετερρυθμισμένους, άλλ’οί Διάλογοι αυτοί φέρουν διάφορον χαρακτήρα, 
άναλόγως πρός τόν βαθμόν έγγύτητος ή άποστάσεως έκ τής Ορθοδοξίας. 
Ο  Μητροπολίτης Κορίνθου ορθώς είπεν ότι ή χειροτονία τών γυναικών 
είναι άρνητικόν στοιχεΐον είς τόν Διάλογον ήμών μετά τών Άγγλικανών. 
Είναι άληθές, άλλά καί οί Λουθηρανοί έπίσης έχουν τήν χειροτονίαν τών 
γυναικών. Οί Μετερρυθμισμένοι έπίσης έχουν γυναΐκας πάστορας. Συνεχί- 
ζομεν τόν Διάλογον μετά τών Άγγλικανών, άλλ’ ό χαρακτήρ του Διαλόγου 
είναι διάφορος. Τουτο πρέπει νά διευκρινηθή έξ άρχής. Ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Γραμματεύς. Ώς πρός τό πρώτον έρώτημα του άγίου Κιέβου 
έχω νά παρατηρήσω, Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ότι ή Διορθόδοξος Προπαρασκευ
αστική Έπιτροπή είς τό κείμενόν της περί τών σχέσεων τής Ορθοδόξου 
Έκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον κατεχώρισεν άπλώς τάς 
Έκκλησίας μέ βάσιν τό χρονικόν κριτήριον τής διορθοδόξου προετοιμασίας 
καί ένάρξεώς των καί οχι μέ βάσιν τήν έκκλησιολογικήν άξιολόγησίν των.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Νομίζω ότι τό κριτήριον τό ίστορικόν είναι τό καλλί
τερον άπό όλα καί χωρίς νά έπιμείνωμεν είς μίαν λογικήν ή έκκλησιολογικήν
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ή θεολογικήν σειράν παρακάμπτομεν τήν δυσκολίαν. Είναι έπαρκές τό κρι- 
τήριον αύτό, ώστε νά μή χρήζη περαιτέρω συζητήσεως.

Ό Σεβ. Πλοεστίου: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ώς μέλος τής Επιτροπής Δια
λόγου μετά τών Άγγλικανών νομίζω ότι θά εδει νά αναφέρω ώρισμένα 
στοιχεία, σχετικά πρός τήν συζήτησιν αύτήν καί θά έπεθύμουν νά τονίσω 
τήν ίδέαν ότι ό Διάλογος ευρισκέται είσέτι έν έξελίξει καί ότι ώρισμένοι 
'Ορθόδοξοι καί οί Άγγλικανοί τής Επιτροπής λέγουν ότι ό Διάλογος 
ευρίσκεται είς τήν πλέον δημιουργικήν φάσιν αύτου, ακριβώς ενεκα δυό ή 
τριών αμφηρίστων θεμάτων, τά όποία έθέσαμεν κατά τήν διάρκειαν του Δια
λόγου. Ό σον αφορα λ.χ. είς τήν χειροτονίαν τών γυναικών, οί Άγγλικανοί 
έπιμένουν ότι οί Ορθόδοξοι, προετοιμάζοντες τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύν
οδον, οφείλουν νά κάνουν σαφή δήλωσιν έπ’ αύτου καί νά απαντήσουν δια- 
τί είναι έναντίον τής χειροτονίας τών γυναικών. Θά έπεθύμουν νά εχουν 
μίαν δ ι’ ύψηλης θεολογίας ήτιολογημένην απάντησιν, διατί εϊμεθα έναντίον 
τής χειροτονίας τών γυναικών. Βοηθουνται πολύ είς τό θέμα, ίδίως ενεκα 
τής μελλοντικής συνελεύσεως του Canterbury τό 1988. Ό σον αφορα είς τό 
άλλον ζήτημα σχετικώς πρός ώρισμένους έπισκόπους, οί όποίοι προέβη- 
σαν είς προκλητικάς ή καί σκανδαλώδεις είσέτι δηλώσεις περί τήν πίστιν 
καί τήν διδασκαλίαν — ώς ή περίπτωσις του έπισκόπου Jenkins — είναι 
έπίσης αντίθετοι. Δέν είναι γενικόν φαινόμενον. Ε ίναι υπέρ του Διαλόγου, 
ή δέ έντός του Διαλόγου ατμόσφαιρα είναι πολύ δημιουργική καί ατενίζουν 
πρός τό μέλλον μέ αίσιοδοξίαν. Δέν πρέπει νά απογοητευθώμεν καί νά 
εϊμεθα απαισιόδοξοι δ ι’αύτό. Μόνον εν παράδειγμα διά νά τελειώσω: δύο 
έπισκοπές τής Β. Άμερικής έτύπωσαν τό Prayer Book χωρίς τό Filioque, ώς 
αποτέλεσμα τής Συμφωνίας τής Μόσχας. Εύχαριστώ πολύ.

Ό ‘Ελλογιμ . Κ αθηγ. Αναγνωστόπουλος: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ήθελα 
νά έρωτήσω τό έξής είς έκείνους, οί όποίοι ώμίλησαν διά σκλήρυνσιν τής 
ορθοδόξου στάσεως εναντι τής Άγγλικανικής Εκκλησίας. Ύ πο τήν σκλή- 
ρυνσιν τί ακριβώς έννοείται; Ή  διακοπή του Διαλόγου; Τότε πώς θά 
δικαιολογουνται οί Διάλογοί μας, όπως ανέφερε ό άγιος Κιέβου καί εϊπατε 
καί σείς, άγιε Πρόεδρε, μέ τούς Λουθηρανούς καί τούς Μετερρυθμισμένους, 
πού αρχίσαμε έπί ϊσοις όροις, έφ’ όσον καί αύτοί εχουν τήν χειροτονίαν τών 
γυναικών. Συνεπώς, δέν νομίζω ότι ήμπορεί νά είναι ή διακοπή του Δια
λόγου. Ή  σκλήρυνσις ώς πρός τήν γλώσσαν ή τόν τρόπον έκφράσεως τών 
ορθοδόξων απόψεων εχει αρχίσει από έτών. Ό τα ν  είχε τεθή τό θέμα τής 
χειροτονίας τών γυναικών, ελαβαν θέσιν οί Προκαθημένοι τών Ορθοδόξων 
Εκκλησιών. Καί εχω υπ’ όψιν μου τήν έπίοκεψιν του Άρχιεπισκόπου Καν- 
τουαρίας τό 1977 είς τήν Κωνσταντινούπολιν πρός τόν Οίκουμενικόν Π α
τριάρχην, όταν ητο ακόμη θερμόν τό θέμα τής χειροτονίας τών γυναικών 
διά τήν Άγγλικανικήν Εκκλησίαν, όταν είς τήν προσφώνησίν του σαφώς 
καί πολύ καθαρά ό Οίκουμενικός Πατριάρχης έτόνισεν ότι ό Διάλογος, μέ 
τόν τρόπον πού ή Άγγλικανική Εκκλησία προχωρεί είς τήν χειροτονίαν τών 
γυναικών, απομακρύνεται από τήν ενωσιν καί από τούς σκοπούς, οί όποίοι
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είχον τεθη πρό τεσσαρακονταετίας. Ά φ ’ έτέρου τό 1978 είς τόν Διάλογον 
μεταξύ Ορθοδοξων καί Άγγλικανών, οί Ό ρθοδοξοι έκαναν δήλωσιν διά 
τό θέμα της χειροτονίας τών γυναικών καί είπαν ποία είναι ή ορθόδοξος 
άποψις. Συνεπώς, οί Άγγλικανοί δέν αγνοουν τήν ορθόδοξον άποψιν.

Πλήν τούτων μας βοηθεΐ ακόμα καί τό Γράμμα πού έστειλε ο Πάπας 
της Ρώμης πρός τόν Καντουαρίας. Είς αυτό ο Πάπας αναφέρεται είς τό 
θέμα τών σχέσεων μεταξύ τών δυό Εκκλησιών καί αναφέρει τάς απόψεις 
της Ρωμαιοκαθολικης Εκκλησίας διά τήν χειροτονίαν τών γυναικών καί διά 
τάς σχέσεις, αί οποΐαι δέν θά ήμπορέσουν νά προχωρήσουν μεταξύ τών δύο 
Εκκλησιών. Ή  δέ Εκκλησία της Ρώμης είχε δημοσιεύσει πρό τετραετίας 
καί ολόκληρον κείμενον περί του θέματος καί τουτο αποκλειστικώς διά τούς 
Άγγλικανούς. Συνεπώς, έκεΐνο τό οποΐον θέλω νά υπογραμμίσω είναι ότι 
οποιαδήποτε σκληρή στάση καί άν λάβωμεν, ή Άγγλικανική Εκκλησία δέν 
πρόκειται νά αλλάξη σήμερα τόν δρόμον, τόν οποΐον ακολουθεΐ. Δυστυχώς, 
αυτή είναι μία διαπίστωσις. Ολαι αί κατά τόπους Άγγλικανικαί Εκκλησίαι 
έχουν έφαρμόσει τήν χειροτονίαν τών γυναικών, έκτός από τήν μητρόπο- 
λιν, όπου υπάρχει έστω καί μικρά μερίς έπισκόπων, κληρικών καί λαϊκών, οί 
οποΐοι έπιμένουν καί λέγουν ότι θά έπέλθη - όπως έπηλθεν είς τήν Άμερικήν
- σχίσμα. Είναι έκεΐνοι οί έπίσκοποι, οί οποΐοι παραμένουν πιστοί είς τόν 
Διάλογον μετά της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Προσωπικώς πιστεύω ότι ο 
Διάλογος μέ τούς Άγγλικανούς ηρχισε πρό τεσσαρακονταετίας μέ πολύ 
καλούς οίωνούς, διότι πρό του 1946 ητο ή καθαρή Άγγλικανική Εκκλησία
- χωρισμένη βεβαίως είς τήν High καί τήν Low Church -  αλλ’ ητο Εκκλησία 
ή οποία έκυβερνατο από εν κέντρον. Μέ τήν πάροδον όμως του χρόνου τά 
πράγματα έχουν αλλάξει. Σήμερον δέν ήμπορεΐ νά έπιβάλη ο Καντουαρίας 
η ή Κληρικολαϊκή Συνέλευσις τήν γνώμην της είς τόν έπίσκοπον, ο οποΐος 
έξεφράσθη ένάντιον εϊτε του προσώπου του Ίησου Χριστου, εϊτε άλλων. 
Ουτε καί όλοι οί κληρικοί είς τήν Άγγλικανικήν Εκκλησίαν θά αναγνώσουν 
τό Σύμβολον χωρίς τό Filioque. Όπως δέν θά περιμένωμεν τό ϊδιον πραγμα καί 
από τούς Παλαιοκαθολικούς.

Ό Σεβ. Καρθαγένης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ολίγα μόνον λόγια διά τήν 
έννοιαν του Διαλόγου πού έχομεν μέ τόν κόσμον καί μέ όλες τίς Εκκλησίες. 
Διάλογος, γιά μένα, καί πρό παντός χριστιανικός καί έκκλησιαστικός Διάλο
γος, δέν σημαίνει σκληρότητα, δέν σημαίνει όρους. Σημαίνει συζήτηση άπλη, 
είλικρινη, γεμάτη αγάπη καί γεμάτη αλήθεια. Δέν αλλάσσουν οί καταστάσεις. 
Δέν είναι καθόλου ευκολο. Θά συναντήσουμε καί άλλες δυσκολίες πολύ μεγα
λύτερες. Νά ήμπορουμε όμως νά καθόμαστε στό ϊδιο τραπέζι καί νά μιλαμε, 
ήσυχα καί άπλά, χωρίς νά έπιμένουμε, αλλά καί νά υπομένουμε ο ενας τόν 
άλλο. Καί θά βρεθη ή ώρα, όχι ή δική μας, γιατί δέν είναι δική μας ή ώρα της 
ένότητος, είναι ή δική Του. Αυτός ενα ζητάει από έμας: αντικρύσατε ο ενας τά 
μάτια του άλλου καί μιληστε σάν άπλοί άνθρωποι καί σάν αδελφοί. Τίποτε πα
ραπάνω. Ό χι όρους. Όπως έγώ δέν θέλω όρους, γιατί είμαι ορθόδοξος, έτσι καί 
ο άλλος δέν θέλει όρους. Τό πιό ευκολο πραγμα είναι νά μή έχομε Διαλόγους.
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Ο Σεβ. Ό ρους Λιβάνου. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, πιστεύω ότι θά έδει νά 
άποφύγωμεν αυτό, τό όποΐον μου φαίνεται ότι είναι «πολιτικόν» πνευμα, 
διότι όμιλουντες περί «σκληρύνσεως» είσερχόμεθα είς τάς άμέσους δυσκο
λίας μιάς αλλης Έκκλησίας ή καί τής ήμετέρας. Έσκληρύναμεν οί πλείονες 
έξ ήμών τάς θέσεις ήμών πρό τινων μηνών πρός τήν Ρωμαϊκήν Έκκλησίαν. 
Είναι δυνατόν κατά πάσαν πιθανότητα νά καταστουν ήπιώτεραι. Μεταξύ 
τών Έκκλησιών υπάρχει ή έπιθυμία διά τήν ένότητα ή διά τήν μεγαλυτέ- 
ραν δυνατήν προσέγγισιν. Έ ά ν  όμως έπιθυμή τις νά όμιλήσωμεν διά τάς 
δυσχερείας μετά τής Άγγλικανικής Έκκλησίας, υπάρχουν όπωσδήποτε 
πλείονα έμπόδια τών τεσσάρων μνημονευθέντων ένταυθα, έξ ων ώρισμένα 
μου φαίνονται περιστασιακά. Τό γεγονός ότι είς ή ετερος έπίσκοπος ήρνήθη 
τήν θεότητα ή τήν άνάστασιν του Ίησου Χριστου είναι προφανώς κατα
στροφικόν, άλλ’ ήδη πρό τούτου ή Άγγλικανική Έκκλησία είς τό μοναδικόν 
έπισήμως παραδεκτόν κείμενον, ήτοι τά 39 Άρθρα, έτοποθετήθη τουλάχι
στον άσαφώς έναντι πλειάδος ορθόδοξων δογμάτων. Διατί νά μή ζητήσω- 
μεν άπό τήν Άγγλικανικήν Έκκλησίαν νά δεχθή τάς έπτά Οίκουμενικάς 
συνόδους καί όχι μόνον τάς τέσσαρας πρώτας; Έ χομεν σοβαράς ή σχεδόν 
άνυπερβλήτους δυσχερείας μέ τήν Άγγλικανινήν Έκκλησίαν καί θά έδει νά 
προσέξωμεν τά έμπόδια αυτά. Έ ά ν είς άγγλικανός έπίσκοπος άρνήται τήν 
θεότητα του Χριστου, πλείονες του ήμίσεος τών έπίσκοπων, τών κληρικών 
καί τών λαϊκών της Έκκλησίας αυτής άρνουνται τήν πραγματικήν παρουσί
αν του Χριστου είς τήν Ευχαριστίαν. Ώς πρός τό ζήτημα - παρέμβλητον είσέτι 
-  τής χειροτονίας τών γυναικών, έχω τό αϊσθημα ότι τείνομεν νά συρθώμεν 
είς κινούμενον έδαφος, δηλαδή τείνομεν νά έπιβάλωμεν εν άνύπαρκτον διά 
τήν ορθόδοξον συνείδησιν πρόβλημα. Ουδείς ορθόδοξος υπάρχει, ό όποΐος 
θά έπεθύμει τήν χειροτονίαν τών γυναικών. Είς ουδεμίαν ορθόδοξον χώ
ραν ήκουσα νά διεκδικουν γυναΐκες χειροτονίαν. Είναι καθαρώς δυτικόν 
πρόβλημα, τό όποΐον έπεβλήθη ήμΐν ενεκα τών Διαλόγων καί δέν νομίζω ότι 
οφείλομεν ήμεΐς νά καθορίσωμεν τήν θέσιν ήμών έναντι του προβλήματος 
τούτου. Θά ήδύνατό τις μόνον νά εϊπη αυθορμήτως - διότι δέν υπάρχει είσέτι 
έν γνώσει μου έξαντλητική πράγματι ορθόδοξος μελέτη του προβλήματος 
τούτου - ότι δέν έπιθυμουμεν νά είσέλθωμεν είς τήν προβληματικήν ταύτην, 
διότι πρόκειται διά προβαλλομένην ήμΐν υπό τής Δύσεως πρόκλησιν.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ αγιε άδελφέ. Νομίζω ότι έχετε δίκαιον 
όταν λέγετε ότι υπάρχουν πλεΐστα όσα βαθύτερα προβλήματα, τά όποΐα μάς 
χωρίζουν. Άλλά αυτά άκριβώς άποτελουν τό άντικείμενον του Διαλόγου 
καί θά έπανέλθουν κατά τήν διάρκειαν του Διαλόγου. Τά έπεισοδιακά γε
γονότα, τά όποΐα άναφέρονται έδώ είναι έκεΐνα πού άνακόπτουν ή δυσκο
λεύουν τόν Διάλογον, δι’ αυτό καί άναφέρονται είς τό κείμενον αυτό.

Ο Σεβ. Τρανσυλβανίας. Θά έπεθύμουν νά όμιλήσω κατά περισσότε
ρον αίσιόδοξον τρόπον σχετικώς πρός τόν Διάλογον μετά τών Άγγλικανών. 
Βεβαίως υπάρχουν μεγάλαι δυσχέρειαι. Οπωσδήποτε όμως οφείλομεν 
νά ίεραρχήσωμεν ταύτας. Είς ό,τι άφορα π.χ. είς τό Filioque, ώρισμένοι
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ήλλαξαν καί ώρισμένοι δέν ήλλαξαν. Ή  αλλαγή όμως αύτή καθ’ έαυτήν θά 
όλοκληρωθή κατά τήν έπικύρωσιν τών αποτελεσμάτων του Διαλόγου. Τό 
αύτό ίσχύει καί διά τούς Καθολικούς. Ε νίοτε αναγινώσκουν τό Σύμβολον 
χωρίς τό Filioque. Είς τό Μόναχον ώμιλήσαμεν περί του Filioque καί κατελή- 
ξαμεν είς μίαν ορθόδοξον θέσιν. Ε φ ’ όσον όμως ό Διάλογος δέν εχει κυρωθή, 
ούδείς οφείλει νά αλλάξη ό,τιδήποτε. Ό σον αφορα είς τήν έλαστικότητα 
τής θεολογίας παρά τοίς Άγγλικανοίς, αυτη πράγματι υπάρχει. Οί πάντες τό 
γνωρίζομεν, αλλά διαλεγόμεθα μετά τής έπισήμου Εκκλησίας καί όχι μετά 
τών έκτός αύτής, μετά τών περιθωριοποιημένων καί είς αύτάς είσέτι τάς 
Εκκλησίας αύτών. Πρέπει λοιπόν νά εχωμεν πρό οφθαλμών τόν Διάλογον 
ήμών μετά τής έπίσημου Εκκλησίας. Τουτ’ αύτό ίσχύει καί διά τάς ακραίας 
δηλώσεις, διότι οί έξτρεμισταί δέν έκφράζουν τήν θέσιν τής Άγγλικανικής 
Εκκλησίας. Ε κφράζουν προσωπικάς θέσεις. Ο  Robinson μέ τήν θεολογίαν 
του δέν ήλλαξε τήν διδασκαλίαν τής Άγγλικανικής Εκκλησίας. Ε χομεν καί 
ήμείς έπίσης έξτρεμιστάς. Ε ά ν  αί κοιναί συμφωνίαι δέν τύχουν σεβασμου, 
θά εχωμεν τήν δυνατότητα καί τό δικαίωμα νά αντιδράσωμεν. Τάσσομαι 
λοιπόν υπέρ τής αποφυγής του όρου «σκλήρυνσις». Ώς πρός τήν χειροτο
νίαν τών γυναικών, εχομεν κοινήν τακτικήν; Ο  Μητροπολίτης Ο ρους Λι
βάνου είπεν ότι εχομεν κοινήν διδασκαλίαν. Είναι αληθές. Ε ν  τούτοις, 
μετέσχον πρό δεκαετίας ϊσως εϊς τινα συνέλευσιν είς Klingethal καί είς 
ελλην ορθόδοξος θεολόγος υπεστήριξε τήν χειροτονίαν τών γυναικών καί 
ώρισμέναι ορθόδοξοι κυρίαι έκ Γαλλίας υπεστήριξαν έπίσης τήν χειροτονί
αν τών γυναικών. Συμφωνώ νά εχωμεν μίαν θεολογίαν έπί του θέματος, ϊνα 
αί Ε πιτροπαί τών Διαλόγων, αί όποίαι συζητουν τό θέμα, εχουν εν ίσχυρόν 
καί κοινόν σημείον. Εκεί, ενθα δέν συμφωνώ μετά τών Άγγλικανών καί τών 
άλλων, είναι ότι δέν σέβονται τό statu quo καί ότι λαμβάνουν Αποφάσεις 
πρίν ή υπογράψωμεν τά κείμενα του μετ’ αύτών Διαλόγου. Πρέπει, ώς προ- 
έτεινόν τινες, νά εχωμεν μίαν συνάντησιν οί Ορθόδοξοι διά νά διατυπωσω- 
μεν μίαν θεολογίαν έν σχέσει πρός τήν χειροτονίαν τών γυναικών.

Ό Σεβ. Αξώμης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, Άνέφερα διά τήν σκλήρυνσιν 
τής Διορθοδόξου Επιτροπής, ή όποία έγένετο διότι δέν υπήρξε συνεπής ή 
Άγγλικανική Εκκλησία τόν τελευταίον καιρόν εναντι τών συμφωνιών τής 
Μόσχας καί του Δουβλίνου. Ή  Άγγλικανική Εκκλησία, άγιε Πρόεδρε, 
είναι μία Εκκλησία πού αίσθάνθηκε τήν αντικανονικότητά της πρίν από 
όλες τίς Εκκλησίες. Αίσθάνθηκε απομονωμένη από τόν άλλον χριστιανικόν 
κόσμον καί έζήτησε τόν διάλογον αύτόν. Τό 1967, τουλάχιστον, είς τό Βελι
γράδι ή Άγγλικανική Εκκλησία έξέφρασε τήν έγκατάλειψιν είς τήν όποίαν 
βρισκόταν καί έζήτησε τήν βοήθειαν τής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σήμερα, 
δυστυχώς, διέρχεται μεγάλη έσωτερική κρίση. Ε χ ε ι  έσωτερικά σχίσματα 
καί εϊμεθα υποχρεωμένοι νά τήν βοηθήσωμεν, διότι ή έσωτερική της κατά- 
στασις δέν είναι καθόλου καλή.

Ό Σεβ. Δημητριάδος: Θά ήθελα νά εϊπω ότι ή διατύπωσις τής προ- 
τάσεως διά τήν σκλήρυνσιν τής γλώσσας μας είς τό προκείμενον κείμενον
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αφεώρα είς δύο πρακτικούς στόχους. Ά φ ’ ένός μέν είς τήν έπισήμανσιν 
του γεγονότος ότι ή χειροτονία τών γυναικών η καί τά άλλα σημεΐα πού 
αναγράφονται έδώ συνιστουν ενα έπί πλέον έμπόδιον είς τήν κοινήν πο
ρείαν του Διαλόγου καί είναι αρκετά τά υπάρχοντα έμπόδια, ώστε νά μή 
χρειάζεται νά προστίθενται νέα. Ά φ ’ έτέρου δέ είς τήν υποστήριξιν τών 
έντός της Άγγλικανικης Εκκλησίας υφισταμένων συντηρητικών στοιχεί
ων, περί τών οποίων ώμίλησεν ο Επίσκοπος Νήφων, δηλαδή ανθρώπων, οί 
οποΐοι ζητουν τήν στιγμήν αυτήν — έξ όσων καί έγώ έχω έμπειρίαν -  χεΐρα 
βοηθείας από της πλευρας τών Ο ρθοδόξων προκειμένου νά έπιτευχθη, εί 
δυνατόν, ή απόκρουσις της καθιερώσεως της χειροτονίας τών γυναικών. 
Επίσης, θά ηθελα νά έπισημάνω ότι ή γλώσσα, τήν οποίαν έπί του προκειμέ
νου θέματος έχρησιμοποίησεν ο Παναγιώτατος Οίκουμενικός Πατριάρχης 
κατά τήν έπίσημον προσφώνησίν του είς τόν Άρχιεπίσκοπον Καντουαρίας, 
όταν ούτος έπεσκέφθη τό Φανάριον τό 1977, κινεΐται ακριβώς έπάνω είς 
αυτά τά πλαίσια. Ενθυμουμαι εν μικρόν απόσπασμα, τό οποΐον είναι καί 
τό ποθούμενον. Ε λεγε  τότε ο Παναγιώτατος: «Άποκρούομεν πανορθοδό- 
ξως τήν χειροτονίαν τών γυναικών ώς αντιαποστολικήν ένέργειαν, ή οποία 
μας ευρίσκει τελείως αντιθέτους». Δέν θά ήμπορούσαμεν νά υίοθετήσωμεν 
αυτήν τήν γλώσσαν; Νά εϊπωμεν τό ϊδιον πραγμα; Νομίζω ότι αυτό έκφράζει 
τήν πανορθόδοξον συνείδησιν έπί του προκειμένου ζητήματος. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Φιλαδελφείας: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, «καί ταντα  μέν ούτως». 
Δηλαδή από ορθόδοξου πλευρας είς τήν Ρ  ταύτην Προσυνοδικήν Πανορ
θόδοξον Διάσκεψιν εϊπομεν πολλά πράγματα, ολιγώτερον η περισσότερον 
αίσιόδοξα, διά τόν Διάλογον μέ τήν Άγγλικανικήν Εκκλησίαν η Κοινωνίαν. 
Ό λο ι όμως συμπίπτομεν είς τήν αναγκαιότητα συνεχίσεως του Διαλόγου 
αυτου, είς τόν οποΐον αποδίδομεν σημασίαν καί σπουδαιότητα. Άπό τήν 
άλλην όμως πλευράν, ή Άγγλικανική Κοινωνία - όπως απέδειξεν ή Γεν. Συν- 
έλευσις του Άγγλικανικου Συμβουλευτικου Συμβουλίου είς τήν Άφρικήν 
- έχει μίαν τάσιν υποβαθμίσεως του Διαλόγου μέ τήν Ορθοδοξίαν. Ε ά ν , 
δηλαδή, συγκρίνωμεν τήν σημασίαν, πού αποδίδουν οί Άγγλικανοί είς τόν 
Διάλογόν των μέ τήν Ρωμαιοκαθολικήν Εκκλησίαν, μέ τήν σημασίαν καί 
τήν σπουδαιότητα, πού αποδίδουν είς τόν Διάλογον των μέ τήν Ο ρθόδοξον 
Εκκλησίαν, βλέπομεν μίαν μεγάλην διαφοράν. Υ πάρχει τά τελευταΐα έτη 
μία τάσις υποβαθμίσεως του Διαλόγου των μέ τήν Ορθοδοξίαν. Καί θά πρέ
πει, φρονώ ταπεινώς, νά ευρεθη τρόπος έκφράσεως αυτης της δυσαρεσκεί- 
ας της Ορθοδόξου Εκκλησίας διά τήν τάσιν αυτήν πού παρατηρεΐται είς 
τήν Άγγλικανικήν Εκκλησίαν. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πατέρες καί αδελφοί, θά ηθελα νά κατακλείσωμεν 
τό κεφάλαιον περί Άγγλικανών. Νομίζω ότι έπεσημάνθησαν έπαρκώς τά 
διάφορα σημεΐα, τά οποΐα πρέπει νά έχη υπ’ όψιν της ή Επιτροπή. Ό πω ς 
έλέχθη ηδη είς τό κείμενον: (α) θά πρέπει νά έπισημανθουν τά σημεΐα, τά 
οποΐα σήμερον έπηρεάζουν αρνητικώς τόν Διάλογον, (β) νά έκφρασθη ή 
λύπη της ορθοδόξου πλευρας, διότι ώρισμένα από τά σημεΐα αυτά ήμπορουν
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νά έχουν άρνητικήν έπίπτωσιν έπί τής πορείας του Διαλόγου, καί (γ) ώς πρός 
τάς Έκκλησίας μας νά έπισημανθή ή άνάγκη τής θεολογικής θεμελιώσεως 
του non possumus διά τήν χειροτονίαν τών γυναικών, ώστε αί Έκκλησίαι 
μας νά λάβουν άφορμήν άπό μίαν τοιαύτην πρότασιν καί υπόδειξιν τής Δι- 
ασκέψεώς μας καί νά προβουν είς τό δέον διά τήν σύγκλησιν Θεολογικον 
Συμποσίου  ή Διορθοδόξου Έπιτροπής καί νά συζητήσουν τό θέμα, ώστε νά 
υπάρχη μία σαφής τοποθέτησις τής Ορθοδοξίας έναντι του θέματος τού
του. Νομίζω ότι αυτά είναι τά κύρια σημεΐα, τά όποΐα πρέπει νά έξέταση ή 
Έπιτροπή καί νά μάς φέρη είσήγησιν καί τροποποιημένον τό κείμενον τής 
έκθέσεώς μας. Ευχαριστώ πολύ.

Λύεται ή συνεδρία.
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Β' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 1986)

* * *

Απογευματινή Συνεδρία 
(17.15 - 18.30)

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Πατέρες καί άδελφοί, έκινήθημεν μέ πολλήν ανεσιν 
άπό άπόψεως χρόνου καί άπό άπόψεως διατυπώσεως τών άπόψεών μας. 
Δυστυχώς όμως ό χρόνος τρέχει καί δημιουργουνται ώρισμέναι δυσκολίαι 
λειτουργίας τών Διασκέψεών μας. Θά ήθελα νά παρακαλέσω δύο τινά. (α) 
είς τήν έφεξής συζήτησιν, τουλάχιστον είς τό κείμενον αυτό τών Διαλόγων, 
νά περιορισθώμεν είς ό,τι λέγει τό κείμενον καί νά κάνωμεν είσηγήσεις καί 
προτάσεις, αί όποΐαι άφορουν είς τό κείμενον, καί (β) έκεΐ όπου είναι δυνατόν 
νά μή γίνη τροποποίησις του κειμένου, νά μή ζητώμεν πράγματα, τά όποΐα 
θά δυσκολεύσουν καί τό έργον τής Έπιτροπής, άλλά καί τό έργον τής Δια
σκέψεως. Έρχόμεθα είς τόν Διάλογον μετά τών Παλαιοκαθολικών. Ο  Διά
λογος καθ’ έαυτόν είναι είς έκ τών καλλίτέρον έξελιχθέντων. Καί όλοι ήμεΐς 
έχομεν συνείδησιν του πράγματος αυτου, άλλά καί τό κείμενον κάμνει τήν 
θετικήν αυτήν άποτίμησιν. Διά τόν Διάλογον αυτόν δέν έχομεν, νομίζω, νά 
έκφράσωμεν ούτε περισσότερα παράπονα, ούτε καί νά άλλάξωμεν τήν δια- 
τύπωσιν άπό τήν θετικήν αυτήν προοπτικήν, υπό τήν όποίαν τό κείμενόν μας 
τόν έξετάζει. Φρονώ ταπεινώς, ότι θά έπρεπεν άπλώς νά υπάρξη είς τό τέλος 
μία υπόδειξις τής Έπιτροπής πρός τήν Ολομέλειαν έπί του έξής σημείου. ότι 
αμα τω πέρατι του Θεολογικον Διαλόγου, μετά έν η δύο έτη, νά κληθοϋν 
αί Έκκλησίαι νά προβοϋν είς τό δέον, προκειμένου νά έφαρμοσθοϋν τά έκ 
τοϋ Θεολογικοϋ Διαλόγου άπορρέοντα συμπεράσματα. Έ ά ν  υπάρξη είς 
τό τέλος μία τέτοια παράγραφος, τό θέμα τών Παλαιοκαθολικών ήμπορεΐ 
νά θεωρηθή ώς ώλοκληρωμένον. Π αρ’ όλα αυτά, τό θέμα είναι άνοικτόν 
ένώπιόν σας καί παρακαλώ νά εϊπητε έλεύθερως τάς γνώμας σας.

Ο Σεβ. Π εριστερίου. Έ χω  τρεΐς μικράς παρατηρήσεις, αγιε Πρόε
δρε. Ή  πρώτη άφορα είς τήν § 2, άπό τήν όποίαν πρέπει, κατά τήν γνώμην 
μου, νά άπαλειφθή ή λέξις «τελευταίαν». Διότι υπάρχει μία προβληματολο- 
γία, ή όποία ϊσως θά άναγκάση τήν Μικτήν Έπιτροπήν Διαλόγου νά έχη 
άκόμη δύο ή τρεΐς έν όλομελεία συνεδριάσεις. Δεύτερον, είς τήν § 3, έχομεν 
δύο σημεΐα καί νομίζω ότι θά έπρεπε νά προστεθή καί εν τρίτον, τό όποΐον 
έμφανίζεται σήμερον είς τήν Δυτικήν Γερμανίαν καί τό όποΐον προωθεΐ ό 
νέος παλαιοκαθολικός Έπίσκοπός της Δυτικής Γερμανίας καί άφορα είς 
τήν χειροτονίαν τών γυναικών. Ή  τελευταία μου παρατήρησις άφορα είς 
τήν προτελευταίαν παράγραφον, όπου δέν διασαφηνίζεται έπαρκώς ό όρος 
«τών άρμοδίων οργάνων». Πρόκειται περί τών I. Συνόδων τών κατά τόπους 
Έκκλησιών ή περί τής Μικτής Έπιτροπής; Διότι είς τήν παράγραφον 2 με
ταξύ τών καθηκόντων τής Μικτής Έπιτροπής άναγράφεται καί ή έξέτασις 
του θέματος «Αί προϋποθέσεις καί αί συνέπειαι της πλήρους έκκλησιαστικης



—  128 —

κοινωνίας». Εύχαριστώ πολύ.
Ό Σεβ. Π ρόεδρος : Νομίζω, πατέρες καί αδελφοί, ότι ή πρώτη παρα- 

τήρησις του αγίου Περιστερίου πρέπει νά αναφερθή είς τήν Επιτροπήν, ή 
όποία καί θά έξέταση, έάν πρέπει νά υπάρχη ή λέξις «τελευταία» ή όχι. Ή  
δευτέρα παρατήρησις περί τής χειροτονίας τών γυναικών, έμέ προσωπικώς 
δέν μέ ευρίσκει σύμφωνον. Ε κ ε ί όπου δέν υπάρχει φωτιά, δέν πρέπει ήμείς 
νά ανάπτωμεν τήν φωτιά. Είς τό τρίτον σημείον θά απάντηση, νομίζω, ό 
άγιος Γραμματεύς.

Ό Σεβ. Γραμματεύς: Τά «άρμόδια έκκλησιαστικά όργανα»  είναι αί 
Εκκλησίαι αύταί καθ’ έαυτάς. Τό τελευταίον θέμα, μέ τό όποίον θά κλείση 
ό Διάλογος τό προσεχές ετος - όπως υπολογίζομεν - αναφέρεται είς τάς 
προϋποθέσεις τής έκκλησιαστικής κοινωνίας, ώς καί είς τάς συνεπείας τής 
αποκαταστάσεως τής κοινωνίας. Άφου ή Επιτροπή τελειώση τό εργον, διά 
τό όποίον έκλήθη νά έργασθή, θά υποβάλη είς τάς Εκκλησίας τόν όλον 
φάκελον του Διαλόγου προκειμένου νά γίνη αύτό, τό όποίον πρέπει νά γίνη 
από τάς Εκκλησίας πλέον. Ή  Επιτροπή θά περατώση τό εργον της μέ τό 
τελευταίον θέμα, είς τό όποίον ανεφέρθην.

Ό Σεβ. Σαλαμίνος: Άγιε Πρόεδρε, αναφέρομαι είς τήν § 2, όπου γί
νεται λόγος περί κειμένων, τά όποία έγένοντο από κοινου δεκτά. Είς τήν 
τελευταίαν συνεδρίασιν προέκυψαν διαφωνίαι είς τά μυστήρια Βάπτισμα, 
Θεία Εύχαριστία, Ιερωσύνη, καί άπλώς είς τά κείμενα κατεγράφη ή γραμ
μή, τήν όποίαν ακολουθεί ή κάθε Εκκκλησία. Λέγω τουτο διά νά μειώσω 
κάπως τήν αίσιοδοξίαν. Ε χομεν διαφοράς. Ε χομεν μίαν παράλληλον πο
ρείαν τών δύο μερών.

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδάς: Ώς πρός τό θέμα τών άρμοδίων 
έκκλησιαστικών οργάνων, νομίζω ότι ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική 
Επιτροπή, ή όποία καί είσηγήθη τό κείμενον, ήννόει τά άρμόδια όργανα 
έκάστης αύτοκέφαλου Εκκλησίας. Ή μπορεί νά είναι ή Πατριαρχική Σύν
οδος, ή Σύνοδος τής Ιεραρχίας, ή Διαρκής Ιερά  Σύνοδος καί προφανώς 
διά νά μή τά προσδιορίση έπέλεξε τήν διατύπωσιν αύτήν. Προσωπικώς, 
θά ήθελα νά έπισημάνω ότι αί Εκκλησίαι, αί όποίαι θά λάβουν γνώσιν ότι 
έπερατώθη τό θεολογικόν εργον πού ανέθεσαν είς τάς Επιτροπάς, θά πρέ
πει όπωσδήποτε νά ένημερωθουν καί αξιολογικώς ώς πρός τό περιεχόμενον 
καί τήν προβληματικήν, τήν όποίαν αντιμετώπισαν τά μέλη τής Ορθοδόξου 
Επιτροπής κατά τήν διεξαγωγήν του Διαλόγου αύτου. Ή  εκθεσις, δηλαδή, 
θά πρέπει ϊσως νά συνταχθή είς χωριστήν συνεδρίαν τών Ορθοδόξων μελών 
μετά τό πέρας τών συζητήσεων τής Μικτής Επιτροπής, είς τρόπον ώστε νά 
υπάρχη καί μία ένιαία προοπτική του τί θά προτείνωμεν είς τάς Εκκλησίας. 
Πιστεύω όμως ότι αί Εκκλησίαι θά σταθμίσουν καί άλλας εύθύνας, αί 
όποίαι προκύπτουν μετά τό πέρας του Θεολογικου Διαλόγου καί αί όποίαι 
δέν είναι αντικείμενον τής ίδικής μας αποστολής είς τόν Διάλογον. Ήμείς 
έπιτελουμεν κυρίως τό θεολογικόν εργον  είς τόν Διάλογον, τουτο δέ καί 
καταθέτομεν είς τάς Εκκλησίας. Πάντως δέν νομίζω ότι ήμπορεί νά κλείση
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ο Διάλογος χωρίς ή ’Έκθεσίς μας νά είναι έκτενώς αναλυτική ώς πρός 
τάς πιθανότητας, τά προβλήματα, τάς δυνατότητας, τάς έμπειρίας καί ώς 
πρός τήν δεοντολογίαν, τά οποΐα θά έπρεπε πιθανώς νά ακολουθήσουν αί 
Εκκλησίαι είς τήν όλην διαδικασίαν μετά τό πέρας του θεολογικου μέρους 
του Διαλόγου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ομιλώ τουλάχιστον έκ μέρους της Εκκλησίας μου. 
Θεωρεΐται πα ρ’ ήμΐν ότι ή Διορθόδοξος Θεολογική Επιτροπή του Διαλό
γου μέ τούς Παλαιοκαθολικούς δέν θά καταθέση τήν έντολήν αμα τη λήξει 
του Διαλόγου είς μικτόν έπίπεδον, αλλά θά έχη ακόμη νά αντιμετωπίση διά 
μίαν μικράν περίοδον τό χρέος νά υποδείξη είς τάς Εκκλησίας τό δέον γενέ- 
σθαι έπί τών ηδη από κοινου αποφασισθέντων μετά τών Παλαιοκαθολικών. 
Άλλωστε, αί Εκκλησίαι θά ευρεθουν ένώπιον ένός τεραστίου φακέλου 
συμφωνιών, αί οποΐαι έπηλθον μεταξύ τών δύο μερών, καί δέν θά ήξεύρουν 
πώς νά οδεύσουν περαιτέρω.

Ό Σεβ. Γραμματεύς: Ή  αξιολόγησις, τήν οποίαν θά κάμη ή Διορθό
δοξος Επιτροπή Διαλόγου, θά είναι ακριβώς σύντομος, διά νά μή χρειασθη 
νά έπανέλθη. Μόνον αί Εκκλησίαι ήμπορουν νά αποφασίσουν ώς πρός τό 
περιεχόμενον αυτών, είς τά οποΐα θά αναφέρεται ή Έκθεσις της Διορθο- 
δόξου Προπαρασκευαστικης Επιτροπης. Δέν θά είναι θέματα, τά οποΐα 
δύναται νά λύση ή Επιτροπή Διαλόγου αυτή καθ’ έαυτήν, θά είναι θέματα 
Εκκλησιών. Ή  Εκκλησία θά αποκαταστήση τήν κοινωνίαν υπό τάς προ
ϋποθέσεις, τάς οποίας σαφώς θά καταγράψη καί θά μεταφέρη είς αυτήν ή 
Διορθόδοξος Επιτροπή Διαλόγου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ε ά ν  αντιλαμβάνωμαι ορθώς, καί νομίζω ότι είναι 
ή άποψίς σας, ή ενωσις τών Εκκλησιών θά γίνη από μέρους τών Εκκλησιών. 
Τό δέον γενέσθαι θά υποδειχθη από τήν Επιτροπήν. Καί αυτό θά γίνη πάν
τοτε πρός τάς Εκκλησίας καί όχι πρός εν οίονδήποτε άλλο σώμα.

Ό Σεβ. Γραμματεύς: Άπολύτως, αγιε Πρόεδρε.
Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γαλίτης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, δύο παρατηρήσεις 

είς τήν § 2. Πρώτον, γίνεται λόγος περί «μαριολογικών θεμάτων». Ο  όρος 
είναι άγνωστος είς τήν ορθόδοξον θεολογίαν καί δέν πρέπει νά νομιμοποι- 
ήσωμεν καί καλύψωμεν μέ τό κυρος μας όρους της ρωμαιοκαθολικης θεο
λογίας. Δεύτερον, ο όρος «πλήρους έκκλησιαστικης κοινωνίας» δημιουργεΐ 
τήν έντύπωσιν ότι έχομεν μία ατελη έκκλησιαστικήν κοινωνίαν καί θά 
αποκτήσωμεν μίαν πλήρη. Θά πρέπει νά απαλειφθη τό «πλήρους» διά νά 
αποφευχθουν αί ασάφειαι.

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζ ήσ η ς : Σεβ. αγιε Πρόεδρε, θά είμαι σύντομος καί 
θά περιορισθώ είς τήν έπισήμανσιν αυτών τών οποίων παρετηρήθησαν. Με
τέχω του Διαλόγου αυτου καί πιστεύω ότι πρέπει νά δοθουν ώρισμέναι διευ- 
κρινήσεις. Δέν καταλαβαίνω τόν λόγον διά τόν οποΐον ο αγιος Περιστερίου 
δέν θέλει νά τελείωση αυτός ο Διάλογος. Ο  Διάλογος τελειώνει. Τά θέματα 
καθωρίσθησαν υπό της Μικτης Θεολογικης Επιτροπης καί έλέχθη σαφώς ότι 
ή προσεχής συνέλευσις θά είναι ή τελευταία. Ή δη  ή Υποεπιτροπή ήτοίμασε
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τά τελευταΐα κείμενα καί μάλιστα τό κείμενον τής έσχατολογίας, τό όποΐον 
καί θά είναι τό «έσχατον». Ο  Διάλογος αυτός δέν πρέπει νά παραταθή καί 
πρέπει νά κλείση διά σοβαρούς λόγους. Διότι, όπως ορθώς τονίζει καί ό Σεβ. 
αγιος Γραμματεύς είς τήν είσηγητικήν του παρουσίασιν καί είς τά σχόλια, αν 
είς τόν Διάλογον αυτόν δέν φθάσωμεν είς κάποιον τέλος καί έάν αί Έκκλησίαι 
δέν τοποθετηθουν άποφασιστικώς έναντι ένός Διαλόγου, ό όποΐος τελειώ
νει, χάνει ή Ορθόδοξος Έκκλησία τήν άξιοπιστίαν της καί άπέναντι όλων 
τών αλλων Διαλόγων. Έ ξ  αλλου ό Διάλογος μετά τών Παλαιοκαθολικών 
ήχθη καί μίαν αλλην φοράν είς πέρας είς τήν ίστορίαν. Τό 1931 έπετεύχθη 
συμφωνία έπίσημος άνάμεσα είς τάς δύο Έκκλησίας καί έπερίμεναν καί 
τότε οί Παλαιοκαθολικοί, ότι ή Ο ρθόδοξος Έκκλησία θά άντιμετώπιζε 
τό πρόβλημα τής ένώσεως μέ τούς Παλαιοκαθολικούς. Δυστυχώς όμως 
άπεγοητεύθησαν τότε καί είς δημοσιεύματα παλαιοκαθολικών θεολόγων 
καί έκκλησιαστικών προσωπικοτήτων έκφράζουν τήν πικρίαν των, διότι 
έπανήρχισε μία πορεία, ή όποία είχεν ήδη συντελεσθή. Θέλω έπίσης νά προ
σθέσω ότι είναι πολύ σωστή ή παρατήρησις του κ. Γαλίτη. Νά άποφευχθή 
ή χρήσις του όρου «μαριολογικών», διότι πρόκειται όντως περί δυτικής 
προβληματικής. Ώς πρός τό τί πρόκειται νά γίνη μετά τό τέλος αυτου του 
Διαλόγου, αυτό έχει άντιμετωπισθή καί έπανειλημμένως έχει λεχθή καί είς 
τόν ϊδιον τόν Διάλογον καί έχει διαβιβασθή καί είς τάς Έκκλησίας. Τό 1973 
ή Μικτή Έπιτροπή άπεφάσισε καί διεβίβασεν είς τάς Έκκλησίας τά έξής. 
«Συντελεσθείσης της έξετάσεως άπάντων τών θεμάτων τοϋ κ α θ ’ ολου Δι
αλόγου τά υπογεγραμμένα κοινά κείμενα νποβληθώσιν ά φ ’ ενός μέν τω 
Π αναγιωτάτω Οίκουμενικω Πατριάρχη καί τοίς Μ ακαριωτάτοις Πατριάρ- 
χαις καί Προέδροις τών Ορθοδόξων Αντοκεφάλω ν Έκκλησιών, ά φ ’ ετέρου 
δέ τω Σεβασμιωτάτω Άρχιεπισκόπω Οντρέχτης, Προέδρω της Διεθνοϋς 
Παλαιοκαθολικης Έπισκοπικης Συνόδου, καί δ ι’ αντοϋ τοίς αλλοις Σε- 
βασμιωτάτοις Έπισκόποις της Παλαιοκαθολικης Έκκλησίας πρός κρίσιν, 
άνακήρυξιν ένδεχομένως της λήξεως τοϋ Διαλόγου καί άπόφανσιν έπί τών 
περαιτέρω». Επομένως, αί Έκκλησίαι θά άποφασίσουν μετά τήν λήξιν του 
Διαλόγου. Ένδεχομένως, νά δοθή έντολή είς τήν Έπιτροπήν νά σκεφθή 
περί τών περαιτέρω. Ώς πρός τήν παρατήρησιν του άγίου Σαλαμΐνος ότι 
δέν έχουν υπογραφή καθ’ όλοκληρίαν κοινά κείμενα, έπιτρέψατέ μου νά 
παρατηρήσω ότι δέν είναι άκριβές. Άπλώς είς εν ή δύο κείμενα, τά όποΐα 
υπεγράφησαν ώς κοινά κείμενα, έτέθη μία υποσημείωσις ότι, π.χ. είς τό θέμα 
του Χρίσματος ή Παλαιοκαθολική Έκκλησία άκολουθεΐ μίαν αλλην παρά- 
δοσιν. Άλλά αυτό δέν σημαίνει ότι δέν έχει υπογραφή τό κοινόν κείμενον 
περί του Χρίσματος. Ό λ α  τά κείμενα έχουν υπογραφή ώς κοινά θεολογικά 
κείμενα. Ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Π εριστερίου. Άγιε Πρόεδρε, θέλω νά έρωτήσω άπλώς τό έξής. 
Άποφασίζομεν τό προσεχές έτος ώς Θεολογική Έπιτροπή Διαλόγου τήν λει
τουργικήν ένσωμάτωσιν τής Παλαιοκαθολικής Έκκλησίας. Ή  άπάντησις 
τών Παλαιοκαθολικών θά είναι ευθύς έξ άρχής. «πρέπει νά έρωτήσωμεν τίς
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κοινότητες καί κατόπιν θά άπαντήσωμεν». Διότι δέν πρόκειται περί θεμάτων 
δογματικών μόνον. Πρόκειται περί ώρισμένων τεχνικών θεμάτων, τά όποία 
πρέπει νά συζητήση ή Μικτή Θεολογική Επιτροπή καί τά όποία απαιτουν 
ώρισμένας συνεδριάσεις. Δι’ αύτόν τόν λόγον λέγω ότι δέν ήμπορεί νά είναι 
ή τελευταία συνεδρίασις. Ο χι ότι είμαι υπέρ του μή τερματισμου του Δια
λόγου. Είμαι υπέρ ένός τερματισμου, ό όποίος δέν θά αφηση ούδέν κενόν. 
Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Μίνσκ: Σεβασμιώτατε, έπιτρέψατε μου νά έκθέσω τήν άποψιν 
τής Ο ρθοδόξου Εκκλησίας τής Ρωσσίας έπί του κειμένου, έν σχέσει πρός 
τόν Διάλογον μετά τών Παλαιοκαθολικών. Ή  Εκκλησία τής Ρωσσίας εχει 
πρό πολλου είσέλθει είς τόν Διάλογον αύτόν καί τόν θεωρεί μετά μεγάλης 
συμπαθείας, ώς παρετήρησε καί ό καθηγητής Ζήσης. Συμφωνώ πρός τάς 
παρατηρήσεις, αί όποίαι έγένοντο υπό τών συναδέλφων μου καί έπί του Δι
αλόγου μετά τών Παλαιοκαθολικών. Συμμετέχω είς τόν Διάλογον αύτόν. 
Επιθυμώ  νά κάνω μίαν διευκρίνησιν είς τήν φράσιν του κειμένου, ενθα 
γίνεται λόγος διά τό άρμόδιον έκκλησιαστικόν όργανον τής Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, τό όποίον θά αποφανθή όριστικώς περί τής όλοκληρώσεως του 
εργου τής Μικτής Θεολογικής Επιτροπής. Νομίζω ότι δυνάμεθα ένταυθα 
νά έκφρασθώμεν μέ ακρίβειαν, διότι υπάρχουν κανόνες τούς όποίους 
έδέχθημεν, ήτοι μετά τό τέλος τών έργασιών τής Μικτής Θεολογικής 
Επιτροπής τά κείμενα θά υποβληθουν πρός τόν Οίκουμενικόν Πατριάρχην 
καί τούς Άρχηγούς όλων τών κατά τόπους Ο ρθοδόξων Εκκλησιών διά τήν 
τελικήν αύτών γνώμην. Αί Εκκλησίαι θά έπιλέξουν αί ϊδιαι τήν μέθοδον, διά 
τής όποίας θά αξιολογήσουν τά κείμενα αύτά καί είς ποίον έπίπεδον, ήτοι 
είς έπίπεδον αρχιερέων, κληρικών, λαϊκών. Τουτο είναι υπόθεσις έκάστης 
Εκκλησίας. Επίσης νομίζω ότι διά τελευταίαν ϊσως φοράν κατά τό προσε
χές ετος θά εχωμεν συνάντησιν μετά τών αδελφών Παλαιοκαθολικών, αλλά 
θά έπεθύμουν νά είναι αυτη ή τελευταία. Είς τήν πρώτην φράσιν υπάρχει είς 
όρος, ό όποίος μέ ένοχλεί: «τήν πλήρη ίκανοποίησιν αύτης». Θά ήρκει ϊσως 
άπλώς «τήν ίκανοποίησιν αύτης». Δέν δυνάμεθα νά χρησιμοποιήσωμεν τόν 
όρον «πλήρης», διότι ή φάσις αύτή του Διαλόγου απαιτεί μεγάλην είσέτι 
προσπάθειαν. Συμφωνώ ακόμη μέ τήν πρότασιν νά μή μνημονεύσωμεν τόν 
όρον τής μαριολογίας. Εξαιρουμένων τών παρατηρήσεων αύτών, τό σύν
τομον αύτό κείμενον, αντικατοπτρίζει πλήρως τήν ήμετέραν αξιολόγησιν 
του Διαλόγου. Εύχαριστώ διά τήν προσοχήν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι ήμπορώ νά εϊπω ότι αί διορθώσεις έπί 
του κειμένου είναι έποικοδομητικαί.

Ό Σεβ. Σαλαμίνος: Δέν είπα, άγιε Πρόεδρε, ότι δέν υπεγράφησαν τά 
κείμενα. Άσφαλώς υπεγράφησαν. Άλλά έτόνισα ότι υπεγράφησαν μέ δια
φοράς. Υ πάρχουν διαφοραί καί είς τά κείμενα περί Βαπτίσματος καί θεί
ας Εύχαριστίας. Άπλώς υπεγράμμισα ότι δέν έπήλθε πλήρης συμφωνία ώς 
πρός τά τρία κείμενα.

Ό Σεβ. Τρανσυλβανίας: Ε ν  πρόβλημα συντάξεως. Είς τήν § 3 ή δια-
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τύπωσις “mise en valeur” είναι πολύ θετική. Επειδή πρόκειται περί προβλη
μάτων, θά ητο προτιμότερον νά λεχθη «evaluation».

Ό Σεβ.Πρόεδρος: Πατέρες καί αδελφοί, τό θέμα τών Παλαικαθολικών 
νομίζω ότι ήμπορεΐ νά θεωρηθη ότι έληξεν ώς θέμα συζητήσεως. Ή  
Επιτροπή θά λάβη υπ’όψιν της τάς παρατηρήσεις αυτάς καί θά έπισυνάψη 
μίαν τελικήν φράσιν μέ τάς συστάσεις της πρός τάς Εκκλησίας περί του 
δέοντος γενέσθαι. Καί έρχόμεθα είς τόν Διάλογον μετά τών Αρχαίων 
Ανατολικών Εκκλησιών. Αυτά τά οποΐα έλέχθησαν διά τούς Παλαιοκαθο- 
λικούς ήμπορουν νά λεχθουν καί διά τάς Αρχαίας Ανατολικάς Εκκλησίας. 
Είς τάς τρεΐς φράσεις του κειμένου έχομεν μίαν πλήρη απεικόνισιν της όλης 
καταστάσεως. Εκφράζομεν τήν ίκανοποίησίν μας καί χαιρετίζομεν τήν 
έναρξιν του Διαλόγου, δεύτερον μίαν έλπίδα ότι ή συζήτησις καί ο Διάλο
γος θά έπεκταθουν έπί τών θεμάτων τών Συνόδων καί γενικώτερον της Δ 'έν 
Χαλκηδόνι Οίκουμενικης Συνόδου καί τών Άναθεμάτων καί, τέλος, λέγο- 
μεν ότι θά πρέπει νά ληφθουν υπ’ όψιν ώρισμένα ποιμαντικά προβλήματα. 
Τό τελευταΐον σημεΐον προσετέθη κατόπιν μακρας είσηγήσεως του αδελφου 
άγίου Ό ρους Λιβάνου. Δέν νομίζω ότι έχομεν έδώ νά παρατηρήσωμεν τί
ποτε τό ίδιαίτερον. Πρίν η χωρήσωμεν είς άλλο θέμα θά ηθελα νά χαιρετίσω 
τήν παρουσίαν του κ. Στόγιαν Γκόσεβιτς, τόν οποΐον καί καλωσορίζω έκ 
μέρους όλων ήμών.

Ο  Διάλογος μετά τών Ρωμαιοκαθολικών, πατέρες καί αδελφοί, είναι 
ανοικτός ένώπιόν σας διά περαιτέρω συζήτησιν. Δέν πρόκειται νά είσηγηθώ 
τίποτε. Είς τό τμημα αυτό του κειμένου μας έκτίθενται αρκετά σαφώς καί 
αντιπροσωπευτικώς αί απόψεις τών Εκκλησιών μας. Είσηγούμεθα ώρισμένα 
στοιχεΐα, τά οποΐα είναι έξ έκείνων πού πρέπει νά προωθηθουν καί ουχί έν 
αναμονη αποφάνσεως της Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Ό Σεβ. Σ τάρας Ζαγοράς: Σεβ. αδελφέ Πρόεδρε, τόν Φεβρουάριον, 
όταν συνεκλήθη είς τό Ορθόδοξον Κέντρον ή Διορθόδοξος Προπαρα
σκευαστική Επιτροπή καί ηρχισε τήν συζήτησιν έπί του θέματος του Δια
λόγου μετά της Ρωμαιοκαθολικης Εκκλησίας, όλοι σχεδόν οί αδελφοί, οί 
οποΐοι ησαν τότε παρόντες, μέ πολλήν ανησυχίαν έπέστησαν τήν προσοχήν 
μας είς εν λυπηρόν γεγονός, καθ’ όσον αφορα είς τάς σχέσεις μας μετά της 
Ρωμαιοκαθολικης Εκκλησίας. Τό γεγονός αυτό είναι ή Ουνία. Ή  Ουνία ώς 
παρελθόν, παρόν καί μέλλον. Πράγματι, είς τό ένώπιον ήμών ευρισκόμενον 
κείμενον υπάρχει μία παράγραφος, όπου αναφέρεται ή αρνητική έπί του Δια
λόγου έπίδρασις της Ουνίας. Νομίζω όμως ότι όσα λέγομεν είς τό κείμενον 
δέν έχουν σαφήνειαν, διότι τό θέμα δέν είναι μόνον ότι ή Ουνία είναι ενα 
γεγονός είς τήν ίστορίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά καί γεγονός, τό 
οποΐον έπιδρα είς τάς σχέσεις τών δύο Εκκλησιών σήμερον μέ τάς σημερι- 
νάς προσηλυτιστικάς έκδήλωσεις. Γνωρίζομεν καλώς ότι οί ρωμαιοκαθο
λικοί αδελφοί βλέπουν τόν Διάλογον μετά της Ο ρθοδόξου Εκκλησίας ώς 
μίαν προέκτασιν της Ουνίας. Καί δέν είναι μυστικόν ότι τόσον ή ίεραρχία, 
όσον καί οί θεολόγοι της Εκκλησίας ταύτης προσπαθουν νά έχουν ώς πρόσ
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θετον βάσιν τών προσπαθειών των καί τό θέμα τών αγιων Κυρίλλου καί Με
θοδίου, αν καί δέν έχουν κανέν ίστορικόν στήριγμα διά τάς κατά καιρούς 
δηλώσεις των έπί του θέματος τούτου. Έ ά ν ό αγιος Μεθόδιος έλαβε τήν 
χειροτονίαν είς τόν βαθμόν τής ίερωσύνης άπό τόν πάπαν καί έστάλη ώς 
Άρχιεπίσκοπος Μοραβίας, προήρχετο όμως έκ τής Άνατολικής Έκκλησίας 
καί είναι αγιος καί ίσαπόστολος. Οί γερμανοί ρωμαιοκαθολικοί κληρικοί όχι 
μόνον τόν έστειλαν είς τήν έξορίαν, άλλά καί συνετέλεσαν είς τόν θάνατόν 
του. Έ φέτος θά έορτάσωμεν τά 1100 έτη άπό τήν έπιστροφήν τών μαθητών 
τών άγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου είς τήν Άνατολήν. Γίνονται όμως προσ- 
πάθειαι νά άποδειχθή ό ίσχυρισμός ότι οί αγιοι είναι ίεραπόστολοι τής Δύ- 
σεως πρός τήν Άνατολικήν Έκκλησίαν. Καί είς τό κείμενόν μας πρέπει νά 
έκφρασθώμεν σαφώς περί τής Ουνίας. Ή  πρότασίς μου είναι νά ένισχύσωμεν 
τό σημεΐον, όπου λέγομεν ότι ή Ουνία συνδέεται μέ τόν προσηλυτισμόν καί 
ότι άποτελεΐ διά τούς Ρωμαιοκαθολικούς τρόπον ένώσεως τών Έκκλησιών. 
Ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ τόν αγιον Στάρας Ζαγοράς. Νομίζω 
ότι τό αϊτημά του θά ληφθή σοβαρώς υπ’ όψιν υπό τής Έπιτροπής, είς τρό
πον ώστε ό χαρακτηρισμός τής Ουνίας νά γίνη κατά τόν πρέποντα τρόπον.

Ο Α ίδεσιμολ. Ποπέσκου. Πορά τό γεγονός ότι συμφωνώ μέ τό 
κείμενον αυτό, θά έπεθύμουν νά κάνω μίαν πρότασιν. Είναι άληθές ότι 
οφείλομεν νά συζητήσωμεν τήν Ουνίαν καί τόν προσηλυτισμόν. Είναι 
έπίσης άληθές ότι αί προκαταλήψεις, τάς όποίας έδημιούργησεν ή Ουνία 
είς τήν Ο ρθόδοξον Έκκλησίαν διά μέσου τών αίώνων είναι άναντίρρητοι. 
Έ ν  τούτοις, δέν θά έδει νά προσέξωμεν μονομερώς τόν προσηλυτισμόν, ό 
όποΐος βεβαίως άποτελεΐ άρνητικόν στοιχεΐον είς τάς σχέσεις ήμών, άλλά νά 
άντιμετωπίσωμεν καί ώρισμένα αλλα στοιχεΐα, τά όποΐα έκπροσωπουν θετικά 
σημεΐα. Άναφέρομαι πρό πάντων είς όσα συνέβησαν άπό τής Β' Βατικανής 
Συνόδου, ένθα ή Καθολική Έκκλησία μετά τόσους αίώνας ώμίλησε περί 
τής συλλογικότητος τών έπίσκοπων (collegialite) καί περί του λαου του 
Θεου. Είναι άληθές ότι αί δύο αυταί θέσεις έχρησιμοποιήθησαν υπό τής 
Καθολικής Έκκλησίας μέ συγκεκριμένην έννοιαν, διάφορον τής ήμετέρας, 
άλλ’ ή συζήτησις παραμένει άνοικτή. Κατά τήν ήμετέραν γνώμην αυτό έχει 
μεγάλην σπουδαιότητα, διότι ή συλλογικότης τών έπισκόπων καί ό λαός τόν 
Θεου όδηγουν πρός τήν συνοδικήν δομήν τής Έκκλησίας, ώς αυτή έβιώθη 
κατά τήν πρώτην χιλιετίαν. Οφείλομεν νά έπιδείξωμεν άποφασιστικότητα 
ώς πρός τήν Ουνίαν καί τόν προσηλυτισμόν, άλλ’ οφείλομεν νά έπιδείξωμεν 
καί ευρύτητα, λαμβάνοντες υπ’ όψιν ώρισμένα θετικά στοιχεΐα καί του γε
γονότος είσέτι, ότι ή Ρωμαιοκαθολική Έκκλησία κατήργησεν είς ώρισμένας 
περιπτώσεις τό Filioque είς τό Σύμβολον Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως. 
Ευχαριστώ θερμώς.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Τό έκκλησιολογικον θέμα έρχεται καί έμπραγμάτως 
είς τήν πρώτην γραμμήν του Διαλόγου, άλλά καί έδώ συνιστάται, όπως τό 
θέμα του προσηλυτισμου καί τής Ουνίας έλθουν ώς έκκλησιολογικαί προ
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τεραιότητες. Τούτου τεθέντος, αντιλαμβάνομαι πλήρως τήν άποψιν του π. 
Ποπέσκου ότι υπάρχουν καί θετικά στοιχεία είς τήν ρωμαιοκαθολικήν θεο
λογίαν. Άλλ’αύτά θά αποτελέσουν αντικείμενον του Διαλόγου καί όχι φυσι
κά της ίδικής μας Διασκέψεως.

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδάς: Μέ έκαλύψατε, Σεβ. άγιε Πρόεδρε. Θά 
ήθελα μόνον νά παρατηρήσω ότι ή «collegialite» είναι αύστηρώς ρωμαιοκα
θολική παράδοσις. Ή  ορθόδοξος παράδοσις είναι ή «synodalite». Υ πάρχει 
πολύ μεγάλη έκκλησιολογική διαφορά  μεταξύ τών δύο. Ή  θεωρία τής 
«collegialite» είναι ξένη καί απορριπτέα ώς ίεροκρατική από τήν ορθόδοξον 
παράδοσιν καί από τήν ορθόδοξον συνοδικήν συνείδησιν.

Ό Σεβ. Π εριστερίου : Σεβ. άγιε Πρόεδρε, είς τήν τελευταίαν παρά
γραφον γίνεται λόγος περί τής έξευρέσεως τών απαραιτήτων λύσεων διά τό 
πρόβλημα τής Ούνίας καί του προσηλυτισμου. Νομίζω, ταπεινώς, ότι πρέ
πει νά δοθή σημασία είς τήν πρότασιν αύτήν, διότι άνευ τής έπιλύσεως τών 
προβλημάτων αύτών ή πορεία του Διαλόγου καθίσταται, άν μή αδύνατος, 
τουλάχιστον προβληματική δι’ ήμάς τούς Ορθοδόξους.

Ό Σεβ. Κ ιέβου : Σεβ. άγιε Πρόεδρε, θά έπεθύμουν νά προτείνω όπως 
τό ζήτημα τής Ούνίας, ώς αρνητικής μεθόδου διά τήν έπίτευξιν τής ένώσεως 
μεταξύ της Ορθοδόξου καί τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ένταχθή είς 
τό προοίμιον. Είναι αναγκαίον νά γίνη λόγος όχι μόνον είς τό κεφάλαιον 
περί του Διαλόγου μετά τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, αλλ’ έπίσης καί 
είς τό προοίμιον, ϊνα ή Άγία καί Μεγάλη Σύνοδος λάβη απόφασιν έπί του 
ζητήματος τής Ούνίας. Ο  λόγος διά τόν όποίον θεωρώ τό ζήτημα αύτό σο
βαρόν είναι ότι σήμερον είς τήν ήμετέραν Εκκλησίαν υπάρχει ή γνώμη με
ταξύ μερικών όμάδων Χριστιανών, ότι ό σύγχρονος Διάλογος Ορθοδόξων 
καί Ρωμαιοκαθολικών είναι μία νέα μορφή Ούνίας. Ουτω λοιπόν, πρός 
αποφυγήν μιάς τοιαύτης έσφαλμένης έντυπώσεως, νομίζω ότι ή Σύνο
δος πρέπει νά αποφανθή κατά τρόπον σαφή καί ακριβή καί νά εϊπη ότι ή 
Ορθόδοξος Εκκλησία, καίτοι έπιθυμεί τήν αποκατάστασιν τής ένότητος 
μετά τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, απορρίπτει τήν όδόν τής Ούνίας ώς 
τοιαύτης. Διά τουτο πρέπει αύτό νά είναι απόφασις αρχής. Διά νά κλείσω 
τάς σκέψεις αύτάς, έπιθυμώ τουτο νά αναφερθή είς τό προοίμιον του κει
μένου.

Ό Ελλογιμ . κ. Λαχάμ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, θά έπεθύμουν νά προ
τείνω τήν αποσύνδεσιν του ζητήματος τής Ούνίας έκ του ζητήματος του 
προσηλυτισμου. Ή  αντίθεσις πρός τήν Ούνίαν διά νά σταματήση ό προση
λυτισμός είναι είς πρώτος στόχος. Πιστεύω ότι θά εδει νά υπάρχη γενική 
συμφωνία μέ τήν Ρώμην διά τήν κατάργησιν του προσηλυτισμου ώς όρος 
διά τήν συνέχισιν του Διαλόγου. Ή  σύστασις μιάς κοινής Επιτροπής, ή 
όποία θά έμελέτα τάς συγχρόνους μορφάς προσηλυτισμου, είναι είς τύπος 
συνεργασίας μεταξύ τών Εκκλησιών ήμών διά νά έπισημανθή ότι έκεί ή 
έκεί ήσκήθη προσηλυτισμός έπί τω τέλει τής παρεμποδίσεως αύτου. Μετά 
ταυτα θά ήδύνατό τις νά αντιμετώπιση τό πρόβλημα τής Ούνίας, τό όποίον
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είναι πολύ περισσότερον έκτενές διά μελέτην. Ο  Διάλογος τουλάχιστον συν
επάγεται τήν κατάργησιν παντός, τό οποΐον θά ήδύνατο νά χαρακτηρισθη 
ανθρωπίνως ώς έχθρότητες μεταξύ Καθολικών καί Ορθοδόξων.

Ό Σεβ. Πέτρας: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, θά ηθελα νά εϊπω ότι δέν βλέπω 
νά γίνεται διάκρισις μεταξύ Ουνίας καί Καθολικών. Τόν προσηλυτισμόν 
σήμερον ασκεΐ περισσότερον παντός άλλου αυτή αυτη ή Ρωμαιοκαθολική 
Εκκλησία παρά ή Ουνία. Ή  Ουνία έχει εν ένδυμα, μίαν μορφήν, μίαν ταυ
τότητα καί είναι δυνατόν νά καταπολεμηθη. Οί Ρωμαιοκαθολικοί έχουν 
πολλά τάγματα, τά οποΐα κινουνται μεταξύ τών Ο ρθοδόξων καί προσηλυ
τίζουν μέ μυρίους τρόπους. Ο  Καθολικισμός, πα ρ’ όλας τάς υποσχέσεις πού 
δίδει είς τήν Ορθοδοξίαν, παρά τήν σύστασιν μικτών Επιτροπών είς τόν 
χώρον της Μέσης Άνατολης, ασκεΐ προσηλυτισμόν μέ όλα τά μέσα πού δια
θέτει.

Ό Σεβ. Τρανσυλβανίας: Ή  § 3 του κειμένου ήμών είναι καλή, αλλά 
έμφανίζεται βραδέως. Δύναμαι νά σας βεβαιώσω ότι είς τήν Επιτροπήν 
του Διαλόγου έχομεν ηδη φθάσει είς δύσκολα ζητήματα καί προβλήμα
τα. Διά νά αναφέρω εν παράδειγμα, τό έπόμενον θέμα θά είναι τό παπικόν 
πρωτεΐον. Ώς πρός τήν § 4 είμαι απολύτως σύμφωνος. Δέον όπως πάντοτε 
αναλογιζώμεθα ότι υπάρχει είς Κανονισμός μεταξύ τών δύο Εκκλησιών ώς 
πρός τήν έξέλιξιν του Διαλόγου. Ό θεν, διά νά αλλάξωμεν ώρισμένα πρά
γματα, οφείλομεν νά υποβάλωμεν τάς υποδείξεις ήμών είς τόν πρόεδρον 
της ορθόδοξου πλευρας του Διαλόγου διά νά τάς γνωστοποιήση είς τούς 
ρωμαιοκαθολικούς.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή  συζήτησίς μας έπί του θέματος αυτου υπηρξεν 
έποικοδομητική. Ή  Επιτροπή θά κάνη τάς σχετικάς διορθώσεις. Μένουν 
ακόμη δύο Διάλογοι. Πρόκειται περί Διαλόγων, οί οποΐοι μόλις ηρχισαν καί 
περί μιας αποτιμήσεως αρκετά θετικης. Ή  τελευταία παράγραφος, ή συμ- 
πληρώνουσα τούς Διαλόγους - όπου γίνεται λόγος περί προσηλυτισμου καί 
περί μυστηριακης κοινωνίας - είναι αρκετά ρεαλιστική καί αρκετά αυστηρή 
είς υφος, ώστε Λουθηρανοί καί Μ ετερρυθμισμένοι νά καταλάβουν τί θέλο- 
μεν νά εϊπωμεν.

Ό Σεβ. Περιστερίου: Θά έπεθύμουν, αγιε Πρόεδρε, νά έπανέλθω 
είς τόν Διάλογον μετά τών Ρωμαιοκαθολικών. Προτείνω ευλαβώς όπως ή 
ήμέτερα Προσυνοδική Διάσκεψις προβη δι’ έπισήμου πανορθοδόξου δη- 
λώσεως είς καταδίκην της Ουνίας καί του προσηλυτισμου. Τουτο φαίνεται 
απολύτως αναγκαΐον καί θά προβληματίση έτι περισσότερον τήν Ρωμαιο
καθολικήν Εκκλησίαν, δοθέντος ότι όταν είς τήν Κρήτην ή Διορθοδοξος 
Θεολογική Επιτροπή προσεπάθησε νά κάμη μίαν τοιαύτην έπίσημον δήλω- 
σιν, ή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έδυσφόρησε καί όλη ή προσπάθεια τών 
Ορθοδόξων έναύαγησε. Τό θέμα, λοιπόν, έπανέρχεται καί πάλιν έδώ είς τήν 
Ολομέλειάν μας.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή  πρότασις είναι αρκετά σοβαρή. Άλλά έχει τήν 
ίστορίαν της. Τόσον από τήν Μικτήν Προπαρασκευαστικήν Επιτροπήν του
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Διαλόγου, όσον καί είς αλλας άνάλογους περιπτώσεις έγένοντο δηλώσεις 
καταδικαστικαί τής Ουνίας. Έ ά ν κατάλαβα καλώς τάς άπόψεις ώρισμένων 
άδελφών, καί ίδίως του άγίου Κιέβου, μία τοιαύτη σημαντική πράξις πρέπει 
νά άφεθή είς τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, ή όποία νά άποφανθή καί νά 
καταδικάση καί τήν Ουνίαν καί τόν προσηλυτισμόν. Φοβουμαι ότι είς αυτήν 
τήν φάσιν, έάν προβώμεν είς μίαν άκόμη καταδίκην, άποδυναμώνομεν τό 
έργον τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου έν τω μέλλοντι. Αί διατυπώσεις του 
κειμένου μας περί Ουνίας καί περί προσηλυτισμου ώς γεγονότος άρνητικου - 
έάν μάλιστα ένισχυθουν καί μέ αυτά τά όποΐα είπεν ό αγιος Στάρας Ζαγοράς 
- είναι καλαί. Άρκεΐ ή έπισήμανσις του γεγονότος. Άλλά τόν λόγον έχει ή 
Ολομέλεια. Άν νομίζετε ότι πρέπει νά γίνη μία καταδίκη, ή συζήτησις είναι 
άνοικτή. Νομίζω ότι δέν υπάρχει κανείς, ό όποΐος θέλει νά όμιλήση υπέρ 
τής άπόψεως αυτής. Ο  Διάλογος μετά τών Λουθηρανών καί ό Διάλογος 
μετά τών Μετερρυθμισμένων. Νομίζετε ότι είναι έπαρκώς διατετυπωμένα 
τά πράγματα είς τάς δύο αυτάς παραγράφους; Έ ά ν ναί, παραπέμπομεν καί 
τά σημεΐα αυτά είς τήν Έπιτροπήν καί, μέ τήν προοπτικήν τών ευρύτερων 
συζητήσεων πού έγιναν διά τούς αλλους Διαλόγους, νά σκεφθή αν υπάρχη 
καί έδώ, κάτι τό όποΐον πρέπει νά λεχθή ή ήμπορεΐ νά λεχθή. Έ ά ν ούτως 
έχουν τά πράγματα, δυνάμεθα νά κατακλείσωμεν τήν σημερινήν έργασίαν 
μας.

Λύεται ή συνεδρία.
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Γ' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 1986)

* * *

Πρωινή Συνεδρία 
(9.15 - 10.30)

Ό Σεβ. Π ρόεδρος : Πατέρες καί αδελφοί, έναπομένουν δύο ακόμη 
κείμενα, τά όποία πρέπει νά συζητηθουν έν Ολομελεία, πρίν ή αρχίσουν αί 
έργασίαι έν Επιτροπαίς. Παρακαλώ τόν άγιον Γραμματέα νά προβή είς τήν 
είσηγητικήν παρουσίασιν του θέματος «Ορθοδοξία καί Οικουμενική Κίνη- 
σις».

Ό Σεβ. Γ ραμματεύς :
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Είσηγητική παρουσίασις 
του Γραμματέως έπί τής Προπαρασκευής τής Συνόδου

Σεβ. άγιε Πρόεδρε, σεβάσμιοι Πατέρες, αγαπητοί Άδελφοί, ή τρίτη 
Επιτροπή έργασίας τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, 
προεδρευομένη υπό του Σεβ. Επισκόπου Βροτσλάβ κ. Ιερεμίου, γραμ- 
ματεύοντος του Αίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Τσέτση, 
είργάσθη έπί του θέματος τούτου, λαβουσα υπ’ όψιν:

α) τάς προγενεστέρας Πανορθοδόξους αποφάσεις, 
β) τάς έπί του θέματος υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων καί τής 

Εκκλησίας τής Ε λλάδος αποσταλείσας μελέτας, 
γ) τάς Είσηγήσεις του Σεβ. Προέδρου τής Διορθοδόξου 

Προπαρασκευαστικής Επιτροπής ώς καί του Γραμματέως ταύ- 
της,

δ) τάς έν Ολομελεία διεξαχθείσας συζητήσεις, καί 
ε) θεολογικάς μελέτας τινας έπί του θέματος, αί όποίαι παρουσιά- 

σθησαν είς τό σχετικόν Θεολογικόν Σεμινάριον έν τω Ορθοδόξω 
Κέντρω.

Τό κείμενον, τό όποίον έγένετο δεκτόν κατόπιν φραστικών τινων μόνον 
βελτιώσεων, διαρθρουται είς 12 παραγράφους, είς τάς όποίας ίσορροπουνται 
άρμονικώς αφ’ ένός μέν ή διά μέσου τής καθόλου Οίκουμενικής Κινήσε- 
ως διήκουσα ένιαία γραμμή τής Ορθοδόξου Εκκλησίας ώς καί αί υψηλαί 
αρχαί, αί όποίαι ένέπνευσαν καί διεμόρφωσαν ταύτην, αφ ’ έτέρου δέ αί 
κριθείσαι αναγκαίαι υποδείξεις διά τήν έκ βάθρων έπανατοποθέτησιν καί 
έκκλησιολογικήν διασάφησιν τής θέσεως έν γένει τής Ορθοδοξίας έντός της 
κινήσεως ταύτης, καί δή καί έντός του Π.Σ.Ε.

Τό υπό τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής έγκριθέν 
κείμενον εχει ώς ακολούθως:

1. Η  Ορθόδοξος ’Εκκλησία, έν τήβαθεία  πεποιθήσει καίέκκλησιαστική
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αύτοσυνειδησία οτι άποτελεΐ φορέα καί δίδει μαρτυρίαν της πίστεως καί 
της παραδόσεως της Μιας, Αγίας, Καθολικής καί ’Αποστολικής Εκκλησίας, 
άκραδάντως πιστεύει οτι κατέχει κεντρικήν καί μοναδικήν θέσιν έντός 
τον συγχρόνου κόσμου, έπί τω τέλει τής προωθήσεως τής ενότητος τής 
Εκκλησίας.

2. Η  Ορθόδοξος ’Εκκλησία, άδιαλείπτως προσευχομένη «ύπέρ 
εύσταθείας τών Αγίων τον Θεον ’Εκκλησιών καί τής τών πάντων ενώσεως», 
μετέσχε τής Οικουμενικής Κινήσεως άπό τής πρώτης έμφανίσεως αύτής καί 
συνετέλεσεν είς τήν διάπλασιν καί περαιτέρω έξέλιξιν αύτής. Τοντο οφείλεται 
είς τό βαθύτερον οικουμενικόν πνενμα τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, ή όποία, 
κατά τήν διάρκειαν τής ιστορίας, άείποτε ήγωνίσθη πρός άποκατάστασιν 
τής χριστιανικής ενότητος, τής διασπασθείσης κυρίως κατά τούς αίώνας 
ε', ια' καί ιστ'. Διό καί ή ορθόδοξος μετοχή είς τήν Οικουμενικήν Κίνη- 
σιν ούδόλως τυγχάνει ξένη πρός τήν ιστορίαν τής Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
’Αποτελεί νεωτέραν προσπάθειαν πρός εκφρασιν τής άποστολικής πίστεως 
έντός νέων ιστορικών συνθηκών καί πρός άντιμετώπισιν νέων υπαρξιακών 
αίτημάτων.

3. Ύ πό  τό άνωτέρω πνενμα απασαι αί κατά τόπους Αγιώταται 
Ορθόδοξοι Εκκλησίαι συμμετέχουν σήμερον ένεργώς είς διάφορα έθνικά, 
περιφερειακά καί διεθνή όργανα τής Οικουμενικής Κινήσεως, ώς καί είς 
διαφόρους διμερείς καί πολυμερείς Διαλόγους, παρά τάς κατά καιρούς πα- 
ρουσιαζομένας δυσκολίας καί κρίσεις είς τήν όμαλήν πορείαν τής κινήσεως 
ταύτης. Η  πολυδιάστατος αύτή οίκουμενιστική δραστηριότης πηγάζει έκ 
τον αίσθήματος υπευθυνότητος καί έκ τής πεποιθήσεως οτι ή συνύπαρξις, 
ή άμοιβαία κατανόησις, ή συνεργασία καί αί κοιναί προσπάθειαι πρός μίαν 
χριστιανικήν ενότητα τυγχάνουν ούσιώδεις: «ινα μή έγκοπήν τινα δώμεν τω 
Εύαγγελίω  τον Χριστον» (Α! Κορ. 9,12).

4. Έ ν  έκ τών προνομιούχων οργάνων τής συγχρόνου Οίκουμενικής 
Κινήσεως είναι καί τό Π αγκόσμιον Συμβούλιον ’Εκκλησιών. Π αρά τό γ ε 
γονός οτι δέν συμπεριλαμβάνει τοντο είς τούς κόλπους αύτον άπάσας 
τάς Χ ριστιανικάς Εκκλησίας καί οτι καί άλλοι οίκουμενικοί οργανισμοί 
πληρονν μίαν σημαντικήν άποστολήν έν τ$ προωθήσει τής Οίκουμενικής 
Κινήσεως ευρύτερον, τό Π.Σ.Ε. άντιπροσωπεύει σήμερον μίαν συγκεκροτη- 
μένην οίκουμενικήν άδελφότητα. Πλείσται Ορθόδοξοι ’Εκκλησίαι υπήρξαν 
ιδρυτικά μέλη αύτον καί κατά τήν ροήν τής ιστορίας απασαι αί Ορθόδοξοι 
’Εκκλησίαι άπέβησαν μέλη αύτον. Η  Δ ' Πανορθόδοξος Διάσκεψις (1968) 
υπεγράμμισε τήν γενικήν τής Ορθοδόξου Εκκλησίας συνείδησιν, οτι 
«άποτελεί οργανικόν μέλος τον Π αγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκκλησιών, 
καί τήν στερράν άπόφασιν αύτής οπως δ ι’ ολων τών είς τήν διάθεσιν αύτής 
μέσων, θεολογικών καί άλλων, συμβάλβ είς τήν προαγω γήν καί εύόδωσιν 
τον ολου εργου τον Π αγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκκλησιών».

5. Η  Ορθόδοξος ’Εκκλησία, παρά ταντα, πιστή είς τήν έκκλησιολογίαν 
αύτής, είς τήν ταυτότητα  τής έσωτερικής αύτής δομής καί είς τήν διδα
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σκαλίαν της άδιαιρέτου Έκκλησίας, συμμετέχουσα έν τω Οργανισμω τοϋ 
Π.Σ.Ε., ονδόλως παραδέχεται τήν ίδέαν της «ίσότητος τών 'Ομολογιών» καί 
ονδόλως δύναται νά δεχθή τήν ενότητα της Έκκλησίας ως τινα διομολογι
ακήν προσαρμογήν. Έν τω πνεύματι τούτω, ή ενότης ή όποία άναζητείται 
έν τω Π.Σ.Ε. δέν δύναται νά είναι προϊόν θεολογικών συμφωνιών μόνον. 
Ο Θεός καλεί τόν άνθρωπον είς τήν έν τω μυστηρίω καί τή  παραδόσει της 
πίστεως βιουμένην ενότητα έν τή  Ορθοδόξω Έκκλησία.

6. Α ί Ορθόδοξοι Έκκλησίαι-μέλη τοϋ Π.Σ.Ε. άποδέχονται τό αρθρον- 
βάσις τοϋ Κ αταστατικοϋ καί τούς σκοπούς καί τάς έπιδόσεις αντοϋ. Έ χουν  
δέ αύται τήν βαθείαν πεποίθησιν οτι αί έκκλησιολογικαί προϋποθέσεις της 
Δηλώσεως τοϋ Toronto (1950), τιτλοφορουμένης « Η  Έκκλησία, αί Έκκλησίαι 
καί τό Π αγκόσμιον Συμβούλιον Έκκλησιών», είναι κεφαλαιώδους σημασί
ας διά τήν Ορθόδοξον συμμετοχήν είς τό Συμβούλιον. Ό θεν, αντονόητον, 
οτι τό Π.Σ.Ε. δέν είναι καί έν ονδεμια περιπτώσει πρέπει νά καταστή νπερ- 
Έκκλησία: «Σκοπός τοϋ Π αγκοσμίου Συμβουλίου Έκκλησιών δέν είναι νά 
διαπραγματεύηται ενώσεις μεταξύ τών Έκκλησιών, οπερ δύναται νά γίνy 
μόνον νπό τών Έκκλησιών, ένεργουσών έξ ίδίας πρωτοβουλίας, άλλά νά 
φέρy  τάς Έκκλησίας είς ζώσαν έπαφήν πρός άλλήλας καί νά προαγάγβ  τήν 
μελέτην καί συζήτησιν τών ζητημάτων της χριστιανικης ενότητος» (Δήλωσις 
τοϋ Toronto, § 2).

7. Θεολογικαί μελέται καί αλλαι δραστηριότητες προγραμμάτω ν τοϋ 
Π.Σ.Ε. άποτελοϋν μέσα προσεγγίσεως τών Έκκλησιών. Ιδιαιτέρως πρέπει 
νά μνημονευθή ή Έπιτροπή Πίστις καί Τάξις, ητις συνεχίζει τό έργον της 
«Παγκοσμίου Κινήσεως περί Πίστεως καί Τάξεως». Άναγνω ρίζεται οτι 
τό κείμενον «Βάπτισμα, Ενχαριστία, Λειτούργημα», καταρτισθέν νπό της 
Έπιτροπής ταύτης τή συμμετοχή καί ορθοδόξων θεολόγων, άποτελεί ση
μαντικόν οίκουμενιστικόν κείμενον βασικών συγκλινουσών θεολογικών 
άπόψεων, κείμενον, οπερ έκφράζει έμπειρίαν, διανοίγουσαν νέον στάδιον 
έν τή ίστορία της Οίκουμενικης Κινήσεως.

8. Τό Π.Σ.Ε. ομως, ώς οργανον τών Έκκλησιών—μελών αντοϋ, δέν 
άσχολείται μόνον μέ τούς Θεολογικούς Διαλόγους. Α ί πολύπλευροι δρα
στηριότητες αντοϋ είς τούς χώρους τοϋ Εναγγελισμοϋ, της Διακονίας, της 
Υ γεία ς , της Θεολογικης Έκπαιδεύσεως, τοϋ Διαθρησκειακοϋ Διαλόγου, 
της καταπολεμήσεως τοϋ Φυλετισμοϋ, της προωθήσεως τών ίδεωδών της 
Είρήνης καί της Δικαιοσύνης, καλύπτουν είδικάς άνάγκας τών Έκκλησιών 
καί τοϋ κόσμου σήμερον καί παρέχουν ενκαιρίαν κοινης μαρτυρίας καί δρά- 
σεως. Η  Ορθόδοξος Έκκλησία πάντοτε έξετίμησε τήν πολυδιάστατον τα ύ
την δραστηριότητα τοϋ Π.Σ.Ε. καί έν τω πλαισίω τών δυνατοτήτων αντης 
συνειργάσθη πλήρως είς τούς προμνημονευθέντας τομείς.

9. Μ ετά τήν Σ Τ ' Γενικήν Συνέλευσιν έν Vancouver διανοίγονται νέαι 
προοπτικαί διά μίαν περισσότερον σημαίνουσαν ορθόδοξον συμμετοχήν έν 
τω Συμβουλίω. Η  έξισορρόπησις της όριζοντίου καί καθέτου διαστάσεως 
τοϋ έργου τοϋ Συμβουλίου, ητις έπεχειρήθη έν Vancouver, αί μελέται έπί τών
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θεμάτων «Πρός μίαν κοινήν εκφρασιν της ’Αποστολικης Πίστεως σήμερον», 
« Η  ένότης της Εκκλησίας καί ή άνανέωσις της άνθρωπίνης κοινωνίας», καί 
«Η  δικαιοσύνη, ή ειρήνη καί ή άκεραιότης της δημιουργίας», ώς έπίσης 
καί ή Π αγκόσμιος Διάσκεψις έπί τον θέματος «Γεννηθήτω τό θέλημά Σου: 
Ιεραποστολή έπί της όδον τον Χριστον», διανοίγουν νέας οδούς πρός δι- 
είσδυσιν της ορθοδόξου θεολογικης σκέψεως είς τήν ζωήν καί τάς δραστη
ριότητας τον Π.Σ.Ε.

10. ’Αποτελεί όμως γεγονός, οτι μία ούσιαστική Ορθόδοξος μαρτυρία  
καί ή ιδιαιτέρα αύτης θεολογική συμβολή δύνανται νά τεθονν έν κινδύνψ, 
έάν δέν άνερευθονν έντός τον Π.Σ.Ε. αί άναγκαίαι έκείναι προϋποθέσεις, 
αί όποίαι θά παράσχουν είς τάς Ο ρθοδόξους Εκκλησίας τήν δυνατότητα  
νά ένεργήσουν έπί τή βάσει της ίδίας αύτών έκκλησιολογίας καί συμφώνως 
πρός τόν ίδικόν των τρόπον τον σκέπτεσθαι.

Αναφορικώς πρός τοντο έκφράζεται άνησυχία ώς πρός τήν συνεχι- 
ζομένην ανευ διακρίσεως άποδοχήν ποικιλίας έκκλησιών καί χριστιανικών 
κοινοτήτων ώς μελών τον Π.Σ.Ε. Τοιαύτη έξέλιξις θά μειώσy  μακροπροθέ- 
σμως τήν είς τά διάφορα διοικητικά καί συμβουλευτικά σώματα τον Π.Σ.Ε. 
ορθόδοξον παρουσίαν καί θά άποβή είς βάρος ένός ύγιονς Οίκουμενικοϋ 
Διαλόγου έντός τον Συμβουλίου. Πρέπει νά γίνουν νέαι καταστατικαί καί 
αλλαι άναγκαίαι ρυθμίσεις, έπί τώ σκοπώ οπως ή Ορθοδοξία δυνηθή νά 
δώσy έντός του Συμβουλίου τήν μαρτυρίαν καί θεολογικήν αύτης συνεισ
φοράν, τήν όποίαν άναμένει έξ αύτης τό Π.Σ.Ε., κατά τά  ήδη μεταξύ αύτον  
καί τών Ορθόδοξων-μελών αύτον έκατέρωθεν συμπεφωνημένα (Desiderata 
Σόφιας).

11. Ε ξ αλλου, ή Ορθόδοξος ’Εκκλησία έν τώ συνόλψ αύτης οφείλει 
οπως άνεύρ-y τρόπους χαράξεως κοινης οίκουμενικης τακτικης καί συμ
φώνου άπόψεως, ίδίως έν τώ πλαισίψ της Πίστεως καί Τάξεως, όσάκις 
συζητοννται θέματα άπτόμενα της πίστεως. Είς τοιαύτας συζητήσεις 
ή Ορθόδοξος ’Εκκλησία οφείλει οπως έμφανίζηται ώς τό εν Σώμα τον 
Χριστον, όμολογονσα καί δίδουσα μαρτυρίαν της πίστεως της Μιάς, Αγίας, 
Καθολικης καί Αποστολικης Εκκλησίας.

12. Η  Ορθόδοξος ’Εκκλησία εχει συνείδησιν τον γεγονότος, οτι ή 
Οίκουμενική Κ ίνησιςλαμβάνει νέαςμορφάς, προκειμένου ινα άνταποκριθή  
είς τάς νέας συνθήκας καί άντιμετωπίσ-y τάς νέας προκλήσεις τον συγχρό
νου κόσμου. Προσευχόμεθα οπως ή ήμέρα είναι έγγύς, κατά τήν όποίαν 
ό Κύριος θά έκπλήρωσ-y τήν έλπίδα τών ’Εκκλησιών, οπως γένηται «μία 
ποίμνη, εις ποιμήν» (Ιω. 10,14), ινα ήνωμένοι έν τή  πίστει, άποβώμεν πλέον
άξιόπιστοι διάκονοι έν τώ Αμπελώνι τον Κυρίου.

* * *
Σεβ. άγιε Πρόεδρε, σεβάσμιοι Πατέρες, αγαπητοί Άδελφοί,
Τό υποβαλλόμενον διά τής παρούσης Είσηγήσεως ένώπιόν τής Γ' 

Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως τελικόν κείμενον τής Διορ- 
θοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής έπί του τρίτου θέματος τής
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ήμερησίας διατάξεως, αφορώντος είς τάς Σχέσεις τής Ορθοδοξίας πρός 
τήν Οίκουμενικήν Κίνησιν, έχει κατ’ αρχήν διττόν χαρακτηρα. Άποβλέπει 
τουτο μέν είς τήν έπανενθύμισιν - ώς τονίζεται καί είς τήν ένώπιον της Δι- 
ορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Επιτροπης αναγνωσθεΐσαν Έ κθεσιν  
του Σεβ. Προέδρου αυτης - όλων έκείνων τών στοιχείων, τά οποΐα συνθέ
τουν τήν είκόνα της διά μέσου τών έτών διαμορφωθείσης συνεπους στά
σεως της Ορθοδοξίας έναντι της Οίκουμενικης Κινήσεως έν γένει καί του 
Π.Σ.Ε. είδικώτερον, τουτο δέ είς μίαν έκ νέου συνθετικήν αποτίμησιν τών 
σχέσεων αυτης πρός τήν Οίκουμενικήν Κίνησιν, έξαιρομένου όχι μόνον του 
έποικοδομητικου ρόλου αυτης έντός της Κινήσεως, αλλ’ οπωσδηποτε καί της 
συμβολης της τελευταίας ταύτης είς τήν αποκατάστασιν τών αίσθημάτων 
προσεγγίσεως, αλληλεγγύης, αδελφοσύνης καί ένότητος, ατινα διαπνέουν 
τάς Εκκλησίας πρός αλλήλας, καί υπογραμμιζόμενων πάντοτε τών τυχόν 
έλλείψεων έν τη από κοινου αναζητήσει τών τρόπων ένώσεως καί της από 
κοινου έκφράσεως της αποστολικης πίστεως σήμερον.

Πέραν όμως τών διαπιστώσεων τούτων, τό υποβαλλόμενον κείμενον 
φιλοδοξεΐ νά θέση τόν δάκτυλον έπί τών τύπων τών ήλων διά της σαφους 
απαριθμήσεως καί του έξονομασμου όλων έκείνων τών δεδομένων, τά οποΐα 
χρήζουν σήμερον έπανεξετάσεως, ουτως ώστε ή συμβολή της Ορθοδοξίας 
είς τήν έργασίαν, είδικώτερον του Π.Σ.Ε., νά καταστη περισσότερον ένεργός 
καί αποδοτική, παραμεριζομένων έμφιλοχωρησασών τινων παρεξηγήσεων 
καί άλλων παραγόντων, οί οποΐοι έπιδρουν αρνητικώς, τό γε νυν έχον, είς 
τήν κατά πάντα άρμονικήν ένταξιν της Ορθοδοξίας είς τά θεσμικά πλαί
σια του Συμβουλίου τούτου. Ουτως, είδικώτερον - ώς έτόνισε καί είς τήν 
πρός τήν Επιτροπήν σχετικήν Είσήγησίν του καί ο ομιλών - ή Ορθόδοξος 
Εκκλησία είναι υποχρεωμένη, πέραν τών παλαιοτέρων προτάσεων καί 
υποδείξεων αυτης, τών αναφερόμενων π.χ. είς τήν ανάγκην περισσότερον 
ίσορρόπου έκπροσωπήσεως έντός τών πλαισίων του Συμβουλίου της κα
θέτου καί της όριζοντίου  γραμμης (Α' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διά- 
σκεψις, 1976) η του ευστοχωτέρου τρόπου έπιλογης τών έκπροσώπων της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας είς τά διοικητικά καί συμβουλευτικά σώματα του 
Συμβουλίου καί της αυξήσεως του αριθμου τών έκπροσώπων τούτων κ.ο.κ., 
νά έπιδιώξη καί βαθυτέρας τινάς διευκρινήσεις καί αλλαγάς. Ώς τοιαύτας 
ανέφερε:

(α) τόν συντονισμόν τών προσπαθειών της Ορθοδοξίας πρός 
αποσαφήνισιν τών έκκλησιολογικών κριτηρίων διά τόν προωθούμενον 
έκκλησιολογικόν Διάλογον καί πρός καθορισμόν τών προϋποθέσεων 
αποκαταστάσεως της έκκλησιαστικης κοινωνίας·

(β) τήν έπανεξέτασιν από κοινου υπό τών Ορθοδόξων της σημασί
ας τών κοινών κειμένων, ίδία της Επιτροπης «Πίστις καί Τάξις», διά τήν 
ορθόδοξον θεολογίαν καί ζωήν, ώς έπίσης καί διά τούς διμερεΐς Θεολογι- 
κούς Διαλόγους  της Ορθοδόξου Εκκλησίας·

(γ) τήν έμβάθυνσιν είς τήν ορθόδοξον έκκλησιολογίαν, καί δή καί
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τήν μελέτην τών κανονικών κριτηρίων ώς πρός τήν περί τών όρίων της  
Έκκλησίας ορθόδοξον παράδοσιν, διότι ουτω μόνον είναι δυνατή ή τήρησις 
ένιαίας στάσεως όλων τών κατά τόπους Ορθόδοξων Έκκλησιών κατά τήν 
συζήτησιν έκκλησιολογικών κειμένων·

(δ) τόν προσδιορισμόν πανορθοδόξως τών άναγκαίων προϋποθέσεων 
διά τήν άποκατάστασιν τής πλήρους έκκλησιαστικής κοινωνίας·

(ε) τήν λήψιν μέτρων «πρός άποφυγήν έμφιλοχωρήσεως 
συγκρητιστικών τάσεων είς τό Π.Σ.Ε.».

Αί προϋποθέσεις αυται θά ήδύναντο νά θεωρηθουν άναγκαΐα 
έκκλησιαστικά πλαίσια, όχι μόνον διά τό έργον τών ορθοδόξων έκπροσώπων 
είς τό Π.Σ.Ε., άλλά καί διά τήν γενικωτέραν γόνιμον καί άποτελεσματικήν 
μαρτυρίαν τής Ορθοδοξίας εϊς τε τό Π.Σ.Ε. καί τούς διμερεΐς Θεολογικούς 
Διαλόγους.

Σεβ. αγιε Πρόεδρε, σεβάσμιοι Πατέρες, άγαπητοί Άδελφοί,
Τοιουτον τό υποβαλλόμενον κείμενον. Είναι, κατά τήν ταπεινήν γνώ

μην μου, άρκούντως περιεκτικόν  καί προσεκτικόν είς τάς κρίσεις καί δια
τυπώσεις του, δέν στερεΐται όμως κατά τήν τελικήν αυτου διατύπωσιν του 
παλμου έκείνου, ό όποΐος θά πείση τόσον τό ορθόδοξον ποίμνιον, όσον καί 
τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον, ότι ή Ο ρθοδοξία όχι άπλώς έχει έξαίρετον 
θέσιν είς τούς κόλπους τής Οίκουμενικής Κινήσεως, άλλά καί ότι διαπνέεται 
υπό του πάθους νά άγωνισθή, έπί τή βάσει άντικειμενικώς ορθών κριτηρίων, 
διά τήν τών πάντων ένότητα, ητις καί άποτελεΐ τό όραμα, τήν πίστιν καί τόν 
άμετακίνητον στόχον της. Σάς ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ τόν Σεβ. Γραμματέα διά τήν παρουσί- 
ασιν καί του τρίτου τούτου κειμένου τής Διασκέψεως ήμών. Τό θέμα είναι 
άνοικτόν ένώπιόν σας διά πάσαν μορφήν συζητήσεως. Θά συμφωνήσω μέ 
τόν αγιον Γραμματέα, ότι τό κείμενον είναι καί προσεκτικώς συντεταγμέ- 
νον, άλλά καί περιεκτικόν.

Ο Σεβ. Νικοπόλεως. Σεβ. αγιε Πρόεδρε καί άγαπητοί άδελφοί, τό 
κείμενον, όπως παρετηρήσατε, είναι πολύ καλόν καί πολύ προσεκτικώς 
γραμμένον. Θά έπεθύμουν νά προτείνω ώρισμένας λεκτικάς παρατηρήσεις, 
αί όποΐαι ήμπορεΐ νά θεωρηθή ότι έχουν καί κάποιαν ίδιαιτέραν σημασί
αν. Συγκεκριμένως, είς τήν § 1 πρέπει νά καταστή περισσότερον σαφές ότι 
ή Ορθόδοξος Έκκλησία άποτελεΐ «τόν» φορέα καί δίδει «τήν» μαρτυρίαν 
τής Έκκλησίας. Είς τήν § 2 θά ήταν καλόν νά άπαλειφθή ή φράσις «νπέρ 
ενστάθειας τών άγίων τοϋ Θεοϋ Έκκλησιών», διότι μέσα είς τήν συνάφει
αν του κειμένου δίδει τήν έντύπωσιν ότι άναφέρεται είς τάς Έκκλησίας- 
μέλη του Π.Σ.Ε. καί φρονώ ότι είναι κάπως ξένον πρός τήν παράδοσιν τής 
Ορθοδόξου Έκκλησίας νά προσεύχεται υπέρ ευστάθειας Έκκλησιών, αί 
όποΐαι είναι κατά τήν κρίσιν της όχι ορθόδοξοι. Είς τήν § 4, ή λέξις «προνο
μιούχων» θά ήταν καλόν νά άντικατασταθή μέ τήν λέξιν «κυρίων», δηλαδή 
«Τό Π.Σ.Ε. άποτελεί έν έκ τών κυρίων οργάνων της συγχρόνου Οίκουμενικης
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κινήσεως». Είς τήν § 7, τό κείμενον χρήζει κάποιας ανασυντάξεως, διότι είς 
μίαν καί μόνην παράγραφον απαντα τρίς ή λέξις «κείμενον».

Ό Σεβ. Βράτσης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, έπειδή θά λάβω μέρος είς τήν 
Επιτροπήν, θέλω νά προσανατολισθώ ήδη από τώρα, ώστε ή συμμετοχή 
μου νά είναι όσον τό δυνατόν περισσότερον αποτελεσματική. Ή  έκτίμησίς 
μου είναι, ότι τό κείμενον είναι καλόν καί έκφράζει τήν ορθήν ορθόδοξον 
άποψιν έπί του θέματος. Είδικώτερον, μέ ένετυπωσίασεν τό σημείον 4 του 
κειμένου. Καί έπειδή τό κείμενον τουτο θά λάβη έπίσημον χαρακτήρα, όταν 
έγκριθή από τήν Διάσκεψίν μας, θά ήθελα νά είναι ακριβές. Ε ξ  όσων γνω
ρίζω, είς τήν ίδρυτικήν Γενικήν Συνέλευσιν του Amsterdam ελαβον μέρος 
μόνον τό Οίκουμενικόν Πατριαρχείον καί δύο ή τρείς άλλαι Ορθόδοξοι 
Εκκλησίαι. Είς τό ρωσσικόν όμως κείμενον αναγράφεται «πλείσται 
Ορθόδοξοι Εκκλησίαι ύπηρξαν ίδρυτικά μέλη αύτον». Προτείνω, λοιπόν, 
αντί του «πλείσται» νά εϊπωμεν «ώρισμέναι».

Ό Σεβ. Π ρόεδρος : Εύχαριστώ. Είναι ορθή ή παρατήρησις του άγίου 
Βράτσης καί θά ληφθή υπ’ όψιν υπό τής Επιτροπής.

Ό Σεβ. Μίνσκ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, έξ ονόματος τής αντιπροσωπίας 
τής Ορθοδόξου Εκκλησίας τής Ρωσσίας θά έπεθύμουν νά έκφράσω τήν 
ίκανοποίησιν ήμών διά τά κείμενα. Ή  Ορθόδοξος Εκκλησία τής Ρωσσίας 
διαδραματίζει από είκοσιπενταετίας ένεργόν ρόλον είς τήν Οίκουμενικήν Κί- 
νησιν καί χάρις είς τήν συμμετοχήν αύτήν απέκτησεν αυτη μεγάλην έμπειρίαν 
είς τήν οίκουμενικήν έργασίαν. Είς τό κείμενον αύτό, τό όποίον υπεβλήθη 
υπό τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, παρατηρουμεν 
μίαν αντικειμενικήν έκτίμησιν τής σπουδαιότητος τής συμμετοχής τής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας ώς σώματος είς τήν Οίκουμενικήν Κίνησιν. 
Ε χομεν έπίσης νά υποβάλωμεν ώρισμενας παρατηρήσεις διά τό κείμενον, 
αλλ’ όμως νομίζω ότι δέν είναι αναγκαίον νά πράξω τουτο αμέσως καί νά 
αποσπάσω τήν προσοχήν υμών. Θά ητο περισσότερον έποικοδομητικόν, έάν 
υπεβάλλομεν τάς σκέψεις αύτάς είς τήν Επιτροπήν. Επιθυμώ  καί πάλιν νά 
έκφράσω τήν γενικήν συμφωνίαν έπί τών κειμένων καί νά εύχαριστήσω τήν 
Διορθόδοξσν Προπαρασκευαστικήν Επιτροπήν διά τήν ώραίαν έργασίαν 
καί τήν Γραμματείαν διά τάς ώραίας καί έποικοδομητικάς προτάσεις διά 
τάς περαιτέρω έργασίας τών Ορθοδόξων Εκκλησιών είς τούς κόλπους του 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Εύχαριστώ διά τήν προσοχήν.

Ό Σεβ. Βροτσλάβ: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, έπιτρέψατέ μοι νά εύχαριστήσω 
έν πρώτοις τόν Μητροπολίτην Δαμασκηνόν διά τά σημεία 3, 4 καί 5 τής τε
λευταίας σελίδος τής Είσηγήσεώς του. Τό περιεχόμενον αύτών είναι πολύ 
σημαντικόν διά τό έξεταζόμενον θέμα καί νομίζω ότι θά πρέπει νά τά λάβω- 
μεν ύπ‘ όψιν είς τό κείμενον. Δεύτερον, νομίζω ότι ό Μητροπολίτης Νικο- 
πόλεως εχει δίκαιον διά τήν § 1. Πρέπει νά τροποποιηθή. Τό τρίτον σημείον, 
τό όποίον θά έπεθύμουν νά σημειώσω, εχει γενικόν χαρακτήρα καί είναι τό 
ακόλουθον: Πρέπει νά προσπαθήσωμεν ώστε νά δηλώνεται είς τά κείμενα ή 
αληθής ορθόδοξος έκκλησιολογία. Νομίζω ότι τόσον είς τό παρόν κείμενον,
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όσον καί είς ετερα κείμενα τασσόμεθα πρός τήν πλευράν της κατανοήσεως 
της Εκκλησίας ώς οργανώσεως, ή οποία οφείλει νά ανταποκριθη είς τάς 
απαιτήσεις της έποχης, καί σκεπτόμεθα έλάχιστα περί της Εκκλησίας ώς 
ζώντος οργανισμου - σώματος Χριστου, πλήρους Πνεύματος Άγίου, πλή
ρους ζωης καί χαρισμάτων, προσφερούσης τήν ζωήν ταύτην είς τόν κό
σμον. Αυτό είναι πολύ σημαντικόν. Δέν θά ηθελον νά έπεκταθώ έδώ καί νά 
καταχρασθώ τόν χρόνον ήμών, αλλ’είναι μία θεμελιώδης θέσις δι’ όλα τά 
κείμενα, ώστε νά μή αγνοηται μέν ή κατανόησις της Εκκλησίας ώς θεσμου, 
αλλ’ έπίσης νά προβάλλεται ή ορθόδοξος διδασκαλία περί Εκκλησίας ώς 
ζώντος σώματος, ώς ζώντος οργανισμου, ένθα ο Χριστός είναι πραγματικώς 
παρών, όχι θεωρητικώς, αλλά πραγματικώς. Είναι παρών ο ϊδιος. Ευχαριστώ 
διά τήν προσοχήν.

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γαλίτης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, θέλω νά ευχαριστήσω 
τόν αγιον Γραμματέα διά τό ώραΐον κείμενον πού απέδωσε όλας τάς συ
ζητήσεις πού έχουν γίνει είς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν 
Επιτροπήν. Θά ηθελα νά κάνω μίαν γενικωτέραν καί μίαν είδικήν παρατή
ρησιν. Ή  γενική παρατήρησις αφορα είς τήν § 10. Συνδυάζω τά όσα λέγο
νται είς τήν παράγραφον αυτήν μέ τά διαδραματισθέντα είς τό Vancouver. 
Δέν γνωρίζω έάν ώφελη τήν Ο ρθοδοξίαν η τήν Οίκουμενικήν Κίνησιν, όπως 
έκφράζεται από τό Π.Σ.Ε. ή συμμετοχή είς τά διοικητικά όργανα του Π.Σ.Ε. 
η μήπως είναι προτιμοτέρα η πρακτική της Ρωμαιοκαθολικης Εκκλησίας, 
ή οποία συμμετέχει είς όλα πλήν της διοικήσεως. Αυτό οπωσδήποτε δέν 
είναι θέμα έπί του οποίου θά αποφασίσωμεν ήμεΐς. Ε ίναι θέμα γενικώτερον 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας, πού δέν ήξεύρω έάν ή μέλλουσα νά συνέλθη 
Σύνοδος θά θελήση νά τό αντιμετωπίση έγγύτερον. Ε χ ω ν  όμως υπ’ όψιν 
όλα αυτά, τά οποΐα διεδραματίσθησαν είς τό Vancouver, όπου οί Ορθόδοξοι 
έχασαν εδρας από τήν Κεντρικήν Επιτροπήν κατόπιν αποφάσεως της πλει- 
οψηφίας, ή οποία ητο προτεσταντική. Νομίζω τό 1/5 του Π.Σ.Ε. αποτελουν 
οί Ορθόδοξοι καί συνεχώς μειουται τό ποσοστόν αυτό λόγω της προσελεύ- 
σεως μή Ορθόδοξων Εκκλησιών είς τό Π.Σ.Ε. Θέλω νά έκφράσω τήν σκέ- 
ψιν μου υπό τύπον προτάσεως. Συμπεραίνω από τήν § 10, ότι ή Ορθόδοξος 
Εκκλησία ήμπορεΐ νά ζητήση αλλαγήν του Καταστατικου, μέ τήν έννοιαν 
όχι αλλαγης της βάσεως, αλλά του τρόπου διοικήσεως. Ή  πρότασίς μου, 
λοιπόν, είναι ή έξης: κάθε απόφασις του Π.Σ.Ε. νά λαμβάνεται όχι κατά 
πλειοψηφίαν όλων - Ο ρθόδοξων καί Προτεσταντών μαζί - αλλά κατά χωρι
στήν πλειοψηφίαν. Δηλαδή, νά αποφασίζουν οί Προτεστάνται χωριστά καί 
οί Ορθόδοξοι χωριστά. Καί όπως σέ πολλά κράτη υπάρχουν δύο Βουλαί - ή 
Άνω καί Κάτω Βουλή, τό Κογκρέσσον καί ή Γερουσία, ή Βουλή τών Λόρ
δων καί ή Βουλή τών Κοινοτήτων - μέ τόν ϊδιον τρόπον, κάθε απόφασις του 
Π.Σ.Ε. νά λαμβάνεται καί μέ τήν πλειοψηφίαν τών Ορθόδοξων. Δηλαδή, άν 
δέν συμφωνουν οί Ορθόδοξοι μέ κάτι, νά μή γίνεται. Ή  είδική παρατήρησίς 
μου αφορα είς τήν § 1. Θά προέτεινα νά λεχθη: «Ή  Ορθόδοξος Εκκλησία 
έχει βαθεΐαν πεποίθησιν καί έκκλησιαστικήν αυτοσυνειδησίαν ότι αποτελεΐ
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τόν φορέα τής Μιάς, Άγίας, Καθολικής καί Αποστολικής Έκκλησίας καί ώς 
τοιαύτη προωθεΐ τήν ένότητα......

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Αί έπί μέρους παρατηρήσεις σας θά 
πρέπει νά ληφθουν υπ’ όψιν άπό τήν Έπιτροπήν. Ώς πρός τό γενικόν θέμα, 
τό όποΐον είσάγετε, περί καταστατικών ρυθμίσεων, βεβαίως ή Ορθοδοξία 
ήμπορεΐ άνά πάσαν στιγμήν νά ζητήση τοιαύτας ρυμθίσεις. Άλλά υπάρχει 
όλόκληρος διαδικασία, ή όποία άκολουθεΐται καί ή όποία πολλάκις δέν 
ήμπορεΐ νά άποβή έπ’ώφελεία τής Ορθοδοξίας. Θά είναι τότε μεΐζον τό 
κακόν έάν, προσπαθουντες νά έπιτύχωμεν μίαν καταστατικήν ρύθμισιν, 
υποστώμεν μίαν καθίζησιν έντός του Π.Σ.Ε. Πάντως, άποτελεΐ δικαίωμα 
τής Ορθοδοξίας νά ζητήση όποιανδήποτε καταστατικήν ρύθμισιν.

Ο Σεβ. Τρανσυλβανίας. Ευχαριστώ θερμώς Σεβασμιώτατε. Τό πα- 
ρουσιασθέν κείμενον είναι πολύ καλόν κείμενον. Έκτιμώ τήν έργασίαν τής 
Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής. Έ ν  τούτοις, θά ηυχόμην 
όπως ή Έπιτροπή, ή όποία θά έξετάση τό κείμενον τουτο, νά είναι περισ
σότερον άκριβής καί σαφής είς ώρισμένα σημεΐα. Έλέχθη ότι τό κείμενον 
είναι άκριβές καί συνετόν. Θά έλεγον ότι είναι ολιγώτερον άκριβές άπό συ
νετόν. Αυτό είναι κατανοητόν. Έ νεκα  συνέσεως οί συντάκται άπέφυγον 
νά είναι άκριβεΐς. Κατανοουμεν ότι ή Ο ρθόδοξος Έκκλησία έχει συνείδη
σιν ότι είναι ή άληθής Έκκλησία, άλλ’ ολίγον μεγαλυτέρα σαφήνεια θά ήτο 
άναγκαία, δεδομένου ότι τό κείμενον θά άναγνωσθή όχι μόνον υφ’ ήμών, 
άλλά καί υπ’ έκείνων, οί όποΐοι έργάζονται είς τό Π.Σ.Ε. Έ χομεν είς τό 
κείμενον ώρισμένας διατυπώσεις, αί όποΐαι δέν είναι έπαρκώς σαφεΐς. Άς 
λάβωμεν ώς παράδειγμα τάς διατυπώσεις τής § 7 είς ό,τι άφορα είς τό κεί
μενον ΒΕΜ. Ίσ ω ς ό,τι λέγεται έδώ νά είναι άληθές, άλλά δέν είμαι βέβαιος 
ότι πάσαι αί Ορθόδοξοι Έκκλησίαι συμφωνουν μέ τήν διατύπωσιν αυτήν. 
Κατά τό θέρος αυτό, προεδρεύων τής συνελεύσεως του Τμήματος Ι του 
Π.Σ.Ε., διεπίστωσα ότι υπάρχουν πολλαί έπιφυλάξεις διά τό κείμενον του 
ΒΕΜ. Καί ήμεΐς είσέτι, ότε ήξιολογήσαμεν τό κείμενον τουτο έν Βοστώνη, 
διεπιστώσαμεν ότι υπάρχουν είσέτι άδιευκρίνητα σημεΐα, ίδία είς τόν τομέα 
τής Ιερωσύνης. Ή  § 10 έπίσης προβλέπει ότι ή μαρτυρία τής Ορθοδοξίας 
θά ήδύνατο νά άντιμετωπίση κινδύνους. Δέν τό πιστεύω. Παραμένομεν 
Ορθόδοξοι είς πάσας τάς συζητήσεις καί είς πάσας τάς περιπτώσεις, είς 
τάς όποίας μετέχομεν έν τω Π.Σ.Ε. Είτα είς τήν έπομένην παράγραφον 
έκφράζεται ή «άνησυχία ήμών», άλλ’ ή άνησυχία αυτή έξηγεΐται έλάχιστα. 
Έ ά ν υποδεικνύωμεν άλλαγάς του Καταστατικου του Π.Σ.Ε., οφείλομεν 
νά εϊμεθα πολύ περισσότερον άκριβεΐς, αλλως τά ήμέτερα αίτήματα θά 
παρεΐχον τήν δυνατότητα έσκεμμένων έρμηνειών. Αυτό είναι έπικίνδυνον. 
Οφείλομεν νά εϊπωμεν ρητώς αυτό, τό όποΐον θέλομεν νά εϊπωμεν.

Έκτιμώ πολύ τό λεγόμενον διά τήν άνάγκην μιάς «κοινης προοπτικης 
της Ορθοδοξίας» είς τά θεολογικά προβλήματα, τά όποΐα υπάρχουν είς τήν 
ήμερησίαν διάταξιν του Π.Σ.Ε. Έ ν  υπόδειγμα πρός τήν κατεύθυνσιν αυτήν 
είναι ή συμφωνία της Σόφιας. Ή το μία σταθερά καί σφαιρική ορθόδοξος
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θέσις. Έ τερον υπόδειγμα είναι ή αξιολόγησις του κειμένου BEM είς Βο- 
στώνην. Πρέπει όμως νά πολλαπλασιάσωμεν τοιούτου εί'δους παραδείγμα
τα. Οσάκις εϊμεθα υποχρεωμένοι νά αντιμετωπίσωμεν δογματικά προβλή
ματα, πρέπει νά συγκαλώμεν τοιαύτας συναντήσεις διά νά εχωμεν κοινάς 
θέσεις. Ε ρ χομ α ι είς τό σημείον 5. Υ πάρχει τι, τό όποίον δέν κατανοώ. Οί 
πάντες λέγομεν πάντοτε είς τάς οίκουμενικάς συνελεύσεις ότι ή ένότης θά 
πραγματοποιηθή έπί θεολογικών βάσεων. Τό κείμενον όμως βεβαιοί ότι ή 
ένότης δέν δύναται νά είναι προϊόν θεολογικών συμφωνιών. Δέν θά είναι 
λοιπόν ή θεολογική συμφωνία ή βάσις διά τήν ένότητα; Άν δέν συμβαίνη 
τουτο, οφείλομεν νά τό εϊπωμεν, διατί οφείλομεν νά εϊμεθα σαφέστεροι. Διά 
νά κατακλείσω θά έπαναλάβω τήν παρατήρησιν, τήν όποίαν εκαμα είς τό 
κείμενον περί τών Διαλόγων. Πολλά προβλήματα, τά όποία αναφέρονται 
έδώ, θά είναι παρωχημένα κατά τήν στιγμήν τής Άγίας καί Μεγάλης Συνό
δου. Πρέπει λοιπόν νά διαιρέσωμεν είς δύο τό κείμενον διά νά αναδείξωμεν 
αφ ’ ένός μέν πάν ό,τι ίσχύει διά τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, αφ ’ 
έτέρου δέ πάν ό,τι πρέπει αμέσως νά λυθή ή νά ξεπερασθή. Ο  νέος Γενικός 
Γραμματεύς του Π.Σ.Ε. είναι διατεθειμένος νά ίκανοποιήση πολλά ήμέτερα 
αίτήματα, νά αύξήση τόν αριθμόν τών Ορθόδοξων είς τό προσωπικόν, νά 
παραχωρήση σημαντικήν θέσιν είς τήν ορθόδοξον θεολογίαν κ.λπ. Τά προ
βλήματα αύτά λοιπόν θά έξαλειφθουν σύν τω χρόνω, αλλ’ υπάρχουν ετερα, 
ώς ή ορθόδοξος έκπροσώπησις είς τό Π.Σ.Ε. ή ό τρόπος ψηφοφορίας. Ο  
μηχανισμός ψηφοφορίας του Π.Σ.Ε. παρέχει τήν δυνατότητα είς τήν προτε- 
σταντικήν πλειοψηφίαν νά έξουδετερώση ήμάς όποτεδήποτε. Μόνον ενεκα 
τής εύσπλαγχνίας τών Προτεσταντών ήμείς οί Ορθόδοξοι παραμένομεν είς 
τάς διαφόρους Επιτροπάς καί Οργανισμούς του Π.Σ.Ε. Είναι όμως δικαί
ωμα καί καθήκον μας νά ζητήσωμεν μέ τό κείμενον αύτό μίαν καλλιτέραν 
μορφήν έκπροσωπήσεως καί ψηφοφορίας είς τό Π.Σ.Ε. Εύχαριστώ πολύ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ τόν άγιον Τρανσυλβανίας, του όποίου 
αί παρατηρήσεις είναι ορθαί. Θά ήθελα νά παρατηρήσω μόνον, ότι προ- 
κειμένου περί τής ψηφοφορίας, τά παράπονά μας εχουν ήδη ευρει μίαν 
πρώτην ανταπόκρισιν έντός του Π.Σ.Ε. Αύτοί οί όποίοι μετέχουν είς τάς 
έργασίας τών Κεντρικών Επιτροπών θά ένθυμουνται ότι είς τήν Δρέσδην 
έπετεύχθη τό έξής: έάν Εκκλησία τις έπί συζητήσεως δογματικών θεμάτων 
διαπιστώση ότι διασαλεύεται ή διακυβεύεται ή έκκλησιολογική της ταυ- 
τότης, εχει δικαίωμα νά αντιδράση καί νά εϊπη ότι δέν ψηφίζει, όπότε καί 
σταματα ή όλη ψηφοφορία. Είναι εν βήμα πολύ θετικόν πρός τήν γραμμήν 
αύτήν, τήν όποίαν έπιδιώκομεν. Βεβαίως, τό θέμα τής ψηφοφορίας πρέπει 
νά τεθή κάποτε πολύ πιό εντονα. Άλλά αί κατακτήσεις είς τούς μεγάλους 
Οργανισμούς γίνονται σιγά-σιγά. Νομίζω, ότι ή πρώτη αύτή έπιτυχία, ή 
όποία έπισημοποιήθη διά τής αναγραφής είς τούς Κανονισμούς (Rules) του 
Π.Σ.Ε., είναι ήδη μία αγαθή προϋπόθεσις διά τό μέλλον.

Ό Σεβ. Περιστερίου: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, νομίζω ότι ή § 10, ή όποία 
έκφράζει τήν καρδίαν τών σχέσεων τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά
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του Π.Σ.Ε., πρέπει νά συνταχθη έκ νέου καί νά διαλευκανθουν ώρισμένα 
σημεΐα. Ε π ί παραδείγματι, δι’ ήμας τούς Ορθοδόξους, τό γεγονός ότι τό 
Π.Σ.Ε. δέχεται νά γίνουν μέλη αυτου ώρισμέναι κοινότητες δέν θίγει μόνον 
τήν παρουσίαν μας είς τά συμβουλευτικά σώματα, αλλά κυρίως, έξ έπόψεως 
έκκλησιολογικης, τό Π.Σ.Ε. γίνεται φορεύς της διατηρήσεως της διαιρέσεως 
τών Εκκλησιών. Ε ά ν  τό Π.Σ.Ε. παύση νά δέχεται τάς κοινότητας αυτάς 
ώς μέλη καί τάς παρακινεΐ είς τρόπον ώστε νά ένσωματωθουν είς μεγαλυτέ- 
ρας κοινότητας η Εκκλησίας, τότε θά προσφέρη θετικήν υπηρεσίαν είς τήν 
ένότητα τών Εκκλησιώ ν.Ε ν δεύτερον σημεΐον είναι ότι πρέπει νά γίνη λό
γος περί της αναθεωρήσεως τών σχέσεων της Ο ρθοδόξου ήμών Εκκλησίας 
πρός τό Π.Σ.Ε., αναθεώρησις ή οποία νά έπιτευχθη διά νέων καταστατικών 
ρυθμίσεων. Τό κείμενον πρέπει νά γίνη σαφέστερον. Ή  αναγκαιότης 
καταστατικών ρυθμίσεων δέν σημαίνει αναγκαστικά αναθεώρησιν τών σχέ- 
σεών μας πρός τό Π.Σ.Ε., πραγμα τό οποΐον έπείγει ίδιαιτέρως καί οφείλει 
νά υπογραμμισθη είς τό κείμενον. Ή  τρίτη παρατήρησίς μου αφορα είς τό 
θέμα της ψηφοφορίας, περί του οποίου θά εϊπω άπλώς ότι πρέπει ή Άγία 
καί Μεγάλη Σύνοδος νά ασχοληθη καί νά αποφασίση, έάν καί κατά πόσον 
είναι προσφορώτερον διά τήν Ο ρθόδοξον ήμών Εκκλησίαν νά έπανέλθη 
είς τό παλαιόν σύστημα τών χωριστών Δηλώσεων. Διότι σήμερα τά κείμε
να του Π.Σ.Ε. είναι καί ορθόδοξα καί προτεσταντικά καί ο,τιδήποτε άλλο. 
Είναι συγκρητιστικά κείμενα, τά οποΐα ίκανοποιουν τούς πάντας καί δέν 
ίκανοποιουν κανένα. Νομίζω ταπεινώς ότι θά προσφέρωμεν περισσοτέραν 
υπηρεσίαν είς τήν ένότητα τών Εκκλησιών μέ μίαν ορθόδοξον δογματικήν 
Δήλωσιν. Τέλος, νομίζω ότι πρέπει νά έκφράσωμεν τήν ευχήν νά συσταθη 
εν όργανον, τό οποΐον θά αναλάβη ακριβώς τήν ρύθμισιν τών σχέσεων με
ταξύ Π.Σ.Ε. καί Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ε ν  όργανον, τό οποΐον θά έχη 
πανορθόδοξον κυρος, πανορθόδοξον έκπροσώπησιν καί τό οποΐον θά 
διαπραγματευθη μετά του Π.Σ.Ε. διά τό θέμα της αναθεωρήσεως τών σχέ
σεων Ορθοδόξου Εκκλησίας καί Π.Σ.Ε. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ αγιε Περιστερίου. Θά ηθελα νά πα
ρατηρήσω είς τό πρώτον σημεΐον σας, ότι αποτελεΐ πολλάκις κεφάλαιον 
καί δυσαρεσκείας καί αγανακτήσεως διά τάς Ορθοδόξους Εκκλησίας, 
όταν παρουσιάζωνται ένώπιον της Ολομελείας υποψηφιότητες κοινοτή
των τριών η πέντε χιλιάδων ανθρώπων. Τό Οίκουμενικόν Πατριαρχεΐον 
αρχηθεν είναι ή μόνη έκ τών Ορθόδοξων Εκκλησιών πού καταψηφίζει 
τάς περιπτώσεις αυτάς. Καί μετά λύπης βλέπει ότι μόνον δύο η τρία χέρια 
Ορθόδοξων υψώνονται είς καταψήφισιν της είσδοχης ώς μελών τοιού- 
των κοινοτήτων η Εκκλησιών. Καί διερωτώμαι, αγιε Περιστερίου, διατί 
δέν έχετε τήν ίδίαν ευαισθησίαν καί έσεΐς καί όλαι αί αδελφαί Εκκλησίαι; 
Ό σον αφορα είς τό τελευταΐον σας σημεΐον, άπλώς απαντώ, όχι υπό τήν 
ίδιότητά μου ώς προέδρου, αλλ’ ώς έκπροσώπου του Οίκουμενικου Πατρι
αρχείου. Θά ηθελα νά σας παρακαλέσω νά σκεφθητε ότι τά όργανα της 
Ορθοδοξίας, τά πανορθόδοξα, είναι αυτά τά οποΐα έχουν θεσπισθη. Δέν
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ήμπορεΐ διά πάν άναφυόμενον θέμα, μικρόν ή μέγα, νά ζητώμεν άπό τήν 
Ορθοδοξίαν νά δημιουργή όργανα έπί οργάνων. Θά δημιουργηθή μία Βα- 
βυλών, ή όποία δέν ήξεύρομεν που θά μάς όδηγήση. Αυτό τό όποΐον είπεν 
ό αγιος Τρανσυλβανίας είναι τό καλλίτερον. Ό τα ν  υπάρχουν γενικωτέρου 
ένδιαφέροντος ζητήματα νά συγκαλήται εν συμπόσιον, μία συνέλευσις, 
μία συνάντησις Ορθόδοξων καί νά άντιμετωπίζεται τό ζήτημα. Ό χ ι όμως 
όργανα έπί οργάνων έντός της Ορθοδόξου Έκκλησίας. Αυτή είναι ή αποψις 
τής Έκκλησίας μου.

Ο Σεβ. Π εριστερίου. Δέν έννοώ όργανον, είς τό όποΐον θά μετέ
χουν όλαι αί Ορθόδοξοι Έκκλησίαι. Θά ήμπορουσε, έπί παραδείγματι, τό 
Οίκουμενικόν Πατριαρχεΐον, έξ ονόματος τών Ορθόδοξων Έκκλησιών, νά 
κάμη τόν Διάλογον αυτόν τής άναθεωρήσεως.

Ο Α ίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρ. Τσέτσης. Ευχαριστώ αγιε Πρόεδρε. Αί 
πέντε παρατηρήσεις του άγίου Γραμματέως είναι πολύ σωστές καί πρέπει 
νά ληφθουν υπ’ όψιν κατά τήν χάραξιν του πλαισίου τών περαιτέρω σχέ- 
σεών μας μέ τό Π.Σ.Ε. Τό κείμενον πού έχομεν ένώπιόν μας τιτλοφορεΐται 
«Ορθοδοξία καί Οίκουμενική Κίνησις» καί ένώ μέν είς τάς τρεΐς πρώτας 
παραγράφους δίδεται τό γενικόν πλαίσιον τής συμμετοχής μας είς τήν 
Οίκουμενικήν κίνησιν, είς τό υπολοιπσν κείμενον γίνεται άποκλειστικά λό
γος διά τό Π.Σ.Ε. Τό ότι αί έπτά αλλαι παράγραφοι όμιλουν περί του Π.Σ.Ε. 
οφείλεται είς τό ότι καί τόν Φεβρουάριον ή συζήτησις έστράφη κυρίως περί 
του Π.Σ.Ε. Νομίζω όμως ότι αυτά, τά όποΐα λέγονται διά τό Π.Σ.Ε., ίσχύουν 
έξ ϊσου καί διά αλλα Συμβούλια Έκκλησιών - καί μάς τό άπέδειξεν ή πεΐρα 
του καλοκαιριου - όπως ή Διάσκεψις Ευρωπαϊκών Έκκλησιών. Καί έκεΐ 
άκριβώς εϊχομεν τά ϊδια προβλήματα πού έχομεν μέ τό Π.Σ.Ε. Δ ι’ αυτό νομί
ζω ότι ή Έπιτροπή πού θά άσχοληθή μέ τό θέμα αυτό καλόν θά ήτο νά λάβη 
υπ’ όψιν καί τήν πρόσφατον αυτήν έμπειρίαν καί νά άναφέρη καί αλλους 
Οργανισμούς μέ τούς όποίους έχομεν προβλήματα. Ευχαριστώ.

Ο Α ίδεσιμολ. π. Άλλεν. Σεβασμιώτατε, νομίζω ότι είναι πολύ ση
μαντικόν νά γνωρίζωμεν, πώς ό λαός ήμών κατανοεΐ ήμάς είς τό σημεΐον 
τουτο. Τουτο είναι καίριον ζήτημα. Είμαι έδώ ό μόνος έκ Β. Άμερικής καί 
θά έπεθύμουν νά τονίσω ότι είναι βασικόν διά τήν όλην έργασίαν ήμών νά 
καταστήσωμεν τήν θέσιν ήμών άπολύτως σαφή. Ώς πρός τήν σχέσιν ήμών 
έν τω Π.Σ.Ε., ότι δέν είναι μία νπέρ-Έκκλησία, είς τήν όποίαν ήμεΐς άπλώς 
ένετάχθημεν. Είς τό δυτικόν ήμισφαίριον, εϊπέρ ποτε καί αλλοτε, τουτο 
προεβλήθη σαφέστατα, διότι ευρισκόμεθα είς τόν μέγαν κίνδυνον νά προ- 
βάλωμεν τήν έσφαλμένην ταύτην έντύπωοιν τόσον είς τό ορθόδοξον ήμών 
πλήρωμα, όσον καί είς έτέρας χριστιανικάς όμάδας άντί νά καταστήσωμεν, 
ώς νομίζω, σαφή τήν θέληοιν ήμών νά συζητήσωμεν έπί του πεδίου τούτου, 
διότι παραμένομεν κατά τήν έντολήν τής άγάπης καί δι’ ουδένα ετερον λό
γον. Ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Κορίνθου. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, αίσθάνομαι τήν άνάγκην νά 
έκφράσω συγχαρητήρια πρός τόν αγιον Γραμματέα, ό όποΐος συνέταξεν όχι
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μόνον τήν σημερινήν Είσήγησιν, αλλά όλας τάς Είσηγήσεις, αί όποίαι είναι 
απαύγασμα όλων έκείνων, τά όποία έλέχθησαν ήδη καί είναι ή συνισταμένη 
όλων αύτών. Πράγμα τό όποίον σημαίνει ότι ό άγιος Γραμματεύς εκαμε πολύ 
μεγάλον κόπον. Επίσης, νά τόν εύχαριστήσω δι’αύτό. Νά τόν εύχαριστήσω 
καί προκαταβολικώς διά τόν άλλον κόπον πού θά κάνη. Διότι όλα έκείνα 
εγιναν βάσει αύτών πού έλέχθησαν. Καί τώρα εχει νά τά συμπληρώση πά
λιν από τήν αρχήν μέ αύτά πού έλέχθησαν έδώ. Αύτό σημαίνει πολύν κό
πον, πολλήν κατανάλωσιν χρόνου καί πολλήν κατανάλωσιν φαιάς ούσίας. 
Συγχαρητήρια, λοιπόν, καί εύχαριστίας. Ε ρ χομ α ι τώρα είς τήν παρατήρη- 
σίν μου έπί του κειμένου, ή όποία είναι συνέχεια τών παρεμβάσεων του κ. 
Γαλίτη καί του άγίου Τρανσυλβανίας, πού αφορουν είς τήν αναμόρφωσιν 
του Καταστατικου του Π.Σ.Ε. Ή  θέσις μας ώς Ορθόδοξων πρέπει νά είναι 
είδική μέσα έκεί, διότι ήδη είναι σημαντική. Καί είναι σημαντική, διότι 
έάν δέν ησαν οί Ορθόδοξοι, τό Π.Σ.Ε. δέ θά ητο Παγκόσμιον Συμβούλιον 
Εκκλησιών, αλλ’ εν Παν-προτεσταντικόν Συμβούλιον. Αύτό είναι εν πολύ 
μεγάλον προτέρημα, τό όποίον εχομεν καί του όποίου σωφρόνως καί διά τό 
όφελος τής Ο ρθοδοξίας πρέπει νά κάνωμεν χρήσιν. Ε ά ν  όμως δέν θέλωμεν 
αύτό - καί θά πρέπει όπωσδήποτε νά τό θέλωμεν όλοι - υπάρχει καί κάτι 
άλλο. Ελέχθη έδώ ότι ήμείς οί Ορθόδοξοι εϊμεθα τό 1/5 στό Π.Σ.Ε. Άρα 
εϊμαστε μία μειοψηφία. Ημπορουμεν νά απαιτήσωμεν τά δικαιώματα της 
κάθε μειοψηφίας. Είς κάθε συλλογικόν όργανον καί είς τά κράτη καί είς τά 
εθνη είναι σεβαστά, απόλυτα σεβαστά, τά δικαιώματα τής κάθε μειοψηφί
ας. Καί ώς μειοψηφία, λοιπόν, ήμπορουμεν νά ζητήσωμεν τήν είδικήν αύτήν 
θέσιν. Έ ν  τρίτον σημείον, του όποίου δέν θά κάμωμεν χρήσιν βεβαίως, αλλά 
τό αναφέρω άπλώς. Ε ά ν  ή κάθε κοινότης εχει μίαν ψήφον καί διά ψήφον 
ερχεται έκεί, τότε ώς Εκκλησία τής Ε λλάδος εχει 90 έπισκοπάς. Θέλομεν 
λοιπόν 90 ψήφους. Τό ϊδιον καί αί άλλαι αδελφαί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι. 
Δέν θά φθάσωμεν βέβαια είς τό σημείον αύτό. Τά δύο πρώτα είναι αρκετά 
διά νά φθάσωμεν είς τήν αναμόρφωσιν του Κανονισμου.

Ό Σεβ. Σουμαδίας: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, είς τήν § 6 λέγεται ότι τό 
Π.Σ.Ε. «δέν είναι καί δέν πρέπει νά καταστή ύπερ—Εκκλησία». Θά ελεγον 
ότι ή λέξις «δέν πρέπει» θά ητο καλλίτερον νά αντικατασταθή μέ τό «δέν 
δύναται».

Ό Σεβ. Καρθαγένης: Σεβ. άγιε Πρόεδρε, ευρίσκομαι είς τό Π.Σ.Ε. 
πολλά χρόνια. Ξέρω ότι συνεχώς παλαίομεν έκεί γιά νά προσφέρωμεν κάτι 
καί ήμείς, οί όποίοι εϊμεθα ή μία Εκκλησία. Ή  μία Εκκλησία, ή όποία είναι 
μέσα είς τό Π.Σ.Ε. Είναι βέβαια λίγο παράδοξον. Δέν ξεύρω, έάν τό Π.Σ.Ε. 
είναι μέσα είς τήν μίαν Εκκλησίαν, αλλ’ ή μία Εκκλησία είναι καί πρέπει νά 
είναι μέσα στό Π.Σ.Ε. Πρέπει καί αύτή νά προσφέρη. Είναι μεγάλο τό θέμα. 
Ζητουμε καί εχομεν δίκαιο νά ζητουμε τήν θέσιν μας, αλλά μέ πάθος πρέπει 
νά προσφέρωμεν. Ε χ ω  όμως τήν έντύπωσιν ότι δέν προσφέρομεν ό,τι πρέ
πει νά προσφέρωμεν. Ή  ούσία είναι μία: πιστεύομεν είς τήν αποστολήν του 
Π.Σ.Ε. ή όχι; Νά έρωτήση ό καθένας μας τή συνείδησή του. Είναι μεγάλο
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αυτό. Ό χ ι μόνον όταν τό έχομεν ανάγκην. Πέραν αυτου, μας έχει ανάγκην. 
Καί έπειδή μας έχει ανάγκην, γι’ αυτό καί έμεΐς πρέπει νά φανώμεν άξιοι της 
αποστολης μας ώς Μιας Εκκλησίας, της μόνης Άποστολικης καί Καθολικης. 
Νά φανώμεν άξιοι αυτης της αποστολης μας. Ευχαριστώ πολύ.

Ό Σεβ. Δημητριάδος: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, έκφράζω καί έγώ τήν βαθυ- 
τάτην ίκανοποίησίν μου διά τήν έπί ασφαλους έκκλησιολογικης ορθοδόξου 
βάσεως θεμελίωσιν του κειμένου αυτου καί βεβαίως τά αδελφικά συγχα
ρητήριά μου καί είς τήν Επιτροπήν καί είς τόν αγιον Γραμματέα. Ε χ ω  έν 
τούτοις τήν έντύπωσιν ότι υπάρχουν δύο σημεΐα είς τό κείμενον, τά οποΐα 
συνιστουν κάποιαν έπικίνδυνον, θά έλεγα, αντινομίαν. Είς τήν § 1 γίνε
ται καί ορθώς λόγος ότι ή Ο ρθόδοξος Εκκλησία συνιστα τόν φορέα της 
Μιας, Άγίας, Καθολικης καί Άποστολικης Εκκλησίας. Είς τήν § 11 όμως 
ομολογεΐται ότι αί έπί μέρους Ο ρθόδοξοι Εκκλησίαι δέν έχομεν κοινόν 
δογματικόν προσανατολισμόν, μέ αποτέλεσμα νά έμφανιζώμεθα είς τό 
Π.Σ.Ε. διαφωνουντες έπί δογματικών ζητημάτων καί ζητεΐται είς τήν πα
ράγραφον αυτήν, όπως ή Ορθόδοξος Εκκλησία «έμφανίζηται ώς τό εν 
Σώμα τον Χριστον, όμολογονσα καί δίδουσα μαρτυρίαν τής πίστεως τής 
Μιας, Αγίας, Καθολικής καί ’Αποστολικής Εκκλησίας». Δέν είναι αντίφασις 
αυτό;Ίσως είναι αληθές, αλλά δέν πρέπει νά γραφη έδώ. Ή  πρότασίς μου 
είναι νά απαλειφθη τελείως ή § 11 ώς αφορώσα τάς ένδορθοδόξους σχέσεις 
καί έν πάση περιπτώσει έκθέτουσα ήμας είς τά μάτια τών άλλων. Ή  δευτέρα 
παρατήρησίς μου έκκινεΐ από τήν § 5, είς τό τέλος της οποίας ομολογεΐται 
καί πάλιν ορθώς, ότι ήμεΐς έκλαμβάνομεν τήν ένότητα ώς «έν τω μυστηρίω  
καί τ$ παραδόσει βιουμένην έν τ$ Ορθοδόξω ’Εκκλησία». Αυτό είναι πολύ 
σημαντικόν. Ισ ω ς  είναι ή καρδία της αυτοσυνειδησίας μας. Ε ν  τούτοις, είς 
τήν § 7, όπου γίνεται ή αποτίμησις του κειμένου του «B.E.M.», έχω τόν φό
βον μήπως ή τόσον θετική από μέρους μας αποτίμησις αυτου του κειμένου 
αναιρεΐ κατά κάποιον τρόπον τήν προηγουμένην θεολογικήν βάσιν. Καί τό 
λέγω αυτό, διότι έχω υπ’ όψιν μου ότι έξ έπόψεως ορθοδόξου έχουν γίνει καί 
αρνητικαί κριτικαί του κειμένου του «B.E.M.», ή δέ ήμέτερα Εκκλησία της 
Ε λλάδος ήρνηθη νά συμμετάσχη είς τήν διαδικασίαν, τήν οποίαν τό Π.Σ.Ε. 
έθεσε, δηλαδή νά γίνη αποδοχή του κειμένου αυτου, διότι έθεώρησε ότι διά 
της διαδικασίας αυτης τό Π.Σ.Ε. ανυψώνεται είς μίαν ύπέρ-Εκκλησίαν , ή 
οποία θέτει όλας τάς άλλας Εκκλησίας νά συνεννοουνται μεταξύ των υπό 
τήν υψηλήν έποπτείαν καί αίγίδα του, ότι δηλαδή διαλέγεται τό ϊδιον τό 
Π.Σ.Ε. μέ όλας τάς Εκκλησίας. Ή  πρότασίς μου, έπομένως, είναι μήπως καί 
έδώ είς τήν § 7 διαμορφωθη κάποια άλλη διατύπωσις, ή οποία δέν θά έρχεται 
είς αντίφασιν μέ τήν κυρίως έκκλησιολογικήν μας βάσιν. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ. Ή  πρώτη παρατήρησίς σας 
είναι πολύ ορθή καί θά πρέπει νά ληφθη υπ’ όψιν από τήν Επιτροπήν. 
Ό σον αφορα είς τήν δευτέραν, διά τό κείμενον του Β.Ε.Μ., λέγεται άπλώς 
ότι είναι «κείμενον συγκλινουσών θεολογικών άπόψεων» καί ώς τοιουτο 
δέν υποβάλλεται είς τάς Εκκλησίας πρός άποδοχήν, αλλά μόνον πρός
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άπάντησιν. Είναι σαφής ή διαφοροποίησις, τήν όποίαν κάμνομεν καί ήμεΐς 
καί οί του Συμβουλίου, ότι αλλο είναι «reception» καί αλλο είναι «response». 
Αί Έκκλησίαι άπαντουν, άλλά δέν είναι υποχρεωμέναι νά άποδεχθουν. Έ ν  
πάση περιπτώσει, ή Έπιτροπή πρέπει νά έπανασκεφθή έπί του σημείου τού
του διά νά μή υπάρξη καμμία άντίδρασις άπό μέρους τών Άντιπροσωπιών.

Ο Αίδεσιμολ. Μποροβόι: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, τάς παρατηρήσεις, τάς 
όποίας έχω, θά τάς έκφράσω βεβαίως είς τήν Έπιτροπήν, άλλ’ έδώ έπιθυμώ 
νά άποσπάσω δι’ ολίγον τήν προσοχήν τής Ολομελείας είς εν πολύ σημαντι
κόν δί’ απαντας ζήτημα. Είναι σαφές ότι δέν δυνάμεθα τώρα πλέον νά ψηφί- 
σωμεν κεχωρισμένως κατά όμολογίαν ή καθ’ όμάδα ή, ώς αλλοτε, νά κάνω- 
μεν χωριστάς δηλώσεις, διότι τουτο θά ώδήγει είς μίαν οπισθοδρόμησιν τής 
Οίκουμενικής Κινήσεως καί θά έκλόνιζε πολύ τήν ένότητα του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Έκκλησιών. Τά συμφέροντα τής Ορθοδοξίας, έπί τών όποίων τώρα 
συζητουμεν, έξεφράσθησαν κατ’ έξοχον τρόπον κατά τήν Πανορθόδοξον Διά- 
σκεψιν τής Σόφιας. Πρέπει νά έπιστρέψωμεν είς τοιαύτας προτάσεις, διά τάς 
όποίας τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Έκκλησιών έπραξε πάν τό δυνατόν διά νά 
τάς άπορρίψη ή διά νά μή τάς είσαγάγη είς τήν ζωήν του. Τοιαυται υπήρξαν 
αί προτάσεις τής Πανορθοδόξου Διασκέψεως τής Σόφιας. Δέν υπεστήριξαν 
τάς προτάσεις αυτάς πάσαι αί Ορθόδοξοι Έκκλησίαι, άλλά αυταί είναι ή 
μόνη όδός, διά τής όποίας δυνάμεθα νά φθάσωμεν είς τήν άληθή έννοιαν 
τής μαρτυρίας ήμών είς τό Π.Σ.Ε., Διά τά λοιπά εϊμεθα έλεύθεροι. Π ρά
γματι, τό Π.Σ.Ε. καί ή Οίκουμενική Κίνησις έχουν τουτο τό έξαιρετικόν, ότι 
αί Έκκλησίαι ένεργουν άπό κοινου έκεΐ ένθα έχουν κοινά ένδιαφέροντα. 
Κατά τά αλλα πάσαι αί τοπικαί Έκκλησίαι έχουν κατ’ευθεΐαν σχέσεις μέ 
τό Π.Σ.Ε., ότε όμως τά κοινά ένδιαφέροντα αυτών τό άπαιτουν συνέρχο
νται κατά καιρούς είς γενικάς συνελεύσεις. Καί ήμεΐς έπίσης δυνάμεθα νά 
ένεργήσωμεν όμοίως. Ή  όδός δ ι’ ήμάς είναι έκείνη, ή όποία υπεδείχθη κατά 
τήν συνάντησιν τής Σόφιας. Ευχαριστώ.

Ο Α ίδεσιμολ. Μ πρία: Σεβασμιώτατε, είμαι άπολύτως σύμφωνος μέ 
τό κείμενον, τό όποΐον προετάθη, καί μέ τήν άξιολόγησιν αυτου υπό του 
Σεβ. Γραμματέως. Θά έπεθύμουν νά υποβάλω τρεΐς συντόμους παρατηρή
σεις. Ή  πρώτη άναφέρεται είς τόν τίτλον του θέματος ήμών. Νομίζω ότι 
είναι σημαντικόν νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν τής Έπιτροπής ότι δέν 
έξετάζομεν μόνον τάς σχέσεις τής Ορθοδόξου Έκκλησίας πρός τό Π.Σ.Ε., 
διότι τό θέμα ήμών είναι «Ορθοδοξία καί Οίκουμενική Κίνησις». Νομίζω 
λοιπόν ότι οφείλομεν νά βοηθήσωμεν τάς Έκκλησίας ήμών νά εϊπουν τι περί 
τής Οίκουμενικής Κινήσεως γενικώτερον, περί του μεγάλου θέματος του 
Οίκουμενισμου. Τό Π.Σ.Ε. είναι βεβαίως εν κεφάλαιον τής Οίκουμενικής 
Κινήσεως, άλλά δέν δυνάμεθα νά περιορίσωμεν τήν οίκουμενικήν συνείδη
σιν είς τήν συμμετοχήν ήμών είς τό Π.Σ.Ε. Ο  Οίκουμενισμός είναι ευρύτατον 
ριπίδιον, είς πολύ σημαντικός δ ι’ ήμάς τομεύς, άλλά δέν πρέπει νά περιορί
σωμεν μόνον είς τό Π.Σ.Ε. Πιστεύω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία διά τήν Σύνο
δον νά έκφρασθή έπί του Οίκουμενισμου. Ή  Σύνοδος οφείλει νά διατυπώση
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τήν θέσιν αύτής, λαμβάνουσα υπ’ όψιν τήν ήμετέραν οίκουμενικήν παράδο- 
σιν. Δεύτερον, νομίζω ότι τό σημείον 2 είναι κεφαλαιώδες. Πρέπει λοιπόν 
νά αναπτυχθή, διότι πρόκειται διά τό μόνιμον τμήμα, τήν βάσιν, ή όποία 
θά παραμείνη μέχρι τής Συνόδου. Ε π ί πλέον, πρέπει νά εϊπωμεν ότι εϊμεθα 
παρόντες είς τήν Οίκουμενικήν Κίνησιν, έπί τή βάσει τών αποφάσεων τών 
Εκκλησιών ήμών. Ε κείνα ι απεφάσισαν νά είναι μέλη του Π.Σ.Ε. καί ήμείς 
προσφέρομεν μέχρι σήμερον σημαντικήν συμβολήν είς τόν Οργανισμόν 
αύτόν καί είς τήν εύρυτέραν Οίκουμενικήν Κίνησιν. Ό μ ω ς έδώ δέν γίνε
ται σαφές, ποία υπήρξεν ή έπίδρασις ήμών είς τό Π.Σ.Ε. καί είς τήν σύγ
χρονον Οίκουμενικήν Κίνησιν. Ε π ί παραδείγματι, τό Π.Σ.Ε. ένεργεί τώρα 
έπί τή βάσει ορθοδόξων διατυπώσεων. Γνωρίζετε ότι ή όλη κατανόησις τής 
Άγίας Τριάδος έγένετο δεκτή από τήν Οίκουμενικήν Κίνησιν καί τό Π.Σ.Ε. 
Γνωρίζετε ότι ή κατανόησις του Οίκουμενισμου «in trine» αποτελεί μέρος 
τής όρολογίας του Π.Σ.Ε. Γνωρίζετε έπίσης ότι ή ίδέα τής κατανοήσεως 
τής τοπικής Εκκλησίας, ώς αύτή όρίζεται υφ’ ήμών, ανήκει πλέον είς τήν 
οίκουμενικήν κληρονομίαν. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει νά έπιμείνωμεν είς τήν 
προοπτικήν αύτήν. Τρίτον, νομίζω ότι ή συζήτησις περί «ύπέρ- Εκκλησίας» 
είναι πλέον παρωχημένη. Ούδείς είς τό Π.Σ.Ε. δέχεται ότι αύτό είναι «ύπέρ- 
Εκκλησία». Λέγομεν έπίσης είς τό ήμέτερον κείμενον, έπανερχόμενοι είς 
τήν δήλωσιν του Τορόντο, ότι τό Π.Σ.Ε. «δέν εχει τό δικαίωμα νά διαπρα
γματεύεται τήν ένότητα τών Εκκλησιών». Τό Π.Σ.Ε. εχει όρια. Δημιουργεί 
τήν κατάλληλον ατμοσφαίραν πρός διευκόλυνσιν τών συζητήσεων, αλλά 
δέν είναι όργανον, τό όποίον θά ήδύνατο νά συζητήση τήν ένότητα τών 
Εκκλησιών. Διά νά κατακλείσω, θά ελεγον ότι οφείλομεν νά διευρύνωμεν 
τό έκκλησιολογικόν τμήμα του κειμένου, διατυπουντες τάς οίκουμενικάς 
αρχάς τής Ορθοδοξίας, καί νά προσθέσωμεν είς τό δεύτερον μέρος πάσαν 
τήν ορθόδοξον συμβολήν είς τήν Οίκουμενικήν Κίνησιν. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι κατακλείομεν έδώ 
τήν συζήτησιν έπί του θέματος τής Οίκουμενικης κινήσεως. Αί παρατηρή
σεις, αί όποίαι εγιναν ησαν απολύτως έποικοδομητικαί καί εχουν ληφθή υπ’ 
όψιν από τό Γραφείον. Θά παραπεμφθουν είς τήν Επιτροπήν, τήν όποίαν 
καί θά παρακαλέσωμεν νά κάμη τάς σχετικάς βελτιώσεις.

Λύεται ή συνεδρία.
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Γ' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Παρασκευή 31 Οκτωβρίου)

* * *

Πρωινή Συνεδρία 
(11.00 - 12.15)

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πρίν η είσέλθωμεν είς τήν παρουσίασιν του τετάρ
του κειμένου μας, θά ηθελα νά απασχολήσω τήν Ολομέλειαν δι’ ολίγα μόνον 
λεπτά καί νά εϊπω ότι έχουν ηδη έλθει ώρισμέναι ευχετήριοι απάντησεις τών 
αρχηγών τών Ο ρθόδοξων Εκκλησιών, είς τό τηλεγράφημά μας, τό οποΐον 
έκάμαμεν κατά τήν πρώτην ήμέραν. Κατά τό κρατουν έθος τά τηλεγραφή
ματα αυτά τών ευχών καί ευλογιών τών Προκαθημένων τών Ορθόδοξων 
Εκκλησιών πρέπει νά αναγνωσθουν καί νά ακουσθουν έν ευγνωμοσύνη 
από τήν Ολομέλειαν. Παρακαλώ τόν αγιον Γραμματέα νά αναγνώση τά 
αφιχθέντα τηλεγραφήματα.

Ό Σεβ. Γραμματεύς:
«Ίερώτατον
Μ ητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον,
Πρόεδρον Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως 
Χαιρετίζοντες χαρα μεγάλη εναρξιν θεία εύδοκία έργασιών Γ' 
Π ροσυνοδικής Π ανορθοδόξου Διασκέψεως καί εύχαριστονντες καί 
δοξάζοντες έπίτούτω  τό όνομα εύδοκονντος Θεον, άπευθύνομεν πρός 
απαντας άγαπητούς καί τιμίους έκπροσώπους άδελφών Εκκλησιών 
έγκάρδιον χαιρετισμόν, θερμάς εύχάς καί όλόθυμον πατριαρχικήν 
ήμών εύλογίαν. Επικαλούμενοι έπί πάντας ένίσχυσιν Παρακλήτου, 
εύχόμεθα έκ βαθέων εύόδωσιν έργασιών Διασκέψεως έπ’ άγαθω  
άγίας ήμών Εκκλησίας καί πρός δόξαν Θεον.

Οίκουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος 
Εν Φαναρίω, τή 28y Οκτωβρίου 1986»

«Σεβασμιώτατον
Μ ητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον
Πρόεδρον Γ' Π ροσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως
Είς Σαμπεζύ
Ολοκαρδίως χαιρετίζοντες υμάς καί ολους τούς έξονομασθέντας 
άντιπροσώπους τών κατά τόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών, συνελθό- 
ντας έν Σαμπεζύ διά τήν Γ' Π ροσυνοδικήν Πανορθόξον Διάσκεψιν 
έπί τω τέλει, Ινα έν άρμονία μ ε τ ’ άγάπης συζητήσωσιν τά θέματα τής 
νηστείας, τον οίκουμενισμον, τών Διαλόγων καί τής είρήνης. Είθε ό 
Θεός νά φωτίσy  υμάς καί όδήγησy τάς έν όψει προσπαθείας υμών διά 
τήν δόξαν τον Θεον καί διά τό καλόν της Μιάς, Αγίας, Καθολικής 
καί ’Αποστολικής Εκκλησίας. Μ ετ’ άγάπης έν Χριστω.

Π ατριάρχης Ποιμήν 
’Εν Μόσχα, τή 27y Οκτωβρίου 1986»
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«Σεβασμιώτατον Μ ητροπολίτην Μύρων 
κ. Χρυσόστομον,

Πρόεδρον της Γ' Π ροσυνοδικης Π ανορθοδόξου Διασκέψεως 
’Απευθύνοντες χαιρετισμόν πρός άπαντα τά μέλη της Διασκέψε
ως, ενχόμεθα είς τόν Κύριον καρποφόρον έργασίαν έπ’ άγαθω της 
Έκκλησίας τοϋ Χριστοϋ.

Γερμανός, Π ατριάρχης τών Σέρβων 
Έν Βελιγράδι, τή  30ή Οκτωβρίου 1986»

«Σεβασμιώτατον Μ ητροπολίτην Μύρων 
κ. Χρυσόστομον,

Πρόεδρον.
Έ π’ενκαιρία ένάρξεως έργασιών Γ' Π ροσυνοδικης Πανορθοξου Δι
ασκέψεως άπευθύνομεν προσωπικώς πρός τήν Ύ μετέραν Σεβασμι
ότητα, ώς έπίσης καί είς τούς υψηλούς έκπροσώπους τών άδελφών 
Ορθόδοξων Έκκλησιών, θερμοτάτας προσρήσεις, ενχόμενοι πλουσί- 
αν ενλογίαν παρά Κυρίου, ϊνα αί έργασίαι νμών άποφέρωσι πλουσί
ους καρπούς διά τάς Έκκλησίας ήμών καί διά τήν είρήνην τοϋ κό
σμου. Ύ μέτερος έν Χριστω  άδελφός.

Ο Μ ολδαβίας κα ίΣ ουτσεάβας Θεόκτιστος 
Τοποτηρητής τοϋ Πατριαρχικοϋ θρόνου 

Έν Βουκουρεστίω, τή 30ή Οκτωβρίου 1986»

«Σεβασμιώτατον
Μ ητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον  
Είς Σαμπεζύ

Σεβασμιώτατε, μ ε τ ’ άδελφικης έν Χριστω  άγάπης, ή Ιερά Σύνοδος 
της Ορθοδόξου Έκκλησίας της Βουλγαρίας αίτείται έν προσευχαίς 
τήν ενλογίαν τοϋ Θεοϋ διά καρποφόρον έργασίαν έπ’ άγαθω της 
Ορθοδοξίας έν τή  παρούσ-y προπαρασκευαστική Διασκέψει διά τήν 
Ά γίαν καί Μ εγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον.

Π ατριάρχης Βουλγαρίας Μάξιμος 
Π ρόεδρος της Ιεράς Συνόδου  

Έν Σόφια, τή 27y Οκτωβρίου 1986»

«Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Μύρων κ. Χρυσόστομον
Έπί ένάρξει έργασιών Γ' Προσυνοδικης Π ανορθοδόξου Διασκέψεως 
ενχόμεθα πλούσιον τόν παρά τοϋ Κυρίου φωτισμόν καί τάς ενλογίας 
Α ντοϋ έπί πάντας τούς συμμετέχοντας της Διασκέψεως σεβασμίους 
καί τιμίους έκπροσώπους τών άδελφών Ορθόδοξων Έκκλησιών πρός 
έπιτυχίαν έργου καί στόχων αντης έπ ’ άγαθω Ορθοδοξίας.
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Ό Κ ύπρου Χρυσόστομος  
Εν Λευκωσία, τή 30ή Οκτωβρίου 1986»

«Σεβασμιώτατον Μ ητροπολίτην 
Μύρων κ. Χρυσόστομον
Χαιρετίζοντες εναρξιν Γ  Π ροσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως, εύχόμεθα ύμίν ένίσχυσιν παρά Κυρίου καί εύόδωσιν ύψηλον  
ύμών εργου έπ ’ άγαθώ Α γία ς  Α ύτον  Εκκλησίας.

Ό Αθηνών Σεραφείμ Π ρόεδρος  
Εν Αθηναις, τή 30ή Οκτωβρίου 1986»

«Σεβασμιώτατον Μ ητροπολίτην 
Μύρων κ. Χρυσόστομον
Εύχαριστονμεν θερμώς δ ι’ ύμέτερον τηλεγράφημα. Εύχόμεθα  
εύόδωσιν έργασιών Γ' Π ροσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως. 
Μ ετ’ έν Χριστώ  άγάπης.

Ό Φιλλανδίας Π ανλος 
Εν Κουόπιο, τή 30ή Οκτωβρίου 1986»

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι έκφράζω τά αίσθήματα τής Ολομελείας, 
έάν εϊπω ότι έν βαθεία εύγνωμοσύνη ήκούσαμεν καί έδέχθημεν τάς εύχάς 
καί εύλογίας τών Προκαθημένων τών Άγιωτάτων Ορθόδοξων Εκκλησιών. 
Εύχαριστουμεν θερμότατα διά τά αφιχθέντα αύτά τηλεγραφήματα.

Υ πάρχουν ώσαύτως καί άλλαι έκδήλωσεις πρός τήν Συνέλευσίν μας, 
εϊτε διά τηλεγραφημάτων εϊτε καί άλλως, μεταξύ τών όποίων είναι καί τό 
τηλεγράφημα του Ρωμαιοκαθολικου Επισκόπου Λωζάννης, Γενεύης καί 
Φριβούργου, Σεβ. κ. Pierre Mamie. Άναγνώσατέ το, άγιε Γραμματευ, διότι 
είναι του τοπικου Επισκόπου τών Ρωμαιοκαθολικών.

Ό Σεβ. Γραμματεύς:
«Σεβ. Μ ητροπολίτην Ελβετίας κ. Δαμασκηνόν
Μ ετ’άδελφικών χαιρετισμών, μ ε τ ’ έγκαρδίων εύχών, μετά διαβεβαι- 
ώσεως περί της προσευχης ήμών πρός τό Α γιον Πνενμα, ινα ό Θεός 
εύλογήσ-y τάς έργασίας έκείνων, οί όποίοι προετοιμάζουν τήν Π ανορ
θόδοξον Σύνοδον. Ηνωμένοι έν Κυρίψ Ιησον.

Pierre Mamie
Επίσκοπος Λωζάννης, Γενεύης, Φ ριβούργου»

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστουμεν τόν Σεβ. Επίσκοπον Mamie διά τό 
τηλεγράφημά του αύτό. Καί ήδη είσερχόμεθα είς τήν έξέτασιν του τετάρτου 
κατά σειράν θέματος. Θέλω νά έλπίζω ότι θά τελειώσωμεν τήν συζήτησιν 
έπί του κειμένου αύτου κατά τήν παρουσαν συνεδρίαν, ώστε νά δυνηθώμεν 
τό απόγευμα νά αρχίσωμεν τάς έργασίας μας έν Επιτροπαίς. Αύτό δέν 
σημαίνει ότι θά περιορίσωμεν τόν λόγον. Άπλώς έκφράζω τήν εύχήν νά
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εϊμεθα σύντομοι, ώστε αί Επιτροπαί νά έχουν περισσότερον χρόνον διά νά 
έργασθουν. Παρακαλώ τόν Σεβ. Γραμματέα νά αναγνώση τήν είσήγησίν 
του.

Ό Σεβ. Γραμματεύς:

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΙΣ 
ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΔΩΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, 
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΛΑΩΝ, ΚΑΙ ΑΡΣΙΝ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Είσηγητική παρουσίασις 

του Γραμματέως έπί της Προπαρασκευης της Συνόδου

Σεβ. αγιε Πρόεδρε, σεβάσμιοι Πατέρες, αγαπητοί Άδελφοί, 
Προβαίνων είς τήν είσηγητικήν παρουσίασιν του τετάρτου θέματος 

της ήμερησίας διατάξεως ήμών, αφορώντος είς τήν «Συμβολήν τών κατά  
τόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών είς έπικράτησιν τών χριστιανικών ίδεωδών 
τής είρήνης, τής έλευθερίας, τής άδελφοσύνης καί τής άγάπης μεταξύ τών 
λαών, καί αρσιν τών φυλετικών διακρίσεων», οφείλω κατ’ αρχήν νά δηλώ
σω ότι συμμερίζομαι πλήρως τήν άποψιν του Σεβ. Προέδρου της Διορθο- 
δόξου Προπαρασκευαστικης Επιτροπης, καθ’ ήν «έγένετο κατ’ έμπνευσιν 
του Άγίου Πνεύματος ασφαλώς ή ένταξις του θέματος τούτου μεταξύ τών 
δέκα θεμάτων της Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου, καί αποτελεΐ τιμήν διά τήν 
Επιτροπήν ήμών τό ότι είς αυτήν έλαχεν ή ευθύνη νά αποτυπώση είς εν 
πρώτον κείμενον τάς θεμελιώδεις αντιλήψεις της Ο ρθοδόξου Εκκλησίας έπί 
τών κυρίων τούτων προβλημάτων, ατινα απασχολουν τήν παγκόσμιον κοι
νήν γνώμην καί κατακαίουν τάς ψυχάς τών πιστών μελών της Εκκλησίας, 
τά οποΐα, εϊπέρ ποτε καί άλλοτε σήμερον, μέσα είς τόν αναμοχλευόμενον 
έκ ποικίλων καταστάσεων, ταλαιπωριών καί προβλημάτων κόσμον, 
αίσθάνονται έπιτακτικωτέραν τήν ανάγκην νά ακούσουν τήν αυθεντικήν 
φωνήν της Εκκλησίας των έπ’ αυτών καί νά ϊδουν ταύτην λαμβάνουσαν 
θέσιν, σαφη καί συγκεκριμένην».

Αί έργασίαι έν τε τη Ολομελεία καί έν τη Επιτροπη έργασίας της Δι- 
ορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Επιτροπης έγένοντο έπί τη βάσει:

α) τών συμβολών τών άγιώτατων Ο ρθόδοξων Εκκλησιών Βουλ
γαρίας, Ελλάδος καί Τσεχοσλοβακίας, 

β) της είσηγήσεως του Γραμματέως έπί της Προπαρασκευης της 
Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου καί τών έπ’ αυτης χαρακτηριστικών 
έν ολομελεία συζητήσεων, καί 

γ) τών ανακοινώσεων είς τό περί είρήνης Θεολογικόν Σεμινάριον 
του Σαμπεζύ του έτους 1985, έχοντος ώς θέμα τήν «Συμβολήν 
τών Ορθόδοξων Εκκλησιών είς έπικράτησιν τής είρήνης».

Τό πρόβλημα, ένώπιον του οποίου ευρέθη ή υπό τήν προεδρίαν του 
Σεβ. Μητροπολίτου Κιέβου κ. Φιλαρέτου, γραμματεύοντος του Ελλογιμ.



Καθηγ. κ. Θεοδώρου Ζήση, τετάρτη Έπιτροπή έργασίας, συνοψίζεται 
αριστα είς τάς έν όλομελεία δηλώσεις του πρώτου. ΕΙπεν ουτος. «Είς τήν 
έποχήν μας είναι πολύ δύσκολον νά φθάσωμεν είς συμφωνίαν διά κοινόν 
κείμενον περί είρήνης. Τουτο δέ διότι, αν έξαιρέση κανείς τάς κατ’ ίδίαν με- 
λέτας ώρισμένων Ο ρθόδοξων Έκκλησιών, τώρα μόλις ήμεΐς οί Ορθόδοξοι 
ήρχίσαμεν, ώς ένιαΐον ορθόδοξον πλήρωμα, νά μελετώμεν τό θέμα αυτό, 
θά πρέπει δέ νά έχωμεν συνείδησιν ότι τό πρόβλημα τουτο είναι καί πο- 
λύπλοκον καί σοβαρόν, ή δέ λύσις του δυσχερεστάτη. Βεβαίως, όλοι οί 
Ορθόδοξοι δυνάμεθα νά στηριχθώμεν έπί τών αυτών έπιχειρημάτων, έφ’ 
όσον έχομεν καί τήν αυτήν ορθόδοξον διδασκαλίαν, τούς αυτούς άγίους 
Πατέρας, καί έπί τών δεδομένων τούτων αί άπόψεις μας δέν είναι δυνατόν 
παρά νά συμπίπτουν. Ό μω ς πάντα ταυτα άφορουν είς τήν κάθετον θεμελί- 
ωσιν του θέματος τούτου. Σήμερον, άντιθέτως, ευρισκόμεθα άντιμέτωποι 
πρός τήν όριζόντιον όψιν αυτου, καί δή είς τά πλαίσια τής οίκουμενικής 
κινήσεως, έντός τής όποίας ή κάθετος καί ή οριζόντιος γραμμή  θά πρέπει 
νά συνδυασθουν. Ό σον δέ προχωρουμεν πρός τήν όριζόντιον γραμμήν, τό
σον δέν δυνάμεθα νά άποφύγωμεν τάς συνθήκας, υπό τάς όποίας ζώμεν». 
Τουτο, πράγματι, άποτελεΐ τόν «σταυρόν» τής Ορθοδόξου Έκκλησίας 
καί ένός έκάστου έξ ήμών προσωπικώς προκειμένου νά δώσωμεν πειστι
κήν άπάντησιν είς τό πρόβλημα, τό όποΐον έθέσαμεν, ή μάλλον τό όποΐον 
αυτή αυτη ή σημερινή πραγματικότης, ώς βιουμεν αυτήν καθ’ ήμέραν, μάς 
έθεσε. Πώς θά τό άντιμετωπίσωμεν; «Δέν υπάρχουν άθώοι όροι», παρετή- 
ρησεν ορθώς ό Σεβ. Μητροπολίτης Ό ρους Λιβάνου κ. Γεώργιος. «Τίποτε 
δέν είναι άθώον, ούτε ή χρήσις αυτου ή έκείνου του χωρίου τής Βίβλου. 
Ό λα  έχουν λάβει πολιτικόν νόημα. Είρήνη - Έλευθερία. υπό ποίαν σημα
σίαν προφέρονται αί λέξεις αυταί; Είς τήν πραγματικότητα, όλη ή πολιτική 
θεωρία του ορθοδόξου κόσμου άπορρέει άπό τήν βυζαντινήν συμφωνίαν 
αυτοκρατορίας καί Έκκλησίας, έστω καί αν οί Ο ρθόδοξοι ζουν πλέον 
αλλοι υπό μουσουλμανικόν, αλλοι υπό αλλα, ασχετα πρός τήν Ορθοδοξίαν, 
καθεστώτα».

Τό υπό τής Έπιτροπής έργασίας συντεθέν καί υπό τής Ολομελείας 
τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής έγκριθέν κείμενον έχει 
ώς άκολούθως.

* * *
Η  Ορθόδοξος Έκκλησία, έχουσα συνείδησιν τών φλεγόντων προ

βλημάτων, τά οποία άπασχολοϋν σήμερον ολόκληρον τήν άνθρωπότητα, 
έξεδήλωσε κατά τήν Α ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, 
συνελθοϋσαν τό 1976 είς Σαμπεζύ, τήν έπιθυμίαν της «νά συμβάλη είς 
τήν διαθρησκειακήν συνεργασίαν, δ ι’ αντης δέ είς τήν άπάλειψιν τοϋ 
φανατισμοϋ άπό πάσης πλευράς, καί τοιουτοτρόπως είς τήν συμφιλίωσιν 
τών λαών καί έπικράτησιν τών ίδεωδών της έλευθερίας καί της είρήνης είς 
τόν κόσμον πρός έξυπηρέτησιν τοϋ συγχρόνου άνθρώπου άνεξαρτήτως 
φυλης καί θρησκεύματος». Έπί πλέον άνέγραψεν είς τήν ήμερησίαν διά-
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ταξιν της Α γία ς καί Μ εγάλης Συνόδου τό θέμα: «Συμβολή τών κατά τό 
πους Ορθόδοξων Εκκλησιών είς έπικράτησιν τών χριστιανικών ίδεωδών της 
είρήνης, της έλευθερίας, της άδελφοσύνης καί της άγάπης μεταξύ τών λαών, 
καί άρσιν τών φυλετικών διακρίσεων». Είναι, βεβαίως, αύτονόητον οτι ό 
προβληματισμός αύτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας δέν εχει άποκλειστικόν 
χαρακτηρα: ’Απασχολεί ολους τούς χριστιανούς καί, ύπό διαφόρους μορ- 
φάς καί άποχρώσεις, έναρμονίζεται πρός τόν προβληματισμόν όλοκλήρου 
της άνθρωπότητος ώς πρός τήν τύχην καί τό μέλλον της.

Ποία ομως θά είναι ή κοινή βάσις, έπί της όποίας οί Ορθόδοξοι, 
ζώντες ύπό διαφόρους συνθήκας, θά πραγματοποιήσουν τά χριστιανικά  
ίδεώδη της είρήνης, της έλευθερίας, της άδελφοσύνης καί της άγάπης μετα 
ξύ τών λαών; Ποία είναι, είδικώτερον, ή θέσις της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
έπί τών ίδεωδών αύτών καί ποίας προτάσεις δύναται αύτή νά κάμy, είς ποί- 
ας συγκεκριμένας ένεργείας νά προβή, διά νά συμβάλy τό κ α τ ’ αύτήν είς 
τήν πραγματοποίησιν τών ίδεωδών τούτων; Επί τον σημείου τούτου ή Δι
ορθόδοξος Π ροπαρασκευαστική Επιτροπή κατέληξεν είς τάς άκολούθους 
θέσεις, τάς όποίας ύποβάλλει τή Γ  Προσυνοδική Πανορθοδόξψ Διασκέψει 
έν τή συνειδήσει οτι δ ι’αύτών έκφράζει ούχίμόνον τήν έν Κυρίψ καύχησιν 
διά τά ύπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας έπιτελεσθέντα, άλλά καί τό βαθύ  
αίσθημα της μετανοίας διά τάς κατά τό άνθρώπινον παραλείψεις.

1. Η  άξία τον άνθρωπίνου προσώπου, θεμέλιον διά τήν ειρήνην
Έ χει ίδιαιτέραν σημασίαν νά τονισθή, έν πρώτοις, οτι ή βιβλική εννοια 

της είρήνης δέν συμπίπτει πρός μίαν ούδετέραν άρνητικήν άντίληψιν, ή όποία 
θά τήν έταύτιζεν άπλώς πρός άπουσίαν πολέμου. Η  εννοια της είρήνης τα υ
τίζεται πρός τήν άποκατάστασιν τών πραγμάτων είς τήν άρχικήν προπτω- 
τικήν των άκεραιότητα, οταν ό άνθρωπος εζη καί άνέπνεεν ύπό τήν ζωογό
νον πνοήν της κ α τ ’ είκόνα καί όμοίωσιν Θεον δημιουργίας του, δηλαδή τήν 
άποκατάστασιν τών σχέσεων καί τήν είρήνην μεταξύ Θεον καί άνθρώπων.

Π ράγματι δέ, κ α θ ’ ολην τήν περίοδον τον ίστορικον βίου της, ή 
Ορθοδοξία ύπηρέτησεμέ συνέπειαν, συνέχειαν καί ζηλον τό μεγαλείον αύτό  
τον άνθρωπίνου προσώπου μέ ολην τήν άπολυτότητα καί καθολικότητα, μέ 
τάς όποίας συνεδέθη τοντο είς τά πλαίσια της χριστιανικης άνθρωπολογίας. 
Ό άνθρωπος, ώς κορύφωσις καί συγκεφαλαίωσις της θείας δημιουργίας καί 
ώς κ α τ’ είκόνα καί κ α θ ’ όμοίωσιν πλασθείς τον Δημιουργον του, ύπηρξε διά 
τήν Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν τό κ α θ ’ολου περιεχόμενον της άποστοληςτης είς 
τόν κόσμον καί τήν ίστορίαν της σωτηρίας. Η  άποκατάστασις τον άνθρώπου 
είς τό άρχέγονον μεγαλείον καί κάλλος τον «κατ’ είκόνα καί κ α θ ’ όμοίωσιν» 
έταυτίσθη άπολύτως μέ τήν άποστολήν της. Κ αί αύταί άκόμη αί καθαρώς 
θεολογικαί εριδες της Εκκλησίας, αί καταλήξασαι είς τήν δογματικήν δια- 
τύπωσιν της Τριαδολογικης, της Χριστολογικης καί της Εκκλησιολογικης  
διδασκαλίας τον Χριστιανισμον, άπεσκόπουν, έν τελευταία άναλύσει, είς 
τήν διαφύλαξιν της αύθεντικότητος καί της πληρότητος της χριστιανικης
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διδασκαλίας διά τόν άνθρωπον καί τήν σωτηρίαν του.
Η  ίερότης καί θειότης τον άνθρωπίνου προσώπου υπήρξεν ή πηγή  

έμπνεύσεως δ ι’ οσους Π ατέρας τής Εκκλησίας ένεβάθυναν είς τό μ υ 
στήριον τής θείας οίκονομίας. Ο αγιος Γρηγόριος ό Θ εολόγος τονίζει 
χαρακτηριστικώς διά τόν άνθρωπον, οτι ό δημιουργός «οίόν τινα κόσμον 
ετερον, έν μικρω μέγαν, έπί τής γή ς  ϊστησιν, άγγελον αλλον, προσκυνητήν  
μικτόν, έπόπτην τής όρατής κτίσεως, μύστην τής νοουμένης, βασιλέα τών έπί 
γής,... ζώον έντανθα οίκονομούμενον καί άλλαχον μεθιστάμενον, καί πέ
ρας τον μυστηρίου, τή  πρός Θεόν νεύσει θεούμενον» (Ομ. 45,7. PG 36,632). 
Ο λόγος τής δημιουργίας συνεκεφαλαιώθη μέ τήν ένανθρώπησιν τον λό 
γου τον Θεον καί τήν θέωσιν τον άνθρώπου. «Ο Χριστός, νέον τόν παλαι
όν άνθρωπον άποτελών» (Ιππολύτου, Κ ατά αιρέσεων, 10,34. PG 16,3454), 
«συναπεθέου γε  τόν άνθρωπον, άπαρχήν τής έν ήμΐν έλπίδος» (Εύσεβίου, 
Ε ύαγγελική  ’Απόδει'ξις, 4,14. PG 22,289). Τοντο διότι, οπως είς τόν παλαι
όν Α δάμ ένυπήρχεν ήδη όλόκληρον τό άνθρώπινον γένος, οϋτω καί είς 
τόν νέον Α δάμ συνεκεφαλαιώθη όλόκληρον έπίσης τό άνθρώπινον γένος. 
Ο αγιος Γρηγόριος ό Θ εολόγος έτόνιζε χαρακτηριστικώς, οτι «παρ’ ήμΐν 
άνθρωπότης μία, τό γένος απαν» (Ομ. 31,15. PG 36,149). Η  διδασκαλία αύτή 
τον Χριστιανισμον διά τήν ιερότητα τον άνθρωπίνου γένους υπήρξε μέχρι 
τών νεωτέρων χρόνων ή μοναδική καί άνεξάντλητος πηγή ούχί μόνον κάθε 
άνθρωπολογικής διδασκαλίας, άλλά καί κάθε προσπαθείας διά τήν περι- 
φρούρησιν τής άξίας καί τον μεγαλείου του άνθρωπίνου προσώπου.

2. Η  άξία τη ς  άνθρωπίνης έλευθερίας.
Επιστέγασμα τον άνθρωπίνου προσώπου, τόσον ώς μεμονωμένου 

φορέως τής είκόνος τον προσωπικον θεον, οσον καί ώς κοινωνίας προσώ
πων άντανακλώντων, διά τής ένότητος τον άνθρωπίνου γένους, τήν έν τή  
Α γία  Τριάδι ζωήν καί κοινωνίαν τών θείων προσώπων, άποτελεΐ τό θεΐον 
δώρον τής έλευθερίας, διά τον όποίου ό άνθρωπος, άποκτών συνείδησιν 
τον έαυτον του, άποκτα συγχρόνως τήν δυνατότητα νά έκλέγ-y μεταξύ του 
καλον καί τον κακον (Γέν. 2,16-17). Η  έλευθερία, έπομένως, άποτελεΐ διά 
τόν άνθρωπον θεΐον δώρον, τό όποΐον τόν καθιστα μέν ίκανόν νά προοδεύy  
συνεχώς κατά άνοδικήν πορείαν πρός τήν πνευματικήν τελειότητα, άλλά τό 
όποΐον, συγχρόνως, έμπερικλείει τόν κίνδυνον τής παρακοής, τής εναντι τοϋ 
Θεον αύτονομήσεως καί, δ ι’ αύτής, τής πτώσεως. Ε ξ ού καί ό τρομακτικός 
ρόλος, τόν όποΐον διαδραματίζει είς τά θέματα είρήνης καί έλευθερίας τό έν 
τω άνθρώπω καί έν τω κόσμω κακόν. Συνέπεια τον κακον τούτου είναι αί 
έπικρατονσαι σήμερον έν τή ζωή άτέλειαι καί έλλείψεις: ή έκκοσμίκευσις, 
ή βία, ή εκλυσις τών ήθών, τά προβλήματα τής συγχρόνου νεότητος, ό 
φυλετισμός, οί έξοπλισμοί, οί πόλεμοι καί τά τούτων άπότοκα κοινωνικά 
κακά, ήτοι ή κατάθλιψις τών μαζών, ή κοινωνική άνισότης, ή οίκονομική 
άθλιότης, ή ανισος κατανομή ή  καί ή παντελής ελλειψις τών καταναλωτικών 
άγαθών, ό φυσικός μαρασμός, ή πεΐνα τών υποσιτιζομένων έκατομμυρίων
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ανθρωπων, αί βίαιαι μετακινήσεις, τό προσφυγικόν χάος καί αί μετανα
στεύσεις πληθυσμών, ή καταστροφή τοϋ περιβάλλοντος, τά προβλήμα
τα τών έν έξελίξει κοινωνιών έν μέσω μιάς άνίσως έκβιομηχανοποιημένης 
καί τεχνοκρατουμένης άνθρωπότητος, αί προσδοκίαι της μελλοντολογίας 
- πάντα ταϋτα  υφαίνουν τό άπέραντον αγχος της άγωνιώδους συγχρόνου  
άνθρωπότητος. Μ ιάς άνθρωπότητος όμως, ή οποία, άκριβώς έν τω μέσω τών 
διαιρέσεών της, άποκτα έντονώτερον τήν συνείδησιν, οτι περικλείει τά σπέρ
ματα της όντολογικης ένότητος τοϋ άνθρωπίνου γένους, τό οποίον, οπως 
διά τοϋ πρώτου Α δάμ συνάπτεται πρός τόν Δημιουργόν, οϋτω καί διά τοϋ 
δευτέρου Α δάμ τηρείται έν ένότητι μετά τοϋ Θεοϋ καί Πατρός.

Έ ναντι της καταστάσεως αντης, ή οποία ώδήγησεν είς τήν 
άποδυνάμωσιν της θεωρήσεως τοϋ άνθρωπίνου προσώπου, καθηκον της 
Ορθοδόξου Έκκλησίας είναι οπως, άποφεύγουσα τούς προβληματισμούς 
τοϋ δυτικοϋ όρθολογισμοϋ, προβάλβ σήμερον, μέσα άπό τό κήρυγμα, τήν 
θεολογίαν, τήν λατρείαν καί τό ποιμαντικόν έργον της, τό πρόσωπον τοϋ 
χριστιανοϋ άνθρώπου ώς προσώπου-νποκειμένου. Είς τό καθηκον τοϋτο ή 
Ο ρθόδοξος Έκκλησία καλείται νά άνταποκριθή έπιτυχώς, διότι ο πυρήν της 
άνθρωπολογίας της ενρίσκεται είς τήν έλευθερίαν τοϋ άνθρώπου, μέ τήν 
οποίαν τόν έπροίκισεν ο Δημιουργός του καί ή οποία διασώζεται κατά τό 
μέτρον, κατά τό οποίον έκλέγει ούτος νά είναι έλεύθερος οχι άνεξαρτήτως 
τοϋ Δημιουργοϋ του, ά λλ’έλευθέρως νποτασσόμενος είς Α ντόν καί είς τό 
σχέδιον, τό οποίον Ο ύτος συνέλαβε δ ι’αντόν.

3. Ή  ειρήνη ώς άποτροπή τον πνρηνικοϋ πολέμου.
Η  Ορθοδοξία καταδικάζει γενικώς τόν πόλεμον, τόν οποίον θεωρεί 

ώς άπόρροιαν τοϋ έν τω κόσμω κακοϋ καί της άμαρτίας, έπιτρέψασα κατά  
συγκατάβασιν τούς άμυντικούς πολέμους πρός άποκατάστασιν της κατα- 
πατηθείσης δικαιοσύνης.

Δέν έχει διά τοϋτο κανένα δισταγμόν νά διακηρύξω οτι είναι έναντίον 
πάσης μορφης έξοπλισμών, συμβατικών καί πυρηνικών, ίδιαιτέρως δέ 
έναντίον τών πυρηνικών, οθενδήποτε προερχομένων, διότι ο πυρηνικός 
πόλεμος έχει ώς έπακόλουθον τήν καταστροφήν της δημιουργίας, τήν 
έξαφάνισιν της ζωης άπό προσώπου της γης. Α ντό  δέ όφείλει νά τό πράξy 
πολύ περισσότερον σήμερον, οτε γνωρίζομεν καλλίτερον τήν καταστρεπτι
κήν δύναμιν τών πυρηνικών δπλων. Α ί συνέπειαι ένδεχομένου πυρηνικοϋ 
πολέμου θά είναι τρομακτικαί, οχι μόνον διότι θά έπέλθβ ο θάνατος είς 
άπρόβλεπτον άριθμόν άνθρώπων, άλλά καί διότι δ ι’ οσους θά έπιζήσουν 
ο βίος θά καταστή άβίωτος. Θά έμφανισθοϋν άνίατοι άσθένειαι καί θά 
προκληθοϋν γενετικαί άλλαγαί, αί οποίαι θά έπηρεάζουν καταστρεπτικώς 
καί τάς έπομένας γενεάς, έάν βεβαίως έναπομείνβ κάτι έπί της γης. Συμ- 
φώνως πρός γνώμας είδικών έπιστημόνων, αλλη φοβερά συνέπεια ένός 
πυρηνικοϋ πολέμου θά είναι ο όνομαζόμενος «πυρηνικός χειμών»· θά 
προκληθή άλλαγή τοϋ κλίματος είς τόν πλανήτην μας καί θά έκλείψη ή ζωή.
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Ε ξ αύτών συνάγεται οτι ό πυρηνικός πόλεμος είναι άνεπίτρεπτος άπό πάσης 
έπόψεως, φυσικης καί ήθικης. Είναι εγκλημα κατά της άνθρωπότητος καί 
θανάσιμον άμάρτημα εναντι τον Θεον, τό εργον τον όποίου καταστρέφει. 
Καθηκον λοιπόν τών Ορθόδοξων Εκκλησιών, τών αλλων Χριστιανών καί 
ολης της άνθρωπότητος είναι νά προλάβουν αύτόν τόν κίνδυνον.

4. Αποστολή τη ς  Ο ρθοδοξίας ε ίς  τόν σύγχρονον κόσμον
Η  Ορθοδοξία δύναται καί οφείλει νά συμβάλβ θετικώς είς τήν 

άποκατάστασιν της όργανικης σχέσεως τον συγχρόνου διεθνονς Διαλό
γου πρός τά κ α τ ’ έξοχήν χριστιανικά ίδεώδη της είρήνης, της έλευθερίας, 
της άδελφοσύνης, της άγάπης καί της κοινωνικης δικαιοσύνης μεταξύ τών 
λαών, διακηρύττουσα τήν περί άνθρώπου καί κόσμου χριστιανικήν πίστιν, 
ώς επραξε τοντο είς τήν καθόλου ίστορικήν πορείαν αύτης καί ώς έπέτυχε 
νά άναμορφώσ^ τήν πνευματικήν καί πολιτιστικήν ταυτότητα  τον κόσμου. 
Η  περί θείας προελεύσεως καί ένότητος τον άνθρωπίνου γένους καί τον κό
σμου χριστιανική πίστις, έν άρρήκτψ πάντοτε σχέσει πρός τήν ίερότητα, τήν 
αύτοτέλειαν καί τήν ύψίστην άξίαν τον άνθρωπίνου προσώπου, εύρίσκεται 
ύπολανθανόντως είς τήν βάσιν τον συγχρόνου διεθνονς Διαλόγου διά τήν 
είρήνην, τήν κοινωνικήν δικαιοσύνην καί τά άνθρώπινα δικαιώματα. Η  
ίδέα της καθολικότητος τών ίδεωδών τούτων, ητις άποτελεί τήν βάσιν τον 
συγχρόνου Διαλόγου, θά ητο σχεδόν άδιανόητος άνευ της χριστιανικης δι
δασκαλίας διά τήν όντολογικήν ένότητα τον άνθρωπίνου γένους.

Η  άναγω γή της ένότητος τον άνθρωπίνου γένους είς τό άρχέτυπον 
ζενγος της θείας δημιουργίας καθίσταται ή μοναδική πηγή της καθολικης 
όντολογικης άναφορας είς πάντα άνθρωπον τών ίδεωδών της έλευθερίας, 
της ίσότητος, της άδελφοσύνης καί της κοινωνικης δικαιοσύνης, ή δέ χρι
στιανική διδασκαλία διά τήν έν Χριστώ  «άνακεφαλαίωσιν» τών πάντων 
(Εφ. 1,10) άποκατέστησε τήν ίερότητα καί τό ύπέροχον μεγαλείον τον 
άνθρωπίνου προσώπου καί κατήργησε τόν κόσμον της διασπάσεως, της 
άλλοτριώσεως, τών φυλετικών διακρίσεων καί τον μίσους. Η  έν Χριστώ πρόσ- 
ληψις όλοκλήρου του άνθρωπίνου γένους καί τον κόσμου άνασυνέθεσε 
τήν οργανικήν ένότητα αύτών είς εν σώμα, διό καί διεκηρύχθη οτι «ούκ 
ενι Ιουδαίος ούδέ Έ λλην, ούκ ενι δονλος ούδέ έλεύθερος, ούκ ενι άρσεν 
καί θηλυ· πάντες γάρ είς έστέ έν Χριστώ  Ιησον» (Γαλ. 3,28). Συγχρόνως 
πιστεύομεν οτι ή ένότης αύτή δέν είναι κάτι στατικόν καί μονολιθικόν. Έ χει 
άπέραντον δυναμισμόν καί ποικιλίαν, διότι έκπηγάζει έκ της έν κοινωνία 
προσώπων έπιτυγχανομένης ένότητος, κατά τό πρότυπον της ένότητος τών 
τριών προσώπων της Α γία ς Τριάδος.

Ύ πό  τό πνενμα τοντο ή Ορθόδοξος Εκκλησία άγωνίζεται πάντοτε 
διά τήν έπικράτησιν τών χριστιανικών ίδεωδών της είρήνης, της έλευθερίας, 
της ίσότητος, της άδελφοσύνης, της κοινωνικης δικαιοσύνης καί της άγάπης 
μεταξύ τών λαών. Α ύτή  αϋτη ή έν Χριστώ  ’Αποκάλυψις χαρακτηρίζεται 
«εύαγγέλιον της είρήνης» (Εφ. 6,15), διότι ό Χριστός, «είρηνοποιήσας διά
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τον αϊματοςτον Σταυρον» τά πάντα (Κολ. 1,20), «εύηγγελίσατο είρήνην τοΐς 
μακράν καί τοΐς έγγύς» (Εφ. 2,17) καί κατέστη «ή είρήνη ήμών» (Εφ. 2,14). 
Η  είρήνη αύτή, ή «πάντα νονν υπερέχουσα» (Φιλ. 4,7), ώς είπεν ό ’ίδιος ό Κ ύ
ριος είς τούς μαθητάς Του κατά τήν έσπέραν τον Μ υστικον Δείπνου, είναι 
εύρυτέρα καί ούσιαστικωτέρα άπό τήν είρήνην, τήν όποίαν έπαγγέλλεται 
ό κόσμος: «Είρήνην άφίημι υμΐν, είρήνην τήν έμήν δίδωμι υμΐν, ού καθώς 
ό κόσμος δίδωσιν, έγώ δίδωμι υμΐν» (Ιω. 14,27). Κ αί τοντο διότι ή είρήνη 
τον Χ ριστον είναι ό ώριμος καρπός τής έν αύτω άνακεφαλαιώσεως τών 
πάντων, τής άναδείξεως τής ίερότητος καί τον μεγαλείου τον άνθρωπίνου 
προσώπου ώς είκόνος Θεον, τής προβολής τής έν αύτω οργανικής ένότητος 
τον άνθρωπίνου γένους καί τον κόσμου, τής έν τω σώματι τον Χ ριστον  
καθολικότητος τών ίδεωδών τής είρήνης, τής έλευθερίας, τής ίσότητος καί 
τής κοινωνικής δικαιοσύνης καί, τέλος, τής καρποφορίας τής χριστιανικής 
άγάπης μεταξύ τών άνθρώπων καί τών λαών τον κόσμου. Η  πραγματι
κή είρήνη είναι ό καρπός τής έπικρατήσεως έπί τής γής ολων αύτών τών 
χριστιανικών ίδεωδών.

Εκ τών άνωτέρω καθίσταται δήλον, διατί ή Εκκλησία, ώς «Σώμα 
Χριστον» (Α! Κορ. 12,27), προεβλήθη ώς «ή ορασις τής είρήνης» τον κό
σμου (Ώριγένους, είς Ίερ. 9,2. PG 13,349), ήτοι τής πραγματικής καί 
καθολικής είρήνης, οϊαν εύηγγελίσατο ό Χριστός. «Ήμεΐς», λέγει Κλή- 
μης ό ’Αλεξανδρεύς, είμεθα «τό είρηνικόν γένος» (Παιδαγ. 2,2. PG 8,428), 
είμεθα οί «είρηνικοί στρατιώται» τον Χ ριστον (Προτρεπτ. 11. PG 8,236). Η  
είρήνη, λέγει άλλαχον ό ίδιος, είναι συνώνυμόν τής δικαιοσύνης (Στρώμ. 
4,25. PG 8,1369-72). Ο δέ αγιος Βασίλειος προσθέτει: «ού δύναμαι πεΐσαι 
έμαυτόν, οτι ανευ τής είς άλλήλους άγάπης καί ανευ τον, τό είς έμέ ήκον, 
είρηνεύειν πρός πάντας δύναμαι αξιος κληθήναι δονλος Ιησον Χριστον»  
(Επιστ. 203,2. PG 32,737). Τοντο είναι τόσον αύτονόητον διά τόν Χ ριστια 
νόν, ώστε «ούδέν οϋτως ίδιόν έστι Χριστιανον ώς τό είρηνοποιεΐν» (Επιστ. 
114. PG 32,528). Η  είρήνη τον Χ ριστον είναι ή μυστική δύναμις, ή όποία 
κατευθύνει τό άνθρώπινον γένος πρός τήν τελικήν καταλλαγήν του μέ 
τόν ούράνιον Π ατέρα του: «κατά πρόνοιαν Ιησον τον τά πάντα έν πάσιν 
ένεργονντος, καί ποιονντος είρήνην αρρητον καί έξ αίώνος προωρισμένην, 
καί άποκαταλλάσσοντος ήμάς έαυτω καί έν έαυτω τω Πατρί» (Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου, Π ερί θ. ονομ. 11,2,4. PG 3,953).

Οφείλομεν συγχρόνως νά υπογραμμίσωμεν οτι τό πνευματικόν 
δώρον τής είρήνης έξαρτάται καί άπό τήν άνθρωπίνην συνεργίαν. Τό Αγιον  
Π νενμα χορηγεΐ πνευματικά δώρα οταν ύπάρχy άνάβασις τής άνθρώπινης 
καρδίας πρός τόν Θεόν, οταν έν μετανοία έπιζητή κανείς τήν δικαιοσύνην 
τον Θεον. Τό θεΐον δώρον τής είρήνης έμφανίζεται έκεΐ ενθα οί Χριστιανοί 
καταβάλλουν προσπαθείας είς τό εργον τής πίστεως, τής άγάπης καί τής 
έλπίδος έν Χριστω  Ιησον τω Κυρίω ήμών (Α Θεσ. 1,3).

Ομιλονντες περί τής είρήνης τον Χριστον, ώς τής άληθονς είρήνης, 
έννοονμεν τήν έν τή Εκκλησία έπιτυγχανομένην είρήνην. Η  άμαρτία είναι
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πνευματική άσθένεια, της οποίας τά έξωτερικά συμπτώματα είναι αί τα- 
ραχαί, αί έριδες, οί πόλεμοι μέ τάς τραγικάς των συνέπειας. Η  Έκκλησία 
έπιδιώκει νά έξαλείψβ οχι μόνον τά έξωτερικά συμπτώματα αντης της 
άσθενείας, άλλά καί τήν αίτίαν αντών, τήν άμαρτίαν.

Συγχρόνω ς ή Ορθόδοξος Έκκλησία θεωρεί καθηκον αντης νά 
έπικροτή πάν ο,τι έξυπηρετεί πράγματι τήν είρήνην (Ρώμ. 14,19) καί άνοίγει 
τήν οδόν πρός τήν άδελφοσύνην, τήν άληθη έλευθερίαν καί τήν άμοιβαίαν 
άγάπην μεταξύ ολων τών τέκνων τοϋ ένός ονρανίου Πατρός, ώς καί μεταξύ  
ολων τών λαών, τών άποτελούντων τήν ένιαίαν άνθρωπίνην οίκογένειαν. Η  
Έκκλησία ενλογεί τάς προσπαθείας, τάς άποσκοπούσας είς τάς δικαίας καί 
φιλανθρώπους σχέσεις.

Η  άνθρωπότης καταβάλλει προσπαθείας, οπως ή έχθρα καί ή δυσ
πιστία, αί δηλητηριάζουσαι τήν διεθνη άτμοσφαίραν, παραχωρήσωσι τήν 
θέσιν είς τήν φιλίαν καί τήν άλληλοκατανόησιν, οπως ή άμιλλα είς τόν 
έξοπλισμόν άντικατασταθή νπό ολοκληρωτικοϋ καί πλήρους άφοπλισμοϋ, 
οπως ο πόλεμος, ώς μέσον έπιλύσεως τών διεθνών προβλημάτων, άποβληθή 
διά παντός άπό τήν ζωήν της κοινωνίας.

5. Ορθοδοξία κα ί φυλετικαί διακρίσεις
Ο Κύριος, ώς Βασιλεύς της δικαιοσύνης (Έβρ. 7,2-3), άποδοκιμάζει 

τήν βίαν καί τήν άδικίαν (Ψαλμ. 10,5), καταδικάζει τήν άπάνθρωπον στάσιν 
πρός τόν συνάνθρωπον (Μάρκ. 25,41-46. Ιακ. 2,15-16). Είς τήν βασιλείαν 
αντοϋ, ή οποία άρχίζει ηδη έδώ είς τήν γην, καί έχει κ α τ ’ έξοχήν πνευματικόν 
χαρακτηρα, δέν υπάρχει τόπος οϋτε διά τά έθνικά μίση, οϋτε δ ι’ οίανδήποτε 
έχθραν καί μισαλλοδοξίαν ( Ησ. 11,6. Ρώμ. 12,10).

Ιδιαιτέρα μνεία θά πρέπει νά γίνβ είς τό σημείον αντό διά τήν θέ
σιν της Ορθοδοξίας έναντι τών φυλετικών διακρίσεων. Η  θέσις αντή είναι, 
έν προκειμένω σαφής: ή Ορθοδοξία πιστεύει οτι ο Θεός «έποίησέν τε έξ 
ένός αϊματος πάν έθνος άνθρώπων κατοικείν έπί πάν τό πρόσωπον της γης» 
(Πράξ. 17,26) καί οτι έν Χριστω  «ονκ ένι Ιουδαίος ονδέ Έ λλην, ονκ ένι 
δοϋλος ονδέ έλεύθερος, ονκ ένι αρσεν καί θηλυ· πάντες γάρ είς έστε έν 
Χριστω  Ιησοϋ» (Γαλ. 3,28). Συνεπής πρός τήν πίστιν αντήν, ή Ορθόδοξος 
Έκκλησία δέν δέχεται τάς φυλετικάς διακρίσεις, έστω καί νπό ήπίαν μορ
φήν, έφ ’ οσον αύται προϋποθέτουν άξιολογικήν διαφοράν μεταξύ τών 
άνθρωπίνων φυλών καί συνεπάγονται διαβάθμισιν δικαιωμάτων. Διακη- 
ρύσσουσα δέ τήν έπείγουσαν άνάγκην της πλήρους αρσεως τών διακρίσεων 
καί της παροχης δυνατότητος ολοπλεύρου άναπτύξεως ολων τών κατοίκων 
της γης, δέν περιορίζει τήν νποστήριξιν αντης είς μόνην τήν αρσιν τών δια
κρίσεων, αί οποίαι έχουν ώς κριτήριον τό χρώμα της φυλης καί έντοπίζονται 
μόνον είς ώρισμένας περιοχάς τοϋ πλανήτου μας, άλλά έπεκτείνει αντήν καί 
είς τήν καταπολέμησιν ολων τών διακρίσεων είς βάρος διαφόρων μειονοτή
των.



—  164 —

6. Ορθοδοξία, άδελφοσύνη κα ί άλληλεγγύη  μετα ξύ  των λαών
Η  τελευταία αύτή διαπίστωσις μας όδηγεί άβιάστως είς τήν βαθυ- 

τέραν σύλληψιν της ίδιοτύπου συμβολης της Ορθοδοξίας είς τήν μεταξύ  
τών λαών άλληλεγγύην καί καλλιέργειαν της πρός άλλήλους άδελφοσύνης. 
Πράγματι, αί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι εχουν τήν δυνατότητα νά συμβάλουν  
διά της καλλιέργειας τον έκκλησιαστικον πληρώματος καί γενικώτερον  
τον λαον, καθώς καί διά της ολης πνευματικης τών δραστηριότητος, είς 
μίαν μεταβολήν πρός τό ήπιώτερον τον γενικον κλίματος καί φρονήματος. 
Εντανθα πρόκειται περί ποικίλων πνευματικών δυνατοτήτων, διαφερουσών 
έκείνων τών διεθνών Οργανισμών καί τών κρατών. Α ί δυνατότητες αύται 
έκπηγάζουν έκ της φύσεως της Εκκλησίας, άποβλέπουν είς ούσιαστικώτερα  
καί μονιμώτερα άποτελέσματα είς τά ζητήματα είρήνης καί άδελφοσύνης, 
καί πρέπει νά άναπτυχθονν είς τό μέγιστον δυνατόν. Εδώ διανοίγεται 
εύρύ στάδιον διά τάς Ο ρθοδόξους Εκκλησίας, δεδομένου οτι αύται ώς 
ούσιαστικόν στοιχείον της έκκλησιολογικης καί κοινωνικης διδασκαλίας 
των προβάλλουν είς τόν διεσπασμένον κόσμον τό ίδεώδες της λατρευτικης, 
της εύχαριστιακης κοινωνίας.

Οϋτω, κατανοείται καί ή τεραστία εύθύνη της Εκκλησίας είς τήν κα- 
ταπολέμησιν της πείνης καί της άπολύτου ένδείας, ή όποία μαστίζει σήμε
ρον κατά άπαράδεκτον τρόπον μεγάλας μάζας άνθρώπων η καί όλόκληρων 
λαών, κυρίως είς τόν Τρίτον Κόσμον. Έ ν  τοιοντον φοβερόν φαινόμενον 
είς τήν έποχήν μας, κατά τήν όποίαν οί οίκονομικώς προηγμένοι λαοί ζονν 
ύπό καθεστώς άφθονίας καί σπατάλης η καί άναλίσκονται είς έξοπλισμούς, 
ύποδηλοί σοβαράν κρίσιν ταυτότητος τον χριστιανικον κόσμου, τοντο δέ 
διά δύο κυρίως λόγους:

α) διότι ή πείνα οχι μόνον άπειλεί τό θείον δώρον της ζωης 
όλοκλήρων λαών τον άναπτυσσομένου κόσμου, άλλά καί 
συντρίβει όλοκληρωτικά τό μεγαλείον καί τήν ίερότητα τον  
άνθρωπίνου προσώπου, καί 

β) διότι ό οίκονομικώς άνεπτυγμένος χριστιανικός κόσμος, μέ τήν
άδικον η καί, συχνά, έγκληματικήν κατανομήν καί διαχείρι- 
σιν τών ύλικών άγαθών, προσβάλλει οχι μόνον τήν είκόνα τον  
Θεον είς τό κάθε άνθρώπινον πρόσωπον, άλλά καί τόν ίδιον 
τόν Θεόν, ό όποίος έταυτίσθη πρός τό πρόσωπον αύτό.

Η  οίαδήποτε, έπομένως, άδράνεια καί άδιαφορία τον κάθε 
Χριστιανον καί της Εκκλησίας γενικώτερον έμπρός είς τό τρομακτικόν σ ύ γ 
χρονον σύνδρομον της πείνης όλόκληρων λαών θά έταυτίζετο μέ προδοσίαν 
τον Χ ριστον καί μέ άπουσίαν ένεργον πίστεως. Διότι, άν ή μέριμνα διά τήν 
ίδικήν μας τροφήν είναι συχνά θέμα ύλικόν, ή μέριμνα διά τήν τροφήν τον  
συνανθρώπου μας είναι θέμα καθαρώς πνευματικόν. ’Αποτελεί, έπομένως, 
ϋψιστον καθηκον ολων τών Ορθόδοξων Εκκλησιών νά οργανώσουν άμέσως 
καί άποτελεσματικώς τήν βοήθειάν των πρός τούς πεινώντας συνανθρώπους 
των. Είς τάς άναληφθείσας εύρύτερον πρωτοβουλίας πρέπει νά έξαρθή καί
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ή πρόσφατος σχετική πρωτοβουλία τον Μ ακαριωτάτου Προκαθημένου τής  
Εκκλησίας τής Ελλάδος, ή όποία, υπό τήν διάστασιν διεθνονς Συνεδρίου  
διά τήν πεΐναν, ετυχεν ήδη τής δεούσηςπανορθοδόξου καίπαγχριστιανικής  
υποστηρίξεως. Αύτή, πράγματι, άνοίγει τήν όδόν τής συνεργασίας τών 
Ορθόδοξων Εκκλησιών ώς πρός τό άντικείμενον τοντο όχι μόνον μεταξύ  
των, άλλά καί μέ τάς αλλας χριστιανικάς Εκκλησίας καί Ομολογίας, μέ τό 
Π αγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών, ώς καί μέ τούς Διεθνεΐς Οργανισμούς, 
οί όποΐοι έτάχθησαν είς τήν υπηρεσίαν τής καταπολεμήσεως τής φοβεράς 
αύτής μάστιγος. Ο άφοπλισμός δέν θά έξουδετέρωνε μόνον τόν κίνδυνον 
τον πυρηνικον άφανισμον, άλλά θά έξοικονομονντο καί αφθονα χρήματα  
διά τήν άνακούφισιν τών πεινώντων καί τών ένδεών.

Ά ς μή άπατώμεθα. Η  πεΐνα καί ή χαίνουσα άνισότης, ή όποία μαστί
ζει σήμερον τήν άνθρωπίνην κοινότητα, καταδικάζει τήν έποχήν μας τό 
σον είς τά ίδια έαυτής ομματα, οσον καί είς τά ομματα τον δικαιοκρίτου 
Θεον. Κ αί τοντο διότι τό θέλημα αύτον σήμερον, ταυτιζόμενον πρός τήν 
λύτρωσιν τον συγκεκριμένου άνθρώπου, τον τώρα καί τον έδώ (hic et nunc), 
μάς υποχρεώνει νά υπηρετήσωμεν τόν ανθρωπον είς τήν άντιμετώπισιν τών 
συγκεκριμένων προβλημάτων του. Η  πίστις είς τόν Χ ριστόν χωρίς διακο
νικήν άποστολήν χάνει τήν σημασίαν της. Τό νά είμεθα Χριστιανοί σημαί
νει νά μιμούμεθα τόν Χ ριστόν καί νά είμεθα ετοιμοι νά τόν υπηρετήσωμεν 
είς τό πρόσωπον τον άδυνάτου, τον πεινώντος, τον καταδυναστευομένου  
καί γενικώς τον εχοντος άνάγκην βοηθείας. Πάσα αλλη προσπάθεια διά νά 
ίδωμεν τόν Χ ριστόν ώς πραγματικήν παρουσίαν, χωρίς υπαρξιακήν σχέσιν 
πρός αύτόν, ό όποΐος χρειάζεται βοήθειαν, δέν είναι τίποτε αλλο άπό άπλή 
θεωρία.

7. Η  προφητική άποστολή τη ς  Ορθοδοξίας: μαρτυρία  άγάπης
Πέραν ομως καί υπεράνω τής κοινωνικής αύτής άποστολής, ή είς τά 

πλαίσια τον συγχρόνου κόσμου συμβολή τής Ορθοδόξου Εκκλησίας είς τήν 
είρήνην, τήν έλευθερίαν, τήν δικαιοσύνην καί τήν άδελφοσύνην μεταξύ τών 
λαών, θά πρέπει νά είναι πρωτίστως μία μαρτυρία άγάπης. Η  μαρτυρία δέ 
αύτή θά πρέπει νά δίδεται πάντοτε, άνεξαρτήτως τών έπί μέρους συνθηκών, 
υπό τάς όποίας ζή σήμερον μία έκάστη τών Ορθόδοξων Εκκλησιών, κατό
πιν ομως σώφρονος, βεβαίως, καί ρεαλιστικής έκτιμήσεως τών δυνατοτή
των, τάς όποίας αί συνθήκαι παρέχουν είς τάς Εκκλησίας αύτάς. Μ αρτυρία  
άγάπης σημαίνει οτι αί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι δύνανται νά έπεμβαίνουν είς 
έκείνας τάς καταστάσεις, αί όποΐαι κρίνονται άντίθετοι πρός τό Εύαγγέλιον  
καί τήν παράδοσίν των. Εδώ άνακύπτει έπιτακτική ή προφητική άποστολή 
τής Ορθοδοξίας, τό καθήκόν της νά μαρτυρή «περί τής έν ήμΐν έλπίδος» είς 
κάθε θέμα άπτόμενον τής προαγω γής τής είρήνης, τής έλευθερίας, τής δι
καιοσύνης καί τής άδελφοσύνης, ώς καί τον σεβασμον τον άνθρωπίνου προ
σώπου καί τής έν αύτω υποτυπουμένης είκόνος Θεον. Κ ατά τήν ένάσκησιν 
τής προφητικής αύτής άποστολής των, αί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι εχουν τήν
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νποχρέωσιν νά φροντίζουν διά τήν γαλήνην τοϋ ποιμνίου των, τό οποίον 
έτάχθησαν νά κατευθύνουν είς τήν οδόν τοϋ Εναγγελίου. Πιστεύομεν οτι 
πρός πραγμάτωσιν τούτου ή άγάπη είναι έκείνη, ή οποία θά γαλβανίσy 
τήν θέλησιν τών Ορθόδοξων Έκκλησιών, οπως, έν συνεργασία μετά τών 
άδελφών των τών αλλων χριστιανικών Έκκλησιών καί Ομολογιών, άλλά καί 
μετά τών αλλων άνθρώπων, δώσουν σήμερον τήν μαρτυρίαν των - μα ρτυ 
ρίαν πίστεως καί έλπίδος - είς ενα κόσμον ο οποίος, περισσότερον ’ίσως άπό 
ποτέ αλλοτε, έχει τήν άνάγκην αντης.

Ημείς οί Χριστιανοί, έπειδή κατανοοϋμεν τό νόημα της σωτηρίας, 
αίσθανόμεθα τό χρέος νά άγωνιζώμεθα διά τήν άνακούφισιν της άσθενείας, 
της δυστυχίας καί της άγωνίας. Έπειδή βιώνομεν τήν έμπειρίαν της είρήνης, 
δέν δυνάμεθα νά είμεθα άδιάφοροι διά τήν άπουσίαν της άπό τήν σ ύ γ 
χρονον κοινωνίαν. Έπειδή ενηργετήθημεν άπό τήν θείαν δικαιοσύνην, 
άγωνιζόμεθα διά μίαν πληρεστέραν δικαιοσύνην είς τόν κόσμον καί διά τήν 
έξουδετέρωσιν πάσης καταπιέσεως. Έπειδή ζώμεν κάθε ήμέραν τήν θείαν 
συγκατάβασιν, μαχόμεθα έναντίον κάθε φανατισμοϋ καί μισαλλοδοξίας 
μεταξύ τών άνθρώπων καί τών λαών. Έπειδή διακηρύσσομεν συνεχώς τήν 
ένανθρώπησιν τοϋ Θεοϋ καί τήν θέωσιν τοϋ άνθρώπου, νπερασπιζόμεθα  
τά άνθρώπινα δικαιώματα διΌ λους τούς άνθρώπους καί ολους τους λαούς. 
Έπειδή βιώνομεν τήν θείαν δωρεάν της έλευθερίας μέ τό άπολυτρωτικόν 
έργον τοϋ Χριστοϋ, δυνάμεθα νά προβάλωμεν πληρέστερα τήν καθολικήν 
άξίαν της διά κάθε άνθρωπον καί κάθε λαόν. Έπειδή τρεφόμεθα μέ τό σώμα 
καί τό αίμα τοϋ Κυρίου έν τή θεία Ενχαριστία, κατανοοϋμεν πληρέστερον 
τήν πείναν καί τήν στέρησιν. Έπειδή προσδοκώμεν καινήν γην καί καινούς 
ονρανούς, οπου θά έπικρατή ή άπόλυτος δικαιοσύνη, άγωνιζόμεθα έδώ καί 
τώρα (hic et nunc) διά τήν άναγέννησιν καί τήν άνακαίνισιν τοϋ άνθρώπου 
καί της κοινωνίας.

Η  μαρτυρία μας δε αντή καί ή δ ι’ αντης αρδευσις τοϋ ανχμηροϋ  
έδάφους της έποχης μας, ή οποία, περισσότερον άπό κάθε αλλην, έχει 
άνάγκην τοϋ Θεοϋ, θά άποτελέσ-y ίσως τόν καλλίτερον τρόπον συμβολης 
τών Έκκλησιών μας είς τήν είρήνην καί τά ίδεώδη, τά οποία τήν συνοδεύουν  
καί τήν πραγματοποιοϋν. Α ί Ορθόδοξοι Έκκλησίαι άπευθύνονται έν άγάπy  
πρός πάσαν κατεύθυνσιν, ώστε ολοι νά συνεργήσουν είς τήν έπικράτησιν 
της άγάπης καί της είρήνης μεταξύ τών άνθρώπων καί τών λαών.

* * *
Σεβ. αγιε Πρόεδρε, Σεβάσμιοι Πατέρες, άγαπητοί Άδελφοί,
Ή  Έπιτροπή ευρισκομένη ένώπιον δύο έκ πρώτης όψεως 

άντιτιθεμένων άρχών, ήτοι άφ’ ένός μέν τής άνάγκης όπως μή άρκεσθή είς 
τήν κάθετον-θεολογικήν , άλλά νά προχωρήση καί είς τήν οριζόντιον-ποιμα- 
ντικήν διάστασιν του προβλήματος, άφ’ έτέρου δέ του άκανθώδους διλήμ
ματος μεταξύ θέσεων έκφραζουσών εϊτε γενικώς τήν ορθόδοξον αποψιν, 
εϊτε, είδικώτερον, συγκεκριμένας περιστάσεις καί έπιλογάς, έπέλεξε τελικώς



τήν μέσην όδόν. Ούτως, ήδυνήθη, αποφεύγουσα τάς ακρότητας, νά συντάξη 
κείμενον έκ του όποίου νά απορρέουν καί έξειδικευμέναι καί θαρραλέαι 
αντιμετώπισεις τών φλεγόντων προβλημάτων του συγχρόνου κόσμου. Καί 
βεβαίως, παρά τινας περί του αντιθέτου γνώμας μελών τινων τής Επιτροπής, 
τό κείμενον απέφυγε νά καταδικάση ρητώς ώρισμένας κοινωνικάς δομάς, 
αί όποίαι, κρινόμεναι υπό τών οπαδών διαφορετικών κοινωνικών συστη
μάτων, δυνατόν νά έρμηνευθουν ώς δημιουργουσαι αντικειμενικάς κα
ταστάσεις κραυγαλέων κοινωνικών αδικιών, πράγμα τό όποίον μοίραιως 
ώδήγησεν καί είς τόν παραμερισμόν θεολογιών τινων εύρέως κυκλοφορου
μένων σήμερον μεταξύ τών θεολόγων του δυτικου Χριστιανισμου («Θεολο
γία  της άπελευθερώσεως» ή τής «έπαναστάσεως» κ. ο. κ.).

Τουτο όμως έκρίθη αναγκαίον, ί'να διασφαλισθή ακριβώς ή αρχή, καθ’ 
ην ή μέλλουσα νά συγκληθή Σύνοδος θά πρέπει νά μαρτυρήση από κοινου 
καί έν ονόματι όλων τών Ορθόδοξων. Δέν απέφυγε δέ, παρά τά έν προλόγω 
λεγόμενα, καί τινα θριαμβολογικόν τόνον , ένώ μία περισσότερον «κενωτική» 
αύτοσυνειδησία όχι τής Ορθοδοξίας, αλλά τών κατά έποχάς ανθρωπίνων 
φορέων της θά ητο πολύ έγγύτερον πρός τό πνευμα του Εύαγγελίου. Παρά 
ταυτα ή Ρ  Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις δύναται νά αποδεχθή 
τό κείμενον, ώς δύναται καί έπί τινων έκ τών ώς άνω σημείων νά αποφανθή 
διαφοροτρόπως, κυρίαρχος ουσα νά διαμορφώση ή ίδία τό τελικόν κείμε
νον ad referendum πρός τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον.

Σάς εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ τόν Σεβ. Γραμματέα τής Διασκέψεως 
διά τήν ώραίαν αύτήν παρουσίασιν του κειμένου καί διά τάς παρατηρήσεις, 
τάς όποίας έπισυνάπτει έν μεγάλη συντομία είς τό τέλος τής παρουσιάσεώς 
του.

Ή  έργασία, ή όποία έγένετο υπό τής Διορθοδόξου Προπαρασκευα
στικής Επιτροπής, έγένετο μετά πολλής συνέσεως καί πολλής αντιδόσεως 
απόψεων καί αντιλήψεων, μέ αγαθήν συνάντησιν πολλών καί πολλαχόθεν 
έρχόμενων σκέψεων έπί του θέματος τής είρήνης, τής αδελφοσύνης, τής 
έλευθερίας καί τών φυλετικών διακρίσεων καί, τελικώς, χωρίς νά σημαίνη 
ότι προέβημεν είς συμφωνίας αναγκαστικάς, ευρέθημεν σύμφωνοι είς τό 
νά διατυπώσωμεν μέ έλευθερίαν καί μέ σύνεσιν καί μέ μέτρον τάς απόψεις 
αύτάς είς τό κείμενον αύτό, τό όποίον καί, γενικώς είπείν, πρέπει νά θεωρηθή 
ότι έγένετο εύχαρίστως καί θετικώς αποδεκτόν από μέρους τών Εκκλησιών 
μας.

Επομένως, ή μεγάλη έργασία έπί του κεντρικου αύτου θέματος 
πρέπει νά θεωρηθή ότι εχει γίνει. Ό πω ς κατά κόρον εϊπομεν, βελτιώσεις 
έν τω κειμένω ήμπορουν νά γίνουν. Άλλά δέν νομίζω ότι ήμπορεί νά γίνη 
άλλη έργασία πρωτόβουλος τήν στιγμήν αύτήν, καθ’ ην τό κείμενον αύτό 
ήτοιμάσθη μετά πολλου κόπου είς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν 
Επιτροπήν. Τό κείμενον καί φυσικά τό όλον θέμα είναι ανοικτόν ένώπιόν
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σας διά συζήτησιν.
Προσωπικώς, έχω μίαν τεχνικήν παρατήρησιν. Θά έπεθύμουν 

νά υπάρχη ώς τίτλος μιας παραγράφου: ή περί είρήνης διδασκαλία τής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας. Προτείνω ταπεινώς όπως ο υπότιτλος αυτός 
προστεθη είς τήν σελ. 6, της § 4. Μία δευτέρα δομική παρατήρησις. Ή  § 3 νά 
πάη μετά τήν διατύπωσιν τών γενικών αρχών περί είρηνης, δηλαδή πρό της 
§ 5. Θά υπάρχη μία ίεράρχησις τών θεμάτων. Τέλος, είς τήν προτελευταίαν 
παράγραφον του κειμένου, αντί «ήμεΐς οί χριστιανοί...», νά λεχθη «ήμεΐς οί 
ορθόδοξοι χριστιανοί...», διότι πρόκειται περί της ορθοδόξου συμβολης είς 
τό θέμα της είρήνης, της δικαιοσύνης κ. λπ.

Ό Σεβ. Κρουτίτσκης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, αγαπητοί αδελφοί, ή ση
μασία του κειμένου αυτου υπερβαίνει τά όρια της Εκκλησίας, διότι πρέ
πει νά υίοθετήσωμεν διατύπωσιν του συγχρόνου κόσμου καί συγχρόνως 
νά αντιμετωπίσωμεν τά προβλήματα μέ τά οποΐα ζεΐ. Διά νά ομιλήση τις 
έπί συνόλου του υποβληθέντος κειμένου καί ίδία διά νά μή χάση τήν προ
οπτικήν της είσηγήσεως του ήμέτερου Γραμματέως, του Μητροπολίτου 
Δαμασκηνου, είναι δυνατόν νά λεχθη ότι τό κείμενον έν γένει είναι καλώς 
δομημένον καί ότι δύναται νά τεθη ώς βάσις διά τό τελικόν κείμενον, τό 
οποΐον θά γίνη δεκτόν καί θά υποβληθη είς τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύν
οδον. Ε ν  τούτοις, θά ηθελον νά μήν ομιλήσω έδώ διά τό περιεχόμενον του 
κειμένου αυτου, αλλά νά έπιστήσω τήν προσοχήν υμών έπί τών έλλείψεων 
του κειμένου. Ε ν  αρχη υπάρχει μία παραπομπή είς τήν Α ' Προσυνοδικήν 
Πανορθόδοξον Διάσκεψιν του 1976, ένθα γίνεται λόγος περί της έπιθυμίας 
διά συνεργασίαν μετά τών άλλων θρησκειών. Είς τό ήμέτερον κείμενον τό 
ζήτημα αυτό δέν έξετάζεται, παρά τό γεγονός ότι αί Ο ρθόδοξοι Εκκλησίαι 
είχον μίαν τοιαύτην συνεργασίαν κατά τό παρελθόν έτος. Θά έπεθύμουν 
ώς παράδειγμα νά σημειώσω έδώ τάς δύο παγκοσμίους Διαθρησκειακάς 
Διασκέψεις του 1977 καί του 1982. Πέρα της συνεργασίας μετά τών άλλων 
θρησκειών, πρέπει νά ένσωματωθη έπίσης είς τό κείμενον ή συνεργασία μετά 
τών λαϊκών οργανώσεων, δηλαδή μετά τών μή θρησκευόντων αδελφών, 
ώς συνηθίζεται νά λέγεται, μετά τών καλης θελήσεως άνθρωπων. Περνώ 
τώρα είς τάς παρατηρήσεις μου, αί οποΐαι αναφέρονται είς τό κεφάλαιον 3. 
Ή  Ορθόδοξος Εκκλησία της Ρωσσίας έψήφισε τόν παρελθόντα Φεβρου
άριον μίαν δήλωσιν περί του πολέμου καί της είρήνης είς τήν πυρηνικήν 
έποχήν. Είς αυτήν έφιστάται ή προσοχή έπί μιάς νέας μορφης έξοπλισμου 
είς τόν σύγχρονον κόσμον - περί της οποίας μόλις πρό ολίγου έγένετο λό
γος - του θέματος της στρατικοποιήσεως τον Δ ιαστήματος . Είς τήν δήλωσιν 
αυτήν τονίζεται ότι ή στρατικοποίησις τον Δ ιαστήματος αυξάνει τόν κίνδυ
νον έμφανίσεως μιάς τοιαύτης καταστάσεως, είς τήν οποίαν οί άνθρωποι, 
παρά τήν έπιθυμίαν των, δέν θά δύνανται νά αποτρέψουν μίαν πυρηνικήν 
καταστροφήν. Ή  συνάντησις τών αρχηγών τών δύο μεγάλων δυνάμεων 
είς Reykjavik απέδειξε σαφώς ότι ή πρόθεσις στρατικοποιήσεως του Δια
στήματος είναι τό κύριον έμπόδιον διά τόν πυρηνικόν αφοπλισμόν καί ότι
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αύτή απειλεί νά προσδώση νέαν μορφήν είς τόν πυρηνικόν έξοπλισμόν. 
Οφειλομεν έπίσης νά συζητήσωμεν τήν ήθικήν πλευράν του νέου αύτου 
φαινομένου. Πρέπει νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν έπί του γεγονότος ότι ό 
αύξάνων κίνδυνος μιάς πυρηνικής καταστροφής καί τό αίσθημα αδυναμίας 
ένώπιον αύτής όδηγουν ώρισμένους Χριστιανούς νά σκεφθουν ότι ή γενική 
αύτή απειλή είναι σημείον τής δευτέρας Π αρουσίας του Κυρίου. Πρέπει νά 
θέσωμεν τέρμα είς μίαν τοιαύτην αντίληψιν - μεταξύ είσαγωγικών -  «της 
πυρηνικης προοπτικης της έσχατολογίας». Τέλος, αί έπί τής § 5 σκέψεις 
μου: Είναι απαραίτητον νά έμβαθύνωμεν είς τήν θεολογικήν πλευράν καί 
νά έπιστήσωμεν σοβαρώς τήν προσοχήν έπί του πολύ συγχρόνου προβλή
ματος τής έποχής, ώς αί φυλετικαί διακρίσεις καί τό apartheid. Ε π ί πάντων 
τών ζητημάτων αύτών ή ήμέτερα αντιπροσωπία εχει νά παρουσιάση γρα- 
πτάς προτάσεις. Ε χομεν έπίσης ώρισμένας διορθώσεις ύφους έπί του θέ
ματος, αλλά περί αύτών δέν θά όμιλήσωμεν τώρα. Θά τάς παρουσιάσωμεν 
είς τήν Επιτροπήν, διότι είναι δευτερευούσης σημασίας, υφολογικου μόνον 
χαρακτήρος. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ πολύ. Τά στοιχεία αύτά θά ληφθουν 
υπ’ όψιν υπό τής Επιτροπής καί θά αναζητηθουν τρόποι ένσωματώσεως 
των όπου καί όπως είναι δυνατόν.

Ό Σεβ. Βηρυττον: Σεβασμιώτατε, αγαπητοί αδελφοί, προέρχομαι από 
μίαν χώραν, από μίαν περιοχήν, ή όποία υποφέρει δώδεκα ετη, βασανίζε
ται από τόν πόλεμον, από τήν αδικίαν καί από ό,τιδήποτε θά ήθέλατε νά 
ονομάσητε αύτό. Μετέχων διά πρώτην φοράν είς τήν ίεράν αύτήν σύναξιν 
καί παρακολουθών τά καλώς συντεταγμένα κείμενα, είχον τό συναίσθημα 
ότι ευρίσκομαι είς ακαδημαϊκήν ατμοσφαίραν, ή όποία χρησιμοποιεί πάσαν 
περιπτωσεολογίαν καί άσκησιν του νοός. Παρακολουθών πάσας τάς θεολο- 
γικάς θεωρίας, ήδη από του πρώτου κειμένου περί τής νηστείας, ήσθάνθην 
ότι ανησυχουμεν τόσον πολύ διά τούς Πατέρας καί τήν Παράδοσιν καί 
αποφεύγομεν τό ούσιώδες, τόν λαόν, τό ποίμνιον, τόν άνθρωπον. Αύτό τό 
κείμενον είναι έξαίρετον, είναι πολύ ώραίον κείμενον, αλλ’ ακούων αύτό 
αίσθάνομαι διεψευσμένος καί πλήρης θλίψεως, διότι ζώμεν είς ενα κόσμον 
ίδεών, εϊμεθα - ώς είπε κάποτε ό πατήρ Φλωρόφσκυ -  «ελληνες» ή «πλα
τωνικοί» είς τήν σκέψιν. Είμαι ορθόδοξος προερχόμενος έκ Λιβάνου. Δέν 
ήκουσα μίαν λέξιν Εκκλησίας τινός έκ του ορθοδόξου κόσμου νά έρωτα 
δ ι’ έμέ. Δέν ελαβον έπιστολήν ορθοδόξου τινός έπισκόπου νά έρωτα διά 
τόν ορθόδοξον λαόν του Λιβάνου. Ούδέποτε είδον ίερέα ή διάκονον ή μο
ναχόν ή έπίσκοπον νά έπισκεφθή τόν λαόν του Λιβάνου, ένω κάθε μήνα 
εχομεν ενα καρδινάλιον, προερχόμενον έκ Ρώμης, διά νά ένδιαφερθή περί 
τών χριστιανών, συμπεριλαμβανομένων καί τών Ορθόδοξων. Επισκέπτεται 
ήμάς καί πάς έπισκέπτης ερχεται πρός ήμάς. Οί Ορθόδοξοι έδιώχθησαν καί 
υπέφερον οίκονομικώς, εχασαν τάς οίκίας αύτών, μετωκίσθησαν καί ούδείς 
απέστειλεν είς ήμάς τεμάχιον άρτου. Παρακολουθών τό ώραίον, καλογραμ- 
μένον καί καλώς τεθεμελιωμένον κείμενον διερωτώμαι: Τί έννοουμεν διά
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τών «κενωτικός», «ποιμαντικός», «συμπάσχων μετά τών αλλων»; Ομιλεΐτε 
περί τής νηστείας καί μετέσχον είς μίαν Λειτουργίαν, είς τήν όποίαν δέν 
έκοινώνησα, διότι ουδείς έπίσκοπος έκοινώνησεν. Ομιλουμεν περί θεολογί
ας καί εί'μεθα ί'σως οί καλλίτεροι θεολόγοι, άλλά άφήνομεν τόν λαόν ήμών 
είς τούς Καθολικούς, τούς Μαρωνίτας, είς όποιονδήποτε. Καί όμως άκούω 
είσέτι ότι είμεθα οί φορεΐς του θησαυρου. Λυπουμαι πολύ καί ζητώ συγγνώ
μην, άλλ’ είναι γεγονός ότι είς τόν Λίβανον δέν εί'δομεν ορθόδοξον άδελφόν, 
ό όποΐος νά ήλθε διά νά ί'δη ήμάς καί νά ένδιαφερθή, έάν άκόμη ζώμεν ή όχι. 
Δέν άρκεΐ ή θεολογία, πρέπει νά μεταβώμεν είς τήν πεδιάδα καί νά ί'δωμεν, 
έάν είναι καρποφόρος ή όχι. Συγγνώμη, άλλά προέρχομαι άπό ένα χώρον, 
ένθα οί Ορθόδοξοι υποφέρουν καί φοβουνται ότι θά έκδιωχθουν έκ τής 
χώρας μακράν ή έγγύς. Καί έκεΐνοι, οί όποΐοι υποφέρουν περισσότερον είς 
τόν Λίβανον, είναι ό ορθόδοξος λαός. Ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Πατέρες καί άδελφοί, ή κραυγή αυτή πόνου, ή όποία 
προέρχεται άπό ένα άδελφόν πού έκπροσώπει ταλαιπωρημένον ποίμνιον, 
πρέπει νά μάς συνταράξη. Δέν είναι μικρόν τό γεγονός, ότι άνεφέρθησαν 
γεγονότα, διά τά όποΐα πρέπει αί Έκκλησίαι ήμών νά αίσθάνωνται όχι πολύ 
καλά. Νομίζω ότι, συζητουμένου του θέματος περί είρήνης, δικαιοσύνης, 
άγάπης καί φυλετικών διακρίσεων, πρέπει νά σκεφθώμεν τούς χειμαζομέ- 
νους άδελφούς, νά άκούσωμεν τήν φωνήν των.

Ο Σεβ. Κ αρθαγένης. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, τό κείμενό μας είναι καλό 
καί ευχαριστώ καί συγχαίρω όσους συνέβαλαν στή σύνταξή του καί πρώτον 
άπό όλους τόν Σεβ. Γραμματέα μας. Έπιτρέψατέ μου πάντως νά ε’ίπω ότι 
είναι καί κείμενον θριαμβολογικόν. Ή  μόνη φράσις πού πάει νά πή κάτι 
καί σταματά είναι στήν πρώτη παράγραφο τής σελίδας 3. «άλλά καί τό 
βαθύ αίσθημα της μετανοίας διά τάς κατά τό άνθρώπινον παραλείψεις». 
Αυτή ή φράσις πρέπει νά μεγαλώση. Νά πουμε πόσο φταΐμε. Νά πουμε πόσο 
ένοχοι είμεθα έναντι τών Ορθόδοξων καί έναντι του κόσμου. Αυτό πρέ
πει νά τό πουμε μέ είλικρίνεια. Καί έρχομαι σέ ένα θέμα πού, όμολογώ, δέν 
ξεύρω αν έχω τό δικαίωμα νά τό πώ καί παρακαλώ νά μή παρεξηγηθώ. 
Δέν τό ένώνω μέ κανέναν άπό έμάς, ή αν θέλετε, τό ένώνω μέ όλους μας, 
μέ ό,τι άντιπροσωπεύομεν ώς Έκκλησίαι, ώς έθνη, ώς κράτη, ώς κόσμος. 
Μιλάμε διά τήν έλευθερία. Καί εί'μεθα βέβαια ανθρωποι πού άνήκομεν 
είς τήν Έκκλησίαν καί τήν θρησκείαν. Νομίζω ότι πρέπει νά πουμε κάτι 
γι’ αυτούς - καί υπάρχουν είς όλον τόν κόσμο, είτε άνατολικό είτε δυτικό 
- πού δέν έχουν τό δικαίωμα ή φοβουνται νά λατρεύσουν τόν Θεόν των, 
πού δέν μπορουν νά έξασκήσουν τήν έλευθερίαν των, νά γονατίσουν καί 
νά κάνουν τήν προσευχήν των. Καί ζουμε σέ ένα κόσμο, ό όποΐος πάει νά 
πνίξη τήν θρησκεία. Παντου. Τιθέμεθα είς τό περιθώριον. Ή  θρησκεία βγαί
νει άπό τόν κόσμον. Χάνεται. Υ πάρχει μία τάσις νά τήν πνίξη. Σ’αυτό τό 
θέμα, αν μπορουμε, ας πουμε κάτι - είναι δύσκολο, τό νοιώθω - καί αν δέν 
μπορουμε έμεΐς, στά Η νω μένα Έ θνη  τό συζήτησαν· 25-30 χρόνια συζήτη
σαν διά νά βγάλουν 5 γραμμές περί τής έλευθερίας τής θρησκείας. Καί έμεΐς
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πού εϊμεθα - λέμε - άνθρωποι του Χριστου, άν μπορουμε, νά πουμε κάτι, 
γιατί άς θυμηθουμε τά λόγια Του: μή φοβηθεΐτε από έκείνους πού πάνε νά 
σκοτώσουν τό σώμα, φοβηθεΐτε από έκείνους πού πάνε νά σκοτώσουν τήν 
ψυχή μας. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ αγιε Καρθαγένης. Αί συνεδριάσεις μας 
βαίνουν από κραυγήν είς κραυγήν. Άλλά, δόξα τω Θεω, διότι ακούονται αί 
φωναί αυταί καί τουλάχιστον συνειδητοποιουμεν μόνοι μας τήν τραγικότη
τα τών καιρών. Συμφωνώ μαζί σας, ότι ο Θεός πρέπει νά συγχωρήση όλους 
μας.

Θά συνεχίσωμεν τάς έργασίας μας έν Ολομελεία τό απόγευμα, από 
14.30 εως 15.45, διά νά δυνηθουν αί Επιτροπαί νά έργασθουν από αυριον.

Λύεται ή συνεδρία.
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Γ' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 1986)

* * *

Απογευματινή Συνεδρία 
(14.30 - 15.45)

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ε χ ω  ένώπιόν μου, αδελφοί, τόν κατάλογον 
τών ζητησάντων τόν λόγον. Αί συζητήσεις μας θά συνεχισθουν μέχρι τής 
έξαντλήσεως του θέματος. Τόν λόγον εχει ό άγιος Στάρας Ζαγοράς.

Ό Σεβ. Σ τάρας Ζαγοράς: Σεβ. αδελφέ Πρόεδρε, κατά τόν μήνα 
Φεβρουάριον, όταν συνεδρίαζεν είς τό Κέντρον αύτό ή Διορθόδοξος 
Προπαρασκευαστική Επιτροπή, μου έδόθη ή εύκαιρία νά προσφέρω, ώς 
έκπρόσωπος τής Ορθοδόξου Εκκλησίας τής Βουλγαρίας, τήν ταπεινήν μου 
συμβολήν είς τήν προετοιμασίαν του κειμένου, τό όποίον αποτελεί σήμερον 
τό αντικείμενον τών συζητήσεών μας. Πράγματι, ή άγιωτάτη Ορθόδοξος 
ήμών Εκκλησία, εχουσα συνείδησιν τής σπουδαιότητος τών προβλημάτων, 
τά όποία ανησυχουν σήμερον όλόκληρον τήν ανθρωπότητα, έξέφρασε, κατά 
τήν Α ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν τό 1976, τήν γνώμην όπως 
γίνη δεκτή υπό τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου μία απόφασις έπί του θέμα
τος τών ίδεωδών τής είρήνης καί τής δικαιοσύνης. Διό καί είς τήν ήμερησίαν 
διάταξιν τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου ανεγράφη τό θέμα: « Η  συμβολή 
τών κατά τόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών είς έπικράτησιν τών χριστιανικών 
ίδεώδων της είρήνης, της έλευθερίας, της άδελφοσύνης καί της άγάπης μ ε
ταξύ τών λαών, καί άρσιν τών φυλετικών διακρίσεων». Τό θέμα αύτό είναι 
ίδιαιτέρως έπίκαιρον είς τήν σύγχρονον ήμών πυρηνικήν έποχήν. Ο  Π ρο
καθήμενος καί ή Ιεραρχία τής Ο ρθοδόξου Εκκλησίας τής Βουλγαρίας 
μετά προσοχής έμελέτησαν τό υπό τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Επιτροπής καταρτισθέν κείμενον καί μετ’ ίδιαιτέρας ίκανοποιήσεως διεπί- 
στωσαν, ότι τά έν τω κειμένω τούτω λεγόμενα έκφράζουν τήν περί είρήνης καί 
τών άλλων χριστιανικών ίδεωδών χριστιανικήν ανησυχίαν. Διά νά βελτιωθή 
πως τό κείμενον τουτο έδόθησαν είς τήν ένταυθα Άντιπροσωπίαν ήμών αί 
όδηγίαι, όπως κατά τήν συζήτησιν αύτου γίνουν ώρισμέναι προσθήκαι. 
Ταύτας θά προτείνωμεν κατά τάς έργασίας τής Επιτροπής.

Κατά τήν παρουσαν έν Ολομελεία συζήτησιν θά έπεθύμουν νά 
προτείνω, έξ ονόματος τής Άντιπροσωπίας ήμών, όπως προστεθή είς τό 
σημείον 3, «ή είρήνη ώς άποτροπή τον πυρηνικον πολέμου», τό έξής: «νά μή 
έπιτρέψωμεν τήν στρατικοποίησιν τον διαστήματος». Ώς γνωστόν, είς τόν 
πλανήτην μας εχει συσσωρευθή τεραστία ποσότης πυρηνικών όπλων. Ο  κό
σμος ευρίσκεται πράγματι είς τό χείλος τής καταστροφής. Ε ν α ς  μελλοντι
κός πυρηνικός πόλεμος - ό όποίος μέ τήν βοήθειαν του Θεου έλπίζομεν νά 
μή έκραγή - θά καλύψη όλην τήν γήν μέ εν μαυρον νέφος καί θά μετατρέψη 
αύτήν είς μίαν ερημον χωρίς ϊχνος ζωής. Τά συσσωρευθέντα πυρηνικά όπλα 
απειλουν ήδη όχι μόνον μίαν συγκεκριμένην χώραν ή περιοχήν, αλλά τόν



—  173 —

πλανήτην όλόκληρον. Έ ά ν συνεχισθή ή στρατικοποίησις καί του διαστή
ματος, ή άπειλή αυτή έκατονταπλασιάζεται. Ο  πυρηνικός χειμών, ή αίωνία 
νύκτα, θά είναι τότε δύσκολον νά άποφευχθή. H στρατικοποίησις του δια
στήματος θά έσήμαινε τήν άπαρχήν μιάς νέας ίδιαιτέρας άπειλής καί τήν 
προσθήκην ένός νέου έμποδίου διά τόν άφοπλισμόν. Ένώπιον, λοιπόν, 
τής πραγματικής αυτής άπειλής, εί'μεθα υποχρεωμένοι νά πράξωμεν πάν 
ό,τι δυνάμεθα διά νά άποτρέψωμεν τήν στρατικοποίησιν του διαστήματος 
καί νά διατηρήσωμεν ουτω τήν ζωήν έπί του πλανήτου μας. Εί'μεθα πεπει
σμένοι ότι αί έρευναι είς τό διάστημα πρέπει νά συνεχισθουν. Τό διάστημα 
όμως πρέπει νά χρησιμοποιηθή άποκλειστικώς καί μόνον δ ι’ είρηνικούς καί 
έποικοδομητικούς σκοπούς. Τουτο ουδόλως άντιτίθεται είς τό θέλημα του 
Θεου, τό όποΐον άκριβώς έθετο τόν ανθρωπον κυρίαρχον έπί τής γής καί 
έπί τών αλλων δημιουργημάτων, προκειμένου ί'να μετά συνέσεως καί σοφί
ας έπωφελήται πάντων τών άγαθών. Είς τό κείμενον ήμών, λοιπόν, πρέπει 
ρητώς νά καταδικασθουν τά σχέδια στρατικοποιήσεως καί του διαστήματος. 
Νά προστεθή κάτι ώστε νά φαίνεται ότι έπιθυμουμεν έν είρηνικόν διάστη
μα. Οί λαοί καλουνται σήμερον νά προσθέσουν έν νέον κεφάλαιον είς τήν 
μακραίωνα ίστορίαν του άνθρωπίνου πολιτισμου. Έ ν  κεφάλαιον, τό όποΐον 
θά δίδη τήν είκόνα ένός κόσμου ανευ όπλων καί ανευ πολέμων. Αυτό ζητεΐ 
άπό ήμάς ό Κύριος, ό δημιουργός πάντων τών όρατών καί τών άόρατων, 
ή πηγή τής ζωής. Ή  άγιωτάτη Ορθόδοξος Έκκλησία, ή όποία είναι έν τώ 
κόσμω διά τήν σωτηρίαν του κόσμου, έχει άποστολήν νά συμβάλη τόσον διά 
τής προσευχής, όσον καί τών πράξεων αυτής είς τήν πραγματοποίησιν του 
ευλογημένου τούτου σκοπου. Σάς ευχαριστώ.

Ο Ελλογιμ . κ. Λαχάμ. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, θά έπεθύμουν νά έπιστήσω 
τήν προσοχήν είς τό γεγονός ότι τό κείμενον άφιερώνει έν κεφάλαιον είς τήν 
είρήνην, έν είς τήν έλευθερίαν, άλλά δέν βλέπω κεφάλαιον διά τήν δικαι
οσύνην καί είδικώτερον τήν κοινωνικήν δικαιοσύνην. Νομίζω ότι ή έν τώ 
κόσμω είρήνη έπί τών ήμερών ήμών είναι συνδεδεμένη πρός τήν κοινωνικήν 
δικαιοσύνην τόσον είς τάς έθνικάς, όσον καί είς τάς διεθνεΐς σχέσεις. Είς τόν 
τομέα αυτόν τής δικαιοσύνης, νομίζω ότι ή ήμετέρα Έκκλησία έχει πλουσί- 
αν παράδοσιν σκέψεως, ή όποία κινεΐται άπό τής έποχής τών Προφητών τής 
Παλαιάς Διαθήκης καί τών Πατέρων τής Έκκλησίας, έχει κοινάς διδασκα
λίας περί τών άγαθών του κόσμου τούτου, τά όποΐα έχορηγήθησαν είς τήν 
άνθρωπότητα, είς τό άνθρώπινον γένος, είς τόν Ά δάμ ώς ένότητα. περί του 
άνθρώπου ώς διαχειριστου καί οίκονόμου τών άγαθών του κόσμου τούτου, 
περί τής άσκήσεως καί του σταυρου ώς κέντρου διανομής μεταξύ έχόντων 
καί μή έχόντων, περί του σταυρου, ό όποΐος είναι καθ’ έαυτόν τό θεμέλιον 
τής είρήνης ήμών, διότι διά του σταυρου ό Κύριος συνεφιλίωσε τούς δύο 
λαούς καί έδημιούργησεν έξ αυτών ένα. Επομένως νομίζω ότι ανευ ένός 
κεφαλαίου, τό όποΐον νά δεικνύη τήν σχέσιν τής είρήνης πρός τήν δικαιο
σύνην καί τής έλευθερίας πρός τήν δικαιοσύνην, θά ευρεθώμεν ολίγον έξω 
του καθαρώς ίστορικου πλαισίου. Άνευ τής σχέσεως μεταξύ τής δικαιοσύ
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νης, ώς κατανοεΐ ταύτην ο ορθόδοξος χριστιανός είς τήν διδασκαλίαν της 
Εκκλησίας αυτου, καί του σταυρου της αγάπης του Χριστου, ή οποία ώθεΐ 
ήμάς συνεχώς πρός μείζονα δικαιοσύνην είς τάς διανθρωπίνας σχέσεις , 
έχομεν κάτι, τό οποΐον δέν είναι πληρες είς τήν παρουσίασιν. Ή  δευτέρα 
παρατήρησις, Σεβ. αγιε Πρόεδρε, αναφέρεται είς είδικόν σημεΐον του κει
μένου. Διερωτώμαι κατά πόσον ή φράσις « Η  άναγω γή τής ένότητος τον 
άνθρωπίνου γένους είς τό άρχέτυπον ζενγος»  είναι ορθή. Διερωτώμαι έάν 
ή «πηγή άναφοράς»  είς τήν έλευθερίαν, τήν αδελφοσύνην καί τήν ίσότητα 
δέν υπάρχη κατ’ αρχήν είς αυτήν ταύτην τήν αγάπην του Θεου, ο οποΐος 
είναι αγάπη, είς τήν είκόνα του Θεου έν τω ανθρώπω καί είς τήν έν Χριστω 
πραγμάτωσιν της τελείας ταύτης είκόνος, ή οποία, βεβαίως, είναι ο ίδιος ο 
Ίησους καί ο «καθολικός» άνθρωπος. Δέν γνωρίζω, έάν ο πρώτος άνθρωπος 
δέν είναι έδώ περισσότερον τό σύμβολον η άν ακόμη θέλετε τό μυστήριον, 
παρά ή οντολογική πηγή της έλευθερίας.

Διαπιστώνω έπίσης, Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ότι χρησιμοποιουμεν τήν φρά- 
σιν «ό οίκονομικώς άνεπτυγμένος χριστιανικός κόσμος». Δέν νομίζω ότι δυ- 
νάμεθα νά ομιλώμεν περί χριστιανικον κόσμου. Θά έπεθύμουν ή αναφορά 
αυτή είς τόν χριστιανικόν κόσμον νά έξετασθη μέ μεγαλυτέραν προσοχήν είς 
τήν Επιτροπήν. Τέλος, είς τήν προτελευταίαν παράγραφον λέγομεν «ήμεΐς 
οί Χριστιανοί, έπειδή κατανοονμεν τό νόημα τής σωτηρίας...». Νομίζω ότι 
πρέπει νά χρησιμοποιήσωμεν μάλλον τό ρημα «οφείλομεν» η τά ρήματα μέ 
θετικήν έννοιαν «άγωνιζόμεθα», «πράττομεν», κ.λπ. Τουτο ανταποκρίνεται 
περισσότερον είς τήν ήμετέραν πραγματικότητα. Δέν αγωνιζόμεθα έπαρκώς, 
γνωρίζομεν ότι «οφείλομεν νά άγωνισθώμεν». Διά νά κατακλείσω, έν σχέσει 
καί πρός όσα ο Μητροπολίτης Βηρυττου είπε τήν πρωίαν, διερωτώμαι, έάν 
ώς κορωνίδα του κειμένου τούτου θά ητο δυνατόν αί Εκκλησίαι ήμών νά 
συμφωνήσουν είς τήν δημιουργίαν υπηρεσίας Π ανορθοδόξου διακονίας, ή 
οποία θά ανετίθετο υπό του Οίκουμενικου Πατριαρχείου είς τάς φροντί
δας συνόλου του πληρώματος τών Ο ρθοδόξων Εκκλησιών καί ή οποία 
θά έξέφραζεν ουτω συνεχώς έπί του ήθικοΰ, πρακτικου καί υλικου πεδί
ου συγχρόνως τήν αλληλεγγύην τών Ο ρθόδοξων Εκκλησιών πρός τούς 
άπανταχοΰ ορθοδόξους λαούς, οπουδήποτε κάν ευρίσκωνται, καί, συγχρό
νως τήν αλληλεγγύην τών Εκκλησιών καί του ορθοδόξου λαου πρός τόν 
κόσμον. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ κ. Λαχάμ διά τήν έπέμβασιν καί διά 
τάς παρατηρήσεις σας.

Ό Σεβ. Τρανσυλβανίας: Ευχαριστώ πολύ Σεβ. αγιε Πρόεδρε, αγαπητοί 
αδελφοί. Θά έπεθύμουν νά αρχίσω μέ αιτησιν συγγνώμης. Ίσ ω ς ώρισμέναι 
λέξεις, τάς οποίας θά χρησιμοποιήσω έδώ, νά φανουν υπερβολικώς σκλη- 
ραί, αλλά θά είναι ή έκφρασις μιάς είλικρινους προσωπικης γνώμης καί 
της γνώμης έπίσης της Εκκλησίας ήμών. Ό τε  έλαβον τό κείμενον, είπον: 
ίδού εν καλώς ώργανωμένον κείμενον, τό οποΐον έχει ποιάν τινα έκτασιν 
καί ώρισμένον περιεχόμενον καλώς έπεξειργασμένον, καί έσκέφθην τό
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«Gaudium et spes». Ε Ιτα διεπίστωσα έπίσης ότι τό κείμενον καί θεολογικώς 
είναι πράγματι πολύ καλόν. Δέν δύναταί τις νά κάνη πολλάς παρατηρήσεις 
έξ έπόψεως θεολογικής. Ό μω ς είναι εν εύσεβές κείμενον, τό όποίον όμοιάζει 
πρός κήρυγμα, είναι εν κείμενον, τό όποίον θά ήδύνατο νά αναγνωσθή είς 
τούς ναούς σήμερον καί αυριον, αλλ’ έπίσης καί κατά τό παρελθόν, κατά 
τόν Ζ ' ή τόν Θ' αίώνα. Τό θετικόν πάντως στοιχείον συνίσταται είς τό γε
γονός ότι τό κείμενον αύτό αποτελεί απόδειξιν του ένδιαφέροντος τών 
Ορθόδοξων Εκκλησιών διά τήν υπόθεσιν τής είρήνης. Πλήν όμως τό περι- 
εχόμενον δέν ανταποκρίνεται πλήρως είς ό,τι αναμένομεν έξ ένός τοιούτου 
κειμένου. Ομιλεί πολύ καλώς, π.χ. διά τάς διακρίσεις, αλλ’ είς ό,τι αφορα 
είς τήν είρήνην έλλείπουν πολλά καί ίδία τό κείμενον δέν είναι ίκανόν νά 
κινητοποιήση τόν σύγχρονον κόσμον. Μάς προτρέπει νά προσευχώμεθα, νά 
σεβώμεθα τάς ορθόδοξους αρχάς, αλλ’ ώς είπέ τις παρ’ ήμίν «οφείλομεν 
νά προσευχώμεθα ώς έάν τά πάντα έξαρτώνται έκ τον Θεον καί οφείλομεν 
νά έργαζώμεθα ώς έάν τά πάντα έξαρτώνται έξ ήμών». Πρέπει λοιπόν νά 
προσέξωμεν τούς λόγους του αποστόλου Παύλου «συνεργοί Θεον έσμεν». 
Νομίζω ότι ή προοπτική αύτή τής συνεργασίας απουσιάζει από τό κείμε
νον. Θά ήθελον νά γίνω καλώς κατανοητός. Δέχομαι πάν ό, τι λέγεται είς 
τό κείμενον, αλλά δέν είναι όλα, όσα εχομεν νά εϊπωμεν. Ο  τόνος έτέθη είς 
τήν μαρτυρίαν τών αρχών. Πρόκειται δ ι’ ανανέωσιν τών ορθοδόξων θέσε
ων - βιβλικών καί πατερικών - περί τής είρήνης, αλλ’ απουσιάζει πλήρως 
ή όριζοντία διάστασις. Ή  διάστασις αύτή είναι είς τάς ήμέρας μας πολύ 
έπίκαιρος καί θά είναι περισσότερον είς τό μέλλον. Συμφωνώ μέ τόν κ. 
Laham λέγοντα ότι λείπει ή σχέσις μεταξύ τής είρήνης καί τής κοινωνικής 
δικαιοσύνης, ή εύθύνη τών ανθρώπων καί τών χριστιανών διά τήν πραγμά- 
τωσιν ταύτην τής είρήνης διά τής κοινωνικής δικαιοσύνης. Δέν είναι δυνα
τόν νά υπάρξη είρήνη άνευ κοινωνικής δικαιοσύνης. Ε χομ εν  είς τήν Άγίαν 
Γραφήν καί είς τούς Πατέρας πολλάς μαρτυρίας ώς πρός τήν σχέσιν μεταξύ 
είρήνης καί κοινωνικής δικαιοσύνης. Είς τό κείμενον ούδέν λέγεται π.χ. διά 
τήν νέαν οίκονομικήν τάξιν του συγχρόνου κόσμου, ή όποία θά ήδύνατο νά 
είναι μία λύσις διά τάς σχέσεις μεταξύ είρήνης καί κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Άρκεί νά σκεφθώμεν τάς Πράξεις τών Άποστόλων, ώς τήν περίπτωσιν του 
Άνανίου καί τής Σαπφείρας. Είναι εν καθαρώς οίκονομικόν έπεισόδιον.

Τό ήμέτερον κείμενον, τό έπαναλαμβάνω, είναι καλόν, αλλ’ αγνοεί τάς 
συγχρόνους συγκρούσεις, ώς ό αδελφός ήμών Μητροπολίτης Βηρυττου μάς 
είπε τό πρωί. Υπάρχουν σήμερον είς τόν κόσμον περισσότεραι τών 60 ένόπλων 
συγκρούσεων. Δέν εχομεν πράγματι νά εϊπωμεν τίποτε διά τάς συγκρούσεις 
αύτάς; Ή  έντύπωσίς μου λοιπόν είναι ότι τό κείμενον δέν ανταποκρίνεται 
είς τάς αναγκας τών «Χριστιανών τής σήμερον». Δέν συνδέεται μέ τά σύγ
χρονα προβλήματα, τά όποία δημιουργουν τάς έντάσεις καί τούς κινδύνους 
πολέμου. Ε ν  άλλο παράδειγμα: Τό κείμενον ούδέν λέγει διά τήν προσπάθει
αν, τήν όποίαν εκαναν ώρισμέναι Ορθόδοξοι Εκκλησιαι, ώρισμέναι χώραι, 
τήν πρακτικήν προσπάθειαν διά τήν πραγμάτωσιν τής είρήνης. Βεβαίως
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άναφέρεται μία πρωτοβουλία τής Έκκλησίας τής Ελλάδος. Ορθώς. Άλλά 
νομίζω ότι αί λύσεις τών συγχρόνων προβλημάτων - καίτοι συμφωνώ μέ τόν 
κ. Laham διά τήν άνάγκην μιάς Διακονίας - είναι αί αυταί, ώς είς τούς χρό
νους του Μ. Βασιλείου ή του Ίωάννου του Χρυσοστόμου, ότε ή έλεημοσύνη 
ήτο τό κύριον έπιχείρημα τών Χριστιανών διά νά λύσουν τά κοινωνικά 
προβλήματα τής έποχής. Ή  έλεημοσύνη καί ή διακονία παραμένουν, άλλά 
σήμερον είναι άναγκαΐα καί έτερα μέσα. Δέν έχομεν νά εϊπωμεν τίποτε διά 
τήν έκεχειρίαν (moratorium) ώρισμένων χωρών καί ώρισμένων Έκκλησιών 
πρός κατάπαυσιν τών πυρηνικών δοκιμών; Τίποτε δέν λέγεται διά τάς πρω
τοβουλίας όλων τών θρησκειών είς Μόσχαν κ.λπ. Εϊχομεν είς Ρουμανίαν 
τρία συνέδρια διά τήν είρήνην μέ συμμετοχήν όλων τών χριστιανών καί μέ 
έκπροσώπους όλων τών θρησκειών. ’Ητο μία πρωτοβουλία τής Ορθοδόξου 
Έκκλησίας τής Ρουμανίας. Δέν θά ήδυνάμεθα νά εϊπωμεν κάτι διά τάς πρω
τοβουλίας, ώς έκείνην τής χώρας μας, ή όποία προέτεινε τήν μείωσιν κατά 5% 
τών δαπανών διά τούς έξοπλισμούς; Έ χομεν αυτόν τόν μήνα δημοψήφισμα 
διά τό ζήτημα αυτό. Έ π ί πλέον, δέν έχομεν τίποτε νά εϊπωμεν δι’ ώρισμένας 
συγχρόνους θεωρίας, αί όποΐαι είναι πανταχου σχεδόν του συρμου; Διά τήν 
θεωρίαν π.χ., καθ’ ην πρέπει νά συνεχισθή ό άνταγωνιομός τών έξοπλισμών 
διά νά άπειληθή ό έχθρός καί νά άποθαρρυνθή νά έμπλακή είς πόλεμον. 
Εί'μεθα σύμφωνοι μέ μίαν τοιαύτην θεωρίαν; Μήπως άγνοουμεν πράγματι 
όσα συμβαίνουν είς τόν σύγχρονον κόσμον; Είναι ίδικόν μας καθήκον νά 
δημιουργήσωμεν γέφυραν μεταξύ της ήμετέρας ορθοδόξου πίστεως καί τών 
συγχρόνων προβλημάτων του κόσμου. Άλλως, παραμένομεν είς «γκέττο» 
καλών προθέσεων. Θά έλεγον έπίσης ότι είς τό ήμέτερον κείμενον δέν γίνε
ται μνεία μιάς συνεργασίας τών Ορθόδοξων μετά τών αλλων χριστιανών 
καί τών αλλων θρησκειών. Θά έδει νά τονισθή ή προοπτική αυτή. Δέν προ
τείνω νά άναμιχθώμεν είς τάς διαμάχας μεταξύ τών ίδεολογιών. Διά τουτο 
ί'σως τό κείμενον παρέμεινε κάθετον. Άλλ’έχομεν όπωσδήποτε τό καθήκον 
νά διακηρύξωμεν ότι υποστηρίζομεν τήν είρήνην καί ότι διά νά λυθή τό 
πρόβλημα προτείνομεν τήν όδόν του Διαλόγου. Ευχαριστώ θερμώς.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γαλίτης. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, νομίζω ότι τό κεί
μενον αυτό είναι τόσον θαυμάσιον, τόσον αυταρκες καί άποτέλεσμα τέ
τοιων διεργασιών είς τήν Διορθοδοξον Προπαρασκευαστικήν Έπιτροπήν, 
ώστε δέν θά έπρεπε νά χαλάσωμεν τήν δομήν του. Θά ήταν πολύ κρίμα νά 
άλλάξωμεν τήν δομήν καί νά τό χαλάσωμεν καί θά ήταν πολύ δύσκολον 
νά ξαναβρουμε τήν ίσορροπίαν. Δέν θά είχα βεβαίως άντίρρησιν, έάν καί 
ή Ολομέλεια τό άπαιτήση, νά άναφερθουν τά όσα καί ό Σεβ. Κρουτίτσκης 
καί ό Σεβ. Τρανσυλβανίας έξέθεσαν. Νά άπαριθμηθουν μαζί μέ τό παράδει
γμα τής Έκκλησίας τής Ε λλάδος καί αί προσπάθειαι τών Έκκλησιών περί 
τής είρήνης, όπως έκεΐναι του 1977 καί του 1982 τής Έκκλησίας τής Ρωσ
σίας καί αί τρεΐς προσπάθειαι τής Έκκλησίας τής Ρουμανίας καί ή τελευ
ταία τών Ιεροσολύμων, ή όποία πρό έλάχιστων ήμερών έτελείωσε. Θά είχα 
όμως σοβαράς έπιφυλάξεις έάν θά προχωρουσαν αί προσθήκαι είς θέματα
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πολιτικης. Π.χ. έάν ομιλήσωμεν περί της στρατικοποιήσεως του διαστήμα
τος, περί νέας οίκονομικης τάξεως, φοβουμαι ότι θά δώσωμεν πολιτικήν 
χροιάν είς τό κείμενον καί θά πρέπει τότε νά ομιλήσωμεν καί περί άλλων 
πραγμάτων όπως, φερ’ είπεΐν, τό θέμα της είρηνικης χρήσεως της πυρηνικης 
ένέργειας, τό οποΐον ευρέως συζητεΐται είς τόν δυτικόν λεγόμενον κόσμον 
κατόπιν του τελευταίου ατυχήματος πού έγινε πρό ολίγων μηνών. Συνεπώς, 
νομίζω ότι οί αναγνώσται του κειμένου μας είναι αρκετά έξυπνοι διά νά 
πάρουν τό μήνυμα, τό οποΐον θέλομεν νά τούς δώσωμεν καί νά βγάλουν 
τά αναγκαΐα συμπεράσματα, τά οποΐα θέλομεν νά τούς δώσωμεν καί δι’ 
αυτών νά αναχθουν είς έκεΐνα, τά οποΐα θέλομεν τυχόν νά βάλωμεν είς τό 
κείμενον. Δέν χρειάζεται, λοιπόν, νά ε’ιπωμεν έμεΐς αυτά τά πράγματα. Νά 
ανακατέψωμεν, δηλαδή, τό μήνυμά μας μέ τήν πολιτικήν καί νά κινδυνεύ- 
σωμεν νά απορριφθη τό μήνυμά μας μαζί μέ τήν πολιτικήν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Σεβασμιώτατοι καί αγαπητοί αδελφοί, έπιτρέψατέ 
μου μίαν γενικήν παρατήρησιν. Τόν Φεβρουάριον, όταν έπελήφθημεν του 
ζητήματος αυτου, όλοι έγνωρίζομεν τήν δυσκολίαν, ή οποία υπάρχει γύρω 
από τήν διατύπωσιν σκέψεων είς εν τόσον σημαντικόν θέμα. Προσεπαθή- 
σαμεν νά διατηρηθη μία έξισορροπημένη διατύπωσις από όλας τάς πλευ
ράς. Ιδιαιτέρως έπισημαίνω τό γεγονός, ότι καί είς τάς κατ’ ίδίαν συνομιλί
ας μας καί είς τήν συνεδρίασιν τών Άρχηγών τών Άντιπροσωπιών έγένετο 
εν είδος «gentlements agreement», μία «συμφωνία κυρίων», νά αποφευχθη 
οπωσδήποτε πάσα πολιτικοποίησις του θέματος αυτου. Είμεθα χριστιανοί 
καί, έτι περισσότερον, εί'μεθα ορθόδοξοι χριστιανοί. Γνωρίζομεν τά προ
βλήματα, συγκινούμεθα από τήν κατάστασιν, θέλομεν νά είμεθα σαφεΐς καί 
οριστικοί είς αυτό τό οποΐον, θά ε’ιπωμεν, αλλά ουδόλως νά ξεχάσωμεν τάς 
βασικάς χριστιανικάς αρχάς έπί τών λεγομένων. Υπενθυμίζω άπλώς ότι 
αυτή ητο «ή συμφωνία κυρίων».

Ό Σεβ. Ενδοκιάδος: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, έπιτρέψατέ μου νά ομιλήσω 
ρωσσιστί, διότι έκ τών τριών έπίσημων γλωσσών αυτήν γνωρίζω καλλί- 
τερον. Τό ήμέτερον κείμενον είναι μία έκκλησις διά τήν είρήνην καί ή 
έκκλησις αυτή πρέπει νά είναι πειστική. Διά νά είναι όμως πειστική, πρέπει 
νά αποφευχθη πάσης μορφης υπερβολή, πάσης μορφης ακρότης. Υ πό  τήν 
έννοιαν αυτήν, έπιθυμώ νά ευχαριστήσω τούς συντάκτας του κειμένου. Τό 
κείμενον αυτό δύναται βεβαίως νά είναι μία λαμπρά μαρτυρία της θελήσε- 
ως της Ορθοδόξου Εκκλησίας νά διαφυλάξη τήν είρήνην. Δυστυχώς, ώς 
πρός εν πρακτικόν ζήτημα, δέν δύναμαι νά είπω ότι πάσαι αί μεταφράσεις 
συμφωνουν πλήρως πρός αλλήλας. Οφείλω νά ειπω ότι είς τήν γαλλικήν με- 
τάφρασιν υπάρχουν ώρισμέναι υπερβολαί, αί οποΐαι δέν υπάρχουν ουτε είς 
τό έλληνικόν πρωτότυπον, ουτε είς τήν ρωσσικήν μετάφρασιν. Νομίζω ότι 
πρέπει νά γίνη έπαλήθευσις τών τριών κειμένων καί θά προέτεινον προθύ- 
μως, έάν τουτο είναι αναγκαΐον, τήν βοήθειάν μου. Διά νά μήν είσέλθω είς 
μίαν ανάλυσιν του κειμένου, τό οποΐον αναφέρεται είς σύγχρονα ζητήματα, 
δίδω μόνον εν μικρόν παράδειγμα: Είς τό κείμενον λέγεται: «Επειδή τρε-
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φόμεθα μέ τό σώμα καί τό αίμα...». Είς τήν γαλλικήν μετάφρασιν υπάρχει ή 
φράσις «τρεφόμεθα πνευματικώς» (nourris spirituellement). Νομίζω ότι τουτο 
είναι όπωσδήποτε μία έλεύθερα μετάφρασις. Δυστυχώς, τοιαυται διαφοραί 
έμφανίζονται έπίσης είς σημεία, τά όποία αναφέρονται είς σύγχρονα ζητή
ματα. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Σουχούμης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, εύχαριστώ διότι μου έδώσατε 
τόν λόγον. Θά ήθελον νά εϊπω ότι τό τέταρτον θέμα, τό όποίον περιλαμβάνει 
τά θέματα τής είρήνης, τής έλευθερίας, τής αδελφοσύνης καί τής αγάπης 
μεταξύ τών λαών καί τών φυλετικών διακρίσεων, ή Βίβλος όμιλεί περί 
αύτών ώρισμένας φοράς. Διά τόν λόγον αύτόν, τό υποβληθέν κείμενον είναι 
πλήρως αποδεκτόν έξ έπόψεως τόσον θεολογικής, όσον καί ποιμαντικής. 
Θά έπεθύμουν λοιπόν νά εύχαριστήσω είλικρινώς τόν Σεβ. Μητροπολίτην 
Δαμασκηνόν διά τήν σύνταξιν του λαμπρου τούτου κειμένου. Ή  είρήνη 
είναι εν ζήτημα, τό όποίον απασχολεί όχι μόνον τόν χριστιανικόν κόσμον, 
αλλ’έπίσης όλόκληρον τήν ανθρωπότητα. Θά ελεγον ότι ή μεγαλυτέρα αξία 
τής ανθρωπίνης έλευθερίας είναι τό ανθρώπινον δικαίωμα τής ζωής. Υ πό 
τήν εννοιαν αύτήν, ή Ορθόδοξος Εκκλησία τής Γεωργίας αγωνίζεται καί 
προσεύχεται διά τήν είρήνην καί τήν δικαιοσύνην. Σήμερον, ότε τά πυρη
νικά όπλα συνεσωρεύθησαν είς τοιουτον σημείον είς τόν κόσμον, ώστε ή 
γή νά είναι δυνατόν νά καταστραφή πολλάκις, ήμέτερον καθήκον είναι 
νά υψώσωμεν τήν φωνήν διά τήν πλήρη καταστροφήν παντός πυρηνικου 
έξοπλισμου. Ό σον αφορα είς τήν στρατικοποίησιν τον διαστήματος δέν 
δύναμαι νά συμφωνήσω μέ τούς προλαλήσαντας καί νά εϊπω ότι ό όμιλών 
περί τής στρατικοποιήσεως του διαστήματος κάνει πολιτικήν. Δέν υπάρχει 
έδώ πολιτική. Είναι ασέβεια έκ μέρους τών έπιθυμούντων τήν στρατικοποί- 
ησιν αύτήν καί προσβολή είς τόν πιστόν άνθρωπον, εϊτε είναι χριστιανός 
ορθόδοξος εϊτε οπαδός μιάς άλλης θρησκείας. Ιδού, θά ελεγον ότι ούτω 
αγνοείται ό άνθρωπος. Φαντασθείτε, προσευχόμεθα, έπικαλούμεθα τόν 
Παντοδύναμον καί υπεράνω τών κεφαλών ήμών έπικρέμαται ή ατομική 
βόμβα. Πώς νά κατανοηθή τουτο; Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι ή ήμέτερα 
Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις στρέφει τήν ίδιαιτέραν προσο
χήν έπί του ζητήματος τούτου. Ε δ ώ  δέν υπάρχει πολιτική. Βεβαίως, τά 
θέματα τής είρήνης απτονται εϊς τινα βαθμό καί τής πολιτικής, αλλά δέν 
αναμιγνυόμεθα είς οίανδήτινα πολιτικήν ή είς όποιονδήποτε σύστημα. Δέν 
καλουμεν οίανδήτινα κυβέρνησιν νά μεταφερθή είς άλλην βάσιν. Ό χι, αύτό 
είναι ίδικήν των υπόθεσις. Ώς ορθόδοξοι όμως χριστιανοί εχομεν καθήκον 
νά προβάλωμεν έκείνο, τό όποίον έγγίζει τήν ανθρωπίνην ζωήν. Ούδένα καί 
ούδέν πρέπει νά φοβούμεθα. Ώς πρός ό,τι ανέφερεν έδώ ό Μητροπολίτης 
Βηρυττου, θά έπεθύμουν νά έκφράσω ταπεινήν συγγνώμην. Ώς ορθόδοξοι 
Χριστιανοί θά εδει αναμφιβόλως νά έπιδεικνύωμεν μείζον ένδιαφέρον, 
αλλά θά ελεγον ταπεινώς ότι διά τάς Εκκλησίας ήμών τό ζήτημα του Λι
βάνου δέν είναι αδιάφορον. Είχον τήν εύκαιρίαν νά όμιλήσω δύο φοράς είς 
τό ραδιόφωνον τής Μόσχας διά τό ζήτημα του Λιβάνου καί ανέπτυξα έκεί
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τήν λύπην μου καί τής Έκκλησίας μου διά τό ζήτημα αυτό. Θά έπεθύμουν 
άκόμη νά ε’ίπω είς τόν έκ Λιβάνου άδελφόν ήμών ότι έντός μηνός θά 
έμφανισθή τό βιβλίον μου μέ τίτλον «Ζείν έν είρήνy καί δικαιοσύνy». Τό 
ζήτημα του Λιβάνου, τό παλαιστινιακόν πρόβλημα καί τό θέμα τής είρήνης, 
τά όποΐα άπασχολουν τόσον τήν Ορθόδοξον Έκκλησίαν, όσον καί τόν κό
σμον, άναφέρονται έκεΐ. Ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Π εριστερίου. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, φρονώ ταπεινώς ότι πρό 
πάσης πράξεως, σκέψεως καί άποφάσεως τής Γ' Προσυνοδικής Πανορ- 
θοδόξου Διασκέψεως περί άλλαγής του κειμένου ή περί προσθηκών τινων, 
πρέπει άπαραιτήτως νά ληφθή σοβαρώς υπ’ όψιν ή πάση θυσία διατήρη- 
σις τής έσωτερικής ένότητος τής άγίας Ορθοδόξου Έκκλησίας, ή όποία 
κινδυνεύει είς τήν παρουσαν περίπτωσιν νά κλονισθή ή νά διαρραγή διά 
τής μεταφοράς είς τήν συζήτησιν ταύτην καί, κατά συνέπειαν, είς τό παν- 
ορθόδοξον τουτο περί είρήνης του κόσμου κείμενον τής προβληματολο- 
γίας ώρισμένων δυνάμεων, αί όποΐαι άντιλαμβάνονται καί έρμηνεύουν 
τό θέμα τής είρήνης, τών κοινωνικών προβλημάτων καί τών δικαιωμά
των του άνθρώπου κατά τόν ίδιον αυτών τρόπον καί συμφώνως πρός τήν 
ίδίαν αυτών κοινωνιολογικήν καί φιλοσοφικήν ίδεολογίαν. Συμμετέχο- 
μεν ένταυθα ώς έκπρόσωποι άποκλειστικώς καί μόνον τών Έκκλησιών 
καί ουχί αλλων Οργανισμών, οί όποΐοι τυχόν ευρίσκονται έν ίδεολογική 
διαμάχη καί κοινωνική ή πολιτική δια-στάσει μεταξύ των. Γεγονός είναι 
ότι αί Ορθόδοξοι Έκκλησίαι ευρίσκονται υπό διαφορετικά καθεστώτα, 
τά όποΐα διαφορετικώς έρμηνεύουν καί έφαρμόζουν τά δικαιώματα του 
άνθρώπου καί τήν έπίτευξιν τής είρήνης. Διό καί άδυνατουμεν νά λάβωμεν
- καί δέν πρέπει νά λάβωμεν - θέσιν υπέρ τών θέσεων τής μιάς ή τής αλλης 
ίδεολογικής παρατάξεως, παραμένοντες πιστοί είς τήν βασικήν άρχήν, ή 
όποία ήκολουθήθη έν τή συντάξει του κειμένου τούτου καί ή όποία συν- 
ίσταται είς τήν άποφυγήν τής πολιτικοποιήσεως του μηνύματος τούτου, τό 
όποΐον ή Ο ρθόδοξος Έκκλησία καλεΐται νά δώση είς τόν κόσμον.

Έ ά ν  καταργηθή ή θεμελιώδης αυτή άρχή, χάρις είς τήν όποίαν 
έπετεύχθη μία έξισορρόπησις είς τό κείμενον καί μία άντίδοσις τών ίδεών 
καί τών αίτημάτων, τότε διά τής τυχόν άποδοχής μιάς προβληματολο- 
γίας, τήν όποίαν άντιμετωπίζει μία τοπική Έκκλησία καί είσδοχής αυτής 
είς τό κείμενον, κινδυνεύομεν νά δημιουργήσωμεν προβλήματα είς έτέραν 
Έκκλησίαν, ή όποία ευρίσκεται υπό διαφορετικήν κατάστασιν, καί τοιου
τοτρόπως νά θέσωμεν, έκουσίως ή άκουσίως, έν κινδύνω αυτήν ταύτην τήν 
έπιβίωσιν τής έτέρας Έκκλησίας. Θεωρώ, λοιπόν, σκόπιμον νά άποφύγωμεν 
τήν άντιπαράθεσιν τών ίδεών, διαβεβαιουντες έν τούτοις ότι ή σημερινή 
άνάπτυξις τών πυρηνικών καί τών συμβατικών όπλων μάς υποχρεώνει νά 
άγωνισθώμεν όλοι μαζί έναντίον αυτών καί νά βεβαιώσωμεν τόν λαόν μας
- καί όλους τούς λαούς τής γής - ότι ή θά ζήσωμεν όμου, ή θά άποθάνωμεν 
όμου. Τουτο καθίσταται έτι περισσότερον φανερόν, έάν ληφθή υπ’όψιν ότι 
έν περιπτώσει ένός πυρηνικου πολέμου δέν θά δυνάμεθα νά διακρίνωμεν
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τήν στάκτην τών έρειπίων, ή οποία θά προέλθη έκ τών πυρηνικών όπλων 
της μιάς υπερδυνάμεως, έκ της στάκτης, ή οποία θά προέλθη έκ τών ίδίων 
όπλων της άλλης. Πρέπει νά εί'μεθα ρεαλισταί. Τό έμπερίστατον ώρισμένων 
αδελφών Εκκλησιών κωλύει ήμάς νά ειπωμεν μερικά πράγματα, τά οποΐα 
πρέπει νά ειπωμεν, δέν τά λέγομεν όμως διά νά μή φέρωμεν είς δύσκολον θέ- 
σιν κάποιαν αδελφήν Ο ρθόδοξον Εκκλησίαν, ή οποία είναι υποχρεωμένη νά 
ακολουθη τήν γραμμήν, τήν οποίαν ακολουθεΐ προκειμένου, ϊνα έπιβιώση. 
Ε ν  κατακλεΐδι λέγω, ότι τό κείμενον, έάν δέν είναι άριστον, τουλάχιστον 
είναι καλόν καί ίσορροπημένον καί ώς τοιουτον δύναται κάλλιστα νά γίνη 
αποδεκτόν υφ’ όλων.

Ό Σεβ. Μίνσκ: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, οί λόγοι του Μητροπολίτου 
Βηρυττου δέν θά έδει νά αφήσουν ήμάς αδιαφόρους. Τόν ευχαριστουμεν, 
διότι διά τών λόγων αυτών αφύπνισε τήν συνείδησιν ήμών. Συμφωνώ μέ 
τούς λόγους καί τά αίσθήματα, τά οποΐα έξέφρασε ο Πρόεδρος ήμών, ο 
Μητροπολίτης Χρυσόστομος, κατ’ αναφοράν πρός τήν παρέμβασιν αυτήν. 
Είς αυτά θά ηθελον νά προσθέσω μίαν μικράν πληροφορίαν -  πράγμα τό 
οποΐον έλλείπει συνήθως είς ήμάς. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ σημαντι
κόν ότι παρακολουθουμεν μέ πόνον καί βαθεΐαν συμπάθειαν τά γεγονότα 
του Λιβάνου. Δέν είμεθα πάντοτε πάντες είς θέσιν νά πράξωμεν έκεΐνο, τό 
οποΐον θά ήθέλομεν, αλλ’ ένθυμούμεθα ότι κατά τήν πρώτην ανακοίνωσιν 
του βομβαρδισμου της Βηρυττου, ίδία του αεροδρομίου αυτης, Άρχηγοί 
Εκκλησιών, έν οίς καί ο Πατριάρχης Μόσχας, διεμαρτυρήθησαν δημο
σίως, τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών, ή Διάσκεψις Ευρωπαϊκών 
Εκκλησιών, ή Χριστιανική Διάσκεψις διά τήν είρήνην, παρακολουθουν μέ 
προσοχήν τά γεγονότα του Λιβάνου. Τό Π.Σ.Ε. απέστειλεν έπί τόπου είδικήν 
αποστολήν, ή οποία υπέβαλεν λεπτομερεστάτην έκθεσιν είς τήν Κεντρικήν 
Επιτροπήν, έπί τη βάσει της οποίας τό Π.Σ.Ε. έκανε τήν δημοσίαν δήλωσιν. 
Ή  Ορθόδοξος Εκκλησία της Ρωσσίας, έν συμφωνία μέ τόν Μακαριώτατον 
Πατριάρχην Άντιοχείας Ίγνάτιον, βοηθεΐ κατά τό δυνατόν καί κατά τούς 
δυνατούς είς τήν ήμετέραν Εκκλησίαν τρόπους ίδιαιτέρως διά τούς κατε
στραμμένους η βομβαρδισμένους ναούς καί προσφέρει διά τών αντιστοίχων 
έκπροσώπων ήμών αντικείμενα λατρείας, είκόνας καί λειτουργικά άμφια. 
Εχομεν συνείδησιν ότι αυτό δέν είναι αρκετόν, αλλά πράττομεν πάν ό,τι 
είναι δυνατόν. Ή  σημερινή παρέμβασις του Μητροπολίτου Βηρυττου 
κινεΐ ήμάς νά έγκύψωμεν μετά μείζονος προσοχης είς τά προβλήματα τών 
αδελφών Εκκλησιών καί, έν γένει, τών λαών καί αίσθανόμεθα ουτω περισ
σότερον αλληλέγγυοι διά τάς κακουχίας τών ανθρώπων, ένθυμούμενοι τήν 
ευαγγελικήν είκόνα του καλου Σαμαρείτου. Ευχαριστώ διά τήν προσοχήν 
υμών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ Σεβασμιώτατε. Μετά από όσα 
έλέχθησαν τόσον από τήν εδραν, όσον καί από τόν αδελφόν αγιον Μίνσκ, 
καταφαίνεται ότι τό ένδιαφέρον τών Ορθόδοξων Εκκλησιών δέν είναι 
μικρόν διά τάς Εκκλησίας του Λιβάνου καί γενικώς διά τήν κατάστασιν
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του Λιβάνου. Διεπιστώθη είς συνομιλίας ότι καί ή Εκκλησία τής Ελλάδος 
προέβη καί προβαίνει είς ώρισμένας προσφοράς είς τήν Εκκλησίαν τής 
Βηρυττου καί του Λιβάνου. Τό δέ Οίκουμενικόν Πατριαρχείον εσπευσε καί 
διά μηνυμάτων του νά παρασταθή είς τήν Εκκλησίαν του Λιβάνου, είς δέ 
τήν Άντιπροσωπίαν του Π.Σ.Ε. έζήτησε καί έπέτυχε νά υπάρχη έκπρόσωπός 
του, ό Επίσκοπος Πιτσβούργου Μάξιμος. Άλλά όλα αύτά, όπως είπεν ό 
αγιος Μίνσκ, δέν αρκουν. Χρειάζεται νά γίνη κάτι τό πιό σημαντικόν καί τό 
πιό εμπρακτον. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Κόρινθου: Εύχαριστώ, αγιε Πρόεδρε. Άγιοι αδελφοί ήδη μέ 
προελάβατε. Άλλά ήθελα νά εύχαριστήσω ίδιαίτερα τόν αγιον Γραμματέα 
διά τό κείμενον, τό όποίον είς τήν μορφήν του είναι τέλειον, διά τόν λό
γον ότι είναι τό αποτέλεσμα τών έργασιών πού εγιναν είς τήν Προπαρα
σκευαστικήν Επιτροπήν. Νά μή ξεχάσωμεν καί μίαν άλλην έργασίαν πού 
εκανε ό αγιος Γραμματεύς: τήν συλλογήν, ή όποία έξεδόθη πάνω είς αύτό 
τό θέμα, τό όποίο συζητουμεν, «Un regard orthodoxe sur la paix». Είναι καί 
αύτό έξαιρετικό εργο καί συμβάλλει πολύ είς τό όλον θέμα, τό όποίον τόσον 
πολύ μάς απασχολεί καί διά τό όποίον τόσα πολλά ώραία καί κατατοπιστι
κά ήκούσθησαν έδώ. Άς μου έπιτραπή έπίσης νά προσθέσω, ότι ή Εκκλησία 
τής Ε λλάδος εδωσε καταφύγιον είς τούς φυγάδας του Λιβάνου, εδωσε 
πνευματικήν τροφήν, ναόν καί ίερέα είς τούς Ο ρθοδόξους του Λιβάνου είς 
τήν Άθήνα, καί, έπί πλέον, ευρίσκεται περί τό τέρμα νά πάνε καθηγηταί είς 
τήν Θεολογικήν Σχολήν του Μπαλαμάντ. Υ πάρχει όμως καί μία άλλη φωνή 
οδύνης, ή όποία δέν εχει σταματήσει, μία φωνή οδύνης τόσων έτών, όσον 
καί ή φωνή οδύνης του Λιβάνου. Ή  φωνή τής οδύνης τής Κύπρου. Είναι 
καί αύτό μία σπουδαία περίπτωσις τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων καί τής 
είρήνης. Π αρ’ όλα ταυτα, ή Κύπρος εγινε τό καταφύγιον τών φυγάδων από 
τόν Λίβανον καί τήν Βηρυττόν. Οδυνομένη συνοδυνάται καί βοηθεί είς τήν 
περίπτωσιν αύτήν. Θά τελειώσω μέ μίαν άλλην φωνήν οδύνης. Ο  αγιος Πε- 
ριστερίου είπεν ότι μερικά πράγματα δέν τά λέμε. Άλλά κάποτε πρέπει νά 
τά πουμε. Υ πάρχουν χριστιανοί Ορθόδοξοι καί είς τήν Άλβανίαν. Αύτοί 
δέν εχουν ουτε ναούς, τούς γκρέμισαν ή τούς εκαναν πολιτιστικά κέντρα 
καί θέατρα, δέν εχουν ουτε έπισκόπους ουτε αρχιεπίσκοπους, άν καί είναι 
Εκκλησία αύτοκέφαλος, δέν εχουν ίερείς καί διακόνους, δέν εχουν τίποτε. 
Οί χριστιανοί καταπιέζονται τόσον πολύ, ώστε αντιμετωπίζουν τήν ποινήν 
του θανάτου, έάν κάμουν καί μόνον τόν σταυρόν τους. Δέν εχουν μυστήρια- 
δέν βαπτίζονται- δέν άγιάζονται. Υ πάρχει δηλαδή πλήρης έξολόθρευσις τής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας έκεί. Κάποτε επρεπε νά τό πουμε. Καί δυστυχώς 
είμαι είς τήν δυσάρεστον θέσιν νά τό εϊπω έγώ. Καί τό λέγω. Σάς εύχαριστώ 
πολύ. Καί, άν λύπησα κανέναν, ζητώ συγγνώμην.

Λύεται ή συνεδρία.
Μετά ταυτα οί Άρχηγοί τών Άντιπροσωπιών, συνοδευόμενοι καί υπό 

του Γραμματέως τής Διασκέψεως, έπισκέπτονται τάς πολιτικάς αρχάς τής 
Γενεύης.
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Γ' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 1986)

* * *

Απογευματινή Συνεδρία 
(17.30 - 18.30)

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Πατέρες καί άδελφοί θά παρακαλέσω νά εί'μεθα 
σύντομοι, ώστε νά τελειώσωμεν άποψε τήν συζήτησιν έπί του κειμένου περί 
είρήνης καί άκούσωμεν τήν είσήγησιν του Γραμματέως έπί τών θεμάτων τής 
ήμερησίας διατάξεως τής προσεχους Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Δια- 
σκέψεως. Πρέπει νά τελειώσωμεν άπόψε διά νά δυνηθουν αί Έπιτροπαί νά 
έργασθουν αυριον, Σάββατον, δι’ όλης τής ήμέρας.

Ο Σεβ. Τσεχοσλοβακίας: Σεβ. Πρόεδρε, παρηκολούθησα μετά βα- 
θυτάτης προσοχής τήν είσήγησιν έπί του τετάρτου θέματος, τό όποΐον 
συζητουμεν ένταυθα. Ή  Έκκλησία ήμών προσέφερε τήν ταπεινήν συμβολήν 
αυτής είς τόν τομέα αυτόν. Χαίρω ίδιαιτέρως διά τήν όμοφωνίαν καί διά τήν 
άπόλυτον συμφωνίαν ίδεών είς ό,τι άφορα είς τήν περιφρούρησιν τής είρήνης 
καί τής δικαιοσύνης. Χαίρομεν διά τήν όμοφωνίαν καί όμοψηφίαν πάντων 
τών έκπροσώπων τών Έκκλησιών διά τό γεγονός, ότι άνταπεκρίθημεν είς 
τήν φωνήν αυτών καί ένετάξαμεν είς τό πρόγραμμα ήμών διά τήν Άγίαν 
καί Μεγάλην Σύνοδον τό ζήτημα τής υπερασπίσεως τής είρήνης είς όλον 
τόν κόσμον, ώς έπίσης καί τής άναπτύξεως τής άδελφοσύνης καί τής ση
μασίας αυτής. Έ π ί του θέματος τούτου προσέφερε τήν ταπεινήν συμβολήν 
αυτής καί ή ήμετέρα Ορθόδοξος Έκκλησία τής Τσεχοσλοβακίας. Οί πάν- 
τες έχομεν πλήρη συνείδησιν, υφ’οίανδήποτε περίπτωσιν, ότι ή ζωή είναι έν 
συγκινητικόν δώρον του Θεου. Ουδείς δύναται νά έξουδετερώση τήν βού- 
λησιν του άνθρώπου, ώστε ούτος νά μή ταχθή υπέρ της υπερασπίσεως τής 
είρήνης, υπέρ τής υπερασπίσεως τής ζωής αυτου, υπέρ τής υπερασπίσεως τής 
ζωής πάντων τών άνθρώπων. Τοϋθ’ όπερ συγκινεΐ ήμάς είδικώτερον είναι 
αί άθώαι υπάρξεις, τά παιδιά, τά όποΐα θά έκινδύνευον νά άποθάνουν έκ 
τινος πυρηνικου πολέμου. Αί άθώαι αυταί υπάρξεις είναι αγγελοι. Τό αίμα 
αυτών θά άνεζήτει τόν Θεόν ώς τό άθώον αίμα του Άβελ. Ή μεΐς εί'μεθα 
άμαρτωλοί. Ο  Θεός ήμών θά ήδύνατο νά τιμωρήση ήμάς διά τάς άμαρτίας 
ήμών, άλλ’ έκεΐνα είναι άθώα καί, έν ονόματι όλων έκείνων τών υπάρξεων, 
πάντες ήμεΐς όμοφώνως έπιδιώκομεν νά συμπληρώσωμεν πάν ό,τι λείπει είς 
τό κείμενον ήμών. Ουτως, μετά χαράς θά άναχωρήσωμεν έντευθεν πρός τάς 
Έκκλησίας ήμών διακηρύσσοντες τήν είρήνην έκείνην, ή όποία έκηρύχθη 
υπό του ίερου Ευαγγελίου. Ευχαριστώ.

Ο Ε λλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ό αγιος Βηρυττου είς 
τήν συγκινητικήν πράγματι άγόρευσίν του, σύν τοΐς αλλοις, έπεσήμανεν ότι 
άκόμη καί είς τόν τίτλον του κειμένου περί είρήνης, όπου γίνεται λόγος περί 
«ίδεωδών», έχει κανείς τήν έντύπωσιν ότι ευρίσκεται είς τόν κόσμον τών 
πλατωνικών ίδεών καί ότι τό κείμενόν μας δέν έχει πολλήν έπαφήν μέ τήν
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πραγματικότητα. Δέν συμφωνώ ώς πρός τό περιεχόμενον του κειμένου, τό 
οποΐον πραγματικά έχει πολλήν έπαφήν μέ τήν πραγματικότητα. Άλλά ’ίσως, 
διά νά μή δημιουργηται αυτή ή έντύπωσις, έχω νά κάνω μίαν συγκεκριμένην 
πρότασιν σχετικώς μέ τήν χρησιν τών λέξεων «ίδεών» καί «ίδεωδών» καί είς 
τόν τίτλον καί όπου μέσα είς τό κείμενον γίνεται χρησις αυτών. Θά ήμπορουσε 
ο τίτλος νά είναι «Συμβολή τών κατά τόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών είς 
έπικράτησιν έπί τής γή ς  τής είρήνης, τής έλευθερίας, τής άδελφοσύνης καί 
τής άγάπης μεταξύ τών λαών». Ε κτός από τήν συγκεκριμένην μου αυτήν 
πρότασιν, θά ηθελα νά παρατηρήσω ότι, όπως καί έσεΐς Σεβ. αγιε Πρόεδρε 
καί ο αγιος Γραμματεύς παρατηρεΐ είς τά σχόλιά του, τό κείμενον τό οποΐον 
έχομεν ένώπιόν μας είναι εν κείμενον ίσορροπημένον, τό οποΐον, έπιτρέψατέ 
μου νά χρησιμοποιήσω τήν έκφρασιν, έξήχθη μετά από ενα «κονταροκτύ
πημα» αντιθέτων απόψεων καί είς τήν Ολομέλειαν καί είς τήν συνεδρίαν 
της Επιτροπης. Νομίζω ότι δέν αποδίδει τήν πραγματικότητα ώς πρός τό 
κείμενον ή έκφρασθεΐσα άποψις - από τόν αγιον Τρανσυλβανίας - ότι τό 
κείμενον δέν είναι ίσορροπημένον καί ότι υπάρχει μόνον ή κάθετος διάστα- 
σις καί αγνοεΐται ή οριζόντιος. Είναι εν κείμενον σύνθετον, τό οποΐον έλαβε 
υπ’ οψιν καί τάς δύο αυτάς διαστάσεις. Θέλω έπίσης νά παρατηρήσω, ότι 
έγένοντο πολλαί παρατηρήσεις έκ μέρους σεβασμίων μελών της παρούσης 
Διασκέψεως, σχετικώς μέ ώρισμένα ασθενη, κατά τάς απόψεις των, σημεΐα 
του κειμένου. Θέλω νά υπενθυμίσω ότι τά ασθενη αυτά σημεΐα του κειμένου 
έπεσημάνθησαν καί είς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Επιτροπήν 
καί ότι ή Υποεπιτροπή προσεπάθησε νά ίατρεύση τά ασθενη αυτά σημεΐα. 
Εγένετο τότε αυτή ή ίατρεία καί μετά από τήν ίατρείαν αυτήν τό κείμενον 
ηλθε καί πάλιν είς τήν Ολομέλειαν καί έθεωρήθη ώς αποδίδον πράγματι 
τάς απόψεις της ολομελείας. Θά υπενθυμίσω χαρακτηριστικώς εν μόνον η 
δύο σημεΐα, τά οποΐα καί σήμερον έτονίσθησαν. Πράγματι, έτονίσθη καί 
τότε καί σήμερον ότι τό κείμενον είχεν χαρακτηρα θριαμβολογικόν. Καί 
ότι έλειπε τό στοιχεΐον της μετανοίας. Καί προσετέθη τό στοιχεΐον αυτό. Τό 
έτόνισε καί ο αγιος Καρθαγένης. Θέλω έπίσης νά υπενθυμίσω ότι προετάθη 
υπό της Εκκλησίας της Ρωσσίας κείμενον περί πυρηνικών έξοπλισμών καί 
ότι ολόκληρος ή § 3, ή οποία έχει ώς τίτλον « Η  είρήνη ώς άποτροπή τον  
πυρηνικον πολέμου», δέν υπάρχει καθόλου είς τό αρχικόν κείμενον καί προ- 
σετέθη μετά από τήν είρημένην πρότασιν.Οσον αφορα είς τάς προτάσεις 
περί συνεργασίας μέ ανθρώπους άλλων Ομολογιών καί άλλων θρησκειών, 
είναι πράγματι εν σημεΐον πού δέν έπρεπε νά περάση απαρατήρητον καί 
έπρεπε νά λεχθη. Άλλά υπάρχει είς τό κείμενον. Καί συνεφώνησαν όλοι τότε 
ότι ή διατύπωσις είναι έπαρκής.

Παρετηρήθη έπίσης ότι δέν υπάρχει είς τό κείμενον μνεία της 
κοινωνικης δικαιοσύνης. Ή  παρατήρησις αυτή έχει δίκαιον οχι ώς πρός 
τό περιεχόμενον του θέματος, ώς πρός τήν απουσίαν μόνον του τίτλου. Τί
τλος πράγματι μέσα είς τό κείμενον πού νά αναφέρεται είς τήν έννοιαν της 
κοινωνικης δικαιοσύνης δέν υπάρχει. Άλλά υπάρχει τό πράγμα είς τήν § 6,
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«Ορθοδοξία, άδελφοσύνη καί άλληλεγγύη». Ε κεί, αρκετά έν έκτάσει γίνε
ται λόγος περί του φαινομένου τής πείνης καί τής αδίκου κατανομής τών 
υλικών. Ό μως, όταν γίνεται έν έκτάσει λόγος περί τής αδίκου κατανομής 
τών υλικών αγαθών, δέν θίγομεν τό πρόβλημα τής κοινωνικής δικαιοσύνης; 
Συναφώς πρός τό θέμα τής κοινωνικής δικαιοσύνης θέλω νά έπισημάνω μίαν 
παρατήρησιν, έκφράζων καί απόψεις μελών τής Διασκέψεως, ότι ένώ διε- 
τυπώθη ή άποψις ότι τό κείμενον αύτό δέν εχει πολύ όριζόντιον διάστασιν, 
πολλά μέλη τής Διασκέψεως πιστεύουν ότι τό κείμενον εχει περισσότερον 
του δέοντος όριζόντιον διάστασιν καί ότι επρεπε νά τονισθή περισσότερον ό 
πνευματικός χαρακτήρ είς τό θέμα τής είρήνης. Θέλω ακόμη νά έπισημάνω 
ότι ή διατυπωθείσα άποψις - από τόν αγιον Τρανσυλβανίας - ότι ή είρήνη 
είναι αποτέλεσμα τής κοινωνικής δικαιοσύνης, τήν όποίαν άποψιν ήθέλησεν 
ό αγιος Τρανσυλβανίας νά θεμελιώση καί έπί τής Άγίας Γραφής καί έπί τών 
Πατέρων τής Εκκλησίας, δέν είναι ορθή. Οί Πατέρες τής Εκκλησίας δέν 
θεμελιώνουν τήν είρήνην έπί τής κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά έπί πολλών 
άλλων παραγόντων. Ομιλουντες περί είρήνης καί περί αγάπης, τονίζουν πάν
τοτε πνευματικάς αρετάς καί πνευματικά κριτήρια. Είς τό συγκεκριμένον 
περιστατικόν τών Πράξεων τών Άποστόλων, υπάρχει εν θαυμάσιον χωρίον 
του άγίου Ίωάννου του Χρυσοστόμου, τό όποίον θά πρέπει νά δώση τήν 
άλλην διάστασιν τής Διασκέψεώς μας, όπου ό αγιος Ιω άννης ό Χρυσόστο
μος, αναφερόμενος είς έκείνην τής «κοινοκτημοσύνης» καί τήν «κοινωνικήν 
δικαιοσύνην» τής πρώτης Εκκλησίας, έρωτά: «είπέ δέ μοι ή άγάπη τήν κοι
νοκτημοσύνην ετεκεν η ή κοινοκτημοσύνη τήν άγάπην;». Καί ή απάντησις 
του ίδίου πατρός είναι: «ή άγάπη τήν κοινοκτημοσύνην». Επομένως, 
ή Ορθόδοξος Εκκλησία δέν περιορίζει τάς έπιδιώξεις της μόνον είς τάς 
έξωτερικάς έκδήλωσεις τής απουσίας αγάπης καί δικαιοσύνης. Άλλά θέλει 
νά κατορθώση τήν δικαιοσύνην καί τήν είρήνην καί τήν αγάπην διά τής 
έσωτερικής καλλιεργείας. Διά νά τελειώσω, θά εϊπω ότι, ένώ όμιλώμεν περί 
οριζοντίου  καί καθέτου  διαστάσεως, λείπει παντελώς από τό κείμενον ή 
έσχατολογική διάστασις καί ή έσχατολογική προοπτική. Καί ή θέσις τών 
Πατέρων τής Εκκλησίας είναι ότι άν οί χριστιανοί εϊχομεν έσχατολογικήν 
προοπτικήν καί άν έκρίνομεν όλα τά προβλήματα του παρόντος, τής δικαιο
σύνης, του πλούτου, τής πενίας, τών δικαιωμάτων κ.λπ. υπό έσχατολογικήν 
προοπτικήν, καί έβλέπομεν ότι ή παρουσα μορφή τής γής δέν είναι όριστική, 
θά όδηγούμεθα είς άλλας λύσεις. Εύχαριστώ πολύ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ. Επειδή μένει ενας μόνον όμιλητής 
έπέτρεψα στόν κ. Ζήση νά μακρηγορήση. Ο  κ. Ζήσης όμως, μεταξύ άλλων, 
εθεσε καί τό θέμα αλλαγής του τίτλου. Γιά νά γίνη όμως ή αλλαγή του τί
τλου, ό όποίος εχει καθορισθή πανορθοδόξως, χρειάζεται νά δώσωμεν ήμείς 
νεωτέραν έντολήν έπί του προκειμένου. Καί έρωτώ: νομίζει ή Ολομέλεια 
ότι ή Επιτροπή, ή όποία θά ασχοληθή μέ αύτό τό κείμενον, ήμπορεί νά 
έπιφέρη τήν αλλαγήν, τήν όποίαν προτείνει ό κ. Ζήσης; Ε ά ν  ναί, τό θέμα νά 
παραπεμφθή είς τήν Επιτροπήν.
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Ή  πλειονότης τών συνέδρων τάσσεται υπέρ τής άπόψεως ό τίτλος νά 
μείνη ώς έχει.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδάς. Ευχαριστώ αγιε Πρόεδρε. Έ χω  τήν 
έντύπωσιν ότι αί παρατηρήσεις, αί όποΐαι έγιναν άπό τόν αγιον Τρανσυλ
βανίας, έάν άναχθουν είς τήν διατύπωσιν του τίτλου έχουν κατά κάποιον 
τρόπον μίαν δικαίωσιν. Έπειδή όμως τό κείμενον είναι είσηγητικόν κεί
μενον πρός τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, είναι ευνόητον ότι ή δομή 
πού έδόθη άναφέρεται περισσότερον είς αυτό, τό όποΐον ή Σύνοδος θά 
ήμπορουσε νά προσφέρη ώς άποτύπωσιν τής όλης διδασκαλίας της διά τήν 
είρήνην καί νά κληροδοτήση είς τό μέλλον μίαν προσαρμογήν είς τήν σύγ
χρονον άναζήτησιν. Νομίζω ότι τό κείμενον έκανε τήν ίδανικήν έπιλογήν, 
ήτοι νά μή έξαντληθή είς περιγραφήν τών δραστηριοτήτων ή τών πιθανών 
δραστηριοτήτων τών κατά τόπους Έκκλησιών, άλλά νά δώση έν σύστημα 
έπί του όποίου θά ήμπορουσαν νά θεμελιωθουν αί δραστηριότητες αυταί. 
Τό μεγάλον πράγμα πού προβάλλει αυτό τό κείμενον καί πού όπωσδήποτε 
άποτελεΐ κρίσιν του διεθνους συστήματος σήμερον, είναι ή άναγωγή ώς 
άπολύτου του κριτηρίου τής ίερότητος καί τής άξίας του άνθρωπίνου προ
σώπου ώς υποκείμενον τών διακιωμάτων του. Αυτό γίνεται κριτήριον καί 
κρίσις τών άπροσώπων καί άκτιβιστικών συστημάτων, τών είρηνολογικών 
κατακλυσμών, είς τά όποΐα δέν έχει τήν πρέπουσαν θέσιν τό άνθρώπινον 
πρόσωπον. Μέ αυτήν τήν προοπτικήν, νομίζω ότι τό κείμενον μάς βοηθεΐ 
νά διαπιστώσωμεν ότι πρέπει νά γίνη μία υπέρβασις του ίσχύοντος συστή
ματος. Κριτήριον, δέν είναι μόνον τό κράτος ή ή ίδεολογία, άλλά είναι καί 
ό ίδιος ό ανθρωπος ώς αυταξία, ώς διεμορφώθη διά τής έν Χριστώ προσλή- 
ψεως αυτου. Ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Κ ιέβου: Σεβ. Πρόεδρε, ώς πρόεδρος τής Έπιτροπής, ή 
όποία έπωμίσθη τήν σύνταξιν του κειμένου τούτου, οφείλω βεβαίως νά 
υπερασπισθώ τουτο. Κατά τήν γνώμην μου, ή όποία είναι καί γνώμη τής 
ήμετέρας άντιπροσωπίας, τό κείμενον αυτό είναι έν γένει καλόν. Έτονίσθη 
έπίσης καί υπό αλλων όμιλητών έδώ ότι τό κείμενον είναι καλόν, είδικώτερον 
δέ είς τό θεολογικόν μέρος αυτου. Νομίζω ότι τουτο είναι σημαντικόν είς τό 
κείμενον ήμών. Είδικώτερον οφείλομεν νά λάβωμεν υπ’ όψιν τό γεγονός ότι 
τουτο είναι σχέδιον κειμένου, τό όποΐον πρέπει νά γίνη δεκτόν υπό Συνό
δου, υπό έκκλησιαστικής Συνόδου. Διά τουτο καί ή γλώσσα του κειμένου 
αυτου πρέπει νά είναι έκκλησιαστική, βασισμένη είς τάς Άγίας Γραφάς, είς 
τούς άγίους Πατέρας. Δέν πρέπει νά παραθεωρηθή ή ίδιαιτερότης αυτή του 
ήμετέρου κειμένου. Έπίσης, οφείλομεν νά έχωμεν έν νώ καί έτερον πολύ 
σημαντικόν παράγοντα, ότι δηλαδή ή Σύνοδος θά όμιλήση είς τόν κόσμον. 
Θά άπευθυνθή όχι μόνον είς τό ποίμνιον τής Ο ρθοδόξου Έκκλησίας, άλλ’ 
είς πάντας τούς χριστιανούς, είς τάς αλλας θρησκείας καί είς όλον τόν κό
σμον. Έ ά ν τουτο ουτως έχη - καί θά έχη ουτως -, τότε ό κόσμος πρέπει νά 
άκούση τήν άπάντησιν τής Ορθοδοξίας είς τά σύγχρονα προβλήματα, περί 
τών όποίων μετά τοιαύτης έντάσεως ώμίλησεν ό Μητροπολίτης Βηρυττου
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του Λιβάνου. Αυτό τό οποΐον είπεν ο αδελφός είναι αντίδρασις οχι μόνον 
αυτου ώς Μητροπολίτου Βηρυττου, τό ποίμνιον του οποίου ευρίσκεται 
είς ένοπλον σύγκρουοιν, αλλά καί όλων τών άνθρωπων έκείνων, οί οποΐοι 
ευρίσκονται είς ανάλογους συνθήκας. Ε ά ν  ο Μητροπολίτης Βηρυττου δέν 
ώμίλησεν είμή μόνον διά τήν περιοχήν της Βηρυττου, ήμεΐς οφείλομεν νά 
λάβωμεν υπ’ δψιν ότι υπάρχουν πολλαί τοιαυται περιοχαί είς τόν κόσμον 
καί ή Σύνοδος οφείλει νά αντιμετωπίση όλας τάς σχετικάς περιπτώσεις είς 
τόν κόσμον. Ε κ  τών σκέψεων αυτών έξάγεται, νομίζω, τό συμπέρασμα 
ότι ήμεΐς οφείλομεν νά έχωμεν υπ’ δψιν τουτο, ότι θά δεχθώμεν τήν τελι
κήν διατύπωσιν του ήμετέρου κειμένου. Δέν λέγω ότι τά ζητήματα αυτά 
δέν αντιμετωπίσθησαν είς τό κείμενον ήμών. Συνεζητήθησαν καί συμφωνώ 
μέ τόν καθηγητήν Ζήσην ότι τά προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται είς τό 
κείμενον. Παρετηρήθη κατά τήν έδώ συζήτησιν ότι δέν έμνημονεύθησαν 
ώρισμένα πολύ σοβαρά προβλήματα.

Ε χ ω  τήν έντύπωσιν ότι αποστολή της Επιτροπης ητο ή βελτίωσις του 
κειμένου. Νομίζω όμως ότι ουδείς υπάρχει λόγος νά έπεξεργασθώμεν καί 
νά μεταβάλωμεν τό κείμενον τόσον έξ έπόψεως δομης, όσον καί έξ έπόψεως 
νοήματος. Πρέπει μόνον νά έργασθώμεν πρός τήν κατεύθυνσιν της βελτιώ- 
σεως, έχοντες υπ’ δψιν τάς δύο ’ιδιαιτερότητας, ητοι ότι τό κείμενον θά γίνη 
δεκτόν υπό Συνόδου καί ότι ή Σύνοδος θά απευθυνθη πρός τόν σύγχρονον 
κόσμον. Διά τουτο θά πρέπει νά έξετασθουν σύγχρονα προβλήματα. Τώρα 
έπιθυμώ νά ομιλήσω διά τήν συζήτησιν. Κατά τήν έδώ συζήτησιν έτονίσθη 
ότι δέν πρέπει νά αναμιχθώμεν είς τήν πολιτικήν. Συμφωνώ ότι τό ήμέτερον 
κείμενον δέν είναι πολιτική πράξις καί ήμεΐς δέν εί'μεθα πολιτικοί. Τουτο 
όμως έτονίσθη είς τήν σχέσιν πρός τόν κόσμον. Ωρισμένοι νομίζουν ότι καί 
τό νά ομιλη τις διά τόν κόσμον είναι έπίσης μία πολιτική πράξις. Μία άλλη 
πολιτική. Οφείλομεν όμως, αγαπητοί Πατέρες καί αδελφοί, νά έξετάσωμεν 
τό πρόβλημα του κόσμου υπό μίαν μή πολιτικήν άποψιν. Οφείλομεν νά 
έξετάσωμεν τό ζήτημα του έξοπλισμου του κόσμου, της στρατικοποιήσε- 
ως, έξ έπόψεως έκκλησιαστικης καί ήθικης. Αυτή είναι ή αποστολή μας καί 
δέν έπιδιδόμεθα είς τήν πολιτικήν. Ζητώ λοιπόν από τήν Επιτροπήν καί δέν 
γνωρίζω κατά ποΐον τρόπον θά λυθη τό πρόβλημα - νά έξετάση τό ζήτημα 
της στρατικοποιήσεως του κόσμου έξ έπόψεως έκκλησιαστικης καί ήθικης. 
Οσον αφορα είς τό θέμα της συνεργασίας μετά τών άλλων θρησκειών, έχω 
τήν γνώμην, ότι τουτο δι’ ήμάς τούς Ορθοδόξους είναι πολύ ένδιαφέρον, 
άν ληφθη υπ’ δψιν τό γεγονός ότι τώρα ή Ρώμη κάνει τά πρώτα βήματα 
πρός μίαν συνεργασίαν μετά τών άλλων θρησκειών, απόδειξις δέ τούτου 
είναι ή προσευχή είς τήν Άσσίζην. Ή μεΐς δέν πρέπει νά νομίσωμεν ότι ή 
Ρώμη υπηρξε ή πρώτη, ή οποία ηρξατο τήν συνεργασίαν μετά τών άλλων 
θρησκειών, διότι γνωρίζομεν πολύ καλώς ότι ή μετά τών άλλων θρησκειών 
συνεργασία ηρξατο πολύ πρίν από τήν Άσσίζην. Ε ν  σχέσει πρός ταυτα 
υποστηρίζω ότι τό ήμέτερον κείμενον θά έδει ίσως νά ομιλη περισσότε
ρον διά τήν συνεργασίαν μετά τών άλλων θρησκειών είς θέματα είρήνης.
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Ε χ ω  ακόμη ώρισμένας σκέψεις, αλλά, νομίζω, ότι ταυτα αρκουν. Είς τήν 
Επιτροπήν οί έκπρόσωποι τής αντιπροσωπίας ήμών θά έκθέσουν σκέψεις 
καί προτάσεις, τάς όποίας εχει υπ’ όψιν αύτής ή ήμέτερα αντιπροσωπία. 
Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Δημητριάδος: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, δύο συντόμους προτάσεις 
εχω νά υποβάλω είς τήν όμήγυριν, πού κατά τήν γνώμην μου θά συμβάλουν 
είς τήν πληρεστέραν διατύπωσιν του ήδη αρίστου τούτου κατά πάντα κειμέ
νου. Είς τήν § 2 γίνεται ή απαρίθμησις τών συνεπειών του υπάρχοντος είς τόν 
κόσμον κακου. Μεταξύ αύτών τών συνεπειών αναφέρονται ή έκκοσμίκευσις, 
ή βία, ή εκλυσις τών ήθών, τά προβλήματα τής συγχρόνου νεότητος κ.ά. 
Θά ήθελα, λοιπόν, νά προστεθουν είς τά κακά αύτά «ή στέρησις τον δι
καιώματος της θρησκευτικης έλευθερίας», «ή χρησις βασανιστηρίων», «ή 
ψυχολογική πίεσις» καί «ή δίωξις τών άντιφρονούντων». Νομίζω ότι ουτω 
συμπληρουται ή απαρίθμησις τών κακών. Είς τήν σελίδα 8, πρίν από τήν § 
6, γίνεται μνεία διά τάς φυλετικάς διακρίσεις, αί όποίαι εχουν ώς κριτήριον 
τό χρώμα τής φυλής καί έντοπίζονται είς ώρισμένας περιοχάς του πλανήτου 
μας. Μήπως θά επρεπε καί αύτό τό σημείον νά έμπλουτισθή; Άντί νά λέγε
ται «τό χρώμα τής φυλής», νά λέγεται «τό χρώμα, ή φυλή, τό θρήσκευμα». 
Επειδή καί αύτά είναι, δυστυχώς, κριτήρια διακρίσεων. Εύχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ αγιε αδελφέ διά τήν συμβολήν σας.
Ό Σεβ. Τρανσυλβανίας: Χαίρω, διότι οί έδώ παρόντες αδελφοί κατε- 

νόησαν καλώς αύτό, τό όποίον είπον είς τήν προηγουμένην παρέμβασίν μου. 
Είχον ζητήσει νά κατανοηθώ ορθώς καί είμαι ευγνώμων πρός τόν κύριον 
Φειδαν, ό όποιος άνεγνώρισεν οτι τά ύ π ’ έμον λεχθέντα άναφέρονται είς 
αυτόν τοντον τόν τίτλον τον κειμένου μας. Ε ίναι λοιπόν εν πρόβλημα, έπί 
του όποίου πρέπει νά έγκύψωμεν. Δεύτερον, θά έπεθύμουν νά αναφερθώ είς 
τήν συνάντησιν ήμών μετά τών πολιτικών αρχών τής Γενεύης. Εξηγήσατε, 
Σεβ. αγιε Πρόεδρε, πολύ καλώς τόν σκοπόν τής παραμονής μας έδώ καί τό 
πνευμα τών έργασιών μας. Καί ότε έφθάσατε είς τήν παρουσίασιν του τε
τάρτου θέματός μας καί έπεσημάνατε τήν θέλησίν μας νά εϊμεθα είς έπαφήν 
μέ τόν κόσμον, ησθάνθην ότι οί οίκοδεσπόται μας ησαν ό «κόσμος» ουτος. 
Άλλωστε, ό Μητροπολίτης Κιέβου ορθώς διηυκρίνησεν ότι τό κείμενον 
τουτο δέν απηυθύνετο είς μόνους τους Ορθοδόξους. Συνωψίσατε λοιπόν, 
Σεβασμιώτατε Πρόεδρε, τό τέταρτον αύτό κείμενον, είπών ότι συζητουμεν 
περί τής είρήνης καί τής δικαιοσύνης έν τω κόσμω. Εύχαριστώ πολύ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πατέρες καί αδελφοί, καταλήγομεν μέ τήν συ
ζήτησιν αύτήν καί του τετάρτου θέματος. Ή  όλη συζήτησις υπήρξεν 
έποικοδομητική καί έπωφελής. Εϊμεθα εύγνώμονες πρός όλους όσοι ελαβαν 
τόν λόγον καί έξέθεσαν μέ τόσην έλευθερίαν καί άνεσιν τάς απόψεις των. Ή  
όλη έργασία έναπόκειται τώρα είς τήν Επιτροπήν, είς τήν όποίαν καί πρέπει 
νά δοθουν ώρισμέναι κατευθύνσεις.

Επιτρέψατέ μοι νά συνοψίσω τήν όλην έδώ γενομένην συζήτησιν καί 
νά βγάλω μερικά γενικά συμπεράσματα:
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(α) Ό λο ι συμφωνουμεν ότι τό κείμενον καλώς έχει είς τήν βάσιν του 
καί κατά τήν μορφήν, τήν όποίαν παρουσιάζει καί, έπομένως, ώς τοιουτον 
δέν πρέπει νά άλλάξη ή νά άντικατασταθή·

(β) τό τόσον καλόν κριθέν κείμενον τουτο χρήζει μερικών συμπληρώ
σεων, δίκην βελτιώσεων, έπί ώρισμένων σημείων, τά όποΐα είτε περιλαμβά
νονται είς τό κείμενον, άλλ’ άνεπαρκώς, είτε καί ώς μή σαφώς περιλαμβανό
μενα πρέπει νά θιγουν είς τήν νέαν μορφήν του κειμένου μας·

(γ) όλοι συμφωνουμεν ότι αυτό τό όποΐον άπετέλεσεν ευθύς έξ άρχής 
τήν συμφωνίαν κυρίων, ότι δέν πρέπει νά πολιτικοποιήσωμεν τά προβλήματα 
αυτά, ίσχύει καί διά σήμερον καί κατά μείζονα λόγον θά ίσχύση φυσικά καί 
διά τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Δέν κάμνομεν πολιτικήν, άλλ’ άπλώς 
έκθέτομεν τά χριστιανικά ίδεώδη καί άπευθυνόμεθα πρός τούς πιστούς μας, 
πρός τόν χριστιανικόν κόσμον καί ευρύτερον πρός όλον τόν κόσμον·

(δ) έάν θά γίνουν προσθήκαι είς τό κείμενον, θά πρέπει νά προσέξω- 
μεν τό έξής βασικόν στοιχεΐον. Νά μή θελήσωμεν νά είσαγάγωμεν έννοίας, 
αί όποΐαι είναι προσιταί ή ευχάριστοι είς ώρισμένας Έκκλησίας, άλλ’ είναι 
δυσάρεστοι ή καί άπαράδεκτοι δι’ αλλας Έκκλησίας, λόγω τής διαρθρώσε- 
ως τών ορθόδοξων πραγμάτων·

(ε) νά συμπληρωθή τό κείμενον καί έπισημαίνω μερικά άπό τά βασι- 
κώτερα σημεΐα του κειμένου πρός συμπλήρωσιν. τό έσχατολογικόν όραμα 
είς τήν όλην υπόθεσιν τών χριστιανικών ίδεωδών, ή προσπάθεια καί ή τά- 
σις νά θελήσωμεν νά κρατήσωμεν τό κακόν του πολέμου είς τόν πλανήτην 
μας καί νά μή τόν έπεκτείνωμεν καί έξω άπό τόν πλανήτην μας - δέν είναι 
άνάγκη νά όμιλήσωμεν περί στρατικοποιήσεως του σύμπαντος, άρκεΐ νά 
ε’ίπωμεν ότι δέν θέλωμεν τό κακόν του πολέμου νά έκφύγη άπό τά όρια του 
πλανήτου μας καί νά πάη πολύ ευρύτερον· είναι τό ί'διον πράγμα.

Ή  διαθρησκειακή συνεργασία. Έ π ί του σημείου αυτου θά ήθελα 
νά υπογραμμίσω τά έξής δύο δεδομένα. Πρώτον, ή Α ' Προσυνοδική 
Πανορθόδοξος Διάσκεψις του 1976 είς τό μεθοδολογικόν της (§ 4 τών 
άποφάσεων) άναφέρεται είς τήν διαθρησκειακήν συνεργασίαν καί τήν δι’ 
αυτής άπάλειψιν του φανατισμου καί συμφιλίωσιν τών λαών. Ή δη , λοι
πόν, έχομεν λάβει έντολήν άπό τήν Α ' Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Δι- 
άσκεψιν νά δώσωμεν τήν διάστασιν αυτήν είς τάς έργασίας μας καί τάς 
άποφάσεις μας. Ώς δεύτερον δεδομένον, άναφέρω τήν υπόμνησιν του 
Γραμματέως κατά τήν είσηγητικήν παρουσίασίν του ένώπιον τής Διορθοδό- 
ξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής, ότι πρέπει νά λάβωμεν υπ’ όψιν τήν 
σύστασιν ταύτην τής Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως καί 
δώσωμεν καί διαθρησκειακήν διάστασιν είς τό περί χριστιανικών ίδεωδών 
κείμενόν μας.

Έ ν  έτερον σημεΐον, τό όποΐον θά έπρεπε ίδιαιτέρως νά προσεχθή καί 
νά λεχθή κατά σαφέστερον τρόπον είναι αί φυλετικαί διακρίσεις καί είμαι 
ευγνώμων πρός τόν αγιον Δημητριάδος, διότι τό θέμα αυτό τό έφερεν υπό 
τήν καλλιτέραν καί πλατυτέραν του μορφήν.
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Έ ν  άλλο σημεΐον είναι ή θρησκευτική έλευθερία. Νομίζω ότι καί περί 
αυτης θά πρέπει νά λεχθη κάτι τό συγκεκριμένον, διότι αί καταπιέσεις είς 
τόν χώρον αυτόν είναι αξιοσημείωτοι, χωρίς νά γίνεται βεβαίως διαφορο- 
ποίησις Βορρά η Νότου, Άνατολης η Δύσεως.

Μέ αυτάς τάς προϋποθέσεις ή Δ' Επιτροπή ήμπορεΐ νομίζω νά κάμη 
ώς άριστα τό καθηκον της. Ευχόμεθα είς αυτήν καλήν έπιτυχίαν.

Ό Σεβ. Π ρόεδρος : Θά ηθελα τώρα νά είσαγάγω τό θέμα της ήμερησίας 
διατάξεως της προσεχους προπαρασκευαστικης περιόδου της Άγίας καί Με
γάλης Συνόδου, διότι έχομεν νά σκεφθώμεν έν Ολομελεία ποΐα θέματα θά 
έξετάσωμεν είς τό προσεχές στάδιον της προπαρασκευαστικης μας έργασίας. 
Ή  Γραμματεία έχει κάνει έπί του προκειμένου μίαν συνοπτικήν έργασίαν. 
Παρακαλώ τόν αγιον Γραμματέα νά λάβη τόν λόγον καί παρουσιάση τήν 
είσήγησιν ταύτην.

Ό Σεβ. Γραμματεύς: Ευχαριστώ, Σεβ. αγιε Πρόεδρε.

ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ενημερωτική παρουσίασις 
της Γραμματείας έπί της Προπαρασκευης της Συνόδου.

Συμφώνως πρός τήν απόφασιν της Α ' Προσυνοδικης Πανορθοδό- 
ξου Δισκέψεως, αί κατά τόπους Ο ρθόδοξοι Εκκλησίαι έκλήθησαν όπως 
δηλώσουν είς τήν Γραμματείαν έπί της Προπαρασκευης της Άγίας καί Με
γάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας ποΐον η ποΐα θέματα έκ τών 
ορισθέντων δέκα της ήμερησίας διατάξεως της Συνόδου θά αναλάβη έκάστη 
πρός διαπραγμάτευσιν (πρβλ. Άποφάσεις της Α ’ Προσυνοδικης Πανορθο
δόξου Διασκέψεως, Β’ 2, έν: Συνοδικά II, Σαμπεζύ, 1978, σ. 127).

Ωρισμέναι Εκκλησίαι, λαβουσαι υπ’ δψιν τάς υποδιαιρέσεις τών θε
μάτων της ήμερησίας διατάξεως, ώς αυται διετυπώθησαν είς τόν Κατάλο
γον θεμάτων της Ρόδου (πρβλ. Κείμενα—Πρακτικά της Α ’ Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως, Ρόδος 24.9. - 1.10.1961. Ε κ  του Οίκουμενικου Πατριαρχείου, 
1967, σσ. 116 κ.έ. ώσαύτως έν: Συνοδικά II, σσ. 140 κ.έξ.), περιώρισαν τό 
εύρος τών μελετών, τάς οποίας ανέλαβον. Ουτως, αί δηλωθεΐσαι αναλήψεις 
έκ μέρους τών κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών (πρβλ. Επίσκεψις, 
‘Άριθμ. 163 - 1.3.1977, σσ. 2 κ.έ.) ώς πρός τά υπολειπόμενα τέσσαρα θέματα 
της ήμερήσιας διατάξεως είχον ώς ακολούθως:

Οικουμενικόν Π ατριαρχείον
1. Ορθόδοξος Διασπορά
2. Τό Αύτοκέφαλον καί τρόπος άνακηρύξεως αύτον
3. Δίπτυχα

Π ατριαρχείον Αλεξανδρείας
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1. Ε κ  του θέματος «Τό Αύτοκέφαλον καί τρόπος ανακηρύξεως 
αύτου»:
α) Τό Αύτοκέφαλον έν τή Ο ρθοδόξω Εκκλησία

2. Ε κ  του θέματος «Τό Αύτόνομον καί τρόπος ανακηρύξεως 
αύτου»:
α) Τό Αύτόνομον έν τή Ορθοδόξω Εκκλησία
β) Καθορισμός τών όρων αναγνωρίσεως Εκκλησίας τινός ώς
αύτόνομου

Π ατριαρχείον Ά ντιοχείας
1. Ορθόδοξος Διασπορά

Π ατριαρχείον Ιεροσολύμων
1. Ε κ  του θέματος «Τό Αύτοκέφαλον καί τρόπος ανακηρύξεως 

αύτου»:
α) Τό Αύτοκέφαλον έν τή Ορθοδόξω Εκκλησία

2. Ε κ  του θέματος «Τό Αύτόνομον καί τρόπος ανακηρύξεως 
αύτου»:
α) Τό Αύτόνομον έν τή Ορθοδόξω Εκκλησία
β) Καθορισμός τών όρων αναγνωρίσεως Εκκλησίας τινός ώς
αύτόνομου

Π ατριαρχείον Ρωσσίας
1. Ορθόδοξος Διασπορά
2. Τό Αύτοκέφαλον καί τρόπος ανακηρύξεως αύτου
3. Τό Αύτόνομον καί τρόπος ανακηρύξεως αύτου

Π ατριαρχείον Ρουμανίας
1. Ορθόδοξος Διασπορά
2. Ε κ  του θέματος «Τό Αύτόνομον καί τρόπος ανακηρύξεως 

αύτου»:
α) Τό Αύτόνομον έν τή Ορθοδόξω Εκκλησία 

Ε κκλησία  Κ ύπρου
1. Δίπτυχα

Ε κκλησία  Ε λλάδος
1. Ορθόδοξος Διασπορά
2. Τό Αύτοκέφαλον καί τρόπος ανακηρύξεως αύτου
3. Τό Αύτόνομον καί τρόπος ανακηρύξεως αύτου
4. Δίπτυχα

Αί περισσότεραι Εκκλησίαι έτήρησαν τήν απόφασιν τής Β' 
Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, κατά τήν όποίαν «πασα  
Εκκλησία, άναλαμβάνουσα τήν διαπραγμάτευσιν ενός τών θεμάτων 
της Ά γία ς καί Μ εγάλης Συνόδου, άποστέλλει τή Γραμματεία έπί της 
Π ροπαρασκευης τήν έργασίαν αύτης έντός εξαμήνου άπό της άναλήψεως 
της ευθύνης, τό άργότερον δέ, είς περίπτωσιν κ α θ ’ ην ύφίσταται άποχρών 
λόγος, έντός ετους» (πρβλ. Συνοδικά II, σ. 127). Τοιουτοτρόπως, έστάλησαν
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είς τήν Γραμματείαν έπί τής Προπαρασκευής αί άκόλουθοι έργασίαι τών 
Ορθόδοξων Έκκλησιών, αί όποΐαι υπεβλήθησαν έν συνεχεία υπ’ αυτής κα- 
θηκόντως είς όλας τάς κατά τόπους Ο ρθοδόξους Έκκλησίας είς τάς τρεΐς 
έπισήμους γλώσσας έργασίας τών Προσυνοδικών Πανορθόδοξων Διασκέ
ψεων, ήτοι τήν έλληνικήν, τήν ρωσσικήν καί τήν γαλλικήν.

1. Ορθόδοξος Διασπορά:
Οίκουμενικόν Πατριαρχεΐον, Πατριαρχεΐον Άλεξανδρείας (έργα
σία άναληφθεΐσα έκ τών υστέρων), Πατριαρχεΐον Άντιοχείας, 
Πατριαρχεΐον Ρωσσίας , Πατριαρχεΐον Ρωσσίας (Β' έργασία. Παρα
τηρήσεις έπί του θέματος...), Πατριαρχεΐον Ρουμανίας.
2. Τό Αύτοκέφαλον καί τρόπος Ανακηρύξεω ς αύτοϋ:
Οίκουμενικόν Πατριαρχεΐον , Πατριαρχεΐον Άλεξανδρειας , 
Πατριαρχεΐον Ιεροσολύμων, Πατριαρχεΐον Ρωσσίας , Πατριαρχεΐον 
Ρουμανίας.
3. Τό Αύτόνομον καί τρόπος ’Ανακηρύξεω ς αύτοϋ:
Οίκουμενικόν Πατριαρχεΐον (έργασία άναληφθεΐσα έκ τών υστέρων) 
Πατριαρχεΐον Άλεξανδρείας, Πατριαρχεΐον Ιεροσολύμων, 
Πατριαρχεΐον Ρωσσίας, Πατριαρχεΐον Ρουμανίας.
4. Τά Δίπτυχα:
Οίκουμενικόν Πατριαρχεΐον, Πατριαρχεΐον Ρωσσίας (έργασία 
άναληφθεΐσα έκ τών υστέρων), Έκκλησία Ελλάδος.

Σύμφωνος πρός τήν διαδικασίαν τής προπαρασκευής τής Άγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου είναι ή έκ μέρους τών Έκκλησιων Κωνσταντινουπό
λεως, Αλεξανδρείας  καί Ρωσσίας άποστολή είς τήν Γραμματείαν έπί τής 
Προπαρασκευής τής Συνόδου έργασιών έπί θεμάτων, τών όποίων δέν είχον 
άναλάβει αύται τήν διαπραγμάτευσιν διαρκούσης τής Α ' Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως (πρβλ. Άπόφασιν Δ' Πανορθοδόξου Διασκέ
ψεως, 6 β, έν. Συνοδικά VI, Σαμπεζύ, 1982, σ. 78). Σύμφωνος ώσαύτως πρός 
τήν διαδικασίαν τής προπαρασκευής τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου είναι 
καί ή έκ μέρους τής Έκκλησίας Ρωσσίας άποστολή «Παρατηρήσεων» έπί 
τών είσηγητικών μελετών του θέματος τής Ορθοδόξου Διασποράς (πρβλ. 
Άπόφασιν Δ' Πανορθοδόξου Διασκέψεως, 6 έ, έν. Συνοδικά VI , σ.78).

Συντόμως θά άποσταλουν είς τήν Γραμματείαν έπί τής Προπαρασκευής 
τής Συνόδου αί έργασίαι τής Έκκλησίας της Ε λλάδος  έπί τών θεμάτων 
«Ορθόδοξος Διασπορά», «Τό Αύτοκέφαλον καί τρόπος άνακηρύξεως 
αύτοϋ», «Τό Αύτόνομον καί τρόπος άνακηρύξεως αύτοϋ», ώς έπίσης καί ή 
έργασία τής Έκκλησίας τής Κύπρου έπί του θέματος «Δίπτυχα».

Τοιουτοτρόπως θά ευρίσκωνται είς τήν διάθεσιν τών Ορθοδόξων 
Έκκλησιών όλαι αί έργασίαι έπί τών υπολειπομένων τεσσάρων θεμάτων 
τής ήμερησίας διατάξεως τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Παραλλήλως, 
ή Γραμματεία έπί τής Προπαρασκευής τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου
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συνεκέντρωσε καί απασαν σχεδόν τήν έπί τών ώς άνω θεμάτων σχετικήν 
βιβλιογραφίαν διά τήν κάλυψιν πάσης τυχόν αναζητήσεως πρός περαιτέ
ρω έπ’ αυτών ένημέρωσιν υπό τών κατά τόπους άγιωτάτων Ορθόδοξων 
Εκκλησιών.

Κατ’ ακολουθίαν, ή ολοκλήρωσις της διαδικασίας της συγκροτήσεως 
τών φακέλων έπί τών τεσσάρων υπολειπόμενων θεμάτων καί ή συγκέντρω- 
σις του έπ’ αυτών σχετικου υλικου προσφέρουν συγκεκριμένας θετικάς προ
ϋποθέσεις διά τόν άμεσον υπό της παρούσης Προσυνοδικης Διασκέψεως 
προγραμματισμόν του όλου έργου. Η  κατά τήν προετοιμασίαν τής παρού- 
σης Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως άκολουθηθεΐσα διαδικα
σία άποτελεΐ όπωσδήποτε ήλεγμένον καί καθιερωμένον ηδη υπόδειγμα τής 
υπό τής Γραμματείας προετοιμασίας τον έργου τής έπομένης Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως, ώς καί τής πορείας πρός τήν Α γίαν καί Μ εγά- 
λην Σύνοδον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ τόν Σεβ. Γραμματέα διά τήν λεπτομερη 
αυτήν παρουσίασιν της καταστάσεως, είς τήν οποίαν ευρίσκεται τό όλον 
θέμα. Νομίζω, αδελφοί μου, ότι θά πρέπει νά υπενθυμίσω ταπεινώς είς τήν 
Ολομέλειαν έκεΐνα, τά οποΐα έλεγον είς τόν έναρκτήριον λόγον μου είς 
ό,τι αφορα είς τήν περαιτέρω έργασίαν της προπαρασκευης της Άγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου. Ενώ πιον ήμών έχομεν τέσσαρα σημαντικώτατα θέ
ματα, τά οποΐα είναι τελείως αλληλένδετα πρός άλληλα, καί οφείλομεν νά 
έπιλέξωμεν τά πλέον ομοιογενη έξ αυτών η νά προτιμήσωμεν τήν έξέτασιν 
καί τών τεσσάρων αυτών θεμάτων ομου, οπότε, φυσικά, καί ή διαδικασία 
της προπαρασκευης θά είναι ανάλογος. Επειδή δέ είχον τήν ταπεινήν ίδέαν 
της συστάσεως μιάς τεχνικής Επιτροπής καί διεπίστωσα ότι είναι μάλλον 
σύμφωνος ή γνώμη της Ολομελείας, προτείνω καί πάλιν τό έξης. Ταυτοχρό- 
νως πρός τάς τέσσαρας Επιτροπάς νά έργασθη μία τεχνική Επιτροπή έκ 
τριών προσώπων μέ έπικεφαλης τόν Σεβ. Γραμματέα. Ε ά ν  μου έπιτρέπετε, 
θά προτείνω δύο έκ τών αδελφών μας καθηγητών, τόν Αίδεσιμολ. Πρωτο- 
πρ. Βιτάλιο Μποροβόι καί τόν Αίδεσιμολ. Πρωθιερ. Στέφανον Άλέξε.

Ή  Ολομέλεια δέχεται ομοφώνως τήν γενομένην πρότασιν.

Μετά ταυτα, έπιτελών τό έκ του Κανονισμον  απορρέον καθηκον 
αυτου, ο Σεβ. Γραμματεύς παρουσιάζει τη Ολομελεία τήν σύν- 
θεσιν τών τεσσάρων Επιτροπών, ητις κατηρτίσθη κατόπιν δια- 
βουλεύσεων μετά τών αρχηγών τών Άντιπροσωπιών τών κατά 
τόπους Ο ρθόδοξων Εκκλησιών:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α'
Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων
Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας κ. Παυλος



Ελλογιμ. Καθηγ. κ. Βασίλειος Άναγνωστόπουλος, σύμβουλος
Σεβ. Μητροπολίτης Ερμουπόλεως κ. Παυλος
Αίδεσιμολ. κ. Ίωσηφ Άλλεν
Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας κ. Γερμανός
Θεοφιλ. Επίσκοπος Ντύσελντορφ κ. Λογγίνος
Αίδεσιμολ. Πρωθιερ. κ. Νικόλαος Γκουντιάεβ, σύμβουλος
Σεβ. Επίσκοπος Σουμαδίας κ. Σάββας
Θεοφιλ. Επίσκοπος Πλοεστίου κ. Νήφων
Σεβ. Μητροπολίτης Σλίβεν κ. Ίωαννίκιος
Ελλογιμ. κ. Πέτκο Μπαλτζίεφ, σύμβουλος
Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου κ. Χρυσόστομος
Σεβ. Μητροπολίτης Νικοπόλεως κ. Μελέτιος
Αίδεσιμολ. κ. Γεώργιος Τοφιλούκ
Σεβ. Επίσκοπος Τσκονδίδης κ. Ζωσίμιος
Σεβ. Μητροπολίτης Πράγας καί πάσης Τσεχοσλοβακίας κ. Δωρόθεος 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β'
Σχέσεις τών Ορθόδοξων Εκκλησιών πρός τόν λοιπόν 
χριστιανικόν κόσμον
Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βαρθολομαίος :
Ελλογιμ. Καθηγ. κ. Εμμανουήλ Φωτιάδης, σύμβουλος
Σεβ. Μητροπολίτης Καρθαγένης κ. Παρθένιος
Σεβ. Μητροπολίτης Βηρυττου κ. Ηλίας
Ελλογιμ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς
Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου καί Γαλικίας κ. Φιλάρετος
Ελλογιμ. κ. Γρηγόριος Νικολάεβιτς Σκομπέι, σύμβουλος
Ελλογιμ. Καθηγ. κ. Στόγιαν Γκόσεβιτς
Σεβ. Μητροπολίτης Τρανσυλβανίας κ. Άντώνιος
Αίδεσιμολ. Καθηγ. Ντουμίτρου Ποπέσκου, σύμβουλος
Θεοφιλ. Επίσκοπος Ζνεπολέκ κ. Δομητιανός
Αίδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Νικόλαος Σιβάρωφ, σύμβουλος
Ελλογιμ. Καθηγ. κ. Άνδρέας Μιτσίδης
Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος
Ελλογιμ. κ. Νικόλαος Κοζλόφσκυ
Αίδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Τκουράμ Σαλαμπερίτζε
Θεοφιλ. Επίσκοπος Πρέσοβ κ. Νικόλαος
Αίδεσιμολ. π. Βέικκο Πούρμονεν

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ'
Ορθοδοξία καί Οίκουμενική Κίνησις 
Σεβ. Άρχιεπίσκοπος Εύδοκιάδος κ. Γεώργιος 
Αίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Τσέτσης, σύμβουλος 
Σεβ. Μητροπολίτης Κεντρώας Άφρικής κ. Τιμόθεος
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Έλλογιμ. κ. Άλμπέρ Λαχάμ
Πανοσιολ. Άρχιμανδρίτης κ. Τιμόθεος
Σεβ. Μητροπολίτης Μίνσκ καί Λευκορωσίας κ. Φιλάρετος
Έλλογιμ. κ. Μίλος Βέσιν
Αίδεσιμολ. Καθηγ. κ. Ίω ν  Μπρία
Σεβ. Μητροπολίτης Βράτσης κ. Καλλίνικος
Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Τότιου Κόεβ, σύμβουλος
Πανοσιολ. Άρχιμανδρίτης κ. Βασίλειος Καραγιάννης
Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Χριστόδουλος
Σεβ. Έπίσκοπος Βροτσλάβ κ. Ιερεμιάς
Έλλογιμ. κ. Μπόρις Γκάγκουα, σύμβουλος
Αίδεσιμολ. Πρωτοπρ. Δρ Γιαροσλάβ Σουβάρσκυ
Σεβ. Μητροπολίτης Έλσιγκίου κ. Ιωάννης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ ’
Συμβολή των κατά τόπους Ορθοδόξων Έκκλησιων είς έπικράτησιν των 
χριστιανικών ίδεωδων της είρήνης, της έλευθερίας, της άδελφοσύνης 
καί της άγάπης μεταξύ των λαων, καί αρσιν των φυλετικών διακρί
σεων
Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος 
Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Ζήσης, σύμβουλος 
Σεβ. Μητροπολίτης Άξώμης κ. Πέτρος 
Σεβ. Μητροπολίτης Ό ρους Λιβάνου κ. Γεώργιος 
Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης
Σεβ. Μητροπολίτης Κρουτίτσκης καί Κολόμνης κ. Ίουβενάλιος
Έλλογιμ. κ. Άλέξιος Σεργκίεβιτς Μπουέβσκυ, σύμβουλος
Σεβ. Μητροπολίτης Βανάτου κ. Νικόλαος
Σεβ. Μητροπολίτης Στάρας Ζαγοράς κ. Παγκράτιος
Έλλογιμ. κ. Ίβάν Δημητρώφ, σύμβουλος
Έλλογιμ. κ. Άλέξανδρος Γκοσποντίνωφ, διερμηνεύς τής
άντιπροσωπείας
Θεοφιλ. Χωρεπίσκοπος Σαλαμΐνος κ. Βαρνάβας 
Σεβ. Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παντελεήμων 
Σεβ. Μητροπολίτης Σουχούμης καί Άμπιχαζίας κ. Δαυίδ 
Θεοφιλ. Έπίσκοπος Μιχαλόβτσε κ. Ίωάννης

Ή  σύνθεσις αυτη τών Έπιτροπών γίνεται όμοφώνως άποδεκτή. 
Ό  Σεβ. Γραμματεύς υπομιμνήσκει, ότι, κατά τό llov αρθρον του 
Κανονισμοϋ Λ ειτουργίας των Προσυνοδικων Πανορθοδόξων Δ ια
σκέψεων, έκάστη Έπιτροπή έκλέγει τόν Πρόεδρον καί τόν Γραμμα
τέα αυτής.

Λύεται ή συνεδρία.

—  194 —
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Δ ’ ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Σάββατον 1η Νοεμβρίου 1986)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
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Ε' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -  
(Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 1986)

* * *

Τήν Κυριακήν έτελέσθη ή θεία Λειτουργία, έν συλλειτουργία τών 
αρχηγών τών Άντιπροσωπιών έν τω Ιερω Ναω του Αποστόλου τών Ε θνώ ν 
Παύλου του έν Σαμπεζύ, Γενεύης, Πατριαρχικου Σταυροπηγίου, προεξάρ- 
χοντος του Προέδρου τής Διασκέψεως Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυ
σοστόμου, καί συλλειτουργούντων τών Σεβ. Κεντρώας Άφρικής κ. Τιμοθέ
ου, Ό ρους Λιβάνου κ. Γεωργίου, Πέτρας κ. Γερμανου, Κιέβου κ. Φιλαρέ
του, Σουμαδίας κ. Σάββα, Τρανσυλβανίας κ. Άντωνίου, Στάρας Ζαγοράς 
κ. Παγκρατίου, Πάφου κ. Χρυσοστόμου, Δημητριάδος κ. Χριστοδούλου, 
Βροτσλάβ κ. Ιερεμίου, Σουχούμης κ. Δαυίδ, Π ράγας κ. Δωροθέου, καί 
Ελσιγκίου κ. Ίωάννου (Παράρτημα 2: Τάξις Άρχιερατικής Συλλειτουργί- 
ας). Είς τό τέλος τής θείας Λειτουργίας ό Σεβ. Πρόεδρος τής Διασκέψεως, 
απευθυνόμενος πρός τό έκκλησίασμα, έξεφωνησε τήν έξής Ομιλία:

ΟΜΙΛΙΑ
τον Προέδρου της Γ' Π ροσυνοδικης Π ανορθοδόξου Διασκέψεως

Άγαπητοί μου αδελφοί,
Ίδού καί πάλιν ήμείς, ώς μέλη τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου 

Διασκέψεως τήν φοράν αύτήν, ένώπιόν σας, ετοιμοι νά δώσωμεν μαρτυρίαν 
του εργου, τό όποίον μάς ανέθεσαν αί Εκκλησίαι μας καί τό όποίον μέ πολ- 
λήν φροντίδα, αλλά καί πολλήν ταπείνωσιν προσπαθουμεν νά έπιτελέσωμεν 
κατά τάς ήμέρας αύτάς. Συνήλθομεν διά δευτέραν φοράν — ή προηγουμέ- 
νη ητο τόν παρελθόντα Φεβρουάριον — μέ τόν συγκεκριμένον σκοπόν νά 
όλοκληρώσωμεν τήν τρίτην φάσιν τής προετοιμασίας τής Άγίας καί Μεγά
λης Συνόδου τής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Συμπληρουται έφέτος είκοσιπενταετία α φ ’ ότου ήρχισεν, από τήν Α' 
Πανορθόδοξον Διάσκεψιν τής Ρόδου, τό ετος 1961, ή περίοδος αύτή τής 
πορείας τής Ο ρθοδοξίας πρός τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδόν της. Καί ή 
περίοδος αύτή υπήρξε γόνιμος καί θετική είς σταδιακήν προετοιμασίαν τών 
Εκκλησιών πρός τόν τελικόν σκοπόν τής Συνόδου, αλλά καί αποδοτική είς 
τήν δημιουργίαν συνειδήσεως είς τό πλήρωμα διά τήν εννοιαν τής Συνόδου 
καί τής συνοδικότητος τής Εκκλησίας.

Δοξάζομεν τόν Θεόν, διότι έπιτρέπει είς τήν Εκκλησίαν Του, μέ τήν 
συλλογικήν εύθύνην τών ποιμένων της καί τήν συνέργειαν τών λειτουργών 
τής ίεράς έπιστήμης, νά αντιμετωπίση ώρισμένα τουλάχιστον από τά φλέγο
ντα θέματα είς τήν ζωήν τής Ορθοδοξίας, καί νά καταστήση ακουστήν τήν 
φωνήν της καί τήν απόφανσίν της έπάνω είς θέματα, τά όποία δομουν καί 
υφαίνουν τήν υπόστασίν της καί έπί τών όποίων προβληματίζεται ό πιστός 
λαός του Θεου. Ταυτα, απαξ λυόμενα, θά παρουσιάσουν τήν Ορθοδοξίαν 
είς τόν κόσμον υπό τήν καλλιτέραν της μορφήν.
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Θεωρώ καθηκον μου νά έπισημάνω, ώς Πρόεδρος της Πανορθοδό- 
ξου ταύτης Διασκέψεως, τό γεγονός ότι, αυτό τό οποΐον έπετελέσθη εως 
σήμερον καί αυτό όπερ απομένει νά γίνη είς τό αμέσως προσεχές μέλλον, 
είς τουτο καί μόνον αποβλέπει: είς τό νά απαλλάξη τούς πιστούς από τούς 
οίουσδήποτε προβληματισμούς των καί νά έπανασφίγξη τούς ακαταλύτους 
δεσμούς της ένότητος, οί οποΐοι συνδέουν τήν Ορθοδοξίαν, καθισταμέ- 
νης ταυτοχρόνως ακουστης της φωνης της έπάνω σέ φλέγοντα θέματα της 
ανθρωπότητος.

Είπα προηγουμένως διά τό έργον, όπερ έπετελέσθη. Είς αυτό θά 
αφιερώσω ολίγας σκέψεις μου. Ησχολήθημεν καί προσπαθουμεν νά 
οριστικοποιήσωμεν τήν άποψιν της Εκκλησίας έπί τών έξης τεσσάρων θε
μάτων:

Πρωτον, έπί της Νηστείας, τήν οποίαν θεωρουμεν ακατάλυτον θεσμόν 
της Εκκλησίας, ο οποΐος οδηγεΐ τόν άνθρωπον είς τήν ήθικήν τελείωσιν καί 
ο οποΐος πρέπει νά συμπορεύεται μέ τήν από μέρους της Εκκλησίας φιλάν
θρωπον οίκονομίαν, διά νά ήμπορουν νά τόν τηρουν οί άνθρωποι όπως πρέ
πει, όπου πρέπει καί όταν πρέπει, μέσα είς τά πλαίσια της ορθοδόξου παρα- 
δόσεως, αλλά καί του πνεύματος της συγκαταβάσεως πρός τόν άνθρωπον.

Δεύτερον, έπί τών Διαλόγων, πρός τούς οποίους εί'μεθα απολύτως 
ανοικτοί καί τούς οποίους όμως θέλομεν νά διεξάγωμεν έν αγάπη, αλλά καί 
έν αληθεία, τηρουμένων τών όρων της αμοιβαιότητος, καί πρό πάντων μέ τά 
μέσα της θεολογικης συζητήσεως καί της πειθους, διά νά αναφανη ή μόνη 
αλήθεια της Μιάς, Άγίας, Καθολικης καί Άποστολικης Εκκλησίας υπό τόν 
ενα ποιμένα, τόν Χριστόν.

Τρίτον, έπί της Οίκουμενικής Κινήσεως, της οποίας θεωρούμεθα 
καί είμεθα φυσικά καί αναφαίρετα μέλη μέ τήν πρωτόβουλον ένταξίν μας 
αρχηθεν είς αυτήν, καί είς τήν οποίαν μετέχομεν, διά νά έχωμεν ανοικτόν 
Διάλογον πρός όλους τούς άδελφούς μας χριστιανούς, διά νά καλλιεργώμεν 
αίσθήματα καί σχέσεις αμοιβαιότητος, αλληλεγγύης, αλληλοκατανοήσεως 
καί αδελφικης συνεπικουρίας, δίδοντες μαρτυρίαν της έν ήμΐν πίστεως καί 
έμπλουτιζόμενοι αμοιβαίως.

Τέταρτον, έπί τών χριστιανικών ίδεωδών της είρήνης, της έλευθερίας, 
της αδελφοσύνης, της αγάπης μεταξύ τών λαών καί της άρσεως τών 
φυλετικών διακρίσεων. Πλησιάζοντες είς τό τέλος της δευτέρας ταύτης χιλι- 
ετηρίδος του Χριστιανισμου, της χιλιετηρίδος ή οποία βαρύνεται μέ σχίσμα
τα, μέ αίρέσεις, μέ πάσης μορφης αντιδικίας, μέ κοινωνικάς αναστατώσεις, 
ταξικάς συγκρούσεις καί φαινόμενα βίας, ακόμη δέ καί μέ δύο παγκοσμί
ους πολέμους καί μέ τήν απειλήν ένός τρίτου, τρομακτικωτέρου δέ καί 
οπωσδήποτε ολεθριωτέρου διά τήν ανθρωπότητα, πολέμου, τόν οποΐον προ
ετοιμάζουν έξωφρενικοί έξοπλισμοί, οί οποΐοι ξεπερνουν τά όρια του πλα
νήτου μας καί οί οποΐοι απειλουν τήν ανθρωπότητα διά καταστροφης από 
τό υπερπέραν. Είς τό τέλος της δευτέρας ταύτης χιλιετηρίδος, λέγω, πλησι- 
άζοντες, αίσθανόμεθα, ώς Ορθόδοξοι Εκκλησίαι, τήν ανάγκην νά κατα-



—  198 —

στήσωμεν άκουστήν τήν φωνήν μας έπάνω είς όλας αυτάς τάς θεμελιώδεις 
άρχάς τής είρήνης, τής έλευθερίας, τής άδελφοσύνης, τής άγάπης μεταξύ 
τών λαών καί τής αρσεως τών φυλετικών διακρίσεων. Έ χομεν βεβαίαν τήν 
έλπίδα, ότι μέσα είς τήν χαώδη άντιφωνίαν τών άπειλών καί τών διεκδική
σεων, ή είρηνεύουσα καί ρεαλιστική φωνή τής ορθοδόξου πνευματικότητος 
θά άποτελέση στήριγμα διά τάς κλονιζομένας συνειδήσεις τής συγχρόνου 
ζωής.

Τά κείμενά μας έπί τών θεμάτων αυτών θά κυκλοφορήσουν προσεχώς, 
θά γνωσθουν είς τό ορθόδοξον πλήρωμα, είς τόν ευρύτερον χριστιανικόν κύ
κλον τών Έκκλησιών καί Όμολογιών, καί άκόμη ευρύτερον είς όλόκληρον 
τόν κόσμον. Είς όλα αυτά, άδελφοί μου, υπάρχει πολύς κόπος καί πολλή 
προσπάθεια, άλλ’ ό,τι γίνεται, γίνεται διά τόν Θεόν καί διά τόν λαόν του 
Θεου. Ό χ ι καθ’ υπεροχήν λόγου ή σοφίας, άλλ’ έν πνεύματι Θεου καί έν 
φόβω Θεου. Όπωσδήποτε δέ χωρίς έγκαύχησιν καί χωρίς όποιανδήποτε 
διάθεσιν θριαμβολογίας. Ό  άπόστολος Παυλος τό λέγει είς τήν σημερινήν 
περικοπήν του κατά τρόπον πολύ σαφή. «Υπέρ δέ έμαυτου ου καυχήσομαι, 
είμή έν ταΐς άσθενείαις μου» (Β’ Κορ. 12,5). Γνωρίζετε ότι πολλά είναι τά 
άσθενή σημεΐα τών καταβαλλομένων προσπαθειών, άλλά έρχεται άρωγός 
ή πρός τόν άπόστολον Παυλον φωνή του Κυρίου. «άρκεΐ σοί ή χάρις μου· ή 
γάρ δύναμίς μου έν άσθενεία τελειουται» (ένθ. άν., 12,9).

Καί ταυτα μέν τά ήδη έπιτελούμενα. Άλλά άνεφέρθην καί είς τό 
ένώπιον ήμών διανοιγόμενον νέον στάδιον προετοιμασίας τής Άγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου μέ τά υπολειπόμενα τέσσαρα θέματα, έπί τών όποίων θά 
άποφανθή αυτή. Άναγνωρίζομεν ότι είναι τά δυσκολώτερα καί πολυπλο- 
κώτερα. Άνάγονται είς τήν σημερινήν δομήν τής Ορθοδόξου Έκκλησίας 
άνά τόν κόσμον. Καί πρέπει νά έπιλυθουν. Αί Έκκλησίαι μας είναι 
άποφασισμέναι νά τά έπιλύσουν. Μέ τήν χάριν του Θεου. Μέ τήν συμπα- 
ράστασιν του Παρακλήτου. Μέ τήν έπιδειχθησομένην πανταχόθεν καλήν 
διάθεσιν. Άλλά, άδελφοί μου, καί μέ τάς ίδικάς σας έκτενεΐς προσευχάς. Καί 
υπό τό φώς τής παραδόσεως, τής ίστορίας καί τής κανονικής τάξεως έν τή 
ζωή τής Έκκλησίας.

Πρώ τον θέμα, ή Ορθόδοξος Διασπορά, δηλαδή ή είς τά πέρατα τής 
Οίκουμένης διεσπαρμένη, ζώσα καί δραστηριοποιουμένη ’Ορθοδοξία, 
ή όποία ζητεΐ τήν κανονικήν δομήν καί οργάνωσίν της. Μέ τήν όψιν τήν 
όποίαν παρουσιάζει σήμερον ή Διασπορά  υποβαθμίζει τήν ένότητα τής 
Ο ρθοδοξίας είς τά όμματα τών έκτός. Μέ τήν έπίλυσιν του προβλήματος θά 
βγή κερδισμένη ή Ο ρθοδοξία καί αί κατά τόπους Ορθόδοξοι Έκκλησίαι 
θά έχουν έπιτελέσει τό ίερόν των καθήκον άπέναντι τής ίστορίας, άπέναντι 
τής κανονικής τάξεως καί άπέναντι τών προσδοκιών του λαου του Θεου. 
Δεηθώμεν του Κυρίου, άδελφοί!

Δεύτερον θέμα, ή Αύτοκεφαλία  καί τό συναφές πρός αυτήν τρίτον 
θέμα, ή Αύτονομία, δηλαδή τό ίσχυον σύστημα, τό όποΐον συγκροτεΐ τό έν 
σώμα τής Ορθοδόξου Έκκλησίας. Πρέπει νά τεθουν αί βασικαί άρχαί είς
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τόν χώρον αύτόν. Νά παύση ή ποικιλομορφία καί ό πλουραλισμός είς τούς 
τρόπους έφαρμογής του συστήματος αύτου, τρόποι οί όποίοι διασαλεύουν 
τήν τάξιν καί τήν παράδοσιν τής Εκκλησίας. Είναι ίδεώδης ή ίσχύουσα δομή 
τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, μέ βάσιν τήν έλευθερίαν, τόν αύτοδυναμισμόν 
καί τό αυτοδιοίκητον έσωτερικώς έκάστης Εκκλησίας. Στοιχεία πού δέν δια
σαλεύουν καί δέν διασπουν τήν ένότητα τής Ορθοδοξίας. Άλλ’ από τής 
στιγμής πού θά υπεισέλθουν ατυχείς παρεκκλίσεις είς τήν έφαρμογήν του 
συστήματος, τό αποτέλεσμα γίνεται αρνητικόν. Πρέπει νά λυθή καί τό θέμα 
αύτό. Αί Εκκλησίαι είναι αποφασισμέναι νά λύσουν καί τό ζήτημα αύτό, 
ανομολογουσαι τάς αδυναμίας των, αλλά καί προτάσσουσαι τό γενικόν 
καλόν της Ο ρθοδοξίας υπεράνω κάθε ίδιοτελείας. Δεηθώμεν του Κυρίου, 
αδελφοί!

Τρίτον θέμα, τά Δίπτυχα  είς τήν ζωήν τής Ο ρθοδόξου Εκκλησίας. 
Δέν είναι θέμα μικροφιλοτιμιών, ουτε παρερμηνείας τής ίστορίας καί τών 
ίστορικών καί κανονικών δεδομένων ή σειρά πού ακολουθουν αί Εκκλησιαι 
μας σήμερον. Είναι θέμα αρχής, τό όποίον διήκει διά μέσου τών αίώνων 
καί ευρίσκει τήν δικαίωσίν του — τό όποίον πρέπει νά ευρη τήν δικαίωσίν 
του — είς μίαν ανιδιοτελή, πρόθυμον καί αντικειμενικήν ερευναν, μελέτην 
καί έπίλυσιν αύτου. Πρέπει νά έπιλυθή καί τό ζήτημα αύτό. Αί Εκκλησίαι 
έπιθυμουν νά λύσουν καί τό θέμα τουτο. Δεηθώμεν του Κυρίου, αδελφοί!

Ίδού τό νέον στάδιον, όπερ διανοίγεται ένώπιον τών Εκκλησιών μας 
ώς ή τετάρτη φάσις — καί εύχόμεθα νά είναι ή τελευταία — είς τήν πορείαν 
πρός τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Θά ελθωμεν καί πάλιν έδώ, διά τάς 
έπί μέρους έργασίας μας, τάς όποίας προβλέπει καί ή φάσις αύτή, καί θά 
έμφανισθώμεν ένώπιόν σας, πληροφορουντες τήν διακονίαν μας καί δίδο- 
ντες μαρτυρίαν τής καλής θελήσεώς μας διά τήν έπίλυσιν τών ζητημάτων 
αύτών. Ελπίζομεν νά εϊμεθα θετικοί είς όσα θά εχωμεν νά σάς εϊπωμεν. 
Είς όσα θά εχουν νά εϊπουν αί Εκκλησίαι πρός αλλήλας. Είς όσα θά εχη νά 
εϊπη ή Ορθόδοξος Εκκλησία πρός τόν Δομήτορα τής Εκκλησίας Χριστόν, 
ό Οποίος θέλει όπως οί είς Αύτόν πιστεύοντες είναι ήνωμένοι έν τή αύτή 
πίστει καί τή αύτή αγάπη. Δεήθητε, αδελφοί, υπέρ της εύοδώσεως του μεγά
λου αύτου εργου τής Ο ρθοδόξου ήμών Εκκλησίας.

Περαίνων έπιθυμώ, υπό τήν ίδιότητά μου ώς Άρχηγου τής 
Άντιπροσωπίας του Οίκουμενικου Πατριαρχείου, νά κομίσω πρός όλους 
σας τάς εύχάς καί εύλογίας τής Αύτου θειοτάτης Παναγιότητος, του 
Οίκουμενικου Πατριάρχου κ.κ. Δημητρίου καί τής κατ’Αύτόν Άγίας του 
Χριστου Μεγάλης Εκκλησίας, μέ τήν εκφρασιν τών χρηστών έλπίδων 
τής Μητρός Εκκλησίας, ότι θά προκόπτετε καί θά αύξάνετε έν Κυρίω, 
έπιτελουντες άγιωσύνην έν φόβω Θεου.

Άμήν.
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ΣΤ' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 1986)

* * *

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Τό απόγευμα, οί Άρχηγοί τών Άντιπροσωπιών, συνοδευόμενοι καί 
υπό του Σεβ. Γραμματέως, έπισκέπτονται έπισήμως τήν έν Γενεύη 
εδραν του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών καί της Διασκέψεως 
Ευρωπαϊκών Εκκλησιών.



Ζ' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 1986)

* * *

Πρωινή Συνεδρία 
(09.00 - 10.30)

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πατέρες καί αδελφοί, πρίν η προβώμεν είς τήν 
ανάγνωσιν τών Εκθέσεων, θά ηθελα νά συγχαρώ τόν αδελφόν Μητροπολί
την Σλίβεν κ. Ίωαννίκιον, της Άντιπροσωπίας της Εκκλησίας της Βουλγα
ρίας, άγοντα σήμερον τά ονομαστήριά του. Επιτρέψατέ μου νά έκφράσω 
έξ ονόματος της Ολομελείας τάς ευχάς μας καί νά έπαναλάβωμεν είς αυτόν 
τόν πολυχρονισμόν του, ολοψύχως ευχόμενοι μακράν καί καρποφόρον 
αρχιερατείαν. Νά ζήσετε, αγιε αδελφέ, χρόνια πολλά.

Μετά ταυτα, ο Σεβ. Πρόεδρος ένημερώνει τά μέλη της Διασκέψεως 
περί τών έπισκέψεων τών Άρχηγών τών Άντιπροσωπιών είς τήν εδραν του 
Π.Σ.Ε. καί της Διασκέψεως τών Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, αναφερόμενος 
είς τάς γενομένας συζητήσεις καί ανταλλαγάς απόψεων.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πατέρες καί αδελφοί, συνεχίζουν φθάνοντα τά τη
λεγραφήματα τών Μ ακαριωτάτων καί Σεβασμιωτάτων Προκαθημένων τών 
Ορθόδοξων Εκκλησιών. Παρακαλώ τόν αγιον Γραμματέα νά αναγνώση 
τά ληφθέντα μηνύματα.

Ό Σεβ. Γραμματεύς:
«Ιερώτατον Μ ητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον  
Έπί ένάρξει Γ' Π ροσυνοδικής Π ανορθοδόξου Διασκέψεως 
δεόμεθα άπό Π αναγίου Τάφου πλήρη έπιτυχίαν έργασιών έπ ’ 
άγαθω συμπάσης Εκκλησίας.

Διόδωρος, Π ατριάρχης Ιεροσολύμων 
Εν Ιεροσολύμοις, τή  3η Νοεμβρίου 1986» 

«Σεβασμιώτατον Μ ητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον  
Σεβασμιώτατε, έπ ’ εύκαιρία τής ένάρξεως τών έργασιών τής 
Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως άποστέλλω τόν 
πλέον έγκάρδιον χαιρετισμόν μου, δέομαι τον Κυρίου υπέρ 
τών άποτελεσμάτων αύτής καί διατελώ μετά πολλής άδελφικής 
άγάπης.

Βασίλειος, Μ ητροπολίτης Βαρσοβίας 
καί πάσης Πολωνίας

Εν Βαρσοβία, τή  1η Νοεμβρίου 1986» 
«Σεβ. Μ ητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον  
Πρόεδρον
Σεβασμιώτατε, έγκαρδίως χαιρετίζομεν τά μέλη τής Γ' 
Π ροσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Εύχόμεθα  
έπιτυχίαν κα ίχάριν τον Θεον. Ελπίζομεν οτι τά άποτελέσματα  
τής Διασκέψεως θά είναι καρποφόρα καί άποδεκτά δ ι’ ολας
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τάς Έκκλησίας.
Μ ετ’ άδελφικης τοϋ Χ ριστοϋ  άγάπης 

Ηλίας Β ', Καθολικός Π ατριάρχης πάσης Γεωργίας 
Έν Τιφλίδι, τή  1η Νοεμβρίου 1986» 

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Έ χομεν έπίσης δύο αλλα τηλεγραφήματα. Έ ν  άπό 
τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνα καί έν μακρόν 
καί θερμόν τηλεγράφημα τής Α.Χ. του Άρχιεπίσκοπου Καντουαρίας κ. 
Runcie, ευρισκομένου έν Έλβετία τάς ήμέρας ταύτας.
Ο Σεβ. Γραμματεύς.

«Σεβασμιώτατον Μ ητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον  
Πρόεδρον
Εύγνωμονω καί προσεύχομαι δ ι’ ενα έκαστον έξ ύμων καί διά 
τό προκείμενον ύμΐν ίερόν έργον. Έλάχιστος

Χαλκηδόνος Μελίτων
Έν Φαναρίω, τή  1η Νοεμβρίου 1986» 

«Σεβασμιώτατον Μ ητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον  
Έ π’ εύκαιρία της έπισκέψεως ’Αρχιεπίσκοπου Κ αντουαρίας είς 

Ελβετίαν, ώς προσκεκλημένου της Ομοσπονδίας Μετερρυθμισμένων 
Έκκλησιων Ελβετίας, έν προσευχαΐς καί εύχαριστίαις μιμνησκόμεθα ύμων, 
συνηγμένων έν Σαμπεζύ διά τήν πρσπαρασκευήν της Ά γία ς καί Μ εγάλης  
Συνόδου της Ορθοδόξου Έκκλησίας. Ο Θεός, διά τοϋ Ά γίου  Πνεύματος, 
ας κατευθύνω καί εύλογή τάς συζητήσεις ύμων. Είθε νά άποκαταστήσy πλή
ρως τήν μεταξύ ήμων ενότητα, διά τήν όποίαν προσηυχήθη ό Ιησοϋς καί 
άξιώσ^ ήμάς νά δώσωμεν άπό κοινοϋ τήν μαρτυρίαν τοϋ Ε ύαγγελίου  Του.

Robert, ’Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας 
Ernst Meili, Π ρόεδρος της Έκκλησίας Ζυρίχης 

Έν Ζυρίχη, τή  3y Νοεμβρίου 1986»

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Πατέρες καί άδελφοί, άρχίζομεν τώρα τήν έργασίαν 
μας μέ τήν άνάγνωσιν τής πρώτης έκθέσεως έπί του θέματος τής νηστείας. 
Παρακαλώ τόν Σεβ. Πρόεδρον τής Έπιτροπής, Μητροπολίτην Πράγας καί 
πάσης Τσεχοσλοβακίας κ. Δωρόθεον, νά παρουσίαση τήν έκθεσιν.

Ο Σεβ. Γραμματεύς: άναγινώσκει τό διαβιβαστικόν έγγραφον.

Πρός τήν Σεβαστήν Όλομέλειαν
τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως
Σεβασμιώτατε αγιε Πρόεδρε,
Ή  υπό τής Όλομελείας τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Δια

σκέψεως όρισθεΐσα Α 'Έ πιτροπή πρός έξέτασιν του περί Ν ηστείας  θέματος, 
συνελθουσα, έν πρώτοις προέβη είς τήν έκλογήν του Σεβ. Μητροπολίτου 
Πράγας καί πάσης Τσεχοσλοβακίας κ. Δωροθέου, ώς Προέδρου, καί τών 
Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας κ. Παύλου καί Έλλογιμωτάτου καθηγητου 
κ. Βασιλείου Άναγνωστοπούλου, ώς Γραμματέων αυτής. Έ ν  συνεχεία, ή
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Επιτροπή ήρξατο του ανατεθέντος αύτή εργου βάσει τής έν τή Ολομελεία 
τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως διεξαχθείσης συζητήσε- 
ως καί τών γενομένων κατ’ αύτήν παρατηρήσεων.

Ή  Επιτροπή, ώς πρός τόν τίτλον του περί Ν ηστείας  κειμένου κατέ- 
ληξεν ότι ό πλέον ανταποκρινόμενος είς τό περιεχόμενον του κειμένου τί
τλος θά εδει νά είναι: « Η  σπουδαιότης της νηστείας καί ή τήρησις αύτης 
σήμερον». Επίσης κατόπιν εύρείας συζητήσεως καί ανταλλαγής απόψεων 
έπήνεγκεν είς τό κείμενον τάς κατά τήν γνώμην αύτής βελτιώσεις.

Τό ουτω καταρτισθέν κείμενον ή ήμετέρα Επιτροπή υποβάλλει 
εύσεβάστως πρός τήν Ολομέλειαν διά τά περαιτέρω.

Τή 4η Νοεμβρίου 1986 
ό Τσεχοσλοβακίας Δωρόθεος 
ό Σουηδίας Παυλος 
Βασίλειος Άναγνωστόπουλος

Ο Σεβ. Τσεχοσλοβακίας: Ή  όμάς ήμών συμμετέσχε πλήρως είς τήν 
έργασίαν. Ελάβομεν υπ’ όψιν, βεβαίως, τό πρωταρχικόν ένδιαφέρον του 
θέματος καί τό έθέσαμεν ώς βάσιν είς τήν ήμετέραν έργασίαν. Άπ’ αρχής 
τής έργασίας ήμών έστρέψαμεν τήν προσοχήν είς πάσας τάς παρατηρήσεις, 
αί όποίαι έγένοντο κατά τήν έν Ολομελεία συνεδρίαν καί συμπεριελάβομεν 
βεβαίως έκείνας, αί όποίαι ήδύναντο νά έμπλουτίσουν τήν Έ κθεσιν  ήμών. 
Μετά βαθείαν μελέτην του θέματος έξεθέσαμεν τάς σκέψεις, τάς όποίας ό 
Κύριος ένέπνευσεν είς ήμάς, διά νά ένισχύσωμεν τό πρώτον κείμενον ήμών 
πρίν ή τό παρουσιάσωμεν είς τήν τελικήν μορφήν αύτου έν τή συνεδρία τής 
Ολομέλειας. Επειδή τό κείμενον συνετάχθη είς τήν έλληνικήν παρακαλώ 
τόν αδελφόν ήμών, καθηγητήν κ. Άναγνωστόπουλον, τόν γραμματέα, νά τό 
αναγνώση.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Άναγνωστόπουλος: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ώς 
ανέφερεν ήδη ό Πρόεδρος τής Επιτροπής μας, Σεβ. Μητροπολίτης Πράγας 
καί πάσης Τσεχοσλοβακίας κ. Δωρόθεος, τό κείμενον, τό όποίον υπάρχει 
πρό ήμών είναι προϊόν έπεξεργασίας (1) του κειμένου τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, (2) τών παρατηρήσεων τής Ολομελείας, 
αί όποίαι μάς έδόθησαν προκειμένου ϊνα προβώμεν είς τάς δεούσας τροπο
ποιήσεις, καί (3) τών κατά τάς συζητήσεις είς τήν Επιτροπήν διατυπωθεισών 
παρατηρήσεων, ουτως ώστε νά λάβη τήν μορφήν, μέ τήν όποίαν τό παρου- 
σιάζομεν σήμερον. Τό πρώτον πράγμα, τό όποίον μάς απησχόλησεν ητο τό 
θέμα του τίτλου. Ελάβομεν υπ’ όψιν τάς δύο υποδείξεις τής Ολομελείας καί 
κατελήξαμεν είς τήν έξής διατύπωσιν: «Η  σπουδαιότης της νηστείας καί ή 
τήρησις αύτης σήμερον». Εθεωρήσαμεν ότι ητο ό πλέον άρμόζων ώς πρός τό 
περιεχόμενον του κειμένου. Είς τήν § 1, έθεωρήσαμεν καλόν νά παραλείψω- 
μεν τόν όρον «αμετάβλητος», διότι έφ’ όσον λέγωμεν ότι πρόκειται περί θείας 
έντολής δέν είναι ανάγκη νά χαρακτηρίσωμεν τουτο περαιτέρω. Επομένως, 
ή φράσις διετυπώθη: « Η  νηστεία είναι θεία έντολή». Ή  παράγραφος δέν
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έχει άλλας αλλαγάς. Είς τήν § 2, μεταξύ τών διαφόρων παλαιοδιαθηκικών 
κειμένων, είς τά οποΐα παραπέμπομεν, προσετέθη μετά τό Δευτ. 9,18, Ήσ. 
58,4-10. Προσεθέσαμεν έπίσης είς τάς καινοδιαθηκικάς τήν Α ' Κόρ. 8,8. Είς 
τήν § 3 προσεθέσαμεν Ήσ. 58,4-10. Είς τήν § 5, ή Ολομέλεια είχε ζητήσει τήν 
προσθήκην μνείας της νηστείας τών μοναχών. Ή  Επιτροπή έθεώρησε σκό- 
πιμον νά μή αναμιχθώμεν είς τό θέμα τουτο, διότι πολλαί μοναστικαί κοινό
τητες έχουν πολύ αυστηράς διατάξεις, ένώ υπάρχουν άλλαι μέ έλαφροτέρας 
διατάξεις. Επομένως, δέν προσετέθη τίποτε είς τήν παράγραφον αυτήν. Ή  
§ 6 έγινε συντομωτέρα. Παρελείψαμεν εν μέρος αυτης καί έχωρήσαμεν είς 
τόν ορισμόν θεσμικών καί μή θεσμικών νηστειών μέ τάς έξης έκφράσεις: «.. 
αϊτινες μαρτυροννται ύπό τών ιερών κανόνων» καί «.. . τών έκ παραδόσε
ων είλημμένων». Είς τήν § 8 ή φράσις: «Η  φιλάνθρωπος αύτή συγκατάθε- 
σις δύναται νά άσκηθή», διετυπώθη: «Η  φιλάνθρωπος αύτή συγκατάθεσις  
πρέπει νά άσκηθή». Είς τήν § 9 έθεωρήσαμεν ότι ή ανάγκη νηστείας πρό 
της θείας Μεταλήψεως πρέπει νά τεθη πρό τών είς ίδιαιτέρας περιστάσεις 
της ζωης του πληρώματος νηστειών. Ε ξ  άλλου παρελείψαμεν τήν φράσιν 
«κλήρος καί λαός», έννοουντες αμφότερους διά του όρου «πλήρωμα». Σεβ. 
αγιε Πρόεδρε, ούτως έχουν αί γενόμεναι αλλαγαί. Θά ηθελα καί έγώ νά 
έκφράσω τάς ευχαριστίας μου πρός όλα τά μέλη της Επιτροπης, τά οποΐα 
μέ μεγάλην κατανόησιν έτήρησαν όλας τάς υπό της Ολομελείας δοθείσας 
οδηγίας καί, κατά τήν διάρκειαν τών συζητήσεων, έβοήθησαν τό συντακτι
κόν έργον της Επιτροπης.

Τό κείμενον της Επιτροπης έχει ώς ακολούθως:

Α' ΕΠΙΤΡΟΠΗ
** *

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΗΡΗΣΙΣ 
ΑΥΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ

1. Η  νηστεία είναι θεία έντολή (Γεν. 2,16-17). Κατά τόν Μ. Βασίλει
ον, «συνηλικιώτίς έστι τής άνθρωπότητος, νηστεία γάρ έν τω παραδείσω  
ένομοθετήθη» (Περί νηστείας, Λ όγος 1,3). Είναι μ έγα  πνευματικόν άγώνισμα 
καί ή κ α τ ’ έξοχήν εκφρασις τον άσκητικον ίδεώδους τής Ορθοδοξίας. Η  
Ορθόδοξος Εκκλησία, άπαρεγκλίτως στοιχονσα είς τε τά άποστολικά θε
σπίσματα καί τούς συνοδικούς κανόνας καί είς τήν κ α θ ’ ολου πατερικήν 
παράδοσιν, διεκήρυξε πάντοτε τήν ύψίστην άξίαν τής νηστείας διά τόν 
πνευματικόν βίον τον άνθρώπου καί τήν σωτηρίαν αύτον. Είς τόν λατρει- 
ακόν κύκλον τον ένιαυτον τον Κυρίου προβάλλεται ή ολη περί τής νηστεί
ας πατερική παράδοσις καί διδασκαλία διά τήν συνεχή καί άδιάπτωτον 
έγρήγορσιν τον άνθρώπου καί τήν έπίδοσιν αύτον είς τούς πνευματικούς 
άγώνας. Διό καί ύμνείται ώς χάρις πολύφωτος, ώς οπλον άκαταμάχητον, ώς 
πνευματικών άγώνων άρχή, ώς καλλίστη τρίβος άρετών, ώς τροφή ψυχής, 
ώς πηγή φιλοσοφίας άπάσης, ώς άφθάρτου διαγω γής καί ίσαγγέλου πολι
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τείας τό μίμημα, ώς μήτηρ των άγαθων άπάντων καί των άρετων, καί ώς 
είκών της μελλούσης ζωης.

2. Η  νηστεία ώς άρχαιότατος θεσμός άπαντα ηδη είς τήν Παλαιάν 
Διαθήκην (Δευτ. 9,18. Ήσ. 58,4-10. Ιωήλ 2,15. ’Ιωνάς 3,5-7), βεβαιοϋται δέ 
ύπό της Καινης. Α ύτός ό Κύριος ένήστευσεν έπί τεσσαράκοντα ήμέρας πρό 
της ένάρξεως της δημοσίας δράσεως αύτοϋ (Ματθ. 4,2) καί έδωκεν όδηγίας 
ώς πρός τόν τρόπον άσκήσεως της νηστείας (Ματθ. 6,16-18). Είς τήν Καινήν 
Διαθήκην γενικώτερον συνιστάται ή νηστεία ώς μέσον έγκρατείας, μετανοί- 
ας καί πνευματικής άνατάσεως (Μαρκ. 1,6. Πραξ. 13,2. 14,23. Α ' Κορ. 8,8). 
Η  Έκκλησία άπό της άποστολικης έποχης διεκήρυξε τήν ύψίστην σημασί
αν της νηστείας καί ωρισε τήν Τετάρτην καί Π αρασκευήν ώς ήμέρας νη
στείας (Διδαχή 8,1), ώς έπίσης καί τήν πρό τοϋ Πάσχα νηστείαν (Είρηναίος 
Λ ουγδούνου, έν Εύσεβίου, Έκκλ. Ιστορία, 5,24). Η  κρατήσασα ποικιλία 
ώς πρός τήν έκτασιν καί τό περιεχόμενον των νηστειων τούτων (Διονυσί
ου Άλεξανδρείας, Έπιστολή πρός Βασιλείδην, PG 10,1278) άναδεικνύει τόν 
πνευματικόν χαρακτηρα της νηστείας, είς τήν όποίαν καλοϋνται απαντες οί 
πιστοί νά άνταποκριθοϋν, έκαστος κατά τήν ίδίαν αύτοϋ δύναμιν καί δυνα
τότητα, χωρίς όμως νά παρέχηται καί έλευθερία καταφρονήσεως τοϋ ίεροϋ 
τούτου θεσμοϋ: «ορα μή τις σέ πλανήσy  άπό ταύτης της όδοϋ της διδαχης... 
Εί μέν γάρ δύνασαι βαστάσαι ολον τόν ζυγόν τοϋ Κυρίου, τέλειος έσει· εί 
δέ ού δύνασαι, ο δύν-y, τοϋτο ποίει. Π ερί δέ της βρώσεως, ο δύνασαι, βάστα- 
σον» (Διδαχή, 6,1-3).

3. Η  άληθής νηστεία, ώς πνευματικόν άγώνισμα, συνδέεται πρός τήν 
άδιάλειπτον προσευχήν καί τήν είλικρινη μετάνοιαν. «Μετάνοια χωρίς νη
στείας άργή» (Μ. Βασιλείου, Π ερί νηστείας 1,3), ώς έπίσης καί νηστεία ανευ 
έργων εύποιίας είναι νεκρά, ίδία δέ κατά τήν σύγχρονον έποχήν, κ α θ ’ ην ή 
ανισος καί αδικος κατανομή των άγαθων στερεί καί αύτοϋ τοϋ έπιουσίου 
αρτου όλοκλήρους λαούς. «Νηστεύοντες άδελφοί σωματικως, νηστεύσω- 
μεν καί πνευματικως· λύσωμεν πάντα σύνδεσμον άδικίας διαρρήξωμεν 
στραγγαλιάς βιαίων συναλλαγμάτων· πάσαν συγγραφ ήν αδικον διασπά- 
σωμεν· δώσωμεν πεινωσιν αρτον, καί πτωχούς άστέγους είσαγάγωμεν είς 
οίκους» (Στιχηρόν Ιδιόμελον Τετάρτης Α ' Έ βδομάδος νηστειων. Πρβλ. 
Ήσαΐου 58,4-10). Η  νηστεία δέν έξαντλείται είς άπλην καί τυπικήν άποχήν 
έκ τινων μόνον καθωρισμένων τροφων. «Ού μέντοι έξαρκεί κ α θ ’ έαυτήν ή 
άποχή βρωμάτων πρός τήν έπαινετήν νηστείαν, άλλά νηστεύσωμεν νηστεί
αν δεκτήν, εύάρεστον τω Θεω. Αληθής νηστεία ή τοϋ κακοϋ άλλοτρίωσις, 
έγκράτεια γλώσσης, θυμοϋ άποχή, έπιθυμιων χωρισμός, καταλαλιάς, ψεύ
δους, έπιορκίας. Η  τούτων ένδεια νηστεία άληθής. Έν τούτοις μέν ή νηστεία 
καλόν» (Μ. Βασιλείου, Π ερί νηστείας 2,7). Η  κατά τήν νηστείαν άποχή έκ 
τινων καθωρισμένων τροφων καί ή κ α τ ’αύτήν όλιγαρκία, ού μόνον κατά  
τό είδος, άλλά καί κατά τήν ποσότητα των μεταλαμβανομένων τροφων, 
άποτελοϋν τό αίσθητόν στοιχείον τοϋ πνευματικοϋ άγωνίσματος. « Η  νη
στεία άποχή τροφης έστι κατά τό σημαινόμενον, τροφή δέ ούδέν δικαιο-
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τέρους ήμάς η άδικωτέρους άπεργάζεται. Κατά δέ τό μυστικόν δηλοΐ οτι, 
ώσπερ τοΐς κ α θ ’ ενα έκ τροφης ή ζωή, ή δέ άτροφία θανάτου σύμβολον, 
οϋτω καί ήμάς τών κοσμικών νηστεύειν χρή, ϊνα τώ κόσμω άποθάνωμεν καί 
μετά τοντο, τροφης θείας μεταλαβόντες, Θεώ ζήσωμεν» (Κλήμεντος ’Α λεξ , 
Εκλογαί, PG 9,704-705). Οϋτως, ή άληθής νηστεία άναφέρεται είς τήν κ α θ ’ 
ολου έν Χριστώ  ζωήν τών πιστών καί κορυφονται διά της συμμετοχης αύτών 
είς τήν θείαν λατρείαν καί ίδία είς τό μυστήριον της θείας Ευχαριστίας.

4. Η  τεσσαρακονθήμερος νηστεία τον Κυρίου κατέστη υπόδειγμα  
της νηστείας τών πιστών, ή όποία ένεργοποιεΐ τήν μετοχήν αύτών είς τήν 
ύπακοήν τον Κυρίου, ϊνα δ ι’ αύτης, «ο μή φυλάξαντες άποβεβλήκαμεν, φ υ
λάξαντες άπολάβωμεν» (Γρηγορίου τον Θεολόγου, Λ όγος 45, Είς τό άγιον 
Πάσχα, 28). Η  χριστοκεντρική κατανόησις τον πνευματικον χαρακτηρος 
της νηστείας, ίδία της Μ. Τεσσαρακοστης, κανών είς τήν κ α θ ’ ολου πατε- 
ρικήν παράδοσιν, συγκεφαλαιονται χαρακτηριστικώς υπό τον άγίου Γρη
γορίου τον Παλαμά: «Εάν οϋτω νηστεύ^ς, ού μόνον συμπάσχων εσy  καί 
συννεκρούμενος, άλλά καί συνανιστάμενος καί συμβασιλεύων Χριστώ  είς 
αίώνας τούς άπεράντους· σύμφυτος γάρ γεγονώ ς διά της τοιαύτης νηστείας 
τώ όμοιώματι τον θανάτου αύτον, καί της άνατάσεως κοινωνός εσy  καί της 
έν αύτώ ζωης κληρονόμος» (Ομιλία 13, τή πέμπτ-y Κυριακή τών νηστειών, 
PG 151,161).

5. Κατά τήν ορθόδοξον παράδοσιν, τό ίδεώδες της πνευματικης τε- 
λειώσεως εύρίσκεται πολύ ύψηλά καί έκαστος οφείλει, άν θέλy νά φθάσ-y 
είς αύτό, νά ύψωθή άναλόγως. ’Ακριβώς δέ διά τοντο ή άσκησις καί ό πνευ
ματικός άγών δέν εχει μέτρον, οπως καί ή τελειότης τών τελείων. Ελάχιστοι 
άνταποκρίνονται είς τάς έπιταγάς τον ορθοδόξου ύψηλον ίδεώδους, ώστε 
νά θεοννται ζώντες. Κ αί αύτοί, π α ρ ’ οτι πράττουν πάντα τά διατεταγμένα, 
ούδέποτε ύψηλοφρονονν, ά λλ’ όμολογονν οτι «δονλοι άχρεΐοι εσμεν καί ο 
οφείλομεν π οησ α ι πεποιήκαμεν». Όλοι οί άλλοι εχουν - κατά τήν ορθόδοξον 
περί πνευματικης ζωης άντίληψιν - χρέος νά μή έγκαταλείπουν τόν καλόν  
της νηστείας άγώνα, ά λλ’ έν αύτομεμψία καί έν συναισθήσει της ταπεινότη- 
τος της καταστάσεως αύτών νά έπαφίενται διά τάς παραλείψεις των είς τό 
ελεος τον Θεον, κ α θ ’ οσον ορθόδοξος πνευματική ζωή είναι άνεπίτευκτος 
χωρίς τόν πνευματικόν άγώνα της νηστείας.

6. Η  Ορθόδοξος ’Εκκλησία, θεωρονσα τήν νηστείαν «φυλακτή- 
ριον» της καινης έν Χριστώ  ζωης τών πιστών κατά πάσης έπιβουλης τον 
άλλοτρίου, ώς φιλόστοργος μήτηρ προέταξε τούς ιερούς καιρούς της νη
στείας καί κηρύσσει τήν άνάγκην τηρήσεως τών τεταγμένων νηστειών τον 
ένιαυτον τον Κυρίου, ητοι της Μ εγάλης Τεσσαρακοστης καί της Τετάρτης  
καί Παρασκευης, αϊτινες μαρτυροννται ύπό τών ίερών κανόνων, καί τών 
νηστειών τών Χριστουγέννω ν, τών 'Αγίων ’Αποστόλων, της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου καί τών μονοημέρων της Ύψώσεως τον Τιμίου Σταυρον, της 
παραμονης τών Θεοφανείων καί άποτομης της τιμίας κεφαλης Ιωάννου τον 
Προδρόμου, τών έκ παραδόσεως είλημμένων.



7. Η  Εκκλησία, όρίσασα τά πρός σωτηρίαν τον άνθρώπου συμφέρο
ντα έν τοίς ίεροίς τής νηστείας καιροίς, εθετο άμα, κατά ποιμαντικήν διά- 
κρισιν, καί ορια φιλανθρώπου οίκονομίας τον καθεστώτος τής νηστείας. 
Διό καί προέβλεψε τήν δ ι’ άσθένειαν τον σώματος η δ ι’ άδήριτον άνάγκην  
η καί διά τήν χαλεπότητα τών καιρών άνάλογον έφαρμογήν τής άρχής τής 
έκκλησιαστικής οίκονομίας, κατά τήν ύπεύθυνον κρίσιν καί ποιμαντικήν μ έ
ριμναν τον σώματος τών έπισκόπων τών κατά τόπους Εκκλησιών.

8. Είναι γεγονός οτι σήμερον πολλοί πιστοί δέν τηρονν άπάσας 
τάς περί νηστείας διατάξεις, είτε έξ όλιγωρίας είτε λόγω τών ύπαρχουσών 
συνθηκών ζωής, οίαιδήποτε κάν ώσιν αύταί. 'Άπασαι ομως αί περιπτώσεις 
αύται τής χαλαρώσεως τών περί νηστείας ίερών διατάξεων, είτε είναι γε- 
νικώτεραι, είτε άτομικαί, δέον οπως τυγχάνουν φιλοστόργου μητρικής 
μερίμνης έκ μέρους τής Εκκλησίας, ητις ούδέποτε «θέλει τόν θάνατον τον 
άμαρτωλον ώς τό έπιστρέψαι καί ζήν αύτόν». Οθεν, διά τούς έχοντας δυσ
κολίαν είς τήν τήρησιν τών ίσχυουσών περί νηστείας διατάξεων είτε έκ λό
γων άτομικών (άσθένεια, στράτευσις, συνθήκαι έργασίας, διαβίωσις έν τή  
Διασπορα κ.λπ.), είτε γενικωτέρων (είδικαί συνθήκαι έπικρατονσαι είς τι- 
νας χώρας άπό πλευράς κλίματος, άδυναμία εύρέσεως νηστίμων τροφών 
καί κοινωνικών δομών) έπαφίεται είς τήν πνευματικήν διάκρισιν τών κατά  
τόπους Ορθόδοξων ’Εκκλησιών νά καθορίσουν τό μέτρον τής φιλανθρώπου 
οίκονομίας καί έπιεικείας, άπαλύνουσαι, κατά τάς είδικάς ταύτας περιπτώ
σεις, τό τυχόν «στύφον» τών ίερών νηστειών. Π άντα δέ ταντα  έντός τών 
πλαισίων τών ώς άνω λεχθέντων καί έπί τω σκοπώ νά μή άτονήσy ποσώς 
ό ίερός θεσμός τής νηστείας. Η  φιλάνθρωπος αύτή συγκατάβασις πρέπει 
νά άσκηθή ύπό τής Εκκλησίας μετά πάσης φειδονς, όπωσδήποτε δέ έπί τό 
έπιεικέστερον διά τάς νηστείας έκείνας, δ ι’άς δέν ύπάρχει όμοιόμορφοςπάν
τοτε καί είς άπασας τάς περιπτώσεις παράδοσις καί πράξις έν τή  Εκκλησία. 
«Καλόν τό νηστεύειν πάσαν ήμέραν, ά λλ’ ό μή έσθίων τόν έσθίοντα μή κρι- 
νέτω. Εν τοίς τοιούτοις ού νομοθετείν, ού βιάζεσθαι, ούκ άναγκαστικώς 
άγειν τό έγχειρισθέν προσήκει ποίμνιον, πειθοί δέ μάλλον καί ήπιότητι καί 
λόγω  άλατι ήρτυμένω...» (Ιωάννου Δαμασκηνον, Π ερί τών άγίων νηστειών,
7). 1

9. Ωσαύτως πρέπει τό πλήρωμα τής Εκκλησίας νά νηστεύβ πρό τής 
θείας Μ εταλήψεως καί είς ίδιαιτέρας περιστάσεις τής ζωής αύτον, ητοι είς 
ενδειξιν μετανοίας, είς έκπλήρωσιν πνευματικής ύποσχέσεως, πρός έπίτευξιν 
ίερον τινός σκοπον, είς καιρούς πειρασμον, έν συνδυασμω πρός αίτήματα  
αύτον παρά τον Θεον, είς θεομηνίας, πρό τον Βαπτίσματος (διά τούς προ- 
σερχομένους είς τό Βάπτισμα ένηλίκους), είς περιπτώσεις έπιτιμίων, πρό τής 
χειρστονίας καί είς παρομοίας περιστάσεις.

Ό Σεβ. Π ρόεδρος : Ευχαριστουμεν θερμώς τόν Πρόεδρον, τούς 
Γραμματεΐς καί όλα τά μέλη της Επιτροπης διά τήν αρίστην έργασίαν των. 
Ή  συζήτησις είναι ανοικτή. Ο  Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου κ. Φιλάρετος
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έζήτησε πρώτος τόν λόγον.
Ο Σεβ. Κιέβου. Θεωρουμεν τό κείμενον καλόν καί βελτιωμένον καί 

εί'μεθα ευτυχεΐς, διότι ή Έπιτροπή έλαβεν υπ’ όψιν αυτής τάς υπό τών μελών 
γενομένας προτάσεις. Ή  παρατήρησίς μου άναφέρεται είς τήν § 6. Έπειδή 
τό ρωσσικόν κείμενον είναι έπίσης έπίσημον, υποθέτω ότι πρέπει νά ταυτίζη- 
ται πρός τό έλληνικόν. Είς τό ρωσσικόν όμως κείμενον έλλείπει ή μνεία τής 
νηστείας τών Χριστουγέννων καί τών Άγίων Αποστόλων. Θέτω έν έρώτημα 
είς τήν Έπιτροπήν. Είναι σκόπιμον ή συμπτωματικόν; Έ ά ν είναι συμπτω- 
ματικόν, ζητώ νά συμπεριληφθουν έπίσης καί είς τό ρωσσικόν κείμενον ή 
νηστεία τών Χριστουγέννων καί ή νηστεία τών Άγίων Άποστόλων, ώς είς τό 
έλληνικόν καί είς πάντα τά αλλα κείμενα. Ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Ό ρους Λιβάνου. Σεβ. Πρόεδρε, έχω κι έγώ έπίσης ώρισμένα 
προβλήματα μεταφράσεως. Θά ητο καλλίτερον νά άπεφασίζετο νά ληφθή 
ώς βάσις τό πρωτότυπον κείμενον καί νά άφεθή ποιά τις έλαστικότης είς 
έκείνους, οί όποΐοι χρησιμοποιουν τό κείμενον έν μεταφράσει.

Ο Ελλογίμ . Κ αθηγ. Ζήσης. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, είς τήν § 1 υπάρχει 
παραπομπή είς τήν Γένεσιν. Έπειδή ή παραπομπή αυτή δέν άνταποκρίνεται 
πλήρως είς τό νόημα, ή πρότασίς μου είναι νά πάη είς τήν § 2 πρό του Δευ
τερονομίου. Είς τήν § 6 γίνεται διάκρισις μεταξύ νηστειών «μαρτυρουμένων  
ύπό των ίερων κανόνων» καί νηστειών «μή μαρτυρουμένων ύπό των ίερων 
κανόνων». Ή  διάκρισις αυτη δέν πρέπει νά γίνη. Οί ίεροί κανόνες είναι πα- 
ράδοσις τής Έκκλησίας, άλλά καί αί έπικρατήσασαι νηστεΐαι τών Χριστου
γέννων κ.λπ. άποτελουν ώσαύτως παράδοσιν τής Έκκλησίας. Ε ίναι καλλί- 
τερον νά παρουσιάσωμεν όλας τάς νηστείας άνεξαιρέτως ώς παράδοσιν τής 
Έκκλησίας.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Εις τήν § 6 νά άπαλειφθή ή έκφρασις ώς «φιλό
στοργος μήτηρ». Ή  Έκκλησία δέν προτάσσει καιρούς τής νηστείας ώς φι
λόστοργος μήτηρ. Ώς τοιαύτη άσκεΐ τήν οίκονομίαν. Συμφωνώ μέ τόν κ. 
Ζήσην νά μεταφερθή τό χωρίον τής Γενέσεως είς τήν § 2. Ό τα ν  λέγωμεν 
«ό Κύριος ήρχισε τόν δημόσιον βίον του νηστεύσας» καί παραπέμπομεν είς 
τόν Ματθαΐον, πρέπει, νομίζω, νά προσθέσωμεν καί τό κατάλληλον χωρίον 
Λουκά 4,1-2, όπου είναι πλέον σαφής ή νηστεία του Κυρίου έπί τεσσαράκον
τα ήμέρας. Μία βασική παρατήρησις είναι ότι έλέχθη υπό τής Όλομελείας 
ότι δέν υπάρχει είς τό κείμενον παυλική διάστασις είς τήν νηστείαν. Καί 
πράγματι λείπουν μαρτυρίαι του Παύλου. Πρέπει, λοιπόν, νά προστεθουν 
διότι, πρωτον, τό έζήτησεν ή Όλομέλεια, καί, δεύτερον, αί μαρτυρίαι του 
Παύλου δίδουν μίαν διάστασιν «πνευματικότητος». Δύο τουλάχιστον χω
ρία θά πρέπει νά ληφθουν υπ’ όψιν. τό Α ' Κορ. 8,13 καί τό Ρώμ. 14,21.

Ο Σεβ. Βροτσλάβ. Σεβ. Πρόεδρε, είς τήν § 1, πρώτην φράσιν, θά ητο 
ί'σως καλόν νά έκπέση ή παραπομπή είς τήν Γένεσιν, καί νά μείνη. «Ή  νη
στεία είναι θεία έντολή», νά άφαιρεθουν δέ τά έντός παρενθέσεων, διότι ό 
άναγνώστης, άναγινώσκων τά βιβλικά αυτά χωρία, δέν βλέπει αυτομάτως 
είς αυτά τήν καθιέρωσιν του θεσμου τής νηστείας. Έ π ’αυτου ώμίλησεν ήδη
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ό καθηγητής Ζήσης. Είς τήν § 5, περί τό μέσον, καί μετά τήν φράσιν: «Καί 
αύται, π α ρ ’ οτι...» θά ήδύνατο νά προστεθή ή φράσις λ.χ. «Είναι άναγκαία  
είδική σύνεσις, ώστε ή νηστεία νά μή καταστή πηγή ύπερηφανείας». Μία 
τοιαύτη διατύπωσις απέχει πολύ από του νά είναι τελεία, αλλά μία τοιαύτη 
πρότασις κρίνεται από έμέ αναγκαία. Νομίζω, ότι απορρέει έκ τής διδασκα
λίας τών άγίων Πατέρων. Φοβουμαι ότι ό όρος «τό πλήρωμα της Εκκλησίας» 
θά όδηγήση πολλούς είς παρανοήσεις. Θά ήδύνατο νά αντικατασταθή διά 
τών όρων «οί πιστοί», ή «τά μέλη της Εκκλησίας - κληρικοί καί λαϊκοί»; θά 
ητο ϊσως περισσότερον κατανοητόν, διότι συνήθως ό όρος «πλήρωμα της 
Εκκλησίας» υπονοεί τήν δύναμιν τής Εκκλησίας, τήν Άγίαν Εκκλησίαν, 
αλλά καί τήν θριαμβεύουσαν Εκκλησίαν. Εύχαριστώ διά τήν προσοχήν.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Επειδή υπάρχει αντίδρασις δύο αδελφών ώς πρός 
τόν όρον «πλήρωμα», θά προέτεινα τήν διατύπωσιν «τό σύνολον τών πιστών 
της Εκκλησίας».

Ο Σεβ. Περιστερίου: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, μία παρατήρησις αρχής, ή 
όποία αφορα είς τήν § 6. Φρονώ, ότι ή παράγραφος αύτή ητο πολύ καλλιτέ- 
ρα είς τό προηγούμενον κείμενον. Επειδή δέ αποτελεί τήν καρδίαν καί τό 
πνευμα του όλου κειμένου, προτείνω νά αφεθή ώς είχεν είς τό αρχικόν κεί
μενον. Είς τήν § 9 νά προστεθή εί δυνατόν καί μία άλλη περίπτωσις: «κατά 
τόν καιρόν τών ίερών άποδημιών». Υ πάρχει είς τήν παράδοσιν μία θεολο
γία τών ίερών αύτών αποδημιών. Εύχαριστώ.

Προτάσει του Σεβ. Προέδρου, ό Ελλογιμ. Καθηγ. κ. Άναγνωστόπουλος 
αναγινώσκει τήν § 6 ώς είχεν είς τό αρχικόν κείμενον.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Άναγνωστόπουλος: Τό «στοιχονσα τοΐς 
Πατράσιν» υπάρχει ήδη είς τήν § 1, δ ι’ αύτό δέ καί παρελείφθη. Ώς πρός 
τάς «ίεράς παραδόσεις» έγένετο μακρά συζήτησις είς τήν Επιτροπήν. 
Υ πάρχει διάκρισις μεταξύ «Παραδόσεως» καί «παραδόσεων». Παρελείφθη 
ώσαύτως τό «πασών τών κατά ποιμαντικήν μέριμναν όριζόμενων εκάστοτε 
νηστειών—», διότι ταυτίζεται κατ’ ούσίαν μέ όσα λέγονται είς τό τέλος τής 
§ 9. Αύτοί είναι, Σεβ. αγιε Πρόεδρε, οί λόγοι διά τούς όποίους έπεφέρομεν 
τάς τροποποιήσεις ταύτας.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Τό θέμα είναι βασικής σημασίας. Υ πάρχει συγκε
κριμένη πρότασις του άγίου Περιστερίου. Εδόθησαν αί έξήγησεις υπό τής 
Επιτροπής. Τό θέμα έναπόκειται είς τήν κρίσιν τής Ολομέλειας.

Ο Ελλογιμ. Καθηγ. Φειδας: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, νομίζω ότι ή διάκρι- 
σις, ή όποία γίνεται είς τό κείμενον είναι σωστή, αφου ή ϊδια ή Εκκλησία τήν 
κάμνει. Ή  «Μ εγάλη» καί ή «Μικρά» Τεσσαρακοστή είναι καθιερωμένη συν- 
είδησις καί πράξις τής Εκκλησίας μας, διό καί ή λατρειακή πράξις διαφέρει. 
Εχομεν λειτουργίαν τών Προηγιασμένων κατά τήν περίοδον τής νηστεί
ας τών Χριστουγέννων; Ό χι. Ε χομεν τάς απαγορεύσεις, αί όποίαι ίσχύουν 
κατά τήν νηστείαν τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής - έορτών άγίων, μυστη
ρίων, κ. λπ. - κατά τάς άλλας περιόδους νηστείας; Ό χι. Αύτό πού εκανε ή 
Επιτροπή δέν είναι λοιπόν λάθος, διότι υπήρχεν ήδη είς τό κείμενον καί
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είναι ή αυθεντική καταγραφή της αυτοσυνειδησίας της Εκκλησίας.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή  σχετική παράγραφος του αρχικου κειμένου ητο 

πιό πλουσία. Νά έπιχειρήσωμεν, όθεν, συνδυασμόν.
Ό Σεβ. Καρθαγένης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, συμφωνώ μέ τήν διατύπωσιν 

«τεθεσπισμένων» καί «μή τεθεσπισμένων» νηστειών. Ή  διάκρισις αυτή πρέ
πει νά γραφή, διότι έκφράζει μίαν αλήθειαν. Αί κατά καιρούς έξελίξεις δέν 
είναι κανόνες της Εκκλησίας. Οί κανόνες δέν ησαν ποτέ αυστηροί. Ήμεΐς 
θέλομεν νά έφαρμόσωμεν αυστηροτάτην νηστείαν διά τόν κόσμον. Πιστεύ- 
ομεν είς τό ασκητικόν ίδεώδες, αλλά τό ίδεώδες αυτό δέν είναι δι’ όλους. «Ό 
δυνάμενοςχωρείν, χωρείτω...».

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης: Ή  διατύπωσις του προηγουμένου κειμέ
νου ητο καθ’ όλα αρίστη. Πρέπει νά παραμείνη είς όλα τά σημεΐα ώς έχει ή 
προηγουμένη παράγραφος. Τό κείμενόν μας είναι ποιμαντικου χαρακτηρος 
καί όχι έπιστημονική πραγματεία. Διό καί δέν είναι ορθόν νά προβώμεν είς 
διάκρισιν μεταξύ τών νηστειών.

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδάς: Ή  ί'δια ή Εκκλησία δίδει σαφώς τήν 
διαφοροποίησιν τών νηστειών. Ή  απόκρυψις της διακρίσεως τί νόημα έχει; 
Άρνούμεθα νά καταγράψωμεν τήν αυτοσυνειδησίαν της Εκκλησίας περί 
της διακρίσεως τών νηστειών;

Ό Σεβ. Ενδοκιάδος: Προσωπικώς τάσσομαι υπέρ της διαφοροποιή- 
σεως μεταξύ τών νηστειών, αί οποΐαι αναφέρονται είς τούς ίερούς κανόνας, 
καί τών άλλων νηστειών, αί οποΐαι δέν αναφέρονται είς αυτούς. Νομίζω 
όμως ότι ένταυθα υπάρχει δυσχέρειά τις, εν μικρόν πρόβλημα: έξ όσων έχω 
είς τήν μνήμην μου ή νηστεία της παραμονης τών Θεοφανείων υπάρχει είς 
τόν κανόνα του Άγίου Διονυσίου Άλεξανδρείας, ο οποΐος ανεγνωρίσθη υπό 
της έν Τρούλλω συνόδου.

Ό Ε λλογιμ . Κ αθηγ. Γαλίτης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ή συζήτησις γίνεται 
έπί έσφαλμένης βάσεως. Ε ά ν  μία νηστεία μαρτυρεΐται από τούς κανόνας η 
τήν ίεράν παράδοσιν δέν άποτελεΐ θέμα, διότι καί οί ίεροί κανόνες είναι μέ
ρος της παραδόσεως της Εκκλησίας. Συνεπώς, είς τήν συνείδησιν του λαου, 
όλες οί νηστεΐες αυτές δέν έχουν τήν διαβάθμισιν, τήν οποίαν έμεΐς δίδομεν. 
Ή  διάκρισις θά βοηθήση τούς ποιμένας, ο λαός όμως δέν θά έπηρεασθή. 
Νομίζω, ότι τό προηγούμενο κείμενο είναι σαφώς καλλίτερον.

Ό Σεβ. Πάφου: Άγιε Πρόεδρε, τό κείμενον είναι καλόν, σαφές καί δέν 
ένοχλεΐ καθόλου. Δέν πρέπει νά φοβούμεθα νά λέγωμεν τήν αλήθειαν. Ή  
διάκρισις αυτη πρέπει νά παραμείνη είς τό κείμενον.

Ό Σεβ. Πέτρας: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, έγώ είσηγήθην τήν μεταβολήν 
αυτήν καί δι’ αυτό πρέπει νά τήν υποστηρίξω. Αί νηστεΐαι της Τετάρτης 
καί Παρασκευης ώς καί αί νηστεΐαι της Μ. Τεσσαρακοστης μαρτυρουνται 
υπό τών κανόνων. Διά νά μή αφήνωμεν τάς λοιπάς νηστείας «αίωρουμένας» 
έθεωρήσαμεν καλόν νά σημειώσωμεν ότι είναι είλημμέναι έκ της ίερας πα- 
ραδόσεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Υ πά ρχει κοινή όμολογία οτι ή προηγουμένη δια-
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τύπωσις της παραγράφου είναι καλλιτέρα. Έάν ουτως sxy τό πράγμα, θά 
ηθελα νά είσηγηθω τήν έξης διατύπωσιν: «Η  Ορθόδοξος Έκκλησία, ώς φι
λόστοργος μήτηρ, ωρισε τά είς τήν σωτηρίαν συμφέροντα καίπροέταξε τούς 
ίερούς καιρούς της νηστείας ώς θεοδώρητον φυλακτήριον της καινης έν 
Χριστω  ζωης των πιστων κατά πάσης έπιβουλης τοϋ άλλοτρίου. Στοιχοϋσα  
τοίς θείοις Πατράσι φυλάσσει άπαρασαλεύτως ώς καί πρότερον τά ίερά 
άποστολικά θεσπίσματα, τούς συνοδικούς κανόνας καί τάς ίεράς παραδό
σεις, προβάλλει πάντοτε τάς ίεράς νηστείας ώς άρίστην έν τή  άσκήσει τρίβον 
πνευματικης τελειώσεως καί σωτηρίας των πιστων καί κηρύσσει τήν άνάγκην  
τηρήσεως ύ π ’ αύτων των τεταγμένων νηστειων τοϋ ένιαυτοϋ τοϋ Κυρίου, 
ητοι της Μ. Τεσσαρακοστης, καί της Τετάρτης καί Παρασκευης, αϊτινες 
μαρτυροϋνται ύπό των ίερων κανόνων, ώς καί των νηστειων των Χ ρ ιστου
γέννων, των άγίων Αποστόλων, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, καί των μο
νοημέρων της 'Ύψώσεως τοϋ Τιμίου Σταυροϋ, της παραμονης των Θεοφα- 
νείων καί της ’Αποτομης της τιμίας κεφαλης Ιωάννου τοϋ Προδρόμου, πρός 
ταύταις δέ καί πασων των κατά ποιμαντικήν μέριμναν όριζόμενων έκάστοτε 
νηστειων η των κατά τήν προαίρεσιν των πιστων τηρουμένων». Γίνεται ποιά 
τις διάκρισις, χωρίς όμως νά προβαίνωμεν είς διαφοροποίησιν μεταξύ κα
νόνων καί παραδόσεων. Ή  πρότασις αυτή προσπαθεΐ νά συνδυάση τάς δύο 
άπόψεις.

Η  πρότασις γίνεται όμοφώνως δεκτή.
Ο Σεβ. Βανάτου. Είμαι σύμφωνος πρός τήν πρότασιν υμών. Θά 

έπεθύμουν όμως νά στρέψω τήν προσοχήν είς τό γεγονός ότι ή έκφρασις 
«τηρεί άπαρασαλεύτως» προεκάλεσε συζητήσεις είς τάς συνεδρίας τής 
Όλομελείας.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Δυνάμεθα νά ε’ίπωμεν άπλώς. «φυλάσσει ώς καί 
πρότερον τά ίερά θεσπίσματα».

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδάς. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, οί ένδοιασμοί του 
άγίου Βανάτου δέν άπαιτουν νά φύγη τό «άπαρασαλεύτως». Οί κανό
νες είναι πολλω μάλλον άνοικτοί είς τήν οίκονομίαν, άπό τήν οίκονομίαν 
τήν όποίαν ήμεΐς έφαρμόζομεν. Μ ακάρι νά έφηρμόζομεν τήν οίκονομίαν 
«άπαρασαλεύτως». Έπειδή άναφερόμεθα άκριβώς είς τήν «άπαρασάλευτον  
τήρησιν της κανονικης παραδόσεως διά τήν νηστείαν», γι’ αυτό ή παράδο- 
σις, ή όποία συμπεριλαμβάνει τόσον τήν ασκησιν της οίκονομίας, όσον καί 
τήν διάκρισιν των νηστειων, παρακαλώ νά μείνη ώς έχει. Προσφέρομεν κάτι 
τό νέον.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Είς τήν προκειμένην περίπτωσιν τό «άπαρασαλεύ
τως» άναφέρεται είς τό «προβάλλει τάς νηστείας είς τήρησιν».

Η  πρότασις τοϋ άγίου Βανάτου γίνεται άποδεκτή.

Λύεται ή συνεδρία.
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Ζ' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 1986)

* * *

Πρωϊνή Συνεδρία 
(11.00 - 12.30)

Ο Πανοσιολ. Άρχιμ. Τιμόθεος: Ε ά ν  προστεθή ή § 6 του προηγου
μένου κειμένου, πρέπει νά αφαιρεθή ή § 7, ή όποία εχει τό ϊδιον περίπου 
περιεχόμενον.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Ε χετε  δίκαιον. Ή  § 7 δύναται νά αρχίζη: «Η  Ε κ
κλησία εθετο άμα... »

Ο Σεβ. Δημητριάδος: Διά νά φαίνεται ή αντίθεσις, νά λεχθή: «Ή  Ε κ 
κλησία όμως εθετο αμα...»

Ο Σεβ. Σλίβεν: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, εύχαριστώ διά τάς πρός τό πρό- 
σωπόν μου απευθυνθείσας εύχάς καί συγχαρητηρίους προσρήσεις. Ο  αγιος 
Ίωαννίκιος ό Μέγας ητο αγωνιστής τής Ορθοδοξίας. Ή  σημερινή, έορτή 
του μάς καλεί νά εϊμεθα προσεκτικοί. Ή  Εκκλησία μας στηρίζεται είς τούς 
αγώνας καί τήν μαρτυρίαν τών άγίων της. Παρακαλώ, λοιπόν, νά ληφθή υπ’ 
όψιν ή ήδη έκφρασθείσα παρατήρησίς μου καί νά προστεθή ή λέξις «αγιος» 
είς όλας τάς παραπομπάς, αί όποίαι αναφέρονται είς τούς Πατέρας.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γαλίτης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ώς πρός τό χωρί- 
ον τής Γενέσεως, συμφωνώ νά μεταφερθή. Τό χωρίον όμως του Μ. Βασι
λείου μένει τοιουτοτρόπως αδικαιολόγητον. Θά ήμπορουσε, έπομένως, νά 
συνοδεύη τήν παραπομπήν του M. Βασιλείου. Ή  νά λεχθή «ή νηστεία είναι 
ή πρώτη έντολή τον Θεον πρός τόν άνθρωπον».

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Ή  χρησιμοποιουμένη εκφρασις «θεία έντολή» 
είναι πολύ δυνατή. Θά προέτεινα, λοιπόν, τήν διατύπωσιν: «Η  νηστεία είναι 
ή πρώτη πρός τόν άνθρωπον θεία έντολή». Καί τό χωρίον τής Γενέσεως νά 
μείνη.

Ο Σεβ. Γραμματεύς: Νά μή εϊπωμεν «ή πρώτη θεία έντολή». Ίσω ς 
δίδεται τοιουτοτρόπως ούσιαστική προτεραιότης είς τήν νηστείαν, εναντι 
άλλων έντολών του Θεου. Άρκεί νά λεχθή «θεία έντολή».

Ο Σεβ. Κιέβου: Σεβ. Πρόεδρε, τό χωρίον τουτο τής Γενέσεως δ ι’ 
ώρισμένους, οί όποίοι δέν λαμβάνουν μέρος είς τάς συζητήσεις ήμών, καί 
διά τήν πλειονότητα τών πιστών δέν θά είναι κατανοητόν, διότι είς αύτό 
δέν γίνεται εύθέως λόγος περί τής νηστείας. Διά τουτο είναι δυνατόν νά 
προκαλέση σύγχυσιν καί παρανοήσεις. Ή  πρότασις ήμών είναι νά αφαιρεθή 
ή παραπομπή έκ του κειμένου τούτου.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Άναγνωστοπουλος: Ε ά ν  απαλειφθή τό χωρίον 
τής Γενέσεως, τό αύτό νά ίσχύση καί διά τό χωρίον του Μ. Βασιλείου.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδας: Ή  παραπομπή, Σεβ. αγιε Πρόε
δρε, λειτουργεί διά νά αποδειχθή ή αρχαιότης τής νηστείας. Ε χ ε ι  όμως 
απόλυτον σχέσιν μέ τήν όλην δομήν του κειμένου. Ολόκληρον τό θεολογι-
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κόν υπόβαθρον της νηστείας στηρίζεται είς τήν βαθείαν θεολογικήν σχέσιν 
προπτωτικής καταστάσεως τον άνθρώπου καί της μετοχης είς αυτήν διά της 
τεσσαρακονθημέρου νηστείας του Κυρίου.

Ό Σεβ. Νικοπόλεως: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, έχω τήν γνώμην ότι άρισται 
είναι αί παρατηρήσεις καί ότι πρόκειται περί θείας έντολης καί ότι τό χωρίον 
της Γενέσεως είναι βασικόν. Ή  πατερική παράδοσις ποιεΐται ευρέως χρησιν 
του χωρίου αυτου διά νά υπενθυμίση ότι ή νηστεία είναι ή πρώτη έντολή 
πρός τούς ανθρώπους. Ε ά ν  αποσυνδέσωμεν τήν έντολήν του Θεου περί νη
στείας από τό χωρίον αυτό, έρχόμεθα είς αντίθεσιν πρός τήν πατερικήν πα- 
ράδοσιν, αντίθεσις ή οποία δέν είναι ούτε δυνατή, ούτε έπιτρεπτή. Τό κείμε
νον δέν έχει χαρακτηρα ποιμαντικόν, αλλ’ είναι κείμενον είσηγητικόν πρός 
τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Ό σον αφορα είς τήν § 6 θά έπεθύμουν νά 
παρατηρήσω ότι ή Επιτροπή προσεπάθησε νά τήν άπλουστεύση. Καί μάλι
στα νά αποφύγη μίαν ανακρίβειαν. Δέν δυνάμεθα νά ε’ίπωμεν «Η  Εκκλησία  
στοιχονσα τοίς θείοις Πατράσιν...». Οί Πατέρες στοιχουσιν τή Εκκλησία. 
Τό άπλουστευμένον καί συντομευμένον αυτό κείμενον είναι πολύ προτιμό- 
τερον.

Ό Σεβ. Π ρόεδρος : Ή  Ολομέλεια απεφάσιοε ώς πρός τό θέμα αυτό. 
Ε χετε  όμως δίκαιον. Θά ήδυνάμεθα νά ε’ίπωμεν «ακολουθουσα τοΐς 
Πατράσιν».

Ό Σεβ. Κ ιέβου : Σεβ. Πρόεδρε, έπιθυμώ νά έπανέλθω είς τήν αρχήν 
του ήμετέρου κειμένου. Ε χ ω ν  υπ’όψιν πάν ό,τι ένταυθα έλέχθη κατά τήν 
συζήτησιν καί συμφωνών έσωτερικώς πρός πάντα ταυτα, νομίζω, ότι, διά νά 
αποφύγωμεν τάς διαφωνίας καί τάς αντιθέσεις, συμφωνουμεν νά αφήσωμεν 
τήν πρώτην ταύτην φράσιν ώς έχει μετά της παραπομπης. Καί έχω τήν γνώ
μην, ότι ουτω δέν θά έχωμεν διαφοροποιήσεις καί δέν θά έπεκταθή ή έπί του 
σημείου τούτου συζήτησις.

Ό Σεβ. Βηρυττον: Είς τήν § 8 αναφέρομεν τήν περίπτωσιν της 
«Διασποράς». Ε κ  πείρας γνωρίζω, ότι ή διαβίωσις έν τή Διασπορα δέν 
δημιουργεΐ προβλήματα είς τήν τήρησιν της νηστείας. Ό ντω ς, τοπικαί τι- 
νες Εκκλησία έχουν πολύ περισσότερα προβλήματα από τόν έν διασπορα 
ευρισκόμενον λαόν των.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Κατά βάσιν ή παρατήρησις του άγίου Βηρυττου 
είναι σωστή. Τό θέμα απησχόλησε τήν Επιτροπήν. Υ πάρχουν συνθηκαι δια- 
βιώσεως είς τήν Διασποράν, αί οποΐαι δημιουργουν ώρισμένας δυσκολίας, 
ώρισμένας περιοριστικάς καταστάσεις. Πατέρες καί αδελφοί, νομίζω ότι 
δυνάμεθα νά σταματήσωμεν τήν συζήτησιν έπί του κειμένου της νηστείας. 
Οί δύο γραμματεΐς της Επιτροπης κατέγραψαν τάς γενομένας προτάσεις 
καί παρατηρήσεις.

Ο  Σεβ. Πρόεδρος απαριθμεΐ συνοπτικώς τάς προταθείσας βελτιώσεις 
καί έρωτα, έάν ή Ολομέλεια δέχεται όπως τό κείμενον τουτο γίνη αποδεκτόν 
καί παραπεμφθή είς τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον.

Η  πρότασις τον Σεβ. Π ροέδρου γίνεται όμοφώνως άποδεκτή.
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Ο Σεβ. Π ρόεδρος . Ευχαριστώ αγιοι άδελφοί. Δυνάμεθα τώρα νά 
προχωρήσωμεν πρός τό δεύτερον θέμα, τό άναγόμενον είς τάς Σχέσεις των 
Ορθόδοξων Έκκλησιων πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον.

Ο Σεβ. Τρανσυλβανίας. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ήργάσθημεν έν πνεύ
ματι άδελφικής συνεργασίας, άναζητουντες νά ευρωμεν φραστικάς δια
τυπώσεις ίσορρόπους καί μεμετρημένας, δηλαδή έκφράσεις άνοίγματος 
πρός τήν ένότητα, άλλ’έπίσης έκφράσεις έμμονής είς ό,τι άφορα, είς τά 
τής πίστεως. Ή  ήμετέρα Έπιτροπή έστηρίχθη είς τό κείμενον τής Διορθο- 
δόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής, τό όποΐον παρουσιάσθη διά τής 
είσηγήσεως του Γραμματέως έπί τής προπαρασκευής τής Άγίας καί Μεγά
λης Συνόδου. Έλάβομεν έπίσης υπ’ όψιν τάς συζητήσεις, αί όποΐαι διεξή- 
χθησαν έν Όλομελεία. Θά ήδυνάμην νά σάς διαβεβαιώσω ότι συνεζητήσα- 
μεν όλα τά σχόλια, τά όποΐα έγένοντο είς τήν Όλομέλειαν. Τά σχόλια αυτά 
άκριβώς μάς ώδήγησαν νά τροποποιήσωμεν τόν τίτλον, νά προσθέσωμεν έν 
όλόκληρον τμήμα μέ τόν χαρακτηρισμόν «είσαγω γή» καί νά τροποποιήσω- 
μεν ώρισμένα σημεΐα του κειμένου.

Έ ν  συνεχεία, ό Πρόεδρος τής Β' Έπιτροπής, Σεβ. Μητροπολίτης 
Τρανσυλβανίας κ. Άντώνιος, άναγινώσκει τό διαβιβαστικόν έγγραφον ώς 
καί τάς προτεινομένας προσθήκας, βελτιώσεις καί άλλαγάς.

«Πρός τήν Σεβαστήν Ολομέλειαν
τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως
Σεβασμιώτατε αγιε Πρόεδρε,
Ή  υπό τής Όλομελείας τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Δια

σκέψεως όρισθεΐσα Β' Έπιτροπή πρός έξέτασιν του θέματος. «Σχέσεις των 
Ορθόδοξων Έκκλησιων πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον», συνελθουσα 
προέβη κατ’ άρχήν είς τήν έκλογήν του Σεβ. Μητροπολίτου Τρανσυλβανίας 
κ. Άντώνιου ώς Προέδρου καί του Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Βλασίου Φειδά ώς 
Γραμματέως αυτής.

Αί έργασίαι τής Έπιτροπής έγένοντο έπί τή βάσει του παρουσιασθέν- 
τος διά τής είσηγήσεως του Γραμματέως έπί τής Προπαρασκευής τής Άγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου κειμένου τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Έ πιτροπής καί τών έν Ολομελεία συζητήσεων, άφ’ ένός μέν ώς πρός τόν 
τίτλον του θέματος καί τήν συμπλήρωσιν του περιεχομένου του είσαγωγικου 
(θεωρητικου) πρώτου τμήματος, άφ’ έτέρου δέ ώς πρός τήν άναθεώρησιν 
του σχετικου πρός τούς έν πορεία συγκεκριμένους Θεολογικούς Διαλόγους 
δευτέρου τμήματος του κειμένου.

Ουτως, ή Έπιτροπή
(α) προτείνει όμοφώνως ώς πρός τόν τίτλον τοϋ κειμένου τήν έν αύτω  

χρησιμοποίησιν τοϋ ορου Ορθόδοξος Έκκλησία άντί της πληθυντικης χρή- 
σεως Ορθόδοξων Έκκλησιων καί τήν τελικήν διαμόρφωσιν τοϋ τίτλου ώς 
άκολούθως: «Σχέσεις της Ορθοδόξου Έκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστια
νικόν κόσμον»



—  215 —

β) άνασυνέταξε μετά μακράς συζητήσεις τό πρώτον είσαγωγικόν 
τμημα τον κειμένου, τό όποΐον, μετά τήν τελικήν έπεξεργασίαν αύτον, προ- 
σέλαβε τήν έν τώ συνημμένω κειμένω μορφήν καί προτείνεται πρός τήν 
Ολομέλειαν δ ι’εγκρισιν, καί

(γ) έπήνεγκεν ώρισμένας βελτιώσεις είς τό δεύτερον μέρος τον κειμέ
νου, συμφώνως άφ ’ ενός μέν πρός τάς γενομένας παρατηρήσεις κατά τάς έν 
Ολομελεία συζητήσεις, ά φ ’ ετέρου δέ πρός τάς έν τή  Επιτροπή συζητηθεί- 
σας προτάσεις. Α ί είς τό τμημα αύτό είσαχθεΐσαι βελτιώσεις δέν έπήνεγκον 
ούσιώδη διαφοροποίησιν είς τό πνενμα τον κειμένου, συμφώνως, άλλως τε, 
καί πρός τήν σχετικήν έντολήν της Ολομελείας.

Τέλος ή Επιτροπή εκρινεν οτι είς τό κείμενον δύναται νά προστεθή ή 
άκόλουθος ύποσημείωσις:

«Καίτοι ή Β ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διαοκεψις ώρισεν οτι αί 
μέχρι της συγκλήσεω ς της Α γία ς καί Μ εγάλης Συνόδου λαμβανόμεναι ύπό 
τών Πρσσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψεων άποφάσεις δέν εχουσι κα
νονικήν ίσχύν πρό της έπ’ αύτών άποφάνσεως της Α γία ς  καί Μ εγάλης Σ υ 
νόδου, ά λλ ’ ομως, λόγω  της φύσεως τον θέματος κρίνεται ύπό της παρούσης 
Διασκέψεως οτι αί οϋτω λαμβανόμεναι είσηγητικαί άποφάσεις δύνανται νά 
εχουν άμεσον έφαρμογήν».

Είδικώτερον ώς πρός τάς έπενεχθείσας είς τό δεύτερον μέρος τον κει
μένου βελτιώσεις παρατηρονμεν:

Α '.  Ο Δ ιάλογος μ ετά  των Α γγλικανώ ν
1. Είς τήν § α' προσετέθη ή φράσις: «...παρά τάς ύπό

τών Αγγλικανώ ν έκδηλουμένας τάσεις 
ύποβαθμίσεως τον Δ ιαλόγου».

2. Είς τήν § β' (I) αντικατεστάθη ή φράσις: « .κ α τ ά  τήν
αύτήν έν Μ όσχα συνέλευσιν της Μ ικτης 
Θεολογικης Επιτροπης...» διά τής φράσεως 
«... έν Αθήναις 1978».
(II) διωρθώθη ή φράσις «δέν ετυχεν είσέτι 

έπικυρώσεως» ώς ακολούθως: «δέν ετυχεν  
είσέτι εύρείας έπικυρώσεως».
(III) διωρθώθη ή φράσις «. προβαίνουν είς 
τοιαύτας χειροτονίας» ώς ακολούθως: «συνέ
χισαν νά προβαίνουν είς τοιαύτας χειροτονί- 
ας».
(IV) Προσετέθη ή φράσις: «Αί τάσεις αύται 

δύνανται νά εχουν άρνητικάς έπιπτώσεις είς 
τήν περαιτέρω πορείαν τον Δ ιαλόγου».

3. Είς τήν τελευταίαν § προσετέθη ή ακροτελεύτιος φράσις: «θά 
ήδύναντο έπίσης νά ένταχθονν...».

Β '. Ο Δ ιάλογος μ ετά  τών Π αλαιοκαθολικών
1. Είς τήν § α' απηλείφθη τό «πλήρης» είς τήν διατύπωσιν «πλήρη
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ίκανοποίησιν».
(I) άντικατεστάθη ό όρος «μαριολογικων» 
διά τής φράσεως «των περί τοϋ προσώπου της  
Θεομήτορος...».
(II) άπηλείφθησαν αί λέξεις «τελευταίαν, ώς 
ύπολογίζεται».
άναδιετυπώθη έπί τό σαφέστερον ή είσαγωγική 
φράσις.
(I) ή είσαγωγική φράσις «Τά θέματα ταϋτα»  
άπεσαφηνίσθη ώς άκολούθως. «Τά δύο ταϋτα  
θέματα».
(II) άπηλείφθησαν οί άσαφεΐς όροι 
«έκκλησιαστικων» οργάνων καί «πλήρους» 
έκκλησιαστικής κοινωνίας.

Γ .  Ο Δ ιάλογος μ ετά  τών Αρχαίων Ανατολικώ ν Εκκλησιώ ν
Είς τήν § β ' ή φράσις « ... είναι αρισται, έλπίζει δ ’ οτι...»

άντικατεστάθη διά τής φράσεως «...Παρέ
χουν βασίμους έλπίδας...»

Δ '. Ο Δ ιάλογος μ ετά  τών Ρωμαιοκαθολικών
1. Είς τήν § δ' ή άκροτελεύτιος φράσις «...άλλ’ ύπό των δύο

Έκκλησιων...» διωρθώθη ώς άκολούθως. «... 
ά λλ’ύπό των δύο Έπιτροπων...».

2. Είς τήν § στ' ή άκροτελεύτιος φράσις «... Διά τόν ήμέτερον
διμερη Διάλογον...» άντικατεστάθη διά τής 
φράσεως «...προβληματίζοντες τήν περαιτέ
ρω πορείαν τοϋ Δ ιαλόγου».

3. Είς τήν § η' άπαλείφεται έν τέλει ή φράσις «...τοϋ προβλή
ματος της Ούνίας, ώς καί τοϋ παραλλήλου  
προβλήματος τοϋ Π ροσηλυτισμοϋ».

Ε'. Ο Δ ιάλογος μ ετά  τών Λουθηρανώ ν
Είς τήν § β' άντικαθίσταται ή φράσις «... καί ϋτι αί

άντίθετοι θεολογικαί θέσεις... » διά τής φρά- 
σεως. «^ν  καί δυνάμεθα ηδη νά προβλέπωμεν 
μελλοντικάς δυσχερείας...».

ΣΤ'. Ο Δ ιάλογος μ ετά  τών Μ ετερρυθμισμένων  
Είς τήν § β' άντικατεστάθη διά τής νέας όλόκληρος ή πα-

λαιά διατύπωσις.
Σεβασμιώτατε αγιε Πρόεδρε, ή ήμέτερα Έπιτροπή υποβάλλει τό ουτω 

καταρτισθέν κείμενον είς τήν Όλομέλειαν διά τά περαιτέρω.
t  Ό  Τρανσυλβανίας Άντώνιος 

καθηγητής Βλάσιος Φειδάς

Ή  Όλομέλεια τής Διασκέψεως έκφράζει μετά ταυτα τήν έπιθυμίαν

2. Είς τήν § β'

3. Είς τήν § γ'

4. Είς τήν § δ'



—  217 —

όπως αναγνωσθή τό προοίμιον του κειμένου, δεδομένου ότι πρόκει
ται περί προσθήκης, ή οποία δέν υπηρχεν είς τό υπό της Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικης Επιτροπης προταθέν σχέδιον κειμένου. Της προ- 
τάσεως γενομένης αποδεκτης, ο Πρόεδρος της Επιτροπης αναγινώσκει τό 
περί ου ο λόγος τμημα του κειμένου.

Τό υπό της Β' Επιτροπης έργασίας προτεινόμενον τή Ολομελεία κεί
μενον έχει ώς ακολούθως:

Β' ΕΠΙΤΡΟΠΗ
* * *

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

Η  Ορθόδοξος Εκκλησία άνέκαθεν ήτο εννους καί θετικώς διατεθει
μένη πρός πάντα Δ ιάλογον τόσον διά θεολογικούς, οσον καί διά ποιμαν
τικούς λόγους. Κατά τά τελευταία ετη ή Ορθόδοξος Εκκλησία έχώρησε 
πράγματι είς Θεολογικόν Δ ιάλογον μετά πλείστων χριστιανικών Εκκλησιών 
καί Όμολογιών, έν τή πεποιθήσει οτι διά τον Δ ιαλόγου δίδει δυναμικήν 
μαρτυρίαν τών πνευματικών αύτής θησαυρών πρός τούς έκτός αύτής, μέ 
άντικειμενικόν σκοπόν τήν προλείανσιν τής όδον τής όδηγούσης πρός τήν 
ένότητα.

Η  άγία ήμών Ορθόδοξος Εκκλησία, εχουσα πλήρη συνείδησιν 
τής εύθύνης αύτής διά τήν ένότητα τον χριστιανικον κόσμου, οχι μόνον 
άναγνωρίζει, καίπερ αύτή ούσα ή Μία, Άγία, Καθολική καί ’Αποστολική  
Εκκλησία, τήν όντολογικήν ϋπαρ'ξιν ολων αύτών τών χριστιανικών 
Εκκλησιών καί Όμολογιών, άλλά καί θετικώς πιστεύει οτι αί πρός πά
σας ταύτας σχέσεις αύτής στηρίζονται έπί τής οσον ενεστι ταχυτέρας καί 
άντικειμενικωτέρας άποσαφηνίσεως τον ολου έκκλησιολογικον θέματος 
καί τής γενικωτέρας π α ρ ’αύταίς διδασκαλίας περί μυστηρίων, χάριτος, 
ίερωσύνης καί άποστολικής διαδοχής. Οί σύγχρονοι διμερείς Θεολογικοί 
διάλογοι τής Ορθοδόξου Εκκλησίας έκφράζουν κατά τρόπον αύθεντικόν 
τήν συνείδησιν ταύτην τής Ορθοδοξίας.

Βεβαίως, ή Ορθόδοξος Εκκλησία, διαλεγομένη μετά τών λοιπών 
Χριστιανών, δέν παραγνωρίζει τάς δυσκολίας τον τοιούτου έγχειρήματος, 
κατανοεί ομως ταύτας έν τή  πορεία πρός τήν κοινήν παράδοσιν τής άρχαίας 
άδιαιρέτου Εκκλησίας καί έπί τή  έλπίδι οτι τό άγιον Πνενμα, οπερ ολον 
συγκροτεί τόν θεσμόν τής Εκκλησίας, θά άναπληρώσy τά έλλείποντα. Εν 
τή  έννοία τα ύτ-y, ή Ορθόδοξος Εκκλησία είς τούς Θ εολογικούς διαλόγους  
δέν στηρίζεται μόνον είς τάς άνθρωπίνας δυνάμεις τών διεξαγόντων τούς 
Διαλόγους, ά λλ’ άπεκδέχεται καί τήν έπιστασίαν τον άγίου Π νεύματος έν 
τή  χάριτι τον Κυρίου, εύχηθέντος «ϊνα πάντες εν ώσιν» (Ιω. 17,21).

Οί σύγχρονοι διμερείς Θεολογικοί διάλογοι, κηρυχθέντες ύπό Παν- 
ορθοδόξων Διασκέψεων, έκφράζουν τήν όμόθυμον άπόφασιν πασών τών
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κατά τόπους άγιωτάτων Ορθόδοξων Εκκλησιών, αί όποΐαι εχουν ϋψιστον 
χρέος νά συμμετέχουν ένεργώς καί συνεχώς είς τήν διεξαγω γήν αύτών, ϊνα 
μή παρακωλύηται ή όμόφωνος μαρτυρία της Ορθοδοξίας πρός δόξαν τον 
έν Τριάδι Θεον. Εν y  περιπτώσει Εκκλησία τις ηθελεν άποφασίσει νά μή 
όρίσy έκπροσώπους αύτης είς τινα Δ ιάλογον η συνέλευσιν Διαλόγου, έάν 
ή άπόφασις αύτή δέν είναι πανορθόδοξος, ό Δ ιάλογος συνεχίζεται. Πρό 
της ένάρξεως της συνελεύσεως η τον Δ ιαλόγου άντιστοίχως, ή άπουσία 
Εκκλησίας τινός δέον οπως συζητηθή όπωσδήποτε ύπό της Ορθοδόξου 
Επιτροπης τον Δ ιαλόγου ά φ ’ ενόςμέν πρός εκφρασιν της άλληλεγγύης καί 
της ένότητος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ά φ ’ έτέρου δέ πρός πρόσκλησιν 
της έν λόγω  Εκκλησίας δ ι’άναθεώρησιν της άποφάσεως αύτης.

Τά προβλήματα, τά όποΐα άνακύπτουν κατά τάς θεολογικάς συζη
τήσεις τών Μικτών Θεολογικών Επιτροπών καί άφορονν είς παραδεδομέ- 
νας η καί είς νέας θεολογικάς διαφοράς, δέν συνιστονν πάντοτε έπαρκη 
αίτιολόγησιν μονομερονς άνακλήσεως τών άντιπροσώπων αύτης η καί 
όριστικης διακοπης της συμμετοχης αύτης ύπό τινος κατά τόπον Ορθοδόξου 
Εκκλησίας. Τοντο προϋποθέτει πανορθόδοξον άπόφασιν, καταβαλλο- 
μένων τών δεουσών διορθοδόξων προσπαθειών διά τήν άποκατάστασιν  
της άντιπροσωπευτικης όλοκληρίας της έν τώ Διαλόγω τούτω ορθοδόξου  
Θεολογικης Επιτροπης.

Η  κατά τήν διεξαγω γήν τών Θεολογικών Διαλόγων άκολουθουμένη  
μεθοδολογία άποσκοπεΐ όχι μόνον είς τήν άναζήτησιν τών κοινών στοιχείων 
της χριστιανικης πίστεως, άλλά καί είς τήν ύπέρβασιν τών παραδεδομένων  
θεολογικών διαφορών η καί τών τυχόν νέων διαφοροποιήσεων. Εν περιπτώ
σει άδυναμίας ύπερβάσεως συγκεκριμένης τινός θεολογικης διαφοράς ό 
Θεολογικός διάλογος συνεχίζεται, καταγραφομένης της διαπιστωθείσης έπί 
τον συγκεκριμένου θέματος θεολογικης διαφωνίας καί άνακοινουμένης της 
διαφωνίας ταύτης πρός πάσας τάς κατά τόπους Ορθοδόξους Εκκλησίας.

Είναι εύνόητον οτι κατά τήν διεξαγω γήν τών Θεολογικών διαλόγων 
κοινός πάντων σκοπός είναι ή τελική άποκατάστασις της έν τή  ορθή πίστει 
καί τή  άγάπy ένότητος. Οπωσδήποτε ομως αί ύφιστάμεναι θεολογικαί καί 
έκκλησιολογικαί διαφοραί έπιτρέπουν ποιάν τινα ίεράρχησιν ώς πρός τάς 
ύφισταμένας δυσχερείας διά τήν πραγμάτωσιν τον πανορθοδόξως τεθει
μένου σκοπον. Η  έτερότης τών προβλημάτων έκάστου διμερονς Διαλόγου  
προϋποθέτει διαφοροποίησιν μέν της τηρηθησομένης έν αύτώ μεθοδολογί
ας, ά λλ’ούχί καί διαφοροποίησιν σκοπον, διότι ό σκοπός είναι ένιαΐος είς 
πάντας τούς Διαλόγους.

Εν τούτοις, έπιβάλλεται, οπως άναληφθή προσπάθεια συντονισμον 
τον εργου τών διαφόρων διορθοδόξων Θεολογικών Επιτροπών τοσούτω  
μάλλον, οσω ή ύπάρχουσα άρρηκτος όντολογική ένότης της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας πρέπει νά άποκαλύπτηται καί έκδηλονται καί έν τώ χώρω τούτω  
τών Διαλόγων. Είς τό συντονιστικόν όργανον δέον νά μετέχουν οί Π ρόε
δροι καί οί Γραμματεΐς πάντων τών έν έξελίξει Διαλόγων, ώς καί εν μέλος
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Ορθοδόξου Έπιτροπης Δ ιαλόγου τινός πρός έκπροσώπησιν Έκκλησίας, έκ 
των άντιπροσωπιων της όποίας δέν έχει έκλεγη Πρόεδρος η Γραμματεύς είς 
τινα Διάλογον.

Η  περάτωσις οίουδήποτε έπισήμως κηρυχθέντος Θεολογικον διαλό
γου συντελείται διά της όλοκληρώσεως τοϋ έργου της άντιστοίχου Μικτης 
Θεολογικης Έπιτροπης, όπότε ό Πρόεδρος της Διορθοδόξου Έπιτροπης 
ύποβάλλει έκθεσιν πρός τόν Οίκουμενικόν Πατριάρχην, ό όποίος, έν συμφωνία 
καί μετά των έπί κεφαλης των κατά τόπους Ορθόδοξων Έκκλησιων, κηρύσ
σει τήν ληξιν τοϋ Διαλόγου. Ούδείς Διάλογος θεωρείται περατωθείς πρίν η 
κηρυχθή λήξας διά τοιαύτης πανορθοδόξου άποφάνσεως.

Η  μετά τήν τυχόν έπιτυχη όλοκλήρωσιν τοϋ έργου Θεολογικοϋ τινος δι
αλόγου πανορθόδοξος άπόφασις διά τήν άποκατάστασιν της έκκλησιαστικης 
κοινωνίας δέον οπως έρείδηται έπί της όμοφωνίας πασων των κατά τόπους 
Ορθόδοξων Έκκλησιων η τουλάχιστον έπί της μή άντιθέσεώς τινος τούτων.

Α '.  Ο Δ ιάλογος μετά  τών Αγγλικανώ ν
Η  Γ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις έκφράζει τήν 

ίκανοποίησιν αύτης διά τό μέχρι σήμερον, παρά τάς ύπό των ’Αγγλικανων  
έκδηλουμένας τάσεις ύποβαθμίσεως τοϋ Διαλόγου, έπιτελεσθέν έργον ύπό 
της Μ ικτης Θεολογικης Έπιτροπης έπί τοϋ Διαλόγου μεταξύ των Έκκλησιων 
Ορθοδόξου καί ’Αγγλικανικης. Συνετάχθησαν ύ π ’ αύτης κοινά κείμενα έπί 
θεμάτων τριαδολογικων καί έκκλησιολογικων, ώς καί ζωης, λατρείας καί 
παραδόσεως της Έκκλησίας.

Η  Διάσκεψις παρατηρεί συνάμα οτι ή κατά τό 1976 ύπογραφείσα έν 
Μόσχα συμφωνία πρός πρότασιν άπαλείψεως τοϋ Filioque έκ τοϋ Συμβόλου 
της πίστεως δέν έτυχεν είσέτι εύρείας έπικυρώσεως. Ομοίως, παρά τήν έν 
Αθήναις (1978) γενομένην Δήλωσιν των Ορθόδοξων έναντίον της χειροτονί- 
ας των γυναικων, Έκκλησίαι τινές της ’Αγγλικανικης Κοινωνίας συνέχισαν 
νά προβαίνουν είς τοιαύτας χειροτονίας. Α ί τάσεις αύται δύνανται νά έχουν 
άρνητικάς έπιπτώσεις είς τήν περαιτέρω πορείαν τοϋ Διαλόγου.

Σοβαράν δυσχέρειαν είς τήν όμαλήν διεξαγωγήν τοϋ Διαλόγου τούτου 
άποτελοϋν έπίσης αί έλαστικαί καί άσαφείς έκκλησιολογικαί προϋποθέσεις 
των ’Αγγλικανων, αί όποίαι θά ήδύναντο νά σχετικοποιήσουν καί τό περιε- 
χόμενον των συνυπογραφομένων κοινων θεολογικων κειμένων. Ανάλογος  
είναι καί ή δυσκολία, ή προερχομένη έκ διαφόρων άκραίων διακηρύξεων 
ήγετικων στελεχων των ’Αγγλικανω ν είς θέματα πίστεως.

Περί τοϋ θεματολογίου τοϋ Διαλόγου είδικώτερον, ή Διάσκεψις 
συνιστα, οπως μή δίδηται μεγάλη σημασία είς τήν παράλληλον έκθεσιν καί 
περιγραφήν των έκατέρωθεν θέσεων, ητις προδίδει μάλλον άσυμφωνίαν, 
άλλ ’ οπως τονίζηται ή δυναμένη νά ύπάρχy συμφωνία έπί δογματικων θε
μάτων. Θά ήδύναντο έπίσης νά ένταχθοϋν είς τό θεματολόγιον καί θέματα 
πνευματικότητος, ποιμαντικης μερίμνης καί διακονίας διά τάς άνάγκας τοϋ 
συγχρόνου κόσμου.
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Β '. Ό Δ ιάλογος μ ετά  των Π αλαιοκαθολικών
Η  Γ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις έκφράζει τήν 

ίκανοποίησιν αύτής διά τήν μέχρι τονδε πορείαν τον μεταξύ τών Εκκλησιών 
Ορθοδόξου καί Παλαιοκαθολικής Θεολογικον διαλόγου, ό όποίος βαίνει 
όσονούπω πρός τήν όλοκλήρωσιν αύτον.

’Εχουν ηδη συνταχθή καί γίνει άπό κοινον δεκτά είκοσιν έν ολω 
κείμενα έπί ίσαρίθμων θεολογικών, χριστολογικών, έκκλησιολογικών, 
σωτηριολογικών, ώς καί τών περί τον προσώπου τής Θεομήτορος θεμά
των, πρόκειται δέ κατά τήν έπομένην συνεδρίαν τής Μ ικτής Θεολογικής 
Επιτροπής νά έξετασθονν θέματα σχετικά μέ τήν μυστηριολογίαν καί 
έσχατολογίαν, ώς καί αί προϋποθέσεις καί αί συνέπειαι τής έκκλησιαστικής 
κοινωνίας.

Η  Διάσκεψις κρίνει, οτι διά τήν πληρεστέραν άξιολόγησιν τον Δ ια
λόγου τούτου δέν θά εδει νά άγνοηθονν τά έξής: (α) ή παλαιά πράξις τής 
Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας νά διατηρή τήν μυστηριακήν κοινωνίαν μετά  
τής ’Α γγλικανικής Εκκλησίας, ώς έπίσης καί αί έν Γερμανία άναφανείσαι νεώ- 
τεραι τάσεις μυστηριακής κοινωνίας μετά τής Ε ύαγγελικής Εκκλησίας, διότι 
αί τάσεις αύται, καίτοι περιωρισμέναι καί τοπικαί, συρρικνώνουν τήν σπσυ- 
δαιότητα τών συνυπογραφομένων έν τω Διαλόγω κοινών έκκλησιολογικών 
κειμένων, καί (β) αί δυσχέρειαι ένσωματώσεως καί άναπτύξεως είς τόν κα
θόλου βίον τής Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας τής θεολογίας τών συνυπο- 
γραφομένων κοινών θεολογικών κειμένων.

Τά δύο ταντα  θέματα δέον νά άξιολογηθονν ώς πρός τάς έκκλη- 
σιολογικάς καί τάς έκκλησιαστικάς συνεπείας αύτών ύπό τών άρμοδίων 
όργάνων τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, οϋτως ώστε νά καθορισθονν, ώς οιόν 
τε τάχιον, αί έκκλησιαστικαί προϋποθέσεις άποκαταστάσεως τής μετά τών 
Παλαιοκαθολικών έκκλησιαστικής κοινωνίας.

Η  τυχόν έπιτυχής περάτωσις τον Θεολογικον τούτου διαλόγου θά 
εχν εύεργετικά άποτελέσματα διά τήν πορείαν καί τών άλλων Διαλόγων, 
διότι θά ένισχύσy τήν άξιοπιστίαν αύτών.

Γ .  Ό Δ ιάλογος μ ετά  των Αρχαίων Ανατολικώ ν Εκκλησιώ ν
Η  Γ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις χαιρετίζει τήν πρό τι- 

νων μηνών εναρξιν τον Δ ιαλόγου τούτου καί έξαίρει τήν έπιλογήν τής Χ ρ ι
στολογίας ώς πρώτου πρός έξέτασιν θέματος.

Α ί προοπτικαί τον έν λόγω  Δ ιαλόγου παρέχουν βασίμους έλπίδας 
οτι θά εύρεθονν λύσεις διά τά ύφιστάμενα προβλήματα τής άποδοχής τον  
Όρου τής Δ ' Οίκουμενικής Συνόδου έν άρρήκτω ένότητι πρός τάς χριστο- 

λογικάς άποφάσεις τών άλλων Οίκουμενικών Συνόδων, τής άποδοχής τών 
Δ', Ε ', ΣΤ ' καί Ζ ' Οίκουμενικών Συνόδων, τής άρσεως τών έκατέρωθεν 
έπιβληθέντων Αναθεμάτων, κ.λπ.

Ό Δ ιάλογος ούτος θά ένισχύετο όπωσδήποτε διά τής παραλλήλου  
μελέτης καί άντιμετωπίσεως τών ύπαρχόντων κοινών ποιμαντικών προβλη
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μάτων, κ α θ ’ οτι άμφότεραι αί οίκογένειαι Εκκλησιών ά φ ’ ένός μέν ζονν είς 
κοινόν δ ι’ αύτάς περιβάλλον, ά φ ’ ετέρου δέ εχουν κοινάς έκκλησιαστικάς 
προϋποθέσεις, αί όποΐαι δύνανται νά συμβάλουν είς τήν έπίλυσιν τούτων.

Δ '. Ο Δ ιάλογος μ ετά  τών Ρωμαιοκαθολικών
Η  Γ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις άναγνωρίζει τήν θετι

κήν μέχρι σήμερον πορείαν τον Δ ιαλόγου τούτου, οστις ώδήγησεν είς τήν 
σύνταξιν κοινον κειμένου έπί τον θέματος «Τό Μ υστήριον της Εκκλησίας 
καί της θείας Εύχαριστίας ύπό τό φώς τον Μ υστηρίου της Α γία ς  Τριάδος» 
καί είς τήν άπό κοινον μελέτην τον θέματος «Πίστις, Μ υστήρια καί Ενότης 
της Εκκλησίας». Η  Διάσκεψις χαιρετίζει μ εθ ’ ίκανοποιήσεως τά γενόμε- 
να έποικοδομητικά βήματα καί διαδηλοΐ τήν θέλησιν καί άπόφασιν της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας περί της συνεχίσεως τον σπουδαίου τούτου Διαλό
γου.

’Α λ λ ’ ή ήμετέρα Διάσκεψις έπισημαίνει έκ παραλλήλου καί τήν ϋπαρξιν 
ώρισμένων θεματολογικών, μεθοδολογικών καί άλλων προβλημάτων, τά 
όποΐα δυσχεραίνουν τήν ταχεΐαν καί άποτελεσματικήν διεξαγω γήν καίπρο- 
ώθησιν τον Διαλόγου. Π ρός ύπερπήδησιν κατά τό δυνατόν τών προβλημά
των τούτων καί βελτίωσιν γενικώς τών συνθηκών διεξαγω γης τον Διαλό
γου, ή Διάσκεψις έπιθυμεΐ νά προβή είς ώρισμένας είσηγήσεις. Αύτονόητον  
είναι οτι τά προτεινόμενα θά τύχουν της άποδοχης καί της ετέρας πλευράς, 
κατά τήν καθιερωμένην καί άπό κοινον δεκτήν γενομένην διαδικασίαν 
διεξαγω γης τον Διαλόγου.

Ως πρός τήν θεματολογίαν, ή Διάσκεψις είσηγεΐται τήν έπιλογήν τών 
έφεξης θεμάτων διά τόν Διάλογον ούχί άπλώς καί μόνον έκ τών «ενούντων» 
τάς δύο Εκκλησίας, άλλά καί έκ τών «χωριζόντων» αύτάς, καί ίδίως έκ τον 
χώρου της Εκκλησιολογίας.

Ως πρός τήν μεθοδολογίαν, ή Διάσκεψις είσηγεΐται: (α) τήν ϋπαρξιν κε- 
χωρισμένων σχεδίων κειμένων, ενός ορθοδόξου καί ενός ρωμαιοκαθολικον, 
είς τήν άρχήν καί τήν βάσιν της ολης διεργασίας της ύπό τών Υποεπιτροπών  
συντάξεως της πρώτης μορφης τών κοινών κειμένων (β) τήν διεξαγωγήν της 
ένδορθοδόξου κριτικης έπί τών ύπό της Συντονιστικης Επιτροπης συντασ- 
σομένων κοινών κειμένων έντός της Διορθοδοξου Επιτροπης (γ) τήν κα- 
θιέρωσιν δύο, καί ούχί ενός, πρωτοτύπων κειμένων, ενός είς τήν ελληνικήν 
καί ενός είς τήν γαλλικήν, καί τήν μείζονα χρησιν έν αύτοΐς βιβλικης καί 
πατερικης γλώσσης καί όρολογίας, καί (δ) τήν άποδοχήν τών κοινών κειμέ
νων έν εκάστη συνελεύσει της Μ ικτης Επιτροπης ούχί κ α τ ’ άτομα, ά λλ’ ύπό 
τών δύο Επιτροπών, ώς έπί ίσοις οροις συμβαλλόμενων είς τόν Διάλογον  
μερών.

Είδικώτερον, προκειμένου νά προαχθή άπροσκόπτως ό Διάλο
γος ούτος, τυγχάνει άπαραίτητον νά γίνη συντόμως συζήτησις έπί τών 
δυσμενών έπιπτώσεων, τάς όποίας εχουν είς αύτόν ώρισμένα άκανθώδη θέ
ματα, ώς είναι ή Ούνία καί ό Προσηλυτισμός. Η  ϋπαρξις καί ή συνέχισις
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τσύ άρνητικοϋ έν τή  ζωη των Έκκλησιων ήμων γεγονότος της Ούνίας, τό 
σον ύπό τάς ίστορικάς αύτης μορφάς, οσον καί ύπό τάς συγχρόνους αύτης 
ένεργείας, καθώς καί ό ύπό οίανδήποτε μορφήν άσκούμενος Π ροσηλυτι
σμός, είναι πραγματικότητες άπαράδεκτοι διά τήν Ορθοδοξίαν καί καθί
στανται παράγοντες άρνητικοί, προβληματίζοντες τήν περαιτέρω πορείαν 
τοϋ Διαλόγου.

Έν τή  προοπτική ταύτy  προτείνομεν, οπως τό γεγονός τοϋτο της 
Ούνίας καί ό δ ι’ αύτης η καί αλλως διενεργούμενος Προσηλυτισμός 
έξετασθοϋν ώς μία έκκλησιολογική προτεραιότης τοϋ Δ ιαλόγου ήμων 
κατά τινα έκ των άμέσως προσεχων φάσεων αύτοϋ. Ωσαύτως, έν οψει 
των άρνητικων διά τήν Ορθοδοξίαν καί διά τόν Διάλογον αύτης μετά της 
Ρωμαιοκαθολικης Έκκλησίαςποιμαντικων καίαλλων συνεπειων της Ούνίας 
καί τοϋ Προσηλυτισμοϋ, προτείνομεν, οπως άναζητηθοϋν τό ταχύτερον δυ
νατόν οί κατάλληλοι τρόποι έξευρέσεως των άπαραιτήτων πρακτικων λ ύ 
σεων.

Ε '. Ο Δ ιάλογος μ ετά  τών Λουθηρανώ ν
Η  Γ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις διαπιστοί μ εθ ’ 

ίκανοποιήσεως τό γεγονός, οτι ό Δ ιάλογος ηρξατο ύπό καλούς οίωνούς 
καί οτι οί διεξάγοντες τοϋτον έπέλεξαν ώς πρωτον θέμα πρός έξέτασιν τήν 
Έκκλησιολογίαν, ητις απτεται κατά βάσιν των σημαντικωτέρων προβλημά
των καί των έκ τούτων θεολογικων διαφορων.

Η  Διάσκεψις έλπίζει οτι τόσον κατά τάς διμερείς συζητήσεις, οσον 
καί κατά τήν έπεξεργασίαν των κοινων κειμένων, θά δίδηται ίση έμφασις είς 
τε τό άκαδημαϊκόν στοιχείον καί είς τό έκκλησιαστικόν τοιοϋτον. Άν καί δυ
νάμεθα ηδη νά προβλέψωμεν μελλοντικάς δυσχερείας είς τήν διεξαγωγήν  
τοϋ Διαλόγου, έν τούτοις έλπίζομεν οτι θά καταστή σύν Θεω καρποφόρος 
καί έπωφελής.

ΣΤ '. Ο Δ ιάλογος μ ετά  τών Μ ετερρυθμισμένων
Η  Γ'Π ροσυνοδική Πανορθόδοζος Διάσκεψις εύχεται, οπως ό ύπό 

έναρξιν Θ εολογικός Δ ιάλογος της Ορθοδόξου Έκκλησίας μετά των Μ ε
τερρυθμισμένων αρξηται έπισήμως καί έξελιχθή έν πνεύματι θετικω καί 
δημιουργικω. Έ κφράζεται ώσαύτως ή έλπίς, οτι ό Δ ιάλογος ούτος θά 
έπωφεληθή έκ της κτηθείσης πείρας κατά τήν διεξαγω γήν των αλλων 
Θεολογικων Διαλόγων, υίοθετων τά έξ αύτων θετικά συμπεράσματα καί 
άποφεύγων τήν έπανάληψιν των άρνητικων τοιούτων.

Η  εύλογος άνησυχία ώρισμένων κατά τόπους Ορθόδοξων 
Έκκλησιων διά τήν ασκησιν ύπό των Λουθηρανων καί των Μ ετερρυθμι- 
σμένων προσηλυτισμοϋ είς βάρος τοϋ όρθόδοξου πληρώματος δύναται νά 
δημιουργήσy περιπλοκάς καί νά δυσκολεύσy τήν περαιτέρω πορείαν των 
Διαλόγων τούτων».
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Ό Σεβ. Π ρόεδρος : Ευχαριστώ πολύ τόν Μητροπολίτην Τρανσυλβα
νίας κ. Άντώνιον διά τήν παρουσίασιν της έκθέσεως έπί του κειμένου τών 
σχέσεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον. 
Ευχαριστώ τήν Επιτροπήν διά τήν έργασίαν της καί έπιθυμώ νά ζητήσω συγ
γνώμην διά μίαν παράλειψιν: νά ευχαριστήσω θερμώς τόν Σεβ. Μητροπολί
την Πράγας καί πάσης Τσεχοσλοβακίας κ. Δωρόθεον, τούς δύο γραμματεΐς 
καί τά μέλη της Α 'Ε πιτροπης, οί οποΐοι τόσον φιλοτίμως είργάσθησαν διά 
νά παρουσιάσουν τό κείμενον περί νηστείας.

Ή  έργασία, ή οποία έχει γίνει είς τήν Β' Επιτροπήν είναι ομολογουμένως 
έκτάκτως ίκανοποιητική. Καί ώς έργασία, αλλά καί ώς παρουσίασις της 
έργασίας αυτης. Ιδιαιτέρως ίκανοποιητικόν είναι τό νέον είσαγωγικόν 
τμήμα τον κειμένου, τό όποίον καί αύτομάτως καθιστά τό κείμενόν μας  
περί τών Διαλόγων κείμενον τής Ά γία ς  καί Μ εγάλης Συνόδου. Διότι, μέ τήν 
απόφασιν τήν οποίαν λαμβάνομεν νά έφαρμοσθουν καί νά προωθηθουν τά 
περί τών Διαλόγων ένταυθα λεγόμενα, θά έμενεν απογυμνωμένον τό κείμε
νον ένώπιον της Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Μέ τόν Πρόλογον αυτόν ο 
χώρος αυτός καλύπτεται άριστα καί πρέπει νά είμεθα ευγνώμονες διά τήν 
γενομένην έργασίαν. Ή  συζήτησις είναι ανοικτή πρός σχολιασμόν τόσον 
του προοιμίου, όσον καί τών έπί μέρους στοιχείων του Διαλόγου.

Ό Σεβ. Κρουτίτσκης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, δέν θά αναφερθώ είς τήν 
αξίαν του όλου κειμένου, τό οποΐον είναι πολύ καλόν, αλλά θά έπεθύμουν 
νά έπιστήσω τήν προσοχήν σας είς δύο σημεΐα, τά οποΐα, κατά τήν γνώμην 
μου, θά ήδύναντο νά δημιουργήσουν ποιάν τινα παρανόησιν καί παρεξή- 
γησιν. Πρόκειται διά δύο παράλληλα σημεΐα είς τούς Διαλόγους μετά τών 
Άγγλικανών καί μετά τών Ρωμαιοκαθολικών. Ε ν  σχέσει πρός τά προταθέντα 
θέματα είς τόν Διάλογον μετά τών Άγγλικανών, είς τό τελευταΐον έδάφιον 
λέγεται ότι ή Επιτροπή «συνιστά, οπως μή δίδηται μεγάλη σημασία είς τήν 
παράλληλον εκθεσιν καί περιγραφήν τών έκατέρωθεν θέσεων, ήτις προδίδει 
μάλλον άσυμφωνίαν, άλλ ’ οπως τονίζηται ή δυναμένη νά ύπάρχy συμφω
νία έπί δογματικών θεμάτων». Επανερχόμενοι είς τό αναφερόμενον είς τόν 
Διάλογον μετά τών Ρωμαιοκαθολικών κείμενον αναγινώσκομεν: «Π ερί τον  
θεματολογίου τον Δ ιαλόγου είδικώτερον, ή Διάσκεψις συνιστά, οπως μή 
δίδηται μεγάλη σημασία είς τήν παράλληλον εκθεσιν καί περιγραφήν τών 
έκατέρωθεν θέσεων, ήτις προδίδει μάλλον άσυμφωνίαν, ά λλ’ οπως τονίζηται 
ή δυναμένη νά ύπάρχy συμφωνία έπί δογματικών θεμάτων». Νομίζω ότι αί 
θέσεις αυται είναι κατανοηταί υφ ’ ήμών, συμμετέχομεν είς τήν συζήτησιν, 
διότι, κατά τήν γνώμην ήμών, ο Διάλογος μετά τών Άγγλικανών πρέπει νά 
λάβη άλλον χαρακτηρα χειροτονίας τών γυναικών. Ό τα ν όμως τά κείμενα 
θά δημοσιευθουν καί θά τεθουν διάθεσιν έκείνων, οί οποΐοι δέν γνωρίζουν 
τό θέμα της συζητήσεως, αυτοί θά ήδύναντο νά σχηματίσουν κακήν γνώ
μην διαφορετικης κρίσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας έπί τών Διαλόγων 
Άγγλικανών καί τών Ρωμαιοκαθολικών. Διά νά αποφευχθή ή φαινομενική 
αυτή αντίθεσις θά έπεθύμουν νά προτείνω μίαν διόρθωσιν. Είς τό τελευταΐον
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έδάφιον, ενθα ό λόγος περί του Διαλόγου μετά τών Άγγλικανών, μετά τήν 
λέξιν «συνιστώ» νά έκπέση ή συνέχεια καί νά αντικατασταθή διά τής φρά- 
σεως: «παρά τά έμπόδια τών προαναφερθεισών δυσχερειών, νά συνεχισθή 
έπίσης ή συζήτησις έπί τών δογματικών θεμάτων». Εύχαριστώ.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ πολύ. Νομίζω, ότι υπάρχει πρά
γματι μία αντίφασις μεταξύ αύτών πού λέγονται διά τόν Διάλογον μετά 
τών Άγγλικανών καί έκείνων πού λέγονται διά τόν Διάλογον μετά τών 
Ρωμαιοκαθολικών.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδας: Δέν νομίζω, αγιε Πρόεδρε, ότι υπάρχει 
αντίφασις. Είς τόν Διάλογον μετά τών Ρωμαιοκαθολικών ή διάκρισις 
«ενούντων - χωριζόντων» σαφώς αναφέρεται είς τήν έπιλογήν τών θεμάτων, 
ένώ είς τόν Διάλογον μέ τούς Άγγλικανούς αναφέρεται είς τήν διαδικασίαν, 
μέ τήν όποίαν έργάζεται ή Μικτή Επιτροπή. Είς τήν πρώτην περίπτωσιν 
αναφερόμεθα είς τό θεματολόγιον, ένω είς τήν δευτέραν είς τήν μεθοδολο
γίαν. Ή  διαφοροποίησις είναι σαφής.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Ίσ ω ς θά ήδυνάμεθα νά έπιχειρήσωμεν κάποιαν 
διασάφησιν, διά νά αποφύγωμεν τυχόν παρερμηνείας ή δυσχερείας κατα- 
νοήσεως.

Ο Σεβ. Καρθαγένης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, έτόνισα έπανειλημμένως ότι 
δέν μέ ευρίσκει σύμφωνον ή ίδέα τής αλλαγής τής μεθοδολογίας καί τής θε
ματολογίας  του Διαλόγου μετά τών Ρωμαιοκαθολικών. Τά όσα λέγονται είς 
τό προοίμιον, όσον αφορα είς «τήν ετερότητα τών προβλημάτων εκάστου  
Δ ιαλόγου» καί τήν ανάγκην «διαφοροποιήσεως της τηρουμένης μεθοδολο
γίας» (§ 7), δύνανται ϊσως νά διασκεδάσουν τούς ένδοιασμούς του άγίου 
Κρουτίτσκης. Ήμπορουμε νά αλλάξωμε μεθοδολογίαν αναλόγως τών 
αναγκών τών Διαλόγων, αλλ’ ό σκοπός παραμένει πάντοτε ό ϊδιος.

Ο Σεβ. Κρουτίτσκης: Ή  Υμέτερα Σεβασμιότης προέτεινε μίαν δι- 
όρθωσιν είς τήν διατύπωσιν αύτήν, αλλά παραμένει ή φράσις: «οπως μή 
δίδηται μεγάλη σημασία είς τήν παράλληλον εκθεσιν καί περιγραφήν τών 
εκατέρωθεν θέσεων». Νομίζω ότι ή ακολουθουσα φράσις αυτη δέν είναι 
έπίσης σαφής. Πρέπει νά απαλειφθή, διότι κατά τάς συναντήσεις ήμών μετά 
τών Άγγλικανών, πρίν ή ουτοι λάβουν απόφασιν περί τής χειροτονίας τών 
γυναικών, οί έκπρόσωποι τών κατά τόπους Εκκλησιών έπεσήμαιναν ότι 
ή τοιαύτη απόφασις θά ητο αίτία αλλαγής αύτου τούτου του χαρακτήρος 
του Διαλόγου. Τώρα ευρισκόμεθα προ τετελεσμένου γεγονότος. Ή  Άγγλι
κανική Εκκλησία εύνοεί τήν ίερωσύνην τών γυναικών είς τάς τοπικάς 
Εκκλησίας αύτής. Ή  φράσις «οπως μή δίδηται...» φαίνεται νά ένθαρρύνη 
τήν απομάκρυνσιν τών Άγγλικανών έκ τής παραδόσεως αύτών ώς πρός τήν 
περί ίερωσύνης διδασκαλίαν. Ουτω, θά έπεθύμουν απαξ είσέτι νά ζητήσω 
από τόν Πρόεδρον νά σκεφθή τήν δυνατότητα αποφυγής τής φράσεως, ή 
όποία θά ήδύνατο είς τό μέλλον νά αποδυναμώση τήν θέσιν τών Ορθόδοξων 
Εκκλησιών είς τόν Διάλογον.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ. Τό κείμενον, αγιε αδελφέ, προσπαθεί
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νά άποφύγη τήν παράλληλον έκθεσιν τών έκατέρωθεν θεολογικών άπόψεων. 
Πράγμα τό όποΐον άκριβώς δέν βοηθεΐ τόν Διάλογον.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γαλίτης. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ώς μέλος τής 
Έπιτροπής Διαλόγου μετά τών Άγγλικανών θά ήθελα νά έπισημάνω ότι 
έκεΐ όπου υπάρχουν συμφωνίαι άπόψεων καταρτίζεται κοινόν κείμενον. 
Έ ά ν δέν έπιτευχθή τοιαύτη συμφωνία, τότε καταγράφονται αί διαφωνίαι 
έκατέρας πλευράς είς τό κοινόν κείμενον. Τηρεΐται δηλαδή κατ’ ουσίαν ή 
άρχή, τήν όποίαν προβάλλει τό προτεινόμενον προοίμιον, όταν λέγει. «έν 
περιπτώσει άδυναμίας υπερβάσεως συγκεκριμένης θεολογικής διαφοράς... »

(§ 7). ,
Ο Σεβ. Κ ρουτίτσκης. Νομίζω ότι θά ητο καλλίτερον νά άπαλειφθή ή 

φράσις «οπως μή δίδηται μεγάλη σημασία είς τήν παράλληλον έκθεσιν καί 
περιγραφήν των έκατέρωθεν θέσεων».

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Παραλείπεται ή φράσις «ητις προδίδει μάλλον  
άσυμφωνίαν».

Ο Σεβ. Γραμματεύς. Θά ήδυνάμεθα ώσαύτως νά παραλείψωμεν καί 
τό «οπως μή δίδηται μεγάλη σημασία είς τήν παράλληλον έκθεσιν».

Ο Σεβ. Κεντρώ ας Αφρικής. Νά άπαλειφθή ή μεταξύ τών δύο κομμά
των φράσις καί νά άναγνωσθή «οπως τονίζηται».

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Νομίζω ότι ή πρότασις του άγίου Γραμματέως κα
λύπτει καί τάς δύο πλευράς.

Ο Σεβ. Κ ρουτίτσκης. Σεβ. Πρόεδρε, έπανέρχομαι είς τήν πρώ- 
την πρότασίν μου. Πρωτον, θά έπεθύμουν νά γίνη σαφές. θά άλλάξωμεν 
ή όχι τόν χαρακτήρα του ήμετέρου Διαλόγου μετά τών Άγγλικανών μετά 
τήν άπόφασιν αυτών διά τήν ίερωσύνην τών γυναικών έν τή Έκκλησία; 
Έ ά ν άντιλαμβάνομαι καλώς, όχι. Κατά συνέπειαν, ή ήμετέρα διατύπωσις 
θά ήδύνατο νά είναι ώς άκολούθως. «Είδικώτερον ώς πρός τό θεματολό- 
γιον τοϋ Δ ιαλόγου ή Έπιτροπή προτείνει», άπαλείφεται ή έπομένη φράσις 
καί άντικαθίσταται διά τής φράσεως. «παρά τά έκ των προαναφερθεισων 
δυσχερειων σχετικά έμπόδια, συνεχίζεται έπίσης ή συζήτησις έπί των 
δογματικων θεμάτων». Έ ν  συνεχεία ένδείκνυται νά υποδειχθή ότι καί έτερα 
θέματα δύνανται νά έπιλεγουν.

Ο Σεβ. Π εριστερίου. Συμμερίζομαι τήν αποψιν του άδελφου άγίου 
Κεντρώας Άφρικής.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει, νά προστεθή καί «έπί 
δογματικών θεμάτων διαχωριζόντων τάς δύο Έκκλησίας». Συμφωνεΐτε 
αγιε Κρουτίτσκης;

Ο Σεβ. Κ ρουτίτσκης. Μάλιστα, αγιε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.

Λύεται ή συνεδρία.
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Ζ '  ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 1986)

* * *

Απογευματινή Συνεδρία 
(15.00 - 16.45)

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Συνεχίζομεν τήν συζήτησιν έπί του δευτέρου κει
μένου. Ο  αγιος Τρανσυλβανίας έζήτησε τόν λόγον διά νά κάμη μίαν διόρ- 
θωσιν.

Ό Σεβ. Τρανσυλβανίας: Ευχαριστώ. Θά ηθελον νά εϊπω τι είς τήν σε
λίδα 2 της είσαγωγης, έκεΐ ένθα ομιλουμεν περί προσπαθείας διά τόν συντο
νισμόν τών Διαλόγων. Πρέπει νά καταστήσωμεν σαφές ότι δέν πρόκειται 
έδώ νά δημιουργήσωμεν μίαν νέαν Επιτροπήν. Διά τουτο μετά τήν λέξιν 
«έπιβάλλεται» θά έδει νά προσθέσωμεν «έν περιπτώσει ανάγκης». Επίσης, 
έάν συμφωνητε, θά ήδυνάμεθα νά απαλείψωμεν τήν τελευταίαν φράσιν, ή 
οποία αναφέρεται είς εν συντονιστικόν όργανον, διά νά αποφύγωμεν τήν 
ίδέαν ένός διαρκους οργάνου.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ τόν αγιον Τρανσυλβανίας διά τήν 
έπεξήγησιν. Οί Διάλογοι διεξάγονται από υπεύθυνα σώματα, τά οποΐα 
ορίζονται από τάς Εκκλησίας των. Επομένως, χρειάζεται νά γίνη μία άπλη 
προσαρμογή αυτών πού γίνονται είς τούς Διαλόγους, έδώ είς τήν Διάσκεψιν. 
Ο  Πρόεδρος της Επιτροπης προτείνει απάλειψιν του δευτέρου μέρους της 
φράσεως. Μόνον έάν παραστή ανάγκη θά υπάρξη προσπάθεια συντονισμου 
από κάποιον όμιλον προσώπων.

Ό Ε λλογιμ . Κ αθηγ. Γαλίτης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, είς τήν § 2 αντί «καί- 
περ ούσα ή άγία, καθολική καί άποστολική Εκκλησία»  νά εϊπωμεν «καίπερ 
εχει συνείδησιν οτι είναι...». Ολίγον κατωτέρω, έκεΐ όπου γίνεται λόγος περί 
«άποσαφηνίσεως τον ολου έκκλησιολογικον θέματος», διατί αναφέρομεν 
μόνον τά μυστήρια, τήν χάριν, τήν ίερωσύνην καί τήν αποστολικήν διαδοχήν; 
‘Υπάρχουν καί άλλα θέματα, τά οποΐα συνδέονται μέ τήν έκκλησιολογίαν 
καί χρειάζονται κάποιαν συζήτησιν καί διευκρίνησιν. Θά προέτεινα νά μή 
απαριθμήσωμεν τά έπί μέρους θέματα.

Είς τήν § 3 υπάρχει μία ανακρίβεια, διότι δέν «πορευόμεθα πρός τήν 
κοινήν παράδοσιν». Ή  Ο ρθοδοξία ευρίσκεται έντός της παραδόσεως της 
αδιαιρέτου Εκκλησίας. Είς τήν § 4 θά ητο προτιμότερον νά λεχθή ότι οί 
διμερεΐς Θεολογικοί διάλογοι «στοιχουσι τή ομοφώνω αποφάσει». Είς τήν § 
2 της δευτέρας σελίδος ή λέξις «υπέρβασις» μπορεΐ νά σημαίνη καί παραμε
ρισμόν. Ε νώ  ήμεΐς θέλομεν λύσιν τών βασικών θεολογικών διαφορών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή  γραμματεία της Επιτροπης δέχεται τάς προτει- 
νομένας αλλαγάς;

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδάς: Αί περισσότεραι παρατηρήσεις 
αναφέρονται είς σημεΐα, τά οποΐα έλάβομεν αυτούσια από τό σχέδιον κειμέ
νου της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Επιτροπης, καί έπί τών οποίων
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δέν έγένοντο παρατηρήσεις κατά τάς έν Ολομελεία συζητήσεις. Τό θέμα τής 
«πορείας πρός τήν κοινήν παράδοσιν» άναφέρεται είς τάς Μ ικτάς Θ εολογι
κάς Επιτροπάς κατά τόν Δ ιάλογον καί όχι είς τήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν. 
Οπωσδήποτε υπάρχουν πολλοί τρόποι διατυπώσεως ένός καί του αύτου 
πράγματος. Άκολουθεί συζήτησις πρός βελτίωσιν του κειμένου, έπί τή βάσει 
τών γενομένων λεκτικών καί άλλων παρατηρήσεων. Ή  Ολομέλεια στρέφει 
τήν προσοχήν αύτής πρός τήν εκφρασιν «πορεία πρός τήν κοινήν παράδο
σιν», ήτις καί ερχεται ώς αντιστάθμισμα τής καταφάσεως, ότι ή Ορθόδοξος 
Εκκλησία «εχει συνείδησιν οτι είναι ή Μία, Αγία , Καθολική καί Άποστολική  
Εκκλησία». Επιτυγχάνεται ουτως ποιά τις ίσορροπία, αποφεύγεται κάθε 
θριαμβολογία καί υπογραμμίζεται ότι κριτήριον καί σκοπός τών Διαλόγων 
είναι αύτή αυτη ή παράδοσις.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γαλίτης: Είς τήν § 2 του Διαλόγου μετά τών 
Άγγλικανών θά έπεθύμουν νά προστεθή καί ή έν Μόσχα δήλωσις του 1976. 
Είς τό τέλος του αφορώντος είς τόν αύτόν Διάλογον τμήματος συνισταται 
όπως συζητηθουν θέματα πνευματικότητας, ποιμαντικής μερίμνης καί δι
ακονίας. Τοιαυτα θέματα εχουν ήδη συζητηθή. Καί ϊσως αντί του όρου 
«πνευματικότης» θά ητο προτιμότερον νά χρησιμοποιήσωμεν τόν όρον 
«πνευματική ζωή». Ή  πρότασίς μου είναι, πάντως, νά απαλειφθή όλη ή πα
ράγραφος.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Κοζλόφσκυ: Σεβ. Πρόεδρε, έξ όσων γνωρίζω δέν 
ήμην τότε είς τήν Μόσχαν, αλλ’ ανέγνωσα τήν εκθεσιν. Γνωρίζω ότι είς τήν 
Μόσχαν έγένετο συζήτησις έπί του θέματος τούτου, αλλά δέν υπάρχει κείμε
νον, τό όποίον περιέχει δήλωσιν. Ε χ ω  τό κείμενον τής Συμφωνίας τής Μό
σχας, αλλά είς τουτο δέν υπάρχει τοιαύτη δήλωσις. Γνωρίζω ότι τοιαύτη δή
λωσις υπάρχει τό 1978 είς Άθήνας καί ότι ή δήλωσις αύτή ευρίσκεται είς τήν 
Συμφωνίαν του Δουβλίνου ώς παράρτημα είς τό κείμενον. Διά τουτο έφιστώ 
τήν προσοχήν υμών έπί του γεγονότος ότι, παρά τάς γενομένας βεβαίως είς 
Μόσχαν συζητήσεις, είς εν κείμενον ώς τό υφ ’ ήμών καταρτιζόμενον τώρα 
είναι καλλίτερον, νομίζω, νά αναφερώμεθα είς γραπτά μαλλον κείμενα παρά 
είς προφορικάς συζητήσεις.Αύτό είναι εν σημείον. Ετερον σημείον είναι τό 
έξής: Χειροτονίαι γυναικών έγένοντο πολύ πρίν τό 1976. Ε ά ν  ένθυμουμαι 
καλώς, πρό πολλών ήδη έτών είς τό Χόγκ-Κόνγκ, λ.χ. καί εϊς τινας άλλας 
έπαρχίας ή Άγγλικανική Εκκλησία είσήγαγε τήν χειροτονίαν τών γυναικών 
καί δέν ήρχισαν αί χειροτονίαι γυναικών μόλις κατά τήν δεκαετίαν του 1970. 
Διά τουτο νομίζω ότι έάν τουτο προϋπήρχε, θά εδει νά αναφέρεται ρητώς 
είς τό κείμενον του 1978. Μνημονεύεται έκεί εν «Treatment» τής Ορθοδόξου 
‘Εκκλησίας. Βεβαίως θά ητο δυνατόν νά χρησιμοποιηθή άλλη λέξις καί νά 
λεχθή ότι συζήτησις έπί του θέματος έγένετο είς Μόσχαν, αλλά δέν υπάρχει 
έπίσημον κείμενον. Αύτή είναι ή πρότασίς μου.

Ο Σεβ. Κιέβου: Σεβ. Πρόεδρε, αντιτίθεμαι είς τήν απάλειψιν του τέ
λους τής παραγράφου αύτής διά τόν έξής λόγον: Ε φ ’ όσον ή Άγγλικανική 
Εκκλησία είσάγει τήν ίερωσύνην τών γυναικών, καί ό χαρακτήρ του Διαλό
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γου μεταξύ τών Άγγλικανών καί τών Ορθόδοξων άλλάζει κατά τι. Νομίζω 
ότι πρέπει νά υπογραμμίσωμεν τήν άλλαγήν αυτήν. Έ ά ν ήμεΐς άπαλείψωμεν 
τά θέματα αυτά, τότε δέν θά δυνάμεθα νά καθορίσωμεν τήν θέσιν ήμών έν 
τω Διαλόγω τούτω. Διά τουτο, έπιμένω νά διατηρηθουν τά θέματα αυτά είς 
τό κείμενον.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Θέτω τό θέμα ένώπιον τής Όλομελείας. 
Θέλετε νά μείνη ή νά άπαλειφθή ή παράγραφος;

Η  Ολομέλεια προτείνει οπως τό κείμενον παραμε^ y  ώς πρός τό 
σημείον τοϋτο ώς έχει.

Ο Ελλογιμ. Καθηγ. Γαλίτης. Είς τόν Διάλογον μετά τών 
Παλαιοκαθολικών, σελ. 4, σημεΐον α ', όμιλουμεν περί «τάσεων περιωρισμέ- 
νων καί τοπικων». Δέν είναι σαφές. Έ άν έννοουμεν μόνον τήν Ευαγγελικήν 
Έκκλησίαν τής Γερμανίας, δέν έχω άντίρρησιν. Αί τάσεις όμως πρός μυστηρι- 
ακήν κοινωνίαν μετά τών Άγγλικανών δέν είναι περιωρισμέναι, ούτε τοπικαί.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδάς. Άδικουμεν τούς Παλαιοκαθολικούς 
μέ τήν άπάλειψιν του σημείου τούτου. Πρωτον, δέν έπεμβαίνομεν είς τά 
όσα άπεφασίσθησαν καί έγιναν πρό τής ένάρξεως του Διαλόγου. Άπλώς 
προοπαθουμεν νά προβληματίσωμεν τούς Παλαιοκαθολικούς ώς πρός τάς 
συνεπείας του Διαλόγου ήμών έπί «παλαιων πράξεων» αυτών. Δεύτερον, 
ή μυστηριακή διακοινωνία μετά τής Ευαγγελικής Έκκλησίας τής Γερμα
νίας δέν έχει είσέτι τύχει έπίσημου έγκρίσεως, άλλ’είναι μάλλον άπόρροια 
προσωπικών τινων έκκεντρικοτήτων ή σκοπιμοτήτων.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γαλίτης. Δέν διαφωνώ ώς πρός τήν προβλημα
τικήν, άλλ’ ώς πρός τήν διατύπωσιν. «άφ’ έτέρου δέ πρός πρόσκλησιν της  
έν λόγψ  Έκκλησίας δ ι’ άναθεώρησιν της άποφάσεως αύτης». Ό τα ν  μία 
Έκκλησία φθάση είς τήν λήψιν άποφάσεως νά μή συμμετάσχη είς κάποιον 
Διάλογον ή νά διακόψη κάποιον Διάλογον, πιστεύω ότι θά έχη μελετήσει είς 
βάθος καί πλάτος τό θέμα. Προτείνω, λοιπόν, νά παραλείψωμεν τό δεύτερον 
αυτό μέρος τής προτάσεως. Τό θέμα ένδιαφέρει ίδιαιτέρως τήν Έκκλησίαν 
Ιεροσολύμων, ή όποία ήδη έδήλωσε ότι δέν θά λάβη μέρος είς τόν Διάλογον 
μετά τών Μετερρυθμισμένων.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ό  Πρόεδρος καί ό Γραμματεύς τής Έπιτροπής 
έχουν τόν λόγον.

Ο Ε λλογιμ .Κ αθηγ. Φειδάς. Δέν ζημιουται τό κείμενον έάν άπαλειφθή 
ή σχετική διατύπωσις. Καί ίσως πρέπει νά άποφασίσωμεν τήν άπάλειψιν 
αυτής, έφ’ όσον υπάρχει ρητή ευαισθησία μιάς τοπικής Έκκλησίας.

Ο Σεβ. Τρανσυλβανίας. Συμφωνώ έπίσης. Θά έπεθύμουν όμως νά 
έπιστήσω τήν προσοχήν υμών είς τό γεγονός ότι τό «καλείσθαι» δέν είναι 
συνώνυμον του «ύποχρεοϋσθαι». Θά έπρόκειτο δι’ άδελφικήν πρόσκλη
σιν, άπευθυνόμενην πρός μίαν Έκκλησίαν διά νά διαφυλαχθή ή ένότης της 
Ορθοδοξίας.

Η  Ολομέλεια άποφασίζει τήν άπάλειψιν τοϋ δευτέρου σκέλους της 
προτάσεως.
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Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Μπουέβσκυ: Σεβ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θά 
ομιλήσω έπί του τελευταίου μέρους του Προλόγου. Είναι ακριβώς τό θέμα, 
τό οποΐον έτέθη υπό του πατρός Τιμοθέου, αλλ’ έχω έπ’αυτου νά θέσω ετερον 
έρώτημα. Είς τό τελευταΐον έδάφιον του Προλόγου λέγεται ότι: «Η  μετά τήν 
τυχόν έπιτυχή όλοκλήρωσιν τον εργου Θεολογικον τινός Δ ιαλόγου πανορ
θόδοξος άπόφασις διά τήν άποκατάστασιν τής έκκλησιαστικής κοινωνίας 
δέον οπως έρείδηται έπί τής όμοφωνίας πασών τών κατά τόπους Ορθόδοξων 
Εκκλησιών». Είναι προφανώς ορθόν καί φυσικόν. Ε ν  συνεχεία όμως λέγε
ται: «... η τουλάχιστον έπί τής μή άντιθέσεώς τινος τούτων». Επιθυμώ  νά 
έρωτήσω: Ε ά ν  μία οίαδήποτε τών Ο ρθόδοξων Εκκλησιών δέν δέχεται 
τόν Διάλογον αυτόν η τουλάχιστον τά αποτελέσματα του Διαλόγου τού
του - έννοώ τήν αποκατάστασιν της έκκλησιαστικης κοινωνίας - έάν ουδέν 
λέγη έναντίον, δέν αντιδρά, αλλά παραμένει είς τό περιθώριον, νομίζω ότι 
έκ του γεγονότος τούτου θά διασπασθή ή ένότης της Ορθοδοξίας, διότι ή 
έκκλησιαστική κοινωνία δέν είναι αποτέλεσμα αποφάσεως μέρους τινός τών 
Ορθόδοξων Εκκλησιών, καί άν ακόμη μία τούτων δέν τήν αποδέχηται, αλλά 
του πληρώματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Υποθέτω μίαν περίπτωσιν 
καθ’ ην, μετά τό πέρας του Διαλόγου, αποφασίζεται ή αποκατάστασις της 
έκκλησιαστικης κοινωνίας. Γνωρίζετε ότι προβλέπεται μία συνάντησις μετά 
τών έκπροσώπων της Εκκλησίας, μεθ’ ης αποκατεστάθη ή έκκλησιαστική 
κοινωνία. Ό μω ς Ορθόδοξός τις τοπική Εκκλησία παραμένει είς τό περι
θώριον, λέγουσα ότι «δέν δύναμαι νά δεχθώ τοντο». Δέν αντιδρά, αλλά καί 
δέν αποδέχεται. Κατανοεΐτε ότι τοιαύτη κατάστασις διασπά τήν ορθόδοξον 
ένότητα. Δέν πρέπει ϊσως νά παραβλεφθή ότι υφ ’οίανδήποτε διαδικασίαν 
ή αποκατάστασις της έκκλησιαστικης κοινωνίας δέν θά πραγματοποιηθή, 
εί μή μόνον έάν τήν δεχθουν πάσαι αί κατά τόπους Εκκλησίαι. Δέν ομιλώ 
περί της ακολουθητέας διαδικασίας διά τήν αναθεώρησιν του κειμένου, 
αλλά περί αυτης ταύτης της αρχης. Νομίζω ότι ή αρχή είναι αντιφατική. 
Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Θέτω ένώπιον της Ολομελείας τήν πρότασιν περί 
απαλείψεως του τελευταίου τμήματος της τελευταίας φράσεως του προοι
μίου.

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδάς: Διά τήν σύνταξιν της έν λόγω προτάσεως 
ο Σεβ. Πρόεδρος της Επιτροπης έβαλε τήν σφραγΐδα όλης της ορθοδόξου 
θεολογικης ευαισθησίας του καί έγώ προσέθεσα τήν πρότασιν, τήν οποίαν 
συζητουμεν τώρα καί ή οποία έκφράζει τήν κανονικήν ευαισθησίαν. Ή  σιωπή 
δέν είναι στοιχεΐον άγνωστον είς τήν κανονικήν παράδοσιν της Εκκλησίας 
μας, σημαίνει δε πάντοτε αποδοχήν υπό της έκκλησιαστικης συνειδήσεως. 
Ό τα ν όμως λέγωμεν «δέν θά τό δεχθώ», τότε πρόκειται περί απορρίψεως 
καί όχι βεβαίως περί σιγής . Ή  πρότασις αντικατοπτρίζει σαφώς τήν κανο
νικήν παράδοσιν. Δυνάμεθα βεβαίως νά τήν απαλείψωμεν, αλλά παρακαλώ 
νά αναλογισθητε καί τάς συνεπείας της απαλείψεως.

Ό Σεβ. Πέτρας: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, όπως είναι διατυπωμένη ή παρά
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γραφος δίδει τό δικαίωμα είς κάθε Εκκλησίαν νά αναχωρή από ενα Διά
λογον όποτε θέλει. Καί αί λοιπαί Εκκλησίαι μένουν άπλώς θεαταί αύτής 
τής καταστάσεως. Άφήνουν δηλαδή τήν αδελφήν Εκκλησίαν όχι μόνον 
έλευθέραν, αλλά καί ακάλυπτον. Πρέπει νά ευρεθή μία διατύπωσις, ή όποία 
θά ένθαρρύνη τήν συμπαράστασιν τής έχούσης δυσκολίας Εκκλησίας.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, τό θέμα τό όποίον θί
γει ή παράγραφος είναι σπουδαίον, δ ι’αύτό δέ καί πρέπει αυτη νά παραμείνη. 
Ό πω ς είπε καί ό κ. Φειδας, είς τήν ορθόδοξον παράδοσιν διά τής σιωπης 
έκφράζεται κατ’ούσίαν ή συγκατάθεσις. Ή  διατύπωσις είναι αρίστη.

Ο Σεβ. Καρθαγένης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ούδεμίαν εχω αντίρρησιν 
ώς πρός τήν παράγραφον ταύτην. Ε χ ω  όμως αντιρρήσεις όσον αφορα είς 
τά όσα ό αδελφός αγιος Πέτρας ανέφερεν. Ε ν α ς  Διάλογος αρχίζει μέ παν
ορθόδοξον απόφασιν. Πιστεύω λοιπόν ότι καμμία Ορθόδοξος Εκκλησία 
δέν εχει δικαίωμα νά έγκαταλείψη ενα Διάλογον χωρίς πανορθόδοξον 
απόφασιν.

Ο Α ίδεσιμολ. Πρωτοπρ. Μποροβόι: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ή πρότα
σίς μου είναι ή έξής: Τό τέλος του προλόγου, είς τήν τελευταίαν παράγρα
φον, έπί τής όποίας διεξήχθη έδώ τοιαύτη ζωντανή συζήτησις, νά κλείνη 
διά τής φράσεως: «Η  άποκατάστασις της έκκλησιαστικης κοινωνίας δέον 
οπως έρείδηται έπί της όμοφωνίας πασών τών κατά τόπους Ορθόδοξων 
Εκκλησιών, έκφραζόμενης είς είδικήν Π ανορθόδοξον συνέλευσιν». Διατί; 
Πρώτον, ϊνα αποκατασταθή ή εύχαριστιακή κοινωνία, όπερ σημαίνει κατ’ 
ούσίαν ενωσιν μετά τινος άλλης έτερόδοξου Εκκλησίας, δέν αρκεί μόνον ή 
περάτωσις του Θεολογικου Διαλόγου. Τουτο όδηγεί είς μεγάλην αλλαγήν τής 
ζωής τής όλης Ορθοδοξίας. Διά τουτο, έάν πάσαι οί Ο ρθόδοξοι Εκκλησίαι 
συμφωνουν ότι έπερατώθη ό Διάλογος, δέον νά δεχθώμεν ότι τότε πρέπει νά 
συγκληθή είδική Πανορθόδοξος συνέλευσις, είς τήν όποίαν νά διακηρυχθή 
πανηγυρικώς ή ένότης τής Ορθοδοξίας έν τή αποκαταστάσει τής κοινωνίας. 
Είς τήν συνέλευσιν αύτήν θά είναι παρουσα έπίσης καί ή Εκκλησία, ή όποία 
εχει αντιρρήσεις, έάν βεβαίως εχη ή άν εχη έπιφυλάξεις τινάς ή εστω έάν 
τηρή σιγήν. Αυτη οφείλει νά διευκρινήση είς τήν κοινήν συνέλευσιν τήν θέ
σιν αύτής. Ουτως, έν πάση περιπτώσει, ή αποκατάστασις τής κοινωνίας θά 
αποφασισθή διά Πανορθοδόξου συνελεύσεως. Θά έπεθύμουν, έν τούτοις, 
νά υπομνήσω ότι δέν εϊμεθα όμοσπονδία Εκκλησιών, ώς τό Παγκόσμιον 
Συμβούλιον Εκκλησιών. Θεός φυλάξοι! Ό τε  Εκκλησία τίς καθίσταται μέ
λος διατηρεί τό κυριαρχικόν δικαίωμα αύτής νά δεχθή μίαν κοινήν πράξιν, 
νά τήν απορρίψη ή καί νά τηρήση σιγήν. Είναι σαφώς καθωρισμένον είς 
τό Π.Σ.Ε., ώς καί έν τή Οίκουμενική Κινήσει, ότι ή ενωσις θά έπιτευχθή, 
τότε, ότε θά γίνη όμοφώνως αποδεκτή. Νομίζω ότι πρέπει νά συγκληθή μία 
Πανορθόδοξος Διάσκεψις, ή όποία θά αποκαταστήση τήν έκκλησιαστικήν 
κοινωνίαν.

Ο Σεβ. Π ρόεδρος : Εύχαριστώ αίδεσιμολογιώτατε. Θέλω όμως νά 
υπενθυμίσω ότι εχει καθορισθή πανορθοδόξως ή διαδικασία λήξεως τών
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Διαλόγων. Ό τα ν  μία Διορθόδοξος Έπιτροπή πού διεξάγει τόν Διάλογον 
φθάση είς τό σημεΐον νά κρίνη ότι ό Διάλογος έχει λήξει, διά του Προέ
δρου της κοινοποιεΐ τήν άπόφασιν αυτήν είς τόν Οίκουμενικόν Πατριάρχην 
καί έκεΐνος διά Γραμμάτων άναγγέλλει τό πράγμα είς τάς Έκκλησίας, αί 
όποΐαι ήμπορουν νά άπαντήσουν ότι δέχονται ή όχι, άκόμη, νά ζητήσουν 
όποιανδήποτε αλλην άντιμετώπισιν του ζητήματος. Αυτομάτως δέν ήμπορεΐ 
νά συγκληθή Πανορθόδοξος Διάσκεψις διά νά άποφασισθή, έάν έτελείωσεν 
ή δέν έτελείωσεν ό Διάλογος.

Ο Σεβ. Π εριστερίου. Νομίζω, αγιε Πρόεδρε, ότι πρέπει νά 
άποφασίσωμεν, έάν δυνάμεθα νά άφήσωμεν μερικά περιθώρια ευλυγισίας 
είς τάς Έκκλησίας ή όχι. Έ ά ν  τοιαύτη είναι ή έπιθυμία μας, ή πρότασις 
πρέπει νά παραμείνη. Είς περίπτωσιν όμως κατά τήν όποίαν έπιθυμουμεν 
νά διατηρήσωμεν έμφανή τήν ένότητα τής Ορθοδοξίας έντός τών πλαισίων 
τών Διαλόγων, τότε πρέπει ή πρότασις νά άπαλειφθή.

Ο Σέβ. Κιέβου. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, συγχέομεν ένταυθα δύο θέ
σεις. Πρωτον, ή περάτωσις του Διαλόγου είναι έν πράγμα, ή δέ είσοδος 
είς έκκλησιαστικήν κοινωνίαν - ευχαριστιακήν κοινωνίαν - είναι έτερον 
πράγμα. Ή  διαδικασία περατώσεως του Θεολογικου Διαλόγου άναφέρεται 
είς τήν προτελευταίαν παράγραφον. Δέν έχομεν άντιρρήσεις έπ’ αυτου. 
Άντιθέτως, ώς πρός τήν άποκατάστασιν τής έκκλησιαστικής κοινωνίας έν 
τή Ευχαριστία, μία τοιαύτη άπόφασις δέν είναι δυνατόν νά ληφθή ανευ 
συμμετοχής πασών τών Ο ρθόδοξων Έκκλησιών, ανευ ουδεμιάς έξαιρέσεως. 
Διά τουτο ή τελευταία παράγραφος πρέπει νά έκφράζει σαφώς καί άκριβώς 
τήν ίδέαν ότι δυνάμεθα νά είσέλθωμεν είς έκκλησιαστικήν κοινωνίαν ώς μία 
Ορθόδοξος Έκκλησία. Καί έάν μία τών τοπικών Έκκλησιών άντιτίθεται είς 
τήν είσοδον είς έκκλησιαστικήν κοινωνίαν, ή κοινωνία αυτη δέν είναι δυνα
τόν νά πραγματοποιηθή. Διατί; Διότι διά τής άποκαστάσεως τής κοινωνίας 
μετά τής έτερόδοξου Έκκλησίας, ή όποία έπέστρεψεν είς τήν διδασκαλίαν 
τής Άρχαίας Έκκλησίας, διασπώμεν τήν ήμετέραν ένότητα μετά τινος τών 
ήμετέρων τοπικών Έκκλησιών. Ουτως, είναι σαφές ότι ή έκκλησιαστική 
κοινωνία δέν είναι δυνατόν νά άποκατασταθή ανευ συμφωνίας πασών τών 
Ορθόδοξων Έκκλησιών, ανευ έξαιρέσεώς τινος. Κατά τήν γνώμην μου δέν 
υπάρχει αλλη όδός.

Ο Σεβ. Τρανσυλβανίας. Άντιμετωπίζομεν άντίφασιν μεταξύ δύο 
άρχών. Ά φ’ ένός τής άρχής της ένότητος τής Ορθοδοξίας καί άφ’ έτέρου 
τής έλευθερίας έκάστης τοπικής Έκκλησίας. Διά νά λύσωμεν τό πρόβλη
μα έχομεν τήν έμπειρίαν τής Ο ρθοδοξίας κατά τήν πρώτην χιλιετίαν. Ή  
Ορθοδοξία τών έπτά Οίκουμενικών Συνόδων άπέδωσε πάντοτε προτεραιό
τητα είς τήν ένότητα τής Ορθοδόξου Έκκλησίας. Διά τουτο θά προέτεινον 
κι έγώ τήν άπάλειψιν του δευτέρου σκέλους τής έπίμαχου φράσεως.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Πατέρες καί άδελφοί, νομίζω ότι ή κατάστα- 
σις άποσαφηνίζεται. Ή  αποψις τών περισσοτέρων όμιλητών είναι ότι
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πρέπει νά απαλειφθή τό τελευταΐον μέρος της φράσεως. Ε φ ’ όσον τουτο 
έγένετο αποδεκτόν καί υπό του Προέδρου της Επιτροπης δυνάμεθα νά τό 
αποδεχθώμεν καί ώς Ολομέλεια.

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, θά αρχίσω μέ 
ώρισμένας έπί μέρους παρατηρήσεις έπί του κειμένου καί θά καταλήξω μέ 
βασικάς τινας σκέψεις έπί του Προοιμίου, τό οποΐον καί ένέχει ίδιαιτέραν 
σπουδαιότητα. Είς τόν Διάλογον μετά τών Άγγλικανών, σελ. 3, § 1, λέγε
ται ότι υπάρχουν τάσεις υποβαθμίσεως του Διαλόγου από μέρους τών 
Άγγλικανών. Νομίζω ότι δέν πρέπει νά παραμείνη ή φράσις αυτή. Είς πε- 
ρίπτωσιν όμως κατά τήν οποίαν θά έπέμενεν ή Ολομέλεια, προτείνω νά 
μεταφερθή είς τό τέλος της προτάσεως.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ίσως δέν είναι ορθόν είς κείμενον, το οποΐον παρα- 
πέμπεται είς τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον νά υπάρχη μία ανομολόγησις, 
ότι ή Άγγλικανική Εκκλησία τείνει νά υποβαθμίση τόν Διάλογόν μας. 
Προσωπικώς, δέν θά ηθελα νά υπάρχη ή φράσις αυτή. Είς τήν Ολομέλειαν 
έγένετο μία διαπίστωσις. Άς μή τήν συμπεριλάβωμεν είς τό κείμενόν μας.

Ό Σεβ. Φιλαδελφείας: Είναι μία πραγματικότης, τήν οποίαν δέν πρέ
πει νά αρνούμεθα καί ένώπιόν της οποίας δέν πρέπει νά έθελοτυφλουμεν. 
Ε νώ  ο Διάλογος της Άγγλικανικης Εκκλησίας μέ τήν Ρωμαιοκαθολικήν 
Εκκλησίαν παρουσίασε δυσκολίας καί περιπετείας, αί οποΐαι είναι είς όλους 
μας γνωσταί, ή Συνέλευσις του Άγγλικανικου Συμβουλευτικου Συμβουλίου, 
πού συνηλθεν είς τήν Άφρικήν, κατέταξε αυτόν πρώτον καί τόν Διάλογον 
μετά της Ο ρθοδόξου Εκκλησίας είς τήν τετάρτην καί τελευταίαν θέσιν. 
Αυτό δέν είναι υποβάθμισις;

Ό Σεβ. Κεντρώ ας Αφρικής: Θά προτιμουσα, αγιε Πρόεδρε, νά 
παραμείνη ή φράσις, μετατιθεμένη είς τό τέλος της προτάσεως, ώς είπε καί 
ο κ. Ζήσης.

Ό Σεβ. Αξώμης: Αυτή είναι καί ή δική μου άποψις, αγιε Πρόεδρε.
Ό Σεβ. Κ ρουτίτσκης: Σεβ. Πρόεδρε, κι’ έγώ βλέπω είς τό έδάφιον 

τουτο μίαν έσωτερικήν αντίφασιν. Πράγματι, έκφράζομεν είς τουτο όχι 
μόνον μετριοπάθειαν, αλλ’ έπίσης καί περίεργον ένθουσιασμόν, καίτοι 
διαπιστουμεν ότι ή Άγγλικανική Εκκλησία υποβαθμίζει τήν αξίαν του 
Διαλόγου τούτου. Διά νά είναι ή φράσις έξισορροπημένη προτείνω τήν 
ακόλουθον τροποποίησιν: «Ή  Γ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις 
διαπιστώνει οτι τό εργον τής Μ ικτής Επιτροπής τον Θεολογικον Διαλόγου  
μεταξύ της Ορθοδόξου καί τής ’Α γγλικανικής Εκκλησίας συνεχίζεται άχρι 
τονδε, παρά τάς τάσεις τών ’Αγγλικανώ ν νά ύποβαθμίσουν τήν άξίαν τον Δι
αλόγου τούτου». Ουδεμίαν έκφράζομεν ίκανοποίησιν, αλλά διαπιστουμεν 
τό γεγονός ότι ο Διάλογος συνεχίζεται παρά τήν έκ μέρους τών Άγγλικανών 
υποβάθμισιν. Ευχαριστώ.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Προτείνεται μία τροπολογία. Άντί νά εϊπωμεν 
«έκφράζει τήν ίκανοποίησιν αύτής» νά εϊπωμεν «άναγνωρίζει οτι συνεχί
ζεται».
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Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γαλίτης. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ή τάσις υποβαθμί- 
σεως του Διαλόγου δέν παρατηρεΐται μόνον έκ μέρους τών Άγγλικανών, 
άλλά καί έκ μέρους ήμών. Ό  Διάλογος ούτος είναι έξ άντικειμένου 
υποβαθμισμένος, διά τούς λόγους οί όποΐοι άναφέρονται είς τό κείμενον 
(χειροτονία γυναικών, άσαφεΐς έκκλησιολογικαί προϋποθέσεις, μυστηριακή 
κοινωνία, μή άπάλειψις του Filioque κ.τ.λ.). Γι’ αυτό καί θά προέτεινα νά μή 
άναφέρωμεν καθόλου τάς τάσεις υποβαθμίσεως.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Θά έπανέλθω καί πάλιν είς τήν πρότασιν του άγίου 
Κρουτίτσκης. Άντί νά έκφράσωμεν τήν ίκανοποίησίν μας, νά ε’ίπωμεν ότι 
άναγνωρίζομεν ότι συνεχίζεται τό έργον.

Ο Σεβ. Κρουτίτσκης. Ευχαριστώ, διότι έθέσατε είς ψηφοφορίαν τήν 
διόρθωσιν αυτήν. Διά νά τήν υποστηρίξω θά έπεθύμουν νά παρατηρήσω 
άκόμη ότι έκ μέρους τών Ορθόδοξων ουδέποτε υπήρξε ψυχρά θέσις είς τόν 
Διάλογον αυτόν. Άντιθέτως, υπήρξαμεν πάντοτε πολύ αίσιόδοξοι είς τόν Διά
λογον αυτόν, έξεφράσαμεν ζωηρώς τάς προειδοποιήσεις καί τούς φόβους 
ήμών είς τόν Πριμάτον τής Άγγλικανικής Έκκλησίας, τόν Άρχιεπίσκοπον 
του Καντέρμπουρυ, διότι ή καθιέρωσις τής ίερωσύνης τών γυναικών δύνα
ται νά περιπλέξη τόν ήμέτερον Διάλογον, τουθ’ όπερ δέν είναι έπιθυμητόν. 
Ουτω, διεκηρύξαμεν πάντοτε τήν θετικήν πλευράν τής δεσμεύσεως ήμών είς 
τόν Διάλογον αυτόν.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Γίνεται δεκτόν τό σημεΐον αυτό, πατέρες καί 
άδελφοί. Έπειδή όμως δι’ όλους τούς αλλους Διαλόγους έκφράζομεν 
ίκανοποίησιν, μήπως θά έπρεπε νά ε’ίπωμεν κάτι καί έδώ.

Η  Ολομέλεια υίοθετεί όμοφώνως τήν πρότασιν τοϋ άγίου Κρουτί-
τσκης.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης. Συνεχίζω τάς παρατηρήσεις μου αγιε 
Πρόεδρε. Είς τόν ίδιον Διάλογον έχει έκπέσει μία παράγραφος άπό τό πα
λαιόν κείμενον, ή όποία άναφέρεται είς τά ήδη έξετασθέντα θέματα, τά 
όποΐα δέν θά έπρεπε νά έπανέρχωνται ένώπιον τής Έπιτροπής Διαλόγου.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδάς. Έθεωρήσαμεν σκόπιμον νά παραλεί- 
ψωμεν τήν παράγραφον διά νά άφήσωμεν είς τήν κρίσιν τής Έπιτροπής 
Διαλόγου τά έσωτερικά ζητήματα τής διεξαγωγής του Διαλόγου.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γαλίτης. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ώς είσηγητής τής 
προτάσεως θά έπεθύμουν νά δώσω μερικάς έξηγήσεις. Συνεζητήθησαν 
ώρισμένα θέματα καί έλήφθησαν άποφάσεις τό 1870 έν Βόννη. Έ ν  συνεχεία, 
τά ί'δια θέματα συνεζητήθησαν καί έλήφθησαν καί αυθις άποφάσεις τό 1930 
έν Βουκουρεστίω. Υ πήρχαν πολλαί έπαναλήψεις. Άλλά καί ήμεΐς σήμερον 
έπανερχόμεθα έν πολλοΐς είς τά τότε συζητηθέντα θέματα. Ή  αποψίς μου 
είναι νά δεχθώμεν καί ήμεΐς τάς ήδη ληφθείσας άποφάσεις, έφ’ όσον μάλι
στα αύται έγένοντο άποδεκταί καί άπό τήν αλλην πλευράν, καί νά προχω- 
ρήσωμεν πρός τά πρόσωπα.

Ο Σεβ. Κιέβου. Σεβ. Πρόεδρε, κατανοώ τό ζήτημα τουτο κατά τόν 
άκόλουθον τρόπον. Έ ά ν κατά τόν ΙΘ ' αίώνα έλήφθησαν άποφάσεις τινές
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υπό τινων Εκκλησιών, αλλ’ όχι υπό πασών τών Ο ρθοδόξων Εκκλησιών, 
τουτο ούδόλως σημαίνει ότι οφείλομεν νά στηριχθώμεν έπ’ αύτών. Διά τουτο, 
θέματα, τά όποία έμελετήθησαν κατά τόν ΙΘ ' αίώνα, πρέπει νά έξετασθουν 
είς πανορθόδοξον Διάλογον, διότι τότε - κατά τόν ΙΘ ' αίώνα - δέν ελαβον 
μέρος είς τάς διμερείς ταύτας σχέσεις πασαι αί Εκκλησίαι. Ουτω, νομίζω 
ότι τουτο δέν είναι έπιστροφή είς τά αύτά θέματα. Είναι νέα θέματα, τά 
όποία αποφασίζονται είς πανορθόδοξον πλαίσιον.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Άναγνωστόπουλος: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, μέ 
έκάλυψε πλήρως ό αγιος Κιέβου.

Ο Σεβ. Π ρόεδρος : Ή  Ολομέλεια συμφωνεί μέ τήν απάλειψιν τής πα 
ραγράφου. Παρακαλώ τόν κ. Ζήσην νά μή εχη αντιρρήσεις έπί του θέματος. 
Εύχαριστώ.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης: Είς τόν Διάλογον μετά τών 
Παλαιοκαθολικών, σελ. 3, τελευταία παράγραφος, λέγομεν «κείμενα... περί 
τον προσώπου της Θεομήτορος». Πρότασίς μου είναι νά λεχθή «περί της 
Θεοτόκου». Δέν υπάρχει πρόβλημα ώς πρός τό πρόσωπον τής Θεοτόκου. 
Νά προστεθή έπίσης είς τά έξετασθέντα θέματα ή έσχατολογία.

Ο Ε λλογιμ .Κ αθηγ. Φειδας: Ή  Γραμματεία τής Επιτροπής εύχαριστεί 
διά τήν πρότασιν, τήν όποίαν καί δέχεται.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης: Είς τόν ϊδιον Διάλογον, σελ. 4, § 2, προ
τείνω τήν απάλειψιν τής λέξεως «δύο». Νά εϊπωμεν άπλώς «τά θέματα  
ταντα».

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδας: Επειδή εχομεν δύο σημεία, α' καί β', θά 
ητο προτιμότερον νά διατηρηθή ή λέξις.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης: Είς τόν Διάλογον μετά τών 
Ρωμαιοκαθολικών λέγομεν «ή Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις 
άναγνωρίζει τήν θετικήν μέχρι σήμερον...». Νομίζω ότι τό πνευμα τών έδώ 
συζητήσεων ητο έπιφυλακτικόν ώς πρός τό έάν ό Διάλογος ουτος είχε θετι
κά αποτελέσματα. Είναι αρκετά αύτά τά όποία λέγομεν έν συνεχεία. Π ρο
τείνω τήν απάλειψιν τής φράσεως αύτής.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδας: Δέν υπάρχει αντίρρησις, αγιε Πρόεδρε. 
Ή  Γραμματεία δέχεται τήν πρότασιν.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης: Είς τήν σέλ. 5, σέβ. αγιε Πρόεδρε, είς 
τόν τελευταίον στίχον τής προτελευταίας παραγράφου προτείνω αντί του 
«προβληματίζοντες τήν πορείαν τον Διαλόγου», «δυσχεραίνοντες τήν πο
ρείαν τον Διαλόγου». Καί έπιτρέψατέ μου τώρα, Σεβ. αγιε Πρόεδρε, νά 
παρουσιάσω τάς έξής σκέψεις έπί του προοιμίου. Ή  Ολομέλεια έζήτησε 
μίαν έκκλησιολογικήν θεμελίωσιν τών όσων λέγονται είς τό κείμενον. Τήν 
θεμελίωσιν ταύτην έπιχειρεί ή § 2. Τά όσα λέγονται είς τάς λοιπάς παραγρά
φους του προοιμίου είναι νέα προβλήματα, τά όποία ή Διορθόδοξος Π ρο
παρασκευαστική Επιτροπή δέν συνεζήτησε, αλλ’ ουτε καί ή Γραμματεία έπί 
τής Προπαρασκευής τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου προέβη είς σχετικάς 
είσηγήσεις. Ε χ ω  μάλιστα τήν έντύπωσιν ότι αί Εκκλησίαι δέν εχουν δώσει
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έντολήν νά κωδικοποιηθουν τά θέματα αυτά. Είναι προβλήματα πολύ δύ
σκολα. Άντιλαμβάνομαι ότι είσάγω εν πολύ δύσκολον θέμα, αλλά θά πρέπει 
ή αντιμετώπισίς του νά γίνη μετά πολλης περισκέψεως.

Ό Σεβ. Π ρόεδρος : Πατέρες καί αδελφοί, νομίζω ότι οί αντιπρόσωποι 
είς μίαν Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν έρχονται μέ πλήρη δικαι
οδοσίαν από μέρους της Εκκλησίας των νά είσηγηθουν καί νά συζητήσουν 
τά θέματα, τά οποΐα νομίζουν. Τό ότι εν θέμα δέν συνεζητήθη είς τήν Διορ- 
θόδοξον Προπαρασκευαστικήν Επιτροπήν δέν δεσμεύει τάς αντιπροσωπίας 
έδώ είς τήν Διάσκεψιν νά θίξουν θέματα ουσίας καί νά κάμουν προτάσεις. 
Άλλωστε, τό θέμα αυτό δέν είναι νέον, αποτελεΐ συνέχειαν καί συνέπειαν 
του γενικωτέρου θέματος τών Διαλόγων.

Ό Σεβ. Ελσιγκίου: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, τό περί Διαλόγου μετά τών 
Λουθηρανών κείμενόν μας είναι καλόν, αλλά παρατηρώ μίαν έλλειψιν, 
σοβαράν κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην. Δέν αναφέρομεν τίποτε ώς πρός 
τό θέμα της χειροτονίας τών γυναικών είς τήν Λουθηρανικήν Εκκλησίαν. 
Υπάρχουν Λουθηρανικαί Εκκλησίαι καί λουθηρανοί θεολόγοι, οί οποΐοι 
αναμένουν υποστήριξιν καί βοήθειαν από τούς ορθοδόξους ώς πρός τό 
θέμα αυτό. Προτείνω νά προστεθή μία παράγραφος.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ, αγιε αδελφέ. Επειδή πρέπει νά 
αναχωρήσωμεν διακόπτεται ή συζήτησις, ή οποία θά συνεχισθή αυριον.

Λύεται ή συνεδρία.

Μετά ταυτα οί αρχηγοί τών Άντιπροσωπιών έπισκέπτονται 
τήν Εθνικήν Προτεσταντικήν Εκκλησίαν της Γενεύης.
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Η ' Η Μ ΕΡΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 1986)

* * *

Πρωϊνή Συνεδρία 
(9.00 - 10.30)

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Σεβάσμιοι πατέρες καί άδελφοί, έφθάσαμεν σύν 
Θεω είς τήν τελευταίαν ήμέραν τών έργασιών μας. Πρώτη μέριμνα μας 
είναι ή όλοκλήρωσις τής συζητήσεως έπί του κειμένου τών Διαλόγων. Ό  
τελευταΐος όμιλητής, Σεβ. αγιος Έλσιγκίου, έθεσε τό θέμα τής χειροτο- 
νίας τών γυναικών διά τόν Λουθηρανισμόν καί τάς Μετερρυθμισμένας 
Έκκλησίας. Νομίζω καί προτείνω ταπεινώς, ότι δυνάμεθα νά προσθέσωμεν 
μίαν άκόμη άκροτελεύτιον παράγραφον, ώς έκείνην περί προσηλυτισμου, 
ή όποία θά άναφέρεται είς τό θέμα τής χειροτονίας τών γυναικών είς 
άμφότερας τάς Έκκλησίας.

Ο Σεβ. Τρανσυλβανίας. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, κατά τήν έν Όλομελεία 
συζήτησιν έγένετο πρότασις, όπως έν Πανορθόδοξον Συνέδριον  μελετήση 
τό πρόβλημα τής χειροτονίας τών γυναικών. Οφείλω νά όμολογήσω ότι ή 
ήμέτερα Έπιτροπή έλησμόνησε τήν σύστασιν αυτήν. Συμφωνώ μέ Υ μάς νά 
προστεθή μία φράσις είς τό τέλος του κειμένου καί νά λεχθή ότι ή ήμετέρα 
Διάσκεψις «συνιστα τήν μελέτην τοϋ ζητήματος της χειροτονίας των 
γυναικων ύπό Π ανορθοδόξου Έπιτροπης». H μελέτη αυτή θά ητο χρήσιμος 
δι’ όλους τούς Διαλόγους.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδάς. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, νομίζω ότι ή πρότα
σις του άγίου Τρανσυλβανίας είναι ορθή. Ή μπορεΐ νά γίνη έν τούτοις είδική 
μνεία έπί τών Διαλόγων μετά τών Λουθηρανών καί Μετερρυθμισμένων.

Η  Ολομέλεια έκφράζει τήν συμφωνίαν αύτης καί έπαφίει είς τήν 
Γραμματείαν της Έπιτροπης τήν σύνταξιν της σχετικης παραγράφου.

Ο Σεβ. Βανάτου. Ευχαριστώ, Σεβ. αγιε Πρόεδρε. Θά έπεθύμουν 
νά έπιστήσω τήν προσοχήν σας είς τόν Διάλογον μετά των ’Αρχαίων 
Άνατολικων Έκκλησιων. Έ χομεν τό χρέος, πρώτον, νά ένθαρρύνωμεν τόν 
Διάλογον αυτόν μετά τών Έκκλησιών, αί όποΐαι ευρίσκονται πολύ πλησίον 
είς ήμάς. Νά υπογραμμίσωμεν όχι μόνον τήν «έλπίδα», άλλ’ έπίσης καί τήν 
«έπιθυμίαν» μας νά φθάσωμεν είς τόν σκοπόν. Δεύτερον, τό ί'διον κείμενον 
παρέχει τήν έντύπωσιν ότι θέτωμεν όρους, ώς π.χ. τήν άποδοχήν του Ό ρου 
τής Δ' Οίκουμενικής Συνόδου. Προτείνω νά άλλάξωμεν τήν διατυπωσίν 
μας.

Ο Σεβ. Τρανσυλβανίας. Δυνάμεθα νά δεχθώμεν τάς γενομένας προ
τάσεις.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδάς. Άγιε Πρόεδρε, προσωπικώς ευχαριστώ 
πολύ διά τήν παρέμβασιν του Σεβ. Μητροπολίτου Βανάτου κ. Νικολάου, 
διότι, πράγματι, θά έπρεπε νά βελτιωθή ή διατύπωσις.

Ο Σεβ. Δημητριάδος. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, παρατηρώ ότι είς τό προ-
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οίμιον του κειμένου, ένώ έξαντλουνται τά διαδικασιακά θέματα, δέν γίνεται 
καμμία αναφορά είς τήν ανάγκην ένημερώσεως του λαου. Δέν ξέρω άν αυτός 
είναι ο κατάλληλος χώρος διά νά συμπεριληφθή κάποια διάταξις, ή οποία θα 
συνιστά - άν όχι νά έπιβάλη - είς τάς έπί μέρους Εκκλησίας νά αναλάβουν 
ηδη μίαν σπουδαίαν προσπάθειαν διαφωτίσεως καί ένημερώσεως του λαου 
μας έπί τών γιγνομένων. Κινδυνεύομεν νά προχωρουμεν είς συμφωνίας είς 
τήν κορυφήν, αγνοουντες τήν βάσιν.

Ό Σεβ. Τρανσυλβανίας: Νομίζω ότι δυνάμεθα νά δεχθώμεν τήν 
πρότασιν. Θά παρακαλουσα τόν αδελφόν μας νά μάς παρουσιάση τήν προ- 
τεινόμενην τροποποίησιν γραπτήν καί θά ληφθή αυτη υπ’ όψιν.

Ό Σεβ. Π άφου: Νομίζω, αγιε Πρόεδρε, ότι δέν πρέπει νά περιληφθή 
κάτι τέτοιο είς τό κείμενόν μας. Ως ποιμένες καί ώς Εκκλησίαι ένημερώνομεν 
τόν λαόν μας. Τοιαύτη προσθήκη δέν έχει θέσιν είς είσηγητικόν πρός την 
Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον κείμενον.

Ό Σεβ. Δημητριάδος: Άγιε Πρόεδρε, θεωρώ τό θέμα της 
ένημερώσεως του λαου ώς θέμα χρηζον αμέσου ένεργείας, συμφώνως πρός 
τήν σημείωσιν τον  κειμένου μας. Θεωρώ τήν πρότασίν μου  βασικήν. Είς τήν 
Ε λλάδα, τό ποίμνιόν μας δέν είναι αρκούντως ένημερωμένον.

Ό Α ίδεσιμολ. Πρωτοπρ. Μποροβόι: Σεβ. Πρόεδρε, ο σεβασμιώ- 
τατος Μητροπολίτης Δημητριάδος, ώς έπίσης καί ο σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης Πάφου έθεσαν εν πολύ σπουδαΐον ζήτημα. Πάντα όσα είπον 
υπηρξαν έν γένει πολύ ακριβη, Οί πιστοί μας πρέπει νά είναι πληροφορη- 
μένοι όχι μόνον έπί του τελευταίου υπό συζήτησιν θέματος, αλλ’ έξ ϊσου 
καί έπί τών τεσσάρων θεμάτων, έπί του τί ηδη έγένετο καί έπί του τί θά 
γίνη είς τό μέλλον. Δέν δυνάμεθα νά πράξωμέν τι άνευ τών πιστών. Νομί
ζω ότι έκάστη Εκκλησία οφείλει νά πληροφορήση τό ποίμνιον αυτης διά 
τών υφισταμένων είς τήν Εκκλησίαν ταύτην μέσων καί δυνατοτήτων. Καί 
τουτο δι’ ϊδιον όφελος καί διά τήν έπιτυχίαν της προπαρασκευης της μελ- 
λούσης Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Ό Σεβ. Αξώμης: Δέν θεωρώ απαραίτητον, αγιε Πρόεδρε, νά προσ- 
θέσωμεν μίαν τοιαύτην φράσιν. Αί τοπικαί Εκκλησίαι ένημερώνουν τό ποί- 
μνιόν των, λαμβάνουσαι υπ’ όψιν τάς έκάστοτε ανάγκας καί συνθήκας.

Ό Σεβ. Περιστερίου: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, συμφωνώ μέ τήν πρότα- 
σιν του αδελφού Άγίου Δημητριάδος ότι πρέπει νά γίνη ένημέρωσις του 
λαου μας. Πλήν όμως, δέν θεωρώ αναγκαΐον νά τεθή τοιαύτη σύστασις 
είς τό κείμενον, διότι τουτο θίγει τό ποιμαντικόν έργον έκάστης τοπικης 
Εκκλησίας. Ε ίναι αυτονόητον ότι ό,τι έγινε, ό,τι γίνεται και ό, τι θά γίνη 
είς τό μέλλον γίνεται πάντοτε έν αναφορά καί κατόπιν ένημερώσεως του 
λαου. Ευχαριστώ.

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδάς: Κατανοώ, αγιε Πρόεδρε, τήν 
έκατέρωθεν ευαισθησίαν. Θά ήδυνάμεθα, έν τούτοις, νά προσθέσωμεν 
μίαν σύστασιν. Δέν πρόκειται περί έπεμβάσεως είς τό ποιμαντικόν έργον 
έκάστης τοπικης Εκκλησίας. Είναι δυνατόν νά ευρεθή τρόπος, ώστε ή
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προσθήκη αύτή νά μή προκαλέση αντιδράσεις.
Ο Σεβ. Πρόεδρος: Άς μου έπιτραπή νά εϊπω ότι μία αναφορά είς τό 

ποίμνιόν μας είναι καί μία αναφορά τιμής πρός αύτό. Ή  Άγία καί Μεγάλη 
Σύνοδος έξυπηρετείται από μίαν τοιαύτην συμπλήρωσιν, διότι ό λαός του 
Θεου είναι έκείνος, ό όποίος τελικά θά αποδεχθή καί θά αποφανθή έπί τών 
αποφασιζομένων.

Ο Σεβ. Κιέβου: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, έπιθυμώ νά δώσω μίαν πλη
ροφορίαν περί τών Άγγλικανών. Συνεζητήσαμεν έδώ περί του ότι είς τήν 
Μόσχαν έπήλθε συμφωνία διά τήν απάλειψιν του Filioque έκ του Συμβό
λου τής πίστεως. Σάς προτείνω νά ϊδητε τήν σελίδα 225 είς τό βιβλίον περί 
τών Διαλόγων, ενθα θά ευρητε τήν Συμφωνίαν ταύτην καί ενθα λέγεται 
ρητώς ότι τό Filioque δέον νά απαλειφθή έκ του Συμβόλου τής πίστεως. Διά 
τουτο προτείνω νά παραμείνη τό κείμενον ώς τουτο ήτοιμάσθη υπό τής Β ’ 
Επιτροπής.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι δέν υπάρχει θέμα ώς πρός τήν παρά
γραφον αύτήν. Τό κείμενόν μας μένει ώς εχει. Ή  Μόσχα είναι συνδεδεμένη 
μέ τήν δήλωσιν περί του Filioque.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, εχω μερικάς θεο
λογικάς παρατηρήσεις έπί του προοιμίου. Είς τήν § 2, όπου έκφράζεται ή 
αύτοσυνειδησία τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, λέγεται ότι «ή Ορθόδοξος 
Εκκλησία, καίπερ ούσα ή Μία, 'Αγία, Καθολική καί Άποστολική Εκκλησία», 
θά προέτεινα νά λεχθή σαφώς καί απεριφράστως «ούσα». Ολίγον περαιτέ
ρω γίνεται λόγος περί τής αναγνωρίσεως τής «οντολογικης υπάρξεως» τών 
άλλων χριστιανικών Εκκλησιών. Πρόκειται περί αντιφάσεως. Δυνάμεθα 
νά αναγνωρίσωμεν τήν «ϋπαρξιν», αλλ’ όχι τήν «οντολογικήν ϋπαρξιν»  τών 
άλλων χριστιανικών Εκκλησιών. Καί ετι περαιτέρω, όταν όμιλώμεν περί 
«άποσαφηνίσεως τον έκκλησιολογικον θέματος», προτείνω νά προστεθή 
«της ύ π ’ αύτών άποσαφηνίσεως...», διά νά αποφευχθή πάσα παρεξήγησις 
καί παρερμηνεία.

Ο Σεβ. Π ρόεδρος: Πώς δέχονται τάς παρατηρήσεις αύτάς ό Πρόε
δρος καί ό Γραμματεύς τής Επιτροπής;

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδας: Πρόκειται περί διατύπωσεων, αί όποίαι 
δέν δημιουργουν πρόβλημα.

Ο Σεβ. Βροτσλάβ: Μία αντιπρότασις. Χθες μικρή τις όμάς συνε- 
ζητήσαμεν καί συνεφωνήσαμεν ότι θά ήρκει νά αντικατασταθή ή λέξις 
«οντολογική» διά τής λέξεως «πραγματική». Τούτο θά καθίστα τουλά
χιστον σαφές τό ρωσσικόν κείμενον. Πράγματι, είς τήν έπίγειον υπαρξιν 
αύτής, τήν αναγνωρίζομεν, αλλ’ όχι ώς «οντολογικήν».

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Τί εχετε νά παρατηρήσετε κ. Ζήση;
Ο Ε λλογιμ , Κ αθηγ. Ζήσης: Άγιε Πρόεδρε, οί άλλοι ήμπορουν νά 

λέγουν δι’ ήμάς «καίτοι είναι». Ή μείς όμως πρέπει νά εϊπωμεν «είναι», «ώς 
ούσα» .

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Ε φ ’ όσον ό Πρόεδρος καί ό Γραμματεύς δέχον
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ται τήν διατύπωσιν δέν βλέπω δυσχερείας. Δυνάμεθα να προχωρήσωμεν.
Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης. Είς τήν σελ. 2 του προοιμίου λέγο- 

μεν ότι τά προβλήματα καί αί θεολογικαί διαφοραί άποτελουν λόγον 
άποχωρήσεως άπό τούς Διαλόγους. Οί Διάλογοι γίνονται άκριβώς διά νά 
συζητηθούν τά προβλήματα καί αί θεολογικαί δυσχέρειαι.

Ο Σεβ. Τρανσυλβανίας. Τό κείμενον λέγει όλα τά ουσιώδη. Ό  Δι
άλογος συνεχίζεται καν είσέτι υπάρχουν προβλήματα. Δέν δύναται νά 
διακοπή, εί μή μόνον έάν υπάρξη πανορθόδοξος άπόφασις.

Ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Τιμόθεος. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, θά παρεκάλουν ή 
διατύπωσις νά παραμείνη ώς έχει, διότι, αν ένθυμεΐσθε, καλύπτει τήν χθεσι
νήν μου παρέμβασιν. Τυχόν διαμόρφωσις αυτής θά δημιουργήση προβλή
ματα.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Υ πάρχουν τά «παραδεδομένα προβλήματα»  
άλλά καί αί έκάστοστε άνακύπτουσαι δυσχέρειαι. Υ πάρχει μία διαφο
ρά, ώς άπέδειξεν ή έν Bari συνάντησις Ο ρθόδοξων - Ρωμαιοκαθολικών. 
Δέν έπρόκειτο έκεΐ περί παραδεδομένων θεολογικών προβλημάτων ή 
διαφορών.

Ο Σεβ. Περιστερίου. Δέν θά πρέπει, αγιε Πρόεδρε, νά προχωρή ό Διά
λογος είς τήν έξέτασιν αλλων θεμάτων, έάν καί έφ’ όσον δέν έχει έξευρεθή 
ίκανοποιητική διά τάς δύο πλευράς λύσις έπί τών άνακυπτουσών θεολογικών 
δυσχερειών ή προβλημάτων.

Ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Τιμόθεος. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, οί Διάλογοι έχουν 
άρχίσει διά νά συζητηθουν παραδεδομέναι θεολογικαί διαφοραί. Έ άν, 
λοιπόν, έμφανισθουν νέαι διαφοραί καί νέα προβλήματα, ή διακοπή ή ή 
άνακοπή ένός Διαλόγου είναι ήτιολογημένη.

Ο Σεβ. Κ αρθαγένης. Σεβ. Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει νά ξεκαθαρί- 
σωμεν τό θέμα. Είναι πολύ βασικόν διά τό μέλλον του Διαλόγου. Συμφωνώ 
μέ τήν γνώμην του Προέδρου τής Έπιτροπής, Σεβ. άγίου Τρανσυλβανί
ας. Άλλά πρέπει νά άποφασίσωμεν, έάν μία αυτοκέφαλος Έκκλησία έχη, 
διά θεολογικούς ή δ ι’ αλλους λόγους, τό δικαίωμα νά άνακαλέση τούς 
έκπροσώπους της, έάν δηλαδή δύναται μόνη της νά προβαίνη είς μίαν 
τοιαύτην ένέργειαν. Ή  παρουσία μας είς τούς Διαλόγους οφείλεται είς 
πανορθοδόξους άποφάσεις. Ή  εί'μεθα ήνωμένοι ή δέν εί'μεθα. Έ ά ν κάθε 
αυτοκέφαλος Έκκλησία, χωρίς νά ζητήση τήν γνώμην τών αλλων, κινεΐται 
μόνη της, τότε νά τό άποφασίσωμεν καί νά τό καταγράψωμεν. Προσωπικώς, 
όμως, πιστεύω ότι αί κατά τόπους Έκκλησίαι δέν έχουν τοιουτον δικαίωμα. 
Πολύ περισσότερον έάν θέλωμεν νά προχωρήσωμεν ήνωμένοι.

Ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Τιμόθεος. Άς μου έπιτραπή, αγιε Πρόεδρε, 
νά μή συμφωνήσω μετά του άγίου Καρθαγένης. Παρά τάς πανορθοδό- 
ξους άποφάσεις, υπάρχουν Ο ρθόδοξοι Έκκλησιαι, αί όποΐαι προέβησαν 
είς μονομερεΐς ένεργείας καί έφθασαν καί μέχρι τής μερικής άποδοχής τής 
μυστηριακής διακοινωνίας.

Ο Σεβ. Κιέβου: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, έπιθυμώ νά τονίσω ότι ή διαπί-
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στωσις, ή οποία έγένετο υπό της Β' Επιτροπης, είναι πολύ λεπτή. Ά φ ’ ένός 
μέν υποχρεώνει τάς Εκκλησίας νά συμμετάσχουν είς τόν Διάλογον, διότι 
πάσαι αί Εκκλησίαι συνεφώνησαν είς τουτο διά πανορθοδόξου αποφάσεως 
- τουτο είναι θέμα αρχης -, αφ’ έτέρου δέ κατά τήν πορείαν του Διαλόγου 
είναι δυνατόν νά δημιουργηθουν δυσχέρειαι, αί οποΐαι νά προκαλέσουν τήν 
υπό μιάς η άλλης Εκκλησίας καιρικήν ανάκλησιν τών έκπροσώπων αυτών 
είς τήν Επιτροπήν. Νομίζω ότι τουτο δέν αποτελεΐ αντίθεσιν πρός τήν κοι
νήν απόφασιν περί συμμετοχης είς τόν Διάλογον. Μετά τήν διευθέτησιν τών 
δυσχερειών, ή Εκκλησία δύναται νά έπανέλθη είς τήν Μικτήν Επιτροπήν. 
Δύνανται όμως νά δημιουργηθουν τοιαυται δυσχέρειαι, αί οποΐαι υποχρεουν 
καί άλλας Ορθοδόξους Εκκλησίας νά έπιδείξουν αλληλεγγύην πρός τήν 
αδελφήν Εκκλησίαν αυτών. Είς τήν περίπτωσιν αυτήν ο Διάλογος διακό
πτεται πρός καιρόν. Ή  καιρική αυτη διακοπή δέν σημαίνει κατ’ αρχήν τήν 
οριστικήν διακοπήν του Διαλόγου μετ’ έκείνης η της άλλης Εκκλησίας, 
αλλά δέν δύναται νά αποκλεισθή ή τοιαύτη δυνατότης προσωρινης αποχης 
έκ της Επιτροπης. Ή  ήμέτερα διατύπωσις έγένετο μετά μακράς καί σκλη- 
ράς συζητήσεις, διό καί, νομίζω, ότι πρέπει νά τήν διατηρήσωμεν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τό κέντρον βάρους της συζητήσεώς μας είναι ή δι
ατύπωσις: «Καί άφορονν είς παραδεδομένας η καί νέας θεολογικάς διαφο
ράς». Μήπως ο Γραμματεύς της Επιτροπης θά ηθελε νά λάβη τόν λόγον;

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδάς: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ή διεξαγωγή τών 
Διαλόγων ένέχει οπωσδήποτε τήν πιθανότητα της προβληματικης αυτης 
ώς πρός τήν συνέχισιν του Διαλόγου η τήν ανάκλησιν τών αντιπροσώπων 
τόσον διά τάς παλαιάς, όσον καί διά τάς νέας διαφοράς. Εϊχομεν τό σα
φές προηγούμενον της χειροτονίας τών γυναικών είς τόν Διάλογον μετά 
τών Άγγλικανών. Λέγει, λοιπόν, τό κείμενον, ϋτι πρέπει νά γίνη κοινή ύπό 
πάντων καί οχι μονομερής άντιμετώπισις τον ζητήματος. Δέν βλέπω ποΐον 
είναι τό πρόβλημα, αφου αυτή είναι καί ή ηδη έπικρατουσα πράξις.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Άς μου έπιτραπή νά προτείνω τήν έξης τροπολο
γίαν: «Τά προβλήματα, τά όποία άνακύπτουν κατά τάς θεολογικάς συζη
τήσεις τών Μικτών θεολογικών Επιτροπών δέν συνιστονν πάντοτε έπαρκή 
αίτιολόγησιν... “. Χωρίς δηλαδή, νά καθορίσωμεν έάν είναι παραδεδομέναι 
η νέαι θεολογικαί διαφοραί.

Ό Σεβ. Βροτσλάβ: Δυνάμεθα ϊσως νά ευρωμεν μίαν λύσιν είς τήν 
συζήτησιν ήμών, έάν κάνωμεν τάς ακολούθους προσθήκας: Πρώτη φρά- 
σις: «Τά προβλήματα, τά όποία άνακύπτουν κατά τάς θεολογικάς συζητή
σεις τών Μικτών Θεολογικών Επιτροπών καί άφορονν είς παραδεδομένας 
η καί νέας...». Ε δ ώ  νά προστεθή «καί άλλας», διότι υπάρχουν καί άλλοι 
λόγοι, οί οποΐοι έπηρεάζουν τόν Διάλογον. Τοιαύτη υπηρξεν ή περίπτωσις 
είς Μπάρι. Ό θεν, μετά τήν προσθήκην, έχομεν: «...θεολογικάς καί άλλας 
διαφοράς». Είς τήν δευτέραν φράσιν: «Τοντο προϋποθέτει πανορθόδοξον 
άπόφασιν, καταβαλλομένων τών δεουσών διορθοδόξων προσπαθειών διά 
τήν άποκατάστασιν τής άντιπροσωπευτικής όλοκληρίας τής έν τω Διαλόγψ
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τούτψ  ορθόδοξου Θεολογικης Επιτροπης», θά προέτεινον νά απαλειφθή ή 
αρχή τής φράσεως καί νά παραμείνη: «Πάσαι αί δέουσαι διορθόδοξοι προ- 
σπάθειαι...». Νομίζω ότι τουτο θά ητο μία υποχώρησις. Εύχαριστώ.

Ο Σεβ. Περιστερίου: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, έκείνο τό όποίον δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα είναι τό δεύτερον σκέλος τής προτάσεως, καί δή ή 
εκφρασις «προϋποθέτει πανορθόδοξον άπόφασιν». Κατά τήν ταπεινήν μου 
γνώμην πρέπει νά γίνη τροπολογία καί νά δοθή είς κάθε τοπικήν Εκκλησίαν 
ή δυνατότης νά ένεργή κατά τήν ίδικήν της αξιολόγησιν καί κρίσιν. Ή  πρότα
σίς μου συμπίπτει κατ’ ούσίαν μέ έκείνην του Σεβ. Επισκόπου κ. Ιερεμίου.

Ο Σεβ. Κεντρώ ας Άφρικης: Άγιε Πρόεδρε, αί διαφωνίαι καί δια- 
φοραί είναι «άντικειμενικον» ή «ύποκειμενικον» χαρακτήρος; Ή  εϊμεθα 
ή Ο ρθόδοξος Εκκλησία καί ένεργουμεν πάντοτε από κοινου, ή ή κάθε 
Εκκλησία αντιμετωπίζει τό κάθε θέμα κατά τόν ίδικόν της τρόπον.

Ο Α ίδεσιμολ. Πρωτοπρ. Μποροβόι: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, έξετάζομεν 
τώρα εν πολύ σοβαρόν ζήτημα καί νομίζω ότι πρέπει νά ευρωμεν έδώ μίαν 
κοινήν λύσιν καί ενα ένιαίον τρόπον νά προσεγγίσωμεν αύτά. Άναμφιβολως 
θά τό έπιτύχωμεν. Εϊμεθα έδώ ή Μία Εκκλησία, αλλ’ έπίσης τό σύνολον 
τών Αύτοκεφάλων Ο ρθόδοξων Εκκλησιών, αί όποίαι συγκροτουν τήν 
Εκκλησίαν ταύτην. Πάσαι αί Αύτοκέφαλοι Εκκλησίαι συμμετέχουν είς 
τόν Οίκουμενικόν Διάλογον. Είναι αναγκαίον τόσον διά τήν ήμετέραν μαρ
τυρίαν τής αύθεντικότητος τής Ορθοδοξίας, όσον καί διά τήν ήμετέραν 
έπιθυμίαν καί υποχρέωσιν νά πράξωμεν πάν τό δυνατόν διά νά ένωθουν 
πάντες οί χριστιανοί είς τούς κόλπους τής Μιάς, Άγίας, Καθολικής καί 
Άποστολικής Εκκλησίας. Αί συζητήσεις καί αί αποφάσεις σχετικώς πρός 
τήν συμμετοχήν είς τόν Οίκουμενικόν Διάλογον έλήφθησαν διά τής συμφώ
νου γνώμης τών διαφόρων Ορθόδοξων Εκκλησιών έν τω συνόλω αύτών. 
Δέν δυνάμεθα νά αποχωρισθώμεν έκ τής Ορθοδοξίας, αλλ' ή απόφασις νά 
αναλάβωμεν ενα Διάλογον δέν είναι ουτε δογματική τις απόφασις, ουτε 
απόφασις τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Είναι μία απόφασις έμπειρική, 
ίστορική. Ε δ ώ  πρέπει νά λάβωμεν μίαν εύέλικτον θέσιν, διά νά είναι δυ
νατή ή συνέχισις τών Διαλόγων καί διά νά είναι σεβαστή ή άρμοδιότης, ή 
εύαισθησία καί τά ένδιαφέροντα τών Αύτοκεφάλων Εκκλησιών. Δέν γνω
ρίζω τόν λόγον τής μή συμμετοχής τής άγίας Εκκλησίας τών Ιεροσολύμων 
είς τόν Διάλογον μετά τών Μετερρυθμισμένων, αλλά σέβομαι βαθέως τό 
ίερόν δικαίωμα αύτής νά υίοθετήση τήν μίαν ή τήν άλλην τών λύσεων, χωρίς 
όμως νά διασπάση τήν δογματικήν, τήν εύχαριστιακήν καί τήν κανονικήν 
ένότητα τής Ορθοδοξίας. Νομίζω ότι ό Σεβ. Μητροπολίτης Κιέβου καί άλλα 
μέλη τής Επιτροπής προέτεινον έδώ μίαν εύέλικτον καί αποδεκτήν διατύπω- 
σιν, χάρις είς τήν όποίαν οί Διάλογοι θά συνεχίσουν τό εργον αύτών, τουθ’ 
όπερ είναι αναγκαίον. Ε ξ  άλλου, τά ένδιαφέροντα καί αί θέσεις τών δια
φόρων αδελφών Αύτοκεφάλων Εκκλησιών θά τύχουν του σεβασμου του 
ορθοδόξου πληρώματος.

Ο Σεβ. Τρανσυλβανίας: Σεβασμιώτατε, τό πρόβλημα αύτό μάς
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άπησχόλησεν είς τήν Έπιτροπήν Έργασίας. Συνεζητήσαμεν έπ’ αυτου 
έπί μακρόν καί προσεπαθήσαμεν νά ευρωμεν μετριοπαθή διατύπωσιν. 
Έχομεν όμως άνάγκην ένός κανόνος καί τουτο άκριβώς προσεπαθήσαμεν 
νά είσαγάγωμεν. Ίσ ω ς ή διατύπωσις νά μή είναι τελεία, άλλά δέν δυνά
μεθα νά άφήσωμεν τήν διακοπήν ένός Διαλόγου είς έν μεμονωμένον veto. 
Ιδού  ό λόγος διά τόν όποΐον όμιλουμεν περί τής άνάγκης μιάς πανορθο
δόξου άποφάσεως. Υ πάρχει μία λογική συνοχή. Ό  Διάλογος αρχεται διά 
πανορθοδόξου άποφάσεως, δέν δύναται νά διακοπή, εί μή δι’ άναλόγου 
άποφάσεως.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Προτείνω τήν έξής τροπολογίαν. «Τά προβλή
ματα τά όποία άνακύπτουν κατά τάς θεολογικάς συζητήσεις των Μικτων 
Θεολογικων Έπιτροπων δέν συνιστοϋν πάντοτε έπαρκη αίτιολόγησιν 
μονομεροϋς άνακλήσεως των ’Αντιπροσώπων αύτης η καίόριστικης διακοπης 
της συμμετοχης αύτης ύπό τινος κατά τόπον Ορθοδόξου Έκκλησίας. Τοϋτο  
προϋποθέτει δραστηριοποίησιν των λοιπων Ορθόδοξων Έκκλησιων πρός 
καταβολήν των δεουσων διορθοδόξων προσπαθειων. . .».

Ο Σεβ. Τρανσυλβανίας. Ή  πρότασίς σας έκφράζει πλήρως τό πνευμα 
του κειμένου.

Η  Ολομέλεια άποδέχεται τήν τροπολογίαν.
Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης. Είς τήν § 6 του προοιμίου, αγιε Πρόε

δρε, προτείνω νά ε’ίπωμεν, πρώτον, «άποσκοπεί είς τήν λύσιν», καί δεύτε
ρον, «είς τήν άναζήτησιν της κοινης ταυτότητος». Είς τό δεύτερον μέρος 
τής αυτής παραγράφου δημιουργεΐται έν πρόβλημα. Θά συνεχισθή ό Διά
λογος, έάν διαπιστωθή βασική θεολογική διαφορά έπί ένός βασικου θέμα
τος; Έ ά ν δηλαδή φθάσωμεν είς τό συμπέρασμα ότι τό πρωτεΐον του πάπα 
είναι άνυπέρβλητος θεολογική διαφορά, θά συνεχίσωμεν τόν Διάλογον ή θά 
έπιτρέψωμεν ουτω τήν προπαγάνδαν τής Ουνίας;

Ο Σεβ. Π ρόεδρος . Είς τοιαύτην περίπτωσιν καταγράφεται ή θεο- 
λογική διαφωνία διά νά συζητηθή είς μίαν αλλην καταλληλοτέραν ίσως 
στιγμήν. Δέν νομίζω όμως ότι έπειδή υπάρχει μία θεολογική διαφορά πρέ
πει νά διακοπή ό Διάλογος. Δι’ αυτό αλλωστε καί λέγομεν ότι ό Διάλογος 
«άποσκοπεί είς τήν ύπέρβασιν» ή «είς τήν λύσιν» τών προβλημάτων.

Ο Σεβ. Δημητριάδος. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, μήπως θά έπρεπε νά 
έπαναλάβωμεν αυτό, τό όποΐον ήδη έλέχθη, ότι δηλαδή ό Διάλογος δέν 
προχωρεΐ περαιτέρω, έάν δέν λυθή έν συγκεκριμένον πρόβλημα, τό όποΐον 
άνεφύη. Νά μή καταγράφεται άπλώς ή διαφωνία, άλλά νά καταβάλλωνται 
προσπάθειαι έπιλύσεως.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδάς. Ή  παράγραφος άναφέρεται είς μεθο
δολογικόν θέμα. Αί Έπιτροπαί Διαλόγου καταγράφουν τήν τυχόν διαφω
νίαν ή διαφοράν καί αί Έκκλησίαι, συμφώνως πρός τά πανορθοδόξως κα
θιερωμένα, άποφασίζουν διά τά περαιτέρω. Αί Έπιτροπαί έκπροσωπουν 
Έκκλησίας καί δέν έχουν αυτοδύναμον αυθεντίαν είς τό ζήτημα αυτό. 
Έ δώ  άναφερόμεθα μόνον είς τό έργον τών Έπιτροπών καί όχι είς τήν πα-
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ρεπομένην εύθύνην τών Εκκλησιών.
Ο Σεβ. Περιστερίου: Ε φ ’ όσον, Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ανεφέρθησαν είς 

τήν § 2 τά περί τής εύθύνης έκάστης Εκκλησίας, δύναται νά απαλειφθή τό 
έπίμαχον σημείον τής παρούσης παραγράφου.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης: Νομίζω ότι τό πρόβλημα λύεται, έάν 
απαλειφθουν αί λέξεις «ό θεολογικός Δ ιάλογος συνεχίζεται».

Ο Σεβ. Τρανσυλβανίας: Δέν εχω αντιρρήσεις. Ή  πρότασις έντάσσεται 
είς τό πνευμα του κειμένου.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Κοζλόφσκυ: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, έπιθυμώ νά 
συνεχίσω τό θέμα, διότι ή ήμέτερα Μικτή Επιτροπή είχε τήν γνώμην ότι, 
άν υπάρχουν θεολογικαί διαφοραί, αύταί καταγράφονται, ό δέ Διάλογος 
συνεχίζεται. Τουτο δέν σημαίνει ότι είς τό μέλλον δέν θά έπανέλθωμεν έπ’ 
αύτου. Άς αναφερθώμεν π.χ. είς τήν χειροτονίαν τών γυναικών. Π αρά τό 
γεγονός ότι αί απόψεις τών Άγγλικανών καί τών Ορθόδοξων αντιστοίχως 
έπί του θέματος τούτου διετυπώθησαν είς Άθήνας τό 1978, μία συνάντη- 
σις τής Επιτροπής έπραγματοποιήθη τόν τελευταίον μήνα είς τήν Μ. Βρε- 
ταννίαν, καθ’ ην απεφασίσθη νά αφιερωθή ή προσεχής συνέλευσις αύτής 
(Ε λλάς 1987) είς τό θέμα τής χειροτονίας τών γυναικών καί νομίζω είς τό 
θέμα τής Άναστάσεως, έάν κατενόησα ορθώς. Ουτως, έπανερχόμεθα πάλιν 
είς τά αύτά θέματα, έπί τών όποίων έλήφθησαν ήδη αποφάσεις καί τά όποία 
εχουν συζητηθή. Τουτο δέν σημαίνει ότι τά έγκαταλείπομεν ή ότι δέν θά 
έπανέλθωμεν πλέον. Εύχαριστώ.

Ο Σεβ. Καρθαγένης: Σεβ. Πρόεδρε, ή είσαγωγή αύτή είναι δ ι’ 
ένδορθόδοξον χρήσιν. Καί ευχομαι νά γίνη ένδορθόδοξος χρήσις 
αύτής. Οποιαδήποτε ανάκλησις ή διακοπή ή ό,τιδήποτε άλλο νά γίνε
ται ένδορθοδόξως. Μεταξύ μας, άς ένεργώμεν ώς δεκατέσσαρες τοπικαί 
Εκκλησίαι. Ώς μία όμως Ορθόδοξος Εκκλησία, άς μή μεταφέρωμεν τάς 
διαφοράς μας ένώπιον τών άλλων.

Ο Σεβ. Τρανσυλβανίας: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ή Επιτροπή μας δύναται 
νά δεχθή τάς προταθείσας τροποποιήσεις καί παρατηρήσεις.

Ο Σεβ. Π ρόεδρος : Πατέρες καί αδελφοί, αποδεχόμεθα τό κείμενον 
αύτό ώς έτροπολογήθη καί έβελτιώθη;

Η  Ολομέλεια άποδέχεται τήν πρότασιν ταύτην τον Σεβ. Προέδρου, ό 
όποιος έν συνεχεία έκφράζει έκ μέρους τών μελών της Διασκέψεως θερμάς 
εύχαριστίας διά τήν ύπό της Β ' Επιτροπης έπιτελεσθεΐσαν έργασίαν.

Λύεται ή συνεδρία.
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Η' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 1986)

* * *

Πρωϊνή Συνεδρία 
(11.00 - 12.30)

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Πατέρες καί αδελφοί, έχομεν ένώπιόν μας τό 
κείμενον της Γ' Επιτροπης έπί του θέματος «Ορθόδοξος Εκκλησία καί 
Οικουμενική Κίνησις». Παρακαλώ τόν Σεβ. Γραμματέα νά αναγνώση τό 
διαβιβαστικόν έγγραφον της έκθέσεως.

Ό Σεβ. Γραμματεύς:
«Πρός τήν Σεβαστήν Ολομέλειαν τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδό- 

ξου Διασκέψεως
Σεβασμιώτατε αγιε Πρόεδρε,
Η  συσταθείσα ύπό τής Ολομελείας τής Γ' Π ροσυνοδικής Π ανορθο

δόξου Διασκέψεως Γ' Επιτροπή, πρός έξέτασιν τον θέματος «Ορθοδοξία 
καί Οικουμενική Κίνησις», συνελθονσα ύπό τήν Προεδρίαν τον Σεβ. Μ η
τροπολίτου Μ ίνσκ καί Λευκορωσσίας κ. Φιλαρέτου, γραμματεύοντος δέ 
τον Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Τσέτση, χωρήσασα είς τήν μελέτην  
τον ύπό τής Διορθοδόξου Π ροπαρασκευαστικής Επιτροπής έκπονηθέντος 
όμωνύμου κειμένου καί λαβονσα ύ π ’ οψιν τάς έπ’ αύτον συζητήσεις, 
εύσεβάστως ύποβάλλει πρός τήν Ολομέλειαν τό άκόλουθον σχέδιον κειμέ
νου διά τά περαιτέρω».

Τή 4η Νοεμβρίου 1986 
f  Ο Μίνσκ Φιλάρετος 

ό Μ. Π ρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Τσέτσης
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Παρακαλώ τόν Σεβ. Πρόεδρον της Επιτροπης, 

Μητροπολίτην Μίνσκ κ. Φιλάρετον νά είσαγάγη τό κείμενον.
Ό Σεβ. Μίνσκ: Ή  Γ' Επιτροπή είχε ζωηράν συζήτησιν έπί του θέμα

τος: «Ορθοδοξία καί Οίκουμενική Κίνησις». Διατηρώ μετ’ ευγνωμοσύνης 
είς τήν μνήμην μου τόν χρόνον, καθ’ όν έχωρήσαμεν είς μίαν βαθεΐαν με
λέτην μιάς έκάστης παραγράφου, συμφώνως πρός τάς κατευθύνσεις της 
Ολομελείας. Θά ασχοληθώ μέ ώρισμένας γενικάς παρατηρήσεις πρίν η 
αφήσω τόν λόγον είς τόν Γραμματέα, ο οποΐος θά έκθέση τά ουσιώδη της 
ήμετέρας συζητήσεως κατά τρόπον λεπτομερη καί θά προτείνη διατυπώσεις. 
Ε ν  πρώτοις, ή ήμετέρα Επιτροπή προτείνει τήν αλλαγήν του τίτλου του κει
μένου, διότι είς τουτο γίνεται λόγος περί της Ορθοδόξου Εκκλησίας καί της 
Οίκουμενικης Κινήσεως. Τουτο πρέπει νά χρησιμοποιηθή ώς τίτλος, ητοι είς 
τήν θέσιν της λέξεως «Ορθοδοξία» νά τεθή ή «Ορθόδοξος Εκκλησία καί ή 
Οικουμενική Κίνησις». Τό ουσιώδες τών συζητήσεων αφιερώθη είς τά τρία 
πρώτα σημεΐα, ώς έπίσης καί είς τήν ήμετέραν πρότασιν διά τήν μεταφοράν 
της § 2 καί της § 3 είς τήν § 11. Νομίζω ότι ή συζήτησις αυτή θά έπαναληφθή 
έπίσης καί είς τήν συνεδρίαν της Ολομελείας. Ε π ’ ευκαιρία, θά ηυχόμην,
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κατά τήν οργάνωσιν τών μελλοντικών συνελεύσεων ήμών, νά παρείχετο 
κατά τι περισσότερος χρόνος διά τοιούτου είδους έπί μέρους συζητήσεις, 
διά νά άποφεύγηται ή συνέχισις τής αυτής συζητήσεως είς συνεδρίαν τής 
Όλομέλειας, ώς σήμερον. Ευχαριστουμεν τόν Διευθυντήν του Ορθοδόξου 
Κέντρου καί Γραμματέα τής ήμετέρας Διασκέψεως διά τήν ώραίαν 
οργάνωσιν καί διά τήν μετάφρασιν τών έν Όλομελεία συζητήσεων είς τήν 
ρωσσικήν καί είς τήν γαλλικήν γλώσσαν. Ουδεμίαν έχομεν νά διατυπώσωμεν 
άξίωσιν, άλλ’ είς ό,τι άφορα είς τήν μελλοντικήν έργασίαν τής Έπιτροπής 
θά έπεθύμουν νά παρατηρήσω ότι, μή δυνάμενος νά παρακολουθώ τάς συ
ζητήσεις, ήναγκάσθην νά έργάζωμαι διά διαισθήσεως καί ότι διά τήν με- 
τάφρασιν ήναγκάσθην νά καταφύγω είς τήν ευγένειαν αλλων μελών τής 
Έπιτροπής. Ε ίναι άπλώς μία άδελφική παρατήρησις, άλλ’ ή παράλειψις 
αυτής ίσουται πρός παράλειψιν διακονίας καλής υποθέσεως. Έπίσης είς 
ό,τι άφορα είς τήν μετάφρασιν τών υπό μελέτην κειμένων είς τήν ρωσσικήν 
θά ήθέλομεν μετάφρασιν καλλιτέρας ποιότητος. Ε ίναι αυτονόητον ότι θά 
τά άναθεωρήσωμεν. Μία είσέτι γενική παρατήρησις. Έπιθυμουμεν όπως 
πρό τής δημοσιεύσεως, ή ρωσσική σειρά όλων τών κειμένων νά διορθωθή 
καί νά συνταχθή έπί τή βάσει ορθοδόξου ρωσσικου πνεύματος, δι’ ό καί θά 
είμεθα πολύ ευγνώμονες. Δι'έλλειψιν άκριβώς χρόνου δέν ήδυνήθημεν νά 
συζητήσωμεν είς βάθος τά σημεΐα, τά όποΐα υπέδειξεν ό Γραμματεύς διά τό 
κείμενον, τό όποΐον θά παραπεμφθή είς τήν Σύνοδον. Ή  Όλομέλεια πρέπει 
νά τά έξετάση είδικώτερον. Έ πανέρχομαι είς τήν ώραίαν καί άδελφικήν 
άτμοσφαίραν κατά τήν όλην διάρκειαν τής έργασίας ήμών. Ευχαριστώ τά 
μέλη τής μικρής Έπιτροπής ήμών διά τήν συνεργασίαν καί διά τό πνευμα 
άδελφοσύνης. Παρακαλώ τόν Γραμματέα νά έκθέση τάς συγκεκριμένας 
προτάσεις ήμών.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Παρακαλώ τόν Γραμματέα τής Έπιτροπής, 
Αίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιον Τσέτσην, νά παρουσιάση τάς γενομέ- 
νας τροπολογίας.

Ό  Γραμματεύς τής Έπιτροπής, Μ. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Τσέτσης, 
παρουσιάζει τή Όλομελεία τάς γενομένας τροποποιήσεις καί βελτιώσεις.

Μετά ταυτα, ό Γραμματεύς τής Έπιτροπής άναγινώσκει τήν § 2 του 
κειμένου, ή όποία περιέχει νέα στοιχεΐα.

Τό υπό τής Γ' Έπιτροπής καταρτισθέν καί τή Όλομελεία υποβληθέν 
κείμενον έχει ώς άκολούθως.

Γ' ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

1. Η  Ορθόδοξος Έκκλησία, έν τή βαθεία πεποιθήσει καί 
έκκλησιαστική αύτοσυνειδησία οτι άποτελεί τόν φορέα καί δίδει τήν μαρ
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τυρίαν της πίστεως καί της παραδόσεως της Μιας, Αγίας, Καθολικης καί 
Αποστολικης Εκκλησίας, άκραδάντως πιστεύει οτι κατέχει κεντρικήν θέσιν 
είς τήν ύπόθεσιν της προωθήσεως της ένότητος τών Χριστιανώ ν έντός τον 
συγχρόνου κόσμου.

2. Η  Ορθόδοξος Εκκλησία διαπιστοΐ οτι κατά τόν ρονν της ιστορίας 
καί διά ποικίλους λόγους, πολλοί Χριστιανοί άπεμακρύνθησαν έκ της πα
ραδόσεως της άδιαίρετου Εκκλησίας. Οϋτως έν τώ χριστιανικώ κόσμψ  
ένεφανίσθησαν άποκλίνουσαι άντιλήψεις περί της ένότητας καί της ούσίας 
αύτης ταύτης της Εκκλησίας.

Η  Ορθόδοξος Εκκλησία θεμελιοΐ τήν ένότητα της Εκκλησίας έπί 
τον γεγονότος της ίδρύσεως αύτης ύπό τον Ιησον Χ ριστον καί έπί της κοι
νωνίας έν τη Α γία  Τριάδι καί τοΐς μυστηρίοις. Η  ένότης αύτή έκφράζεται 
διά της άποστολικης διαδοχης καί της πατερικης παραδόσεως, καί βιονται 
μέχρι σήμερον έν αύτη. Η  Ορθόδοξος Εκκλησία εχει τήν άποστολήν καί 
ύποχρέωσιν, ϊνα μεταδώση σύνολον τήν άλήθειαν, ητις καί προσδίδει τη 
Εκκλησία τόν καθολικόν αύτης χαρακτηρα.

Η  εύθύνη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ώς καί ή οίκουμενική αύτης 
άποστολή διά τήν ένότητα της Εκκλησίας, έξεφράσθησαν ύπό τών 
Οίκουμενικών Συνόδων. Α ύτα ί ίδιαιτέρως προέβαλαν τόν μεταξύ της ορθης 
πίστεως καί της μυστηριακης κοινωνίας ύφιστάμενον αρρηκτον δεσμόν. 
Η  Ορθόδοξος Εκκλησία πάντοτε έπεζήτησεν οπως έφελκύση τάς διαφό
ρους χριστιανικάς Εκκλησίας καί Ομολογίας πρός μίαν άπό κοινον πορεί
αν άναζητήσεως της άπολεσθείσης ένότητος τών χριστιανών, έπί τώ σκοπώ  
οπως απαντες καταλήξουν είς τήν ένότητα της πίστεως.

3. Η  Ορθόδοξος Εκκλησία, άδιαλείπτως προσευχομένη «ύπέρ της 
τών πάντων ένώσεως», μετέσχε της Οίκουμενικης Κινήσεως άπό της πρώτης 
έμφανίσεως αύτης καί συνετέλεσεν είς τήν διάπλασιν καί περαιτέρω έξέλιξιν 
αύτης. Αλλωστε, ή Ορθόδοξος Εκκλησία, λόγψ  τον οίκουμενικον πνεύμα
τος, οπερ τήν διακρίνει κατά τήν διάρκειαν της ιστορίας, άείποτε ήγωνίσθη 
πρός άποκατάστασιν της χριστιανικης ένότητος, της διασπασθείσης κυ 
ρίως κατά τούς Ε', ΙΑ ' καί ΙΣΤ ' αίώνας. Διό καί ή ορθόδοξος μετοχή είς 
τήν Οίκουμενικήν Κίνησιν ούδόλως τυγχάνει ξένη πρός τήν ιστορίαν της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, ά λλά ποτελεί συνεπη εκφρασιν της άποστολικης 
πίστεως έντός νέων ιστορικών συνθηκών καί πρός άντιμετώπισιν νέων 
ύπαρξιακών αίτημάτων.

4. Ύ πό  τό άνωτέρω πνενμα απασαι αί κατά τόπους άγιώταται 
Ορθόδοξοι Εκκλησίαι συμμετέχουν σήμερον ένεργώς είς διάφορα έθνικά, 
περιφερειακά καί διεθνη όργανα της Οίκουμενικης Κινήσεως, ώς καί είς 
διαφόρους διμερείς καί πολυμερείς Διαλόγους, παρά τάς κατά καιρούς πα- 
ρουσιαζομένας δυσκολίας καί κρίσεις είς τήν όμαλήν πορείαν της κινήσεως 
ταύτης. Η  πολυδιάστατος αύτή οίκουμενιστική δραστηριότης πηγάζει έκ 
τον αίσθήματος ύπευθυνότητος καί έκ της πεποιθήσεως οτι ή συνύπαρξις, 
ή άμοιβαία κατανόησις, ή συνεργασία καί αί κοιναί προσπάθειαι πρός μίαν
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χριστιανικήν ένότητα τυγχάνουν ούσιώδεις, «ϊνα μή έγκοπήν τινα δώμεν τω 
Ε ύαγγελίψ  τον Χριστον» (Α! Κορ. 9,12).

5. 'Έν έκ τών κυρίων οργάνων τής συγχρόνου Οικουμενικής Κ ινή
σεως είναι καί τό Π αγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.). Παρά τό 
γεγονός οτι δέν συμπεριλαμβάνει τοντο είς τούς κόλπους αύτον άπάσας 
τάς χριστιανικάς Εκκλησίας καί Ομολογίας καί οτι καί άλλοι οίκουμενικοί 
Ο ργανισμοί πληρονν μίαν σημαντικήν άποστολήν έν τή προωθήσει τής 
Οικουμενικής Κινήσεως εύρύτερον, τό Π.Σ.Ε. άντιπροσωπεύει σήμερον 'ένα 
συγκεκροτημένον οικουμενικόν σώμα. Ώρισμέναι Ορθόδοξοι Εκκλησίαι 
ύπήρξαν ίδρυτικά μέλη αύτον καί έν συνεχεία απασαι αί Ορθόδοξοι 
Εκκλησίαι άπέβησαν μέλη αύτον. Ώς έχει ηδη δηλωθή πανορθοδόξως (Δ  
Πανορθόδοξος Διάσκεψις, 1968) ή Ορθόδοξος Εκκλησία άποτελεί πλήρες 
καί ισότιμον μέλος τον Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών καί δ ι’ολων τών 
είς τήν διάθεσιν αύτής μέσων, συμβάλλει είς τήν προαγω γήν καί εύόδωσιν 
τον ολου έργου τον Π αγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.

6. Η  Ορθόδοξος Εκκλησία, παρά ταντα, πιστή είς τήν έκκλησιολογίαν 
αύτής, είς τήν ταυτότητα  τής έσωτερικής αύτής δομής καί είς τήν διδα
σκαλίαν τής άδιαιρέτου Εκκλησίας, συμμετέχουσα έν τω Ό ργανισμω  τον 
Π.Σ.Ε., ούδόλως παραδέχεται τήν ίδέαν τής «ίσότητος τών Ομολογιών» καί 
ούδόλως δύναται νά δεχθή τήν ένότητα τής Εκκλησίας ως τινα διομολογι
ακήν προσαρμογήν. Εν τω πνεύματι τούτψ, ή ένότης, ή όποία άναζητείται 
έν τω Π.Σ.Ε., δέν δύναται νά είναι προϊόν μόνον θεολογικών συμφωνιών. 
Ο Θεός καλεί πάντα χριστιανόν είς τήν έν τω μυστηρίψ  καί τή παραδόσει 
βιουμένην έν τή  Ορθοδόξψ Εκκλησία ένότητα τής πίστεως.

7. Α ί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι-μέλη τον Π.Σ.Ε. άποδέχονται τό άρθρον- 
βάσις τον Καταστατικον καί τούς σκοπούς καί τάς έπιδιώξεις αύτον. Έ χουν  
δέ αύται τήν βαθείαν πεποίθησιν οτι αί έκκλησιολογικαί προϋποθέσεις τής 
Δηλώσεως τον Toronto (1950), τιτλοφορουμένης « Η  Εκκλησία, αί Εκκλησίαι 
καί τό Π αγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών», είναι κεφαλαιώδους σημασίας 
διά τήν Ορθόδοξον συμμετοχήν είς τό Συμβούλιον. « Όθεν, αύτονόητον, οτι 
τό Π.Σ.Ε. δέν είναι καί έν ούδεμια περιπτώσει έπιτρέπεται νά καταστή ύπέρ- 
Εκκλησία». Σκοπός τον Π αγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών δέν είναι νά 
διαπραγματεύηται ένώσεις μεταξύ τών Εκκλησιών, οπερ δύναται νά γίνη 
μόνον ύπό τών Εκκλησιών, ένεργουσών έξ ίδίας πρωτοβουλίας, άλλά νά 
φέρη τάς Εκκλησίας είς ζώσαν έπαφήν πρός άλλήλας καί νά προαγάγη  τήν 
μελέτην καί συζήτησιν τών ζητημάτων τής χριστιανικής ένότητος» (Δήλωσις 
τον Toronto, § 2).

8. Θεολογικαί μελέται καί άλλαι δραστηριότητες προγραμμάτω ν τον 
Π.Σ.Ε. άποτελονν μέσα προσεγγίσεως τών Εκκλησιών. Ιδιαιτέρως πρέ
πει νά μνημονευθή ή συνεχίζουσα τό έργον τής «Παγκοσμίου Κινήσεως 
περί Πίστεως καί Τάξεως» Επιτροπή «Πίστις καί Τάξις». Αναγνω ρίζεται 
οτι τό κείμενον «Βάπτισμα, Εύχαριστία, Λειτούργημα», καταρτισθέν ύπό 
τής Επιτροπής ταύτης τή συμμετοχή καί ορθοδόξων θεολόγων, άν καί δέν
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έκφράζει τήν πίστιν της Ορθοδόξου Έκκλησίας είςπλείστα σημεία κεφαλαι
ώδους σημασίας, άποτελεί έν τούτοις σημαντικόν οίκουμενιστικόν τεκμήρι- 
ον βασικων συγκλινουσων θεολογικων άπόψεων, οπερ έκφράζει έμπειρίαν, 
διανοίγουσαν νέον στάδιον έν τή ιστορία της Οίκουμενικης Κινήσεως.

9. Τό Π.Σ.Ε. ομως, ώς οργανον των Έκκλησιων-μελων αύτοϋ, δέν 
άσχολείται μόνον μετά τοϋ έν τώ πλαισίω της Έπιτροπης «Πίστις καί Τά- 
ξις» διεξαγομένου πολυμεροϋς Διαλόγου. Α ί πολύπλευροι δραστηριότητες 
αύτοϋ είς τούς χώρους τοϋ Εύαγγελισμοϋ, της Διακονίας, της Υ γεία ς , της 
Θ εολογικης Έκπαιδεύσεως, τοϋ Διαθρησκειακοϋ Διαλόγου, της καταπο- 
λεμήσεως τοϋ Φυλετισμοϋ, της προωθήσεως των ίδεωδων της Είρήνης καί 
της Δικαιοσύνης, καλύπτουν είδικάς άνάγκας των Έκκλησιων καί τοϋ κό
σμου σήμερον καί παρέχουν εύκαιρίαν κοινης μαρτυρίας καί δράσεως. Η  
Ο ρθόδοξος Έκκλησία έκτιμα τήν πολυδιάστατον ταύτην δραστηριότητα  
τοϋ Π.Σ.Ε. καί έν τώ πλαισίω των δυνατοτήτων αύτης συνεργάζεται πλήρως 
είς τούς προμνημονευθέντας τομείς.

10. Μ ετά τήν Σ Τ ' Γενικήν Συνέλευσιν έν Vancouver διανοίγονται νέαι 
προοπτικαί διά μίαν περισσότερον σημαίνουσαν ορθόδοξον συμμετοχήν έν 
τώ Συμβουλίω. Η  έξισορρόπησις τοϋ θεολογικοϋ καί τοϋ κοινωνικοϋ έργου  
τοϋ Συμβουλίου, ητις έπεχειρήθη έν Vancouver, αί μελέται έπί των θεμάτων 
«Πρός μίαν κοινήν έκφρασιν της ’Αποστολικης πίστεως σήμερον», « Η  ένότης 
της Έκκλησίας καί ή άνανέωσις της άνθρωπίνης κοινωνίας», καί « Η  δικαιο
σύνη, ή είρήνη καί ή άκεραιότης της δημιουργίας», ώς έπίσης καί ή Π αγκό
σμιος Διάσκεψις έπί τοϋ θέματος «Γενηθήτω τό θέλημά Σου: Ιεραποστολή  
έπί τά ϊχνη τοϋ Χριστοϋ», διανοίγουν νέας προοπτικάς πρός διείσδυσιν της 
ορθοδόξου θεολογικης σκέψεως είς τήν ζωήν καί τάς δραστηριότητας τοϋ 
Π.Σ.Ε.

11. ’Αποτελεί ομως γεγονός, οτι μία ούσιαστική ορθόδοξος μαρτυ
ρία καί ή ίδιαιτέρα αύτης θεολογική συμβολή θά άποδυναμωθοϋν, έάν 
δέν άνευρεθοϋν έντός τοϋ Π.Σ.Ε. αί άναγκαίαι έκείναι προϋποθέσεις, αί 
όποίαι θά παράσχουν είς τάς Ορθοδόξους Έκκλησίας τήν δυνατότητα νά 
ένεργήσουν ίσοτίμως πρός τά λοιπά μέλη τοϋ Π.Σ.Ε., έπί τή βάσει της ίδίας 
αύτων έκκλησιολογικης ταυτότητος, το ϋθ ’ οπερ δέν συμβαίνει πάντοτε, λόγω  
της τε δομης καί των διεπουσων τήν λειτουργίαν τοϋ Π.Σ.Ε. διαδικασιακων 
άρχων. Ταϋτα ίσχύουν καί ώς πρός τήν συμμετοχήν καί συνεργασίαν  
των κατά τόπους Ορθοδόξων Έκκλησιων μ εθ ’ έτέρων διαχριστιανικων 
Οργανισμων, ώς ή Διάσκεψις Εύρωπαϊκων Έκκλησιων καί ε’ί τι άλλο τοπι
κόν η περιφερειακόν Συμβούλιον, έν οίς ή Ορθόδοξος Έκκλησία καλείται 
ώσαύτως οπως συνεργασθή καί παράσχω τήν μαρτυρίαν αύτης.

Αναφορικως πρός τά ώς άνω λεχθέντα έκφράζεται άνησυχία ώς 
πρός τήν συνεχιζομένην διόγκωσιν τοϋ Π.Σ.Ε. διά της είσδοχης διαφόρων 
χριστιανικων κοινοτήτων ώς νέων μελων αύτοϋ, το ϋθ ’ οπερ θά μειώσy  μα- 
κροπροθέσμως τήν είς τά διάφορα διοικητικά καί συμβουλευτικά σώμα
τα τοϋ Π.Σ.Ε. ορθόδοξον παρουσίαν καί θά άποβή είς βάρος ένός ύγιοϋς
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Οίκουμενικον Δ ιαλόγου έντός τον Συμβουλίου. Διό καί πρέπει νά γίνουν  
νέαι άναγκαίαι ρυθμίσεις, έπί τώ σκοπώ οπως ή Ορθόδοξος Εκκλησία  
δυνηθη νά δώση έντός τον Συμβουλίου τήν μαρτυρίαν καί τήν θεολογικήν 
αύτης συνεισφοράν, τήν όποίαν άναμένει έξ αύτης τό Π.Σ.Ε., κατά τά ήδη 
μεταξύ αύτον καί τών Ορθοδόξων-μελών αύτον έκατέρωθεν συμπεφωνη- 
μένα (Desiderata Σόφιας).

12. Η  Ορθόδοξος Εκκλησία εχει συνείδησιν τον γεγονότος, οτι ή 
Οίκουμενική Κ ίνησιςλαμβάνει νέαςμορφάς, προκειμένου ϊνα άνταποκριθη 
είς τάς νέας συνθήκας καί άντιμετωπίση τάς νέας προκλήσεις τον σ υ γ 
χρόνου κόσμου. Δεόμεθα οπως είναι έγγύ ς  ή ήμέρα, κ α θ ’ ήν ό Κύριος θά 
έκπληρώση τήν έλπίδα τών Εκκλησιών, οπως γένηται «μία ποίμνη, είς ποι- 
μήν» (Ιω. 10,14).

* * *

Σημεία τής Εκθέσεως «Ορθόδοξος Εκκλησία καί Οίκουμενική Κίνησις» 
χρήζοντα αμέσου προωθήσεως:

Ή  μετά του θέματος «Ορθόδοξος Εκκλησία καί Οίκουμενική Κίνη
σις» ασχοληθείσα Γ' Επιτροπή, συμφώνως πρός τήν υπό τής Ολομελείας 
έκφρασθείσαν εύχήν, έπισημαίνει τά σημεία έκείνα του πρός τήν Άγίαν 
καί Μεγάλην Σύνοδον προωθουμένου όμωνύμου κειμένου, ατινα χρήζουν 
αμέσου προωθήσεως εϊτε παρά τών κατά τόπους άγιωτάτων Ορθοδόξων 
Εκκλησιών, εϊτε παρά τών διαφόρων διαχριστιανικών Οργανισμών μεθ’ 
ων αυται συνεργάζονται. Τά έν λόγω σημεία είναι τά έξής:

1. Ή  ανάγκη όπως ανευρεθουν, έντός του Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Εκκλησιών, τής Διασκέψεως τών Εύρωπαϊκών Εκκλησιών καί τών λοιπών 
διαχριστιανικών Οργανισμών, αί αναγκαίαι προϋποθέσεις, αιτινες θά πα
ράσχουν είς τάς Ο ρθοδόξους Εκκλησίας τήν δυνατότητα νά ένεργουν 
ίσοτίμως, πρός τά λοιπά μέλη τών ώς άνω Οργανισμών, έπί τή βάσει τής 
ίδίας αύτών έκκλησιολογικής ταυτότητος, τουθ’ όπερ συχνάκις δέν συμβαί
νει, λόγω τής δομής καί τών τήν λειτουργίαν τών ώς άνω διεκκλησιαστικών 
Οργανισμών διεπουσών διαδικασιακών αρχών.

Πρός τουτο είναι αναγκαίον, όπως τόσον έν τω Π.Σ.Ε. όσον καί έν 
τοίς λοιποίς Οργανισμοίς, γίνουν νέαι αναγκαίαι ρυθμίσεις, έπί τω σκοπω 
όπως ή Ορθόδοξος Εκκλησία δυνηθή ινα δώση τήν μαρτυρίαν καί τήν θε- 
ολογικήν αύτής προσφοράν, ην αναμένουν έξ αύτής οί έν τή Οίκουμενική 
Κινήσει έταίροι αύτής. Ιδιαιτέρως ώς πρός τάς σχέσεις τής Ορθοδόξου 
Εκκλησίας μετά του Π.Σ.Ε., δέον όπως έφαρμοσθουν καί τά λοιπά σημεία 
έκ τών Desiderata τής Σόφιας, έπί τών όποίων δέν έλήφθη ακόμη μέριμνα.

2. Ή  Ορθόδοξος Εκκλησία, συμμετέχουσα είς τόν έν τω πλαισίω 
τής Επιτροπής «Πίστις καί Τάξις» διεξαγόμενον πολυμερή Θεολογικόν δι
άλογον, δέον όπως έξεύρη τρόπους συντονισμου τών προσπαθειών αύτής, 
ίδίως όσον αφορα είς τά έκκλησιολογικά κριτήρια τής συμμετοχής αύτής έν 
τω πολυμερεί τούτω διαλόγω.
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Ό Σεβ. Π ρόεδρος: Ευχαριστώ τόν Πρόεδρον καί τόν Γραμματέα 
της Γ' Επιτροπης διά τήν παρουσίασιν του κειμένου. Ή  συζήτησις είναι 
ανοικτή.

Ό Σεβ. Κ ρουτίτσκης : Σεβ. αγιε Πρόεδρε, έχω νά κάνω δύο παρατη
ρήσεις. Ή  πρώτη αναφέρεται είς τήν § 3 καί είδικώτερον είς τήν φράσιν, 
ένθα λέγεται ότι «ή Ορθόδοξος Εκκλησία λόγψ  τον οίκουμενικον πνεύμα
τος, οπερ τήν διακρίνει κατά τήν διάρκειαν τής ίστορίας, άείποτε ήγωνίσθη 
πρός άποκατάστασιν τής χριστιανικής ένότητος...». Ή  παρατήρησίς μου 
αναφέρεται είς τάς λέξεις: «... τής διασπασθείσης κυρίως κατά τούς αίώνας 
Ε ',ΙΑ 'κα ί ΙΣΤ'». Νομίζω ότι έπανερχόμεθα έκ νέου είς τήν περίοδον της 
έντάσεως μεταξύ τών διαφόρων χριστιανικών ομάδων καί ότι είς τάς συ
ζητήσεις αυτάς καί τάς διαιρέσεις έχομεν τήν διάθεσιν νά έπιρρίπτωμεν 
τά λάθη είς τό ετερον μέρος, διά νά δικαιολογούμεθα. Νομίζω ότι διά νά 
αποφύγωμεν μίαν τοιαύτην έντύπωσιν καί χωρίς νά βλάψωμεν τό κείμενον 
θά ήδυνάμεθα νά απαλείψωμεν τήν τελεταίαν αυτήν φράσιν: «κυρίως κατά 
τούς αίώνας Ε ', ΙΑ ' καί ΙΣΤ'». Ιδού  ή πρώτη παρατήρησις.

Επιτρέψατέ μοι νά περάσω είς τήν τελευταίαν. Άναφέρεται είς τήν 
§ 12 καί είς τήν πρώτην φράσιν: «Η  Ορθόδοξος Εκκλησία έχει συνείδη
σιν τον γεγονότος, οτι ή Οίκουμενική Κίνησις λαμβάνει νέας μορφάς, προ
κειμένου ϊνα άνταποκριθή είς τάς νέας συνθήκας καί άντιμετώπιση τάς 
νέας προκλήσεις τον συγχρόνου κόσμου». Κατανοώ καλώς τήν ήμετέραν 
έπιθυμίαν νά κλείσωμεν τό κείμενον κατά τρόπον αίσιόδοξον καί νά 
απευθύνωμεν φιλοφρόνησιν είς τό Π.Σ.Ε. Καλώς, αλλά φοβουμαι μήπως 
ή φράσις αυτή παρασύρη ήμάς είς λάθος. Εξηγουμαι: Είς τά πλαίσια του 
Π.Σ.Ε. παρατηρουμεν συχνάκις τήν έμφάνισιν νέων θεολογικών τάσεων, 
αί οποΐαι διαταράσσουν τήν ορθόδοξον συνείδησιν ήμών. Κατά συνέπειαν, 
παραμένοντες κατά λέξιν μικρά τις ομάς είς τάς μεγάλας Οίκουμενικάς Δια
σκέψεις καί Συνελεύσεις δέν αίσθανόμεθα καλώς. Τουτο συνέβη είς τήν Συν- 
έλευσιν του Π.Σ.Ε. είς Ναϊρόμπι. Είς μίαν τοιαύτην ατμοσφαΐραν είσήγετο 
πρός αποδοχήν τό κείμενον διά τήν χειροτονίαν τών γυναικών, είς τό οποΐον 
λέγεται είδικώτερον ότι αί μή είσαγαγουσαι τήν ίερωσύνην τών γυναικών 
Εκκλησίαι οφείλουν νά πράξουν τά πάντα διά νά τήν είσαγάγουν. Δέν 
εϊχομεν τήν δυνατότητα νά αντιδράσωμεν είς τήν αποδοχήν του κειμένου 
τούτου. Ε δόθη  είς ήμάς ή έξήγησις ότι είναι αξίωσις του συγχρόνου κό
σμου καί ότι αί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι, αντιτιθέμεναι είς τό κείμενον τουτο, 
έπιδιώκουν νά κλονίσουν τό Π.Σ.Ε.

Ε ντός τών πλαισίων του Π.Σ.Ε. υπάρχει εν σοβαρώτερον είσέτι πρό
βλημα. Είς τό τέλος τών μεγάλων Οίκουμενικών Συνελεύσεων καί Διασκέ
ψεων, κατά τήν τελευταίαν ευχαριστιακήν τελετήν, πάντες οί έκπρόσωποι, μέ 
έξαίρεσιν τούς Ορθοδόξους, συμμετέχουν είς τήν κοινωνίαν. Είτα κατά τάς 
συνεδρίας ώρισμένοι έκπρόσωποι ασκουν κριτικήν διά τήν μή συμμετοχήν 
είς τό κοινόν δεΐπνον καί ταυτα κατά τρόπον απαράδεκτον διά τά ορθόδοξα 
μέλη. Άναφέρομαι είς τά παραδείγματα αυτά διά νά βελτιώσω τό ηδη κα
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λόν κείμενον τής § 12 καί νά δείξω ότι, παρά πάντα τά νέα θετικά φαινόμε
να είς τούς κόλπους του Π.Σ.Ε., αί Ορθόδοξοι Έκκλησίαι, συμμετέχουσαι 
είς τήν διαδικασίαν, οφείλουν νά περιφρουρήσουν τάς παραδόσεις αυτών, 
τήν πίστιν αυτών καί νά δώσουν μαρτυρίαν αυτής. Τούτου λεχθέντος, θά 
έπεθύμουν νά προτείνω μίαν διόρθωοιν μετά τήν προαναφερθεΐσαν φράσιν. 
Νά προστεθή μία αλλη φράσις. «Είς τήν διαδικασίαν αύτήν είναι άναγκαία  
ή έποικοδομητική προσφορά καί ή μαρτυρία της Ορθοδόξου Έκκλησίας, 
ένεκα των άποστολικων παραδόσεων καί της πίστεως αύτης». Έ ν  συνεχεία 
ώς είς τό κείμενον. «Δεόμεθα οπως είναι έγγύ ς  ή ήμέρα, κ α θ ’ην ό Κύριος 
θά έκπληρώσ^ τήν έλπίδα των Έκκλησιων, οπως γένηται ‘μία ποίμνη, είς 
ποιμήν’ ( Ιω. 10,14)».

Ο Σεβ. Π ρόεδρος . Ευχαριστώ τόν αγιον άδελφόν διά τήν παρέμβασίν 
του. Θά έπανέλθωμεν είς τό θέμα.

Ο Σεβ. Ο ρους Λιβάνου. Σεβασμιώτατε Πρόεδρε, είς τήν § 2 αί λέξεις 
«πολλοί χριστιανοί» δημιουργεΐ κατά τήν γνώμην μου σοβαράς δυσκολίας. 
Θά ήμην έτοιμος νά προτείνω. «έτερόδοξοι χριστιανοί», άλλά δυνάμεθα 
ίσως νά ευρωμεν μετριοπαθεστέραν διατύπωσιν καί ολιγώτερον συμβατι
κήν. Έπίσης, θά έπεθύμουν νά προτείνω νά είπωμεν «διά ποικίλους λόγους  
καί κατά διαφόρους τρόπους».

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ό  αγιος άδελφός έθιξε καί ίδικήν μου άνησυχίαν. 
Έπιτρέψατέ μου νά προτείνω τήν έξής διατύπωσιν. «Η  Ορθόδοξος Έκκλησία 
διαπιστοί οτι κατά τόν ροϋν της ιστορίας καί διά ποικίλους λόγους καί κατά  
διαφόρους τρόπους έσημειώθησαν πολλαί καί σημαντικαί άπομακρύνσεις 
έκ τηςπαραδόσεω ς της άδιαιρέτου Έκκλησίας». Άς άποφύγωμεν τήν χρήσιν 
του όρου «έτερόδοξοι» είς τήν § 2 του κειμένου μας. Ό  Σεβ. Πρόεδρος τής 
Έ πιτροπής δέχεται τήν τροπολογίαν;

Ο Π ρόεδρος καί ό Γραμματεύς της Γ' Έπιτροπης άποδέχονται τήν 
τροπολογίαν ταύτην.

Ο Ελλογιμ . κ. Σκομπέι. Σεβ. Πρόεδρε, είχον ώρισμένας παρατη
ρήσεις έπί του ρωσσικου κειμένου, άλλ’ ήδη διωρθώθησαν. Δέν έχω παρά 
μίαν έρώτησιν έπί τής § 8. Είς τό ρωσσικόν κείμενον έν σχέσει πρός τό κεί
μενον τής Λίμα ή μετάφρασις είναι. «Βάπτισμα, Εύχαριστία, Ιερωσύνη». 
Είς τό έλληνικόν κείμενον, ή λέξις «Ιερωσύνη» μεταφράζεται μέ τήν λέξιν 
«Λειτούργημα». Διηρωτώμην, αν ή λέξις αυτή «Λειτούργημα»  σημαίνει 
«Ιερωσύνην» ή άπλώς τήν διακονίαν, ή όποία υπονοεΐται άπό τό Π.Σ.Ε. 
Όμιλουντες περί μυστηρίων, γνωρίζομεν τό μυστήριον του Βαπτίσματος, τό 
μυστήριον τής Ευχαριστίας καί τό μυστήριον τής Ιερωσύνης.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Παρακαλώ τόν Γραμματέα τής Έπιτροπής νά 
δώση μίαν έξήγησιν έπί του σημείου τούτου.

Ο Α ίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρ. Τσέτσης. Ευχαριστώ αγιε Πρόεδρε. 
Τό άγγλικόν πρωτότυπον καί ή γαλλική μετάφρασις του «ΒΕΜ» όμιλουν 
όντως περί «Λειτουργήματος» (Ministry-Ministere) καί όχι περί Ιερωσύνης 
(Priesthood - Sacerdoce). Υ πάρχουν όμως καί έσωτερικαί μαρτυρίαι. Έ νώ  τά
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δύο πρώτα κεφάλαια όμιλουν περί θεοσδότων μυστηρίων, ήτοι του Βαπτί
σματος καί τής Εύχαριστίας, τό τρίτον κεφάλαιον σαφώς δέν όμιλεί περί του 
μυστηρίου τής Ιερωσύνης.

Ο Σεβ. Ενδοκιάδος: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, θά έπεθύμουν νά έπανέλθω 
είς τάς παρατηρήσεις του Σεβ. Μητροπολίτου Ίουβεναλίου. Κατανοώ 
αύτάς καί συμμερίζομαι τήν άποψίν του, αλλά νομίζω ότι οφείλονται είς τάς 
ατελείας τής ρωσσικής μεταφράσεως, τήν όποίαν δυστυχώς δέν εχω. Είς τήν 
§ 3 δέν λέγεται άπλώς ότι τό οίκουμενικόν τουτο πνευμα τής Ορθοδόξου 
Εκκλησίας έξεδηλώθη είδικώτερον κατά τούς Ε ', ΙΑ 'κα ί ΙΕ ' αίώνας. Αύτά 
ητο είς τήν παλαιάν μορφήν. Είς τήν παρουσαν διατύπωσιν υπάρχει: «της 
χριστιανικης ένότητος, της διασπασθείσης κυρίως κατά τούς αίώνας Ε', 
ΙΑ 'κ α ί ΙΣΤ '»  καί θεωρώ τήν εκφρασιν αύτήν καλλιτέραν. Ή  αντίρρησις 
του Μητροπολίτου Ίουβεναλίου ώς πρός τήν διασπασθείσαν ένότητα δέν 
ητο ϊσως αναγκαία. Ή  αύτή παρατήρησις ίσχύει καί έν σχέσει πρός τήν § 
12, ενθα, κατά τήν γνώμην μου, είς τήν ρωσσικήν διατύπωσιν ή λέξις «προ- 
κειμένου» δέν μετεφράσθη. Ό θεν, ή Οίκουμενική Κίνησις υίοθετεί μίαν 
νέαν εκφρασιν, «προκειμένου» νά αντιμετωπίσωμεν τάς νέας συνθήκας. 
Υ ποθέτω ότι ή λέξις «προκειμένου» δέν μετεφράσθη. Εύχαριστώ.

Ο Σέβ. Π ρόεδρος: Εύχαριστώ. Αί προτάσεις του άγίου Κρουτίτσκης 
ίσχύουν καί θά τάς έπαναφέρω είς δύο συγκεκριμένας προτάσεις είς τό κεί
μενον. Δέν έγκατελείφθησαν.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γαλίτης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, εύχαριστώ τήν 
Επιτροπήν, ή όποία ήτοίμασεν εν καλόν κείμενον. Είς τό τέλος τής § 2 νά 
λεχθή «περί της ένότητος καί αύτης ταύτης της ούσίας της Εκκλησίας». 
Είναι λεκτική ή παρατήρησις. Επίσης είς τήν § 4 καί 8 χρησιμοποιείται ή 
λέξις «οίκουμενιστική». Ο  όρος αύτός εχει λάβει αρνητικόν νόημα, δ ι’ αύτό 
καί θά παρακαλουσα ταπεινώς νά γίνη «οίκουμενική». Ε ά ν  αύτό δέν γίνη 
αποδεκτόν, νά φύγη ή λέξις.

Ο Σεβ. Περιστερίου: Εύχαριστώ αγιε Πρόεδρε. Είς τό τέλος τής § 2 νά 
προστεθή «ή Ορθόδοξος Εκκλησία εχει τήν αποστολήν καί τήν υποχρέωσιν 
ινα μεταδώση σύνολον τήν έν τή Άγία Γραφή καί τή Ιερα Παραδόσει 
αλήθειαν». Είς τήν § 8 νά προστεθή ότι ή Ο ρθόδοξος Εκκλησία έκφράζει 
τάς ανησυχίας της διά τήν αλλαγήν του Κ αταστατικον  τής Επιτροπής «Πί- 
στις καί Τάξις». Είς τό σημείον 11 § 3 νά γίνη κάποια έπεξήγησις «... τον 
Διαλόγου έντός τον Συμβουλίου» μέ τήν προσθήκην «τονθ’ οπερ καθιστά  
άδήριτον τήν άναθεώρησιν της θέσεως αύτης εναντι τον Π.Σ.Ε. Α ύτή  πρέπει 
νά γίνη διά νέων καταστατικών άναγκαίων ρυθμίσεων, έπί τώ σκοπώ οπως 
ή Ορθόδοξος Εκκλησία δυνηθη...». Είς τήν § 12 θά προέτεινα τήν έξής τρο
πολογίαν: «Δεόμεθα οπως απασαι αί Εκκλησίαι έργασθώσιν άπό κοινον, 
ωστε νά είναι έγγύ ς  ή ήμέρα κ α θ ’ ήν θά έκπληρωθη ή εύχή τον Κυρίου...». 
Δέν δυνάμεθα ήμείς νά προσδιορίσωμεν τί θά κάμη ό Κύριος.

Ο Σεβ. Σουμαδίας: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, θά ητο ορθώτερον νά λεχθή είς 
τήν § 2 ότι «Η  Ορθόδοξος Εκκλησία θεμελιοίτήν ένότητα της Εκκλησίας έπί
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τον γεγονότος τής ίδρύσεως αύτής ύπό τον Κυρίου ήμών Ιησον Χριστον». 
Είς τήν § 8 θά προέτεινα τήν απάλειψιν του δευτέρου μέρους της προτά- 
σεως, ή οποία αναφέρεται είς τό κείμενον «ΒΕΜ». Δέν νομίζω ότι πρέπει 
νά έκφράσωμεν ίκανοποίησιν διά τήν «μερικήν» αποδοχήν της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας.

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδάς: Τό κείμενον, Σεβ. αγιε Πρόεδρε, έπιχειρεΐ 
μίαν αξιολόγησιν της Οίκουμενικης Κινήσεως, χρησιμοποιουν τήν γλώσσαν 
της Οίκουμενικης ταύτης Κινήσεως. Πολλά πράγματα, τά οποΐα δέν θά ητο 
δυνατόν νά γίνουν αποδεκτά είς τό περί Διαλόγων κείμενον, ευρίσκουν πε
ριέργως θέσιν είς τό περί Οίκουμενικης Κινήσεως. Είς τήν § 1, δέν δυνάμε- 
θα νά εϊπωμεν ότι «ή Ορθόδοξος Εκκλησία άποτελεί τόν φορέα τής Μιας, 
Άγίας, Καθολικής καί Αποστολικής Εκκλησίας». Ή  Ορθόδοξος Εκκλησία 
«είναι» ή Μία, Άγία, Καθολική καί Άποστολική Εκκλησία. Είς τήν § 2, πρέ
πει νά απαλειφθή ή λέξις «σύνολον». Λέγοντες «σύνολον τήν άλήθειαν» 
είσάγομεν έννοιαν αθροιστικου μεγέθους, ένώ είς τήν ορθόδοξον παράδο
σιν ή άλήθεια είναι έν Χριστω  ένυπόστατος. Είς τό σημεΐον 2, § 3, ή έκφρασις 
«πρός μίαν άπό κοινον πορείαν άναζητήσεως τής άπολεσθείσης ένότητος» 
ένοχλεΐ πολύ περισσότερον από τήν «κοινήν πορείαν» τών Θεολογικών Δια
λόγων. Είς τήν § 8 θά έπεθύμουν καί έγώ, ομου μετά του αγίου Σουμαδίας, 
νά απαλειφθή τό δεύτερον σκέλος της προτάσεως περί του ΒΕΜ. Παρακαλώ 
έπίσης διά τήν διαγραφήν όλων τών τρόπον τινά βιβλιογραφικών τίτλων, οί 
οποΐοι απαριθμουνται είς τήν § 10.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δέν πρόκειται περί βιβλιογραφικών ένδείξεων, 
αλλά περί του θεματολογίου του Π.Σ.Ε.

Ό Α ίδεσιμολ. Κ αθηγ. Μπρία: Σεβασμιώτατε, ή § 2 αποτελεΐ κατά 
τήν γνώμην μου ίσχυράν έκκλησιολογικήν βάσιν. Είμαι ευγνώμων πρός 
έκείνους, οί οποΐοι τήν συνέταξαν, καί πρός έκείνους, οί οποΐοι προέτει- 
ναν τροποποιήσεις. Θά προέτεινα νά ανεπτύσσομεν περισσότερον τόν ρό
λον τών Οίκουμενικών Συνόδων. Είς τήν § 12 θά έπεθύμουν νά προστεθή 
ότι ή Οίκουμενική Κίνησις λαμβάνει νέας μορφάς καί τουτο «χάρις είς 
τήν ορθόδοξον συμβολήν». Ή  έξέλιξις της Κινήσεως αυτης δέν πρέπει νά 
έκτιμηθή ανεξαρτήτως πρός τήν προσφοράν ήμών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή  τελευταία αυτή παρατήρησις του π. Μπρία 
συναντά τήν πρότασιν του άγίου Κρουτίτσκης. Θά έπανέλθωμεν έπ ‘ 
αυτης.

Ό Σεβ. Φ ιλαδελφείας: Άντί «σύνολον τήν άλήθειαν» θά προέτεινα 
«πασαν τήν άλήθειαν». Ή  λέξις αυτή είναι άγιογραφική.

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Κόεβ: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, είς τήν § 3 θά προ- 
έτεινα νά εϊπωμεν ότι ή συμμετοχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας είς τήν 
Οίκουμενικήν κίνησιν δέν απορρέει μόνον από τήν ίστορίαν της, αλλά καί 
από τήν ουσίαν της.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ διά τήν παρατήρησιν. Επειδή ή λέξις 
«ούσία» δύναται νά δημιουργήση δυσκολίας τινάς νά χρησιμοποιήσωμεν
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τόν όρον «ταυτότητα».
Ο Α ίδεσιμολ. Πρωτοπρ. Μ ποροβόι: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, θά είμαι 

πολύ σύντομος. Δέν έπεξεργαζόμεθα δογματικόν κείμενον, τόν «Όρον» 
τής μελλοντικής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Ώς πάντα τά αλλα κείμενα 
ήμών καί αυτό δέν είναι εί μή μία πρότασις πρός τήν Σύνοδον, ή όποία θά 
τό μελετήση, θά έκτιμήση τά θέματα καί θά έκφέρη τήν κρίσιν αυτής. Έ κ 
τής έπόψεως αυτής θεωρώ τό προταθέν κείμενον «Ορθόδοξος Έκκλησία 
καί Οίκουμενική Κίνησις» πλήρως προσηρμοσμένον είς τόν σκοπόν αυτου, 
ίκανοποιητικόν καί άποδεκτόν, λαμβανομένων υπ’ όψιν τών ήδη γενομέ- 
νων ή τών γενησομένων διορθώσεων, αί όποΐαι όμως δέν μεταβάλλουν τό 
ουσιώδες του θέματος. Έ χω  μίαν έρώτησιν, σύντομον άλλά σοβαράν, έν 
σχέσει πρός τήν § 1. Τήν ευρίσκω πλήρως ίκανοποιητικήν, διότι άποδίδει 
τήν αποψιν καί τήν συνείδησιν ήμών. Διά τής άντικαταστάσεως τής λέξε- 
ως «φορεύς» διά τής φράσεως «άποτελεΐ καί είναι ή Μία, Άγία, Καθολική 
καί Άποστολική Έκκλησία», θά έχωμεν ώρισμένας δυσχερείας θεολογικής 
καί οίκουμενικής τάξεως - όχι πρός τήν Οίκουμενικήν Κίνησιν - άλλ’ ήμεΐς 
αυτοί. Εί'μεθα πράγματι ή Μία, Άγία, Καθολική καί Άποστολική Έκκλησία, 
άλλ’είσήλθομεν είς τήν Οίκουμενικήν Κίνησιν, άποδεχθέντες τήν δυνατό
τητα ένός Διαλόγου μετ’ αυτής. Άπεδέχθημεν τήν Δήλωσιν του Τορόντο 
- γνωρίζομεν τό περιεχόμενον - ώς έπίσης καί τόν Καταστατικόν του Π.Σ.Ε. 
Έ ά ν ε’ίπωμεν συντόμως ότι «εί'μεθα ή Μία, Άγία, Καθολική καί Άποστολική 
Έκκλησία», θά είναι δύσκολον νά κατανοηθή, διατί εί'μεθα έδώ καί τί θά συ- 
ζητήσωμεν μετ’ αυτής. Θά άσχοληθώμεν είς τήν διακήρυξιν καί τήν μαρτυ
ρίαν. Έπειδή όμως εί'μεθα πράγματι ή Μία, Άγία, Καθολική καί Άποστολική 
Έκκλησία, προτείνω νά άφήσωμεν τήν παράγραφον ώς έχει. Έ ν  περιπτώσει 
πιθανής μεταβολής προτείνω νά τονισθή τό γεγονός ότι είμεθα πράγματι 
ή άληθής Έκκλησία, άλλ’έχομεν λόγους νά διαλεγώμεθα μετά τών αλλων 
Έκκλησιών. Ζητώ λοιπόν νά άφήσωμεν τήν παράγραφον ώς έχει, άλλ’ 
έν περιπτώσει μεταβολής νά τήν διατυπώσωμεν ώς έξής. «Ή  Ορθόδοξος 
Έκκλησία έν τή βαθεία πεποιθήσει καί έν έκκλησιαστική αύτοσυνειδησία  
οτι είναι ό συνεχιστής καί ό φορεύς της άρχαίας Μιας, Άγίας, Καθολικης 
καί Αποστολικης Έκκλησίας, της πίστεως καί της παραδόσεως αύτης, προσ
φέρει τήν μαρτυρίαν αύτης, άκραδάντως πιστεύουσα οτι κατέχει κεντρικήν 
θέσιν είς τήν ύπόθεσιν της προωθήσεως της ένότητος των χριστιανων έντός 
τοϋ συγχρόνου κόσμου». Άκόμη μίαν λέξιν. Ή  Καθολική Έκκλησία, ώς καί 
ήμεΐς, πιστεύει ότι είναι ή μία, άληθής Έκκλησία. Κατά τήν συνέλευσίν της, 
ή Σύνοδος του Βατικανου δέν τό ήρνήθη. Θά τό άρνηθώμεν ήμεΐς; Εί'μεθα ή 
άληθής Έκκλησία. Ή  Σύνοδος αυτή, ευρε μίαν ορθήν θεολογικήν διατύπω
σιν. Είπεν ότι ή Μία, Άγία, Καθολική καί Άποστολική Έκκλησία «subsistit» 
είς τήν Ρωμαιοκαθολικήν Έκκλησίαν, ευρίσκεται έντός αυτής. Ε ίναι ό μο
χλός τής Μιάς ταύτης Έκκλησίας. Ουτως, ήμεΐς εί'μεθα «ό συνεχιστής καί 
ό φορεύς...».

Ο Σεβ. Π ρόεδρος . Πατέρες καί άδελφοί, έχομεν τάς δύο προτάσεις
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του άγίου Κρουτίτσκης. Ε φ ιστα  ό αγιος αδελφός τήν προσοχήν μας ότι όσα 
λέγομεν είς τήν § 3 περί τής διασπασθείσης ένότητος είς τούς αίώνας Ε ', 
ΙΑ 'κα ί ΙΣΤ' δύνανται νά παρεξηγηθουν από τούς μή ορθοδόξους αδελφούς 
μας. Τουτο όμως αποτελεί ίστορικήν αλήθειαν. Θά παρεκάλουν τόν αγιον 
Κρουτίτσκης νά μή έπιμείνη.

Ο Σεβ. Κρουτίτσκης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, λυπουμαι νά παρατηρήσω 
ότι, παρά τό γεγονός ότι ή παρατήρησίς μου έγένετο πρώτη, δυστυχώς δέν 
συμπεριελήφθη. Τώρα προτείνετε μίαν διόρθωσιν αντίθετον πρός τήν ίδικήν 
μου. Ε ά ν  διατηρήτε τήν αντίθεσίν σας πρός τήν διόρθωσίν μου, παρακαλώ 
ή αντίθετος άποψίς μου νά αναφερθή είς τά πρακτικά.

Ο Σεβ. Π ρόεδρος: Δέν απορρίπτω τήν πρότασίν σας, αγιε αδελφέ. 
Λέγω τήν προσωπικήν μου γνώμην προκειμένου νά αποσαφηνίσω μίαν κα- 
τάστασιν. Θέτω τό θέμα ένώπιόν τής Ολομελείας.

Ο Σεβ. Σ τάρας Ζαγοράς: Άγιε Πρόεδρε, νομίζω ότι τά έπιχειρήματα 
του άγίου Κρουτίτσκης ησαν αρκούντως πειστικά. Δέν θά τά έπαναλάβω. 
Προτείνω νά απαλειφθή ή ίστορική αύτή αναφορά.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Ποία ή γνώμη του Προέδρου καί του Γραμματέως 
τής Γ' Επιτροπής;

Ο Σεβ. Μίνσκ: Δέν εχομεν αντίρρησιν είς τήν πρότασιν του Μητροπο
λίτου Ίουβεναλίου. Δύναται νά θεωρηθή ότι τό θέμα εκλεισε.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Ε φ ’ όσον ή Επιτροπή έδέχθη τήν πρότασιν του 
άγίου Κρουτίτσκης, απαλείφεται ή διατύπωσις. Ή  δευτέρα παρατήρησις καί 
προσθήκη, τήν όποίαν έζήτησεν ό αγιος Κρουτίτσκης, αναφέρεται είς τήν §
12. Επιθυμεί ό αγιος αδελφός όπως μετά τάς λέξεις: « καί άντιμετωπίση 
τάς προκλήσεις τον συγχρόνου κόσμου...» προστεθή «είς τήν πορείαν αύτήν 
είναι άπαραίτητος ή δημιουργική συμβολή καί μαρτυρία της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, λαμβανομένων ύ π ’ οψιν τών άποστολικών παραδόσεων καί της 
πίστεως αύτης». Νομίζω, ότι ή προσθήκη είναι λογική. Πρέπει νά υπάρχη 
ίσορροπία μεταξύ τών δύο διατυπώσεων. Ε ρω τώ  καί πάλιν τόν Πρόεδρον 
καί τόν Γραμματέα τής Επιτροπής έάν είναι σύμφωνοι.

Ο Σεβ. Μίνσκ: Δέν εχομεν καμμίαν δυσκολίαν νά αποδεχθώμεν τήν 
πρότασιν του άγίου Κρουτίτσκης.

Ο Σεβ. Ό ρους Λιβάνου: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, εχω τήν έντύπωσιν ότι 
οί Ορθόδοξοι φοβουνται είς τήν συνέλευσιν αύτήν ότι δέν ευρίσκονται έν 
άρμονία πρός τήν πίστιν των καί τήν παράδοσίν των. Αίσθάνονται καθ’ 
έκάστην στιγμήν τήν ανάγκην νά διαβεβαιώσουν ότι είναι σταθεροί είς τήν 
πίστιν των καί είς τήν παράδοσιν των. Αύτά έπανέρχονται κάθε τρείς στί
χους. Ε ίναι αύτονόητον ότι ή Ορθόδοξος Εκκλησία, ότε αντιμετωπίζει τήν 
Οίκουμενικήν Κίνησιν ή οίονδήποτε ετερον γεγονός, αντλεί έκ τής πίστεως 
καί τής παραδόσεως αύτής. Διατί νά μή αίσθανώμεθα έλεύθεροι, διατί νά 
προσπαθώμεν πάντοτε νά ίσορροπώμεν; Δέν είμαι τό παράπαν αντίθετος 
πρός τήν αλλαγήν, αλλά τείνομεν νά βαρύνωμεν τό ήμέτερον κείμενον.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Άναγνωστόπουλος: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, θά ήθελα
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νά έρωτήσω, διατί έπιθυμουμεν τήν προσθήκην ταύτην; Ή  προσευχή μέ τήν 
οποίαν καταλήγομεν είναι αρκετά έκφραστική.

Ο Α ίδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρ. Τσέτσης: Τό πρόβλημα είναι, Σεβ. Άγιε 
Πρόεδρε, έάν ή Οίκουμενική Κίνησις προωθή τήν ένότητα η όχι. Προσωπικώς 
πιστεύω ότι, έπειδή ακριβώς διά της Κινήσεως ταύτης προωθεΐται ή ένότης, 
συμμετέχομεν είς αυτήν.

Ό Σεβ. Κρουτίσκης: Επιθυμώ  νά έξηγήσω τό κίνητρον της διορθώ- 
σεως αυτης. Ενομισα ότι ή φράσις αυτή θά ήδύνατο νά καταστή στή
ριγμα διά τήν έργασίαν ήμών είς τάς Οικουμενικάς διασκέψεις, οσάκις οι 
αδελφοί Προτεστάνται απαιτουν νά κοινωνουμεν κατά τάς οίκουμενικάς 
τελετάς η καί νά δεχθώμεν τήν ίερωσύνην τών γυναικών είς τήν Ορθόδοξον 
Εκκλησίαν. Κατηγορουν ήμάς ότι οδηγουμεν είς οπισθοδρόμησιν τήν 
Οίκουμενικήν Κινησιν. Ή  φράσις αυτή: «Η  ορθόδοξος Εκκλησία έχει συ- 
νείδησιν τον γεγονότος, οτι ή Οίκουμενική Κίνησις λαμβάνει νέας μορ- 
φάς προκειμένου ϊνα άνταποκριθή είς τάς νέας συνθήκας καί άντιμετωπίση 
τάς νέας προκλήσεις τον συγχρόνου κόσμου» δύναται νά έρμηνευθή υπό 
τών αδελφών Προτεσταντών ώς ένθάρρυνσις έκ μέρους ήμών τών τάσε
ων της Οίκουμενικης Κινήσεως νά ανταποκριθή είς τάς νέας απαιτήσεις. 
Επιθυμώ  νά διευκρινήσω ότι ή ήμετέρα πρότασις δέν υποκινεΐται έκ του 
φόβου ρωγμης είς τήν ολοκληρίαν της παραδοσεως ήμών. Σκοπός αυτης 
είναι νά βοηθήση ήμάς νά καταθέσωμεν τήν μαρτυρίαν αξιοπρεπώς είς τούς 
κόλπους του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.

Ό Σεβ. Π ρόεδρος : Νομίζω, αδελφοί, ότι ή προσθήκη αυτή πρέπει νά
γίνη.

Μετά ταυτα, ο Σεβ. Πρόεδρος συνοψίζει τάς γενομένας παρατηρήσεις 
καί προτάσεις, έκθέτων αμα έν έκάστη περιπτώσει τήν έκφρασθεΐσαν συμ
φωνίαν η διαφωνίαν της Ολομελείας. Ιδιαιτέρως απασχολεΐ τήν Ολομέλειαν 
ή πρότασις του Σεβ. Επισκόπου Σουμαδίας, ή αναφερόμενη είς τήν § 8. Κα
τόπιν μακράς συζητήσεως, συμφωνουντος καί του είσηγητου της προτάσε- 
ως, γίνεται αποδεκτή ή έξης διατύπωσις; «Επισημαίνεται, οτι τό κείμενον 
«Βάπτισμα - Εύχαριστία- Λειτούργημα», καταρτισθέν ύπό τής Επιτροπής 
ταύτης τή  συμμετοχή καί ορθοδόξων θεολόγων, δέν έκφράζει τήν πίστιν 
τής Ορθοδόξου Εκκλησίας είς πλείστα σημεία κεφαλαιώδους σημασίας. Εν 
τούτοις άποτελεί έν σημαντικόν βήμα έν τή  ίστορία τής Οίκουμενικής κινή
σεως».

Τά μέλη τής Διασκέψεως κρίνουν τάς γενομένας βελτιώσεις 
ίκανοποιητικάς καί άποδέχονται τό κείμενον.

Ό Σεβ. Π ρόεδρος : Πατέρες καί αδελφοί, έρχόμεθα τώρα είς τήν 
έξέτασιν του τετάρτου κειμένου έπί τον θέματος τής είρήνης, έλευθερίας 
κ.λπ. Επειδή μετέσχον τών έργασιών της Επιτροπης δύναμαι νά διαβε
βαιώσω τήν Ολομέλειαν ότι έγένετο αφαντάστως λεπτολόγος έργασία 
έπί του κειμένου αυτου. Κατεβλήθη πάσα δυνατή προσπάθεια, ώστε νά 
ίκανοποιηθουν όλαι αί πλευραί καί όλα τά υπάρξαντα αίτήματα. Τό κείμε
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νον δέν διαφέρει ούσιωδώς από τό καταρτισθέν από τήν Διορθόδοξον Προ
παρασκευαστικήν Επιτροπήν. Ε χ ε ι  όμως έμπλουτισθή είς μερικά σημεία 
από ώρισμένας έμπραγμάτως έπιβαλλομένας προσθήκας.

Ο Σεβ. Γραμματεύς:
«Πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Πρόεδρον 

τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.
Σεβασμιώτατε αγιε Πρόεδρε,
Ή  υπό τής Ολομελείας τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Δια- 

σκέψεως όρισθείσα Δ' Επιτροπή πρός έξέτασιν του θέματος «Συμβολή  
τών κατά τόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών είς έπικράτησιν τών χριστιανικών 
ίδεωδών της είρήνης, της έλευθερίας, της άδελφοσύνης καί της άγάπης μ ε
ταξύ τών λαών, καί αρσιν τών φυλετικών διακρίσεων», συνελθουσα προέβη 
κατ’ αρχήν είς τήν έκλογήν του Σεβ. Μητροπολίτου Στάρας Ζαγοράς κ. Π α
γκρατίου ώς Προέδρου καί τών Ελλογιμ. Καθηγ. κ. Θεοδώρου Ζήση καί 
κ. Άλεξίου Σεργκιέβιτς Μπουέβσκυ ώς Γραμματέων αύτής. Ε ν  συνεχεία, 
ή Επιτροπή συνεζήτησε έπί τών έν τή Ολομελεία γενομένων παρατηρήσε
ων καί, έκτός τών φραστικών καί νοηματικών βελτιώσεων, συνεπλήρωσε 
καί ώλοκλήρωσε τό κείμενον είς τά έξής, διατηρηθέντων έν τω συνόλω τής 
δομής καί του περιεχομένου αύτου:

1. Επεσήμανεν είς τό Α ' κεφάλαιον καί είς τάς παραγράφους 4, 5 καί 
6 τήν άνάγκην της διαχριστιανικης καί διαθρησκειακης συνεργασίας διά 
τήν προστασίαν τον άνθρωπίνου προσώπου καί της είρήνης.

2. Μ εταξύ τών άναφερομένων είς τό Β ' κεφάλαιον κακών συμπεριέ
λαβε καί τόν περιορισμόν τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων είς τόν χώρον της 
έλευθερίας τών συνειδήσεων, ίδιαιτέρως δέ της θρησκευτικης έλευθερίας.

3. Εδημιούργησεν έκ τον ύπάρχοντος ύλικον τό Δ ' κεφάλαιον «Περί 
είρήνης καί δικαιοσύνης» καί μετέφερεν είς αλλην κατάλληλον συνάφειαν  
ώς Ε ' κεφάλαιον τά περί είρήνης ώς άποτροπης τον πολέμου.

4. Μ εταξύ τών καταδικαζομένων πολέμων συμπεριέλαβεν έν τώ 
Ε'κεφαλαίψ  καί τόν διαστημικόν, έν τώ αύτώ δέ κεφαλαίψ καί είς τήν § 3 
προσέθεσε τήν έσχατολογικήν διάστασιν τών προβληματισμών.

5. Είς τό Σ Τ  κεφάλαιον είς τόν τίτλον, οπως καί είς τό περιεχόμενον, 
συνεπλήρωσε τά περί φυλετικών διακρίσεων, δ ι’ άναφοράς καί είς αλλας 
διακρίσεις οχι μόνον είς βάρος άτόμων, άλλά καί μειονοτήτων.

Τό οϋτω καταρτισθέν κείμενον ή ήμέτερα Επιτροπή ύποβάλλει 
εύσεβάστως πρός τήν Ολομέλειαν διά τά περαιτέρω.

Τη 4η Νοεμβρίου 1986» 
f  ό Σ τάρας Ζ αγοράς Π αγκράτιος  

Καθηγ. Θεόδωρος Ζήσης 
Καθηγ. ’Αλέξιος Μ πουέβσκυ

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Παρακαλώ τόν Πρόεδρον τής Δ' Επιτροπής νά 
λάβη τόν λόγον καί εϊπη τά είκότα.
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Ο Σεβ. Σ τάρας Ζαγοράς. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ώς έλέχθη ήδη ή Δ' 
Έπιτροπή είργάσθη μέ αίσθημα βαθείας ευθύνης καί έν πνεύματι άδελφικής 
κατανοήσεως, τή συμμετοχή δεκαπέντε έκπροσώπων τών κατά τόπους 
άγιωτάτων Ορθόδοξων Έκκλησιών. Μετ’ ίδιαιτέρας χαράς άναφέρω ότι 
έλήφθησαν υπ’ όψιν απασαι αί προτάσεις τής Όλομελείας καί ότι ή Έπιτροπή 
προσεπάθησε νά διατηρήση, κατά τό μέτρον του δυνατου, τό κείμενον τής 
Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής. Έγένοντο βεβαίως διορ
θώσεις καί βελτιώσεις μέ μοναδικόν σκοπόν τήν άρτιωτέραν κατάρτισιν του 
κειμένου καί τήν άνταπόκρισιν αυτου είς τήν σύγχρονον πραγματικότητα. 
Ή  Έπιτροπή υποβάλλει τό κείμενον τή Όλομελεία μέ τήν παράκλησιν όπως 
τουτο γίνη άποδεκτόν. Δράττομαι, τέλος, τής ευκαιρίας όπως ευχαριστήσω 
απαντα τά μέλη τής Έπιτροπής καί ίδιαιτέρως τούς γραμματεΐς αυτής Κα
θηγ. κ. κ. Ζήση καί Buevsky. Παρακαλώ τόν Καθηγ. κ. Ζήση νά παρουσιάση 
τό κείμενον τής Έπιτροπής.

Ο Ελλογιμ. Κ αθηγ. Ζήσης. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, δέν θά άπαριθμήσω 
τάς φραστικάς βελτιώσεις. Έπιτρέψατέ μου νά έπισημάνω τά βασικά 
σημεΐα, όπου έγένοντο προσθήκαι, αί όποΐαι πρέπει νά τύχουν τής προσοχής 
τής Όλομελείας.

Ό  Γραμματεύς τής Δ' Έπιτροπής, Έλλογιμ. Καθηγ. κ. Ζήσης, 
άναγινώσκει έν συνεχεία τάς §4, § 5 καί § 6 του Α ' κεφαλαίου, αί όποΐαι δι- 
εμορφώθηοαν κατόπιν είσηγήσεως τής άγιώτατης Έκκλησίας τής Ρωσσίας, 
τήν § 3 του ΣΤ' κεφαλαίου, προστεθεΐσαν κατόπιν σχετικής παρατηρήσεως 
του Σεβ. Μητροπολίτου Ό ρους Λιβάνου, καί τήν § 4 του αυτου κεφαλαίου, 
προστεθεΐσαν ώσαύτως κατόπιν είσηγήσεως τής άγιώτατης Έκκλησίας τής 
Ρωσσίας. Τό κείμενον έχει ώς άκολούθως.

Δ' ΕΠΙΤΡΟΠΗ
* * *

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΙΣ 
ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΔΩΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, 
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΝ ΛΑΩΝ, ΚΑΙ ΑΡΣΙΝ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Η  Ορθόδοξος Έκκλησία, έχουσα συνείδησιν των φλεγόντων προ
βλημάτων, τά όποία άπασχολοϋν σήμερον όλόκληρον τήν άνθρωπότητα 
άνέγραψεν άρχηθεν είς τήν ήμερήσιαν διάταξιν της Ά γία ς καί Μ εγάλης  
Συνόδου τό θέμα: «Συμβολή των κατά τόπους Ορθοδόξων Έκκλησιων είς 
έπικράτησιν των χριστιανικων ίδεωδων της είρήνης, της έλευθερίας, της 
άδελφοσύνης καί της άγάπης μεταξύ των λαων, καί άρσιν των φυλετικων 
διακρίσεων». Είναι, βεβαίως, αύτονόητον οτι ό προβληματισμός αύτός της 
Ορθοδόξου Έκκλησίας δέν έχει άποκλειστικόν χαρακτηρα: άπασχολεί 
ολους τούς χριστιανούς, ολας τάς θρησκείας καί, ύπό διαφόρους μορφάς
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καί άποχρώσεις, έναρμονίζεται πρός τόν προβληματισμόν όλοκλήρου τής 
άνθρωπότητος.

Ποία ομως θά είναι ή κοινή βάσις, έπί τής όποίας οί Ορθόδοξοι, ζώντες 
ύπό διαφόρους συνθήκας, θά πραγματοποιήσουν τά χριστιανικά ίδεώδη 
τής είρήνης, τής έλευθερίας, τής άδελφοσύνης καί τής άγάπης μεταξύ τών 
λαών; Ποία είναι, είδικώτερον, ή θέσις τής Ορθοδόξου Εκκλησίας έπί τών 
ίδεωδών αύτών καίποίας προτάσεις δύναται αύτή νά κάμη, είς ποίας συγκε- 
κριμένας ένεργείας νά προβή, διά νά συμβάλη τό κ α τ ’ αύτήν είς τήν πρα- 
γματοποίησιν τών ίδεωδών τούτων; Επί τον σημείου τούτου ή Γ' Π ροσυν
οδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις κατόπιν έπιστάμενης κατά στάδια μελέτης 
τον θέματος, έκφράζουσα τήν ίκανοποίησιν αύτής διά τά έπιτελεσθέντα  
καί έν πλήρει συνειδήσει τών κατά τό άνθρώπινον παραλείψεων, αί όποίαι 
έσημειώθησαν η σημειοννται είς τόν χώρον αύτόν, ύποβάλλει είς τήν Ά γίαν  
καί Μ εγάλην Σύνοδον τά κάτωθι:

Α '.  Η  άξία τον άνθρωπίνου προσώπου, θεμέλιον διά τήν είρήνην.
1. Έ χει ίδιαιτέραν σημασίαν νά τονισθή, έν πρώτοις, οτι ή βιβλι

κή έννοια τής είρήνης δέν συμπίπτει πρός μίαν ούδετέραν, άρνητικήν 
άντίληψιν, ή όποία θά τήν έταύτιζεν άπλώς πρός άπουσίαν πολέμου. Η  
έννοια τής είρήνης ταυτίζεται πρός τήν άποκατάστασιν τών πραγμάτων  
είς τήν άρχικήν, προπτωτικήν των άκεραιότητα, οταν ό άνθρωπος έζη καί 
άνέπνεεν ύπό τήν ζωογόνον πνοήν τής κ α τ ’ είκόνα καί όμοίωσιν Θεον δη
μιουργίας του, δηλαδή τήν άποκατάστασιν τών σχέσεων καί τήν είρήνην 
μεταξύ Θεον καί άνθρώπων.

2. Π ράγματι δέ, κ α θ ’ ολην τήν περίοδον τον ίστορικον βίου της ή 
Ορθοδοξία ύπηρέτησεμέ συνέπειαν, συνέχειαν καί ζήλον τό μεγαλείον αύτό  
τον άνθρωπίνου προσώπου, μέ ολην τήν άπολυτότητα καί καθολικότητα, μέ 
τάς όποίας συνεδέθη τοντο είς τά πλαίσια τής χριστιανικής άνθρωπολογίας. 
Ο άνθρωπος, ώς κορύφωσις καί συγκεφαλαίωσις τής θείας δημιουργίας καί 
ώς κ α τ’ είκόνα καί κ α θ ’ όμοίωσιν πλασθείς τον Δημιουργον του, ύπήρξε 
διά τήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν τό κ α θ ’ ολου περιεχόμενον τής άποστολής 
της είς τόν κόσμον καί είς τήν ίστορίαν τής σωτηρίας. Η  άποκατάστασις 
τον άνθρώπου είς τό άρχέγονον μεγαλείον καί κάλλος τον «κατ’ είκόνα 
καί κ α θ ’ όμοίωσιν» έταυτίσθη άπολύτως μέ τήν άποστολήν της. Κ αί αύταί 
άκόμη αί καθαρώς θεολογικαί έριδες τής Εκκλησίας, αί καταλήξασαι είς 
τήν δογματικήν διατύπωσιν τής Τριαδολογικής, τής Χριστολογικής καί 
τής Εκκλησιολογικής διδασκαλίας τον Χριστιανισμον, άπεσκόπουν, έν 
τελευταία άναλύσει, είς τήν διαφύλαξιν τής αύθεντικότητος καί τής πλη- 
ρότητος τής χριστιανικής διδασκαλίας διά τόν άνθρωπον καί τήν σωτηρίαν 
του.

3. Η  ίερότης καί θειότης τον άνθρωπίνου προσώπου ύπήρξεν ή 
πηγή έμπνεύσεως δ ι’ οσους Π ατέρας τής Εκκλησίας ένεβάθυναν είς τό 
μυστήριον τής θείας οίκονομίας. Ο αγιος Γρηγόριος ό Θ εολόγος τονίζει 
χαρακτηριστικώς διά τόν άνθρωπον, οτι ό δημιουργός «οίόν τινα κόσμον
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ετερον, έν μικρώ μέγαν, έπί της γη ς  ϊστησιν, άγγελον αλλον, προσκυνη
τήν μικτόν, έπόπτην της όρατης κτίσεως, μύστην της νοουμένης, βασιλέα  
τών έπί γης,... ζώον έντανθα οίκονομούμενον, καί άλλαχον μεθιστάμενον, 
καί πέρας τον μυστηρίου, τη πρός Θεόν νεύσει θεούμενον» (Ομ. 45,7. PG 
36,632). Ο λόγος της δημιουργίας συνεκεφαλαιώθη μέ τήν ένανθρώπησιν 
τον Λ όγου  τον Θεον καί τήν θέωσιν τον άνθρώπου. «Ο Χριστός, νέον 
τόν παλαιόν άνθρωπον άποτελών» (Ιππολύτου, Κ ατά  αιρέσεων, 10,34. PG 
16,3454), «συναπεθέου γε  τόν άνθρωπον, άπαρχήν της έν ήμίν έλπίδος» 
(Εύσεβίου, Ε ύαγγελική  ’Απόδειξις, 4,14. PG 22,289). Τοντο διότι, οπως είς 
τόν παλαιόν Α δάμ ένυπηρχεν ήδη όλόκληρον τό άνθρώπινον γένος, οϋτω 
καί είς τόν νέον Α δάμ συνεκεφαλαιώθη όλόκληρον έπίσης τό άνθρώπινον 
γένος. Ο αγιος Γρηγόριος ό Θ εολόγος έτόνιζε χαρακτηριστικώς, οτι «παρ’ 
ήμίν άνθρωπότης μία, τό γένος απαν» (Ομ. 31,15. PG 36,149). Η  διδασκα
λία αύτή τον Χ ριστιανισμον διά τήν ίερότητα τον άνθρωπίνου γένους είναι 
άνεξάντλητος πηγή κάθε χριστιανικης προσπαθείας διά τήν περιφρούρησιν 
της άξίας καί τον μεγαλείου τον άνθρωπίνου προσώπου.

4. ’Ε π ’ αύτης της βάσεως είναι άπαραίτητον νά άναπτυχθη πρός 
ολας τάς κατευθύνσεις ή διαχριστιανική συνεργασία διά τήν προστασίαν 
της άξίας τον άνθρωπίνου προσώπου, αύτονοήτως δέ καί τον άγαθον της 
είρήνης, οϋτως ωστε αί είρηνευτικαί προσπάθειαι ολων άνεξαιρέτως τών 
χριστιανών νά άποκτονν μεγαλύτερον βάρος καί δύναμιν.

5. Η  Ορθοδοξία θεωρεί οτι είναι ώφέλιμον καί άπαραίτητον νά 
ένωθονν αί προσπάθειαι αύτης πρός στήριξιν της είρήνης μέ άναλόγους  
προσπαθείας αλλων ’Εκκλησιών. Ως βάσις της συνεργασίας ταύτης δύνα
ται νά χρησιμεύση ή κοινή άποδοχή της ύψίστης άξίας τον άνθρωπίνου 
προσώπου. ’Εν προκειμένψ δύναται νά άξιοποιηθη καί ή κτηθείσα πείρα 
τών Ορθόδοξων ’Εκκλησιών. Π άντα ταντα  άποτελονν κλησιν παντός 
άνθρώπου πρός είρηνικήν καί δημιουργικήν έργασίαν. Α ί κατά τόπους 
Ορθόδοξοι Εκκλησίαι, έν στενη συνεργασία μ εθ ’ ολων τών άγαπώντων τήν 
είρήνην οπαδών τών λοιπών έν τώ κόσμψ θρησκειών, θεωρονν χρέος των νά 
έργάζωνται διά τήν είρήνην έπί της γη ς  καί τήν έπικράτησιν άδελφικών σχέ
σεων μεταξύ τών λαών. Α ί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι καλοννται νά συμβάλουν  
είς τήν διαθρησκειακήν συνεργασίαν, δ ι’ αύτης δέ είς τήν άπάλειψιν τον 
φανατισμον άπό πάσης πλευράς καί τοιουτοτρόπως είς τήν συμφιλίωσιν τών 
λαών καί έπικράτησιν τών άγαθών της έλευθερίας καί της είρήνης είς τόν 
κόσμον πρός έξυπηρέτησιν τον συγχρόνου άνθρώπου, άνεξαρτήτως φυλης 
καί θρησκεύματος. Εννοείται οτι ή συνεργασία αύτή άποκλείει τόσον τόν 
συγκρητισμόν, οσον καί τήν έπιδίωξιν έπιβολης όποιασδήποτε θρησκείας 
έπί τών αλλων.

6. ’Εχομεν τήν πεποίθησιν οτι δυνάμεθα νά προχωρήσωμεν είς τήν δια
κονίαν ταύτην άπό κοινον μετά τών αλλων άνθρώπων τών άγαπώντων τήν 
άληθη είρήνην, πιστών καί άπίστων, έπ ’ άγαθώ της άνθρωπίνης κοινωνίας 
έπί τοπικον, έθνικον καί διεθνονς έπίπεδου. Η  διακονία αύτή είναι έντολή
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Θεοϋ. Ημείς έχομεν τήν συνείδησιν οτι έκλήθημεν, ϊνα ώμεν συνεργοί 
Θεοϋ.

Β '. Η  άξία τη ς  άνθρω πίνηςέλευθερίας
1. ’Επιστέγασμα τοϋ άνθρωπίνου προσώπου, τόσον ώς μεμονωμένου 

φορέως της είκόνος τοϋ προσωπικοϋ Θεοϋ, οσον καί ώς κοινωνίας προσώ
πων άντανακλώντων διά της ένότητος τοϋ άνθρωπίνου γένους τήν έν τή 
Ά γία  Τριάδι ζωήν καί κοινωνίαν των θείων προσώπων, άποτελεί τό θείον 
δωρον της έλευθερίας, διά τοϋ όποίου ό άνθρωπος, άποκτων συνείδησιν 
τοϋ έαυτοϋ του, άποκτα συγχρόνως τήν δυνατότητα νά έκλέγ-y μεταξύ τοϋ 
καλοϋ καί τοϋ κακοϋ (Γεν. 2,16-17). Η  έλευθερία, έπομένως, άποτελεί διά 
τόν άνθρωπον θείον δωρον, τό όποίον τόν καθιστά μέν ίκανόν νά προοδεύy 
συνεχως κατά άνοδικήν πορείαν πρός τήν πνευματικήν τελειότητα, άλλά τό 
όποίον, συγχρόνως, έμπερικλείει τόν κίνδυνον της παρακοης, της έναντι τοϋ 
Θεοϋ αύτονομήσεως καί, δ ι’ αύτης, της πτώσεως. Έξ ού καί ό τρομακτικός 
ρόλος, τόν όποίον διαδραματίζει είς τά θέματα είρήνης καί έλευθερίας τό έν 
τώ άνθρώπω καί έν τώ κόσμω κακόν.

Συνέπεια τοϋ κακοϋ τούτου είναι αί έπικρατοϋσαι σήμερον έν τή  ζωή 
άτέλειαι καί έλλείψεις: ή έκκοσμίκευσις, ή βία, ή έκλυσις των ήθων, τά πα
ρατηρούμενα άρνητικά φαινόμενα είς μερίδα της συγχρόνου νεότητος, ό 
φυλετισμός, οί έξοπλισμοί, οί πόλεμοι καί τά τούτων άπότοκα κοινωνικά 
κακά, ή κατάθλιψις των μαζων, ή κοινωνική άνισότης, ό περιορισμός των 
άνθρωπίνων δικαιωμάτων είς τόν χωρον της έλευθερίας των συνειδήσεων 
καί της θρησκευτικης είδικώτερον έλευθερίας, ητις είς τινας γνω στάς πε
ριπτώσεις, καταπιέζεται μέχρι τοϋ σημείου παντελοϋς άφανισμοϋ πάσης 
θρησκευτικης έκδηλώσεως, ή οίκονομική άθλιότης, ή άνισος κατανομή η 
καί ή παντελής στέρησις των καταναλωτικων άγαθων, ό φυσικός μαρασμός, 
ή πείνα των ύποσιτιζομένων έκατομμυρίων άνθρώπων, αί βίαιαι μετακινή
σεις, τό προσφυγικόν χάος καί αί μεταναστεύσεις πληθυσμων, ή καταστρο
φή τοϋ περιβάλλοντος, τά προβλήματα των έν έξελίξει κοινωνιων έν μέσω 
μιάς άνίσως έκβιομηχανοποιημένης καί τεχνοκρατουμένης άνθρωπότητος, 
αί προσδοκίαι της μελλοντολογίας - πάντα ταϋτα  ύφαίνουν τό άπέραντον 
άγχος της άγωνιώδους συγχρόνου άνθρωπότητος. Μ ιάς άνθρωπότητος 
ομως, ή όποία, άκριβως έν τώ μέσω των διαιρέσεών της, άποκτα έντονώτερον 
τήν συνείδησιν, οτι περικλείει τά σπέρματα της οντολογικης ένότητος τοϋ 
άνθρωπίνου γένους, τό όποίον, οπως διά τοϋ πρώτου Α δάμ συνάπτεται 
πρός τόν Δημιουργόν, οϋτω καί διά τοϋ δευτέρου Α δάμ τηρείται έν ένότητι 
μετά τοϋ Θεοϋ καί Πατρός.

2. Ε να ντι της καταστάσεως αύτης, ή όποία ώδήγησεν είς τήν 
άποδυνάμωσιν της θεωρήσεως τοϋ άνθρωπίνου προσώπου, καθηκον της 
Ορθοδόξου Έκκλησίας είναι οπως, άποφεύγουσα τούς προβληματισμούς 
τοϋ ορθολογισμοϋ, προβάλλy σήμερον, μέσα άπό τό κήρυγμα, τήν θε
ολογίαν, τήν λατρείαν καί τό ποιμαντικόν έργον της, τό πρόσωπον τοϋ 
χριστιανοϋ άνθρώπου ώς προσώπου-ύποκειμένου. Είς τό καθηκον τοϋτο ή
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Ορθόδοξος Εκκλησία καλείται νά άνταποκριθή έπιτυχώς, διότι ό πυρήν τής 
άνθρωπολογίας της εύρίσκεται είς τήν έλευθερίαν τον άνθρώπου, μέ τήν 
όποίαν τόν έπροίκισεν ό Δημιουργός του καί ή όποία διασώζεται κατά τό 
μέτρον, κατά τό όποίον έκλέγει ούτος νά είναι έλεύθερος οχι άνεξαρτήτως 
τον Δημιουργον του, ά λλ’ έλευθέρως ύποτασσόμενος είς αύτόν καί είς τό 
σχέδιον τό όποίον ούτος συνέλαβε δ ι’αύτόν.

Γ .  Αποστολή τη ς  Ο ρθοδοξίας ε ίς  τόν σύγχρονον κόσμον
1. Η  Ορθοδοξία δύναται καί οφείλει νά συμβάλη θετικώς είς τήν 

άποκατάστασιν τής οργανικής σχέσεως τον συγχρόνου διεθνονς Διαλό
γου πρός τά κ α τ ’ έξοχήν χριστιανικά ίδεώδη τής είρήνης, τής έλευθερίας, 
τής άδελφοσύνης, τής άγάπης καί τής κοινωνικής δικαιοσύνης μεταξύ τών 
λαών, διακηρύττουσα τήν περί άνθρώπου καί κόσμου χριστιανικήν πίστιν, 
ώς έπραξε τοντο είς τήν κ α θ ’ ολου ίστορικήν πορείαν αύτής καί ώς έπέτυχε 
νά άναμορφώση τήν πνευματικήν καί πολιτιστικήν ταυτότητα  τον κόσμου. 
Η  περί θείας προελεύσεως καί ένότητος τον άνθρωπίνου γένους καί τον κό
σμου χριστιανική πίστις, έν άρρήκτψ πάντοτε σχέσει πρός τήν ίερότητα, τήν 
αύτοτέλειαν καί τήν ύψίστην άξίαν τον άνθρωπίνου προσώπου, εύρίσκεται 
ύπολανθανόντως είς τήν βάσιν τον συγχρόνου διεθνονς Διαλόγου διά τήν 
είρήνην, τήν κοινωνικήν δικαιοσύνην καί τά άνθρώπινα δικαιώματα. Η  
ίδέα τής καθολικότητος τών ίδεωδών τούτων, ητις άποτελεί τήν βάσιν τον 
συγχρόνου Διαλόγου, θά ητο σχεδόν άδιανόητος άνευ τής χριστιανικής δι
δασκαλίας διά τήν όντολογικήν ένότητα τον άνθρωπίνου γένους.

2. Η  άναγω γή τής ένότητος τον άνθρωπίνου γένους είς τό άρχέτυπον 
ζενγος τής θείας δημιουργίας καθίσταται ή συγκεκριμένη πηγή τών άγαθών 
της έλευθερίας, τής ίσότητος, τής άδελφοσύνης καί τής κοινωνικής δικαιο
σύνης. Η  χριστιανική διδασκαλία διά τήν έν Χριστω  «άνακεφαλαίωσιν» τών 
πάντων (Ε φ . 1,10) άποκατέστησε τήν ίερότητα καί τό ύπέροχον μεγαλείον 
τον άνθρωπίνου προσώπου καί κατήργησε τόν κόσμον τής διασπάσεως, τής 
άλλοτριώσεως, τών φυλετικών διακρίσεων καί τον μίσους. Η  έν Χριστω πρόσ- 
ληψις όλοκλήρου τον άνθρωπίνου γένους καί τον κόσμου άνασυνέθεσε 
τήν οργανικήν ένότητα αύτών είς έν σώμα, διό καί διεκηρύχθη οτι «ούκ 
ένι Ιουδαίος ούδέ Έ λλην, ούκ ένι δονλος ούδέ έλεύθερος, ούκ ένι άρσεν 
καί θήλυ· πάντες γάρ είς έστε έν Χριστω  Ιησον» (Γαλ. 3,28). Συγχρόνως 
πιστεύομεν οτι ή ένότης αϋτη δέν είναι κάτι στατικόν καί μονολιθικόν. Έ χει 
άπέραντον δυναμισμόν καί ποικιλίαν, διότι έκπηγάζει έκ τής έν κοινωνία 
προσώπων έπιτυγχανομένης ένότητος, κατά τό πρότυπον τής ένότητος τών 
τριών προσώπων τής Ά γία ς Τριάδος.

Δ '. Π ερ ί είρήνης κα ί δικαιοσύνης
1. Η  άνθρωπότης καταβάλλει προσπαθείας, οπως ή έχθρα καί ή 

δυσπιστία, αί δηλητηριάζουσαι τήν διεθνή άτμοσφαίραν, παραχωρήσωσι 
τήν θέσιν είς τήν φιλίαν καί τήν άλληλοκατανόησιν, οπως ή αμιλλα είς τόν 
έξοπλισμόν άντικατασταθή ύπό όλοκληρωτικον καί πλήρους άφοπλισμον, 
οπως ό πόλεμος, ώς μέσον έπιλύσεως τών διεθνών προβλημάτων, άποβληθή
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διά παντός άπό τήν ζωήν της κοινωνίας.
2. Κ ατά τά άνωτέρω ή Ορθόδοξος Εκκλησία άγωνίζεται πάντοτε 

διά τήν έπικράτησιν τών χριστιανικών ίδεωδών της είρήνης, της έλευθερίας, 
της ίσότητος, της άδελφοσύνης, της κοινωνικης δικαιοσύνης καί της άγάπης 
μεταξύ τών λαών. Α ύτή  αϋτη ή έν Χριστώ  Αποκάλυψις χαρακτηρίζεται 
«εύαγγέλιον της είρήνης» (Εφ. 6,15), διότι ό Χριστός, «είρηνοποιήσας διά 
τον α ϊματοςτον Σταυρον» τά πάντα (Κολ. 1,20), «εύηγγελίσατο είρήνην τοίς 
μακράν καί τοίς έγγύς» (Εφ. 2,17) καί κατέστη «ή είρήνη ήμών» (Εφ. 2,14). 
Η  είρήνη αύτή, ή «πάντα νονν ύπερέχουσα» (Φιλ. 4,7), ώς είπεν ό ϊδιος ό Κ ύ
ριος είς τούς μαθητάς Του κατά τήν έσπέραν τον Μ υστικον Δείπνου, είναι 
εύρυτέρα καί ούσιαστικωτέρα άπό τήν είρήνην, τήν όποίαν έπαγγέλλεται 
ό κόσμος: «Είρήνην άφίημι ύμίν, είρήνην τήν έμήν δίδωμι ύμίν· ού καθώς 
ό κόσμος δίδωσιν, έγώ δίδωμι ύμίν» (Ιω. 14,27). Κ αί τοντο διότι ή είρήνη 
τον Χ ριστον είναι ό ωριμος καρπός της έν αύτώ άνακεφαλαιώσεως τών 
πάντων, της άναδείξεως της ίερότητος καί τον μεγαλείου του άνθρωπίνου 
προσώπου ώς είκόνος Θεον, της προβολης της όργανικης ένότητος έν αύτώ  
τον άνθρωπίνου γένους καί τον κόσμου, της έν τώ σώματι τον Χ ριστον  
καθολικότητος τών ίδεωδών της είρήνης, της έλευθερίας, της ίσότητος καί 
της κοινωνικης δικαιοσύνης καί, τέλος, της καρποφορίας της χριστιανικης 
άγάπης μεταξύ τών άνθρώπων καί τών λαών τον κόσμου. Η  πραγματι
κή είρήνη είναι ό καρπός της έπικρατήσεως έπί της γης ολων αύτών τών 
χριστιανικών ίδεωδών. Είναι ή ανωθεν είρήνη, περί της όποίας πάντοτε 
εύχεται ή Ορθόδοξος Εκκλησία είς τάς καθημερινάς της δεήσεις.

3. Ε κ τών άνωτέρω καθίσταται δηλον διατί ή Εκκλησία, ώς «Σώμα 
Χριστον» (Α! Κορ. 12,27), προεβλήθη ώς «ή ορασις της είρήνης» τον κό
σμου (Ωριγένους, είς Ιερ. 9,2. PG 13,349), ήτοι της πραγματικης καί 
καθολικης είρήνης, οϊαν εύηγγελίσατο ό Χριστός. «Ημείς», λέγει Κλήμης ό 
’Αλεξανδρεύς, εϊμεθα «τό είρηνικόν γένος» (Παιδαγ. 2,2. PG 8,428), εϊμεθα 
οί «είρηνικοί στρατιώται» τον Χ ριστον (Προτρεπτ. 11. PG 8,236). Η  είρήνη, 
λέγει άλλαχον ό ϊδιος, είναι συνώνυμον της δικαιοσύνης (Στρωμ. 4,25. PG 
8,1369-72). Ο δέ αγιος Βασίλειος προσθέτει: «ού δύναμαι πείσαι έμαυτόν, 
οτι ανευ της είς άλλήλους άγάπης καί ανευ τον, τό είς έμέ ήκον, είρηνεύειν 
πρόςπάντας δύναμαι αξιος κληθηναι δονλος Ιησον Χριστον» (Επιστ. 203,2. 
PG 32,737). Τοντο είναι τόσον αύτονόητον διά τόν χριστιανόν, ωστε «ούδέν 
οϋτως ϊδιόν έστι χριστιανον ώς τό είρηνοποιείν» (Επιστ. 114. PG 32,528). Η  
είρήνη τον Χ ριστον είναι ή μυστική δύναμις, ή όποία πηγάζει άπό τήν κα- 
ταλλαγήν τον άνθρώπου πρός τόν ούράνιον Π ατέρα του: «κατά πρόνοιαν 
Ιησον τον τά πάντα έν πάσιν ένεργονντος, καί ποιονντος είρήνην αρρητον 
καί έξ αίώνος προωρισμένην καί άποκαταλλάσσοντος ήμάς έαυτώ καί έν 
έαυτώ τώ Πατρί» (Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Π ερί θ. όνομ. 11,2,4. PG 3,953).

4. Οφείλομεν συγχρόνως νά ύπογραμμίσωμεν οτι τό πνευματικόν  
δώρον της είρήνης έξαρτάται καί άπό τήν άνθρωπίνην συνεργίαν. Τό Αγιον  
Πνενμα χορηγεί πνευματικά δώρα οταν ύπάρχη άνάβασις της άνθρωπίνης
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καρδίας πρός τόν Θεόν, οταν έν μετανοία έπιζητή κανείς τήν δικαιοσύνην 
τοϋ Θεοϋ. Τό θείον δωρον της είρήνης έμφανίζεται έκεί, ένθα οί χριστιανοί 
καταβάλλουν προσπαθείας είς τό έργον της πίστεως, της άγάπης καί της 
έλπίδος έν Χριστώ  Ιησοϋ τώ Κυρίω ήμων (Α! Θεσ. 1,3).

5. Ομιλοϋντες περί της είρήνης τοϋ Χριστοϋ, ώς της άληθοϋς είρήνης, 
έννοοϋμεν τήν έν τή  Έκκλησία έπιτυγχανομένην είρήνην. Η  άμαρτία είναι 
πνευματική άσθένεια, της όποίας τά έξωτερικά συμπτώματα είναι αί τα- 
ραχαί, αί έριδες, οί πόλεμοι μέ τάς τραγικάς των συνεπείας. Η  Έκκλησία 
έπιδιώκει νά έξαλείψ-y οχι μόνον τά έξωτερικά συμπτώματα αύτης της 
άσθενείας, άλλά καί τήν αίτίαν αύτων, τήν άμαρτίαν.

6. Συγχρόνω ς ή Ορθόδοξος Έκκλησία θεωρεί καθηκον αύτης νά 
έπικροτή πάν ο,τι έξυπηρετεί πράγματι τήν είρήνην (Ρωμ. 14,19) καί άνοίγει 
τήν όδόν πρός τήν δικαιοσύνην, τήν άδελφοσύνην, τήν άληθη έλευθερίαν καί 
τήν άμοιβαίαν άγάπην μεταξύ ολων των τέκνων τοϋ ένός ούρανίου Πατρός, 
ώς καί μεταξύ ολων των λαων, των άποτελούντων τήν ένιαίαν άνθρωπίνην 
οίκογένειαν.

Ε '. Η  ειρήνη ώς άποτροπή τοϋ πολέμου
1. Η  Ορθοδοξία καταδικάζει γενικως τόν πόλεμον, τόν όποίον θεωρεί 

ώς άπόρροιαν τοϋ έν τώ κόσμω κακοϋ καί της άμαρτίας, έπιτρέψασα κατά  
συγκατάβασιν πολέμους πρός άποκατάστασιν της καταπατηθείσης δικαιο
σύνης καί έλευθερίας.

2. Δέν έχει διά τοϋτο κανένα δισταγμόν νά διακηρύξy οτι είναι 
έναντίον πάσης μορφης έξοπλισμων, συμβατικων, πυρηνικων καί 
διαστημικων, όθενδήποτε προερχομένων, διότι ό πυρηνικός ίδία πόλεμος 
έχει ώς έπακόλουθον τήν καταστροφήν της δημιουργίας, τήν έξαφάνισιν 
της ζωης άπό προσώπου της γης. Α ύτό  δέ οφείλει νά τό πράξy πολύ περισ
σότερον σήμερον, οτε γνωρίζομεν καλλίτερον τήν καταστρεπτικήν δύναμιν 
των πυρηνικων δπλων. Α ί συνέπειαι ένδεχομένου πυρηνικοϋ πολέμου θά 
είναι τρομακτικαί, οχι μόνον διότι θά έπέλθy ό θάνατος είς άπρόβλεπτον 
άριθμόν άνθρώπων, άλλά καί διότι δ ι’ οσους θά έπιζήσουν ό βίος θά καταστή  
άβίωτος. Θά έμφανισθοϋν άνίατοι άσθένειαι καί θά προκληθοϋν γενετικαί 
άλλαγαί, αί όποίαι θά έπηρεάζουν καταστρεπτικως καί τάς έπομένας γενεάς, 
έάν βεβαίως έναπομε^ y  κάτι έπί της γης. Συμφώνως πρός γνώμας είδικων 
έπιστημόνων άλλη φοβερά συνέπεια ένός πυρηνικοϋ πολέμου θά είναι ό 
ονομαζόμενος «πυρηνικός χειμών». Θά προκληθή άλλαγή τοϋ κλίματος είς 
τόν πλανήτην μας καί θά έκλείψy ή ζωή. Έξ αύτων συνάγεται οτι ό πυρηνι
κός καί ό οίασδήποτε άλλης μορφης πόλεμος είναι άνεπίτρεπτος άπό πάσης 
έπόψεως, φυσικης καί ήθικης. Είναι έγκλημα κατά της άνθρωπότητος καί 
θανάσιμον άμάρτημα έναντι τοϋ Θεοϋ, τό έργον τοϋ όποίου καταστρέφει. 
Καθηκον λοιπόν των Ορθόδοξων Έκκλησιων, των άλλων χριστιανων καί 
ολης της άνθρωπότητος είναι νά προλάβουν αύτόν τόν κίνδυνον. Έκ παραλ
λήλου, είμεθα βέβαιοι οτι ή έρευνα καί ή έκμετάλλευσις τοϋ κοσμικοϋ χώ
ρου διά είρηνικούς καί έποικοδομητικούς σκοπούς δέν έρχεται είς άντίθεσιν
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μέ τήν θέλησιν τον Θεον.
3. Π αρατηρονμεν οτι ό άναφυόμενος είς τάς ήμέρας μας κίνδυνος 

τής πυρηνικής καταστροφής καί τό αίσθημα άδυναμίας ένώπιον αύτον  
όδηγείχριστιανούς τινάς είς τήν σκέψιν οτι αύτή ή παγκόσμιος άπειλή είναι 
σημείον τής Δευτέρας Π αρουσίας τον Κυρίου ήμών. Ο ίδιος ομως ό Κ ύρι
ος ήμών Ιησονς Χ ρ ιστός μας προεφύλαξεν άπό τό σκάνδαλον διαφόρων 
λογισμών περί τον τέλους τον κόσμου, είπών οτι «περί δέ τής ήμέρας έκείνης 
καί τής ωρας ούδείς οίδεν» (Μάρκ.13,32). Α ί προσπάθειαι ήμών διά τήν 
άποτροπήν τον πολέμου καί τήν έπικράτησιν τής είρήνης ούδόλως άναιρονν 
τήν πίστιν τών χριστιανών, οτι τό σύμπαν ολον καί ό άνθρωπος εύρίσκονται 
είς τάς χείρας τον Θεον, οστις έν σοφία έδημιούργησε τόν κόσμον, προνοεί 
περί αύτον καί κυβερνα αύτόν. Ο Θεός κατευθύνει τήν ιστορίαν έν κραταια  
χειρί πρός τό μέλλον, οί δέ χριστιανοί βιονν άπό τονδε έν τή Εκκλησία τήν 
έσχατολογικήν πραγματικότητα τής Βασιλείας τον Θεον, προσδοκώντες 
καινήν γήν καί καινούς ούρανούς. Διά τοντο, μολονότι άνησυχονν διά 
τήν έκτασιν τον έν τω κόσμψ κακον καί άγωνίζονται νά τό περιορίσουν, 
δέν περιπίπτουν είς άπόγνωσιν, διότι βλέπουν τά πάντα ύπό τό πρίσμα τής 
αίωνιότητος, προσδοκώντες άνάστασιν νεκρών καί ζωήν τον μέλλοντος 
αίώνος.

ΣΤ '. Φ υλετικαί κα ίλο ιπ α ί διακρίσεις
1. Ο Κύριος, ώς βασιλεύς τής δικαιοσύνης (Εβρ. 7,2-3), άποδοκιμάζει 

τήν βίαν καί τήν άδικίαν (Ψαλμ. 10,5), καταδικάζει τήν άπάνθρωπον στά
σιν πρός τόν συνάνθρωπον (Μάρκ. 25,41-46. Ιακ. 2,15-16). Είς τήν Βασιλεί
αν Α ύτον, ή όποία άρχίζει ηδη έδώ είς τήν γήν, καί έχει κ α τ ’ έξοχήν πνευ
ματικόν χαρακτήρα, δέν ύπάρχει τόπος οϋτε διά τά έθνικά μίση, οϋτε δ ι’ 
οίανδήποτε έχθραν καί μισαλλοδοξίαν (Ησ. 11,6. Ρωμ. 12,10).

2. Ιδιαιτέρα μνεία θά πρέπει νά γίνη είς τό σημείον αύτό διά τήν 
θέσιν τής Ορθοδοξίας έναντι τών φυλετικών διακρίσεων. Η  θέσις αύτή 
είναι έν προκειμένψ σαφής: ή Ορθοδοξία πιστεύει οτι ό Θεός «έποίησέν τε 
έξ ένός αϊματος παν έθνος άνθρώπων κατοικείν έπί παν τό πρόσωπον τής 
γής» (Πράξ. 17,26) καί οτι έν Χριστω  «ούκ ενι Ιουδαίος ούδέ Έ λλην, ούκ 
ένι δονλος ούδέ έλεύθερος, ούκ ένι άρσεν καί θήλυ· πάντες γάρ είς έστε έν 
Χριστω  Ιησον» (Γαλ. 3,28). Συνεπής πρός τήν πίστιν αύτήν, ή Ορθόδοξος 
Εκκλησία δέν δέχεται τάς φυλετικάς διακρίσεις, οίασδήποτε μορφής, έ φ ’ 
οσον αύται προϋποθέτουν άξιολογικήν διαφοράν μεταξύ τών άνθρωπίνων 
φυλών καί συνεπάγονται διαβάθμισιν δικαιωμάτων. Διακηρύσσουσα δέ τήν 
έπείγουσαν άνάγκην τής πλήρους άρσεως τών διακρίσεων καί τής παροχής 
δυνατότητος όλοπλεύρου άναπτύξεως ολων τών κατοίκων τής γής, δέν 
περιορίζει τήν ύποστήριξιν αύτής είς μόνην τήν άρσιν τών διακρίσεων, αί 
όποίαι έχουν ώς κριτήριον τό χρώμα τής φυλής καί έντοπίζονται μόνον είς 
ώρισμένας περιοχάς τον πλανήτου μας, άλλά έπεκτείνει αύτήν καί είς τήν 
καταπολέμησιν ολων τών διακρίσεων είς βάρος διαφόρων μειονοτήτων.

3. Η μειονότης, είτε είναι θρησκευτική είτε γλωσσική είτε έθνική, πρέ
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πει νά τυγχάνη σεβασμον της ίδιομορφίας της. Η  έλευθερία τον άνθρώπου 
είναι συνδεδεμένη πρός τήν έλευθερίαν της κοινότητος, είς τήν όποίαν ούτος 
άνήκει. Εκάστη κοινότης πρέπει νά έξελίσσεται καί νά άναπτύσσεται συμ- 
φώνως πρός τά ίδιαίτερα γνωρίσματά της. Εν προκειμένψ, ό πλουραλισμός 
θά επρεπε νά ρυθμίζη τήν ζωήν ολων τών χωρών. Η  ένότης ένός εθνους, 
μιάς χώρας ή  ένός κράτους θά επρεπε νά κατανοηται ώς τό δικαίωμα δια- 
φορότητος τών άνθρωπίνων κοινοτήτων.

4. Η  Ορθοδοξία χωρίς συμβιβασμούς καταδικάζει τό άπάνθρωπον 
σύστημα τών φυλετικών διακρίσεων, δηλαδή τήν ίερόσυλον διακήρυξιν 
περί δηθεν συμφωνίας αύτον πρός τά χριστιανικά ίδεώδη. Είς τό έρώτημα 
«καί τίς έστι μου ό πλησίον;» ό Χ ριστός άπήντησε μέ τήν παραβολήν τον 
καλον Σαμαρείτου. Κ αί οϋτω μάς έδίδαξε τήν κατάλυσιν κάθε μεσοτοίχου 
εχθρας καί προκαταλήψεως. Η  Ορθοδοξία όμολογεί οτι κάθε άνθρωπος, 
άνεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, φυλης, έθνικότητος, γλώσσης, είναι 
φορεύς της είκόνος Θεον, άδελφός ή  άδελφή μας, ίσότιμον μέλος της 
άνθρωπίνης οίκογενείας.

Ζ '. Άδελφοσύνη κα ί άλληλεγγύη  μετα ξύ  των λαών
1. Η  τελευταία αύτή διαπίστωσις μάς όδηγεί άβιάστως είς τήν βαθυ- 

τέραν σύλληψιν της ίδιοτύπου συμβολης της Ορθοδοξίας είς τήν μεταξύ  
τών λαών άλληλεγγύην καί καλλιέργειαν της πρός άλλήλους άδελφοσύνης. 
Π ράγματι, αί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι εχουν τήν δυνατότητα νά συμβάλουν 
διά της καλλιεργείας τον έκκλησιαστικον πληρώματος καί γενικώτερον 
τον λαον, καθώς καί διά της ολης πνευματικης των δραστηριότητος, είς 
μίαν μεταβολήν πρός τό ήπιώτερον τον γενικον κλίματος καί φρονήματος. 
Εντανθα πρόκειται περί ποικίλων πνευματικών δυνατοτήτων διαφερουσών 
έκείνων τών διεθνών Οργανισμών καί τών κρατών. Α ί δυνατότητες αύταί 
έκπηγάζουν έκ της φύσεως της Εκκλησίας, άποβλέπουν είς ούσιαστικώτερα  
καί μονιμώτερα άποτελέσματα είς τά ζητήματα είρήνης καί άδελφοσύνης, 
καί πρέπει νά άναπτυχθονν είς τό μέγιστον δυνατόν. Εδώ διανοίγεται 
εύρύ στάδιον διά τάς Ο ρθοδόξους Εκκλησίας, δεδομένου οτι αύται ώς 
ούσιαστικόν στοιχείον της έκκλησιολογικης καί κοινωνικης διδασκαλίας 
των προβάλλουν είς τόν διεσπασμένον κόσμον τό ίδεώδες της λατρευτικης, 
της εύχαριστιακης κοινωνίας.

2. Οϋτω κατανοείται καί ή τεραστία εύθύνη της Εκκλησίας είς τήν 
καταπολέμησιν της πείνης καί της άπολύτου ένδείας, ή όποία μαστίζει σήμε
ρον κατά άπαράδεκτον τρόπον μεγάλας μάζας άνθρώπων ή  καί όλοκλήρων 
λαών, κυρίως είς τόν Τρίτον Κόσμον. Έ ν  τοιοντον φοβερόν φαινόμενον 
είς τήν έποχήν μας, κατά τήν όποίαν οί οίκονομικώς προηγμένοι λαοί ζονν 
ύπό καθεστώς άφθονίας καί σπατάλης ή  καί άναλίσκονται είς έξοπλισμούς, 
ύποδηλοί σοβαράν κρίσιν ταυτότητος τον χριστιανικον κόσμου, τοντο δέ 
διά δύο κυρίως λόγους:

α) διότι ή πείνα οχι μόνον άπειλεί τό θείον δώρον της ζωης όλοκλήρων 
λαών τον άναπτυσσομένου κόσμου, άλλά καί συντρίβει όλοκληρωτικά τό
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μεγαλείον καί τήν ίερότητα τοϋ άνθρωπίνου προσώπου, καί
β) διότι αί οίκονομικως άνεπτυγμέναι χωραι, μέ τήν άδικον η καί 

συχνά έγκληματικήν κατανομήν καί διαχείρισιν των ύλικων άγαθων, προσ
βάλλουν οχι μόνον τήν είκόνα τοϋ Θεοϋ είς τό κάθε άνθρώπινον πρόσω- 
πον, άλλά καί τόν ίδιον τόν Θεόν, ό όποίος σαφως ταυτίζει έαυτόν πρός τόν 
πεινωντα καί ένδεη άνθρωπον, λέγων «έφ ’ οσον έποιήσατε ένί τούτων των 
άδελφων μου των έλάχιστων, έμοί έποιήσατε» (Ματθ. 25,40).

3. Η  οίαδήποτε, έπομένως, άδράνεια καί άδιαφορία τοϋ κάθε 
χριστιανοϋ καί της Έκκλησίας γενικώτερον έμπρός είς τό τρομακτικόν σ ύ γ 
χρονον φαινόμενον της πείνης όλοκλήρων λαων θά έταυτίζετο μέ προδοσίαν 
τοϋ Χ ριστοϋ  καί μέ άπουσίαν ένεργοϋ πίστεως. Διότι, άν ή μέριμνα διά τήν 
ίδικήν μας τροφήν είναι συχνά θέμα ύλικόν, ή μέριμνα διά τήν τροφήν τοϋ  
συνανθρώπου μας είναι θέμα καθαρως πνευματικόν. Αποτελεί, έπομένως, 
ϋψιστον καθηκον ολων των Ορθοδόξων Έκκλησιων νά κηρυχθοϋν  
άλληλέγγυοι πρός τούς ένδεείς άδελφούς των καί νά οργανώσουν άμέσως 
καί άποτελεσματικως τήν βοήθειάν των. Έ π’ αύτοϋ πρέπει νά άναζητηθή ή 
όδός της συνεργασίας των Ορθόδοξων Έκκλησιων ώς πρός τό άντικείμενον 
τοϋτο οχι μόνον μεταξύ των, άλλά καί μέ τάς άλλας χριστιανικάς Έκκλησίας 
καί Ομολογίας, μέ τό Π αγκόσμιον Συμβούλιον Έκκλησιων, ώς καί μέ τούς 
Διεθνείς Οργανισμούς, οί όποίοι έτάχθησαν είς τήν ύπηρεσίαν της κατα- 
πολεμήσεως της φοβεράς αύτης μάστιγος. Μ έ τόν άφοπλισμόν δέν θά 
έξουδετεροϋτο μόνον ό κίνδυνος τοϋ πυρηνικοϋ άφανισμοϋ, άλλά καί θά 
έξοικονομοϋντο άφθονα χρήματα διά τήν βελτίωσιν της τύχης των πεινώ- 
ντων καί των ένδεων.

4. Ά ς μή άπατώμεθα: ή πείνα καί ή χαίνουσα άνισότης, ή όποία μ α 
στίζει σήμερον τήν άνθρωπίνην κοινότητα καταδικάζει τήν έποχήν μας τό 
σον είς τά ίδια έαυτης ομματα, οσον καί είς τά ομματα τοϋ δικαιοκρίτου 
Θεοϋ. Κ αί τοϋτο διότι τό θέλημα αύτοϋ σήμερον, ταυτιζόμενον πρός τήν 
λύτρωσιν τοϋ συγκεκριμένου άνθρώπου, έδω καί τώρα μάς ύποχρεώνει νά 
ύπηρετήσωμεν τόν άνθρωπον είς τήν άντιμετώπισιν των συγκεκριμένων 
προβλημάτων του. Η  πίστις είς τόν Χ ριστόν χωρίς διακονικήν άποστολήν 
χάνει τήν σημασίαν της. Τό νά είμεθα χριστιανοί σημαίνει νά μιμούμεθα  
τόν Χ ριστόν καί νά είμεθα έτοιμοι νά τόν ύπηρετήσωμεν είς τό προσωπον 
τοϋ άδυνάτου, τοϋ πεινωντος, τοϋ καταδυναστευομένου καί γενικως τοϋ  
έχοντος άνάγκην βοηθείας. Πάσα άλλη προσπάθεια νά ίδωμεν τόν Χριστόν  
ώς πραγματικήν παρουσίαν, χωρίς ύπαρξιακήν σχέσιν πρός αύτόν, ό όποίος 
χρειάζεται βοήθειαν, δέν είναι τίποτε άλλο άπό άπλη θεωρία.

Η '. Η  προφητική άποστολή τη ς  Ορθοδοξίας: μαρτυρ ία  ά γάπης έν 
διακονία

1. Είς τά πλαίσια τοϋ συγχρόνου κόσμου ή συμβολή της Ορθοδόξου 
Έκκλησίας είς τήν είρήνην, τήν έλευθερίαν, τήν δικαιοσύνην καί τήν 
άδελφοσύνην μεταξύ των λαων θά πρέπει νά είναι πρωτίστως μία μαρτυ
ρία άγάπης. Η  μαρτυρία δέ αύτή θά πρέπει νά δίδεται πάντοτε δ ι’ έκλογης
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τών πλέον άποτελεσματικών μέσων, τά όποία αί συνθήκαι παρέχουν είς τάς 
Εκκλησίας. Μ αρτυρία άγάπης σημαίνει οτι αί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι δύ- 
νανται νά έπεμβαίνουν είς έκείνας τάς καταστάσεις, αί όποίαι κρίνονται 
άντίθετοι πρός τό Ε ύαγγέλιον καί τήν παράδοσίν των. Εδώ άνακύπτει 
έπιτακτική ή προφητική άποστολή τής Ορθοδοξίας, τό καθήκον της νά 
μαρτυρή «περί τής έν ήμίν έλπίδος» είς κάθε θέμα άπτόμενον τής προαγω γής 
τής είρήνης, τής έλευθερίας, τής δικαιοσύνης καί τής άδελφοσύνης, ώς καί 
τον σεβασμον τον άνθρωπίνου προσώπου καί τής έν αύτω ύποτυπουμένης 
είκόνος Θεον. Κατά τήν ένάσκησιν τής προφητικής αύτής άποστολής των, 
αί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι έχουν τήν ύποχρέωσιν νά φροντίζουν διά τήν γ α 
λήνην τον ποιμνίου των, τό όποίον έτάχθησαν νά κατευθύνουν είς τήν όδόν 
τον Εύαγγελίου. Πιστεύομεν οτι πρός πραγμάτωσιν τούτου ή άγάπη είναι 
έκείνη, ή όποία θά γαλβανίση τήν θέλησιν τών Ορθόδοξων Εκκλησιών, οπως, 
έν συνεργασία μετά τών άδελφών των τών άλλων χριστιανικών Εκκλησιών 
καί Ομολογιών, άλλά καί μετά τών άλλων άνθρώπων, δώσουν σήμερον τήν 
μαρτυρίαν των - μαρτυρίαν πίστεως καί έλπίδος - είς ένα κόσμον, ό όποίος, 
περισσότερον ίσως άπό ποτέ άλλοτε, έχει τήν άνάγκην αύτής.

2. Ημείς οί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έπειδή κατανοονμεν τό νόημα τής 
σωτηρίας, αίσθανόμεθα τό χρέος νά άγωνιζώμεθα διά τήν άνακούφισιν τής  
άσθενείας, τής δυστυχίας καί τής άγωνίας. Επειδή βιώνομεν τήν έμπειρίαν 
τής είρήνης, δέν δυνάμεθα νά είμεθα άδιάφοροι διά τήν άπουσίαν της άπό 
τήν σύγχρονον κοινωνίαν. Επειδή εύηργετήθημεν άπό τήν θείαν δικαιοσύ
νην, άγωνιζόμεθα διά μίαν πληρεστέραν δικαιοσύνην είς τόν κόσμον καί διά 
τήν έξουδετέρωσιν πάσης καταπιέσεως. Επειδή ζώμεν κάθε ήμέραν τήν θεί- 
αν συγκατάβασιν, μαχόμεθα έναντίον κάθε φανατισμον καί μισαλλοδοξίας 
μεταξύ τών άνθρώπων καί τών λαών. Επειδή διακηρύσσομεν συνεχώς τήν 
ένανθρώπησιν τον Θεον καί τήν θέωσιν τον άνθρώπου, ύπερασπιζόμεθα τά 
άνθρώπινα δικαιώματα δ ι’ ολους τούς άνθρώπους καί ολους τούς λαούς. 
Επειδή βιώνομεν τήν θείαν δωρεάν τής έλευθερίας μέ τό άπολυτρωτικόν 
έργον τον Χριστον, δυνάμεθα νά προβάλωμεν πληρέστερα τήν καθολικήν 
άξίαν της διά κάθε άνθρωπον καί κάθε λαόν. Επειδή τρεφόμεθα μέ τό σώμα 
καί τό αίμα τον Κυρίου έν τή θεία Εύχαριστία, κατανοονμεν πληρέστερον 
τήν πείναν καί τήν στέρησιν καί άγωνιζόμεθα διά τήν ύπερνίκησιν αύτών. 
Επειδή προσδοκώμεν καινήν γήν καί καινούς ούρανούς, οπου θά έπικρατή  
ή άπόλυτος δικαιοσύνη, άγωνιζόμεθα έδώ καί τώρα (hic et nunc,) διά τήν 
άναγέννησιν καί τήν άνακαίνισιν τον άνθρώπου καί τής κοινωνίας.

3. Η  μαρτυρία μας δέ αϋτη καί ή δ ι’ αύτής άρδευσις τον αύχμηρον 
έδάφους τής έποχής μας, ή όποία, περισσότερον άπό κάθε άλλην έχει 
άνάγκην τον Θεον, θά άποτελέση ίσως τόν καλλίτερον τρόπον συμβολής 
τών Εκκλησιών μας είς τήν είρήνην καί τά ίδεώδη, τά όποία τήν συνοδεύουν  
καί τήν πραγματοποιονν. Α ί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι άπευθύνονται έν άγάπη  
πρός πασαν κατεύθυνσιν, ωστε ολοι νά συνεργήσουν είς τήν έπικράτησιν 
τής άγάπης καί τής είρήνης μεταξύ τών άνθρώπων καί τών λαών.
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* * *

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Στάρας Ζαγοράς 
κ. Παγκράτιον, Πρόεδρον τής Δ' Επιτροπής, καί τόν Ελλογιμ. Καθηγ. κ. 
Ζήσην, ό όποίος ώμίλησε καί έκ μέρους του συναδέλφου του Ελλογιμ. 
Καθηγ. κ. Buevsky, διά τάς παρουσιάσεις των. Ευρισκομεθα ένώπιον ενος 
ώλοκληρωμένου κειμένου, έπί του όποίου καί καλούμεθα νά έκφέρωμεν 
γνώμην. Ή  συζήτησις είναι ανοικτή. Τόν λόγον εχει ή Ολομέλεια.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γκόσεβιτς: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ή πρώτη μου 
αντίδρασις μετά τήν ανάγνωσιν του κειμένου είναι ότι πρέπει νά αλλάξωμεν 
τόν τίτλον αύτου, έφ’ όσον διεγράφη ή συγκεκριμένη «συμβολή» τής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας Ε λλάδος καί δέν προσετέθησαν αί αντίστοιχοι 
πρωτοβουλίαι καί ένέργειαι τών Εκκλησιών Ιεροσολύμων, Ρωσσίας καί 
Ρουμανίας. Επομένως, αντί του «Συμβολή τών Ορθόδοξων Εκκλησιών...» 
νά εϊπωμεν «Συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας». Είς τό κεφάλαιον Ε ' θά 
προέτεινα τήν απάλειψιν τής αναφοράς είς τόν «διαστημικόν πόλεμον», διά 
νά αποφύγωμεν παρεξηγήσεις. Θά έπανέλθω όμως έπ’ αύτής τήν κατάλλη
λον στιγμήν.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Ή  πρώτη πρότασις του Ελλογιμ. Καθηγ. κ. 
Gossevic καί έκκλησιολογικώς ορθή είναι καί εύθυγραμμίζει τό παρόν κεί
μενον μέ τά προηγούμενα. Δυνάμεθα νά τήν υίοθετήσωμεν.

Η  Ολομέλεια άποδέχεται όμοφώνως τήν άλλαγήν τον τίτλου είς 
«Συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας...».

Ο Σεβ. Δημητριάδος: Καί ή ίδική μου παρατήρησις, Σεβ. Άγιε Π ρό
εδρε, αφορα είς τόν τίτλον του κειμένου. Θεωρώ ότι ό όρος «χριστιανικά  
ίδεώδη» είναι αδόκιμος. Φέρει είς τήν μνήμην έννοίας, αί όποίαι σχετίζο
νται πρός τήν «ίδεολογίαν». Ε δ ώ  πρόκειται μάλλον περί «χριστιανικών 
άγαθώ ν», τά όποία πηγάζουν από τήν ένσάρκωσιν του Κυρίου. Προτείνω, 
λοιπόν, τήν αντικατάστασιν τής λέξεως «ίδεωδών» διά τής λέξεως «αγαθών» 
ή «αρχών».

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης: Θά ήδυνάμεθα νά εϊπωμεν ή «άγαθών», 
ανευ προσδιορισμου, ή «χριστιανικών άρχών».

Λύεται ή συνεδρία.
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Η' ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 1986)

* * *

Απογευματινή Συνεδρία 
(17.15 - 18.30)

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Πατέρες καί άδελφοί, συνήλθομεν είς τήν τελευ- 
ταίαν έν Όλομελεία συνεδρίαν μας. Έ χομεν ένώπιόν μας τό κείμενον τής Δ 
Έπιτροπής, άλλά καί τήν ήμερησίαν διάταξιν τής προσεχους Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Υποβάλλω θερμήν παράκλησιν, όπως οί 
όμιληταί άναφέρωνται είς θέματα ουσίας.

Ο Σεβ. Κρουτίτσκης. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, καίτοι συνεστήσατε νά 
υποβάλωμεν τάς ήμετέρας παρατηρήσεις είς τόν Γραμματέα, θά κάνω τρεΐς 
πολύ μικράς παρατηρήσεις, αί όποΐαι άφορουν είς ώρισμένας δυσκολίας. 
Ώς παρετήρησεν ό Μητροπολίτης Παγκράτιος, Πρόεδρος τής ήμετέρας 
Έπιτροπής, τό κείμενον συνετάχθη είς τήν έλληνικήν καί κατά τήν ζωηράν 
συζήτησιν ητο είς ήμάς δύσκολον νά παρακολουθήσωμεν τήν διατύπωσιν. 
Έπιτρέψατέ μου νά έπιστήσω δ ι’ ολίγον τήν προσοχήν σας είς τέσσαρα 
σημεΐα κεφαλαιώδους σημασίας. Πρώτον, είς τήν ένότητα «Α. Η  άξία τοϋ 
άνθρωπίνου προσώπου θεμέλιον διά τήν είρήνην» είς τήν § 5. Κ ατ’ άρχήν, ή 
πρότασις ώς πρός τήν «διαθρησκειακήν συνεργασίαν», έγένετο άκριβώς υπό 
τής Ρωσσικής Έκκλησίας. Είς τήν πρώτην φράσιν. « Η  Ορθοδοξία θεωρεί 
οτι είναι ώφέλιμον καί άπαραίτητον νά ένωθοϋν αί προσπάθειαι αύτης πρός 
στήριξιν της είρήνης μέ άνάλογους προσπαθείας άλλων Έκκλησιων», πρέ
πει νά άντικατασταθή ή λέξις «Έκκλησιων» διά τής λέξεως «Θρησκειών».

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Θά ήδυνάμεθα νά είπωμεν «άλλων Έκκλησιων η 
θρησκειων».

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης. Ή  διατύπωσις του κειμένου οφείλεται είς 
πρότασιν τής Έκκλησίας Ρωσσίας, διότι όμιλεΐ περί συνεργασίας μετά «των 
άγαπώντων τήν είρήνην οπαδων των άλλων Έκκλησιων».

Ο Σεβ. Κ ρουτίτσκης. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, δέν είχον τήν πρόθεσιν νά 
άναθερμάνω τήν συζήτησιν, υποβαλών τήν πρότασίν μου. Ό ,τ ι λέγεται είς 
τήν § 5 είναι ήδη ό καρπός τής ήμετέρας συζητήσεως, άλλ’ άναγινώσκων τις 
αυτήν προσεκτικώς θά ίδη ότι ή § 4 έξετάζει τήν συνεργασίαν μεταξύ τών 
άλλων Έκκλησιών. Ουτω κατανοεΐτε ότι ή πρώτη φράσις τής § 5 χάνει τό νό
ημα αυτής, διότι έπαναλαμβάνει τήν άνάγκην συνεργασίας μετά τών άλλων 
Έκκλησιών. Έπειδή όλόκληρος ή παράγραφος αυτή είναι άφιερωμένη είς 
τήν διαθρησκειακήν συνεργασίαν, θά ητο φυσικόν νά λεχθή «... προσπαθείας 
άλλων θρησκειων», είς τήν θέσιν τών «... άλλων Έκκλησιων». Άν ή διατύπω
σις αυτή κρίνεται μή ίκανοποιητική, είς τήν θέσιν τής φράσεως «οπαδων των 
λοιπων έν τώ κόσμω θρησκειων» θά ήδυνάμεθα νά είπωμεν «δ ι’ ώρισμένων 
προσπαθειων έκ μέρους των οπαδων των άλλων θρησκειων».

Ο Σεβ. Πρόεδρος. H πρότασίς σας έπαναλαμβάνει τά όσα λέγονται
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κατωτέρω. Νά προσθέσωμεν άπλώς «ώς βάσις τής συνεργασίας αύτής...», 
οπότε καί συνδέονται αί δύο παράγραφοι καί από τήν διαχριστιανικήν συν
εργασίαν  είσερχόμεθα είς τήν διαθρησκειακήν συνεργασίαν .

Ό Σεβ. Κρουτίτσκης: Ε ά ν  ή παράγραφος αρχίζει διά της φράσε- 
ως: «ώς βάσις τής συνεργασίας αύτής...» δέν δύναταί τις νά κατανοήση 
περί ποίας συνεργασίας πρόκειται, διότι απαλείφοντες τήν πρώτην φράσιν 
αλλοιουμεν τήν έννοιαν.

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Μπουέβσκυ: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ώς πρός αυτό, 
τό οποΐον προετείνατε τώρα, νομίζω ότι είς τήν θέσιν τών λέξεων «ώς βά- 
σις τής συνεργασίας αύτής...», θά ήδύνατό τις νά γράψη «Η  βάσις τής 
διαθρησκειακής συνεργασίας», καί πάντα θά τακτοποιηθουν. Ή  φράσις 
αυτή αναφέρεται άπλούστατα είς τήν διαθρησκειακήν συνεργασίαν. Είς 
τήν θέσιν της λέξεως «αύτής» νά γραφή «διαθρησκειακή». Τουτο μόνον.

Ό Σεβ. Κρουτίτσκης: Είς τό κεφάλαιον Ε '. «Η  είρήνη ώς άποτροπή 
τον πολέμου», βλέπω μίαν έσωτερικήν αντίφασιν είς τήν § 1 καί § 2. Ή  § 
1 λέγει ότι ή Ορθοδοξία έπέτρεψε «κατά συγκατάβασιν πολέμους πρός 
άποκατάστασιν τής καταπατηθείσης δικαιοσύνης καί έλευθερίας». Ε ν  
συνεχεία, είς τό τέλος της § 2, ένθα γίνεται λόγος περί του «πυρηνικον 
χειμώνος», υπάρχει ή φράσις: «Εξ αύτών συνάγεται οτι ό πυρηνικός καί 
ό οίασδήποτε άλλης μορφής πόλεμος είναι άνεπίτρεπτος... Είναι έγκλημα  
κατά τής άνθρωπότητος». Νομίζω ότι ή αντίφασις αυτή προέρχεται έκ τών 
λέξεων «καί ό οίασδήποτε άλλης μορφής πόλεμος». Άπαλείφοντες τάς λέ
ξεις αυτάς, καθιστώμεν τό κείμενον λογικόν καί δίκαιον. Ή  πρότασίς μου 
είναι νά απαλειφθουν αί λέξεις αυταί.

Η  πρότασις γίνεται άποδεκτή.
Ό Σεβ. Κ ρουτίτσκης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, είς τήν ένότητα «ΣΤ'. Φυλε- 

τικαί καί λοιπαί διακρίσεις», ή πρώτη φράσις της § 4 «Η  Ορθοδοξία χωρίς 
συμβιβασμούς καταδικάζει τό άπάνθρωπον σύστημα τών φυλετικών δια
κρίσεων, δηλαδή τήν ίερόσυλον διακήρυξιν περί δήθεν συμφωνίας αύτον  
πρός τά χριστιανικά ίδεώδη», διαπιστώνει δύο πράγματα: ότι ή Ορθοδοξία 
καταδικάζει αυτήν ταύτην τήν υπαρξιν του συστήματος τών φυλετικών δια
κρίσεων καί αποδοκιμάζει τήν ίερόσυλον διακήρυξιν. Δέν γνωρίζω πώς 
έχει διατυπωθη τό έλληνικόν κείμενον, αλλ’αί δύο φράσεις συνδέονται διά 
του «δηλαδή» καί προτείνω τήν αντικατάστασιν διά του «καί», οπότε ή 
έκτιθεμένη ένταυθα ίδέα θά καταστή σαφής.

Η  πρότασις γίνεται άποδεκτή.
Ό Σεβ. Κρουτίτσκης: Τέλος, ή τελευταία παρατήρησις: Είς τήν 

ένότητα: «Ζ'. Α δελφοσύνη καί άλληλεγγύη μεταξύ τών λαών», καί είς τό 
τέλος της § 2 «ύποδηλοί σοβαράν κρίσιν ταυτότητος τον χριστιανικον κό
σμου, τοντο δέ διά δύο κυρίως λόγους:”. Νομίζω οτι έντανθα είς τήν θέσιν 
“ταυτότητος τον χριστιανικον κόσμου”, πρέπει νά τεθουν αί λέξεις «τον 
συγχρόνου κόσμου».

Η  πρότασις γίνεται άποδεκτή.
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Ο Σεβ. Περιστερίου: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ας μου έπιτραπή νά προτεί
νω, όπως είς όσα σημεία του κειμένου γίνεται λόγος περί «ίδεωδών», ή λέ- 
ξις αντικατασταθή διά του όρον «άγαθώ ν». Είς τήν ήθικήν όμιλουμεν περί 
απόλυτου αγαθου καί έπί μέρους αγαθών.

Ο Σεβ. Ό ρους Λιβάνου: Προσωπικώς προτιμώ τόν όρον «άρχή», 
λαμβανόμενος υπό τήν ίωάννειον εννοιαν, ό όρος «άρχή» είναί τι τό όποίον 
γεννά, εν κινουν στοιχείον, ένώ «τό άγαθόν»  είναι συγχρόνως καθωρισμέ- 
νον καί ώλοκληρωμένον.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης: Ή  λέξις «άγαθόν» είναι πατερική, ένώ ή 
λέξις «άρχή» είναι μάλλον φιλοσοφική.

Ο Σεβ. Κιέβου: Άγιε Πρόεδρε, θά ήδυνάμεθα νά χρησιμοποιήσωμεν 
τόν όρον «ή περί είρήνης, έλευθερίας... χριστιανική διδασκαλία».

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γαλίτης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, θά προέτεινα νά 
αποφύγωμεν τήν χρήσιν λέξεων, αί όποίαι είναι φορτισμέναι μέ φιλοσοφι
κήν σημασίαν. Ή  λέξις «ίδεώδη» μάς όδηγεί πρός τόν πλατωνικόν κόσμον 
τών ίδεών, ή λέξις «άρχαί» ανάγει είς τήν φιλοσοφίαν περί αρχών, ή λέξις 
«άγαθά» πάλι μάς φέρει πλησίον της φιλοσοφίας του Husserl. Ο  όρος «διδα
σκαλία», τόν όποίον προτείνει ό αγιος Κιέβου, είναι καθιερωμένος είς τήν 
πατερικήν παράδοσιν.

Ο Σεβ. Περιστερίου: Είς τούς Πατέρας υπάρχει «διδασκαλία περί 
τον άγαθον της είρήνης».

Ο Σεβ. Βηρυττου: Θά παρεκάλουν, αγιε Πρόεδρε, νά ληφθή υπ’ όψιν 
καί τό γεγονός ότι τά κείμενα ταυτα θά μεταφρασθουν είς αλλας γλώσσας. 
Ιδ ίω ς ή λέξις «άγαθά» δημιουργεί σοβαράς δυσχερείας.

Ο Σεβ. Καρθαγένης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, υπάρχει λύσις άπλουστάτη. 
Θά εϊπωμεν: «Συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας είς έπικράτησιν της 
είρήνης, της έλευθερίας, της άδελφοσύνης καί της άγάπης μεταξύ τών λαών, 
καί αρσιν τών φυλετικών καί αλλων διακρίσεων».

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φωτιάδης: Συμφωνώ, αγιε Πρόεδρε, διότι δέν 
δυνάμεθα νά όμιλώμεν περί «έπικρατήσεως» ένός αγαθου. Κατά Γρηγόρι- 
ον τόν Νύσσης ή είρήνη είναι «τό προσφιλές καί πράγμα καί ονομα». Δέν 
έννοεί διδασκαλίαν περί είρήνης, αλλά τήν είρήνην καθ’ έαυτήν υπό τήν 
έφηρμοσμένην της μορφήν.

Ο Σεβ. Ό ρους Λιβάνου: Υποστηρίζω έξ όλης τής καρδίας τήν πρό
τασιν του Μητροπολίτου Παρθενίου. Αί Εκκλησίαι έργάζονται διά τήν 
είρήνην, οίκοδομουν τήν είρήνην. Δέν εγραψαν είς τήν είσαγωγήν μίαν 
πραγματείαν διά νά σκεφθουν κατόπιν περί τών δυνατοτήτων έφαρμογής. 
Είσέρχονται είς τήν πρακτικήν.

Ο Σεβ. Κρουτίτσκης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, έπιθυμώ νά όμιλήσω υπέρ 
τής προτάσεως του Μητροπολίτου Καρθαγένης. Παρακαλώ νά μή θεωρηθή 
ή παρέμβασίς μου ώς έκδήλωσις ενος μέλους τής αντιπροσωπίας τής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας τής Ρωσσίας έναντίον του αρχηγου αύτής. Είναι 
εκφρασις τής απολύτου έλευθερίας καί τής αδελφοσύνης είς τούς κόλπους
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της ήμετέρας αντιπροσωπίας. Προτιμώ τήν πρότασιν του Μητροπολίτου 
Καρθαγένης, διότι τό ήμέτερον κείμενον απευθύνεται πρός τόν σύγχρονον 
κόσμον. Δέν πρέπει νά διαιρώμεν τόν κόσμον είς σοσιαλιστικόν, καπιταλι
στικόν, χριστιανικόν, μουσουλμανικόν, ίουδαϊκόν. Ή  κατανόησις του κό
σμου δέν απαιτεΐ τήν περιγραφήν τών χαρακτηριστικών του. Τό περιεχόμε- 
νον του ήμετέρου κειμένου αποδεικνύει ότι είμεθα έναντίον του πυρηνικου 
πολέμου, έναντίον τών διακρίσεων. Είναι έννοιαι κοιναί είς πάντας τούς 
ανθρώπους, αλλ’ έάν τις ομιλή περί είδικης συμβολης θά πρέπει νά ορισθή 
σαφώς, ότι αυτή είναι ή θέσις τών Ορθόδοξων Εκκλησιών. Δέν πρέπει νά 
διευκρινήσωμεν καν διά ποΐα ίδεώδη ομιλουμεν. Θά ονομάσωμεν τά πρά
γματα «είρήνη», «άδελφοσύνη», «άπουσία διακρίσεων». Διά τόν λόγον 
αυτόν υποστηρίζω θερμώς τήν πρότασιν του Μητροπολίτου Καρθαγένης.

Ο Α ίδεσιμολ. Μ  Πρωτοπρ. Τσέτσης: Δυνάμεθα νά ειπωμεν, αγιε 
Πρόεδρε, «Συμβολή τής Ορθοδόξου Εκκλησίας είς έπικράτησιν τής έν 
Χριστω  είρήνης, τής έλευθερίας, τής άδελφοσύνης καί τής άγάπης μεταξύ  
τών λαών, καί άρσιν τών φυλετικών καί άλλων διακρίσεων».

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Παρακαλώ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Στάρας 
Ζαγοράς νά έκφράση τάς αντιδράσεις της Επιτροπης.

Ό Σεβ. Σ τάρας Ζαγοράς: Δυνάμεθα νά δεχθώμεν τήν πρότασιν του 
άγίου Καρθαγένης, αλλά θά έπεθύμουν νά ομιλώμεν περί «ίδεωδών».

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης: Νομίζω, Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ότι ή πρότα
σις του άγίου Καρθαγένης είναι 'ικανοποιητική.

Η  Ολομέλεια δέχεται τήν πρότασιν, τον Σεβ. Προέδρου, παρα- 
τηρουντος ότι πρέπει νά προστεθή είς τόν τίτλον καί ή λέξις «δικαιοσύνη», 
έφ' όσον μάλιστα τό κείμενον περιέχει κεφάλαιον φέρον τόν τίτλον «Είρήνη 
καί δικαιοσύνη».

Ό Σεβ. Περιστερίου: Συνεχίζων τάς παρατηρήσεις μου, έπιθυμώ, 
Σεβ. αγιε Πρόεδρε, νά διαπιστώσω ότι ή § 3 του Ε ' κεφαλαίου δίδει μίαν 
μονομερη αποψιν της έσχατολογικης θεωρήσεως του κόσμου. Ή  πρότασίς 
μου είναι νά διατηρήσωμεν τήν πρώτην καί τήν τελευταίαν φράσιν της π α 
ραγράφου καί νά διαγράψωμεν τό υπόλοιπον αυτης μέρος.

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης: H παράγραφος αυτη προσετέθη κα
τόπιν προτάσεως της άγιώτατης Εκκλησίας της Ρωσσίας καί έτυχεν 
έπιμεμελημένης έπεξεργασίας κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών της 
Επιτροπης. Ή  προτεινομένη τροπολογία δέν βοηθεΐ, διότι προτείνει, μετα
ξύ αλλων, τήν απάλειψιν της πεποιθήσεως ότι ο Θεός έδημιούργησε τόν κό
σμον, προνοεΐ περί του κόσμου καί κυβερνά τόν κόσμον.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Δυνάμεθα νά αποφύγωμεν τάς έπιφυλάξεις του 
άγίου Περιστερίου, λέγοντες: «Ο Κ ύριος ήμών Ιησονς Χριστός, καίτοι προ
λέγει τά πρόδρομα σημεία τής έσχάτης ήμέρας, έν τούτοις μας προφυλάττει 
άπό τό σκάνδαλον διαφόρων λογισμώ ν ... »

Η  πρότασις γίνεται άποδεκτή.
Ό Σεβ. Περιστερίου: Είς τήν § 3 του Ζ ' κεφαλαίου, θά προέτεινα νά
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παραπέμψωμεν είς τήν έπιστολήν του Ιακώβου, διότι πρόκειται περί μιάς 
θεωρήσεως τής πνευματικής διαστάσεως του όλου θέματος, τών σχέσεων 
δηλαδή μεταξύ πνευματικης  καί ύλικης τροφής.

Η  πρότασις γίνεται άποδεκτή.

Ο Σεβ. Π εριστερίου. Είς τήν αυτήν παράγραφον υπήρχεν άναφορά 
είς τήν προσπάθειαν του Μάκ. Αρχιεπίσκοπου Αθηνών καί πάσης Ελλάδος 
κ. Σεραφείμ. Τό νέον κείμενον δέν περιέλαβε τήν μνείαν τής πρωτοβουλίας 
ταύτης.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ό  Σεβ. Πρόεδρος τής Δ' Έπιτροπής δύναται νά 
έπιβεβαίωση ότι άπεφεύχθη πάσα μνεία είδικής περιπτώσεως Έκκλησιών ή 
κινήσεων, αί όποΐαι γίνονται είς τάς Έκκλησίας. Δέν άνεφέρθημεν ούτε είς 
τά περί είρήνης Συνέδρια, τά όποΐα γίνονται είς άλλας Έκκλησίας.

Ο Σεβ. Σ τάρας Ζαγοράς. Ή  πρωτοβουλία τής Έκκλησίας τής 
Ε λλάδος έξετιμήθη ίδιαιτέρως υφ ’ όλων τών μελών τής Έπιτροπής. Έ ν 
τούτοις, άπεφασίσθη ευθύς έξ άρχής, όπως μή γίνη μνεία τών έπί μέρους 
προσπαθειών.

Ο Σεβ. Π εριστερίου . Σεβ. αγιε Πρόεδρε, σεβόμενος άπολύτως τήν 
άρχήν ταύτην, άποσύρω τήν πρότασίν μου.

Ο Σεβ. Δημητριάδος. Έπειδή ή διατύπωσις είναι δεοντολογική καί 
άφήνει τήν έντύπωσιν ότι δέν έγινε τίποτε είς τόν τομέα αυτόν, μήπως θά 
ητο δυνατόν νά γίνη μνεία αυτών, τά όποΐα έχουν ήδη γίνει. Τουτο δέ μέ 
μίαν γενικήν διατύπωσιν άνευ είδικής άναφοράς είς Έκκλησίαν τινά.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Νά εϊπωμεν. «Έπ’ αύτοϋ πρέπει νά άναζητηθή ή 
όδός της συνεργασίας των Ορθόδοξων Έκκλησιων ώς πρός τό άντικείμενον 
τοϋτο οχι μόνον μεταξύ των, καί δή ύπό τό φως των άναληφθεισων έν 
προκειμένω πρωτοβουλιων, άλλά καί μέ τάς άλλας Χριστιανικάς Έκκλησίας 
καί Ομολογίας».

Ο Σεβ. Κ ρουτίτσκης. Ή  πρότασις είναι καλή καί τονίζει τό πνευμα 
τής παρεμβάσεως του Μητροπολίτου Δημητριάδος. Πράγματι, έχομεν ήδη 
πράξει πολλά είς τόν κοινωνικόν τομέα, θά ήδυνάμην νά άναφέρω τήν 
δράσιν τής Έκκλησίας τής Ρωσσίας, ή όποία, μετά τινά καταστροφήν είς 
τήν Αίθιοπίαν, άπέστειλεν έν άεροπλάνον μέ φάρμακα καί άλλα άναγκαΐα. 
Ό μω ς καί αί Έκκλησίαι Ρουμανίας, Βουλγαρίας καί πολλαί άλλαι θά 
ήδύναντο νά άναφέρουν άναλόγους περιπτώσεις. Ή  υμέτερα διατύπωσις 
υπαινίσσεται τήν δραστηριότητα μιάς μόνον Έκκλησίας. Αποδεχόμενος 
πλήρως τήν υμετέραν πρότασιν, έπιθυμώ νά τήν τροποποιήσω πως. Είς τήν 
θέσιν τών λέξεων «Πρόκειται περί πρωτοβουλιων», νά τεθή «ύπό τό φως της 
ηδη προσφερθείσης άλληλεγγύης ύπό των Ορθόδοξων Έκκλησιων», ήτοι νά 
υπογραμμισθή ότι μία τοιαύτη πρωτοβουλία δέν είναι πρόσφατος καί ότι ή 
άλληλεγγύη τής Ορθοδόξου Έκκλησίας έχει ήδη παρελθόν.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Νομίζω ότι ήμπορώ νά συμπληρώσω τό κείμενον 
ώς έξής. «των ύπαρχουσων έν προκειμένω παρ ’ αύταίς πρωτοβουλιων».
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Ο Σεβ. Κ ρουτίτσκης : Σεβ. αγιε Πρόεδρε, όχι «πρωτοβουλιών», αλλά 
«ύπό τό φώς της ήδη προσφερθείσης άλληλεγγύης». Ή  διατύπωσις αύτή 
είναι ορθωτέρα, διότι ή πρωτοβουλία δέν υπονοεί πράξεις, ένώ έργαζόμενοι 
ήμείς πάντες έπί πολλά ετη καί όχι μόνον μία Εκκλησία. Ούτως ή διατύπω
σις «ύπό τό φώς της ήδη προσφερθείσης άλληλεγγύης»  είναι εύρύτερα.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: «καί δή ύπό τό φώς τών ήδη προσφερομένων έν 
προκειμένψ ύ π ’ αύτών ύπηρεσιών».

Ο Σεβ. Δημητριάδος: Δυνάμεθα νά χρησιμοποιήσωμεν εύθύν λό
γον καί όχι παρενθετικάς προτάσεις λέγοντες: «Ε π ’ αύτον, αί κατά τόπους 
Ορθόδοξοι Εκκλησίαι εχουν ήδη είς τό ένεργητικόν των σχετικάς πρωτο
βουλίας καί ένεργείας».

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Συμφωνώ. Ή  πρότασίς σας νά χρησιμοποιηθή ώς 
εύθύς λόγος καί νά γίνη αναφορά είς «πρωτοβουλίας καί ένεργείας»  διευ
κολύνει τήν συζήτησιν. Ε φ ’ όσον μάλιστα καλύπτεται ή πρότασις του άγίου 
Κρουτίτσκης, ας αφήσωμεν τήν Γραμματείαν νά δώση είς τήν φράσιν ταύ- 
την τήν τελικήν αύτής μορφήν.

Ο Σεβ. Καρθαγένης: Άγιε Πρόεδρε, τό κείμενον είναι αριστον καί 
θά έπεθύμουν νά μή μακρηγορουμεν. Μήπως θά ητο δυνατόν νά προστεθή 
είς τήν απαρίθμησιν τών έν τω κόσμω κακών (§ 1 του Β κεφαλαίου) καί ή 
τρομοκρατία.

Ο Σεβ. Ό ρους Λιβάνου: Θά έγοητευόμην νά ώμιλουμεν περί τρομο
κρατίας, έάν υπήρχεν αφιερωμένη είς τουτο παράγραφος. Δέν είναι σκόπι- 
μον νά προσθέσωμεν μίαν λέξιν, χωρίς νά υπάρχη εστω είς όρισμός πέντε 
περίπου στίχων.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης: Δέν γίνεται ανάλυσις όλων τών 
αναφερομένων έν τω κόσμω κακών. Είς τήν απαρίθμησιν δύναται νά 
προστεθή καί ή «τρομοκρατία».

Ο Σεβ. Κιέβου: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, έπιθυμώ νά κάνω τρείς παρατηρή
σεις. Ή  πρώτη, έν σχέσει πρός τήν ένότητα «Η  ’Αποστολή της Ορθοδοξίας είς 
τόν σύγχρονον κόσμον» § 1: «διακηρύττουσα τήν περί άνθρώπου καί κόσμου 
χριστιανικήν πίστιν, ώς επραξε τοντο είς τήν καθ’ ολου ίστορικήν πορείαν αύτης 
καί ώς έπέτυχε νά άναμορφώση τήν πνευματικήν καί πολιτιστικήν ταυτότητα  
τον κόσμου». Θά ήθελον νά τήν διορθώσω ώς ακολούθως: Νά απαλειφθουν 
αί λέξεις: «καί ώς έπέτυχε νά αναμορφώση» καί νά αντικατασταθουν «διά τήν 
αναμόρφωσιν της πνευματικης καίπολιτιστικης ταυτότητος τον κόσμου», διό
τι, έπειδή ό κόσμος συνεχίζει νά δημιουργή τάς έν τω κειμένω αναφερομένας 
αδικίας, δέν έπετύχομεν νά αναμορφώσωμεν τήν ταυτότητα του κόσμου.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Τό δεύτερον μέρος τής προτάσεώς σας είναι νά 
αντικατασταθή ή λέξις «ταυτότης» διά τής λέξεως «πίστις». Είναι δυνατόν 
νά γίνη αποδεκτή. Τό πρώτον μέρος όμως «ώς επραξε τοντο είς τήν καθ’ 
ολου ίστορικήν πορείαν αύτης» ανάγεται είς τήν παραδοχήν ότι διεκήρυττε 
τήν περί ανθρώπου καί κόσμου χριστιανικήν πίστιν. Καί αύτό τό επραξε ή 
Ορθοδοξία.
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Ο Σεβ. Κ ιέβου . Αυτό παραμένει. «διακηρύττουσα τήν περί άνθρώπου 
καί κόσμου χριστιανικήν πίστιν, ώς έπραξε τοϋτο είς τήν καθόλου ίστορικήν 
πορείαν αύτης διά τήν άναμόρφωσιν της πνευματικης καί πολιτιστικης ταυ- 
τότητος τοϋ κόσμου».

Ο Ελλογιμ. Κ αθηγ. Ζήσης. Έπιτρέψατέ μου, Σεβ. αγιε Πρόεδρε, 
νά κάνω τήν έξής παρατήρησιν, διά νά υπάρχη έστω είς τά Πρακτικά. 
Κατηγορεΐται συχνά ό Χριστιανισμός άπό τούς άντιπάλους του ότι δέν προ- 
σέφερεν είς τήν ίστορίαν τής άνθρωπότητος. Βεβαίως, δέν θριαμβολογουμεν. 
Έ ά ν όμως κρίνη κανείς τήν πρό Χριστου κατάστασιν τής άνθρωπότητος μέ 
του κόσμου τά δεινά, δουλεία, άνισότης κ.λπ., καί άν συγκρίνη είς ποΐον 
σημεΐον εύρίσκεται σήμερον ό κόσμος, ήμπορεΐ πράγματι νά όμιλή ότι ό 
Χριστιανισμός έπέτυχε νά άναμορφώση τήν πολιτιστικήν ταυτότητα του κό
σμου. Διότι άλλως παραμένει μόνον ώς αίτημα. «διά νά άναμορφώσy». Πρέ
πει όμως νά υπάρχη είς τό κείμενον ότι ό Χριστιανισμός προσέφερεν είς τόν 
κόσμον καί έπέτυχε πολλά πράγματα. Δέν έχω άντίρρησιν νά γίνη άλλαγή, 
άλλά δέν θά ητο άσχημον νά παραμείνη τό κείμενον ώς έχει.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Μπορώ νά προτείνω τήν έξής διατύπωσιν. «Διά τήν 
έπίτευξιν της άναμορφώσεως της πνευματικης καί πολιτιστικης ταυτότητος 
τοϋ κόσμου».

Η  πρότασις γίνεται άποδεκτή.
Ο Σεβ. Κ ιέβου . Μία είσέτι διόρθωσις είς τό κεφάλαιον «Η  προφη

τική άποστολή της Ορθοδοξίας: μαρτυρία άγάπης έν διακονία» είς τό τέ
λος τής § 2. «Έπειδή τρεφόμεθα μέ τό σωμα καί τό αίμα τοϋ Κυρίου». 
Νομίζω ότι ή έκφρασις αύτή δέν είναι πολύ καλή, είναι μάλλον ρητορική. 
Θά έπεθύμουν νά κάνω τήν άκόλουθον τροποποίησιν. Αντί τής φράσε- 
ως αυτής νά τεθή. «Έπειδή ή ένεργός άγάπη καί τό έλεος έχουν δωρηθη 
είς ήμάς, κατανοοϋμεν...». Τουθ' όπερ σημαίνει ότι άγωνιζόμεθα διά τήν 
έξουδετέρωσιν τής πείνης καί τής στερήσεως, οχι διότι τρεφόμεθα διά του 
σώματος καί του αίματος του Κυρίου, άλλά διότι ό Κύριος ήμών έδίδαξεν 
ήμάς τήν άγάπην, τήν φιλίαν καί τήν έλεημοσύνην.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ό  Γραμματεύς τής Έπιτροπής θά πρέπει νά 
άπαντήση έπί του σημείου αυτου.

Ο Ελλογιμ. Κ αθηγ. Ζήσης. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, είχε προταθή καί 
είς τήν Έπιτροπήν ή τροποποίησις αυτη τής προτάσεως, άλλά τελικώς ή 
Έπιτροπή έδέχθη ότι έπρόκειτο περί μιάς θεμελιώσεως ευχαριστιακής τής 
υποχρεώσεώς μας διά τήν άγάπην καί τήν συμπάθειαν πρός τούς πάσχον- 
τας καί τούς πεινώντας. Είναι γνωστόν ότι είς τήν άρχαίαν Έκκλησίαν τήν 
Ευχαριστίαν άκολουθουσε ή άγάπη, καί ότι διά του σώματος καί του αίματος 
του Χριστου γινόμεθα όλοι εν σώμα, καί άπό αυτήν τήν ένότητα προκύπτει 
αυτομάτως ή κατανόησις τής πείνης καί τής στερήσεως καί του άγώνος διά 
τήν υπερνίκηοιν αυτών. Αυτή είναι ή δική μου άντίδρασις, άν όμως καί άλλα 
μέλη τής Όλομέλειας θέλουν νά άλλάξουν δέν νομίζω ότι θά χάση καί παρά 
πολλά τό κείμενον, άν γίνη ή άλλαγή κατά τήν πρότασιν του άγίου Κιέβου.
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Ό Σεβ. Δημητριάδος: Είς τήν παράγραφον αυτήν κατατίθεται, κατά 
κάποιον τρόπον, ή πνευματική μαρτυρία ήμών τών Ο ρθόδοξων διά τούς 
οποίους ουσιαστικώς ή έπικράτησις είς τόν κόσμον τών αρχών αυτών, διά 
τάς οποίας γίνεται λόγος είς τό κείμενόν μας, προέρχεται καί απορρέει από 
τήν βιωματικήν μας έμπειρίαν μέσα είς τόν χώρον της Εκκλησίας. Διά 
τουτο λέγεται, π.χ., ότι βιουμεν τήν είρήνην καί διά τουτο έχομεν μεγάλην 
ευαισθησίαν διά τήν απουσίαν της από τόν κόσμον κ.λπ. Κατά τήν αυτήν 
λογικήν έπειδή τρεφόμεθα πνευματικώς από τό σώμα καί του αίμα του Κυ
ρίου, αίσθανόμεθα περισσότερον παντός αλλου τήν πεΐναν καί τήν δίψαν 
του συγχρόνου ανθρώπου, έστω καί αν αυταί έχουν ύλικάς διαστάσεις. 
Νομίζω ότι είναι μία μεγαλειώ δης διακήρυξις αυτή, απορρέουσα όχι από 
κάποιαν ίδεολογικήν η αφηρημένην στήριξιν τών προβλημάτων της συγχρό
νου έποχης, αλλ’ αντιθέτως απορρέουσα από μίαν βιωματικήν πνευματικήν 
ορθόδοξον έμπειρίαν. Δι’ αυτό δέν θά συμφωνήσω μέ τήν γνώμην του Σεβ. 
άγίου Κιέβου καί θά έπιθυμουσα νά παραμείνη τό κείμενον είς τό σημεΐον 
αυτό ώς έχει.

Ό Σεβ. Περιστερίου: Ο  βασικός λόγος διά τόν οποΐον διαφωνώ μέ 
τόν αγιον Κιέβου είναι ότι θά πρέπει νά έχωμεν συνέπειαν είς όσα λέγο- 
μεν. Είς Vancouver, ο π. Borovoi ανέπτυξεν ακριβώς αυτό τό θέμα, δηλαδή 
τήν κοινωνικήν διαστασιν της Θ. Ευχαριστίας. Καί έπροξένησεν ίδιαιτέραν 
έντύπωσιν είς τόν προτεσταντικόν κόσμον ότι ή Θ. Ευχαριστία δέν έχει μό
νον πνευματικήν διάστασιν, αλλά παραλλήλως καί κοινωνικήν τοιαύτην. 
Διά τουτο έπιθυμώ τό κείμενον νά παραμείνη ώς έχει.

Ό Σεβ. Ό ρους Λιβάνου: Ε γώ  διετύπωσα τήν αντίρρησιν είς τήν 
Επιτροπήν καί ή Επιτροπή έδέχθη τήν πρότασίν μου. Μόνον θά έλεγον ότι ή 
ύπό της Γραμματείας γενομένη διατύπωσις δέν είναι πλήρως 'ικανοποιητική. 
Θά διετήρουν λοιπόν τήν μνείαν του αίματος καί του σώματος του Χριστου, 
αλλ’ όχι καί τό: «έπειδή τρεφόμεθα.... κατανοονμεν καλλίτερον τήν πείναν 
καί τήν στέρησιν». Κάθε άνθρωπος κατανοεΐ τήν πεΐναν καί τήν στέρησιν. 
Άναφέρεται μάλλον είς τήν πάλην κατά της πείνης, χάρις είς τό χάρισμα της 
συμμετοχης, τήν οποίαν προσφέρει είς ήμάς τό σώμα Χριστου. Ιδού  λοιπόν, 
τό κείμενον τό οποΐον σάς προτείνω είναι τό ακόλουθον: «διότι, μυηθέντες  
διά τον σώματος καί τον αϊματος τον Χ ριστον είς τό νόημα τής συμμετοχής, 
ή όποία δέον οπως ένώνη πάντας τούς άνθρώπους πρός άλληλους, έχομεν 
εύαισθητοποιηθή είς τόν άγώνα έναντίον τής πείνης καί τής στερήσεως» η 
κάτι αλλο παρεμφερές.

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης: Ή  § 2 του Η' κεφαλαίου, ώς παρετήρη- 
σεν ο αγιος Δημητριάδος, έχει μίαν δομήν. Ή  πρότασις του άγίου Ό ρους 
Λιβάνου έξ έπόψεως ουσίας είναι ή αυτή. Επομένως ας μή αλλάξη ή δομή 
του κειμένου.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Μ πονέβσκν: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ώς παρετήρη- 
σεν καί ο αδελφός καθηγητής Ζήσης, τό ζήτημα τουτο έγινεν αντικείμενον 
συζητήσεως είς τήν ήμετέραν Επιτροπήν καί ύπηρξεν έπ’ αυτου ομοφωνία.
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Προσωπικώς νομίζω ότι ή προτεινομένη ένταυθα διατύπωσις είναι σαφής 
δ ι’ όσους κατανοουν τήν θεολογικήν φύσιν του προβλήματος τούτου. Άλλ’ 
ώς απευθυνόμενη είς εύρύτερους ορθόδοξους κύκλους, ήτοι είς τό πλήρω
μα τών πιστών, ώς αντιλαμβάνομαι, ή διατύπωσις αύτή δέν είναι τελείως 
σαφής, χωρίς νά αναφερθώ είς τήν μή κατανόησιν έκ μέρους τών πολυα
ρίθμων μή χριστιανών καί τής κοινής γνώμης γενικώτερον. Καί τουτο διό
τι δίδομεν πνευματικήν εννοιαν είς πρόβλημα, τό όποίον δέν είναι άπλουν. 
Ή  πνευματική αύτή εννοια πρέπει νά διατυπωθή μέ σαφήνειαν, ώστε πάς 
αναγνώστης του κειμένου τούτου νά δυνηθή νά κατανοήση τό πρόβλημα. 
Ε κ τός του χωρίου τούτου, τά πάντα είναι πράγματι σαφή διά πάντα πι
στόν, καί διά μή ορθόδοξον είσέτι. Ε νταυθα  προσδίδομεν εν «πραγματικόν  
βάθος», έπειδή δέ τό κείμενον τουτο απευθύνεται είς εύρείς κύκλους, ή δι
ατύπωσις αυτη δέν είναι αδιάφορη. Προσεγγίζοντες τό πρόβλημα τουτο έξ 
έπόψεως άπλώς ανθρωπίνης, κατανοουμεν τό πρόβλημα τής πείνης, αλλά 
δέν δύναμαι νά υποστηρίξω ότι ό αδελφός αλλης χριστιανικής Εκκλησίας 
κατανοεί τουτο ολιγώτερον. Ή  σύγκρισις βαθμίδων κατανοήσεως δέν είναι 
σαφής... Ίδία  ένταυθα, ενθα αναφερόμεθα είς τήν καιρίαν στιγμήν, ώς ή τής 
θείας Εύχαριστίας Υποστηρίζω τήν διατύπωσιν του Μητροπολίτου.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Φειδας: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, έπιτρέψατέ μου νά 
υπενθυμίσω ότι αύτή ή παράγραφος έλήφθη αύτουσία άπό τήν Είσήγησιν 
τον Σεβ. Μ ητροπολίτου Ελβετίας Δαμασκηνον  πρός τήν Διορθόδοξον 
Προπαρασκευαστικήν Επιτροπήν καί νά υπενθυμίσω έπίσης τήν ίδικήν σας 
ένθουσιώδη καί διθυραμβώδη υποδοχήν αύτής. Αίσθάνομαι προσωπικώς 
τήν ανάγκην νά παρακαλέσω νά μή αλλάξη είς αύτήν ουτε μία λέξις, διό
τι πρόκειται πράγματι δ ι’ αναφοράν θεμελιώδη είς τήν κάθετον καί τήν 
όριζόντιον διάστασιν τής ζωής του χριστιανου.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Θά ήθελα νά κάμω τήν έξής προσθήκην έξ αφορμής 
τής προτάσεως του άγίου Ό ρους Λιβάνου: «Επειδή, τρεφόμενοι μέ τό σώμα 
καί τό αίμα τον Κυρίου έν τή  Θεία Εύχαριστία, βιονμεν τήν άνάγκην τον 
μερισμον τών δωρεών τον Θεον μετά τών άδελφών μας, κατανοονμεν πλη- 
ρέστερον...».

Η  πρότασις τον Προέδρου γίνεται άποδεκτή.
Ο Σεβ. Κ ιέβου: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, είς τήν πρώτην φράσιν τής § 3: 

«Η  μαρτυρία μας δέ αύτή καί ή δ ι’αύτης αρδευσις τον αύχμηρον έδάφους 
της έποχης μας, ή όποία, περισσότερον άπό κάθε αλλην εχει άνάγκην τον 
Θεον», νά αντικατασταθή ή λέξις «Θεός» διά τών λέξεων «της βοηθείας 
τον Θ εον».

Ο Σεβ. Π ρόεδρος: Άντιλαμβάνομαι ότι ό Πρόεδρος καί ό Γραμμα- 
τεύς δέν εχουν δυσκολίαν. Ο  αγιος Ό ρους Λιβάνου εχει.

Ο Σεβ. Ό ρους Λιβάνου: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ό Θεός είναι ή ανάγκη, 
ό Θεός προσωπικώς αποτελεί τήν αναγκην ήμών. Είναι πολύ ίσχυρότερον, 
πολύ ποιητικώτερον.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Ο  αγιος Ό ρους Λιβάνου λέγει ότι έκείνο, τό όποίον
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χρειαζόμεθα είναι αυτός ούτος ό Θεός καί όχι μόνον καί άπλώς ή βοήθεια 
του Θεου. Μή έπιμένετε παρακαλώ, αγιε Κιέβου είς τήν παρατήρησίν σας 
αυτήν.

Ο Σεβ. Κιέβου. Είς τήν § 5 του Α 'κεφαλαίου. «Έν προκειμένω δύνα
ται νά άξιοποιηθή καί ή κτηθείσα πείρα...», θά έπεθύμουν νά ένισχύσω τάς 
λέξεις διά τής διατυπώσεως «πρέπει νά άξιοποιηθή».

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης. Νομίζω ότι πρέπει νά παραμείνη ή δυ
νητική έκφρασις, διότι ή κάθε Έκκλησία, σχετικώς πρός τήν δραστηριο- 
ποίησίν της είς τά θέματα τής είρήνης, έχει τάς ίδικάς προτεραιότητας καί 
τάς ίδικάς της άναγκαιότητας. Καί δέν θά πρέπει αί δραστηριότητες μιάς 
Έκκλησίας νά άποτελέσουν υποχρεωτικώς «μοντέλον» διά τάς δραστηριό
τητας άλλων Έκκλησιών. Ή  δυνητική αυτη έκφρασις έπιτρέπει είς τάς το- 
πικάς Έκκλησίας έλεύθερως νά άξιοποιουν τήν πεΐραν τών άλλων τοπικών 
Έκκλησιών.

Ο Σεβ. Κ ιέβου . Έ ά ν  κατανοηθή ουτως, ουδεμίαν έχω άντίρρησιν.
Ο Σεβ. Ενδοκιάδος. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, φοβουμαι μήπως ένοχλήσω 

τήν ήμετέραν συνέλευσιν, άλλ’ απαξ είσέτι θά έπεθύμουν νά άναφερθώ είς 
ώρισμένας άτέλειας τής γαλλικής μεταφράσεως, χωρίς όμως νά είσέλθω είς 
λεπτομερείας. Π.χ. είς τήν § 2 του κεφαλαίου Ε '. «Δέν έχει διά τοϋτο κανένα  
δισταγμόν...» (elle n’a aucun scrupule) έχει διατυπωθή (elle ne doit avoir aucun 
scrupule). Θά έπεθύμουν νά δοθή ή δυνατότης νά έξετασθή τό κείμενον, άς 
είπωμεν, κατά τήν έσπέραν. Θά έπεθύμουν νά έχω τήν δυνατότητα νά πλη
ροφορήσω περί τούτου τήν Γραμματείαν. Μέχρι πότε είναι τουτο δυνατόν; 
Διότι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικόν νά δοθή είς τό τύπον καί είς τήν 
κοινήν γνώμην μία πιστή μετάφρασις του πρωτοτύπου. Ευχαριστώ.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Μπορεΐτε νά έλθετε είς έπαφήν μέ τήν Γραμματεί
αν διά τήν διατύπωσιν αυτου του σημείου.

Ο Σεβ. Σουμαδίας. Έπειδή γίνεται πολύς λόγος περί είρήνης, πρέ
πει νά σκεφθώμεν καί έκείνους, οί όποΐοι δέν έχουν είρήνην καί υφίστανται 
διωγμούς λόγω τής πίστεώς των. Διά τουτο προτείνω είς τήν § 3 του κε
φαλαίου Ζ '. «’Αποτελεί, έπομένως, ϋψιστον καθηκον ολων των Ορθόδοξων 
Έκκλησιων νά κηρυχθοϋν άλληλέγγυοι πρός τούς ένδεείς άδελφούς των...», 
νά προστεθή, «οί όποίοι άδελφοί είς διάφορα μέρη τοϋ κόσμου δέν έχουν 
είρήνην καί ύφίστανται διωγμούς ώς θρησκεύοντες».

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Παρακαλώ τούς γραμματεΐς νά έπιληφθουν καί 
νά ευρουν τόν τρόπον νά διατυπώσουν τήν άποψιν αυτήν του Σεβ. Σουμα- 
δίας.

Ο Ελλογιμ . Ζήσης. Σεβ. αγιε Πρόεδρε προτείνω τήν έξής διατύπωσιν. 
«Αποτελεί, έπομένως, ϋψιστον καθηκον ολων των Ορθόδοξων Έκκλησιων 
νά κηρυχθοϋν άλληλέγγυοι πρός τούς ένδεείς άδελφούς των, οί όποίοι είς δι
άφορα μέρη τοϋ κόσμου στεροϋνται τοϋ άγαθοϋ της είρήνης καί ύφίστανται 
διωγμούς λόγω  της χριστιανικης των πίστεως».

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ή  διατύπωσις είναι καλή, άλλά πρέπει νά ένταχθή
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είς αλλον μέρος του κειμένου, διότι έδώ ομιλεΐ διά τήν πεΐναν, ή οποία μα
στίζει τούς λαούς.

Ό Σεβ. Νικοπόλεως: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ηθελα νά κάμω μίαν μικρήν 
παρατήρησιν, ώς πρός τό κείμενον, τό οποΐον πρέπει νά είναι κατ’ έξοχήν 
έκκλησιαστικόν, είναι ύποτονικά γραμμένος ο παράγων της προσευχης, 
ώς κυρίου όπλου της Εκκλησίας διά τήν έπικράτησιν της είρήνης. Τουτο 
αναφέρεται άπλώς είς τό τέλος της § 2 του κεφαλαίου Δ': «ή άνωθεν είρήνη 
περί τής όποίας πάντοτε εϋχεται ή Ορθόδοξος Εκκλησία είς τάς καθημε- 
ρινάς της δεήσεις». Νομίζω ότι ή Γραμματεία της Δ' Επιτροπης ήμπορεΐ 
νά διατυπώση κάπως έκτενέστερον τόν παράγοντα της προσευχης καί νά 
τονίση ότι ουτω πράττουσα ή Εκκλησία συμβάλλει είς τήν είρήνην, διό
τι τά πάντα διέπονται από τόν Θεόν, ο οποΐος κάμπτεται είς τάς δεήσεις 
τών πιστών δούλων του. Άκόμη μία παρατήρησις, είς τό τέλος της § 5 του 
Α ' κεφαλαίου, όπου ομιλεΐ περί αποφυγης του συγκρητισμου, θά πρέπει νά 
τονισθή ότι δέν πρέπει νά αποτελέσουν πρότυπα δραστηριότητος διά τήν 
Ο ρθόδοξον Εκκλησίαν ή κοινή προσευχή όλων τών θρησκειών είς τήν 
Άσσίζην, πράγμα τό οποΐον θά τύχη καί πολλης κατακρίσεως έκ μέρους 
του πιστου λαου μας, ο οποΐος δέν έχει διάθεσιν νά βλέπη κληρικούς της 
Εκκλησίας νά προσεύχωνται μετά πιστών αλλων θρησκειών.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ή  Γραμματεία θά ευρη τόν τρόπον νά έντάξη τάς 
έννοίας αυτάς.

Ό πανοσολ. Α ρχιμανδρίτης Τιμόθεος: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, προτείνω 
μίαν μικράν σκέψιν, είς τό τέλος της § 6 του Α ' κεφαλαίου, «Η  διακονία 
αϋτη είναι έντολή τον Θεον». Μήπως θά ήμπορουσε νά ένισχυθή ή παρά
γραφος αυτή, νά προστεθή τό χωρίον 5,9 του κατά Ματθαΐον: «Μακάριοι οί 
είρηνοποιοί, οτι αύτοί υίοί Θεον κληθήσονται».

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης: Υ πάρχει είς αλλο σημεΐον του κειμένου 
ότι εί'μεθα είρηνοποιοί (§ 3 Δ' κεφαλαίου). Ε χω  όμως καί αλλας έπιφύλαξεις. 
Άς μή έπιμείνη ο αγιος Άρχιμανδρίτης. Δέν νομίζω ότι είναι τό κατάλληλον 
μέρος διά νά βάλωμεν αυτήν τήν παραπομπήν. Ίσ ω ς είς τήν θεολογικήν θε
μελίωσιν της είρήνης θά ητο καλλίτερον νά προσθέσωμεν τήν παραπομπήν 
αυτήν.

Ό Σεβ. Σαλαμίνος: Είς τό τέλος της § 2 του κεφαλαίου Δ' μετά τήν 
έξάλειψιν του όρου «χριστιανικά ίδεώδη» από τόν τίτλον, δημιουργεΐται 
πρόβλημα είς τήν έκφραοιν: «Ή  πραγματική είρήνη είναι ο καρπός της 
έπικρατήσεως έπί της γης όλων αυτών τών χριστιανικών ίδεωδών».

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης: Ε π ’ αυτου του σημείου προετάθη καί 
από τόν αγιον Περιστερίου νά γίνη μία μεταβολή, αλλά κατόπιν ή συζήτησις 
έπεξετάθη είς τόν τίτλον καί είς τό κείμενον αφέθη νά γίνεται χρησις είτε 
χριστιανικών «ίδεωδών» είτε χριστιανικών «άγαθώ ν».

Ό Σεβ. Σαλαμίνος: Δέν ήμπορεΐ ή είρήνη νά είναι καρπός της είρήνης. 
Πρέπει νά διατυπωθή ώς έξης: «Η  πραγματική είρήνη είναι ή άνωθεν 
είρήνη».
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Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Ζήσης: Νομίζω ότι ή εννοια του κειμένου είς τό 
σημείον τουτο είναι ότι ή πραγματική είρήνη είναι καρπός τής έπικρατήσεως 
όλων τών χριστιανικών ίδεωδών.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γκόσεβιτς: Ώς πρός τήν πρώτην παρατήρησιν μέ 
έκάλυψεν έπί τό πλείστον ό αγιος Νικοπόλεως. Θά παρακαλουσα μόνον τόν 
Γραμματέα τής Επιτροπής νά τονισθή κάπου είς τό κείμενον ότι ή ανωθεν 
είρήνη, περί τής όποίας συνεχώς προσεύχεται ή Ο ρθόδοξος Εκκλησία, 
αναφέρεται πρωτίστως είς τήν ανακαίνισιν του εσω ανθρώπου καί αποτελεί 
προϋπόθεσιν καί τής έξωτερικής έν γένει είρήνης. Ε χ ω  μερικάς φραστικάς 
παρατηρήσεις: Είς τήν § 2 του Α ' κεφαλαίου: «... αί καθαρώς θεολογικαί 
εριδες της Εκκλησίας», νά απαλειφθή «της Εκκλησίας»  ή έν τή ίστορία, ή 
έν τή Εκκλησία.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Σωστή ή παρατήρησίς σας καί θά ληφθή υπ’ όψιν.
Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γκόσεβιτς: Είς τήν § 6 του Α ' κεφαλαίου: «... 

μετά τών αλλων άνθρώπων τών άγαπώντων τήν άληθη είρήνην, πιστών καί 
άπίστων...». Νομίζω ότι μπορεί νά παραλειφθή αύτό τό τελευταίον. Ήμπορεί 
νά συνεργαζώμεθα, αλλά δέν είναι ανάγκη νά τό τονίσωμεν. Προτείνω τήν 
διατύπωσιν: «μετά τών άνθρώπων καλης θελήσεως». Ε ξ  αλλου «πιστών καί 
άπίστων» δέν υπήρχεν είς τό αρχικόν κείμενον καί προσετέθη.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Άς απαντήση ό Γραμματεύς τής Επιτροπής.
Ο Ελλογιμ. Κ αθηγ. Ζήσης: Πρόκειται περί προτάσεως κειμένου, τό 

όποίον ηλθεν είς τήν Επιτροπήν, συνεζητήθη καί εγινεν αποδεκτόν. Δέν 
εχω αντίρρησιν νά διατυπώσωμεν τήν φράσιν ώς έξής: «μετά τών λοιπών 
άνθρώπων τών άγαπώντων τήν άληθη είρήνην».

Ο Σεβ. Κρουτίτσκης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ή παράγραφος αύτή καί ή 
εννοια αύτή συμπεριελήφθησαν έπ’ εύκαιρία τής σχετικής συζητήσεως ήμών 
είς τήν Δ' Επιτροπήν, τουθ’ όπερ έπέτρεψεν είς ήμάς νά διατυπώσωμεν καλώς 
τό ήμέτερον κείμενον. Ε ν  αρχή συνεζητήσαμεν διά τήν συνεργασίαν μεταξύ 
τών Ορθοδόξων Εκκλησιών είς τό εργον τής είρήνης, έν συνεχεία διά τήν 
συνεργασίαν μετά πασών τών χριστιανικών Εκκλησιών καί, τέλος, μετά τών 
οπαδών τών αλλων θρησκειών καί μεθ’ όλου του κόσμου, μετά τών καλής θε
λήσεως ανθρώπων, κατά τήν καθιερωμένην εκφρασιν. Άνεζητήσαμεν έπί μα- 
κρόν μίαν διατύπωσιν, ή όποία νά προσδιορίζη κατ’ εύσύνοπτον τρόπον τήν 
εννοιαν αύτήν. Ε ν  τή έννοία ταύτη, ανεφέρθημεν είς τήν συνεργασίαν μετά 
τών πιστών καί τών μή πιστών. Συνεζητήσαμεν διά τήν κτηθείσαν έμπειρίαν 
είς τήν Σοβιετικήν Ενωσιν καί είς αλλας σοσιαλιστικάς χώρας, νομίζομεν 
δέ ότι είναι τουτο εν πολύ σημαντικόν θέμα, διότι σήμερον αί Εκκλησίαι 
δέν δύνανται νά πράξουν τι καθ’ έαυτάς, έάν δέν ένώσουν τάς προοπαθείας 
αύτών μετά τών προσπαθειών τής όλης ανθρωπότητος. Επιτραπήτω μοι νά 
έπιμείνω ότι τό σημείον τουτο πρέπει νά παραμείνη είς τό κείμενον.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Μήπως θά ήμπορούσαμεν νά εϊπωμεν: «άπό κοινον 
μ εθ ’ ολων τών άνθρώπων καλης θελήσεως τών άγαπώντων τήν άληθη 
είρήνην».
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Ο Σεβ. Κ ρουτίτσκης. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ή πρότασις αυτή ίκανοποιεΐ 
ίσως ώρισμενους, άλλ’ ή όλη δομή τών παραγράφων αυτών περιπλέκεται, 
διότι όμιλουμεν έν άρχή διά τούς πιστούς, τούς οπαδούς τών διαφόρων 
θρησκειών, καί τέλος δι’ έκείνους, οί όποΐοι είς ουδεμίαν άνήκουν θρησκεί
αν. Έ ά ν  μεταβάλωμεν τό κείμενον, τουτο δέν θά άποδίδη πλέον τήν πρα
γματικότητα του συγχρόνου κόσμου.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ό τα ν  λέγωμεν μεθ’ όλων τών άνθρώπων, νομίζω 
συμπεριλαμβάνονται όλαι αί κατηγορίαι τών άνθρώπων. Είναι άρκετά σα
φής ή έκφρασις.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γκόσεβιτς. Συμφωνώ μέ τάς παρατηρήσεις του 
άγίου Κρουτίτσκης. Αυτό έννοεΐται, όταν λέγωμεν μέ όλους τούς άνθρώπους 
καλής θελήσεως. Νομίζω ότι καί οί άπιστοι πρέπει νά είναι καλής θελήσεως, 
έάν θέλουν νά συνεργασθουν.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Προτείνεται ή έξής τροπολογία. «άπό κοινοϋ μ εθ ’ 
ολων των άνθρωπων καλης θελήσεως των άγαπώντων τήν άληθη είρήνην, 
έπ’ άγαθω της άνθρώπινης.... «. Ήμποροΰμε νά προχωρήσωμεν;

Η  τροπολογία γίνεται άποδεκτή.
Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γκόσεβιτς. Είς τήν § 2 του Ε ' κεφαλαίου. «... 

πάσης μορφης έξοπλισμων, συμβατικων, πυρηνικων καί διαστημικων». Νο
μίζω ότι δέν πρέπει νά υπεισερχώμεθα είς λεπτομερείας. Αρκεΐ νά είπωμεν. 
«πάσης μορφης έξοπλισμων συνολικης καταστροφικης δυνάμεως».

Ο Σεβ. Κιέβου. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, είπατε έν πρώτοις ότι τό κείμε
νον αυτό είναι είς συμβιβασμός καί συνεφωνήσαμεν είς τήν μικράν προσ
θήκην περί τών διαστημικών όπλων. Έ ά ν έπιθυμεΐτε, δύναμαι νά έκθέσω 
τούς λόγους, διά τούς όποίους άποδίδομεν σήμερον πολύ μεγάλην σημα
σίαν είς τό πρόβλημα τής στρατικοποιήσεως τοϋ διαστήματος. Τά διαστη
μικά όπλα άποτελουν άπειλήν διά πυρηνικόν πόλεμον. Τουτο είναι ή γνώ
μη καί τών είδικών έπί του θέματος έπιστημόνων. Τό θέμα του διαστήμα
τος συζητεΐται είς όλόκληρον τόν κόσμον, συμπεριλαμβανομένου καί του 
ήμέτερου χριστιανικου κόσμου. Θά έπεθύμουν νά υπενθυμίσω τήν γενικήν 
Συνέλευσιν τών Ευρωπαϊκών Έκκλησιών (Κ.Ε.Κ.), ή όποία έλαβε χώραν 
είς τήν Σκωτίαν κατά τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον καί είς τήν όποίαν συμ- 
μετέσχον πάσαι αί Ευρωπαϊκαί Έκκλησίαι, συμπεριλαμβανομένων καί 
τών Έκκλησιών τάς όποίας έκπροσωπουμεν σήμερον. Ή  Συνέλευσις αυτη 
έψήφισεν μίαν δήλωσιν, έν τή όποία λέγεται. «Ημείς καί αί Έκκλησίαι ήμων 
ύποσχομεθα έπισήμως νά ύποστηρίξωμεν έπίσης πάσας τάς πρακτικάς προ
τάσεις, αί όποίαι άποσκοποϋν είς τήν διακοπήν καί τόν βαθμιαίον περιορι
σμόν τοϋ άνταγωνισμοϋ των έξοπλισμων, ίδία των πυρηνικων έξοπλισμων, 
οί όποίοι άπορροφοϋν τεράστια άποθέματα καί άπειλοϋν νά είσαχθοϋν 
είς τό διάστημα». Ουτως, αί Έκκλησίαι ήμών υπεσχέθησαν έπισήμως νά 
υποστηρίξουν πάν ό, τι υπηρετεΐ τόν περιορισμόν του άνταγωνισμου τών 
έξοπλισμών, συμπεριλαμβανομένου καί του διαστήματος. Δέν δύναμαι νά 
κατανοήσω, διατί αί Έκκλησίαι ήμών, άφου έδωσαν τήν έπίσημον ταύ-
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την ύπόσχεσιν ένώπιον μιάς Συνελεύσεως τών Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, 
αρνουνται έπιμόνως τήν έπίσημον ταύτην ύπόσχεσιν ένταυθα, έν τω πλαισίω 
της Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Ε χ ω  τήν έντύπωσιν ότι, 
ότε εύρισκόμεθα ένώπιον του χριστιανικου κόσμου, κάνωμεν έπισήμους 
ύποσχέσεις νά αγωνισθώμεν έναντίον παντός εί'δους έξοπλισμου, συμπερι
λαμβανομένων καί τών διαστημικών όπλων, αλλ’ ότε ήμεΐς συνερχόμεθα 
μεταξύ μας λησμονουμεν τάς έπίσημους ύποσχέσεις. Δέν εύρίσκω λέξεις διά 
νά περιγράψω τήν τοιαύτην κατάστασιν. Οφείλω τούλαχιστον νά διακηρύ
ξω έξ ονόματος της ήμετέρας αντιπροσωπίας ότι, αν τό θέμα του αγώνος 
ήμών ένάντιον τών διαστημικών όπλων δέν συμπεριληφθή, τότε δέν θά 
δεχθώμεν τό κείμενον τουτο.

Ό Σεβ. Π εριστερίου : Είμεθα έναντίον της προσθήκης της λέξεως 
«διαστημικών», αλλά, ώς ανέπτυξεν ο αγιος Κιέβου, ή αδελφή Εκκλησία 
της Ρωσσίας έχει είδικούς λόγους νά παραμείνη ο όρος. Φρονώ ότι, χάριν 
της ίσορροπίας του κειμένου καί του περιεχομένου, νά λήξη ή συζήτηοις καί 
νά παραμείνη τό κείμενον ώς έχει.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Κύριε Γκόσεβιτς γίνεται έκκλησις νά αποσύρετε 
τήν πρότασίν σας.

Ό Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γκόσεβιτς: Διατί τόν Φεβρουάριον δέν έζητήθη 
αυτό τό πράγμα; Είς τό διάστημα αυτό δέν ύπηρξε γεγονός έκκλησιαστικης 
φύσεως, τό οποΐον νά έπέβαλεν αυτήν τήν προσθήκην. Επιστήμονες 
ολοκλήρου του κόσμου μελετουν τήν απειλήν ταύτην. Καί ώς παρετήρησε 
μόλις ο Σεβ. Μητροπολίτης Φιλάρετος είς τήν γενικήν Συνέλευσιν της Δια- 
σκέψεως Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, είς τήν οποίαν συμμετέσχον έκπρόσωποι 
πασών τών Εκκλησιών της Ευρώπης - Άνατολης καί Δύσεως - έκεΐ έτέθη 
έπίσης τό θέμα, διότι είναι ζήτημα ζωτικης σημασίας. Δέν είναι καν εν ζή
τημα, είναι βασικόν πράγμα, είναι ζήτημα πολιτικης, ζήτημα ζωης διά τήν 
ανθρωπότητα.

Ό Σεβ. Βράτσης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, θέλω νά έρωτήσω τόν κ. Καθηγ. 
Γκόσεβιτς, έάν προτείνη τήν απάλειψιν αυτήν έκ μέρους της Εκκλησίας 
της Σερβίας. Διότι είς τήν 9ην Γενικήν Συνέλευσιν της Διασκέψεως τών 
Ευρωπαϊκών Εκκλησιών είς τήν Σκωτίαν, όπου ή Εκκλησία της Σερβίας 
έγινε δεκτή ώς μέλος της Διασκέψεως, ο Επίσκοπος Λαυρέντιος έδήλωσεν 
ότι ή Εκκλησία του θά συμμετάσχη ώς αλληλέγγυος. Υ πάρχει έπομένως 
διαφωνία μεταξύ της στάσεως του κ. Καθηγητού καί της ύποσχέσεως είς 
τήν Συνέλευσιν ταύτην. Ε κ  μέρους της αντιπροσωπίας της Εκκλησίας μας 
θεωρώ ότι τό κείμενον πρέπει νά παραμείνη ώς έχει.

Ό Πανοσιολ. Αρχιμ. Τιμόθεος: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, δέν πρέπει 
νά φοβούμεθα νά διατυπώοωμεν μίαν πραγματικότητα. Είναι γεγο
νός αναμφισβήτητον ότι, ασχετα μέ τίς πολιτικές διενέξεις, σήμερον ή 
ανθρωπότης απειλεΐται, έκτός από τόν πυρηνικόν, καί από τόν «πόλεμον 
τών άστρων». Ε φ ’ όσον τό κείμενον έστράφη ηδη έναντίον του πυρηνικου 
πολέμου, διατί νά μή έκφράσωμεν τήν ανηουχίαν μας καί διά τόν κίνδυνον
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έξοπλισμου του διαστήματος.
Ο Σεβ. Αξώμης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ή έξέλιξις τής έπιστήμης καί 

τών γεγονότων έπιτρέπει νά γίνη μία πρόβλεψις διά μίαν τέτοιαν θέσιν, τήν 
όποίαν ορθώς εθεσεν ή αντιπροοωπία τής Εκκλησίας τής Ρωσσίας. Νομίζω 
ότι ήμπορουμεν νά αποδεχθώμεν τόν όρον.

Ο Σεβ. Πράγας: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ευρίσκομαι είς δυσχέρειαν κα- 
τανοήσεως: Διατί ένοχλούμεθα νά μνημονεύσωμεν τήν πραγματικότητα, 
ή όποία απειλεί όχι μόνον μίαν χώραν, αλλ’ όλόκληρον τόν κόσμον; Καν 
είσέτι ή λέξις αύτή δέν ανεφέρθη κατά τήν συνάντησιν του Φεβρουαρίου, 
έδέχθημεν έδώ πολλάς νέας τροπολογίας καί κείμενα, τά όποία δέν είχον 
μνημονευθή τόν Φεβρουάριον. Ή μην παρών κατά τήν συνάντησιν του 
Φεβρουαρίου, ώς έπίσης καί είς τήν γενικήν Συνέλευσιν τής Διασκέψε- 
ως Εύρωπαϊκών Εκκλησιών. Ή  διακήρυξις αύτή ητο έπίσημος καί ήμείς 
πάντες - οί έκπρόσωποι τών Εκκλησιών - συνεφωνήσαμεν. Δέν κατανοώ 
διατί ένοχλούμεθα νά ονομάσωμεν τήν πραγματικότητα αύτήν, ένώ όσοι 
έπιδιώκουν τήν στρατικοποίησιν του διαστήματος δέν ένοχλουνται. 
Υποστηρίζω τήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν τής Ρωσσίας είς πάσας τάς έπί 
του θέματος τούτου διακηρύξεις αύτής.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γκόσεβιτς: Οφείλω νά απαντήσω είς τόν Σεβ. 
Βράτσης. Ελπίζω  ότι δέν αμφιβάλλει ότι ή πρότασίς μου έξέφραζε τήν 
αποψιν τής αντιπροσωπίας τής Εκκλησίας μου. Δέν υπάρχει αντίφασις με
ταξύ τής σημερινής μας θέσεως καί έκείνης κατά τήν συνέλευσιν τής Κ.Ε.Κ. 
Υ πάρχει μία διαφορά μεταξύ μιάς δηλώσεως τής Κ.Ε.Κ. καί του παρόντος 
κειμένου, τό όποίον ήμείς σήμερον, ώς Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διά
σκεψις, έτοιμάζομεν διά τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Προσθέτω δέ ότι 
κακώς αντελήφθησαν. Δέν λέγω ότι διαφωνώ μέ τήν καταδίκην του «πο
λέμου τών αστρων». Άπλώς δέν καταλαβαίνω διατί πρέπει νά μπή ή λέξις 
αύτή. Άρκεί νά εϊπωμεν ότι εϊμεθα έναντίον πάσης μορφής έξοπλισμών καί 
καταστροφικών μέσων. Ε ξ  αλλου, έάν ή Ολομέλεια ταχθή υπέρ τής διατη- 
ρήσεως του όρου είς τό κείμενον, δέν εχομεν αντίρρησιν.

Ο Σεβ. Κρουτίτσκης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, δέν θά σάς απασχολήσω, εί 
μή μόνον διά μίαν λέξιν. Ή  εκθεσις τής Επιτροπής, τήν όποίαν εχετε ανά 
χείρας, είναι τό αποτέλεσμα ενος μεγάλου συμβιβασμου, διά τόν όποίον ή 
Εκκλησία τής Ρωσσίας είναι κατά τινα τρόπον απογοητευμένη, διότι πα- 
ρουσιάσαμεν μίαν σημαντικήν καί καλώς τεθεμελιωμένην τροπολογίαν. Δέν 
είναι αναγκαίον νά έπαναλάβωμεν έδώ όλόκληρον τήν συζήτησιν, περί τής 
όποίας οί αδελφοί ρώσσοι καί οί αλλοι ώμίλησαν. Διά τουτο δέν πρέπει νά 
πιστεύετε ότι, παραιτούμενοι τής λέξεως ταύτης, προσφέρετε υπηρεσίαν ή 
κάνετε παραχώρησιν είς τήν Ο ρθόδοξον Εκκλησίαν τής Ρωσσίας. Νομίζω 
ότι, παραιτούμενοι τής λέξεως αύτής, συμβαδίζομεν μέ τήν έποχήν ήμών 
καί, ώς ορθόδοξοι, υψουμεν τήν φωνήν ήμών διά τήν περιφρούρησιν του 
ίερου δώρου τής ζωής έπί τής γής. Εύχαριστώ.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι εληξεν ή συζήτησις έπί του σημείου
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αυτου καί έπί του κειμένου αυτου, αρκετά κοπιωδώς είς τήν Ολομέλειαν, 
αλλά έξ ί'σου κοπιωδώς καί είς τήν Επιτροπήν. Ε ν  αγάπη, έν αδελφική 
αλληλεγγύη καί έν ομονοία εύρισκόμεθα πρό της αποδοχης του κειμένου 
αυτου. Παρακαλώ τούς αγαπητούς συνέδρους νά έκφράσουν τήν συγκα- 
τάθεσιν των ύπέρ της αποδοχης του κειμένου πρός τήν Άγίαν καί Μεγάλην 
Σύνοδον.

Η  Ολομέλεια άποδέχεται τό κείμενον.
Ό Σεβ. Πρόεδρος: Τελειώνων θά ηθελα διά μίαν ακόμη φοράν νά 

ευχαριστήσω τόν Πρόεδρον της Δ Επιτροπης, Σεβ. Μητροπολίτην Στάρας 
Ζαγοράς, τούς δύο Γραμματεΐς, Ελλογιμ. Καθηγ. κ. κ. Buevsky καί Ζήσην 
καί όλα τά μέλη της Επιτροπης διά τήν πολύ δύσκολον, αλλά καί πολύ θε
τικήν έργασίαν των.

Πατέρες καί αδελφοί, συνεπληρώθη ο κύκλος τών κειμένων. Ε χομεν 
ηδη αποδεχθη εν πρός εν τά τέσσαρα κείμενα. Παρακαλώ νά θεωρηθουν 
ότι καί τά τέσσαρα κείμενα είναι πλέον αποδεκτά καί αποστέλλονται είς 
τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Ε χομ εν  ακόμη νά έξετάσωμεν μερικά 
πρακτικης φύσεως ζητήματα, αλλά προηγουμένως πρέπει νά έλθωμεν είς 
τήν έκλογήν τών θεμάτων της έπομένης περιόδου προπαρασκευης της Άγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου. Ο  αγιος Γραμματεύς έχει τόν λόγον, ο οποΐος θά 
αναγνώση τήν έκθεσιν της μικράς τεχνικης Επιτροπης διά τόν καθορισμόν 
της ήμερησίας διατάξεως της Δ' Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψε
ως. Ο  αγιος Γραμματεύς έχει τόν λόγον.

Ό Σεβ. Γραμματεύς: Ευχαριστώ, Σεβ. αγιε Πρόεδρε 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον
Πρόεδρον της Γ' Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως
Σεβασμιώτατε αγιε Πρόεδρε,
Ή  ύπό της Ολομελείας της Γ' Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέ- 

ψεως ορισθεΐσα τριμελής Επιτροπή πρός μελέτην καί παρουσίασιν ένώπιον 
της Ολομελείας του έφεξης γενέσθαι ώς πρός τήν προπαρασκευήν της Άγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου καί τήν ήμερησίαν διάταξιν της Δ' Προσυνοδικης 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως, διεμόρφωσε τήν ακόλουθον τελικήν πρότασιν 
αυτης, συνεκτιμήσασα καί τήν πράξιν προετοιμασίας του όλου έργου της Γ' 
Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Ταύτην ύποβάλλει τή Σεπτή Ολομελεία διά τά περαιτέρω.
Τή 4η Νοεμβρίου 1986.

f Ο  Ελβετίας Δαμασκηνός 
Πρωτοπρ. Βιτάλιος Μποροβόι 

Καθηγ. Στέφανος Άλέξε
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΙΣ 
ΤΗΣ Δ' ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ

Τό πέρας τών έργασιών τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Δια- 
σκέψεως συνδέεται άρρήκτως πρός τήν άποφασιστικήν προώθησιν του προ
γράμματος τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής Ορθοδόξου Έκκλησίας, ώς 
τουτο κατηρτίσθη υπό τής Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως 
(1976), «έν τή  προοπτική ταχυτέρας, τό δυνατόν, συγκλήσεως της Συνόδου  
ταύτης» (Βλ. Συνοδικά II, σελ. 130). Είς τουτο έξ άλλου άπεσκόπει καί ό περι
ορισμός του θεματολσγίου διά τήν προπαρασκευήν τής Συνόδου, τό όποΐον 
είχε προταθή υπό τής Α ' Πανορθοδόξου Διασκέψεως τής Ρόδου (1961). 
Ή δη  αί τρεΐς πρώται Προσυνοδικαί Πανορθόδοξοι Διασκέψεις έξήντλησαν 
τά πλεΐστα τών θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως διά τής έγκρίσεως κοινών 
κειμένων ad referendum πρός τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον.

Τά έναπομένοντα θέματα είναι τά άκόλουθα.
1. Τό Αύτοκέφαλον καί τρόπος άνακηρύξεως αύτοϋ
2. Τό Αύτόνομον καί τρόπος άνακηρύξεως αύτοϋ
3. Δίπτυχα
4. Ορθόδοξος Διασπορά
Τά τέσσαρα αυτά θέματα παρουσιάζουν βαθεΐαν έσωτερικήν συν

άφειαν καί άλληλεξάρτησιν, διότι θεμελιουνται έπί τής αυτής μακραίω
νος κανονικής παραδόσεως καί έκκλησιαστικής πράξεως τής Ορθοδόξου 
Έκκλησίας καί παρουσιάζουν άνάλογον άμεσον ή έμμεσον άναφοράν είς 
σύγχρονα κανονικά προβλήματα αυτής. Τό τελευταΐον τουτο χαρακτηρι
στικόν έξηγεΐ τήν ίδιάζουσαν ευαισθησίαν διά τε τήν κατάλληλον προπα- 
ρασκευήν καί τήν άναζήτησιν τής έπί του καθ’ εκαστον θέματος ένιαίας 
στάσεως πασών τών κατά τόπους Ορθόδοξων Έκκλησιών.

Κατά συνέπειαν, είναι όπωσδήποτε εύλογος τόσον ή πρότερον 
διαπιστωθεΐσα τάσις άναγραφής καί τών τεσσάρων αυτών θεμάτων είς τήν 
ήμερησίαν διάταξιν τής έπομένης Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ
ψεως, όσον καί ή γενικωτέρα έπιθυμία πλήρους καί έξαντλητικής προετοι
μασίας αυτών έξ έπόψεως τής ίστορικοκανονικής παραδόσεως καί κατ’ 
άναφοράν πρός τήν διαμεμορφωμένην σύγχρονον πραγματικότητα.

Ή  Γραμματεία έπί τής Προπαρασκευής τής Άγίας καί Μεγάλης Συν
όδου θά προβή είς τήν κατάλληλον άξιοποίησιν τών Συμβολων τών κατά 
τόπους Ορθόδοξων Έκκλησιών, είς τήν προώθησιν τών πανορθοδόξως 
καθιερωμένων διαδικασιών καί είς τήν καθ’υλην προετοιμασίαν τών τεσ
σάρων θεμάτων. Ή  κατά τήν προετοιμασίαν τής Γ' Προσυνοδικής Πανορ- 
θοδόξου Διασκέψεως τηρηθεΐσα διαδικασία υπό τής Γραμματείας έπί τής 
Προπαρασκευής τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου άπεδείχθη τουλάχιστον 
άποτελεσματική.

1. Ή  Γραμματεία έπί τής Προπαρασκευής τής Άγίας καί Μεγάλης Συν
όδου, ευθύς ώς άποσταλουν αυτή αί έργασίαι τής Έκκλησίας τής Ελλάδος
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έπί τών θεμάτων «Ορθόδοξος Διασπορά», «Τό Αύτοκέφαλον καί τρόπος 
άνακηρύξεως αύτον», «Τό Αύτόνομον καί τρόπος άνακηρύξεως αύτον», ώς 
καί ή έργασία της Εκκλησίας της Κύπρου έπί του θέματος τά «Δίπτυχα», θά 
ύποβάλη είς όλας τάς κατά τόπους Ο ρθοδόξους Εκκλησίας τάς έργασίας 
ταύτας, συναποστέλλουσα συγχρόνως καί τάς ηδη ύποβληθείσας έργασίας 
τών Εκκλησιών (βλ. Ε γγρ α φ ον Άριθμ. 11), ητοι τόν πλήρη φάκελον έπί τών 
ύπολειπομένων τεσσάρων θεμάτων της ήμερησίας διατάξεως της Άγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου.

2. Ή  έναρξις της προετοιμασίας του έργου της Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικης Επιτροπης είναι αμέσως δυνατή διά της αξιοποιήσεως 
τών Συμβολών πασών τών Ορθόδοξων Εκκλησιών, αί οποΐαι ανέλαβον 
Είσηγήσεις έπί ένός η πλειόνων του ένός θεμάτων, καί διευκολύνει σοβαρώς 
τήν αποτελεσματικωτέραν προώθησιν τών διαδικασιών.

3. Ή  Γραμματεία, πέρα της αποστολης τών έπί τών θεμάτων είσηγήσεων 
είς τάς κατά τόπους Εκκλησίας, δύναται νά έπεξεργασθή προκαταρτικώς 
τό σχετικόν ύλικόν, νά προβή είς μίαν πρώτην προσπάθειαν καταγραφης 
τών συγκεκριμένων προτάσεων καί νά κατατάξη συστηματικώς αυτάς είς 
συγκλινούσας  η καί άποκλινούσας τάσεις, ουτως ώστε νά διευκολυνθή τό 
έργον της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Επιτροπης.

4. Ή  συγκριτική έπεξεργασία τών Συμβολών τών κατά τόπους 
Ορθόδοξων Εκκλησιών έπί τών θεμάτων της ήμερησίας διατάξεως δύ
ναται νά αξιοποιηθή πληρέστερον καί διά καταλλήλων έπαφών μετά τών 
κατά τόπους Ο ρθόδοξων Εκκλησιών, πρίν η συγκληθή ή Διορθόδοξος 
Προπαρασκευαστική Επιτροπή. Αί έπαφαί αυταί απεδείχθησαν αλλως τε 
χρήσιμοι καί κατά τήν προετοιμασίαν της συγκλήσεως της Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικης Επιτροπης του έργου της Γ' Προσυνοδικης Πανορ- 
θοδόξου Διασκέψεως.

5. Ή  σύγκλησις της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Επιτροπης 
δέον νά πραγματοποιηθή μόνον μετά τήν ολοκλήρωσιν της προετοιμασίας 
του έργου αυτης ύπό της Γραμματείας έπί της Προπαρασκευης της Άγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου, διότι είναι είς πάντας γνωστή ή έπί τών τεσσάρων 
τούτων θεμάτων ίδιαιτέρα κανονική ευαισθησία πασών τών κατά τόπους 
Ορθοδόξων Εκκλησιών. Διαρκούσης της φάσεως ταύτης προπαρασκευης, 
ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Επιτροπή θά ήδύνατο νά συγκληθή 
ουχί μόνον απαξ, έάν καί έφ’ όσον τουτο ηθελε καταστή αναγκαΐον, πρό της 
συγκλήσεως της Δ' Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

6. Υ ποτίθεται ότι ή σύγκλησις της Δ' Προσυνοδικης Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως θά πραγματοποιηθή έφ’ όσον διασφαλισθή ή ένιαία έπί ένός 
έκάστου θέματος ορθόδοξος αποψις, ητοι έφ’ όσον ολοκληρωθή ή πανορ- 
θοδόξως διά τήν μελέτην τών πρός συζήτησιν θεμάτων καί τήν προπαρα- 
σκευήν του όλου έργου αποφασισθεΐσα διαδικασία. Ο  ομοφώνως έγκριθείς 
ύπό της παρούσης Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως Κανονισμός 
αποτελεΐ οπωσδήποτε πρόσθετον έγγύησιν διά τήν αρτιωτέραν ύπό της
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Γραμματείας προπαρασκευήν του εργου τής έπομένης Προσυνοδικής Πα- 
νορθοδόξου Διασκέψεως.

Ο Σεβ. Π ρόεδρος : Εύχαριστώ τόν αγιον Γραμματέα, τόν καί αρχηγόν 
τής Τεχνικης Επιτροπης διά τήν είσήγησιν, τήν όποίαν εφερεν ένώπιον ήμών. 
Ε ά ν  αντιλαμβάνομαι καλώς ή Τεχνική Επιτροπή  συνιστα νά έξετάσωμεν 
είς τήν τετάρτην φάσιν τής προπαρασκευής τής Άγίας καί Μεγάλης Συνό
δου καί τά τέσσαρα θέματα όμου. Ε ά ν  ουτως εχη τό πράγμα, νομίζω ότι 
έκεί όπου προτείνει τό πράγμα αύτό δέν θά πρέπει νά λέγη «όπωσδήποτε 
ευλογος», αλλά άπλώς «εύλογος», διότι αλλως σημαίνει ότι αμφιβάλλει καί ή 
ίδία ή Επιτροπή. Επίσης είς τήν τελικήν μορφήν του κειμένου παρακαλώ τά 
θέματα νά αναγράφουν μέ τήν κανονικήν των σειράν, ήτοι: Ορθόδοξος Δια
σπορά, Τό Αύτοκέφαλον καί ό τρόπος άνακηρύξεως αύτον, Τό Αύτόνομον  
καί ό τρόπος άνακηρύξεως αύτον  καί Τά Ορθόδοξα Δίπτυχα.

Πατέρες καί αδελφοί, ένώπιόν μας υπάρχει εν κείμενον σαφές, σύν
τομον, περιεκτικόν, τό όποίον καί προτείνει τήν αποδοχήν καί τών τεσ
σάρων θεμάτων ώς θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως τής προσεχους Δ' 
Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Επίσης λέγεται ότι, έάν 
χρειασθή, πρό τής συγκλήσεως τής Δ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Δια- 
σκέψεως, θά είναι δυνατόν νά συγκληθουν πλείονες της μιάς Διορθόδοξοι 
Π ροπαρασκευαστικαί Επιτροπαί. Αύτή είναι ή πρώτη συγκεκριμένη πρό- 
τασις τής Τεχνικής Επιτροπής. Ή  δευτέρα πρότασις είναι νά ακολουθηθή 
ή μέχρι τουδε ακολουθηθείσα μέθοδος προεργασίας έπάνω είς τά κείμενα, 
είς Συμβολάς Εκκλησιών, παρουσιάσεις θέσεων έκ μέρους τών κατά τόπους 
Εκκλησιών υπό τής Γραμματείας. Νομίζω ότι καί αύτό είναι ευλογον, διότι 
μία τοιαύτη συγκριτική, παράλληλος καί τρόπον τινά ένιαία παρουσίασις 
τών συγκλινουσών  καί άποκλινουσών τάσεων από μέρους τής Γραμματείας 
θά είναι πολύ χρήσιμος διά τήν έφεξής έργασίαν μας. Είς αύτά συνοψίζονται 
αί προτάσεις τής Επιτροπής καί τό θέμα είναι ανοικτόν πρός συζήτησιν:

α) Ε ά ν  δεχώμεθα καί τά τέσσαρα θέματα όμου νά αποτελέσουν τήν 
ήμερήσιαν διάταξιν τής Δ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Η  πρότασις γίνεται άποδεκτή ύπό της Ολομελείας.
Ο Σεβ. Πρόεδρος: Νά δοθή ή έντολή είς τήν Γραμματείαν νά κάμη 

τήν πρέπουσαν μελέτην έπί τών Συμβολών τών Εκκλησιών καί νά έξαγάγη 
τάς συγκλινούσας  καί άποκλινούσας απόψεις, ώστε νά διευκολυνθή τό 
εργον τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής ή τών Διορθο- 
δόξων Προπαρασκευαστικών Επιτροπών. Τουτο σημαίνει ότι δεχόμεθα 
νά υπάρξουν πλείονες τής μιάς πιθανόν Προπαρασκευαστικαί Επιτροπαί, 
αλλά μία μόνον Δ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις. Εϊμεθα σύμ
φωνοι έπ’ αύτου;

Η  Ολομέλεια άποδέχεται τήν πρότασιν.
Ο Σεβ. Πρόεδρος: Ε ά ν  ουτως εχουν τά πράγματα, νομίζω ότι καί έπί 

του θέματος αύτου εχομεν φθάσει είς συγκεκριμένας αποφάσεις, αί όποίαι
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θά άποτυπωθουν είς σύντομον άπόφασιν διά νά ένταχθουν είς τά Πρακτι
κά.

Ο Σεβ. Τρανσυλβανίας. Σεβ. αγιε Πρόεδρε, τώρα, μετά τήν άποδοχήν 
καί τών τεσσάρων θεμάτων, οφείλω μετά λύπης νά κάνω έδώ μίαν δήλω- 
οιν έξ ονόματος τής άγιώτατης Ορθοδόξου Έκκλησίας τής Ρουμανίας 
διά νά ληφθή υπ’ όψιν υπ’ έκείνων, οί όποΐοι θά προετοιμάσουν τήν συγ- 
κρότησιν του φακέλου είδικώτερον έπί τής Διασποράς. Ή  δήλωσις τής 
Ορθοδόξου Έκκλησίας τής Ρουμανίας, πρός τό παρόν προφορική, έπιθυμεΐ 
νά γνωρίση είς πάντας υμάς μίαν κατάστασιν, ή όποία διαταράσσει τήν 
ορθόδοξον ζωήν καί είδικώτερον τήν ζωήν τής Ορθοδόξου Έκκλησίας 
τής Ρουμανίας. Ή  Ορθόδοξος Έκκλησία τής Αμερικής, ή όποία δέν έχει 
είσέτι πανορθόδοξον κανονικόν καθεστώς, άλλ’έχει κανονικάς σχέσεις 
μέ ώρισμένας Ο ρθοδόξους Έκκλησίας - καί διά τουτο παρουσιάζω έδώ 
τήν δήλωσιν αυτήν - καί ή όποία διοικεΐται άπό τόν Μητροπολίτην Θεο
δόσιον, έδέχθη κατά τά τελευταΐα έτη υπό τήν δικαιοδοσίαν της μεγά- 
λον άριθμόν καθηρημένων κληρικών, καθηρημένων υπό τής Ορθοδόξου 
Έκκλησίας τής Ρουμανίας, καί χρησιμοποιεΐ τούς κληρικούς αυτούς είς 
τήν δικαιοδοσίαν της. Οί κληρικοί αυτοί καθηρέθησαν διά τών άρμοδίων 
έκκλησιαστικών οργάνων κρίσεως μετά άπό διαδικασίαν, καθ’ ην περίο
δον ούτοι ευρίσκοντο είς τήν χώραν των, είς τήν Ρουμανίαν, καί όχι μετά 
τήν έκ Ρουμανίας άναχώρησιν. Αφιχθέντες είς Αμερικήν, άνεγνωρίσθησαν 
ώς κανονικοί κληρικοί. Ιδού , γνωρίζομεν πάντες τούς ίερούς κανόνας τής 
Έκκλησίας, οί όποΐοι ίσχύουν διά πάσας τάς Ο ρθοδόξους Έκκλησίας καί 
οί όποΐοι λέγουν ότι οί μετά καθηρημένων συλλειτουργουντες υποβάλλονται 
είς τήν αυτήν ποινήν. Έ γράψαμεν είς τόν Μητροπολίτην Θεοδόσιον κατά 
μήνα Φεβρουάριον τρέχοντος έτους καί μάλιστα μετά άπό προσωπικάς συ
ζητήσεις, αί όποΐαι διήρκεσαν τρία έτη. Συνεζητήσαμεν τό θέμα αυτό μετά 
του Αρχιεπίσκοπου Ιάκωβου. Υ πάρχει άκόμη εν πρόβλημα. Ό  Μητρο
πολίτης Θεοδόσιος ένέταξεν υπό τήν δικαιοδοσίαν του μεγάλον άριθμόν 
ρουμανικών ένοριών, άνευ συμφωνίας τής Ορθοδόξου Έκκλησίας τής 
Ρουμανίας καί έδέχθη άκόμη καί άλλους ρουμάνους κληρικούς, οί όποΐοι 
δέν ησαν καθηρημένοι, άλλά προσεχώρησαν είς αυτόν άνευ κανονικής 
έγκρίσεως. Νομίζω ότι συμφωνεΐτε ότι ή κατάστασις αυτή είναι πολύ σο
βαρά καί ή Ορθόδοξος Έκκλησία τής Ρουμανίας έπιθυμεΐ νά γνωρίσετε τό 
πρόβλημα πάντες υμεΐς, διότι ή κατάστασις αυτή είσάγει εν είδος άναρχίας 
είς τήν Ο ρθόδοξον Έκκλησίαν καί θέτει υπό έρωτηματικόν τήν κατάστασιν 
τής Ορθοδόξου αυτής Έκκλησίας τής Αμερικής, ή όποία διά τών ένεργειών 
της άπομακρύνεται άπό τήν Ορθοδοξίαν. Αναφέρω τά ονόματα τών έπτά 
καθηρημένων κληρικών, διαζευχθέντων καί συναψάντων νέον γάμον μίαν 
ή δύο φοράς. Gaga, Tatulesku, Calcu, Barbos, Avramescu, Dimitrescu, Petrescu. 
Κάνω τήν δήλωσιν αυτήν δι’ όσους έπισκέπτονται τήν Αμερικήν διά νά είναι 
προσεκτικοί καί νά μή συλλειτουργήσουν μετά τών καθηρημένων αυτών 
κληρικών. Έ ά ν δύνασθε νά πράξητε κάτι περαιτέρω διά νά λυθή τό πρό
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βλημα θά εί'μεθα ευγνώμονες.
Ό Σεβ. Π ρόεδρος : Νομίζω ότι τό θέμα τουτο ανάγεται είς τό ευρύτερον 

θέμα της Διασποράς. Επομένως θά αποτελέση καί αυτό εν έπί πλέον χρή
σιμον στοιχεΐον έν τή μελέτη της Διασποράς καί δέν μπορεΐ νά απασχολήση 
τήν Διάσκεψίν μας είς τήν παρουσαν φάσιν.

Πατέρες καί αδελφοί, έχομεν τρία διαδικασιακά σημεΐα, έπί τών 
οποίων πρέπει νά αποφανθώμεν:

α) Ή  ολοκλήρωσις τών κειμένων, όπως θά γίνη είς πρώτον στάδιον 
από τούς Γραμματεΐς τών Επιτροπών καί είς δεύτερον στάδιον από τήν 
Γραμματείαν έπί της Προπαρασκευης της Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου, είς 
τρόπον ώστε ώλοκληρωμένα, μέ όλας τάς παρατηρήσεις, αί οποΐαι έγιναν 
έδώ, νά λάβουν τήν τελικήν των μορφήν. Νομίζω πρέπει νά δοθή έντολή είς 
τήν Γραμματείαν, αλλωστε είναι φυσικόν της καθηκον, νά κάμη τό πράγμα 
αυτό.

β) Αί αποφάσεις, αί οποΐαι έλήφθησαν έπί τών κειμένων, τά κείμε
να δηλαδή καθ’ έαυτά, θά πρέπει μόλις είναι ετοιμα η όσα είναι ετοιμα νά 
ύπογραφουν από τούς αρχηγούς τών Άντιπροσωπιών διά νά κατατεθουν 
είς τό αρχεΐον της Διασκέψεως.

γ) Ή  δημοσίευσις τών κειμένων. Προβλέπεται από τήν πανορθόδο- 
ξον πράξιν τά τελικά κείμενα νά αποστέλλωνται ύπό της Γραμματείας είς 
τάς Εκκλησίας. Επομένως, αί Εκκλησίαι νά λαμβάνουν έπισήμως γνώσιν 
τών κειμένων καί μετά νά δημοσιεύωνται είς τά έντυπα. Ό πω ς έκάναμεν 
καί τόν Φεβρουάριον, διά νά δοθή χρόνος είς τήν Γραμματείαν, προτείνω 
μέχρι της 15ης Δεκεμβρίου νά μή γίνη δημοσίευσις τών κειμένων, εως ότου 
αί Εκκλησίαι έπισήμως λάβουν ανά χεΐρας τά κείμενα.

Η  Ολομέλεια άποδέχεται τάς προτάσεις.
Ό Σεβ. Κιέβου: Θά έπεθύμουν νά στρέψω τήν ύμετέραν προσοχήν 

έπί του ακολούθου σημείου. Τό ρωσσικόν κείμενον, τό οποΐον μετεφράσθη 
έδώ, απέχει πολύ του τελείου. Διά τοντο θά δώσωμεν τήν σύμφωνον γνώ 
μην διά τήν δημοσίευσιν μόνον μετά τήν άναθεώρησιν τόσον έξ έπόψεως 
θεολογικής, οσον καί έξ έπόψεως ϋφους καί πιστότητος τής μεταφράσεως. 
Διότι, πολλάκις εν ατελές κείμενον συμπεριελήφθη είς τήν τελικήν έκθεσιν 
τών ήμετέρων Προσυνοδικών Διασκέψεων, τουθ’ όπερ δημιουργεΐ ένίοτε 
παρεξηγήσεις. Ζητώ λοιπόν, έφ ’ οσον τό ρωσσικόν κείμενον δέν θά έχη τύχει 
τής ήμετέρας έπεξεργασίας, νά μή δημοσιευθή είς εύρείαν κυκλοφορίαν.

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Ε ίναι ορθή ή παρατήρησις του άγίου Κιέβου καί 
γίνεται αποδεκτή.

Ό Σεβ. Κρουτίσκης: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, πρός αποφυγήν παρανοή- 
σεως θέτω εν θέμα διαδικασίας. Τό γεγονός ότι τό κείμενον δέν πρέπει νά 
δημοσιευθή πρό της 15ης Δεκεμβρίου σημαίνει ότι μέχρι της ήμερομηνίας 
αυτης δέν έχομεν τήν αδειαν νά σχολιάσωμεν τά αποτελέσματα της Διασκέ- 
ψεως ήμών είς τούς έκπροσώπους του τύπου;

Ό Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι αυτό είναι τό πνευμα της προτάσεως.
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Ο Σεβ. Γραμματεύς: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, σεβάσμιοι πατέρες καί 
αδελφοί, θά πρέπει νά δοθή πίστωσις χρόνου είς τήν Γραμματείαν έπί τής 
Προπαρασκευής τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου νά πραγματοποιήση 
τάς υποχρεώσεις της, αί όποίαι απορρέουν έκ τών αρθρων 18 καί 19 του 
Κανονισμον Λ ειτουργίας τών Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψε
ων. Επομένως, ή Γραμματεία θά αποστείλη είς τάς Εκκλησίας τά κείμενα, 
όπως αύτά θά υπογραφουν αυριον, έάν καί έφ’ όσον θά εχουν τελειώσει, 
όπως τό έλπίζω. Δ ι’ αύτό καί θά παρακαλέσω, Σεβ. αγιε Πρόεδρε, τούς 
Άρχηγούς τών Άντιπροσωπιών νά είναι μετά τήν Θ. Λειτουργίαν διαθέσι
μοι νά υπογράψουν τά κείμενα, είς τάς τρείς γλώσσας. Ο  αγιος Πρόεδρος 
προέτεινε τήν 15ην Δεκεμβρίου, διά νά δοθή χρόνος είς τάς Εκκλησίας 
νά λάβουν γνώσιν τών κειμένων καί ϊσως νά απαντήσουν. Ε ά ν  μέχρι μιάς 
ώρισμένης προθεσμιάς αί Εκκλησίαι δέν απαντήσουν, θά πρέπει τά κείμενα 
νά δημοσιευθουν.

Ο Ελλογιμ . Κ αθηγ. Γκόσεβιτς: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, ή πρότασίς μας 
είναι νά μή δημοσιευθουν τά κείμενα, έάν δέν υπογραφουν από όλους τούς 
αρχηγούς τών Άντιπροσωπιών, έπειδή ήκουσα ότι μερικοί θά αναχωρήσουν 
αυριον.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Ε ίναι καθαρώς διαδικασιακόν καί είναι τής εύθύνης 
τής Γραμματείας νά συγκεντρώση όλας τάς υπογραφάς τών αρχηγών τών 
Άντιπροσωπιών.

Ο Σεβ. Δημητριάδος: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, έπειδή ή πρότασις τής 
ρωσσικής Άντιπροσωπίας αναφέρεται είς τό ρωσσικόν κείμενον, θά προ- 
έτεινα νά ίσχύση ή ήμερομηνία 15 Δεκεμβρίου, πού έθέσατε ώς πρός τό 
έλληνικόν κείμενον. Καί αν διά τό ρωσσικόν κείμενον υπάρξη περίπτω- 
σις καθυστερήσεως, αυτη νά ίσχύση μόνον διά τήν ρωσσικήν δημοσίευσιν 
τών κειμένων. Επίσης θά ήθελα είς τήν απαγόρευσιν δημοσιεύσεως τών 
έπίσημων κειμένων νά μή υπαχθή καί ό τυχόν σχολιασμός είς συνεντεύ
ξεις τύπου πού ένδεχομένως θά χρειασθή νά δοθουν, όχι έπί τή βάσει τών 
έπίσημων κειμένων, αλλά μέ τήν διάθεσιν ένημερώσεως του κόσμου.

Ο Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι ή κατάστασις είναι σαφής. Ώς πρός τό 
έλληνικόν καί τό γαλλικόν κείμενον, ή δημοσίευσις θά γίνη μετά τήν 15ην 
Δεκεμβρίου. Ως πρός τό ρωσσικόν, έάν μέν ή διόρθωσις τον κειμένου καί 
άπό μέρους της ρωσσικης Εκκλησίας δέν προφθάση, ή δημοσίευσις θά γίνη 
οταν τό διωρθωμένον κείμενον έπιστραφη είς τήν Γραμματείαν. Εϊμεθα 
σύμφωνοι;

Η  πρότασις γίνεται άποδεκτή ύπό της Ολομέλειας.
Ο Σεβ. Βανάτου: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, νομίζω ότι ευρισκόμεθα είς τό 

τέλος τών έργασιών τής ήμετέρας Διασκέψεως. Δέν γνωρίζω αν υπάρχη 
κάποιος ακόμη, ό όποίος θά έπεθύμει νά λάβη τόν λόγον. Διά τουτο 
έπιτραπήτω μοι νά απευθύνω λόγον εύχαριστίας διά τόν τρόπον, μέ τόν 
όποίον ήσκήσατε τήν προεδρίαν είς τήν ήμετέραν Διάσκεψιν. Χωρίς νά πα
ρατείνω τήν παρέμβασιν, θά ήθελον άπλώς νά Σάς απευθύνω πάσας τάς
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είλικρινεΐς καί άδελφικάς ευχαριστίας, ώς έπίσης καί είς τόν Σεβ. Μητροπο
λίτην Δαμασκηνόν δι’ όλα όσα έπραξεν, ϊνα ή ήμετέρα Διάσκεψις διεξαχθή 
υπό καλλιτέρας συνθήκας. Ίσ ω ς δέν είμαι ό καταλληλότερος διά νά Σάς 
άπευθύνω τάς ευχαριστίας αυτάς. Ησθάνθην όμως τήν υποχρέωσιν νά Σάς 
ευχαριστήσω έκ μέρους τής ρουμανικής άντιπροσωπίας, άλλά πιστεύω ότι 
έκφράζω έπίσης τά συναισθήματα πάντων.

Ο Σεβ.Π ρόεδρος Ό  Σεβ.Γραμματεύς καί ή έλαχιστότης μου μέ πολ
λήν συγκίνησιν ήκούσαμεν τούς λόγους ευχαριστίας, τούς όποίους διετύ- 
πωσεν ό αγιος Βανάτου κ. Νικόλαος καί τήν έκδήλωσιν, τήν όποίαν είχατε 
τήν ευγένειαν νά κάμετε έπικροτουντες τά λόγια αυτά. Έπιτραπήτω είς 
άμφοτέρους ήμάς νά ε’ίπωμεν ότι άπλώς ό,τι ητο δέον νά γίνη, αυτό καί 
έγένετο, καί ότι ηταν καθήκον μας, αυτό καί μόνον μέ ταπεινότητα προσ- 
επαθήσαμεν νά έπιτελέσωμεν. Ημπορώ νά ε’ίπω ότι πράγματι οί κόποι 
τής Γραμματείας και συγκεκριμένως του άγίου Ελβετίας καί είς τήν προ- 
παρασκευήν καί τήν σύνταξιν τών κειμένων κ.λπ. καί κατά τήν διεξαγω- 
γην τών έργασιών ητο μεγάλης σημασίας καί σπουδαιότητος. Επομένως, 
του οφείλονται πράγματι ευχαριστίαι δι’ ό,τι έκαμεν. Ό σον άφορα είς έμέ, 
ευχαριστώ διά τήν καλήν κρίσιν σας. Άν συνέβη νά μή άνταποκριθώ όπως 
έπρεπε είς τά καθήκοντα τής εδρας ή νά δυσαρεστήσω κάποιον κατά τή 
διάρκειαν τής άσκήσεως τών καθηκόντων μου, ζητώ ταπεινότατα συγγνώ
μην.

Ο Σεβ. Β ηρυττον. Θά έπεθύμουν έπίσης έπ’ ευκαιρία νά ευχαριστήσω 
άμφοτέρους Υ μάς καί συγχρόνως νά ευχαριστήσω τούς μεταφραστάς. Νο
μίζω τάς κυρίας, αί όποΐαι μεταφράζουν είς τήν άγγλικήν πιθανώτατα δι’ 
έμέ μόνον, διότι οί άλλοι γνωρίζουν άλλας γλώσσας.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ό χ ι έπειδή είθισται είς τό πέρας μιάς Διασκέψεως 
νά γίνεται κάποιο σύντομον λογύδριον ευχαριστιών, άλλά διότι όλοι μας 
αίσθανόμεθα τήν άνάγκην νά ευχαριστήσωμεν άλλήλους διά τό έργον, τόν 
όποΐον έπετελέσθη τάς ήμέρας αυτάς έδώ είς τό Πατριαρχικόν Κέντρον 
του Σαμπεζύ. Καί έν πρώτοις οφείλομεν όλοι, καί νομίζω ότι έκφράζω τά 
αίσθήματα όλων σας καί τήν ευσέβειαν όλων μας, έάν ε’ίπω ότι χάριτας 
καί ευγνωμοσύνην οφείλομεν είς τόν Πανάγαθον Θεόν, διότι ηυδόκησε νά 
έπιτελεσθή τό έργον αυτό ένταυθα μέ τόσην γαλήνην, μέ τόσην τάξιν, μέ 
τόσην ευπρέπειαν, άλλά ταυτοχρόνως καί μέ τόσην σύνεσιν, μέ τόσην σο
φίαν καί μέ άντίληψιν άλληλοβοηθείας καί συμπληρώσεως τών έλλείψεων 
άλλήλων. Δόξα τω Θεω δι’ ό,τι έπετεύχθη τάς ήμέρας αυτάς. Ή  Έκκλησία 
μάς είχεν έμπιστευθή μία υψίστην ευθύνην. Καί τήν ευθύνην αυτήν προσε
παθήσαμεν νά τήν έπιτελέσωμεν πρωτίστως έν φόβω Θεου καί δεύτερον έν 
ζήλω άγαθω καί ό Θεός ηυλόγησε τούς κόπους ήμών, είς τρόπον ώστε νά 
έχωμεν ένώπιον ήμών εν σημαντικόν έργον, τόν όποΐον καί καθαρα τή συν- 
ειδήσει δυνάμεθα νά παραπέμψωμεν είς τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. 
Λοιπόν, δόξα τω Θεω πάντων ενεκεν.

Έ π ί τή ευκαιρία αυτή θά ήθελον νά ευχαριστήσω τάς σεβασμίας
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ήμών Εκκλησίας, αί οποΐαι είς ήμάς τούς έλαχίστους ένεπιστεύθησαν τήν 
αποστολήν αυτήν της έπιτελέσεως του έργου της Γ' Προσυνοδικης Πανορ- 
θοδόξου Διασκέψεως. Θεωρουμεν ύψηλήν τιμήν διά τό ατομά μας, διότι 
αί Εκκλησίαι είς ήμάς ανέθεσαν τήν ευθύνην αυτήν. Καί έπί τή ευκαιρία 
αυτή πρωτίστως έκφράζομεν τάς βαθυτάτας ευχαριστίας μας πρός τούς 
Άρχηγούς τών κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών διά τήν έμπιστοσύνην 
αυτήν, αλλά καί διά τά αίσθήματα ευχών καί ευλογιών, τά οποΐα έστειλαν 
πρός ήμάς. Δράττομαι της ευκαιρίας διά νά διαβιβάσω πρός όλους σας τόν 
Χαιρετισμόν , τήν βαθεΐαν έκτίμησιν καί τήν αγάπην της Α. Θ. Παναγιό- 
τητος του Οίκουμενικου Πατριάρχου, πρός ύμάς όλους καί δ ι’ ύμών πρός 
τούς άγιωτάτους Άρχηγούς τών Εκκλησιών καί πρός αυτάς ταύτας τάς 
Εκκλησίας μας.

Σεβάσμιοι πατέρες καί αδελφοί, πλειστάκις είς πάσαν παρουσιαζο- 
μένην ευκαιρίαν ηυχαρίστησα όλα τά μέλη της παρούσης Διασκέψεως διά 
τό έργον, τό οποΐον έπετέλεσαν έν Ολομελεία, αλλά διά μία ακόμη φοράν 
ευχαριστώ διά τό έργον, τό οποΐον έκαμαν καί έν ταΐς Επιτροπαΐς. Καί φυσι
κά αί πρώται ευχαριστίαι μου απευθύνονται πρός τούς Προέδρους καί τούς 
Γραμματεΐς τών Επιτροπών, οι οποΐοι ήργάσθησαν πολλάκις καί μεταμεσο
νυκτίους ώρας διά νά έπιτελέσουν τό έργον, τό οποΐον ανετέθη είς αυτούς. 
Διά τόν Γραμματέα έλέχθησαν τά είκότα καί από έσάς, έπαναλαμβάνω κι 
έγώ τά ίδια καί τόν ευχαριστώ διά τούς κόπους του κατά τήν προπαρασκευ- 
ήν της Διασκέψεως, αλλά καί κατά τήν διάρκειαν αυτης, διά τήν προσοχήν 
πρός τό πρόσωπόν μας, τήν αγάπην καί τήν προθυμίαν του νά έξυπηρετήση 
τούς σκοπούς της Διασκέψεως, αλλά καί τά πρόσωπά μας έν τή ύπηρεσία 
ταύτη. Επίσης ευχαριστώ τά ύπ’ αυτόν πρόσωπα, κληρικά καί λαϊκά, όσα 
αφανώς καί αθορύβως, πολλάκις όμως καί ολονυκτίως, ήργάσθησαν διά 
νά προετοιμάσουν τά κείμενα, τά οποΐα εί'χομεν ένώπιόν μας καί τά οποΐα 
μέ τόσην ανεσιν έσχομεν τήν ευκαιρίαν νά συζητήσωμεν ένταυθα. Επίσης, 
ευχαριστώ τήν μεταφραστικήν ύπηρεσίαν διά τήν πράγματι ανύστακτον 
προσοχήν μέ τήν οποίαν έπετέλεσε τό καθηκον της. Ευχαριστουμεν τό λοι
πόν προσωπικόν του Πατριαρχικου Κέντρου δι’ όλας τάς ύπηρεσίας, τάς 
οποίας προσέφερε κατά τήν διάρκειαν τών ήμερών αυτών πρός όλους μας, 
καί εί'μεθα ευγνώμονες δι’ ό,τι καλόν συνηντήσαμεν τάς ήμέρας αυτάς 
ένταυθα.

Κατακλείων καί πάλιν λέγω ευχαριστώ τόν Θεόν δ ι’ όλα, ευχαριστώ 
ύμάς διά τήν συνεργασίαν σας καί ο Θεός βοηθός διά τά περαιτέρω της τε
τάρτης φάσεως τών έργασιών της προπαρασκευης της Άγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου. Ο  Θεός μαζί μας!

Οί σύνεδροι προσεύχονται έπί τή κατακλείδι τών έργασιών τής Δια- 
σκέψεως.

Ό Σεβ. Μ ίνσκ: Σεβ. αγιε Πρόεδρε, τό 1988 ή Ο ρθόδοξος Εκκλησία 
της Ρωσσίας θά έορτάση τήν Χιλιετηρίδα  αυτης. Ή  Άγία Σύνοδος της 
Εκκλησίας ήμών καθώρισε τήν έκτασιν τών έορτασμών. Παρακάμπτων
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τήν έπίσημον πρόσκλησιν, απευθύνω σήμερον πρός υμάς αδελφικόν Χαιρε
τισμόν καί έκφράζω τήν έπιθυμίαν τής Εκκλησίας τής Ρωσίας νά υποδεχθή 
παρ’ αύτή τάς άγίας Τοπικάς Εκκλησίας από τήν 5ην εως τήν 18ην Ίουνίου. 
Πάντες οί προσκεκλημένοι θά παραστουν είς τήν τελετήν λήξεως. Τήν 10ην 
Ίουνίου θά λάβη χώραν ή έπίσημος αναμνηστική πράξις, είς τήν όποίαν θά 
παραστουν, ώς έλέχθη ήδη, οί καλής θελήσεως ανθρωποι καί οί έκπρόσωποι 
τών αλλων θρησκειών, μεθ’ ων έν είλικρινεί φιλία συνεργαζόμεθα είς τό 
θέμα τής είρήνης.

Ή  11η καί ή 12η Ίουνίου είναι αφιερωμέναι είς λειτουργικάς τελετάς. 
Πάσαι αί ορθόδοξοι αντιπροσωπίαι θά τελέσουν τόν έσπερινόν είς διαφό
ρους ναούς τής Μόσχας. Ή  12η είναι ή έορτή πάντων τών ρώσσων άγίων. Ή  
έπίσημος λειτουργία θά τελεσθή είς τό νεωστί έπανανοίξαν μοναστήριον του 
άγίου Δανιήλ. Ή  13η είναι ήμέρα έπίσημων έπισκέψεων. Κατά τήν 14ην εως 
16ην πάντες οί προσκεκλημένοι καθ’ όμάδας θά αναχωρήσουν δι’ αλλας πό
λεις: Κίεβον, Λβώβ, Λένινγκραντ καί Νόβγκοροντ, Βλαντιμήρ καί Σουζντάλ, 
Μίνσκ. Είναι τά πέντε πνευματικά κέντρα, ενθα θά οργανωθουν αί έπίσημοι 
τελεταί. Ή  17η είναι ή τελευταία ήμέρα είς Μόσχαν καί αναχώρησις. Οί 
πάντες είναι αδελφικώς προσκεκλημένοι είς τόν έορτασμόν.

Εϊμεθα εύγνώμονες πρός τάς Εκκλησίας, αί όποίαι έξεδήλωοαν ήδη 
τό μέγα ένδιαφέρον αύτών διά τήν Χιλιετηρίδα. Ή  έπέτειος ήμέρα διά μίαν 
τών μελών είναι έορτή δι’ όλην τήν οίκογένειαν. Ή  έπέτειος ήμέρα μιάς 
Εκκλησίας είναι έορτή διά τόν χριστιανικόν κόσμον. Λέγομεν τουτο μετά 
μεγάλης ταπεινότητος καί έν συνειδήσει τής ήμετέρας εύθύνης.

Ο  έορτασμός ήρξατο ήδη: Ή  μελέτη τής πνευματικής σημασίας τής 
Χιλιετηρίδος αύτής, μιάς φωτισμένης περιόδου διά τής εύαγγελικής διδα
σκαλίας είς τήν γήν τής Ρωσσίας. Ε ν  Συνέδριον διά τήν ίστορίαν αύτής 
ελαβε χώραν είς Κίεβον. Τόν προσεχή Μάιον θά οργανωθή Συνέδριον διά 
τήν θεολογίαν καί τήν πνευματικότητα τής Ορθοδόξου Εκκλησίας τής Ρωσ
σίας. Ο  προσδιορισμός αύτός είναι προσωρινός. Συντόμως αί Εκκλησιαι θά 
λάβουν έπίσημον πρόσκλησιν.

Κατά τό νέον ετος απεφασίσαμεν νά οργανώσωμεν μίαν περιοδείαν 
κατά τό υπόδειγμα του Αποστόλου Παύλου, ό όποίος έταξίδευσεν είς τήν 
Μεσόγειον. Επιθυμουμεν νά έορτάσωμεν τήν έπικειμένην Χιλιετηρίδα διά 
προσκυνηματικής περιοδείας είς τήν Μεσόγειον είς έπίσκεψιν τών άγίων 
κατά τόπους Εκκλησιών. Τό προσκύνημα αύτό ώρίσθη από 12ης Ίουνίου 
μέχρι 15ης Ίουλίου 1987. Θά γράψωμεν πρός τάς Εκκλησίας, τάς όποίας 
εχομεν τήν πρόθεσιν νά έπισκεφθώμεν, διά νά χαιρετίσωμεν τήν άγίαν γήν 
αύτών καί νά προσκυνήσωμεν είς τούς γειτονικούς ίερούς τόπους. Τό τα- 
ξίδιον θά αρχίση είς Οδησσόν καί θά περατωθή είς Κωνσταντινούπολιν 
δι’ έπισκέψεως πρός τόν Οίκουμενικόν Πατριάρχην. Θά ζητήσωμεν τήν 
εύλογίαν Αύτου διά τόν έορτασμόν τής Χιλιετηρίδος. Τό πλοίον ήμών 
«Κωνσταντίνος Σιμόνωφ» δύναται νά υποδεχθή πλείονας τών 300, έλπίζομεν 
δέ νά έπισκεφθώμεν τήν Κωνστάντζαν, τήν Βάρναν, τόν Πειραιά, τό Σπλίτ,
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τό Μπάρι, τήν Μασσαλίαν, τήν Βαρκελώνην, τήν Αλεξάνδρειαν καί ίδία 
τήν άγίαν πόλιν τής Ιερουσαλήμ, ή όποία είναι φυσικώς ό κύριος σκοπός 
τής περιοδείας, έν συνεχεία τήν Λάρνακα, τήν Κωνσταντινούπολιν, ώς ήδη 
άνέφερα, καί τέλος πάλιν είς Οδησσόν.

Συγχωρήσατέ μοι, διότι σάς άπέσπασα τήν προσοχήν έπί μακρόν, άλλ’ 
έθεώρησα εύκαιρον τήν στιγμήν διά νά σάς πληροφορήσω. Ευχαριστώ διά 
τήν προσοχήν σας καί ζητώ τήν υμετέραν φιλοξενίαν κατά τήν διάρκειαν 
τής ήμετέρας περιοδείας είς τήν Μεσόγειον καί κατά τήν έπίσκεψιν τών 
υμετέρων κατά τόπους Έκκλησιών. Ευχαριστώ έκ βάθους καρδίας.

Ο Σεβ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ, αγιε Μίνσκ, διά τάς πληροφορίας 
πού έδωσατε είς τούς συνέδρους καί νομίζω ότι μετέχουν είς τήν χαράν τής 
Έκκλησίας σας ήδη άπό τώρα. Πατέρες καί άδελφοί, μία τελευταία πράξις 
πολύ άπλή. Συνηθίζεται είς τάς Διασκέψεις αυτάς νά προσφέρεται άπό τό 
Οίκουμενικόν Πατριαρχεΐον εν άναμνηστικόν δώρον, τό όποΐον άναγράφει 
τό γεγονός. Είς τήν περίπτωσιν αυτήν τό Πατριαρχικόν Κέντρον ήτοίμασεν 
ώς δώρον ενα κοπτήρα. Παρακαλώ νά δεχθήτε τό δώρον αυτό, τό όποΐον 
θά διανεμηθή πρός όλους σας.

Λύεται ή συνεδρία.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Γ' ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 
ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
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ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Γ' ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ 

Σαμπεζύ, 28 Οκτωβρίου - 6 Νοεμβρίου 1986
***

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ

Άρθρον 1. Αί Προσυνοδικαί Πανορθόδοξοι Διασκέψεις είναι έκτακτοι 
συνελεύσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αί οποΐαι συγκροτουνται κατά τά 
πανορθοδόξως καθιερωμένα ύπό τών κανονικώς οριζομένων αντιπροσώπων 
τών κατά τόπους Αυτοκεφάλων καί Αυτονόμων Ορθόδοξων Εκκλησιών, 
έπί τω τέλει όπως καλύπτωσι τήν συλλογικήν προπαρασκευήν της Άγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου.

Σ ύγκλησ ις
Άρθρον 2. Α ί Προσυνοδικαί Πανορθόδοξοι Διασκέψεις συγκαλουνται 

ύπό του Οίκουμενικου Πατριάρχου, μετά σύμφωνον γνώμην τών Προκαθη
μένων τών κατά τόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών, διά Πατριαρχικών Γραμ
μάτων απευθυνομένων πρός πάσας τάς κατά τόπους Αυτοκεφάλους καί 
Αυτονόμους Εκκλησίας.

Άρθρον 3. Τά Πατριαρχικά Γράμματα αναγγέλλουν τήν μερίμνη 
της Γραμματείας έπί της Προπαρασκευης της Άγίας καί Μεγάλης Συν
όδου ολοκλήρωσιν της πανορθοδόξως διά τήν μελέτην τών πρός συζή- 
τησιν θεμάτων καί τήν προπαρασκευήν του όλου έργου της Διασκέψεως 
αποφασισθείσης διαδικασίας, της προβλεπούσης τήν σύγκλησιν καί της Δι- 
ορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Επιτροπης, πληροφορουν αμα περί της 
έπ’ αυτών έπαρκους προετοιμασίας τών κατά τόπους Εκκλησιών, ορίζουν 
τόν τόπον καί τόν χρόνον συνελεύσεως της Διασκέψεως καί καλουν τάς το- 
πικάς Εκκλησίας νά ορίσουν, κατά τά πανορθοδόξως καθιερωμένα, τούς 
έκπροσώπους αυτών είς τήν Διάσκεψιν.

Θ εματολόγιον
Άρθρον 4. Τό θεματολόγιον έκάστης Προσυνοδικης Πανορθοδόξου 

Διασκέψεως ορίζεται ύπό της προγενεστέρας Διασκέψεως έκ του καταλό
γου τών ύπό της Α ' Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως έπιλεγέντων 
θεμάτων. Κατάργησις η προσθήκη θέματος είς τόν ουτω καταρτισθέντα καί 
πανορθοδόξως δεκτόν γενομένον κατάλογον θεμάτων δέν είναι δυνατή, μέ
χρι της έξαντλήσεως της διαδικασίας προπαρασκευης τών έν τω καταλόγω 
τούτω αναγεγραμμένων θεμάτων, μεθ’ ην καί συνέρχεται ή Άγία καί Μεγά
λη Σύνοδος.

Σύνθεσις - Π ρόεδρος - Γραμματεύς
Άρθρον 5. Τά μέλη τών Άντιπροσωπιών τών κατά τόπους Εκκλησιών 

δέν ύπερβαίνουν τόν αριθμόν θεμάτων της Ήμερησίας Διατάξεως της 
Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Α ί Άντιπροσωπίαι δύνανται
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νά συνοδεύωνται υπό είδικών Συμβούλων. Ουτοι, κληρικοί ή λαϊκοί, δέν 
υπερβαίνουν τόν αριθμόν τών μελών τής οίκείας Άντιπροσωπίας, παρίσταν- 
ται είς τάς συνεδριάσεις τής Ολομελείας ανευ δικαιώματος ψήφου, εχοντες 
όμως όσάκις παρίσταται ανάγκη δικαίωμα λόγου, καί έπικουρουν τό εργον 
τής Διασκέψεως διά τής ασκήσεως είδικών καθηκόντων, όριζομένων 
έκάστοτε υπό τής Ολομελείας καί υπό τών Επιτροπών τής Διασκέψεως.

Άρθρον 6. Ή  Προεδρία τών Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέ
ψεων ασκείται υπό του έκπροσώπου του Οίκουμενικου Πατριαρχείου.

Άρθρον 7. Ο  Πρόεδρος συγκαλεί, έν τή ασκήσει τών καθηκόν
των αύτου, πρό έκάστης Διασκέψεως είς Σύσκεψιν τούς Αρχηγούς τών 
Άντιπροσωπιών τών Ο ρθόδοξων Εκκλησιών, πρός θεώρησιν του ένώπιον 
αύτών τεθειμένου εργου, καθορισμόν τής ακολουθητέας σειράς έν τή 
έξετάσει τών θεμάτων, εγκρισιν του προγράμματος έργασίας τής Δια- 
σκέψεως καί εϊ τι αλλο σχετικόν διαδικασιακόν διά τόν πληρέστερον καί 
αποτελεσματικώτερον συντονισμόν τών έργασιών αύτής. Είς ταύτας μετέ
χει καί ό Γραμματεύς τής Διασκέψεως, αί δέ ουτω καταρτιζόμεναι προτά
σεις είσάγονται υπό του Προέδρου πρός εγκρισιν είς τήν Ολομέλειαν τής 
Διασκέψεως. Άνάλογοι συσκέψεις τών Άρχηγών δύνανται νά συγκαλώνται 
καί κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών τής Διασκέψεως.

Άρθρον 8. Ο  Πρόεδρος τής Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ- 
ψεως κηρύσσει τήν εναρξιν καί τήν λήξιν τών έργασιών, διευθύνει τάς συζη
τήσεις μετά συντόμων κατά περίπτωσιν σχολίων, παρέχει δικαίωμα λόγου, 
καί ασκεί γενικώτερον πάντα τά καθήκοντα διά τήν όσον ενεστι ευρυθμον 
διεξαγωγήν τών έργασιών τής Διασκέψεως κατά τόν παρόντα Κανονισμόν 
Λειτουργίας τών Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψεων. Συμφωνού- 
σης τής Ολομελείας, ό Πρόεδρος δύναται νά περιορίζη τήν χρονικήν διά
ρκειαν τής παρεμβάσεως τών όμιλητών καί, είς περίπτωσιν καθ’ ην δέν 
έξαντλείται ή προγραμματισθείσα συζήτησις έφ’ ένός έκάστου θέματος ή ό 
κατάλογος τών έπιθυμούντων νά παρέμβουν, ό Πρέδρος αποφασίζει διά τά 
περαιτέρω κατ’ έφαρμογήν τής αρχής ανοικτής ψηφοφορίας.

Άρθρον 9. Γραμματεύς τών Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψε
ων είναι ό Γραμματεύς έπί τής Προπαρασκευής τής Άγίας καί Μεγάλης Συν
όδου. Ο  Γραμματεύς εχει τήν εύθύνην τής παρουσιάσεως τών Είσηγήσεων 
τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής καί γενικώς τών φακέ
λων τών θεμάτων, τής τηρήσεως τών πρακτικών τών έργασιών τής Διασκέ- 
ψεως καί τής καθ’ οίονδήποτε τρόπον έπικουρίας του εργου τής Ολομελείας 
καί τών Επιτροπών. Πρός έπιτυχή διεξαγωγήν τών έργασιών τής Διορθο- 
δόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής καί τών Προσυνοδικών Πανορ- 
θοδόξων Διασκέψεων ή Γραμματεία έπί τής Προπαρασκευής τής Άγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου μεριμνα διά τήν μετάφρασιν συνόλου του έπισήμου 
υλικου είς τήν έλληνικήν, ρωσσικήν καί γαλλικήν γλώσσαν, ώς έπίσης καί 
διά τήν διασφάλισιν αύτομάτου διερμηνείας είς τάς αύτάς γλώσσας.
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Έ ργασία ι τη ς  Διασκέψεως
Άρθρον 10. Ή  έναρξις καί ή λήξις τών έργασιών έκάστης 

Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως κηρύσσεται διά τής τελέσεως 
τής θείας Λειτουργίας.

Άρθρον 11. Α ί έργασίαι τής Διασκέψεως διεξάγονται έν Ολομελεία 
καί έν Έπιτροπαΐς. Τά μέλη καί ή έν γένει συγκρότησις τών Έπιτροπών 
προτείνονται υπό του Γραμματέως τής Διασκέψεως, κατόπιν διαβουλεύσε- 
ων μετά τών Αρχηγών τών Αντιπροσωπιών τών κατά τόπους Έκκλησιών, 
καί έγκρίνονται υπό τής Όλομελείας τής Διασκέψεως. Είς τάς Έπιτροπάς 
κατανέμονται καί οί Σύμβουλοι τών Αντιπροσωπιών, οί όποΐοι μετέχουν 
τών έργασιών αυτών, έχοντες δικαίωμα λόγου, άλλ’ ουχί καί ψήφου έν 
τή έγκρίσει τών προτεινομένων κειμένων. Ό  Πρόεδρος καί ό Γραμματεύς 
έκάστης Έπιτροπής έκλέγονται υπό τών τακτικών μελών αυτής.

Άρθρον 12. Αί Έπιτροπαί τής Διασκέψεως έργάζονται, έπί τή βά
σει τών σχετικών Είσηγήσεων τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Έ πιτροπής καί τών υπό τής Όλομελείας τής Διασκέψεως δοθεισών 
είδικωτέρων έντολών, διά τήν σύνταξιν κατά θέμα σχεδίου προτάσεων πρός 
τήν Όλομέλειαν. Ό  Πρόεδρος τής Έπιτροπής παρουσιάζει τό θέμα, προ
γραμματίζει τάς έργασίας, διευθύνει τάς συζητήσεις καί είσηγεΐται τελικώς 
τάς έκ ταύτης προτάσεις είς τήν Όλομέλειαν. Έκάστη Έπιτροπή δύναται 
νά συγκροτή Υποεπιτροπάς, μετά πρότασιν του Προέδρου αυτής, διά τήν 
άρτιωτέραν έπεξεργασίαν είδικωτέρων σημείων του θέματος. Αί προτάσεις 
τών Υποεπιτροπών, έγκρινόμεναι υπό τής Έπιτροπής, έντάσσονται είς τό 
σχέδιον προτάσεων αυτής πρός τήν Όλομέλειαν τής Διασκέψεως. Α ί προ
τάσεις τής Έπιτροπής πρός τήν Όλομέλειαν έχουν είσηγητικόν χαρακτήρα 
διά τάς έργασίας τής Διασκέψεως.

Διορθόδοξος Π ροπαρασκευαστική Επιτροπή
Άρθρον 13. Ή  Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Έπιτροπή 

συγκαλεΐται διά Γραμμάτων του Οίκουμενικου Πατριάρχου καί συγκρο- 
τεΐται, κατά τά πανορθοδόξως καθιερωμένα, έξ ένος Αντιπροσώπου καί 
ένός θεολογικου Συμβούλου τών κατά τόπους Ορθόδοξων Έκκλησιών. 
Πρόεδρος τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής είναι ό 
έκπρόσωπος του Οίκουμενικου Πατριαρχείου, Γραμματεύς δέ αυτής είναι 
ό Γραμματεύς έπί τής Προπαρασκευής τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Άρθρον 14. Α ί έργασίαι τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής 
Έ πιτροπής διεξάγονται έν Όλομελεία καί έν Έπιτροπαΐς έργασίας. Έ πί 
τής συγκροτήσεως καί τών έργασιών τών Έπιτροπών τούτων ίσχύουν κατ’ 
άναλογίαν τά άρθρα 11 καί 12 του παρόντος κανονισμου.

Άρθρον 15. Ή  Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Έπιτροπή έχει τήν 
Αποστολήν καί τήν ευθύνην μελέτης, έπεξεργασίας καί προπαρασκευής τών 
θεμάτων τής έπόμενης Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, έπί τή 
βάσει τής είς τό καθ’ εκαστον θέμα συμβολής τών κατά τόπους Ορθόδοξων
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Εκκλησιών καί του μερίμνη της Γραμματείας έπί της Προπαρασκευης της 
Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου συγκεντρωθέντος γενικωτέρου περί τά θέματα 
ύλικου. Ε ρ γο ν  της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Επιτροπης είναι ή 
έπί έκάστου θέματος, έκ τών αναγεγραμμένων είς τήν ήμερησίαν διάταξιν 
της έπόμενης Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως, αναζήτησις της 
ένιαίας ορθοδόξου θέσεως καί ή καταγραφή τών κατά θέμα προτάσεων 
της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Επιτροπης είς κοινόν κείμενον, τό 
οποΐον αποτελεΐ καί τήν έπί του καθ’ εκαστον θέματος είσήγησιν αυτης πρός 
τήν έπομένην Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν πρός αποδοχήν καί 
ληψιν αποφάσεων.

Αποδοχή κειμένων - λήψ ις  Αποφάσεων - χαρακτήρ  αύτών
Άρθρον 16. Ή  ύπό τών Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψε

ων αποδοχή τών κειμένων έπί τών καθ’ εκαστον θεμάτων της ήμερησίας 
διατάξεως γίνεται καθ’ ομοφωνίαν. Πρός απόφανσιν έπί διαδικασιακών 
περιπτώσεων απαιτεΐται ή διασφάλισις τών 2/3 τών μετεχουσών της Διασκέ- 
ψεως Άντιπροσωπιών. Αί αποφάσεις τών Προσυνοδικών Πανορθοδόξων 
Διασκέψεων έπί τών καθ’ εκαστον θεμάτων της ήμερησίας διατάξεως έχουν 
είσηγητικόν χαρακτηρα πρός τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, διό καί, καί- 
τοι αποτυπώνουν τήν έπί τών συγκεκριμένων θεμάτων ορθόδοξον παράδο- 
σιν, δέν έχουν αμεσον δεσμευτικόν κυρος διά τάς κατά τόπους Εκκλησίας, 
πρίν η αποφανθή ή Άγία καί Μεγάλη Σύνοδος.

Άρθρον 17. Ή  μή έπίτευξις ομοφωνίας τών Άντιπροσωπιών κατά τάς 
έν Ολομελεία έπί τινος θέματος συζητήσεις συνεπάγεται τήν αναβολήν λή- 
ψεως αποφάοεως καί τήν αναπομπήν του θέματος τούτου πρός περαιτέρω 
μελέτην, έπεξεργασίαν καί προπαρασκευήν κατά τήν πανορθοδόξως καθιε- 
ρωμένην διαδικασίαν, μερίμνη της Γραμματείας έπί της Προπαρασκευης της 
Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Τό ουτω αναπεμπόμενον θέμα αναγράφεται 
ώς πρώτον θέμα της έπομένης Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως, 
καί ώς τοιουτον έξετάζεται ύπό της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης 
Επιτροπης. Ε ν  περιπτώσει μή έπιτεύξεως καί πάλιν ομοφωνίας έπί του θέ
ματος, η καί ομοφώνου απορρίψεως ύπό πασών τών Άντιπροσωπιών τών 
Είσηγήσεων της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Επιτροπης έπί τινος 
συγκεκριμένου θέματος, κατά τε τήν πρώτην έν Ολομελεία καί κατά τήν 
μετά τήν αναπομπήν δευτέραν έν Ολομελεία συζήτησιν αυτου, ή Γραμμα
τεία έπί της Προπαρασκευης της Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου συμπληροΐ 
τόν αχρι της φάσεως έκείνης συγκροτηθέντα φάκελον, ϊνα ούτος αναπεμφθή 
καί αυθις κατά τήν ανωτέρω διαδικασίαν.

Άρθρον 18. Αί αποφάσεις τών Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Δια
σκέψεων ύπογράφονται ύπό τών Άρχηγών τών Άντιπροσωπιών τών κατά 
τόπους Εκκλησιών είς τάς έπίσημους γλώσσας της Διασκέψεως, ητοι τήν 
έλληνικήν, τήν ρωσσικήν καί τήν γαλλικήν, καί κοινοποιουνται ύπό της 
Γραμματείας έπί της Προπαρασκευης της Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου
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πρός πάσας τάς κατά τόπους Αυτοκεφάλους καί Αυτονόμους Ορθοδόξους 
Έκκλησίας.

Άρθρον 19. Τά Πρακτικά τών Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Δια
σκέψεων άποστέλλονται, τό ταχύτερον δυνατόν, υπό τής Γραμματείας έπί 
τής Προπαρασκευής τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου πρός πάσας τάς κατά 
τόπους Ο ρθοδόξους Έκκλησίας, ητις καί δημοσιεύει τάς τε άποφάσεις καί 
τά πρακτικά έκάστης Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως μετά τήν 
άποστολήν αυτών είς τάς κατά τόπους Ο ρθοδόξους Έκκλησίας.

Έ ν  τω έν Σαμπεζύ, Γενεύης, Ορθοδόξω Κέντρω του Οίκουμενικοϋ 
Πατριαρχείου, τή 29η Οκτωβρίου 1986.

*

ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Γ' ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ 

Σαμπεζύ, 28 Οκτωβρίου - 6 Νοεμβρίου 1986
***

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΗΡΗΣΙΣ 
ΑΥΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ

1. Ή  νηστεία είναι θεία έντολή (Γέν. 2,16-17). Κατά τόν Μ. Βασίλει
ον, «συνηλικιωτίς έστι της άνθρωπότητος, νηστεία γάρ έν τω παραδείσω  
ένομοθετήθη» (Περί νηστείας, Λόγος 1,3). Είναι μέγα πνευματικόν άγώνισμα 
καί ή κατ’ έξοχήν έκφρασις του άσκητικου ίδεώδους τής Ορθοδοξίας. Ή  
Ορθόδοξος Έκκλησία, άπαρεγκλίτως στοιχουσα είς τε τά άποστολικά θε
σπίσματα καί τούς συνοδικούς κανόνας καί είς τήν καθ’ όλου πατερικήν 
παράδοσιν, διεκήρυξε πάντοτε τήν υψίστην άξίαν τής νηστείας διά τόν 
πνευματικόν βίον του άνθρώπου καί τήν σωτηρίαν αυτου. Είς τόν λατρει- 
ακόν κύκλον του ένιαυτου του Κυρίου προβάλλεται ή όλη περί τής νηστεί
ας πατερική παράδοσις καί διδασκαλία διά τήν συνεχή καί άδιάπτωτον 
έγρήγορσιν του άνθρώπου καί τήν έπίδοσιν αυτου είς τούς πνευματικούς 
άγώνας. Διό καί υμνεΐται ώς χάρις πολύφωτος, ώς οπλον άκαταμάχητον, ώς 
πνευματικών άγώνων άρχή, ώς καλλίστη τρίβος άρετων, ώς τροφή ψυχης, 
ώς πηγή φιλοσοφίας άπάσης, ώς άφθάρτου διαγω γής καί ίσαγγέλου πολι
τείας τό μίμημα, ώς μήτηρ των άγαθων άπάντων καί των άρετων, καί ώς 
είκών της μελλούσης ζωης.

2. Ή  νηστεία ώς άρχαιότατος θεσμός άπαντα ήδη είς τήν Παλαιάν Δι
αθήκην (Δευτ. 9,18. ’Ησ. 58,4-10. Ίωήλ 2,15. Ιω νάς 3,5-7), βεβαιουται δέ υπό 
τής Καινής. Αυτός ό Κύριος ένήστευσεν έπί τεσσαράκοντα ήμέρας πρό τής 
ένάρξεως τής δημοσίας δράσεως αυτου (Λουκ. 4,1-2) καί έδωκεν όδηγίας 
ώς πρός τόν τρόπον άσκήσεως τής νηστείας (Ματθ. 6,16-18). Είς τήν Καινήν 
Διαθήκην γενικώτερον συνιστάται ή νηστεία ώς μέσον έγκρατείας, μετανοί- 
ας καί πνευματικής άνατάσεως (Μαρκ. 1,6. Πραξ. 13,2. 14,23. Ρωμ. 14,21). 
Ή  Έκκλησία άπό τής Αποστολικής έποχής διεκήρυξε τήν υψίστην σημα
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σίαν τής νηστείας καί ώρισε τήν Τετάρτην καί Παρασκευήν ώς ήμέρας νη
στείας (Διδαχή 8,1), ώς έπίσης καί τήν πρό του Πάσχα νηστείαν (Είρηναίος 
Λουγδούνου, έν Εύσεβίου, Εκκλ. Ιστορία, 5,24). Ή  κρατήσασα ποικιλία 
ώς πρός τήν εκτασιν καί τό περιεχόμενον τών νηστειών τούτων (Διονυσί
ου Άλεξανδρείας, Επιστολή πρός Βασιλείδην, PG 10,1278) αναδεικνύει τόν 
πνευματικόν χαρακτήρα τής νηστείας, είς τήν όποίαν καλουνται απαντες οί 
πιστοί νά ανταποκριθουν, εκαστος κατά τήν ίδίαν αύτου δύναμιν καί δυνα
τότητα, χωρίς όμως νά παρέχηται καί έλευθερία καταφρονήσεως του ίερου 
τούτου θεσμου: «Ό ρα μή τις σέ πλανήση άπό ταύτης της όδον της διδαχης... 
Εί μέν γάρ δύνασαι βαστάσαι ολον τόν ζυγόν τον Κυρίου, τέλειος εσει· εί 
δέ ού δύνασαι, ο δύνη, τοντο ποίει. Π ερί δέ της βρώσεως, ο δύνασαι, βάστα- 
σον» (Διδαχή, 6,1-3).

3. Ή  αληθής νηστεία, ώς πνευματικόν αγώνισμα, συνδέεται πρός τήν 
αδιάλειπτον προσευχήν καί τήν είλικρινή μετάνοιαν. «Μετάνοια χωρίς νη
στείας άργή» (Μ. Βασιλείου, Π ερί νηστείας, 1,3), ώς έπίσης καί νηστεία ανευ 
εργων εύποιίας είναι νεκρά, ίδία δέ κατά τήν σύγχρονον έποχήν, καθ’ ην ή 
ανισος καί αδικος κατανομή τών αγαθών στερεί καί αύτου του έπιουσίου 
αρτου όλόκληρους λαούς. «Νηστεύοντες άδελφοί σωματικώς, νηστεύσωμεν 
καί πνευματικώς· λύσωμεν πάντα σύνδεσμον άδικίας· διαρρήξωμεν στραγ- 
γαλιάς βιαίων συναλλαγμάτων· πάσαν συγγραφ ήν αδικον διασπάσωμεν· 
δώσωμεν πεινώσιν αρτον, καί πτωχούς άστέγους είσαγάγωμεν είς οϊκους» 
(Στιχηρόν Ιδιόμελον Τετάρτης Α ' Εβδομάδος νηστειών. Πρβλ. Ήσ. 58,6-7). 
Ή  νηστεία δέν έξαντλείται είς άπλήν καί τυπικήν αποχήν εκ τινων μόνον 
καθορισμένων τροφών: «Ού μέντοι έξα ρκείκα θ’έαυτήν ή άποχή βρωμάτων 
πρός τήν έπαινετήν νηστείαν, άλλά νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν, εύάρεστον 
τω Θεω. Αληθής νηστεία ή τον κακον άλλοτρίωσις, έγκράτεια γλώσσης, 
θυμον άποχή, έπιθυμιών χωρισμός, καταλαλιάς, ψεύδους, έπιορκίας. Η  
τούτων ενδεια νηστεία άληθής. Εν τούτοις μέν ή νηστεία καλόν» (Μ. Βα
σιλείου, Π ερί νηστείας , 2,7). Ή  κατά τήν νηστείαν αποχή εκ τινων καθω- 
ρισμένων τροφών καί ή κατ’ αύτήν ολιγαρκία, ού μόνον κατά τό είδος, 
αλλά καί κατά τήν ποσότητα  τών μεταλαμβανομένων τροφών, αποτελουν 
τό αίσθητόν στοιχείον του πνευματικου αγωνίσματος: «Η  νηστεία άποχή 
τροφης έστι κατά τό σημαινόμενον, τροφή δέ ούδέν δικαιοτέρους ήμάς η 
άδικωτέρους άπεργάζεται. Κατά δέ τό μυστικόν δηλοί οτι, ώσπερ τοίς κα θ ’ 
ενα έκ τροφης ή ζωή, ή δέ άτροφία θανάτου σύμβολον, οϋτω καί ήμάς τών 
κοσμικών νηστεύειν χρη, ϊνα τω κόσμω άποθάνωμεν καί μετά τοντο, τροφης 
θείας μεταλαβόντες, Θεω ζήσωμεν» (Κλήμεντος Άλεξ., Εκλογαί, PG 9,704
705). Ουτως, ή αληθής νηστεία αναφέρεται είς τήν καθ’ όλου έν Χριστώ 
ζωήν τών πιστών καί κορυφουται διά τής συμμετοχής αύτών είς τήν θείαν 
λατρείαν καί ίδία είς τό μυστήριον τής θείας Εύχαριστίας.

4. Ή  τεσσαρακονθήμερος νηστεία του Κυρίου κατέστη υπόδειγμα 
τής νηστείας τών πιστών, ή όποία ένεργοποιεί τήν μετοχήν αύτών είς τήν 
υπακοήν του Κυρίου, ί'να δ ι’ αύτής, «ο μή φυλάξαντες άποβεβλήκαμεν, φ υ
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λάξαντες άπολάβωμεν» (Γρηγορίου του Θεολόγου, Λ όγος  45, Είς τό άγιον 
Πάσχα, 28). Η  χριστοκεντρική κατανόησις του πνευματικου χαρακτηρος 
της νηστείας, ίδία της Μ. Τεσσαρακοστης, κανών είς τήν καθ’ όλου πατε- 
ρικήν παράδοσιν, συγκεφαλαιουται χαρακτηριστικώς ύπό του Άγίου Γρη
γορίου του Παλαμά: «’Εάν οϋτω νηστεύης, ού μόνον συμπάσχων έση καί 
συννεκρούμενος, άλλά καί συνανιστάμενος καί συμβασιλεύων Χριστώ  είς 
αίώνας τούς άπεράντους· σύμφυτος γάρ γεγονώ ς διά τής τοιαύτης νηστείας 
τώ όμοιώματι τον θανάτου αύτον, καί τής άνατάσεως κοινωνός έση καί τής 
έν αύτώ ζωής κληρονόμος» (Ομιλία 13, τή πέμπτη Κυριακή τών νηστειών, 
PG 151,161).

5. Κατά τήν ορθόδοξον παράδοσιν, τό ίδεώδες της πνευματικης τε- 
λειώσεως εύρίσκεται πολύ ύψηλά καί εκαστος οφείλει, αν θέλη νά φθάση 
είς αυτό, νά ύψωθή αναλόγως. Άκριβώς δέ διά τουτο ή ασκησις καί ο πνευ
ματικός αγών δέν έχει μέτρον, όπως καί ή τελειότης τών τελείων. Ελάχιστοι 
ανταποκρίνονται είς τάς έπιταγάς του ορθόδοξου ύψηλου ίδεώδους, ώστε 
νά θεουνται ζώντες. Καί αυτοί, παρ’ ότι πράττουν πάντα τά διατεταγμένα, 
ουδέποτε ύψηλοφρονουν, αλλ’ ομολογουν ότι «δονλοι άχρείοί έσμεν καί ο 
οφείλομεν ποιήσαι πεποιήκαμεν». Ό λο ι οί αλλοι έχουν - κατά τήν ορθόδοξον 
περί πνευματικης ζωης αντίληψιν - χρέος νά μή έγκαταλείπουν τόν καλόν 
της νηστείας αγώνα, αλλ’ έν αυτομεμψία καί συναισθήσει της ταπεινότητος 
της καταστάσεως αυτών νά έπαφίενται διά τάς παραλείψεις των είς τό έλεος 
του Θεου, καθ’ όσον ορθόδοξος πνευματική ζωή είναι ανεπίτευκτος χωρίς 
τόν πνευματικόν αγώνα της νηστείας.

6. Ή  Ο ρθόδοξος Εκκλησία, ώς φιλόστοργος μήτηρ, ώρισε τά είς σω
τηρίαν συμφέροντα καί προέταξε τούς ίερούς καιρούς της νηστείας ώς θεο- 
δώρητον «φυλακτήριον» της καινης έν Χριστω ζωης τών πιστών κατά πάσης 
έπιβουλης του αλλοτρίου. Στοιχουσα τοΐς θείοις Πατράσι, φυλάσσει, ώς καί 
πρότερον, τά ίερά αποστολικά θεσπίσματα, τούς συνοδικούς κανόνας καί 
τάς ίεράς παραδόσεις, προβάλλει πάντοτε τάς ίεράς νηστείας ώς αρίστην 
έν τή ασκήσει τρίβον πνευματικης τελειώσεως καί σωτηρίας τών πιστών καί 
κηρύσσει τήν ανάγκην τηρήσεως ύπ’ αυτών τών τεταγμένων νηστειών του 
ένιαυτου του Κυρίου, ητοι της Μ. Τεσσαρακοστης, της Τετάρτης καί της 
Παρασκευης, αϊτινες μαρτυρουνται ύπό τών ίερών κανόνων, ώς καί τών 
νηστειών τών Χριστουγέννων, τών Άγίων Άποστόλων, της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, καί τών μονοημέρων της Υ ψώσεως του Τιμίου Σταυρου, της 
παραμονης τών Θεοφανείων καί της αποτομης της τιμιάς κεφαλης Ιωάννου 
του Προδρόμου, πρός τούτοις δέ καί πασών τών κατά ποιμαντικήν μέρι
μναν οριζόμενων έκάστοτε νηστειών η τών κατά τήν προαίρεσιν τών πιστών 
τηρουμένων.

7. Ή  Εκκλησία όμως έθετο αμα, κατά ποιμαντικήν διάκρισιν, καί όρια 
φιλανθρώπου οίκονομίας του καθεστώτος της νηστείας. Διό καί προέβλεψε 
τήν δ ι’ ασθένειαν του σώματος η δ ι’ αδήριτον ανάγκην η καί διά τήν χα-
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λεπότητα τών καιρών άνάλογον έφαρμογήν τής άρχής τής έκκλησιαστικής 
οίκονομίας, κατά τήν υπεύθυνον κρίσιν καί ποιμαντικήν μέριμναν του σώ
ματος τών έπισκόπων τών κατά τόπους Έκκλησιών.

8. Ε ίναι γεγονός ότι σήμερον πολλοί πιστοί δέν τηρουν άπάσας 
τάς περί νηστείας διατάξεις, είτε έξ ολιγωρίας είτε λόγω τών υπαρχουσών 
συνθηκών ζωής, οίαιδήποτε κάν ωσιν αυται. Άπασαι όμως αί περιπτώσεις 
αυταί τής χαλαρώσεως τών περί νηστείας ίερών διατάξεων, είτε είναι γε- 
νικώτεραι είτε άτομικαί, δέον όπως τυγχάνουν φιλοστόργου μητρικής με- 
ρίμνης έκ μέρους τής Έκκλησίας, ητις ουδέποτε «θέλει τόν θάνατον τοϋ 
άμαρτωλοϋ ώς τό έπιστρέψαι καί ζην αύτόν». Ό θεν, διά τούς έχοντας δυσ
κολίαν είς τήν τήρησιν τών ίσχυουσών περί νηστείας διατάξεων, είτε έκ λό
γων άτομικών (άσθένεια, στράτευσις, συνθήκαι έργασίας, διαβίωσις έν τή 
Διασπορά κ.λπ.) είτε γενικωτέρων (είδικαί συνθηκαι έπικρατοϋσαι είς τινας 
χώρας άπό πλευράς κλίματος, άδυναμία εύρέσεως νηστίμων τροφων καί 
κοινωνικων δομων), έπαφίεται είς τήν πνευματικήν διάκρισιν τών κατά τό
πους Ορθόδοξων Έκκλησιών νά καθορίσουν τό μέτρον τής φιλανθρώπου 
οίκονομίας καί έπιεικείας, άπαλύνουσαι, κατά τάς είδικάς ταύτας περιπτώ
σεις, τό τυχόν «στύφον» τών ίερών νηστειών. Πάντα δέ ταυτα έντός τών 
πλαισίων τών ώς άνω λεχθέντων καί έπί τω σκοπω νά μή άτονήση ποσώς 
ό ίερός θεσμός τής νηστείας. Ή  φιλάνθρωπος αυτή συγκατάβασις πρέπει 
νά άσκηθή υπό τής Έκκλησίας μετά πάσης φειδους, όπωσδήποτε δέ έπί τό 
έπιεικέστερον διά τάς νηστείας έκείνας, δ ι’ ας δέν υπάρχει όμοιόμορφος πάν
τοτε καί είς άπάσας τάς περιπτώσεις παράδοσις καί πράξις έν τή Έκκλησία. 
«... Καλόν τό νηστεύειν πάσαν ήμέραν, ά λλ’ ό μή έσθίων τόν έσθίοντα μή 
κρινέτω. ’Εν τοίς τοιούτοις ού νομοθετείν, ού βιάζεσθαι, ούκ άναγκαστικως 
αγειν τό έγχειρισθέν προσήκει ποίμνιον, πειθοί μάλλον καί ήπιότητι καί 
λόγω  αλατι ήρτυμένω...» (Ίωάννου Δαμασκηνου, Π ερί των άγίων νηστειων,

7). ^

9. Ωσαύτως, πρέπει τό σύνολον τών πιστών της Έκκλησίας νά νηστεύη 
πρό τής θείας Μεταλήψεως, νά έθισθή δέ νά νηστεύη είς ένδειξιν μετανοί- 
ας, είς έκπλήρωσιν πνευματικής υποσχέσεως, πρός έπίτευξιν ίερου τινός 
σκοπου, είς καιρούς πειρασμου, έν συνδυασμω πρός αίτήματα αυτου παρά 
του Θεου, είς θεομηνίας, πρό του Βαπτίσματος (διά τούς προσερχομένους 
είς τό Βάπτισμα ένηλίκους), πρό τής χειροτονίας, είς περιπτώσεις έπιτιμίων, 
κατά τάς ίεράς άποδημιάς καί είς άλλας παρομοίας περιστάσεις.

Έ ν  τω έν Σαμπεζύ, Γενεύης, Ορθοδόξω Κέντρω του Οίκουμενικου 
Πατριαρχείου, τή 4η Νοεμβρίου 1986.
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ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Γ' ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ 

Σαμπεζύ, 28 Οκτωβρίου — 6 Νοεμβρίου 1986
***

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

1. Ή  Ορθόδοξος Εκκλησία ανέκαθεν ητο ευνους καί θετικώς διατε
θειμένη πρός πάντα Διάλογον τόσον διά θεολογικούς, όσον καί διά ποιμαν
τικούς λόγους. Κατά τά τελευταία ετη ή Ορθόδοξος Εκκλησία έχώρησε 
πράγματι είς Θεολογικόν διάλογον μετά πλείστων χριστιανικών Εκκλησιών 
καί Ομολογιών, έν τή πεποιθήσει ότι διά του Διαλόγου δίδει δυναμικήν 
μαρτυρίαν τών πνευματικών αύτής θησαυρών πρός τούς έκτός αύτής, μέ 
αντικειμενικόν σκοπόν τήν προλείανσιν τής όδου τής όδηγούσης πρός τήν 
ένότητα.

2. Ή  Ορθόδοξος Εκκλησία, ώς ουσα ή Μία, Άγία, Καθολική καί 
Άποστολική Εκκλησία, εχει πλήρη συνείδησιν τής εύθύνης αύτής διά 
τήν ένότητα του χριστιανικου κόσμου. Άναγνωρίζει τήν πραγματικήν 
υπαρξιν όλων τών χριστιανικών Εκκλησιών καί Ομολογιών, αλλά καί 
πιστεύει ότι αί πρός ταύτας σχέσεις αύτής πρέπει νά στηρίζωνται έπί τής 
υπ’ αύτών όσον ενεστι ταχυτέρας καί αντικειμενικωτέρας αποσαφηνίσεως 
του όλου έκκλησιολογικου θέματος καί ίδιαιτέρως τής γενικωτέρας παρ’ 
αύταίς διδασκαλίας περί μυστηρίων, χάριτος, ίερωσύνης καί αποστολικής 
διαδοχής. Οί σύγχρονοι διμερείς Θεολογικοί διάλογοι τής Ορθοδόξου 
Εκκλησίας έκφράζουν κατά τρόπον αύθεντικόν τήν συνείδησιν ταύτην τής 
Ορθοδοξίας.

3. Βεβαίως, ή Ορθόδοξος Εκκλησία, διαλεγομένη μετά τών λοιπών 
Χριστιανών, δέν παραγνωρίζει τάς δυσκολίας του τοιούτου έγχειρήματος, 
κατανοεί όμως ταύτας έν τή πορεία πρός τήν κοινήν παράδοσιν τής αρχαίας 
αδιαιρέτου Εκκλησίας καί έπί τή έλπίδι ότι τό Άγιον Πνευμα, όπερ όλον 
συγκροτεί τόν θεσμόν τής Εκκλησίας, θά αναπληρώση τά έλλείποντα. Ε ν  
τή έννοία τούτη, ή Ορθόδοξος Εκκλησία είς τούς Θεολογικούς Διαλόγους 
δέν στηρίζεται μόνον είς τάς ανθρωπίνας δυνάμεις τών διεξαγόντων τούς 
Διαλόγους, αλλ’ απεκδέχεται καί τήν έπιστασίαν του Άγίου Πνεύματος έν 
τή χάριτι του Κυρίου, εύχηθέντος « ϊνα πάντες εν ώσιν» (Ίω. 17,21).

Καίτοι ή Β' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις ώρισεν ότι αί μέ
χρι τής συγκλήσεως τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου λαμβανόμεναι υπό τών 
Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψεων αποφάσεις δέν εχουσι κανονι
κήν ίσχύν πρό τής έπ’αύτών αποφάνσεως τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου, 
όμως, λόγω τής φύσεως του θέματος, κρίνεται υπό τής παρούσης Διασκέ
ψεως ότι αί ουτω λαμβανόμεναι είσηγητικαί αποφάσεις δύνανται νά εχουν 
αμεσον έφαρμογήν.

4. Οί σύγχρονοι διμερείς Θεολογικοί διάλογοι, κηρυχθέντες υπό Παν-
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ορθοδόξων Διασκέψεων, έκφράζουν τήν ομόθυμον απόφασιν πασών τών 
κατά τόπους άγιωτάτων Ορθόδοξων Εκκλησιών, αί οποΐαι έχουν υψιστον 
χρέος νά συμμετέχουν ένεργώς καί συνεχώς είς τήν διεξαγωγήν αυτών, ϊνα 
μή παρακωλύηται ή ομόφωνος μαρτυρία της Ορθοδοξίας πρός δόξαν του 
έν Τριάδι Θεου. Ε ν  η περιπτώσει Εκκλησία τις ηθελεν αποφασίσει νά μή 
ορίση έκπροσώπους αυτης είς τινα Διάλογον η συνέλευσιν Διαλόγου, έάν 
ή απόφασις αυτή δέν είναι πανορθόδοξος, ο Διάλογος συνεχίζεται. Πρό 
της ένάρξεως του Διαλόγου η της συνελεύσεως αντιστοίχως, ή απουσία 
Εκκλησίας τινός δέον όπως συζητηθή οπωσδήποτε ύπό της Ορθοδόξου 
Επιτροπης του Διαλόγου πρός έκφρασιν της αλληλεγγύης καί της ένότητος 
της Ο ρθοδόξου Εκκλησίας.

5. Τά προβλήματα, τά οποΐα ανακύπτουν κατά τάς θεολογικάς συζη
τήσεις τών Μικτών Θεολογικών Επιτροπών δέν συνιστουν πάντοτε έπαρκη 
αίτιολόγησιν μονομερους ανακλήσεως τών αντιπροσώπων αυτης η καί 
οριστικης διακοπης της συμμετοχης αυτης ύπό τινος κατά τόπον Ορθοδόξου 
Εκκλησίας. Ή  αποχώρησις έκ του Διαλόγου Εκκλησίας τινός δέον όπως 
κατά κανόνα αποφεύγηται, καταβαλλομένων τών δεουσών διορθοδόξων 
προσπαθειών διά τήν αποκατάστασιν της αντιπροσωπευτικης ολοκληρίας 
της έν τω Διαλόγω τούτω ορθόδοξου Θεολογικης Επιτροπης.

6. Ή  κατά τήν διεξαγωγήν τών Θεολογικών Διαλόγων ακολουθουμένη 
μεθοδολογία αποσκοπεΐ είς τε τήν λύσιν τών παραδεδομένων θεολογικών 
διαφορών η τών τυχόν νέων διαφοροποιήσεων καί είς τήν αναζήτησιν τών 
κοινών στοιχείων της χριστιανικης πίστεως, προϋποθέτει δέ τήν σχετικήν 
πληροφόρησιν του πληρώματος της Εκκλησίας έπί τών διαφόρων έξελίξεων 
τών Διαλόγων. Ε ν  περιπτώσει αδυναμίας ύπερβάσεως συγκεκριμένης τινός 
θεολογικης διαφοράς ο Θεολογικός διάλογος συνεχίζεται, καταγραφομένης 
της διαπιστωθείσης έπί του συγκεκριμένου θέματος θεολογικης διαφωνίας 
καί ανακοινουμένης της διαφωνίας ταύτης πρός πάσας τάς κατά τόπους 
Ορθοδόξους Εκκλησίας διά τά έφεξης δέοντα γενέσθαι.

7. Είναι ευνόητον ότι κατά τήν διεξαγωγήν τών θεολογικών Διαλόγων 
κοινός πάντων σκοπός είναι ή τελική αποκατάστασις της έν τή ορθή πίστει 
καί τή αγάπη ένότητος. Οπωσδήποτε όμως αί ύφιστάμεναι θεολογικαί καί 
έκκλησιολογικαί διαφοραί έπιτρέπουν ποιάν τινα ίεράρχησιν ώς πρός τάς 
ύφισταμένας δυσχερείας διά τήν πραγμάτωσιν του πανορθοδόξως τεθειμέ
νου σκοπου. Ή  έτερότης τών προβλημάτων έκάστου διμερους Διαλόγου 
προϋποθέτει διαφοροποίησιν μέν της τηρηθησομένης έν αυτω μεθοδολογί
ας, αλλ’ ουχί καί διαφοροποίησιν σκοπου, διότι ο σκοπός είναι ένιαΐος είς 
πάντας τούς Διαλόγους.

8. Ε ν  τούτοις, έπιβάλλεται, έν περιπτώσει ανάγκης, όπως αναληφθή 
προσπάθεια συντονισμου του έργου τών διαφόρων Διορθοδόξων 
Θεολογικών Επιτροπών, τοσούτω μάλλον, όσω ή ύπάρχουσα αρρηκτος 
οντολογική ένότης της Ορθοδόξου Εκκλησίας πρέπει νά αποκαλύπτηται 
καί έκδηλουται καί έν τω χώρω τούτω τών Διαλόγων.
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9. Ή  περάτωσις οίουδήποτε έπισήμως κηρυχθέντος Θεολογικου 
Διαλόγου συντελεΐται διά τής όλοκληρώσεως του έργου τής άντιστοίχου 
Μικτής Θεολογικής Έπιτροπής, όπότε ό Πρόεδρος τής Διορθοδόξου 
Έπιτροπής υποβάλλει ’Έκθεσιν πρός τόν Οίκουμενικόν Πατριάρχην, 
ό όποΐος, έν συμφωνία καί μετά τών Προκαθημένων τών κατά τόπους 
Ορθοδόξων Έκκλησιών, κηρύσσει τήν λήξιν του Διαλόγου. Ουδείς Διάλο
γος θεωρεΐται περατωθείς πρίν η κηρυχθή λήξας διά τοιαύτης πανορθοδό- 
ξου άποφάνσεως.

10. Ή  μετά τήν τυχόν έπιτυχή όλοκλήρωσιν του έργου Θεολογικοϋ 
τινος Διαλόγου πανορθόδοξος άπόφασις διά τήν άποκατάστασιν τής 
έκκλησιαστικής κοινωνίας δέον όπως έρείδηται έπί τής όμοφωνίας πασών 
τών κατά τόπους Ορθοδόξων Έκκλησιών.

Α '.  Ό Δ ιάλογος μ ετά  των Α γγλικανώ ν
Ή  Γ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις κρίνει ίκανοποιητικόν 

τό μέχρι σήμερον έπιτελεσθέν έργον υπό τής Μικτής Θεολογικής Έπιτροπής 
έπί του Διαλόγου μεταξύ τών Έκκλησιών Ορθοδόξου καί Αγγλικανικής, 
παρά τάς υπό τών Αγγλικανών έκδηλουμένας τάσεις υποβαθμίσεως 
του Διαλόγου. Συνετάχθησαν υπ’ αυτής κοινά κείμενα έπί θεμάτων 
τριαδολογικών καί έκκλησιολογικών, ώς καί ζωής, λατρείας καί παραδόσε- 
ως τής Έκκλησίας.

Ή  Διάσκεψις παρατηρεΐ συνάμα, ότι ή κατά τό 1976 υπογραφεΐσα έν 
Μόσχα συμφωνία πρός πρότασιν άπαλείψεως του Filioque έκ του Συμβό
λου τής πίστεως δέν έτυχεν είσέτι ευρείας άνταποκρίσεως. Όμοίως, παρά 
τάς έν Αθήναις (1978) καί άλλαχου γενομένας συζητήσεις καί Δηλώσεις τών 
Ορθόδοξων έναντίον τής χειροτονίας τών γυναικών, Έκκλησίαι τινές τής 
Αγγλικανικής Κοινωνίας συνέχισαν νά προβαίνουν είς τοιαύτας χειροτονί- 
ας. Αί τάσεις αυται δύνανται νά έχουν άρνητικάς έπιπτώσεις είς τήν περαι
τέρω πορείαν του Διαλόγου.

Σοβαράν δυσχέρειαν είς τήν όμαλήν διεξαγωγήν του Διαλόγου τούτου 
άποτελουν έπίσης αί έλαστικαί καί άσαφεΐς έκκλησιολογικαί προϋποθέσεις 
τών Αγγλικανών, αί όποΐαι θά ήδύναντο νά σχετικοποιήσουν καί τό περιε- 
χόμενον τών συνυπογραφομένων κοινών Θεολογικών κειμένων. Ανάλογος 
είναι καί ή δυσκολία, ή προερχομένη έκ διαφόρων άκραίων διακηρύξεων 
ήγετικών στελεχών τών Αγγλικανών είς θέματα πίστεως.

Περί του θεματολογίου του Διαλόγου είδικώτερον ή Διάσκεψις 
συνιστα, όπως τονίζηται ή δυναμένη νά υπάρχη συμφωνία έπί δογματικών 
θεμάτων διαχωριζόντων τάς δύο Έκκλησίας. Θά ήδύναντο έπίσης νά 
ένταχθουν είς τό θεματολόγιον καί θέματα πνευματικότητος, ποιμαντικής 
μερίμνης καί διακονίας διά τάς άνάγκας του συγχρόνου κόσμου.

Β '. Ό Δ ιάλογος μ ετά  τών Π αλαιοκαθολικών
Ή  Γ'Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις έκφράζει τήν
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ίκανοποίησιν αύτής διά τήν μέχρι τουδε πορείαν του μεταξύ τών Εκκλησιών 
Ορθοδόξου καί Παλαιοκαθολικής Θεολογικου Διαλόγου, ό όποίος βαίνει 
όσονούπω πρός τήν όλοκλήρωσιν αύτου.

Έ χουν ήδη συνταχθή καί γίνει από κοινου δεκτά εϊκοσιν έν όλω 
κείμενα έπί ίσαρίθμων θεολογικών, χριστολογικών, έκκλησιολογικών, 
σωτηριολογικών, περί τής Θεομήτορος καί τινων μυστηρίων θεμάτων, πρό
κειται δέ κατά τήν έπομένην συνεδρίαν τής Μικτής Θεολογικής Επιτροπής 
νά έξετασθουν θέματα σχετικά μέ τήν μυστηριολογίαν  καί έσχατολογίαν, 
ώς καί αί προϋποθέσεις καί αί συνέπειαι τής έκκλησιαστικης κοινωνίας.

Ή  Διάσκεψις κρίνει, ότι διά τήν πληρεστέραν αξιολόγησιν του Δι
αλόγου τούτου δέν θά εδει νά αγνοηθουν τά έξής: (α) ή διατήρησις τής 
παλαιάς πράξεως τής Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας περί τήν μυστηρι- 
ακήν κοινωνίαν μετά τής Άγγλικανικής Εκκλησίας, ώς έπίσης καί αί έν 
Γερμανία αναφανείσαι νεώτεραι τάσεις μυστηριακής κοινωνίας μετά τής 
Εύαγγελικής Εκκλησίας, διότι αυται συρρικνώνουν τήν σπουδαιότητα τών 
συνυπογραφομένων έν τώ Διαλόγω κοινών έκκλησιολογικών κειμένων, καί 
(β) αί δυσχέρειαι ένσωματώσεως καί αναπτύξεως είς τόν καθ’ όλου βίον 
τής Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας τής θεολογίας τών συνυπογραφομένων 
κοινών θεολογικών κειμένων.

Τά δύο ταυτα θέματα δέον νά αξιολογηθουν ώς πρός τάς 
έκκλησιολογικάς καί έκκλησιαστικάς συνεπείας αύτών υπό τών άρμοδίων 
οργάνων τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, ουτως ώστε νά καθορισθουν, ώς οιόν 
τε τάχιον, αί έκκλησιαστικαί προϋποθέσεις αποκαταστάσεως τής μετά τών 
Παλαιοκαθολικών έκκλησιαστικής κοινωνίας.

Ή  τυχόν έπιτυχής περάτωσις του Θεολογικου τούτου Διαλόγου θά 
εχη εύεργετικά αποτελέσματα διά τήν πορείαν καί τών αλλων Διαλόγων, 
διότι θά ένισχύση τήν αξιοπιστίαν αύτών.

Γ .  Ο Δ ιάλογος μ ετά  των Αρχαίων Ανατολικώ ν Εκκλησιώ ν
Ή  Γ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις χαιρετίζει μετ’ 

ίδιαιτέρας ίκανοποιήσεως τήν πρό τινος εναρξιν του Διαλόγου τούτου καί 
έξαίρει τήν έπιλογήν τής Χ ριστολογίας  ώς πρώτου πρός έξέτασιν θέματος.

Αί προοπτικαί του έν λόγω Διαλόγου παρέχουν βασίμους έλπίδας ότι 
θά ευρεθουν από κοινου λύσεις διά τά υφιστάμενα θέματα περί τόν Ό ρον  
της Δ ' Οίκουμενικης Συνόδου, έν αρρήκτω ένότητι καί πρός τάς χριστολο- 
γ ικάς άποφάσεις τών αλλων Οίκουμενικών Συνόδων, τόν τρόπον άποδοχης 
τών Δ ', Ε ', Σ Τ ' καί Ζ ' Οίκουμενικών Συνόδων, τήν αρσιν τών έκατέρωθεν 
έπιβληθέντων Αναθεμάτων κ. λπ.

Δ '. Ο Δ ιάλογος μ ετά  τών Ρωμαιοκαθολικών
Ή  Γ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις χαιρετίζει μεθ’ 

ίκανοποιήσεως τά γενόμενα έποικοδομητικά βήματα καί διαδηλοί τήν θέλη- 
σιν καί απόφασιν τής Ορθοδόξου Εκκλησίας περί τής συνεχίσεως του σπου
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δαίου τούτου Διαλόγου, όστις ώδήγησεν είς τήν σύνταξιν κοινου κειμένου 
έπί του θέματος «Τό Μ υστήριον τής Εκκλησίας καί τής θείας Εύχαριστίας 
ύπό τό φώς τον Μ υστηρίου τής Ά γία ς Τριάδος» καί είς τήν από κοινου με
λέτην του θέματος «Πίστις, Μ υστήρια καί Ενότης τής Εκκλησίας».

Άλλ’ ή ήμετέρα Διάσκεψις έπισημαίνει έκ παραλλήλου καί τήν 
υπαρξιν ώρισμένων θεματολογικών, μεθοδολογικών καί αλλων προβλημά
των, τά οποΐα δυσχεραίνουν τήν ταχεΐαν καί αποτελεσματικήν διεξαγωγήν 
καί προώθησιν του Διαλόγου. Πρός ύπερπήδησιν κατά τό δυνατόν τών 
προβλημάτων τούτων καί βελτίωσιν γενικώς τών συνθηκών διεξαγωγης 
του Διαλόγου, ή Διάσκεψις έπιθυμεΐ νά προβή είς ώρισμένας είσηγήσεις. 
Αυτονόητον είναι, ότι τά προτεινόμενα θά τύχουν της αποδοχης καί της 
έτέρας πλευράς, κατά τήν καθιερωμένην καί από κοινου δεκτήν γενομένην 
διαδικασίαν διεξαγωγης του Διαλόγου.

Ώς πρός τήν θεματολογίαν, ή Διάσκεψις είσηγεΐται τήν έπιλογήν τών 
έφεξης θεμάτων διά τόν Διάλογον ουχί άπλώς καί μόνον έκ τών «ενούντων» 
τάς δύο Εκκλησίας, αλλά καί έκ τών «χωριζόντων» αυτάς, καί ίδίως έκ του 
χώρου της Εκκλησιολογίας.

Ώς πρός τήν μεθοδολογίαν, ή Διάσκεψις είσηγεΐται: (α) τήν υπαρξιν κε- 
χωρισμένων σχεδίων κειμένων, ένός ορθοδόξου καί ένός ρωμαιοκαθολικου, 
είς τήν αρχήν καί τήν βάσιν της όλης διεργασίας της ύπό τών Υποεπιτροπών 
συντάξεως της πρώτης μορφης τών κοινών κειμένων· (β) τήν διεξαγωγήν της 
ένδορθοδόξου κριτικης έπί τών ύπό της Συντονιστικης Επιτροπης συντασ- 
σομένων κοινών κειμένων έντός της Διορθοδόξου Επιτροπης (γ) τήν κα- 
θιέρωσιν δύο, καί ουχί ένός, πρωτοτύπων κειμένων, ένός είς τήν έλληνικήν 
καί ένός είς τήν γαλλικήν, καί τήν μείζονα χρησιν έν αυτοΐς βιβλικης καί 
πατερικης γλώσσης καί ορολογίας, καί (δ) τήν αποδοχήν τών κοινών κειμέ
νων έν έκάστη συνελεύσει της Μικτης Επιτροπης ουχί κατ’ ατομα, αλλ’ ύπό 
τών δύο Επιτροπών, ώς έπί ϊσοις οροις συμβαλλομένων είς τόν Διάλογον 
μερών.

Είδικώτερον, προκειμένου νά προαχθή απροσκόπτως ο Διάλο
γος ούτος, τυγχάνει απαραίτητον νά γίνη συντόμως συζήτησις έπί τών 
δυσμενών έπιπτώσεων, τάς οποίας έχουν είς αυτόν ώρισμένα ακανθώδη 
θέματα, ώς είναι ή Ουνία καί ο προσηλυτισμός. Ή  υπαρξις καί ή συνέχισις 
του αρνητικου έν τή ζωή τών Εκκλησιών ήμών γεγονότος της Ουνίας, τό
σον ύπό τάς ίστορικάς αυτης μορφάς, όσον καί ύπό τάς συγχρόνους αυτης 
ένεργείας, καθώς καί ο ύπό οίανδήποτε μορφήν ασκούμενος προσηλυτι
σμός, είναι πραγματικότητες απαράδεκτοι διά τήν Ο ρθοδοξίαν καί καθί
στανται παράγοντες αρνητικοί, δυσχεραίνοντες τήν περαιτέρω πορείαν του 
Διαλόγου.

Ε ν  τή προοπτική ταύτη προτείνομεν, όπως τό γεγονός τουτο της 
Ουνίας καί ο δι’ αυτης η καί αλλως διενεργούμενος προσηλυτισμός 
έξετασθουν ώς μία έκκλησιολογική προτεραιότης του Διαλόγου ήμών 
κατά τινα έκ τών αμέσως προσεχών φάσεων αυτου. Ωσαύτως, έν οψει
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τών άρνητικών διά τήν Ο ρθοδοξίαν καί διά τόν Διάλογον αυτής μετά τής 
Ρωμαιοκαθολικής Έκκλησίας ποιμαντικών καί άλλων συνεπειών τής Ουνίας 
καί του Προσηλυτισμου, προτείνομεν, όπως άναζητηθουν τό ταχύτερον δυ
νατόν οί κατάλληλοι τρόποι έξευρέσεως τών άπαραιτήτων πρακτικών λύ
σεων.

Ε '. Ό Δ ιάλογος μ ετά  τών Λουθηρανώ ν
Ή  Γ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις διαπιστοΐ μεθ’ 

ίκανοποιήσεως τό γεγονός, ότι ό Διάλογος ηρξατο υπό καλούς οίωνούς 
καί ότι οί διεξάγοντες τουτον έπέλεξαν ώς πρώτον θέμα πρός έξέτασιν τήν 
Εκκλησιολογίαν, ητις απτεται κατά βάσιν τών σημαντικωτέρων προβλημά
των καί τών έκ τούτων θεολογικών διαφορών.

Ή  Διάσκεψις έλπίζει, ότι τόσον κατά τάς διμερεΐς συζητήσεις, όσον 
καί κατά τήν έπεξεργασίαν τών κοινών κειμένων, θά δίδηται ίση έμφασις 
εί'ς τε τό άκαδημαϊκόν στοιχείον καί είς τό έκκλησιαστικόν  τοιουτον. Άν καί 
δυνάμεθα ηδη νά προβλέψωμεν μελλοντικάς δυσχερείας είς τήν διεξαγωγήν 
του Διαλόγου, έν τούτοις έλπίζομεν ότι θά καταστή σύν Θεω καρποφόρος 
καί έπωφελής.

ΣΤ'. Ό Δ ιάλογος μ ετά  τών Μ ετερρυθμισμένων.
Ή  Γ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις εύχεται, όπως ό 

υπό έναρξιν Θεολογικός Διάλογος τής Ορθοδόξου Έκκλησίας μετά τών 
Μετερρυθμισμένων άρξηται έπισήμως καί έξελιχθή έν πνεύματι θετικω 
καί δημιουργικω. Έ κφράζεται ώσαύτως ή έλπίς, ότι ό Διάλογος ουτος 
θά έπωφεληθή έκ τής κτηθείσης πείρας κατά τήν διεξαγωγήν τών άλλων 
Θεολογικών Διαλόγων, υίοθετών τά έξ αυτών θετικά συμπεράσματα καί 
άποφεύγων τήν έπανάληψιν τών άρνητικών τοιούτων.

Ή  εύλογος άνησυχία ώρισμένων κατά τόπους Ορθόδοξων 
Έκκλησιών διά τήν άσκησιν προσηλυτισμου υπό τινων Λουθηρανών καί 
Μετερρυθμισμένων είς βάρος του ορθόδοξου πληρώματος δύναται νά 
δημιουργήση περιπλοκάς καί νά δυσκολεύση τήν περαιτέρω πορείαν τών 
Διαλόγων τούτων.

Ή  παρατηρουμένη άλλωστε τάσις παρά τε τοΐς Λουθηρανοις καί 
τοΐς Μετερρυθμισμένοις διευρύνσεως τής πράξεως χειροτονίας γυναικών 
άξιολογεΐται ώς άρνητική έξέλιξις, ή όποία σχετικοποιεΐ τήν άξιοπιστίαν 
τών άντιστοίχων Διαλόγων. Είδικώτερον, ή Διάσκεψις συνιστα τήν μελέτην 
του θέματος τής χειροτονίας τών γυναικών υπό Διορθοδόξου Έπιτροπής, 
διά τήν προβολήν τής έπ’ αυτου ορθόδοξου διδασκαλίας είς πάντας τούς 
Διαλόγους μετά χριστιανικών Έκκλησιών καί Όμολογιών, αί όποΐαι προ
βαίνουν είς τήν χειροτονίαν γυναικών.

Έ ν  τω έν Σαμπεζύ, Γενεύης, Ορθοδόξω Κέντρω του Οίκουμενικου 
Πατριαρχείου, τή 5η Νοεμβρίου 1986.
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ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Γ' ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ 

Σαμπεζύ, 28 Οκτωβρίου - 6 Νοεμβρίου 1986
***

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

1. Ή  Ορθόδοξος Εκκλησία, έν τή βαθεία πεποιθήσει καί 
έκκλησιαστική αύτοσυνειδησία ότι αποτελεί τόν φορέα καί δίδει τήν μαρ
τυρίαν τής πίστεως καί τής παραδόσεως τής Μιάς, Άγίας, Καθολικής καί 
Άποστολικής Εκκλησίας, ακραδάντως πιστεύει ότι κατέχει κεντρικήν θέσιν 
είς τήν υπόθεσιν τής προωθήσεως τής ένότητος τών Χριστιανών έντός του 
συγχρόνου κόσμου.

2. Ή  Ορθόδοξος Εκκλησία διαπιστοί ότι κατά τόν ρουν τής ίστορίας, 
διά ποικίλους λόγους καί κατά διαφόρους τρόπους, έσημειώθησαν πολλαί καί 
σημαντικαί απομακρύνσεις έκ τής παραδόσεως τής αδιαιρέτου Εκκλησίας. 
Ουτως, έν τώ χριστιανικώ κόσμω ένεφανίσθησαν αποκλίνουσαι αντιλήψεις 
περί τής ένότητος καί αύτής ταύτης τής ούσίας τής Εκκλησίας.

Ή  Ορθόδοξος Εκκλησία θεμελιοί τήν ένότητα τής Εκκλησίας έπί 
του γεγονότος τής ίδρύσεως αύτής υπό του Κυρίου ήμών Ίησου Χριστου 
καί έπί τής κοινωνίας έν τή Άγία Τριάδι καί τοίς μυστηρίοις. Ή  ένότης αύτή 
έκφράζεται διά τής Άποστολικής διαδοχής καί τής Πατερικής παραδόσε- 
ως, καί βιουται μέχρι σήμερον έν αύτή. Ή  Ορθόδοξος Εκκλησία εχει τήν 
αποστολήν καί υποχρέωσιν, ί'να μεταδώση πάσαν τήν έν τή Άγία Τριάδι καί 
τή Ίερα Παραδόσει αλήθειαν, ητις καί προσδίδει τή Εκκλησία τόν καθολι
κόν αύτής χαρακτήρα.

Ή  εύθύνη τής Ο ρθοδόξου Εκκλησίας, ώς καί ή οίκουμενική 
αύτής αποστολή διά τήν ένότητα τής Εκκλησίας, έξεφράσθησαν υπό τών 
Οίκουμενικών Συνόδων. Αυται ίδιαιτέρως προέβαλον τόν μεταξύ τής ορθής 
πίστεως καί τής μυστηριακής κοινωνίας υφιστάμενον αρρηκτον δεσμόν. Ή  
Ορθόδοξος Εκκλησία πάντοτε έπεζήτησεν, όπως έφελκύση τάς διαφόρους 
χριστιανικάς Εκκλησίας καί Ομολογίας πρός μίαν από κοινου πορείαν 
αναζητήσεως τής απολεσθείσης ένότητος τών χριστιανών, έπί τώ σκοπώ 
όπως απαντες καταλήξουν είς τήν ένότητα τής πίστεως.

3. Ή  Ο ρθόδοξος Εκκλησία, αδιαλείπτως προσευχομένη «υπέρ της 
τών πάντων ένώσεως», μετέσχε τής Οίκουμενικής κινήσεως από τής πρώτης 
έμφανίσεως αύτής καί συνετέλεσεν είς τήν διάπλασιν καί περαιτέρω έξέλιξιν 
αύτής. Άλλωστε, ή Ορθόδοξος Εκκλησία, λόγω του οίκουμενικου πνεύμα
τος όπερ τήν διακρίνει, κατά τήν διάρκειαν τής ίστορίας αείποτε ήγωνίσθη 
πρός αποκατάστασιν τής χριστιανικής ένότητος. Διό καί ή ορθόδοξος με
τοχή είς τήν Οίκουμενικήν κίνησιν ούδόλως τυγχάνει ξένη πρός τήν φύ- 
σιν καί τήν ίστορίαν τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλ’αποτελεί συνεπή 
εκφρασιν τής αποστολικής πίστεως έντός νέων ίστορικών συνθηκών καί 
πρός αντιμετώπισιν νέων υπαρξιακών αίτημάτων.
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4. Υ πό  τό ανωτέρω πνευμα απασαι αί κατά τόπους άγιώταται 
Ορθόδοξοι Εκκλησίαι συμμετέχουν σήμερον ένεργώς είς διάφορα έθνικά, 
περιφερειακά καί διεθνη όργανα της Οίκουμενικης κινήσεως, ώς καί είς δια
φόρους διμερείς καί πολυμερείς Διαλόγους, παρά τάς κατά καιρούς πα- 
ρουσιαζομένας δυσκολίας καί κρίσεις είς τήν ομαλήν πορείαν της κινήσεως 
ταύτης. Ή  πολυδιάστατος αυτή οίκουμενιστική δραστηριότης πηγάζει έκ 
του αίσθήματος ύπευθυνότητος καί έκ της πεποιθήσεως ότι ή συνύπαρξις, 
ή αμοιβαία κατανόησις, ή συνεργασία καί αί κοιναί προσπάθειαι πρός μίαν 
χριστιανικήν ένότητα τυγχάνουν ουσιώδεις: «ίνα μή έγκοπήν τινα δώμεν τώ 
Εύαγγελίω  τον Χριστον»  (Α' Κορ. 9,12).

5. Ε ν  έκ τών κυρίων οργάνων της συγχρόνου Οίκουμενικης κινήσεως 
είναι καί τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.). Π αρά τό γεγονός 
ότι δέν συμπεριλαμβάνει τουτο είς τούς κόλπους αυτου άπάσας τάς χριστια- 
νικάς Εκκλησίας καί Ομολογίας καί ότι καί αλλοι οίκουμενικοί Οργανισμοί 
πληρουν μίαν σημαντικήν αποστολήν έν τή προωθήσει της Οίκουμενικης κι- 
νήσεως ευρύτερον, τό Π.Σ.Ε. αντιπροσωπεύει σήμερον εν συγκεκροτημένον 
οίκουμενικόν σώμα. Ώρισμέναι Ο ρθόδοξοι Εκκλησίαι ύπηρξαν ίδρυτικά 
μέλη αυτου καί έν συνεχεία απασαι αί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι απέβησαν 
μέλη αυτου. Ώς έχει ηδη δηλωθη πανορθοδόξως (Δ' Πανορθόδοξος Διά
σκεψις, 1968), ή Ο ρθόδοξος Εκκλησία αποτελεΐ πληρες καί ίσότιμον μέλος 
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών καί δ ι’ όλων τών είς τήν διάθεσιν 
αυτης μέσων συμβάλλει είς τήν προαγωγήν καί ευόδωσιν του όλου έργου 
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.

6. Ή  Ορθόδοξος Εκκλησία, παρά ταυτα, πιστή είς τήν έκκλησιολογίαν 
αυτης, είς τήν ταυτότητα της έσωτερικης αυτης δομης καί είς τήν διδα
σκαλίαν της αδιαιρέτου Εκκλησίας, συμμετέχουσα έν τω Οργανισμω του 
Π.Σ.Ε., ουδόλως παραδέχεται τήν ίδέαν της «ίσότητος τών Ομολογιών» καί 
ουδόλως δύναται νά δεχθή τήν ένότητα της Εκκλησίας ώς τινα διομολογι
ακήν προσαρμογήν. Ε ν  τω πνεύματι τούτω, ή ένότης ή οποία αναζητεΐται 
έν τω Π.Σ.Ε. δέν δύναται νά είναι προϊόν μόνον θεολογικών συμφωνιών. 
Ο  Θεός καλεΐ πάντα χριστιανόν είς τήν έν τω μυστηρίω καί τή παραδόσει 
βιουμένην έν τή Ο ρθοδόξω Εκκλησία ένότητα της πίστεως.

7. Α ί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι-μέλη του Π.Σ.Ε. αποδέχονται τό αρθρον 
βάσις του Καταστατικου καί τούς σκοπούς καί τάς έπιδιώξεις αυτου. Ε χο υ ν  
δέ αύται τήν βαθεΐαν πεποίθησιν ότι αί έκκλησιολογικαί προϋποθέσεις της 
Δηλώσεως τον Toronto (1950), τιτλοφορουμένης «Η  Εκκλησία, αί Εκκλησίαι 
καί τό Π αγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών», είναι κεφαλαιώδους σημασίας 
διά τήν Ορθόδοξον συμμετοχήν είς τό Συμβούλιον. Ό θεν, αυτονόητον ότι 
τό Π.Σ.Ε. δέν είναι καί έν ουδεμία περιπτώσει έπιτρέπεται νά καταστή ύπέρ- 
Εκκλησία: «Σκοπός τον Π αγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών δέν είναι νά 
διαπραγματεύηται ενώσεις μεταξύ τών Εκκλησιών, οπερ δύναται νά γίνη  
μόνον ύπό τών Εκκλησιών, ένεργουσών έξ ίδίας πρωτοβουλίας, άλλά νά 
φέρη τάς Εκκλησίας είς ζώσαν έπαφήν πρός άλλήλας καί νά προαγάγη  τήν
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μελέτην καί συζήτησιν των ζητημάτων της χριστιανικής ένότητος» (Δήλω- 
σις του Toronto, § 2).

8. Θεολογικαί μελέται καί άλλαι δραστηριότητες προγραμμάτων του 
Π.Σ.Ε. άποτελουν μέσα προσεγγίσεως τών Έκκλησιών. Ίδιαιτέρως πρέ
πει νά μνημονευθή τό έργον τής «Παγκοσμίου Κινήσεως περί Πίστεως καί 
Τάξεως» συνεχίζουσα Έπιτροπή «Πίστις καί Τάξις». Έπισημαίνεται ότι 
τό κείμενον «Βάπτισμα, Εύχαριστία, Λειτούργημα», καταρτισθέν υπό τής 
Έ πιτροπής ταύτης τή συμμετοχή καί ορθοδόξων θεολόγων, δέν έκφράζει 
τήν πίστιν τής Ορθοδόξου Έκκλησίας είς πλεΐστα σημεΐα κεφαλαιώ
δους σημασίας. Έ ν  τούτοις, άποτελεΐ σημαντικόν βήμα έν τή ίστορία τής 
Οίκουμενικής κινήσεως.

9. Τό Π.Σ.Ε. όμως, ώς όργανον τών Έκκλησιών-μελών αυτου, δέν 
άσχολεΐται μόνον μετά του έν τω πλαισίω τής Έπιτροπής «Πίστις καί Τά- 
ξις» διεξαγομένου πολυμερους Διαλόγου. Α ί πολύπλευροι δραστηριότητες 
αυτου είς τούς χώρους του Ευαγγελισμου, τής Διακονίας, τής Υ γείας, τής 
Θεολογικής έκπαιδεύσεως, του Διαθρησκειακου Διαλόγου, τής καταπολε- 
μήσεως του Φυλετισμου, τής προωθήσεως τών ίδεωδών της Είρήνης καί 
τής Δικαιοσύνης, καλύπτουν είδικάς άνάγκας τών Έκκλησιών καί του κό
σμου σήμερον καί παρέχουν ευκαιρίαν κοινής μαρτυρίας καί δράσεως. Ή  
Ορθόδοξος Έκκλησία έκτιμα τήν πολυδιάστατον ταύτην δραστηριότητα 
του Π.Σ.Ε. καί έν τω πλαισίω τών δυνατοτήτων αυτής συνεργάζεται πλήρως 
είς τούς προμνημονευθέντας τομεΐς.

10. Μετά τήν ΣΤ' Γενικήν Συνέλευσιν έν Vancouver διανοίγονται νέαι 
προοπτικαί διά μίαν περισσότερον σημαίνουσαν ορθόδοξον συμμετοχήν έν 
τω Συμβουλίω. Ή  έξισορρόπησις του θεολογικοϋ  καί του κοινωνικοϋ έργου 
του Συμβουλίου, ητις έπεχειρήθη έν Vancouver, διανοίγει νέας προοπτικάς 
πρός διείσδυσιν τής ορθοδόξου θεολογικής σκέψεως είς τήν ζωήν καί τάς 
δραστηριότητας του Π.Σ.Ε.

11. Αποτελεΐ όμως γεγονός, ότι μία ουσιαστική ορθόδοξος μαρτυ
ρία καί ή ίδιαιτέρα αυτής θεολογική συμβολή θά άποδυναμωθουν, έάν 
δέν άνευρεθουν έντός του Π.Σ.Ε. αί άναγκαΐαι έκεΐναι προϋποθέσεις, αί 
όποΐαι θά παράσχουν είς τάς Ο ρθοδόξους Έκκλησίας τήν δυνατότητα 
νά ένεργήσουν ίσοτίμως πρός τά λοιπά μέλη του Π.Σ.Ε., έπί τή βάσει τής 
ίδίας αυτών έκκλησιολογικής ταυτότητος, τουθ’ όπερ δέν συμβαίνει πάν
τοτε, λόγω τής τε δομής καί τών τήν λειτουργίαν του Π.Σ.Ε. διεπουσών 
διαδικασιακών άρχών.

Ταυτα ίσχύουν καί ώς πρός τήν συμμετοχήν καί συνεργασίαν 
τών κατά τόπους Ο ρθόδοξων Έκκλησιών μεθ’ έτέρων διαχριστιανικών 
Οργανισμών ώς ή Διάσκεψις Ευρωπαϊκών Έκκλησιών (Κ.Ε.Κ.) καί εί τι 
άλλο τοπικόν η περιφερειακόν Συμβούλιον, έν οίς ή Ορθόδοξος Έκκλησία 
καλεΐται ώσαύτως όπως συνεργασθή καί παράσχη τήν μαρτυρίαν αυτής.

Αναφορικώς πρός τά ώς άνω λεχθέντα έκφράζεται άνησυχία ώς 
πρός τήν συνεχιζομένην διόγκωσιν του Π.Σ.Ε. διά τής είσδοχής διαφόρων
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χριστιανικών κοινοτήτων ώς νέων μελών αύτου, τουθ’ όπερ θά μειώση μα- 
κροπροθέσμως τήν είς τά διάφορα διοικητικά καί συμβουλευτικά σώμα
τα του Π.Σ.Ε. ορθόδοξον παρουσίαν καί θά αποβή είς βάρος ενος υγιους 
Οίκουμενικου Διαλόγου έντός του Συμβουλίου. Διό καί πρέπει νά γίνουν 
νέαι αναγκαίαι ρυθμίσεις, έπί τώ σκοπώ όπως ή Ορθόδοξος Εκκλησία 
δυνηθή νά δώση έντός του Συμβουλίου τήν μαρτυρίαν καί τήν θεολογι- 
κήν αύτής συνεισφοράν, τήν όποίαν αναμένει έξ αύτής τό Π.Σ.Ε., κατά 
τά ήδη μεταξύ αύτου καί τών Ορθόδοξων-μελών αύτου συμπεφωνημένα 
(Desiderata Σόφιας).

12. Ή  Ο ρθόδοξος Εκκλησία εχει συνείδησιν του γεγονότος, ότι ή 
Οίκουμενική Κίνησις λαμβάνει νέας μορφάς, προκειμένου ί'να ανταποκριθή 
είς τάς νέας συνθήκας καί αντιμετωπίση τάς νέας προκλήσεις του συγ
χρόνου κόσμου. Είς τήν πορείαν ταύτην είναι απαραίτητος ή δημιουρ
γική συμβολή καί μαρτυρία τής Ορθοδόξου Εκκλησίας έπί τή βάσει τής 
Αποστολικής παραδόσεως καί πίστεώς της. Δεόμεθα όπως απασαι αί Χρι- 
στιανικαί Εκκλησίαι έργασθώσιν από κοινου όπως αποβή έγγύς ή ήμέρα, 
καθ’ ην ό Κύριος θά έκπλήρωση τήν έλπίδα τών Εκκλησιών, όπως γένηται 
«μία ποίμνη, είς ποιμήν» (Ίω.10,16).

* * *

*Σημεία χρήζοντα άμέσου προωθήσεως:
1. Ή  ανάγκη όπως ανευρεθουν έντός του Παγκοσμίου Συμβουλίου 

Εκκλησιών, τής Διασκέψεως τών Εύρωπαϊκών Εκκλησιών καί τών λοιπών 
διαχριστιανικών Οργανισμών, αί αναγκαίαι προϋποθέσεις, α'ίτινες θά πα
ράσχουν είς τάς Ο ρθοδόξους Εκκλησίας τήν δυνατότητα νά ένεργουν 
ίσοτίμως, πρός τά λοιπά μέλη τών ώς ανω Οργανισμών έπί τή βάσει τής 
ίδίας αύτών έκκλησιολογικής ταυτότητος, τουθ’ όπερ συχνάκις δέν συμβαί
νει λόγω τής δομής καί τών τήν λειτουργίαν τών ώς ανω διεκκλησιαστικών 
Οργανισμών διεπουσών διαδικασιακών αρχών.

Πρός τουτο είναι αναγκαίον όπως, τόσον έν τώ Π.Σ.Ε., όσον καί έν 
τοίς λοιποίς Οργανισμοίς γίνουν νέαι αναγκαίαι ρυθμίσεις, έπί τώ σκοπώ 
όπως ή Ορθόδοξος Εκκλησία δυνηθή ί'να δώση τήν μαρτυρίαν καί τήν θε- 
ολογικήν αύτής προσφοράν, ην αναμένουν έξ αύτής οί έν τή Οίκουμενική 
κινήσει έταίροι αύτής. Ίδιαιτέρως ώς πρός τάς σχέσεις τής Ορθοδόξου 
Εκκλησίας μετά του Π.Σ.Ε. δέον όπως έφαρμοσθουν καί τά λοιπά σημεία 
έκ τών desiderata τής Σόφιας έπί τών όποίων δέν έλήφθη ακόμη μέριμνα.

2. Ή  Ορθόδοξος Εκκλησία, συμμετέχουσα είς τόν έν τώ πλαισίω τής 
Επιτροπής «Πίστις καί Τάξις» διεξαγόμενον πολυμερή Θεολογικόν Διάλο
γον, δέον όπως έξεύρη τρόπους συντονισμου τών προσπαθειών αύτής ίδίως 
όσον αφορα είς τά έκκλησιολογικά κριτήρια τής συμμετοχής αύτής έν τώ 
πολυμερεί τούτω διαλόγω.

Ε ν  τώ έν Σαμπεζύ, Γενεύης, Ορθοδόξω Κέντρω του Οίκουμενικου 
Πατριαρχείου, τή 5η Νοεμβρίου 1986.
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ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Γ' ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ

Σαμπεζύ, 28 Οκτωβρίου — 6 Νοεμβρίου 1986
***

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙΝ 
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΤΗΣ 

ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΛΑΩΝ, ΚΑΙ 
ΑΡΣΙΝ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Ή  Ορθόδοξος Έκκλησία, έχουσα συνείδησιν τών φλεγόντων προ
βλημάτων, τά όποΐα άπασχολουν σήμερον όλόκληρον τήν άνθρωπότητα 
άνέγραψεν άρχήθεν είς τήν ήμερήσιαν διάταξιν τής Άγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου τό θέμα: «Συμβολή των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιων είς 
έπικράτησιν των χριστιανικων ίδεωδων της είρήνης, της έλευθερίας, της 
άδελφοσύνης καί της άγάπης μεταξύ των λαων, καί αρσιν των φυλετικων 
διακρίσεων». Είναι, βεβαίως, αυτονόητον ότι ό προβληματισμός αυτός τής 
Ορθοδόξου Έκκλησίας δέν έχει άποκλειστικόν χαρακτήρα: Απασχολεΐ 
όλους τούς χριστιανούς, όλας τάς θρησκείας καί, υπό διαφόρους μορφάς 
καί άποχρώσεις, έναρμονίζεται πρός τόν προβληματισμόν όλοκλήρου τής 
άνθρωπότητος.

Ποία όμως θά είναι ή κοινή βάσις, έπί τής όποίας οί Ορθόδοξοι, 
ζώντες υπό διαφόρους συνθήκας, θά πραγματοποιήσουν τά χριστιανικά 
ίδεώδη τής είρήνης, τής έλευθερίας, τής άδελφοσύνης καί τής άγάπης μετα
ξύ τών λαών; Ποία είναι, είδικώτερον, ή θέσις τής Ο ρθοδόξου Έκκλησίας 
έπί τών ίδεωδών αυτών καί ποίας προτάσεις δύναται αυτη νά κάμη, είς ποί- 
ας συγκεκριμένας ένεργείας νά προβή, διά νά συμβάλη τό κατ’ αυτήν είς τήν 
πραγματοποίησιν τών ίδεωδών τούτων; Έ π ί του σημείου τούτου ή Γ' Προ- 
συνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις κατόπιν έπισταμένης κατά στάδια μελέ
της του θέματος, έκφράζουσα τήν ίκανοποίησιν αυτής διά τά έπιτελεσθέντα 
καί έν πλήρει συνειδήσει τών κατά τό άνθρώπινον παραλείψεων, αί όποΐαι 
έσημειώθησαν η σημειουνται είς τόν χώρον αυτόν, υποβάλλει είς τήν Άγίαν 
καί Μεγάλην Σύνοδον τά κάτωθι:

Α'. Ή  αξία τού ανθρωπίνου προσώπου, θεμέλιον διά τήν ειρήνην
1. Έ χε ι ίδιαιτέραν σημασίαν νά τονισθή, έν πρώτοις, ότι ή βιβλι

κή έννοια τής είρήνης δέν συμπίπτει πρός μίαν ουδετέραν, άρνητικήν 
άντίληψιν, ή όποία θά τήν έταύτιζεν άπλώς πρός άπουσίαν πολέμου. Ή  
έννοια τής είρήνης ταυτίζεται πρός τήν άποκατάστασιν τών πραγμάτων 
είς τήν άρχικήν, προπτωτικήν των άκεραιότητα, όταν ό άνθρωπος έζη καί 
άνέπνεεν υπό τήν ζωογόνον πνοήν τής κατ’ είκόνα καί όμοίωσιν Θεου δη
μιουργίας του, δηλαδή τήν άποκατάστασιν τών σχέσεων καί τήν είρήνην 
μεταξύ Θεου καί άνθρώπων.

2. Πράγματι δέ, καθ’ όλην τήν περίοδον του ίστορικου βίου της, ή
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Ορθοδοξία ύπηρέτησε μέ συνέπειαν, συνέχειαν καί ζηλον τό μεγαλεΐον αυτό 
του ανθρωπίνου προσώπου μέ όλην τήν απολυτότητα καί καθολικότητα, μέ 
τάς οποίας συνεδέθη τουτο είς τά πλαίσια της χριστιανικης ανθρωπολογίας. 
Ο  ανθρωπος, ώς κορύφωσις καί συγκεφαλαίωσις τής θείας δημιουργίας καί 
ώς κ α τ’ είκόνα καί κ α θ ’ όμοίωσιν πλασθείς τον Δημιουργον του, ύπηρξε 
διά τήν Ο ρθόδοξον Εκκλησίαν τό καθ’ όλου περιεχόμενον της αποστολης 
της είς τόν κόσμον καί τήν ίστορίαν της σωτηρίας. Ή  αποκατάστασις του 
ανθρώπου είς τό αρχέγονον μεγαλεΐον καί κάλλος του «κατ’ είκόνα καί κ α θ ’ 
όμοίωσιν» έταυτίσθη απολύτως μέ τήν αποστολήν της. Καί αυταί ακόμη αί 
καθαρώς θεολογικαί έριδες, αί καταλήξασαι είς τήν δογματικήν διατύπωσιν 
της Τριαδολογικης, της Χριστολογικης καί της Εκκλησιολογικης διδασκα
λίας του Χριστιανισμου, απεσκόπουν, έν τελευταία αναλύσει, είς τήν διαφύ- 
λαξιν της αυθεντικότητος καί της πληρότητος της χριστιανικης διδασκαλίας 
διά τόν ανθρωπον καί τήν σωτηρίαν του.

3. Ή  ίερότης καί θειότης του ανθρωπίνου προσώπου ύπηρξεν ή 
πηγή έμπνεύσεως δι’ όσους Πατέρας της Εκκλησίας ένεβάθυναν είς τό 
μυστήριον της θείας οίκονομίας. Ο  αγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τονίζει 
χαρακτηριστικώς διά τόν ανθρωπον, ότι ο δημιουργός «οϊόν τινα κόσμον 
έτερον, έν μικρώ μέγαν, έπί τής γή ς  ίστησιν, άγγελον άλλον, προσκυνητήν  
μικτόν, έπόπτην τής όρατής κτίσεως, μύστην τής νοουμένης, βασιλέα τών 
έπί γής,... ζώον έντανθα οίκονομούμενον, καί άλλαχον μεθιστάμενον, καί 
πέρας τον μυστηρίου, τή  πρός Θεόν νεύσει θεούμενον» (Ομιλία, 45,7. PG 
36,632). Ο  λόγος της δημιουργίας συνεκεφαλαιώθη μέ τήν ένανθρώπησιν 
του Λόγου του Θεου καί τήν θέωσιν του ανθρώπου: «Ο Χριστός, νέον 
τόν παλαιόν άνθρωπον άποτελών» ( Ιππολύτου, Κατά αιρέσεων, 10,34. PG 
16,3454), «συναπεθέου γε  τόν άνθρωπον, άπαρχήν τής έν ημίν έλπίδος» 
(Ευσεβίου, Ε ύαγγελική  Απόδειξις, 4,14. PG 22,289). Τουτο διότι, όπως είς 
τόν παλαιόν Α δάμ  ένυπηρχεν ηδη ολόκληρον τό ανθρώπινον γένος, ουτω 
καί είς τόν νέον Ά δάμ συνεκεφαλαιώθη ολόκληρον έπίσης τό ανθρώπινον 
γένος. Ο  αγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος έτόνιζε χαρακτηριστικώς, ότι «π α ρ ’ 
ημίν άνθρωπότης μία, τό γένος άπαν» (Ομιλία, 31,15. PG 36,149). Ή  διδα
σκαλία αυτή του Χριστιανισμου διά τήν ίερότητα του ανθρωπίνου γένους 
είναι άνεξάντλητος πηγή  κάθε χριστιανικης προσπαθείας διά τήν περιφρού- 
ρησιν της αξίας καί του μεγαλείου του ανθρωπίνου προσώπου.

4. Ε π ’ αυτης της βάσεως είναι απαραίτητον νά αναπτυχθή πρός 
όλας τάς κατευθύνσεις ή διαχριστιανική συνεργασία διά τήν προστασίαν 
της αξίας του ανθρωπίνου προσώπου, αυτονοήτως δέ καί του αγαθου της 
είρήνης, ουτως ώστε αί είρηνευτικαί προσπάθειαι όλων ανεξαιρέτως τών 
χριστιανών νά αποκτουν μεγαλύτερον βάρος καί δύναμιν.

5. Ώς προϋπόθεσις μιάς ευρυτέρας έν προκειμένω συνεργασίας δύ- 
ναται νά χρησιμεύση ή κοινή αποδοχή της ύψίστης αξίας του ανθρωπίνου 
προσώπου. Ε ν  προκειμένω δύναται νά αξιοποιηθή καί ή κτηθεΐσα πεΐρα 
τών Ορθόδοξων Εκκλησιών. Πάντα ταυτα αποτελουν κλησιν παντός
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ανθρώπου πρός είρηνικήν καί δημιουργικήν έργασίαν. Α ί κατά τόπους 
Ορθόδοξοι Εκκλησίαι, έν στενή συνεργασία μεθ’ όλων τών αγαπώντων τήν 
είρήνην οπαδών τών λοιπών έν τώ κόσμω θρησκειών, θεωρουν χρέος των 
νά έργάζωνται διά τήν είρήνην έπί τής γής καί τήν έπικράτησιν αδελφικών 
σχέσεων μεταξύ τών λαών. Αί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι καλουνται νά συμβά
λουν είς τήν διαθρησκειακήν συνεννόησιν καί συνεργασίαν, δι’ αύτής δέ είς 
τήν απάλειψιν του φανατισμου από πάσης πλευράς καί τοιουτοτρόπως είς 
τήν συμφιλίωσιν τών λαών καί έπικράτησιν τών αγαθών της έλευθερίας καί 
τής είρήνης είς τόν κόσμον πρός έξυπηρέτησιν του συγχρόνου ανθρώπου, 
ανεξαρτήτως φυλής καί θρησκεύματος. Εννοείτα ι ότι ή συνεργασία 
αύτή αποκλείει τόσον τόν συγκρητισμόν, όσον καί τήν έπιδίωξιν έπιβολής 
όποιασδήποτε θρησκείας έπί τών αλλων.

6. Έ χομεν τήν πεποίθησιν ότι, ώς συνεργοί Θεου, δυνάμεθα νά προ- 
χωρήσωμεν είς τήν διακονίαν ταύτην από κοινου μεθ’ όλων τών ανθρώπων 
καλής θελήσεως, τών αγαπώντων τήν αληθή είρήνην, έπ’ αγαθώ τής 
ανθρωπίνης κοινωνίας έπί τοπικου, έθνικου καί διεθνους έπίπεδου. Ή  δια
κονία αύτή είναι έντολή Θεου (Ματθ. 5,9).

Β'. Ή  αξία τής ανθρωπίνης έλευθερίας.
1. Επιστέγασμα του ανθρωπίνου προσώπου τόσον ώς μεμονωμένου 

φορέως της είκόνος τοϋ προσωπικού Θεοϋ, όσον καί ώς κοινωνίας προσώ
πων αντανακλώντων διά τής ένότητος του ανθρωπίνου γένους τήν έν τή 
Άγία Τριάδι ζωήν καί κοινωνίαν τών θείων προσώπων, αποτελεί τό θείον 
δώρον τής έλευθερίας, διά του όποίου ό ανθρωπος, αποκτών συνείδησιν 
του έαυτου του, αποκτα συγχρόνως τήν δυνατότητα νά έκλέγη μεταξύ του 
καλου καί του κακου (Γεν. 2,16-17). Ή  έλευθερία, έπομένως, αποτελεί διά 
τόν ανθρωπον θείον δώρον, τό όποίον τόν καθιστα μέν ίκανόν νά προοδεύη 
συνεχώς κατά ανοδικήν πορείαν πρός τήν πνευματικήν τελειότητα, αλλά τό 
όποίον, συγχρόνως, έμπερικλείει τόν κίνδυνον τής παρακοής, τής εναντι του 
Θεου αύτονομήσεως καί, δ ι’ αύτής, τής πτώσεως. Ε ξ  ου καί ό τρομακτικός 
ρόλος, τόν όποίον διαδραματίζει είς τά θέματα είρήνης καί έλευθερίας τό έν 
τώ ανθρώπω καί έν τώ κόσμω κακόν.

Συνέπεια του κακου τούτου είναι αί έπικρατουσαι σήμερον έν τή ζωή 
ατέλειαι καί έλλείψεις: ή έκκοσμίκευσις, ή βία, ή εκλυσις τών ήθων, τά πα
ρατηρούμενα αρνητικά φαινόμενα είς μερίδα τής συγχρόνου νεότητος, ό 
φυλετισμός, οί έξοπλισμοί, οί πόλεμοι καί τά τούτων απότοκα κοινωνικά 
κακά, ή κατάθλιψις τών μαζών, ή κοινωνική ανισότης, ό περιορισμός τών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων είς τόν χώρον τής έλευθερίας τών συνειδήσε
ων καί τής θρησκευτικής είδικώτερον έλευθερίας, ητις εις τινας γνωστάς 
περιπτώσεις καταπιέζεται μέχρι του σημείου παντελους αφανισμου πάσης 
θρησκευτικής έκδηλώσεως, ή οίκονομική αθλιότης, ή ανισος κατανομή ή 
καί ή παντελής στέρησις τών καταναλωτικών αγαθών, ό φυσικός μαρασμός, 
ή πείνα τών υποσιτιζομένων έκατομμυρίων ανθρώπων, αί βίαιαι μετακινή
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σεις, τό προσφυγικόν χάος καί αί μεταναστεύσεις πληθυσμών, ή καταστρο
φή του περιβάλλοντος, τά προβλήματα τών έν έξελίξει κοινωνιών έν μέσω 
μιας άνίσως έκβιομηχανοποιημένης καί τεχνοκρατουμένης άνθρωπότητος, 
αί προσδοκίαι τής μελλοντολογίας - πάντα ταυτα υφαίνουν τό άπέραντον 
άγχος τής άγωνιώδους συγχρόνου άνθρωπότητος. Μιας άνθρωπότητος 
όμως, ή όποία, άκριβώς έν τω μέσω τών διαιρέσεών της, άποκτα έντονώτερον 
τήν συνείδησιν, ότι περικλείει τά σπέρματα τής όντολογικης ένότητος τοϋ 
άνθρωπίνου γένους , τό όποΐον, όπως διά του πρώτου Αδάμ συνάπτεται 
πρός τόν Δημιουργόν, ουτω καί διά του δευτέρου ’Αδάμ, τηρεΐται έν ένότητι 
μετά του Θεου καί Πατρός.

2. Έ να ντι τής καταστάσεως αυτής, ή όποία ώδήγησεν είς τήν 
άποδυνάμωσιν τής θεωρήσεως του άνθρωπίνου προσώπου, καθήκον 
τής Ορθοδόξου Έκκλησίας είναι όπως, άποφεύγουσα τούς προβλημα
τισμούς του ορθολογισμου, προβάλη σήμερον, μέσα άπό τό κήρυγμα, τήν 
θεολογίαν, τήν λατρείαν καί τό ποιμαντικόν έργον της, τό πρόσωπον του 
χριστιανοϋ άνθρώπου ώς προσώπου-ύποκειμένου. Είς τό καθήκον τουτο ή 
Ορθόδοξος Έκκλησία καλεΐται νά άνταποκριθή έπιτυχώς, διότι ό πυρήν 
τής άνθρωπολογίας της ευρίσκεται είς τήν έλευθερίαν του άνθρώπου, μέ τήν 
όποίαν τόν έπροίκισεν ό Δημιουργός του καί ή όποία διασώζεται κατά τό 
μέτρον, κατά τό όποΐον έκλέγει ουτος νά είναι έλεύθερος όχι άνεξαρτήτως 
του δημιουργου του, άλλ’έλευθέρως υποτασσόμενος είς αυτόν καί είς τό 
σχέδιον τό όποΐον ουτος συνέλαβε δ ι’ αυτόν.

Γ .  Αποστολή τή ς  Ο ρθοδοξίας ε ίς  τόν σύγχρονον κόσμον
1. Ή  Ορθοδοξία δύναται καί οφείλει νά συμβάλη θετικώς είς τήν 

άποκατάστασιν τής οργανικής σχέσεως του συγχρόνου διεθνους Διαλό
γου πρός τά κατ’ έξοχήν χριστιανικά ίδεώδη της είρήνης, τής έλευθερίας, 
τής άδελφοσύνης, τής άγάπης καί τής κοινωνικής δικαιοσύνης μεταξύ τών 
λαών, διακηρύττουσα τήν περί άνθρώπου καί κόσμου χριστιανικήν πίστιν, 
ώς έπραξε τουτο είς τήν καθ’ όλου ίστορικήν πορείαν αυτής, διά νά έπιτύχη 
τήν άναμόρφωσιν τής πνευματικής καί πολιτιστικής ταυτότητος του κόσμου. 
Ή  περί θείας προελεύσεως καί ένότητος του άνθρωπίνου γένους καί του κό
σμου χριστιανική πίστις, έν άρρήκτω πάντοτε σχέσει πρός τήν ιερότητα, τήν 
αύτοτέλειαν καί τήν ύψίστην άξίαν τοϋ άνθρωπίνου προσώπου, ευρίσκεται 
υπολανθανόντως είς τήν βάσιν του συγχρόνου διεθνους Διαλόγου διά τήν 
είρήνην, τήν κοινωνικήν δικαιοσύνην καί τά άνθρώπινα δικαιώματα. Ή  
ίδέα τής καθολικότητος τών ίδεωδών τούτων, ητις άποτελεΐ τήν βάσιν του 
συγχρόνου Διαλόγου, θά ητο σχεδόν άδιανόητος άνευ τής χριστιανικής δι
δασκαλίας διά τήν οντολογικήν ένότητα του άνθρωπίνου γένους.

2. Ή  άναγωγή τής ένότητος του άνθρωπίνου γένους είς τό άρχέτυπον 
ζεϋγος της θείας δημιουργίας καθίσταται ή συγκεκριμένη πηγή τών άγαθών 
τής έλευθερίας, τής ίσότητος, τής άδελφοσύνης καί τής κοινωνικής δικαι
οσύνης. Ή  χριστιανική διδασκαλία διά τήν έν Χριστω «άνακεφαλαίωσιν»
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τών πάντων (Ε φ . 1,10) αποκατέστησε τήν ίερότητα καί τό ύπέροχον 
μεγαλεΐον του ανθρωπίνου προσώπου καί κατήργησε τόν κόσμον της δια- 
σπάσεως, της αλλοτριώσεως, τών φυλετικών διακρίσεων καί του μίσους. Ή  
έν Χριστω πρόσληψις όλοκλήρου του άνθρωπίνου γένους καί τον κόσμου 
ανασυνέθεσε τήν οργανικήν ένότητα αυτών είς εν σώμα, διό καί διεκηρύ- 
χθη ότι «ούκ ένι Ιουδαίος ούδέ "Ελλην, ούκ ένι δονλος ούδέ έλεύθερος, 
ούκ ένι άρσεν καί θήλυ· πάντες γάρ είς έστέ έν Χριστώ  Ιησον»  (Γαλ. 3,28). 
Συγχρόνως πιστεύομεν ότι ή ένότης αυτή δέν είναι κάτι στατικόν καί μονο
λιθικόν. Ε χ ε ι  απέραντον δυναμισμόν καί ποικιλίαν, διότι έκπηγάζει έκ της 
έν κοινωνία προσώπων έπιτυγχανομένης ένότητος, κατά τό πρότυπον της 
ένότητος τών τριών προσώπων της Άγίας Τριάδος.

Δ '. Π ερ ί ειρήνης κα ί δικαιοσύνης
1. Ή  ανθρωπότης καταβάλλει προσπαθείας, όπως ή έχθρα καί ή 

δυσπιστία, αί δηλητηριάζουσαι τήν διεθνη ατμοσφαΐραν, παραχωρήσωσι 
τήν θέσιν είς τήν φιλίαν καί τήν αλληλοκατανόησιν, όπως ή αμιλλα είς τόν 
έξοπλισμόν αντικατασταθή ύπό ολοκληρωτικου καί πλήρους αφοπλισμου, 
όπως ο πόλεμος, ώς μέσον έπιλύσεως τών διεθνών προβλημάτων, αποβληθή 
διά παντός από τήν ζωήν της κοινωνίας.

2. Κατά τά ανωτέρω ή Ο ρθόδοξος Εκκλησία αγωνίζεται πάντοτε 
διά τήν έπικράτησιν τών χριστιανικών ίδεωδών της είρήνης, της έλευθερίας, 
της ίσότητος, της αδελφοσύνης, της κοινωνικης δικαιοσύνης καί της αγάπης 
μεταξύ τών λαών. Αυτή αυτη ή έν Χριστω Άποκάλυψις χαρακτηρίζεται 
«εύαγγέλιον τής είρήνης» (Ε φ . 6,15), διότι ο Χριστός, «είρηνοποιήσας διά 
τον αίματος τον Σ ταυρον τά πάντα  (Κόλ. 1,20), «εύηγγελίσατο είρήνην 
τοίς μακράν καί τοίς έγγύς»  (Ε φ . 2,17) καί κατέστη «η είρήνη ημών» (Εφ . 
2,14). Ή  είρήνη αυτή, ή «πάντα νονν ύπερέχουσα»  (Φιλ. 4,7), ώς είπεν ο 
ίδιος ο Κύριος είς τούς μαθητάς του κατά τήν έσπέραν του Μυστικου Δεί
πνου, είναι ευρυτέρα καί ουσιαστικωτέρα από τήν είρήνην, τήν οποίαν 
έπαγγέλλεται ο κόσμος: «Είρήνην άφίημι ύμίν, είρήνην τήν έμήν δίδω
μι ύμίν· ού καθώς ό κόσμος δίδωσιν, έγώ δίδωμι ύμίν» ( Ιω. 14,27). Καί 
τουτο διότι ή είρήνη του Χριστου είναι ο ώριμος καρπός της έν αυτω 
άνακεφαλαιώσεως τών πάντων, της αναδείξεως της ίερότητος καί του με
γαλείου του ανθρωπίνου προσώπου ώς είκόνος Θεου, της προβολης της 
έν αυτω οργανικης ένότητος του ανθρωπίνου γένους καί του κόσμου, της 
έν τω σώματι του Χριστου καθολικότητος τών ίδεωδών της είρήνης, της 
έλευθερίας, της ίσότητος καί της κοινωνικης δικαιοσύνης, καί, τέλος, της 
καρποφορίας της χριστιανικης αγάπης μεταξύ τών ανθρώπων καί τών λαών 
του κόσμου. Ή  πραγματική είρήνη είναι ο καρπός της έπικρατήσεως έπί της 
γης όλων αυτών τών χριστιανικών ίδεωδών. Είναι ή ανωθεν είρήνη, περί της 
οποίας πάντοτε εύχεται ή Ορθόδοξος Εκκλησία είς τάς καθημερινάς της 
δεήσεις, έξαιτουμένη ταύτην παρά του Θεου, του τά πάντα δυναμένου καί 
είσακούοντος τάς προσευχάς τών μετά πίστεως αυτω προσερχομένων.
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3. Ε κ  τών ανωτέρω καθίσταται δήλον, διατί ή Εκκλησία, ώς 
«Σώμα Χριστοϋ»  (Α' Κορ. 12,27), προεβλήθη ώς «η ορασις της είρήνης» 
του κόσμου (Ωριγένους, είς Ίερ. 9,2. PG 13,349), ήτοι τής πραγματικής καί 
καθολικής είρήνης, οί'αν εύηγγελίσατο ό Χριστός. «Ημείς», λέγει Κλήμης ό 
Άλεξανδρεύς, ειμεθα «τό είρηνικόν γένος» (Παιδαγ. 2,2. PG 8,428), ειμεθα 
οί «είρηνικοί στρατιώται» του Χριστου (Προτρεπτ. 11. PG 8,236). Ή  είρήνη, 
λέγει αλλαχου ό ιδιος, είναι συνώνυμον τής δικαιοσύνης (Στρωμ. 4,25. PG 
8,1369-72). Ο  δέ αγιος Βασίλειος προσθέτει: «ού δύναμαι πείσαι έμαυτόν, 
οτι ανευ της είς άλλήλους άγάπης καί ανευ τοϋ, τό είς έμέ ηκον, είρηνεύειν 
πρόςπάντας δύναμαι αξιος κληθηναι δοϋλος Ιησοϋ Χριστοϋ» (Επιστ. 203,2. 
PG 32,737). Τουτο είναι τόσον αύτονόητον διά τόν Χριστιανόν, ώστε «ούδέν  
οντως ϊδιόν έστι Χριστιανοϋ ώς τό είρηνοποιείν» (Επιστ. 114. PG 32,528). Ή  
είρήνη του Χριστου είναι ή μυστική δύναμις, ή όποία πηγάζει από τήν κα- 
ταλλαγήν του ανθρώπου πρός τόν ούράνιον Πατέρα του: «κατά πρόνοιαν 
Ιησοϋ τοϋ τά πάντα έν πασιν ένεργοϋντος, καί ποιοϋντος είρήνην αρρητον 
καί έξ αίώνος προωρισμένην καί άποκαταλλάσσοντος ημας έαυτώ καί έν 
έαυτώ τώ Πατρί» (Διονυσίου Άρεοπαγίτου, Π ερί θ. όνομ. 11,2,4. PG 3,953).

4. Οφείλομεν συγχρόνως νά υπογραμμίσωμεν ότι τό πνευματικόν 
δώρον τής είρήνης έξαρτάται καί από τήν ανθρώπινην συνεργίαν. Τό Άγιον 
Πνευμα χορηγεί πνευματικά δώρα, όταν υπάρχη ανάβασις τής ανθρωπίνης 
καρδίας πρός τόν Θεόν, όταν έν μετανοία έπιζητή κανείς τήν δικαιοσύνην 
του Θεου. Τό θείον δώρον τής είρήνης έμφανίζεται έκεί, ενθα οί Χριστιανοί 
καταβάλλουν προσπαθείας είς τό εργον τής πίστεως, τής αγάπης καί τής 
έλπίδος έν Χριστώ Ίησου τώ Κυρίω ήμών (Α ’ Θέσ. 1,3).

5. Ομιλουντες περί τής είρήνης του Χριστου, ώς τής αληθους είρήνης, 
έννοουμεν τήν έν τή Εκκλησία έπιτυγχανομένην είρήνην. Ή  άμαρτία είναι 
πνευματική ασθένεια, τής όποίας τά έξωτερικά συμπτώματα είναι αί τα- 
ραχαί, αί εριδες, οί πόλεμοι μέ τάς τραγικάς των συνεπείας. Ή  Εκκλησία 
έπιδιώκει νά έξαλείψη όχι μόνον τά έξωτερικά συμπτώματα αύτής τής 
ασθενείας, αλλά καί τήν αίτίαν αύτών, τήν άμαρτίαν.

6. Συγχρόνως, ή Ορθόδοξος Εκκλησία θεωρεί καθήκον αύτής νά 
έπικροτή πάν ό,τι έξυπηρετεί πράγματι τήν είρήνην (Ρώμ. 14,19) καί ανοίγει 
τήν όδόν πρός τήν δικαιοσύνην, τήν αδελφοσύνην, τήν αληθή έλευθερίαν καί 
τήν αμοιβαίαν αγάπην μεταξύ όλων τών τέκνων του ένός ούρανίου Πατρός, 
ώς καί μεταξύ όλων τών λαών, τών αποτελούντων τήν ένιαίαν ανθρωπίνην 
οίκογένειαν. Συμπάσχει δέ μεθ’όλων τών Χριστιανών, οί όποίοι, είς διάφο
ρα μέρη του κόσμου, στερουνται του αγαθου τής είρήνης καί υφίστανται 
διωγμούς, λόγω τής χριστιανικής των πίστεως.

Ε'. Η  ειρήνη ώς άποτροπή τον πολέμου
1. Ή  Ορθοδοξία καταδικάζει γενικώς τόν πόλεμον, τόν όποίον θεωρεί 

ώς απόρροιαν του έν τώ κόσμω κακου καί τής άμαρτίας, έπιτρέψασα κατά 
συγκατάβασιν πολέμους πρός αποκατάστασιν τής καταπατηθείσης δικαιο
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σύνης καί έλευθερίας.
2. Δέν έχει διά τουτο κανένα δισταγμόν νά διακηρύξη ότι είναι 

έναντίον πάσης μορφής έξοπλισμών, συμβατικων, πυρηνικων καί διαστη- 
μικων, όθενδήποτε προερχομένων, διότι ό πυρηνικός ίδία πόλεμος έχει ώς 
έπακόλουθον τήν καταστροφήν τής δημιουργίας, τήν έξαφάνισιν τής ζωής 
άπό προσώπου τής γής. Αυτό δέ οφείλει νά τό πράξη πολύ περισσότερον 
σήμερον, ότε γνωρίζομεν καλλίτερον τήν καταστρεπτικήν δύναμιν τών 
πυρηνικών όπλων. Αί συνέπειαι ένδεχομένου πυρηνικοϋ πολέμου θά είναι 
τρομακτικαί, όχι μόνον διότι θά έπέλθη θάνατος είς άπρόβλεπτον άριθμόν 
άνθρώπων, άλλά καί διότι δ ι’ όσους θά έπιζήσουν ό βίος θά καταστή 
άβίωτος. Θά έμφανισθουν άνίατοι άσθένειαι καί θά προκληθουν γενετι- 
καί άλλαγαί, αί όποΐαι θά έπηρεάζουν καταστρεπτικώς καί τάς έπομένας 
γενεάς, έάν βεβαίως έναπομείνη κάτι έπί τής γής. Συμφώνως πρός γνώ- 
μας είδικών έπιστημόνων άλλη φοβερά συνέπεια ένός πυρηνικου πολέ
μου θά είναι ό ονομαζόμενος «πυρηνικός χειμών». Θά προκληθή άλλαγή 
του κλίματος είς τόν πλανήτην μας καί θά έκλείψη ή ζωή. Έ ξ  αυτών συν
άγεται ότι ό πυρηνικός πόλεμος είναι άνεπίτρεπτος άπό πάσης έπόψεως, 
φυσικής καί ήθικής. Ε ίναι έγκλημα κατά τής άνθρωπότητος καί θανάσιμον 
άμάρτημα έναντι του Θεου, τό έργον του όποίου καταστρέφει. Καθήκον 
λοιπόν τών Ορθοδόξων Έκκλησιών, τών άλλων Χριστιανών καί όλης τής 
άνθρωπότητος είναι νά προλάβουν αυτόν τόν κίνδυνον. Έ κ  παραλλήλου 
είμεθα βέβαιοι ότι ή έρευνα καί ή έκμετάλλευσις του κοσμικου χώρου διά 
είρηνικούς καί έποικοδομητικούς σκοπούς δέν έρχονται είς άντίθεσιν πρός 
τήν θέλησιν του Θεου.

3. Παρατηρουμεν ότι ό άναφυόμενος είς τάς ήμέρας μας κίνδυνος τής 
πυρηνικής καταστροφής καί τό αίσθημα άδυναμίας ένώπιον αυτου όδηγεΐ 
χριστιανούς τινας είς τήν σκέψιν ότι αυτή ή παγκόσμιος άπειλή είναι σημεΐον 
τής Δευτέρας Π αρουσίας του Κυρίου ήμών. Ό  ίδιος όμως ό Κύριος ήμών 
Ίησους Χριστός, καίτοι προλέγει τά πρόδρομα σημεΐα τής έσχάτης ήμέρας, 
έν τούτοις μας προφυλάσσει άπό τό σκάνδαλον διαφόρων λογισμών περί 
του τέλους του κόσμου, λέγων ότι «περί δέ της ημέρας έκείνης καί της ωρας 
ούδείς οΐδε» (Μάρκ.13,32). Αί προσπάθειαι ήμών διά τήν άποτροπήν τοϋ 
πολέμου καί τήν έπικράτησιν τής είρήνης ουδόλως άναιρουν τήν πίστιν τών 
χριστιανών, ότι τό σύμπαν όλον καί ό άνθρωπος ευρίσκονται είς τάς χεΐρας 
του Θεου, όστις έν σοφία έδημιούργησε τόν κόσμον, προνοεΐ περί αυτου καί 
κυβερνα αυτόν. Ό  Θεός κατευθύνει τήν ίστορίαν έν κραταια χειρί πρός τό 
μέλλον, οί δέ χριστιανοί βιουν άπό τουδε έν τή Έκκλησία τήν έσχατολογικήν 
πραγματικότητα τής Βασιλείας του Θεου, προσδοκώντες καινήν γήν καί 
καινούς ουρανούς. Διά τουτο, μολονότι άνησυχουν διά τήν έκτασιν του 
έν τω κόσμω κακου καί άγωνίζονται νά τό περιορίσουν, δέν περιπίπτουν 
είς άπόγνωσιν, διότι βλέπουν τά πάντα υπό τό πρΐσμα τής αίωνιότητος, 
προσδοκώντες άνάστασιν νεκρών καί ζωήν του μέλλοντος αίώνος.
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ΣΤ'. Φ υλετικαί κα ίλο ιπ α ί διακρίσεις
1. Ο  Κύριος, ώς Βασιλεύς τής δικαιοσύνης ( Ε βρ . 7,2-3), αποδοκιμάζει 

τήν βίαν καί τήν αδικίαν (Ψαλμ. 10,5), καταδικάζει τήν απάνθρωπον στάσιν 
πρός τόν συνάνθρωπον (Μαρκ. 25,41-46. Ιακ. 2,15-16). Είς τήν Βασιλείαν 
αυτου, ή οποία αρχίζει ηδη έδώ είς τήν γην καί έχει κατ’ έξοχήν πνευματικόν 
χαρακτηρα, δέν ύπάρχει τόπος ούτε διά τά έθνικά μίση, ούτε δι’ οίανδήποτε 
έχθραν καί μισαλλοδοξίαν ( Ήσ. 11,6. Ρωμ. 12,10).

2. Ιδιαιτέρα μνεία θά πρέπει νά γίνη είς τό σημεΐον αυτό διά τήν θέ- 
σιν της Ο ρθοδοξίας έναντι τών φυλετικών διακρίσεων. Ή  θέσις αυτή είναι, 
έν προκειμένω σαφής: ή Ορθοδοξία πιστεύει ότι ο Θεός «έποίησέν τε έξ 
ενός αίματος παν έθνος άνθρώπων κατοικείν έπί παν τό πρόσωπον τής 
γής» (Πράξ. 17,26) καί ότι έν Χριστω «ούκ ένι Ιουδαίος ούδέ Ελλην, ούκ 
ένι δονλος ούδέ έλεύθερος, ούκ ένι άρσεν καί θήλυ πάντες γάρ είς έστε έν 
Χριστώ  Ιησον»  (Γαλ. 3,28). Συνεπής πρός τήν πίστιν αυτήν, ή Ορθόδοξος 
Εκκλησία δέν δέχεται τάς φυλετικάς διακρίσεις, οίασδήποτε μορφης, έφ’ 
όσον αύται προϋποθέτουν αξιολογικήν διαφοράν μεταξύ τών ανθρωπίνων 
φυλών καί συνεπάγονται διαβάθμισιν δικαιωμάτων. Διακηρύσσουσα δέ τήν 
έπείγουσαν ανάγκην της πλήρους αρσεως τών διακρίσεων καί της παροχης 
δυνατότητος ολοπλεύρου αναπτύξεως όλων τών κατοίκων της γης, δέν 
περιορίζει τήν ύποστήριξιν αυτης είς μόνην τήν αρσιν τών διακρίσεων, αί 
οποΐαι έχουν ώς κριτήριον τό χρώμα της φυλης καί έντοπίζονται μόνον είς 
ώρισμένας περιοχάς του πλανήτου μας, αλλά έπεκτείνει αυτήν καί είς τήν 
καταπολέμησιν όλων τών διακρίσεων είς βάρος διαφόρων μειονοτήτων.

3. Ή  μειονότης, είτε είναι θρησκευτική είτε γλωσσική είτε έθνική, πρέ
πει νά τυγχάνη σεβασμου της ίδιομορφίας της. Ή  έλευθερία του ανθρώπου 
είναι συνδεδεμένη πρός τήν έλευθερίαν της κοινότητος, είς τήν οποίαν ούτος 
ανήκει. Εκάστη κοινότης πρέπει νά έξελίσσεται καί νά αναπτύσσεται συμ- 
φώνως πρός τά ίδιαίτερα γνωρίσματά της. Ε ν  προκειμένω ο πλουραλισμός 
θά έπρεπε νά ρυθμίζη τήν ζωήν όλων τών χωρών. Ή  ένότης ένός έθνους, 
μιάς χώρας η ένός κράτους θά έπρεπε νά κατανοηται ώς τό δικαίωμα δια- 
φορότητος τών ανθρωπίνων κοινοτήτων.

4. Ή  Ο ρθοδοξία χωρίς συμβιβασμούς καταδικάζει τό απάνθρωπον 
σύστημα τών φυλετικών διακρίσεων καί τήν ίερόσυλον διακήρυξιν περί 
δηθεν συμφωνίας αυτου πρός τά χριστιανικά ίδεώδη. Είς τό έρώτημα 
«καί τίς έστί μου ό πλησίον;», ο Χριστός απήντησε μέ τήν παραβολήν του 
καλου Σαμαρείτου. Καί ουτω μάς έδίδαξε τήν κατάλυσιν κάθε μεσοτοίχου 
έχθρας καί προκαταλήψεως. Ή  Ορθοδοξία ομολογεΐ ότι κάθε ανθρωπος, 
ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, φυλης, έθνικότητος, γλώσσης, είναι 
φορεύς της είκόνος Θεου, αδελφός η αδελφή μας, ίσότιμον μέλος της 
ανθρωπίνης οίκογενείας.

Ζ '. Αδελφοσύνη κα ί άλληλεγγύη  μετα ξύ  των λαών
1. Ή  τελευταία αυτή διαπίστωσις μάς οδηγεΐ αβιάστως είς τήν βαθυ-
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τέραν σύλληψιν τής ίδιοτύπου συμβολής τής Ο ρθοδοξίας είς τήν μεταξύ 
τών λαών αλληλεγγύην καί καλλιέργειαν τής πρός αλλήλους αδελφοσύνης. 
Πράγματι, αί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι εχουν τήν δυνατότητα νά συμβάλουν 
διά τής καλλιεργείας του έκκλησιαστικου πληρώματος καί γενικώτερον 
του λαου, καθώς καί διά τής όλης πνευματικής των δραστηριότητος είς 
μίαν μεταβολήν πρός τό ήπιώτερον του γενικου κλίματος καί φρονήματος. 
Ε ντα υθα  πρόκειται περί ποικίλων πνευματικών δυνατοτήτων διαφερουσών 
έκείνων τών διεθνών Οργανισμών καί τών κρατών. Αί δυνατότητες αυται 
έκπηγάζουν έκ τής φύσεως τής Εκκλησίας, αποβλέπουν είς ούσιαστικώτερα 
καί μονιμώτερα αποτελέσματα είς τά ζητήματα είρήνης καί αδελφοσύνης 
καί πρέπει νά αναπτυχθουν είς τό μέγιστον δυνατόν. Ε δ ώ  διανοίγεται 
εύρύ στάδιον διά τάς Ο ρθοδόξους Εκκλησίας, δεδομένου ότι αυται, ώς 
ούσιαστικόν στοιχείον τής έκκλησιολογικής καί κοινωνικής διδασκαλίας 
των, προβάλλουν είς τόν διεσπασμένον κόσμον τό ίδεώδες τής λατρευτικής, 
τής εύχαριστιακής κοινωνίας.

2. Οϋτω κατανοείται καί ή τεραστία εύθύνη τής Εκκλησίας είς τήν 
καταπολέμησιν τής πείνης καί τής απολύτου ένδείας, ή όποία μαστίζει σήμε
ρον κατά απαράδεκτον τρόπον μεγάλας μάζας ανθρώπων ή καί όλοκλήρων 
λαών, κυρίως είς τόν Τρίτον κόσμον. Ε ν  τοιουτον φοβερόν φαινόμενον είς 
τήν έποχήν μας, κατά τήν όποίαν αί οίκονομικώς προηγμέναι χώραι ζουν 
υπό καθεστώς αφθονίας καί σπατάλης ή καί αναλίσκονται είς έξοπλισμούς, 
υποδηλοί σοβαράν κρίσιν ταυτότητος του συγχρόνου κόσμου, τουτο δέ διά 
δύο κυρίως λόγους:

α) διότι ή πείνα όχι μόνον απειλεί τό θείον δώρον τής ζωής όλοκλήρων 
λαών του αναπτυσσομένου κόσμου, αλλά καί συντρίβει όλοκληρωτικά τό 
μεγαλείον καί τήν ίερότητα του ανθρωπίνου προσώπου, καί

β) διότι αί οίκονομικώς ανεπτυγμέναι χώραι, μέ τήν αδικον ή καί 
συχνά έγκληματικήν κατανομήν καί διαχείρισιν τών υλικών αγαθών, προ
σβάλλουν όχι μόνον τήν είκόνα του Θεου είς τό κάθε ανθρώπινον πρόσω- 
πον, αλλά καί τόν ιδιον τόν Θεόν, ό όποίος σαφώς ταυτίζει έαυτόν πρός τόν 
πεινώντα καί ένδεή ανθρωπον, λέγων «έφ’ οσον έποιήσατε ένί τούτων τών 
Αδελφών μου τών έλαχίστων, έμοί έποιήσατε» (Ματθ. 25,40) .

3. Ή  οίαδήποτε, έπομένως, αδράνεια καί αδιαφορία του κάθε 
χριστιανου καί τής Εκκλησίας γενικώτερον έμπρός είς τό τρομακτι
κόν σύγχρονον φαινόμενον τής πείνης όλοκλήρων λαών θά έταυτίζετο 
μέ προδοσίαν του Χριστου καί μέ απουσίαν ένεργου πίστεως. Διότι, αν 
ή μέριμνα διά τήν ίδικήν μας τροφήν είναι συχνά θέμα υλικόν, ή μέριμνα 
διά τήν τροφήν του συνανθρώπου μας είναι θέμα καί πνευματικόν (Ίακ. 
2,14-18). Άποτελεί, έπομένως, ϋψιστον καθήκον όλων τών Ορθοδόξων 
Εκκλησιών νά κηρυχθουν αλληλέγγυοι πρός τούς ένδεείς αδελφούς των 
καί νά οργανώσουν αμέσως καί αποτελεσματικώς τήν βοήθειαν των. Ε π ’ 
αύτου, αί κατά τόπους Ορθόδοξοι Εκκλησίαι εχουν ήδη αποκτήσει πείραν 
έκ τών αναληφθεισών μέχρι τουδε σχετικών ένεργειών καί πρωτοβουλιών
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των. Δι’ αυτών διανοίγεται, πράγματι, ή όδός τής συνεργασίας αυτών ώς 
πρός τό άντικείμενον τουτο όχι μόνον μεταξύ των, άλλά καί μέ τάς άλλας 
χριστιανικάς Έκκλησίας καί Όμολογίας, μέ τό Παγκόσμιον Συμβούλιον 
Έκκλησιών, ώς καί μέ τούς Διεθνεΐς Οργανισμούς, οί όποΐοι έτάχθησαν 
είς τήν υπηρεσίαν τής καταπολεμήσεως τής φοβερας αυτής μάστιγος. Μέ 
τόν άφοπλισμόν δέν θά έξουδετερουτο μόνον ό κίνδυνος του πυρηνικου 
άφανισμου, άλλά καί θά έξοικονομουντο άφθονα χρήματα διά τήν βελτίω- 
σιν τής τύχης τών πεινώντων καί τών ένδεών.

4. Άς μή άπατώμεθα: ή πεΐνα καί ή χαίνουσα άνισότης, ή όποία μαστίζει 
σήμερον τήν άνθρωπίνην κοινότητα καταδικάζει τήν έποχήν μας τόσον είς 
τά ίδια έαυτής όμματα, όσον καί είς τά όμματα του δικαιοκρίτου Θεου. Καί 
τουτο διότι τό θέλημα αυτου σήμερον, ταυτιζόμενον πρός τήν λύτρωσιν του 
συγκεκριμένου άνθρώπου, έδώ καί του τώρα (hinc et nunc), μας υποχρεώνει 
νά υπηρετήσωμεν τόν άνθρωπον είς τήν άντιμετώπισιν τών συγκεκριμένων 
προβλημάτων του. Ή  πίστις είς τόν Χριστόν χωρίς διακονικήν άποστολήν 
χάνει τήν σημασίαν της. Τό νά είμεθα χριστιανοί σημαίνει νά μιμούμεθα 
τόν Χριστόν καί νά είμεθα έτοιμοι νά τόν υπηρετήσωμεν είς τό πρόσωπον 
του άδυνάτου, του πεινώντος, του καταδυναστευομένου καί γενικώς του 
έχοντος άνάγκην βοηθέιας. Πασα άλλη προσπάθεια νά ίδωμεν τόν Χριστόν 
ώς πραγματικήν παρουσίαν, χωρίς υπαρξιακήν σχέσιν πρός αυτόν, ό όποΐος 
χρειάζεται βοήθειαν, δέν είναι τίποτε άλλο άπό άπλή θεωρία.

Η '. Η  προφητική άποστολή τή ς  Ορθοδοξίας: μαρτυρ ία  ά γάπης έν 
διακονία

1. Είς τά πλαίσια του συγχρόνου κόσμου συμβολή τής Ορθοδόξου 
Έκκλησίας είς τήν είρήνην, τήν έλευθερίαν, τήν δικαιοσύνην καί τήν 
άδελφοσύνην μεταξύ τών λαών θά πρέπει νά είναι πρωτίστως μία μαρτυ
ρία άγάπης. Ή  μαρτυρία δέ αυτή θά πρέπει νά δίδεται πάντοτε δι’ έκλογής 
τών πλέον άποτελεσματκών μέσων, τά όποΐα αί συνθήκαι παρέχουν είς τάς 
Έκκλησίας. Μ αρτυρία άγάπης σημαίνει ότι αί Ορθόδοξοι Έκκλησίαι δύ- 
νανται νά έπεμβαίνουν είς έκείνας τάς καταστάσεις, αί όποΐαι κρίνονται 
άντίθετοι πρός τό Ευαγγέλιον καί τήν παράδοσίν των. Έ δώ  άνακύπτει 
έπιτακτική ή προφητική άποστολή τής Ορθοδοξίας, τό καθήκον της νά 
μαρτυρή «περί της έν ημίν έλπίδος» είς κάθε θέμα άπτόμενον τής προαγωγής 
τής είρήνης, τής έλευθερίας, τής δικαιοσύνης καί τής άδελφοσύνης, ώς καί 
του σεβασμου του άνθρωπίνου προσώπου καί τής έν αυτω υποτυπουμένης 
είκόνος Θεου. Κατά τήν ένάσκησιν τής προφητικής αυτής άποστολής των, 
αί Ορθόδοξοι Έκκλησίαι έχουν τήν υποχρέωσιν νά φροντίζουν διά τήν γα
λήνην του ποιμνίου των, τό όποΐον έτάχθησαν νά κατευθύνουν είς τήν όδόν 
του Ευαγγελίου. Πιστεύομεν ότι πρός πραγμάτωσιν τούτου ή άγάπη είναι 
έκείνη, ή όποία θά γαλβανίση τήν θέλησιν τών Ορθόδοξων Έκκλησιών, 
όπως, έν συνεργασία μετά τών άδελφών τών άλλων χριστιανικών Έκκλησιών 
καί Όμολογιών, άλλά καί μετά τών άλλων άνθρώπων, δώσουν σήμερον τήν
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μαρτυρίαν των - μαρτυρίαν πίστεως καί έλπίδος - είς ενα κόσμον ο οποΐος, 
περισσότερον ίσως από ποτέ αλλοτε, έχει τήν ανάγκην αυτης.

2. Ημείς, οί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έπειδή κατανοονμεν τό νόημα τής 
σωτηρίας, αίσθανόμεθα τό χρέος νά άγωνιζώμεθα διά τήν άνακούφισιν τής 
άσθενείας, τής δυστυχίας καί τής άγωνίας. Επειδή βιονμεν τήν έμπειρίαν 
τής είρήνης, δέν δυνάμεθα νά εϊμεθα άδιάφοροι διά τήν άπουσίαν της άπό 
τήν σύγχρονον κοινωνίαν. Επειδή εύηργετήθημεν άπό τήν θείαν δικαιοσύ
νην, άγωνιζόμεθα διά μίαν πληρεστέραν δικαιοσύνην είς τόν κόσμον καί 
διά τήν έξουδετέρωσιν πάσης καταπιέσεως. Επειδή ζώμεν κάθε ημέραν 
τήν θείαν συγκατάβασιν, μαχόμεθα έναντίον κάθε φανατισμον καί μ ι
σαλλοδοξίας μεταξύ τών άνθρώπων καί τών λαών. Επειδή διακηρύσσο- 
μεν συνεχώς τήν ένανθρώπησιν τον Θεον καί τήν θέωσιν τον άνθρώπου, 
ύπερασπιζόμεθα τά άνθρώπινα δικαιώματα δ ι’ ολους τούς άνθρώπους καί 
ολους τούς λαούς. Επειδή βιονμεν τήν θείαν δωρεάν τής έλευθερίας μέ τό 
άπολυτρωτικόν έργον τον Χριστον, δυνάμεθα νά προβάλωμεν πληρέστερα  
τήν καθολικήν άξίαν της διά κάθε άνθρωπον καί κάθε λαόν. Επειδή, τρε
φόμενοι μέ τό σώμα καί τό αίμα τον Κυρίου έν τή  θεία Εύχαριστία, βιονμεν 
τήν άνάγκην τον μερισμον τών δωρεών τον Θεον μετά τών άδελφών μας, 
κατανοονμεν πληρέστερον τήν πείναν καί τήν στέρησιν καί άγωνιζόμεθα  
διά τήν ύπερνίκησιν αύτών. Επειδή προσδοκώμεν καινήν γήν καί καινούς 
ούρανούς, οπου θά έπικρατή η άπόλυτος δικαιοσύνη, άγωνιζόμεθα έδώ καί 
τώρα (hic et nunc) διά τήν άναγέννησιν καί τήν άνακαίνισιν τον άνθρώπου 
καί τής κοινωνίας.

3. Ή  μαρτυρία μας δέ αυτη καί ή δ ι’ αυτης αρδευσις του αυχμηρου 
έδάφους της έποχης μας, ή οποία, περισσότερον από κάθε αλλην έχει 
ανάγκην του Θεου, θά αποτελέση ίσως τόν καλλίτερον τρόπον συμβολης 
τών Εκκλησιών μας είς τήν είρήνην καί τά ίδεώδη, τά οποΐα τήν συνοδεύ
ουν καί πραγματοποιουν. Α ί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι απευθύνονται έν αγάπη 
πρός πάσαν κατεύθυνσιν, ώστε όλοι νά συνεργήσουν τήν έπικράτησιν της 
αγάπης καί της είρήνης μεταξύ ανθρώπων καί τών λαών.

Ε ν  τω έν Σαμπεζύ, Γενεύης, Ορθοδόξω Κέντρω του Οίκουμενικου 
Πατριαρχείου, τή 5η Νοεμβρίου 1986.
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ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Γ' ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ 

Σαμπεζύ, 28 Οκτωβρίου - 6 Νοεμβρίου 1986
***

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΗΣ Δ' 
ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ

Τό πέρας τών έργασιών τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Δια- 
σκέψεως συνδέεται αρρήκτως πρός τήν αποφασιστικήν προώθησιν του 
προγράμματος προπαρασκευής τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, ώς τουτο κατηρτίσθη υπό τής Α ' Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως (1976), «έν τή προοπτική ταχυτέρας, τό δυνα
τόν, συγκλήσεως τής Συνόδου ταύτης» (Βλ. Συνοδικά II, σελ. 130). Είς τουτο 
έξ αλλου απεσκόπει καί ό περιορισμός του θεματολογίου διά τήν προπαρα- 
σκευήν τής Συνόδου, τό όποίον είχε προταθή υπό τής Α ' Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως τής Ρόδου (1961). Ή δη  αί τρείς πρώται Προσυνοδικαί Πανορ
θόδοξοι Διασκέψεις έξήντλησαν τά πλείστα τών θεμάτων τής ήμερησίας δι- 
ατάξεως διά τής έγκρίσεως κοινών κειμένων ad referendum πρός τήν Άγίαν 
καί Μεγάλην Σύνοδον.

Τά έναπομένοντα θέματα είναι τά ακόλουθα:
1. Διασπορά
2. Τό Αύτοκέφαλον  καί τρόπος ανακηρύξεως αύτου
3. Τό Αύτόνομον  καί τρόπος ανακηρύξεως αύτου, καί
4. Δίπτυχα
Τά τέσσαρα αύτά θέματα παρουσιάζουν βαθείαν έσωτερικήν συν

άφειαν καί αλληλεξάρτησιν, διότι θεμελιουνται έπί τής αύτής μακραίω
νος κανονικής παραδόσεως καί έκκλησιαστικής πράξεως τής Ορθοδόξου 
Εκκλησίας καί παρουσιάζουν ανάλογον αμεσον ή εμμεσον αναφοράν είς 
σύγχρονα κανονικά προβλήματα αύτής. Τό τελευταίον τουτο χαρακτηρι
στικόν έξηγεί τήν ίδιάζουσαν εύαισθησίαν διά τε τήν κατάλληλον προπα- 
ρασκευήν καί τήν αναζήτησιν τής έπί του καθ’ εκαστον θέματος ένιαίας 
στάσεως πασών τών κατά τόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών.

Κατά συνέπειαν είναι εύλογος τόσον ή πρότερον διαπιστωθείσα τά- 
σις αναγραφής καί τών τεσσάρων αύτών θεμάτων είς τήν ήμερησίαν διά- 
ταξιν τής έπομένης Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, όσον καί 
ή γενικωτέρα έπιθυμία πλήρους καί έξαντλητικής προετοιμασίας αύτών έξ 
έπόψεως τής ίστορικοκανονικής παραδόσεως καί κατ’ αναφοράν πρός τήν 
διαμεμορφωμένην σύγχρονον πραγματικότητα.

Ή  Γραμματεία έπί τής Προπαρασκευής τής Άγίας καί Μεγάλης Συν
όδου θά προβή είς τήν κατάλληλον αξιοποίησιν τών Συμβολών τών κατά 
τόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών, είς τήν προώθησιν τών πανορθοδόξως 
καθιερωμένων διαδικασιών καί είς τήν καθ’ ϋλην προετοιμασίαν τών τεσ
σάρων θεμάτων. Ή  κατά τήν προετοιμασίαν τής Γ ’ Προσυνοδικής Πανορ-



—  327 —

θοδόξου Διασκέψεως τηρηθεΐσα διαδικασία υπό τής Γραμματείας έπί τής 
Προπαρασκευής τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου άπεδείχθη τουλάχιστον 
άποτελεσματική.

1. Ή  Γραμματεία έπί τής Προπαρασκευής τής Άγίας καί Μεγάλης Συν
όδου, ευθύς ώς άποσταλουν αυτή αί έργασίαι τής Έκκλησίας τής Ελλάδος 
έπί τών θεμάτων «Ορθόδοξος Διασπορά», «Τό Αύτοκέφαλον καί τρόπος 
άνακηρύξεως αύτοϋ», «Τό αύτόνομον καί τρόπος άνακηρύξεως αύτοϋ», ώς 
καί ή έργασία τής Έκκλησίας τής Κύπρου έπί του θέματος «Τά Δίπτυχα», θά 
υποβάλη είς όλας τάς κατά τόπους Ο ρθοδόξους Έκκλησίας τάς έργασίας 
ταύτας, συναποστέλλουσα συγχρόνως καί τάς ηδη υποβληθείσας έργασίας 
τών Έκκλησιών (Βλ. Έ γγράφον Αριθμ. 11), ητοι τόν πλήρη φάκελον έπί 
τών υπολειπόμενων τεσσάρων θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως τής Άγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου.

2. Ή  έναρξις τής προετοιμασίας του έργου τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής είναι άμέσως δυνατή διά τής άξιοποιήσεως 
τών Συμβολων πασών τών Ορθόδοξων Έκκλησιών, αί όποΐαι άνέλαβον 
Είσηγήσεις έπί ένός η πλειόνων του ένός θεμάτων, καί διευκολύνει σοβαρώς 
τήν άποτελεσματικωτέραν προώθησιν τών διαδικασιών.

3. Ή  Γραμματεία, πέρα της άποστολής τών έπί τών θεμάτων Είσηγήσεων 
είς τάς κατά τόπους Έκκλησίας, δύναται νά έπεξεργασθή προκαταρκτικώς 
τό σχετικόν υλικόν, νά προβή είς μίαν πρώτην προσπάθειαν καταγραφής 
τών συγκεκριμένων προτάσεων καί νά κατατάξη συστηματικώς αυτάς είς 
συγκλινούσας  η καί άποκλινούσας τάσεις, ουτως ώστε νά διευκολυνθή τό 
έργον τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής.

4. Ή  συγκριτική έπεξεργασία τών Συμβολων τών κατά τόπους 
Ορθόδοξων Έκκλησιών έπί τών θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως δύ
ναται νά άξιοποιηθή πληρέστερον καί διά καταλλήλων έπαφών μετά τών 
κατά τόπους Ο ρθόδοξων Έκκλησιών, πρίν η συγκληθή ή Διορθόδοξος 
Προπαρασκευαστική Έπιτροπή. Αί έπαφαί αυταί άπεδείχθησαν άλλωστε 
χρήσιμοι καί κατά τήν προετοιμασίαν τής συγκλήσεως τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής του έργου τής Γ' Προσυνοδικής Πανορ- 
θοδόξου Διασκέψεως.

5. Ή  σύγκλησις τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Έπιτροπής 
δέον νά πραγματοποιηθή μόνον μετά τήν όλοκλήρωσιν τής προετοιμασίας 
του έργου αυτής υπό τής Γραμματείας έπί τής Προπαρασκευής τής Άγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου, διότι είναι είς πάντας γνωστή ή έπί τών τεσσάρων 
τούτων θεμάτων ίδιαιτέρα κανονική ευαισθησία πασών τών κατά τόπους 
Ορθοδόξων Έκκλησιών. Διαρκούσης τής φάσεως ταύτης προπαρασκευής, 
ή Διορθόδοξος Προπαρασκευστική Έπιτροπή θά ήδύνατο νά συγκληθη 
ουχί μόνον άπαξ, έάν καί έφ’ όσον τουτο ηθελε καταστή άναγκαΐον, πρό 
τής συγκλήσεως τής Δ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

6. Υποτίθεται ότι ή σύγκλησις τής Δ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως θά πραγματοποιηθή έφ’ όσον διασφαλισθή ή ένιαία έπί ένός
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έκάστου θέματος ορθόδοξος αποψις, ητοι, έφ’ όσον ολοκληρωθή ή πανορ- 
θοδόξως διά τήν μελέτην τών πρός συζήτησιν θεμάτων καί τήν προπαρα- 
σκευήν του όλου έργου αποφασισθεΐσα διαδικασία. Ο  ομοφώνως έγκριθείς 
ύπό της παρούσης Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως Κανονισμός 
αποτελεΐ οπωσδήποτε πρόσθετον έγγύησιν διά τήν αρτιωτέραν ύπό της 
Γραμματείας προπαρασκευήν του έργου της έπομένης Προσυνοδικης Πα- 
νορθοδόξου Διασκέψεως.

Ε ν  τω έν Σαμπεζύ, Γενεύης, Ορθοδόξω Κέντρω του Οίκουμενικου 
Πατριαρχείου, τή 5η Νοεμβρίου 1986.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
* * *

Ή  Γ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις συνεκλήθη ύπό της 
Α.Θ. Παναγιότητος, του Οίκουμενικου Πατριάρχου κ.κ. Δημητρίου, μετά 
τήν σύμφωνον γνώμην πασών τών κατά τόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών, καί 
συνηλθεν είς τό έν Σαμπεζύ, Γενεύης, Ορθόδοξον Κέντρον του Οίκουμενικου 
Πατριαρχείου.

Τό έργον της Διασκέψεως ανεφέρετο είς τήν μελέτην καί τήν 
έπεξεργασίαν τών τεσσάρων θεμάτων, τά οποΐα είχον αναγραφη είς τήν 
ήμερησίαν διάταξιν αυτης ύπό της Β' Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέ
ψεως (1982), καί έπί τών οποίων διετυπώθη ή ενιαία ορθόδοξος άποψις διά της 
καταρτίσεως τεσσάρων σχεδίων κειμένων ύπό της έν τω Ορθοδόξω Κέντρω 
συγκληθείσης κατά Φεβρουάριον τ. ε. Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης 
Επιτροπης, ητοι:

1. Αναπροσαρμογή τών περί νηστείας έκκλησιαστικών διατάξεων.
2. Σχέσεις τών Ορθοδόξων Εκκλησιών πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν 

κόσμον.
3. Ορθοδοξία καί Οίκουμενική κίνησις.
4. Συμβολή τών κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών είς έπικράτησιν 

τών χριστιανικών ίδεωδών τής είρήνης, τής έλευθερίας, τής άδελφοσύνης καί 
τής άγάπης μεταξύ τών λαών, καί άρσιν τών φυλετικών διακρίσεων.

Πρός δ ’ έπί τούτοις ή Διάσκεψις έδει νά έπικυρώση καί τό κατόπιν 
σχετικης έντολης της Β' Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέψεως καταρτι- 
σθέν «Σχέδιον Κανονισμον Λειτουργίας τών Προσυνοδικών Πανορθοδόξων 
Διασκέψεων», καί νά καταρτίση τήν ήμερήσιαν διάταξιν της Δ' Προσυνοδικης 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως, έπί τω σκοπω της ώς οίόν τε τάχιον συγκλήσεως 
της Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Αί έργασίαι της Διασκέψεως ηρξαντο τήν 27ην Οκτωβρίου καί έληξαν 
τήν 6ην Νοεμβρίου 1986. Της Διασκέψεως μετέσχον πάσαι αί κατά τόπους 
Ορθόδοξοι Εκκλησίαι διά τετραμελών, ώς έπί τό πλεΐστον, Άντιπροσωπιών 
καί είδικών θεολογικών συμβούλων. Τών έργασιών προήδρευσεν ο έπί 
κεφαλης της Άντιπροσωπίας του Οίκουμενικου Πατριαρχείου Σεβ. Μητρο
πολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Γραμματεύς δέ της Διασκέψεως ητο ο Σεβ. 
Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Δαμασκηνός, Προϊστάμενος της Γραμματείας 
έπί της Προπαρασκευης της Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας.

Αί έπί τών θεμάτων τούτων έργασίαι της Διασκέψεως διεξήχθησαν, έν 
Ολομελεία καί έν Επιτροπαΐς, έπί τή βάσει τών έπί του καθ’ εκαστον θέματος 
είσηγήσεων του Γραμματέως έπί της Προπαρασκευης της Άγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου, ο οποΐος καί ύπέβαλε τή Ολομελεία τά κείμενα της Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικης Επιτροπης του Φεβρουαρίου 1986. Αί μετά μακράς, 
έν Ολομελεία καί έν Επιτροπαΐς, συζητήσεις έπενεχθεΐσαι τροποποιήσεις, 
προσθηκαι καί βελτιώσεις διεμόρφωσαν τά έπί τών τεσσάρων θεμάτων τελικά
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κείμενα, τά όποία καί έγένοντο όμοφώνως δεκτά ώς είσηγητικαί αποφάσεις ad 
referendum πρός τήν Άγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον.

Ώς πρός τά έπίσημα Κείμενα-άποφάσεις τής Γ' Προσυνοδικής Πανορ
θοδόξου Διασκέψεως, απεφασίσθη όπως:

1. 'Υπογραφόμενα ταυτα υπό τών αρχηγών τών Άντιπροσωπιών τών 
κατά τόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών είς τάς έπίσημους γλώσσας τής Διασκέ
ψεως, ήτοι τήν έλληνικήν, τήν ρωσσικήν καί τήν γαλλικήν, κοινοποιηθώσιν υπό 
τής Γραμματείας έπί τής Προπαρασκευής τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου 
πρός πάσας τάς κατά τόπους Αύτοκεφάλους καί Αύτονόμους Ορθοδόξους 
Εκκλησίας (Άρθρον 18 Κανονισμου Λειτουργίας τών Προσυνοδικών Πανορ
θοδόξων Διασκέψεων).

2. Δημοσιευθώσι, μερίμνη τής Γραμματείας έπί τής Προπαρασκευής τής 
Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου, μετά τήν 15ην Δεκεμβρίου έ.ε.

Ώς πρός τά Πρακτικά  τής Γ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέ
ψεως, ταυτα θά αποσταλώσι, τό ταχύτερον δυνατόν, υπό τής Γραμματείας έπί 
τής Προπαρασκευής τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου πρός πάσας τάς κατά 
τόπους Ορθοδόξους Εκκλησίας. Ή  Γραμματεία θά δημοσιεύση ταυτα μετά 
τήν αποστολήν αύτών είς τάς κατά τόπους Ορθοδόξους Εκκλησίας (Άρθρον 
19).

Πέρα τών θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως, ή Διάσκεψις έδέχθη 
όμοφώνως: α) τόν Κανονισμόν Λειτουργίας τών Προσυνοδικών Πανορθοδό
ξων Διασκέψεων, διά του όποίου έκωδικοποιήθη καί κατεγράφη συστηματικώς 
ή αχρι τουδε ίσχύουσα πράξις είς τάς Πανορθοδόξους Διασκέψεις, καί β) τήν 
Είσήγησιν τής Είδικής Επιτροπής διά τόν καταρτισμόν τής ήμερησίας δια- 
τάξεως καί τήν προετοιμασίαν τών θεμάτων τής Δ' Προσυνοδικής Πανορθο- 
δόξου Διασκέψεως, δι’ ων έξαντλείται καί τό όλον θεματολόγιον τής Άγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου, ήτοι: 1. Ορθόδοξος Διασπορά. 2. Τό Αύτοκέφαλον 
καί τρόπος άνακηρύξεως αύτοϋ. 3. Τό Αύτόνομον καί τρόπος άνακηρύξεως 
αύτοϋ. 4. Δίπτυχα.

Είδικώτερον όμως διά τών όμοφώνως δεκτών γενομένων τεσσάρων 
κειμένων:

1. Προεβλήθη αφ’ ένός μέν ή σπουδαιότης τοϋ θεσμοϋ της Νηστείας είς 
τήν όρθόδοξον παράδοσιν καί τήν σύγχρονον πραξιν, αφ’ έτέρου δέ ή αρχή 
τής έκκλησιαστικής οίκονομίας, διά τής όποίας καθωρίσθη ή εύχέρεια τών 
κατά τόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών νά προσαρμόζουν τόν θεσμόν είς τάς 
είδικάς ανάγκας του πληρώματος αύτών.

2. Ήξιολογήθη η πορεία τών σχέσεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας πρός 
τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον διά τών έν έξελίξει διμερών Θεολογικών Δι
αλόγων μετά τών αλλων χριστιανικών Εκκλησιών καί Ομολογιών, κατεγρά- 
φησαν δέ αί βασικαί άρχαίμεθοδολογίας καί διαδικασίας αύτών καί διετυπώ- 
θησαν είδικαί συστάσεις πρός τάς Θεολογικάς Επιτροπάς τών καθ’ εκαστον 
Διαλόγων διά τήν αποτελεσματικωτέραν διεξαγωγήν αύτών.Άπεφασίσθη 
ώσαύτως ή οργάνωσις είδικου Διορθοδόξου Θεολογικοϋ Συμποσίου διά τήν
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άνάδειξιν τής ορθόδοξου παραδόσεως έπί τοϋ ζητήματος τής χειροτονίας τών 
γυναικών, τό όποΐον έπηρεάζει τούς τε διμερείς καί τούς πολυμερείς Διαλό
γους  τής Ορθοδόξου Έκκλησίας έν τή συγχρόνω Οίκουμενική κινήσει.

3. Έπανεξετιμήθησαν τά θετικά στοιχεΐα καί ή ίδιαίτερα προβλη
ματική τής συμμετοχής τών κατά τόπους Ορθόδοξων Έκκλησιών είς τήν 
Οίκουμενικήν Κίνησιν καί, είδικώτερον, είς τό Παγκόσμιον Συμβούλιον 
Έκκλησιών (Π.Σ.Ε.) έπί τή βάσει: α) τής αυτοσυνειδησίας τής Ορθοδόξου 
Έκκλησίας καί τών συγκεκριμένων έκκλησιολογικών προϋποθέσεων αυτής, 
β) τών νεωτέρων έξελίξεων έν τή δομή καί τή λειτουργία τοϋ Π.Σ.Ε., καί γ) τών 
μετά τό Βανκοϋβερ προωθουμένων προγραμμάτων.

Διεδηλώθη καί αυθις ή έπιθυμία, έστω καί έν τισι κριτική, τών κατά 
τόπους Ορθόδοξων Έκκλησιών νά συνεργασθοϋν έποικοδομητικώς διά τήν 
προώθησιν τής ίδέας τής ένότητος τοϋ χριστιανικοί κόσμου.

4. Διεκηρύχθη ή σπουδαιότης τής ορθοδόξου παραδόσεως περί τοϋ 
άνθρωπίνου προσώπου πρός έπικράτησιν τών υψίστων διά πάντα χριστια
νόν άγαθών της είρήνης, της δικαιοσύνης, της έλευθερίας, της άδελφοσύνης 
καί της άγάπης μεταξύ των λαων, τήν αρσιν των φυλετικων καί αλλων δια
κρίσεων, διά τήν υπέρβασιν τής πολλαπλής καί συνθέτου κρίσεως τοϋ συγ
χρόνου πολιτισμοϋ, τήν άπώθησιν τής άπειλής τοϋ πυρηνικοϋ όλέθρου καί 
τήν άναμόρφωσιν τών δομών τής κοινωνίας. Τό πνεϋμα τοϋ όλου κειμένου 
άποδίδεται διά του χαρακτηριστικου άποσπάσματος:

«'Ημείς, οί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έπειδή κατανοοϋμεν τό νόημα της 
σωτηρίας, αίσθανόμεθα τό χρέος νά άγωνιζώμεθα διά τήν άνακούφισιν της 
άσθενείας, της δυστυχίας καί της άγωνίας. Επειδή βιοϋμεν τήν έμπειρίαν 
της είρήνης, δέν δυνάμεθα νά είμεθα άδιάφοροι διά τήν άπουσίαν της άπό 
τήν σύγχρονον κοινωνίαν. Επειδή εύηργετήθημεν άπό τήν θείαν δικαιο
σύνην, άγωνιζόμεθα διά μίαν πληρεστέραν δικαιοσύνην είς τόν κόσμον καί 
διά τήν έξουδετέρωσιν πάσης καταπιέσεως. Επειδή ζωμεν κάθε ημέραν τήν 
θείαν συγκατάβασιν, μαχόμεθα έναντίον κάθε φανατισμοϋ καί μισαλλοδο
ξίας μεταξύ των άνθρώπων καί των λαων. Επειδή διακηρύσσομεν συνεχως 
τήν ένανθρώπησιν τοϋ Θεοϋ καί τήν θέωσιν τοϋ άνθρώπου, ύπερασπίζομεθα 
τά άνθρώπινα δικαιώματα δ ι’ όλους τούς άνθρώπους καί όλους τούς λαούς. 
Επειδή βιοϋμεν τήν θείαν δωρεάν της έλευθερίας μέ τό άπολυτρωτικόν έργον 
τοϋ Χριστοϋ, δυνάμεθα νά προβάλωμεν πληρέστερα τήν καθολικήν άξίαν της 
διά κάθε άνθρωπον καί κάθε λαόν. Επειδή, τρεφόμενοι μέ τό σωμα καί τό 
αίμα τοϋ Κυρίου έν τή  Θεία Εύχαριστία, βιοϋμεν τήν άνάγκην τοϋ μερισμού 
των δωρεων τοϋ Θεοϋ μετά των άδελφων μας, κατανοοϋμεν πληρέστερον τήν 
πείναν καί τήν στέρησιν καί άγωνιζόμεθα διά τήν ύπερνίκησιν αύτων. Επειδή 
προσδοκωμεν καινήν γην καί καινούς ούρανούς, όπου θά έπικρατή η άπόλυτος 
δικαιοσύνη, άγωνιζόμεθα έδω καί τώρα (hic et nunc) διά τήν άναγέννησιν καί 
τήν άνακαίνισιν τοϋ άνθρώπου καί της κοινωνίας».

Έ ν τω έν Σαμπεζύ, Γενεύης, Ορθοδόξω Κέντρω τοϋ Οίκουμενικοϋ 
Πατριαρχείου, τή 5η Νοεμβρίου 1986.

.f Ό  Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός 
Γραμματεύς έπί τής προπαρασκευής τής Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
* * *

ΔΕΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗι ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΠΑ
ΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ

Ο  Διάκονος: Ευλόγησον Δέσποτα.
Ο  Πρόεδρος: Ευλογητός ο Θεός ήμών πάντοτε, νυν, καί αεί, καί είς

τούς αίώνας τών αίώνων.
Ο  Χορός: Άμήν.
Οί Σύνεδροι: (ολοι όμον άπαγγέλλουν, έκαστος είς τήν ίδίαν αύτον

γλώσσαν) Βασιλευ ουράνιε, Παράκλητε, τό Πνευμα της 
αληθείας, ο πανταχου παρών, καί τά πάντα πληρών, ο 
θησαυρός τών αγαθών καί ζωης χορηγός, έλθέ καί σκή- 
νωσον έν ήμΐν καί καθάρισον ήμάς από πάσης κηλΐδος, 
καί σώσον, αγαθέ, τάς ψυχάς ήμών.

Ο  Διάκονος: Ελέησον ήμάς ο Θεός κατά τό μέγα έλεός σου, δεόμε-
θά σου, έπάκουσον καί έλέησον.

Ο  Χορός: Κύριε έλέησον, Κύριε έλέησον, Κύριε έλέησον (Τό αύτό
μ εθ ’ εκάστην δέησιν).

Ο  Διάκονος: Ε τ ι  δεόμεθα ύπέρ τών ευσεβών καί ορθοδόξων
χριστιανών.
Ε τ ι  δεόμεθα ύπέρ του Αρχιεπίσκοπου ήμών Χρυσο
στόμου καί πάσης της έν Χριστω ήμών Αδελφότητος. 
Ε τ ι δεόμεθα ύπέρ πάντων τών μετεχόντων είς τήν 
παρουσαν Διάσκεψιν, καί ύπέρ της κατά Θεόν 
ευοδώσεως τών έργασιών αυτης.

Ο  Πρόεδρος: Επάκουσον ήμών, ο Θεός, ο Σωτήρ ήμών, ή έλπίς πάν
των τών περάτων της γης καί τών έν θαλάσση μακράν· 
καί ϊλεως, ίλεως γενου ήμΐν Δέσποτα έπί ταΐς άμαρτίαις 
ήμών, καί έλέησον ήμάς. Ελεήμων γάρ καί φιλάνθρω
πος Θεός ύπάρχεις, καί σοί τήν δόξαν αναπέμπομεν, τω 
Πατρί καί τω Υίω, καί τω Άγίω Πνεύματι, νυν καί αεί 
καί είς τούς αίώνας τών αίώνων.

Ο  Χορός: Άμήν.
Ο  Διάκονος: Του Κυρίου δεηθώμεν.
Ο  Χορός: Κύριε έλέησον.

Ο  Πρόεδρος: Κύριε ο Θεός ήμών, ο θεμελιώσας τήν Εκκλησίαν Σου
έπί σωτηρία καί αγαθω του πεπτωκότος ανθρώπου, του 
αμαυρώσαντος τήν είκόνα τήν Σήν καί μή ύστερήσαντος 
έν τω συσχηματίζεσθαι τή απάτη του αίώνος τούτου, ο 
Ποιμένας καί Διδάσκαλος έν αυτή συστησάμενος καί δια- 
ταξάμενος αυτούς βαπτίζειν καί ευαγγελίζεσθαι, ουκ 
έν σοφία λόγου, ίνα μή κενωθή ο Σταυρός του Χριστου,
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Ο  Διάκονος:

Ο  Πρόεδρος: 
Ο  Χορός:

Ο  Πρόεδρος:

αλλ’ έν σοφία Θεου, έν η καί ηύδόκησας σωθήναι τούς 
είς Σέ πιστεύοντας, εύδόκησον δή ί'να καί ήμείς, οί έκ 
τών κατά τόπους άγίων Σου Εκκλησιών έπί τό αύτό 
συνελθόντες έπί τώ υπηρετήσαι τό αγιόν Σου θέλημα 
καί οίκοδομήσαι τόν Λαόν Σου, έν οις ουτος πιστεύει 
καί έλπίζει καί βιοί, καταξιωθώμεν τής Σής έλλάμψεως 
καί, τόν δόλιχον τών ήμερών τούτων έν καρποφορία 
πολλή διανύσαντες, προοδοποιήσωμεν τήν καί αυθις 
καί αεί σημειουμένην έκφαντορίαν του Άγίου Σου 
Πνεύματος έν τή Μια, Άγία, Καθολική καί Άποστολική 
Εκκλησία Σου. Ή λθομεν ού καθ’ υπεροχήν λόγου ή 
σοφίας, αλλ’ έν ασθενεία καί φόβω. Ούκ έν πειθοίς 
ανθρωπίνης σοφίας λόγοις, αλλ’ έν αποδείξει Πνεύμα
τος Άγίου, ίνα ή πίστις καί ή ζωή ήμών καί όλοκλήρου 
του Λαου Σου μή ωσιν έν σοφία ανθρώπων, αλλ’ έν δυ
νάμει Θεου. Ναί, Κύριε ό Θεός ήμών, τήρησον ήμάς έν 
τη αγάπη τή Σή, καί φώτισον ήμών τόν νουν καί τήν 
καρδίαν, ί'να τό όπερ πρόκειται ήμίν εργον έν τή Σή 
Χάριτι έπιτελέσωμεν, κατατείνοντες είς τήν οίκοδομήν 
του Σώματός Σου, είς περιποίησιν τών έντολών Σου, είς 
στήριξιν τής Εκκλησίας Σου, είς δόξαν του ονόματός 
Σου.
Σύ γάρ εί ό φωτίζων καί άγιάζων πάντα ανθρωπον, καί 
Σοί τήν δόξαν αναπέμπομεν, τώ Πατρί καί τώ Υίώ καί 
τώ Άγίω Πνεύματι, νυν καί αεί καί είς τούς αίώνας τών 
αίώνων. Άμήν.

Δόξα Πατρί...
Δέσποτα αγιε εύλόγησον.
Ο  έν ειδει πυρίνων γλωσσών.. .
Εύλογητός εί, Χριστέ ό Θεός ήμών, ό πανσόφους τούς 
άλιείς αναδείξας...(έλληνιστί)
Ο τε καταβάς τάς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν εθνη ό 
Ύψιστος. .. (σλαβωνιστί)

Δ ι’ εύχών τών άγίων Πατέρων ήμών.
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Τ Α Ξ Ι Σ
ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗ Γ' ΠΡΟΣΥΝΟΔΙ- 

ΚΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙ 
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου Ι986

Οί λειτουργοί Αρχιερεΐς περί ώραν 9.30 τής Κυριακής, 2ας Νοεμβρίου, 
συγκεντρώνονται είς τό Αναγνωστήριον τής Βιβλιοθήκης, όπου θά τελεσθή 
ή άκολουθία τής άμφιέσεως, καί ένδύονται τάς άρχιερατικάς αυτών στο- 
λάς.

Έ κ  του Αναγνωστηρίου, λειτανεύοντες, είσέρχονται είς τόν Ίερόν 
Ναόν, ψαλλομένης τής Δοξολογίας, καί άρχεται ή Θεία Λειτουργία τοϋ 
Ίερου Χρυσοστόμου.

Κατ’ αυτήν:
Τό «Αγιος ό Θεός», ψάλλεται έλληνιστί, άραβιστί καί σλαυωνιστί.
Τό «Δόξα Πατρί...», ώς καί τό «Αγιος ό Θεός» του Βήματος, ψάλλο

νται ένδον του Ίερου Βήματος.
Τό «Δύναμις Αγιος ό Θεός...», ψάλλεται υπό τής χορωδίας.
Τό «Κύριε, σώσον τούς ευσεβεΐς», ψάλλεται τρίς, έλληνιστί, άραβιστί 

καί σλαυωνιστί καί τό «Καί έπάκουσον ήμών», άπαξ, έλληνιστί ένδον τοϋ 
Ίερου Βήματος.

Ό  Απόστολος θά άναγνωσθή γαλλιστί καί τό Ευαγγέλιον έλληνιστί.
Αί έκφώνησεις ώς έξής:
Ό  Σεβ. Προεξάρχων:
Ό  Σεβ. Προεξάρχων:
Ό  Σεβ. Ό ρους Λιβάνου:
Ό  Σεβ. Κιέβου:
Ό  Σεβ. Κεντρώας Αφρικής: 
Ό  Σεβ. Πέτρας:
Ό  Σεβ. Προεξάρχων:
Ό  Σεβ. Προεξάρχων:

Ό τ ι άγιος...
Κύριε, Κύριε (έλληνιστί)
Κύριε, Κύριε... (άραβιστί)
Κύριε, Κύριε (σλαυωνιστί)
Ό πω ς υπό του κράτους σου... 
Διά τών οίκτιρμών—
Είρήνη πασι.
Ή  χάρις... Άνω σχώμεν... 
Ευχαριστήσωμεν τω Κυρίω.
Τόν έπινίκιον υμνον...
Λάβετε, φάγετε...
Πίετε έξ αυτου π ά ν τ ε ς .
Τά σά έκ τών σών...
Έξαιρέτως...

Καί δώς ήμΐν...
Καί έσται τά έλέη...
Καί καταξίωσον ήμας...
Ό τ ι Σου έστιν...
Είρήνη πασι.
Χάριτι καί οίκτιρμοΐς...
Τά άγια τοΐς άγίοις.

Ό  Σεβ. Σουμαδίας:
Ό  Σεβ. Προεξάρχων:

Ό  Σεβ. Τρανσυλβανίας: 
Ό  Σεβ. Στάρας Ζαγορας: 
Ό  Σεβ. Πάφου:
Ό  Σεβ. Προεξάρχων:
Ό  Σεβ. Δημητριάδος:
Ό  Σεβ. Βροτσλάβ:
Ό  Σεβ. Προεξάρχων:
Ό  Σεβ. Σουχούμης:
Ό  Σεβ. Προεξάρχων:
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Ο  Σεβ. Πράγας:
Ο  Σεβ. Προεξάρχων:

Μετά φόβου Θεου...
(μεταδίδει τήν θείαν κοινωνίαν 
είς τούς πιστούς)
Σώσον ο Θεός τόν λαόν Σου... 
Ό τ ι Σύ ο άγιασμός ήμών...
Τήν οπισθάμβωνον ευχήν.

Ο  Σεβ. Προεξάρχων:
Ο  Σεβ. Ελσιγκίου:
Ο  Άρχιμ. Β. Καραγιάννης:

Σημειώσεις:
1. Είς τά είρηνικά μετά τό «Υ πέρ του Αρχιεπίσκοπου ήμών. . .», ο 

διάκονος λέγει καί τάς δεήσεις:
«Ύ πέρ τών συλλειτουργούντω ν καί συμπροσευχομένων άγίων 
άρχιερέων τον Κυρίου δεηθώμεν»,
«Ύ πέρ εύσταθείας καί κατά Θεόν καταστάσεως τών κατά τόπους 
άγίων Ορθόδοξων Εκκλησιών τον Κυρίου δεηθώμεν».

2. Είς τό « Ε ν  πρώτοις μνήσθητι...», οί συλλειτουργοί αγιοι αρχιερεΐς, 
κατά τήν κανονικήν τάξιν, έπειδή ο Ναός έν φ λειτουργουν είναι Πατριαρ
χικόν Σταυροπήγιον, κανονικόν δικαιοδοσιακόν έδαφος του Οίκουμενικου 
Πατριάρχου, μνημονεύουν του ονόματος αυτου.
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ΔΕΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗι ΛΗΞΕΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ

Ο  Διάκονος: 
Ο  Πρόεδρος: 
Οί Σύνεδροι:

Ο  Διάκονος: 
Ο  Χορός:
Ο  Πρόεδρος:

Ο  Διάκονος:

Ο  Πρόεδρος: 
Οί Σύνεδροι:

Εύλόγησον, Δέσποτα.
Εύλογητός ό Θεός ήμών...
Δόξα σοι τώ δείξαντι τό φώς... (έλληνιστί) 
Υμνουμέν Σε, εύλογουμέν Σε... (αραβιστί) 

Πρόσδεξαι τήν δέησιν ήμών...(σλαβωνιστί) καί 
Παράτεινον τό ελεόν Σου...(έλληνιστί)
Του Κυρίου δεηθώμεν.
Κύριε έλέησον.
Κύριε ήμών Ίησου Χριστέ, ό σοφίζων καί έλεών 
τούς απεκδεχομένους τόν παρά Σου φωτισμόν καί 
τό μέγα καί πλούσιον ελεος, εύχαριστουμέν Σοι, 
ότι κατηξίωσας ήμάς φθάσαι είς τήν ώραν ταύτην 
καί παρακαταθέσθαι ταίς αχράντοις Σου χερσί καί 
τή Άγία Σου Εκκλησία τό ταπεινόν τουτο εργον 
ήμών τών αναξίων ίκετών Σου. Εύχαριστουμέν 
Σοι ότι ούκ απέστρεψας τό πρόσωπόν Σου αφ’ 
ήμών, αλλ’ ώς έπηγγείλω, μείνας έν τώ μέσω ήμών 
τών συνηγμένων έν τώ ονόματί Σου, κατηύθυνας 
τά διαβήματα ήμών είς τήν έργασίαν τών έντολών 
Σου. Καί νυν δεόμεθά Σου, Κύριε, πρόσδεξαι τό 
ταπεινόν τουτο εργον ήμών, καί εύλόγησον αύτό, 
καί ανάδειξον αύτό οργανον είς διακονίαν τή 
Άγία Εκκλησία Σου, ην περιεποιήσω τώ τιμίω Σου 
Αί'ματι. Ί ν α  καί έν τούτω δοξάζηται τό πανάγιόν 
Σου Ό νομα, σύν τώ Πατρί καί τώ Άγίω Πνεύμα- 
τι, νυν καί αεί, καί είς τούς αίώνας τών αίώνων. 
Άμήν.
Δόξα Πατρί. . .
Δέσποτα αγιε ευλογησον.
Ο  έν εί'δει πυρίνων γλωσσών...
(όλοι όμου απαγγέλλουν, εκαστος είς τήν ίδίαν 
αύτου γλώσσαν)
Ειδομεν τό φώς τό αληθινόν...
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