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ΓΕΡ. Ι. ΚΟΝΙΔΑΡΗ
Καθηγητού, Μέλους Κεντρικής Επιτροπής
Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών

«Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ»
«ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΑΙΚΗ»
ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΣ ΑΥΤΗΣ
Ή θέσις τοϋ Αυτοκέφαλου εις τους Οικουμενικούς Διάλογους.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ή συνολική και συμπεπληρωμένη εκδοσις των δύο μελετών: α) « Ή
'Ορθοδοξία, αποστολική και Καθολική και ή Ένότης αυτής» και β) « Ή
Ένότης της Οικουμενικής 'Ορθοδοξίας και το αύτοκέφαλον (σύνοψις
ερευνών)», ώς συμβολή εις τας κατευθυντηρίους γραμμάς και το πλαί
σιον τών Οικουμενικών διαλόγων έπεβάλλετο να γίνη μετά την τελευταίαν
συζήτησιν και τοποθέτησιν τοϋ θέματος: τής θέσεως τής 'Ορθοδόξου Ε κ 
κλησίας εις «το Παγκόσμιον Συμβούλιον τών Εκκλησιών», εις τήν Κεντρι
κήν Έπιτροπήν τοϋ οποίου μετέσχεν ό γράφων τό παρόν, μετά τοΰΣεβ. Μη
τροπολίτου Περιστερίου κ. Χρυσοστόμου. Εις τό ερώτημα ποία ήτο ή συζή
τησις και ή ημετέρα —τών δύο αντιπροσώπων τής 'Εκκλησίας τής Ελλάδος
— τοποθέτησις, κατά τάς συνεδρίας τής Κεντρικής Επιτροπής (16 24 Ίαν.
1987), ή άπάντησις είναι απλή. Ή αϋξησις τοϋ άριθμοϋ τών Προτεσταντικών
'Ομολογιών, αϊτινες ζητοϋν να ένταχθοΰν και εντάσσονται εις τήν δύναμιν
«τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών», χειροτερεύει τήν, ούτως ή άλ
λως, εξ αρχής, μειονεκτικήν θέσιν τής 'Ορθοδοξίας, έφ' όσον ό μεν αριθμός
τών 'Ορθοδόξων Αυτοκέφαλων 'Εκκλησιών παραμένει σταθερός (13) άπό τοϋ
1961, οτε προσήλθον πασαι εις τό εν λόγφ Συμβούλιον (πλην τής εν 'Αλβα
νία ευρισκομένης 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας ζώσης εντός τής κομμουνιστι
κής και άθεου χώρας), ό δε αριθμός τών Προτεσταντικών Όμολογιών άπό
τοϋ 1961 ηύξήθη ύπερμέτρως. Σήμερον είναι τα μέλη «τοϋ Παγκοσμίου
Συμβουλίου Εκκλησιών» 310. Και αί μεν Έκκλησίαι μας είναι 13, αϊ 'Ορθό
δοξοι αί όντως Καθολικαί, εις τάς οποίας προστίθενται ή Παλαιοκαθολική,
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ή 'Αγγλικανική και αί Άντιχαλκηδόνιοι, πού είναι επίσης όλίγαι, ai δε προ
τεσταντικαί Όμολογίαι πάρα πολλαί. Ή Ρωμαϊκή Εκκλησία μετέχει από
του 1961 δια παρατηρητών μεν εις την Γεν. Συνέλευσιν και τήν Κεντρ. Έπι
τροπήν, δια τακτικών μελών δε εις τήν Έπιτροπήν Πίστεως και Τάξεως.
Εντεύθεν προκύπτει άριδήλως, ότι ή παρουσία «της Καθολικής 'Ορθο
δόξου Εκκλησίας» δια τών Αυτοκέφαλων Εκκλησιών πρέπει να παρουσιά
ζη ενότητα, ην έχει εν τη θεωρία και εν τη πράξει δια γενικούς και ειδικούς
λόγους.

ΟΙ γενικώτεροι

λόγοι:

1. Ή παρουσία της Καθολικής ως Οικουμενικής 'Ορθοδοξίας εις τήν
Οίκουμενικήν Κίνησιν πρέπει να είναι π ά ν τ ο τ ε και σ υ ν ε χ ώ ς γεγο
νός β α ρ υ σ ή μ α ν τ ο ν, διότι προσδίδει ε ι ς α υ τ ή ν π ρ ά γ μ α τ ι ο ί
κ ο υ μ ε ν ι κ ό ν χ α ρ α κ τ ή ρ α , ενώ άνευ αυτής παύει το Παγκόσμιον
Συμβούλιον Εκκλησιών ν α ε ί ν α ι Π α γ κ ό σ μ ι ο ν .
2. Ό λόγος εϊναι προφανής, διότι «ή Καθολική 'Ορθόδοξος Εκκλησία»
αποτελεί τήν εν τη ουσία συνέχειαν τής Μιας Αγίας Καθολικής και 'Απο
στολικής 'Εκκλησίας, εφ' όσον παρουσιάζει Ενότητα έν τή ταυτότητι (Iden
titàtseinheit) τής Πίστεως, εις τα θεμέλια τής Διοικήσεως (επίσκοποι 
Σύνοδος μέ άποφασιστικήν ψήφον), τήν λατρείαν—άνευ αύστηρδς ομοιο
μορφίας εις τα δευτερεύοντα στοιχεία αυτής—και τό ήθος, τό όποιον
καθορίζεται από τήν πνευματικότητα και τήν ύψίστην άρετήν τής αγάπης
προς τον Θεόν και τον πλησίον.
3. 'Αλλ' ή παρουσία τής 'Ορθοδοξίας συνδέεται άρρήκτως όχι μόνον
προς τό πρώτον μέγα θέμα και αίώνιον θεμέλιον τής αληθείας τής «εν
Χριστώ ιστορικής Άποκαλύψεως» αυτής, άλλα και προς τό δεύτερον, τήν
όρθήν μέθοδον, τον Διάλογον, ώς μόνιμον τρόπον λειτουργίας τών Συνόδων
τών διαθετουσών κυρίαρχον και άποφασιστικήν ψήφον εις τήν ζωήν τής
Εκκλησίας.
Εις αυτόν τον θεσμόν συνυφαίνεται ή αρχαία χριστιανική και ελληνική
φιλελεύθερα παράδοσις, ώς πολύτιμος κληρονομιά τοϋ Ελληνικού "Εθνους
έν τή Φιλοσοφία. Συνοδικότης σημαίνει διάλογον, κυρίως τών 'Επισκόπων,
ώς διαδόχων τών 'Αποστόλων, περιωρισμένων έν τόπφ (Πολύκαρπος Σμυρ
ναίων), συγκροτούντων και τό άνώτατον άποφασιστικόν όργανον τής 'Εκ
κλησίας, τάς 7 Οίκουμενικάς Συνόδους. Ή Δύσις μετέβαλε, δυστυχώς, τήν
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Σύνοδον εις συμβουλευτικον όργανον, υπό τήν κυριαρχίαν του Ρωμαϊκοϋ
Πνεύματος και του Ρωμαίου Ποντίφηκος, μέχρι της ανόδου εις τον θρόνον
Ιωάννου του ΚΓ'. Δέν εισέρχομαι εις λεπτομέρειας.
4. Ή ακτινοβολία της Οικουμενικής και συνοδικής και ώς «αποστολι
κής 'Ορθοδοξίας» και τής ένότητος αυτής έν τή άληθεία «της ιστορικής
εν Χριστώ άποκαλύψεως» είναι πολύτιμος δι' αυτόν τον κόσμον και κατ'
άκολουθίαν δια το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών. Είναι δε θεμέλιον
πολύτιμον, ότι ό Χριστιανισμός ενεφανίσθη εις τον Κόσμον ώς Εκκλησία
τοΰ Χρίστου και άνεγνωρίσθη ύπ' αύτοΰ ώς τοιαύτη.
Οι είδικώτεροι λόγοι :
1. Ό λ α τα ανωτέρω γεγονότα και παρατηρήσεις είναι πρωταρχικά,
τόσον δια τον Προτεσταντισμόν, καθ' εαυτόν, ώς άπελπιστικώς διηρημένον,
όσον καί δια το Παγκόσμιον Συμβούλιον των Εκκλησιών, δπερ παρουσιά
ζει, ώς εΐδομεν, οξέα προβλήματα, δια τής αυξήσεως τοΰ αριθμού τών Προ
τεσταντικών Όμολογιών (πρβλ. Γ. Κονιδάρη, Τρία οξέα προβλήματα...),
ώς μελών τοΰ έν λόγω Όργανισμοΰ, όσον καί δια τήν παρουσίαν τής 'Ορ
θοδοξίας, ετι δε καί τών καθηκόντων τών μελών τών 'Εκκλησιών αυτών,
μάλιστα τών ιδρυτικών μελών.
2. Καί εξηγούμεθα: Λέγεται συνήθως καί απλώς, ότι ή 'Ορθόδοξος
'Εκκλησία (όρθότερον «ή Καθολική 'Ορθόδοξος Εκκλησία» —ώς είναι ό
τίτλος αυτής, άτε ιστορικώς καί δογματικώς ακριβέστατος—) προσφέρει
τήν μαρτυρίαν αυτής εις τό Παγκ. Συμβούλιον τών 'Εκκλησιών, ενώ το ακρι
βές είναι, ότι προσφέρει τ ή ν ά λ ή θ ε ι α ν α υ τ ή ς , ώ ς σ υ ν ε χ ι σ τ ο ΰ
κ α ί μ ά ρ τ υ ρ ο ς τής 'Αρχαίας αδιαιρέτου Εκκλησίας τών 7 Οίκουμ.
Συνόδων, με τήν Ενότητα έν τή ταυτότητι, περί ής έγένετο ανωτέρω λόγος.
3. 'Εντεύθεν ανακαλύπτει σαφώς καί οξέως τό ζήτημα τής λήψεως
τών αναγκαίων αποφάσεων δια τό θέμα τής επιβαλλομένης αλλαγής τρόπου
ψηφοφορίας εις τό Π.Σ.Ε. έν τή λήψει αποφάσεων ουσιωδών υπό τής
Γενικής Συνελεύσεως, διότι τό πνευματικόν έκκλησιαστικόν μέγεθος τής
'Ιστορικής Καθολικής 'Ορθοδοξίας πρέπει να μή ευρίσκεται έν μειοψηφία,
αλλά καί ή έπίδρασίς της να είναι ανάλογος προς τήν οίκουμενικήν αυτής
βαρύτητα καί σημασίαν, ώς θεματοφύλακος τής αληθείας. Τοϋτο είναι πρω
ταρχικής σημασίας δια τήν κρίσιν τής καταστάσεως, έν ή ζή καί δρςί ή
ημετέρα 'Εκκλησία.
4. Τ ό Π α γ κ ό σ μ ι ο ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν Ε κ κ λ η σ ι ώ ν ε ί ν α ι ,
α τ υ χ ώ ς , έν τ ο ι ς π ρ ά γ μ α σ ι Π α γ κ ό σ μ ι ο ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν
μ ή Ε κ κ λ η σ ι ώ ν , ήτοι όμολογιών, προτεσταντικών πολυαρίθμων, καί
τίνων Εκκλησιών, ών ή ημετέρα προβάλλει τήν εϋλογον αρχή, ότι είναι ή
Μία Αγία Καθολική καί "Αποστολική 'Εκκλησία. Αΰτη καί ένεκα τής θεμε
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λιώδους ταύτης αληθείας δύναται να παράσχη και τ ο π ρ ό τ υ π ο ν δια την
έπιδιωκομένην — αυτός πρέπει να είναι ό σκοπός του Παγκοσμίου Συμβου
λίου των Εκκλησιών— π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ ή ν τ η ς Ε ν ώ σ ε ω ς , διότι
ή Ένωσις δεν δύναται να προέλθη εκ του Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Ε κ 
κλησιών, ε φ ' ό σ ο ν ε ί ν α ι α δ ύ ν α τ ο ς μ ί α Έ κ κ λ η σ ι ο λ ο γ ί α .
Αύτη είναι δυνατή εις τους διμερείς διάλογους.
5. "Οθεν πρέπει να προστεθή, ότι επιβάλλεται να λύση ο Προτεσταντι
σμός το μέγιστον πρόβλημα του, τήν έκκλησιαστικοποίησιν αύτοϋ. Τούτο
θα ώφελήση και τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών. 'Εντεύθεν όμως
ανακύπτει ή μεγίστη ύποχρέωσις «τής Καθολικής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας»
να άναλάβη και πάλιν τήν πρωτοβουλίαν (1920) και νά θέση, ε π ί τ έ λ ο υ ς ,
τ ό θ έ μ α τ η ς α λ η θ ε ί α ς περί της ουσίας του έργου και τών σκοπών
του Π.Σ.Ε., τ.ε. περί της προπαρασκευής τής Ενώσεως τών Εκκλησιών
δια κειμένων έκκλησιολογικώς και επιστημονικώς ισχυρών, παρουσιαζόντων
είς πάσαν περίπτωσιν τάς αρχάς τής αληθείας τής 'Ορθοδοξίας, τής 'Αρχαίας
'Αδιαιρέτου 'Εκκλησίας, ως πρότυπα —μετά συνεννόησιν δέ και συνεργασίαν
τών Αυτοκέφαλων Εκκλησιών, επί τών τιθεμένων προ αυτής κειμένων —
τήν Ενότητα τής 'Εκκλησίας εν τη 'Επισκοπή, τή αυτή τοπική 'Εκκλησία
τών δύο πρώτων αιώνων, οτε αί Καθολικαί Έκκλησίαι, αί ανεξάρτητοι απ'
αλλήλων, ήσθάνοντο έαυτάς ως τήν Μίαν, ώνομάσθησαν δέ οριστικώς έπι
σκοπαί, τοϋ όρου «ή Επισκοπή» προελθόντος άπότόν χαρακτηρισμόν τοϋ
έργου τών 'Αποστόλων ύπό του Ά π . Πέτρου (Πράξ. 1, 20, πρβλ. Γ. Κονιδά
ρη, Ή 'Επισκοπή, Θεολογίας 54 [1983] 209228, 451453). Ό χαρακτηρισμός
μετεβλήθη είς θεσμόν τής τοπικής 'Εκκλησίας. Όθεν έταυτίσθησαν οί όροι:
ΈπισκοπήΈκκλησία, π.χ. Εκκλησία Κορίνθου και 'Επισκοπή Κορίνθου.
'Ενταύθα έχει τήν θέσιν του ό ορισμός τί είναι «Καθολική Εκκλησία» :
Είναι Έπισκοπαί τοπικαί εν ταυτότητι πίστεως, διοικήσεως, λατρείας και
ήθους. Τα δύο κείμενα, τα όποια δημοσιεύονται κατωτέρω, υπηρετούν τόν
σκοπόν τής Παρουσίας τής 'Ορθοδοξίας εις τό Παγκόσμιον Συμβούλιον
'Εκκλησιών.
6. Δεν είναι τυχαΐον τό γεγονός άλλα τουναντίον εύεξήγητον, ότι έπε
κράτησαν από τοΰ τέλους τοΰ Α' αιώνος τυπικώς οί όροι «Επισκοπή» και
«Εκκλησία» και δια τήν τοπικήν Έκκλησίαν, μετά δέ τοϋ ονόματος τών πο
λιτών, τοΰ προσδιορίζοντος τήν εν τόπω άποστολικήν διαδοχήν (ή φιλολογι
κή μορφή Πολύκαρπος Σμυρναίων, Μελίτων Σαρδιανών επίσκοπος). Διατη
ροΰντες νΰν τήν άρχέγονον Παράδοσιν τής 'Εκκλησίας και τό Συνοδικόν
σύστημα τών επισκόπων, οί όποιοι α π ο τ ε λ ο ύ ν κοινωνίαν πίστεως,
μυστηρίων και δή και Θ. Ευχαριστίας, μυστηρίων μέ θεμέλιον τήν τετράδα
τών μυστηρίων, Βάπτισμα, Τερωσύνη, θ . Ευχαριστία, Χρίσμα, εχομεν τήν
ύποχρέωσιν νά παρουσιάζωμεν ταύτα ε'ις τό Π.Σ.Ε. και δή και «τήν διαδοχήν
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των 'Αποστόλων εν τοις έπισκόποις» και τη Συνόδφ, πολλώ μάλλον, ότι
ταύτα δεν αποτελούν απλώς πίστιν της Εκκλησίας τών δύο πρώτων αιώνων,
πού μας έδωκε ύπευθύνως την Κ.Δ., ώς Κανόνα πίστεως καί διοικήσεως και
ήθους, αλλά καί τεκμηριωμένην τήν ίστορικήν άλήθειαν. "Οθεν πρέπει οι
Καθολικοί 'Ορθόδοξοι Θεολόγοι να καταστήσωμεν σαφές: α) εις τήν Ρώμην,
ότι τον β' αιώνα δεν υπήρχαν εν αύτη Πάπαι, αλλά τ α π ε ι ν ο ί ε π ί σ κ ο 
π ο ι , οΐτινες μάλιστα δεν ήγάπων καθόλου τον δρον «ό επίσκοπος», ον έπε
φύλασσον δια τον Θεόν καί τον Χριστόν, προετίμων δε τους όρους «Προ
εστώς» (πρβλ. Ίουστίνου Άπολ. 65 καί 67) καί «ό πρεσβύτερος» (Ειρη
ναίος), καί β) εις τους Προτεστάντας, ότι ύπήρχον έπισκοπαί καί επίσκοποι
τών «Καθολικών Εκκλησιών», εις τάς οποίας έλειτούργουν οί τ ρ ε ι ς 'Ιε
ρ α τ ι κ ο ί β α θ μ ο ί (Α' Κλημ. κεφ. 40 καί 'Ιγνάτιος 7 έπιστολαί: πρβλ.
κλασσικά χωρία Έφεσ. 3, Φιλ. 3 καί 10, Σμυρν. 8  9 , 1), ο ί ό π ο ι ο ι δ ε ν
έ χ ο υ ν α ν ά γ κ η ν μεταρρυθμίσεως, ώς λέγει το 3ον κείμενον ΑΜΤ του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, καί ότι επί δύο αιώνας υπήρχε μία
'Εκκλησία εις έκάστην περιοχήν (έπισκοπήν) με μ ί α ν Θ. Ε υ χ α ρ ι σ τ ί 
α ν μέ συλλειτουργόν τον Έπίσκοπον, γνωστόν κυρίως δια του ονόματος,
καί τό άνώνυμον πλήθος τών πρεσβυτέρων καί διακόνων (πρβλ. Α' Κλημ.
κεφ. 40  44 καί 54, Ίγν. Φιλαδ. 10 παρ. 3, Έφέσ. 3). Δεν είμεθα, λοιπόν, ώς
λέγεται συνήθως εις τό Π.Σ.Ε. κλπ. μάρτυρες μιας τών πολλών παραδόσεων,
α λ λ ά τ ή ς α λ η θ ε ί α ς περί τής ουσίας, μορφής καί Ένότητος τής
'Αρχαίας 'Εκκλησίας, εν τη ταυτότητι τών 'Επισκοπών, ώς θεμελιωδών μορ
φών τής τοπικής 'Εκκλησίας (όχι ομόσπονδοι Έκκλησίαι).

Συμπέρασμα
Κατά ταϋτα ή Ένότης τής Μιας 'Εκκλησίας ύπέρκειται του Αυτοκέ
φαλου, ώστε να επιβάλλεται ή συνεννόησις τών Αυτοκέφαλων 'Εκκλησιών
δια τήν κατ'ούσίαν έπίτευξιν—δια συνεννοήσεως αυτών—ώστε νά γίνεται
ορθή ή κρίσις τών υπό τών Προτεσταντών παρουσιαζομένων κειμένων, π.χ.
του γνωστού κειμένου: Βάπτισμα, Θ. Ευχαριστία, Αειτούργημα (κακώς γρά
φεται Ίερωσύνη), διότι ή Ένότης τής Εκκλησίας εν τή ουσία καί τη μορφή
είναι δογματικώς καί ίστορικοφιλολογικώς καθιερωμένη, καί ευτυχώς θεμε
λιωμένη.
Ή ώρα τής «Καθολικής'Ορθοδόξου Εκκλησίας» έσήμανεν οφείλει να
παρουσίαση τήν όρθόδοξον κρίσιν της περί τών κειμένων τών Προτεσταν
τών, τα όποια μαρτυρούν, ότι δεν υπάρχει παρ' αύτοΐς τό μυστήριον τής
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Τερωσύνης και κατ" άκολουθίαν έκκλησιαστικον και Κανονικον λειτούρ
γημα (ΑΜΤ), ελκον την καταγωγήν του από τους επισκόπους, ουδέ ή θ .
Ευχαριστία. Εΐναι πικρά ή αλήθεια. Δέν υπάρχουν ένεκα τούτου προτε
σταντικοί Έκκλησίαι ή Εκκλησία, το δε «κεχειροτονημένον λειτούργη
μα» (Ordiniertes ΑΜΤ) εΐναι εφεύρημα, καλύπτον την άλήθειαν περί της
ανυπαρξίας Εκκλησίας: δέν έχουν πράγματι ιερείς, ουδέ ίερείας και επι
σκόπους, αν και χρησιμοποιούν τους όρους τούτους, ώς δέν έχουν Βάπτι
σμα και Θ. Εύχαριστίαν.
Γράφομεν δέ ταύτα λαμβάνοντες υπ" όψιν τάς απαντήσεις τών Εκκλησι
ών εις τα τρία κείμενα και τό συμπόσιον της Βοστώνης, τό όποιον δέν αντε
λήφθη, ότι ή α λ η θ ή ς ε π ι γ ρ α φ ή τ ω ν 3 κ ε ι μ έ ν ω ν θ α έ δ ε ι
να εΐ ναι
«Βάπτισμα, Ευχαριστία και λειτούργημα.
Έκθεσις θεολογικών συζητήσεων.»
και όχι «δηλώσεις», άφοΰ μάλιστα περιέχουσιν ανεπίτρεπτους δι" Ε κ κ λ η 
σίας πραγματικός απόψεις και εκφράσεις (πρβλ. Γ. Κονιδάρη, Τό λειτούρ
γημα ΑΜΤ κλπ. 'Αθήναι 1985  6, σελ. 37 έξ.). Ταΰτα έπί τοΰ παρόντος.
Προσεχώς δημοσιεύεται μελέτη μέ τον τίτλον: «Τό μέγα πρόβλημα
της Εκκλησιαστικής Τστορίας και τών Οικουμενικών Διαλόγων: Μορφή
και Ένότης τής Εκκλησίας και ή λύσις του». Αύτη θα μεταφρασθή και
άγγλιστί.
Ή συνέκδοσις, λοιπόν, τών δύο κειμένων υπηρετεί ενα σαφή σκοπόν:
τήν παρουσίασιν τής Ένότητος τής 'Ορθοδοξίας, ώς κριτηρίου παντός κει
μένου τών άλλοδόξων, ώστε να πραγματοϋται και ή Ένότης εις όλα τα κεί
μενα, χρήσιμα εις τους έτεροδόξους οίκουμενιστάς, οί όποιοι πρέπει έπί τέ
λους να μάθουν τήν Καθολικήν Όρθόδοξον αλήθειάν της, άναγκαιοτάτην
και άναπόφευκτον δια τήν πραγματικήν προπαρασκευήν τής Ενώσεως, δια
προσφοράς κειμένων ύπό του Π.Σ.Ε. έκκλησιολογικώς και επιστημονικώς
χρησίμων εις τους διμερείς διάλογους, έξ ών είναι δυνατόν να προέλθη ή
έκκλησιολογική θεμελίωσις τής Έπανενώσεως τής διεσπασμένης Χριστια
νοσύνης.
Αι Αυτοκέφαλοι 'Ορθόδοξοι Έκκλησίαι, έχουσαι ενότητα, οφείλουν
να εϋρουν τρόπους να τήν χρησιμοποιούν έν τη εξετάσει κειμένων τών έτερο
δόξων, άνευ βεβαίως ομοιομορφίας εις τήν διατύπωσιν.
Φεβρουάριος 1987
Γ. Ι. Κ.
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Α'
Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ*
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ
(Ίστορικοδογματικον πλαίσιον)

/

(
Είναι τόσον βαρυσήμαντος και αρχαίος ό όρος ή «'Ορθοδοξία», ώς έν
νοια εκκλησιαστική και ιστορική καί δογματική, ώστε να διαγραφή το πλαί
σιον πάσης διαπραγματεύσεως τοϋ πνευματικού μεγέθους της ιστορίας τοϋ
Χριστιανισμού, ώς Εκκλησίας με τήν πλουσίαν λατρείαν της. Είναι αξιο
σημείωτον ότι φέρεται, αρχικώς τον β' και γ' αιώνα, ώς αποστολική (Εύ
σέβ. Γ, 31).
Εκφέρεται συχνάκις καί μόνη υπό τών πιστών της Εκκλησίας μας,
διότι αυτή γεμίζει τον θρησκευτικόν συναισθηματικόν κόσμον εκατομμυ
ρίων πιστών της γνησίας Καθολικής Εκκλησίας «της καθ' ημάς 'Ανατολής».
Ό θ ε ν είναι εϋλογον, διατί ό έπιχειρών να δώση έν συντομία το περιεχό
μενον αυτής ευρίσκεται προ δυσχερειών, τί να εϊπη καί τί να παράλειψη.
Ό π ω ς είς τέλειος ορισμός τοϋ όρου Εκκλησία είναι δυσχερέστατον εγχεί
ρημα, ούτω καί μία τελεία καί βραχυτάτη διατύπωσις τοϋ περιεχομένου
τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας φαίνεται προβληματική, καί αν εχη ό ιστο
ρικός θεολόγος τήν άγαθήν τύχην νά ζήση τό περιεχόμενόν της είς τάς πη
γάς της καί τήν πλουσίαν άποστολικήν καί έκκλησιαστικήν Παράδοσίν της.
1. Ή νέα Άποκάλυψις έν Χριστώ καί ή πνευματική, λειτουργική καί
ηθική διδασκαλία τής 'Εκκλησίας είναι πολύπλευρος, όπως φαίνεται είς
τήν πίστιν καί λειτουργικήν ζωήν της καί τήν ίσχυράν έκκλησιολογίαν καί
θεολογίαν τών Συνοπτικών (Ευαγγελιστών), τών Πράξεων τοϋ Λουκά καί
τών επιστολών τοϋ Παύλου. Είναι ευτύχημα, ότι, όταν ενεφανίσθη ό Χρι
στός καί ίδρυσε τήν Έκκλησίαν ώς κιβωτόν τής άνυψώσεως καί σωτηρίαν
τοϋ ανθρωπίνου γένους, ή Ελληνική γλώσσα καί ό Ελληνικός πολιτισμός
έκυριάρχουν τής Έλληνορρωμαϊκής Οικουμένης, ώστε κατέστη εύκολος ή
διάδοσις τής Χριστιανικής θρησκείας.

* Έν αντιδιαστολή προς τον όρον, τον όποιον χρησιμοποιούν αί 5 ελάσσονες
Έκκλησίαι τής 'Ανατολής, αί άπορρίπτουσαι τάς Οικουμενικός Συνόδους, Χαλκηδόνος
(451), έξ ου καί Άντιχαλκηδόνιοι, Κωνσταντινουπόλεως (553), Κωνσταντινουπόλεως ΣΤ'
(680), Πενθέκτην (690  691) καί τήν Ζ' Νικαίας (787). Αί έν λόγω Έκκλησίαι ονομάζονται
α) Κοπτική 'Ορθόδοξος (Αίγυπτος), 3) Αίθιοπική, γ) Συριακή, δ) 'Αρμενική και ε) τοϋ
Malabar 'Ορθόδοξος τής Ν. 'ίνδίας. Με τάς έν λόγω 'Εκκλησίας (όνομαζομένας)
διεξάγεται υπό τής Καθολικής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας επίσημος διάλογος προς προπαρα
σκευή ν τής Ενώσεως.
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Τρία εΐναι τα μεγάλα γεγονότα, μετά την Άνάστασιν και την Άνάλη
ψιντοΰ Κυρίου: α) Ή στερέωσις μετά την Πεντηκοστήν της Εκκλησίας ώς
ιεραποστολικής εις ενα έν παρακμή μ^ν ζώντα κόσμον, αλλά ποθοϋντα τήν
άπολύτρωσιν, β) τα 'Ιεροσόλυμα, ή πόλις του Χρίστου και των "Αποστόλων
με επικεφαλής τον Πέτρον, και ή Ελληνική "Αντιόχεια, όπου έδρασαν ό
Πέτρος και ό Παύλος, απετέλεσαν τήν άπιρχήν τ η ; Μ τ / ί λ η ; Ιεραποστολι
κής δράσεως, ιδίως τοϋ Παύλου, ό όποιος 'ίδρυσε και έστερέωσε τάς πρώτας
Εκκλησίας εις τήν Μ. "Ασίαν και τήν'Ελλάδα, ώς άπαρχήν των Ευρωπαϊ
κών Εκκλησιών τοϋ Χρίστου, γ) ή εντός βραχέως χρόνου προσχώρησις
μέρους τοϋ Έλληνισμοΰ, ό όποιος εγκατέλειψε βαθμιαίως τον μΰθον και
προσήλθεν εις τήν ίστορικήν έν Χριστώ άποκάλυψιν, καθ" δν χρόνον ή
Ρώμη έδέχετο τον Χριστιανισμόν και καθίστατο ή πόλις τοϋ μαρτυρίου,
κατά τήν έποχήν τοϋ διωγμοΰ τοϋ Νέρωνος (64 μ.Χ.), τών δύο κορυφαίων
'Αποστόλων, τοϋ Πέτρου και τοϋ Παύλου.
2. Αι ίστορικαί Έκκλησίαι, και δή και αί μεγάλαι "Αντιοχείας και Ρώ
μης, όχι μόνον έδωκαν μορφήν εϊς τον θεμελιώδη δια τήν ζωήν τής Εκκλη
σίας θεσμόν, έπικρατήσαντα εις τας τοπικάς "Εκκλησίας, εις τον θεσμόν
τής αποστολικής λειτουργίας τής " Ε π ι σ κ ο π ή ς (Πράξ. 1, 20. Α' Τιμ. 3, 1
και Α' Κλήμεντος κεφ. 40  44 και 54), άλλα και τον ήγέτην τών 'Εκκλησιών,
τον έπίσκοπον ααμα τοις πρεσβυτέροις και διακόνοις» (κατά τον μάρτυ
ρα Ίγνάτιον Άντιοχέων). Το ιστορικόν γεγονός τής Διαδοχής τών 'Απο
στόλων έν τοις έπισκόποις τών τοπικών Εκκλησιών, πού ώνομάσθησαν
Καθολικαί, κατέστη αποστολική και έκκλησιολογική πεποίθησις εις τάς
κλειστάς ενότητας, τοπικάς 'Εκκλησίας. Αύται μας έδωκαν με σπανίαν Ίσχύν
τής ιστορικής συνειδήσεως από τών μέσων τοϋ β' αιώνος τήν Καινήν Δια
θήκην (τελικώς 27 βιβλία, άρχαί δ' αιώνος), ώστε να εχωμεν, χάρις εις τήν
διαφύλαξιν τής αποστολικής παραδόσεως υπό τών υπευθύνων ηγετών τών
Καθολικών Εκκλησιών, τον Κανόνα τής πίστεως, συνδεόμενον προς τήν
ίστορικήν έν Χριστώ "Αποκάλυψιν. Ούτω κατέστη δυνατή ή άπόκρουσις
τών αιρέσεων επιτυχώς, ώς και ή ύπερνίκησις τής έχθρότητος τοϋ Κράτους
και τών κοσμικώς σκεπτόμενων. Εΐναι, ένεκα τούτων, τοσοΰτον τό βάθος
και τό πλάτος τοϋ θεμελιώδους όρου, ό όποιος εις τον πολυμέτωπον αγώνα
ήρχισε ν' αναδεικνύεται έν τή 'Εκκλησία, τ.ε. ή 'Ορθοδοξία τών Καθολικών
Εκκλησιών ή «τής κατά τήν Οίκουμένην Καθολικής Εκκλησίας» (μαρτύ
ριον Πολυκάρπου 156  166), ώστε να ερμηνεύεται ή διαμόρφωσις τών
Σχολών 'Αλεξανδρείας και 'Αντιοχείας, έξ ων προήλθον οί μεγάλοι Πα
τέρες τής 'Εκκλησίας.
Ή σκιαγράφησις τοϋ περιεχομένου τής "Εκκλησίας ώς ορθοδοξίας
εΐναι δυσχερής. "Ομως θα ήδυνάμεθα εις τό σημεΐον τοϋτο να συνοψίσωμεν
τό περιεχόμενόν του, ώς προκύπτει από τό όλον έργον τοϋ εξόχου τέκνου
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της Σμύρνης, ό όποιος υπήρξε μάρτυς και επίσκοπος Λουγδούνου—Λυών
της Γαλλίας—και απολογητής του Χριστιανισμού, του Ειρηναίου. Ή τ ο ό
μαθητής του Πολυκάρπου.
« Ό Χριστιανισμός είναι ή αλήθεια περί του τριαδικού Θεοϋ καί της εν
Χριστώ άποκαλύψεως περί τών νέων σχέσεων Θεοΰ καί άνθρωπου καί τής
άπολυτρώσεως καί ή Εκκλησία είναι το περιεχόμενον του Χριστιανισμού».
3. «'Αρχή σοφίας ή τών ονομάτων επίσκεψις», ελεγεν ό Μέγας Βασί
λειος, παραλαβών τοΰτο άπό τους προγόνους μας. Ή πληρότης τής εν τη
'Εκκλησία του Χρίστου αληθείας εΐναι το πρώτον προς έξέτασιν ζήτημα,
διότι πρέπει να δικαιολογηθή ό χαρακτηρισμός Όρθόδοξος, ώς ή διαρκής
καί ασφαλής διαφύλαξις τής ιστορικής αληθείας τοΰ Ευαγγελίου του Χρί
στου περί Θεοϋ καί ανθρώπου, ώς τέκνου του ΘεοϋΠατρός καί τής εν Α
γίω Πνεύματι ζώσης καί δρώσης ημετέρας Εκκλησίας. Ποίος είναι ό πλη
ρέστερος χαρακτηρισμός, ό όποιος αιτιολογεί τον δρον 'Ορθοδοξία;
4. Ό πλήρης όρος δίδεται εϊς πολλά κείμενα τοΰ παρελθόντος, εκ τών
οποίων εχομεν πρόχειρον ευτυχώς εν καί έπίσημον. Πρόκειται περί τοΰ
κειμένου «τοΰ Συνοδικοΰ τόμου» τής ανακηρύξεως τής Αυτοκέφαλου 'Εκ
κλησίας τής Ελλάδος (όχι αναγνωρίσεως τής «αύτογνώμονος» αντικανονι
κής πράξεως τής 'Αντιβασιλείας τοΰ "Οθωνος τοΰ 1833), εκδοθέντος τον
Ίούνιον τοΰ 1850 υπό τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου. Μέχρι του έτους
732  733, ή 'Εκκλησία τής Ελλάδος ήτο τμήμα τής άρχαιοτέρας διοι
κήσεως τοΰ Άνατολικοΰ Ίλλυρικοΰ —κατ' ούσίαν τής 'Ελληνικής Βαλκα
νικής ή τής άλλως λεγομένης Χερσονήσου τοΰ Αίμου— ή οποία ύπήγετο
έκκλησιαστικώς εις τον Πάπαν «τής πρεσβυτέρας» Ρώμης. Βεβαίως τοΰτο
ήτο άντικανον'ικόν, διότι άπό τοΰ 395 τό Άνατολικόν Ίλλυρικόν ύπήγετο
εις τήν Άνατολικήν Ρωμαϊκήν Αύτοκρατορίαν, ή οποία εύρίσκετο έπί τής
όδοΰ τοΰ εξελληνισμού μέ κύριον παράγοντα τήν Έκκλησίαν.
5. Εις τό Έλληνικόν Βυζάντιον διεμορφώθη ή Καθολική 'Ορθόδοξος
'Εκκλησία, ώς ό μέγας παράγων μεταμορφώσεως τοΰ Ρωμαϊκού Κράτους
εις Έλληνικόν Βυζαντινόν. Τότε ή ελληνική μόρφωσις, φιλοσοφία, γλώσσα
(τών 7 Οικουμενικών Συνόδων) καί παιδεία, ώς έχρησιμοποιήθη ύπό τών
μεγάλων Πατέρων τής χρυσής εποχής τών ελληνικών γραμμάτων τοΰ δ' καί
ε' αιώνος (Μ. Βασιλείου, Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, Γρηγορίου τοΰ Νύσσης,
Χρυσοστόμου, Κυρίλλου "Αλεξανδρείας κ.ά.), έστήριζε τήν Όρθοδοξίαν
τής Καθολικής 'Εκκλησίας καί τήν ενότητα τοΰ Βυζαντίου. Εις τον αγώνα
προς διαφύλαξιν τής ορθοδοξίας τής Καθολικής 'Εκκλησίας τό Οίκουμενι
κόν Πατριαρχεΐον απέβη ό φορεύς* τής ένότητος τοΰ λαοΰ τής "Ανατολικής
* Πρβλ. Σ ά ρ δ ε ω ν Μ α ξ ί μ ο υ ,
θοδοξία, Θεσσαλονίκη 1975.
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Αυτοκρατορίας, ή οποία περιωρίζετο όλο και περισσότερον εις τον έλλη
νικον χώρον. "Η άμυνα προς την Ρωμαιοκαθολικών Δύσιν ενίσχυσε την
Όρθοδοξίαν τοΰ Πατριαρχείου και τον δεσμον με τον λαόν.
Γ
Η καθιέρωσις του όρου 'Ορθοδοξία συνετελέσθη από του ι'  ια' αιώ
νος, δτε το 1054 έπήλθεν το Σχίσμα της Δυτικής Εκκλησίας. Μεταξύ του
ι' και ιγ' αιώνος άνεγεννήθη και ή εθνική ελληνική συνείδησις (βασίλειον
της Νικαίας, 12041261), ό δε σύνδεσμος μεταξύ της Καθολικής'Ορθο
δόξου Εκκλησίας και τοΰ Ελληνικού "Εθνους απέβη έκτοτε ισχυρότερος,
και διότι είχε συντελέσει εις τήν διαφύλαξιν τής 'Ορθοδοξίας και του Ε λ 
ληνικού "Εθνους, ώς φορέως ουχί μόνον τοΰ Ελληνικού "Εθνους και τοΰ
Ελληνισμού (300 π.Χ.  565 μ.Χ.), άλλα και τής μακραίωνος παραδόσεως
τής γνήσιας οίκουμενικότητος τής 'Αρχαίας Καθολικής 'Εκκλησίας (πρβλ.
Γερ. Ι. Κονιδάρη, Ή άρσις τοΰ Βουλγαρικού Σχίσματος εν τω πλαισίω τής
Καθολικής 'Ορθοδοξίας τοΰ Έλληνισμοΰ, 'Αθήναι 1971).
6. Κατά τήν ώραν τής πτώσεως τοΰ Βυζαντίου (1453) ή Καθολική 'Ορ
θόδοξος 'Εκκλησία, ή οποία εις τήν άρχαίαν μορφήν της είχεν ενώσει επί
Ρωμαιοκρατίας τό Έλληνικόν "Εθνος, κατά τρόπον ίσχυρόν, όσον ουδεμία
άλλη δύναμις πρότερον, απέβη ή σωτήριος κιβωτός τοΰ Έλληνικοΰ "Εθνους.
Τότε ή λέξις Καθολική υπεχώρησε προ τής λέξεως 'Ορθοδοξία, ή οποία ήτο
όμως περιεκτική αυτής, θ α ϊδωμεν τον άποχρώντα λόγον κατωτέρω ασχέ
τως τής λαϊκής ροπής να κρατή τήν μίαν λέξιν όρον, πού έπί Τουρκοκρατίας
ακόμη έγέμιζε τήν ζωήν τοΰ λαού.
Τ
Ητο τότε ή 'Εκκλησία, πού διετήρει τήν άρχαίαν καθαρότητα τής πί
στεως άλλα και τής ζωής διά τον ύπόδουλον χριστιανικόνλαόν, ή 'Εκκλη
σία τοΰ Ευαγγελισμού, τής "Αναστάσεως και τής ελπίδος. Ό ευαγγελισμός
τής 'Αναστάσεως, αποστολικής προελεύσεως, εθεσεν άνεξίτηλον τήν σφρα
γίδα του εις τήν ούσίαν και μορφήν —ύμνολογίαν και τέχνην— εις τήν Ό ρ 
θοδοξίαν τής Καθολικής Εκκλησίας τής 'Ανατολής, ώστε να δοθή κατά
τους νεωτέρους χρόνους ό χαρακτηρισμός τής 'Εκκλησίας μας ώς Εκκλη
σίας τής 'Αναστάσεως. Διά τον λαόν απέβη κατά τήν άκολουθηθείσαν έπο
χήν ή Εκκλησία τής "Απολυτρώσεως και τής ελπίδος τής ελευθερίας.
7. Όταν ήλθεν ή ευτυχής ώρα τής 'Επαναστάσεως τής Εθνικής Παλιγ
γενεσίας (1821), έπειτα άπό πολλά: επαναστάσεις κατά τών Τούρκων, εις
τάς οποίας έπρωτοστάτει πάντοτε ή Εκκλησία (με πλήθος νεομαρτύρων)
τοΰ Γένους τών Ελλήνων, τότε διεκόπησαν αυτομάτως αί σχέσεις τών εν
Ελλάδι Μητροπόλεων, 'Αρχιεπισκοπών και 'Επισκοπών προς τήν «μητέ
ρα Μεγάλην τοΰ Χριστού Έκκλησίαν», τό Οίκουμενικόν Πατριαρχεϊον.
Πρέπει να σημειωθή, ότι και τότε, όπως πάντοτε, τό Οίκουμενικόν Πατρι
αρχεϊον διετήρει τα αρχαία χαρακτηριστικά, τήν γνησίαν οικουμενικότητα
τοΰ αρχεγόνου Χριστιανισμοΰ και τήν άποστολικήν όρθοδοξίαν τής πάρα
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δόσεως του. Ή. μέριμνα δια τον λαον και ή ύπεράσπισις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων του Γένους άνήκεν εις την άποστολήντης και δια τοΰτο ηύνό
ησε δι' ηγετών (Γρηγόριος ό Ε' και πλήθη επισκόπων) την έθνικήν παλιγ
γενεσίαν. Ανεδείχθη κατά τον ιθ' αιώνα, κατά τον αγώνα προς διατήρησιν
των εθνικών προνομίων, δτε εξεπλήρωσε και πάλιν την λαϊκήν αποστολή ν
της.
Μέγας είναι ό αριθμός επισκόπων και κληρικών μαρτύρων, διότι ό
άγων του 1821 διεξήχθη «διάτήν πίστιν και έλευθερίαν» (ΐδε κείμενα αυθεντι
κά υπό Ήλ. Οικονόμου, "Αθήναι 1985).
8. θ ά άπετέλει δια τήν άποστολικήν Έκκλησίαν της Ελλάδος και τήν
Όρθοδοξίαν καθόλου γεγονός βαρυσήμαντον, εάν έγίνετο: α) ή κανονική
άνακήρυξις του Αυτοκέφαλου επί Καποδιστρίου —ώς αρχικώς ήθελεν ό
σπουδαίος Κυβερνήτης— β) εάν άπέκτα κανονικόν Καταστατικόν Χάρτην
και πρόγραμμα, γ) εάν ελυεν, ώς ήδύνατο τότε, τό οίκονομικόν αυτής πρό
βλημα (αυτάρκεια), θά ήτο ασφαλής και δ) αν έλυε τό μέχρι σήμερον άλυ
τον πρόβλημα, της μορφώσεως του Κλήρου της Ελλάδος και ειδικών στε
λεχών αυτής. Ή ϊδρυσις της Θεολογικής Σχολής εις τό Πανεπιστήμιον
Αθηνών (1837) και εΐτα τής Θεσσαλονίκης (1945) δεν ένετάχθη εις εν πρό
γραμμα. Συνέβησαν δε γεγονότα μαρτυροϋντα, ότι οι εκκλησιαστικοί άν
δρες, οί τόσον άγωνισθέντες υπέρ τής ελευθερίας, δεν ήσαν έτοιμοι δια τοι
αϋτα έργα («ήσαν, λέγει περιέργως ό Ανδρούτσος, υδαρείς τον χαρακτή
ρα»). Οΰτως ή Βαυαρική 'Αντιβασιλεία, με σύμβουλον τον εύφυδ πατριώτην
μεν άλλα ουχί έκκλησιαστικόν πολιτικό ν, τον Θεόκλητον Φαρμακίδην,
άρχιγραμματέα τής 'Ιεράς Συνόδου και καθηγητήν του Πανεπιστημίου 'Αθη
νών, διεμόρφωσεν κατά τό πρότυπον του Βαυαρικού Κονσιστορίου Κατα
στατικόν Χάρτην τής 'Εκκλησίας, ύποτεταγμένης εις τήν Πολιτειοκρατίαν
μέ πανίσχυρον τον Βασιλικόν Έπίτροπον. Ταϋτα ανετράπησαν μόνον τό
1923.
9. Ή κανονική άνακήρυξις τοϋ Αυτοκέφαλου τής Εκκλησίας τής Ε λ 
λάδος μόλις τό 1850 (όχι άναγνώρισις τής αντικανονικής ενεργείας τοϋ
1833) εδωκεν τήν εύκαιρίαν εις τό Οίκουμενικόν Πατριαρχεϊον εις τον τό
μον να υπενθύμιση, ότι «ή Καθολική 'Ορθόδοξος Εκκλησία» τής Ελλάδος
έδει να διατήρηση τήν δογματικήν ενότητα και τα κανονικά θεμέλια τής
'Ορθοδοξίας, ώστε ν' άποβή κατ' ούσίαν ελευθέρα Εκκλησία εν έλευθέρω
κράτει και εν συνεργασία μετ" αύτοϋ. Όμως έπεκράτησεν ή Πολιτειοκρα
τία (1833) και εις τους νέους νόμους Σ' και ΣΑ'. Τό 1923 άνέλαβεν ή 'Ιεραρ
χία τής 'Εκκλησίας τής Ελλάδος τήν διοίκησιν χάρις εις τον Άμ. Άλιβι
ζάτον και τον Χρυσόστομον Παπαδόπουλον, Άρχιεπίσκοπον 'Αθηνών και
πάσης 'Ελλάδος (1923  1938).
Ή ανατροπή τής Πολιτειοκρατίας (κατάργησις τοϋ Βασιλικού Έπι

