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«Ζ Δθθιεζία καο αληαπνθξηλνκέλε ζην ρξένο λα καξηπξεί ηελ αιήζεηα 

θαη ηελ απνζηνιηθή ηεο πίζηε, απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηνλ διάλογο θπξίσο 

κε ηνπο εηεξνδόμνπο Υξηζηηαλνύο. Με ηνλ ηξόπν απηό θαη ν ινηπόο 

ρξηζηηαληθόο θόζκνο γλσξίδεη αθξηβέζηεξα ηε γλεζηόηεηα ηῆο Οξζνδόμνπ 

Παξαδόζεσο, ηελ αμία ηεο παηεξηθήο δηδαζθαιίαο, ηε ιεηηνπξγηθή εκπεηξία 

θαη ηελ πίζηε ησλ Οξζνδόμσλ. Οη δηάινγνη πνπ δηεμάγεη ε Οξζόδνμνο 

Δθθιεζία δελ ζεκαίλνπλ πνηέ ζπκβηβαζκό ζε δεηήκαηα πίζηεσο». Ο 

δηαρξηζηηαληθόο ζενινγηθόο δηάινγνο θξίλεηαη αλαγθαίν λα ζπλνδεύεηαη 
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πάληνηε «ππό ηεο ελ ησ θόζκῳ καξηπξίαο δηά πξάμεσλ ακνηβαίαο 

θαηαλνήζεσο θαη αγάπεο…, απνθιεηνκέλεο πάζεο πξάμεσο πξνζειπηηζκνύ, 

νπλίαο ή άιιεο πξνθιεηηθήο ελεξγείαο νκνινγηαθνύ αληαγσληζκνύ». 

Οη παξαπάλσ αλαθνξέο ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο πλόδνπ ηεο Οξζόδνμεο 

Δθθιεζίαο (Μήνςμα §3 θαη Σσέζειρ ηηρ Οπθοδόξος Εκκληζίαρ ππορ ηον λοιπόν 

σπιζηιανικόν κόζμον §23) πεξηθιείνπλ κέζα ζε ιίγεο γξακκέο ηνλ ιόγν ηνπ 

δηαιόγνπ αιιά θαη ηηο βαζηθέο αξρέο θαη πξνϋπνζέζεηο ηνπ, όπσο ηηο επέδεημε 

από ηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα ε Οξζνδνμία κε ζπληνληζηή θαη πξσηνπόξν ην 

Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν θαη ζπληέιεζαλ ζηε δεκηνπξγία, ζηε δηακόξθσζε 

θαη ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηεο Οηθνπκεληθήο Κίλεζεο. πλδένληαη αξκνληθά 

κε ηελ πεξηώλπκε Παηξηαξρηθή θαη πλνδηθή Δγθύθιην ηνπ 1920 «Πξνο ηαο 

απαληαρνύ Δθθιεζίαο ηνπ Υξηζηνύ», θαζώο θαη κε ηνλ νξακαηηζκό, ηνλ 

δεκηνπξγηθό ελζνπζηαζκό θαη κε ηελ νιόςπρε πίζηε ζηνπο ζθνπνύο ηνπ 

δηαιόγνπ πνιιώλ πξσηεξγαηώλ ηεο Οηθνπκεληθήο Κίλεζεο. 

 Έλα από απηά ηα πξόζσπα πνπ δηαδξακάηηζε ζεκαληηθό ξόιν ζηηο 

πξώηεο θάζεηο ηεο Οηθνπκεληθήο Κίλεζεο θαη έδεζε ηελ ίδηα επνρή κε 

θπζηνγλσκίεο πξώηνπ κεγέζνπο, κε πξσηνπόξνπο θαη εκςπρσηέο ηεο ελσηηθήο 

πξνζπάζεηαο ησλ Δθθιεζηώλ, όπσο ν Μεηξνπνιίηεο Θπαηείξσλ Γεξκαλόο 

(ηξελόπνπινο), ν Ακίιθαο Αιηβηδάηνο θαη ν π. Γεώξγηνο Φισξόθζθπ, είλαη ν 

από Κνξίλζνπ Αξρηεπίζθνπνο Ακεξηθήο Μηραήι Κσλζηαληηλίδεο. Οη 

παξαπάλσ αλαθνξέο εθθξάδνπλ απηό αθξηβώο ζην νπνίν απνζθνπνύζε ε 

ζενινγία θαη ε νηθνπκεληθή πξννπηηθή ηνπ Μηραήι. 

 Ήδε από ην 1927 ν Αξρηκαλδξίηεο Μηραήι Κσλζηαληηλίδεο ζπκκεηέρεη 

σο κέινο νξζνδόμσλ αληηπξνζσπεηώλ ζηηο δηεθθιεζηαζηηθέο θαη ζενινγηθέο 

ζπδεηήζεηο θαη παξίζηαηαη ζε όιεο ηηο ζπζθέςεηο ησλ παγθόζκησλ θηλήζεσλ, 

πξνδξόκσλ ηνπ Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ Δθθιεζηώλ (ΠΔ), «Πίζηε θαη 

Σάμε» (Faith & Order) θαη «Εσή θαη Δξγαζία»  (Life & Work).  

Πην ζπγθεθξηκέλα δηεηέιεζε αληηπξόζσπνο ηνπ Οηθνπκεληθνύ 

Παηξηαξρείνπ ζην πλέδξην ηεο «Πίζηεο θαη Σάμεο» ζηε Λσδάλλε ην 1927.  

Σν θαινθαίξη ηνπ 1930 έιαβε κέξνο ζηε δηάζθεςε Αγγιηθαλώλ Οξζνδόμσλ 

ζην Λνλδίλν θαη ην 1931 εθπξνζώπεζε ην Παηξηαξρείν Αιεμαλδξείαο ζην 

πλέδξην ηνπ Λάκπεζ. Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζην Λνλδίλν 

(Απξίιηνο 1927-Αύγνπζηνο 1939) πιεξνθνξεί ηνπο αγγιηθνύο ζενινγηθνύο 

θύθινπο ζρεηηθά κε ηε δσή ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο, αξζξνγξαθεί ζε 

εθθιεζηαζηηθά πεξηνδηθά θαη γξάθεη θαηαηνπηζηηθέο αληαπνθξίζεηο γηα ηε 

δσή ηεο Αγγιηθαληθήο Δθθιεζίαο, θαζώο επίζεο θαη γηα ηα ζπκβαίλνληα θαη 
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ζρεδηαδόκελα ζηελ Οηθνπκεληθή Κίλεζε. Σν 1937 εθπξνζώπεζε ην 

Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν ζηα ζπλέδξηα «Εσήο θαη Δξγαζίαο» ζηελ Ομθόξδε 

θαη «Πίζηεο θαη Σάμεο» ζην Δδηκβνύξγν. Γηα ηε κεγάιε δξάζε ηνπ θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξόζθεξε ζηελ Δθθιεζία ηηκήζεθε κε ην νθθίθην ηνπ 

Μεγάινπ Αξρηκαλδξίηε ηόζν από ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδαο όζν θαη από ην 

Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν.  

Ζ παξνπζία ηνπ αξγόηεξα ζηελ Ακεξηθή (Γεθέκβξηνο 1949) ηνλώλεη ηελ 

νξζόδνμε ζπκκεηνρή ζηα δηεζλή εθθιεζηαζηηθά ζπλέδξηα, ηδίσο ηνπ ΠΔ.  

Καζηζηά κάιηζηα ην 1952 ηελ Διιεληθή Οξζόδνμε Αξρηεπηζθνπή κέινο ηνπ 

Δζληθνύ πκβνπιίνπ Δθθιεζηώλ ηνπ Υξηζηνύ ησλ ΖΠΑ. Σν πκβνύιην 

ζεσξήζεθε ζε εζληθό επίπεδν παλνκνηόηππν κε ην ΠΔ, πνπ είρε ηδξπζεί ην 

1948 θαηά ηελ πξώηε Γεληθή πλέιεπζε ζην Άκζηεξληακ. Σνλ Αύγνπζην ηνπ 

1954 ζπκκεηείρε σο αληηπξόζσπνο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ ζηε Β΄ 

Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΠΔ ζην Έβαλζηνλ ηνπ ηθάγνπ, όπνπ κίιεζε κε ζέκα: 

«Ζ παξνύζα έληαζηο ησλ ζρέζεσλ ησλ ιαώλ ηνπ θόζκνπ πξνο αιιήινπο θαη ε 

ελόηεο εκώλ ελ Υξηζηώ». ηελ νινκέιεηα ηεο πλέιεπζεο ν Αξρηεπίζθνπνο 

Μηραήι αλέγλσζε ηελ πνιύθξνηε Γήισζε ησλ Οξζνδόμσλ, έλα θείκελν πνπ 

από ηόηε απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο Οξζόδνμνπο. ηελ ίδηα 

πλέιεπζε ν Μηραήι εμειέγε ηηκεηηθά έλαο από ηνπο έμη Πξνέδξνπο ηνπ 

παγθόζκηνπ απηνύ εθθιεζηαζηηθνύ νξγαληζκνύ. Σν 1956 ζπκκεηείρε ζηηο 

εξγαζίεο ηεο  Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΔ.  

Αο δνύκε πνιύ ζύληνκα, όζν επηηξέπνπλ ηα ζηελά ρξνληθά όξηα ηεο 

εηζεγήζεώο καο, πνηεο είλαη οι βαζικές ζσνηεηαγμένες ηης οικοσμενικής ηοσ 

οπηικής. Γηα λα θαηαιάβνπκε θαιύηεξα ηηο ζέζεηο ηνπ πξέπεη λα έρνπκε 

ππόςε καο όηη ν Αξρηεπίζθνπνο Μηραήι δεη θαη δξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

«νηθνπκεληθήο αθύπληζεο» ζε όιεο ηηο Δθθιεζίεο, δειαδή ζην 

πξνπαξαζθεπαζηηθό ζηάδην, όπσο επίζεο θαη ζηα πξώηα απνθαζηζηηθά 

βήκαηα ηνπ ΠΔ. Πξόθεηηαη γηα ηελ πην δύζθνιε πεξίνδν. Σελ πεξίνδν απηή 

νηθνδνκείηαη ε απηνζπλεηδεζία ηεο Οξζνδνμίαο σο επξηζθόκελεο απέλαληη 

(vis-a-vis) ζηνπο νξγαληζκνύο θαη ηηο πξνδξνκηθέο νηθνπκεληθέο θηλήζεηο. Οη 

νξζόδνμνη είραλ ηελ πεπνίζεζε όηη βξίζθνληαλ ζην ζηάδην ηεο παξαηήξεζεο 

θαη ηεο κειέηεο, πξηλ ηελ  απόθαζε πεξί ηεο νξηζηηθήο ζηάζεο έλαληη ηεο 

Οηθνπκεληθήο Κίλεζεο.  

Δίλαη αμηνπξόζεθην όηη κέζα ζε απηή ηελ πνιύ δύζθνιε πεξίνδν ν 

Μηραήι θαηάθεξε λα ζπλδπάζεη ηελ πηζηή αθνζίσζε ζηε δηδαζθαιία ηεο 

αδηαίξεηεο Δθθιεζίαο κε ηελ επξύηεηα ηνπ πλεύκαηνο σο πξνο ην ζέκα ησλ 
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ζρέζεσλ ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο κε ηηο άιιεο Δθθιεζίεο θαη Οκνινγίεο. ε 

κηα επνρή πνπ ζενινγηθνί θαη εθθιεζηαζηηθνί θύθινη παξεμεγνύλ εύθνια ηα 

νηθνπκεληθά αλνίγκαηα ν Μηραήι δελ δηζηάδεη λα ελζαξξύλεη ηνλ δηάινγν, λα 

εμάξεη ηα αγαζά ηνπ γηα όιεο ηηο δηαιεγόκελεο Δθθιεζίεο θαη λα εθηηκήζεη 

ζεηηθά ηηο άιιεο Δθθιεζίεο, κε νξηζκέλεο βεβαίσο επηθπιάμεηο.  

Αθεηεξηαθό ζεκείν ηεο νηθνπκεληθήο ηνπ πξννπηηθήο είλαη όηη ε 

νινθιήξσζε ηεο ελσηηθήο πξνζπάζεηαο απνηειεί ρξένο θαη νθεηιή έλαληη ηνπ 

Θενύ θαη ηνπ έξγνπ Σνπ ελ Υξηζηώ θαη επνκέλσο «επινγεκέλν ζηόρν». 

Θεσξεί δε όηη «πάζα πξνζέγγηζηο απνηειεί επνίσλνλ ζεκείνλ δηα ηελ 

εηξήλεπζηλ ηνπ θόζκνπ θαη επινγίαλ Θενύ». Ζ ζέζε απηή βξίζθεηαη ζε πιήξε 

αξκνλία κε ηα νξάκαηα ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ. Καη ζήκεξα ν 

Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο Βαξζνινκαίνο ζεσξεί ηελ πξνζπάζεηα δηαιόγνπ 

θαη ζπλάληεζεο σο θάηη ηεξό, θαη θάλεη ιόγν γηα ην «κπζηήξην ηεο 

ζπλάληεζεο».  

Από ηε δσδεθαεηή (1927-1937) ζπλαλαζηξνθή ηνπ κε ηελ Αγγιηθαληθή 

Δθθιεζία είλαη πεπεηζκέλνο γηα ηελ ακθίδξνκε σθέιεηα ηνπ δηαιόγνπ. Οη 

αγγιηθαλνί από ηε κηα,  ηνπο νπνίνπο ζεκεησηένλ ραξαθηεξίδεη «αδειθνύο», 

ζα γλσξίζνπλ θαιιίηεξα ηελ πίζηε θαη ηελ παξάδνζε ηεο αξραίαο Δθθιεζίαο 

θαη νη νξζόδνμνη από ηελ άιιε ζα σθειεζνύλ από απηνύο ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηελ θνηλσληθή δξάζε θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ρξηζηηαληθώλ 

αιεζεηώλ. Ο Μηραήι δηαπηζηώλεη εηιηθξηλή επηζπκία από ηελ πιεπξά ησλ 

αγγιηθαλώλ λα πξνζεγγίζνπλ όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν ηε δηδαζθαιία ηεο 

Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο θαη κηιάεη κε ελζνπζηαζκό γηα ηελ Αγγιηθαληθή 

Δθθιεζία αλαγλσξίδνληαο όηη «είλαη εθ ησλ θαη’ εμνρήλ ζηξαηεπνκέλσλ 

αγίσλ ηνπ Θενύ Δθθιεζηώλ» θαη όηη «κεηαμύ ησλ θιεξηθώλ ηεο δελ είλαη 

ζπάληα θαη νιίγα ηα παξαδείγκαηα αλζξώπσλ θαηά δσήλ αγίσλ».  

Δθθιεζία νλνκάδεη θαη ηελ Παιαηνθαζνιηθή, κε ηελ νπνία ζεσξεί όηη ε 

Οξζόδνμε έρεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, δηαηεξεί ηελ πίζηε ζηελ αδηαίξεηε 

Δθθιεζία θαη όπσο θαη ε Ρσκαηνθαζνιηθή έρεη δηαηεξήζεη ηνλ επηζθνπηθό 

βαζκό.  

Σε Ρσκαηνθαζνιηθή ηε ζεσξεί «αδειθή» Δθθιεζία, αλακέλεη, όκσο, κηα 

λεθάιηα ρεηξνλνκία θαη πξόζπκε δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία θαη δηάινγν, 

απαιιαγκέλε από ην πλεύκα ηεο απνθιεηζηηθόηεηαο θαη ηελ αξλεηηθή ζηάζε 

έλαληη ησλ δηαιόγσλ, ηελ νπνία ζεσξεί ππεξθίαιε, αληηεπαγγειηθή θαη 

αδηάιιαθηε.  
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Τπό απηό ην πλεύκα είλαη δηδαθηηθή ε ζηάζε ηνπ γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκό 

πνπ αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο πλόδνπ εάλ πξέπεη λα 

νλνκάδνληαη νη άιιεο ρξηζηηαληθέο νιόηεηεο Δθθιεζίεο, ιακβαλνκέλνπ ππόςε 

όηη βξηζθόκαζηε ζηε δεθαεηία ηνπ ΄30 πξηλ ηελ ίδξπζε ηνπ ΠΔ, πξηλ ηε Β΄ 

Βαηηθαλή θαη πνιύ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ επίζεκσλ δηκεξώλ δηαιόγσλ ηε 

δεθαεηία ηνπ ΄80. 

Δπηθπιαθηηθή θαη ακθίζπκε ζηάζε θξαηάεη έλαληη ησλ «Πξνηεζηαληηθώλ 

Οκνινγηώλ» θαη ηνπ δηαιόγνπ κε απηέο. Γελ ηηο νλνκάδεη Δθθιεζίεο θαη 

ζεσξεί όηη ε απόζηαζε πνπ ρσξίδεη ηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία από ηηο 

Πξνηεζηαληηθέο Οκνινγίεο είλαη ηεξάζηηα, θπξίσο ιόγσ ηνπ όηη ζηεξνύληαη 

ηνπ επηζθνπηθνύ βαζκνύ θαη δελ αλαγλσξίδνπλ θαλέλα θύξνο ζηελ Ηεξά 

Παξάδνζε. 

ην ζεκείν απηό λα ζεκεησζεί όηη ε νηθνπκεληθή ζηάζε ηνπ Μηραήι 

κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηρεις θάζεις, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ηξεηο ηόπνπο-

πεξηβάιινληα θαη ζε δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο θαη ζπγθπξίεο: Λνλδίλν – 

Κόξηλζνο – Ακεξηθή.  

ηελ α΄ θάζη ηνπ νηθνπκεληθνύ ηνπ ζηνραζκνύ ηνπ ην πξόβιεκα ηεο 

απόζηαζεο πνπ ρσξίδεη ηνπο ρξηζηηαλνύο  ζα ην ζεσξήζεη σο πξόθιεζε 

ππνζηεξίδνληαο όηη ην πλέδξην ηεο  «Πίζηεο θαη Σάμεο» ζηε Λσδάλλε ην 

1927 «ζα απνηειέζε ζηαζκόλ κνλαδηθόλ αιιεινγλσξηκίαο ησλ Δθθιεζηώλ 

θαη ησλ αληηπξνζώπσλ απηώλ θαη, ηηο νίδελ, ίζσο ζα ρξεζηκεύζε σο αθεηεξία 

εηιηθξηλνύο εξεύλεο θαη εθδεηήζεσο ηεο αιεζείαο ππ’ εθείλσλ, νίηηλεο 

απεκαθξύλζεζαλ απηήο».  

Ωο νηθνπκεληθό γεγνλόο ε ζπλάληεζε ηεο Λσδάλλεο απνηέιεζε ζηαζκό 

θαη γηα έλαλ άιιν ιόγν, ζεκεηώλεη πνιύ ζσζηά ν Μηραήι. Ζ Οξζόδνμε 

Δθθιεζία απνθόκηζε αλππνιόγηζηε εζηθή σθέιεηα. «Δηζήιζε εηο απηό 

αγλννπκέλε ππό πνιιώλ θαη ζεσξνπκέλε σο θπηνδσνύζα θαη εμήιζε κεηά 

γνήηξνπ θαη δόμεο αθηηλνβνινύζεο». Απηό πνπ παξαηεξεί ν Μηραήι θαη έρεη 

ηελ ηθαλόηεηα λα ην απνηηκήζεη ακέζσο ζσζηά -ζήκεξα θξίλνληαο 

αλαδξνκηθά βιέπνπκε όηη είρε δίθην- απνηειεί κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο 

επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ηεο Οηθνπκεληθήο Κίλεζεο. Ζ Οηθνπκεληθή Κίλεζε 

έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηηο Οξζόδνμεο Δθθιεζίεο λα βγνπλ από ηελ 

απνκόλσζε, ηελ εζσζηξέθεηα θαη ην καξαζκό πνπ ηηο είραλ νδεγήζεη 

θπιεηηθέο, εζληθηζηηθέο δηαθνξέο, ζρίζκαηα θαη αληηθαλνληθέο ελέξγεηεο αιιά 

θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο. Μέζσ ησλ δηεζλώλ, νηθνπκεληθώλ ζπλαληήζεσλ 

κπόξεζαλ λα επαλαζπλαληεζνύλ, λα ζπλελλνεζνύλ θαη λα παξνπζηαζηνύλ σο 
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εληαίν νξζόδνμν ζώκα. Αλαθεξόκελνο ζηελ ίδηα επνρή ην ίδην ζα 

παξαηεξήζεη θαη ν θαζεγεηήο Ακ. Αιηβηδάηνο ην 1936 ζην Α΄ πλέδξην ησλ 

Θενινγηθώλ ρνιώλ. Απηή ε «εθ λένπ αλαθάιπςε» ηεο Οξζνδνμίαο δελ έγηλε 

πάληνηε θαηαλνεηή σο θαξπόο ηνπ νηθνπκεληθνύ πλεύκαηνο θαη ησλ 

δηαινγηθώλ επαθώλ.  

Απηή ηελ πεξίνδν θαη κε αθνξκή ηηο εκπεηξίεο ηνπ από ηα παγθόζκηα 

πλέδξηα ν Μηραήι ζα πξνρσξήζεη ζηε δηαηύπσζε θαη κηαο άιιεο  

αμηνζεκείσηεο άπνςεο ζρεηηθά κε ην ξόιν ηεο Οξζνδνμίαο ζηελ ππόζεζε ηεο 

ελόηεηαο ησλ Δθθιεζηώλ. Έρεη ηελ πεπνίζεζε όηη παξά ηηο αληίμνεο 

πεξηζηάζεηο ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη ε Οξζόδνμε Δθθιεζία ζηε δεθαεηία ηνπ 

1920 κπνξεί απηή λα θαηαζηεί «ε θσηεηλή ζηήιε» θαη  «ην ζπλεθηηθόλ 

ζεκείνλ» ηεο ελσηηθήο πξνζπάζεηαο.  

Παξόκνηα άπνςε ζα εθθξάζεη ν ζπλνδνηπόξνο ηνύ Μηραήι θαζεγεηήο Β. 

Ησαλλίδεο, ν νπνίνο είρε ηε γλώκε όηη ε Οξζόδνμε Δθθιεζία απνηειεί θαη 

νθείιεη λα απνηειεί ηελ «ζπνλδπιηθή ζηήιε» ηεο Οηθνπκεληθήο Κίλεζεο. 

Λίγν αξγόηεξα θαη ν ζενιόγνο ηνπ δηαιόγνπ Ν. Νεζηώηεο εθθηλώληαο από ηελ 

άπνςε όηη ε Οξζνδνμία είλαη ε νξζή καξηπξία ηεο αιήζεηαο, ήηαλ 

πεπεηζκέλνο όηη ν «νηθνπκεληθόο» ξόινο ηεο Οξζνδνμίαο ζπλίζηαηαη ζην λα 

θαηαζηεί απηή ν «άμνλαο» ή ην «ζπλδεηηθό ζηνηρείν» («pivot-church»), όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά έιεγε, γηα ηε ζύλδεζε κε ηε δσή θαη ηελ πίζηε ηεο κηαο, 

αδηαίξεηεο Δθθιεζίαο θαη γηα ηε δσηηθνπνίεζε ηεο αιήζεηαο ηεο. 

Ζ ζέζε απηή πέξαζε θαη ζε επίζεκα παλνξζόδνμα θείκελα θαη ζηελ Αγία 

θαη Μεγάιε ύλνδν σο εμήο: «Ζ Οξζόδνμνο Δθθιεζία, νύζα ε Μία, Αγία, 

Καζνιηθή θαη Απνζηνιηθή Δθθιεζία, ελ ηε βαζείᾳ εθθιεζηαζηηθή 

απηνζπλεηδεζία απηήο πηζηεύεη αθξαδάλησο όηη θαηέρεη κσρίαν θέζιν [ε Γ΄ 

Παλνξζόδνμε Πξνζπλνδηθή Γηάζθεςε 1986 αλέθεξε: κενηρική θέζη] εηο ηελ 

ππόζεζηλ ηεο πξνσζήζεσο ηεο ρξηζηηαληθήο ελόηεηνο εληόο ηνπ ζπγρξόλνπ 

θόζκνπ» (Σσέζειρ… §1 ). 

Δπεηδή βξηζθόκαζηε αθόκε ζην πξνπαξαζθεπαζηηθό ζηάδην ηεο 

Οηθνπκεληθήο Κίλεζεο θαη νη νξζόδνμνη δελ είραλ αθόκε απνθξπζηαιισκέλε 

άπνςε γηα ην ηη ζήκαηλε εθθιεζηνινγηθά ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θίλεζε απηή, 

ε παξαπάλσ ζεηηθή, αηζηόδνμε αιιά αθόκε κεηξεκέλε θαη επηθπιαθηηθή 

νηθνπκεληθή ζηάζε ηνπ Μηραήι δελ ήηαλ δύζθνιν λα κεηαηξαπεί ζε αξλεηηθή, 

απόιπηε θαη απνθιεηζηηθή, όηαλ ην πεξηβάιινλ θαη ηα θαζήθνληά ηνπ ζα 

άιιαδαλ θάησ από ζπλζήθεο ηδηαίηεξα αληίμνεο (θαηνρή θαη εκθύιηνο) θαη κε 

ηνλ πλεπκαηηθό νξίδνληα ζε θνηλσλία θαη Δθθιεζία θιεηζηό.   
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Ζ δεθαεηία 1939-1949 πνπ είλαη κεηξνπνιίηεο Κνξίλζνπ απνηειεί ηε β΄ 

θάζη ηεο νηθνπκεληθήο ηνπ ζθέςεο, θαηά ηελ νπνία ζεσξεί αλώθειε θαη 

επηδήκηα γηα ην γόεηξν θαη ηελ ηζηνξία ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο, πνπ 

δηαθαηέρεη ηελ αιήζεηα πιήξε θαη ηειεία, νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε επί 

δεηεκάησλ πίζηεσο κε ηηο Πξνηεζηαληηθέο Οκνινγίεο θαη είλαη ελαληίνλ ηεο 

ζπλέλσζεο ησλ δύν παγθόζκησλ θηλήζεσλ «Εσήο θαη Δξγαζίαο» θαη «Πίζηεο 

θαη Σάμεο» ζε έλα ζπκβνύιην Δθθιεζηώλ.  

Φηάλεη κάιηζηα ζην ζεκείν λα πηνζεηήζεη απνθιεηζηηθή ζηάζε έλαληη ησλ 

«άιισλ», ζηάζε πνπ ιίγα ρξόληα πξηλ απέξξηπηε σο αιαδνληθή, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο, αιιά θαη ιίγν κεηά ζα 

απνξξίςεη. Τπνζηεξίδεη: «Καηέρνκελ πιήξε θαη ηειείαλ ηελ αιήζεηαλ… Όιαη 

αη άιιαη Δθθιεζίαη θαη νκνινγίαη όρη κόλνλ έρνπλ θαζήθνλ λα νκνινγνύλ ην 

ηζηνξηθώηαηνλ θαη αλακθηζβήηεηνλ ηνύην γεγνλόο, αιιά θαη νθείινπλ 

βαζπηάηελ επγλσκνζύλελ λα εθθξάδνπλ πξνο εκάο δηα ηελ δηάζσζηλ ηεο 

ζείαο απνθαιύςεσο θαη πίζηεσο θαζαξάο θαη αλνζεύηνπ. Σνύην δε, δηόηη 

ππάξρεη ν γλώκσλ, ράξηηη ζεία, ζπλσδά ησ νπνίσ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα 

θαλνλίδνπλ θαη ηελ ηδηθήλ ησλ πίζηηλ σο πξνο ηαο δνγκαηηθάο, βεβαίσο, 

αιεζείαο ηνπ Υξηζηηαληζκνύ». Ζ Οξζόδνμε Δθθιεζία από «ζπλεθηηθόλ 

ζεκείνλ» ηεο ελσηηθήο πξνζπάζεηαο γίλεηαη ηώξα «γλώκσλ» θαη κέηξν ηεο 

πίζηεο ησλ άιισλ ρξηζηηαλώλ. 

Όκσο ε παξαπάλσ ζηάζε ζηε ζενινγηθή θαη νηθνπκεληθή δηαδξνκή ηνπ 

Μηραήι δελ ζα απνηειέζνπλ ηνλ ηειεπηαίν ιόγν. Ο Μηραήι απνηειεί 

παξάδεηγκα αλζξώπνπ πνπ ζπδεηά θαη αθνύεη ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ. Οη 

πξνζέζεηο ηνπ δελ είλαη ηδηνηειείο θαη κεξνιεπηηθέο θαη πάλσ από ην 

πξνζσπηθό ζπκθέξνλ ζέηεη ηελ Δθθιεζία θαη ελδηαθέξεηαη λα θαηαλνήζεη 

βαζηά ην πώο απηή ελλνεί ην πλεύκα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Υξηζηνύ κέζα ζηα 

ζεκεξηλά δεδνκέλα.  

Όηαλ, ινηπόλ, ζα εθιεγεί Αξρηεπίζθνπνο Ακεξηθήο ην 1949 θαη πεξάζεη 

ζηελ γ΄ θάζη ηνπ νηθνπκεληθνύ ηνπ ζηνραζκνύ, ζα αλαπηύμεη κηα 

θαζνιηθόηεξε ζθέςε ζηελ ππεξεζία ηεο πξνβνιήο κηαο δσληαλήο παξάδνζεο 

θαη ελόο πλεύκαηνο θαηαιιαγήο θαη αγάπεο πξνο εθείλνπο πνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ άιιεο παξαδόζεηο θαη άιινπο πνιηηηζκνύο. Αγθαιηάδεη ηνλ 

θόζκν ηεο εθθιεζηαζηηθήο ζπκθηιίσζεο θαη θαιιηεξγεί ηνλ δηάινγν κε 

ζύλεζε θαη απνθαζηζηηθόηεηα γηα ην θαιό ηνπ αλζξώπνπ θαη ηελ δηάζσζε 

ηνπ θόζκνπ ηνπ. 
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Δλ ησ κεηαμύ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50 έρεη απμεζεί ε ακνηβαία 

εκπηζηνζύλε θαη θαηαλόεζε κεηαμύ ησλ Δθθιεζηώλ. Με ηε «Γήισζε ηνπ Σν-

ξόλην» ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΔ ην 1950 κε ηίηιν «Ζ Δθθιεζία, νη 

Δθθιεζίεο θαη ην Παγθόζκην πκβνύιην Δθθιεζηώλ» δηαιύζεθαλ πνιινί από 

ηνπο θόβνπο θαη ηνπο ελδνηαζκνύο πνπ είραλ νη Οξζόδνμεο Δθθιεζίεο, νη ν-

πνίεο ζην εμήο είραλ έλα ζθηαγξάθεκα ησλ όξσλ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ 

παγθόζκην απηό νξγαληζκό.  Ζ Οξζνδνμία πεξλάεη ζηαδηαθά από ηελ αληίδξα-

ζε ζηε δξάζε θαη από ηελ απιή ζπλεηζθνξά ζηελ πιήξε ζπλεξγαζία. 

 Ο Μηραήι σο Αξρηεπίζθνπνο Ακεξηθήο δελ παξαθνινπζεί απιώο, αιιά 

κεηέρεη ζηηο εμειίμεηο ηνπ θόζκνπ γύξσ ηνπ θαη ζηηο νηθνπκεληθέο δπκώζεηο.  

Ζ αιιαγή ζηε ζηάζε ηνπ δελ πεξλάεη απαξαηήξεηε από αδειθνύο ηνπ 

επηζθόπνπο, ζπλνκηιεηέο θαη ζπλνδνηπόξνπο ηνπ ζηελ Οηθνπκεληθή Κίλεζε. 

Ο Μεηξνπνιίηεο Θεζζαινλίθεο Παληειεήκσλ Παπαγεσξγίνπ ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’50 αλαθεξόκελνο ζην ζέκα όηη πνιινί Οξζόδνμνη άξρηζαλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ην ΠΔ σο θίλεκα κεγάιν ζπγθαηαιέγεη ηνλ Μηραήι σο 

παξάδεηγκα γξάθνληαο: «Ωο ηνηνύην δε θαηείδελ θαη ν αείκλεζηνο 

Αξρηεπίζθνπνο Μηραήι, ν νπνίνο, δηα γλσζηνύο ιόγνπο, ππνπεζώλ… εηο 

ππεξβνιάο, όηε ήην Μεηξνπνιίηεο Κνξηλζίαο, απέζηε ηνύησλ βξαδύηεξνλ, 

γξαθίδη θαη έξγσ θαη δσεξά ζπκκεηνρή θαη παληί εηέξσ δπλαηώ ηξόπσ, 

ππεξεηήζαο θαη ππνζηεξίμαο ην Παγθόζκηνλ πκβνύιηνλ ησλ Δθθιεζηώλ θαη 

ην έξγνλ απηνύ, σο έξγνλ ησλ Υξηζηηαληθώλ Δθθιεζηώλ, ελ Υξηζηώ Θεώ θαη 

σηήξη». Ηζρύνπλ ζην αθέξαην όζα ιέεη ν κεηξνπνιίηεο Παληειεήκσλ.  

Ο Μηραήι όηαλ ιίγν κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ πκβνπιίνπ ζα θαηαιάβεη όηη 

δελ ππάξρεη πξνζειπηηζηηθή δηάζεζε ησλ πιεηνςεθνύλησλ Πξνηεζηαληηθώλ 

Δθθιεζηώλ-κειώλ ηνπ, αιιά, απελαληίαο, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαιιηεξγεζεί 

ν ζεβαζκόο ηεο δνγκαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ησλ εθθιεζηνινγηθώλ α-

ληηιήςεσλ θάζε Δθθιεζίαο κέινπο, ζα δειώζεη κε ηθαλνπνίεζε: «Σν 

Παγθόζκηνλ πκβνύιηνλ Δθθιεζηώλ απνηειεί ζήκεξα ην ‘βήκα’, απ΄ όπνπ αη 

Δθθιεζίαη εκπνξνύλ λα θαιέζνπλ εηο ηαο αγθάιαο ηνπ Παηξόο ηνλ κνληέξλν 

άλζξσπν, ‘απηό ην αλεμήγεην δεκηνύξγεκα πνπ επξίζθεηαη εθηόο ηεο 

Δθθιεζίαο θαη αησξείηαη κεηαμύ ηθαλνπνηεκέλεο θνζκηθόηεηνο θαη 

πξσηνγόλνπ εηδσινιαηξείαο’».  

Θεσξεί όηη ην ΠΔ ηδξύζεθε ζηε βάζε πνπ είρε πξνηείλεη ην Οηθνπκεληθό 

Παηξηαξρείν ην 1920, κε πξώην θαη θύξην ζηόρν ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

πξνζειπηηζκνύ. Ο ίδηνο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνο απέλαληη ζε απηό ην ζέκα. 

Όηαλ κίιεζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΠΔ ζην Έβαλζηνλ, πνπ ηε ζεώξεζε 
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«σο έλα από ηα κεγαιύηεξα ζύγρξνλα γεγνλόηα», θαπηεξίαζε δξηκύηαηα ηνλ 

πξνζειπηηζκό ηνλίδνληαο όηη αληηζηξαηεύεηαη ην λόκν ηεο αγάπεο. Ηδηαίηεξα 

επηζήκαλε ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο πνπ απηόο κπνξεί λα έρεη ζηηο 

δηαρξηζηηαληθέο θαη νηθνπκεληθέο επαθέο θαη επξύηεξα ζηηο αλζξώπηλεο 

ζρέζεηο.  ηελ νπζία ν Μηραήι καδί κε άιινπο Οξζόδνμνπο πνπ δνύιεςαλ 

πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε νδήγεζαλ ην ΠΔ ζην λα θαηαδηθάζεη ιίγν κεηά 

ξεηά ηνλ πξνζειπηηζκό.  

εκλύλεηαη πνπ ε Οξζόδνμε Δθθιεζία είλαη ε κόλε, όπσο ιέεη, πνπ πνηέ 

δελ έθαλε κέξνο ηεο γεληθήο πνιηηηθήο ηεο, νύηε θαη ζην κέιινλ πξόθεηηαη λα 

θάλεη, ηελ απόζπαζε ρξηζηηαλώλ δηα ζπζηεκαηηθνύ πξνζειπηηζκνύ.  

Αλαιύνληαο ηηο προϋποθέζεις ηεο νηθνπκεληθήο ζηάζεο ηεο Οξζνδνμίαο, 

επηζεκαίλεη όηη πέξα από θάζε νκνινγηαθό εγσθεληξηζκό θαη νινθιεξσηηζκό, 

απηό πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία είλαη ην πλεύκα ηεο αγάπεο, 

ηεο ακνηβαίαο θαηαλόεζεο, ηεο αλνρήο θαη ηεο δηαιιαγήο.  

Βεβαίσο, ε Οξζόδνμε Δθθιεζία, όπσο θαη ε Ρσκαηνθαζνιηθή, πηζηεύεη 

όηη θαηέρεη νιόθιεξε θαη αιώβεηε ηελ αιήζεηα θαη όηη είλαη ε Μία, Αγία, 

Καζνιηθή θαη Απνζηνιηθή Δθθιεζία. ε αληίζεζε όκσο κε ηελ 

εθθιεζηνινγηθή θαη ζσηεξηνινγηθή απνθιεηζηηθόηεηα ηεο «αδειθήο» 

Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο, εμεγεί ν Μηραήι, πνηέ δελ δίδαμε όηη «άπαληεο 

νη κε Οξζόδνμνη είλαη πξννξηζκέλνη εηο απώιεηαλ». Δπεθηείλνληαο ηνλ 

ζπιινγηζκό ηνπ κε έλαλ νηθνπκεληθό θαη πεξηεθηηθό ηξόπν εμεγεί: «Σν 

γεγνλόο όηη θάπνηνο θαηέρεη ηελ αιήζεηα δελ ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά όηη ζα 

είλαη απνθιεηζηηθόο θαη κε αλεθηηθόο ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο. 

Αληηζέησο, ε θαηνρή ηεο αιήζεηαο -εάλ απηή είλαη πξάγκαηη ε αιήζεηα- καο 

ηθαλώλεη λα είκαζηε αλνηθηνί θαη λα βξηζθόκαζηε ζηε δηάζεζε ηνπ πιεζίνλ 

καο, αζρέησο ζε πνηα νκνινγία απηόο αλήθεη».   

Απηή ηελ αλνηρηνζύλε ν Μηραήι ηε ζπλδπάδεη κε ηηο δύν βαζηθέο όςεηο 

ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζηνινγίαο. Από ηε κηα εθθξάδεηαη ε αθιηλήο 

απηνζπλεηδεζία ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο όηη απηή είλαη ε Μία, Αγία, 

Καζνιηθή θαη Απνζηνιηθή Δθθιεζία θαη από ηελ άιιε αθήλεηαη ρώξνο γηα 

ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ πξνο ηνπο εηεξόδνμνπο ζηελ Οηθνπκεληθή Κίλεζε.   

ην ζεκείν απηό έρεη ζεκαζία λα ππνγξακκηζηεί όηη ε παξνπζίαζε ηεο α-

λαιινίσηεο νξζόδνμεο πίζηεο θαη απηνζπλεηδεζίαο γίλεηαη ρσξίο θξίζε ησλ 

άιισλ Δθθιεζηώλ. Απηή είλαη ζεκειηαθή ζέζε ηνπ Μηραήι, ν νπνίνο ιέεη γηα 

ηνπο άιινπο ρξηζηηαλνύο: «κόλνλ ν αδέθαζηνο θξηηήο γηλώζθεη πνίνη ζα 

ζσζνύλ, νπρί εκείο».  Απνηειεί επίζεο βαζηθή ηε ζέζε ηνπ Πξύηαλε ηεο 
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Οξζόδνμεο ζενινγίαο ηνπ 20νύ αηώλα π. Γεσξγίνπ Φισξόθζθπ θαη έλα από 

ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηάζεο ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο έλαληη ησλ 

άιισλ Δθθιεζηώλ κέρξη ζήκεξα. Σε ζηάζε ηεο κε θξίζεο ησλ άιισλ 

Δθθιεζηώλ ν Μηραήι ηε ζπλδέεη άξξεθηα κε ηελ απόξξηςε ηεο ιεγόκελεο 

«νηθνπκέλεο ηεο επηζηξνθήο» σο κεζόδνπ επαλέλσζεο ησλ ρξηζηηαλώλ.  

Έηζη, όηαλ ζα αλαιάβεη ππεύζπλεο ζέζεηο ζην ΠΔ ζα δηαηππώζεη κία από 

ηηο πην αμηνπξόζεθηεο παξαηεξήζεηο ζε ζρέζε κε απηό ην ζέκα: «Όπσο 

δειώζακε ζε άιια ζπλέδξηα θαη ηδηαίηεξα ζην Έβαλζηνλ, πξόζεζή καο δελ 

είλαη λα πνύκε ζηνπο άιινπο ρξηζηηαλνύο λα πξνζρσξήζνπλ ζηελ Οξζόδνμε 

Δθθιεζία, αιιά λα ηνπο πείζνπκε, ώζηε όιεο νη Δθθιεζίεο λα ελαξκνληζηνύλ 

κε ηηο δηδαζθαιίεο ηεο κίαο, αδηαίξεηεο Δθθιεζίαο ησλ Δπηά Οηθνπκεληθώλ 

πλόδσλ ησλ νθηώ πξώησλ αηώλσλ». Οπζηαζηηθά ν Μηραήι πξόβαιε απηό 

πνπ ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν πξόηεηλε θαη πξνηείλεη κέρξη ζήκεξα ζην 

ζύγρξνλν ρξηζηηαληθό θόζκν, αιιά ρξεηάδεηαη λα θαηαλνεζεί θαη από πνιινύο 

ππεξζπληεξεηηθνύο: λα κεηαβνύκε από ην κνληέιν ηεο «κεηαζηξνθήο ζηελ 

Οξζνδνμία» ζην κνληέιν ηεο «κεηαζηξνθήο με ηελ Οξζνδνμία».  

Κιείλνληαο ηελ παξνύζα εηζήγεζε ζεσξώ ρξήζηκν λα παξαζέζσ ιίγεο 

γξακκέο από ην «Δπιαβέο αθηέξσκα πξνο ηελ ζεπηήλ κλήκελ ηνπ 

Αξρηεπηζθόπνπ Ακεξηθήο Μηραήι» πνπ έγξαςε ν δηάδνρόο ηνπ, ν 

Μεηξνπνιίηεο Μειίηεο Ηάθσβνο, νη νπνίεο ζπλνςίδνπλ ηελ νηθνπκεληθή 

πνξεία θαη ζπκβνιή ηνπ: «Δηο ηα δηεθθιεζηαζηηθά ζπλέδξηα, εηο ηα νπνία 

θαινύκελνο παξεθάζεην ήδε από ηνπ 1927, δηεθξίλεην δηα ηελ αθξηβνινγίαλ 

θαη ηελ πιήξε ελεκέξσζηλ επί όισλ ησλ ζεκάησλ.  Από ηνπ 1954 ππήξμελ εηο 

ησλ… Πξνέδξσλ ηνπ Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ Δθθιεζηώλ, κε ζαθή επηξξνήλ 

επί ηεο όιεο θαη ηδία ηεο ζενινγηθήο πνξείαο ησλ ζπδεηήζεσλ απηνύ. Ζ 

ζαξξαιέα γιώζζα ηνπ, ε κεκεηξεκέλε θαη δηαπγεζηάηε δηαηύπσζηο ησλ 

Οξζνδόμσλ απόςεσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ε ζενινγηθή, ζα ππόθεηληαη 

αμηνκίκεηα παξαδείγκαηα, δη’ όζνπο ηηκώληαη κε ηελ εληνιήλ ηεο εξκελείαο 

ηεο Οξζνδνμίαο πξνο ηνπο εηεξνδόμνπο». 
 

 


