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Aκκληση στὴν Bερὰ "οινότητα 
τοῦ Dγίου Eρους

Εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρουσα καὶ κατ’ 
ἐ       ξοχὴν ἐπίκαιρη ἡ ἐπιστολὴ ποὺ ἀπέ -
στειλε πρόσφατα πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινό-
τητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὁ Καθηγητὴς τῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου 
Πανεπιστημίου κ. Δημ. Τσελεγγίδης. 
Ἐνδιαφέρουσα, διότι θέτει ἐπὶ τάπη-
τος τὸ θέμα τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου 
Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν. Ἐπίκαιρη 
δέ, διότι σχετίζεται μὲ τὴ Συνέλευση 
τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ 
τὸν ὡς ἄνω διάλογο, ποὺ συνέρχεται 
τὸ μήνα αὐτὸ στὴν Κύπρο. Ἡ Συνέ-
λευση μάλιστα αὐτὴ εἶναι, κατὰ τὸν κ. 
Καθηγητή, «ἡ κρισιμότερη ἴσως ἕως 
τώρα Συνέλευση τῆς Μικτῆς Διεθνοῦς 
Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸν Θεολογικὸ Διάλο-
γο» Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν. Διότι θὰ 
ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ «ρόλο τοῦ Ἐπισκόπου 
Ρώμης ἐν τῇ κοινωνίᾳ ὅλων τῶν Ἐκ  -
κλησιῶν», ὅπως εἶχε ἀποφασισθεῖ στὴ 
Ραβέννα τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2007.

Ὁ κ. Τσελεγγίδης καλεῖ τὴν Ἱερὰ Κοι-
νότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους νὰ τοποθε-
τηθεῖ μὲ σαφήνεια στὸ ὅλο θέμα, δε-
δομένου ὅτι, κατὰ τὴν ἄποψή του, ἡ 
θεολογικὴ συ ζήτηση ποὺ θὰ γίνει «εἶ-
ναι μεθοδο λογι  κῶς ἄκαιρη καὶ οὐσια-
στικὰ πρω   θύστερη». Διότι, πάντα κα  -
τὰ τὸν ἴδιο, «πρέπει νὰ προηγηθεῖ ὁ  -
πωσδήπο  τε ἡ θεολογικὴ συζήτηση 
γιὰ τὴ θεμελιώ δη διαφορά μας μὲ τοὺς 
Ρωμαιοκα θο λικοὺς στὸ δόγμα καὶ εἰ-
δικότερα στὸ Filioque (τὴν παπικὴ αἵ-
ρεση ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐκπορεύεται 

καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ), τὸ ἀλάθητο (τοῦ Πάπα) 
καὶ τὴν κτιστὴ θεία Χάρη, ποὺ ἐσφαλμέ-
να ἐξακολουθοῦν νὰ ὑποστηρίζουν οἱ δο -
γ μα τικὲς αὐτὲς κακοδοξίες». «Μόνο μὲ τὴν 
ἀπόλυτη ταυτότη   τά μας στὸ δόγμα»,  το  νί-
ζει ὁ κ. Καθηγητής, «μπο ρεῖ νὰ ἀκολου   θή-
σει συζήτηση γιὰ τὸν τρόπο διοικήσε   ως 
τῆς Ἐκκλησίας». «Πῶς θὰ μπορέσου με νὰ 
συζητήσουμε  ὀρθολο   γικῶς μὲ τοὺς   Ρω-
μαιοκαθολικούς»,  δι      ε  ρωτᾶται ὁ   ἐπι  στολο-
γράφος, «γιὰ τὴ θε σμι   κή - ἱεραρχικὴ θέση 
ἑνὸς προσώ που (δη  λαδὴ τοῦ Πάπα) ἐν  -
τὸς Ἐκκλησίας, ἐν   ό  σω τὸ πρόσωπο αὐ  τὸ 
βρίσκεται ἀκό  μη οὐσιαστικὰ ἀλλὰ καὶ τυ -
πικὰ ἐκτὸς Ἐκ   κλη σίας;» Διότι μὲ τὸ «‘‘ἀ -
λάθητό’’ του καὶ τὸ διεκδικούμενο πρωτεῖο 
ἐξουσίας σ’ ὁ     λό   κληρη τὴν Ἐκκλησία ἔχει 
πάρει αὐ  θαι ρέ τως τὴ θέση τοῦ Πνεύματος 
τῆς Ἀληθείας στὴν Παγκόσμια Ἐκκλησία». 
Τονίζει δὲ ὅ  τι «ποτὲ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη -
σία δὲν δέχτηκε τὸ παπικὸ πρωτεῖο, ὅπως 
αὐτὸ κατανοήθηκε καὶ ἑρμηνεύτηκε ἀπὸ
τὴν Α΄ Βατικανὴ Σύνοδο· ἡ ὑπέρτατη αὐ-
θεν  τία στὴν ἀνὰ τὴν οἰκουμένη Ἐκκλησία 
ἀσκεῖτο πάντοτε καὶ μόνον ἀπὸ τὶς Οἰκου-
μενικὲς Συνόδους».

Εἶναι λοιπὸν ἐπεῖγον νὰ ἀσχοληθεῖ «ἐ  -
πισταμένως μὲ τὸ συγκεκριμένο περιεχό-
μενο τοῦ Θεολογικοῦ αὐτοῦ Διαλόγου» ἡ 
Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἡ ξεκά-
θαρη θέση της θὰ χαροποιήσει τὸ πλήρω-
μα τῶν Ὀρθοδόξων.

+ὸ ἱερὸ σύμβολο
τοῦ Aθνους μας

Τώρα ποὺ θὰ ἑορτάσουμε καὶ πάλι τὴν    
ἐπέτειο τοῦ θρυλικοῦ ΟΧΙ τῆς 28ης Ὀ -
κτω βρίου τοῦ 1940 καὶ θὰ θυμηθοῦμε τὸν 
θρίαμβο τῶν πατέρων μας στὰ βορειοη-
πειρωτικὰ βουνὰ ἐναντίον τῶν εἰσβολέων 
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