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ανθρωπότητα και για όλη τη δημιουργία μιας άνευ ορί-
ων οικονομικής και τεχνολογικής προόδου».

Κοινή διακήρυξη Πατριάρχου Βαρθολομαίου και 
Πάπα Βενεδίκτου, Κωνσταντινούπολη, 30-11-2006

iv.  Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών

«Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.) εί-
ναι ένα συγκεκροτημένο, διαχριστιανικό, σώμα απο-
τελούμενο από 345 Εκκλησίες - μέλη, προερχόμενες 
από 110 χώρες και εκπροσωπώντας σχεδόν 500 εκ. 
ανθρώπους, το οποίο ιδρύθηκε το 1948 στο Άμστερ-
νταμ της Ολλανδίας. Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί 10 
Γενικές Συνελεύσεις. Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, εκτός 
της Εκκλησίας της Γεωργίας και της Βουλγαρίας που 
αποχώρησαν από το Συμβούλιο το 1997 και 1998 αντί-
στοιχα, συμμετέχουν πλήρως στο σύνολό τους, χωρίς 
ωστόσο ν’ αποδέχονται την ισότητα των ομολογιών και 
χωρίς να επιδιώκουν την ενότητα μέσα από ένα σχήμα 
δογματικής διομολογιακής προσαρμογής. Η βάση της 
ενότητας είναι «η εν τοις μυστηρίοις τηρουμένης και 
βιουμένης εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία ενότητος της πί-
στεως», σύμφωνα με το επίσημο κείμενο.

Το Συμβούλιο δεν είναι και σε καμία περίπτωση δεν 
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επιτρέπεται να λειτουργεί ή να δρα ως υπέρ-Εκκλησία. 
Σκοπός του Συμβουλίου είναι να φέρνει τις Εκκλησίες - 
μέλη σε ζώσα επαφή και συνεχή θεολογικό διάλογο, κα-
θώς οι ίδιες οι Εκκλησίες είναι αυτές που θα επιτύχουν 
ή όχι εξ ιδίων πρωτοβουλιών την ενότητα, και όχι το 
Π.Σ.Ε. αυτό καθ’ αυτό, το οποίο δεν έχει καμία αρμοδιό-
τητα ούτε να επιβάλλει, ούτε να υποχρεώνει συμβατές 
συμφωνίες στις Εκκλησίες - μέλη και το οποίο σε τελική 
ανάλυση συγκροτείται από τις ίδιες τις Εκκλησίες. Όλα 
τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν το λεγόμενο άρθρο - 
βάση του καταστατικού χάρτη λειτουργίας του Π.Σ.Ε.

Ειδικότερα η Οικουμενική Κίνηση λοιπόν με κυρι-
ότερους θεσμικούς φορείς το Π.Σ.Ε. και την Διάσκεψη 
των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (Κ.Ε.Κ.) εκφράζει την 
προσπάθεια υπέρβασης του χριστιανικού σχίσματος. 
Μία όμως αντικειμενική δυσκολία είναι ότι το Συμβού-
λιο συγκροτείται από Εκκλησίες που διέπονται από 
διαφορετικές εκκλησιολογικές αρχές, κουλτούρες και 
παραδόσεις».

π. Αυγουστίνου Μπαϊραχτάρη, Σχέσεις της Ορθο-
δόξου Εκκλησίας με το Παγκόσμιο Συμβούλιο  

Εκκλησιών κατά την προσυνοδική φάση
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v.  Θεολογικοί διάλογοι 

«Η Εκκλησία μας ανταποκρινομένη στο χρέος να 
μαρτυρεί την αλήθεια και την αποστολική της πίστη, 
αποδίδει μεγάλη σημασία στον διάλογο κυρίως με τους 
ετεροδόξους Χριστιανούς. Με τον τρόπο αυτό και ο 
λοιπός χριστιανικός κόσμος γνωρίζει ακριβέστερα τη 
γνησιότητα της Ορθοδόξου Παραδόσεως, την αξία της 
πατερικής διδασκαλίας, τη λειτουργική εμπειρία και την 
πίστη των Ορθοδόξων. Οι διάλογοι πού διεξάγει η Ορ-
θόδοξος Εκκλησία δεν σημαίνουν ποτέ συμβιβασμό σε 
ζητήματα πίστεως».

Μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου  
της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κρήτη, 2016

11η Συνάντηση Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και Καθο-
λικών, Πάφος, 2009

«Οι διμερείς θεολογικοί διάλογοι πού διεξάγει σήμε-
ρα η Εκκλησία μας είναι οι θεολογικοί διάλογοι: α) με 
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τους Παλαιοκαθολικούς, β) με τους Μη-Χαλκηδονίους, 
γ) με τους Ρωμαιοκαθολικούς, δ) με τους Αγγλικανούς, 
ε) με τους Λουθηρανούς και στ) με τους Μεταρρυθμισμέ-
νους. Από αυτούς οι σημαντικότεροι θεολογικοί διάλο-
γοι πού ελκύουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των Ορθοδό-
ξων, ευρισκόμενοι μάλιστα και στο διεθνές προσκήνιο 
του σύγχρονου θεολογικού και οικουμενικού προβλη-
ματισμού, είναι οι διμερείς θεολογικοί διάλογοι με τούς 
Παλαιοκαθολικούς, με τις Μη-Χαλκηδόνιες Εκκλησίες 
της Ανατολής και με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία».

Μαρτζέλος, Γ., Οι θεολογικοί διάλογοι σήμερα:  
το μήνυμα, η αξία και η προοπτική τους 

«Το να συναντηθούμε, και να κοιτάξει ο ένας το πρό-
σωπο του άλλου, το να ανταλλάξουμε τον ασπασμό 
της ειρήνης, το να προσευχηθούμε ο ένας για τον άλλο, 
αποτελούν ουσιαστικές διαστάσεις της πορείας εκείνης 
προς την αποκατάσταση της πλήρους κοινωνίας προς 
την όποιαν τείνουμε. Όλα αυτά προηγούνται και συνο-
δεύουν σταθερά εκείνη την άλλη ουσιαστική διάσταση 
αυτής της πορείας που είναι ο θεολογικός διάλογος. 
Ένας αυθεντικός διάλογος είναι πάντα μεταξύ προσώ-
πων με ένα όνομα, με μια όψη, με μια ιστορία, και όχι 
μόνο ανταλλαγή ιδεών».

Πάπας Ρώμης Φραγκίσκος, Ομιλία κατά  
τη Θεία Λειτουργία στο Οικουμενικό  

Πατριαρχείο, 30 Νοεμβρίου 2014
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