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Ἡ σημασία τῶν θεολογικῶν διαλόγων 
καί τά ἀποτελέσματά τους

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Eἶναι σέ ὅλους γνωστό ‒στήν ἑλληνική ἐκκλησιαστική πραγματικότη-
τα, βέβαια, ἴσως ὄχι ὅσο θά ἀνέμενε κανείς‒ ὅτι ὁ 21ος αἰώνας, σέ ὅ,τι

ἀφορᾶ τόν χριστιανικό κόσμο, χαρακτηρίζεται ἀπό μιά στροφή πρός τήν
καταλλαγή καί τή συμφιλίωση. Ὅπως ἀκριβῶς ὁ περασμένος αἰώνας ἀνέπτυ-
ξε ἕναν ἔντονο οἰκουμενικό προβληματισμό, μέ ἐργαλεῖο κυρίως τόν θεολο-
γικό διάλογο, ἀλλά καί μιά ἐναγώνια ἀναζήτηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ταυτό-
τητας. Μετά ἀπό μιά μακρά περίοδο θεολογικῆς ἀντιπαλότητας, ἀλαζονικῆς
ἔπαρσης, ἀμυντικῆς ἐσωστρέφειας καί ἐγωιστικῆς ἀποκλειστικότητας, οἱ διά-
φορες ἐκκλησίες καί χριστιανικές ὁμολογίες τῆς Δύσεως, ἀλλά καί ἡ καθ’
ἡμᾶς Ἀνατολή, ἄρχισαν νά τείνουν «εὐήκοον οὖς» καί πρός τούς ἐκτός τῶν
τειχῶν. Σέ πρώτη φάση ὁ χριστιανικός κόσμος ἄρχισε νά ἐπιδεικνύει ἀνεκτι-
κότητα ἀπέναντι τῶν ἄλλοτε ἀντιπάλων, ἔχοντας ὡς ἀπώτερο στόχο τήν
ἀναζήτηση τῆς ὁρατῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἀνάγκη αὐτή ἀποτυπώνεται μέ τόν πλέον ἀνάγλυφο τρόπο στίς περί-
φημες πατριαρχικές καί συνοδικές ἐγκυκλίους τῶν ἀρχῶν τοῦ περασμένου
αἰώνα, κυρίως τοῦ 1902 καί 1904 ἐπί Πατριάρχου Ἰωακείμ Γ΄, ἀλλά καί λίγο
ἀργότερα τό 1920 πρός τίς ἁπανταχοῦ χριστιανικές ἐκκλησίες καί ὁμολογίες.
Ἄν στήν πρώτη αὐτή περίοδο τοῦ 20οῦ αἰ. κεντρικό ρόλο διαδραμάτισε ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἰωακείμ ὁ Γ΄, ἡ προσωπικότητα πού ἔδωσε πραγ-
ματική ὤθηση στούς διάφορους οἰκουμενικούς διαλόγους ἦταν ὁ Πατριάρ-
χης Ἀθηναγόρας. Ἀσφαλῶς ἡ συνεργασία του ἀπό τό 1949 πού ἐνθρονίστηκε
ὡς Οἰκουμενικός Πατριάρχης μέ τόν ρωμαιοκαθολικό ἐπίσκοπο τότε τῆς
Ἀνατολίας Ρονκάλι, μετέπειτα Πάπα Ἰωάννη ΚΓ΄, θά ἐπηρέασε θετικά καί
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στήν ἀλλαγή πλεύσης τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, πού μέχρι τότε, στή διάχυ-
τη σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο ἐπιθυμία οἰκουμενικῆς συνεργασίας, ἐπέμενε στή
θεωρία περί «ἐπιστροφῆς στή Ρώμη». Ἄν ὁ διάδοχος τοῦ Πάπα Ἰωάννη ΚΓ΄,
Παῦλος ΣΤ΄, σηματοδοτεῖ μιάν οἰκουμενική «ἐπιστροφή μέ τή Ρώμη», ἡ μετά
τή Β΄ Βατικανή Σύνοδο περίοδος ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς «ἐπιστροφή τῆς
Ρώμης» στόν ἰσότιμο οἰκουμενικό διάλογο. Σέ μεταγενέστερη ἐγκύκλια ἐπι-
στολή τοῦ Πάπα Ἰωάννη-Παύλου Β΄ μέ τίτλο Ut unum sint γιά τό οἰκουμε-
νικό καθῆκον, ὁ ρωμαῖος ποντίφικας ὑπογραμμίζει ὅτι: «οἱ χριστιανοί δέν μπο-
ροῦν νά ὑποτιμήσουν τό βάρος τῶν σκληρῶν ἀκατανοησιῶν πού κληρονόμη-
σαν ἀπό τό παρελθόν, τῶν παρεξηγήσεων καί τῶν προκαταλήψεων τοῦ ἑνός
γιά τόν ἄλλον. Ἔπειτα ὄχι σπάνια, ἡ ἀδράνεια, ἡ ἀδιαφορία καί μιά ἀνεπαρκής
ἀμοιβαία γνωριμία ἐπιβαρύνουν αὐτήν τήν κατάσταση. Γιά τόν λόγο αὐτό, ἡ
οἰκουμενική δράση πρέπει νά θεμελιώνεται στή μεταστροφή τῶν ψυχῶν καί
στήν προσευχή … οἱ πιστοί καλοῦνται νά ἐπανεξετάσουν ἀπό κοινοῦ τό θλι-
βερό παρελθόν καί τά τραύματα ἐκεῖνα πού συνεχίζει δυστυχῶς νά προκαλεῖ
ἀκόμη σήμερα». Ὅσοι γνωρίζουν τά ἔργα καί τίς ἡμέρες τοῦ Πατριάρχη Ἀθη-
ναγόρα, ἀσφαλῶς διακρίνουν ἐπανάληψη μέ καθυστέρηση μιᾶς γενεᾶς τῶν
λόγων καί τῶν πιστευμάτων τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Πατριάρχη στά ἐπίσημα πλέ-
ον κείμενα τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας.

Στήν ἴδια ἀκριβῶς κατεύθυνση κινεῖται καί ὁ τρίτος μεγάλος Πατριάρχης τῆς
νεώτερης Ὀρθοδοξίας. Στή μνημειώδη ὁμιλία του πρίν ἀπό λίγα χρόνια στήν
ὁλομέλεια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρ-
θολομαῖος ὑπογραμμίζει: «Δέν ηὐτυχήσαμεν νά καταστήσωμεν ὁρατήν τήν ἑνό-
τητα ταύτην. Αἰσθανόμεθα βαθυτάτην θλίψιν ἐκ τοῦ γεγονότος τούτου... Ἐξακο-
λουθοῦμεν, καί μάλιστα ἀπό κοινοῦ, τήν ἀφετηριακήν μαρτυρίαν ἡμῶν». Ἡ
παρακαταθήκη, τήν ὁποία ἄφησε σέ ὅλους τούς πιστούς, εἶναι ὅτι «τά προβλή-
ματα τοῦ συγχρόνου κόσμου, τά προβλήματα τῆς Εὐρώπης εἰδικώτερον, ἀπαιτοῦν
θεμελιώδεις ἀναθεωρήσεις τῶν πολιτικῶν ἐπιλογῶν ἡμῶν … ἄλλην ἑρμηνείαν τῆς
ὕλης καί τοῦ κόσμου, ἄλλην στάσιν τῶν ἀνθρώπων ἔναντι τῆς φύσεως, διαφορε-
τικήν νοηματοδότησιν τῆς προσλήψεως καί τῆς χρήσεως τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν».

AΝΘΙΒΟΛΑ
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Καί ἀσφαλῶς τό μεγαλύτερο ἐπίτευγμά του, ἀλλά καί ὁλόκληρης τῆς νεώ-
τερης Ὀρθοδοξίας, ἦταν ἡ σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, κατά τήν ὁποία διατρανώθηκε μέ τόν πλέον ἐπίσημο
τρόπο «ἡ βεβαιότητα ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν ζεῖ γιά τόν ἑαυτό της … (καί) ἀντα-
ποκρινομένη στό χρέος νά μαρτυρεῖ τήν ἀλήθεια καί τήν ἀποστολική της πίστη,
ἀποδίδει μεγάλη σημασία στόν διάλογο κυρίως μέ τούς ἑτεροδόξους Χριστια-
νούς» (Μήνυμα, προοίμιο καί ἡ παρ. 3).

Ἡ συμμετοχή τῆς Ὀρθοδοξίας στόν οἰκουμενικό διάλογο δέν ἀποτελεῖ
ἱστορική ἤ ἄλλης φύσεως ἀναγκαιότητα· εἶναι συνέπεια τῶν βασικῶν πτυχῶν
τῆς χριστιανικῆς θεολογίας. Ἀπό τό πρῶτο κιόλας Μήνυμα τῶν Προκαθη-
μένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐπί πατριαρχίας Βαρθολομαίου ὑπογραμ-
μίζεται: «ἐκ πνεύματος καταλλαγῆς κινούμενη ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μετέχει
ἐνεργῶς ἀπό πολλῶν ἤδη δεκαετιῶν εἰς τήν προσπάθειαν πρός ἀποκατάστασιν
τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος, ἥτις καί ἀποτελεῖ ρητήν καί ἀπαράβατον ἐπιταγήν
τοῦ Κυρίου (Ἰω. 17:21). Ἡ συμμετοχή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συνόλῳ
αὐτῆς εἰς τό Π.Σ.Ε. εἰς τοῦτο κυρίως καί κατεξοχήν ἀποβλέπει».

Ἡ ἀμετάκλητη ἑπομένως ἀπόφαση τῆς Ὀρθοδοξίας γιά ἐνεργό συμμετοχή
στούς πολυμερεῖς καί παντοίους διμερεῖς διαλόγους, τόσο τούς διαχριστιανι-
κούς, ὅσο προσφάτως καί στούς διαθρησκειακούς (μέ αἰχμή τοῦ δόρατος τή
διατήρηση τοῦ περιβάλλοντος), ἀπορρέει ὄχι μόνον ἀπό τή ρητή καί ἀπαρά-
βατη ἐπιταγή τοῦ Χριστοῦ «ἵνα πάντες ἕν ὦσι» (Ἰω. 17:21), ἀλλά καί ἀπό τήν
ἀκράδαντη πεποίθησή της ὅτι ὑπέρτατος στόχος τῆς Θείας Οἰκονομίας εἶναι
ἡ ἑνότητα τῶν πάντων (κατά τό παύλειο «ἵνα ᾖ ὁ Θεός τά πάντα ἐν πᾶσιν» Α΄
Κορ. 15:28), καθώς καί ἡ ἐν Χριστῷ ἀνακεφαλαίωση σύνολης τῆς κτιστῆς
δημιουργίας (πρβ. Ἐφ. 1:10, Κολ. 3:11 κ.ἄ.). Γιά τό ὅραμα αὐτό, ἄλλωστε, «τῆς
τῶν πάντων ἑνώσεως» (ἐννοίας πολύ εὐρύτερης τῆς δομικῆς ἑνότητας ἐκκλη-
σιῶν), αἰῶνες τώρα ἀκατάπαυστα δέεται ἐν συνάξει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Στόν χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας ἡ ὑπόθεση τῶν θεολογικῶν διαλόγων –ὄχι
βέβαια τόσο ὡς αἴτημα τῶν καιρῶν, ἀφοῦ ἀπό καιρό ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει τή
συναίσθηση ὅτι ζεῖ σέ ἕνα «παγκόσμιο χωριό», ἀλλά κυρίως ὡς στοιχεῖο πού
ἀπορρέει ἀπό τήν ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας– δέν ἔχει δυστυχῶς τή θέση πού

9
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τῆς ἁρμόζει στόν χῶρο τοῦ θεολογικοῦ καί γενικότερου πνευματικοῦ στο-
χασμοῦ. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς καταστάσεως εἶναι ὁ θεολογικός καί ἐκκλη-
σιαστικός λόγος σέ ἀρκετές περιπτώσεις νά παραμένει σέ κατάσταση στασι-
μότητας, σχολαστικῆς ἀμετροέπειας, στήν καλύτερη περίπτωση τέλειας ἀπο-
ξένωσης ἀπό τούς ἀγωνιώδεις προβληματισμούς τῆς παγκόσμιας
χριστιανικῆς κοινότητας, προκειμένου ἡ Ἐκκλησία νά δώσει ἀποτελεσματική
μαρτυρία στόν κόσμο «περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος» (Α΄ Πέτρ. 3:15). 

Κατά τραγική εἰρωνεία ὁ μοναδικός θεολογικός (ἀντί)λόγος προέρχεται
ἀπό τόν χῶρο τῶν παλαιοημερολογιτῶν, καί ὅσων ἐνστερνίζονται τίς θεολο-
γικές τους προϋποθέσεις, καί τό θεολογικό σύνδρομο τῆς «ἀρνητικῆς» ταυ-
τότητας (εἴμαστε ὄχι αὐτό πού ἡ μακραίωνη παράδοση τῆς πρώτης χιλιετίας
μᾶς ἄφησε ὡς παρακαταθήκη, ἀλλά αὐτό πού κυρίως κατά τή δεύτερη χιλιε-
τία «δέν εἶναι οἱ ἄλλοι»). Τελευταῖο κροῦσμα αὐτῆς τῆς κατάστασης ἡ δια-
βόητη «ὁμολογία (!) πίστεως κατά τοῦ οἰκουμενισμοῦ» καί ὁ ἀνελέητος ἀγώ-
νας πολλῶν κατά τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Ἡ πλήρως «ἀντορθόδοξη» αὐτή τάση στήν οὐσία ἀμφισβητεῖ πανορθόδο-
ξες ἀποφάσεις, οἱ ὁποῖες μάλιστα, ἄν καί ὑπογεγραμμένες ὑπό τῶν κατά και-
ρούς προκαθημένων τῶν Ἐκκλησιῶν τους, οὔτε κάν δημοσιεύονται στά ἐπίση-
μα ἐκκλησιαστικά φυλλάδια. Ἀποτέλεσμα νά παρατηρεῖται στήν πατρίδα μας
τό θλιβερό προνόμιο νά παραμένουν στό ἀπυρόβλητο ὅσοι τίς ἀντιστρατεύον-
ται ἤ νά λοιδοροῦν ὅσους τίς ἀκολουθοῦν. Γιατί, πῶς ἀλλιῶς μπορεῖ νά δικαιο-
λογηθεῖ ἡ ἀπόρριψη τῆς ἔκκλησης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη γιά ἔμπρακτη
καταδίκη τῶν διαιρετικῶν συνεπειῶν τῆς «ὁμολογίας πίστεως», πολύ πρίν ἀπό
τή σύγκληση τῆς Πανορθόδοξης  Συνόδου,  μέ ἐκείνη τήν τραγική αἰτιολογία
ὅτι ἁπλῶς θεωρεῖται «ὡς ἐκ περισσοῦ»; Πῶς ἀλλιῶς μπορεῖ νά δικαιολογηθεῖ
ἡ τοποθέτηση στήν οὐσία στό ἀρχεῖο τῆς ἐπιστολῆς τῶν καθηγητῶν τοῦ ἈΠΘ
πρός τήν Ἱερά Σύνοδο γιά τούς «ἀντιρρησίες» τῶν διαλόγων ἱεράρχες;

* * *
Στό σημεῖο αὐτό θεωρῶ ἀπαραίτητη τή θεμελίωση, μέ ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξα

θεολογικά ἐπιχειρήματα, ὄχι ἁπλῶς τῆς ἀναγκαιότητας τῶν θεολογικῶν δια-
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λόγων, ἀλλά τήν ὁριοθέτησή τους ὡς στοιχείου ὕψιστης προτεραιότητας γιά
ὅλα τά ἐπίπεδα καί ὅλους τούς φορεῖς τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιαστικῆς πραγ-
ματικότητας. Μέ δεδομένη τήν κατά καιρούς υἱοθέτηση διαφορετικῶν κρι-
τηρίων ὡς πρός τό τί συγκροτεῖ τήν αὐθεντική Ὀρθοδοξία (οἱ ἱεροί κανόνες,
οἱ ἀποφάσεις τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων, ἡ τριαδολογία ὡς ἡ πεμπτουσία καί
τό θεμέλιο τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας, ἡ μετά τό Σχίσμα θεολογική καί
πνευματική παράδοση καί τά ἐξ αὐτῆς ἀπορρέοντα ἰδιάζοντα θεολογικά
χαρακτηριστικά, ἡ συγκεκριμένη ἐκκλησιαστική της δομή καί ἡ σύμφυτη
εὐχαριστιακή/λειτουργική της παράδοση κ.λπ.), θά πρέπει κανείς νά προσεγ-
γίσει καί στή συνέχεια νά ἐπιχειρήσει νά δώσει κάποια λύση στό μεθοδολογικό
πρόβλημα τοῦ προσδιορισμοῦ τῶν θεολογικῶν κριτηρίων πού προσδιορίζουν
τήν «Ὀρθόδοξη» Ἀνατολή καί τήν διαφοροποιοῦν ἀπό τήν «ἑτερόδοξη» Δύση.

Ἕνας πολύ πρόχειρος, ἐπιστημονικά ὅμως θεμιτός, τρόπος προσδιορισμοῦ
τῶν θεολογικῶν ὁρίων μεταξύ Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς καί ἑτερόδοξης Δύσεως
εἶναι νά ἀναζητήσουμε τά κύρια σημεῖα δογματικῆς τριβῆς ἀνάμεσα στήν
Ἀνατολική καί τή Δυτική Ἐκκλησία.

Τά κύρια σημεῖα δογματικῆς τριβῆς Ἀνατολῆς-Δύσεως ἦταν τό «filioque»
καί τό θέμα τῆς εὐχαριστιακῆς «ἐπικλήσεως», δηλ. θέματα πού ἀναφέρονταν
στήν τριαδολογική βάση τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί σχετίζονταν ἄμεσα μέ
τήν ἑκούσια ἤ ἀκούσια ὑποβάθμιση τοῦ ρόλου καί τῆς σημασίας τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος γιά τήν πίστη καί τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Εἰδικά γιά τό filioque, ὅπως ἔχει ὑποστηρίξει ὁ Βλ. Λόσσκυ καί ἔχει γίνει
ἔμμεσα παραδεκτό καί ἀπό σύγχρονους ρωμαιοκαθολικούς θεολόγους
(ὅπως π.χ. ὁ Υ. Congar), οἱ συνέπειες αὐτῆς τῆς περιττῆς προσθήκης στό Σύμ-
βολο τῆς Πίστεως ἦταν καταλυτικές, ἀφοῦ σταδιακά τό χάρισμα ὑποβαθμί-
στηκε πρός ὄφελος τοῦ θεσμοῦ (ἡ Ἐκκλησία δηλ. ἀπό χαρισματική κοινωνία
μεταβλήθηκε σέ καθιδρυματικό θεσμό), ἡ ἐσωτερική ἐλευθερία ὑποχώρησε
γιά χάρη τῆς ἔξωθεν ἐπιβαλλόμενης αὐθεντίας (εἴτε Πάπας λέγεται αὐτή, εἴτε
magisterium, εἴτε Βίβλος, εἴτε Παράδοση κ.λπ.), τό προφητικό στοιχεῖο ὑπο-
καταστάθηκε ἀπό μιά νομικίστικη ἀντίληψη (ἀκόμη καί οἱ ἱεροί κανόνες ἀπό
θεραπευτική πῆραν ἐξουσιαστική-νομικίστικη χροιά), ἡ μυστική διάσταση
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ἔδωσε τή θέση της στόν σχολαστικισμό, τό λαϊκό στοιχεῖο ἀπομονώθηκε καί
διαχωρίστηκε ἀπό τόν κλῆρο, τή γενική ἱεροσύνη ‒μέ τήν ὁποία τό Ἅγιο
Πνεῦμα ἔχει ἐπιδαψιλεύσει τόν κάθε βαπτισμένο‒ ὑποκατέστησε ἡ χειροτο-
νημένη ἱεραρχία καί, τέλος, ἡ σύνοδος τῶν ἐπισκόπων ἀντικαταστάθηκε ἀπό
τό πρωτεῖο τοῦ Πάπα.

Σημαντικές, ἐπίσης, γιά τόν δυτικό χριστιανισμό ἦταν οἱ συνέπειες τοῦ ἐξο-
βελισμοῦ τῆς ἐπικλήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπό τή μυστηριακή ἔκφραση
τῆς Ἐκκλησίας, πού ὁδήγησε σταδιακά στή μετατροπή τῆς Ἐκκλησίας σέ ἕνα
εἶδος σακραμενταλιστικῆς θρησκείας. Στήν ὀρθόδοξη Ἀνατολή πάντοτε
πιστευόταν πώς ἡ μεταβολή τῶν τιμίων δώρων γινόταν κατά τήν ἐπίκληση
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὄχι δίκην μαγείας κατά τήν ἐκφώνηση τῶν συστατικῶν
τοῦ μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας λόγων τοῦ Χριστοῦ («λάβετε φάγετε...»).
Τό πιό χαρακτηριστικό ὅμως εἶναι ὅτι κατά τήν Ὀρθόδοξη λειτουργική παρά-
δοση ἡ ἐπίκληση τοῦ Πνεύματος δέν γίνεται μόνο γιά τά τίμια δῶρα, ἀλλά καί
γιά τήν εὐχαριστιακή κοινότητα, μάλιστα πρῶτα γιά τήν εὐχαριστιακή κοινό-
τητα (βλ. «ἐφ’ ἡμᾶς καί ἐπί τά προκείμενα δῶρα...»). Αὐτό πού σέ τελική ἀνά-
λυση συμβαίνει εἶναι ὅτι μέ τήν ἐπενέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μεταβάλλε-
ται ἡ εὐχαριστιακή σύναξη ἀπό ἁπλή κοινωνιολογική ὁμάδα σέ «σῶμα Χρι-
στοῦ», σέ  Ἐκκλησία. «Μεταβολή» τῶν ὑλικῶν στοιχείων τῆς κτιστῆς
δημιουργίας (ἄρτος) καί «μεταβολή» τῶν ἱστορικῶν κατά τόπους εὐχαρι-
στιακῶν κοινοτήτων (πιστῶν) σέ «σῶμα Χριστοῦ» εἶναι χαρακτηριστική, καί
ἐνδεικτική γιά τήν Ὀρθόδοξη ἀνατολική παράδοση, πραγματικότητα.

Τό ἁγιοπνευματικό αὐτό ὑπόβαθρο τῆς Ὀρθόδοξης δογματικῆς διδασκα-
λίας καί λειτουργικῆς της πράξης, σέ συνδυασμό μέ τήν ἐσχατολογική διά-
σταση τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι αὐτά πού χαρακτηρίζουν τήν «Ὀρθοδοξία» τῆς
καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς. Ὁ οὐσιαστικότατος δηλ. ρόλος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, καί τό γεγονός ὅτι ἡ τελευταία δέν ἀντλεῖ τήν ὕπαρ-
ξη καί τήν ὑπόστασή της ἀπό αὐτό πού εἶναι, ἀλλά ἀπό αὐτό πού θά γίνει· ὄχι
δηλαδή ἀπό τό παρόν ἤ ἀπό τό παρελθόν, ἀπό αὐτό πού τῆς δόθηκε ὡς
θεσμός, ἀλλά ἀπό τό μέλλον, ἀπό τά «ἔσχατα». Αὐτά ἀποτελοῦν τά ἀσφαλέ-
στερα κριτήρια τῆς Ὀρθοδοξίας, τά ὁποῖα κάνουν ὄχι ἁπλῶς δυνατή ἀλλά
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ἐπιτακτική τήν ἐπιλογή τοῦ διαλόγου ὡς μέσου ἐπίτευξης κοινωνίας καί ἑνό-
τητας, ὄχι μόνο τῶν ἐκκλησιῶν, ὄχι μόνο τῶν ἀνθρώπων ἀλλά καί τοῦ συνό-
λου τῆς κτιστῆς δημιουργίας.

* * *
Ὅταν κάνουμε λόγο γιά «θεολογικούς διαλόγους» καί κυρίως ὅταν ἐπι-

χειροῦμε νά ἀξιολογήσουμε αὐτήν τήν πολυσχιδή προσπάθεια τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας, θά πρέπει νά διακρίνουμε: (α) αὐτούς πού ἀποβλέπουν στήν
ἀναζήτηση καί ἐπίτευξη τῆς ὁρατῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας, (β) αὐτούς πού
ἔχουν ὡς στόχο γενικῶς τήν ἑνότητα τοῦ χριστιανικοῦ, ἀλλά καί γενικότερα,
τοῦ θρησκευτικοῦ κόσμου, (γ) αὐτούς πού ἀποβλέπουν στήν κοινή κατά τό
δυνατόν χριστιανική μαρτυρία καί, τέλος (δ), αὐτούς πού ἐξειδικεύουν τήν
εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στήν κοινωνία καί τήν ἀκεραιότητα τῆς
κτιστῆς δημιουργίας.

Α.  Ὡς πρός τήν ἐμπειρία τοῦ πρώτου τύπου τῶν θεολογικῶν διαλόγων,
αὐτῶν δηλαδή πού στοχεύουν στήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, παρά τή φαι-
νομενική δυστοκία ὡς πρός τά ὁρατά ἀποτελέσματα, ἀναμφίβολα ἔχουν γίνει
πολύ οὐσιαστικά βήματα. Ἀσχέτως ἄν οἱ πολέμιοι τῶν διαλόγων ὑποστηρί-
ζουν ὅτι ἔχουν παταγωδῶς ἀποτύχει, ἀφοῦ δοκιμάστηκαν γιά μισό περίπου
αἰώνα χωρίς καμιά ἑτερόδοξη ἐκκλησιαστική ὀντότητα ἤ χριστιανική ὁμο-
λογία νά ἐπανέλθει στή «μία, ἁγία, καθολική καί ἀποστολική Ἐκκλησία»,
δηλαδή τήν Ὀρθοδοξία!

Ὅλοι αὐτοί ἀσφαλῶς ἀγνοοῦν ὅτι ἡ παραδοσιακή «ὀργανική» κατανόηση
τοῦ διαλόγου δέν καλύπτει ὅλο τό φάσμα τῶν θεολογικῶν διαλόγων· εἶναι
ἄκρως ἀπαραίτητο νά πλαισιωθοῦν σέ εὐρεία κλίμακα ἀπό ἕνα ἄλλο εἶδος δια-
λόγου, τόν διάλογο σέ ἐπίπεδο «πνευματικότητας». Τό φωτεινό παράδειγμα
τοῦ ἀείμνηστου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, ὁ ὁποῖος μέ πάθος ὑπο-
στήριζε τήν προτεραιότητα τοῦ «διαλόγου τῆς ἀγάπης» σέ σχέση μέ τόν «διά-
λογο τῆς ἀληθείας», κάνοντάς τον πράξη μέ τίς γνωστές ἐνέργειες (ἄρση ἀνα-
θεμάτων κ.λπ.), δέν φαίνεται νά ἔχει προβληματίσει τίς ἡγεσίες πολλῶν Ὀρθό-
δοξων αὐτοκέφαλων Ἐκκλησιῶν. Καί αὐτός προφανῶς ἦταν καί ἕνας ἀπό τούς
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