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Στυλιανός Χ. Τσομπανίδης
Επίκ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Ανιχνεύοντας την οικουμενική δυναμική της Ορθοδοξίας.
Εκκλησία και εκκλησίες στη σκέψη του Αμίλκα Αλιβιζάτου

Σ
το μελέτημα αυτό θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τι 
μπορεί να συνεισφέρει η θεολογία του Αμίλκα Αλιβιζάτου 
σε πολύ κρίσιμα ερωτήματα της Οικουμενικής Κίνησης 

των ημερών μας, ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με τη θεολο-
γική και ειδικότερα την εκκλησιολογική βάση της ορθόδοξης συμ-
μετοχής στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.). Τι σημαί-
νει για την αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας η συμμετοχή 
της στην Οικουμενική Κίνηση; Αποδέχεται έμμεσα την εκκλησιο-
λογική οντολογική υπόσταση των διαφόρων Προτεσταντικών Εκ-
κλησιών και κοινοτήτων; Παύει με τη συμμετοχή της στο Π.Σ.Ε. 
να ομολογεί πως είναι η «Μία, Αγία, Αποστολική και Καθολι-
κή Εκκλησία»; Αποτελεί η συμμετοχή της Ορθοδοξίας στον κοι-
νό θεολογικό διάλογο και την κοινή κοινωνική στράτευση επικίνδυ-
νο συμβιβασμό της αλήθειας για την καθολικότητα της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, όπως επικρίνεται;

Τα κρίσιμα αυτά ερωτήματα που απασχόλησαν τους ορθόδοξους 
ήδη από τα πρώτα βήματα της συμμετοχής των Ορθοδόξων Εκκλη-
σιών στην Οικουμενική Κίνηση και ιδιαίτερα στο Π.Σ.Ε. έγιναν αμεί-
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λικτα στη δεκαετία του ’90. Η Ειδική Επιτροπή του Π.Σ.Ε., η οποία 
δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στη διευκρίνιση των ερωτημάτων 
αυτών και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την «εκκλησιολογική πρόκλη-
ση» που υποδηλώνεται από την ορθόδοξη συμμετοχή σε αυτό, στην 
Τελική της Έκθεση αναφέρει: «Η συμμετοχή των Εκκλησιών στο 
Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών συνεπάγεται αποδοχή της πρό-
κλησης να δώσουν λόγο η μία στην άλλη τι σημαίνει να είναι Εκ-
κλησία. να εξηγήσουν τι εννοούν με τον όρο ‘ορατή ενότητα της Εκ-
κλησίας’ και πώς οι Εκκλησίες - μέλη κατανοούν τη φύση της ζωής 
και μαρτυρίας, που μοιράζονται πλέον μέσω της ιδιότητας μέλους στο 
Π.Σ.Ε. Αυτό είναι το νόημα του ερωτήματος της σχέσης της Εκκλη-
σίας με τις εκκλησίες»1.

 Κάνοντας πιο έντονη αυτή την πρόκληση η Ειδική Επιτροπή 
προσκαλεί τις δύο κύριες οικογένειες του Π.Σ.Ε. να θέσουν η μία στην 
άλλη τα ακόλουθα ερωτήματα: Στους ορθόδοξους: «Υ πάρ χει χώ ρος γι α 
άλ λες Εκκλησίες στην ορ θό δο ξη εκ κλη σι ο λο γί α; Πώς μπο ρεί να πε ρι-
γρα φεί αυ τός ο χώ ρος και τα ό ρι ά του;». Στις Εκκλησίες της Μεταρ-
ρύθμισης: «Με ποιον τρόπο η Εκκλησία σας αντιλαμβάνεται, διατη-
ρεί και εκφράζει τη συμμετοχή της στη Μία, Αγία, Αποστολική και 
Καθολική Εκκλησία;»2.

Έχοντας υπόψη μας τον παραπάνω προβληματισμό πιστεύουμε ότι 
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι μπορεί να προσφέρει η σκέψη του 
Αμ. Αλιβιζάτου στο ερώτημα της σχέσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
με τις άλλες χριστιανικές Εκκλησίες, ακριβώς γιατί πρόκειται για τη 
σκέψη του Νέστορα3 της Οικουμενικής Κίνησης του 20ού αιώνα, του 

1  «Τελικό κείμενο της Ειδικής Επιτροπής για τη συμ μετοχή των ορθοδόξων στο 
Π.Σ.Ε.» σε ελληνική μετάφραση στο Π. Βασιλειάδης (επ.), Ορθόδοξη Θεολογία και 
Οικουμενικός Διάλογος, εκδ. Αποστολική Διακονία, Αθήνα 2005,  Παράρτημα Α´, 
σ. 207-270, εδώ σ. 214, παρ. 13. 
2  Στο ίδιο, σ. 215, παρ. 16.
3  Ο Αμίλκας Αλιβιζάτος υπήρξε από τους πρωτεργάτες και ένα από τα παλαιότερα 
μέλη της ενωτικής προσπάθειας των Εκκλησιών μέσω της οργάνωσης του Π.Σ.Ε. 
Από το 1914, δηλαδή από την ίδρυσή του, θα γίνει μέλος του «Παγκόσμιου Συνδέ-
σμου Διεθνούς Φιλίας μέσω των Εκκλησιών». Από το 1920 καλλιεργεί επισήμως 
τις διεκκλησιαστικές και θεολογικές συζητήσεις σε οικουμενική βάση και συμμε-
τέχει σε όλες τις συσκέψεις και μάλιστα ως ενεργό και σημαντικό μέλος των πα-



Στυλιανός Χ. Τσομπανίδης

501

γκόσμιων κινήσεων, προδρόμων του Π.Σ.Ε., «Πίστη και Τάξη» (Faith & Order) 
και «Ζωή και Εργασία» (Life & Work). Όταν ήταν στην Αμερική το 1918 συνδέ-
θηκε με τη Χριστιανική Αδελφότητα των Νέων (Χ.Α.Ν.) και με τον John Mott, 
ο οποίος είχε ενεργό δράση στον τομέα της νεολαίας (οργανωτής της Παγκόσμιας 
Χριστιανικής Φοιτητικής Ομοσπονδίας = WSCF) και συνέχισε το έργο του στον 
τομέα των ιεραποστολών. Στην Ελλάδα έγινε ένας από τους ιδρυτές της Χ.Α.Ν. 
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και εξελέγη από το Ελληνικό Σωματείο Γενι-
κός Γραμματέας, και έπειτα Πρόεδρος της Χ.Α.Ν. Αθηνών και της Χ.Α.Ν. Ελλάδας 
έως το θάνατό του. Τον Αύγουστο του 1920 εξέθεσε εξ ονόματος των Ορθοδόξων 
Εκκλησιών το πρόγραμμα της Ορθοδοξίας για την Οικουμενική Κίνηση. Με το κύ-
ρος που ήδη είχε αποκτήσει συνέβαλε στη διεθνή προβολή της Ορθόδοξης Θεολογί-
ας και Εκκλησίας. Το έτος 1948 στην Α΄ ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Π.Σ.Ε., το 
οποίο συγκροτήθηκε από τη συγχώνευση των δύο Παγκοσμίων Κινήσεων «Πίστη 
και Τάξη» και «Ζωή και Εργασία», ο καθηγητής Αμ. Αλιβιζάτος συνετέλεσε στην 
ψήφιση του πρώτου Καταστατικού Χάρτη του Π.Σ.Ε. μαζί με τον μητροπολίτη Θυ-
ατείρων Γερμανό (Στρηνόπουλο), τον καθηγητή π. Γεώργιο Φλωρόφσκυ και άλλους 
ορθόδοξους αντιπροσώπους, μητροπολίτες και καθηγητές. Από τότε συμμετείχε σε 
όλες (έως το θάνατό του) τις ανά επταετία συνερχόμενες Γενικές Συνελεύσεις του 
Π.Σ.Ε. (Β΄ Γ. Σ. στο Έβανστον των Η.Π.Α. 1954, Γ΄ Γ.Σ. στο Νέο Δελχί 1961, Δ΄ Γ.Σ. 
στην Ουψάλα 1968) ως επίσημος εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδας ή της 
αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Κύπρου ή και άλλων ορθοδόξων Πατριαρχείων. Εκτός 
του ότι ήταν εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής από το 1948 συμμετείχε 
και στις σπουδαιότερες υποεπιτροπές του Π.Σ.Ε., ιδιαίτερα στις εργασίες και τα Συ-
νέδρια της Επιτροπής «Πίστη και Τάξη». Συμμετείχε επίσης σε όλες τις Πανορθό-
δοξες Διασκέψεις που συγκάλεσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλε-
ως στη Ρόδο (Α΄ 1961, Β΄ 1962, Γ΄ 1963), οι οποίες ενίσχυσαν τόσο τη λειτουργία 
των διορθοδόξων σχέσεων όσο και τη συνεργασία των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκ-
κλησιών για την κοινή αντιμετώπιση των ποικίλων προκλήσεων των καιρών και 
τον καθορισμό των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Ορθοδοξί-
ας στην Οικουμενική Κίνηση. Μετά ακριβώς από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου (1945) ο Αμ. Αλιβιζάτος απεστάλη από την ελληνική κυβέρνηση στην Αμε-
ρική με σκοπό να ενημερώσει την αμερικανική κοινή γνώμη για τις ανάγκες και 
την κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα. Καρπός εκείνης της αποστολής, κα-
θώς και της επίδρασης που άσκησε στους κύκλους της Οικουμενικής Κίνησης εί-
ναι οι δωρεές και η υλική ενίσχυση που προσφέρθηκε διαμέσου των προγραμμάτων 
της διεκκλησιαστικής βοήθειας του Π.Σ.Ε. Η ίδρυση του Εκκλησιαστικού Τυπο-
γραφείου της Αποστολικής  Διακονίας, η ανέγερση του κτιρίου της Σχολής Διακο-
νισσών και ο Οίκος φοιτητρίας της Αγ. Βαρβάρας στο Δαφνί αποτελούν εντυπωσι-
ακούς καρπούς της κοινωνικής και οικουμενικής δράσης του Αμ. Αλιβιζάτου (βλ. 
Εκκλησία 46 (1969), 22-23· Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Αθη-
νών, τομ. ΙΣΤ΄, 1968· πιο αναλυτικά για την οικουμενική και κοινωνική δράση του 
Αλιβιζάτου βλ. Β. Σταθοκώστα, Σχέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Παγκό-
σμιο Συμβούλιο Εκκλησιών 1948-1961, (διδ. Διατρ.), Θεσσαλονίκη 1999). 



Ανιχνεύοντας την οικουμενική δυναμική της Ορθοδοξίας

502

πρωτοπόρου θεολόγου και του «γνήσιου πνευματικού απόγονου της 
φιλελεύθερης πνευματικής παράδοσης των Πατέρων και του γνήσι-
ου οικουμενικού πνεύματος της αρχαίας Εκκλησίας»4. Όπως έχει χα-
ρακτηριστικά αναφέρει ο πρώτος Γενικός Γραμματέας και ιστορικός 
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών Δρ. Willem Adolf Visser’t 
Hooft, ο καθηγητής Αμ. Αλιβιζάτος «χρησιμοποιήθηκε ως όργανο 
για την πιο λεπτή και την πιο θετική οικουμενική δράση που μπόρε-
σε κανείς να επιτύχει στη γενιά μας»5. 

Ο Αλιβιζάτος ζει και δρα τόσο κατά την περίοδο της «οικουμενι-
κής αφύπνισης» σε όλες τις Εκκλησίες, δηλαδή στο προπαρασκευα-
στικό στάδιο, όσο και στα πρώτα αποφασιστικά βήματα του Π.Σ.Ε. 
Είναι λοιπόν εύκολο να καταλάβει κανείς ότι προκαλείται εκ των 
πραγμάτων να δώσει απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα που θα 
απασχολήσουν την Ορθοδοξία σε όλη την κατοπινή πορεία της. Παρό-
τι ο αείμνηστος καθηγητής δεν μας άφησε ένα Σύστημα Οικουμενι-
κής Θεολογίας, έχει σημασία να δούμε, μέσα από πρωτότυπες μελέτες 
και σημαντικά άρθρα του για συγκεκριμένα οικουμενικά προβλήμα-
τα και γεγονότα, τι απαντήσεις δίνει και ποιες προοπτικές ανοίγει η 
θεολογία του, καθώς επίσης ποιες διαστάσεις έχει η οπτική του για 
εμάς σήμερα.

Επιπλέον, αξίζει να στρέψουμε την προσοχή μας στις τοποθετή-
σεις του Αμ. Αλιβιζάτου για το λόγο ότι αυτός ήταν παρατηρητι-
κός, διορατικός και η προβληματική του πάντοτε –όπως αποδεικνύ-
εται– επίκαιρη. Αυτό το υπογραμμίζουν και νεότερες μελέτες. Ορθά 
ο Χρυσόστομος Σταμούλης στη μελέτη του για τους «Σταθμούς της 
Ορθόδοξης Θεολογίας στην Ελλάδα στη διάρκεια του 20ού αιώνα» 
επισημαίνει ότι εάν ανατρέξει κανείς στο πρόγραμμα των εργασιών 
του Α΄ Πανορθόδοξου Συνεδρίου των Θεολογικών Σχολών το 1936, το 
οποίο εμπνεύστηκε και διοργάνωσε με τεράστια επιτυχία ο Αμ. Αλι-
βιζάτος, «θα ανακαλύψει ότι πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο ούτε 
λίγο ούτε πολύ θα μπορούσε να αποτελεί -και σε πολλές περιπτώσεις 

4  Έτσι τον χαρακτήρησε ο καθηγητής Γεράσιμος Κονιδάρης, «Ο Αμίλκας 
Αλιβιζάτος 1887-1969 εν τη Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος», Εκκλησία 46 
(1969) 483-501, εδώ σ. 501.
5  Το αναφέρει ο Γ. Κονιδάρης, στο ίδιο, σ. 499.
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αποτελεί- το πρόγραμμα και των αντίστοιχων Συνεδρίων που διοργα-
νώνονται στα πλαίσια της Ορθοδοξίας στις αρχές του 21ου αιώνα»6.

Βέβαια, στο σημείο αυτό μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι η δι-
αδικασία αλλαγής στον ορθόδοξο χώρο είναι αργή και δύσκολη7. Γι’ 
αυτό και οι ομοιότητες στον προβληματισμό ίσως να υποδηλώνουν ότι 
δεν υπήρξε εξέλιξη, κίνηση και αλλαγή. Στην περίπτωσή μας αυτό 
δεν ισχύει. Το αντίθετο μάλιστα. δείχνει την προωθημένη σκέψη του 
Αμίλκα Αλιβιζάτου, ο οποίος έβλεπε στην Οικουμενική Κίνηση τον 
εμπνευστή των ελπίδων αφενός μεν για την ανάπτυξη συνεργασί-
ας όλων των Εκκλησιών ή ομολογιών για την κοινή αντιμετώπιση 
των κοινών πολιτικών, ιδεολογικών, κοινωνικο-ηθικών προκλήσεων, 
αφετέρου δε για την προώθηση της απωθημένης για αιώνες προοπτι-
κής της αποκατάστασης της ενότητας των χριστιανών. Διαισθανόταν 
μάλιστα ότι τα όρια των ελπίδων της σύγχρονης Οικουμενικής Κί-
νησης προσδιορίζονται από την αξιοποίηση του θεολογικού διαλόγου 
προς μια συγκλίνουσα ερμηνεία των διαφόρων θεολογικών παραδόσε-
ων με απόλυτο κριτήριο την κοινή αποστολική παράδοση και τη δια-
χρονική πίστη της Εκκλησίας στην ποικιλία των ιστορικών της εκ-
φράσεων. Όπως θα φανεί και από την παρούσα μελέτη, ο τρόπος που 
προσέγγισε ο ίδιος αλλά και άλλοι ορθόδοξοι την «εκκλησιολογική 
πρόκληση», ιδίως το ερώτημα περί Εκκλησίας –που σημειωτέον δεν 
το παρέκαμψε ούτε το απώθησε στο απώτερο μέλλον του πολυμερούς 
διαλόγου– προετοίμασε το πνεύμα και ανέδειξε την αναγκαιότητα 
μιας συγκλίνουσας κίνησης των χριστιανικών Εκκλησιών προς μία 
κοινή εκκλησιολογική βάση. Η βάση αυτή θεωρήθηκε απαραίτητη 
για να αρθεί η πολλαπλή εκκλησιολογική σύγχυση και να καλλιερ-
γηθεί μια συνεπής προς την κοινή αποστολική παράδοση και διαχρο-
νική συνείδηση για τη φύση, την ουσία και την αποστολή της Εκ-
κλησίας. Γνώριζε δε πολύ καλά και υποστήριζε ότι η προοπτική αυτή 
προϋποθέτει την υπέρβαση του ομολογιακού ανταγωνισμού, του έντο-
νου αισθήματος ομολογιακής αυτάρκειας και εσωστρέφειας, καθώς 
και την αποφυγή της μεθοδολογίας της αντιρρητικής ή πολεμικής 

6  Χρ. Σταμούλης, Η γυναίκα του Λώτ και η σύγχρονη θεολογία, εκδ. Ίνδικτος, 
Αθήνα 2008, σ. 25.
7  Βλ. για τον σχετικό προβληματισμό τι γράφει ο Χρ. Σταμούλης στο ίδιο, σ. 27.
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θεολογίας του ιστορικού παρελθόντος, που υπερτονίζει τις θεολογι-
κές, ιδίως τις εκκλησιολογικές διαφορές, με χρηστικά ή αποσπασμα-
τικά επιχειρήματα8.

Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι οι ομοιότητες στον οικουμενι-
κό προβληματισμό και τις αναζητήσεις της Ορθόδοξης Θεολογίας, 
όπως τις διατυπώνει ο Αμ. Αλιβιζάτος τον προηγούμενο αιώνα, με 
το σημερινό προβληματισμό δείχνουν την αταλάντευτη θέση της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία εκφράζεται σε δύο επίσημες και ομό-
φωνες δηλώσεις της στην Γ΄ Πανορθόδοξη Προσυνοδική Διάσκεψη 
στο Σαμπεζύ το 1986. Το πρώτο κείμενο-απόφαση με τίτλο «Ορθό-
δοξη Εκκλησία και Οικουμενική Κίνηση» αναφέρει με σαφή τρόπο: 
«Η Ορθόδοξη Εκκλησία με τη βαθιά της πεποίθηση και την εκκλη-
σιαστική της αυτοσυνειδησία ότι αποτελεί τον φορέα και δίνει μαρ-
τυρία της πίστεως και της παραδόσεως της Μίας, Αγίας, Καθολι-
κής και Αποστολικής Εκκλησίας, πιστεύει ακράδαντα ότι κατέχει 
κεντρική θέση στην υπόθεση της προώθησης της ενότητας των χρι-
στιανών μέσα στο σύγχρονο κόσμο... Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντο-
τε επιζητούσε να προσελκύσει τις διάφορες χριστιανικές Εκκλησί-
ες και Ομολογίες σε μία από κοινού πορεία αναζήτησης της χαμένης 
ενότητας των χριστιανών με σκοπό να καταλήξουν όλοι στην ενότη-
τα της πίστεως. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, που αδιαλείπτως προσεύχε-
ται ‘υπέρ της των πάντων ενώσεως’, μετείχε στην Οικουμενική Κί-
νηση από την πρώτη εμφάνισή της και συντέλεσε στη διάπλαση και 
περαιτέρω εξέλιξή της. Άλλωστε η Ορθόδοξη Εκκλησία, εξαιτίας 
του οικουμενικού πνεύματος που τη διακρίνει, κατά τη διάρκεια της 
ιστορίας, πάντοτε αγωνίστηκε για την αποκατάσταση της χριστια-
νικής ενότητας. Γι’ αυτό και η ορθόδοξη συμμετοχή στην Οικου-
μενική Κίνηση δεν είναι καθόλου ξένη προς τη φύση και την ιστο-
ρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά αποτελεί συνεπή έκφραση της 
αποστολικής πίστεως μέσα σε νέες ιστορικές συνθήκες και για την 
αντιμετώπιση νέων υπαρξιακών αιτημάτων... Η πολυδιάστατη οι-

8  Πρβλ. όσα ενδιαφέροντα γράφει για τις Προϋποθέσεις συμμετοχής της Ορθοδοξίας 
στον Οικουμενικό διάλογο ο Βλ. Φειδάς, «Ορθοδοξία, Πατέρες και Θεολογικοί 
Διάλογοι», Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Αθηνών 36 (2001) 253-
266, ιδιαίτερα σ. 253-257.
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κουμενική δραστηριότητα [της Ορθόδοξης Εκκλησίας] πηγάζει από 
αίσθημα υπευθυνότητας και από την πεποίθηση ότι η συνύπαρξη, 
η αμοιβαία κατανόηση, η συνεργασία και οι κοινές προσπάθειες για 
τη χριστιανική ενότητα είναι ουσιώδεις, ‘ίνα μη εγκοπήν τινα δώ-
μεν τω ευαγγελίω του Χριστού’ (Α´ Κορ. 9,12)»9.

Το δεύτερο κείμενο-απόφαση με τίτλο «Σχέ σεις της Ορ θό δο ξης 
Εκ κλη σί ας προς τον λοι πό χρι στι α νι κό κό σμο» δηλώνει και αυτό με 
σαφήνεια: «Η Ορ θό δο ξος Εκ κλη σί α, ως ού σα η μί α, α γί α, κα θο λι κή 
και α πο στο λι κή Εκ κλη σί α, έ χει πλή ρη συ νεί δη σιν της ευ θύ νης αυ τής 
δια την ε νό τη τα του χρι στι α νι κού κό σμου, α να γνω ρί ζει την πραγ μα-
τι κήν ύ παρ ξιν ό λων των χρι στι α νι κών εκ κλη σι ών και ο μο λο γι ών, αλ-
λά και πι στεύ ει ό τι αι προς ταύ τας σχέ σεις αυ τής πρέ πει να στη ρί ζων-
ται ε πί της υ π’ αυ τών ό σον έ νε στι τα χυ τέ ρας και αν τι κει με νι κω τέ ρας 
α πο σα φη νί σε ως του ό λου εκ κλη σιο λο γι κού θέ μα τος»10 (η υπογράμμι-
ση δική μας).

Αυτές οι πανορθόδοξες δηλώσεις, όπως θα δείξουμε παρακάτω, όχι 
μόνο τέμνονται με τοποθετήσεις του Αμ. Αλιβιζάτου αλλά και φανε-
ρώνουν ταυτόχρονα την προωθημένη, για την εποχή που έζησε, σκέ-
ψη του και αποτελούν δικαίωση των προσδοκιών του. Γιατί παρό-
λο που το θέμα η Εκκλησία και οι εκκλησίες παραμένει ένα ανοικτό 
ερώτημα, είναι κεφαλαιώδους σπουδαιότητας ότι από το τελευταίο 
τέταρτο του 20ού αιώνα σημειώνονται δύο εξελίξεις που ο Αλιβιζάτος 
επιθυμούσε πολύ11 και σήμερα ανοίγουν νέες προοπτικές οικουμενι-
κών σχέσεων: α) Εκφράζεται επισήμως, κατόπιν κοινής συνεννοήσε-
ως όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, η Ορθόδοξη δέσμευση για την 
οικουμενική κοινωνία των Εκκλησιών, που επιβεβαιώθηκε σε απά-

9  Βλ. το κείμενο-απόφαση στο Π. Βασιλειάδης, Ενότητα και Μαρτυρία. Ορθόδοξη 
Χριστιανική Μαρτυρία και Διαθρησκειακός Διάλογος – Εγχειρίδιο Ιεραποστολής, 
εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 267-268.
10  Βλ. το κείμενο-απόφαση στο Δαμασκηνός Παπανδρέου, Μητροπολίτης Ελβετίας, 
Λόγος Διαλόγου. Η Ορθοδοξία ενώπιον της τρίτης χιλιετίας, εκδ. Καστανιώτη, 
Αθήνα 1997, σ. 187-197, εδώ η παραπομπή από τις σ. 187-188. 
11  Αρκεί κανείς να διαβάσει μια από τις παλαιότερες δηλώσεις του στην «Ετήσια 
σύσκεψη της επιτροπής συνεχείας [της κίνησης «Πίστη και Τάξη»] του Συνεδρίου 
της Λωζάνης», Εκκλησία 7 (1929), αριθ. 42, σ. 328-331, (οι δηλώσεις του) σ. 329 
κ. εξ., ιδίως σ. 330.  
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ντηση στα ερωτήματα και μερικές φορές τη σκληρή κριτική εκ των 
ένδον. Όπως σημειώθηκε: «Λίγες άλλες Εκκλησίες - μέλη του Π.Σ.Ε. 
υπήρξαν τόσο ξεκάθαρες όσον αφορά στους θεμελιώδεις θεολογικούς 
λόγους για τη συμμετοχή τους σε αυτό»12. β) Οι Ορθόδοξες Εκκλησί-
ες (συνεχίζουν να) επιμένουν ότι είναι απαραίτητο να αποσαφηνισθεί 
το εκκλησιολογικό θέμα και να μελετηθεί τόσο στους διμερείς όσο 
και στους πολυμερείς διαλόγους το ερώτημα της σχέσης της Εκκλη-
σίας με τις εκκλησίες13. 

Ιδιαίτερη σημασία για το θέμα που μας απασχολεί παρουσιάζει η 
μελέτη του Αμ. Αλιβιζάτου «Περί της φύσεως της Εκκλησίας εξ επό-
ψεως Ορθοδόξου»14. Ο καθηγητής αφού πρώτα τονίσει ότι η Ορθόδοξη 
Εκκλησία και θεολογία σε αντίθεση με τη δυτική πράξη αποφεύγει 
ακριβείς ορισμούς ακόμη και σημαντικών αντικειμένων της δογματι-
κής διδασκαλίας, όπως αυτό της φύσεως της Εκκλησίας15, αναλαμβά-
νει το δυσχερέστατο έργο να αναπτύξει σε αδρές γραμμές ένα σχέδιο 
περί της φύσεως και της αποστολής της Εκκλησίας. 

Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι η αναφορά του στη σχέση της 
μίας Εκκλησίας με τις λοιπές εκκλησίες, η οποία και αποτελεί κε-
ντρικό θέμα της μελέτης του. 

Ο Αλιβιζάτος χωρίς περιστροφές και κατά το σαφέστερο τρόπο εκ-
κινεί από τη θεμελιακή πεποίθηση ότι «η μία Εκκλησία, ως ιδρύθη 
από τον Ιησού υφίσταται ακόμη και νυν άθικτος και διετηρήθη αδι-
αίρετος, ολόκληρος, αμετάβλητος και ανόθευτος … η μοναδικότης της 
Εκκλησίας είναι απόλυτος και πάσα ελαστικότης ως προς το γεγο-
νός τούτο (ακριβώς δια το αδιαίρετον της αληθείας) αποκλείεται απο-

12  Βλ. K. Raiser, «Η σπουδαιότητα της ορθόδοξης συμβολής στο Π.Σ.Ε.», στο Π. 
Βασιλειάδης (επ.), Ορθόδοξη Θεολογία και Οικουμενικός Διάλογος, εκδ. Αποστολι-
κή Διακονία, Αθήνα 2005, 32-54, σ. 36. 
13  Βλ. στο ίδιο, σ. 53, για τη σημασία του γεγονότος αυτού, όπως αποτυπώνεται στα 
λόγια του πρώην Γενικού Γραμματέα του Π.Σ.Ε. K. Raiser: «Θα πρέπει να είμαστε 
ευγνώμονες στις Ορθόδοξες Εκκλησίες τουλάχιστον για το γεγονός ότι συνέχισαν 
να επιμένουν ότι είναι κεντρικής σπουδαιότητας για το Π.Σ.Ε. να μελετήσει αυτό 
το ερώτημα».
14  Θεολογία 21 (1950) 26-42.
15  Βλ. στο ίδιο, σ. 26.
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λύτως»16. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, συνεχίζει, «είναι η μία Εκκλησία 
και τούτο κυρίως ένεκα του χαρακτήρος τής ιστορικώς μαρτυρουμέ-
νης αδιακόπου συνεχείας αυτής μετά της αδιαιρέτου Εκκλησίας», κα-
θώς και της υπάρξεως και τηρήσεως «του παλαιού καθολικού πνεύ-
ματος και αισθήματος»17.

Με την παραπάνω τοποθέτηση ο Αμ. Αλιβιζάτος δεν παρέχει 
την προσωπική του γνώμη, αλλά εκφράζει τη γνώμη όλων των ορ-
θοδόξων. Η αυτοσυνειδησία των ορθοδόξων ότι αντιπροσωπεύουν τη 
μία, αγία, καθολική και αποστολική Εκκλησία δεν είναι αυθαίρε-
τη αλλά προκύπτει, όπως οι ίδιοι πρεσβεύουν, από την κοινή πα-
ράδοση: «Οι Προφήται ως είδον, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκ-
κλησία ως παρέλαβεν, οι Διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, η Οικουμένη 
ως συμπεφρόνηκεν… ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσ-
σομεν… Αύτη η πίστις των Αποστόλων, αύτη η πίστις των Πατέ-
ρων, αύτη η πίστις των Ορθοδόξων, αύτη η πίστις την Οικουμένην 
εστήριξεν»18.

Καμία αμφιβολία δεν υπάρχει μεταξύ των ορθοδόξων ότι η Ορ-
θόδοξη Εκκλησία είναι η αληθινή Εκκλησία. Εκεί που εγείρονται 
ενστάσεις και υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις είναι στην εφαρ-
μογή αυτής της πίστης για την αξιολόγηση των μη ορθοδόξων 
Εκκλησιών.

Στο σημείο αυτό είναι που ο Αμ. Αλιβιζάτος συμβάλλει μέσα από 
την οικουμενική του κατάθεση, ώστε οι ορθόδοξοι να είναι ανοικτοί 
χωρίς να παραιτούνται από την αλήθεια, να αξιώνουν αποκλειστικό-
τητα χωρίς αποκλεισμό. Οι καρποί αυτής της κατάθεσης, όπως και 
άλλων σπουδαίων ορθοδόξων πρωτεργατών της οικουμενικής κίνη-
σης, θα φανούν στις επίσημες και ομόφωνες τοποθετήσεις των Ορθο-
δόξων Εκκλησιών στις δεκαετίες του ’60, του ’70 και ιδίως του ’80.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αλιβιζάτος σύμφωνα με την απλή λογική 
του πιο αναντίρρητου ρεαλισμού αναγνωρίζει την ύπαρξη χριστιανι-
κών Εκκλησιών «… έξω της αδιαιρέτου Εκκλησίας ευρισκομένων»19. 

16  Στο ίδιο, σ. 30-31.
17  Στο ίδιο, σ. 34, 36. Πρβλ. και σ. 37, 39 και 41.
18  Συνοδικόν Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου.
19  «Περί της φύσεως της Εκκλησίας…», ό.π., σ. 41.
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Γράφει στο μελέτημά του «Περί της φύσεως της Εκκλησίας εξ επό-
ψεως Ορθοδόξου»: «Παρά τα ανωτέρω λεχθέντα περί της μοναδικό-
τητος της Εκκλησίας, εδημιουργήθησαν εν τούτοις ευθύς εξ αρχής 
δι’ ωρισμένους, γνωστούς δε ιστορικούς λόγους, και δημιουργούνται 
συνεχώς πολλαί χριστιανικαί εκκλησίαι, αίτινες ανεξαρτήτως φύσε-
ως και μορφής υφίστανται πραγματικώς μέχρι σήμερον, σπουδαίως δ’ 
εκάστη αυτών διεκδικεί δι’ εαυτήν την μοναδικότητα»20. Και σε άλλο 
σημείο διαβάζουμε: η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει «επίγνωσιν του γεγο-
νότος ότι το μέγιστον μέρος της Χριστιανοσύνης είναι έξω του απο-
μείναντος τμήματος της μιας αδιαιρέτου Εκκλησίας», η οποία «όλως 
φυσικώς και ανεξαρτήτως της ουσίας, της φύσεως και των αξιώσεών 
της ακουσίως της απέβη αριθμητικώς και εν τη πραγματικότητι μία 
των υπαρχουσών Εκκλησιών»21. 

Μετά εισέρχεται στο πιο ουσιαστικό θέμα που απασχολεί ακό-
μη σήμερα πολύ σημαντικά κείμενα, όπως την Τελική Έκθεση της 
Ειδικής Επιτροπής για την Ορθόδοξη συμμετοχή στο Π.Σ.Ε.22 και 
τη μελέτη της Επιτροπής «Πίστη και Τάξη» για το θέμα Φύση και 
αποστολή της Εκκλησίας (2006)23. Ιδιαίτερα στο δεύτερο κείμενο πε-
ριγράφονται εκκλησιολογικοί τύποι που αφορούν στο θέμα της σχέ-
σης των Εκκλησιών με την Εκκλησία του Χριστού, καθώς και στο 
ερώτημα της εκκλησιαστικής πραγματικότητας των άλλων Εκκλη-
σιών και της αναγνώρισής τους ως αληθινών Εκκλησιών24.

20  Στο ίδιο, σ. 29.
21  Στο ίδιο, σ. 39.
22  Bλ. «Τελικό κείμενο της Ειδικής Επιτροπής…», στο Π. Βασιλειάδης (επ.), 
Ορθόδοξη Θεολογία και Οικουμενικός Διάλογος, ό.π.
23  Βλ. The Nature and Mission of the Church. A Stage on the Way to a Common 
Statement, Faith and Order Paper 198, WCC, Geneva 2005. Πρβλ. το αρχικό 
κείμενο The Nature and Purpose of the Church. A Stage on the way to a common 
statement, Faith and Order Paper No 181, WCC, Geneva 1998. Το αρχικό κεί με-
νο σε ελ λη νι κή με τά φρα ση (μτφρ. Αν. Βα σι λειά δου): «Η φύ ση και ο σκο πός της Εκ-
κλη σί ας. Κεί με νο ερ γα σί ας του Τμή μα τος ‘Πί στη και Τά ξη’ του Π.Σ.Ε.», στο Π. Βα-
σι λειά δης (επ.), Ορ θό δο ξη Θε ο λο γί α και Οι κου με νι κός Δι ά λο γος, ό.π., Πα ράρ τη μα 
Β´, σ. 271-324 και κρι τι κός σχο λια σμός του, Πα ράρ τη μα Γ´, σ. 325-366.
24  Βλ. The Nature and Mission of the Church, ό.π., σ. 38-39, παρ. 63, «Limits of 
Diversity?» (c).
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Ο Αμ. Αλιβιζάτος επισημαίνει ότι όσον αφορά στην αξία και τη 
σχέση των διαφόρων εκκλησιών προς τη μία αυθεντική Εκκλησία 
υπάρχουν κυρίως τέσσερις θεωρίες: 1) Η μία Εκκλησία εξέλιπε κατά 
τη διάρκεια των αιώνων και εξαφανίσθηκε μεταξύ των διαφόρων εκ-
κλησιών που δημιουργήθηκαν μεταγενέστερα. 2) Η μία Εκκλησία 
διαιρέθηκε σε τμήματα ή τεμάχια, καθένα από τα οποία αντιστοι-
χεί στις απομακρυσμένες μεταξύ τους υπάρχουσες σήμερα Εκκλησί-
ες. Κάθε τμήμα ή τεμάχιο διατήρησε κάτι το ουσιώδες από τη μία 
Εκκλησία που αποσχίσθηκε. Η απλή προσέγγιση και συνένωση των 
τμημάτων αυτών αποκαθιστά αυτομάτως τη μία Εκκλησία. 3) Η μία 
αυθεντική Εκκλησία ταυτίζεται ξεχωριστά με καθεμία από τις χωρι-
σμένες μεταξύ τους Εκκλησίες, οι οποίες παρόλο που είναι χωρισμένες 
διατήρησαν τα ουσιώδη συστατικά και στοιχεία της μίας Εκκλησίας. 
4) Από όλες τις υπάρχουσες χριστιανικές Εκκλησίες, μόνο μία δικαι-
ούται να διεκδικεί την ιδιότητα της μίας Εκκλησίας, ως εκείνη που 
διατήρησε αμετάβλητη και ανόθευτη τη μία και μόνη αλήθεια που 
αποκαλύφθηκε από τον Χριστό διά των Αποστόλων, ανεξάρτητα από 
μεταγενέστερες εξωτερικές ιστορικές εξελίξεις25. 

Όπως εξηγεί ο ίδιος, οι τρεις πρώτες θεωρίες με κάποιες μικρές 
παραλλαγές αντιπροσωπεύονται ως επί το πλείστον από τη θεολο-
γία των Προτεσταντικών Εκκλησιών, ενώ η τέταρτη αναπτύσσεται 
μέσω της διδασκαλίας τόσο της Ρωμαιοκαθολικής όσο και της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας. Βέβαια, καθεμία την αναπτύσσει σύμφωνα με τη 
δική της αντίληψη26. 

Τώρα το αποφασιστικό ερώτημα έγκειται στο ποια είναι αυτή η 
αντίληψη που έχει καθεμία Εκκλησία για τον εαυτό της και για τις 
άλλες Εκκλησίες. Ο Αμ. Αλιβιζάτος, όπως ήδη έχουμε επισημάνει, 
θέτει έναν προβληματισμό, ο οποίος απασχολεί την Οικουμενική Κί-
νηση και ιδιαίτερα το Π.Σ.Ε. σε όλη την πορεία τους μέχρι σήμερα και 
τίθεται με ιδιαίτερη ένταση τελευταία στο κείμενο Φύση και αποστο-
λή της Εκκλησίας: «Οι Εκκλησίες αντιλαμβάνονται με διαφορετικό 
τρόπο τη σχέση τους με τη μία, αγία, καθολική και αποστολική Εκ-

25  Βλ. «Περί της φύσεως της Εκκλησίας…», ό.π., σ. 30.
26  Βλ. στο ίδιο.
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κλησία. Αυτό έχει επίπτωση στον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με 
άλλες Εκκλησίες και στην αντίληψή τους για την πορεία προς την 
ορατή ενότητα»27. Και αμέσως παρακάτω: «Για να επιτευχθεί πρόοδος 
στην πορεία για πλήρη αμοιβαία αναγνώριση και κοινωνία, πρέπει οι 
Εκκλησίες να σκεφτούν γύρω από το θέμα πώς κατανοούν και υπο-
στηρίζουν την εκκλησιαστική τους ταυτότητα και πώς θεωρούν την 
εκκλησιαστική κατάσταση άλλων Εκκλησιών και άλλων χριστια-
νών»28. Βέβαια είναι άλλο να τίθεται αυτό το ερώτημα στο στάδιο 
που βρισκόταν η οικουμενική κίνηση την εποχή που έζησε και έδρα-
σε ο Αλιβιζάτος και άλλο σήμερα. Σήμερα μετά από τόσα χρόνια καρ-
ποφόρου σε πολλά σημεία διαλόγου θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη 
σαφήνεια και συμφωνία σε σχέση με το θέμα αυτό, τόσο σε ενδοορθό-
δοξο όσο και σε διεκκλησιαστικό επίπεδο. Το ότι όμως ο Αμ. Αλιβιζά-
τος -όπως και ο π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ29- έθεσε τέτοια ερωτήματα 
τότε, στο προπαρασκευαστικό και μετά αρχικό στάδιο του Π.Σ.Ε., δεί-
χνει όχι μόνο την αφυπνιστική σκέψη του και την πραγματική αγω-
νία του για την ενότητα των χριστιανών, αλλά και σε ποιο σημείο θα 
έπρεπε η επίδρασή του να ήταν μεγαλύτερη στον ορθόδοξο χώρο.

Το πώς κατανοούν οι ορθόδοξοι την εκκλησιολογική τους ταυτό-
τητα αναφέρθηκε παραπάνω με τη βοήθεια των διατυπώσεων του 
Αλιβιζάτου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει την πεποίθηση και την εκ-
κλησιολογική αυτοσυνειδησία ότι αντιπροσωπεύει την Una Sancta 
και ότι αυτή διατήρησε ανόθευτη την αλήθεια και το καθολικό πνεύ-
μα που αποκαλύφθηκε από τον Χριστό διά των Αποστόλων. Σε αυτό, 

27  Βλ. The Nature and Mission of the Church, ό.π., σ. 38, παρ. 63, «Limits of 
Diversity?» (b).
28  Βλ. στο ίδιο, (c).
29  Ο π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ ασχολήθηκε πιο συστηματικά και θεωρητικά. Βλ. 
ενδεικτικά Georges Florovsky, Ecumenism I: A Doctrinal Approach, (Collected 
Works, Volume XIII), εκδ. Buchervertriebsanstalt, Vaduz/Belmond Mass. 1989 
και του ίδιου, Ecumenism II: A Historical Approach, (Collected Works, Volume 
XIV), εκδ. Buchervertriebsanstalt, Vaduz/Belmond Mass. 1989. Βλ. επίσης πα-
ρουσίαση, από διάφορες πλευρές, του έργου του κορυφαίου αυτού θεολόγου και σκα-
πανέα της Οικουμενικής Κίνησης στο τιμητικό αφιέρωμα του περιοδικού Θεολογία 
81 (2010), τεύχ. 4. Ιδιαίτερα βλ. τη μελέτη του Μητρ. Περγάμου Ιωάννου Ζηζιού-
λα, «π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ: ο οικουμενικός διδάσκαλος», Θεολογία 81 (2010), 
31-48, εδώ σ. 43.
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όπως ήδη σημειώσαμε, συμφωνούν όλοι οι ορθόδοξοι. Αυτό που μένει 
ως ανοικτό ερώτημα είναι πώς θεωρούνται και αξιολογούνται οι άλ-
λες Εκκλησίες και οι άλλοι χριστιανοί. Η απάντηση σε αυτό το συ-
γκεκριμένο ερώτημα εξαρτάται από το πώς υποστηρίζεται η αυτοσυ-
νειδησία ή η εκκλησιαστική ταυτότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Στο σημείο αυτό ο Αλιβιζάτος μας βοηθάει να κατανοήσουμε το θέμα 
με σαφήνεια και καταθέτει τη δική του συμβολή. 

Ακολουθώντας τη σκέψη του αντιλαμβανόμαστε εύκολα ότι η αυ-
τοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν την οδηγεί στην αυτοα-
πολυτοποίηση και στην «αυταπάτη της αυτάρκειας»30 και επομένως 
δεν λειτουργεί αντιπαραθετικά και ανασταλτικά στις οικουμενι-
κές σχέσεις. Αντιθέτως, αυτή εμπεριέχει μια οικουμενική δυναμική, 
η οποία συντίθεται -όπως προκύπτει από τη μελέτη των έργων του 
Αλιβιζάτου31- από δύο χαρακτηριστικά στοιχεία της Ορθοδοξίας:  

1) Η αυτοσυνειδησία της δεν υποστηρίζεται με εγωιστική ομο-
λογιακή υπερηφάνεια, αλλά με πραγματική χριστιανική 
ταπεινοφροσύνη. 

2) Η ορθόδοξη θεολογία διαπνέεται από πνεύμα ελευθερίας και το 
πνεύμα αυτό είναι που της επιτρέπει τη συνάφεια και τη συνερ-
γασία με τους άλλους. 

Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά προϋποθέτουν το ένα το άλλο.
Το φιλελεύθερο πνεύμα, εξηγεί ο Αμ. Αλιβιζάτος, είναι το κατ’ 

εξοχήν γνώρισμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και προέρχεται από τους 
μεγάλους θεολόγους και διδασκάλους της. Για να γίνει πιο κατανοη-

30  Πρόκειται για φράση του π. Γεώργιου Φλωρόφσκυ στο «Some Contributors to 
20th century Ecumenical Thought», Ecumenism II, ό.π., 207-213, σ. 210, όπου 
γράφει: «The inveterate illusion of self-sufficiency must be broken down». Πρβλ. 
Μητρ. Περγάμου Ιωάννου Ζηζιούλα, «π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ…», ό.π., σ. 43.
31  Βλ. ενδεικτικά για τις παραγράφους που ακολουθούν εκτός από το «Περί της φύ-
σεως της Εκκλησίας…», ό.π., σ. 36, 37, 41 και τα εξής: «Η της Ορθοδόξου Ελληνι-
κής Εκκλησίας αδιάκοπος συνέχεια μετά της αδιαιρέτου Εκκλησίας», Εκκλησια-
στικός φάρος 33 (1934), 421-442, σ. 429· «Αι σύγχρονοι θεολογικαί τάσεις εν τη 
ελληνική Ορθοδοξία», Θεολογία 20 (1949), 80-98, ιδίως σ. 88-90· «Ο φιλελεύθε-
ρος χαρακτήρ, το κατ’ εξοχήν γνώρισμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας», 
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 38 (1963), 47-65· «Το Συνέδριον της Λωζάν-
νης», Εκκλησία 5 (1927), 185-186, 193-195, 201-204, ιδίως σ. 203. 
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τό, το αντιπαραβάλλει προς το περιορισμένο, στρυφνό και σχολαστι-
κό πνεύμα άλλων Εκκλησιών, ιδιαίτερα της ΡΚαθολικής. Σε αντί-
θεση με τη ΡΚαθολική Εκκλησία, υποστηρίζει ο ίδιος, η Ορθόδοξη 
αποφεύγει ενσυνειδήτως τους λεπτομερειακούς (σχολαστικούς) καθο-
ρισμούς των δογμάτων και την περαιτέρω διατύπωση νέων, εφ’ όσον 
αυτά δεν ωρίμασαν στην εκκλησιαστική συνείδηση. Μέχρι λοιπόν να 
επιτευχθεί αυτό, καταλήγει ο Αλιβιζάτος, η ελευθερία της θεολογι-
κής σκέψης είναι απόλυτη και επάνω σε αυτή στηρίζεται η δημιουρ-
γία των λεγόμενων «θεολογούμενων».

Το πιο απτό δείγμα ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία επικρατεί ελεύ-
θερο και καθολικό πνεύμα είναι η ύπαρξη και η εφαρμογή της αρχής 
της «οικονομίας»32, με την οποία ο Αλιβιζάτος ασχολείται σε ιδιαίτε-
ρη πραγματεία του33. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία της 
«οικονομίας»34. Η «οικονομία» είναι, κατά τον Αλιβιζάτο, περισσότε-
ρο μια χαρισματική, δυναμική και δημιουργική αρχή, παρά μια αρχή 
με νομικό χαρακτήρα. Μπροστά στην εντελώς νέα πραγματικότητα 
της οικουμενικής επικοινωνίας, της συνεργασίας και του διαλόγου 
που αποβλέπει «στο μείζον κατόρθωμα» και το «παράδοξο τόλμημα», 
που είναι η ενότητα του χριστιανικού κόσμου, η Ορθόδοξη Εκκλησία 
με την «οικονομία», ανταποκρινόμενη σε αυτή την πραγματικότητα, 
μπορεί να ακολουθεί οδό επιείκειας και συγκαταβάσεως δίνοντας γνή-
σια ορθόδοξη μαρτυρία. Προφυλάσσεται έτσι από τον κίνδυνο να γίνει 
νομική, σχολαστική, άκαμπτη, στατική και απολιθωμένη, μη μπο-
ρώντας να εκφράσει τον δυναμικό και καθολικό χαρακτήρα της35.

32  Βλ. όσα πολύ ενδιαφέροντα υποστηρίζει ακριβώς για αυτό το θέμα ο Αλιβιζάτος 
στο «Αι σύγχρονοι θεολογικαί τάσεις…», ό.π., σ. 92.
33  Η Οικονομία κατά το κανονικόν δίκαιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Αθήναι 
1949.
34  Βλ. Γ. Μαντζαρίδης, «Εκκλησιαστική ακρίβεια και οικονομία», του ίδιου, 
Χριστιανική Ηθική Ι: Εισαγωγή - Γενικές Αρχές - Σύγχρονη Προβληματική, 
εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 20092, 281-286, εδώ σ. 285. Για το θέμα υπάρχει 
πλούσια βιβλιογραφία. Ενδεικτικά ξεχωρίζουμε του μακαριστού μητρ. Εφέσου, 
Χρυσόστομου Κωνσταντινίδη, Η αναγνώριση των Μυστηρίων των ετεροδόξων στις 
διαχριστιανικές σχέσεις Ορθοδοξίας και Ρωμαιοκαθολικισμού, Κατερίνη 1995.
35  Βλ. Αμ. Αλιβιζάτου, Η Οικονομία, ό.π., σ. 15, 109 κ.εξ. Πρβλ. σε αυτό το πνεύμα 
όσα πολύ σημαντικά υπογραμμίζει ο Κ. Σκουτέρης, «Υπόμνημα-Γνωμάτευση», στο 
Γρ. Λαρεντζάκης - Κ. Σκουτέρης - Βλ. Φειδάς, Η συμπροσευχή με τους ετεροδόξους 
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Το διαλλακτικότερο, προσαρμοστικότερο, με ποιμαντική ευλυγι-
σία και οικουμενική ευαισθησία πνεύμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
που τη διακρίνει, ή τουλάχιστον τη διέκρινε, από άλλες Εκκλησίες, 
ομολογείται όχι μόνο από θεολόγους, αλλά και από θύραθεν ιστορι-
κούς και διανοούμενους36.

Πολύ σημαντική για το θέμα που μας απασχολεί είναι η μαρτυρία 
του αείμνηστου καθηγητή της Δογματικής του Πανεπιστημίου της 
Χαϊδελβέργης Edmund Schlink, η οποία έρχεται προς επίρρωσιν αυ-
τών που υποστηρίζει ο Αμ. Αλιβιζάτος. Ο E. Schlink επισημαίνει ότι 
η Ιστορία Δογμάτων, ιδίως της ΡΚαθολικής Εκκλησίας, δείχνει ότι 
οι λεπτομερειακοί, σχολαστικοί καθορισμοί των δογμάτων και η συ-
νεχής διατύπωση νέων -πράγμα που ονομάζει «υπερδογματοποίηση» 
(«Überdogmatisierung»)- επιδρούν όπως ένας «βαρύς εξοπλισμός», ο 
οποίος όλο και περισσότερο εμποδίζει τη θεολογική σκέψη στην κίνη-
σή της και περιορίζει την καθολική της ευρύτητα37. Η Ορθόδοξη Εκ-
κλησία, παρατηρεί ο ίδιος, «ακριβώς λόγω της ιδιότυπης δογματικής 
επιφυλακτικότητάς της» -το ότι δηλαδή αυτή, σε αντίθεση προς τη 
ΡΚαθολική, αποφεύγει επιμελώς λεπτομερείς δογματικούς ορισμούς 

κατά την ορθόδοξη θεολογική παράδοση, Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 
Θεσσαλονίκη 2011, 89-106, ιδίως σ. 94 εξ., 102 εξ., 105.  
36  Βλ. π.χ. Ν. Σβορώνου, «Θρησκείες και πολιτισμικές οντότητες στην κεντρική 
και ανατολική Ευρώπη: η περίπτωση της Ορθοδοξίας», του ίδιου, Ανάλεκτα 
Νεοελληνικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1983, 163-
171, ιδιαίτερα τι παρατηρεί στις σ. 163 εξ.: «…η ορθοδοξία ορίζεται, σε σχέση με τα 
άλλα χριστιανικά δόγματα, πολύ περισσότερο από το γενικό πνεύμα της, από τη 
θρησκευτική και εκκλησιαστική νοοτροπία των πιστών της παρά από το σύνολο 
των δογμάτων που κηρύττει. Αυτό το ιδιαίτερο πνεύμα τη διακρίνει π.χ. από την 
Καθολική Εκκλησία –για να περιοριστώ μόνο στο άλλο παλαιό μεγάλο δόγμα– 
ενώ την κάνει να προσεγγίζει –παρά τις βαθιές δογματικές διαφορές σε θεμελιώδη 
ζητήματα της χριστιανικής πίστης– άλλα ανατολικά χριστιανικά δόγματα…». Βλ. 
και άλλα πρόσωπα που έχουν διατυπώσει παρόμοιες απόψεις και τις παρατηρήσεις 
επ’ αυτού στο Π. Καλαϊτζίδης, «Ορθοδοξία και Διαφωτισμός – Το ζήτημα της 
Ανεξιθρησκείας», στο συλλογικό τόμο Ορθοδοξία και Νεωτερικότητα, (επ.) Π. 
Καλαϊτζίδης – Ν. Ντόντος, εκδ. Ίνδικτος, Αθήνα 2007, 79-165, εδώ σ. 126 εξ., και 
υποσ. 117.
37  Βλ. E. Schlink, «Wandlungen im protestantischen Verständnis der Ostkir-
che», στο Ευχαριστήριον. Τιμητικός Τόμος Αμίλκα Σ. Αλιβιζάτου, Αθήνα 1958, 
385-399, κυρίως στη σ. 394.
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επί όλων των ζητημάτων της πίστης, της διοίκησης, της ευλάβειας - 
«διαθέτει πολύ μεγάλες και, από κάποια άποψη, μοναδικές οικουμενι-
κές δυνατότητες»38. 

Μελετώντας το έργο του Αμ. Αλιβιζάτου οδηγούμαστε, με αφετη-
ρία τη βασική του τοποθέτηση ότι η Ορθοδοξία χαρακτηρίζεται από 
φιλελεύθερο και καθολικό πνεύμα, σε σημαντικά συμπεράσματα για 
τις επιδράσεις αυτού του πνεύματος στις οικουμενικές σχέσεις της. 

1) Το πνεύμα ελευθερίας και γνήσιας καθολικότητας της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας τη βοήθησε να μην «παροραθεί» η εκτός της Ορθο-
δοξίας πραγματικώς υπάρχουσα δύναμη και ζωή του Χριστιανισμού 
και να μην ακολουθήσει την αρνητική στάση και πολιτική του “non 
possumus” της ΡΚαθολικής Εκκλησίας39. Έτσι, ακολούθησε οδό κα-
ταδεκτικότητας και συγκατάβασης, έδειξε πρόθυμη διάθεση για συ-
νεργασία και διαρκή διάλογο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μη κατεχόμενη 
από αισθήματα φόβου και μισαλλοδοξίας αναγνώρισε την πραγματι-
κή ύπαρξη όλων των χριστιανικών Εκκλησιών και ομολογιών και 
προσπάθησε να τις γνωρίσει μέσα από την ίδια την οικουμενική δι-
αδικασία, σε αντίθεση με τη στάση άλλων Εκκλησιών με αποκλει-
στική αυτοσυνειδησία. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί τη βάση για τη 
συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Οικουμενική Κίνηση και 
ταυτόχρονα καθορίζει το βαθμό ανάγκης που υπάρχει για να τεθούν 
όλες οι πλευρές σε κατάσταση διαλόγου. 

Ο ίδιος ο Αμ. Αλιβιζάτος εξηγεί: «Η Ορθόδοξος Εκκλησία ευ-
χαρίστως έτεινε χείρα συνεργασίας προς τας άλλας εκκλησίας και 
προσπαθεί διά των φιλικών τούτων σχέσεων να δώση και λάβη 
πρώτης πηγής πληροφορίας ως προς την θέσιν των διαφόρων εκ-
κλησιών, την πίστιν και την δογματικήν διδασκαλίαν αυτών και 
την υπάρχουσαν μεταξύ αυτών απόστασιν… Οι ορθόδοξοι θεολό-
γοι προσπαθούσι να καθορίσωσιν επακριβώς την υπάρχουσαν με-

38  Βλ. στο ίδιο.
39  Βλ. τις σημαντικές παρατηρήσεις του Αλιβιζάτου στο δημοσίευμα «Το Συνέδριον 
της Λωζάννης», ό.π., σ. 201 και 203, καθώς και τον εναρκτήριο λόγο του στο Α´ 
Συνέδριο Ορθόδοξης Θεολογίας στο H.S. Alivisatos (ed.), Procès – Verbaux du Pre-
mier Congrés de Théologie Orthodoxe a Athènes 29 Nov.-6 Dec. 1936, Athènes 
1939, σ. 42 εξ., ιδίως σ. 45, 48.
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ταξύ των διαφόρων Εκκλησιών απόστασιν, ως επίσης και το max-
imum της ελαστικότητος της Εκκλησίας των, ελαστικότητος η 
οποία επ’ ουδενί λόγω θα ηδύνατο να προχωρήση πέραν των επι-
τρεπομένων ορίων, εφ’ όσον πρόκειται περί της διδασκαλίας της 
μιας αληθώς Καθολικής και Αδιαιρέτου Εκκλησίας»40. Γι’ αυτό 
και σε άλλο σημείο ξεκαθαρίζει ότι η ελαστικότητα αυτή δεν είναι 
δυνατό να αποδεχθεί τη θεωρία περί των διαφόρων εκκλησιών ως 
μελών ή «κλάδων» της μίας Εκκλησίας41 ούτε να αναγνωρίσει σε 
έναν οικουμενικό οργανισμό, όπως είναι το Π.Σ.Ε., ιδιότητες που 
ανήκουν μόνο στην αληθινή Εκκλησία42. Η Εκκλησία, παρά την 
ύπαρξη πολλών εκκλησιών που υπάρχουν εκτός της κοινωνίας της, 
εξακολουθεί να είναι μία43. Επειδή όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία 
δεν έχει αποφανθεί επισήμως και με απόφαση Οικουμενικής Συνό-
δου για τη θέση των άλλων Εκκλησιών (καθ’ αυτές και εν σχέσει 
προς εαυτήν) που ιδρύθηκαν μέσω των κατά καιρούς σχισμάτων, 
και ακριβώς επειδή –κινούμενη μέσα σε ένα πνεύμα ελευθερίας και 
καθολικότητας με πραγματική χριστιανική ταπεινοφροσύνη– δεν 
έσπευσε να τις αποκηρύξει ως αιρετικές, έχει προτεραιότητα και 
είναι ανάγκη, τονίζει ο Αλιβιζάτος, να μελετηθεί και να απαντη-
θεί το εκκλησιολογικό πρόβλημα, το ερώτημα δηλαδή της σχέσης 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τις άλλες Εκκλησίες και εκκλησι-
αστικές κοινότητες.

40  Βλ. τις δηλώσεις του στην «Ετήσια σύσκεψη της επιτροπής συνεχείας», ό.π., σ. 
330. Πρβλ. «Το Συνέδριον της Λωζάννης», Εκκλησία 5, ό.π., σ. 202 εξ. Πρβλ. του 
ίδιου, «Αι σύγχρονοι θεολογικαί τάσεις…», ό.π., σ. 97 εξ. και Procès – Verbaux du 
Premier Congrés, ό.π., σ. 49. 
41  Βλ. «Περί της φύσεως της Εκκλησίας…», ό.π., σ. 34. Η «θεωρία των κλάδων» 
απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τους ορθόδοξους από τα πρώτα βήματα της 
Οικουμενικής Κίνησης. Βλ. και για τον π. Γεώργιο Φλωρόφσκυ τι γράφει ο Μητρ. 
Περγάμου Ιωάννης (Ζηζιούλας), «π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ…», ό.π., σ. 43.  
42  Βλ. τι αναφέρει για τη στάση του Αλιβιζάτου στη συνεδρίαση της Κεντρικής 
Επιτροπής στο Rochester το 1963 όταν συζητήθηκε και το θέμα της αναθεώρησης 
της Δήλωσης του Τορόντο ο πρώτος Γενικός Γραμματέας του Π.Σ.Ε. Visser’t Hooft, 
Ursprung und Entstehung des Ökumenischen Rates der Kirchen, Frankfurt a.M. 
1983, σ. 81.
43  «Περί της φύσεως της Εκκλησίας…», ό.π., σ. 28, 34.
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Αυτή η αναγκαιότητα, που επισημαίνεται επανειλημμένα44 από 
το μεγάλο ορθόδοξο θεολόγο, υπογραμμίσθηκε και εντάχθηκε αργό-
τερα μεταξύ των θεμάτων της προετοιμαζόμενης Αγίας και Μεγάλης 
Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας45. Υπογραμμίζει ακριβώς ο Αμ. 
Αλιβιζάτος: 

«Οπωσδήποτε η λύσις του προβλήματος περί της φύσεως και θέ-
σεως των Εκκλησιών τούτων των έξω της Ε.Ο.Ε. [=Ελληνικής Ορθο-
δόξου Εκκλησίας]46 ευρισκομένων, θα είναι αποφασιστική ως προς το 
δικαίωμα αυτών να γίνουν ως είναι ή ως πρέπει να είναι πάλιν μέλη 
της μιας αδιαιρέτου Εκκλησίας. 

Γνωρίζω ότι πολλοί δυτικοί αδελφοί (ρωμαιοκαθολικοί και δια-
μαρτυρόμενοι) δεν θεωρούσι την θέσιν ταύτην της Ε.Ο.Ε. ως επί κα-
λής στηριζομένην βάσεως και ως εκ τούτου είναι όλως επιφυλακτικοί 
ως προς την ορθότητα αυτής. Αλλ’ η Ε.Ο.Ε. βασιζομένη επί των αρ-
χών της ιδρύσεως της Εκκλησίας… δεν δύναται ή να αναγνωρίζη εαυ-
τήν ως το μόνον αμετάβλητον υπόλειμμα της αρχαίας αδιαιρέτου Εκ-
κλησίας. Και ακριβώς επί του σημείου τούτου η Ε.Ο.Ε. βλέπει την 
ανάγκην και το ωφέλιμον της συμμετοχής της εις την οικουμενικήν 
κίνησιν. Η πλήρης εξήγησις της θέσεως αυτής και η ομόφωνος ανα-

44  Βλ. κατ’ επιλογήν «Περί της φύσεως της Εκκλησίας…», ό. π., σ. 37 και 40-41· 
του ίδιου στα όσα βαρυσήμαντα επισημαίνει στο «Ist die Einberufung einer öku-
menischen Synode möglich?», Procès – Verbaux du Premier Congrés, ό.π., 256-
264, ιδίως σ. 259 εξ. (σε αυτή τη μελέτη θα επανέλθουμε λίγο παρακάτω)· «Ετήσια 
σύσκεψη της επιτροπής συνεχείας…», ό.π., σ. 330.
45  Βλ. κείμενο-απόφαση που ήδη αναφέραμε πιο πάνω της Γ΄ Πανορθόδοξης 
Προσυνοδικής Διάσκεψης στο Σαμπεζύ το 1986 με τίτλο «Σχέ σεις της Ορ θό δο-
ξης Εκ κλη σί ας προς τον λοι πό χρι στι α νι κό κό σμο» στο Δαμασκηνός Παπανδρέου, 
Μητροπολίτης Ελβετίας, Λόγος Διαλόγου, ό.π., σ. 187-188.
46  Δεν χρειάζεται να εξηγηθεί από την πλευρά μας, το εξηγεί ο ίδιος ο Αλιβιζάτος, 
ότι ο όρος αυτός δεν χρησιμοποιείται για να «κολακευτεί η εθνικότητά του». Δεν 
μιλάει για το τμήμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στο οποίο ανήκουν οι Έλληνες 
ορθόδοξοι, ούτε ταυτίζει Ορθοδοξία και ελληνισμό ούτε δηλώνει κάποια εθνική 
υπεροχή των Ελλήνων. Μιλάει για το «χαρακτήρα» και για την «ανεξίτηλη 
σφραγίδα» που άφησε στην Εκκλησία το ελληνικό πνεύμα, η ελληνική παιδεία και 
συνείδηση, σε αντίθεση προς τη «λατινική ή ρωμαϊκή σφραγίδα» που άφησε το 
ρωμαϊκό πνεύμα στη Δυτική Εκκλησία. Βλ. τις εξηγήσεις του ίδιου στα: «Περί της 
φύσεως της Εκκλησίας…», ό.π., σ. 26, υποσ. 2 και «Η της Ορθοδόξου Ελληνικής 
Εκκλησίας αδιάκοπος συνέχεια…», ό.π., σ. 426 εξ.
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γνώρισις της θέσεως της μιας αδιαιρέτου Εκκλησίας θα οδηγήσουν 
ασφαλώς προς την αληθινήν ένωσιν επί της αρχαίας βάσεως» (οι υπο-
γραμμίσεις δικές μας)47. Το ότι οι Ορθόδοξες Εκκλησίες ήταν σε θέση 
να θεωρήσουν και είναι και σήμερα σε θέση να θεωρούν, λόγω του 
πνεύματος που περιέγραψε ο Αμ. Αλιβιζάτος, ότι η ενασχόληση με 
το εκκλησιολογικό πρόβλημα είναι απαραίτητη προκειμένου να εξα-
σφαλιστεί μεγαλύτερη σαφήνεια και συμφωνία σε σχέση με το θέμα 
αυτό, κρύβει τεράστιες οικουμενικές δυνατότητες, δεδομένου και του 
πλουραλιστικού και πολυθρησκευτικού περιβάλλοντος μέσα στο 
οποίο ζουν σήμερα οι Εκκλησίες. Είναι αυτονόητο ότι από την απά-
ντηση του ερωτήματος αυτού καθορίζεται και ο τρόπος με τον οποίο 
οι Εκκλησίες αντιμετωπίζουν τις άλλες θρησκείες. 

2) Το πνεύμα ελευθερίας και γνήσιας καθολικότητας της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας τής επέτρεψε, όπως υποστηρίζει ο Αλιβιζάτος, να 
αντιληφθεί με διαφορετικό από ό,τι η ΡΚαθολική Εκκλησία τρόπο 
το αξίωμα extra ecclesiam nulla salus, παρόλο που δίνεται η εντύπω-
ση ότι οι αντιλήψεις των δύο Εκκλησιών στο σημείο αυτό δεν απέ-
χουν πολύ48. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, εξηγεί ο ίδιος, «δεν αντιλαμβάνε-
ται την έννοιαν του αξιώματος τούτου, καθ’ ον αποκλειστικόν τρόπον 
εκλαμβάνει τούτον η Ρ.Κ.Ε. [=Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία], αλλ’ εν 
τη εννοία της Θείας Οικονομίας. Ο Θεός ίδρυσε την μίαν Εκκλησί-
αν δια την σωτηρίαν του ανθρώπου, αλλ’ ουδείς εν τω κόσμω τούτω, 
ουδ’ αυτή η Εκκλησία δύναται να διαθέση την Θείαν Του θέλησιν 
κατά βούλησιν, σχετικώς προς την σωτηρίαν των έξω της Εκκλησί-
ας ευρισκομένων ανθρώπων, αφού ο Θεός θέλει ακριβώς «πάντας αν-
θρώπους σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν» (Α΄ Τιμ. β΄, 4). 
Η σωτηρία των έξω της μιας Εκκλησίας είναι τι πέραν της ανθρωπί-
νης θελήσεως και γνώσεως. Η αυθεντία της μοναδικότητός της οδη-
γεί αυτήν κατ’ ανάγκην εις την αποκλειστικότητα. Η εμπειρία της 
όμως ως προς την αγαθήν φροντίδα και μέριμναν του Θεού διά τα 
πλάσματά του οδηγεί εις την πεποίθησιν ότι Αυτός δύναται να καθο-
ρίσει πράγματα τα οποία δεν δύναται να διευθετήσει η Εκκλησία»49. 

47  «Περί της φύσεως της Εκκλησίας…», ό.π., σ. 40-41.
48  Βλ. «Το Συνέδριον της Λωζάννης», ό.π., σ. 201 και ιδιαίτερα 202.
49  «Περί της φύσεως της Εκκλησίας…», ό.π., σ. 29, υποσ. 2.
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Εδώ ο Αλιβιζάτος είναι σαφέστατος και είναι προφανείς οι οικουμενι-
κές επιπτώσεις αυτής της ερμηνείας. Αυτή η αντίληψη οδήγησε την 
Ορθόδοξη Εκκλησία στη συνεργασία με τις άλλες Εκκλησίες, καθώς 
επίσης και στην «τιμή»50, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, της σύ-
μπραξης για την καταπολέμηση του ηθικού κακού και την καταλλα-
γή. Προς ενίσχυση της ερμηνείας αυτής θα έρθουν αρκετά χρόνια αρ-
γότερα οι εξαιρετικές εργασίες του ορθόδοξου δογματολόγου Ιωάννη 
Καρμίρη «Η παγκοσμιότης της εν Χριστώ Σωτηρίας»51 και «Η σω-
τηρία των εκτός της Εκκλησίας ανθρώπων του Θεού»52. Ο Ι. Καρμί-
ρης, ο οποίος είναι από τους ελάχιστους σύγχρονους ορθόδοξους θεολό-
γους που ασχολήθηκαν συστηματικά με το θέμα, τονίζει ότι «είναι 
μεν αληθές, ότι η Εκκλησία είναι η κιβωτός και το κέντρον και το 
όργανον της απολυτρώσεως, καθ΄ ότι εν αυτή πληρούνται οι όροι της 
σωτηρίας… αλλ΄ όμως εκ της εκκλησιαστικής ταύτης διδασκαλίας 
ουδόλως εμποδίζεται ο πανάγαθος και πατήρ των όλων Θεός, όστις 
‘αγάπη εστίν’ (Α΄ Ιωάν. 4,8) και ‘θέλει πάντας ανθρώπους σωθήναι’ 
(Α΄ Τιμ. 2,4), ίνα προσφέρη χάριτι την σωτηρίαν και εις τους εκτός 
της Εκκλησίας ζώντας και πιστεύοντας εις τον Θεόν ευσεβείς και δι-
καίους…»53. Συμπεραίνει μάλιστα ότι το αξίωμα extra ecclesiam nul-
la sallus δεν αποκλείει «την παράλληλον ισχύν και της γενικωτέρας 
χριστιανικής διδασκαλίας περί υπάρξεως ‘Εκκλησίας έξω της Εκκλη-
σίας’ και δυνατότητος σωτηρίας εν αυτή θεία χάριτι»54.

50  Βλ. «Το Συνέδριον της Λωζάννης», ό.π., σ. 203.
51  Ανάτυπον εκ της Θεολογίας 51-52, Αθήναι 1981.
52  Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, 56, τεύχ. Β΄ (1981), Αθήνα 1982, 391-
434.
53  Ιω. Καρμίρη, «Η σωτηρία των εκτός της Εκκλησίας ανθρώπων του Θεού», στο 
ίδιο, σ. 395.
54  Στο ίδιο, σ. 399 και πρβλ. με σ. 403. Πρβλ. επίσης για τα παραπάνω τη θαυμά-
σια  μελέτη του Γρ. Λαρεντζάκη, «Συμπροσευχή μεταξύ ορθοδόξων και μη ορθοδό-
ξων χριστιανών», του ίδιου - Κ. Σκουτέρη - Βλ. Φειδά, Η συμπροσευχή με τους ετε-
ροδόξους…, ό.π., 9-87, ιδίως σ. 10 κ.εξ., 74, 77, όπου τίθεται και το θέμα των ορίων 
της Εκκλησίας. Τον ίδιο τρόπο σκέψης βρίσκουμε στον αείμνηστο καθηγητή της 
Δογματικής Νίκο Ματσούκα. Αναφερόμενος στη ρητή απόφανση extra ecclesiam 
nulla salus, ο Νίκος Ματσούκας επισημαίνει ότι αυτή παίρνει ένα συγκεκριμένο νό-
ημα στον αντιαιρετικό αγώνα της Εκκλησίας, με την έννοια ότι στη φάση της Εκ-
κλησίας του Παρακλήτου κάθε αποστασία, κάθε πολεμική και κάθε αυτονόμηση 
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3) Ο φιλελεύθερος χαρακτήρας και το καθολικό πνεύμα και αί-
σθημα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τα οποία εκδηλώνονται όχι με 
εγωιστική ομολογιακή υπερηφάνεια, αλλά με πραγματική χριστια-
νική ταπεινοφροσύνη επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται η 
Ορθόδοξη Εκκλησία με τις άλλες Εκκλησίες και την αντίληψή της 
για την ενότητα. Ο Αμ. Αλιβιζάτος εξαίρει τη στάση της Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας απέναντι σε ένα συγκεκριμένο γεγονός ως εκδήλω-
ση οικουμενικής φρόνησης, σύνεσης και εκκλησιολογικής μετριοφρο-
σύνης. Αυτό το «αξιοσημείωτο και χαρακτηριστικό γεγονός», όπως 
αναφέρει ο ίδιος, έχει να κάνει με τη δυνατότητα ή μη συγκλήσε-
ως Οικουμενικής Συνόδου ή της φύσεως της μέλλουσας Συνόδου της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας55. Με μία εξαιρετικά νηφάλια ανάλυση ο Αμ. 
Αλιβιζάτος τόσο στο Α΄ Συνέδριο των Αθηνών (1936)56 όσο και αρ-
γότερα (1950)57, υπογράμμισε ότι η σύγκληση της τόσο επιθυμητής 
Οικουμενικής Συνόδου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 
κατά το προσεχές μέλλον, όχι γιατί η Ορθοδοξία βρίσκεται σε κατά-
πτωση, όπως ορισμένοι υποστηρίζουν, αλλά για τον λόγο ότι οι επτά 

σημαίνει απώλεια των αγαθών που αυτή δίνει, δηλαδή στέρηση της σωτηρίας και 
της τελείωσης, που καταξιώνεται μονάχα στη ζωή των αγαπητικών σχέσεων, στο 
σώμα της κοινότητας. Η αντιαιρετική αυτή στάση, που τηρήθηκε λιγότερο από 
τους ορθόδοξους, περιχαρακώνει τα αισθητά όρια της Εκκλησίας και τα εννοεί στη 
συγκεκριμένη τοπική και χρονική διάσταση. Όμως δεν είναι επιτρεπτό, προειδοποι-
εί ο Ματσούκας, η ρήση αυτή να αναχθεί σε ένα τέτοιο αξίωμα που να αποκλείει 
κάθε δυνατότητα σωτηρίας από τον ίδιο το Θεό. Δεν επιτρέπεται, λέει, να δεσμεύ-
εται ο Θεός σαν ένας κοινός νομοθέτης ή κυβερνήτης που δεν μπορεί να κάνει τίπο-
τα άλλο, παρά μονάχα αυτό που προβλέπουν οι νόμοι και οι θεσμοί· ούτε επιτρέπεται 
να αναχθεί σε τέτοιο αξίωμα που να κάνει την Εκκλησία νομική και στατική και 
να την οδηγήσει στο αμάρτημα της αποκλειστικότητας, το αποκορύφωμα της βλα-
σφημίας και στασιμότητας (βλ. του ίδιου, Το πρόβλημα του κακού, εκδ. Π. Πουρ-
ναρά, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 232· Οικουμενική Κίνηση: Ιστορία-Θεολογία, εκδ. Π. 
Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 322 εξ.· Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β΄, 
εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 426 εξ. και Ορθοδοξία και αίρεση στους 
εκκλησιαστικούς συγγραφείς του Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ αιώνα, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονί-
κη 19922, σ. 300 εξ.).
55  Βλ. «Περί της φύσεως της Εκκλησίας…», ό.π., σ. 36 εξ.
56  Βλ. για τα παρακάτω την εξαιρετική παρέμβασή του στο Συνέδριο «Ist die Ein-
berufung einer ökumenischen Synode möglich?», Procès – Verbaux du Premier 
Congrés, ό.π., ιδίως σ. 259-262.
57  Βλ. για τα παρακάτω και το «Περί της φύσεως της Εκκλησίας…», ό.π., σ. 36-41.
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προηγούμενες Οικουμενικές Σύνοδοι δεν ήταν Σύνοδοι της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας (με τη μεταγενέστερη ομολογιακή έννοια), αλλά Σύνοδοι 
της μιας αδιαιρέτου Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρώντας 
ισχυρό και ανέπαφο το γνήσιο καθολικό πνεύμα και αίσθημα δεν προ-
βαίνει στη σύγκληση νέας Οικουμενικής Συνόδου, εξηγεί ο ίδιος, δι-
ότι δεν επιθυμεί να έχει μία επιπλέον Οικουμενική Σύνοδο δική της 
με τη μεταγενέστερη ομολογιακή έννοια, αφού το μέγιστο τμήμα της 
Χριστιανοσύνης είναι έξω του απομείναντος τμήματος της μη αδιαί-
ρετης Εκκλησίας, το οποίο αποτελεί αυτή η ίδια. Η Ορθόδοξη Εκκλη-
σία, τονίζει, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να αφήσει την ίδια 
εντύπωση με την ΡΚαθολική Εκκλησία (εξαιτίας της σύγκλησης δι-
κών της Συνόδων). Ούτε μπορεί να παραβλέψει το κολοσσιαίο πρό-
βλημα της φύσης και της θέσης των Εκκλησιών που δημιουργήθη-
καν μετά το μεγάλο Σχίσμα και τις εξελίξεις του 16ου και 17ου αιώνα 
και για τις οποίες δεν υπάρχει επίσημη απόφαση Οικουμενικής Συ-
νόδου. Πριν από την σύγκληση της Οικουμενικής Συνόδου πρέπει να 
απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα, υποστηρίζει ο Αμ. Αλιβιζάτος: 
Ποιος θα προσκληθεί στη Σύνοδο αυτή; Επειδή δεν υπάρχει για τις 
άλλες εκκλησίες (ΡΚαθολική, Προτεσταντικές, Αγγλικανική, Πα-
λαιοκαθολική) επίσημη απόφαση Οικουμενικής Συνόδου πρέπει κα-
λώς ή κακώς να προσκληθούν στη νέα Σύνοδο. Αλλά πώς και με ποια 
ιδιότητα και θέση θα προσκληθούν αυτές; Τι είναι αυτές οι Εκκλησί-
ες στην πραγματικότητα; Είναι χριστιανικές; Είναι αιρετικές; Είναι 
σχισματικές; Η Εκκλησία πρέπει να εξετάσει αυτά τα ερωτήματα και 
να εκδώσει μία επίσημη και τελική απόφαση. Οπωσδήποτε, κατα-
λήγει, η λύση του προβλήματος αυτού θα είναι αποφασιστική για τις 
σχέσεις των Εκκλησιών και την πρόοδο της χριστιανικής ενότητας. 

Το ότι δεν μπορεί να συγκληθεί Οικουμενική Σύνοδος δεν συνεπά-
γεται, εξηγεί ο Αλιβιζάτος, ότι είναι αδύνατο να συγκληθεί πανορθό-
δοξη σύνοδος για τη συζήτηση πολλών εκκρεμών ζητημάτων, σημα-
ντικών για την Ορθόδοξη Εκκλησία58. Η προτίμηση της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, επειδή ακριβώς έχει επίγνωση των υφιστάμενων δυσκολι-
ών, να αναβάλλει τη σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου, καθώς και η 

58  Βλ. στο ίδιο, σ. 40, υποσ. 1.
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προσκόλλησή της στις επτά Οικουμενικές Συνόδους, τονίζει με έμφα-
ση, όχι μόνον δεν αποτελούν δείγματα οπισθοδρομικότητας και στα-
σιμότητας, αλλά όλως αντιθέτως είναι σημεία «της υφισταμένης ζώ-
σης καθολικής συνειδήσεως» της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία «εν 
υπομονή, προσευχή και ταπεινώσει αναμένει την αναζωογόνησιν ολο-
κλήρου της μιας αδιαιρέτου Εκκλησίας δια της ενώσεως των Εκκλη-
σιών εκείνων, αίτινες παραμένουσιν έξω της μιας…»59.

Οι τοποθετήσεις αυτές του Αμ. Αλιβιζάτου δείχνουν πόσο προω-
θημένη, νηφάλια και αγωνιούσα ήταν η σκέψη του. Εκ του αποτελέ-
σματος φαίνεται μάλιστα ότι δεν κατέθετε την προσωπική του γνώμη 
αλλά διερμήνευε τη γνώμη σχεδόν όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. 
Μετά από διαφορετικές προτάσεις για τον χαρακτηρισμό της σχεδι-
αζόμενης συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας ανάμεσα στα έτη 1923 
και 1968, η Δ΄ Πανορθόδοξη Διάσκεψη στο Σαμπεζύ/Γενεύη (1968) 
αποφάσισε υπέρ της ονομασίας Αγία και Μεγάλη Σύνοδος. Μάλιστα, 
είναι τόσο επίκαιρος ο προβληματισμός του Αλιβιζάτου που τον βλέ-
πουμε να τίθεται εκ νέου από τη δεκαετία του ’70 έως σήμερα.

Στη δεκαετία του εβδομήντα ο καθηγητής Γεώργιος Γαλίτης θέ-
λοντας να επιστήσει την προσοχή ώστε η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος 
να μη «παρίδη θέματα σοβαρώτατα, άτινα ενεφανίσθησαν από της 
τελευταίας Οικουμενικής Συνόδου» και αναφερόμενος σε εκείνους οι 
οποίοι θα πρέπει να λάβουν μέρος σε αυτή ως συνοδικοί, θέτει παρο-
μοίως το ερώτημα: «… πώς θα αντιμετωπίσωμεν εν τη πράξει το γε-
γονός, ότι οι ρωμαιοκαθολικοί δεν έχουν επισήμως και δι’ αποφάσεως 
οικουμενικής συνόδου καταδικασθή και χωρισθή από της ορθοδόξου 
Εκκλησίας, άρα δικαιούνται τυπικώς να παρακαθίσουν μεθ’ ημών εις 
Οικουμενική Σύνοδον; Δυνάμει ποίας λογικής θα κληθούν τυχόν εκ-
πρόσωποι της ρωμαϊκής Εκκλησίας, οι οποίοι θα θεωρηθούν ως πα-
ρατηρηταί και ουχί ως σύνεδροι; Ή μήπως θα τους θεωρήσωμεν ως 
συνέδρους, δια να τους καταδικάσωμεν, αφού πρώτον, βεβαίως, ακού-
σωμεν τας απόψεις των; Και εν τοιαύτη περιπτώσει, είμεθα έτοιμοι 
να τους αντιμετωπίσωμεν; Και εάν πράξωμεν ούτω με τους ρωμαιο-

59  Στο ίδιο, σ. 41-42.
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καθολικούς, τι θα πράξωμεν με τους αγγλικανούς… ή με τους σουη-
δούς… ή με τους διαμαρτυρομένους;»60. 

Πρόσφατα ο Αναστάσιος Κάλλης αναφερόμενος στον εκκλησι-
ολογικό προβληματισμό της συνοδικής πορείας της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας προς την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο επαινεί το θαρραλέο 
προβληματισμό για το θέμα αυτό του Α΄ Ορθόδοξου Συνεδρίου στην 
Αθήνα -διοργανωτής και εμπνευστής του οποίου ήταν ο Αμ. Αλι-
βιζάτος- «σε αντίθεση με ορισμένες ακροβατικές απόπειρες, να το-
ποθετηθεί η μελλοντική σύνοδος στο πλαίσιο των παλαιών Οικου-
μενικών Συνόδων»61. Ο Κάλλης επισημαίνει ότι με τη λογική της 
δογματικής «ακρίβειας» θα μπορούσε η Ορθόδοξη Εκκλησία πράτ-
τοντας ανάλογα με τη Ρωμαιοκαθολική να συγκαλέσει μια Οικου-
μενική Σύνοδο. Ωστόσο, στο πνεύμα της «οικονομίας» και της μέ-
ριμνας για την υπέρβαση της διαίρεσης της Χριστιανοσύνης και με 
δεδομένο ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία βρίσκεται σε καρποφόρο διάλο-
γο με τις άλλες Εκκλησίες, αυτή δεν προχωράει σε μία τέτοια ενέρ-
γεια62. Η μονομερής απόπειρα για σύγκληση μιας Οικουμενικής Συ-
νόδου, επισημαίνει ο Κάλλης στοιχούμενος –κατά τη γνώμη μας– με 
τον Αμ. Αλιβιζάτο, συνιστά μεγάλη αντίφαση προς τον οικουμενικό 
διάλογο και προσβολή των Εκκλησιών με τις οποίες η Ορθόδοξη 
Εκκλησία αναζητεί τη μυστηριακή κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση 
θα μαρτυρούσε μη σωστή εκτίμηση ενός πολύ σημαντικού για όλη 
τη Χριστιανοσύνη γεγονότος63. 

Αυτή η οδός της προσήνειας και της συγκατάβασης, που είναι 
οδός των «εν οικουμενικότητι πασχόντων», επειδή δεν καθηλώνε-
ται στην «αλαζονεία του οίκου μας» και δεν συμβιβάζεται με τη δι-

60  Βλ. Γ. Γαλίτης, «Παρατηρήσεις επί του Καταλόγου Θεμάτων της Μελλούσης 
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας», Εκκλησία 43 (1976) 
399-401, ιδιαίτερα στη σ. 400.
61  A. Kallis, «Ekklesiologische Indikationen eines konziliaren Prozesses: Die 
Panorthodoxen Konferenzen», Una Sancta 64 (2009) 156-163, σ. 158.
62  Εδώ δεν θα υπεισέλθουμε καν στο θέμα και στο σωστό επιχείρημα ότι μόνη της 
μια Σύνοδος δεν μπορεί να αυτοκληθεί και να αυτοχαρακτηρισθεί ως Οικουμενική.
63  Βλ. στο ίδιο, σ. 159-160. Πρβλ. του ίδιου, «Kann die orthodoxe Kirche allein 
ein Ökumenisches Konzil abhalten?», Das hätte ich gerne gewüßt, Theophano 
Verlag, Münster 2003, 302-306, ιδίως σ. 305 εξ.  
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αίρεση, δεν είναι δηλαδή δι-αιρετική, προσεγγίζει ανάλογα και την 
πορεία προς την ενότητα και την ίδια την αντίληψη περί ενότητας64. 
Με βάση λοιπόν το πνεύμα αυτό και αντιτιθέμενος στο «μακροχρό-
νιον εθισμό της διαιρέσεως»65, ο Αμ. Αλιβιζάτος έχει την πεποίθη-
ση ότι η παρουσία της Ορθοδοξίας στην Οικουμενική Κίνηση και 
στο Π.Σ.Ε. πρέπει να είναι μία συνεχής υπόμνηση ότι μαζί με κάθε 
κοινή πράξη και μαρτυρία που υπαγορεύει η κοινωνία και η ανάγκη 
συντονισμού των προσπαθειών για τη διακονία του ανθρώπου, βα-
σικός στόχος των Εκκλησιών στην οικουμενική τους συνοδοιπορία 
πρέπει να είναι η επανανακάλυψη της αποστολικής Παράδοσης και 
η επάνοδος όλων στην απλότητα και την πληρότητα της χριστια-
νικής πίστεως, εν αρμονία προς ό,τι παντού, πάντοτε και από όλους 
πιστεύτηκε66. 

Ο Αμ. Αλιβιζάτος θεωρεί αρνητικό το παράδειγμα της θεολογί-
ας, ιδιαίτερα της εκκλησιολογίας, που είναι νομική και ιεραρχική στη 
μορφή και δίνει έμφαση στην ένωση ως ομοιομορφία του δόγματος και 
της εκκλησιαστικής τάξης και ταυτόχρονα την αντιλαμβάνεται ως 
υποταγή ή συγχώνευση ή απορρόφηση των λοιπών εκκλησιών67. Ενώ 
η τάση αυτή δεν μπορεί να συμμετέχει στο διάλογο, ο ίδιος υποστηρί-
ζει -θα λέγαμε- μια εκκλησιολογία της καθολικότητας, η οποία είναι 
ικανή να συμμετέχει εποικοδομητικά στην οικουμενική κίνηση. Λέει 
συγκεκριμένα στη μελέτη του «Η της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλη-
σίας αδιάκοπος συνέχεια μετά της αδιαιρέτου Εκκλησίας»: «Η ιστο-

64  Βλ. πώς περιγράφει τον «εν οικουμενικότητι πάσχοντα άνθρωπο» με βάση τον 
Ιωάννη το Χρυσόστομο ο μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιος, «Η 
Οικουμενικότητα κατά τον Ιερό Χρυσόστομο», στο Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος, 
Χριστόδουλος. Αφιερωματικός Τόμος, Αθήνα 2010, 225-236, σ. 227 εξ. 
65  Βλ. Αμ. Αλιβιζάτου, «Η νέα στροφή του Βατικανού», Εκκλησία 27 (1950) 133-
134, 147-149, 165-166, κυρίως στη σ. 148.
66  Βλ. ενδεικτικά «Περί της φύσεως της Εκκλησίας…», ό.π., σ. 32 εξ., 35· «Ετήσια 
σύσκεψη της επιτροπής συνεχείας…», ό.π., σ. 42· «Η της Ορθοδόξου Ελληνικής 
Εκκλησίας αδιάκοπος συνέχεια…», ό.π., σ. 426. Πρβλ. γενικότερα για το σκοπό της 
Ορθόδοξης παρουσίας στο Π.Σ.Ε. π. Γ. Τσέτση,  «Η τεσσαρακονταετία του Π.Σ.Ε. 
(1948-1988)», Εκκλησία 65 (1988) 495-498, ιδίως σ. 497-498· του ίδιου, «The 
Meaning of the Orthodox Presence», Ecumenical Review 40 (1988) 440-445. 
67  Βλ. π.χ.  «Το Συνέδριον της Λωζάννης», ό.π., σ. 201-202 και «Η της Ορθοδόξου 
Ελληνικής Εκκλησίας αδιάκοπος συνέχεια…», ό.π., σ. 428 εξ. 
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ρία της αδιαιρέτου Εκκλησίας μάς δεικνύει ότι η εσωτερική και εξω-
τερική ομοιομορφία ουδέποτε εθεωρήθη ως πολύ ουσιαστικόν δια την 
ενότητα στοιχείον, διότι αύτη εστηρίζετο βεβαίως επί της ελευθερίας 
εντός των ορίων της πίστεως, της τόσον ωραία εκφραζομένης δια των 
λόγων των αρχαίων ‘id tenemus quod ubique, quod semper, quod ab 
omnibus creditum est’ και ‘in necessariis unitas, in dubiis libertas, 
in omnibus caritas’»68. Το ίδιο επαναλαμβάνει με έμφαση και σε άλλα 
έργα ή παρεμβάσεις του69.

Ουσιαστικά, με τα παραπάνω ο Αλιβιζάτος εκφράζει με άλλα λό-
για αυτό που οι ορθόδοξοι αντιπρόσωποι στη Γ´ Γενική Συνέλευση του 
Π.Σ.Ε. στο Νέο Δελχί 1961 θα δηλώσουν με κριτικό τόνο σχετικά με 
την αντίληψή τους περί «Οικουμενισμού εν χρόνω» (βασική θέση του 
π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ). «Το άμεσον αντικείμενον της οικουμενικής 
ερεύνης, κατά την Ορθόδοξον αντίληψιν, είναι η ανασύστασις της χρι-
στιανικής νοήσεως, η αποκατάστασις της αποστολικής παραδόσεως, η 
πληρότης της χριστιανικής ενοράσεως και πίστεως εν συμφωνία προς 
πάντας τους αιώνας»70. Αυτή ήταν η αντίληψη των ορθοδόξων από 
την πρώτη στιγμή στο Α΄ Παγκόσμιο Συνέδριο της Κίνησης «Πίστη 
και Τάξη» στη Λωζάννη 1927, όταν δήλωναν ότι «πάσα ένωσις πρέ-
πει να στηρίζηται επί της κοινής πίστεως και ομολογίας της αρχαίας 
αδιαιρέτου Εκκλησίας…»71. 

Στο σημείο αυτό θεωρούμε απαραίτητες κάποιες διευκρινίσεις. Ο 
Αμ. Αλιβιζάτος όταν μιλάει για επιστροφή και παράδοση δεν τα κα-
τανοεί από μία ομολογιακή οπτική γωνία ούτε κάνει παρελθοντολο-
γία. Δεν ανήκει στους θεολόγους που ζητούν να γίνουν οι άλλοι χρι-
στιανοί «ανατολικοί», να επιστρέψουν σε ένα «γεωγραφικό κέντρο». 
Σε μία ουσιαστική δήλωσή του λέει: «η μεγάλη δογματική αλήθεια 

68  Στο ίδιο, σ. 426 και 429.
69  Βλ. «Περί της φύσεως της Εκκλησίας…», ό.π., σ. 34 και 35. Παλαιότερα «Ετήσια 
σύσκεψη της επιτροπής συνεχείας…», ό.π., σ. 42.
70  Βλ. το πλήρες κείμενο της δήλωσης με τη γραφίδα των Αμ. Αλιβιζάτου και π. 
Γ. Φλωρόφσκυ, και τίτλο «Ορθόδοξος Συμβολή εις το Τμήμα επί της Ενότητος» 
στο Β. Σταυρίδου - Ευ. Βαρέλλα, Ιστορία της Οικουμενικής Κινήσεως, (Ανάλεκτα 
Βλατάδων 47), εκδ. Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 
1996, 363-365, εδώ σ. 365. 
71  Βλ. την Ορθόδοξη Δήλωση στη Λωζάννη στο ίδιο, σ. 347-350, εδώ σ. 349.
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‘ίνα πάντες ώσιν εν’ θα πραγματοποιηθή επί της γης δι’ εκείνων, οι 
οποίοι πιστεύουν όχι τι είναι η ιδία αυτών, αλλ’ η του Χριστού δι-
δασκαλία»72. Το παραπάνω μπορεί να ερμηνευθεί: η πορεία προς την 
ενότητα προϋποθέτει άμβλυνση των ομολογιακών θέσεων με κοινή 
αναφορά στο παρελθόν και ταυτόχρονα σύγκλιση προς το κέντρο του 
Ευαγγελίου, τον Ιησού Χριστό.

Βεβαίως, δεν χρειάζεται να εξηγηθεί ότι η παράδοση της Ορθοδο-
ξίας για τον Αλιβιζάτο δεν είναι τύπος ούτε όρος ούτε σχήμα, αλλά η 
ουσία του μηνύματός της στην προς τα πρόσω ανακαινιστική της δύ-
ναμη. «Παράδοσις θεολογικά», θα εξηγήσει ο έτερος μεγάλος θεολό-
γος στην Οικουμενική Κίνηση, ο Νίκος Νησιώτης, «είναι εσωτερική 
συνέχουσα δύναμις των τριών διαστάσεων του χρόνου. Είναι το ρεύμα 
της πίστεως που διατρέχει τους αιώνες απ’ αρχής της εμφανίσεως του 
Χριστού στην Ιστορία»73. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πρεσβεύει ότι η χρι-
στιανική πίστη αποτελεί ένα ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο. Η Παρά-
δοση είναι το γεγονός της πίστεως που εκφράζεται στην ιστορία της 
Εκκλησίας σε όλους τους αιώνες. 

Ο Αμ. Αλιβιζάτος ακόμη και όταν κάνει λόγο για επιστροφή στην 
«Ελληνική Ορθόδοξο Εκκλησία»74 δεν υποδηλώνει με τον όρο ούτε 
εθνικότητα, όπως αναφέραμε πιο πάνω75, ούτε ομολογιακό χαρακτή-
ρα ούτε επάνοδο σε κάποιον τύπο ομοιομορφίας, που δεν υπήρξε στην 
πραγματικότητα ποτέ, όπως επισημαίνει76. Σε διαφορετική περίπτω-
ση θα ακύρωνε και θα αναιρούσε τη σταθερή και θεμελιακή άποψή 
του για το ελεύθερο και καθολικό πνεύμα της Ορθοδοξίας. Αυτό εί-
ναι τόσο ξεκάθαρο που ποτέ αυτή η θέση του δεν χρησιμοποιήθηκε 

72  Βλ. «Η της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας αδιάκοπος συνέχεια…», ό.π., σ. 
431-432.
73  Βλ. Ν. Νησιώτης, «Ορθοδοξία: Παράδοσις και Ανακαίνισις. Το πρόβλημα των 
μορφωτικών σχέσεων Ορθοδοξίας και Ελληνισμού στο μέλλον», στον τόμο: Ελευθέ-
ρα Σχολή Φιλοσοφίας ο «Πλήθων», Τα βασικά προβλήματα του σύγχρονου Ελλη-
νισμού: Πανελλήνιον Συμπόσιον 6, (Μαγούλα Σπάρτης, 24-27 Οκτωβρίου 1979), 
Αθήνα 1980, σ. 111-127, εδώ σ. 122.
74  Έχουμε υπόψη μας για παράδειγμα δύο αναφορές στο «Περί της φύσεως της 
Εκκλησίας…», ό.π., σ. 38, 39.
75  Βλ. υποσ. 46.
76  Βλ. «Περί της φύσεως της Εκκλησίας…», ό.π., σ. 39.
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ούτε έτυχε να δώσει ερείσματα θεωρητικά για την υποστήριξη μιας 
«οικουμενικής θεολογίας της επιστροφής». Ο όρος χρησιμοποιείται, 
αφενός για να δηλώσει το γεγονός ότι η πρώτη Εκκλησία και η διδα-
σκαλία των μεγάλων Πατέρων ήταν ελληνική στη σκέψη, την παι-
δεία και τη συνείδηση77, αφετέρου για να υπενθυμίσει ότι στόχος 
όλων πρέπει να είναι η επάνοδος στην απλότητα και την πληρότητα 
της χριστιανικής πίστεως, εν αρμονία προς ό,τι παντού, πάντοτε και 
από όλους πιστεύτηκε. Για τον Αλιβιζάτο, όπως και για το Ν. Νη-
σιώτη78, η Ορθοδοξία είναι ο πρώτος τρόπος έκφρασης και πραγμα-
τοποίησης του χριστιανικού μηνύματος. Ο ίδιος προτιμά, όπως παρα-
δέχεται, τον όρο επιστροφή στην «αδιαίρετο Εκκλησία» και «εις την 
απλότητα της πίστεως»79. Στην πραγματικότητα θεωρεί «απόλυτη» 
και «υπερσυντηρητική» την εμμονή μιας Εκκλησίας στην υποστήρι-
ξη της κλήσης για επιστροφή σε αυτήν80. Ο Αμ. Αλιβιζάτος όταν μι-
λάει για επιστροφή στην αδιαίρετη Εκκλησία και στις πηγές, εννοεί, 
όπως το αποδίδει με μια πολύ ωραία έκφραση, «εγρήγορση της ενι-
αίας χριστιανικής συνειδήσεως»81. Το εξήγησε πολύ καθαρά μαζί με 

77  Βλ. για εξήγηση από τον ίδιο πιο πάνω υποσ. 46. Ο Αλιβιζάτος μάλλον 
συμφωνούσε με την απόφανση του π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ: «Ο Ελληνισμός είναι 
μια σταθερή κατηγορία της χριστιανικής υπάρξεως», αλλά δεν ανέπτυξε μια θεωρία 
περί «χριστιανικού Ελληνισμού». Και είναι σίγουρο ότι δεν εγκλωβίστηκε σε ένα 
πολιτισμικό μοντέλο, ούτε απολυτοποίησε μορφώματα της ιστορίας (έθνος) ούτε 
κολάκευσε τον εθνι(κιστι)κό ή φυλετικό ελληνισμό της σύγχρονης Ελλάδας. 
Θεωρούσε μάλιστα ότι ο εθνικισμός απειλεί την ειρήνη και την ενότητα μεταξύ των 
Ορθόδοξων Αυτοκέφαλων Εκκλησιών (αρκεί να διαβάσει κανείς τον εναρκτήριο 
λόγο του στο Procès – Verbaux du Premier Congrés, ό.π., σ. 43). Σε ό,τι αφορά στο 
Φλωρόφσκυ βλ. τη μελέτη του Π. Καλαϊτζίδη, «Ο ‘Χριστιανικός  Ελληνισμός’ του 
π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ και οι Έλληνες θεολόγοι της γενιάς του ’60»,  Θεολογία 
81 (2010) 247-288.
78  Βλ. Ν. Νησιώτης, «Ορθοδοξία: Παράδοσις και Ανακαίνισις…», ό.π., σ. 113. 
79  Βλ. π.χ.  «Η της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας αδιάκοπος συνέχεια…», ό.π., 
σ. 426 και «Περί της φύσεως της Εκκλησίας…», ό.π., σ. 32, 33, 34.
80  Βλ. τι γράφει για τη στάση της ΡΚαθολικής Εκκλησίας στο ζήτημα των 
σχέσεών της με τις άλλες εκκλησίες και την Οικουμενική Κίνηση πριν τη Β΄ 
Βατικανή Σύνοδο στα: «Το Συνέδριον της Λωζάννης», ό.π., σ. 201 εξ. και «Η νέα 
στροφή του Βατικανού», ό.π., σ. 133.
81  Βλ. Procès – Verbaux du Premier Congrés, ό.π., σ. 44. Αλλού μιλάει για «ανα-
ζωογόνησιν της μιας αδιαιρέτου Εκκλησίας» ή «της αρχαίας ορθοδόξου εκκλησια-
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τους άλλους ορθόδοξους αντιπροσώπους στην Γ´ Γενική Συνέλευση του 
Π.Σ.Ε. στο Νέο Δελχί (1961) μέσω του κειμένου «Συμβολή» περί της 
εκκλησιαστικής ενότητας: δια της επιστροφής στην κοινή παράδο-
ση δεν αναμένεται «στατική αποκατάστασις παλαιών μορφών, αλλά 
μάλλον δυναμική ανανέωση του αειθαλούς ήθους, το οποίον μόνον δύ-
ναται να εξασφαλίση την αληθή συμφωνίαν όλων των αιώνων»82. Για 
να το πούμε με άλλα λόγια, αυτό που επιζητείται είναι η εκ νέου ανα-
κάλυψη της ενωτικής δύναμης του Χριστού μέσω μιας νέας ανάγνω-
σης μαζί με τους χωρισμένους από την Ορθοδοξία αδελφούς της Αγίας 
Γραφής και της παράδοσης των Πατέρων, συγχρονικά με τις ανάγκες 
και τα προβλήματα του σήμερα83.

Απλή αναδρομή στο παρελθόν, παραδοσιαρχία, δογματισμός, στεί-
ρα επαναληπτικότητα απειλούν, κατά τον Αλιβιζάτο, να καταδικά-
σουν την Ορθοδοξία σε «απονεκρωτική στασιμότητα»84. Η Ορθόδο-
ξη Εκκλησία, παρατηρούσε, επειδή είναι μήνυμα καθολικότητας και 
ελευθερίας της σκέψης και επειδή περικλείει μέσα της «ανεκτίμητο 
θησαυρό», χρειάζεται να μοιραστεί αυτά τα χαρίσματά της μέσα σε 
μια «ζωντανή λειτουργικότητα διαλογικής επαφής»85, αλληλοπλου-
τισμού και αντίδοσης86. Θεωρούσε απαραίτητα και επιδίωκε τόσο την 
ανανέωση της θεολογίας και του λόγου της όσο και το γόνιμο διάλο-
γο με το σύγχρονο στοχασμό. Ο Αμ. Αλιβιζάτος ήταν πολύ αισιόδοξος 
ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία με «οδηγόν την παράδοσιν και την ορθόδο-

στικής ζωής» (βλ. «Περί της φύσεως της Εκκλησίας…», ό.π., σ. 42 και «Το Συνέδρι-
ον της Λωζάννης», ό.π., σ. 186). 
82  Βλ. «Ορθόδοξος Συμβολή…», Β. Σταυρίδου - Ευ. Βαρέλλα, Ιστορία της 
Οικουμενικής Κινήσεως, ό.π., σ. 365. Πρβλ. για τη δυναμική κατανόηση της 
«επιστροφής» στη Δήλωση των ορθοδόξων αντιπροσώπων στο Νέο Δελχί και 
ιδιαίτερα στην τοποθέτηση του Ν. Νησιώτη, τη διδ. Διατρ. της  Β. Σταθοκώστα, 
Σχέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, ό.π., 
σ. 303 εξ.
83  Πρβλ. τις παρατηρήσεις του π. Εμμανουήλ Κλάψη, «Ο Οικουμενισμός και η 
Ορθοδοξία», του ίδιου, Η Ορθοδοξία στο Νέο Κόσμο, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 
2000, 125-136, ιδιαίτερα τις σ. 132 εξ., 135. 
84  Βλ. «Αι σύγχρονοι θεολογικαί τάσεις…», ό.π., σ. 96 εξ.
85  Επιλέγουμε εδώ μια φράση του Ν. Ματσούκα, Οικουμενική Κίνηση, ό.π., σ. 326, 
γιατί  εκφράζει ακριβώς το πνεύμα του Αλιβιζάτου. 
86  Βλ. «Το Συνέδριον της Λωζάννης», ό.π., σ. 203-204.  
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ξον συνείδησιν θα αποδείξη ότι έχει και θα έχει εξακολουθητικώς την 
δύναμιν να δημιουργή τι νέον… Η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν είναι στα-
τικός οργανισμός και οπωσδήποτε οφείλομεν να γνωρίζομεν ότι η … 
είσοδος της ανθρωπότητος εις την νέαν περίοδον της ιστορίας της δεν 
είναι δυνατόν να αφήσει ανεπηρέαστον την Ορθόδοξον Εκκλησίαν και 
την Θεολογίαν της, η οποία τότε μόνον έχει λόγον υπάρξεως, όταν πα-
ρακολουθεί κατά πόδας την ζωήν, επί επιδιώξει κατ’ εξοχήν σήμερον 
και εκπληρώσει του σωτηριώδους αυτής σκοπού»87. 

Χωρίς τον φόβο του επηρεασμού ή της καταστροφής της Ορθοδοξί-
ας, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες συμμετέχουν στην Οικουμενική Κίνηση, 
εξηγεί ο Αμ. Αλιβιζάτος, εκτός των άλλων και για την παρακολούθη-
ση της επιστημονικής θεολογικής εργασίας των ετεροδόξων και για 
την επίτευξη αδελφικής συνεργασίας και αλληλοσεβασμού και ανα-
γνωρίσεως της αξίας και της σημασίας των συνεργαζομένων88. Έτσι, 
μέσα σε ένα ειρηνικό κλίμα η Ορθόδοξη Εκκλησία τονίζει τη σημα-
σία του θησαυρού της διδασκαλίας και της παράδοσής της και ταυτό-
χρονα επωφελείται «εκ των νέων τάσεων της εκκλησιαστικής ζωής 
ούτως, ώστε παρέχουσα εκείνο, του οποίου αι λοιπαί Εκκλησίαι στε-
ρούνται, να προσλάβη παρ’ αυτών εκείνο το οποίον δεν έχει αύτη και 
το οποίον είνε απαραίτητον δια την αποτελεσματικήν της Εκκλησίας 
επί του καθ’ ημέραν βίου επίδρασιν»89. 

Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι ο Αλιβιζάτος ως προς το 
θέμα της ενώσεως των Εκκλησιών είναι ρεαλιστής και έχει επίγνω-
ση των δυνατοτήτων και των στόχων που θα μπορούσαν να επιτευ-
χθούν. Ήδη το 1936 στο Συνέδριο των Αθηνών τονίζει: «… η οικου-
μενική, λέγω, κίνησις εργάζεται υπερανθρώπως δια την επιτυχίαν αν 
μη της ενώσεως, δια πολλούς λόγους δυσχερεστάτης και αδυνάτου επί 
των ημερών μας, τουλάχιστον της αμοιβαίας συνεννοήσεως των χρι-
στιανικών Εκκλησιών» (η υπογράμμιση δική μας)90. Βρισκόμαστε, 
σημειώνει, μετά την «εποχή και την περίοδο της διαιρέσεως», στη 

87  «Αι σύγχρονοι θεολογικαί τάσεις…», ό.π., σ. 97.
88  Βλ. στο ίδιο, σ. 96 εξ.
89  «Το Συνέδριον της Λωζάννης», ό.π., σ. 203-204.  
90  Από την εναρκτήρια ομιλία του στο Procès – Verbaux du Premier Congrés, ό.π., 
σ. 44.
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νέα «εποχή της ενώσεως, της ανασυνδέσεως και της μικρόν κατά μι-
κρόν εγρηγόρσεως ενιαίας χριστιανικής συνειδήσεως» (η υπογράμ-
μιση δική μας)91. Ο σκοπός, εκτός από την ανάπτυξη πραγματικής 
χριστιανικής αλληλεγγύης, είναι η πραγματική και ουσιαστική γνω-
ριμία των Εκκλησιών. Σε καμία περίπτωση, ξεκαθαρίζει, δεν «πρό-
κειται περί συμβιβασμών προς επιτυχίαν προχείρου, επιπολαίας, και 
ασυνειδήτου ενώσεως... Πρόκειται μόνον περί αναπτύξεως των αληθι-
νών στοιχείων της υποστάσεως μιας εκάστης εκκλησίας· και μόνον, 
αφού δια της γνώσεως αυτών προέλθη πλήρης γνωριμία, ήτις απαιτεί 
και χρόνον πολύν, τότε μόνον θα έλθει η ημέρα της συζητήσεως και 
της συγκριτικής μελέτης και εξακριβώσεως των τυχόν υφισταμένων 
στοιχείων συνεννοήσεως, γειτνιάσεως και τελικής ενώσεως, πράγμα 
το οποίον απαιτεί πολύ περισσότερον χρόνον…»92.

Αυτό που προείχε για τον Αλιβιζάτο ήταν η δημιουργία «ατμό-
σφαιρας υπομονής»93 - της μεγαλύτερης και περισσότερα υποσχόμε-
νης «οικουμενικής αρετής» κατά Φλωρόφσκυ94. Πρώτα από όλα είχε 
σημασία η ανάπτυξη φιλίας και η απομάκρυνση της άγνοιας, των πα-
ρεξηγήσεων και της κακής διάθεσης. «Όταν επιτελεσθή τούτο», έλε-
γε, «τα δύο τρίτα του έργου της ενώσεως, τα εξαρτώμενα εξ ανθρωπί-
νων σκέψεων έχουσιν ήδη επιτελεσθή. Το υπόλοιπον ευρίσκεται εις 
τας χείρας του Θεού και Εκείνος θα προνοήση περί αυτού»95. Πολύ ρε-
αλιστική τοποθέτηση και μέθοδος, η οποία μετά από τόσα χρόνια δι-
αλόγου και δημιουργίας παρόμοιας ατμόσφαιρας έχει φέρει πλούσιους 
καρπούς96.

91  Στο ίδιο.
92  «Η νέα στροφή του Βατικανού», ό.π., σ. 148.
93  Βλ. «Η της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας αδιάκοπος συνέχεια…», ό.π., σ. 
425.
94  Παραπέμπεται σύμφωνα με τον Α.Ι. Φυτράκη, Η θέσις και η αποστολή της 
Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας εις την σημερινήν Δυτικήν Ευρώπην, Αθήνα 
1984, σ. 108.
95  «Η της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας αδιάκοπος συνέχεια…», ό.π., σ. 425.
96  Για το θέμα αυτό και πιο συγκεκριμένα για την προσφορά της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας και θεολογίας στην Οικουμενική Κίνηση και στο Π.Σ.Ε., καθώς και, 
αντιστρόφως, για την προσφορά της Οικουμενικής Κίνησης και του Π.Σ.Ε. στην 
Ορθοδοξία βλ. τη μελέτη μας «Υ πέρ της των πά ντων ε νώ σε ως» - Η συμ βο λή της 
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Οι παραπάνω στόχοι τίθενται και υποστηρίζονται ήδη από το 
1920 στην Προπαρασκευαστική Διάσκεψη της Γενεύης όταν, με βάση 
την περιώνυμη Εγκύκλιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνστα-
ντινουπόλεως για την ίδρυση της «Κοινωνίας των Εκκλησιών», ο 
Αμίλκας Αλιβιζάτος εξέθετε εξ ονόματος των Ορθοδόξων Εκκλησιών 
το πρόγραμμα της Ορθοδοξίας για την Οικουμενική Κίνηση. Μάλι-
στα σε εκείνη τη διάσκεψη είχε προτείνει σχετικά με την προσπά-
θεια της ενώσεως των Εκκλησιών ως προσφορότερη πρακτική μέθο-
δο, επειδή ακριβώς οι Εκκλησίες έχουν μπροστά τους «το πρόβλημα 
της συρραφής τού ποτε αράφου χιτώνος του Χριστού», να προσπαθή-
σουν να συρράψουν «πρώτα τα προς άλληλα συγγενή και πλησιέστε-
ρα τεμάχια αυτού»97. Και εάν αυτό, παρατηρούσε, φαίνεται «περίερ-

Ορ θό δο ξης Εκ κλη σί ας και θε ο λο γί ας στο Πα γκό σμι ο Συμ βού λι ο Εκκλησιών, εκδ. 
Πουρ να ρά, Θεσ σα λο νί κη 2008, Γ΄ κεφ., ενότ. 2 και 3.
97  Παρακάτω παρατίθεται τμήμα της ιστορικής εκείνης ανακοίνωσης του Αλιβι-
ζάτου, η οποία ουσιαστικά επαναλαμβάνει την πρόταση του Οικουμενικού Πατρι-
αρχείου για τη δημιουργία μιας «Κοινωνίας των Εκκλησιών»: «Το πρόγραμμα… ως 
κυριωτέραν αυτού ιδέαν έχει την εγκαθίδρυσιν αληθώς φιλικής συνεννοήσεως με-
ταξύ των διαφόρων Χριστιανικών ομάδων επί τη βάσει του υψίστου νόμου, τον οποί-
ον έδωκεν εις ημάς ο Κύριος ημών, του νόμου της αγάπης. Το υποβαλλόμενον πρό-
γραμμα αποβλέπει το γε νυν εις την δημιουργίαν κοινωνίας των Εκκλησιών κατά 
τον τρόπον της κοινωνίας των εθνών, ήτις θα προλειάνη τον τελικόν σκοπόν της 
εν πίστει και διοικήσει ενώσεως αυτών. Προς τον σκοπόν τούτον ανάγκη να εκλεί-
ψωσι πρώτον η άγνοια, η εχθρότης και ο εγωισμός. Δια τούτο ως 1ον σημείον εν τω 
προγράμματι ημών ωρίσαμεν την κατάπαυσιν του προσηλυτισμού μεταξύ των δια-
φόρων Χριστιανικών Εκκλησιών και την σύναψιν αμοιβαίας συνεννοήσεως ως προς 
τας μεταξύ των μη Χριστιανών ιεραποστολάς… τούτο είναι το 2ον σημείον του προ-
γράμματος ημών: η αλληλεγγύη μεταξύ των Χριστιανικών Εκκλησιών. Ως 3ον ωρί-
σαμεν την επικοινωνίαν και συνεργασίαν των Εκκλησιών προς υποστήριξιν των 
Χριστιανικών αρχών κυρίως εναντίον παντός συστήματος καταπολεμούντος ταύ-
τας… Ως 4ον την αμοιβαίαν γνώσιν και σπουδήν των Εκκλησιών… Ως 5ον, την ένω-
σιν των μικρών συγγενών προς αλλήλας Εκκλησιών… Ως 6ον, την εν ειρηνικώ πνεύ-
ματι εξέτασιν των δογματικών διαφορών, και ως 7ον, την αποχήν των Εκκλησιών 
από των πολιτικών ζητημάτων, τα οποία πρέπει ν’ αφεθώσιν εις τας πολιτικάς αρ-
χάς. Εάν πράξωμεν πάντα ταύτα, ελπίζομεν μετά βεβαιότητος, ότι θα φθάσωμεν εις 
το 8ον σημείον, του ημετέρου προγράμματος, το οποίον είναι και ο σκοπός του συνε-
δρίου εις την ένωσιν δηλονότι των Εκκλησιών εν πίστει και εν διοικήσει» (η υπο-
γράμμιση δική μας) (βλ. Β. Σταυρίδου - Ευ. Βαρέλλα, Ιστορία της Οικουμενικής 
Κινήσεως, ό.π., σ. 93-94). Ο Γεράσιμος Κονιδάρης θα πει για τη σημασία του γεγο-
νότος αυτού στη ζωή του Αμ. Αλιβιζάτου: «Ούτω και εν τούτω εγένετο πρωτοπόρος 
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γο» σε μερικούς εξαιτίας του «μακροχρόνιου εθισμού στη διαίρεση», 
είναι επιτακτική και επείγουσα η συνεργασία των χριστιανικών εκ-
κλησιών σε θέματα ηθικής, εκπαιδευτικής, κοινωνικής και πολιτι-
κής φύσης και επίδρασης του Ευαγγελίου στον κόσμο98.

Όπως έχει σημειώσει ο αείμνηστος καθηγητής Σάββας Αγουρί-
δης, ο Αμ. Αλιβιζάτος προσπάθησε πολύ «να κοινωνικοποιήσει εντός 
των απαιτήσεων της συγχρόνου εποχής την Εκκλησία μας και να 
την αφυπνίσει μπροστά στις νέες υποχρεώσεις της»99. Η συμβολή 
του Αλιβιζάτου στην κοινωνική και ηθική αφύπνιση της Εκκλησί-
ας και της Θεολογίας αποτελεί θέμα ξεχωριστής εργασίας και ξεπερ-
νάει τα όρια του θέματός μας. Βεβαίως, εδώ χρειάζεται να υπογραμ-
μισθεί ότι ο Αλιβιζάτος, επειδή ακριβώς πίστευε πως η χριστιανική 
αγάπη δεν είναι απλή κοινωνική θεωρία, αλλά ύψιστη εντολή του 
Χριστού και πρακτικός κανόνας της κοινωνικής ζωής100, εργάστηκε 
σε όλες τις μεγάλες προδρομικές κινήσεις της Οικουμενικής Κίνησης 
που αφορούσαν στον πρακτικό χριστιανισμό και διαδήλωνε συνεχώς 
την επιτακτική ανάγκη συνεργασίας όλων των χριστιανικών δυνά-
μεων101. Παρατηρούσε μάλιστα ότι εκείνος που εξ ονόματος μιας ιερής 

εν τη Ιστορία της Εκκλησίας και της Θεολογίας και τη ελληνική Ορθοδοξία κα-
θόλου» (Γ. Κονιδάρης, «Ο Αμίλκας Αλιβιζάτος 1887-1969 εν τη Ιστορία της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος», ό.π., σ. 484). Ο Αλιβιζάτος θα επαναλάβει το 5ο σημείο και 
λίγα χρόνια αργότερα στην «Ετήσια σύσκεψη της επιτροπής συνεχείας [της κίνη-
σης «Πίστη και Τάξη»] του Συνεδρίου της Λωζάνης», ό.π., σ. 330 εξ.
98  Βλ. ενδεικτικά «Η νέα στροφή του Βατικανού», ό.π., σ. 148 και «Το Συνέδριον 
της Λωζάννης», ό.π., σ. 203.
99  Σ. Αγουρίδης, «Ηθική Θεολογία και Ενότης. Μία ορθόδοξος άποψις», του ίδιου, 
Εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, Θεσσαλονίκη 1965, 61-67, εδώ σ. 63.
100  Βλ. την εισήγησή του στη διεθνή σύσκεψη του Πρακτικού Χριστιανισμού 
(Life & Work) στο Βουκουρέστι (1933) «Η βιβλική και ιστορικοδογματική βάσις 
της κοινωνικής και ηθικής αποστολής της Εκκλησίας εξ επόψεως ορθοδόξου», 
Ανάτυπον εκ της Αναπλάσεως 46 (1933) 218 εξ. και «Die biblische und histo-
risch-dogmatische Begründung der sozial ethischen Aufgabe der Kirche vom or-
thodoxen Standpunkt», στο Procès – Verbaux du Premier Congrés, ό.π., 427-435. 
Πρβλ. του ίδιου, «Η της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας αδιάκοπος συνέχεια…», 
ό.π., σ. 438 εξ.
101  Όπως ήδη αναφέραμε πιο πάνω, από το 1914, δηλαδή από την ίδρυσή του, θα 
γίνει μέλος του «Παγκόσμιου Συνδέσμου Διεθνούς Φιλίας μέσω των Εκκλησιών» 
και λίγα χρόνια αργότερα θα συμμετάσχει σε όλες τις συσκέψεις και μάλιστα ως 
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δήθεν συντηρητικότητας, αμάθειας ή φανατισμού, επιμένει στη δια-
τήρηση της διαίρεσης των χριστιανικών δυνάμεων, εκουσίως ή ακου-
σίως συνεργεί και συνεργάζεται με τις σκοτεινές σατανικές δυνάμεις, 
οι οποίες απεργάζονται τη ματαίωση της επικράτησης της βασιλεί-
ας του Θεού επί της γης102. Η θέση αυτή του Αλιβιζάτου αποκτά σή-
μερα ιδιαίτερη επικαιρότητα και η διαίρεση των Εκκλησιών μεγαλύ-
τερη τραγικότητα ενώπιον των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης, 
ιδιαίτερα της οικονομικής με τη μορφή του νεοφιλελεύθερου καπιτα-
λισμού, που συνθλίβει τον άνθρωπο και τη ζωή, διαρρηγνύει το κοι-
νωνείν, στηρίζεται στον ατομισμό και την απληστία, επιτυγχάνει την 
αναδιανομή του παγκόσμιου πλούτου υπέρ των ολίγων και οδηγεί σε 
περιθωριοποίηση όλο και περισσότερους ανθρώπους, ακόμη και ολό-
κληρες κοινωνίες103.

ενεργό και σημαντικό μέλος της κίνησης του Πρακτικού Χριστιανισμού (Life 
& Work). Εξαίροντας τη δράση του Αμ. Αλιβιζάτου στην Οικουμενική Κίνηση, 
ο καθηγητής Γεράσιμος Κονιδάρης επισημαίνει ότι είναι τρεις οι λόγοι που 
οδήγησαν τον διαπρεπή ορθόδοξο θεολόγο να κινηθεί επί του διεθνούς πεδίου του 
Χριστιανισμού: 1) η πεποίθησή του ότι οι Εκκλησίες, σύμφωνα με την επιταγή 
του Χριστού «ίνα πάντες εν ώσιν», οφείλουν να εργάζονται για την προετοιμασία 
της ένωσής τους, ακόμη και αν φαίνεται από ανθρώπινη προοπτική ότι αυτό είναι 
χίμαιρα· 2) διότι αισθανόταν ως χρέος την προβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
και Θεολογίας στο οικουμενικό χριστιανικό βήμα· 3) διότι, με βάση την ύψιστη 
εντολή της αγάπης, αποτελεί υποχρέωση αυτών που πιστεύουν τον Ιησού Χριστό, 
ως Θεό και Σωτήρα εν Τριάδι, να συνεργάζονται στο κοινωνικό πεδίο για την 
καταπολέμηση των διαιρετικών και καταστροφικών δυνάμεων (βλ. Γ. Κονιδάρης, 
«Ο Αμίλκας Αλιβιζάτος 1887-1969 εν τη Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος», 
ό.π., σ. 499).
102  Βλ. «Σύγχρονοι ενωτικαί προσπάθειαι. Αι παγχριστιανικαί Συσκέψεις Oxford 
και Edinburg του 1937», Ανάτυπον εκ της Εκκλησίας 15 (1937), Αθήνα 1937, σ. 
27. Πρβλ. π. Γ. Τσέτσης, Η Συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην ίδρυση 
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, Κατερίνη 1988, σ. 112.
103  Βλ. τον προβληματισμό και τις πρωτοβουλίες των Εκκλησιών στα πλαίσια του 
Π.Σ.Ε. για μια «Εναλλακτική Παγκοσμιοποίηση υπέρ του ανθρώπου και της Γης» 
και για έναν «πολιτισμό δίκαιης ειρήνης», στις μελέτες μας «Οι Εκκλησίες σε ανα-
ζήτηση μιας ‘δίκαιης ειρήνης’ σε εποχή παγκοσμιοποίησης», στο συλλογικό τόμο 
«Και επί γης ειρήνη»: Όραμα και αίτημα για τους λαούς και τις χριστιανικές Εκκλη-
σίες – Ορθόδοξη Συμβολή, (επ.) Ε. Κασσελούρη – Χατζηβασιλειάδη, εκδ. Ίνδικτος, 
Αθήνα 2010, 77-135 και «The Ecumenical Process of AGAPE (=Alternative 
Globalization Addressing People and Earth): An Orthodox Perspective», Α.Π.Θ. 
- Θεολογική Σχολή, Εις Μαρτύριον τοις Έθνεσι. Τόμος χαριστήριος εικοσαετηρι-
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Στην αρχή αυτής της μελέτης διερωτηθήκαμε: τι μπορεί να προ-
σφέρει η σκέψη του Αμίλκα Αλιβιζάτου στο ερώτημα της σχέσης της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις άλλες χριστιανικές Εκκλησίες; Ποιες 
προοπτικές ανοίγει η θεολογία του και ποιες διαστάσεις έχει η οπτι-
κή του για εμάς σήμερα; Με βάση όσα αναφέραμε ως τώρα σημειώ-
νουμε συμπερασματικά τα εξής:

Πρώτα, στη φάση που βρίσκεται σήμερα ο διάλογος, δηλαδή στη 
συγκλίνουσα κίνηση των χριστιανικών Εκκλησιών προς μία κοινή 
εκκλησιολογική βάση104 -ωστόσο μέσα σε ένα νέο κλίμα καχυποψί-
ας και άγχους πολλών τοπικών Εκκλησιών για τη διατήρηση της 
ομολογιακής τους ταυτότητας- το μήνυμα του Αλιβιζάτου είναι ότι 
η προοπτική της σύγκλισης προϋποθέτει την υπέρβαση της ομολο-
γιακής αυτάρκειας και ταυτόχρονα την αναζήτηση της διαχρονικής 
εκκλησιαστικής συνείδησης για τη φύση, την ουσία και την απο-
στολή της Εκκλησίας. Η πεποίθηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας ότι 
αυτή διαφύλαξε τη διαχρονική συνείδηση ανόθευτη και συνεπή προς 
την αποστολική παράδοση δεν πρέπει, σύμφωνα με την οπτική του 
Αλιβιζάτου, να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτηθεί μια αυτάρεσκη 
εσωστρέφεια, αλλά για να τροφοδοτηθεί ο εποικοδομητικός διάλογος 
της Ορθοδοξίας με τις άλλες Εκκλησίες για την αποκατάσταση της 
ενότητας105. 

κός εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, Θεσσαλονίκη 2011, 905-
923. 
104  Βλ. την προσπάθεια που καταβάλλεται μέσω της Επιτροπής του Π.Σ.Ε. 
«Πίστη και Τάξη» και τα κείμενα που αυτή έχει παραγάγει. Αναφέρουμε τρία πολύ 
σημαντικά: Κείμενο της Lima ή Βάπτισμα, Ευχαριστία, Ιερωσύνη (=ΒΕΜ), που 
το 2012 συμπλήρωσε 30 χρόνια από τότε που έγινε αποδεκτό από την ολομέλεια 
της Επιτροπής στη Λίμα/Περού (1982), Εκκλησία και Κόσμος. Η ενότητα της 
Εκκλησίας και η ανανέωση της ανθρώπινης κοινωνίας (1990) και Φύση και 
σκοπός της Εκκλησίας (1998, 2005).
105  Πρβλ. όσα γράφει για τις προϋποθέσεις της συμμετοχής της Ορθοδοξίας στους 
διαλόγους ο Βλ. Φειδάς, «Ορθοδοξία, Πατέρες και Θεολογικοί Διάλογοι», ό.π., σ. 253 
εξ. Βλ. επίσης το μελέτημά μας για τις «Βασικές θεολογικές αρχές και προϋποθέσεις 
ενός ‘οικουμενικού διαλόγου’ κατά τον Νίκο Ματσούκα», ΕΕΘΣΠΘ (Τμ. 
Θεολογίας, Ν.Σ.) 14 (2004) 281-294. Βλ. ακόμη για τους καρποφόρους διαλόγους 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας όχι μόνο με τις άλλες Εκκλησίες και Ομολογίες αλλά 
και με τις σημαντικότερες μονοθεϊστικές θρησκείες τις μελέτες του καθηγητή 
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Δεύτερο, είναι γνωστό ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία στις αρχές του 
20ού αιώνα βρέθηκε μπροστά σε μια εντελώς νέα πραγματικότητα. 
Μετά την περίοδο του θεσμοποιημένου απομονωτισμού, των σκληρυ-
μένων προ καταλήψεων αιώνων και του οξύτατου ομολογιακού αντα-
γωνισμού ανοίγει μια νέα σελίδα, ανατέλλει μια νέα εποχή της εκ-
κλησιαστικής ιστορίας, που χαρακτηρίζεται από την ειλικρινή και 
έμπρακτη επιθυμία για την εξεύρεση δυνατοτήτων προσέγγισης, αλ-
ληλογνωριμίας, οικουμενικής συνεργασίας και θεολογικού διαλό-
γου106. Οι ιστορικές αποφάσεις των Ορθοδόξων Εκκλησιών για ορθό-

Γ. Μαρτζέλου, Ορθοδοξία και σύγχρονοι διάλογοι, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 
2008.
106  Στον εναρκτήριο λόγο του στο Α´ Συνέδριο Ορθόδοξης Θεολογίας, λίγο πριν από 
τα σημαντικά συνέδρια της Οξφόρδης (Β΄ Παγκόσμιο Συνέδριο «Ζωής και Εργασί-
ας», 1937), του Εδιμβούργου (Β΄ Παγκόσμιο Συνέδριο «Πίστης και Τάξης», 1937) 
και της Ουτρέχτης (Προσωρινή Επιτροπή για την ίδρυση του Π.Σ.Ε., 1938), ο Αμ. 
Αλιβιζάτος δίνει μεγάλη έμφαση στη νέα πραγματικότητα που δημιούργησε η Οι-
κουμενική Κίνηση και στα θετικά αποτελέσματά της τόσο στις διεκκλησιαστικές 
όσο και στις διορθόδοξες σχέσεις. Το γεγονός και μόνο, υπογράμμιζε, ότι προσέρχο-
νται επί το αυτό αντιπρόσωποι των διαφόρων εκκλησιών και συζητούν με πλήρη ει-
ρήνη και ηρεμία τις υφιστάμενες διαφορές και φθάνουν σε πολλά σημεία σε πραγμα-
τική συνεννόηση καταδεικνύει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Οικουμενική 
Κίνηση. Πριν από λίγες δεκαετίες, υπενθύμιζε, μια παρόμοια συνάντηση ήταν όχι 
μόνο αδύνατη και ακατόρθωτη, αλλά, εάν πραγματοποιούνταν, διαλυόταν γρήγορα 
με περισσότερη εχθρότητα εξαιτίας του πεισματικού φανατισμού και της άγνοιας 
που επικρατούσε σε όλες τις πλευρές. Μι λών τας για τις δι ορ θό δο ξες σχέ σεις, ο Α λι-
βι ζά τος α να φέρ θη κε πρώ τα στα ψη λά τεί χη που υ πήρ χαν με τα ξύ των Ορ θο δό ξων 
Εκ κλη σι ών, τα ο ποί α εί χαν γί νει «πα χύ τε ρα» και πιο δυ σπρό σι τα ε ξαι τί ας φυ λε τι-
κών και ε θνι κι στι κών δι α φο ρών και της ά γνοι ας των γλωσ σών. Αυ τή η κα τά στα-
ση, σύμ φω να με τον ί διο, ο δή γη σε στην α πο μό νω ση, ε πέ τει νε την πα ρα κμή και έ φε-
ρε το μα ρα σμό. Στην νέ α ε πο χή που α νέ τει λε με την Οι κου με νι κή Κί νη ση και τη 
συμ με το χή των Ορθοδόξων Εκ κλη σι ών σε αυ τήν, τό νι ζε με έμ φα ση ο Α λι βι ζά τος, 
δό θη κε για πρώ τη φο ρά η ευ και ρί α στους ορ θό δο ξους αν τι προ σώ πους να συ ναν τη-
θούν και να γνω ρι σθούν με τα ξύ τους. Και το πιο ση μαν τι κό, πρό σθε τε, εί ναι ό τι «οι 
ορ θό δο ξοι ού τοι θε ο λό γοι εν τός του ξέ νου πε ρι βάλ λον τος ευ ρε θέν τες, αυ το μά τως και 
φυ σι κώς συ νη νώ θη σαν προς υ πο στή ρι ξιν των ορ θο δό ξων α πό ψε ων και α νε δεί χθη-
σαν α φ’ ε αυ τών εις ε νια ίαν ορ θό δο ξον ο μά δα, ως τού το ε γέ νε το εν Λω ζάν νη ι δί α και 
Στοκ χόλ μη τω 1925 και εις άλ λας τι νάς πρό τε ρον και έ πει τα πε ρι στά σεις, σπου δαι-
ο τά την προ κα λέ σαν τες την προ σο χήν δια την υ π’ αυ τών α νά δει ξιν και εμ φά νι σιν της 
κοι νώς νε κράς σχε δόν πι στευ ο μέ νης Ορ θο δο ξί ας με τα ξύ της χρι στι α νι κής οι κο γε νεί-
ας» (βλ. Procès – Verbaux du Premier Congrés, ό.π., σ. 43-46). Για τη σημασία που 
έχει σήμερα η νέα εικόνα του χριστιανικού κόσμου και η νέα πραγματικότητα της 



Στυλιανός Χ. Τσομπανίδης

535

δοξη συμμετοχή στην Οικουμενική Κίνηση όταν αυτή ξεκινούσε107, 
αποφάσεις στις οποίες συμμετείχε ο Αμ. Αλιβιζάτος και διαδραμάτι-
σε πρωταγωνιστικό ρόλο, και η νέα πραγματικότητα της επικοινωνί-
ας, η εποχή της «νεότητος», την οποία αυτός «ενσάρκωσε στο πρόσω-
πο και το έργο του»108, άνοιξαν το δρόμο για να προχωρήσουν κατόπιν 
όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες με συνοδικές αποφάσεις και με πανορ-
θόδοξη συμφωνία στην οικουμενική προσπάθεια· σήμερα αποτελούν 
συνεχή υπόμνηση του χρέους της Ορθοδοξίας: α) να δώσει ανανεωμέ-
νη τη μαρτυρία της, β) να φανερώσει με ειλικρίνεια τη συνείδηση της 
καθολικότητας, της ελευθερίας και της αγάπης της και γ) να δείξει 
πέρα από φοβίες και αντιπαλότητες ότι «μπορεί να ελπίζει στο φαινο-
μενικά και με ανθρώπινα μέτρα ακατόρθωτο»109.  

Τρίτο, ο Αλιβιζάτος ήταν από τους πρώτους που έδειξαν με τη δι-
πλή αναγνώριση -ότι δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μί α, α γί α, 
κα θο λι κή και α πο στο λι κή Εκ κλη σί α του Χρι στού και ότι οι άλλες 
Εκκλησίες υπάρχουν, οπωσδήποτε, ως Εκκλησίες στη ζωή της όλης 
Χριστιανοσύνης- το βαθμό ανάγκης που υπάρχει για να τεθούν όλες οι 
πλευρές σε κατάσταση διαλόγου και συνετέλεσε μέσα από την οικου-
μενική του κατάθεση, με τη θεωρία και την πράξη του, ώστε η μαρ-
τυρία της Ορθοδοξίας να γίνει πιο κενωτική και γενναιόδωρη. Σήμερα 
που ο βαθμός ανάγκης για διάλογο είναι ιδιαίτερα αυξημένος, προκει-
μένου να επιτευχθεί πρόοδος στην πορεία για πλήρη αμοιβαία ανα-
γνώριση και κοινωνία, και συνειδητοποιείται από όλο και περισσότε-
ρους, η οπτική του Αλιβιζάτου συμβάλλει ώστε οι ορθόδοξοι να είναι 

επικοινωνίας, της συνεργασίας και του διαλόγου για τη στάση της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας έναντι των άλλων Εκκλησιών και ομολογιών, βλ. τις πολύ σημαντικές πα-
ρατηρήσεις του Κ. Σκουτέρη, «Υπόμνημα-Γνωμάτευση», ό.π., σ. 100 εξ.
107  Αρκεί να αναφερθεί εδώ η Συνοδική Εγκύκλιος του Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως «Προς τας απανταχού Εκκλησίας του Χριστού» (Βλ. «Η 
Συνοδική Εγκύκλιος του 1920» στο Γ. Τσέτση (επ.), Οικουμενικός Θρόνος και 
Οικουμένη. Επίσημα Πατριαρχικά Κείμενα, εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1989, σ. 55-
64. Πρβλ. πιο πάνω υποσ. 97). 
108  Βλ. Σ. Αγουρίδης, «Αμίλκας Αλιβιζάτος: η ‘νεότης’ ως το κύριον χαρακτηριστικόν 
του», Εκκλησία 69 (1969) 485-486.
109  Πρβλ. τις προτάσεις για το οικουμενικό καθήκον της Ορθοδοξίας σήμερα του Κ. 
Σκουτέρη, «Υπόμνημα-Γνωμάτευση», ό.π., ιδίως σ. 102 εξ. και 105.
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ανοικτοί χωρίς να σχετικοποιούν την αλήθεια, να είναι σαφείς χωρίς 
αυταρέσκεια, να είναι σταθεροί χωρίς φανατισμό, να είναι παραδοσι-
ακοί χωρίς συντηρητισμό, να αξιώνουν αποκλειστικότητα χωρίς απο-
κλεισμό και μοναδικότητα χωρίς μισαλλοδοξία και φατριασμό110.

^

110  Πρβλ. τις σημαντικές παρατηρήσεις του Κάλλιστου Γουέαρ, επισκόπου 
Διοκλείας, «Η μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον εικοστό αιώνα», Σύναξη 
75 (2000) 7-24, σ. 15.


