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Η GVNOLlQ ~N tιΓ 

Ή Σύνοδος των Άγίων nατεΡων, Φσρητή είκόνα ΙΝαοϋ Άγίου Θεράποντος 

Θεσσαλονίκης. 

'Έργο Άδελφων Παχωμαίων, 'Άγιον 'Όρος. 



, , 
ΠρολΟΥΙΚΟ Σημειωμα 

;ι& παρουσα εκδοση περιλαμβά
~ Ονει ενa πολύ σημαντικό κείμε-
~ι νο του Καθηγητου της Δογματι

Kης"ι~ Θεολογικης Σχολης του Άριστο
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη, μέ θέμα τήν 

μέλλουσα νά συνέλθει "Άγία καί Μεγά

λη Σύνοδο της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας". 

'Η Σύνοδος αύτή, πού εχει ίδιαίτερα δι

αφημισθει άπό τούς διοργανωτές της, 

θά πραγματοποιηθειάπό τίς 16 εωςτίς 

27 του προσεχους 10υνίου. 

Τό κείμενο αύτό άποτελει άπομαγνη

τοΦωνημένη συνέντευξη του Καθηγητη 

κ. Τσελεγγίδη στόν ΡαδιοΦωνικό Σταθ

μό της Πειραίκης 'Εκκλησίας καί συγκε

κριμένα στήν έκπομπή "ΚρυΦό Σχολειό" 

μέ συνομιλητή τόν εγκριτο δημοσιο

γράΦο καί διευθυντή προγράμματος 

του σταθμου, Λυκουργο Μαρκούδη. Η 

συνέντευξη πραγματοποιήθηκε σέ τρία 

μέρη, στίς 24, 25 καί 26 Φεβρουαρίου 

του 2016, καί είχε ως θέμα: «Άγία καί 

Μεγάλη Σύνοδος της 'Ορθοδόξου 'Εκ

κλησίας: Θεολογικές προσεγγίσεις». 

Στό τέλος έπισuνάnτouμε καί τίς 

δύο 'Επιστολές του κ. Τσελεγγίδη πρός 

τήν 'Ιερά Σύνοδο της 'Εκκλησίας της 

'Ελλάδος, δπου έκθέτει τίς θεολογικές 

του παρατηρήσεις έπί του θέματος της 

Άγίας Συνόδου καί έπί των Κειμένων 

των Ε ' Προσυνοδικης Πανορθοδόξου 

Διασκέψεως (10-17 'Οκτωβρίου 2015). 

Τό παραπάνω κείμενο θεωρήσαμε 

πολύ σημαντικό νά τό τυπώσουμε σέ 

είδική εκδοση, έπειδή είναι θεολογι

κά τεκμηριωμένο καί προκάλεσε με

γάλο ένδιαΦέρον καί μιά γενικότερη 

εύαισθητοποίηση στό θέμα της μελ

λούσης «Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου 

της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας». 

Θά θέλαμε δέ νά συνχαρουμε καί 

νά εύχαριστήσουμε, έκ καρδίας, τόν 

Καθηγητη κ. Δημήτριο Τ σελεγγίδη γιά 

τόν άγιοπατερικό, άγιοπνευματικό καί 

έπιστημονικό θεολογικό του λόγο, πού 

μέ σαΦήνεια, ειλικρίνεια καί όμολογια

κό πνευμα, μας ύποδεικνύει ξεκάθαρα 

τόν 'Ορθόδοξο τρόπο άντιμετωπίσεως 

της Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου καί 

θέτει δλους μας πρό των εύθυνων μας, 

άφου άποτελουμε κληρος καί λαός τό 

πλήρωμα της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας 

καί μέλη του Σώματος του Χριστου. 

Σύναξη 'Ορθοδόξων Ρωμηων "ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ" 
Μάρτιος 2016. 
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«ΑΓιΑ ΚΑΙ ΜΕΓ ΑΛΗ ΣΎΝΟΔΟΣ 

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» 

ΜΙΑΣΎΝΟΔΟΣ 

ΜΕ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΣΎΝΟΔΙΚΟΤΗΤ ΑΣ 

ΚΑΙΟΡΘΟΔΟ.ΞΗΣ 

Α ΎΤΟΣΎΝΕΙΔΗΣΙΑΣ 

Συνέντευξη 
του Καθηγητου Δογματικης 

της Θεολογικης Σχολης του 

Άριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης 

Κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη 

στόν κ. Λυκουργο Μαρκούδη, 

Διευθυντή Προγράμματος 

του Ραδιοφωνικου Σταθμου 

της Πειραϊκης 'Εκκλησίας 

(24-26 Φεβρουαρίου 2016) 
Άπομαγνητοφωνημένο Κείμενο 

Στή γραπτή άπόδοση της συνεντεύξεως εγιναν μικρές λεκτικές διορθώσεις 



ΠΡΩΤΟΜΕΡΟΣ 
24-2-2016 

Γενικά γιά τή Μεγάλη Σύνοδο 

Δημοσιογράφος: 

Τ
ό θέμα τό όποίο θά μας άπα

σχολήσει στήν σημερινή έκ

πομπή εΤναι ή λεγόμενη "Άγία καί 

Μεγάλη Σύνοδος" ή όποία, Θεοϋ θέ

λοντος, εχει προγραμματιστεί νά συ

νέλθει άπό τίς 16 εως τίς 27 τοϋ lουνί

ου τοϋ Ετους πού διατρέχουμε. 

'Ο λόγος πού μας άπασχόλησε τό 

θέμα αύτό ε'ίναι άΦ' ένός μέν ή μεγά

λη σπουδαιότητά του αύτή καθ ' έαυ

τή άλλά καί τό στι σπως άντιλαμβα

νόμαστε, τό πλήρωμα της Εκκλησία" 

ό πιστός λαός, σύσιαστικά άΥνοεί τά 

σχετικά μέ αύτό, πού άκοϋμε συνεχώς 

νά λέγεται : τήν μέλλουσα νά συνέλθει 

Άγία καί Μεγάλη Σύνοδο της 'Ορθο

δόξου Εκκλησίας. Θά μπορούσατε, κ. 

Καθηγητά, ώς Καθηγητής Δογματικης 
,7 • _, • • 

που ειστε, να μας ενημερωσετε που, 

πότε καί γιατί πρόκειται νά συνέλθει 

αύτή ή Μεγάλη Σύνοδος 

Καθηγητής: Πολύ εύχαρίστως, 

άΦοϋ κατ' άρχήν σας εύχαριστήσω 

θερμά γιά τήν δυνατότητα, πού μοϋ 

δίνετε μέσ", τοϋ ραδιοΦωνικοϋ σταθ-

μου σας, νά έπικοινωνήσω μέ τούς 

έκλεκτούς άκροατές αύτοϋ τοϋ σταθ

μου , οί όποϊο ι, aτό μέτρο πού τούς 

γνώρισα άνά τήν Ελλάδα, εχουν εν

τονα πνευματικά ένδιαΦέροντα καί 

ύγιές έκκλησιαστικό Φρόνημα. Στήν 

καλλιέργεια αύτοϋ του φρονήματος 

συνέβαλε καί συμβάλλει σημαντικά ό 

έξαίρετος έκκλησιαστικοϋ χαρακτηρα 

σταθμός σας. Καί τώρα άπαντώ στό 

έρώτημά σας. 

Ή Άγία καί Μεγάλη Σύνοδος της 

'Ορθοδοξίας, σπως όνομάστηκε άπό 

τού έμπνευστές της, θά συνέλθει στό 

Κολυ μπάρι τών Χανίων της Κρήτης, 

κατά τήν Πεντηκοστή του τρέχοντος 

ετους. Καί ένώ τό γεγονός αύτό είναι 

πάρα πολύ σημαντικό, ύπάρχει μεγά

λο ελλειμμα ένημερώσεως, σχι μόνον 

τών άπλών λα'ίκών καί κληρικών, άλ

λά καί πολλών Άρχιερέων τών Τοπι

κών 'Ορθοδόξων Έκκλησιών. Μόλις 

πρίν λίγες ήμέρες εγινε γνωστή ή θε

ματολογία, πού θά άπασχολήσει τήν 

Σύνοδο καί « ό Κανονισμός 'Οργανώ

σεως καί Λειτουργίας της Συνόδου ». 

Άπό τήν μελέτη τών δημοσιοποιημέ-
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νων κειμένων, προκύπτουν πολλά καί 

καίρια έρωτήματα, άλλά καί εντονος 

προβληματισμός Υιά τόν χαρακτηρα 

καί τόν σκοπό της ΜεΥάλης αύτη ς Συ

νόδου της 'Ορθοδοξίας μας. 

Γιατί Μεγάλη καί 

Άγία Σύνοδος καί οχι 

OίKOυμεVΙKή 

Δημοσιογράφος: ΕΤναι πραΥματι

κά πολύ ένδιαΦέρον αύτό, πού προ

σιταθοϋμε νά μάθουμε, κ. ΚαθηΥη

τά, καί κρατώ αύτό πού μας είπατε: 

« όνομάστη κε ετσι άπό τούς έμπνευ

στές της » . Γιατί ή μέλλουσα νά συνέλ

θει Σύνοδος όνομάστηκε Αγία καί Με

γάλη; Καί γιατί δέν όνομάστηκε Οί

κουμενική ίi Πανορθόδοξος Σύνοδος; 

Εϊχαμε κάποια έπίσημη έρμηνεία άπό 

τούς διοργανωτές της; Καί τί σημαίνει 

στήν πράξη αύτή ή όνομα σία Αγία καί 

Μεγάλη; 

Καθηγητής : Δέν ύπάρχει κάποια 

έπίσημη έρμηνεία, άλλά μπορεί νά 

είκάσε ι κανείς καί, κυρίως ώς έπισrή

μων , νά άναζητήσει τήν σκοπιμότη

τα, μέ τήν όποία της δόθη κε ό τίτλος 

αύτός . Ή όνομασία της μελλούσης νά 

συνέλθει Συνόδου ώς ΑΥίας καί Μεγά

λης εΤναι μιά προβληματική καί διφο

ρούμενη διατύπωση. Μέ ίiλλα λόγια, 

έπιδέχεται δυτλη άνάΥνωση, δπως 

συνήθως σήμερα λέγεται. Καί τοϋτο, 

γιατί διαβάζοντας τά Πρακτικά τών 

Οίκουμενικών Συνόδων πληροΦορού

μαστε, δτι ή όνομασία Αγία καί Μεγά

λη Σύνοδος άπεδίδετο στίς Οίκουμενι

κές Συνόδους. Ε"[ναι χαρακτηριστικά, 

έν προκειμένψ, σσα διατυπώνοvrαι 

στούς Κανόνες συγκεκριμένων Συνό

δων, δπως εχω ύπόψιν μου αύτή τήν 

στιγμή, της Α' καί της Δ ' Οίκουμενι

κης Συνόδου , δπου γίνεται μνεία του 

γεγονότος, δτι αύτοί οί Κανόνες προ

ηλθαν άπό αύτή τήν Αγία καί Μεγάλη 

Σύνοδο. Αύτό σημαίνει στήν πράξη , 

δτι τό κϋρος τών άποΦάσεων μιας τέ

τοιας Συνόδου είναι άπόλυτο καί ύπο

χρεωτικό γιά δλους τούς πιστούς -ίδι

αίτερα δταν πρόκειται γιά τόν 'Όρο, 

γιά τήν άπόΦαση δηλαδή, η τό Σύμβο

λο της Πίστεως, δπως εΤναι στήν Α ' καί 

τήν Β ' Οίκουμενική- άλλά καί γιά τούς 

Κανόνες αύτη ς της Συνόδου. 

Μ ή όνομάζουσα δμως τόν έαυτό 

της Οίκουμενική ή μέλλουσα Σύνο

δος, έμφανίζεται ώς νά Φoβίiται κάτι, 

Καί αύτό εΤναι κάτι, πού σχετίζεται δχι 

μέ μας τούς 'Ορθοδόξους, άλλά, πάντα 

κατά τήν Υνώμη μου , μέ τούς έτερο

δόξους καί μάλιστα τούς Ρωμαιοκα

θολικούς , Στό σημείο αύτό, ύπάρχει ή 

έσΦαλμένη ίiπoψη , δτι γιά νά συγκλη

θεί Οίκουμενική Σύνοδος, θά πρέπει 

νά συμπεριλάβει καί τίς ίiλλες λεγόμε-



νες "έκκλησίες», πού βρίσKOνtαι στήν 

" " "; " αιρεση, οπως ειναι κυριως ο Ρωμαιο-

καθολικισμός καί ό ΠΡOτεστανtισμός. 

Αύτό, δμως, δέν συνέβη ποτέ στήν 

ίστορία των Οίκουμενικων Συνόδων. 

Ποτέ δέν ελαβαν μέρος στίς Οίκουμε

νικές Συνόδους σσοι άπέκλιναν άπό 

τήν πίστη τηςΈκκλησίας, δσοι δηλαδή 

ήσαν αίρετικοί. 

Τά λέμε αύτά, έπειδή σέ ενα δογ

ματικό θέμα καί είδικότερα έκκλησιο

λογικό της μέλλουσας Μεγάλης Συνό

δου / οΙ παραπάνω αίρετικοί όνομάζον

ταιι<έκκλησίες» . Άλλά σ' αύτότό θέμα 

θά πρέπει νά έπανέλθουμε είδικότερα, 

γιατί είναι καί τό σημανtΙKότερO καί τό 

σοβαρότερο άπό δλα τά αλλα θέματα. 

ΔημοσιογράΦος: Καί εΤναι, νομί

ζω κ. Καθηγητά, καί τό θέμα πού μέ

χρι στιγμης εχει συγKενtρώσει καί τίς 

πρωτες άντιδράσεις άπό Έπισκόπους 

της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας. Κι δχι &δι

κα, προΦανως, άπ' Ο,ΤΙ άντιλαμβανό

μαστε . Μας ε'ίπατε κάτι πολύ σημαν

τικό/ ση ούδέπστε ίστορικά στίς με

γάλες αύτές Οίκουμενικές Συνόδους 

συμμετείχαν οί αίρετικοί. Καί νομίζω, 

δτι θά μπορούσαμε νά τονίσουμε, δτι 

στήν Δ ' Οίκουμενική Σύνοδο δέν συμ

μετέχουν οί «έκκλησίες» πού άποσχί

στηκαν, πχ. οί Άντιχαλκηδόνιοι . 

Καθηγητής: Άκριβως, αύτό εΤναι 

ενα τεκμήριο. 'Ή καί νωρίτερα, σέ (iλ

λες Συνόδους, δέν συμμετείχαν Άρεια

νοί, Νεστοριανοί, ΜονοΦυσίτες Κ.Τ .λ. 

Είναι Σύνοδος 
Παν ορθόδοξη; 

Ποιοί θά μετέχουν; 

ΔημοσιογράΦος: 'Άρα, βλέπουμε 

μία, 'ίσως έκ τοϋ πονηροϋ, διάθεση νά 

μή θέλουμε νά τήν όνομάσουμε Οί

κουμενική, γιατί θά άντιδράσουνε οί 

«άδελΦές έκκλησίες» , ΕΤναι τελικως 

αύτή ή Σύνοδος Παν ορθόδοξη; Θά πα

ρευρεθοϋν δηλαδή δλοι οί Έπίσκοποι 

της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας ; 

Καθηγητής: 'Άλλο ενα πρόβλημα, 

πού καθιστά αύτή τήν Σύνοδο κυριο

λεκτικά προβληματική, Στήν Σύνοδο 

αύτή θά άντιπροσωπευθοϋν ολες οί 

Τοπικές 'Ορθόδοξες 'Εκκλησίες, τυπικά. 

Καί λέμε δτι θά άντιπροσωπευθοϋν, 

γιατί περιέργως δέν θά προσκληθοϋν 

δλοι οί 'Επίσκοποι της κάθε, τοπικης 

δηλαδή, Έκκλησίας. Κάθε Τοπική 'Ορ

θόδοξη Έκκλησία θά άποστείλει 23 

'Επισκόπους, μέ 24' τόν ήγέτη καί Προ

καθήμενό της , Δέν εΊναι γνωστό άκόμη 

μέ ποιά κριτήρια θά έκλεγοϋν αύτοί 

οί Έπίσκοποι, πού θά συμμετάσχουν. 

'Έτσι, δμως, ή Σύνοδος αύτή δέν εΤναι 

κυριολεκτικά Πανορθόδοξη, άφοϋ κά-
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ποιοι 'Επίσκοποι άποκλείονται. Μέ iiλ

λα λόγια, δέν μπορει νά είναι Άγία καί 

Μεγάλη. Γι' αύτό εΤΠα εΤναι προβλη

ματική αύτή ή όνσμασία, έν σχέσει μέ 

τήν μεθοδολογία της συγκλήσεώς της . 

Στήν πραγματικότητα, γιά νά ποίί

με τά πράγματα μέ τό δνομά τους, εΤ

ναι μία διηυρυμένη Σύνοδος Προκα

θημένων. Δηλαδή, είναι οί Προκαθή

μενοι καί κάποιοι Έπίσκοποι. Βέβαια, 

ύπάρχουν μικρέςΈκκληοίες άριθμητι

κά, δπως είναι ή Κύπρος, δπου θά πα

νε δλοι. Ύπάρχουν δμως καί μεγάλες 

·Εκκλησίες, δπως ε"ίναι π.χ . ή Ρωσική, 

μέ πάνω άπό 350 ·Επισκόπους καί θά 

πανε 24. Δηλαδή οί iiλλoι 'Επίσκοποι 

τί γίνονται; Είναι δευτέρας κατανο

μη ς; ·ΕκΦράζονται άπό αύτούς τούς 

24; ΕΤναι καίρια αύτά τά έρωτήματα. 

·0 θεσμός αύτός, τών Συνόδων, δη

λαδή, τών Προκαθημένων, θά πρέπει 

νά πσϋμε δη είναι νεωτεριστικός καί 

τελείως αγνωστος στήν"Qρθόδοξη 'Εκ

κλησία."Έγινε γνωστός, καθιερωθηκε, 

άπό τόν σημερινό Οίκουμενικό Πα

τριάρχη καί μέ τήν όνομασία «Σύνο

δος Προκαθημένων», δπως είπα, εΤ

ναι άμάPΤUPOς καί αγνωστος τελείως 

στήν ·Εκκλησιαστική μας ·Ιστορία. 

ΔημοσιογράΦος: Θά μποροίίσαν 

ένδεχομένως κάποιοι νά μας ποίίν 

έδώ, κ . Καθηγητά, δτι καί κατά τό πα

ρελθόν, στούς προηγουμένους αίώ-

νες, είχαν γίνει κάποιες Σύνοδοι των 

Πατριαρχών, τών Άνατολικών Πατρι

αρχείων τουλάχιστον. "Ωστόσο, δμως, 

καταλαβαίνουμε αύτό πού μας είπα

τε , δτι ύπάρχει μιά μικρή ·Εκκλησία 

π.χ. ή Κύπρος η ή ·Εκκλησία Τσεχίας 

καί Σλοβακίας, οί όποιες δέν εχουν 

τόσους Έπισκόπους, ένώ μιά άνrίστσι

χη ·Εκκλησία μεγάλη , δπως ή Ρωσική , 

εχει πάρα πολλούς καί δέν μποροίίν 

νά συμμετέχουν ολοι. Καί προΦανώς 

ό κάθε Έπίσκοπος, εχοντας καί τό ποί

μνιό του , δέν παύει νά είναι καί Φορέ

ας τοίί φρονήματος τοίί πληρώματος 

της ·Εκκλησίας . 

Καθηγητής: Αύτό είναι πάρα πο

λύ σημαντικό πού λέτε, γιατί τό πραγ

μα δέν είναι καθαρά άριθμητικό. Κά

θε 'Επίσκσπος καλείται νά Φέρει τό 

φρόνημα της τοπικης του 'Εκκλησίας. 

Ποιός μπορεί αύτό τό Φρόνημα νά τό 

ύποτιμήσει, νά τό παραβλέψει η νά τό 

άκυρώσει καί ταυτόχρονα νά μιλά γιά 

Μεγάλη Σύνοδο;·"Qπως σωστά είπατε, 

προηγουμένως, ύπηρξαν καί Σύνοδοι, 

καί στήν Τουρκοκρατία εχουμε τέτοι

ες Συνόδους, κάποιων Πατριαρχών, 

οί όποίοι συνηλθαν καί άποΦάσιοαν 

κάτι, άλλά εχουμε στή συνέχεια άπο

δοχή αύτών τών άποΦάσεων, πρίν 

νά γνωστοποιηθοΟν εύρύτερα στό 

κοινό, καί άπό Πατριαρχεία, πού δέν 

συμμετείχαν, ένδεχομένως, σ' αύτήν 



τήν συνάντηση, γιά λόγους τεχνικούς 

της έποχης καί άπεδέχθησαν ii άπέρ
ριψαν αύτήν τήν άπόΦαση. Δηλαδή, 

συνθηκες ίστορικές μπορεί νά περιο

ρίζουν κάπως τά πράγματα, άλλά πά

ντοτε πρέπει νά ύπάρχουν τά κριτήρια . 

Μποροϋμε σήμερα νά έπικαλεστοϋμε 

τέτοιες συνθηκες, δταν τήν έποχή των 

Οίκουμενικων Συνόδων ή δυνατότη

τα της μετακίνησης εΤχε πάρα πολλές 

δυσκολίες, ένω σήμερα ίιπάρχει ή δυ 

νατότητα στό διάστημα μιας ήμέρας 

ii όλίγων ώρων νά συγKεVΤρωθOυν οί 
'Επίσκοποι άπ' δλο τόν κόσμο; 

Αύτό προΦανως δέν γίνεται έξαι

τίας κάποιων σκοπιμοτήτων, οί όποίες 

σκοπιμότητες δμως δέν όμολογοϋν

ται, εΤναι άνομολόγητες . Ό καθένας 

δμως πιστός, ώς σκεπτόμενος καί εύ

αισθητοποιημένος έκκλησιολογικά, 

μπορεί νά κάνει τίς σκέψεις του , νά 

βγάζει τά συμπεράσματά του . Μπορεί 

κάποια απ' αύτά νά εΊναι έσΦαλμένα, 

άλλά κάη πλαναται, τό όποίο δέν εΤ

ναι διαφανές. 'Ένα πραγμα, πού θέλω 

νά πω έπ' αύτοϋ καί θεωρώ δη εΊναι 
,.... . , , . . 

σημαντικο, ειναι η υπογραμμιση αυτη 

πού εΤπα , δη πρώτη Φορά στήν ίστο

ρία, άπ' δσο εΤμαι σέ θέση νά γνωρί

ζω, θά άγνοηθεί ή συντριmική πλει

οψηΦία των Έπισκόπων της Όρθοδό

ξου Έκκλησίας γιά μιά τέτοια Μεγάλη 

Σύνοδο . 'Έμμεσα πλήν σαφως, μέ τόν 

τρόπο αύτό άμφισβητείται στήν πρά-

ξη ή θεμελιώδης έκκλησιολογική άρ

χή , δη ό κάθε Έπίσκοπος εχει μία ίσό

κυρη ψηφο, οχι μόνο μέ τούς συνεπι

σκόποuς του ανά τόν κόσμο, αλλά καί 

μέ τόν Προκαθήμενό του , της τοπικης 

Έκκλησίας, άλλά καί μέ τόν πρωτο στά 

«πρεσβεία τιμης», δηλαδή τόν Πρόε

δρο αύτη ς της Συνόδου. 

Αύτό είναι τό ΆΥιοπνευματικό Συ 

νοδικό Σύστημα της Όρθόδοξης Έκ

κλησίας . Κάθε {iλλo παραπέμπει στό 

παπικό, συγκεντρωτικό καί άπνευμά

ηστο σύστημα, θά μποροϋσα νά τό 

πω μετά λόγου γνώσεως, του Ρωμαι

οκαθολικισμοϋ. 

Άκόρωση της 

Συνοδικότητας καί της 

Άγιοπατερικης Παράδο

σης της 'Εκκλησίας 

Δημοσιογράφος: Σ' αύτό τό ση

μείο πείτε μας λίγο, πως θά γίνει ή 

ψηφοΦορία, γιά νά ληΦθουν οί άπο

Φάσεις σ' αύτή τήν μέλλουσα Μεγάλη 

Σύνοδο; 

Καθηγητής: Στό έρώτημα αύτό θά 

μου έπιτρέψετε νά ερθουμε μετά, άπό 

πλευρας διαδικασίας, γιατί έκείνο τό 

όποίο δέν πρέπει νά άντιπαρέλθου-
, " . "t"., 

με αυτη την στιγμη ειναι, οη ο τροπος 

αύτός κατ' άρχήν της ψηφοΦορίας, μέ 
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τήν έτιιλογή όρισμένων'Ετιισκότιων, ώς 

έκφραστών της 'Εκκλησίας, άκυρώνει 

ούσιαστικά στήν τιράξη τόν Άγιοτινευ

ματικό καί έκκλησιολογικό χαρακτηρα 

της συνοδικότητας. Δηλαδή, μιλαμε 

οχι γιά κάτι τιεριθωριακό, άλλά κατεξο

χήν τινευματικό χωρίς τό όποίο άκυρώ

νεται εκείνο τιού χαρακτηρίζει ώς άγιο

πνευματική λειτουργία τήν 'Ορθόδοξη 

._-:;.) 'Εκκλησία. Άκυρώνεται με άλλα λόγια, 

αν θελετε νά σας τό πώ καί διαφορετι

κά, ή Άγιοτιατερική Παράδοση της 'Εκ

κλησίας. Καί Άγιοτιατερική Παράδοση 

της 'Εκκλησίας εΊναι καί Άγιοπνευματι

κή Παράδοση της 'Εκκλησίας. Άντιλαμ

βάνεστε, ποϋ προσκρούει μία τέτοια 

μεθοδος στήν τιράξη . 

Μίμηση 

Ρωμαιοκαθολικισμου 

-Πρoτεσταvτισμoυ 

Δημοσιογράφος: Ειναι πάρα πο

λύ σημαντικό, ετοι οπως μας τό τοπο

θετείΤΕ, Κ. Καθηγητά, ση άκυρώνεται 

ή Άγιοπατερική καί Άγιοπνευματική 

Παράδοση της 'Εκκλησίας. Καί πραγ

ματικά, αύτό τιού άντιλαμβανόμαστε 

ε'[ναι, ση στήν ούσία άντιγράφουμε 

αύτό, τιού τόσα χρόνια κατηγοροΟμε, 

οτι κάνει ό Ρωμαιοκαθολικισμός. 

Καθηγητής: Ναί, αύτό άκριβώς 
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εχει καί τήν έξήγησή του . Δηλαδή, τά 

τελευταία έκατό χρόνια -καί θά πρέπει 

νά ερθουμε καί σ' αύτό τό θέμα- ή 'Ορ

θόδοξη 'Εκκλησία Φαίνεται aτήν πράξη 

νά εκτρέπεται άπό τόν τρόπο της δι

κης της Άγιοπνευματικης ζωης καί νά 

μιμείται τόν Ρωμαιοκαθολικισμό, καί 

κατά περίπτωση τόν Προτεσταντισμό . 

Κυρίως, δμως, τό ίερατείο της 'Ορθο

δόξου 'Εκκλησίας μιμείται τόν τρόπο 

τόν συγκεντρωτικό, τόν άπολυταρχικό 

τοΟ ΡωμαιοκαθολικισμοΟ. Καί τοΟτο 

επειδή, οταν κάτιοιος χάσει τήν Άγιο

πνευματική αύτή βίωση, δέν εχει πλέ

ον τήν βεβαιότητα γι' αύτήν τήν Ενό

τητα στήν 'Εκκλησία. Καί τότε εξαντλεί 

άνθρωπίνως αύτές τίς δυνατότητες σέ 

μιά πειθαρχία, ή όποία εΊναι καθαρά 

έξωτερική καί άνθρώπινη. Γι' αύτό καί 

ή πειθαρχία αύτή θεωρείται στι εΊναι 

σπουδαία, άΦοΟ εΊναι καισαρικοΟ τύ
που . Καί αύτό συμβαίνει πρακτικώς 

σέ ύπαρξιακό έτιίπεδο, σταν εκλείΨει 

ή χαρισματική παρουσία τοΟ Άγίου 

Πνεύματος. 'Όταν δηλαδή δέν βιοΟ

ται αύτό, τότε ό ανθρωπος Ψάχνει γιά 

ύΠOKατάσrαια. Καί τό τραγικό εΊναι, 

στι αύτό εγινε θεσμικά aτή Δύση, στόν 

Ρωμαιοκαθολικισμό . Άναζητήθηκε δη

λαδή ό Καίσαρας στό πρόσωπο τοΟ 

Πάπα γιά τήν επιβολή μιας κοσμικοΟ 

τύπου πειθαρχίας, 

Σήμερα θαυμάζεται αύτό εύρύτε

ρα, άλλά θαυμάζεται άπό έκείνους, 



πού Exaoav τήv χαρισματική σχέση 

μέ τό ΠvεΟμα της Άληθείας, τό Όποίο 

eTVal ό έγγυητής αύτης της Άληθείας, 

κατά τήv ύπόσχεση τοΟ ΧριστοΟ. Λη

σμοvείται δμως άκόμη, δτι κεΦαλή 

καί Φερέγγυα Αλήθεια E[Val ή 'ίδια ή 

Ύποστατική Αλήθεια, δηλαδή ό ίδιος 

ό Χριστός. Αύτά τά πράγματα E[Val 

στήv πράξη πολύ σοβαρά, καί φαvε

ρώvουv EVa ελλειμμα δχι άπλως YVw

σιολογικοΟ - θεολογικοΟ χαρακτηρα, 

άλλά της ίδιας της ζωης της Έκκλησί

ας. Βεβαίως, ίστορικά θά μποροΟσε 

καvείς vά δώσει τήv έρμηvεία: ΝαΙ 

Τόv προηγούμεvο αίωvα οί θεολόγοι 

καί μελλοvτικοί ήγέτες της Έκκλησίας 

είχαvε πάει στή Δύση γιά vά μορΦω

θοΟv-παραμορΦωθοΟv- θεολογικά 

καί έκκλησιασnκά καί, κατά τό λαΙκό, 

« μΙ σποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια 

γράμματα θά μάθεις», προσπάθη

oav αύτοί οί ήγέτες κατά καιρούς vά 

κάνουνε, θεσμικά, μία σύνθεση με

ταξύ της 'Ορθοδόξου Παραδόσεως 

καί nveu ματικότητας καί της Δυηκης 

αύτης άλλοτριωμέvης ζωης. Καί αύτή 

τήv στιγμή δέv μιλω καθόλου θεωρη

τικά. Γι' αύτά, τά όποία λέγω, μιλοϋν 

τά ίδια τά κείμεvα της 'Ορθοδόξου Έκ

κλησίας κατά τόv 20' αίωvα. Καί μπο

ροΟμε vά μιλήσουμε πιό συγκεκριμέ

να έπ' αύτου, γιατί φαίνεται άπό τίς 

διακηρύξεις τωv προσώπωv αύτωv, 

δη κάθε iiλλo παρά έκΦραστές της 

'Ορθοδόξου Θεολογίας καί της θεσμι

κης εκΦρασης της Άvατολης E[Val. 

Τρόπος ψηφοφορίας 

που βρίσκεται 

Τι Άλήθεια; 

ΔημοσΙΟΥράΦος: Πραγματικά ή 

άλήθεια ποvάει, κ. Καθηγητά, καί e,val 

μιά άλήθεια πού μας προβληματίζει. 

Γιατί, iiv άπ' αύτόv τόv λόγο ξεκιvήσαμε 

καί σιγά σιγά Φθάσαμε έδω πού Φθά

σαμε σήμερα, τότε πρέπει vά θλιβόμα-

Ό "Αγιος Κωνσταντίνος περιστοιχισμένος 

άπό στρατιωτες καΙ έπισκόπους παρακολοu

θείτό κάψιμο των εΡΥων του Άρείου μετά 

τήν καταδίκη του άπό τήν Α ' σίκουμενικη Σύ

νοδο . ΜικρσγραΦία άπό χειρόγραΦο του gcι,ι 

α Ιώνα, Verce li, Βιβλιοθήκη Άρχιεπισκοπης. 
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στε, γιαιί πραγματικά υπάρχει ελλειψη 

της βιωμαιικης Χάριτος. δπως μας εϊ

πατε. Καί νομίζω, δτι άπό έκεί ξεκινανε 

καί τελειώνουν τά πάντα. 'Όμως. έμείς 

θά συνεχίσουμε τά έρωτήματα, γιατί 

πραγμαιικά ε[ναι πολύτιμη ή δική σας 

σημερινή βοήθεια πρός δλους. 

Ξεκινάει λοιπόν ή διαδικασία - ή 

τελική ευθεία της Συνόδου . Μας εί

πατε νωρίτερα, άκριβώς αυτή τήν ελ

λειψη πού θά υπάρχει στή συμμετοχή 

δλων των Έπισκόπων. Καί ταυτόχρονα 

θά υπάρχουν έπιλεγμένοι -δέν ξέρω 

μέ ποιόν τρόπο θά άποφασίοει ή κά

θε 'Εκκλησία, ποισί θά εΤναι αύτοί οί 

Έπίσκοποι, πού θά συμμετέχουν μέ 

τόν Προκαθήμενο . Αυτοί θά εχουν λό

γο στή Σύνοδο; Θά ψηΦίσουν τελικά 

αύτοί οί Έπίσκοποι, όταν θά βρεθοϋ

νε στή Σύνοδο; Πώς θά γίνει ή ψηφο

Φορία στά θέμαια, πού θά πρέπει νά 

συζητηθοϋν; Σ' αυτά τά θέματα πού 

εχουν, μέχρι στιγμης τουλάχιστον, δεί 

τό Φώς της δημοσιότητας; 

Καθηγητής: "Οπως κι έσείς τό θέ

σατε έρωτηματικά, δέν εχει άνακοι

νωθεί καί δέν υπάρχει ένη μέρωση 

σέ κάποιο Κείμενο έπίσημο άπό τήν 

Ε ' αύτή Προσυνοδική Πανορθόδο

ξη Διάσκεψη, πού εγινε στό Σαμπεζύ 

της Γενεύης άπό 10-17/10/2015. Δέν 

εχουν δοθεί άρχές καί κριτήρια καί 

προϋποθέσεις, έπί τίϊ βάσει τών όποί-
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ων θά γίνει αυτή ή έπιλογή, γιά νά γί

νει ή ΨηΦοφορία. Ή ψηΦοφορία θά 

γίνει παραδόξως, καί αυτό είναι πρω

τοτυπία στήνΈκκλησιαστική μαςΊστο

ρία, μόνον άπό τούς Προκαθημένους. 

Δηλαδή , ε'ίμαστε 15 Έκκλησίες; Θά 

υπάρχουν 15 ψηφοι, οί όποίες θά συ 

νοψίζουν τήν θετική ij άρνητική θέση 

τών 24 Έπισκόπων της κάθε τοπικης 

'Εκκλησίας - κατά πλεισνοψηΦία, βε

βαίως, Καί τό έρώτημα είναι βαθύτε

ρο βέβαια: Γιατί γίνεται ετσ ι καί γιατί 

δέν έκφράζονται δλοι οί 'Επίσκοποι, 
".,. . 
οπως ειπα προηγουμενως; 

Νομίζω δη, μετά άπό δσα ε[πα, 

μπορεί νά καταλάβει κανείς τήν υπο

τίμηση, πού γίνεται έκ μέρους τοϋ 

έκάστοτε Πρώτου, ώς Προκαθημένου 

της Έκκλησίας, γιά τήν εκΦραση τών 

'Επισκόπων . Θεωρείται δηλαδή, δη ή 

ψηΦος αυτών πού μειοψήΦισαν, πού 

ηταν λιγότερο ι δηλαδή, δέν μετράει. 

Κι αυτό είναι έκκλησιολογικά Φρικα

λέο . 'Όπως γνωρίζετε , εχω γράψει 

δύο Έπιστολές, δπου συμπυκνωμένα, 

εχω μία άποτίμηση τών Κειμένων. Θά 

έπανέλθουμε δμως καί σ' αυτά. Στίς 

Έπιστολές δμως αυτές λέω λοιπόν, 

δη ή ψηΦος αυτή τοϋ κάθε Έπισκό

που εχει βαρύνουσα σημασία καί δέν 

μπορεί έκκλησισλογικά νά άγνοηθεί 

καί νά θεωρηθεί ώς έπιμέρους θέμα 

της τοπικης Έκκλησίας. Σ' αυτό δμως 

θέλω νά έπανέλθουμε στή συνέχεια. 



ΔημοσιογράΦος: Καί θά έπανέλ

θουμε σίγουρα:Άρα, λοιπόν, κάθε 'Εκ

κλησία μία ψηΦος, δσες Τοπικές 'Εκ

κλησίες, τόσες θά είναι οί ψηφοι, 

Καθηγητής: Στήν περίπτωση βέ

βαια πού, προσέξτε, έπί τ!ϊ βάσει του 

Κανονισμου, μία Τοπική 'Εκκλησία 

εχει άρνητική ΨίϊΦο ως πρός ενα θέ

μα πού θά τεθει -γιατί θά τίθενται ξε

χωριστά τά θέματα- τότε αύτό τό θέ

μα δέν θά περνάει, έπειδή πρέπει νά 

ύπάρχει όπωσδήποτε όμοφωνία , Καί 

ή δική μου ή λογική λέει τό έξίϊς : Γιατί 

ή μία ψηΦος, ή όποία έκφράζεται διά 

του Προκαθημένου, ως ψηΦος της 

πλειοψηΦίας, δταν είναι άρνητική, 

άκuρώνΕΙ τό θέμα, καί δέν τό άκuρώ

νει ή ψηΦος ένός'Επισκόπου; Δηλαδή, 

γιά νά παμε λίγο πίσω στήν 'Εκκλησι

αστική μας 'Ιστορία, ή ψηΦος του Μ, 

Άθανασίου τότε , ας τό που με ετσι, 

πού έξέφραζε τόν Πατριάρχη του , αν 

ύποτεθει δτι ηταν ή σωστή καί δλες 

οί iiλλες ηταν λάθος, δέν θά επρεπε 

νά ληΦθει ύπόψη, διότι δέν άπηχου

σε τήν πλειοΨηΦία; Αύτή ή μεθοδο

λογία είναι τελείως κοσμική, καί αύτά 

πού λέγω τά έVΝOώ, έπειδή ή άλήθεια 

στήν Έκκλησία δέν εΤναι, δπως στόν 

κόσμο, ύπόθεση της πλειοΨηΦίας -τί 

θά πουν οί πολλοί. Αύτό τό λέει ή Δη

μοκρατία, 

Στήν'Εκκλησία, σμως, ή [δια ή Άλή-

θεια εΤναι πλειοψηΦική, Δηλαδή, καί 

ενας δταν τήν έκΦράζει, αύτή πλειο

ψηΦει εναντι τών έκατομμυρίων καί 

δισεκατομμυρίων αλλων Ψήφων, πού 

εΤναι άντίθετες, Γιά ποιό λόγο; Γιατί ή 

Άλήθεια στήν 'Εκκλησία δέν εΤναι ίδέ-

" " ψΕ' Ύ η' α, δεν Ειναι απα η. ιναι ποστατικ . 

Είναι ό [διας ό Χριστός, 'Άρα, ύποτί

θεται, στι οί μετέχοντες 'Επίσκοποι ε 

χουν «νουν Χριστοϋ») καί ώς εχοντες 

«νοίίν Χριστοίί » ε(ναι σέ θέση, νά δι

ακρίνουν τό όρθό άπό τό έσΦαλμένο, 

Γιατί, ετσι εΊναι ίστορικά. Γι' αύτό ή 

Α ' Άποστολική Σύνοδος εϊπε: (I'Εδοξε 

τψ Άγίψ Πνεύματι καί ήμιν» , Καί τό 

( ήμίν)), φυσικά, -νά τό προσέξουμε 

καί αύτό- δέν ηταν άπλώς μόνον οί 

Άπόστολσι, άλλά καί «οί σύν αύτοϊς», 

δηλαδή οί Πρεσβύτεροι, «σύν σλπ τ[ϊ 

Έκκλησίφ>, οί όποίοι εχουν άκυρωθεί 

τωρα, δέν Φαίνονται πουθενά. 

Καί άναΦέρονται κάποιοι άπό τόν 

χώρο αύτό, οί όποιοι συνέλαβαν καί 

έξέφρασαν τό πώς θά γίνει αύτή ή 

Σύνοδος, στόν 'Άγιο '1γνάτιο τόν 0εο

Φόρο, Ό 'Άγιας Ιγνάτιος ό 0εοΦόρος 

δμως λέει, δτι ό Έπίσκοπος μέ τούς 

Πρεσβυτέρους βρίσκονται σέ μιά άρ

μονία -σπως είναι οί χορδές σέ μιά ΚΙ

θάρα-, προκειμένου νά ύπάρξει συμ

φωνία, 'Άρα, δέν μπορεί ό 'Επίσκοπος 

νά άγνοεί τούς πρεσβυτέρους καί τό 

πλήρωμα της Έκκλησίας, Στήν Α' Άπο

στολική Σύνοδο έκφράστηκε ή Συνο-
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δική Άλήθεια « σύv δλπ τίϊ Έκκλησίφ) . 

Καί δλη ή Έκκλησία elval καί ό άπλός 

λαός. Ποϋ καί πότε έκφράζεται πλή

ρως άVΤΙΠΡOσωπευΤΙKά αύτός ό λαός; 

Προσωπικάι εκανα ενα γKCιλOΠ 

καί ρώτησα κάποιους άvθρώπους, 

καί 8χι τυχαίους, καί διαπίστωσα, ση 

δέv γvωρίζουv οϋτε ποϋ, οϋτε πότε, 

οϋτε γιατί, οϋτε πώς θά ψηΦίσουv 

οί Έπίσκοποιι ούτε ποιά εΤναι ή θε
ματολογία αύτης της Συvόδου . Για

τί δλα αύτά τά πράγματα EYlVaV έv 

κρυπτψ καί γιατί νίνΟνΙαι τόσο βε

βιασμέvα; Γιατί δέv γvωστοποιήθη

KaV, δπως YVWσTOnOlOGVTal αλλα 

πράγματα; Γιατί δέv δόθηκε αύτός ό 

χρόvος, πρίv ij καθοριστεί ό τρόπος, 

μέ TOV όποίο θά γίvει; Καί τό πληρο

φοροϋvται αύτό τό γεγονός, δπως τό 

βλέπου με , καί Έπίσκοποι καί έπίση

μοι άVΤιπρόσωπOΙ άπό κάποιο κέν

τρο, πού άποφαίvεται τό πώς θά γίvει 

ή ψηφοΦορία; Δέv iiTaV δηλαδή μιά 

συλλογική άπόφαση της βάσης; Καί 

τό πιό άπλό : Γνωρίζουμε , δτι δλοι οί 

Έπίσκοποι EXOUV ίσότιμο ψηφο. 'Άv ε

xouv ίσότιμο ψηφο, δέv μποροϋv vά 

κληθοϋv αύτοί έρήμηv τοϋ δλου προ

βληματισμοϋ, vά ψηΦίσουv ii νά μήv 
ψηΦίσουv, 'Άρα, δέv EYlVaV μέ τρόπο 

διαΦαvη οί διαδικασίες μέχρι τώρα. 
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Άπαραίτητη 

προϋπόθεση ή 

Άγιοπνευματική ζωή 

f:fQμως, δπως ύποστηρίζω καί 

στίς Έπιστολές μου, δέv εΤ

V~l άκόμη πολύ άργά. τά πράγματα 

είvαι ίάσιμα, Πώς; ΈΦόσοv τώρα έvη

μερωθοϋv ολοι. Καί OTaV λέω δλοι , 

έvvοώ τό πλήρωμα τηςΈκκλησίας, δη

λαδή κληρος καί λαός άπό KOlVOij , Δι

ότι, oraV θά πάρουv αύτές τίς άποΦά

σεις σί συγκεκριμένοι αύτοί Έπίσκο

ποι, ij iiV θέλετε ή έλίτ αύτή πού θά 

κληθεί έκεί, vομίζετε δη στήv πράξη 

μπορεί vά τίς έφαρμόσει ό λαός τοϋ 

Θεοϋ, ό όποίο ς εχει έvεργοποιημέvο 

μέσα του τό Πvεϋμα τό 'Άγιο; Δέν μπο

ρεί vά δεχθεί πράγματα, τά όποία δέv 
7 

ειναι έκείνα, πού « πάντοτε ύπό πάν-

rwV έπιστεύθησαv » στήv Έκκλησία , 

Δηλαδή, EXOUV «VOGV Χριστοϋ» κι αύ

τοί, οί όποίο ι ETvaL κεκαθαρμέvοι. Καί 

μπορεί vά eTval Εvας άπλός μοvαχός, 

μπορεί vά elval εvας άσκητής, μπορεί 
. ,. " . , Va ElVal εvας απλος πιστός, καί vά 

πεί, πώς αύτά δέv σTOlxoGv στήv Πα

ράδοση της Έκκλησίας. 'Άρα, ό κάθε 

πιστόζι ό όποίΟζ είναι « έπόμενος τοίς 

Άγίοις Πατράσι» , ό όποίος θά βλέπει 

διαχΡονικα τί {( ύπό πάντων έπιστεύ

θη », άVΤισΤOίXως , θά δεχθεί τό όρθό 

καί θά άπορρίψει τό έσΦαλμέvο . Καί 



αύτό δημιουργεί ενα μείζον θέμα, 

ενα μείζον πρόβλημα γιά τήν σκοπι

μότητα τοϋ νά συνέλθει αύτή ή Σύνο

δος καί νά πάρει κάποιες σημαντικές 

άποΦάσεις. Γιά ποιό λόγο; Φυσικά 

γιά τό καλό . 

Δέν είναι δμως θέμα διακηρύξε

ων αύτά . Είναι θέμα πραγματικότη

τας . Καί ή πραγματικότητα καί ή Βα

σιλεία τοϋ Θεοϋ έντός ήμών -χωρίς 

έξαίρεση- τών βεβαπτισμένων πιστών 

ύπάρχει. Ή ένεργοποίηση , δμως, της 

Χάριτος αύτης έξαρταται άπό τήν τή

ρηση τών προδιαγραΦών αύτης της 

Βασιλείας, πού είναι οί έVΤσλές τοΟ 

Θεοϋ. Κι αύτό δέν εΊναι προνόμιο κα

νενός περισσότερο άπό κάποιον αλλσ 

στό σώμα τοϋ Χριστοϋ . Δηλαδή, μία 

Σύνοδος θά μιλήσει δχι σέ ύπηκόους, 

άλλά σέ όμότιμα μέλη τοϋ Σώματος 

τοϋ Χριστοϋ. Προσέξτε, μή θεωρηθεί 

αύτό πρστεστανnκψ τψ τρόπψ . Δέν 

καταργοϋμε τήν ίεραρχική δομή της 

"Εκκλησίας. Δέν άμφισβητοϋμε, δη οί 

Έπίσκοποι θά πάρουν τίς άποΦάσεις 

αύτέςι διόη αύτσί είναι έντεταλμένοι 

έκφραστές της . Άλλά, είναι έκφρα

στές της στήν πράξη, σταν ζοϋν αύ

τή τήν άγιοπνευ ματική έμπειρία της 

"Εκκλησίας καί τήν προσΦέρουν στήν 

σημερινή συγκυρία μέ τά συγκεκριμέ

να προβλήματα. 'Οταν διαβάσει δμως 

κανείς τήν θεματολογία, στήν όποία 

πρέπει νά έπανέλθουμε, βλέπει έξ άν-

τικειμένου τί κείται. Δηλαδή, δη αύτοί 

δχι μόνο έκΦραστές της Άγιοπνευμα

τικης έμπειρίας της "Εκκλησίας δέν εί

ναι σέ κάποια σημεία, άλλα εΤναι έκ

φραστές τοϋ άλλοτρίου πνεύματος, 

τό όποίο θά επρεπε νά καταδικάζεται 

μέ τόν πλέον σαφη τρόπο. Καί δχι νά 

γίνεται είσήγησις ύπέρ αύτοϋ. Θά γί

νω πιό συγκεκριμένος, δταν τά έρωτή

ματα θά όδηγήσουνε σ' αύτό τό θέμα. 

Δημοσιογράφ<>ς: Σας άκοϋμε, κ . 

Καθηγητά, τόση ώρα νά μας μιλατε , 

καί ή σκέψη μας, θέλοντας καί μή, πά

ει δχι στούς Κανόνες της Ορθοδόξου 

"Εκκλησίας, άλλά στούς κανόνες της 

Εύρωπαϊκης·Ένωσης. Πώς παίρνονται 

δηλαδή οί άποΦάσεις, πώς συνεδριά

ζει τό Συμβούλιο τώνΎπουργών η τών 

Ήγετών μέ τήν είδική πλειοΨηΦία ii 
τήν όμοφωνία -γιατί νομίζω, δη τελι

κά αύτό άντέγραΨαν στήν ούσία . Για

τί άντί νά παμε πίσω καί νά δοϋμε τί 

εκαναν οί Σύνοδοι της"Ορθοδόξου "Εκ

κλησίας, πήγαμε ενα βημα πιό μπρο

στά . Καί θαρρώ, πώς ξεπεράσαμε καί 

τό Ρωμαιοκαθολικισμό -πάνω στό θέ

μα της ψηΦοΦορίας πού ε·ίπατε . 

Καί άπό τήν αλλη , μας ε'ίπατε μόλις 

τώρα, κ. Καθηγητά , δτι ή άλήθεια της 

"Εκκλησίας μας είναι αύτή άκριβώς, δτι 

δλοι μας λάβαμε έξίσου τήν Χάρη τοϋ 

Άγίου Πνεύ ματος άπό τήν ωρα πού 

βαπτιστήκαμε καί δη δλοι ε'ίμαστε 
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Φορείς αύτου του Άγίου Πνεύματος 

καί μπορουμε νά ε'ίμαστε έκφραστές 

του. Αύτό μοιάζει νά άγνοείται δυστυ

χώς, τραγικά, άπό τούς 'Επισκόπους 

σήμερα. Καί μάλιστα βλέπουμε στίς 

άποΦάσεις αύτές, ετσι πώς δημοσι

εύτηκαν, νά ύπάρχει καί μία δήλωση

τοποθέτηση, δτιι προσέξτει γιατί αύτό 

πού θά πάρει ώς άπόΦαση ή Μεγάλη 

καί Άγία Σύνοδος της 'Εκκλησίας, δέν 

θά χωρά άμΦισβήτηση άπό κανέναν, 

ΚαθηΥητής: ΝαΙ Στό έρώτημα αύ-

τό εχω άπαντήσει ηδη σέ 'Επίστολή 

μου, λέγοντας δτι τό πράγμα αύτό δέν 

πιστοποιείται οϋτε άπό τήν Έκκλησι

αστική μας 'Ιστορία. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα στήν προκειμένη περί

mωση ό 'Άγιος Μάξιμος ό 'Ομολογη

τής. Καί δέν εΙναι ή μόνη περίπτωση· 

εlναι καί ό'Άγιος Μάρκος ό Εύγενικός 

στήν ψευδοσύνοδο της Φλωρεντίας. 

Άποδεικνύεται έκεί, πώς ενας ανθρω

πος εδωσε τήν άπάVΤηση της'Εκκλησί

ας καί τόν δικαίωσε ή 'Εκκλησιαστική 

'Ιστορία καί άγίασε σέ σχέση μέ δλους 

Α' Oi.κOυμενΙKή Σύνοδος. ΤοιχογραΦ Ια Ί .Μ . Σταυρονικήτα,'Άγιον 'Όρος. 

~Eρvo ΘεσΦάνους τοϋ Κρητόι; 
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τούς αλ.λους, τόν Αύτοκράτορα, τόν 

Πατριάρχη καί δλους τούς ίiλλoυς 

πού συμμετείχαν, καί οί όποίοι δέν 

τήν έξέθεσαν. 'Άρα, δπως εΙπα καί 

προηγουμένως, δέν είναι θέμα άριθ

μοϋ , άλλά εΙναι θέμα Άληθείας ii μή 
Άληθείας. Αύτό τό πραγμα δέν πρέπει 

νά τό ξεχvoϋμε, γιατί μιά αλλη παρά

μετρος αύτης της άπειλίjς, της έμμε

σης άπειλης, που εϊπατε προηγουμέ

νως καί ύπάρχει πράγματι στό κείμε

νο, δέν λαμβάνει ύπόψη τό γεγονός, 

δτι στήν Έκκλησία -καί δταν λέω Έκ

κλησία, έννοω πάντα τήν 'Ορθόδοξη 

Έκκλησία- τά πράγματα δέν λειτουρ 

γοϋν παπικά . Δέν είναι ό πάπας ύπε

ράνω καί των Οίκουμενικων Συνόδων, 

δπως έκεί, ούτε φυσικά έδώ ύπάρχει 

κάποιος έπιμέρους πάπας, πού νά το

ποθετηθεί πάνω άπό τήν 'Ιεραρχία της 

'Εκκλησίας μας. 

'Όμως, τό θέμα δέν εΙναι αύτό, Τό 

θέμα εΙναι τί λέγει αύτή ή Σύνοδο<;. 

δταν συνέρχεται. Καί ή Έκκλησιαστι

κή 'Ιστορία μας παραπέμπει καί σέ Λη

στρικές Συνόδους. 'Άρα, κριτήριο στήν 

'Εκκλησία δέν εΙναι, δη συνηλθε όλη ή 

'Ορθόδοξη Έκκλησία, έστω καί μέ τόν 

έπιλεκτικό αύτό τρόπο. Θά σας έλεγα, 

δη θά μποροϋσε νά εΙναι θεωρητικά 

καί δλοι οί Έπίσκοποι, καί ενας, δύο, 

τρείς ii έλάχιστοι άπό αύτούς νά λέγα
νε κάτι τό άντίθετο . Δέν σημαίνει, δη 

έκείνο πού θά πεί ή συντριπτική πλειο-

ψηΦία των 'Επισκόπων, αύτό άποτελεί 

έχέγγυο της Άληθείας, καί δη θά έπρε

πε όπωσδήποτε αύτό νά τό άποδεχτεί 

τό πλήρωμα. 'Όχι, δέν εΙναι έτσι τά 

πράγματα. Κριτήριο της Άληθείας εΊ

ναι, έάν τά λεγόμενα αύτά είναι «έπό

μενα τοίς Άγίοις Πατράσι» . 

Μεθοδολογία 

Π
ροκειμένου νά μιλήσουμε 

γιά τήν «νομιμότητα» τοϋ 

κύρους αύτων των άποΦάσεων, θά 

ποϋμε λίγα πράγματα γιά τήν μεθοδο

λογία της 'Ορθοδόξου Έκκλησίας, ωστε 

νά δοϋμε πως λειτούργησαν οί Οίκου

μενικές Σύνοδοι. 'Όσα βλέπουμε στή 

μεθοδολογία αύτης της Συνόδου, μας 

παραπέμπουν σίγουρα aτόν παπισμό. 

Τό ζητούμενο εΙναι, αν δσα άποΦασί

ζOVΤαι, έχουν τήν άναφορά τους σέ 

δσα διαχρονικά ύπεστηρίχθησαν άπό 

τήν Έκκλησία. Οί Έπίσκοποι όΦείλουν 

άπό πλευρας μεθοδολογίας, γιά νά τό 

πω τώρα, πρωτα νά άναφερθοϋν σ' 

αύτή τήν Άλήθεια διαχρονικά, καί με

τά νά ποϋν αύτό, πού θά ποϋν. Καί δχι 

νά θέτουν αύθαίρετα ένα θέμα, ώς 

νά προέκυΨε διά παρθενογεννήσε

ως γιά πρώτη Φορά στήν ίστορία, τό 

όποίο δέν έχει καμμία σχέση μέ τό πα

ρελθόν, γιά τό όποίο μάλιστα νά εΙναι 

κεκλημένοι οί 'Επίσκοποι, ώς νϋν Πα

τέρες της Έκκλησίας, νά άποΦανθοϋν 

17 



έπΙ αύτοU . Τέτοια περίπτωση δέν 

ύπηρξε ποτέ στήν Έκκλησία τών Οί

κουμενικών Συνόδων. Θά γίνω δμως 

πιό σαΦής στή συνέχεια τοϋ λόγου. 

ΔημοσΙΟΥράφος: Νομίζω πώς τώ

ρα είναι ή κατάλληλη στιγμή, κ. Καθη

γητά, νά άναΦερθοϋμε λίγο στά θέ

ματα πού πρόκειται νά συζητηθοϋν, ii 
μάλλον -γιά νά τό ποϋμε πιό σωστά

στά θέματα πού πρόκειται νά ψηΦι

στοϋν, γιατί μας λένε, δτι τά θέματα 

αύτά τά έχουν προσυζητήσει τίς προη

γούμενες δεκαετίες, εχουν κατασταλά

ξει σέ κείμενα, πού είναι κοινώς άπο

δεκτά:Άρα, άπομένει νά τά ΨηΦίσουν . 

ΚαθηΥητής: ΝαΙ Καταρχήν νά 

ποϋμε, δτι δέν ε[ναι άκριβώς έτσι. 

Διότι αύτοί πού τά προαπεΦάσισανι 
εΊναι οί «διορισμένοι» άVΤιπρόσω

ποι τών Τοπικών 'Εκκλησιών . Καί λέω 

«διορισμένΟl», μέ τήν έξης νοηματο

δότηση : δτι δέν λειτούργησαν κατά 

συνοδικό τρόπο, δπως άρμόζει στήν 

"Ωρθοδοξία . Δηλαδή νά συνέλθουν 

οΙ κατά Τόπους Ίεραρχίες, νά άπο

Φασίοουν καί νά έγχειρίσουν στόν 

άντιπρόσωπό τους τήν άπόΦαση της 

τοπικης 'Εκκλησίας έπ' αυτοϋ, γιά νά 

τήν διακομίσει στήν Προσυνοδική Δι

άσκεψη , πού γίνεται ή συζήτηση, καί 

μετά νά Φέρει πίσω τήν οποια συνο

λική άπόΦαση, γιά νά τήν άποτιμήσει 

καί πάλι ή Τοπική Ίεραρχία, προκει-

18 

μένου νά διακομιστεί στή συνέχεια 
• • • • 7 • 

στο συντονιστικο Kεvτρoι που ειναι το 

Οίκουμενικό Πατριαρχείο. 

Μίλησα γιά «διορισμένους» Έπι

σκόπους. Θά μοϋ πείτε, έκλεγμένοι 

δέν ε[ναι άπό τήν Σύνοδο; Ναί, έκλεγ

μένοι, άλλά δέν λειτουργοϋν μέσα στό 

συνοδικό πνεϋμα της "Ωρθοδοξίας . 

πηγαν δηλαδή στήν Ε' Προσυνοδική 

Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη άπό 10-

17 "Ωκτωβρίου τοϋ Ί5 στό Σαμπεζύ 

της Γενεύης, μαζί μέ τούς Προκαθη

μένους, καί δλοι μαζί, τρόπον τινά, νο

μιμοποίησαν αύτόι πού είπαν οί άνη

πρόσωποί τους, χωρίς δμως νά εχουν 

έξουσιοδότηση οί Ίδιοι άπό τίς 'Ιεραρ

χίες τους. Αύτή ή μέθοδος θυμίζει Ρω· 

μαιοκαθολικισμό καί θά έλεγα καί γε

νικώτερα, τώρα, άΦοριστικά, δτι ή δλη 

διοργάνωση άκολούθηοε τήν πρακτι

κή μεθοδολογία της Β' BαΤΙKανίjς Συ

νόδου. 'Άλλωστει δέν εΙναι τυχαίο τό 
γεγονός, δτι καί ό σημερινός πάπας 

έκφράστηκε μέ τά καλύτερα λόγια καί 

έχει τίς καλύτερες προσδοκίες άπό τήν 

μέλλουσα αύτή Σύνοδο της "Ωρθοδο

ξίας . Καί δταν άκούει καλά λόγια άπό 

τόν πάπα ή "Ωρθοδοξία, πρέπει τό λι

γότερο νά προβληματίζεται γιά τήν 

σκοπιμότητα αύτων των λόΥων του. 

Νά ύπάρχει τουλάχιστον άπό τούς "Ωρ

θοδόξους μιά έπιΦύλαξη, δτι μάλλον 

δέν πάει καλά ή ύπόθεση αύτή. Γιατί 

αν πάει καλά καί ΟΠΟΤΕ πάει καλά κάτι 



όρθόδοξο, κάθε αλλο παρά έπαίνους 

εΙχε στό παρελθόν . Καί τό είδαμε αύτό 

στήν'Εκκλησιαστική μαςΊστορία, ίδιαί

τερα στήν Φλωρεντία. Μέ ρωτήσατε 

δμως, ποιά είναι τά θέματα, πού έπι

σήμως όρίστηκαν άπό τήν Ε' Προσυνο

δική Πανορθόδοξη Διάσκεψη. 

ΔημοσιογράΦος: Καί νά μας πείτε 

κιόλας, κ. Καθηγητά, αν θά εΤναι μόνο 

αύτά τά θέματα η ωσπου νά γίνει ή 

Σύνοδος, θά μπουν καί αλλα. 

Καθηγητής:'Επισήμως, ύπηρξε αύ

τή ή μεθοδολογία της ήμερησίας δι

ατάξεως . Άλλά, σ' ενα ζωντανό σώμα 

ύποτίθεται, ότι μπορεί νά προκύΨει 

κάτιι τό όποίο νά είναι σοβαρότατο 
ώς θέμα. Π. χ. νά τεθεί κατ' άρχήν κάτι 

πολύ λογικό καί, έΦ' δσον γίνει άπο

δεκτό άπό τήν πλειοψηΦία, μπορεί νά 

συζητηθεί. Τό νά άποκλείονται έκ των 

προτέρων δμως σ' ενα ζωντανό σώμα 

αύτές οί δυνατότητες, νομίζω, δτι δέν 

θυμίζει όρθόδοξη άγιοπνευματική ζω

ή . Τό παρακάμπτουμε όμως αύτό τό 

θέμα καί έρχόμαστε στήν θεματολο

γία. Αύτά πού δημοσιοποιήθηκαν ώς 

θέματα, συζητουνταν συστηματικώς 

έδώ καί ΠΕνήντα πέντε χρόνια, άπό τό 

'61 καί έξης. Ύπηρχαν αύτές οί προσυ

νοδικές κ.λπ ., καί όριοθετουνταν αύτά 

τά θέματα καί οχι μόνο . Ύπηρχαν καί 

αλλα θέματα, τά όποία δέν ηρθαν σ' 

αύτόν τόν κατάλογο, έπειδή άπορρί-

Φθηκαν άπό τίς Τοπικές Έκκλησίες. 

'Όμως, κάτω άπά ποιούς δρους; Πώς 

τέθηκαν; Πώς εΦθασαν νά γίνουν άπο

δεκτά τελικώς τά θέματα, πού γνωρί

ζουμε; Δέν μας εΙναι γνωστά τά Πρα

κτικά τών συζητήσεων αύτών. Χαρα

κτηρίστηκαν άπόρρητα. Μου θυμίζει 

καί αύτό κάτι, τό όποίο μόνον όρθόδο

ξο δέν εΙναι. Δέν θέλω νά τό σχολιάσω 

αύτό. Δείχνουνε πάντως, δη δέν άκο

λουθοΟνε τήν διαΦάνεια καί τήν καθα

ρότητα της 'Εκκλησίας. Αύτό, άπλώς, 

γιά νά μας προβληματίσει. Τή στιγμή 

αύτήν, δέν θέλω νά γίνω έγώ εν ας άξι

ολογητής καί νά μεμΦθώ πρόσωπα 

καί πράγματα, άλλά ή αύΤOΓVωσία δέν 

θά μας κάνει κακό . Άπεναντίας, δταν 

δέν άκολουθείται αύτή ή διαΦάνεια, 

γεννώνται έρωτήματα. Γιατί άκολου

θείται αύτή ή μεθοδολογία, δταν μά

λιστα εΊναι γνωστό, δτι έφαρμόζεται 

στήν πράξη άπό κοσμικούς Φορείς η 

άπό θρησκευτικούς παράγοντες, δπως 

εΙναι ό Ρωμαιοκαθολικισμός, άλλά μέ 

κοσμικό προσανατολισμό; 

Θέματα της Συνόδου 

Τ
ό πρώτο άπό τά θέματα αύτά 

είναι «(τό Αύτόνομο καί ό τρό

πος άνακηρύξεώς του ». 

'Ένα αλλο εΤναι «τό Ζήτημα της Όρ

θόδοξης Διασπορας », 
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'Ένα τρίτο θέμα εΙναι οί «Σχέσεις 

της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας πρός τόν 

λοιπόν xρισrιανΙKόν κόσμον». Καί αύ

τό εΙχε iiλλες περίεργες διατυπώσεις, 

οί όποίες εδειχναν τόν πραγματικό 

προσανατολισμό του . Άλλά γιά λό

γους εύνοήτους, γιά νά μήν προκα

λοσν δηλαδή οί διατυπώσεις τουλάχι

στον έξωτερικά, ηρθε τελικά σέ αύτή 

τήν μορΦή, ένω τό περιεχόμενο, δπως 

θά δοσμε οτήν συνέχεια, άποκαλύ

πτει τό ξένο, τό άλλότριο τηςΌρθοδό

ξου αύτοσυνειδησίας μας. 

'Ένα τέταρτο θέμα είναι « ή Απο

στολή της 'Ορθοδόξου Έκκλησίας έν 

Τ4} συγχΡόνψ κόσμψ}) . ΕΤναι ενα και

νωνικοϋ χαρακτηρα, θά λέγαμε, θέμα 

της Έκκλησίας. 

Τό θέμα της νηστείας 

'υ Ενα πέμπτο θέμα 

Σπουδαιότης της 

είναι «ή 

νηστείας 

καί ή τήρησις αύτης σήμερον», Ενα 

περίεργο θέμα, θά ελεγα. Γιατί, ποι

ός άμφιοβητεί τήν σπουδαιότητα της 

νηστείας καί τήν τήρησή της σήμερα; 

Μόνον κάποιοι, οί όποίοι μάλλον δέν 

εχουν τό Φρόνημα της 'Εκκλησίας. 'Αλ

λά εχω τήν προσωπική αποψη, δτι αύ

τά εΙναι αύτονόητα πράγματα καί δέν 

θά επρεπε νά πάρουμε άποΦάσεις 

γιά τά αύτονόητα. 'Όμως, ϊσως δέν εl

ναι τόσο αύτονόητο . Κaί φαίνεται αύ-
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τό περισσότερο, οταν γνωρίζει κανείς, 

πως Φτάσαμε σέ αύτό τό θέμα, σέ κά

ποιες iiλλες διατυπώσεις, σέ κάποι

ες iiλλες προτάσεις, οί όποίες τελικά 

άπερρίΦθησαν, γιά νά λεχθεί τελικως, 

σχεδόν τό αύτονόητο. 

Δημοσιογράφος: Νομίζω, δτι στό 

συγκεκριμένο θέμα ή άρχική τοπο

θέτηση ηταν ή άναθεώρηση της νη

στείας καί εφτασε σταδιακά νά γίνει ή 

σπουδαιότητα της νηστείας. 

Καθηγητής: ·Έτσι. Χαίρομαι τε

λικά πού τό λέτε έσείς, γιατί κάποια 

πράγματα δέν θέλω νά τά πω, ώς ενα 

σημείο. Από τήν iiλλη δμως δημιουρ

γοσνται εϋλογα έρωτήματα . Μά, τί 

θά μας πεί ή Πανορθόδοξη Σύνοδος; 

'Ότι ή νηστεία ηταν άπό τόν Παράδει

σο άκόμη, οτι ή νηστεία καθιερώθη

κε άπό τόν Χριστό i\ οτι ολοι οί Κανό

νες μιλοσν γι' αύτό; Ή έκκλησ ιαστική 

ζωή οήμερα εΊναι γνωστή. Έμείς οί 

'Ορθόδοξοι εχου με τόν οίκονόμο, τόν 

πνευματικό μας όδηγό, ό όποίος κατά 

περίmωση , άγιοπνευματικά, μέ τήν 

διάκρ ιση των πνευμάτων πού εχει, 

θά μας πεί τό σωστό. Τό αλλο κείται 

ετσι κι άλλιως . Έξ άντικειμένου ίσχύει 

γιά δλους ... Ναί, γεννωvται έρωτήμα

τα έδω . 'Έτσι, γιά νά Εχουμε θέματα i\ 
θέλουμε νά περάσουμε κάτι iiλλo τήν 

τελευταία στιγμή; Αύτά τά πράγματα 



μόνο κοσμικά μπορεί νά θεωρήσει κα

νείς, δτι θά εχουν έπιτυχία, αν λεχθεί 

δηλαδή κάτι σέ μιά κατεύθυνση νεω

τεριστική . Θά πέσει, τότε, άπό μόνο 

του. Καί τό χειρότερο, Φοβουμαι, μή

πως έξευτελιστεί ή 'Ορθοδοξία μας μέ 

μία ληστρική Σύνοδο. Μέ μία Σύνοδο 

δηλαδή, πού νά μήν έκφράζει τήν αύ 

τοσυνειδησία, διαχρονικά, της 'Ορθο

δόξου 'Εκκλησίας. 

Τό θέμα του Γάμου 

Κ
αί νά τελειώσω μέ Ενα Εκτο θέ

μα, πού εΊναι τά κωλύματα τοϋ 

γάμου ... 

ΔημοσιογράΦος: του γάμου των 

ίερέων ii του γάμου γενικά; 

Καθηγητής: 'Όχι, του γάμου γενι

κά, πού συμπεριλαμβάνει βέβαια καί 

των Ιερέων καί των μοναχών. Καί έκεί 

ύπάρχει μιά όλόκληρη Φιλολογία, πρίν 

καταλήξουμε έδώ, Άλλά καί πάλι, στήν 

'Επιστολή μου κάνω μία κριτική Υιά κά

ποια είσήγηση, πού έπιτρέπει, δηλαδή 

κάνει μιά πρόταση, νά έπιτρέπεται ό 

μικτός γάμος, ένόσω νωρίτερα τίθε

ται ό Κανόνας, σύμΦωνα μέ τόν όποίο 

είναι τελείως ξεκάθαρο, δτι δέν ίερο

λογείται ό μικτός γάμος. Δηλαδή, δέν 

μπορεί νά γίνει γάμος όρθοδόξου μέ 

έτερόδοξο. Καί λέει έκεί κάποιο «άλ

λά», τό όποίο «άλλά» εΤναι καί προ-

σβλητικό άγιοπνευματικώς, διότι αν 

ό Κανόνας είναι αύτός, τί «άλλά}); Σέ 

μερικές περιmώσεις λέει ή πρόταση , 

σταν δηλώσει ό έτερόδοξος δτι τά παι

διά του θά βαmιστουν καί τά λοιπά, 

τότε μπορεί νά ίερολογηθεί αύτός ό 

γάμος , Κι έγώ ρωτω, ετσι, ρητορικά : 

κι αν αύτός ό έτερόδοξος δέν θέλει νά 

κάνει παιδιά, εχει νομιμοποιηθεί έκ

κλησιαστικά τό μυστήριο; "Εχει γίνει 

δηλαδή μυστήριο είς Χριστόν καί είς 

τήν 'Εκκλησίαν; 'Ενός έτεροδόξου; 'Εάν 

δέν κάνει παιδιά, παρ' δτι θέλει νά κά

νει, πάλι, ένω παραμένει τό πρόβλημα, 

αύτός θά εχει ώς κοινό παρανομαστή 

τήν νομιμοποίηση του έκκλησιαστικου 

γάμου του; Καί αύτό μπορεί νά τό λέ

ει ή 'Εκκλησία; Αύτό είναι τρίκ. Κι αύτά 

νομίζω, στι μπορουν νά τά είσηγουνται 

δικηγόροι. 'Όχι σμως ή 'Ορθοδοξία, τήν 

στιγμή κατά τήν όποία ώς προμετωπί

δα τίθεται ό Κανόνας της 'Εκκλησίας, 

καί μάλιστα Οίκουμενικης Συνόδου. 

Άλλά τό πρόβλημα βρίσκεται καί 

στό περιεχόμενο του Κειμένου, Δέν 

είναι έτσιι έπειδή τό λέει άπλώς ή οί

κουμενική Σύνοδος αύτό τό πραγμα, 

δτι δηλαδή δέν είναι νοητό, άλλά τό 

καταλαβαίνουμε καί θεολογικά καί 

έκκλησιολογικά , Άφου ό γάμος είναι 

είς Χριστόν καί είς την 'Εκκλησίαν, γεν

ναται τό έρώτημα : πως θά γίνει αύτή 

ή άναφορά στόν Χριστό καί στήν 'Εκ

κλησία, άφου αύτός είναι έκτός της 
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'Εκκλησίας, ώς ετερόδοξος; πως μπο

ρεί νά είσερχεται δι' iiλλης όδοΟ στήν 

'Εκκλησία καί νά γίνεται τό μυστήριο; 

Μυστήρια εκτός 'Εκκλησίας δεν γίνον

ται. 'EVΤός'EKKληOίας γίνovται γιά τούς 

πιστούς. Δεν γίνovται γιά τούς μή πι

στούς. Δηλαδή, αν τετοια πράγμα

τα περάσουν, σας λέγω, δτι αύτά τά 

πράγματα δέν μποροΟν νά ίσχύσουν 

στήνπράξη . 

Δημοσιονράφος: ΦοβοΟμαι, κ . 

Καθηγητά, δτι αύτή ή διατύπωση γί

νεται -καί μακάρι εγώ νά μήν καταλα

βαίνω σωστά- γιά νά άμνηστεύσει τήν 

πρακτική, πού εϊχαμε μεχρι τώρα στόν 

Δυτικό "Ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο. 

Καθηνητής: ··Ετσι. Πολύ εϋστοχα 

τό εϊπατε αύτό . Δηλαδή, αύτή τή στιγ

μή μεταξύ των πιστων γίνονται κά

ποια κακώς , ώς εκτροπα καί γίνoνrαι 

άνεκτά σε κάποιο βαθμό . Αύτό πράγ

ματι συ μβαίνει. Δεν μποροΟμε νά τό 

άρνηθοΟμε . Άλλά είναι Φοβερό, νά 

νομιμοποιείς αύτό, τό όποίο δέν είναι 

σωστό. Είναι σάν νά λέμε, δη σΙ Ενα 

γάμο χριστιανικό ύπάρχει καί μιά πα

λλακίδα, ύπάρχει δηλαδή μία μοιχεία . 

Δεν ύπάρχουν χριστιανικοί γάμοι, 

πού τούς συμβαίνει αύτό; Ναί, συμ

βαίνει, άλλά κατά παρεκκλιση, καί ού

σιαστικά άκυρώνει τό γάμο μιά τέτοια 
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πράξη. Νά ερθουμε, τώρα, νά ποΟμε 

εμείς, δτι επειδή ή εποχή μας είναι 

ετοι κι ετσι, θά νομιμοποιήσουμε αύ

τό γιά μερικες περιmώσεις;Ύπάρχουν 

περιπτώσεις πού έπιτρέπεται να πα

ραβιάζεται ή εντολή τοΟ ΧριστοΟ «ού 

μοιχεύσεις» καί «πας ό βλέπων ... ηδη 

έμσίχευσε» ; 

·Έτσι, με αύτή τή λογική, Φτάσα

με καί στό θεμα των όμοφυλοΦίλων . 

ΔΕν είναι τυχαίο, στι συζητηθηκε κι 

αύτό τό θέμα. Γιατί είναι τελείως ξε

κάθαρο τό γεγονός, ση άποτελεί κα

τι παρά τήν Φύση."Ο Θεός δέν δημι

ούργησε όμοφυλόΦιλους. Δεν δημι

ούργησε τρίτο Φύλο, κατά τό κοινως 

λεγόμενο . Κατά συνεπεια, δεν εχει 

καμμία νομιμοποίηση θεομική αύτό 

τό πραγμα."Άλλο πραγμα εlναι ή συμ

πάθεια, ή βοήθεια τήν όποία μπορεί 

νά παράσχει κανείς πνευματικως, νά 

τούς δεί ώς άσθενείς, καί στόν γάμο 

δηλαδή καί οε iiλλα τετοια θεματα . 

Άλλά αύτό ηδη γίνεται μέσω τών Κα

νόνων της 'Εκκλησίας, δηλαδή ή θερα

πευτική πρόσβαση στόν πνευματικώς 

άσθενη . Σε καμμία περίπτωση δμως 

νά μή νομιμοποιοΟμε τήν περίπτωση 

της άσθενειας αύτη ς, ή όποία δεν εχει 

βιολογικό χαρακτηρα, άλλά πνευματι

κό . Δηλαδή, είναι δυνατό νά φερουμε 

τό πνεΟμα της πονηρίας νά συζευχθεί 

μέ τό ΠνεΟμα τό 'Άγιο; ΕΤναι τελείως 



άδύνατο αύτό τό πράγμα. Ποιά σχέση 

«Χριστοϋ πρός Βελίαρ»; Ποιά σχέση 

«Φωτός πρός σκότος;» Μά, γι' αύτό 

εΤναι ή 'Εκκλησία τό φως τοΟ κόσμου, 

τό άλάτι της γης ... Καί Φυσικά, δπως 

λέει εϋστοχα ό ίερός Χρυσόστομος, τό 

άλάτι δέν χρησιμοποιείται γιά τά σά

πια, γιά τίς σάπιες τροΦές, άλλά γιά 

τίς ύγιείς. Ό νοών νοείτω. 

« Βαπτισματική 
Θεολογία» 

ΔημοσιογράΦος: Κύριε Καθηγη

τά, ένδέχεται σ' αύτήν τήν τοποθέτηση 

γιά τά κωλύμματα τοΟ γάμου καί γιά τό 

πως μποροΟν νά γίνονται μικτοί γάμοι, 

νά εχουμε έμμέσως, άλλά σαφως, τήν 

άναγνώριση της «Βαmισματικης» πλέ

ον περίΦημης «Θεολογίας»; Άναγνω

ρίζουμε τήν minimum πλήρωση των 

προϋποθέσεων, δτι εχουνε βαmιστεϊ 

άκόμα καί οί έτερόδοξοι; 

Καθηγητής : Κοιτάξτε, έπειδή μι

λήσατε γιά minimum, θά σάς πω δη 

οτήν ·Εκκλησία, κυρίως οτά δογματικά 

θέματα, τό minimum είναι πολύ. Δέν 

είναι όπως εΤναι εξω άπό αύτήν. Δη

λαδή, μέ τό νά πείς οτόν i'ι.λλoν, δτι εΤ

ναι βαmισμένος, εχεις πεί τό μέγιστο 

πράγμα, δηλαδή δτι αύτός εχει τήν 

ύψίοτη τιμή νά είναι μέλος του μυοτη

ριακοΟ σώματος τοΟ ΧριοτοΟ. Δηλα-

Β ' Οίκουμενική Σύνοδος. ΤοιχογραΦίαΙ ,Μ . Μεγίστης Λαύρας, 'ΆγιovΗΟρος. 
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δή εχει μυστήριο, γιατί μόνο διά τοϋ 

μυστηρίου μπορείς νά ένταχθείς έκεί. 

Άπό κεί καί πέρα δλα εΤναι αύτονόητα. 

Μετά, πως τόν άποκλείεις αύτόν άπό 

τήν μετοχή τοϋ Σώματος καί Αϊμαιος; 

Τό βλέπουμε στό μυστήριο τοϋ Βαπτί

σματος, πώς τά εχουμε έμείς στήν Πα

ράδοσή μας συγκεντρωμένα. Βαmίζε

σαι, μυρώνεσαι, παίρνεις τήν Χάρη τοϋ 

Άγίου Πνεύματος καί κοινωνείς. "Εληξε 

τό θέμα της ζωης .'Έχεις τήν πληρότητα 

τοϋ πράγματος. Έπιλεκτικά δέν γίνεται 

στήν 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία, νά εΤναι κα

νείς καί νά μήν είναι 

Τά δρια της 'Εκκλησίας εΤναι πο

λύ σαφη καί συμπίπτουν τά κανονικά 

της δρια μέ τά χαρισματικά της δρια. 

Δέν μπορεί νά εχει κανείς λίγο Πνεϋ

μα ·Άγιο . Πολλές φορές, δταν κάνω 

διαλέξεις, μέ ρωτοϋν αύτό : Οί Δυτι

κοί δέν εχουν λίγη Χάρη ; Καί άπαντώ 

έγώ, δτι λίγη Χάρη εχουμε έμεϊς, οί πι

στοί, κατά τόν 'Άγιο Γρηγόριο Παλαμα. 

τό πλή ρω μα της Θεότητος σωματικώς 

ύπάρχει μόνο στό Χριστό. Έμείς «έκ 

τοϋ πληρώματος Αύτοϋ έλάβομεν ... ». 

Αύτό τό λίγο της Χάριτος εΤναι τό λίγο 

Φώς, πού παίρνουμε άπό τό Χριστό, 

τό όποίο δμως εΙναι άκτιστο Φώς. Τό 

δη τώρα λέγω, δτι δέν εχουν τήν Χά

ρη , καί τό λέγω ώς δογματολόγος με

τά βεβαιότητος, τό λέω, έκτός τών θε

ωρητικών έπιχειρημάτων μου , καί έπί 

πρακτικοϋ πεδίου . Οί 'ίδιοι οί έτερό-
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δοξοι δηλαδή βεβαιώνουν, δτι ή Χάρη 

αύτή, λίγη ii πολλή , δέν μέ άπασχολεί, 

εΙναι κτιστή . Οί Δυτικοί λένε άλήθεια 

σΙ αύτήν τήν περίπτωση, γιά τό τί ει

ναι αύτό πού έχουν ι δηλαδή ση είναι 

κτιστό . Καί τό λένΕ αύτό δχι ώς έτυχε, 

άλλά δογματικά διατυπωμένο ' πού 

σημαίνει σέ τελευταία άνάλυση , δη 

δέν εχουν έμπειρία της άκτίστου Χά

ριτος, δηλαδή δέν εχουν έμπειρία τοϋ 

μυστηρίου. Γιατί αύτό εΤναι, πού μας 

κάνε ι κοινωνούς αμεοα καί προσωπι

Kά μέ τόν Θεό, δηλαδή μέ τήν ακτιστη 

Θεότητα, τήν όποία δέν τήν παίρνου

με, έπειδή ε'ίμαστε καλοί ii έπειδή 

κάνου με καλές πράξεις, άλλά γιατί 

μετέχου με στή ζωή τοϋ Θεοϋ μέ μυ

στηριακό τρόπο. Καί τό πρώτο είσα

γωγικό μυστήριο είναι τό Βάπτισμα. 

Δέν μπορεί νά ύπάρχει τέτοια « Βα

mιομαηκή Θεολογία» . Λέτε τώρα γιά 

τούς Ρωμαιοκαθολικούς, αν εχουν 

βάmισμα ii δχι. Παρεμπιmόντως, θά 

ποΟμε, ση δέν εχουν τόν τύπο τοΟ Βα

πτίσματος. 'Έχουν ράντισμα ii έπίχυση 
νεροϋ οί ανθρωποι. Ψεκασμό εχουν . 

Δηλαδή, δέν εχουν τήν ψιπλη κατά

δυση καί άνάδυση, ή όποία, δπως μας 

λέει ό Άπόστολος Παϋλος, εΤναι ό θά

νατος, ή μαρτυρία, ή όμολογία δη πε

θαίνουμε έμείς κατά τήν άμαρτία καί 

άνιστάμεθα μέ τήν άναστημένη ζωή 

τοϋ Χριστοϋ . Δέν τηροϋν, δηλαδή, οί 

Δυηκοί άκόμη καί τόν έξωτερικό τύπο. 



Ή δέ άναφορά στήν Άγία Τριάδα 

εΤναι σέ iiλλo Θεό . Τό Filioque, κατά 

τόν 'Άγιο Γρηγόριο τόν Παλαμα, μιλώ 
, ., .. . ";' 
ετιιστημονικα αυτη τη στιγμη, ειναι 

κατατεθειμένο στήν τιίστη τών Δυτι

κών. Τό Filioque άκuρώνΕΙ τόν ακτι

στο χαρακτηρα τοΟ Άγίου Πνεύματος 

καί τό καθιστα κτίσμα. Δέν θέλω νά 

τό άναλύσω αύτό ΠΕρισσότερο, γιατί 

δέν εΤναι τοΟ τιαρόντος . 'Ήδη εχουνε 

είσάγει τό κτιστό μέσα στό ακτιστο. 

'Άλλωστε , υτιοστηρίζοντας οί Δυτικοί, 

δτι ή Χάρη τοΟ Βατιτίσματος εΤναι κτι

στή , τιάλι τό 'ίδιο τιραγμα κάνουν, τό 

όποϊο είναι τελείως άνηφατικό . Ύπο

στηρίζουν, δτι έξέρχεται άτιό μιά ακτι

στη τιραγματικότητα κτιστή ένέργεια. 

Γιατί ή Χάρη τοΟ ΘεοΟ δέν είναι κάτι, 

τιού άφορα έμας μόνο· είναι καθεαυ 

τήν Φυσική ένέργεια τοΟ ΤριαδικοΟ 

ΘεοΟ . 

Πώς λοιτιόν νά δεχτοΟμε τήν «Βα

τιτιαματική Θεολογία» ; Γιά τιαράδειγ

μα, καθένας πού πιστεύει ο' ενα Θε

ό, γιά τόν όποίο λέει, δη εΤναι τρία 

πρόσωπα, δέν σημαίνει δη είναι καί 

'Ορθόδοξος. Οϋτε καθένας, τιού μι

μειται μερικώς τό μυστήριο τοΟ Βα

τιτίσματος, μτιοροΟμε νά τιοΟμε, δτι 

τελει ενα μυστήριο της 'Εκκλησίας, 

ένώ είναι έκτός 'Εκκλησίας καί άτιοδέ

χεται δλες τίς iiλλες αίρετικές άτιοκλί

σεις, τά iiλλα δόγματα δηλαδή, τιού 

τόν άτιοκόmουν οϋτως η iiλλως άτιό 

Αύτήν . Δέν γίνονται αύτά . Γιατί; Γιατί 

στά μυστήρια τελετουργός είναι ό 'ίδι

ος ό Χριστός, ώς Αύτοαλήθεια. 'Όταν 

έσύ κότιτεις κάτι άτιό τήν Αλήθεια, ή 

όποία είναι άπερίτμητος καθεαυτήν, 

είσαι έκτός της Άληθείας καί κατά συ

νέτιεια έκτός της 'Εκκλησίας. Καί αύτό 

δέν τό λέω έγώ. Τό λένε τά Πρακτικά 

τών Οίκουμενικών Συνόδων . Κάθε αί

ρετικός αύτό τό πραγμα εκανε . 

Δημοσιογράφος: Νομίζω κ. Κα

θηγητά, δτι άρκετές τιληροΦορίες πή

ραμε σήμερα, άλλά εχουμε άΦήσει 

τιάρα τιολλά σημαντικά στοιχεια, τιού 

τιρέπει νά τά κουβεντιάσουμε, γιατί 
Τ. .." . τ 
ειμαι σιγουρος, οτι τα ερωτηματα ει-

ναι άκόμα μεγαλύτερα . ~Hταν ή είσα

γωγή σήμερα . Καί θά σας τιαρακαλέ

σουμε, νά μας κάνετε αύτήν τήν τιμή , 

άλλά καί τήν μεγάλη χάρη , νά συνεχί

σουμε αύτήντήν συζήτηση τιρόςχάριν 

δλων μας , 

Καθηγητής: Νομίζω, δτι δέν εΙναι 

χάρη, άλλά ύτιοχρέωση, γιατί άΦή

σαμε τιάρα τιολλά πράγματα χωρίς 

άπαντήοεις . Καί είναι εύλογο, νά άνα

μένεται αύτό άπό τό κοινό, τοϋ όποί

ου μiiλλoν άνοίξαμε τήν δρεξη , 

ΔημοσΙΟΥράφος: Σας εύχαριστοΟ-

με . 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
25- 2-2016 

Ή Άγία καί Μεγάλη Σύνοδος 

σέ σχέση μέ τίς Οικουμενικές Συνόδους 

Δημοσιονράφος: Κύριε Καθηγητά, 

όπως άκριβως λέγαμε καί στήν προη

γούμενη ραδιοΦωνική μας συνάvτη 

ση, άνοίξαμε τήν όρεξη του κοινου . Καί 

πολύ καλά κάναμε, θεωρω, γιατί είναι 

πολλά τά έρωτήματα καί πολύ μεγά

λο τό ένδιαΦέρον. Γιατί μέχρι στιγμης, 

όλοι ζούσαμε στό άπόλυτο σκοτάδι. 

Έμεις προσπαθουμε, λοιπόν, μέ αύτήν 

τήν εύκαιρία πού μας δίνετε έσεις, v' 

άνάψουμε μικρές σπίθες. Καί μακάρι 

αύτές οί μικρές σπίθες νά μας φωτί

σουν μέ τή βοήθεια του ΘΕου καί νά 

λάμψει στό τέλος ή άλήθεια, ή όποία, 

όπως μας λέγατε στήν προηγούμενη 

ραδιοΦωνική μας συνάντηση, είναι 

πάVΤOτε ή πλειοψηφουσα, γιατί είναι 

ή Ύποστατική Άλήθεια, είναι ό ϊδιος ό 

Χριστός μας . 

Μιλαμε λοιπόν γιά τή Μέλλουσα 

νά συνέλθει Άγία καί Μεγάλη Σύνο

δο της 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας . Κάναμε 

άρκετές άναΦορές στήν προηγούμενη 

ραδιοφωνική μας έπικοινωνία γιά τή 

Σύνοδο αύτή, γιά τό πως προέκυΨε, 

τί θά συζητήσει, ποιά ειναι τά θέματά 
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της. Κι έ κει άκριβως εϊχαμε σταματή

σει. Στά θέματα πού πρόκειται νά συ

ζητηθουν. "Ηταν εξι αύτά τά θέματα, 

δπως μας είπατε: α) Τό Αύτόνομο καί 

ό τρόπος άνακηρύξεώς του, β) Σχέ

σεις της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας πρός 

τόν λοιπό χριστιανικό κόσμο, γ) Ή 

άποστολή της 'Ορθοδόξου Έκκλησίας 

στό σύγχρονο κόσμο, δ) Ή σπουδαι

ότητα της Νηστείας καί ή τήρησή της 

σήμερα, ε) Τά κωλύματα του Γάμου 

καί στ) Τό ζήτη μα της 'Ορθοδόξου Δι

ασπορας . Αύτά λοιπόν είναι τά συμ

Φωνη μένα θέματα, πού πρόκειται νά 

συζητηθουν ετι περαιτέρω καί νά ψη

Φιοθουν. 

'Όμως αύτό, πού μας μένει, καί 

πού οί περισσότεροι, άπό τό λίγο πού 

μπορει νά εχουν άσχοληθει, γνωρί

ζουν, είναι ότι πάνΤΟΤΕ, δταν συνερχό

ταν μιά Μεγάλη Σύνοδος, καλουνταν, 

δπως μας λέγατε καί σεις στήν προη

γούμενη έπικοινωνία μας, νά έπιβε

βαιώσει δλες τίς προηγού μενες Συνό

δους, γιά νά μπορέσει στή συνέχεια 

νά προχωρήσει ενα βημα παραπέρα . 



Αύτή λοιιιόν ή Σύνοδος, ή μέλλουοα 

να συνέλθει, θα μιιοροϋσε να κατο

νομασει μέ καθε ακρίβεια καί να αιιο

δεχθεί την ιιίστη των ιιροηγούμενων 

Οίκουμενικων Συνόδων; Καί έν ιιρο

κειμένψ, όφείλει νά κατοχυρώσει ίόν 

Πανορθόδοξο χαρακτηρα της ιιίστεώς 

μας, σιιως αύτός έκφραστηκε σ' αύτές 

ιισύ όνoμαζovται σή μερα -έστω καί 

ανειιισήμως - Η ' καί Θ ' Οίκουμενική 

Σύνοδος της Έκκλησίας μας; 

Καθηγητής: ΕΤναι ιιολύ ώραίες 

οί έρωτήσεις σας καί εύχαρίστως θα 

αιιαvτήσω. 'Άν ή συγκεκριμένη αύτή 

Σύνοδος έρθει ιιραγμαηκα, έστω καί 

μέ αύτή τή σύνθεση , τήν όιιοία κριη

καραμε προηγουμένως, να δ ιεκδική

σει, δίκαια σμως, τόν τίτλο της Άγίας 

καί Mεγιlλης Συνόδου, θα πρέπει να 

κανει καί τα δύο αύτα πραγματα, στα 

όποία αναΦερθήκατε. Θα πρέπει δη

λαδή ιιροηγουμένως να Φανεί στήν 

πραξη -κι αύτό θα κριθεί από τίς αιιο

φασεις της- σύμφωνη απολύτως μέ 

τίς προηγούμενες Οίκουμενικές Συνό

δους . καη, πού σημαίνει στήν πραξη, 

ση θα ιιρέπει να αναΦερθεί μία πρός 

μία στίς Συνόδους αύτές καί στό τί έ

χουν αποΦασίσει, καί να δείξει τήν 

καταΦασή της σ' αύτές τίς αποφασεις 

καί νά κατακυρώσει στή συνέχεια καί 

θεσμικα τήνΌρθόδοξη Πίστη, πού έξέ

φρασε οϋτως η αλλως ή Σύνοδος τοϋ 

879-80 έπί Mεγιlλoυ Φωτίου . Πρέπει 

νά ποϋμΕ, δτι ή Σύνοδος αύτή, έπισή

μως, μέ τήν παρουσία καί των Δυηκων 

'Επισκόπων, καταδίκασε άπερίφραστα 

τό filioque . Άλλα αύτό τό καταδίκασε 

καί ή Σύνοδος τοϋ 1351, ή όποία δικαί

ωσε τόν Ήσυχασμό καί τόν 'Άγιο Γρη

γόριο τόν Π αλαμίi, ό όποίο ς ύπερα

μύνθηκε τοϋ ακτίστου χαρακτηρα τοϋ 

θείου Φωτός καί της θεοποιοϋ χαρι

τος, για τήν όποία μιλήσαμε προηγου

μένως, καί της όποίας τόν χαρακτηρα 

αμΦισβητοϋν συνοδικως οί Ρωμαιο

καθολικοί μέ αιιόφαση της Οίκουμενι

κης Συνόδου. 

Δηλαδή, για να μιλήσουμε πιό 

απλα. Δέν γίνεται ή Σύνοδος αύτή να 

είναι καί νά θέλει νά εΊναι Άγία καί 

Mεγιlλη έτσι αύτόνομα, έπειδή ετσι 

αύτοονομάστη κε . Θά πρέπει νά δι

καιώσει τό όνομά της, πιστοποιών-
ι '· ., ., 

τας αυτην την ταυτοτητα της με ης 

Οίκουμενικές Συνόδους, άλλα καί μέ 

έκείνες, οί όιιοίες εχουν Οίκουμενικό 

χαρακτηρα, Πανορθόδοξο . Καί λέγω 

μέ εμφαση, ση δέν ύιιάρχει σήμερα 

οϋτε μία Τοπική Έκκλησία, οϋτε ενας 

Έπίσκοπος -έγώ τουλάχιστον πουθενά 

δέν τό ακοuσα αύτό άνά τήν Οίκου 

μένη - πού νά αμφισβητεί τίς αποφα

σεις αύτές τοϋ 879-80 έπί Mεγιlλoυ 

Φωτίου, πού αΦοροϋν τό filioque, η 

τίς αποφασεις, πού ελαβε ή 'Εκκλη

σία από τό 1341-51. Καί κυρίως, ή 
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τελευταία αύτή Σύνοδος τοΟ 1351 

εδωσε θεσμικό χαρακτηρα της άλή

θειας, πού βίωνε ό Ήσυχασμός τήν 

έποχή έκείνη, ή όποία βεβαίως άλή

θεια έβιοΟτο καί στό παρελθόν καί 

βιοϋται καί σήμερα. Κατά συνεπειαι 
θά κάνει κάτι τό αύτονόητοι οταν τήν 

έπικυρώσει, Δέν μπορεί νά άγνοή

σει τίς Συνόδους αύτές, γιατί, αν τίς 

άγνοήσει, γεννάται τό έρώτημα, μή

πως δέν τίς άποδέχεται, ώς πρός τήν 

πίστη . 'Άν άναφερθεί στήν πίστη καί 

αυτών των Συνόδων, οί όποίες ση 

μάδεψαν τήν 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία 

των νεωτέρων χρόνων, δηλαδή μετά 

τίς γνωστές έπτά Οίκουμενικές, θά 

μπορούσαμε νά ποΟμε, δτι καί μέ 

αύτή τήν προβλη ματική της σύνθεση 

έξέφρασε τήν συνείδηση της'Εκκλησί

ας, διαχρονικά. 

«Σχέσεις της 'Ορθοδό

ξου 'Εκκλησίας πρός 
τόν λοιπόν χριστιανι-

, , 
κον κοσμον» 

Δημοσιογράφος: Αύτό θά ηταν 

πολύ παρήγορο γιά δλους μας καί έν

δεχομένως θά επαυαν καί πολλά άλ

λα έρωτήματα, προβληματικοί συλλο

γισμοί, άλλά καί κριτική, πού δέχεται 

αύτή ή Σύνοδος. Νά έπανέλθουμε, 

λοιπόν, άκριβως στά θέματα αύτης 

της Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Μία 

Πανορθόδοξη Σύνοδος, μας τό τονί-

Δ ' Οίκοuμενική Σύνοδος. Ό αύτοιφάίορας MαρKιαVΌς μεταξύ των'Έπισκόπων, πού Icpcrrouv είλητά
ριο μέ τούς"Όροuςτης Συνόδου. 
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ζετε ίδιαιτέρως, κύριε Καθηγητά, πού 

διεκδικείτόν χαρακτηρα της Μεγάλης 

Συνόδου, δηλαδή της Οίκουμενικης, 

δέν θά πρέπει νά άσχοληθεί καί μέ 

κάποιο σοβαρό θέμα της πίστεώς μας; 

Γιατί από τά θέματα αύτά πού εχοuμε, 

ποιό θά μπορούσαμε νά που με, δτι εΤ

ναι τό σοβαρό θέμα της πίστεώς μας; 

Ύπάρχει τέτοιο δογματικό πρόβλημα 

στά θέματα, πού τέθηκαν στή Σύνοδο, 

ή όποία πρόκειται νά συνέλθει; 

Καθηγητής: Ναί, ύπάρχει τέτοιο 

δογματικό ζήτημα καί αύτό τίθεται 

στό θέμα, πού εχει τίτλο: «Σχέσεις 

της 'Ορθοδόξου Έκκλησίας πρός τόν 

λοιπόν χριστιανικόν κόσμον)}, Έδώ, τί

θεται ενα κατεξοχήν δογματικό θέμα, 

πού Εχει έκκλησιολογικό χαρακτηρα. 

ΆναΦέρεται, δηλαδή, στήν ταυτότητα 

της Έκκλησίας, στό τί εΤναι ή Έκκλη

σία καθεαυτήν . Καί στό θέμα αύτό, 

είδικώς, άναΦέρθηκα άναλυτικότερα 

στήν πρώτη μου Έπιστολή, πρός τήν 

'Ιερά Σύνοδο της Έκκλησίας της Έλ

λάδος, μέ κοινοποίηοή της σέ δλους 

τούς Άρχιερείς της χώρας, μέ τήν ήμε

ρομηνία 3/2/16, δηλαδή πρίν άπό λί

γες μέρες, ή όποία δημοσιοποιήθηκε 

άπό κάποιους καί στό διαδίκτυο. Τήν 

Έπιστολή μου αύτή τήν εχω μπροστά 

μου καί μπορώ νά σας διαβάσω τά 

κύρια έπιχειρήματά μου καί τήν τελι-
" ι , ."t, • 

κη αποτιμηση μου , που ειναι να απο-

συρθεί πλήρως τό κείμενο αύτό, έπει

δή είσηγείται τήν θεσμική νομιμοποί

ηοη του Οίκουμενισμου . 

ΔημοσιογράΦος: Νομίζω, δτι άξί

ζε ι νά μας τό διαβάσετε. Θά ένδιέ

Φερε πάρα πολύ, γιατί δvrως εχουν 

προκληθεί καί οί πρώτες άvrιδράσεις 

άκριβώς σΙ αύτό τό Κείμενο, πού πά

σχει άπό δογματικης άπόψεως. 

Καθηγητής: ΝαΙ Καί τά σχόλια καί 

οί άvrιδράσεις, στίς όποίες άναΦέρε

σθε, πρέπει νά σας πώ, δτι εΦτασαν καί 

στά δικά μου αύτιά, εύήχως. Δηλαδή , 

έκτιμήθηκε θετικά αύτή ή παρέμβαση . 

Συγκεκριμένα, γράφω στήν 'Επιστολή 

αύτή, ή όποία, οπως εΤπα, δημοσιο

ποιήθηΚΕ, όπότε δέν αποτελεί κάτι τό 

άπόρρητο : «Τό κείμενο αύτό», γράφω, 

«έμφανίζει κατά συρροή τήν θεολογι

κή άσυνέπεια, άλλά καί τήν άvrίφαση . 

''Ετσι, στό αρθρο 1 διακηρύσσει τήν 

έκκλησιαστική αύτοσυνειδησία της 

'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας, θεωρώντας αύ

τήν -πολύ σωστά- ώς τήν «Μία, Άγία, 

Καθολική καί Άποστολική 'Εκκλησία». 

'Όμως, στό αρθρο 6 παρουσιάζει μιά 

άvrιΦατική πρός τό παραπάνω αρθρο 

(1) διατύπωση, Σημειώνεται χαρακτη

ριστικά, δτι «ή 'Ορθόδοξη 'Εκκληοία 

άναγνωρίζει τήν ιστορικήν ϋπαρξιν αλ

λων ΧριστιανικώνΈκκλησιών καί 'Ομο

λογιών μή εύρισκομένων έν Koινωνίι;t 

μετ' αύτης» . Στήν προκειμένη περί-
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πτωση, τό Κείμενο ύπαινίσσεται τούς 

Ρωμαιοκαθολικούς καί τήν πανσπερ

μία τών Προτεσταντών. 

«Έδώ γενναται τό εϋλογο θεολο

γικό έρώτημα : 'Άν ή Έκκλησία είναι 

«ΜΙΑ», κατά τό Σύμβολο της Πίστεως 

καί τήν αύτοσυνειδησία της 'Ορθόδο

ξης Έκκλησίας (Άρθρο 1), τότε, πώς 

γίνεται λόγος γιά αλλες Χριστιανικές 

Έκκλησίες; Είναι προΦανές, δτι αύτές 

οί iίλλεςΈKKλησίες εΤναι έτερόδοξες» . 

Ή λέξη "έτερόδοξος" είναι μία κομ

ψή, εύγενική εκΦραση τοίί "αίρετι

κόςΗ, Γιατί, έτέρα δόξα γιά τόν Θεό 
,.. ' .. 
ειναι η αιΡεση. 

«Οί έτερόδοξες δμως «έκκλησίες» 

δέν μποροίίν νά κατονομάζονται κα

θόλου ώς «έκκλησίες» άπό τούς 'Ορ

θοδόξους, έπειδή δογματικώς θεω

ρούμενα τά πράγματα, δέν μπορεί νά 

γίνεται λόγος γιά πολλότητα «έκκλη

σιών», μέ διαΦορετικά δόγματα καί 

μάλιστα σέ πολλά θεολογικά θέματα. 

Κατά συνέπεια, ένόσω οί «έκκλησί

ες» αύτές παραμένουν άμετακίνητες 

στίς κακοδοξίες της πίστεώς τους, δέν 

ε[ναι θεολογικά όρθό νά τούς άνα

γνωρίζουμε έκκλησιαστικότητα -καί 

μάλιστα θεσμικά- έκτός της «Μίας, 

Άγίας, Καθολικης καί ΆτιοστολικηςΈκ

κλησίας» . 

Στό 'ίδιο αρθρο (6) ύτιάρχει καί δεύ

τερη σοβαρή θεολογική άντίΦαση. 

Στήν άρχή τοίί αρθρου αύτοίί σημειώ-
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νεται τό έξης: «Κατά τήν όντολογικήν 

Φύσιν της Έκκλησίας ή ένότης αύτης 

ε[ναι άδύνατον νά διαταραχθΠ». Στό 

τέλος, δμως, τοίί ϊδιου iίpθpoυ γράφε

ται, δτι ή 'Ορθόδοξη Έκκλησία μέ τήν 

συμμετοχή της στήν Οίκου μενική Κίνη

ση εχει ώς «άντικειμενικόν σκοτιόν τήν 

τιρολείανσιν της όδοίί της όδηγούσης 

τιράζ τήν ένότητα» . 

Έδώ, τίθεται τό έρώτημα: Έφόσον 

ή ένότητα της Έκκλησίας είναι δεδο

μένη , τότε τί είδους ένότητα Έκκλη

σιών άναζητείται στό τιλαίσιο της 

Οίκουμενικης Κινήσεως; Μήπως ύτιο

νοείται ή έτιιστροΦή τών Δυτικών χρι

στιανών στή ΜΙΑ καί μόνη 'Εκκλησία; 

Κάτι τέτοιο, δμως, δέν διαφαίνεται 

άπό τό γράμμα καί τό τινείίμα σύνο

λου του Κειμένου. Άντίθετα, μάλιστα, 

δίνεται η έντύπωση, δη ύπαρχει δε

δομένη διαίρεση στήνΈκκλησία καί οί 

τιροοτιτικές τών διαλεγομένων άτιο

βλέτιουν στήν διασπασθείσα ένότητα 

της Έκκλη σίας. 

Θεολογική σύγχυση τιροκαλεί μέ 

τήν άσάΦειά του καί τό αρθρο 20, τό 

ότιοίο λέγει : «Αί τιροοτιτικαί τών θε

ολογικών διαλόγων της 'Ορθοδόξου 

Έκκλησίας μετά τών iίλλων χριστιανι

κών 'Εκκλησιών καί 'Ομολογιών τιροσ

διορίζονται τιάντοτε έτιί τπ βάσει τών 

κανονικών κριτηρίωντης ηδη διαμορ

Φωμένης έκκλησιαστικης παραδόσε

ως (κανόνες 7 της Β ' καί 95 της Πενθέ-



κτης Οίκουμενικών Συνόδων)>>. 

'-Ομως, οί Κανόνες 7 της Β' καί 95 

της Πενθέκτης κάνουν λόγο γιά τήν 

άναγνώριση συγκεκριμένων αίρεη

κών, πού έκδηλώνουν ένδιαΦέρον 

γιά προσχώρηση στήν -Ορθόδοξη Έκ

κλησία, Άλλά, άπό τό γράμμα καί τό 

πνεϋμα τοϋ θεολογικώς κρινομένου 

Κειμένου άντιλαμβανόμαοτε, οη δέν 

γίνεται καθόλου λόγος γιά έπιστροΦή 

τών έτεροδόξων στήν 'Ορθόδοξη καί 

μόνη Έκκλησία . Άvτίθετα, στό κείμενο 

θεωρείται τό Βάπτισμα τών έτεροδό

ξων έκ προοιμίου -καί χωρίς Πανορ

θόδοξη έπ' αύτοϋ άπόφαση- ώς δε

δομένο . Μέ αλλα λόγια, τό Κείμενο 

υίοθετεί τήν « βαπτισματική θεολο

γία)} . Ταυτόχρονα, άγνοείται σκοπί

μως τό ίστορικό γεγονός, ΟΤΙ οί σύγ

χρονοι έτερόδοξοι της Δύσεως (Ρ/λι

κοί καί Προτεστάντες ) έχουν οχι εν α, 

άλλά σωρεία δογμάτων, πού διαΦο

ΡOΠOΙOϋVΤαι άπό τήν πίστη της 'Ορθό

δοξης Έκκλησίας (έκτός τοϋ fίlioque, 

κτιστή Χάρη τών μυστηρίων, πρωτείο, 

ιiλάθητoι αρνηση τών εικόνων καί των 

άποΦάσεων τών Οίκουμενικών Συνό

δων κ. α. ) , 

Είίλογα έρωτηματικά έγείρει κα ί τό 

άρθρο 21, σποu σημειώνεται, δη « Γι 

-Ορθόδοξος Έκκλησία.. . έκτιμα θετι

κώς τά ύπ' αύτης (ένν , της 'Επιτροπης 

« Πίστις καί Τάξις») έKδOθέVΤα θεο

λογικά κείμενα ... διά τήν προσέγγι-

σιν τών 'Εκκλησιών». 'Εδώ, θά πρέπει 

νά παρατηρήσουμε, οτι τά Κείμενα 

αύτά δέν κρίθη καν άπό τίς 'Ιεραρχίες 

τών Τοπικών -ΟρθοδόξωνΈκκλησιών », 

Αυτό είναι θεμελιακό, διότι άκυρώνει 

στήν ούσία τό Συνοδικό Σύστημα της 

Έκκλησίας, 

Τά Κοινά Κείμενα 

του Π.Σ.Ε. 

ΔημοσιογράΦος: ΆναΦέρεσθε στά 

Κείμενα πού ηταν στούς Διαλόγους 

τοϋ Π.Σ . Ε . 

Καθηγητής: Άκριβώς. Τά Κείμενα 

αύτά εΊναι μετέωρα, Τά διαχειρίζον

ταν κάποιοι άvrιπρόσωποι, οί όποίοι 

εΊπαν τίς άπόψεις τους, ύπέγραΨαν 

τά Κείμενα έξ όνόματος τών Τοπικών 

βέβαια 'Εκκλησιών, πλήν δμως οί 'Ιε

ραρχίες τών 'Εκκλησιών αύτών δέν 

εΊχαν ίδέα, ποιές ηταν οί άποΦάσεις, 

πού πάρθη καν μέ τίς ύπογραΦές τών 

άντιπροσώπων τους. Καί σας τό λέω 

αύτό, έπειδή έπικοινώνησα πολλές 

Φορές, δταν έπρόκειτο γιά τέτοια Κεί

μενα, μέ τούς Έπισκόπους της 'Ελλά

δος , Καί αύτοί δέν έγνώριζαν καν τήν 

προβληματική τών συζητουμένων θε

μάτων. 

Άκούγονται αύτά πολύ παράδοξα 

σήμερα, σέ μιά έποχή τη ς πληροΦό

ρησης. Άλλά καί αύτοί ο ί 'ίδιοι οί άν-
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τιπρόσωποι ένοχλήθηκαν πολύ, σταν 

δημοσιοποιήθηκαν τά Κείμενα, έπει

δή δημοσιοποιήθηκαν οί ύπογραΦές 

τους. Αύτοί οί άντιπρόσωποι είπαν 

καί εκαναν πράγματα τελείως άπαρά

δεκτα έξ έπόψεως 'Ορθοδόξου αύτο

συνειδησίας. Θεωρήθηκε, όμως, άφε

λώς, άπό πολλούς 'Επισκόπους μας, 

δτι αύτά ΥίνΟνΙαι στό πλαίσιο τών 

κοινωνικώνι διπλωματικών καί άλλων 

σχέσεων, καί νόμισαν, δτι ετσι θά δι

αιωνίζονται συνεχώς . 

Νά, τώρα σμως, πού ηρθαν aτό 

πιάτο μας. Είναι άποΦάσεις, σί όποί

ες ύπογράφηκαν aτό παρελθόν μέ 

αύτόν τόν τρόπο . Ύπάρχουν καί Cιλ

λες άποΦάσεις, καί χειρότερες άπό 

αύτές, πού εχουν παρθεί aτό πλαίσιο 

του Π .Σ.Ε., πού κυκλοφορουν άτε

λώς ώς άπόψεις καί της 'Ορθοδόξου 

'Εκκλησίας, άφου εχει τίς ύπογραΦές 

κάποιων 'Επιοκόπων της, πλήν όμως 

είναι καθαρά αίρετικές, γιατί δέν εκ 

Φράζοuν τήν 'Ορθόδοξη αύτοσυνει

δη σία. Δέν τέθηκαν έπί τάπητος, δέν 

ηρθαν πρός συζήτηση στίς Τοπικές 

'Εκκλησίες. Καί αύτό δέν εγινε μόνο, 

έπειδή τό 'Οργανωτικό Κέντρο δέν τίς 

εφερε. ΕΙναι καί εύθύνη, δέν μέμΦο

μαι, λέω τά πράγματα έδώ όπως εl

ναι, των Τοπικών μας 'Εκκλησιών καί 

'Ιεραρχών, οί όποίο ι δέν απαίτησανι 
ώς όφειλαν, τήν συζήτηση έπ' αύτών 

καί τήν άπόφανσή τους θετικώς i\ άρ-
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νητικώς. Δέν θά πώ, τί επρεπε νά άπα

φασίσουν, άλλά τί επρεπε θεσμικώς, 

άγιοπνευματικώς νά πράξουν. Γιατί ή 

ίδιότητα ταϋ 'Επισκόπου είναι συνδε

δεμένη άρρήκτως μέ τή συνοδικότη

τα, ή όποία εχει xριaτoλoγΙKό καί άγι

οπνευματικό χαρακτηρα . 

Ε{ναι δεσμευτικά 
αύτά τά Κείμενα; 

Δημοσιογράφος: Κύριε ΚαθηΥητά, 

πάνω σέ αύτό πού μας λέΤΕ, αύτά τά 

Κείμενα, ετσι δπως υίοθετήθηκαν η 

μiiλλoν σπως ύπογράφηκαν, γιατί δέν 

υίοθετήθηκαν τελικά, άφου δέν συ

ζητήθηκαν, είναι δεσμευτικά γιά τήν 

'Ορθόδοξη 'Εκκλησία; 

Καθηγητής: Πολύ ώραίο τό έρώ

τημά σας. Διαβάζοντας κανείς Κείμε 

να, πού κυκλοφορουν στόν λεγόμενο 

οίκουμενικό χώρο, άπό τούς οίκου

μενιaτές έτεροδόξους, έκπλήσσεται 

μέ μας τούς 'Ορθοδόξους, γιατί δέν 

κάνουμε τίς αναμενόμενες από αύ

τούς προόδους -μέ άρνητικό πρόση

μο βεβαίως έδώ οί πρόοδοι- μέ βάση 

τίς ύπογραΦές, πού εχουμε βάλει . Καί 

θεωρούμεθα άνακόλουθοι, έπειδή οί 

'Εκκλησίες, τίς όποιες έκπροσωπουν 

σί εν λόγω εκπρόσωποι, δέν είναι δια

τεθειμένες νά προχωρήσουν πρός αύ

τήν τήν κατεύθυνση . Γι' αύτό καί πι-



έζονται άπό πολλές δυνάμεις, άκόμη 

κaί κοσμικές. Καί τό έκπληκτικό είναι, 

δτι ή συντριπτική πλειοψηΦία τών 

'Ορθοδόξων πιστών δέν γνωρίζει καν 

αύτές τίς άποΦάσεις ii δέν θέλησε νά 
τίς συζητήσει, ύποτιμώντας αύτήν τήν 

πρακτική , τήν όποία βέβαια υίοθέτη

σε τό Οίκου μενικό Πατριαρχείο καί μέ 

βάση αύτή ν προωθεί αύτά τά Κείμε

να . Οί ϊδιες οί Τοπικές 'Εκκλησίες νό

μισαν, δη μποροϋν νά άδιαΦοροϋν, 

άφοϋ δέν τούς άγγίζουν άκόμη οί 

ύποηθέμενες γι' αύτούς δεσμεύσεις . 

'Όμως, δέν εΤναι ετσι τά πράγμα

τα . Κάποτε θά μας ζητηθεί ή εύθύνη 

γιά τήν ύπογραΦή τών άντιπροσώ

πων μας . Βεβαίως, τό κυ ρίαρχο σώ

μα παραμένει πάντοτε ή 'Ιεραρχία καί 

μπορεί, δταν άοχοληθεί, καί όΦείλει 

νά άοχοληθεί τό συντομότερο, νά 

πεί τήν άποψή της καί νά τήν στείλει 

στό Συντονιστικό Κέντρο, πού εΊναι 

τό Οίκου μενικό Πατριαρχείο, γιά νά 

" " , "'" υπαρχει με τον τΡοπο αυτο μια απο-

Φαση , ή όποία νά έκπροσωπεί τήν 

'Ορθόδοξη 'Εκκλησία . Θά σας πώ ένα 

άπλό παράδειγμα έδώ, έτσι γιά νά γί

νουμε πολύ συγκεκριμένοι: Τό 1993, 

στό Balamand του Λιβάνου, εγινε ένα 

Κείμενο. τό Κείμενο αύτό κατ' άρχήν 

εΤναι έπαίσxυvτσ. 

ΔημοσιογράΦος: Τό πρώτο πού 

έπέβαλε τομές. 

Καθηγητής: Ναί, ηταν τό χειρότε

ρο Κείμενοι πού μποροϋσε νά ύπάρ

ξει, γιατί δίνει έκκλησιαστικότητα καί 

νομιμότητα στά μυστήρια τών Ρωμαι

οκαθολικών, τά όποία θεωρεί ίσότιμα 

μέ τά δικά μας. Τό μόνο πού διαΦέρει 

δηλαδή ή 'Ορθοδοξία άπό τούς Ρωμαι

οκαθολικούς, ε[ναι ή έλλειμμαηκή της 

αύτή Έκκλησιολογία, πού άφορα τήν 

άναγνώριση του Π άπα. 'Όλα τά άλλα 

εΙναι κοινά. 'Όμως αύτό κυκλοφορεί 

εύρέως διά του Οίκουμενικου Πατρι

αρχείου, δη εΙναι Φρόνημα της 'Εκ

κλησίας μας . Καί αύτό πιστοποιείται 

άπό τίς έπισκέψεις του Πάπα καί τοϋ 

Οίκουμενικου Πατριάρχου, μέ τίς συμ

προσευχές πού κάνουν- γιατί ετσι VQ

μιμοποιουνται, νομίζουν δηλαδή πώς 

νομιμοποιοϋνται, αύτές οί ένέργειές 

τους. 'Όμως, δέν λαμβάνεται ύπόψη , 

έπειδή δέν γνωρίζουν οί περισσότεροι, 

πώς εξι 'Ορθόδοξες 'Εκκλησίες δέν πη

ραν μέρος στή σύναξη αύτή , στήν άπό

Φαση αύτή . Αύτές εΤναι ή 'Εκκλησία της 

'Ελλάδος, της Σερβίας, της Βουλγαρίας, 

της Γεωργίας, τών'lεροσολύμων καί της 

Τσεχίας. Άλλά, καί μία νά μήν έπαιρνε 

μέρος, μέ βάση τόν Κανονισμό αύτό, 

θά εφτανε νά τήν άκυρώσει. Παρά τό 

γεγονός, δη δχι μόνο δέν παρέστησαν, 

άλλά ασκησαν καί κριτική . Θυμαμαι 

πώς τότε έκπρόσωπος της Έκκλησίας 

της Έλλάδος ηταν ό μακαριστός καθη

γητής π . 1ωάννης Ρωμανίδης καί ή Έκ-
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κλησία της 'Ελλάδος δέν θέλησε νά άν

τιπροσωπευθεί, έξαιτίας άκριβως τοϋ 

περιεχομένου αύτοϋ τοϋ Κειμένου, 

Τότε, λοιπόν, έγράΦησαν κριτικές 

καί άπορρίΦθηκαν ούσιαστικά αίιτές 

οί θέσεις άπό τήν γρηγοροϋσα συνεί

δηση τοϋ πληρώματος τηςΈκκλησίας, 

Μιλάω γιά τήν Έλλάδα, δπου γνωρί

ζω, δτι ετσι έγιναν τά πράγματα , Τε

λικά δμως κυκλοφοροϋν, σάν νά ε[ναι 

ένα Κοινό Κείμενο, πού υπεγράφη 

άπό δλες τίς Όρθόδοξες Έκκλησίες, 

Δηλαδή , γιά νά ποϋμε τά πράγματα 

μέ τό δνομά τους -γιατί υπάρχει πα

ραπληροΦόρηση έσκεμμένη καί με

θοδευμένη, Τά λέμε, τά λέμε, τά λέ

με αύτά, πού δέν είναι σωστά, γιά νά 

πιστευθοϋν μέ τήν υπεραπλουοτευ

μένη σκέψη, δτι, άφοϋ κυκλοΦοροϋν 

τόσο πολύ, εΤναι άλήθεια, Βέβαια, 

αύτή ε[ναι μιά μεθοδολογία της Νέ

ας Τάξης Πραγμάτων, άλλά πρέπει νά 

γνωρίζουμε τί γίνεται στό σπίτι μας' 

καί τό σπίτι μας είναι αύτό, Κάποιοι, 

χωρίς έμας, καί μή θεωρηθεί αυτό 

προτεσταντικό, σας παρακαλώ, άπο

φασίζουν γιά μας , ΆποΦασίσθηκαν 

αυτά τά πράγματα, μέ τά όποία δέν 

συμΦωνοϋμε, δέν έρωτηθήκαμε, καί 

δμωςπρακτικά προχωροϋν, ώς έάν νά 

ημασταν σίιμφωνοι, 

Αύτά τά πράγματα είναι μετέωρα 

αύτή τήν στιγμή, Αυτό θέλω νά πω σ' 
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αίιτήν τήν έκπομπή, Καί αύτά τά υπο

τιμήσαμε, γιατί ό προσανατολισμός 
., , -,. 

μας ευρυτερα, ως πιστων, ειναι κο-

σμικός, άοχολοίιμαστε μέ τά βιοτικά, 

έχουμε τόν σκοτασμό μας κ ,τλ καί 

δέν δίνουμε τή σημασία που πρέπει 

σ' αίιτά, 'Έρχονται, δμως, καί θά ερ

χονται στό πιάτο μας, γιατί έξήγγειλε 

ή παροϋσα Σίινοδος, δτι ή θεματο

λογία της πρός τό παρόν είναι αύτή, 

άλλά έπιΦυλάσσεται στή συνέχεια 

νά κάνει καί άλλες τέτοιες 'Άγιες καί 

Μεγάλες Συνόδους, γιά νά Φέρει καί 

τά ύπόλοιπα θέματα, πού εΊναι προ

γραμματισμένα, 'Άρα, τά πράγματα 

μας λέγονται ξεκάθαρα αύτή τή στιγ

μή , Θά έρθουν έκείνα, στά όποϊα βά

λανε κάποιοι ύπογραΦές, άλλά θά έρ

θουν κι έκείνα, τά όποία κάποιοι δέν 

τά ύπογράψανε , Δέν ξέρω μέ ποιόν 

τρόπο , Μπορεί νά άγνοηθεί τό γεγο

νός, δτι δέν τά έχουν ύπογράψει δλοι, 

άλλά θά έρθουν αύτά τά θέματα, 

Έπομένως, δέν μποροϋμε νά τά πα

ραβλέπουμε αύτά η νά μήν λέμε τήν 

ίστσρία τους καί νά τά ώραιοπσιοϋμε . 

ΚοιτάξΤΕ, εΊναι έκπληκτικό, πώς ή 

'ίδια ή Άγία Γ ραΦή καί ό 'ίδιος ό Χριστός, 

άλλά καί οί Εύαγγελιστές δέν ώραιο

ποιοϋν ποτέ τήν άλήθεια, Βλέπετε , οί 

Ευαγγελιστές μιλοϋνε είς βάρος των 

Άποστόλων, γιά τίς άσυνέπειες καί 

τά λάθη τους, Καί οί άμαρτίες κάποι-



ωv άvθρώπωv λέγοvrαι μέ τό οvομά 

τους. 'Άρα, δέv ύπάρχει ώραιοποίηση, 

Ή ώραιότητα της 'Εκκλησίας eTVal ακη

στη καί eTVal τέτοια, πού δέv Φοβαται 

τήv άλήθεια. 'Επομέvως, σ' αύτήv τήv 

κατεύθυνση θά πρέπει νά κινείται καί 

ή θεσμική εκφραση της 'Εκκλησίας έv 

τψ συvόλψ της. 

Θά μοΟ έπιτρέΨετε, δμως, vά συμ

πληρώσω τήv άvάλυση τοΟ Κειμέvου 

αύτοϋ, σπως κατατίθεται στήv 'Επιστο-

λή μου: "Τέλος στό αρθρο 22 δίvεται 

ή έvrύπωση δη ή μέλλουσα vά συvέλ

θει Άγία καί Μεγάλη Σύvοδος προδι

κάζει τό άλάθητο tGJV άποΦάσεώv 
• ι"( ,~ ι,_ 

της», κι αυτο ειναι εκεινο, στο σποιο 

άvαφερθήκαμε λιγάκι στήv προηγού

μεvη συζήτηση, "έπειδή θεωρεί δη 

ή διατήρηση της γvησίας όρθοδόξου 

πίστεως διασΦαλίζεται μόvο διά τοΟ 

σuνοδικοϋ συστήματος τό όποίο άνέ

KaeEV διά τήv 'Εκκλησία άποτελεί τόv 

Ε ' Οίκο υμενική Σύνοδος. ToΙΧOVραΦlαl.M. ΜεγΙστης Λαύρας, ~Aγιoν·Όρoς. 
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άρμόδιο καί εσχατο κριτή περί των θε

μάτων της πίστεως ». 'Εδω, έκτός χει

ρογράΦοu , νά πώ, ότι ύπαινίσσσεται 

σαφως -καί σέ ενα iiλλo σημείο εΙναι 

πολύ έμΦανέστερο-, δτι θά ύπάρξουν 

κάποιοι πού θεωρoOνrαι ζηλωτές, θά 

λέγαμε φονταμενταλιστές, οί όποίοι 

δέν θά δεχθοΟν ένδεχομένως αύτές 

τίς άποΦάσεις. Κι αύτοί θά πρέπει νά 

προσέξουν, γιατί τούς βάζει μπροστά 

στήν ίστορική τους εύθύνη , ενανrι 

της ένότητος της 'Εκκλησίας . Αύτό εΙ

ναι φρικαλέο, έξ έπόψεως 'Ορθοδό

ξου . Αύτό θά μποροΟσε νά τό πεί μόνο 

ενας Πάπας, μόνον οί Ρωμαιοκαθολι

κοί. Δηλαδή , προδικάζει τό άλάθητο 

καί καταδικάζει τήν δποια άVΤίδραση, 

έκ προοιμίοu .'Άν, δμως, αύτή rΊ άντί

δραση στοιχεί στήν γρηγοροΟσα συ

νείδηση καί είναι « έπόμενη τοίς άγίσις 

Πατράσι», αν δηλαδή αύτή εΙναι έκεί

νη , πού έκφράζει τόν 'Άγιο Μαρκο τόν 

Εύγενικό, θά ποϋμΕ , δη αύτοί πού τήν 

έκΦράζουν τίθενται έκτός Εκκλησίας; 

'Ή δτι διασαλεύουν τήν έν6τητα της 

'Εκκλησίας, τήν όποία ύπερασπιζότανε 

οί λατινόφρονες; Εδω, Φτάσαμε στήν 

άνατροπή των πραγμάτων. 

Γι' αύτό, θά μοΟ έπιτρέψετε νά σας 

πώ τήν κριτική , πού άσκώ έπ' αύτοϋ 

τοΟ συγκεκριμένου αρθρου . Στό αρ

θρο αύτό παραγνωρίζεται τό ίστορικό 

γεγονός, δτι στήν'Ορθόδοξη 'Εκκλησ ία 

εοχατο κριτήριο εΙναι ή γρηγοροΟ-
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σα δογματική συνείδηση τοΟ πλη

ρώματος της Εκκλησίας, ή όποία στό 

παρελθόν έπικύρωσε η θεώρησε λη

στρικές άκόμη καί Οίκουμενικές Συνό

δους, 'Όταν δηλαδή ή δογματική αύτή 

συνείδηση - καί δταν λέμε δογματική 

συνείδηση, μπορώ νά πώ, δτι είναι ή 

συμπυκνωμένη πνευματική έμπειρία 

μέσα στήν 'Εκκλησία, εΙναι δηλαδή 

αύτό τό λειτουργοΟν μέσα μας 'Άγιο 

Πνεομα, τό όποίο λάβαμε, καί αύτή 

εΊναι ή μοναδική ίσότητα μεταξύ των 

άνθρώπων μέσα στό σωμα τοΟ Χρι

στου - όταν αύτή , λοιπόν, εΤναι ένερ

γοποιημένη, αύτή εlναι πού μας πλη

ροΦορεί γιά αύτή τήν συνέχεια, καί 

έπιστημονικά τό πισroπoιoσ με καί 

έμείς ώς έπιστήμονες . 

Τό συνοδικό σύστημα, γιά νά έπα

νέλθω στήν Έπιστολή, άπό μόνο του, 

δέν διασΦαλίζει μηχανιστικά, θά λέγα

με δηλαδή μαγικά, τήν όρθότητα της 

'Ορθοδόξου πίστεως. Αύτό γίνεται μό 

νον, όταν σί συνοδικοί Έπίσκοποι, αύ

τοί δηλαδή πού λαμβάνουν μέρος στήν 

Σύνοδο, €χουν μέσα τους ένεργοποιη

μένο τό 'Άγιο ΠνεΟμα καί τήν Ύποστα

τική 'Οδό, δηλαδή τόν ϊδιο τόν Χριστό, 

'Οπότε ώς συν-οδικοί -ώς αύτοί δηλα

δή πού πηγαίνουν έπί της όδοϋ πού 

εΤναι ό Χριστός, μαζί μέ τόν Χριστό- εΤ

ναι στήν πράξη «έπόμενοι τοις άγίοις 

Πατράσι». Καί αύτό άποδεικνύεται καί 

ίστορικως-έπιστημονικως. 



Καί τώρα νά κάνω τή γενική άπο

τίμηση τοΟ Κειμένου: «Μέ δσα γρά

Φονται καί δσα υπονοοΟνται σαΦώς 

στό παραπάνω Κείμενοι είναι προΦα

νές, δτι οί έμπνευστές καί οί συντά

κτες του έπιχειροΟν μιά θεσμική νο

μιμοποίηση τοΟ χριστιανικοΟ συγκρη

τισμοϋ-οίκουμενισμοϋ μέ μιά άπό

Φαση Πανορθοδόξου Συνόδου. Αυτό 

δμως θά ί\ταν καταστροΦικό γιά τήν 

'Ορθόδοξη 'Εκκλησία. Γί αυτό προτεί

νω, ταπεινώς, τήν καθολική άπόσυρ

σή του» . Νομίζω, δτι έκΦράζομαι μέ 

πολύ έπιείκεια γιά τήν άπόσυρση. Θά 

ελεγα, εξω άπό τά δόντια, δτι θά πρέ

πει νά υπάρξει καταδίκη αυτοο τοΟ 

Κειμένου, οχι άπλως άπόσυρση. Άλλά 

τό λιγότερο απόσυρση. 'Όχι άναθεώ

ρησή του. Δέν εχει κάτι πού νά μπο

ρει νά άναθεωρηθει, κατά τήν γνώμη 

μου , ΆναΦέρομαι πάντοτε στά ούσια

στικότερα τμήματα αύτοΟ τοΟ Κειμέ

νου, Αύτό τό Κείμενο γιά λόγους δογ

ματικούς, αφοο ερχεται ώς θέμα, θά 

πρεπει νά καταδικαστεΙ Γιατί; Γιατί 

είσηγειται τήν άλλοτρίωση της συνει

δήσεως της'Εκκλησίας, ώς της Μόνης, 

Μίας, Άγίας, Καθολικης καί Άποστολι

κης, τό όποιο παραδόξως όμολογει

ται, ένώ στήν συνέχεια άκυρώνεται. 
, . ,.. ,,' . 

Αυτο ειναι, κατα την γνωμη μου, ο 

γνήσιος Οίκουμενισμός. 'Όλα νά χω

ροΟν. :t'\ντιΦατικά πράγματα. Δηλα

δή, σέ τελευταία άνάλυση , τό 'Άγιο 

ΠνεΟμα μέ τά άκάθαρτα πνεύματα 

νά ύπάρχουνε καί νά συνυπάρχουν, 

οχι απλως κατά ανοχήν, πού οϋτως η 

iiλλως υπάρχουν καί συνυπάρχουν, 

άλλά νά θεωρoOVΤαι ενα, μέ νομιμο

ποίηση μιας ούσιαστικά Οίκουμενι

κης Συνόδου, άΦοΟ θά είναι Πανορ

θόδοξη, Άγία καί Μεγάλη, πραγμα, τό 

όποιο είναι Φρικαλέο καί μόνο νά τό 

σκέφτεται κανείς, ΟΤΙ δηλαδή μπορει 

νά εχει αύτό τό πραγμα νομιμοποίη

ση . ΓιατΙ βέβαια, κάνΕ Ι τά πάνω κάτω. 

Έδώ, γιά νά πώ καί κάτι αίσιόδοξο, 

μιά καί άντηχοΟν αύτά κάπως άτιαιοι

άδοξα, δέν πρόκειται είς τούς αίωνας 

των αίώνων νά περάσει κάτι τέτοιο 

στήν πράξη. Γιατί τό λέω αυτό; Καί τό 

λέω μέ άπόλυτο τρόπο. Γιατί, έάν πε

ράσει αύτά, άκυρώνεται ή ϊδια ή 'Εκκλη

σία. Καί ό ϊδιος ό Χριστός ώς κεΦαλή, 

ενδοξη θεανθρώπινη κεΦαλή αυτοο 

τοΟ Σώματος, μας είπε, δτι θά παραμέ

νει εως της σuντελείας του αίωνος, καί 

τό ΠνεΟμα της Άληθείας Του θά ύπάρ

χει καί θά Τήν καθοδηγεί "είς πασαν τήν 

άλήθειαν",'Άρα, έκ προοιμίου, εϊμαστε 

αίσιόδοξοι, ρεαλιστικά. Γιατί; Γιατί εϊ

μαστε «έπόμενοι τοις Άγίοις Πατράσι» 

καί σuvrασσόμαστε μέ τό λόγο του 'ί

διου του ίδρυτοΟ - ΑύτοΟ του Θεαν

θρώπου -του Σώματος της 'Εκκλησίας . 

ΔημοσιογράΦος: Νομίζω, κ , Κα

θηγητά, πώς ίστορικά αύτό εχει άπο-
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δειχθεί σέ περιόδους μέ πολύ μεγα

λύτερες δυσκολίες καί παρέμεινε ή 

'Εκκλησία μας, δπως ηταν, μέ τήν ένό

τητα, πού τωρα προσπαθοϋμε νά τήν 

άναζητήσουμε η νά τήν έπαναπροσ

διορίσουμε ... 

Καθηγητής: Γι' αύτό καί πρακτι

κώς, μέχρι σήμερα, ή 'Εκκλησία μας 

εχει Άγίους· άναγνωριομένους πρωτί

στως άπό αύτήν τήν δογματική συνεί

δηση του πληρώματος τηςΈκκλησίας, 

καί ερχεται κατόπιν τυπικώς ή Ίεραρ

χία έν Συνόδψ νά έπισημοποιήσει. 

Γι' αύτό έμείς οί 'Ορθόδοξοι δέν άγι

οποιουμε , άλλά άγιοκατατάσσουμε 

έπισήμως μέ μιά ληξιαρχική πράξη 

αυτό, τό όποίο ηδη ύΦίσταται. Πώς 

γίνεται ενα βρέφος πού γεννιέται καί 

στήν συνέχεια υπάρχει γιά τήν πολι

τεία τυπικώς; Ούσιαστικώς ύπάρχει, 

ούδείς μπορεί νά τό άμΦισβητήσει, 

άλλά όφείλει νά υπάρχει καί ή έπίση

μη ληξιαρχική πράξη γιά τήν τυπική 

κατοχύρωση . 
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Ή ανάγκη 

της δημόσιας τοποθέ

τησής μας σέ θέματα 
, 

πιστεως 

Σ
Τήν 'Εκκλησία μας δηλαδή δέν 

εχουμε πρόβλημα . Δέν παύει 

νά υπάρχει ό 'Άγιος, ώς 'Άγιος καί νά 

έπιβεβαιώνεται ό ϊδιος ό Θεός καί ή 

Έκκλησία δι' αύτοϋ . Καί αύτό είναι 

ιό ούσιαστικότερο μέρος. 'Έτσι, γιά 

νά ξέρουμε τί εΤναι μία Σύνοδος, καί 

τί εΤναι ή άλήθεια καί ή ζωή, καί τό 

Θεανθρώπινο αυτό Σώμα της 'Εκκλη

σίας . Γιά νά μήν εχουμε οϋτε περιδεα 

συνείδηση , οϋτε νά Φοβόμαστε , Καί 

προσέξτε, έπειδή εχω άκούσει έκφρά

σεις -δέν ξέρω σέ ποιά εκταση κυ κλο

φορουν, άλλάτό ακουσα σέ πολλά μέ

ρη- νά μήν μιλοϋν, λένε, οί πιστοί γιά 

αύτά τά πράγματα, γιά τά όποία τώρα 

μιλοϋμε έμείς, γιατί αύτό άποτελεί 

κατάκριση . Σας τό λέγω ώς καθηγητής 

της Δογματικης. Αύτό εΤναι ύποχρέω

σή μας καί δέν άποτελεί κατάκριση . 

Τό νά μιλοϋμε γιά έκείνα, πού άΦο

ροϋν τήν άλήθεια της Έκκλησίας, άνε

ξάρτητα αν εχουν αμεση άναφορά, αν 

φωτογραΦίζουν η κατονομάζουν πρό

σωπα, αύτό εΤναι ύποχρεωσή μας . 

Λέει ό ίερός Χρυσόστομος σέ σχόλιό 

του στήν πρός Έβραίους Έπιστολή : 

«πείθεσθε τοίς ήγουμένοις ύμών ... 

ων άναθεωροϋντες τήν εκβασιν της 

άναστροφης μιμείσθε τήν πίστιν» . 

Δηλαδή, δέν κάνουμε ακριτα ύπακοή , 

άλλά έξετάζουμε μέ βάση αύτήν τήν 

γρηγοροϋσα συνείδηση, αν αύτά πού 

λέγονται άπό πρόσωπα η καί θεσμό, 

όλόκλη ρη Σύνοδο, συνάδουν μ' αυτά, 

πού εΤπε ό Χριστός καί διαχΡονικώς 



ύπάρχουν στήν Έκκλησία διά των Οί

κουμενικων Συνόδων καί διά της συμ

Φωνίας των Πατέρων. 

Αύτά Όμως, πού μας είσηγουν

ται οί 'Ορθόδοξοι οίκουμενιστές, καί 

τό λέγω αύτό μετά λόγου γνώσεως, 

όχι μόνο δέν συμΦωνουν, άλλά είναι 

καί άντίθετα, Όπως οί συμπροσευχές 

τους. Οί Οίκουμενικές Σύνοδοι όρί

ζουν τήν καθαίρεση καί τόν άΦορι

σμό αύτων, οί όποίο ι τά κάνουν. Δέν 
" . . ,. ... .. 
εχει σημασια, ποιοι ειναι αυτοι. Το αν 

αύτό τό πραγμα δέν εχει γίνει άκόμη, 

είναι θέμα τυπικό, δπως είπα καί γιά 

τήν άγιοκατάταξη . Άντιστοίχως, ίσχύ 

ει καί έδω τό 'ίδιο πραγμα. 

'Άρα, ή κατάκριση άναΦέρεται, λέ 

γει ό ίερός Χρυσόστομος, στό βίο . Δέν 

θά άσχολείσαι μέ τόν βίο της καθημε

ρινότητας του αλλου, αν τυχόν αύτός 

δέν είναι καθαρός Κ .Τ.λ. Γιατί έκείνο 

είναι κατάκριση. Κριτής εΤναι μόνον 

ό Θεός, ό όποίος γνωρίζει Κ . τ.λ. Δέν 

θά σΦετεριστοϋμε , δηλαδή, αύτό τό 

δικαίωμα τό μοναδικό, πού εχει ό Χρι

στός. Γιά τά θέματα της πίστεως δμως 

όφείλουμε νά μιλήσουμε . Καί μάλι

στα μας τό λέει καί ό 'ίδιος ό Χριστός : 

« δστις όμολογήσει έν έμοί» · αρα, μέ 

ένεργό τήν παρουσία Του μέσα μας, 

δηλαδή ό Χριστός όμολογεί τότε. Δη 

λαδή, έάν δέν τό κάνουμε, δέν οημαί

νει δτι εϊμαστε εύσεβείς, έπειδή δέν 

θέλουμε νά μιλαμε καί δέν θέλουμε 

νά ξέρουμε καί δέν θέλουμε νά ένη

μερωνόμαστε γιά αύτά τά πράγματα, 

άλλά θά κριθοϋμε, γιατί δέν δίνουμε 

τήν πρέπουσα όμολογία . Δέν εχει ση

μασία ή θέση των κρινομένων αύτων 

άνθρώπων μέσα στήν Έκκλησία. Γιά 

Φανταστείτε, μέ αύτή ν τήν συλλο

γιστική νά γινόταν τό ϊδιο πραγμα, 

έπειδή ό 'Άρειος ηταν κληρικός, έπει

δή ό Νεστόριος ηταν Πατριάρχης. Καί 

πάει λέγοντας . Δέν κάνουμε τίποτε 

αύθαίρετο, είναι νομιμοποιημένο 

καί έπιβεβλημένο άπό τόν 'ίδιο τόν 

Χριστό . 'Ο Άπόστολος Παϋλος, στόν 

όποίο παραπέμπε ι καί ό αγιος Χρυ

σόστομος, έπίσης λέει: «καί έγώ ό 'ί

διος αν ερθω καί σας πω διαΦορετικά 
• • • • • - ?' " ." 
απο αυτα που σας ειπα, η και αΥγε-

λος έξ ούρανου, άνάθεμα εστω » . Αύ

τός είναι Βιβλικός λόγος . Δέν χωράει 

σμίκρυνση . Δέν χωράει στρογγύλεμα, 

οϋτε μποροϋμε νά τόν δοϋμε σχετι

κως. Ε[ναι άπόλυτος . 

''Ετσιλοιπόν, αύτά πού λέμε, τά λέ

με μετά λόγου γνώσεως. Καί δέν εί

ναι Φανατισμός, αύτό τό όποίο λές, 

νά τό λές εύθαρσως, δταν συμβαίνει 

νά είναι ή πίστη καί ή ζωή της 'Εκκλη 

σίας, άρκεί νά τό λές τεκμηριωμένα . 

Άπεναντίας, Φονταμενταλισμός καί 

Φανατισμός ε[ναι ή ίδεοληΨία. ''Οταν 

άπλώς λές μιά ίδεολογία, μιά απο

ψη άτεκμηρίωτα καί χρησιμοποιείς 

μάλιστα γιά τήν έπιβολή της τήν βία. 
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Έμε"ίς, προΦανώς, δέν εχουμε καμμιά 

σχέση μέ αύτόν τόν τρόπο . Εύθαρ

σώς, βέβαια, μπορε"ί νά Φωνάζουμε 

κιόλας, άλλά αύτό δέν εχει καμμία 

σχέση μέ έγωϊσμό. Γιατί δέν μιλοϋμε 

γιά μας, μιλοϋμε γιά τόν Χριστό καί 

τήν Έκκλησία καί μιλοϋμε, αν θέλετε, 
, • • ., ". '7 

και για την ταυτοτητα μας, η οποια ει-

ναι έν Χριστψ. 

ΔημοοιογράΦΟζ: Είναι ίερή μας 

ύποχρέωση λοιπόν αύτό. Νά μιλοϋμε 

γιά θέματα πίστεως. Νά μήν σκύβουμε 

τό κεΦάλι, οϋτε νά μποϋμε σ' αύτό τό 

πνεϋμα τών τελευταίων πολλών έτών 

στήν Έλλάδα δυστυχώς, τοϋ ώχαδελ

Φισμοϋ, κι έγώ τώρα θά πώ, έγώ θά 

κάνω, εΙμαι σέ θέση έγώ νά ξέρω; Μας 

ε'ίπατε δμως ενα πολύ ώρα"ίο παρά

δειγμα μέ τούς άγίους μας. 'Ότι πρώτα 

ή συνείδηση τοϋ κόσμου, της Έκκλη-
• '1 ". _ , 

σιας, ειναι αυτη που πιστοποιει την 

άγιότητα, καί ερχεται άργότερα καί ή 

πράξη της Έκκλησίας, αν ερθει τελικά, 

νά τήν καταχωρήσει καί έπισήμως, El

ναι άκριβώς τό 'ίδ ιο θέμα. 

Καθηγητήζ: 'Έτσι θά επρεπε νά 

Ζ' ΟΙΚουμενική Συνοδος. ΤοιχογραΦία άπό ιό νάρθηκα του Καθολικού τηςΙΜ. Άγίοu Στεφάνοu, 

Άyίωv Μετεώρων,'Έργο Βλασίου Τσοτσώνη, 2007. 
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ένεργήσει καί ή Αγία καί Μεγάλη Σύνο

δος, αν θέλει νά είναι Αγία καί Μεγάλη. 

Ύπάρχουν 

αλλες «'Εκκλησίες 

καί ΌμολΟΥίες»; 
ΔημοσιογράΦος: Ένδεχομένως νά 

είναι άπλως μία συνέλευση αύτή ή Σύ 

νοδος, &.v τελικά γίνει .. Κύριε Καθηγη

τά, άναφερθήκαμε προηγουμένως, καί 

νομίζω δτι άξίζει νά τό τονίσουμε λίγο 

περισσότερο, δτι πρέπει νά Ψάχνουμε 

άκριβως τίς πηγές των προβλημάτων, 

γιά νά καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα, 

πως δημιουργοϋνται τά προβλήματα . 

Τό Κείμενο αύτό τό προβληματικό, 

πού τίθεται πρός συζήτηση η πρός 

εγκριση στή μέλλουσα νά συνέλθει 

Σύνοδο, άναΦέρεται σέ «(Εκκληοίες 

καί Όμολογίες». Μιλαμε γιά μία δια

φορετική καί έσΦαλμένη έκκλησιολο

γική θεώρηση άπό τήν Όρθόδοξη Έκ

κλησία. Πότε, δμως, έμφανίστηκε γιά 

πρώτη φορά αύτή ή έσΦαλμένη θεώ

ρηση στήν ίστορία μας ; 

Καθηγητής: Αύτό εχε ι ένδιαΦέ

ρον πράγματι ίστορικό· νά δεί κανείς, 

δτι δέν εχουμε μπροστά μας κάτι πού 

ηρθε διά παρθενογεννήσεως. Ύπάρ

χει ενας όλόκλη ρος αίώνας, πού κυ

οΦόρησε αύτά τά πράγματα. Πρω

τοεμφανίζεται μέ τίς Πατριαρχικές 

Έγκυκλίους τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατρι

αρχείου ι κατά τόν 206 αίώνα. ΣυγΚΕ

κριμένα, τό ετος 1902 έκδίδεται μιά 

Έγκύκλιος, τό 1904 λλλη καί ή άποΦα

σιστικότερη είναι τό 1920 άπό τόν Πα

τριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη. Τί γίνεται 

στίςΈγκυκλίους αύτές; Οί έτερόδοξοι, 

κατά κάποιον τρόπο, νσμιμοποιοϋν

ται ώς «έκκλησίες » μέ τήν εκφραση 

(άναδενδράδες» του χριστιανικοϋ 

δένδρου . Δηλαδή, ύπάρχουμε έμείς 

καί ύπάρχουν καί «άναδενδράδες », 

πού βγαίνουν άπό τήν 'ίδια ρίζα . Αρα, 

είναι άπό τό 'ίδιο δένδρο . Έπομένως, 

εχουνε νομιμότητα έκκλησιαστικης 

ύπάρξεως. 'Έτσι, μέ εμμεσο τρόπο, εί

σηγουνται, γιά πρώτη Φορά, τήν έκ

κλησιαστικότητα των αίρετικων χρι

στιανων της Δύσεως. 

'Όλα εΙναι 
μεθοδευμένα 

Δ
ηλαδή , αύτό τό όποίο λεγεται 

στό Κείμενο, δέν ηρθε ξαΦνι

κά . Κυοφορήθηκε δλο αύτό τό διάστη

μα . Μετά τό 1920 εχουμε προσπάθει

ες, γιά νά γίνει αύτή ή «Οίκουμενική 

Σύνοδος» άπό τούς ουγκεκριμένους 

αύτούς Αρχιερείς. Στήν συνέχεια, κα

τεξοχήν ό Πατριάρχης Αθηναγόρας 

εκανε δλα αύτά τά άνοίγματα πρός 

αύτήν τήν κατεύθυνση, εχοντας αύτή 
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τή συνείδηση. Καί ό καημός δλος ;;τα

νε, νά δώσουμε τήν έκκλησιαστικότη

τα αύτή στούς Ρωμαιοκαθολικούς καί 

τούς Προτεστάντες. Νά είναι νόμιμοι. 

Δέν κατορθώθηκε δμως αύτό ίστορι

κά. Ύπηρχε μιά προσπάθεια νά γίνει ή 

Σύνοδος αύτή τό 1925, γιά νά συμπέ

σουν μέ τήν πρώτη Οίκουμενική Σύνο

δο, 1600 χρόνια μετά, καίστή συνέχεια 

τό 1928, τό 1935 νομίζω, καί διάΦορες 

iiλλες, κατά διαστήματα, ήμερομη

νίες . Τελικως, τό πραγμα εφτασε ώς 

σήμερα, μέ τίς πρωτοβουλίες, έξίσου 

καί στήνϊδια άκριβως κατεύθυνση του 

Πατριάρχου Άθηναγόρα, του νυν Πα

τριάρχου Βαρθολομαίου , μέ τίς 'ίδιες 

μεθόδους, μέ κατά πόδας, θά ελεγα, 

άντιγραΦή αύτης της μεθοδολογίας, ή 

όποία δέν εχει νά κάνει τίποτε μέ τήν 

'Ορθόδοξη διαΦανη πρακτική. 

Δημοσιογράφος: Νά πουμε κάτι, 

γιά νά βοηθήοουμε λίγο τό άκροατή

ριο καί δλους μας . Ε 'ίπατε, δτι ξεκίνη

σε μέ κάποιες 'Εγκυκλίους . Πού σημαί

νει, δη είναι ενα Κείμενοι πού σrέλνει 

ό Οίκουμενικός Πατριάρχης, ας που

με, στίς iiλλες'EKKλησίες. 

Καθηγητής: Πρός ένημέρωση. 

Δημοσιογράφος: Πρός ένημέρω

ση .. , καί διαβούλευση .. , ποιός ξέρει .. , 

Καθηγητής: ... Ζύμωση στίς συνει

δήσεις. 
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ΔημοσιογράΦος: 'Άρα, οϋτε αύτό 

ηταν δεσμευτικό Κείμενο οϋτε ηταν 

κάτι ώς άπόλυτα δογματικό, πού θά 

'πρεπε νά τό άκολουθήσουν. 

Καθηγητής: Δογματικό είναι τό 

περιεχόμενο, διότι άναΦέρεται στό 

χαρακτηρα της 'Εκκλησίας, άλλά δέν 

ηταν ύποχρεωτικό, ύπό τήν εννοια 

δτι δέν συζητήθηκε, δέν υίοθετήθη

ΚΕι παρά μόνον μέ εναν πλάγιο τρόπο 

εγινε μιά πρακτική έκ μέρους του Οί

κοuμενtκοϋ Πατριαρχείου, τήν όποία 

σύντομα άκολούθη σαν καί τά iiλλα 

Πατριαρχεία, Είναι αύτή ή άντίλη

ψη, ή όποία λέει, έμείς θά τό κάνου

με πράξη καί μετά θά ερθει ή ίστορία 

μέσα άπό συγκεκριμένα πρόσωπα, 

γιά νά νομιμοποιήσει καί θεσμικά αύ

τό, τό όποίο ηδη τρέχει ώς ζωή τώρα 

έδω, Αότό, δμως, δέν εχει καμμιά νο

μιμότητα, έξ έπόΨεως 'Ορθοδόξου . Ή 

νομιμότητα έκφράζεται μέσα άπό τήν 

συνοδικότητα, τήν άγιοπνευματική 

δηλαδή αύτή λειτουργία της 'Ορθο

δόξου 'Εκκλησίας . Καί δλα αύτά, τά ό

ποία μέχρι τώρα ηταν αΤUπα, δηλαδή 

ούσιαστικά μετέωρα, ερχονται τώρα 

νά νομιμοποιηθουν. Αύτό, δμως, κά

νει τά πράγματα πολύ σοβαρά. Για

τί, θά μου πείτε, αν ή άπόφαση της 

Συνόδου είναι έσΦαλμένη; Θά δημι

ουργηθεί μία κατάσταση , ή όποία θά 
'r , .". • < • 
ειναι χειροτερη απο αυτην που υπαρ-



χει αυτή τή στιγμή, αν δέν εΙναι στή 

σωστή κατεύθυνση. Γι' αύτόι θεωρώ 
• ι ι • ι •• 

κι εγω σκοπιμο εκ μερους μου να αν-

ταποκριθώ σ' αύτό τό προσκλητήριο, 

που μου κάνατε, προκειμένου νά δώ

σω αυτή τή συνέντευξη, έπειδή τό θέ

μα εΙναι έξαιρετικά σοβαρό. Βεβαίως, 

Εχει καί πολλές αλλες mυχές καί δέν 

εΙμαι έκείνος, που διεκδικω τήν άπάν

τη ση σέ δλα τά θέματα καί μέ πληρό

τητα· θά βρεθοσν κι &λλοι έν Xριστιjι 

άδελφοί, οί όποίοι θα κάνουν τά πε

ραιτέρω βήματα. 

τί θά γίνει, 
" , 
αν καποιοι 

διαφωνήσουν 

Δημσσισγράφος : Συνεπως, κυριε 

Καθηγητά, μέ δλα αύτά που μας λέτε 

καί μέ πoΛU ένδιαΦέρον άκοσμε, καί 

κάνοντας καί μία σύνδεση μέ δσα ε'ί

χαμε πεί στήν προηγούμενη ραδιοΦω

νικ ή μας έπικοινωνία, θά Ιίθελα νά σας 

ρωτήσω: τί θά γίνει, αν καποιοι άπό 

τούς Έπισκόπους, πού θά μετέχουν 

στίς αντιπροσωπείες τών κατά Τόπους 

Έκκλησιων, δηλαδή στίς άντιπροσω

πείες των 24 Άρχιερέων, δέν συμΦω

νήσουν στά πρός Ψήφιση θέματα καί 

μάλιστα μέ δσα εχουν δογματικό χα

ρακτηρα, δπως αύτό πού πρό όλίγου 

κουβεντιάσαμε; 'Έχει προβλεΦθεί κάτι 

συγκεκριμένο στόν τρόπο λειτρουργί

ας της συγκεκριμένης Συνόδου; 

Καθηγητής: ΕΙναι ώραίο τό έρώτη

μα. "Εχει προβλεΦθεί. Ο Κανονισμός, 

δηλαδή, 'Οργανώσεως καί Λειτουργί

ας της Συνόδου, στήν προκειμένη πε

ρίπτωση, παραπέμπει τό ζήτημα αυ

τό πού θέτετε στήν Τοπική Έκκλησία 

γιά τήν έπίλυσή του . Ή προτεινόμενη 

αυτή λύση δμως, δπως άντιλαμβάνε

σθε, εΙναι προβληματική καί άνάρμο

στη γιά τό χαρακτηρα μιας Συνόδου, 

πού θέλει νά λέγεται καί νά είναι 

Άγία καί Μεγάλη. Στή δεύτερη Έπι

στολή μου πρός τήν 'Ιεραρχία της Έκ

κλησίας της Έλλάδος, μέ ήμερομηνία 

10/2/2016, άπαντω στό έρώτημά σας 

αύτό άκρ ιβως , 

Συγκεκριμένα, γράφαμε τά έξης 

χαρακτηριστικά πρός τήν 'Ιεραρχία 

μας, Καί θά μου έπιτρέΨετε νά σας τά 

διαβάσω. Λέγεται λοιπόν έκεί σέ ενα 

τμημα: «Στό 'Άρθρο αύτό βλέπουμε, 

δτι ή όμοφωνία της Μεγάλης Συνό

δου περιορίζεται στή μία ψηφο κάθε 

τοπικης ΑύτοκεΦάλου Έκκλησίας . Οί 

έπιμέρους διαφωνίες -έΦόσον αυτές 

συμβαίνει νά άποτελουν μειοΨηΦία, 

στό πλαίσιο των τοπικων Έκκλησιων

άΦήνονται ώς «έσωτερική ύπόθεσή 

τους», πραγμα που ειναι έκκλησιολο

γικως άπαράδεκτο γιά τήν συγκεκρι

μένη Πανορθόδοξη Σύνοδο, δταν μά-
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λιστα συμβαινει τό θέμα της διαΦω

νιας νά εΤναι γιά δογματική ύπόθεση. 

Και ή περιmωση αύτή εΤναι πάρα πο

λύ πιθανή . Λόγου χάρη, τό θέμα της 

αύτοσυνειδησιας και της ταυτότητας 

της Έκκλησιας, πού πραγματεύεται 

τό Κειμενο : «ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟ

ΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ», ε[ναι θέ 

μα έκκλησιολογικό, δηλαδή κατεξο

χήν δογματικό. Κατά συνέπεια, δέν 

εΤναι θεολογικά έπιτρεπτό, ενα Κει

μενο πού προωθειται πρός εγκριση, 

άπό τή μια μεριά νά εισηγειται ού

σιαστικά τήν Προτεσταντική θεωρια 

τών «κλάδων» (δτι δηλαδή μια ε'[ναι 

ή Έκκλησια, άλλά εχει πολλούς κλά

δους, πού εχουν διαΦορετικά δόγμα

τα) -νομιμοποιώντας μέ τήν άποδοχή 

του τήν ϋπαρξη πολλών έκκλησιών μέ 

πολύ διαφορετικά δόγματα- και άπό 

τήν άλλη ό «ΚανονισμόςΌργανώσεως 

και Λειτουργιας της Συνόδου» αύτης 

νά άγνοει στήν πράξη τούς ένδεχό

μενους μειOψηΦOίίVΤες 1εράρχες τών 

έπιμέρους Τοπικών Έκκλησιών και νά 

μήν λαμβάνει σοβαρώτατα ύπόψη τις 

θεολογικές τοποθετήσεις της άρχιε

ρατικης συνειδήσεώς τους. 

Κι έδώ γενναται τό εϋλογο θεο

λογικό και δογματικό έρώτημα: Πώς 

θά όμολογηθει στήν προκειμένη πε

ριmωση ή Μια πιστη της Έκκλησιας 

«έν ένί στόματι καί μιQ. Kaρδί~}); πως 
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θά μπορέσουν οι Συνοδικοι Πατέρες 

νά πουν «εδοξε τ';; Αγιψ Πνεύματι και 

ήμίν», οπως τό ε'ίπανε στήν Α ' Άπο

στολική Σύνοδο; Πώς θά άποδειξουν, 

ση έχουν «νοϋν Χριστου», όπως ύπο

στηριζουν οι θεοΦόροι Πατέρες τών 

Οικουμενικών Συνόδων της Έκκλησι

ας; Στά δογματικά θέματα, ώς γνω

στόν, ή άλήθεια δέν βρισκεται στήν 

πλειοψηΦια τών Συνοδικών Αρχιερέ

ων ». Έδώ λέμε αύτό, πού είπαμε και 

στήν προηγούμενη έκπομπή, άλλά 

θά τό έπαναλάβουμε, γιατι εχει πά

ρα πολύ μεγάλη σημασΙα. «Η Αλή

θεια καθεαυτήν είναι πλειοψηΦική. 

Γιατι στήν Έκκλησια, ή Αλήθεια είναι 

ύποστατική πραγματικότητα . Δέν εΤ

ναι ιδέα δηλαδή. Γι' αύτό, και δσοι 

διαΦωνοίίν μέ αύτήν, μέ τήν Ύπο

στατική Άλήθεια, άποκόπτονται άπό 

τήν Έκκλησια, άφου καθαιροίίνται 

καί άΦορίζονται, κατά περίπτωση . Ή 

Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος δέν έπιτρέ

πεται νά άΦήσει σέ κατώτερα συνο

δικά σώματα τό έξαιρετικά σοβαρό 

θέμα της ένδεχόμενης διαφωνίας 

τών μειοψηφούντων Έπισκόπων σέ 

δογματικά θέματα. Έπιβάλλεται, ώς 

άνώτατο συνοδικό σώμα, νά έπιλη

Φθει αύτοίί του θέματος αμεσα, γιατί 

διαΦορετικά ύπάρχει όρατός ό κίνδυ

νος τοίί σχίσματος στήν 'Εκκλησία, τή 

στιγμή άκριβώς πού ή Μεγάλη αύτή 

Σύνοδος Φιλοδοξεϊ νά έπαναβεβαιώ-



σει Trlv όρατή έvότητα της 'Εκκλησίας 

μας» . Κι ετσι κλείνει κι αύτή ή Έπιστο

λή, 

Δηλαδή, μέ αλλα λόγια , θέλω vά 

πώ έδώ, πώς οί μεΙOΨηΦOOlΠες αύ

τοί Έπίσκοποι σέ δογματικό θέμα δέv 

EivaL ύπόθεση περιΦερειακοΟ χαρα

κτηρα, Διότι αύτό θά έξακολουθή

σουν νά τό ύποστηρίζDuν, καί όχι μό

νο αύταί, άλλά καί ή Τοπική 'Εκκλησία, 

τήν όποία έκφράζουν, έννοω TrlV Μη

τρόπολή τους καί δχι μόvο , Τί θά γίνει 

σ' αύτήν τήν περίmωση; Θά πλαναται 

μέχρι τότε ή δποια άπόΦαση θά πά

ρει r\ Τοπική Έκκλησία; Καί vά πάρει 
άπόΦαση r\ Τοπική Έκκλησία, πάλι οί 
'Επίσκοποι αύτοί μπορεί νά έΦεσηβά

λουν τήν καταδίκη του ς, iiV είναι άρ

νητική Π,χ , σέ Μείζονα Σύvοδο , Μά, r\ 
Μείζοv Σύνοδος EivaL παροΟσα, Αύ

τό, αν άΦεθεί διαδικαστικά, θά πάρει 

χρόνο, κι iiV πάρει χρόvο, θά δημιουρ

γη θεί μεγάλη άναστάτωση καί γιά TrlV 

άξιοπιστία αύτης της Συνόδου, γιά τίς 

άποΦάσεις πού πηρε, άλλά καί τό θέ 

μα τη ς ένότητας θά τεθεί έκ της βάσε

ως έν άμΦιβόλψ, Ποιός εχει τώρα δί

ΚΙΟ, οί λίγοι η οί πολλοί; Καί τί θά πεΙ 

δτι οί Έπίσκοποι έvήργησαv θεσμικά; 

Τό θεσμικό ένεργεί μηχαvιστικά, μαγι

κά; Τό 'Άγιο ΠvεΟμα δεσμεύεται άπό 

τό γεγοvός δτι συνηλθαν έv τόπω καί 

χρόvψ πολλοί Έπίσκοποι; 'Όχι σας 

πληροΦορώ , Τό άπέδειξε ή ίστορία, 

δτι δηλαδή ύπάρχουv πολύ Μεγάλες 

Σύvοδοι, οί όποίες ~TaV ληστρικές, 

Ποιά είναι ή Άλήθεια 

K
αrά συνέπεια, δπως εϊπα

με , r\ άλήθεια Elval τό 'ίδιο τό 

ΠvεΟμα της Άληθείας, τό Όποίο λει

τουργεί καί έκΦράζεται καί μέ μεμο

vωμέvα πρόσωπα , Καί τό έδειξε αύτό 

r\ ίστορία, δπως είπα καί στήν προη
γούμεvη έκπομπή , χαρακτηριστικά 

στό πρόσωπο τοΟ άγίου Μαξίμου καί 

τοΟ Αγίου Μάρκου τοΟ ΕύγεvικοΟ , 

οί όποίοι ijTOVE μονάδες, Evavn της 

κυριαρχίας της πλειοψηΦίας, 'Όπως 

συμβαίνει, δηλαδή , vά ElvaL κάποιες 

μοvάδες αγιοι καί δμως ό λαός, πού 

εχει κριτήριο γιά TrlV έπίλυση σοβα

pwV θεμάτωv, ε'ίτε npoawnLKWV ε'ίτε 

εύρύτερα κοινωνικων, οίκογενειακών 

η έθvικώv, καταΦεύγει σ' αύτούςτούς 

άγίους, γιά τούς όποίους δέv έξετάζει, 

iiV εlval ίερωμέvοι η δέv ElvaL ίερω

μένοι, αν εχουνε κάποια έξουσία η 

δέv tXOUVE, iiV ElvaL έγγράμματοι η 

λόγιοι. 'Έχουμε μάλιστα τά τελευταία 

χρόvια αύτήv TrlV πρόκληση TWV όλι

γογραμμάτωv Αγίωv, ή όποία θυμίζει 

άποοτολική έποχή, δπου οί άγράμμα

τοι άπόστολοι ηταν οί πάνσοφοι, πού 

iiλλαξαv TrlV ίστορία της Οίκουμέvης. 

'Έτσι βλέπουμε, δτι έκεί πού δέv 
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μπόρεσαν νά μας άπαντήσουν οί λό

γοι καί τά βιβλία καί ή έπί τόσα ετη 

ένασχόλησή μας μέ αυτά τά θέμα

τα, μας άπάντησαν αύτοί οί αγιοι μέ 

τρόπο καταλυτικό, πού ή καρδιά μας 

μας πληροΦόρησε υπαρξιακά, δτι αυ

τό είναι ή άλήθεια, πού λέγεται άπό 

αύτούς . Καί τό λέω αύτό έξ ίδίας έμ

πειρίας, έπειδή είχα τήν εύλογία, νά 

γνωρίσω τουλάχιστον αύτούς τούς 

δύο πρός τό παρόν άγιοκαταταχθέν

τες νεοΦανείς Αγίους, τόν'Άγισ ΠαΤσισ 

καί τόν 'Άγιο ΠορΦύρισ. Άλλά ύπάρ

χουν καί iiλλoι, γιά τούς όποίους δέν 

χωράει καμία άπολύτως άμφιβολία 

aτή συνείδησή μας, δη είναι αγιοι, οί 

όποίοι συ μβαίνει νά εΤναι όλιΥογράμ

ματοι Αύτό τό ση μείσ νά τό προσέ

ξουμε ίδιαίτερα, γιατί εΤναι ή ποιοτι

κή διαφορά μεταξύ 'Ορθοδοξίας καί 

έτεροδοξίας στήν πράξη . 

Δημοσιογράφος: Καί εΤναι πραγ

ματικά διαφορά, πού δταν τήν προσέ

ξουμε λίγο, δπως λέγετε κι έσείς, μας 

δίνει τίς άπαντήσεις καί μας ξεχωρίζει 

πλήρως τά πράγματα. 
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Ποιός είναι, τελικά 
, ,-
ο σκοπος της 

συγκλήσεως της 
Συνόδου 

Μ
έ όλα αύτάι πού σας ακοσ

με, κύριε Καθηγητά, νά μας 

λέτε, είναι άναπόφευκτο τό έρώτημα, 

πού γεννάται : Ποιός είναι ό σκοπός, 

τελικά, της συγκλήσεως αύτης της Συ

νόδου ; Πολύ δέ περισσότερο, δταν, 

δπως διαβάσαμε, μόνον ή εναρξη καί 

ή λήξη, οί δύο αύτές πανηγυρικές συ

νεδριάσεις, θά εΊναι άνοικτές, ένω 

δλες οί iiλλες θά εΤναι κεκλεισμένων 

των θυρων, λές καί τά θέματα, πού θά 

συζητηθοϋν, εΤναι έπτασφράγιστα μυ

στικά καί δέν έπηρεάζουν κανέναν . Θά 

μπορούσαμε νά ποϋμε κάτι έτι' αύτοϋ; 

Καθηγητής: Ναί, άσΦαλως καί θά 

μπορούσαμε νά ποϋμε, καί μiiλλoν νά 

ύπενθυμίσω κάτι, πού ηδη εχω πεί: Ή 

γνώμη μου γιά τόν σκοπό συγκλήσε

ως αύτης της Συνόδου συμπυκνώνε

ται στήν άποτίμηση, πού καταθέτω 

στήν πρώτη μου 'Επιστολή πράς τήν 

'Ιεραρχία. Νά σας τήν διαβάσω πάλι, 
.,. ι ι" , 

γιατι Ειναι με τροπο ετσι συνσπnΚΩ 

γραμμένο . « Οί έμπνευστές λοιπόν 

καί συντάκτες του συγΚΕκριμένου 

κειμένου έπιχειροϋν σέ τελευταία 

άνάλυση μιά θεσμική νομιμοποίηση 

τοϋ Χριστιανικοϋ Συγκρητισμοϋ-Οί-



κουμενισμοϋ μέ μιά άπόΦαση Πα

νορθοδόξου Συνόδου ». Τί σημαίνει 

αύτό; Δηλαδή, τί θέλω νά πω; Γι' αύ 

τό γίνεται αύτή ή Σύνοδος, γιά νά νο

μιμοποιήσει τόν Οίκουμενισμό . Θά 

τό άντιστρέψω έγώ, γιατί κατά τήν 

άποψή μου επρεπε, αΡΥησε κιόλας, 

νά γίνει αύτή ή Άγία καί Μεγάλη Σύ

νοδος η μιά Οίκουμενική Σύνοδος. 

Άλλ' ώς θεματολογία της, κατεξοχήν, 

θά επρεπε νά εχει τήν καταδίκη του 

Συγκρητισμοϋ, του Οίκοuμενισμοϋ, 

εϊτε είναι Όρθοδόξων Οίκουμενισμός 

ε'ίτε είναι Οίκοuμενισμός Δυτικου τύ 

που. Σέ τελευταία άνάλυση , ό κοινός 
ι 'Τ . , 

παρονομαστης ειναι η σχετικοποιηση 

της άλήθειας τηςΈκκλησίας μας. 

Καί είναι πραγματικά περίεργο γιά 

μένα, πως νά σάς τό πω, ή λέξη πού 

μοϋ βγαίνει είναι θράσος, νά τίθεται 

τέτοιο θέμα πρός έπικύρωση , ένω 

θά επρεπε νά ελθει αύτό τό θέμα 

μόνο πρός καταδίκη. Έπειδή ταλανί

ζει εναν αίωνα ηδη τήν Έκκλησία μας 

καί κινδυνεύουμε νά χάνουμε πάρα 

πολλούς πιστούς μέσα σ' αύτήν τήν 

σχετικοποίηση τών πάντων, ή όποία 

γίνεται βέβαια στό πλαίσιο της παγ

κοσμιοποίησης . Γιά νά κυριαρχήσει 

ή παγκοσμιοποίηση σέ ολα τά έπίπε 

δα -οίκονομικό, κοινωνικό, πολιτικό 

κ.τ .λ- πρέπει νά έπικρατήσει καί στή 

θρησκεία. Καί τό πρωτο βημα αύτή τή 

στιγμή εΤναι ό Οίκουμενισμός ό χρι-

στιανικός . Δηλαδή , νά τά βροϋμε μέ 

ενα minimum δογματικό -αν καί δέν 

μπορεί νά γίνονται, οπως ελεγε καί ό 

αγιος Πα"ίσιος, έκπτώσεις στό δόγμα . 

Νά κάνουμε , δηλαδή, κάποιες παρα

χωρήσεις, προκειμένου νά συμΦωνή

σου με , νά νομιμοποιηθεί αύτή ή πα

ρουσία, διαμυστηριακά ομως, σάν νά 

εϊμαστε ενα οί χριστιανοί, εϊτε Όρθό

δοξοι είτε Ρωμαιοκαθολικοί είτε π ρο

τεστάντες. Καί σ' ενα δεύτερο πλάνο, 

πού ηδη κυοΦορείται μέσω των Θεο

λογικων Διαλόγων, μέ τίς μονοθείστι

κές λεγόμενες θρησκείες, δηλαδή τόν 

10υδα"ίσμό καί τό Ισλάμ. 

Τό δεύτερο πλάνο είναι αύτό, όπου 

-σημειωτέον- άποΦασιστικό ρόλο 

εχει, καί Φαίνεται αύτό ηδη , ό Πάπας , 

ό όποίος θά είναι ό ήγέτης, γιατί εναν 

θά πρέπει νά έχει ή παγκοσμιοποίη

ση, δέν θά συναλλάσσεται μέ πολ

λούς . Καί βλέπει κανείς διά γυμνοϋ 

όΦθαλμοϋ αύτό τό πράγμα. Σάς ύπεν

θυμίζω τό Κοινό Κείμενο της Ραβέν

νας, τό όποίο προσυπογράΨαμε, πού 

κάνει λόγο τόσο πολύ γιά τό πρωτείο 

του Πάπα, πώς πρέπει νά νοηθεΙ καί 

πού, σέ τελευταία άνάλυση, Φαίνε

ται νά είσηγείται, νά τό άποδεχθοϋμε 

έμείς. Άλλά κι αν άκόμα δέν τό άπο

δεχτοϋμε αύτό πρός τό παρόν, θά 

πρέπει νά εχουμε πρωτο, γιατί αν δέν 

εχουμε πρωτο, κινδυνεύει ή ένότητά 

μας, οπως μάς λέει τό Κείμενο τόσο 
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σαΦώς καί άθεολόγητα. Νά εχουμε 

δηλαδή τόν Πρώτον Ιίνευ Ίσων. Αύ

τό είναι φρικrό. Ποιοί είναι οί 'ίσοι, η 

μάλλον οί ύποτιθέμενοι μή ϊσοι, κατ' 

αύτούς πού τό είσηγουνται; Οί Ιίλλοι 

'Επίσκοποι 

Κι αύτό τό βλέπουμε στήν ίστορ ία 

αύτης της έξέλιξης, γιά νά Φτάσουμε 

σ' αύτήν τήν Σύνοδο. Γνωρίζουμε πο

λύ καλά τίς δποιες συζητήσεις εγιναν 

σέ κάποιο βαθμό, προκειμένου νά 

υίοθετηθουν Δίmυχα ii δχι, καί iiλ

λα πού δέν πέρασαν τελικά. Κι αύτά 

εΙχαν εναν Ιίξονα, πού λεγόταν Πρω

τείο, τό όποίο είναι τελείως άδιανόη-

Η ' Ο ΙΚο υμενι

κή Σύνοδος. 

Τοιχογρα

Φ ία άπό τό 

νάρθηκα τοϋ 

Καθολικο U της 

1 .Μ , Άγίο υ Στε

ΦCι.νoυ, Άγίων 
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Μετεώρων. 

'Έργο Βλασίου 

Τσοτσώνη, 

2015. 

το γιά τήν 'Ορθόδοξη "Εκκλησία, γιατί 

σ' Αύτήν ύπάρχουν μόνο « πρεσβεία 

τιμης » , τ ίποτε iiλλo. Άλλά τό Πρωτείο, 

κοσμικά θεωρούμενο, χρειάζεται νά 

τό εχει δυστυχώς καί ή 'Ορθόδοξη 

Έκκλησία, δπως νομίζουν οί έμπνευ

ατές αύτου του Κειμένου. Καί αύτό τό 

πραγμα Φάνηκε καί στή διοργάνωση 

αύτης της Συνόδου· καί ύπάρχει πολ

λή γκρίνια καί πολλές άμΦισβητήσεις 

γι' αύτό τό θέμα. Σας λέω, άλλώς, δη 

δέν εΙναι καθόλου τυχαίο στή συγκυ

ρία αύτή, δη θέλουν εναν Οίκουμενι

σμό χριστιανικό μέ ήγέτη τελικά τόν 

Πάπα, πού δέν τόν άμΦισβητεί, δπως 



φαίνεται, τό Οίκουμενικό Πατριαρ

χειο, παρά τίς δποιες δογματικές άπο

κλίσεις, καί ατή συνέχεια Εναν Οίκοu

μενισμό των μονοθεϊστικων θρησκει

ών, μέ άπώτερο στόχο τόν σίκουμενι

σμό δλωντων θρησκειων τοϋ κόσμου. 

ΕΤναι Φαντασίες αύτά, πού λέω; 

·Όχι. ΕΊναι πράξε ις ίστορικές. ΈμΦα

νίζεται πάλι ό Πάπας, νά «καπελώ

νει» καί αύτήν τήν έκδήλωση της λε 

γομένης Οίκουμενικης προσευχης. 

Θυμηθειτε Άσίζη κ.τ.λ., δπου καί εί

δωλολάτρες άκόμη, ανθρωποι, πού 

σαφως όμολογοϋν τό σατανα καί τά 

άκάθαρτα πνεύματα, ουμπροσεύχον-

ται, πράγμα πού είναι καταδικαστέο 

άπό Κανόνες Οίκουμενικων Συνόδων, 

καί μέ παρουσία όρθοδόξων μάλιστα. 

Αύτά δέν πρέπει νά μας άΦήνουν 

άδιάΦορους, ώς πρός τή σκοπιμότη

τα τοϋ αξονα, ό όποιος όδηγει σέ μία 

πανθρησκεία, δπου ενας θά εΊναι ήγέ

της, δηλαδή ό Πάπας . Καί αύτό θά εΊ

ναι τότε διαχειρίσιμο, ώς Φαινόμενο 

θρησκευτικό, στό πλαίσιο μιας παγκο

σμιοποιημένης ήλεκτρονικά κατευθυ

νομένης κοινωνίας μέ τή γνωστή Πα

γκόσμια Διακυβέρνηση, δπως λέγε

ται, σποu θά εΊναι ενα κέντρο καί γιά 

τά οίκονομικά καί γιά τά έθνικά καί τά 

Θ ' σίκοuμε· 

νική Σύνοδος. 

ΤοιχογραΦία 

άπό τό νάρθηκα 

τσσ Καθολικοίί 

της1.Μ. Αγίου 

ΣτεΦάνοu, Άγί

ων Μετεώρων. 

'Έργο Βλασίου 

Τσστσώνη, 

2015. 
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λοιπά.'Άρα, ειναι ενα δραμα, τό όποίο 

πρίν άπό μερικα χρόνιαι 'ίσως, νά μήν 

μπορουσε κανείς νά τό άποδεχτεί. 

Τώρα δμως εΊναι αίσθητό, τό καταλα

βαίνουμε . 

'Έτσι, λοιπόν, αυτήν τήν Σύνοδο θά 

πρέπει νά τήν συσχετίσουμε μέ αυ

τήν τήν κατεύθυνση. Καί τό λέω αυτό 

καθαρά έπιστημονικά. 'Όταν βλέπω, 

δηλαδή, νά ζητά μία Πανορθόδοξη 

Σύνοδος τή νομιμοποίηση των λεγο

μένων έκκλησιων αυτων ώς Έκκλησία, 

αύτό καί μόνο άντίκειται σέ 'Όρο της 

Β' Οίκουμενικης Συνόδου, δηλαδή στό 

Σύμβολο της Πίστεως, δπου λέγεται, 

δη ή Έκκλησία εΙναι Μία. Άλλάι αν εί
ναι Μία, δέν μπορεί νά εΤναι πολλές 

μέ διαφορετικά δόγματα κ.τ.λ."Άρα, τί 

κάνουμε; Τήν πρώτη άπόκλιση άπό τό 

Σύμβολο . Αύτό είναι ενα άπλό πράγ

μαι πού μπορεί κανείς να τό κάνει; 

'Όχι. 'Όποιος τό κάνει, λένε οΙ Οίκουμε

νικές Σύνοδοι, αυτός νά καταδικάζεται 

καί νά έκπίπτει άπό τήν 'Εκκληοία καί 

νά καθαιρείταιι αν είναι κληρικός. Καί 
τό έπαναλαμβάνουν αυτό δλες οί Σύ

νοδοι, μέχρι καί τήν εβδόμη. Πράγμα 
• , " Τ • , 

που σημαινειι ΟΗ, ειναι απαραιτητο 

νά άναγνωριστεί ή πίστη των προη

γουμένων Συνόδων, ή όποία καταδι

κάζει αυτά τά πράγματα, πού είσηγεί

ται αύτή ή Σύνοδος . 

ΓιΙ αύτό τό «έπόμενοι τοίς άγίοις 

πατράΟΗ) είναι πολύ πρακτικό. Δηλα-
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δή, δταν θά που με, δτι άποδεχόμαστε 

τό Σύμβολο της Πίστεως, δτι ή 'Εκκλη

σία είναι Μία, σημαίνει δη ή 'Εκκλησία 

δέν είναι διηρημένη, δτι εχει τήν ενό

τητά της δεδομένη άπό τόν Θεό . Αύτό 
7' ." τ " .,. 
ειναι το «ινα ωσιν εν»ι και αυτο πραγ-

ματώνεται σέ προσωπικό καί εύρύτερα 

κοινωνικό έπίπεδο, μέσα aτό πλαίσιο 

της 'Εκκλησίας, διά του ένεργοποιημέ

νου Πνεύματος. Δέν ειναι ή 'Εκκλησία 

Μία, έπειδή εχουμε άπλως βαmιστεϊ. 

Δέν εϊμαστε κι έμείς οί Όρθόδοξοι ενα, 

σταν αυτό τό Πνευμα τό'Άγιο, τό όποίο 

λάβαμε, δέν τό εχουμε ένεργοποιήσει 

μέ τήν τήρηση των έντολών, ωστε νά 

εχουμε τήν κοινή άκτιστη δόξα. Γιατί ό 

Χριστός, στήν άρχιερατική Του προσευ

χή, δέν είπε αύτονομημένα «ϊνα ώσιν 

εν», δηλαδή, έγώ σάς δίνω αυτήν τήν 

εύχή, άλλά «τήν δόξαν ην δέδωκάς μοι 

δέδωκα αυτοίς ϊνα ';:'οιν Εν, καθώς ή

μείς» (ό Πατέρας δηλαδή μέ τόν Υίό) . 

'Άρα, ή άκτιστη αυτή δόξα, πού εχουν 

ό Πατέρας μέ τόν Υίό, πού δέν τήν δέ

χονται ώς άκτιστη οί Δυτικοί, σταν είναι 

ένεργοποιημένη μεταξύ μας -γ ι' αύτό 

προσεύχεται ό Χριστός, νά τηρήσου

με τίς προδιαγραΦές αυτές, πού εΙνα ι 

ή τήρηση των έντολών- τότε θά είναι 

βιωματική πραγματικότητα. 'Άν έπομέ

νως έμείς έκ προοιμίου, δογματικως, 

άρνούμαστε αυτήν τήν ταυτότητα της 

'Εκκλησίας καί βάζουμε στήν 'Εκκλησία 

άλλους, πού δέν όμολογουνε αύτήν τή 



χάρη, η όποία είναι έκεινο τό μέσο, αν 

έπιτρέπεται νά πω τη λέξη μέσο, πού 

μας ένοποιει μεταξύ μας, άκυρώνουμε 

τήν 'ίδια τήν ένότητά μας, Γιατί η ακτι

στη θεία δόξα μας ένοποιει μέ τόν 'ίδιο 

τό Θεό, μέ τό Πνεϋμα της άληθείας, καί 

ετσι γινόμαστε ενα Πνεϋμα πρωτα μέ 

τό Θεό καί μετά γινόμαστε έξαιτίας αύ

τοϋ ενα σωμα έκκλησιαστικό μεταξύ 

μας, 'Άλλωστε, καί ώς 'Ορθόδοξοι, δέν 

γινόμαστε ενα μεταξύ μας, έπειδή βα

mιζόμαστε, γιατί δέν ένεργει ετσι μη

χανιστικά αύτό ιό Πνεϋμα, παρά οταν 

εχει καί τή συγκατάθεση τοϋ αύτεξου

σίου μας. Κι σταν λέμε συγκατάθεση 

τοϋ αύτεξουσίου, έννοοϋμε τήρηση 

έντολων, Κι σταν λέμε τήρηση έντολων, 

έννοοϋμε κατεξοχήν αύτων πού σρι

σε, διευκρίνισε δηλαδή ή 'Εκκλησία ώς 

δογματικούς 'Όρους. 'Όταν παραβαί-

νου με, λOUΤόν, τόν δογματικό 'Όρο, στι 

ή 'Εκκλησία είναι Μία, καί αύτή είναι ή 

'Ορθοδοξία, άμέσως ε'ίμαστε τό λιγότε

ρο μετέωροι, γιά νά μήν πω τίποτε πε

ρισσότερο, πού μπορει ό καθένας μας 

νά σκεΦτεί 'Έτσι, λοιπόν, τά πράγμα

τα είναι έξαφετικά σοβαρά. Είναι μιά 

υπόθεση αύτή η Σύνοδος, ή όποία πρέ

πει πολύ νά μας άπασχολήσει, καί ίσως 

πρέπει νά ποϋμε καί ποιά θά πρέπει νά 

είναι ή στάση μας, γιατί τό θέμα δέν εί

ναι άλλως νά άκούσουμε, άλλά καί ώς 

άλλοί πιστοί τί καλούμεθα νά κάνουμε. 

ΔημοσιογράΦος: Νομίζω δτι αύ

τά, πού λέγαμε , ηταν τόσο σημαντικά, 

πού δέν γινότανε νά σας διακόψου με , 

Κύριε Καθηγητά, καί σας δεσμεύουμε 

νά συνεχίσουμε στήν έπόμενη συνάν

τησή μας .. . 
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ΜΕΡΟΣΤΡΙΤΟ 

26-2-2016 

Σκοπός συγκλήσεως 
της Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου 

Δημοσιογράφος: Θά εχουμε τήν 

εύκαιρία καί πάλι νά κουβεντιάσου 

με μέ τόν άγαπητό μας Καθηγητή της 

Δογματικης, της Θεολογικης Σχολης 

τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. 

Δημήτριο Τσελεγγίδη, καί νά ένημε

ρωθοϋμε γιά τη μέλλουσα νά συνέλ

θει Μεγάλη καί Άγία Σύνοδο της 'Ορ

θοδόξου 'Εκκλησίας. Γιά μία Σύνοδο, 

πού θά πρέπει ολοι μας νά ξέρου με 

τί γίνεταιι τί συμβαίνει, καί νά κατα

λάβουμε τί κινδύνους μπορεί νά έγ

κυμονεί η δχι. 'Εκείνο, πού είναι πιό 

σημαντικό δμως, κι αύτό θά προσπα

θήσουμε σήμερα νά κάνουμε, ε1ναι νά 

βροϋμε καί τί όφείλουμε νά πράξουμε 

ολοι μας, καθώς πορευόμαστε πρός 

τήν περίοδο, δπου έχει όριστεί νά 

συγκληθεί αύτή ή Σύνοδος, τήν έβδο

μάδα δηλαδή της Πεντηκοστης Φέτος. 

Δέν εχου με νά ποϋμε τίποτε πε

ρισσότερο . Σας εύχαριστοϋμε δλους 

σας. "Ηταν πραγματικά μεγάλο τό έν

διαΦέρον καί χαιρόμαστε, γιατί ετσι 

επρεπε. Θά μεταδοθοϋν οί συζητή

σεις αύτές καί πάλι άπό τό ραδιόφω-
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νο της Πειρα"ίκης 'Εκκλησίας, νά ε1στε 

σίγουροι, γιατί χρειάζεται ολοι μας νά 

προσεγγίσου με τό θέμα, νά καταλά

βουμε καί νά εϊμαστε έτοιμοι νά πρά

ξουμε τό σωστό, αύτό πού έπιβάλλει 

ή 'Ορθόδοξη συνείδησή μας. Ή σκοπι

μότητα, λοιπόν, της Συνόδου ε1ναι ενα 

ζητού μενοι άλλά καί τί γίνεται άπό κεί 

καί μετά . Συζήτηση λοιπόν, τρίτη μέρα 

σήμερα, μέ τόν Καθηγητή της Θεολο

γικης κ . Τσελεγγίδη . 

Δημοσιογράφος: Κύριε Καθηγη

τά, στήν προηγούμενη δεύτερη ρα

διοΦωνική μας έκπομπή καί συζήτη

ση εϊχαμε κλείσει μέ τήν άπάντησή 

σας στό έρώτημα, ποιός ε1ναι τελικά 

ό σκοπός της συγκλήσεως αύτης της 

Μεγάλης καί Άγίας Συνόδου, πού 

πρόκειται νά συνέλθει. Καί δέν ξέρω, 

αν σας δώσαμε τό χρόνο νά τελειώσε

τε πλήρως τήν άπάντησή σας σ' αυτό 

τό έρώτημα. Μήπως θά θέλατε κά

τι νά προσθέσετε, γιά νά περάσουμε 

στά έπόμενα έρωτήματα; 

Καθηγητής: ΝαΙ Εύχαριστώ γιά 



τήν εύκαιρία, πού μου δίνετε, γιατί 

εμεινα μέν οτήν άποτίμηοη του Κει

μένου, πού καταθέτω στήν 'Επιστολή 

μου, άλλά ηθελα νά πω καί κάτι έξ άν

τιθέτου . 'Ενω δηλαδή ό σκοπός, δπως 

άπό τούς ίδιους τούς έμπνευστές της 

Συνόδου κατατίθεται, είναι νά έπιβε

βαιώσει τήν όρατή ένότητα τη ς 'Ορθό

δοξης 'Εκκλησίας, έξαιτίας κυρίως αύ 

του του θέματος, θεωρω δτι μαλλον 

θά διχάσει καί θά προκαλέσει τάσεις 

σχισμάτων . Αύτό δηλαδή τό όποίο 

άπειλεί ή Σύνοδος νά μή γ ίνει, γιά 

νά μήν άμφισβητηθεί ή ένότητα των 

πιοτων, πρέπει νά παρατηρήσουμε, 

δτι μάλλον δέν θά τό πετύχει, έπει

δή αύτό δέν γίνεται μέ άπειλές, αύ 

τό ΠΡοκύmει ώς καρπός άποδοχης. 

'Όταν, δηλαδή, θά ύπάρξουν κάποιοι 

'Επίσκοποι, πού δέν θά συμφωνήσουν 

δογματικως μέ αύτό πού προτείνεται, 

έγώ λέγω προσωπικώς καί ενας νά εΙ

ναι, πού θά διαΦωνήσει, άρκεί. Αλλά 

κι αν δέν ύπάρχει κι αύτός ό ένας, θά 

τολμήσω νά πω, άκόμη κάτι παραπά

νω . Μπορεί νά είναι κάποιος έκτός 

της Συνόδου, δηλαδή είτε 'Ιεράρχης 

ε'ίτε καί άπλός μοναχός εϊτε καί άπλός 

λαϊκός, γιά νά ύΠΕνθυμίσω τήν περί

mωση του Αγίου Μαξίμου . Δηλαδή, 

δέν άμφισβητουμε τό θεσμικό χαρα

κτηρα της 'Εκκλησίας, δέν άκυρώνου

με δμως, δέν δικαιούμαοτε νά άκυρώ

νουμε σέ καμμία περίπτωση, καί τόν 

χαριοματικό χαρακτη ρα της, πού μπο

ρεί νά μιλήσει μέσα άπό έναν άπλό 

πιστό . «Καί λίθοι KEKράξOVΤαι». Δέν 

μπορουν νά έπιβληθουν αύτά οτήν 

'Ορθόδοξη 'Εκκλησία δίκην παπισμου . 

Δέν γίνεται ήλεκτρονική καρατόμηση 

στήν 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία, γιατί εΤναι 

ή 'Εκκλησία του χριοτου καί λειτουρ

γεί τό Πνευμα της Άληθείας . 

Θά εΙναι δεσμευτικές 
t } , "" 

οι αποφασεις της 

Μεγάλης Συνόδου; 

Δημοσιογράφος: Τό Πνευμα της 

Αληθείας. Αύτό εΤναι τό μεγάλο ζη

τούμενο . Καί βέβαια στή Σύνοδο αύτή 

θά ε[ναι ή πραγματική άναζήτηση τε

λικά: έάν θά μιλαμε γιά τήν Αλήθεια, 

ετσι δπως μας τήν άναδείξατε καί τίς 

προηγούμενες Φορές, κύριε Καθηγη

τά, γ ιά τήν Αλήθεια τήν Ύποοτατική, 

γιά τό πρόσωπο του χριοτου , η γιά τίς 

δποιες άλήθειες θέλουμε νά τίς έρ

μηνε ύουμε καί νά τίς κόβουμε, νά τίς 

ράβουμε οτά μέτρα μας. Αύτή λοιπόν 

ή Αλήθεια, έτσι δπως θά έκφραστεϊ, 

πσι όπως έκ των προτέρων Εχει τε

θεϊ, δέν θά πρέπει νά άμφισβητηθεΙ 

'Ολοκληρώνεται ή Σύνοδος, βγαίνουν 

κάποιες άποΦάσεις η ψηΦίζονται κά

ποια άπό αύτά τά κείμενα. Θεωρείτε, 

δτι τό κύρος της Συνόδου αύτης θά εί-

53 



ναι ίσχυρό ; Θά ειναι, δηλαδή, δεσμευ

τικές καί ύποχρεωτικές, γιά δλες άνά 

τήν οίκου μένη 'Ορθόδοξες Έκκλησίες, 

οί άποΦάσεις της Συνόδου αύτης; 

Καθηγητής : "Οπως εΤπα, ή όνομα

σία πού εχει δώσει σέ αύτήν τή Σύ

νοδο ή 'Οργανωτική Έπιτροπή διεκδι

κεί οίκουμενικό κύρος. Ειναι μάλιστα 

περίεργο, δτι άπειλεί, πώς αν δέν γί

νουν άποδεκτές οί άποΦάσεις της, θά 

ύπάρξουν σχίσματα. Θά έλεγα, δη τήν 

εύθύνη γι' αύτά τά σχίσματα τήν άΦή

νει σ' δοους άμΦισβητοϋν τίς άπα

Φάσεις της . 'Όμως, αν οί άποΦάσεις 

αύτές δέν είναι σύμΦωνες μέ δλες τίς 

προηγούμενες Οίκουμενικές Συνό

δους, δέν έχουν, έκ των πραγμάτων, 

κανέναν δεσμευτικό χαρακτηρα γιά 

κανέναν άπολύτως άπό τούς πιστούς. 

'Εννοώ, βεβαίως, τούς πιστούς, που 

θά εΤναι στήν πράξη «έπόμενοι τοίς 

άγίοις πατράσι» . Καί αύτή ή «άκολου

θία» Φαίνεται διά λόγων καί πράξεων. 

Ποιά ή 
, , 
αναγκαιοτητα 

συγκλήσεως 
της Συνόδου 

Δημοσιογράφος: Περιμένουμε, 

λοιπόν, αύτή ν τήν «άκολουθία» , δπως 

εϊπατε, διά λόγου καί πράξεων. Καί 

τώρα, θά θέλαμε, μετά άπ' ολα αύτά 
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πού σας άκοϋμε νά μας λέτε, κύριε 

Καθηγητά, νά μας πείτε, ποιά έμφανί

ζεται νά εΤναι τελικά ή άναγκαιότητα 

στή σύγκληση της Συνόδου αύτης. 

Καθηγητής: κοιταξτε, δλο τό 

πραγμα φαίνεται νά κατευθύνεται 

πρός μιά θεσμική νομιμότητα μέ Πα

νορθόδοξο κύρος. Μέχρι σήμερα, 

ύποστηρίζονται, εύκαίρως άκαίρως, 

οί οίκουμενισηκές άπόψεις άπό τήν 

συντριπτική πλειοψηΦία των Προκα

θημένων των 'Ορθοδόξων τοπικωνΈκ

κλησιων, άλλά καί άπ' τούς περισσό

τερους Πανεπιστημιακούς Καθηγητές 

της Θεολογίας καί οχι μόνον άπό αύ

τούς, οπως ειμαι σέ θέση νά γνωρίζω. 

Πλήν δμως, δέν ύπάρχει καμμία έως 

τώρα θεσμική κατοχύρωση των άπό

ψεων αύτων άπό μία Πανορθόδοξη 

Σύνοδο καί, κατά τή γνώμη μου, αύτό 

άκριβως έπιχειρείται αύτήν τήν στιγ

μή . 

Ν ά μήν συγκληθεί 

ή Σύνοδος 

ΔημοσιογράΦος: 'Ο σκσπός, λοι

πάν, είναι ή προσπάθεια νά θεομσ

θετηθουν, νά νομιμοποιηθουν, δπως 

μαζ ε'ίπατε, δλα αυτά τά Κείμενα, πού 

κατά καιρούς εχουν βγεί στήν δημοσι

ότητα ij εχουν συμΦωνηθεί στό πλαί

σισ του Οίκουμενισμου. Μιλήσαμε 



γιά τό σκοπό, γιά τήν άναγκαιότητα. 

Έσείς θεωρείτε, δη εΙναι άναγκαία ή 

σύγκληση μιας τέτοιας Συνόδου καί 

μέ τά θέματα έτσι, δπως εχουν έκ

Φραστει; 

Καθηγητής: Θα σας απαντήσω εύ

θέως καί αύτα, πού θα πω, θα τα τεκ

μηριώσω, κατά τή γνώμη μου . Ή απο

ψή μου είναι, δτι τό καλύτερο πραγμα, 

πού εϋχομαι, εΙναι νά μήν συγκληθεΙ 

Τήν εχω άκούσει αύτή τήν εύχή άπό 

πολλούς σοβαρούς 'Επισκόπους, τόσο 

στήν 'Ελλάδα δσο καί στό έξωτερικό. 

Ποιός εΙναι ό λόγος αύτη ς της γνώ

μης; Είναι, δτι ή σύγκλησή της θά δη

μιουργήσει περιοσότερα προβλήματα 

απ' αύτά πού Φιλοδοξει νά λύσει. Καί 

τοΟτο, έπειδή σχεδόν, δπως φαίνεται 

από τή θεματολογία της, σχεδόν λέω 

δχι τελείως, δέν άκολουθει τήν Άγιο

πνευματική Παράδοση της 'Εκκλησίας, 

ώς πρός τή σύνθεσή της καί ώς πρός 

τή θεματολογία της. Τό τελευταιο αύ

τό, πού σχετίζεται μέ τή σύνθεσή της, 

προδικάζει, κατά τήν προσωπική μου 

γνώμη, τήν παταγώδη άποτυχία της, 

έκτός βέβαια αν ούσιαστικά αύτο

αναιρεθει. ώς πρός τίς έσΦαλμένες 

δογματικά νεωτεριστικές της θέσεις, 

αν αρνηθει δηλαδή αύτά, πού είσηγει

ται. Τά δσα όρθά ύποστηρίζονται στή 

θεματολογία της, γιά νά μήν εϊμαστε 

ύπερβολικοί, γιατί ύπάρχουν κι αύτά, 

είναι τόσο αύτονόητα άπ' τή μέχρι τώ

ρα ζωή της 'Εκκλησίας, ωστε νά μή δι

καιώνεται ή έπί τόσα χρόνια πολυέξο

δη καί κωπιώδης αύτή προετοιμασία, 

ή όποία, δπως ε'ίπαμε, lωριολεκτικάι 
εχει τουλάχιστον 55 χρόνια. 

Δημοσιογράφος: Πενήντα πέν

τε χρόνια μιας προετοιμασίας, πού 

πέρασε από πολλά στάδια ένδεχομέ

νως . Θά ηταν ένδιαΦέρον, δπως λέγα

με καί στίς προηγού μενες συζητήσεις 

μας, κύριε Καθηγητά, νά μαθαίναμε 

τά Πρακτικά. πως από τή μία θεματι

κή εΦθασαν στήν αλλη, η πως τελικά 

εΦθασαν στή έπικαιροποίηση του άν

ΤΙΚΕιμένου; 

τό πνεομα καί τό 
, -

φρονημα των πρωτερ-

γατων της Μεγάλης 
Συνόδου 

Καθηγητής: Κι αύτό, δχι γιά iiλλo 

λόγο -ετσι κουτσομπολιου θά λέγαμε

άλλά γιά νά δουμε τό πνευμα, αιιό τό 

όποίο διέπονταν αύτοί οί συντάκτες 

η οί είσηγητές αύτων των θεμάτων . 

'Όταν αναθεωρουν, δταν βάζουν στό 

ιιεριθώριο κάιιοια θέματα, ιιοιά ηταν 

τά επιχειρήματα αύτών, οί όποίοι δι

αΦωνουσαν μέ αύτά . 

'Έχει τεράστια σημασία, νά δει κα

νείς καταγραμμένο αύτό τό φρόνημα. 
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Καί έπειδή υπάρχουν κριτήρια καί προ

ϋποθέσεις άγιοπνευματικές, γιά νά 

άποτιμήσει κανείς αύτό τό πνεϋμα, νο

μίζω, δτι καί έπιστη μονικά - θεολογικά 

θά ηταν πάρα πολύ ένδιαΦέρον, νά τά 

δεϊ κανείς αυτά τά κείμενα. Βεβαίως, 

εχουμε ύπ' δψιν μας κάποια πράγματα 

άπό τίς προηγούμενες Πανορθόδοξες, 

πράγματα πού i'iλλαξαν θεματολογικά, 

i'iλλαξαν λεκτικά. Γνωρίζουμε, έπειδή 

εγιναν στήν έποχή μας, ποιοί λίγο πο

λύ τά είσηγήθηκαν. Γνωρίζουμε ποιοί 

είναι αύτοί καί γιατί τελικώς εγινε αύ

τός ό συμβιβασμός. Καί αν ε[ναι δυνα

τόν -κατά την αποψή μου- νά γίνονται 

σέ καίρια θέματα δογματικά τέτοιοι 

συμβιβασμοί. Πάντα θυμαμαι τήν ρή 

ση τοϋ Πατρός Πα'ίσίου, δτι τά δόγμα

τα δέν μπαίνουν στήν ΕΟΚ, στά δόγμα

τα δέν γίνΟνΙαι έκπτώσεις. 

Δημσσιογράφος: 'Άρα, ουτε χωρα 

ή γλώσσα της διπλωματίας σ' αυτά τά 

θέματα. 

Καθηγητής: ΠροΦανως. 

Δημοσιογράφος: Γιατί μοιάζουν 

αυτά τά Κείμενα, καί ίδιαίτερα αυτό 

τό προβληματικό Κείμενο, νά διπλω

ματίζουν έπ ικίνδυνα. 'Όπως λέει καί 

χαριτωμένα ενα γεροντάκι, «διπλω

ματία σημαίνει νά εχεις δύσ μάτια 

καί νά βλέπεις πότε άπό δω, πότε άπό 

κεϊ» καί νά τά στρογγυλεύεις. 
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Καθηγητής: 'Όχι άπλως αυτό, άλ

λά διπλωματία ε[ναι ή έπίσημη εκ

Φραση της υποκρισίας. τά δύο μάτια 

της διπλωματίας είναι κάτι άντίστοιχο 

μέ τήν διΨυχία, τήν όποία καταδικά

ζει ή Άγία ΓραΦή. Πουθενά ό Χριστός 

δέν μας εδωσε έντολή διπλωματίας 

καί πουθενά τό Πνεϋμα τό 'Άγιο δέν 

όνομάζεται διπλωματικό, άλλά όνο

μάζεται «εύθές». 

ΟΙ σύγχρονοι αγιοι 

γιά τήν Μεγάλη Σύνοδο 

καί τόν Οίκουμενισμό 

Δημοσιογράφος : Μιλήσατε, κύ

ριε Καθηγητά, γιά τά πενήντα πέντε 

χρόνια της προετοιμασίας αυτης της 

Συνόδου. Νωρίτερα, ε'ίπατε κάτι, τό 

όποϊο καί μεϊς άκοϋμε πολλές Φορές 

νά τό ευχονται όλόκαρδα άρκετοί, 

νά μήν συγκληθεϊ τελικά αυτή ή Σύ

νοδος, γιατί Φοβοϋνται, δτι θά είναι 

πρόκληση περισσοτέρων προβλη

μάτων παρά θά έπιτευχθοϋν λύσεις. 

Θά θέλαμε, νά μας πεϊτε άπό τή δι

κή σας έμπειρία, κύριε Καθηγητά, αν 

υπάρχει κάποιος σύγχρονος 'Άγιος της 

'Εκκλησίας μας, άΦοϋ μιλαμε γιά τά 

τελευταϊα πενήντα πέντε χρόνια της 

προετοιμασίας αυτης της Συνόδου, 

πού νά ε[χε έκΦραστεϊ σαφως γιά τή 

σύγκλησή της. 



ΚαθηΥητής: Εύχαριστώ . Αύτό τό 

έρώτημα είναι καίριο άπό τήν αποψη, 

δτι θά δώσει μιά Φερεγγυότητα καί σέ 

έκείνα, τα όποία είπα, καΗΙ τή γνώμη 

μου . Τά περιοσότερα πράγματα άπό 

αύτά πού είπα, δέν άποτελοϋν γνώμη 

μου , άλλά είναι αύτό, πού κείται καί 

είναι τελείως άδιαμΦισβήτητο . 

Σέ μερικές περιπτώσεις μίλησα 

αύθόρμητα, διακινδύνευσα τή γνώ

μη μου . Θά πρέπει νά σας πώς δμως, 

έπειδή τά θέματα αύτά είναι πάρα 

πολύ σοβαρά, αύτή ή γνώμη μου δέν 

δημιουργήθηκε τή στιγμή, πού μέ 

ρωτήσατε. Είναι πράγματα, τά όποία 

τά εχω βασανίσει μέσα μου καί τά 

εχω άναζητήσει, ώς πρός τήν αύθεν

τικότητα των άπαvrήσεώv τους, στα 

πρόσωπα αγίων, τούς όπσίους συνέ

βη νά εχω γνωρίσε ι, δπως σας είπα. 

Ναί, ε 'ίμαστε εύτυχεΤς οί 'Ορθόδοξοι, 

πού εχουμε σήμερα άγίους, οί όποΤοι 

συνέβη νά εχουν άγιοκαταταχθεΤ κιό

λας, όπότε τό κϋρος τους πλέον Elval 

άδιαμΦιοβήτητσ . 

ΔημοσΙΟΥράφος: Σέ σχέση μ' αύ

τό, πού λέγαμε στήν προηγούμενη 

ραδιοφωνική μας συνάντηση , γιά τήν 

κατάταξη μέ τήv έπίσημη πράξη της 

Έκκλησίας. 

ΚαθηΥητής: 'Έτσι, ναί, γιατί ή συ

νείδηση της Έκκλησίας είναι αύτή, 

πού άγιο κατατάσσει καί, άπό πλευ

ρας ληξιαρχικης πράξεως, τό κάνει θε

σμικά καί μία Σύνοδος . 

'Άv θελήσουμε Vii άvαφερθοϋμε 

καταλεπτώς στά πρόσωπα αύτά, δέv 

θά μας εΦθανε ή ωρα, πού εχουμε γιά 

τήν ραδιοΦωνική έκπομπή. Γι' αύτούς 

δμως, πού κάπως γνωρίζω, θά πώ λίγα 

πράγματα καί θά παραπέμψω άπλώς. 

'Άγιος 'Ιουστίνος Πόποβιτς 

Π
ρώτα θά πώ γιά τόv 'Άγιο 10υ

στΤνο Πόποβιτς. Ο ΑγιοςΙ0υστΤ

νος συνέβη νά είναι καί όμότεχνός μου , 

Καθηγητής δηλαδή της Δογματικης στό 

Πανεπιστήμιο τοϋ Βελιγραδίου, ό όποΤ

ος πρίν άπό 45 χρόνια -ύπογραμμίστε 

το αύτό- άvτιτάxθηKε σέ αύτά άκριβώς, 
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πού έπιχειρεί νά κάνει ή Άγία καί Με

γάλη Σύνοδος, γιατί ετσι όνομαζόταν 

καί τότε έπί Πατριάρχου Άθηναγόρου 

καί aτή συνέχεια. Καί μάλιστα είναι έν

τυπωσιακό τό γεγονός, ότι έπισημαίνει 

αύτά, τά όποία λέμε κι έμείς. 

Καί γιά νά σας πώ ετσι -μέ δυό λό

για- τήν ίστορία του πράγματος, πού 

μου 'κανε ίδιαίτερη έντύπωση. Τήν 

'Επιστολή του'Υπόμνημα, πού ύπέ

βαλε στήν 'Ιεραρχία τσυ Πατριαρχεί

ου της Σερβίας, τήν διάβασα έκ τών 

υστέρων, δηλαδή αύτές τίς θέσεις 

μου τίς είχα καί χωρίς νά δ ιαβάσω 

τήν 'Επιστολή του. 7Ηταν σμως πολύ 

μεγάλη ή χαρά μου , οταν διαπίστω

σα, δη τά έπιχειΡήματα, τά όποία καί 

έγώ άπό τήν δική μου θέση καί μελέτη 

καί συνείδηση εχω πεί, είναι άκριβώς 

τά 'ίδ ια μέ αύτά, τά όποία μελέτησα. 

Λέει λοιπόν έκεί ό 'Άγιος '10υστίνος, 

οτι κάθε νέα Μεγάλη η Οίκου μενική 

Σύνοδος δέν θά εΊναι οϋτε Άγία οϋτε 

Οίκουμενική ουτε Η" αν προηγου

μένως δέν δεχθεί τίς προγενέστερες 

Οίκουμενικές Συνόδους καί τίς άσά

λευτες άποΦάσεις τους. Βλέπετε, ση 

άκόμη κι αν θέλει νά παρακάμψει τή 

λεγομένη Η ' καί Θ ' καί θελήσει αύτή 

νά λεχθεί ώς τέτοια, θά πρέπει ύπο

χρεωτικως νά άποδεχτεί καί ρητως τίς 

άποΦάσεις αύτές. Γιατί βλέπουμε στά 

Πρακτικά των Οίκουμενικών Συνόδων, 

στι κάθε έπόμενη δέν λέει, δτι άπλως 
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άποδέχεται τίς άποΦάσεις. Τίς διαβά

ζουν τίς άποΦάσεις, καί τίς καταδίκες 

τίς διαβάζουν. Καί συμΦωνοϋν έπ' 

αυτων. 'Άρα, εχουμε ενα πολύ βασικό 

στοιχείο, πού ε'ίπαμε προηγουμένως, 

καί τό όποίο εχει τή σημασία του, δη 

προσανατολίζει ώς πρός τίς θέσεις, οί 

όποίες θά έκΦραστουν. 

Καί τότε, άκόμη, προετοιμάζετο ή 

μέλλουσα Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύ

νοδος μέ τήν 'ίδια μεθσδολογία, Θέλε

τε νά σας πω, ποιός είναι ό χαρακτηρι

σμός αύτης της μεθοδολογίας; 'Εμένα 

μου βγηκε αύθόρμητα, έπειδή εϊδαμε 

καί διαβάσαμε τά Πρακτικά της Β ' Βα

τικανείου Συνόδου, δη είναι δηλαδή 

σχολαστική ή μεθοδολογία, Τί μας λέ

ει ό'Άγιος; Προετοιμάζεται μέ καθαρά 

σχOλαστΙKOΠΡOτεσταVΤΙKή θεματολο

γία, Τό σχολαστική άφορα τόν Ρωμαιο

καθολισμό, Άλλά καί ή προτεσταντική 

θεματολογία, δπως ε'ίδαμε, ή άναγνώ

ριση δηλαδή των Προτεσταντων, είναι 

τό ζητούμενο όπό τούς Π ροτεστάντες . 

Οί Προτεστάντες εχουν τήν άγωνία της 

ένότητας αύτών τών ίδίων, διότι ΠΩ

λυδιασπωνται διαρκώς, Καί Φτάσαμε 

τώρα έμείς στό σημείο, τή βοήθεια 

πράζ αύτούς νά τήν έκφράσουμε μέ 

ενα έVΤελώς άπαράδεκτο τρόποι υίο

θετώντας δλους αύτούς, μέ τίς άντι

Φάσεις μεταξύ τους, ώς «έκκλησίες», η 

τό Ρωμαιοκαθολικισμό μέ τέτοιες άπο

κλίσεις, Ή θεματολογία, λοιπόν, εΙναι 



σχολαστική καί προτεσταντική καί οχι 

εύαγγελική καί άγιοπατερική, ή όποία 
., , , , , , 
ειχε παντα ως σκοπο της την σωτηρια 

τσυ άνθρώποu κaί του κόσμου. 

Προσέξτε τώρα κατά λέξη τί λέει ό 

ίίγιος Ίουστίνος: "Τό όρθοδοξότερον 

ε[ναι νά μή συγκληθεί καθόλου ή Οί

κουμενική ΣύνοδΟζ»ι ούσιαστικά της 

δίνει αύτό τό νόημα, διότι αύτό Φι

λοδοξεί νά είναι, "η νά μή συμμετά

σχει κάποιος σ' αύτήν». Αύτό δέν τό 

ε[πα έγώ. Είσηγείται, δηλαδή, ό 'Άγιος 

τή μή συμμετοχή 'Ιεραρχών ο' αύτήν. 

Δηλαδή , νά πέσει άπό μόνη της, μέ 

τή μή συμμετοχή. 'Εμείς έχουμε αύτήν 

τήν πρακτική σήμερα; Έν μέρει τήν 

εχουμε_ Ύπάρχουν δύο θέματα, τά ό

ποία ερχονται πρός συζήτησιν καί στά 

όποία δέν μετέχει ή Έκκλησία της Γε

ωργίας καί της Άντιοχείας. Ή μή συμ

μετοχή, ομως, σημαίνει διαΦωνία. 

Άφου προηγουμένως μιλήσαμε γιά 

συμΦωνία ώς πρός τίς άποΦάσεις, 

γενναται τώρα ενα έρώτημα: Πώς, 

παρά ταυτα, ερχονται κάποια θέματα, 

άφου όρισμένοι διαΦωνουν; 

Άλλά σας λέγω τώρα, έπί τιϊ βάσει 

του τίλέει ό'Άγιος: 'Άν δέν πανε κάποι

οι 'Επίσκοποι στή Σύνοδο, όπότε δέν 

θα είναι είκοσιτέσσερις, η αν πάνε καί 

Φύγουνε, διότι διαΦωνουν καί δέν θέ

λουν νά είναι άπλώς ή διαΦωνία τους 

λεκτική η μέ μειοΨηΦία, ή δυναμική 

αύτή απουσία τους άπό αύτήν ι θά δη-

μιουργήσει τό πρόβλημα της νομιμό

τητάς της. 'Έτσι, γιά νά μήν παρεξηγη

θώ . Έπαναλαμβάνω. Ή πρόταση ε[ναι 

του Άγίου_ ΣυμΦωνώ καί έγώ, άλλά 

δέν ηταν δική μου ή πρόταση . Αύτό 

δέν τό ε[χα σκεΦθεί. "Τί δύναται νά 

περιμένει κανείς άπό μίαν τοιαύτη ν 

Οίκουμενικήν Σύνοδον;», διερωτάται 

ό 'Άγιος, «εν μόνον: σχίσματα καί αί

ρέσεις καί διαΦόρους άλλας συμΦο

ράς . Αύτό είναι ή βαθεία μου α'ίσθη

σις καί ή πλήρης όδύνης έπίγνωσις. 

Δι' αύτό παρακαλώ καί ίκετεύω τήν 

'1εράν Σύνοδον της 'Ιεραρχίας, νά άπό

σχει άπό τήν συμμετοχήν είς τήν προ

ετοιμασίαν της Συνόδου καί άπό τήν 

συμμετοχήν είς τήν Σύνοδον». 

Σας διάβασα χαρακτηριστικά ση

μεία. Θά αξιζε νά άσχοληθουμε σέ μία 

ώριαία έκπομπή, γιατί αύτό εΤναι ένα 

Ύπόμνημα δεκαπέντε σελίδων, καί 

ίσως -αν βρουμε εύκαιρία- ε[ναι καλό 

νά τό θυμήσουμε σ' ολους, γιατί εί

ναι ad hoc. 'Ένα πρός ενα, άναΦέρεται 

ατήν ίστορία -προϊστορία θά λέγαμε 

τώρα- της Συνόδου , πώς εφτασε έκεί, 

μέ ποιές μεθόδους, μέ ποιούς τρό

πους, ποιά μεθοδολογία Κ.Τ.λ. καί ολα 

αύτά θά ηταν πολύ διαΦωτιστικά. Βέ

βαια, έκ προοιμίου σας λέω, δη εΤναι 

μέσα στό πνευμα πού κινηθήκαμε καί 

εμείς, άλλά iiλλo είναι νά άκούει κα

νείς τά λόγια ένός Άγίου. 
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ΔημοσιογράΦος: Κι δλα αύτά, 

πρίν άπό σαράντα πέντε χρόνια. 

Καθηγητής: Κι δλα αύτά, πρίν σα

ράvτα πέvτε χρόνια. Τί θέλουμε νά 

ποϋμε μέ αύτό; Σέ σαράvτα πέντε 

χρόνια, εχουμε προσθήκη χειροτέρων 

πραγμάτων καί, έπομένως, θά είχε νά 

πεί ό 'Άγιος άκόμη πιό πολλά καί πιό 

αύστηρά πράγματα, 

ΔημοσιογράΦος: Άπό δσα γνωρί

ζουμε, κ, Καθηγητά, τότε ή Είσήγηση 

τοϋ άγίου 10υστίνου Πόποβιτς- πού 

ητανε ενας Καθηγητής καί ητανε έξο

ριστος στήν 'Ιερά Μονη Τσέλιε- εγινε 

άποδεκτή από τήν Σύνοδο; Διότι τότε 

ηταν καί ό Κομμουνισμός , 

Καθηγητής: Άκριβως. Καί αύτά 

εχουνε σημασία. Λέει, δηλαδη, δη δέν 

πρέπει νά γίνει ή Μεγάλη Σύνοδος καί 

γιά τόν πρόσθετο λόγο, δη ύπάρχουν 

'Εκκλησίες, οί όποίες τελοϋν ύπό άθε

"ίστικά καθεστώτα καί, έπομένως, θά 

ελθουν στη Σύνοδο, ύπό έπιτηρηση, 
, • • ι -:- ι. • 

τροπον τινα · aυτο ειναι το υπονοου-

μενο , Άφηνω, δη στρέΦεται καί κατά 

της 'Εκκλησίας τη ς Ρωσίας, η όποία τό 

1969 άπεΦάσισε την Intercommunio, 

δηλαδη την μυστηριακη διακοινωνία 

μέ τόν Ρωμαιοκαθολικισμό . Σ' αύτήν 

την περίπτωοη , οσον άφορα τήν συμ

μετοχή τους, εΊπε δτι, έπειδή κατα

πατηθηκαν δόγματα καί Κανόνες, δέν 
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θά πρέπει νά έπιτρέψει ό Θεός μιά 

τέτοια άποκαλυπηκη Φρικαλεότητα . 

την σύγκληση δηλαδή μιας Οίκουμε

νικοϋ χαρακτηρα Συνόδου μέ παρου

σία της 'Εκκλησίας της Ρωσίας παρα

καλω, γιατί διέπραξε αύτό τό πραγμα, 

δηλαδή τήν διακοινωνία. 

ΦαvrαστείΤΕ, τώρα, τί θα ελε

γε με τη θεματολογία πού εχουμε 

έμείς, 'Όχι δηλαδη γιά κάποιους Ρώ

σους, πού διέπραξαν κάτι τέτοιο καί 

τό ανέστειλαν στή συνέχεια, άλλά γι' 

αύτούς οί όποίοι εχουνε μιά πολυ

μορΦία αίρεηκων θέσεων, Γιατί αύ

τός είναι ό Οίκουμενισμός, μιά πολύ

μορΦη αϊρεση, 'Ο ϊδιος ηταν ό πρωτος, 

πού μίλησε γιά τόν Οίκουμενισμό, ώς 

παναίρεση , Αύτό, βεβαίως, δέν εΙναι 

καθόλου Φανατικό. Τό λέω έξ άπόψε

ως έπιστημονικης -έπειδή άσχοληθη

κα καί τό διδάσκω-, άΦοϋ εχει πολλές 

έπί μέρους αίρέσεις, γιά τίς όποίες θά 

ηθελα νά πω, δη καί μιά άπ' αύτές 

θά άρκοϋσε, γιά νά μήν εχουμε καμ

μία σχέση μαζί τους , Μέ τό καμμιά 

σχέση , ένvοώ σΙ αύτήν τήν κατεύθυν

ση, οχι τό νά μή συζηταμε μαζί τους, 

προκειμένου οί άνθρωποι νά κατανο

ήσουν τό όρθό, αν θέλουν, 'Όχι δμως 

νά τούς θεωρησουμε ώς «έκκλησία », 

παρά ταϋτα, ένω δηλαδη έμμένουν σ' 

αύτάι πού πιστεύουν, καί ένόσω δέν 

ζητοϋν νά ερθουν στήν 'Ορθοδοξία , 

Άπλως, ζητοϋν τήν άναγνώρισή τους 



ως άληθινή 'Εκκλησία, ως 'Εκκλησίες, 

υπό τήν εννοια τών 'Ορθοδόξων 'Εκ

κλησιών, οπως ειναι π.χ. η 'Εκκλησία 

της Ρωσίας, η 'Εκκλησία της Άντιο

χείας, η 'Εκκλησία της 'Ελλάδος. Άλλά 

αυτό νοείται Βιβλικά, ως η 'Εκκλησία 

« η οοσα έν 'Ελλάδι, έν Ρωσίφ> κ.Μ., 

οπως τό λέει δηλαδή άκριβώς ό Άπό

στολος Παίίλος : «τίi 'Εκκλησία τίi οϋσn 

έν Κορίνθψ ... ». Mιλiiμε πάντα γιά Μία 

'Εκκλησία, Υιά τήν Μία 'Εκκλησία, η ό

ποία παροικεί σέ διάΦορα μέρη. 

'Εδώ, δμως, δέν πρόκειται περί αυ

της της ταυτότητας, άΦοίί, άπό πλευ

ρας περιεχομένου , άπέχει πόρρωι καί 

μάλιστα, Οσο περνοίίν τά χρόνια -μιά 

καί άναφερθήκαμε στά 45 χρόνια-, ε

χουν αυξηθεί πολύ αύτές οί αίρέσεις. 

ΕΙναι έκπληκτικό, δηλαδη, τό πώς τόλ

μησαν αύτοί οί 'Επίσκοποι νά βάλουν 

τήν ύπογραΦή τους γιά αύτήν τήν θε

ματολογία καί μόνο, πώς μπόρεσαν 

νά τήν είσηγηθοίίν . Γιατί, έκεί στήν 

Είσήγηση , φαίνονται καί οί προθέσεις 

σου . Είσηγείσαι αύτό, πού θέλεις νά 

ψηΦισθεί. Καί δέν μπορώ νά τό συλ

λάβω, νοητικά, αυτό τό πραΥμα. Δέν 

μοίί κάθεται μέ κανέναν τρόπο μέσα 

μου, πώς εν ας 'Ορθόδοξος είσηγείται 

ενα τόσο άντορθόδοξο πραΥμα, πού 

άφορα τό πιό καίριο καί λεπτό σημείο 

της πίστεως μας, τήν 'Εκκλησία, δηλα

δή , ως Μία . 

ΔημοσΙΟΥράΦος: Αύτό 
7 
ειναι 

πραγματικά ενα εϋλογο έρωτημα . Δέν 

ξέρω, αν μποροϋμε νά δωσουμε άπάν

τηση, δέν ε'ίμαστε καί σέ θέση μfiλλoν 

νά δωσου με άπάντηση, άλλά ειναι κα

λό, πού τό θέτετε τό έρωτημα. 

ΚαθηΥητής: Άπάντηση κανονικά, 

θεολογικά, ύπάρχει. Καθετί, τό όποίο 

γίνεται, εχει τό ύπόβαθρό του στήν 

καρδιά μας . Άλλά άφηστε, νά μή συ

ζητήσουμε νι' αύτό τό θέμα αύτή τή 

στιγμή, γιατί τωρα μιλiiμε γιά πράγμα

τα, πού τρέχουν καί οχι νιά τίς προϋ

ποθέσε ις, πού όδήγησαν, αν καί αύτό 

θά αξιζε πολύ τόν κόπο. Άρκεί νά σας 

πωι ση τό δόγμα συμπυκνώνει τήν άγι

οπνευματική ζωή, καί οταν δέν ύπάρ

χει άγιοπνευματική ζωή, τότε θέλουμε 

άλλότρια δόγματα, γιά νά στεγάζουν 

αύτή τή ζωή, δηλαδή τήν έσΦαλμένη 

ζωή. Καί αύτό είναι τραγικό νά τό εί

σηγούμαστε έμείς . 'Εντάξει, τό λένε οί 

έτερόδοξοι' έντάξει, κυκλοΦοροϋσε 

άτελώς, έκπροσωπημένο άκόμη καί 

άπό πολύ υΨηλά στήν 'Ιεραρχία πρό

σωπα, άλλά νομίζω μέσα σ' ενα πλαί

σιο άνοχης . Καί οί πιστοί, άναμένοv

τας καί προσευχόμενο ι, τό αφηναν νά 

τακτοποιηθεί κάποια μέρα, θεσμικά. 

'Αλλά σας εΙπαι έγώ περίμενα νά γίνΕΙ 
αύτή ή Μέλλουσα Σύνοδος, άλλά νιά 

νά τά καταδικάσει αύτά, δχι νά τά υίο

θετήσει Αύτό ειναι η εκπληξή μου. 
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ΔημοσιογράΦος: Αύτή εΙναι τότε 

καί ή εκπληξη τοϋ Άγίου 10υοτίνου , 

Καθηγητής: ΝαΙ Γι' αύτό καί είση

γείται άπλώς νά μή γίνει καθόλου , Για

τί, κοιταξτε, τόν άvτιλαμβάνoμαι. Έγώ 

εΙπα κομψά, νά άποσυρθεί τό θέμα, 

γιά νά μήν κάνω μάθημα σέ 'Επισκό

πους , Άλλά τώρα, μιά καί τό συζητα

με εύρέως καί ένώπιον των άKΡOαrων 

μας δημοσίQ., πρέΠΕΙ νά πώ, ση δέν εί

ναι τυχαίο, δη μπηΚΕ τό θέμα αύίό καί 

δη δέν θά εΙναι μόνο αύτό, Δηλαδή, 

αύτά τίθενται πρός συζήτηση, Φυσικά, 

καί διόρθωση η άπόρριψη, σέ μιά τε

λική συμφωνία, 'Όταν, δμως, ξέρει κα

νείς τήν δλη αύτή προ'ίστορία, φοβα

ται καί γιά iiλλα πράγματα, τά όποία 

δεν φαίνονται καθαρά καί μπορεί έκεί 

νά κυριαρχήσουν, Μέ τέτοιες προδια

γραΦές, δλα ε[ναι άναμενόμενα , 

Γι' αύτό, ή σύστασή του ~ταν νά 

μή γίνει ή Σύνοδος, Καί θυμαμαι τότε, 

δη ημουν Φοιτητής, δταν τό πληροΦο

ρήθηκα αύτό, δχι άπό κείμενο άλλά 

άκοuστικά, καί ε'[πα τήν Εκφραση: «καί 

πώς γνωρίζει ό π, 10υστίνος Πόποβιτς, 

δη δέν θά ένεργήσει τό Πνεϋμα τοϋ 

Θεοϋ;», 'Ως Φοιτητής της Θεολογίας, 

πού ημουν, δέν εΙχα τίς προϋποθέσεις 

νά τό καταλάβω, Τώρα, δμως, πού 

βλέπω καί γνωρίζω τά πράγματα, άν

τιλαμβάνομαι, δη δέν μπορεί νά κυρι

αρχήσει τό Πνεϋμα τό 'Άγιο, δταν δέν 
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εΙναι ένεργό στίς καρδιές μας, Τουλά

χιστον, μέχρι τή διατύπωση Φαίνεται, 

δη δέν έκφράζεται τό Πνεϋμα τό 'Άγιο , 

Θά μποροϋσε βεβαίως νά έκΦρα

σθεί έκεί πέρα μέσα στή Σύνοδο, ύπό 

τήν προϋπόθεση, δη αύτό είναι ηδη 

ένεργό στίς καρδιές κάποιων, πού θά 

κληθοϋν έκεί « κατά λάθος» ; Θά μοϋ 

έπιτρέψετε έντός είοαγωγικών νά τό 

πω, «άπό κάποιους», οί όποίο ι θά ξε

Φύγουν τίς ένδεχόμενες μεθοδεύσεις; 

Είκασία κάνω . Δέν εϋχομαι, νά κάνουν 

τέτοιες μεθοδεύσεις, γιατί δέν εχει γί

νει γνωστός ό τρόπος, Είκοσιτέσσερις 

Έπίσκοποι. Ποιοί; Οί «αριστοι»; Καί 

ποιοί είναι οί αριστοι; Καί πως με 

τρατε τό αριστο; Ε[ναι οί λογιότεροι; 

Οί έπιστημονικότεροι; Έδώ, πηγαν ό 

'Άγιος Νικόλαος καί ό 'Άγιος Σπυρίδων 

στήν Α' Οίκουμενική Σύνοδο καί, ώς 

όλιγογράμματοι, επαιξαν καθοριστικό 

ρόλο, Έξίσου, δπως συνέβαλε ό 'Άγιος 

Άθανάσιας, ό όποίος ηταν λογιότατος , 

Τό θέμα δέν εΙναι, πόσα γράμ

ματα ξέρουμε η πόσο εύΦυείς κα

τά κόσμον είμαστε, άλλά αν εχουμε 

τήν εύφυΙα τοϋ Άγίου Πνεύματος, τό 

όπσίον είναι ή σοΦία τοΟ ΘεοΟ , καί ή 

όποία δέν έκΦράζεται, δπως ελεγε ό 

Άπ, Παϋλος, μέ περίτεχνα λόγια , Άλλά 

ένεργώντας τό Πνεϋμα τό'Άγια, έκ τών 

άκολουθούντων σημείων, πειθώμεθα 

γιά τοϋ λόγου τό άσφαλές , 'Όπως δη

λαδή στην περίπτωση τοϋ Άγίου Σπυ-



χρόνο του παρελθόντος, νά κατανοή 

σουμε καί άπό τήν αλλη πλευρά, δηλ, 

τή χαρισματ ική πλευρά, τήν 'ίδια αύτή 

τr/>,ί άλήθεια,'Ένας τέτοιος είναι ό π , Φιλό-

CL ~ θεος Ζερβακος, 'Έχουμε πολλά σχετι

ρίδωνος. Μέ τί κριτήρια θά εβγαζε κα

νείς άπό τό σύλλογο τών Έπισκόπων 

τόν άγράμματο ποιμένα, αν άκολου

θοϋσε ή Οίκουμενική έκείνη Σύνοδος 

τήν άριοτοκρατική αύτή έπιλεκτική 

στάση Ενανη τών συνέδρων; Ό όποί

ος μέ εναν πολύ άπλό τρόπο, μ' ενα 

παράδειγμα θαυματουργικό, έδειξε 

τήν τριαδικότητα τοϋ Θεοϋ, Άλλά καί 

ό τρόπος πού Φέρθηκε ό 'Άγιος Νικό

λαος έπιβραβεύτη κε άπό τόν ϊδιο τόν 

Χριοτό καί τήν Π αναγία, γιά νά μήν 

άναΦερόμαοτε σέ λεmομέρειες, ένώ 
•• • • "f 
Ο τροπος του, ως γνωοτον, ηταν -κο-

σμικά θεωρούμενος- καταδ ικαοτέος, 

Άλλ.ά, εΊπα πρό όλίγου, δη ύπάρ

χουν κι iiλλoι αγιοι οτήν Έκκληοία μας, 

οί όποίοι μας βοήθησαν, σέ άνύποπτο 

κά κείμενα δικά του, καί νομίζω, ότι οί 

πάντες τά γνωρίζουν, 

ΔημοσιογράΦος: Νά ποϋμε, στι 

οτή συνείδηση τοϋ πιοτοϋ λαοϋ άπο

λαμβάνει τήν τιμή της άγιότητος μέ 

σσα εχουν σημειωθεί καί εχουν κατα

γραΦεί. Άπομένει ή πράξη της Έκκλη

σίας, αν καί δποτε γίνε ι η καί ποτέ. 

'Άγιος Πα~σιoς 

Καθηγητής : ΝαΙ Δέν είναι άπα

ραίτητη ή άγιο κατάταξη , 'Έχουμε καί 

τόν π, ΠαΙσιο, ό όποίος εγραΨε μία 

Έπιστολή πρός τόν Πατριάρχη Άθη

ναγόρα, δταν εκανε έκείνα τά άνοίγ

ματα, καί είπε ό 'Όσιος πράγματα, 
•• - ,1", .,. 

τα οποια ειναι Εντυπωσιακα και σrα 

όποία συμΦωνώ , Καί μή γνωρίζον

τας τήν Έπιοτολή αύτή τή συγκεκρι

μένη, έκφραζόμουν κι έγώ μέ αύτόν 

τόν τρόπο καί άποροϋσα, πώς εκα

να ενα πραγμα, πού ποτέ, νωρίτερα, 

δέν τό εΤχα σκεΦτεί , Γιά νά καταλά

βετε, θά σας διαβάσω ενα έλάχιοτο 

τμημα αύτης της Έπιοτολης πρός τόν 

Πατριάρχη Άθηναγόρα: "Φαντάζομαι 

δτι θά μέ καταλάβουν δλοι », εγραφε, 
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« δτι τά γραΦόμενά μου δέν ε,ναι τί

ποτε iiλλo παρά ενας βαθύς μου πό

νος διά τήν γραμμήν καί κοσμικήν 

άγάπην, δυστυχώς, τοίί πατέρα μας 

κ. Άθηναγόρα. 'Όπως Φαίνεται, άγά

πησε μίαν iiλλην γυναίκα μοντέρνα, 

πού λέγεται Παπική Έκκλησία, διότι 

η 'Ορθόδοξος Μητέρα μας δέν τοίί κά

μνει καμμίαν έVΤύπωσι, έπειδή είναι 

πολύ σεμνή . Αύτή ή άγάπη, πού άκού

σθηκε άπό τήν Πόλι, βρηκε άπήχησι 

σέ πολλά παιδιά του , πού τήν ζουν 

είς τάς πόλεις. 'Άλλωστε αύτό ειναι 

καί τό πνείίμα της έποχης μας : η οί

κογένεια νά χάση τό ίερό νόημά της 

άπό τέτοιου ε'ίδους άγάπες, πού ώς 

σκοπό εχουν τήν διάλυσιν καί δχι τήν 

ενωσιν» . 'Ο λόγος του ειναι παραβολι

κός. ΆναΦέρεται στην 'Ορθοδοξία ώς 

οίκογένεια: « Μέ μιά τέτοια περίπου 

κοσμικη άγάπη καί ό Πατριάρχης μας 

Φθάνει στή Ρώμη . Ένώ θά επρεπε νά 

δείξη άγάπη πρώτα σέ μας τά παιδιά 

του καί στή Μητέρα μας Έκκλησία, 

αύτός, δυστυχώς, εστειλε τήν άγά

πη του πολύ μακριά. Τό άποτέλεσμα 

ηταν νά άναπαύση μέν δλα τά κοσμι

κά παιδιά, πού άγαποϋν τόν κόσμον 

καί εχουν τήν κοσμικήν αύτήν άγά

πην, νά κατασκανδαλίση δμως δλους 

έμας, τά τέκνα της 'Ορθοδοξίας, μικρά 

καί μεγάλα, πού εχουν Φόβο Θεοίί ... 

Μετά λύπης μου άπό δσους Φιλενωτι

κούς εχω γνωρίσει, δέν ε,δα νά 'χουν 
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οΟτε ψίχα πνευματική οΟτε Φλοιό. 

Ξέρουν δμως, νά όμιλοίίν γιά άγά

πη καί ένότητα, ένώ οί 'ίδιοι δέν είναι 

ένωμένσι μέ τό Θεόι διότι δέν τόν ε

χουν άγαπήσει». 

Δέν θέλω νά μακρηγορήσω. Νομί

ζω, ση άπό αύτά τά λίγα, ε'[ναι πολύ 

σαΦές τό πνείίμα τοίί Άγίου Πατρός . 

Γιά δσους ένδιαΦέρονται νά τήν άνα

ζητή σουν αύτήν τήν Έπιστολή, η όποί

α γράΦτηκε στίς 23 Ίανουαρίου 1969, 

μποροίίν νά τήν βροίίνε. 

π. 'Εφραίμ 
Κατοοναιαώτης 

«ανωθΕV άποκάλι>ψη» 

Σ~ή ~υν~xειαι ,θά, πω K~ΤΙι τό 
οπσιο εχει να κανΕΙ με προ

σωπική κατάθεση . Συνδεόμουνα έπί 

δεκαετίες μέ τόν π. ΈΦραίμ τόν Κα

τοuνακιωτη, του όπσίου τό ηθος καί 

τό Φρόνημα είναι έγνωσμένα. ειναι 
, .,' ,,7 , • 
εγνωσμενο, ετιισης, οτι ειχε κι αυτσς 

«πνευματική τηλεόραση».''Οσον άΦο

ρα έμένα, πσλλές Φορές πήγαινα μέ 

τήν πρόθεση , νά θέσω κάποια έρωτή

ματα πολύ συγκεκριμένα, μέ μία άξιο

λογική σειρά, καί χρησιμοποιώντας τό 

δικό μου λεξιλόγιο. Καί δταν πήγαινα 

κοντά του, χωρίς νά τοίί θέσω καν τήν 

έρώτηση, μοίί άπαντοίίσε μέ αύτήν 

τή διαδοχή τών έρωτημάτων πού ει

χα καί μέ τό λεξιλόγιό μου. Τό λέω, ώς 



προσωπική πείρα. Δέν άποτελεί κάτι 

καινοφανές. Αύτό συνέβαινε καί μέ 

πολλούς iiλλoυς. 

Κάποτε, λοιπόν, νεαρός τότε κα

θηγητής στή Θεολογική , μιλαμε τώρα 

πρίν άπό τριάΥΙα χρόνια, τοϋ είπα τό 

έξης. Έπειδή καί στή Θεολογική Σχολή, 

ίδιαίτερα της Θεσσαλονίκης, τό κλίμα 

του Οίκουμενισμου άνθεί, ε[χα κάποια 

εVΤOνα προβλήματα καί έρωτήματα, 

έπειδή εβλεπα νά έκπροσωπείται άπό 

σεβαστούς, κατά τά iiλλα, καθηγητές. 

Φυσικά, τόσο ή συνείδησή μου δσο καί 

οί γνώσεις μου άVΤιδΡOυσαν μέν, ηθε

λα δμως, πέρα άπό τήν έπιστημονική 

μου θέση, νά εχω καί τήν χαρισματική 

άπάVΤηση, πραγμα τό όποίο εκανα καί 

σέ πάρα πολλά iiλλα θέματα. 

Τόν ρώτησα, λοιπόν, έπί του συγ

κεκριμένου, μήπως μπορεί νά μου 

πεί τί πραγμα ε[ναι ό Οίκουμενισμός. 

Μου άπήvτησε άπερίΦραστα καί χω

ρίς καμμία δυσκολία : «Αύτήν τήν 

έρώτηση, παιδί μου, μου τήν εχει κά

νει κι ένας άκόμη νωρίτερα άπό σέ

να. Έγώ , έδωπέρα έπάνω, βρίσκομαι 

σαράντα χρόνια στά βράχια. 'Έχω ξε

χάσει καί τά έλληνικά μου »- σημειω

τέον τελείωσε σχολαρχείο - "άλλά μ' 

αύτό τό θέμα δέν εχω άσχοληθεϊ. Γι' 

αύτό, έπειδή έπρεπε νά τό άπαΥΙήσω, 

άΦου δέχτηκα έρώτημα καί δέν ε[χα 

καμία γνώμη πάνω στό θέμα, πηγα 

στό κελλί μου καί προσευχήθηκα καί 

ρώτησα τόν Χριστό νά μέ πληροΦο

ρήσει τί ε[ναι ό Οίκουμενισμός , πηρα 
, " , , ., ,.. '" 

την απαΥΙηση του , η οποια ειναι, οτι ο 

Οίκουμενισμός εχει πνευμα πονηρίας 

καί κυριαρχείται άπό άκάθαρτα πνεύ

ματα», Καί τόν ρώτησα, πως άκριβως 

πιστοποιήθηκε αύτό. Μου άπάντη

σε, πώς «μετά τήν προσευχή γέμισε 

τό κελλί μου άπό άΦόρητη δυσωδία, 

ή όποία μου εΦερνε άσΦυξία στήν 

ψυχή, δέν μποροίίσα νά άναπνεύσω 

πνευματικά». τόν ρώτησα, αν αύτό 

ηταν ενα εκτακτο γεγονός γι' αύτόν η 

αν έτσι τοϋ άπαΥΙά ό Χριστός σέ άνά

λογες περιmώσεις καί μέ βεβαίωσε, 

δτι « σέ δλες τίς περιπτώσεις, πού εΙ

ναι μπλεγμένες μέ μάγια, μέ άκάθαρ

τα πνεύματα, αύτή είναι ή κατάστα

ση, στήν όποία μέ είσάγει. Μερικές 

Φορές ύπάρχει καί λεκτική άπάVΤηση, 

άλλά στήν προκειμένη περίπτωση, 
, ,7 '" .". , 

αυτη ηταν η απαVΤηση και εχω απο-

λυτη τή βεβαιότητα, δη ό Οίκουμενι

σμός δέν εχει τό Πνείίμα τό'Άγισ, άλλά 

τό πνεϋμα τό άκάθαρτο». 

Αύτό πού λέγω αύτή τή στιγμή, 

θά μπορουσε νά πεί κανείς, ένδεχο

μένως, δη εχει χαρακτηρα έντυπώσε

ων. Σας πληροφορω, δη χάρηκα πάρα 

πολύ , έπειδή αύτό, πού είπε σέ μένα 

προσωπικά, τό ε[δα καταγραμμένο 

καί άπό τήν εύλαβη συνοδεία του, 

πού δημοσίευσε εναν τιμηηκό τόμο 

γύρω άπό τό πρόσωπό του ι τήν πνευ-
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ματικότητά του καί τά λόγια του. Πι

στοποιείται λοιπόν καί άπό έκεί, άλλά 

έγω τό διεοταύρωσα καί μέ iiλλoυς 

άξιόπιστους θεολόγους, οί όποίοι συ· 

νέβη νά τό άκούσουν προσωπικά. Δέν 

τό εχω πεί δημοσίι;ι μέχρι τωρα, άλλά 

τό εφεραν ετσι τά πράγματα, πού μέ 

άναγκάζουν νά τό πώ . Β εβαίως, αύτό 

επαιξε άποΦασιστικό ρόλο στήν στά· 

ση μου άπέναντι στόν Οίκουμενισμό. 

'Εγω, βεβαίως, ώς καθηγητής, ώς έπι

στήμων, όφείλω σέ κάθε περίπτωση 

νά τό άνακρίνω τό θέμα μέ έπιστη

μονικά κριτήρια καί νά τεκμηριώνω 

τήν αποψή μου έπιστημονικά καί αύ

τό κάνω καί στά μαθήματά μου , βη 

μα πρός βημα, 'Όμως θεωρώ, πώς ή 

κατάθεση αύτή εΤναι σημαVΤΙKή, για

τί γίνεται μέ τρόπο χαρισματικό άπό 

εναν ανθρωπο, ό όποίος δέν γνωρί

ζει κάτι γύρω άπό αύτό τό πρόβλημα, 

δέν εχει διαβάσει, δέν εχΕΙ άκούσειι 
άλλά καταθέτει τήν αμεση πνευματι

κή έμπειρία του, Νομίζω, δτι μιλοϋν 

έδώ τά 'ίδ ια τά πράγματα , 

πως πρέπει 
, , , 

να ενεργησουμε; 

Δημοσιογράφος: 'Έχουμε λοιπόν 

τούς Άγίους μας, τούς σύγχρονους 

Γέρovτες, σύνχρονες άγιασμένες μορ

Φές, πού τά τελευταία χρόνια μίλησαν 
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γι' αύτά, πού ερχεται τώρα νά μιλήσε ι 

ή Σύνοδος, πού μέλλε ι νά συγκληθεϊ. 

Έμείς προσπαθή σαμε, κ. Καθηγητά, 

μέ τήν δική σας βοήθεια, νά προ

σεγγίσουμε ενα θέμα, πού είναι πά

ρα πολύ μεγάλο "αί, δυστυχώς, γιά 

τό όποίο οί περισσότεροι άπό έμας 

εχουμε πλήρη μεσάνυχτα, ~Hταν, θεω

ρώ, πολύ σημαVΤΙKά, δσα μας εϊπατε, 

εοτω καί σ' αύτόν τόν πιεσμένο ραδι

οΦωνικά χρόνο, Θά ηθελα, δμως, νά 

σας ρωτήσω, πώς θά έπιθυμούσατε 

νά λειτουργήσει αύτή ή ένημέρωση, 

αύτή ή πληροΦόρηση , πού προσπα

θήσαμε νά λάβουμε άπό έσας, στίς 

καρδιές τών άκροατών μας, άλλά καί 

δλων μας; 

Καθηγητής: Εύχαριστώ πάρα πο

λύ γι' αύτήν τήν έρώτηση, γιατί θά εxε~ 

κατά τήν γνώμη μου, άποφασιστική 

σημασία ή στάση μας μετά τήν πληρο

Φόρηση , Ή πληροΦόρηση δέν εχει έγκε

Φαλικό χαρακτηρα. Δέν εχει τήν εwοια, 

ση είπα έγω αύτά τά πράγματα, γιά νά 

μάθουν οί άκροατές Kάτ~ πού άπλώς 

δέν γνώριζαν. Καί καθένας Φιλομαθής 

Φυσικά θέλει νά γνωρίζει, άφου ό αν

θρωπος, δπως λέει καί ό Άριστοτέλης, 

"Φύσει του είδέναι όρέγεται», δηλαδή 

θέλει έκ Φύσεώς του νά μαθαίνει, Έδώ, 

ύπάρχει μιά πολύ πολύ συγκεκριμένη 

σκοπιμότητα, Τουλάχιστον έκ μέρους 
,'t' •••• , 

μου, που ειπα αυτα τα πραγματα, με 



αύτό τό ϋΦα; καί μέ αύτόν τόν τόνο. 

Άνάγκη προσεοχης 

Π
ροσωπικά, θά έπιθυμουσα η 

πληροΦόρηση αύτή νά όδη

γήσει δλους μας σέ καθημερινή , τα-
• • ι • " 

πεινη, εν μεταvοιq. προσευχη, ωστε 

νά μή διασαλευθεί η έν Άγίψ Πνεύ

ματι δεδομένη ένότητα της 'Εκκλησίας 

μας. 'Όπως εϊπαμε σέ προηγούμενη 

έκπομπή , η ένότητα είναι δεδομένη 

άνωθεν, δέν τήν κάνουμε έμείς, άλ

λά τήν άπολαμβάνουμε, μετέχουμε 

η δέν μετέχουμε στήν ένότητα. Ή 'Εκ

κλησία είναι ύπόθεση του ΧριστοΟ, 

ύπόθεση του Άγίου Πνεύματος. Καθέ

νας, ό όποίος μετέχει στό 'Άγιο Πνευ 

μα ένεργως, αύτός είναι ένωμένος 

στήν 'Εκκλησία . ''Ετσι, στήν 'Εκκλησία, 

είναι δλος ό Τριαδικός Θεός, τά έκα

τομμύρια καί τρισεκατομμύρια των 

Άγγέλων καί δλοι έκείνοι οί 'Άγιοι, οί 

όποίοι εχουν διαπρέψει στήν έπίγεια 

ζωή, τηρώντας τό θέλημα του Θεου . 

Αύτή είναι ή δοξασμένη πλευρά της 

'Εκκλησίας καί έμείς συνιστουμε τήν 

στρατευμένη . Ή ένόίητα, λοιπόν, εΤ

ναι δεδομένη . Τό «ϊνα tl)otv εν» , πού 
7' " • ' ' '' ειναι η Άρχιερατικη προσευχη του 

Χριστου, εχει τό νόημα, νά μας καλέ

σει, πολύ συγκε κριμένα σέ ένότητα, 

διά της τηρήσεως των έντολων Του, 

οχι διά της άπλης άποδοχης μιας δι-

δασκαλίας . Άλλά μέ τρόπο μυστηρια

κό, χαρισματικό, νά γίνουμε Ενα μέ 

τόν Τριαδικό Θεό καί δλους αύτούς 

τούς Άγίους, διά της 'Εκκλησίας . Κι αύ

τό θά γίνΕΙ, δταν τη ρουμε τίς έντολές 

καί μετέχουμε ένεργά κα ί άκατάκριτα 

στά θεουργά Μυστήρια της 'Εκκλησί

ας καί είδικότερα στό Μυστήριο της 

Μετανοίας, της 'Εξομολογήσεως καί 

της Θείας Εύχαριστίας . 
, . , ,,. 

'Όταν μετεχου με ενεργα και ειναι 

ένεργό έν ήμίν τό Πνευμα τό 'Άγιο, δέν 

μπορεί παρά νά Φωτίσει καί νά συγ

κρατήσει αύτούς, οί όποίοι κινΟΟνΙαι 

μέ τρόπο άθέμιτο μέσα στήν ίστορία 

της 'Εκκλησίας μας -τό λέω άθέμιτο, 

ύπό τήν έννοια δτι δέν τηρουνται οί 

προδιαγραΦές των Συνόδων, πού 

γνωρίζουμε-, ωστε νά τούς Φωτίσει . 

Καί θά τούς φωτίσει σίγουρα, γιατί ώς 
ι 'Ί' .. , ι 

Έπισκοποι ειναι εις τοπον και τυπον 

Χριστοϋ ι μόνον έΦΙ όσον εχουν καί οί 

'ίδιοι αύτό τό πνευμα της μετανοίας, 

διότι «ταπεινοίς δίδωσι χι'φιν» ό Θε

ός, μας διαβεβαίωσε ό Χριστός. Κατά 
• ~ , ι Ι '" , 

συνεπεια, ζηταμε αυτο το πραγμα, να 

γίνει οίκείο καί σΙ αύτούς, πού θά έκ

Φραστουν θεσμικά . Άλλά, ή προσευχή 

μας είσακούεται άπό τόν Θεό μόνον, 

δταν είναι έμπονη, δπως μας έλεγε 

χαρακτηριστικά καί ό 'Άγιος παϊσιος. 

Γιά νά γίνει, όμως, εμπονη, πρέπει νά 

τοποθετηθουμε έμείς μέ έμπονη άγά

πη στήν θέση αύτων των '1εραρχων, 

67 



πού καλουνται νά έκφράσσυν τήν ζωή 

τηςΈκκλησίας. 

Νά εύχηθουμε λοmόν μέ πόνο, 

έπειδή οί άποΦάσεις πού καλουνται 

αύτοί νά πάρουν, θά άφορουν όλο 

τό σώμα της Έκκλησίας . Νά εύχόμα

στε, δμως, καί γιά τούς έπερχομένους 

στό μέλλον 'Ιεράρχες, νά είναι πραγ

ματικά ή Φωνή του Άγίου Πνεύματος, 

νά άναπαύουν τό Πνευμα τό ·Άγιο . 

Καί αύτό δέν μΠΟΡΕί νά γίνΕΙ, αν δέν 

βγάλουμε τά μπάζα, πού ;:χουμε μέ

σα μας . Καί τά μπάζα βγαίνουνε διά 

της μετανοίας, μέ τήν αύτοεπίγνωση 

δηλαδή, τήν όποία δίδει τό Πνευμα 

τό 'Άγιο, δτι είμαστε άμαρτωλοί έμείς 

οί ϊδιοι, πού τό ζηταμε . Καί, έΦ' δσον 

τό ζηταμε έν έΠΙΥνώσει της άνεπάρ

κειάς μας καί βρεθουμε σ' αύτήν τήν 

διαδικασία, πού εΤπα προηγουμένως, 

της μετανοίας, τη ς έξομολογήσεως 

καί της συνειδητης μετοχης μας στό 

μυστήριο της ζωης καί της ένότητας, 

πού ε[ναι ή Θεία Εύχαριστία, τότε θά 

;:χουμε καί τόν άναμενόμενο καρπό. 

ΕΤναι χαρακτηριστικό, δτι ό Χρι

στός είπε, πώς ό Άντίχριστος θά ερ

θε ι, δταν θά τό θελήσουν οί ανθρω

ποι, γιατί εΤπε: «έγώ έλήλυθα έν 

τφ όνόματι τοϋ πατρός μου, καί ου 

λαμβάνετέ με· έάν άλλος ελθπ έν τψ 

όνόματι τψ ίδίψ, έκείνον λήμψεσθε» 

(Ιω . 5, 43). Αύτό τί σημαίνει; '-Οτι δέν 

θά ερθει, αν δέν τόν θέλετε. Τί σχέση 
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εχει αύτό, πού λέω, στήν προκειμένη 

περίmωση;" Εχει τήν έξης σχέση: 'Άν οί 

καρδιές μας δέν θέλουν τά άλλότρια, 

άλλά θέλουν τήν άγιοπνευ ματική κα

τάθεση στήν Έκκλησία, αύτές οί καρ

διές πού τό θέλουν, θά συνεργήσουν , 

ωστε ό Θεός νά άλλάξει τά πράγματα. 

Αύτή τή στιγμή θεωρώ δτι ύπάρχει 

μιά σκοωδίνη. Έκ του άποτελέσματος 

μιλώ γιά σκοτοδίνη . Γιατί ενας νους 

καθαρός δέν μπορεί νά είσηγείται αύ

τά τά πράγματα, πού διαβάζουμε σέ 

όρισμένα Κείμενα πρός συζήτηση καί 

Ψ ήΦιση άπό τή μέλλουσα Μεγάλη 

Σύνοδο της Έκκλησίας μας. 

Θά πρέπει νά Υνωρίζουμε μέ κά

θε σαΦήνεια, δτι δέν μπορουμε νά 

πηγαίνουμε καλά στήν έν Χριστψ ζωή 

μας, δταν σΦάλλουμε σέ δογματικά 

ζητήματα. Τό θέμα αύτό εΤναι δογ

ματικό . Δέν μπορουμε νά σΦάλλου

με στό δογματικό θέμα καί νά 'χου

με, κατά τά άλλα, τήν ψευδαίσθηση, 

δτι εχουμε ij δτι μπορουμε νά εχου

με άγιοπνευματική ζωή. Δέν γίνονται 

συ μβιβασμοί στά δόγματα. Τό όρθό 

δόγμα συμπυκνώνει καί προσδιορίζει 

τήν άγιοπνευματική ζωή τηςΈκκλησί

ας . Ή ένότητά μας λοιπόν κινδυνεύει, 

δταν πρακτικώς δέν είμαστε «έπόμε

νοι τοίς Άγίοις narpiiOl» . Καί τότε εΤ
ναι, πού εχοuμε πρακτικώς επαρση, 

άνεξάρτητα άπό τήν οποια ταπεινο

λογία μας . Εϊμαστε ταπεινοί πραγ-



ματικά, άνεξάρτητα άπό τόν τόνο της 

Φωνης μας, δταν πραγματικώς εϊμα

οτε «έπόμενοι τοϊς Άγίοις Πατράσι» . 

'Όταν, δηλαδή, ΨηΦίζουμε πράγματα, 

πού δέν είναι «έπόμενα τοϊς Άγίοις 

Πατράσι», με σποια ηπια καί γλυκιά 

Φωνή κι αν λέγεται αύτό τό πραγμα, 

εΤναι επαρση, είναι πνεϋμα άλαζονεί

ας, είναι πνεϋ μα του πονηροϋ καί δέν 

είναι τό πνεΟμα της Έκκλησίας. 

Αύτό, ας τό προσέξουμε, γιατί δέν 

άφορα μόνον αύτούς, πού θά άπο

φασίσουν, άλλά καί έμας προσωπι

κά. Γιατί λέει Ο Άποοτολος ΠαΟλος, 

δτι η Έκκλησία είναι ενα σώμα, πού 

εχει μέλη συνδεόμενα οργανικά με

ταξύ τους. 'Όταν πάσχει το ενα μέλος, 

συμπάσχουν τά αλλα . Δέν μποροΟμε 

δηλαδή έμεϊς δίκην μιας έξουσιοδο

τήσεως του Έπισκόπου μας, παρα

δείγματος χάριν, νά έκπροσωπηθοΟ

με έκεϊ άδιαΦορώντας γιά τό πραγ

μα, πώς εχει, πώς πραγματώνεται.'Άν 

εχοuμε πραγματικά σχέση ένότητας 

οτό μυστηριακό Σώμα τοΟ ΧριστοΟ, 

αν κυριαρχεϊ δηλαδή τό ΠνεΟμα τό 

'Άγιο, αν «η Βασιλεία τοΟ ΘεοΟ έντός 

ήμών έστίν ) ενεργώς, τότε θά πσνα

με, τότε δέν θά μποροΟμε νά κοιμη 

θοϋμε κάποιες ωρες, γιατί αύτό είναι 

πρόβλημα ετσι, δπως έμφανίζεται 

μπροστά μας. 

Καί οΙ Πατέρες μας, γιατί αύτοί εί

ναι οί Έπίσκοπσί μας, βρίσκοvrαι σέ 

έξαιρετικά δύσκολη θέση. Δέν έξετά

ζω έγώ τίς δποιες προϋποθέσεις κ . Τ . λ. 

Ή πραγματικότητα είναι αύτή. Καί ή 

πραγματικότητα αύτή είναι πολύ δύ

σκολη. Έμεϊς μποροΟμε νά ένισχύ

σου με στό μέτρο, πού ή προσευχή 

μας θά άκούγεται. Καί θά άκούγεται η 

προσευχή μας, δταν θά εχουμε αύτήν 

την μαρτυρία της συνειδήσεώς μας, 

δη άναπαύεται έν ήμίν τό Πνεϋμα τό 

·Άγιον. 'Όταν εχουμε δηλαδή πνευμα 

ηγεμονικό, πνεσμα εύθές έντός μας, 

ωοτε καί έκεϊ νά έκΦρασθεϊ αύτό τό 

ΠνεΟμα τό ·Άγιο . Τότε μόνο μποροΟμε 

νά ένεργοσμε προσευχητικά σωστά 

ύπέρ τou κοινοΟ σώματος, δηλαδή μέ 

τρόπο θεραπευτικό . 

'Οπότε σέ τελευταία άνάλυση, Υιά 

νά κλείσω, αν δέν μπορεϊ νά άποΦευ

χθεϊ η σύγκληση της Συνόδου καί γίνει 

αύτή, τελικώς παρά ταστα, έμεϊς θά 

προσευχόμαοτε καί θά εύχόμαοτε νά 

κυριαρχήσει ή Χάρη της Έκκλησίας Αύ

της, ή όποία έτιμήθη μέ τό άνεκτίμητο 

αΊμα του 'ίδιου του Θεανθρώπου. Δέν 

μπορεϊ νά άΦήσει ό Χριοτός τήνΈκκλη

σία Του. Πρός οτιγμή δμως, αύτό νά τό 

προσέξουμε, μπορεϊ νά συμβεϊ, αν οΙ 

καρδιές μας δέν έΚζητουν τόν Χριοτό. 

'Άν δέν εχουμε πόθο γι' αύτήν τήν ένό

τητα μαζί Του έμεϊς, άλλά καί δλοι οΙ 

&.λλοι οί βαmισμένοι, πολύ περισσότε

ρο οί 'Ιεράρχες μας, μπορεϊ νά βρεθοσ

με σέ έκκλησιαοτική δοκιμασία , 
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'Επομένως, μπορεί νά άποτρα

πεί ή δποια ληστρική, θά λέγαμε, καί 

ακυρη, στή συνείδηση της 'Εκκλησίας, 

άπόφαση. Βεβαίως, ή 'Εκκλησία δέν 

κινδυνεύει μέ δσα λέμε έμείς, οϋτε 

βεβαίως, μέ δσα λέμε, παμε νά σώ

σουμε τήν 'Εκκλησία . Η Εκκλη σία εΙναι 

έκείνη, πού μας σώζει, έξαιτίας της 

κεΦαλης Της καί του Άγίου Πνεύμα

τος. Άλλά πρέπε ι νά άναλάβουμε καί 

έμεις τίς εύθύνες μας. Μήν πουμε 

Π .χ. μετά άπό τόσα, πού λέχθηκαν: 
... ,_ . 'Ι' " • « a, ωραια πραγματα ειναι αυτα» και 

ρίξουμε πέτρα άναθέματος σέ έκεί

νους, οί όRΟΙΟΙ δέν διαχειρίστη καν ii 
δέν διαχειρίζονται καλά τήν ύπόθεση 

της 'Εκκλησίας. ΕΙναι μέλη καί μάλιστα 

τετιμημένα ίεραρχικως, μέσα σέ αύτό 

τό Σωμα. Πρέπει ή προσευχή μας νά 

άρχίζει άπό έκεί, αν θέλετε, γιατί αύ

τούς εβαλε ό Χριστός "οιμένες μας. 

Καί γνωρίζει ό Χριστός, γιατί εβαλε 

αυτούς, κατά τήν καρδία μας, νά είναι 

έκει πού εΤναι, ώς ποιμένες. Μπορου

με, δμως, νά άλλάξουμε τά "ράγματα, 

δπως τά iiλλαζαν οί αληθινοί προφη

τες, οί όποίοι εμπαιναν μπροστά στήν 

όργή του Θεου. Θυμηθείτε τόν Προ

Φήτη Μωϋση, ό όποιος μέ τήν στάση 

του καί τήν προσευχή του ζητουσε 

τήν άλλαγή της βουλης του Θεου καί 

γινόταν. Ό αληθινός ΠροΦήτης στήν 

'Εκκλησία, "ού στή θέση του -κατά 

κάποιο τρόπο- μποροΟμε νά ε'ίμαστε 
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καί μεις, σέ κάποιο βαθμό, άκόμη καί 

δταν ξέρει τήν άρνητική έκδοχή μιας 

ύRοθέσεως, κάη, δηλαδή, πού τό EIRE 

ό ϊδιος ό Θεός, δη θά γίνει, θά του ζη

τήσει νά μήν γίνει. Κι αν του ζητήσου

με έμεις μέ πόνο άγάπης γιά τούς αλ

λους, θά τό άναστείλει ό Θεός αύτό τό 

πράγμα, δπως τό εκανε στήν Νινευή, 

δRως τό εκανε ίστορικά καί σέ iiλλες 

περιmώσεις, δπως μας τιληροΦορει ή 

Άγία ΓραΦή . 

Κ
αί μ~ αύτό νά κλείσω, εύχα

ριστωντας τούς άγαπητούς 
, ,.. _ '"t ι . 

ακροατες, οι ΟπΟΙΟΙ ειχαν την υπομο-

νή νά μέ άκούσουν, γιατί εχω καταλά

βει, δη 'ίσως εχω καταχραστεί τόν χρό

νο σας. Άλλά εΤναι καί ό δικός μου ό 

καημός αύτός, αύτά πού μαθαίνω καί 

αύτά πού ζω στόν χώρο πού διακονώ, 

νά περάσουν εύρύτερα "ρός τά εξω. 

Καί έκφράζω γιά άκόμη μιά φορά 

τήν βαθειά μου εύγνωμοσύνη καί τίς 

εύχαριστίες μου: πρωτον στόν Τρια

δικό Θεό, ό όποίος μας εδωσε αύτήν 

τήν εύκαιρία, γιατί δέν ηταν δική μου 

ή "ρωτοβουλία . Δεύτερον, νά εύχαρι

στήσω τόν Σεβασμιώτατο Μητροπο

λίτη Πειραιως κ. Σεραφείμ, ό όRοίος 

στεγάζει δλην αύτήν τήν δραστηρι

ότητα καί έπειδή ή άγάπη του δέν 

κλείνεται μέσα στά γεωγραΦικά δρια 

της Μητροπόλεώς του καί, δπως τιλη

ροφορουμαι άπό τόν κόσμο, μέ τήν 



δορυΦορική μάλιστα αύτή ούvδεση, 

γίνοντ:αι άκουστα τά λόγια του Θεοϋ 

καί ή δική μας συμβολή, στό μέτρο 

twV δυvατοτήτωv μας, άvά τήv ύΦή

λιο . Καί χαιρόμαστε μέ Tήv χαρά έκεί

vwv, πού μας πληροφορουv , στι οίκο

δομουvται, xαίρovται καί περιμέvουv 

να άκούσουν αύτές τίς έκπομπές . 

Καί πάλι σας εύχαριστώ καί σας 

κ. Μαρκούδη, προσωπικά, γιά τόv κό

πο σας, άλλά καί γιά τίς έρωτήσεις, οί 

όποίες μέ προκάλεσαv καί έμέvα, vά 

άvαφερθώ σέ πτυχές, τίς όποίες δέv 

εΤχα σκεΦθεί vωρίτερα, άλλά οί όποί

ες iiIOVE πολύ σημαVΤΙKές καί θά λη

Φθουv ύπ' δψιv άπό τό σεβαστό καί 

άγαπητό άκροατήριό μας . 

Δημοσιογράφος: Νομίζω, κ . Κα

θηγητά, ση οί εύχαριστίες eTvaL άπό 

τήv δική μας πλευρά πρός έσας, γιατί 

πραγματικά, αύτές τίς ιl)ρες πού περά

σαμε μαζί καί σας άκούγαμε, μας βο

ηθήσατε vά προσεγγίσου με αύτό τό 

σπουδαίο θέμα. Καί vομίζω, δτι δλα 

όσα εϊπαμε, συμπυκνώνονται στίς 

τελευταίες σας Φράσεις, 6τι θά πρέ

πει προσεuχητικά καί έν μεταvοίQ. να 

σταθουμε στόv Θεό μας μπροστά, καί 

vά έvεργοποιήσουμε αύτό τό μεγάλο 

6πλο, τό όποίο πραγματικά τό εχουμε 

ξεχάσει. Γιατί, άvαμΦίσβητητα, κα

τά τόv λαό οί αρχοvτες καί οί πολιτι

κοί καί οί έKKλησιασrΙKOί. Κaί έπειδή 

καί έμείς εϊμαστε πολύ άδιάΦοροι καί 

μακρυά άπό τήv τήρηση twv έvτολώv, 

γι' αύτό βλέπουμε vά ερxovται τέτοια 

θέματα πρός συζήτηση καί vά έπη

ρεάζουv τήv ζωή μας καί τήv ζωή της 

'Εκκλησίας. Άλλά μας δώσατε, vομίζω, 
• , ,.. ,ι ι •• 

τον κανονα, που Ειναι και το μονο ανι-

κητο δπλο πού εχουμε . 

Καθηγητής: Γιά vά πώ καί τήv τε

λευταία λέξη, έπειδή αύτή ή Σύvοδος 

γίvεται γιά τήv όρατή εκΦραση της 

έvότητος της 'Εκκλησίας, πρός Θεου, 

μήv δημιουργηθεί σέ καvέvαv ή έvτύ 

πωση, δη αύτή ή ένότητα τώρα ένδε

χομέvωςχαλκεύεται η σΦυρηλατείται, 

καί στι ETval Eva πραγμα ζητούμεvο 

σέ εκδοση npotEataVHKOD η Δυτικου 

τύπου . ETval δεδομέvη όVΤOλOγΙKώς ή 

έvότητα άπό τόv ϊδιο τόv Χριστό, μέ 

τήv ίδρυση της 'Εκκλησίας. Σας είπα, 

αλλωστε , τήv δοξασμέvη πλευρά της 

'Εκκλησίας καί τήv δική μας εvταξη σ' 

αύτήv τήv έvότητα. Άλλά ή έvότητα 

αύτή eTval καί σέ μας ζητουμέvη, ύπό 

τήv εννοια της έλεύθερης βιώσεώς 

της. Αύτή ή έλεύθερη βίωση eTval ό 

άγώvας μας, αύτή [[vaL ή κλήση μας, 

ωστε vά Φαvερωθεί αύτή ή ακτιστη 

δόξα, ή όποία μας κάvει Eva πvευμα . 

Βεβαίως, εχει τεράστια σημασία, 

δπως σας εΤπα προηγουμέvως, ή δογ

ματική άλήθεια της 'Εκκλησίας, vά εΤ

vaL ξεκάθαρη, γιατί αύτή eTval τό ση-
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μείο άναφορας καί νοηματοδότησης 

καί κρίσεως της ποιότητος της 'ίδ ιας 

μας της ζωης. 'Άρα, πρώτα άξιολογι

κά είναι τό δόγμα καί ή βίωσή του , 

'Όλα μπορουνε νά μας τά πάρουνε, 

τήν ένότητά μας ομως μέ τόν Χριστό 

δέν μπορεί νά μας τήν πάρει κανένας, 

εστω κι αν κάνει κιμά τό σώμα μας. 

Τήν ψυχή μας δέν μπορεί νά μας τήν 

χωρίσει άπό τόν Χριστό. Κι αύτό είνα ι 

δωρεά του Άγίου Πνεύματος καί δέν 

εΊναι κατόρθωμα ii έπιτυχία ένός Φο
ρέα, εστω καί έκκλησιαστικοϋ, οπως 

-;' . . . , 
ειναι στην προκειμενη περιπτωση μια 

συνοδική εκΦραση. Λοιπόν δέν χρειά

ζεται νά ύπάρχει αύτός ό Φόβος, 

Δημοσιογράφος: Μ' αύτό λοιπόν 
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τό άγωνιστικό φρόνημα, μ' αύτήν τήν 

πίστη καί τήν πεποίθηση στό δόγμα 

μας, πού γιά μας εΊναι ή Ύποστατική 

Άλήθεια, 6πως μας τήν περιγράψα

ΤΕ, σας εύχαριστουμε πάρα πολύ καί 

έλπίζω νά εχουμε τήν εύκαιρία νά 

τά ξαναπουμε, οχι τόσο έπειδή πάλι 

θά εχουμε άπορίες, πού σίγουρα θά 

εχουμε, γι' αύτήν τήν Σύνοδο, άλλά 

κυρίως γιά νά άντλήσουμε πληροΦο

ρία, ένημέρωση καί ούσιαστική γνώ

ση γιά θέματα, πού απτονται της ϊδι

ας της Ψυχης μας. Κ. Καθηγητά, σας 

εύχαριστουμε πάρα πολύ , 

Καθηγητής : Παρακαλώ, Ό Θεός 

νά δώσει . 

Δημοσιογράφος : Άμήν. 



Α'ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ 

μέ Θέμα: 

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΚΕΙΜΕΝΟΥ: «ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ 

ΧΡΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ» 

Μακαριώτατε'Άγιε nρόεδρε, 

Σεβασμιώτατοι'Άγιοι Άρχιερείς, 

, Λ πευθύvομαι εύλαβως πρός 

~ας, ώς τήv Άνωτάτη Διοίκη
ση τηςΈκκλησίας της Έλλάδος, γιά τό 

σοβαρότατο θέμα της μελλούσης νά 

συνέλθει Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου 

της Όρθσδσξίας, 

Συγκεκριμένα, ένόσω άσχολούμηv 

προσΦάτως μέ τήν μελέτη των δημο

σιευθέντων ηδη κειμένων μέ τά θέ

ματα της μελλούσης Συνόδου, μου 

έζητήθη έπειΥόντως άπό τήν Έκκλη

σία της Ρωσίας μιά πρώτη θεολογική 

άποτίμησή μου γιά τά κείμενα αύτά , 

Άνταποκρινόμενος -καθηκόντως 

καί εύχαρίστως- στήν προτροπή αύτή, 

Θεσσαλονίκπ 3/2/2016 

συνέταξα καί εστειλα αύθημερόν τήν 

άποτίμησή μου, στίς 31-1-2016, λόγψ 

της έπικειμένης έκεί Συνόδου της 'Ιε

ραρχίας , 

ΣκέΦτηκα, λοιπόν, δτι θά ηταν κα

λό -άντί γιά έκτενές μελλοντικό κείμε

νό μου- νά άποστείλω τώρα καί πρός 

Σας τήν παραπάνω σύντομη άποτίμη 

σή μου. Καί τοϋτο, έπειδή πιοτεύω, 

δη θά μπορουσε νά συμβάλει κάπως 

στήν συζήτηση της Συνόδου της 'Ιε

ραρχίας της Έκκλησίας της Έλλάδος, 

άφου καί ή Τοπική Έκκλησία μας κλή

θηκε, αύτονοήτως, νά άποφασίσει 

σχετικως έπί των μελλόντων νά προ

ταθουν θεμάτων στή Μεγάλη Σύνοδο 

της Έκκλησίας. 
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ΘEOΛOΓlKEΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

"ΣΧΕΣ ΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 

ΕΚΚΛΗΣ ΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ 

ΧΡ ΙΣΤιΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ » 

Τό κείμενο αύτό έμφανίζει κα

τά συρροή τήν θεολογική άσυνέπεια, 

άλλά καί τήν άντίΦαση . 'Έτσι, στό αρ

θρο 1 διακηρύσσει τήν έκκλησιαστική 

αυτοσυνειδησία της 'ΟρθόδοξηςΈ κκλη

σίας, θεωρώντας αύτήν -πολύ σωστά

ώς τήν «Μία, Άγία, Καθολική καί Άπο

στολική 'Εκκλησία» , 'Όμως, στό ίiρθρo 

6 παρουσιάζει μιά άντιφατική πρός 

τό παραπάνω αρθρο (1) διατύπωση. 

Σημειώνεται χαρακτηριστικά, δτι «ή 

'Ορθόδοξη 'Εκκλησία άναγνωρίζει τήν 

ίστορικήν ϋπαρξιν άλλων Χριστιανικών 

Έκκλησιών καί 'Ομολογιών μή εύρισκο

μένων έν κοινωνίι;. μετ αύτης». 

'Εδώ γενναται τό εϋλογο θεολο

γ ικό έρώτημα: 'Αν ή 'Εκκλησία είναι 

«Μ ΙΑ» , κατά τό Σύμβολο της Πίστεως 

καί τήν αύτοσυνειδησία της 'Ορθόδο

ξης 'Εκκλησίας (Άρθρο 1), τότε, πώς 

γίνεται λόγος γιά αλλες Χριστιαν ικές 

'Εκκλησίες; Είναι προΦανές, δτι αύτές 

οί αλλες 'Εκκλησίες είναι έτερόδοξες, 

Οί έτερόδοξες δμως «(Εκκληοίες» 

δέν μπορουν νά κατονομάζονται κα

θόλου ώς «'Εκκληοίες» άπό τούς 'Ορ

θοδόξους, έπειδή δογματικώς θεω

ρούμενα τά πράγματα δέν μπορεί νά 
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γίνεται λόγος γιά πολλότητα «(Εκκλη

σιών», μέ διαφορετ ικά δόγματα καί 

μάλιστα σέ πολλά θεολογικά θέματα, 

Κατά συνέπεια, ένόσω οί «'Εκκλησίες» 

αύτές παραμένουν άμετακίνητες στίς 

κακοδοξίες της πίστεώς τους, δέν είναι 

θεολογικά όρθό νά τούς άναγνωρίζου

με έκκλησιαστικότητα -καί μάλιστα 

θεσμικά- έκτός της «Μίας, Άγίας, Κα

θολικης καί Άποστολικης'Εκκλησίας», 

Στό 'ίδ ιο αρθρο (6) υπάρχε ι καί 

δεύτερη σοβαρή θεολογική άντίΦαση, 

Στήν άρχή του αρθρου αύτου ση με ιώ

νεται τό έξης: «Κατά τήν όντολογικήν 

Φύσιν της 'Εκκλησίας ή ένότης αύτης 

είναι άδύνατον νά διαταραχθ[ϊ» , Στό 

τέλος, δμως, του 'ίδιου αρθρου γρά

Φεται, δτι ή 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία μέ 

τήν συμμετοχή της στήν Οίκου μενική 

Κίνηση εχει ώς «άνΙικειμενικόν σκο

πόν τήν προλείανσιν της όδου της 

όδηγούσης πρός τήν ένότηΤα» . 

Έδώ, τίθεται τό έρώτημα: ΈΦό

σον ή ένότητα της Έκκλησίας είναι 

δεδομένη, τότε τί εϊδους ένότητα Έκ

κλησιών άναζητείται στό πλαίσιο της 

Οίκουμενικης Κινήσεως; Μήπως υπο

νοείται ή έπιστροΦή τών Δυτικών χρι

στιανών στή Μ Ι Α καί μόνη Έκκλησία; 

Κάτι τέτοιο, δμως, δέν διαΦαίνεται 

άπό ιό γράμμα καί τό πνεϋμα σύνο

λου του Κειμένου, Άντίθετα, μάλιστα, 

δίνεται ή έντύπωση, δτι ύπάρχει δε

δομένη διαίρεση στήν'Εκκλησία καί οί 



προοπτικές τών διαλεγομένων άπο

βλέπουν στήν διασπασθείσα ένότητα 

της Έκκλησίας. 

Θεολογική σύγχυση προκαλεί μέ 

τήν άσάΦειά του καί τό αρθρο 20, τό 

όποίο λέγει: « Αί προοπτικαί τών θε

ολογικών διαλόγων της 'Ορθοδόξου 

'Εκκλησίας μετά τών αλλων χριστιανι

κών Έκκλησιών καί 'Ομολογιών προσ

διορίζονται πάντοτε έπί τλ βάσει τών 

κανονικών κριτηρίων της ηδη διαμορ

Φωμένης έκκληοιαστικης παραδόσε

ως (κανόνες 7 της Β ' καί 95 της Πενθέ

κτης Οίκουμενικών Συνόδων)>>. 

''Ομως, οί Κανόνες 7 της Β ' καί 95 

της Πενθέκτης κάνουν λόγο γιά τήν 

άναγνώριση τοϋ Βαπτίσματος συγ

κεκριμένων αίρετικών, πού έκδηλώ

νουν ένδιαΦέρον γιά προσχώρηση 

στήν 'Ορθόδοξη Έκκλησία . Άλλά, άπό 

τό γράμμα καί τό πνεϋμα τοϋ θεολο

γικώς κρινομένου κειμένου άντιλαμ

βανόμαστε, στι δέν γίνεται καθόλου 

λόγος γιά έπιστροΦή τών έτεροδόξων 

στήν 'Ορθόδοξη καί μόνη 'Εκκλησία. 

Άντίθετα, στό κείμενο θεωρείται τό 

Βάπτιομα τών έτεροδόξων έκ προ

οιμίου -καί χωρίς Πανορθόδοξη έπ' 

αύτοϋ άπόΦαση- ώς δεδομένο . Μέ 

t'iλλα λόγια, τό Κείμενο υίοθετεί τήν 

« βαπτισματική θεολογία». ΤαυτόχΡΟ

να, άγνοείται σκοπίμως τό ίστορικό 

γεγονός, στι οί σύγχρονοι έτερόδοξοι 

της Δύσεως (Ρ/λικοί καί Προτεστάν-

τες) εχουν όχι ενα, άλλά σωρεία δογ

μάτων, πού διαΦοροποιοϋνται άπό 

τήν πίστη της 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας 

(έκτός τοϋ filioque, κτιστή Χάρη τών 

μυστηρ ίων, πρωτείο, άλάθητο, αρνη

ση των είκόνων καί των άποΦάοεων 

τών Οίκουμενικών Συνόδων κ.α.). 

Εϋλογα έρωτη ματικά έγείρει καί 

τό αρθρο 21, σπου σημειώνεται, στι 

« ή 'Ορθόδοξος Έκκλησία ... έκτιμα θε

τικώς τά ύπ' αύτης (ένν. της Έπιτρο

πης « Πίστις καί Τάξις » ) έκδοθέντα 

θεολογικά κείμενα ... διά τήν προσέγ

γισιν τώνΈκκλησιών». Έδώ, θά πρέπει 

νά παρατηρήσουμε, στι τά κείμενα 

αύτά δέν κρίθη καν άπό τίς 'Ιεραρχίες 

τών Τοπικών 'Ορθοδόξων Έκκλησιών . 

Τέλος, στό αρθρο 22 δίδεται ή έν

τύπωση, στι ή Μέλλουσα νά συνέλθει 

Άγία καί Μεγάλη Σύνοδος προδικάζει 

τό άλάθητο τών άποΦάσεών της, έπει

δή θεωρεί, στι « ή διατήρησις της γνη

σίας όρθοδόξου πίστεως διασΦαλίζε

ται μόνον διά τοϋ συνοδικοϋ συστήμα

τος, τό όποίον άνέκαθεν έν τλ Έκκλη

σί<;ι άπετέλει τόν άρμόδιον καί έσχατον 

κριτήν περί τών θεμάτων της πίστεως». 

Στό αρθρο αύτό παραγνωρίζεται τό 

ίστορικό γεγονός, ση στήν 'Ορθόδοξη 

'Εκκλησία έσχατο κριτήριο είναι ή γρη

γοροϋσα δογματική συνείδηση τοϋ 

πληρώματος της Έκκλησίας, ή όποία 

στό παρελθόν έπικύρωσε ii θεώρη

σε ληστρικές άκόμη καί Οίκουμενικές 
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Συνόδους. Τό συνοδικό σύστημα άπό 

μόνο του δέν διασΦαλίζει μηχανιστικά 

τήν όρθότητα της όρθοδόξου πίστεως. 

Αυτό γινεται μόνο, σταν οί συνοδικοί 

Έπίσκοποι εχουν μέσα τους ένεργοποι

ημένο τό 'Άγιο Πνευμα καί τήνΎπσστα

τική 'Οδό, τό Χριστό δηλαδή, όπότε ώς 

συν-οδικοί εΤναι στήν πράξη καί «έπό

μενοι τοίς άγίοις πατράσι». 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟTlΜΗΣΗ 

ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Μέ δσα γράΦονται καί δσα ύπο

νοουνται σαφως στό παραπάνω Κεί

μενο, είναι προΦανέζ, δη οί έμπνευ

ατές καί οί συντάκτες του έπιχειροϋν 

μιά θεσμική νομιμοποίηση του Χρι

στιανικου Συγκρητισμου-Οίκουμενι

σμου, μέ μιά άπόΦαση Πανορθοδό

ξου Συνόδου. Αύτό, δμως, θά ηταν 

καταστροφικό γιά τήν 'Ορθόδοξη Έκ

κλησία. Γι' αυτό προτείνω, ταπεινως, 

τήν καθολική άπόσυρσή του. 

Καί μία θεολογική παρατήρηση 

στό Κείμενο: «το ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑ

ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ". Στό 

αρθρο 5, ί σημειώνεται: «ό γάμος'Ορ

θοδόξων μεθ ' έτεροδόξων κωλύεται 

κατά κανονικήν άκρίβειαν, μή δυνάμε

νος νά εύλογηθ!ϊ (κανών 72 της Πενθέ

κτης έν Τ ρούλλψ συνόδου) δυνάμενος 

δμως νά εύλογηθ!ϊ κατά συγκατάβα

σιν καί διά Φιλανθρωπίαν, ύπό τόν ρη

τόν δρον δη τά έκ τοΟ γάμου τούτου 
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τέκνα θέλουν βαπτισθη καί άναπτυ

χθη έν τ!ϊ 'Ορθοδόξψ Έκκλησίφ> . 

Έδω, ό ρητός δρος δτι (πά έκ του 

γάμου τούτου τέκνα θέλουν βαπτι

σθη καί άναπτυχθη έν τπ 'Ορθοδόξψ 

Έκκλησίq.», άντιστρατεύεται τήν θε 

ολογική κατοχύ ρωση του γάμου ώς 

μυστηρίου της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησί

ας καί τουτο, έπειδή έμΦανίζετα ι ή 

τεκνογονία -σέ συνάρτηση μέ τή βά

πτιση των τέκνων στήν 'Ορθόδοξη Έκ

κλησία- νά νομιμοπσιεί τήν ίερολογία 

των μικτων γάμων, πράγμα σαφως 

άπηγορευμένο άπό Κανόνα (72 της 

Πενθέκτης) Οίκουμενικης Συνόδου . 

Μέ &.λλα λόγια, μιά μή Οίκουμενική 

Σύνοδος, δπως ειναι ή Μέλλουσα Άγί

α καί Μεγάλη Σύνοδος, έμφανίζεται 

νά σχετικοποιεί ρητή άπόΦαση Οί

κοuμενικης Συνόδου . Καί αυτό είναι 

άπαράδεκτο. 

Καί κάτι άκόμη. 'Άν ό ίερολογημέ

νος γάμος δέν άιιοδώσει τέκνα, νομι

μοποιείται θεολογικως αύτός ό γάμος 

άπό τήν πρόθεση του (της) έτεροδό

ξου συζύγου νά έντάξει τά ένδεχόμενα 

παιδιά του στήν 'Ορθόδοξη Έκκλησία; 

Κατά θεολογική συνέπεια, λοιπόν ι 

ή παρ . 5, ί πρέπει νά άπαλειΦθεί. 

Μέ βαθύτατο σεβασμό 

Δημήτριος Τσελεγγίδης 

Καθηγητής Α.Π .Θ. 



Β'ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΚΑΘΗΤΗΎΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗ 

ΠΡΟΣΤΗΝΙΕΡΑΣΥΝΟΔΟ 

Μακαριώτατε'Άγιε Πρόεδρε, 

Σεβασμιώτατοι'ΆΥΙΟΙ Άρχιερείς, 

, Εν δψει της μελλούσης νά συ-
νέλθει Άγίας καί Μεγάλης Συ

νόδου , θά ηθελα νά θέσω γιά άκόμη 

μία Φορά, εύλαβώς, ένώπιόν Σας κά

ποιες θΕολογικοϋ χαρακτήρα σκέψεις 

μου , πού έλπίζω νά Σας Φανοϋν άξιο

ποιήσιμες. 

Άπό μία ερευνα, πού πραγματο

ποίησα, διαπίστωσα μέ δυσάΡΕστη 

εκπληξη, στι ή 'Εκκλησία της Έλλάδος 

-άπό τό 1961 πού αρχισαν οί Πανορ

θόδοξΕς Προσυνοδικές ΔιασκέΨεις 

γιά τήν παραπάνω ΜΕγάλη Σύνοδο

δέν άσχολήθη ΚΕ μέ τίς άποΦάοεις 

τών Διασκέψεων αύτών σέ έπίπεδο 

Συνόδου της 'Ιεραρχίας. Τοϋτο Ε[ΧΕ 

ως συνέπεια, νά φτάσουμε στήν δυ

ΣΧΕρη σημΕρινή έκκλησιαστική κα

τάσταση. Νά εχουμε δηλαδή έκκλη

σιαστικές άποΦάσεις γιά τά κρίσιμα 

θέματα μιας ΜΕγάλης Πανορθοδό

ξου Συνόδου, γιά τίς όΠΟΙΕς, σμως, 

Θεσσαλονίκπ 10/2/2016 

υπάρχει σοβαρό ελλΕιμμα συνοδικης 

καλύψεώς τους άπό την Τοπική Σύνο

δο της 'ΙΕραρχίας, δπως προβλέπεται, 

iiλλωστE, άπό τίς Προσυνοδικές Δια

σκέΨΕις . 

Αυτην τή στιγμή βρισκόμαστε έκ

κλησιαστικώς aτό προτελευταίο στά

διο τών όριστικών άποΦάσεων της 

Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου , 

Φρονώ, δτι τά πράγματα -παρά τήν 

έξαΙΡΕτικη σοβαρότητά τους- είναι 

άκόμη ίάσιμα. 'Ως γνωστόν, τό Συνοδι

κό Σύστημα της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας 

μας άποτελει άγιοπνευματική έκκλη

σιαστικη λειτουργία, δχι μόνο γιά τά 

θέματα της διοικησεως καί της ζωης 

της, άλλά καί γιά τήν άκριβη διατύπω

ση της δογματικης διδασκαλίας της. 

Είδικότερα, Φρονώ, δτι τό συνοδικό 

ελλειμμα τών παρελθόντων 55 έτών 

μΠΟΡΕΙ σίγουρα νά θεραΠΕυθειτώρα, 

έΦόσον οί άποΦάσεις της έπικειμένης 

Συνόδου της 'Ιεραρχίας, σχετικά μέ τά 

θέματα της μελλούσης Μεγάλης Συ

νόδου της 'Ορθοδοξίας, θά είναι σύμ-
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Φωνες μέ τήν αύτοσυνειδησία της 

'Εκκλησίας καί τήν άγιοπνευματική 

έμπειρία της1ερας Παραδόσεώς της. 

Καί κάτι i'iλλo, συναΦές, καί έξαι

ρετικά σοβαρό. Διάβασα, προσεκτικά, 

τόν δημοσιευμένο προσΦάτως «Κα

νονισμό 'Οργανώσεως καί Λειτουργί

ας της Άγίας καί Μεγάλης Συνόδου» 

καί εχω νά Σας καταθέσω μία θεολο

γικοϋ-δογματικοϋ χαρακτήρα παρα

τήρησή μου. 

Συγκεκριμένα, aτό 'Άρθρο 12, μέ 

θέμα «ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ », σημειώνονται τά έξης 

σημαντικά : <<'Η ΨηΦοΦορία έπί των 

συζητηθέντων καί άναθεωρηθέντων 

ύπό της Συνόδου κειμένων έπί των 

θεμάτων της ήμερησίας διατάξεως, 

1, συνδέεται πρός τάς αύτοκεΦά

λους 'Ορθοδόξους 'Εκκλησίας καί δχι 

πρός τά καθ' εKαaτoν μέλη των έν 

τπ Συνόδψ άντιπροσωπειών αύτών, 

συ μΦώνως πρός τήν όμόΦωνον σχε

τικήν άπόΦασιν της ΊεΡας Συνάξεως 

των Προκαθημένων των 'Ορθοδόξων 

'Εκκλησιων, 

2. ή κατά 'Εκκλησίας καί δχι κατά 

τά μέλη αύτων ΨήΦισις έν T[i Συνόδψ 

των κειμένων δέν άποκλείει τήν άρνη

τικήν θέσιν ένός ii καί πλειόνων άρχι

ερέων μιας άντιπροσωπείας αύτοκε

Φάλου τινός 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας 

έπί των γενομένων τροπολογιων ii καί 
έπί ένός κειμένου γενικώτερον, ή δια-
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Φωνία των όποίων καταχωρίζεται είς 

τά Πρακτικά της Συνόδου, καί 

3. ή άξιολόγησις των διαΦωνιων 

αύτων είναι πλέον έσωτερικόν ζήτη

μα της είς ην άνήκουν αύτοκεΦάλου 

Έκκλησιαςι ή όποια δύναται νά ύπσ

aτηρίξπ τήν θετικήν ψηΦον αύτης έπί 

T[i βάσει της άρχης της έσωτερικης 

πλειονοΨηΦίας, έκφράζεται δέ ύπό 

τοϋ Προκαθημένου αύτη ς, διό καί 

δέον δπως προβλεΦθλ είς αύτήν ό 

άναγκαίος χωρος καί χρόνος δι' έσω

τερικήν συζήτησιν έπ' αύτοϋ» . 

Στό 'Άρθρο αύτό βλέπουμε, δτι 

ή όμοφωνία της Μεγάλης Συνόδου 

περιορίζεται aτή μία ψηφο κάθε Το 

πικης ΑύτοκεΦάλου 'Εκκλησίας, Οί 

έπιμέρους διαφωνίες -έΦόσον αύτές 

συμβαίνει νά άποτελοϋν μειοΨηΦία, 

aτό πλαίσιο των τοπικων 'Εκκλησιων

άΦήνονται ώς «έσωτερική ύπόθεσή 

τους »ι πράγμα πού είναι έκκλησιολο

γικως άπαράδεκτο γιά τήν συγκεκρι

μένη Πανορθόδοξη Σύνοδο, δταν μά

λιστα συμβαίνει τό θέμα της διαΦω

νίας νά είναι γιά δογματική ύπόθεση, 

Καί ή περίπτωση αύτή είναι πάρα 

πολύ πιθανή . Λόγου χάρη, τό θέμα της 

αύτοσυνειδησίας καί της ταυτότητας 

της 'Εκκλησίας, πού πραγματεύεται τό 

Κείμενο: «ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙ 

ΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ», εΙναι θέμα έκ

κλησιολογικό, δηλαδή κατεξοχήν δογ-



ματικό . Κατά συνέπεια, δέν είναι θε

ολογικά έπιτρεmό, Ενα Κείμενο πού 

προωθεΤται πρός εγκριση, άπό τή μία 

μεριά νά είσηγεϊται ούσιαστικά τήν 

Προτεοταντική θεωρία τών «κλάδων» 

-νομιμοποιώντας μέ τήν άποδοχή του 

τήν ϋπαρξη πολλών 'Εκκλησιών μέ 

πολύ διαΦορετικά δόγματα- καί άπό 

τήν αλλη ό «Κανονισμός 'Οργανώσεως 

καί Λειτουργίας της Συνόδου» αύτης 

νά άγνοε'ί οτην πράξη τούς ένδε:χ.ό

μενους μειοΨηΦοϋντες 'Ιεράρχες τών 

έπιμέρους Τοπικών Έκκλησιών καί νά 

μην λαμβάνει σοβαρώτατα ύπόψη τίς 

θεολογικές τοποθετήσεις της έπισκο

πικης συνειδήσεώς τους . 

Καί έδώ γενναται τό εϋλογο θεο

λογικό-δογματικό έρώτημα : Πώς θά 

όμολογηθεΤ οτήν προκειμένη περί

πτωση ή μία πίστη τηςΈκκλησίας, «έν 

ένί οτόματι καί μια καρδίφ.; Πώς θά 

μπορέσουν οί Συνοδικοί Πατέρες νά 

ποϋν : «εδοξε τψ Άγίι;ι Πνεύματι καί 

ημΤν»; Πώς θά άποδείξουν δτι εχοuν 

«νοϋν Χριοτοϋ », δπως ύποοτηρίζουν 

οί θεοΦόροι Πατέρες τών Οίκοuμενι

κών Συνόδων της Έκκλησίας; 

Μακαριώτατε, 

Στά δογματικά θέματα, ώς γνω

οτόν, ή άλήθεια δέν βρίσκεται οτήν 

πλειονοΨηΦία τών Συνοδικών Άρχι

ερέων. Ή άλήθεια καθεαυτήν ε[ναι 

πλειοψηφική, γιατί οτήν Έκκλησία ή 

άλήθεια ε[ναι Υποοτατική πραγματι

κότητα. ΓιΙ αύτό, καί όσοι διαΦωνσϋν 

μέ αύτήν, άποκόπτσνται άπό τήν "Εκ

κλησία, άΦοϋ καθαιροϋνται καί άΦο

ρίζονται κατά περίπτωση. Η Αγία καί 

Μεγάλη Σύνοδος δέν έπιτρέπεται νά 

άΦήσει σέ κατώτερα συνοδικά σώ

ματα τό έξαιρετικά σοβαρό θέμα της 

ένδεχόμενης διαΦωνίας τών μειοψη

Φούντων έπισκόπων σέ δογματικά 

θέματα. 'Επιβάλλεται, ώς άνώτατο 

συνοδικό σώμα, νά έπιληΦθεΤ αύτοϋ 

τοϋ θέματος αμεσα, γιατί διαΦορε

τικά ύπάρχει όρατός ό κίνδυνος τοϋ 

Σχίσματος οτήν Έκκλησία, τήν στιγμή 

άκριβώς, πού ή Μεγάλη αύτή Σύνο

δος Φιλοδοξεί νά έπαναβεβαιώσει 

τήν όρατή ένότητα της 'Εκκλησίας μας. 

Μέ βαθύτατο σεβασμό 

άσπάζομαι τήν δεξιάν Σας 

Δημήτριος ΤσελεΥγίδης 

Καθηγητής της ΘεολΟΥικης Σχολης 

τοϋ Α.Π.Θ. 
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Ή Μία, Άγία, Kαθoλικ~ καί Άπoστoλικ~ 

'Ορθόδοξος 'Εκκλησία 

"Είς Κύριος, μία Πίστις, εν Βάπτισμα" 

(Έφεσ. 4, 6). 


