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+ Ο Γρατιανουπόλεως Δημήτριος 

Μέλος της Μικτής Επιτροπής του Θεολογικού Διαλόγου 

 

 Οι «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν 

Χριστιανικόν Κόσμον» απετέλεσε ένα από τα βασικά θέματα που 

κυριάρχησαν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας στην 

Κρήτη, με την απόφαση και έκδοση ενός σχετικού σημαντικού κειμένου 

που υπέγραψαν οι αντιπροσωπείες των δέκα Ορθοδόξων Εκκλησιών, 

παρούσες στη Σύνοδο.   

 

Η απόφαση αυτή ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Καθολική Εκκλησία, η 

οποία επί τριάντα έξη  τώρα χρόνια (1980-2016) διεξάγει – μέσω μιας 

Διεθνούς Μικτής Επιτροπής - επίσημο Θεολογικό Διάλογο με την 

Ορθόδοξη Εκκλησία στο σύνολο της, δηλ. με τις 14 Ορθόδοξες 

Εκκλησίες. Ερωτάται λοιπόν  πώς διαμορφώνεται από εδώ και πέρα η 

εκκλησιολογική διάσταση αυτού του Διαλόγου με βάση την πρόσφατη 

απόφαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας ; 

Πιο συγκεκριμένα ερωτάται ποια είναι η υπόσταση αυτού του Διαλόγου; 

Πώς εννοείται ο Διάλογος αυτός με την Καθολική Εκκλησία ; Τι 

επιπτώσεις πιθανόν να έχει η απόφαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου 

στην περαιτέρω πορεία του Θεολογικού Διαλόγου, έχοντας μάλιστα 

υπόψη ότι σε λίγες ημέρες, στις 15-22 Σεπτεμβρίου 2016, συνέρχεται 

στην πόλη Chieti της Ιταλίας η Ολομέλεια της Διεθνούς Μικτής 



Επιτροπής του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ των δυο Εκκλησιών με 

κύριο θέμα: «Προς μια κοινή κατανόηση της Συνοδικότητας και του 

Πρωτείου στην υπηρεσία της ενότητας της Εκκλησίας» (Τowards a 

Common Understanding of Synodality and Primacy in Service to the 

Unity of the Church). 

 

Η Απόφαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου περιγράφει τη 

θεμελίωση και τον σκοπό του Διαλόγου της Ορθοδοξίας «προς τον 

λοιπόν Χριστιανικόν Κόσμον», τονίζοντας ορισμένες κατευθυντήριες 

αρχές :    

 

1)  Η οικουμενική ευθύνη της Ορθοδόξου  Εκκλησίας για την 

ενότητα των Χριστιανών: 

 

«Ἡ εὐθύνη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά τήν ἑνότητα, ὡς καί ἡ 

οἰκουμενική αὐτῆς ἀποστολή ἐξεφράσθησαν ὑπό τῶν Οἰκουμενικῶν 

Συνόδων. Αὗται ἰδιαιτέρως προέβαλον τόν μεταξύ τῆς ὀρθῆς πίστεως καί 

τῆς μυστηριακῆς κοινωνίας ὑφιστάμενον ἄρρηκτον δεσμόν».  

 

Η μυστηριακή κοινωνία είναι έκφραση και επιστέγασμα της κοινής 

ομολογίας πίστεως. Άρρηκτος λοιπόν ο δεσμός «ορθοδοξίας» πίστεως  

και «ορθοπραξίας» συμμετοχής στο Κοινό Ποτήριο.  

 

2) Η  συμμετοχή  της Ορθοδόξου Εκκλησίας με την προσευχή και 

την πράξη στήν κίνηση πρός ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητας μετά των 

άλλων Χριστιανών «ἐν τῇ Μιᾷ, Ἁγίᾳ, Καθολικῇ καί Ἀποστολικῇ 

Ἐκκλησίᾳ»:  

«Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀδιαλείπτως προσευχομένη “ὑπέρ τῆς 

τῶν πάντων ἑνώσεως”, ἐκαλλιέργει πάντοτε διάλογον μετά τῶν ἐξ αὐτῆς 

διεστώτων, τῶν ἐγγύς καί τῶν μακράν, ἐπρωτοστάτησε μάλιστα εἰς τήν 

σύγχρονον ἀναζήτησιν ὁδῶν καί τρόπων τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς 

ἑνότητος τῶν εἰς Χριστόν πιστευόντων, μετέσχε τῆς Οἰκουμενικῆς 

Κινήσεως ἀπό τῆς ἐμφανίσεως αὐτῆς καί συνετέλεσεν εἰς τήν 

διαμόρφωσιν καί περαιτέρω ἐξέλιξιν αὐτῆς.  

3) Η θεμελίωση των Θεολογικών Διαλόγων της Ορθοδοξίας: 

«Οἱ σύγχρονοι διμερεῖς θεολογικοί διάλογοι τῆς Ὀρθοδόξου 

Ἐκκλησίας, ὡς καί ἡ συμμετοχή αὐτῆς εἰς τήν Οἰκουμενικήν Κίνησιν 

ἐρείδονται ἐπί τῆς συνειδήσεως ταύτης τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ 

οἰκουμενικοῦ αὐτῆς πνεύματος ἐπί τῷ τέλει τῆς ἀναζητήσεως, βάσει τῆς 

ἀληθείας τῆς πίστεως καί τῆς παραδόσεως τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας τῶν 

ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τῆς ἑνότητος ὅλων τῶν Χριστιανῶν».  



Να σημειωθεί βέβαια ότι στον  «λοιπόν Χριστιανικόν Κόσμον», 

στον οποίον  αναφέρεται η  Απόφαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, 

συγκαταλέγεται  και η Καθολική Εκκλησία, με την οποία η Ορθόδοξη 

Εκκλησία διεξάγει επί τριάντα έξη  τώρα χρόνια (1980-2016)  επίσημο 

Θεολογικό Διάλογο εν αληθεία και αγάπη. Ο διμερής αυτός Διάλογος – 

όπως αποφασίσθηκε από κοινού κατά την έναρξη του, το 1979, – 

διεξάγεται ακριβώς «ἐπί τῷ τέλει τῆς ἀναζητήσεως, βάσει τῆς ἀληθείας 

τῆς πίστεως καί τῆς παραδόσεως τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας τῶν ἑπτά 

Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τῆς ἑνότητος ὅλων τῶν Χριστιανῶν». 

 

Ως προς τη φύση της Εκκλησίας σε σχέση με τον  «λοιπόν 

Χριστιανικόν  Κόσμον»,  προς τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία 

επιδιώκει και διεξάγει Διάλογο, η Απόφαση της Αγίας και Μεγάλης 

Συνόδου επισημαίνει κατ’αρχήν ότι: «Κατά τήν ὀντολογικήν φύσιν τῆς 

Ἐκκλησίας, ἡ ἑνότης αὐτῆς εἶναι ἀδύνατον νά διαταραχθῇ». 

 

Ορθή η διακήρυξη  αυτή καθότι η Εκκλησία του Χριστού είναι και 

παραμένει μέχρι συντελείας των αιώνων «μια, αγία, καθολική και 

αποστολική», παρά τα σχίσματα και τις διαιρέσεις στους κόλπους της 

κατά τη διάρκεια των αιώνων μέχρι σήμερα. Η διατάραξη της ενότητας 

κατά την ιστορική πορεία της Εκκλησίας δεν αλλοίωσε την οντολογική 

φύση της, ούτε αυτή οφείλεται σε θεϊκή βούληση, αλλά επήλθε ιστορικά 

από  υπαιτιότητα των ανθρώπων.  

 

Ως προς την Καθολική Εκκλησία,  η Β΄ Βατικάνειος Σύνοδος 

σαφώς διεκήρυξε ότι τόσον η ίδια όσον και η Ορθόδοξη Εκκλησία 

διατήρησαν, παρά τον ιστορικό χωρισμό τους, τα στοιχεία εκείνα της 

αποστολικότητας  και μυστηριακής δομής της Εκκλησίας του Χριστού, 

τα οποία τις καθιστούν όντως «Εκκλησίες», όργανα αγιασμού και 

σωτηρίας, λόγω των Μυστηρίων και ιδιαίτερα της Ιερωσύνης και της 

Αγίας Ευχαριστίας.  

Η Απόφαση όμως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου 

διαφοροποιείται κάπως ως προς την εκκλησιολογική και μυστηριακή 

δομή του «λοιπού Χριστιανικού Κόσμου»  :  

Αφού επισημαίνει κατ’αρχήν ότι: «κατά τήν ὀντολογικήν φύσιν 

τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἑνότης αὐτῆς εἶναι ἀδύνατον νά διαταραχθῇ», «παρά 

ταῦτα, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν 

μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων 

χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν». 

Η διακήρυξη αυτή απετέλεσε αντικείμενο μακράς συζήτησης, 

υιοθετώντας τελικά πλήρως την πρόταση της Εκκλησίας της Ελλάδος 



προς την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, σύμφωνα με την εξής ταυτόσημη 

ακριβώς διατύπωση: «Η Ορθόδοξος Εκκλησία αποδέχεται την ιστορικήν 

ονομασίαν άλλων ετεροδόξων Χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών». 

Η Σύνοδος δεν χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό «σχισματικές ή 

αιρετικές χριστιανικές κοινότητες», αλλά τις αποκαλεί  «ετερόδοξες 

Χριστιανικές Εκκλησίες και Ομολογίες» μή εὑρισκόμενες ἐν κοινωνίᾳ 

μετα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Οι άλλες λοιπόν Χριστιανικές 

Εκκλησίες, συμπεριλαμβανομένης και της Καθολικής Αποστολικής 

Εκκλησίας της Ρώμης, χαρακτηρίζονται ως «ετερόδοξες», ο δε όρος 

«Εκκλησία» γίνεται αποδεκτός «κατά την ιστορική του μόνο ονομασία» 

και όχι «κατά τήν ὀντολογικήν φύσιν» αυτής.  

Αυτό σημαίνει – εμμέσως πλην σαφώς – ότι δεν αναγνωρίζεται η 

ουσιαστική έννοια και φύση της Καθολικής Εκκλησίας ως «Εκκλησία» 

με βάση την αποστολική διαδοχή και επομένως  την εκκλησιολογική και 

μυστηριακή αυτής υπόσταση και δομή. Η Καθολική Εκκλησία έχει την 

αυτοσυνειδησία ότι «εν αυτή» υπάρχει (subsistit in)  πλήρως η Εκκλησία 

του Χριστού,  και ομολογεί την πίστη της αρχαίας αδιαίρετης Εκκλησίας, 

όπως ορίσθηκε στο  Σύμβολο της Πίστεως Νικαίας-

Κωνσταντινουπόλεως γι’αυτό και θεωρεί εαυτήν «ορθόδοξη» κατά την 

πατερική ορολογία.   

Παρά ταύτα, κατά την Απόφαση της  Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, 

η Ορθόδοξη Εκκλησία  πιστεύει ότι οι σχέσεις της με τις ἱστορικά μόνον 

ονομαζόμενες (δηλ. αυτοκαλούμενες) άλλες ετερόδοξες χριστιανικές 

Εκκλησίες και Ομολογίες,  μή ευρισκόμενες  ἐν κοινωνίᾳ μετ’ αὐτῆς,  

«πρέπει νά στηρίζωνται ἐπί τῆς ὑπ’ αὐτῶν ὅσον ἔνεστι ταχυτέρας καί 

ἀντικειμενικωτέρας ἀποσαφηνίσεως τοῦ ὅλου ἐκκλησιολογικοῦ θέματος 

καί ἰδιαιτέρως τῆς γενικωτέρας παρ’ αὐταῖς διδασκαλίας περί μυστηρίων, 

χάριτος, ἱερωσύνης καί ἀποστολικῆς διαδοχῆς. Οὕτω, ἦτο εὔνους καί 

θετικῶς διατεθειμένη τόσον διά θεολογικούς, ὅσον καί διά ποιμαντικούς 

λόγους, πρός θεολογικόν διάλογον μετά τῶν λοιπῶν χριστιανῶν εἰς 

διμερές καί πολυμερές ἐπίπεδον καί πρός τήν συμμετοχήν γενικώτερον 

εἰς τήν Οἰκουμενικήν Κίνησιν τῶν νεωτέρων χρόνων».   

Η Απόφαση της  Αγίας και Μεγάλης Συνόδου εκφράζει την 

πεποίθηση  ότι η  Ορθόδοξη Εκκλησία «διά τοῦ διαλόγου δίδει 

δυναμικήν μαρτυρίαν τοῦ πληρώματος τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας καί τῶν 

πνευματικῶν αὐτῆς θησαυρῶν πρός τούς ἐκτός αὐτῆς, μέ ἀντικειμενικόν 

σκοπόν τήν προλείανσιν τῆς ὁδοῦ τῆς ὁδηγούσης πρός τήν ἑνότητα». 

Στον μέχρι σήμερα διεξαγόμενο Θεολογικό Διάλογο της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας με την Καθολική Εκκλησία, σαφώς διαφαίνεται 



από τα κοινά θεολογικά μέχρι σήμερα εκδοθέντα κείμενα  ότι εσημειώθη 

κάποια κατά το δυνατόν αντικειμενικότερη αποσαφήνιση της 

διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας  «περί μυστηρίων, χάριτος, 

ἱερωσύνης καί ἀποστολικῆς διαδοχῆς». Παραμένει βέβαια η 

αντικειμενικότερη αποσαφήνιση της διδασκαλίας της Καθολικής 

Εκκλησίας  ως προς το όλον εκκλησιολογικό θέμα».  Και όπως λέχθηκε 

παραπάνω, προσεχώς η Μικτή Επιτροπή θα συζητήσει στην Ολομέλεια 

της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ των 

δυο Εκκλησιών το θέμα της «συνοδικότητας και του πρωτείου στην 

υπηρεσία της ενότητας της Εκκλησίας».  

Στην Απόφαση της  Αγίας και Μεγάλης Συνόδου περιγράφεται και 

η μεθολογία των Θεολογικών Διαλόγων : 

 «Ἡ κατά τήν διεξαγωγήν τῶν θεολογικῶν διαλόγων 

ἀκολουθουμένη μεθοδολογία ἀποσκοπεῖ εἴς τε τήν λύσιν τῶν 

παραδεδομένων θεολογικῶν διαφορῶν ἤ τῶν τυχόν νέων 

διαφοροποιήσεων καί εἰς τήν ἀναζήτησιν τῶν κοινῶν στοιχείων τῆς 

χριστιανικῆς πίστεως, προϋποθέτει δέ τήν σχετικήν πληροφόρησιν τοῦ 

πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ἐπί τῶν διαφόρων ἐξελίξεων τῶν διαλόγων. 

Ἐν περιπτώσει ἀδυναμίας ὑπερβάσεως συγκεκριμένης τινός θεολογικῆς 

διαφορᾶς ὁ θεολογικός διάλογος δύναται νά συνεχίζηται, 

καταγραφομένης τῆς διαπιστωθείσης ἐπί τοῦ συγκεκριμένου θέματος 

θεολογικῆς διαφωνίας καί ἀνακοινουμένης τῆς διαφωνίας ταύτης πρός 

πάσας τάς κατά τόπους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας διά τά ἐφεξῆς δέοντα 

γενέσθαι». 

Καθολικοί και Ορθόδοξοι θεολόγοι στον Διάλογο αυτό,  συζητούν 

με γνώμονα την ιερά Παράδοση της αρχαίας αδιαίρετης Εκκλησίας, και 

εκεί ακριβώς επιδιώκουν να εύρουν τη λύση των διαφορών τους. Οι 

δογματικές εξελίξεις στη Δύση κατά τη δεύτερη χιλιετία, ερήμην της 

Ορθοδοξίας, εξετάζονται ακριβώς υπό το φως της ιεράς Παραδόσεως και 

των ιερών κανόνων της αρχαίας αδιαίρετης Εκκλησίας. 

Στην αναζήτηση αυτή δεν χωρούν βέβαια δογματικοί συμβιβασμοί 

και υποχωρήσεις, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση «υπογραφής» της 

ένωσης, δεν υπάρχει η ελάχιστη πρόθεση ή επιδίωξη τέτοιας «υπογραφής 

κάποιου τετελεσμένου συμβολαίου ένωσης». Είναι πολύ μακρύς ακόμα ο 

δρόμος προς την ένωση, θα χρειασθούν ακόμη αρκετές 

δεκαετίες  διαλόγου, χωρίς να προδιαγράφεται ακόμα η μελλοντική 

έκβαση του.  



Η Απόφαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου δεν αγνοεί ούτε 

υποβαθμίζει τις δυσκολίες του Διαλόγου γενικά με τον «λοιπόν 

Χριστιανικόν Κόσμον», και ειδικότερα με την Καθολική Εκκλησία: 

«Βεβαίως, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, διαλεγομένη μετά τῶν λοιπῶν 

Χριστιανῶν, δέν παραγνωρίζει τάς δυσκολίας τοῦ τοιούτου 

ἐγχειρήματος, κατανοεῖ ὅμως ταύτας ἐν τῇ πορείᾳ πρός τήν κοινήν 

κατανόησιν τῆς παραδόσεως τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας καί ἐπί τῇ ἐλπίδι ὅτι 

τό Ἅγιον Πνεῦμα, ὅπερ “ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας” 

(στιχηρόν ἑσπερινοῦ πεντηκοστῆς), θά “ἀναπληρώσῃ τά ἐλλείποντα” 

(εὐχή χειροτονίας). Ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τάς 

σχέσεις αὐτῆς πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον δέν στηρίζεται 

μόνον εἰς τάς ἀνθρωπίνους δυνάμεις τῶν διεξαγόντων τούς διαλόγους, 

ἀλλ’ ἀπεκδέχεται πρωτίστως τήν ἐπιστασίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν τῇ 

χάριτι τοῦ Κυρίου, εὐχηθέντος “ἵνα πάντες ἕν ὦσιν” (Ἰω. 17, 21)». 

Η Απόφαση λοιπόν της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου εδραιώνει τον  

Οικουμενικό Διάλογο. Η Καθολική Εκκλησία συνδιαλέγεται εν αγάπη 

και αληθεία με την Αδελφή Ορθόδοξη Εκκλησία, της οποίας ρητώς 

αναγνωρίζει την αποστολική προέλευση, την εκκλησιολογική και 

μυστηριακή δομή, με αποκλειστικό σκοπό το αίσθημα «ὑπευθυνότητος 

καί ἐκ τῆς πεποιθήσεως ὅτι ἡ ἀμοιβαία κατανόησις καί ἡ συνεργασία 

τυγχάνουν οὐσιώδεις, “ἵνα μή ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ Εὐαγγελίῳ τοῦ 

Χριστοῦ” (Α’ Κορ. 9, 12)», όπως ακριβώς επισημαίνει και η  Απόφαση 

της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου: «Ἡ πολυσχιδής αὕτη δραστηριότης τῆς 

Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πηγάζει ἐκ τοῦ αἰσθήματος ὑπευθυνότητος καί ἐκ 

τῆς πεποιθήσεως ὅτι ἡ ἀμοιβαία κατανόησις καί ἡ συνεργασία τυγχάνουν 

οὐσιώδεις, “ἵνα μή ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ Εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ” (Α’ 

Κορ. 9, 12)». 

Η Απόφαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου εστιάζει την ανάγκη 

του  Οικουμενικού Διαλόγου πρώτιστα δια της «ορθοδόξου μαρτυρίας» 

ανάμεσα στους «ετεροδόξους»,  επισημαίνει όμως ότι  σκοπός του 

Οικουμενικού Διαλόγου είναι η ποθητή επίτευξη της ορατής ενότητας 

των χριστιανών, δηλαδή «ἐν τῇ πεποιθήσει ὅτι διά τοῦ διαλόγου δίδει 
δυναμικήν μαρτυρίαν τοῦ πληρώματος τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας καί τῶν 
πνευματικῶν αὐτῆς θησαυρῶν πρός τούς ἐκτός αὐτῆς, μέ 
ἀντικειμενικόν σκοπόν τήν προλείανσιν τῆς ὁδοῦ τῆς ὁδηγούσης πρός 
τήν ἑνότητα». Με το ίδιο σκεπτικό και προοπτική και η Καθολική 

Εκκλησία συμμετέχει στον  Οικουμενικό Διάλογο αγάπης και αλήθειας 

δια της «μαρτυρίας» εντός και εκτός αυτής.  



 Συνοψίζοντας, θεωρώ ότι η Απόφαση της  Αγίας και Μεγάλης  

Συνόδου στην Κρήτη για τις  «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς 

τον λοιπόν Χριστιανικόν Κόσμον» είναι ιστορική και σημαντική: Για 

πρώτη φορά πράγματι οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, στην πλειοψηφία τους,  

με συνοδική πανορθόδοξη απόφαση επικυρώνουν και εμπεδώνουν τη 

βούληση ενεργούς συμμετοχής τους, παρά τις αρνητικές φωνές που 

ακούονται,  «εἰς τήν Οἰκουμενικήν Κίνησιν τῶν νεωτέρων χρόνων, ἐν τῇ 

πεποιθήσει ὅτι διά τοῦ Διαλόγου δίδουν δυναμικήν μαρτυρίαν τοῦ 

πληρώματος τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας καί τῶν πνευματικῶν αὐτῆς 

θησαυρῶν πρός τούς ἐκτός αὐτῆς, μέ ἀντικειμενικόν σκοπόν τήν 

προλείανσιν τῆς ὁδοῦ τῆς ὁδηγούσης πρός τήν ἑνότητα».  

Σημειώνουμε όμως ότι η Καθολική Εκκλησία – από και μετά την 

Β΄ Βατικάνειο Σύνοδο - στις σχέσεις της προς τον λοιπόν Χριστιανικόν 

Κόσμον, και ειδικότερα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, επανεξέτασε τον 

βαθμό κοινωνίας στα της πίστεως και λατρείας που υπάρχει ήδη με 

αυτήν, και κατέληξε στη ρητή αναγνώριση της εκκλησιολογικής και 

μυτηριακής δομής της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με βάση αυτήν την 

πεποίθηση διεξάγει τον Θεολογικό Διάλογο με αυτήν. Μέλλει να 

διασαφηνισθεί και από πλευράς της Ορθοδόξου πλευράς με ποια 

εκκλησιολογική βάση διεξάγει τον Θεολογικό Διάλογο με την Καθολική 

Εκκλησία. Αυτό δεν φάνηκε στις αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης 

Συνόδου  στην Κρήτη, τουλάχιστον  ως προς την Καθολική Εκκλησία.   

Πάντως η εκπεφρασμένη συνοδικά πανορθόδοξη βούληση 

Διαλόγου ενισχύεται από την προσευχή προς τον Κύριο Ιησού Χριστό, 

Ιδρυτή της Εκκλησίας. Για το λόγο αυτό και η Απόφαση της Συνόδου 

καταλήγει:  

 

«Δεόμεθα ὅπως οἱ Χριστιανοί ἐργασθῶσιν ἀπό κοινοῦ, ὥστε νά 

ἀποβῇ ἐγγύς ἡ ἡμέρα, καθ’ ἥν ὁ Κύριος θά ἐκπληρώσῃ τήν ἐλπίδα τῶν 

Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί «γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν» (Ἰω. 

10,16).  

 
 


