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ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΠΡΟΣ ΙΑΣΙΝ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΑΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
«Τῇ ΕΚΚΛΗΣΙᾼ τοῦ ΘΕΟΥ. Οὐ τοῦδε καί τοῦδε, ἀλλά τοῦ ΘΕΟΥ.
Τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ. . . ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΔΕ ΘΕΟΥ καλεῖ, δεικνύς ὅτι
ΗΝΩΣΘΑΙ αὐτήν χρή. Εἰ γάρ ΘΕΟΥ ἐστιν, ΗΝΩΤΑΙ καί ΜΙΑ ἐστίν . . .
Τό γάρ τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ὄνομα ΟΥ ΧΩΡΙΣΜΟΥ, ἀλλά ΕΝΩΣΕΩΣ
ἐστίν καί ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ὄνομα . . . ΜΙΑΝ δεῖ εἶναι ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ,
καίτοι τόποις πολλοῖς κεχωρισμένην . . . Εἰ δέ ὁ τόπος χωρίζει,
ἀλλά ὁ ΚΥΡΙΟΣ αὐτούς συνάπτει ΚΟΙΝΟΣ ΩΝ . . .
τοῦ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΟΣ αὐτούς»
( Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος, P. G. 61, 13 ).
Τό νομα τ ς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ εναι νομα ΕΝΩΣΕΩΣ καί χι νομα χωρισμο.
Εςτήν κκλησίαν Τρισάγιος Θεός #νώνει κατά Χάριν τούςΠιστούςμετάτοαυτοΤουκαίμεταξύτων.χωρισμός πότόνΤρισυπόστατονΘεόν,ργον το π
ρχ ς νθρωποκτόνου Σαταν, ε#ναικαίχωρισμός πότήν κκλησίανκαίδιάσπασιςτ%ςΠνευματικ%ς πικοινωνίαςμετάτ&νυ'&ντ%ςΒασιλείαςτοΘεο.
& Γνησία )ρθόδοξος /κκλησία τ1ν Γ.Ο.Χ. 3λλάδος, τ%ς)ποίας*ρχιεπίσκοπος+π%ρξεν)*είμνηστοςκαί*οίδιμοςΠατήρ/μ&νΜατθα6ος Α7 (Καρπαθάκης),
/4χουσα8διάκοπον τήνΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ καί8νόθευτον τήνΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΠΙΣΤΙΝ, εναι = Μία, >γία, Καθολική καί 8ποστολική /κκλησία, /Ταμειοχοςτ%ςΘείαςΧάριτος,/τούςΠιστούςεςΚοινωνίανμετάτ%ς6γίαςΤριάδος
τηροσα,/ΠνευματικήΜήτηρ/διάτ&ν6γίωνΜυστηρίωντ9Θε9τέκναγενν&σα.
Εςτήνμακραίωνον;ντ9κόσμ<πορείαντης,= /κκλησία @πολεμήθη, AλλB οCκ
Dττήθη. /βλήθη Fπό ΑGρέσεων, AλλB οCκ @τρώθη. Πε6ραν Σχισμάτων Iλαβεν, AλλB
οCκ Dλλατώθη. ΟCρανός πολύφωτος = /κκλησία καίτόσκότοςτ%ςκακίαςτοκόσμουο=δέποτεα=τήνκαταλαμβάνει.Βασιλεία το Θεο = /κκλησία καί/πονηρία
τ&ν νθρώπωνο=δέποτεα=τήνκαταβάλλει.8ήττητος, 8πόρθητος, 8ληθής, >γία,
ΑMώνιος, Πλήρης Χάριτος = το Θεο /κκλησία.
ζήτησεν)AδηςνάτήνκυριεύσB,καίπολλούςμένκατέπιεν,AλλB @νώπιον τ ς
Θεϊκ ς της Δυνάμεως Dτόνησεν. ζήτησεν)CθεοςΟκουμενισμόςνάτήν λλοιώσB,
καίπολλούςμέντ%ςΖωοποιοΠίστεως;ξένωσεν,AλλB αCτήν τ ς Χάριτος οCκ @κένωσεν. ζήτησεν)Νεοημερολογιτισμόςνάτήν παγάγB,καίπολλούςμέν;ξηπάτησεν,Aλλά τήν Παρθένον οCκ Dτίμωσεν. ξηγέρθησαν;σχάτως;κτ&νσπλάχνων
τηςκαίνέοιπολέμιοιΑ'ρετικοί,ο'Εκονομάχοι*νδρεϊκοίκαίο'Γρηγοριανοί κκλησιομάχοι- Χριστομάχοι- Τριαδομάχοι,καίπολλούςμένΧριστιανούςβραιόφρονας
κατήντησαν,Aλλά τήν Κιβωτόν εMς Fφάλους οC προσήραξαν.
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Τό Σχίσμα τ ς Νεοεικονομαχικ ς ΑGρέσεως τό 1995 καί τό Σχίσμα τ1ν ΑGρέσεων
τ ς /κκλησιομαχίας -Χριστομαχίας - Τριαδομαχίας Rτοι ΘΟΜΑΧΙΑΣ τό 2002,
Δύο Σχίσματα;νΑ'ρέσεισυλληφθέντα,;νΒλασφημίLκυοφορηθέντα,καίδιάτ%ςμεγάλης σχημοσύνηςκατάτ%ςΝύμφηςτοΧριστοτεχθέντα,Mτοιδιάτ%ςα=θαιρέτου τελέσεως *ντικανονικ&ν, ξωσυνοδικ&ν, Πραξικοπηματικ&ν χειροτονι&ν
;πισκόπων,;χώρισανκαίχωρίζουνπολλούς πότόνΘεόνκαί πότήν κκλησίαν
Τουκαί πότήνμεθN/μ&νΠνευματικήν;πικοινωνίαν.
μολογουμένωςτάδύοα=τάΣχίσματα+π%ρξανλίανOδυνηράκαίPλθονQςκεραυνοί;ναθρίL.Uτο Aδιανόητον διάτήνκοινήνσυνείδησιντ&νΓνησίωνRρθοδόξωνΧριστιαν&νSτιτόσονσεβάσμιοι γωνισταί,τόσον γαπητοίκαίTγαπημένοι
ΛειτουργοίτοΘεοτοVψίστου,θά @ξέπιπτον τ%ςRρθοδόξουμολογίαςτ%ς
Πίστεως,θά Dλλοτριοντο τοΧριστιανικοτωνβιώματος,θά Dγείροντο μετάθρασύτητοςκατάτ%ςΘείαςνότητοςτ%ς κκλησίας,καίθά @βλασφήμουν κατά τ ς
πλειονότητος τ1ν Vερ1ν ΕMκόνων, κατά τ ς Θεϊκ ς Κεφαλ ς τ ς /κκλησίας, κατά
τ ς Aπό καταβολ ς κόσμου Fπάρξεως τ ς /κκλησίας, κατά τ ς Προαιωνιότητος το
Προσώπου το Κυρίου =μ1ν Wησο Χριστο, καί κατά τ ς 8νάρχου, 8διαιρέτου,
8τρέπτου, 8ναλλοιώτου καί Ταυτουργούσης >γίας Τριάδος.
ΚρίμασινSμωςοXςΚύριοςο#δεν,συνέβητόOδυνηρόνκαίσυνετελέσθητό διανόητον:προέκυψαν Σχίσματα καί ες τούς «Ματθαιϊκούς». Zθεν;κτ&ν+στέρων
ναπτύσσεται/ ντίρροποςτάσις.Παρατηρε[ταιμίαδιάθεσιςπρός\νωσινκαί;γείρεται;κπολλ&νλόγος«περί ΕΝΩΣΕΩΣ τ1ν διασπασθέντων Ματθαιϊκ1ν».
καλόςκ γαθός λόγος περί /κκλησιαστικ ς 3νώσεως;γείρεταισυχνάτόντελευτα[ονκαιρόν,]λλοτεμένκαλοπροαιρέτως,]λλοτεδέτελείως νοήτως,καί]λλοτε
κακοβούλωςμέβλέψειςσκοπιμότητος.Συχνά κούγονται;ρωτήματαSπωςτά κόλουθα:«Καλύτερα δέν %μεθα &νωμένοι;» «Δέν ε(ναι δυνατόν τώρα νά γίν+ κάποια
/νωσις;» «Κάτι δέν πρέπει νά γίν+, γιά νά &νωθομε πάλι;»
8ξίζει Yμως νά @ξετασθZ πο6οι καί διατί ζητον [νωσιν.
Ζητον ΕΝΩΣΙΝ ]νθρωποι οG πο6οι δένγνωρίζουνο^τετί4γινεο^τεδιατίπροεκλήθησαντάΣχίσματα.Μήβλέποντεςκαμμίανδιαφοράνμεταξύτ%ς κκλησίαςκαί
τ&νΣχισματικ&ν,καίθεωρ&ντεςSλουςδίους,;ρωτον φN+ψηλο:«Γιατί νά μήν
&νωθομε καί νά ε2μαστε χωρισμένοι πό μικρότητες καί στενοκεφαλιές, τή στιγμή
πού ε2μαστε 5λοι τό 2διο καί δέν 6πάρχουν διαφορές;»
Ζητον ΕΝΩΣΙΝ ]νθρωποι οG πο6οι 4χουνπροβλήματαμέσυγγενικάκαίφιλικά
τωνπρόσωπαμέτά)πο[αδένδύνανταιπλέοννά4χουνπνευματικήν;πικοινωνίαν.
Μήγνωρίζοντεςκαία=τοίδιατί4γιναντάΣχίσματα,παραπονονται:«Γιατί δέν τά
βρίσκουν ο8 Δεσποτάδες 9κε: πέρα, νά βρομε κι 9με:ς τήν <ρεμία μας πού μς χουν
διαλύσει τά σπίτια; =χομε γίνει κομμάτια! Δέν τούς νοιάζει καθόλου;»
Ζητον ΕΝΩΣΙΝ ]νθρωποι οG πο6οι, λόγ<τοτόπουτ%ςδιαμον%ςτων,δυσκολεύονταινά;κκλησιασθοντακτικά.Μήθέλοντεςνάμάθουνπο[αε#ναιτά κκλησιαστικάγεγονότακαίποία/σημασίατ&νπραγματικ&νδιαφορ&ν, παιτον:«@ς
γίν+ 9πί τέλους κάτι! =χομε τήν Aκκλησία στά πόδια μας καί δέν μπορομε νά 9ξυ-
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πηρετηθομε. Γιά τούς 9γωϊσμούς τCν Δεσποτάδων χάνομε 9με:ς τόν 9κκλησιασμό
μας καί κολαζόμαστε κάθε μέρα! Τί θά γίν+ πιά;»
Ζητον ΕΝΩΣΙΝ ]νθρωποι οG πο6οι νοιώθουνκοινωνικάμειωμένοι πότάΣχίσματα.Παραβλέποντεςτάα_τιατ&νΣχισμάτωνκαίρίπτοντεςτόβάροςτ%ςε=θύνης
;ξ_σουεςSλους,κόπτονταιμελαγχολικ&ς:«Σέ ποιόν νά πομε 5τι ε2μαστε Eρθόδοξοι, τσι 5πως γίναμε; ΑGτή ε(ναι H Χριστιανική γάπη; Ποιόν νά φέρωμε στήν
Aκκλησία; =χομε καί παιδιά γιά παντρειά!»
Ζητον ΕΝΩΣΙΝ ]νθρωποι οG πο6οι, `ντεςδεινοίεςτάκοσμικάπράγματακαί
εςτό;μπόριον,ασθάνονται'κανοίνάλύσουνκαίτά κκλησιαστικάζητήματαμέ
κοσμικάκριτήρια,`ντες]γευστοικαί μούστακοιπερία=τ&ν,καίμή4χοντες κόμη
λύσειτάπροσωπικάκαίοκογενειακάτουςπροβλήματα.Χωρίςνάγνωρίζουνδιατί
ε+ρίσκονταιεςτόνχ&ρονεςτόν)πο[ονε+ρίσκονταικαίθεωροντεςSτιτάπάντα
ε#ναιθέμασυμφερόντων,προτείνουνγενναίωςνάσυμβιβάσουντούςδιαφωνοντας:
«Μέ τίς ναγκα:ες 6ποχωρήσεις καί λίγη κοινή λογική μπορον νά τά βρονε, λλά
δέν θέλουν ο8 μεγάλοι. Κοιτάζει K καθένας τους νά βολευτL μέ τούς λίγους προσωπολάτρες πού χει γύρω του καί τούς κάνει θύματά του. Πρέπει νά καταλάβουν 5μως
5λοι τό βασικό, 5τι H σχύς 9ν τL &νώσει».
Ζητον ΕΝΩΣΙΝ ]νθρωποι οG πο6οι, ε+ρισκόμενοιμένκοντάεςτά κκλησιαστικάπράγματαμή4χοντεςδέ+πεύθυνονθέσινο^τετήνε=θύνηντ&ν κκλησιαστικ&ν
ποφάσεων, ποφαίνονται;κτο σφαλοςδιάτόπ&ςνάλυθaτόπρόβληματ&ν
Σχισμάτων.Διαδίδουνδέτήνκάθεγνώμηντωνμέcφος«Πάπα 9κ καθέδρας», 4χοντες
τήν παίτησιννάεσακουσθον:«@ν μέ Mκουγε 5μως 9μένα τώρα K Δεσπότης, θά
μποροσε νά τό λύσ+ τό θέμα μέ δυό Nπλές κινήσεις. Καί Mν μέ ε(χε κούσει νωρίτερα, θά μποροσε νά τό ε(χε ποφύγει τελείως καί νά μήν ε2χαμε φθάσει 9δC, ες τό
χάλι αGτό. Διότι 5πως χουν λθει τά πράγματα, μέ εGθύνη 5λων νεξαιρέτως, πρόκειται γιά πολύ μεγάλο χάλι».
Ζητον ΕΝΩΣΙΝ ]νθρωποι οG πο6οι, `ντεςπροταίτιοιτ&νΣχισμάτων,+πότό
βάροςτ%ςπαρανομίαςτωνπιεζόμενοι,δένζητοντρόποννάμετανοήσουνκαίνά
διορθωθον, λλάνάσυγκαλύψουντήν;νοχήντωνκαίνάδώσουν;πίχρισμα;γκυρότητοςεςτάSσαα=θαιρέτως;κε[νοι;νήργησανκατάτ%ς κκλησίας.Zλως νευθύνωςδέ;πιχειροντεςνάα=τοδικαιωθον,διαδίδουν:«Aμε:ς θέλομε τήν /νωση,
λλά K Θεσσαλονίκης πορρίπτει κόμη καί τόν Διάλογο».
^λοι οG Aνωτέρω πιστεύουν Yτι Iχουν πάντοτε δίκαιον, Y,τι καί ]ν προτείνουν. Καί
]ν Aποτύχ_  Διάλογος πρός `νωσιν πάλι θά πιστεύουν Yτι Iχουν δίκαιο, διότι δέν Iγινε
Yπως τήν Fπέδειξεν @κε6νοι. 8κόμη καί [νωσις νά γίν_, χωρίς Yμως τά @πιθυμητά
Aποτελέσματα, Aλλά μέ δυσάρεστες παρενέργειες, πάλι θά πον δικαιώνοντες #αυτούς: «Aγώ πρότεινα /νωση, λλά K Pρχιερέας πρεπε νά φωτισθL νά μήν τήν κάν+».
Ζητον Yμως ΕΝΩΣΙΝ καί ]νθρωποι οG πο6οι, ναλογιζόμενοιτόμέγεθοςτ%ς
ΘυσίαςτοΚυρίου/μ&νdησοΧριστοδιάτήν/μετέρανΣωτηρίαν, λγοντεςδιά
τήν;ξατίαςτ&νΣχισμάτων πώλειαντ&ν νθρώπωνκαίποθοντεςτήνΔόξαντ%ς
κκλησίας,δέν ναλαμβάνουνπρωτοβουλίας4ξω τ%ςτάξεώςτων, λλά;κβαθέων
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προσεύχονται:«Qπέρ τ ς τCν πάντων &νώσεως το Κυρίου δεηθCμεν».
ε=σεβήςπόθοςδιάτήνeνωσιντ&νδιεστώτωνε#ναι;παινετόςκαί/μέριμνα
διάτήνeνωσινε#ναι`ντως4ργονκαλόν.«Τό καλόν 5μως, 9άν μή καλCς γέν+, οGκ
στι καλόν». Zσοπιόλίγηε=θύνη4χεικάποιοςδιάτήνλ%ψιν κκλησιαστικ&ν ποφάσεων,καίSσοπιόπολύ γνοε[τάπραγματικάα_τιατ&νΣχισμάτων,δηλαδήτά Δογματικά καί Κανονικά σφάλματα, τόσοπιόε^κολοςτοφαίνεται/eνωσις.*πόμή
+πεύθυνονθέσιν,Sποιοςδέν4χειτήνσυναίσθησιντοτίε#ναιδυνατόννάπροκαλέσB
μία]στοχοςπρόςeνωσιν;νέργεια,πάντανοιώθειτήνε=χέριανάμιλάBκαίνάκρίνB.
Δέν πορρίπτομεντάςκαλοπροαιρέτουςσκέψειςSσων4χουνπαρακολουθήσει
πόκοντάτάζητήματα,ε#ναι;νημερωμένοιδιάτάπροκύψανταπροβλήματα,4χουν
;πίγνωσιντ&νδιαφορ&ν,καίκάνουν+πευθύνουςπροτάσειςμέσύνεσινκαίφόβον
Θεο,χωρίςνά παιτοννάγίνωνταια' πόψειςτωνα=τομάτωςδεκταί.Δέν;πιτρέπεταιSμωςνάδεχθ&μεν κρίτωςπfσανπρότασιν.Δέννοε[ταινά4χBγνώμην)
μή4χωνγν&σινο^τεε=θύνηνκαίνάμήν4χBγνώμην)4χωνγν&σινκαίε=θύνην.Δέν
νοε[ταινά4χBγνώμην;κε[νος))πο[ος γνοε[τόπρόβλημακαίδένθέλεικ]ννά
πληροφορηθaτάπραγματικάγεγονότα.
bπάρχουν πλαίσια @ντός τ1ν ποίων Aξιολογε6ται μία πρότασις. bπάρχουν προηγούμενα εMς τήν /κκλησιαστικήν Vστορίαν διά τό π1ς Aξιολογε6ται καί π1ς Aναλαμβάνεται μία 3νωτική πρωτοβουλία.
bπάρχουν @πίσης καί προηγούμενα εMς τήν /κκλησιαστικήν Vστορίαν διά τήν
παταγώδη Aποτυχίαν @νεργει1ν πρός [νωσιν Aπό /κκλησιαστικούς καί Πολιτικούς
]νδρας οG πο6οι χωρίς φόβον Θεο Aλλά μέ @γωϊσμόν, χι μόνον Aπέτυχον νά γεφυρώσουν `να Σχίσμα Aλλά τό κατέστησαν μονίμως Aγεφύρωτον καί @ν τέλει κατεδικάσθησαν καί οG cδιοι.
Zσον;παινετόςκαίνάε#ναικάθελόγοςSπου κούγεταιπερίνώσεως,μίανωτικήπρωτοβουλίαπρέπεινά;ξετάζεταικαίQςπρόςτόκίνητρον, καίQςπρόςτήνσοβαρότητα τ%ςδιατυπώσεώςτης,καίQςπρόςτόνβαθμόντ%ςγνώσεως πότήν)ποίαν
συνοδεύεται,καίQςπρόςτό;πίπεδοντ%ςπροσωπικ%ς Fπευθυνότητος μέτήν)ποίαν
ναλαμβάνεται,καίQςπρόςτήνπροθυμίαν μέτήν)ποίανε#ναιδιατιθεμένοιο' ναλαμβάνοντεςα=τήννά+ποταγονεςτάκριτήρια,εςτάμέτρακαίτάσταθμά,τ%ς
κκλησίαςδιάτήνδιεκπεραίωσίντης.
^λοι φαίνεται πώς θέλουν τήν [νωσιν, Aκόμη καί @κε6νοι οG πο6οι @κήρυξαν
ΑGρέσεις καί προεκάλεσαν τά Σχίσματα. Κανείςδέν ρέσκεταινάε+ρίσκεταιπνευματικάχωρισμένος πόπροσφιλ%τουπρόσωπαMνά δυνατaνά;κκλησισασθa;κε[Sπου
;κκλησιάζετοπρότ&νσχισμάτων.gστόσο,)κάθε;νδιαφερόμενοςδιάτήνeνωσιν
Oφείλεινά ντιληφθaτούςλόγουςδιάτούς)ποίουςπροέκυψαντάΣχίσματα.Ε#ναι
α=τονόητονχρέοςτουνά ναρωτηθa,;πίπαραδείγματι:«Προσεκυνε:το H εκών τ ς
9κ Τάφου Aνσώμου Pναστάσεως το Χριστο πρίν πό τό 1995;» «Προσεκυνε:το H
εκών τ ς Uγίας Τριάδος, Πατρός καί Υ8ο καί Uγίου Πνεύματος, πρίν πό τό
1995;» «Ε6ρίσκονται κόμη καί σήμερον α8 εκόνες αGταί ες τούς Ναούς 9κείνων ο8
Kπο:οι τάς 9πολέμησαν Yς Ε2δωλα καί Εδωλολατρεία;» «Προσεκυνοντο α8 κλασ-
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σικαί εκόνες πρό το 1995 Yς Eρθόδοξοι;» «Προσεκύνει τάς Εκόνας αGτάς K
Zγιος Πατήρ HμCν Ματθα:ος Καρπαθάκης;» «Qπ ρξε ποτέ στω καί νας Θεοσεβής Mνθρωπος, [χι Σύνοδος, ο\τε Zγιος τ ς Aκκλησίας Πατήρ, λλ στω καί ]νας
Θεοσεβής Mνθρωπος K Kπο:ος νά 9κήρυξεν 5τι 6πέστη λλοίωσιν Μία Qπόστασις
τ ς Uγίας Τριάδος;» «Aκήρυξε ποτέ H ^ερά HμCν Σύνοδος πρίν πό τό 2002 5τι τό
Πρόσωπον το Χριστο δέν ε(ναι Προαιώνιον;» «Aκήρυξε ποτέ H ^ερά HμCν Σύνοδος πρίν πό τό 2002 5τι H Κεφαλή τ ς Aκκλησίας δέν ε(ναι Θεϊκή % 5τι H Aκκλησία το Θεο δέν 6π ρχε πρό τ ς Σαρκώσεως το Θεο Λόγου;» «Qπάρχει στω καί
]νας Zγιος τ ς Aκκλησίας K Kπο:ος νά 9δίδαξεν 5τι H Uγία Τριάς δέν ε(ναι H Κεφαλή
τ ς Aκκλησίας, b 5τι τήν Aκκλησία τήν οκοδόμησεν K Χριστός καί [χι H Uγία Τριάς,
Yς νά cτο ]να 9ξωαγιοτριαδικόν νεοφανές πρόσωπον K Χριστός;»
eνα κκλησιαστικόνΣχίσμα,προϊόνΑ'ρετικ%ςμανίας,δένε#ναιδυνατόννάτό
θεραπεύσB/ νθρωπίνηπαρόρμησιςμέμίανeνωσινμωρίας.heνωσιςε#ναι;φικτήμετάφόβουΘεοκαίμετάλόγουγνώσεως. Θεός γάρ  /κκλησιαστής. Θεός)
καλ&νεςνότηταΠίστεως,εςΚοινωνίαν6γίουΠνεύματος,εςΒασιλείανΕρήνης,
εςΓάμονΑώνιοντο νανθρωπήσαντοςΜονογενοςΥ'ο,εςΔε[πνονΜυστικόν,
εςΔόξανπαράμονον.Θεός)συνέχωντάμέλητοΣώματοςτ%ς κκλησίαςεςΣ&μα
eν,Τέλειον,Aγιον.Θεός/ ρχήκαίτότέλοςκαίτόμέσοντ%ς κκλησίας.

«ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΕΗΘΩΜΕΝ»
«Παρακαλῶ δέ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διά τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν
᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τό αὐτό λέγητε πάντες, καί μή ιἦ ἐν ὑμῖν σχίσματα,
ἦτε δέ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοΐ καί ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ»
(᾽Απόστολος Παῦλος, Α´ Κορ. Α´ 10).
& /κκλησία μεριμνd διά τήν `νωσιν τ1ν Aνθρώπων μετά το Θεο, Sπωςμεριμνf
διάτόνjαυτόντης,Mμfλλον;πειδή4τσιμεριμνfδιάτόνjαυτόντης.Εςτήν κκλησίαν,καίμάλισταμόνον εςτήν κκλησίαν,ε#ναιδυνατή = μετά το Πατρός διά το
ΥGο @ν τf gΑγίh Πνεύματι [νωσις. heνωσιςτ&νλογικ&νκτισμάτωνμετάτ%ς
6γίαςΤριάδοςσυντελε[ταικατB /νέργειαν Θεο καί κατά Χάριν τήν iκτιστον. ΑCτή
= κατά Χάριν [νωσις λογικ1ν κτισμάτων καί Κτίστου, αCτή = κατB @νέργειαν κοινωνία το Θεο μετά τ1ν >γίων 8γγέλων καί τ1ν Aνθρώπων εναι καί λέγεται «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΕΟΥ».
ΚαθN/μέραν/ κκλησίαε^χεταιFπέρ τ ς τ1ν πάντων #νώσεως καίδιB αCτήν τήν
\νωσινμεριμνfκαίαCτήν τήν\νωσιν περγάζεται;νχρόν<διB Aχρόνων /νεργει1ν,
διά τ ς BΑκτίστου Χάριτος το Ταυτουργοντος Τριαδικο Θεο.
& τ1ν πάντων [νωσις δένε#ναιπροϊόν νθρωπίνηςβουλ%ςM πόρροιακτιστο
θελήματος.Βασίζεταιες«Τήν dνότητα τ ς Πίστεως καί τήν Κοινωνίαν το Uγίου
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Πνεύματος». ΑCτήν τήν 3νότητα καί αCτήν τήν Κοινωνίαν τήν διατηρε6 = /κκλησία Aνέπαφον καί Aμείωτον καί Aκένωτον καί Aναλλοίωτον, τόσον;νκαιρ9ερήνης
Sσονκαί;νκαιρ9πολέμου,τόσον;πίπολλ&νSσονκαί;πίjνός,καίSτανγίνωνται
Σχίσματακαί ποσπ&νταιπολλάμέλητηςπρός πώλειαν,καίSταν;γείρωνταικύματαΑ'ρέσεωνκαίκαταποντίζωνταιπολλοίπλανηθέντες.
& 3νότης τ ς Πίστεως καί = Κοινωνία το >γίου Πνεύματος εναι μετοχή εMς
τήν jΑκτιστον καί iναρχον το Θεο Βασιλείαν. Δένε#ναι;μπορεύσιμα γαθά,ο^τε
διαπραγματεύσιμοιSροι,ο^τε νθρώπιναι παιτήσειςkστενά;πιδέχωνταισυμβιβασμ&ν. gΗ διαπραγμάτευσις Vερ1ν Δογμάτων καί = Aγοραπωλησία Vερατικ1ν
8ξιωμάτων εναι Βλασφημία κατά το >γίου Πνεύματος καί Βεβήλωσις τ1ν δωρημάτων τ ς 8ληθείας, τ ς Μυστικ ς Τελειώσεως καί το Θεϊκο Κύρους τ1ν Μυστηρίων. *ήθεις;νέργειαικαί;πιδιώξειςα=τοτοε_δουςΧΩΡΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΟΥ.
ΑG Πλαι τ ς /κκλησίας εναι 8νοικταί διά τούς Μετανοοντας. lΟμως αG 8νοικταί Πλαι τ ς /κκλησίας δέν παραβιάζονται Fπό βεβήλων, διότι φρουρονται διά
Πυρίνης Ρομφαίας.
h κκλησίαδέν ποθαρρύνειτήν;πιστροφήντ&ν;ξα=τ%ς ποσχισθέντων.
gστόσο,δένθάτούςπλησιάσBκαίεςσημε[ονkστενάχάσBτήνταυτότητάτηςκαί
νάπαύσBνάε#ναι/ κκλησία. 8πορρίπτει τάς @νδεχομένας των Aξιώσεις, mνα μή το
#αυτο της AλλοτριωθZ. Τούς πάντας χωρε6, AλλB @κ το Θεο δέν Aποχωρε6. Τούς
πάντας συγχωρε6, AλλB @κ τ ς BΑληθείας δέν Fποχωρε6. Δέν Aπομακρύνεται Aπό τόν
Θεόν διά νά πλησιάσ_ τόν ΑGρετικόν. Χωρίζεται;κφύσεως πότόψεδος,λόγ<τ%ς
jνώσεώςτηςμέτήνNΑλήθειαν.Α=τήε#ναι« στλος καί τό #δραίωμα τ ς 8ληθείας».
h κκλησίαε#ναιπαντελ&ςξένηπρόςτόψεδος.& νύμφη το Θεο δέν γίνεται νά
εναι θυγάτηρ το Διαβόλου. ΔένσυμβιβάζειτάΘε[απρόςτήν νθρωπίνηνπονηρίαν, λλάτόν]νθρωπον ναβιβάζει;κτ%ςπονηρίαςπρόςτήντοΘεοNΑγαθότητα.
8πεσχίσθης τ ς /κκλησίας nς μή oφειλες; Ε#ναιπρόθυμοςκαί'κανή/ κκλησίανάσέ;παναδεχθa. /πλανήθης Mδίq Fπαιτιότητι καί Mσχυρογνωμοσύν_, Aδικ1ν
καί τόν #αυτόν σου καί τήν 8λήθειαν; Ε#ναιπρόθυμοςκαί'κανή/ κκλησίανάσέ
;πανορθώσB.Καί δέν σο θέτει νέους Yρους, mνα μή πρόσκομμα Fψώσ_ Iμπροσθεν
τ ς σωτηρίας σου. Μόνον νά @πιστρέψ_ς εMς τήν πρό το Σχίσματος 3νότητα τ ς Πίστεως σέ καλε6, διά νά Aπολάβ_ς καί τήν Κοινωνίαν το gΑγίου Πνεύματος.
Πότε Aπεσχίσθης τ ς /κκλησίας; Πότε σέ @χώρισεν Aπό τήν /κκλησίαν = πλάνη;
Πότε σέ Iκλεψεν Aπό τόν Παράδεισον  Διάβολος; Ε_τετό1995 σέ;χώρισεν,ε_τε
τό2002, Yσα @δέχεσο μοφρον1ν μετά τ ς /κκλησίας πρό το Σχίσματος, αCτά
μόνον ζητd = /κκλησία νά AποδεχθZς, διά νά σέ Aποκαταστήσ_ εMς τήν 3νότητα τ ς
Πίστεως καί τήν Κοινωνίαν το >γίου Πνεύματος. /πίστρεψον εMς τήν πρό το Σχίσματος κατάστασιν καί Πίστιν, καί κέρδισον Yπερ αCτοκατακρίτως Aπώλεσας. 8ποδέχου Yσα Aπεδέχεσο τότε, καίSσα/ κκλησίαο=δέποτε4παυσενά ποδέχεται,καί
πάλινσέδέχεται/ κκλησίαQςγνήσιοναύτ%ςτέκνον.
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Η ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΔΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ

πειδήζητήματαθεραπείαςΣχισμάτωνπροέκυψανπολλάκιςεςτήν κκλησίαν,
κολουθομετόκλασσικόν κκλησιαστικόνπροηγούμενονκαίπαράδειγμαΔιαλόγουπρόςeνωσιντοCτλαντοςτ%ςRρθοδξίας,6γίουΜάρκουΜητροπολίτου
φέσουτοΕ=γενικο,εςτήνΦερράρανκαίΦλωρεντίαντ%ςdταλίας,1438-1439.
Διατί νά Fπάρχουν Σχίσματα; Κάποτε @λέγομεν τά cδια καί συνεφωνούσαμε καί
μέ τούς Θείους Πατέρας καί μεταξύ μας. Τότε δέν Fπ ρχαν Σχίσματα. «Σκόπει δέ
οeτως· 9λέγομέν ποτε τό αGτό δηλονότι καί οGκ cν 9ν Hμ:ν σχίσματα, τότε δήπου καί
το:ς Πατράσι συνεφωνομεν μφότεροι» (mΑγιοςΜάρκος)Ε=γενικός, Εν Φερράρg
Λίβελλος Προτρεπτικός ες hΕνωσιν).
Διατί Aπεκόπητε τ ς μεθB =μ1ν κοινωνίας; ΕMς τί Iχομεν Aποκλίνει τ1ν Yσων Aπό
τούς Πατέρας @λάβομεν καί Aπό κοινο πρό το Σχίσματος διεκρατομεν καί διεκηρύσσομεν; «Τί τCν Πατέρων κατέγνωμεν, 5τι παρά τάς κοινάς αGτCν παραδόσεις,
]τερα φρονομεν καί λέγομεν;» (mΑγιοςΜάρκος)Ε=γενικός,α=τόθι).
Διατί Aπεσκιρτήσατε τ ς το Θεο Βασιλείας; /φB Yσον δέν κηρύττομεν διαφορετικά Aπό τά Yσα διδάσκει τό ΕCαγγέλιον καί Aπό τά Yσα @κ τ ς Vερdς Παραδόσεως @λάβομεν, μέ πο6ον δικαίωμα #τέραν σκηνήν @πήξατε @κτός τ ς ΑCλ ς το
Κυρίου; «Τί παρά τό ΕGαγγέλιον, 5 παρελάβομεν, ]τερον εGαγγελιζόμεθα;» (mΑγιος
Μάρκος)Ε=γενικός,α=τόθι).
ΟCδέν εCκοπώτερον τ ς gΕνότητος τ ς Πίστεως καί τ ς Κοινωνίας το gΑγίου
Πνεύματος. Δύνασθενά;λέγξητετό/μέτερονφρόνημακαίνά+ποδείξητεπο διαφέρει τό κήρυγμά μας πότόπρότ&νΣχισμάτωνκοινόν/μ&νφρόνημακαί πότήν
διδασκαλίαν τ%ς nερfς /μ&ν Συνόδου τ%ς nεραρχίας τ%ς Γνησίας Rρθοδόξου
κκλησίας,M πότόκήρυγματοΕ=αγγελίου,M πότήνδιδασκαλίαντ&νNΑποστόλωνκαίτ&νΘεοφόρωνΠατέρων,M πότήνNΑλήθειαντ%ςoΙερfς/μ&νΠαραδόσεως. «Πο δέ οG τό αGτό λέγομεν;» (mΑγιος Μάρκος ) Ε=γενικός, α=τόθι).
Προφαν1ς πουθενά. Διότι @άν εcχομεν σφάλει εMς τήν Πίστιν θά τό εcχατε καταγγείλει. Καί @άν εcχομεν @νεργήσει παρά τήν Παράδοσιν τήν ποίαν εcχομεν κοινήν πρό
τ1ν Σχισμάτων θά τό εcχατε δημοσιεύσει. ΑCτό Yμως ΔΕΝ @τολμήσατε νά τό κάνετε
ΠΟΤΕ διότι δέν Iχομε ξεφύγει Aπό τήν τότε κοινήν =μ1ν Παράδοσιν.
ΟCδέν εCκοπώτερον τ ς Σωτηρίας. Δέν Aπαιτε6ται παρά νά @πανέλθετε εMς τά Yσα
μοφρονοντες τZ /κκλησίq @πιστεύατε πρό τ ς Aποσχίσεώς σας, καί τό Σχίσμα
θεραπεύεται. Δέν Aπαιτε6ται παρά νά @πανέλθετε εMς τήν καλήν συμφωνίαν πρός τόν
παλαιόν #αυτόν σας. Νά συμφωνήσετε μέ τά Yσα @πιστεύατε πρό το Σχίσματος,
καίτότεθά4χετεσυμφωνίανκαί μέτούςoΑγίουςΠατέραςκαί μέ/μfς.Νά συμφωνήσετε μέ τά Yσα @πιστεύατε πρό το Σχίσματος, καίτότε δένθάε+ρίσκεσθεπλέον
εςΣχίσμαο^τε πότοΘεοο=δέ φN/μ&ν.«Παρακαλομεν τοίνυν 6μς . . . 9πανέλθωμεν πρός τήν καλήν συμφωνίαν τήν πρός Hμς αGτούς καί πρός τούς iΑγίους
Πατέρας, vν ε2χομεν πρότερον, 5τε τό αGτό πάντες 9λέγομεν καί οGκ cν 9ν Hμ:ν σχίσμα
τι» (mΑγιοςΜάρκος)Ε=γενικός, Εν Φερράρg Λόγος ες τό Σύμβολον τ ς Πίστεως).
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Τήν καλήν παρακαταθήκην τ1ν =μετέρων Πατέρων Aπαιτομεν Fμdς, w φίλοι.
« Απόδοτε τοίνυν τοτο, καθώς παρελάβετε παρ HμCν. Ε2 τις 6μ:ν 9νεπίστευσε παρακαταθήκην, οGκ Mν αGτήν, Yς παρελάβατε, παρεδώκατε; Απόδοτε τοίνυν καί τό
τCν Πατέρων Σύμβολον, Yς 9λάβατε» (mΑγιοςΜάρκος)Ε=γενικός,α=τόθι). Α=τό
μόνον παιτομε:νά Aποδώσετε Y,τι παρελάβατε Aπό τόν Θεόν διά τ1ν 8ποστόλων,
Y,τι μdς @δίδαξεν = Vερά =μ1ν Σύνοδος τ ς Vεραρχίας τ ς ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, Y,τι yτο κοινή =μ1ν παρακαταθήκη μέχρι τό 1990, πρό τ ς
συντελέσεως τ1ν @παράτων Σχισμάτων το 1995 καί το 2002, τ1ν χωρισάντων Fμdς
Aπό το Θεο καί AφB =μ1ν.

ΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ
«Στήκετε, καί κρατεῖτε τάς Παραδόσεις ἅς ἐδιδάχθητε»
(Β´ Θεσ. Β´ 15).
ZτανπροκύπτB κκλησιαστικόνΣχίσμα,\νμέρος ποκόπτεταιτοΣώματος
τ%ς κκλησίας,;κπίπτειτ%ςΣωτηριώδουςΘείαςΧάριτοςκαίδιαιρε[ται πότούς
πρώην;νΧριστ9 δελφούς.Πρός Aντιμετώπισιν τ ς Διαιρέσεως αCτ ς Fπάρχουν διά
τούς χωρισθέντας τρε6ς βασικαί @πιλογαί:
Α) Νά παραμείνουν διηρημένοι, Mτοινάμήν ;πανασυνάψουνπνευματικήν;πικοινωνίαν, λλάνά;μμείνουνο' ποσχισθέντες;ντaπλάνBκαίτ9δί<Σχίσματι,/δέ
κκλησία;σαείνάτούςθεωρaξένονσ&μα.Α{τη @στίν = Gστορικ1ς πλέον συνήθης
/κκλησιαστική @μπειρία.
Β) Νά #νωθον @ν τZ ΑGρέσει καί τf Σχίσματι, Mτοινά;ξέλθουντ%ς κκλησίας
ο';μμείναντες;ντa*ληθείLκαίνάεcρουν;πίψευδοςβάσεως\νωσινμετάτ&ν
Σχισματικ&ν.Α{τη @στίν = δός τ ς Aπωλείας.
Γ) Νά #νωθον @ν τZ /κκλησίq, Mτοινά;πιστρέψουνο' ποσχισθέντεςεςτήν
πρότοΣχίσματόςτωνκαλήν)μολογίανκαίjνότητατ%ςΠίστεως;ξqςδίL+παιτιότητι;ξ%λθον.Α{τη @στίν δός Θεάρεστος καί Σωτήριος.
& πρώτη @πιλογή δέν εναι @πιλογή εCδοκίας, Aλλά @πιλογή Aνάγκης. h;μμονή
εςτόΣχίσμακαταντfΑrρεσις.Ε#ναιSμωςτόσον;πιβεβλημένη/διαφορά κκλησίαςκαίΣχίσματοςSσονκαί/διαφοράμεταξύΠαραδείσουκαίΚολάσεωςκαίε#ναι
μάλιστασοδύναμοςα=τ%ς.
& δευτέρα @πιλογή, @ξ Fπαρχ ς καταδικαστέα, ε#ναι/βασική;πιλογήτοΟκουμενισμοεςSλατά;πίπεδα.eνωσιςεςτόνχωρισμόν πότόνΘεόνσοδυναμε[μέ
ποδοχήντοΣατανfQςπρωτοτύπουκαίτ%ςαωνίουΚολάσεωςQςπροορισμο.
& τρίτη @πιλογή, = Θεάρεστος καί Σωτήριος, σκοντάφτει εMς τήν Aρχήν. Zπως/
Μία,6γία,Καθολικήκαί*ποστολική κκλησία4χειτήν φετηρίαντηςεςτόνΤρισάγιονΘεόνκαίεςτήν σφαλ%;κΘεοβεβαιότητατ%ςγονιμότητόςτης,Sτιαcτη
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μόνηκατάχάριντίκτειτέκνατ9Θε9,οcτωκαί/Α'ρετική;κκλησία,/;ντ9Σχίσματι
τίκτουσαυ'ούςτ%ςΓεέννης,4χειτήν φετηρίαντηςεςτήν νθρωπίνην4παρσινκαί
εςτόνστε[ρονσχυρογνώμονασχυρισμόνSτιαcτη ποτελε[τήν)δόντ%ςσωτηρίας.
Γίνεται Aμέσως Aντιληπτόν Yτι Yσον εCρε6α εναι = @πιθυμία διά τήν ΕΝΩΣΙΝ, τόσον
Aπίθανον, τόσον Aνθρωπίνως Aδύνατον, εναι νά Aρχίσ_ R νά εCδοκιμήσ_ `νας ΔΙΑΛΟΓΟΣ διά τήν ΕΝΩΣΙΝ. Τά δύνατα παρ νθρώποις 5μως, δυνατά παρά τj Θεj.
8κολουθοντες τό προδεδικασμένον καί κλασσικόν προηγούμενον τ ς /κκλησιστικ ς Vστορίας, τό @πί το >γίου Μάρκου το ΕCγενικο εMς τόν Διάλογον )ρθοδόξων καί Παπικ1ν, σεβόμενοι τήν Ζωηφόρον /κκλησιαστικήν 8λήθειαν, kς πλαι
Zδου ο\ κατισχύσουσιν, Aλλά καί μή θέλοντες νά @πιβαρύνωμεν οCδεμιdς πλευρdς
τήν διάθεσιν πρός [νωσιν, Yσον σφαλερά καί νά εναι = παροσα της θέσις, @πιχειρ1μεν ΠΡΟΤΑΣΙΝ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΩΣΙΝ, περί Τρι1ν Σημείων προνοοσαν: Α) περί τ ς 8φετηρίας το Διαλόγου διά τήν [νωσιν, Β) περί τ ς Βάσεως
τ ς ποθητ ς 3νώσεως, καί Γ) περί τ ς Διαδικασίας τ ς @φαρμογ ς τ ς 3νώσεως.
ΠιστεύομενSτιπροτείνομενμόνοντόα=τονόητον,καίμάλισταμέτόσηνμέριμνα
καίο=δετερότητα,kστενάμήν δικήσωμενο^τετούςjκουσίως δικονταςjαυτούς
καίτήν*λήθειανδιάτ&νΑ'ρέσεώντωνκαίτ&νΠαρανομι&ντων.

Α) ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Α=τονόητοιπροϋποθέσειςδιάτήν4ναρξινjνόςΔιαλόγου))πο[οςθά ποβλέπB
εςτήνκατάΘεόνeνωσιντ&ν«διασπασθέντων Ματθαιϊκ1ν» ε#ναι1) = παραδοχή
Yτι τά Σχίσματα το 1995 καί το 2002 εναι πραγματικά, καί 2) = παραδοχή Yτι πρό
τ1ν Σχισμάτων Rμεθα )ρθόδοξοι Χριστιανοί καί χι ΑGρετικοί, Yτι δέν εcχομεν ΟMκουμενιστικάς ο|τε ΕMδωλολατρικάς δοξασίας, Yτι =με6ς Rμεθα = Μία, >γία, Καθολική
καί 8ποστολική /κκλησία, = παρέχουσα Σωτηρίαν καί >γιασμόν εMς τά μέλη της.
Ε#ναι παραίτητοςπροϋπόθεσις/παραδοχήSτιτάΣχίσματατο1995 καίτο
2002 ε#ναιFπαρκτά καί πραγματικά, διάνάμήν;γερθa+πόο=δενός/ ξίωσιςδιά
μίαν \νωσιν]νευπροϋποθέσεων,]νευκαθαρfςμολογίαςτ%ςRρθοδόξουΠίστεως,
Qςνάμήνε#χεσυμβ%τίποτε.
Ε#ναι;πίσης παραίτητος/παραδοχήSτιπρίννάπροκύψουντάΣχίσματατο
1995 καίτο2002 «οG Ματθαιϊκοί» δένMμεθαμίαΧριστιανικήΠαράταξις, λλάΗ
ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΗΣ ΚΑΙ ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Η ΜΙΑ,
ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, 4τσιkστενάμήν ξιωθa+πό
ο=δεμιfςπλευρfς/προσφυγήες]λλαςμολογίαςκαί;τέραςα=θεντίας,4ξωτ%ς
μέχριτ&νΣχισμάτωνκοιν%ς/μ&ν 8ποστολικ ς Πίστεως καί 8ποστολικ ς Διαδοχ ς.
Δένε+ρίσκομεν]λλοσημε[ον;κκινήσεωςjνόςΔιαλόγουπρόςeνωσινδικαιότεροντούτου,M ξιοπρεπέστερονδιάπάντας,Mπλέονα=τονόητον, λλάμfλλονQς
Aπόλυτον Aξίωμα τοτολογιζόμεθα.

KEO 29 PART ONE.qxp:Layout 1

1/8/08

09:32

Σεπτέμβριος-’Οκτώβριος 2007 -- ἀρ. τεύχ. 29

Page 187

ΚΗΡΥΞ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ -187-

Β) ΒΑΣΙΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
hΠρότασις;πίτ%ς)ποίαςθάδυνηθaνάσταθa/ε=άρεστοςτ9Θε9eνωσις
δέν;πιτρέπεταινάε#ναια=θαίρετος. πιβάλλεταινά παντfεςτόο=σι&δες;ρώτημα:Ποία πλευρά, μετά τά Σχίσματα, πιστεύει κάτι διαφορετικόν πό τά 5σα cσαν
κοινή HμCν Πίστις καί Πνευματική Κληρονομία πρό τCν Σχισμάτων; Ποίαπροσθήκη
Mποία φαίρεσιςεςτήνκοινήν/μ&νπρότ&νΣχισμάτωνRρθόδοξονΠαρακαταθήκηνπροεκάλεσεΣχίσμα;Ποίαπρfξιςπαρεξέκλινετ%ς κκλησιαστικ%ςΚανονικότητοςκαίπροσέκρουσεεςτούς Yρους τ ς 8ποστολικ ς Πίστεως καί 8ποστολικ ς
Διαδοχ ς; Πο[αι;νέργειαικαίπο[αιδιακηρύξειςπροσέβαλλονMπαρεχάραξαντήν
8ποστολικήν Πίστιν καί τήν 8ποστολικήν Διαδοχήν, τήν)ποίανε_χομενπαραλάβει
διάτ&νRρθοδόξωνΣυνόδωνκαίδιάτ&ν)μολογιακ&ν γώνωντ&νΘεοφόρωνΠατέρωνμέχρικαίτο6γίουΠατρός/μ&νΜατθαίουΚαρπαθάκη;
Συνοπτικ1ς, = μόνη Fγιής καί Aπροκατάληπτος, = μόνη )ρθόδοξος ΒΑΣΙΣ διά
τήν ΕΝΩΣΙΝ δέν εναι ]λλη Aπό τήν @πιστροφήν εMς τήν πρό τ1ν Σχισμάτων περίοδον, εMς τήν πρό το 2002 καί πρό το 1995 R καί πρό το 1990 Aκόμη κοινήν }μολογίαν Πίστεως, Yτε τό αCτό φρόνημα εcχομεν καί τήν αCτήν Πίστιν διεκηρύσσομεν.
/πιστροφή σημαίνει δεσμευτικήν ποδοχήντ&ν\ωςτότεπεπιστευμένωνκαίδημοσιευμένωνθέσεωνπερίτ&νnερ&νΕκόνων,περίτ%ς κκλησίας,περίτοΠροσώπουτοΧριστο,περίτ%ς6γίαςΤριάδος,καί;νγένειπερίπαντόςRρθοδόξου
Δόγματοςκαίπερίπάσηςπτυχ%ςτ%ςnερfς/μ&νΠαραδόσεως.
Ο=τάςτ&ν νθρώπων;πινοίας+ποστηρίζοντεςο=δέτάςτ&νματαιοφρόνωνβλέψειςστηρίζοντες, λλάτήν Vεράν Παράδοσιν καί τήν Διδασκαλίαν τ ς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ το ΘΕΟΥ καί τ ς πρό τ1ν Σχισμάτων Vερdς =μ1ν Συνόδου τ ς Vεραρχίας
Aσπαζόμενοι, δεχόμεθα καθηκόντως τόν Διάλογον πρός ~νωσιν.

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΣΕΩΣ
& Aποδοχή το προτεινομένου σημείου @κκινήσεως διά τόν Διάλογον καί τ ς προτασσομένης βάσεως διά τήν [νωσιν, δηγον μέ προθυμίαν εMς τήν @φαρμογήν τ ς
/κκλησιαστικ1ς @πιβεβλημένης διαδικασίας διά τήν @πάνοδον τ1ν Aποσχισθέντων
εMς τό κατά χάριν Σ1μα το Κυρίου καί Θεο καί Σωτ ρος =μ1ν Wησο Χριστο.
Zπως= 8ποστολική Πίστις καί = 8ποστολική Διαδοχή καθορίζουντήνταυτότητα
τ ς Μιdς, >γίας, Καθολικ ς καί 8ποστολικ ς /κκλησίας, καίSπως/παραχάραξις
τ ς 8ποστολικ ς Πίστεως R τ ς 8ποστολικ ς Διαδοχ ς γενν&σιντήνΑrρεσινκαίτό
Σχίσμα,οcτωδέν Aρκε6 μόνον = Aποδοχή τ ς 8ποστολικ ς Πίστεως διά τήν @πανένταξιν τ1ν Aποσχισθέντων κληρικ1ν εMς τό Σ1μα τ ς /κκλησίας, Aλλά Aπαιτε6ται καί
= Aποκατάστασις τ ς 8ποστολικ ς Διαδοχ ς, Yπου α{τη Aπωλέσθη R προσεβλήθη.
Προνοε[/ κκλησίαδιάτήνθεραπείανκαί τήν οMκονομίαν καί τήν Aκρίβειαν. h
συγκατάβασιςε#ναι;πιτρεπτήκαί;πιθυμητή,Sτανδένπρόκειται/ 8λήθειά τηςνά
παραχαραχθa,ο^τε/μετάτοΘεο 3νότης τηςνάδιασπασθa,ο^τε/>γιότης της
νάσυμβιβασθa,ο^τε/Καθολικότης τηςνάπροσβληθa,ο^τε/ 8ποστολικότης της
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νά θετηθa.Ε#ναι;νδεχόμενον/eνωσιςνά παιτήσBμίανκαταδίκηνMμίανκαθαίρεσινMμίανχειροθεσίαν.ΔιNα=τότό;γχείρηματ%ςjνώσεως4χει νάγκηνπροθυμίαςνάγίνBτότοΘεοΘέλημαμfλλονMτότ&ν νθρώπων.
ΜίακαθαίρεσιςMμίαχειροθεσία,δένε#ναιθέματ%ςδιαθέσεωςjνός;πισκόπου
νάταπεινώσBκάποιον]λλονMνά;πιβληθa;πNα=τοMνάτόν δικήσB.h κκλησίακαί/nερωσύνηδένε#ναιδιοκτησίαι;πισκόπων.Ε#ναιτοΘεοκαί;κτοΘεο
4χουντόκρος.^πως `να Σχίσμα πρωταρχικ1ς δέν εναι = Aποκοπή @πισκόπου
Aπό @πίσκοπον, Aλλά Aπό τόν Θεόν, ο{τω καί = /κκλησιαστική [νωσις δέν εναι
πρωταρχικ1ς συνένωσις @πισκόπου μέ @πίσκοπον, Aλλά `νωσις μέ τόν Θεόν. Ο^τε
uρπάζεται/ κκλησιαστικήeνωσιςο^τεκλέπτεται/nερωσύνη, λλά@κ το Πατρός διά το ΥGο @ν >γίh Πνεύματι @νεργε6ται καί @ν τf Πατρί διά το ΥGο παρά
το >γίου Πνεύματος μένει.
Διάτοτο,Y,τι Iδοξε τf >γίh Πνεύματι οcτωκαί/ κκλησία;νεργε[πρόςτακτοποίησιντ&ν;κΣχίσματοςκαίΑ'ρέσεωςπροσερχομένωνκληρικ&ν.Καίπερίζώντωνμεριμνfκαίπερίτεθνεώτων)ριοθετε[.Καίο=δένκέρδοςο=δενίπροσγίνεταιδιά
τ%ςπαραβάσεωςτ&ντ%ς κκλησίαςSρων,μfλλονδέζημίαμεγάληκαίβλάβηπολλή.
Τόγάρκέρδοςπολύπfσιτο[ς ποδεχομένοιςτήνκρίσινκαίτάς ποφάσειςτ%ς
κκλησίαςτοΘεο.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
«l Aκκλησία ε(ναι K Χριστός παρατεινόμενος ες τούς αCνας», κατάτόνAγιον
Α=γουστ[νον.Τό4ργοντοΘεο;ργάζεται/ κκλησίακαίδέν+πάρχει;να=τa
χ&ροςδιά νθρωπίνηνα=θαιρεσίαν.Ο'ποθοντεςτήν\νωσιν,τήν*ρχιερατικήν
Προσευχήνποθοσιν,«mνα πάντες ]ν nσι, καθώς σύ, Πάτερ, 9ν 9μοί κ γώ 9ν σοί, mνα
καί αGτοί 9ν Hμ:ν ]ν nσιν» (dωάν.ΙΖv21).
h κκλησίαδένπαρέρχεται, λλά+πάρχεικαίθά+πάρχBμέχριτ%ςσυντελείας
τοα&νοςκαίεςτόνα&νατοα&νος.& /κκλησία τ1ν Γ.Ο.Χ. 3λλάδος, /διά
το*ειμνήστουκαί*οιδίμου*ρχιεπισκόπου*θην&ν Ματθαίου Α7 (Καρπαθάκη)
\λκουσατήν*ποστολικήνΠίστινκαίτήν*ποστολικήνΔιαδοχήν,εναι αCτή α{τη
= Μία, >γία, Καθολική καί 8ποστολική /κκλησία. ΤόΣχίσματο1995 καίτόΣχίσματο2002,τόκάθε\ναμέτόντρόποντου, ποτελον συγχώρητονΒλασφημίαν
κατάτο6γίουΠνεύματος.
πρόςeνωσινΔιάλογος ποτελε[διάμέντήν κκλησίανσφοδράν;πιθυμίαν,
διάδέτούς ποσχισθέντας;ξα=τ%ςζωτικήν νάγκην.ΠιστεύομενSτι/;πιστροφή
εςτήνπρότ&νΣχισμάτωντο1995 καίτο2002 κατάστασιν ποτελε[τήνμόνην
πρότασινκαθιερωμένην'στορικ&ς+πότ%ς κκλησίαςδιN\ναΔιάλογονπρός κκλησιαστικήνeνωσιν;πίτaβάσειτ%ςRρθοδόξουΠίστεωςκαίτ%ςΚανονικ%ςΤάξεως.
Τόγάρ;φετόν;στίνSπως«H Χάρις το Κυρίου HμCν oησο Χριστο καί H Pγάπη
το Θεο καί Πατρός καί H Κοινωνία το Uγίου Πνεύματος ε2η μετά πάντων HμCν».

