Σο όραμα και οι προςπάκειεσ
για τθν
ενότθτα των χριςτιανϊν

κοποκεςία
Η ςθμερινι ενότθτα κα μασ πλθροφοριςει
 για τισ πρωτοβουλίεσ που ανζλαβαν οι διάφορεσ χριςτιανικζσ
Εκκλθςίεσ
 προκειμζνου να επιτευχκεί θ ζνωςι τουσ.

Η προςευχι του Κυρίου για τουσ μακθτζσ του
«Πάτερ ἅγιε, τιρθςον αὐτοὺσ ἐν τῷ ὀνόματί ςου ᾧ
δζδωκάσ μοι, ἵνα ὦςιν ἓν κακὼσ ἡμεῖσ. ἵνα πάντεσ
ἓν ὦςι, κακὼσ ςφ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ςοί, ἵνα
καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦςιν, ἵνα ὁ κόςμοσ πιςτεφςῃ
ὅτι ςφ με ἀπζςτειλασ... ἐγὼ ἐν αὐτοῖσ καὶ ςὺ ἐν
ἐμοί, ἵνα ὦςι τετελειωμζνοι εἰσ ἕν, καὶ ἵνα γινϊςκῃ
ὁ κόςμοσ ὅτι ςφ με ἀπζςτειλασ καὶ ἠγάπθςασ
αὐτοὺσ κακὼσ ἐμὲ ἠγάπθςασ. πάτερ, οὓσ δζδωκάσ
μοι, κζλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦςι μετ᾿ ἐμοῦ,
ἵνα κεωρῶςι τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δζδωκάσ μοι,
ὅτι ἠγάπθςάσ με πρὸ καταβολῆσ κόςμου.», Ιωάν.
ιηϋ, 11. 21. 23-24.
Η ενότθτα είναι αλθκινι, όταν υπάρχει ἐν Χριςτῷ.
Όχι εξωτερικι ενότθτα, που ναι αποτζλεςμα
εξωτερικϊν προςπακειϊν και γνωριςμάτων και
που είναι προςδοκία του μζλλοντοσ, αλλά για
ενότθτα ςτο ϊμα του Χριςτοφ, που δόκθκε τθν
ιμερα τθσ Πεντθκοςτόσ και είναι παροφςα
πραγματικότθτα.

Η τακτικι τθσ χριςτιανικισ Εκκλθςίασ, όταν υπιρχαν
προβλιματα ενότθτασ, ιταν πάντα ο διάλογοσ
Η προςπάκεια των διαιρεμζνων χριςτιανικϊν Εκκλθςιϊν
(των διαφορετικϊν χριςτιανικϊν «Ομολογιϊν»*, όπωσ
ονομάηονται), να προςεγγίςουν θ μια τθν άλλθ, να
ςυςφίξουν τισ ςχζςεισ τουσ και να αγωνιςτοφν για τθν
ζνωςι τουσ, αποτελεί για τθν Εκκλθςία επιταγι του ίδιου
του Χριςτοφ, ο Οποίοσ εξζφραςε ωσ τελευταία του
επικυμία το να είναι όλοι οι χριςτιανοί ενωμζνοι.
*Ομολογία: ο όροσ αρχικά χρθςιμοποιικθκε για τθ δθμόςια
διλωςθ προφορικϊσ ι γραπτϊσ τθσ χριςτιανικισ πίςτθσ.
Αργότερα και μζχρι ςιμερα, ο όροσ χρθςιμοποιείται κυρίωσ για
να δθλϊςει τθν πίςτθ των διαφορετικών Προτεςταντικών
Εκκλθςιών.

Οικουμενιςμόσ
Οικουμενιςμόσ αποκαλείται θ παγκόςμια κίνθςθ χριςτιανικϊν εκκλθςιϊν και
ομολογιϊν (όπωσ τθσ Ορκόδοξθσ και τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ και διαφόρων
Προτεςταντικϊν ομολογιϊν) που ςτοχεφει ςτθν αποκατάςταςθ τθσ ενότθτασ των
Χριςτιανϊν ςε ευχαριςτιακι κοινωνία.
Ο Οικουμενιςμόσ ξεκίνθςε ςαν υπόκεςθ κακαρϊσ ενδο-προτεςταντικι, για τθν
αποφυγι του ςκανδάλου που προκαλοφςε ο κατακερματιςμόσ των προτεςταντικϊν
ομολογιϊν ςτο δυτικό κόςμο και ςτθν ιεραποςτολι, για τθ διοργάνωςθ από κοινοφ
των βιβλικϊν εκδόςεων, τθν αντιμετϊπιςθ των αντιχριςτιανικϊν ιδεολογιϊν, κ.ά.
Κφριοσ φορζασ τθσ δραςτθριοποιιςεωσ αυτισ ςιμερα είναι το «Παγκόςμιο
υμβοφλιο Εκκλθςιϊν» (W.C.C. - “World Council of Churches”), υπό τθν ςκζπθ του
οποίου ςυνεργάηονται όλεσ ςχεδόν οι Προτεςταντικζσ Κοινότθτεσ, οι Ορκόδοξεσ
Αυτοκζφαλεσ Εκκλθςίεσ πλθν Γεωργίασ & Βουλγαρίασ (αποχϊρθςαν το 1997 και
1998 αντίςτοιχα), και οι Αντιχαλκθδόνιεσ Κοινότθτεσ. Σο Βατικανό δεν ςυμμετζχει
ςτο Π..Ε., διότι, με ςυνζπεια προσ τθ διακιρυξι του ότι είναι θ μόνθ «εν ενεργεία»
Εκκλθςία επί γθσ, κρίνει ότι δεν μπορεί να κζτει ςε ίςθ μοίρα και να ςυναρικμεί
εαυτό με τισ εκατοντάδεσ των υπολοίπων χριςτιανικϊν ομολογιϊν, οφτε ακόμθ και
με τισ «ςχιςματικζσ» Ορκόδοξεσ Εκκλθςίεσ· ζτςι ζχει αποςτείλει κατά καιροφσ ςτο
Π..Ε. μόνον παρατθρθτζσ.

Διμερείσ κεολογικοί διάλογοι
το περικϊριο των διαλόγων εντόσ του Π..Ε. διοργανϊκθκαν
από πολλϊν ετϊν και άλλοι κεολογικοί διάλογοι διμερείσ.
Οι διμερείσ κεολογικοί διάλογοι ποφ διεξάγει ςιμερα θ
Ορκόδοξθ Εκκλθςία είναι οι κεολογικοί διάλογοι:
α) με τουσ Παλαιοκακολικοφσ,
β) με τουσ μθ-Χαλκθδονίουσ,
γ) με τουσ Ρωμαιοκακολικοφσ,
δ) με τουσ Αγγλικανοφσ,
ε) με τουσ Λουκθρανοφσ και
ςτ} με τουσ Μεταρρυκμιςμζνουσ.

Πρωτοβουλίεσ του Οικουμενικοφ Πατριαρχείου
ςχετικά με τθν ενότθτα των χριςτιανϊν
Κείμενο του Οικουμενικοφ Πατριάρχθ Ιωακείμ Γϋ το 1902, με το οποίο ο
Πατριάρχθσ προζτρεπε τισ Ορκόδοξεσ Εκκλθςίεσ να αναπτφξουν διάλογο με
τουσ ετεροδόξουσ.
Περιεχόμενο εγκυκλίου του Οικουμενικοφ Πατριαρχείου του 1920 «Πρὸσ τὰσ
ἁπανταχοῦ Ἐκκλθςίασ τοῦ Χριςτοῦ»:
 Κάλεςμα για κεολογικό διάλογο.
 Δθμιουργία μιασ «Κοινωνίασ Εκκλθςιϊν» (κατά τα πρότυπα τθσ Κοινωνίασ
των Εκνϊν), μζλθ τθσ οποίασ κα μποροφςε να είναι εκτόσ από τισ
Ορκόδοξεσ Εκκλθςίεσ, τθν Λατινικι Εκκλθςία και όλεσ οι Προτεςταντικζσ
κοινότθτεσ τθσ Δφςεωσ. το «Διάγγελμα» αυτό, το Πατριαρχείο πρότεινε 11
τρόπουσ για τθν προςζγγιςθ των διαφόρων «Εκκλθςιϊν», με πρϊτο «τθν
παραδοχι ενιαίου θμερολογίου, προσ ταυτόχρονον εορταςμόν των
μεγάλων χριςτιανικϊν εορτϊν υπό παςϊν των Εκκλθςιϊν».
Αρνθτικι απάντθςθ τθσ Ρωμαιοκακολικισ Εκκλθςίασ το 1923, προβάλλοντασ
ωσ προχπόκεςθ τθν πλιρθ υποταγι των υπόλοιπων Εκκλθςιϊν ςτθν εξουςία
του Βατικανοφ.

Διαχριςτιανικόσ – διακρθςκειακόσ διάλογοσ Βατικανοφ
 Σο Βατικανό, μετά τθ Βϋ Βατικάνειο φνοδο (1964) άρχιςε μια
δικι του προςπάκεια ενϊςεωσ των χριςτιανϊν υπό τον Πάπα,
 θ οποία από τθ δεκαετία του 1980 άρχιςε – όπωσ και θ
δραςτθριότθτα του Π..Ε. – να απευκφνεται και ςτισ άλλεσ
κρθςκείεσ, αρχίηοντασ από τισ λεγόμενεσ «μονοκεϊςτικζσ», τον
Ιουδαϊςμό και τον Μωαμεκανιςμό (όπωσ είναι φανερό λ.χ. ςτισ
διακρθςκειακζσ ςυναντιςεισ τθσ Αςςίηθσ του 1986, 1994 κ.ά.
με κυρίαρχθ μορφι τον Πάπα)·
 ανάλογο «άνοιγμα» του Π..Ε. προσ τισ ζξω κρθςκείεσ άρχιςε
με τισ υνελεφςεισ του Βανκοφβερ (1983), τθσ Καμπζρρα (1991)
κ.ά.

Κδρυςθ και δραςτθριότθτεσ
του Παγκόςμιου υμβουλίου των Εκκλθςιϊν
(W.C.C. - “World Council of Churches”)
 Οι δφο κφριεσ οικουμενικζσ κινιςεισ, «Ζωι και Εργαςία» και
«Πίςτισ και Σάξισ», αςχολοφμενεσ θ μεν πρϊτθ με πρακτικά
κζματα του χριςτιανιςμοφ και θ δεφτερθ με τθν επίλυςθ των
διαφορϊν πίςτεωσ μεταξφ των χριςτιανικϊν ομολογιϊν εκκλθςιϊν, μετά από μακρζσ διεργαςίεσ κατά το διάςτθμα του
μεςοπολζμου, ςυνενϊκθκαν τελικϊσ ςτο «Παγκόςμιο
υμβοφλιο των Εκκλθςιϊν», με επίςθμθ ζναρξθ τθσ λειτουργίασ
του το 1948 ςτο Άμςτερνταμ τθσ Ολλανδίασ.
 το Καταςτατικό του Π..Ε. κακορίςτθκε ότι μζλθ του μπορεί να
είναι οι Εκκλθςίεσ που αναγνωρίηουν τον Χριςτό ωσ ωτιρα.

Η ςυμμετοχι των Ορκοδόξων ςτο Π..Ε.
Η ςυμμετοχι των Ορκοδόξων ςτο Π..Ε. υπιρξε πάντοτε
προςεκτικι και επιφυλακτικι
 όχι ςτον πρακτικό τομζα, δθλαδι προσ μια καλφτερθ διεκνι
χριςτιανικι ςυνεργαςία για τθν αντιμετϊπιςθ πανανκρωπίνων
κοινωνικϊν, θκικϊν και άλλθσ υφισ προβλθμάτων
(εκπαιδεφςεωσ,
διεκνϊν
ςχζςεων,
οικονομίασ,
εκβιομθχανιςμοφ κ.ο.κ.),
 αλλ’ ζναντι του κινδφνου αλλοιϊςεωσ τθσ ορκοδόξου
εκκλθςιολογίασ και κεολογίασ, αλλοιϊςεωσ που κα
εξυπθρετοφςε αφ’ ενόσ μεν μια προςζγγιςθ με τουσ
ετεροδόξουσ ιςοπεδωτικι και νοκευτικι για τθν Ορκοδοξία,
αφϋ ετζρου δε τθ δθμιουργία μιασ πλαςματικισ, πρόχειρθσ
και επιφανειακισ ενότθτασ μεταξφ των Χριςτιανϊν.

Η πορεία του Π..Ε.
Η εγκατάλειψθ τθσ αυςτθρισ εκκλθςιολογικισ γραμμισ των
Ορκοδόξων αντιπροςϊπων μετά τθν υνζλευςθ του Νζου Δελχί
(1961) και
θ υιοκζτθςθ μιασ περιςςότερο «ελαςτικισ» εκκλθςιολογίασ,
χριςτολογίασ κ.λπ. (αρχισ γενομζνθσ από τθ Δϋ Συνζλευςθ του
Π.Σ.Ε., ςτο Μόντρεαλ, τό 1963)
οδιγθςαν ςταδιακϊσ ςτο ςθμείο ςιμερα να διολιςκαίνει
ςοβαρότατα μακράν τθσ Αλθκείασ θ ορκόδοξθ μαρτυρία προσ τον
κόςμο,
υιοκετϊντασ επίςθμα κείμενα, όπωσ αυτό τθσ Θϋ υνελεφςεωσ
του Π..Ε. ςτο Porto Allegre (2006),
τα οποία ανατρζπουν και αλλοιϊνουν παντελϊσ τθν αυκεντικι απ’
αιϊνων διδαςκαλία και αυτοςυνειδθςία τθσ Ορκοδόξου
Εκκλθςίασ·
τα κείμενα αυτά δίνουν και εςφαλμζνθ εικόνα περί του τί είναι θ
Ορκοδοξία, ςτουσ ειλικρινείσ κφρακεν μελετθτζσ τθσ.

... Η πορεία του Π..Ε.
Ζτςι, θ Οικουμενικι Κίνθςθ ςιμερα, ενϊ κα μποροφςε να εκμεταλλευκεί τουσ
κθςαυροφσ τθσ ορκοδόξου εν γζνει Παραδόςεωσ και τθσ Θεολογίασ, τα οποία είναι
αναλλοίωτα από τθν εποχι των Αποςτόλων, αντικζτωσ είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
εμφφτευςθ του κεολογικοφ ςχετικιςμοφ ςτουσ ορκοδόξουσ, και (κατά περίπτωςθ)
είτε τον εκπροτεςταντιςμό είτε τον εκλατινιςμό τθσ ορκόδοξθσ διδαςκαλίασ μεταξφ
των τάξεων των Ορκοδόξων Οικουμενιςτϊν.
Η ψευδισ ζνωςθ που προωκείται με αυτό τον τρόπο, δεν είναι θ ζνωςθ «εν
αλθκεία» (Γϋ Ιωάννου 4), θ οποία κα διατθριςει τθν Εκκλθςία, ϊςτε να ζχει «ενα
Κφριον, μίαν Πίςτιν, εν Βάπτιςμα» - ςφμφωνα μζ τθν αποςτολικι εντολι (Εφεςίουσ
4,5) - αλλά «ενότθτα ςτθ διαφορετικότθτα» (“unity in diversity”) ζνα μείγμα
ετερόκλθτων πίςτεων, τελετουργικϊν τθσ λατρείασ, γραμμϊν ποιμαντικισ
αντιμετωπίςεωσ κ.τ.ς. - που κα τείνει να δείξει ότι ο Χριςτόσ, ο Θεόσ Λόγοσ των
Χριςτιανϊν, δεν είναι Ενοποιόσ, θ Κεφαλι ενόσ αρμονικοφ ϊματοσ, όπου «του
πλικουσ των πιςτευςάντων θν θ καρδία καί θ ψυχι μία» (Πράξεισ 4,32) αλλά είναι
Θεόσ «ακαταςταςίασ και ουχί ειρινθσ» (πρβλ. Αϋ Κορινκίουσ 14, 33) ο Οποίοσ
αντίκετα με τθν αποςτολικι επιςιμανςθ είναι διθρθμζνοσ, «μεμζριςται ο Χριςτόσ»
(πρβλ. Αϋ Κορινκίουσ 1, 13).
Αυτιν τθν εςφαλμζνθ, επιφανειακι και μόνον εν πράγματι (“de facto”) ενότθτα και
όχι τθν ενότθτα τθ κεμελιωμζνθ ςτθν κοινι Πίςτθ, ομοφροςφνθ και ομόνοια του
ϊματοσ του Χριςτοφ, εξυπθρετεί θ «γραμμι» που επικρατεί ςτθν Οικουμενικι
Κίνθςθ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ να ςυηθτοφνται όχι τα ςθμεία διαφωνίασ των μελϊν,
ϊςτε να επιλυκοφν, αλλά μόνον τα ςθμεία ςυμφωνίασ τουσ.

Η κζςθ τθσ Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ απζναντι ςτο Π..Ε.
Αν και θ Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ ιταν από τα ιδρυτικά μζλθ του ΠΕ, ζνασ μεγάλοσ
αρικμόσ αρχιερζων, κλθρικϊν και λαϊκϊν αντιτίκενται δθμόςια ςτθν ςυμμετοχι τθσ
Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ.
Από τθν άλλθ πλευρά, ςε όλθ τθ διάρκεια των δεκαετιϊν του 1950, 1960 και 1970
εξζχοντεσ Ορκόδοξοι κεολόγοι και νομικοί ςυμμετείχαν ςτο Π..Ε. και κατθγορικθκαν
ωσ «δυτικίηοντεσ» ι «αιρετικοί».
θμαντικό βιμα προςζγγιςθσ υπιρξε το 2005, όταν ζπειτα από προςπάκειεσ του
κακθγθτι τθσ Θεολογικισ χολισ του Α.Π.Θ. Πζτρου Βαςιλειάδθ θ Εκκλθςία τθσ
Ελλάδοσ φιλοξζνθςε τθν παγκόςμια ςυνζλευςθ του τμιματοσ ιεραποςτολισ του Π..Ε.
Εντοφτοισ, θ ςυνζλευςθ που διεξαγόταν ςτισ εγκαταςτάςεισ του Αγίου Ανδρζα
αντιμετϊπιςε μεγάλθ αντίδραςθ Ορκοδόξων κφκλων, οι οποίοι
 κεωροφν ότι ςυμμετοχι των Ορκοδόξων ςτο Π..Ε. δεν αποβαίνει προσ όφελοσ
οφτε τθσ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ οφτε των ετεροδόξων, αλλά οφτε και λυςιτελισ
είναι για τθν ποκοφμενθ ενότθτα όλων των Χριςτιανϊν ςτθν αλθκινι αποςτολικι
Πίςτθ και τθν Εκκλθςία των πρϊτων χριςτιανικϊν αιϊνων
 και απαιτοφν τθ μετονομαςία του Π..Ε. ςε "Παγκόςμιο Χριςτιανικό υμβοφλιο" και
 να υπάρχει χαλαρι ςχζςθ με αυτό, δι’ απλϊν παρατθρθτϊν, χωρίσ δεςμεφςεισ και
υποχρεϊςεισ που αντιβαίνουν ςτθν εκκλθςιολογία τθσ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ.
Τπόμνθμα του Αγίου Όρουσ για το Παγκόςμιο υμβοφλιο Εκκλθςιϊν
Ο άμου Ειρθναίοσ (1952) για τθν ςυμμετοχι τθσ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ ςτο ΠΕ

Από το ιεραποςτολικό ςυνζδριο του Π..Ε.

που ζγινε ςτθν Ακινα το 2005

Ορκόδοξοι και Κακολικοί
επουλϊνουν τισ πλθγζσ του χίςματοσ

1054: χίςμα μεταξφ Ανατολισ και Δφςθσ
Σο άββατο 16 Ιουλίου 1054 ο Καρδινάλιοσ Silva Candida Ουμβζρτοσ ςυνοδευόμενοσ από
τρεισ παπικοφσ απεςταλμζνουσ, παρά το γεγονόσ ότι ο Πάπασ Λζων ζχει πεκάνει ςτισ 13
Απριλίου, κατζκεςε ςτθν Αγία Σράπεηα μία βοφλα που περιείχε τον
αφοριςμό/ανάκεμα του Πατριάρχθ Κωνςταντινουπόλεωσ Μιχαιλ Κθρουλάριου
ενϊπιον του αυτοκράτορα και του λαοφ που εκκλθςιαηόταν.
Οι κατθγορίεσ που απευκφνουν ςτθν Κωνςταντινοφπολθ είναι ότι «χειροτονοφςιν
ευνοφχουσ, αναβαπτίηουςι τουσ λατίνουσ, κεωροφςιν ζγκυρα μυςτιρια μόνον τα ιδικά
των, επιτρζπουςι γάμον εισ κλθρικοφσ, απζκοψαν το Filioque εκ του ςυμβόλου τθσ
Πίςτεωσ, παν εν ηυμϊςει κεωροφςιν ζμψυχον, δεν βαφτίηουςι τα κνιςκοντα νιπια προ
του κακαρμοφ τθσ ογδόθσ θμζρασ, δεν δίδουςι το βάπτιςμα και τθν Θείαν Ευχαριςτίαν εισ
κινδυνευοφςασ γυναίκασ εν εμμινω ι τοκετϊ, τρζφουςι κόμθν και γζνεια και δεν δζχονται
εισ κοινωνίαν τουσ ταναντία πράττοντασ κλθρικοφσ. Ο Μιχαιλ ο Κθρουλάριοσ, νουκετθκείσ
υπό του Πάπα, εδείχκθ αδιόρκωτοσ, φβριςε τουσ λατίνουσ ωσ αηυμίτασ, παντοφ λόγω και
ζργω κατεδίωξεν αυτοφσ εν τοισ υιοίσ αυτοφ ανεκεμάτιςε τθν αποςτολικιν ζδραν»
(«Εκκλθςιαςτικι Ιςτορία» Βαςίλειου τεφανίδθ).
Ο Πατριάρχθσ Μιχαιλ Κθρουλάριοσ με υνοδικι απόφαςθ τθσ 24θσ του ιδίου μθνόσ
ανταπζδωςε τον αφοριςμό, καίτοι κα μποροφςε να επικαλεςτεί αντικανονικότθτα αφοφ ο
Πάπασ Λζων δεν βριςκόταν ςτθ ηωι όταν ζγινε θ κατάκεςθ του κειμζνου ςτθν Αγία
Σράπεηα.
Αντίςτοιχθ ιταν και θ ςτάςθ των τότε Πατριαρχϊν Αλεξανδρείασ, Αντιοχείασ και
Ιεροςολφμων.


Ανάκεμα ονομάηεται θ βαριά εκκλθςιαςτικι ποινι αποβολισ προςώπου, ςχιςματικισ ι
αιρετικισ ομάδασ από το ςώμα τθσ Εκκλθςίασ.

Από το χίςμα ωσ τθ ςθμερινι ςφγκλιςθ
1054: χίςμα μεταξφ Ανατολισ και Δφςθσ
1276 και 1439: τθ Λυϊν, ςτθ Φεράρα και ςτθ Φλωρεντία γίνεται προςωρινι
αποκατάςταςθ του χίςματοσ θ οποία δεν ζγινε αποδεκτι από τον κλιρο και
τον λαό.
1439: υναντϊνται ο Πάπασ Ρϊμθσ Ευγζνιοσ Δ’ και ο Πατριάρχθσ
Κωνςταντινουπόλεωσ και Νζασ Ρϊμθσ Ιωςιφ Βϋ.
1870: Διεξάγεται θ Αϋ Βατικανι φνοδοσ και ανακθρφςςεται το αλάκθτο του
Επιςκόπου τθσ Ρϊμθσ.
5 και 6 Ιανουαρίου 1964: υνάντθςθ Πάπα Παφλου τϋ και Πατριάρχθ
Ακθναγόρα ςτουσ Αγίουσ Σόπουσ
7 Δεκεμβρίου 1965: Σαυτόχρονθ άρςθ των Ανακεμάτων ςε Κωνςταντινοφπολθ
και Ρϊμθ
25-26 Ιουλίου 1967: Επίςκεψθ Πάπα Παφλου Σϋςτο Φανάρι και ςυνάντθςθ με
τον Πατριάρχθ Ακθναγόρα.
26 Οκτωβρίου 1967: Επίςκεψθ Πατριάρχθ Ακθναγόρα ςτθν Αγία Ζδρα όπου
ςυναντάται με το Πάπα Παφλο Σϋ.
14 Δεκεμβρίου 1975: Ζντεκα χρόνια μετά τθν Άρςθ των Ανακεμάτων ο Πάπασ
Παφλοσ τϋ γονατίηει μπροςτά ςτον εκπρόςωπο του Οικουμενικοφ Πατριάρχθ
Μθτροπολίτθ Χαλκθδόνοσ κυρό Μελίτωνα Χατηι και φιλάει τα πόδια του.

Η ςυνάντθςθ ςτουσ Αγίουσ Σόπουσ: 5 και 6 Ιανουαρίου 1964

Ο διάδοχοσ του Αποςτόλου Πζτρου, Πάπασ τθσ Ρϊμθσ Παφλοσ ΣΤ΄, και ο διάδοχοσ του Αποςτόλου Ανδρζα,
Πατριάρχθσ Κωνςταντινουπόλεωσ και Νζασ Ρϊμθσ Ακθναγόρασ Α΄, αναλαμβάνουν να ςθκϊςουν ςτισ
πλάτεσ τουσ το βαρφ φορτίο τθσ Άρςθσ των Ανακεμάτων, χίλια και πλζον χρόνια μετά τα όςα τραγικά
ςυνζβθςαν ςτον Ναό τθσ Αγίασ του Θεοφ οφίασ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ.

Από το χίςμα ωσ τθ ςθμερινι ςφγκλιςθ
30 Νοεμβρίου 1979: Ο Πάπασ Ιωάννθσ Παφλοσ Βϋ επιςκζπτεται το Φανάρι,
ςυναντάται με τον Πατριάρχθ Δθμιτριο και εξαγγζλλεται θ ςφςταςθ Μεικτισ
Θεολογικισ Επιτροπισ για τθ διεξαγωγι διαλόγου μεταξφ τθσ Ορκόδοξθσ και
τθσ Ρωμαιοκακολικισ Εκκλθςίασ.
30 Δεκεμβρίου 1987: Ο Πατριάρχθσ Δθμιτριοσ επιςκζπτεται τθ Ρϊμθ και
υπογράφει κοινι διλωςθ με τον Πάπα Ιωάννθ Παφλο Β’.
27-30 Ιουνίου 1995: Ο Πατριάρχθσ Βαρκολομαίοσ επιςκζπτεται για πρϊτθ
φορά τθν Αγία Ζδρα και ςυναντάται με τον Πάπα Ιωάννθ Παφλο Β’.
24 Ιανουαρίου 2002: Οι Πατριάρχεσ Κωνςταντινουπόλεωσ και Αντιοχείασ μαηί
με τον Αρχιεπίςκοπο Αλβανίασ παρίςτανται ςτθν Ημζρα Προςευχισ για τθν
Ειρινθ που διοργανϊνει ο Πάπασ Ιωάννθσ Παφλοσ Βϋ ςτθν Αςίηθ τθσ Ιταλίασ.
29 Ιουνίου 2004: Ο Πατριάρχθσ κ.κ. Βαρκολομαίοσ πραγματοποιεί τθν τρίτθ
του επίςκεψθ ςτο Βατικανό και ςυνεορτάηουν με τον Ιωάννθ Παφλο Β’ τθ
ςυμπλιρωςθ 40 χρόνων από τθν Άρςθ των Ανακεμάτων.
27 Νοεμβρίου 2004: Ο Πάπασ Ιωάννθσ Παφλοσ Β’ επιςτρζφει ςτον Οικουμενικό
Πατριάρχθ κ.κ. Βαρκολομαίο τα λείψανα των Αγίων Γρθγορίου του Θεολόγου
και Ιωάννθ του Χρυςοςτόμου που εκλάπθςαν από τθν Κωνςταντινοφπολθ από
τουσ ταυροφόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ Δ’ ταυροφορίασ.

Από το χίςμα ωσ τθ ςθμερινι ςφγκλιςθ
30 Νοεμβρίου 2006: Επίςκεψθ του Πάπα Βενεδίκτου ΙΣϋ ςτο Φανάρι και
ςυνάντθςθ με τον Οικουμενικό Πατριάρχθ κ.κ. Βαρκολομαίο. Η ςτιγμι που
Πάπασ και Πατριάρχθσ με υψωμζνα και ενωμζνα τα χζρια ευλογοφν τουσ
πιςτοφσ κάνει δια μζςου του φωτογραφικοφ φακοφ τον γφρο τθσ
Οικουμζνθσ.
Σζλθ Ιουνίου 2008: Ο Πατριάρχθσ κ.κ. Βαρκολομαίοσ επιςκζπτεται το
Βατικανό για τον εορταςμό του ζτουσ του Αποςτόλου Παφλου.
18 Οκτωβρίου 2008: Ζπειτα από πρόςκλθςθ του Πάπα Βενεδίκτου ΙΣϋ ο
Οικουμενικόσ Πατριάρχθσ κ.κ. Βαρκολομαίοσ πραγματοποιεί ομιλία ςτθ ΙΒ’
Σακτικι φνοδο των ανά τον κόςμο Ρωμαιοκακολικϊν Επιςκόπων.
18 Μαρτίου 2013: Ο Οικουμενικόσ Πατριάρχθσ ςυναντάται ανεπίςθμα με
τον νζο Ποντίφικα Φραγκίςκο μερικά 24ωρα μετά τθν εκλογι του.
25 Μαΐου 2014: υνάντθςθ Πάπα Φραγκίςκου και Οικουμενικοφ Πατριάρχθ
Βαρκολομαίου ςτα Ιεροςόλυμα, 50 χρόνια μετά τθν άρςθ των ανακεμάτων.

Η «άρςθ των ανακεμάτων» από τουσ Θρκόδοξουσ
τισ 6 Δεκεμβρίου 1965 φτάνει ςτθν Πόλθ θ Παπικι
Αντιπροςωπεία. Σθν άλλθ θμζρα θ Αγία και Ιερά φνοδοσ του
Πατριαρχείου ςυγκαλείται και εκεί οι υνοδικοί υπογράφουν το
Κείμενο για τθν Άρςθ, αντίγραφο του οποίου κα εδίδετο ςτθν
Παπικι Αντιπροςωπεία.
τθν ςυνζχεια ο Πατριάρχθσ Ακθναγόρασ με τθν φνοδο
χοροςτατοφν ςτον Πατριαρχικό Ναό και εκεί ζρχεται και θ
αντιπροςωπεία.
Μετά το Ευαγγζλιο ο Αρχιγραμματζασ τθσ Αγίασ και Ιεράσ υνόδου
αναγινϊςκει από τον Άμβωνα το κείμενο, με το οποίο
διαγράφονται από τθν μνιμθ τθσ Εκκλθςίασ τα ανακζματα και οι
προςβλθτικοί λόγοι, οι αβάςιμεσ κατθγορίεσ και οι απαράδεκτεσ
χειρονομίεσ, όχι όμωσ και οι κεολογικζσ διαφορζσ.

Η «άρςθ των ανακεμάτων» από τουσ Ρωμαιοκακολικοφσ
Σθν ίδια ςτιγμι ποφ γίνονται αυτά ςτο Φανάρι, φτάνει ςτθν Ρϊμθ θ
Πατριαρχικι Αντιπροςωπεία με επικεφαλισ τον Μθτροπολίτθ
Γζροντα Χαλκθδόνοσ Μελίτωνα.
Οδθγοφνται ςτθν βαςιλικι του Αγίου Πζτρου όπου τελείται θ
λειτουργία από τον Πάπα Παφλο Σϋ. Η Πατριαρχικι Αντιπροςωπεία
τοποκετείται ςε τιμθτικι κζςθ. Κατά τθν διάρκεια αυτισ, ο Γζρων
Χαλκθδόνοσ Μελίτων οδθγείται ςτον κρόνο του Πάπα και εκεί
αναγιγνϊςκεται το κείμενο τθσ άρςεωσ, ςτο τζλοσ του οποίου ο
κόςμοσ ξεςπά ςε χειροκροτιματα. Οι αφοριςμοί πλζον διαγράφθκαν
από τθν μνιμθ τθσ Εκκλθςίασ. Άλλωςτε οι αφοριςμοί δεν
αφοροφςαν τισ ίδιεσ τισ Εκκλθςίεσ, αλλά τα πρόςωπα τα οποία
πρωταγωνίςτθςαν εκείνθ τθν εποχι.

Διάλογοσ Ορκοδόξων και Ρωμαιοκακολικϊν
Από το ζτοσ 1980 άρχιςε ο «κεολογικόσ διάλογοσ» μεταξφ των «αδελφϊν
Εκκλθςιϊν για τθν προϊκθςθ τθσ χριςτιανικισ ενότθτασ», προςβλζποντασ ςτθν
θμζρα που κα υπάρξει πλιρθσ ευχαριςτιακι κοινωνία (κοινόν ποτιριον) μεταξφ
τθσ Ορκόδοξθσ και τθσ Ρωμαιοκακολικισ Εκκλθςίασ.
τα κείμενα τθσ Βϋ Βατικάνειασ υνόδου και ςτισ μεταγενζςτερεσ επίςθμεσ
διακθρφξεισ τθσ Ρωμαιοκακολικισ Εκκλθςίασ οι Κακολικοί αναγνϊριςαν τθν
αποςτολικι διαδοχι τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ και τα μυςτιρια αυτισ.
Η Ορκόδοξθ Εκκλθςία απζρριψε τον όρο «αίρεςθ» για να χαρακτθρίςει το
Κακολικιςμό. Όςον αφορά τα μυςτιρια, ςε περίπτωςθ μεταςτροφισ ενόσ
κακολικοφ ςτθν Ορκοδοξία, δεν επαναλαμβάνουμε εκείνα τα μυςτιρια, τα
οποία επιτελζςκθκαν ςτθ Κακολικι Εκκλθςία.
Ο κεολογικόσ διάλογοσ ίςωσ οδθγιςει κάποτε ςε κάποια αποτελζςματα, ίςωσ και
όχι. Δεν το γνωρίηουμε προσ το παρόν. Όμωσ πρζπει, χωρίσ να περιμζνουμε τα
αποτελζςματα αυτά, να οικοδομοφμε τισ ςχζςεισ μασ με τουσ Κακολικοφσ εδϊ
και τϊρα, να τισ οικοδομοφμε με βάςθ τον αμοιβαίο ςεβαςμό και τθν επικυμία
ςυνεργαςίασ ςε εκείνουσ τουσ τομείσ, όπου μποροφμε ςιμερα να
ςυνεργαηόμαςτε χωρίσ να προδϊςουμε τισ αρχζσ μασ.

Επιςτροφι λειψάνων
Από το 1965, με τθν λιξθ τθσ Β' Βατικανισ υνόδου, τθσ
ςυναντιςεωσ του Πάπα με τον Πατριάρχθ Κωνςταντινουπόλεωσ
και τθσ άρςεωσ των ανακεμάτων ι τθσ ακοινωνθςίασ,
 άρχιςε ο «Διάλογοσ τθσ αγάπθσ» με πολλοφσ τρόπουσ,
 κυρίωσ με τθν επιςτροφι λειψάνων, αρχισ γενομζνθσ από τθν
επιςτροφι τθσ κάρασ του Αγίου Ανδρζου ςτθν Πάτρα.

Η παράδοςθ ςτισ 26 επτεμβρίου 1964 τθσ ςεπτισ Κάρασ ςτον μθτροπολίτθ Πατρϊν Κωνςταντίνο
από τον καρδινάλιο Μπζα τον αρχιεπίςκοπο Βίλλεμπρανσ και τον π. Πζτρο Ντυπρζ.

τις 27 Νοεμβρίου 2004 ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ.
Βαρθολομαίος επιστρέφει από τη Ρώμη φέρνοντας μαζί του πίσω τα ιερά
λείψανα των αγίων προκατόχων του Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου
του Χρυσοστόμου, για να αναπαυθούν στο φυσικό τους χώρο.

Η
Α.Θ.
Παναγιότης,
ο
Οικουμενικός
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, μετά του
Εξοχ. Καρδιναλίου κ. Walter Kasper, Προέδρου
του
Ποντιφικού
υμβουλίου
επί
της
προωθήσεως της ενότητος των Χριστιανών, ἐν
τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐμπροσθεν
των Ιερών Λειψάνων, την 30ή Νοεμβρίου, μετά
το
πέρας
της
Πατριαρχικής
και
Πολυαρχιερατικής θείας Λειτουργίας.

Ἄποψισ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων ἐκ τοῦ ςφνεγγυσ, ἐντόσ τῶν ὑαλίνων κιβωτιδίων, τά
ὁποῖα ἐμπεριζχονται εἰσ τάσ ἀλαβαςτρίνουσ λειψανοκικασ.

Ἡ ἐπίςθμοσ ἐπίςκεψισ τῆσ Αὐτοῦ Ἁγιότθτοσ τοῦ Πάπα Ρϊμθσ Βενεδίκτου ΙΣϋ πρόσ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον (29-30/11/2006).

Οι προςπάκειεσ διαλόγου
μεταξφ Ρωμαιοκακολικϊν και Ορκοδόξων ςιμερα
 Ο διάλογοσ αυτόσ ςυνεχίηεται μζχρι ςιμερα
 Οργάνωςθ ςυνεδρίων και κοινϊν εκδθλϊςεων
 Βαςικό πρόβλθμα θ ρωμαιοκακολικι Ουνία* (αίρεςθ με
ορκόδοξο μανδφα που υπακοφει ςτον Πάπα).
* Με τον υποτιμθτικό και αρνθτικά χρωματιςμζνο όρο Ουνία, εννοείται από
τον πλευρά τθσ ορκοδοξίασ «το κρθςκευτικό και πολιτικό ςχιμα, που
δθμιουργικθκε από τουσ ικφνοντεσ τθσ κακολικισ Εκκλθςίασ για τον
εκδυτικιςμό τθσ μθ λατινικισ Ανατολισ, τθν πνευματικοπολιτικι δθλαδι
υποταγι τθσ ςτθν εξουςία του Πάπα». Η Ουνία κεωρείται επικίνδυνθ και
αιρετικι για τον ορκόδοξο χριςτιανιςμό από τουσ κεματοφφλακζσ του.
Σφμφωνα μ' αυτό το ςχιμα, δθμιουργοφνται νζεσ «εκκλθςιαςτικζσ»
κοινότθτεσ, οι οποίεσ διατθροφν μεν εξωτερικά τον ορκόδοξο εκκλθςιαςτικό
τουσ ρυκμό (αμφίεςθ κλθρικϊν, λειτουργικό τυπικό, αρχιτεκτονικι ναϊν,
εικονογραφία κ.ά.), αναγνωρίηουν όμωσ τον Πάπα και μνθμονεφουν το
όνομά του ςτισ εκκλθςιαςτικζσ ακολουκίεσ.

Κοινι Διλωςθ Πάπα Φραγκίςκου και Οικουμενικοφ Πατριάρχθ Βαρκολομαίου
(Ιεροςόλυμα, 25-5-2014): 50 χρόνια μετά τθν άρςθ των ανακεμάτων
«2.- Η ςθμερινι αδελφικι μασ ςυνάντθςθ είναι ζνα νζο αναγκαίο βιμα ςτθν πορεία προσ
τθν ενότθτα, προσ τθν οποία μόνο το Άγιο Πνεφμα μπορεί να μασ οδθγιςει: ςτθν
κοινωνία μζςα ςτθ νόμιμθ διαφορετικότθτα. […] τθ διάρκεια αυτϊν των ετϊν ο Θεόσ,
πθγι κάκε ειρινθσ και αγάπθσ, μασ δίδαξε να κεωροφμε ο ζνασ τον άλλο μζλθ τθσ ίδιασ
χριςτιανικισ οικογζνειασ, υπό ζναν Κφριο και ωτιρα, τον Ιθςοφ Χριςτό, και να
αγαπιόμαςτε αμοιβαία, ζτςι ϊςτε να μποροφμε να ομολογοφμε τθν πίςτθ μασ ςτο ίδιο
Ευαγγζλιο του Χριςτοφ, όπωσ το παρζλαβαν οι Απόςτολοι, το εξζφραςαν και το
μετζδωςαν ς’ εμάσ οι Οικουμενικζσ φνοδοι και οι Πατζρεσ τθσ Εκκλθςίασ.
υνειδθτοποιϊντασ πλιρωσ ότι δεν ζχομε φκάςει τον ςκοπό τθσ πλιρουσ κοινωνίασ,
ςιμερα επιβεβαιϊνουμε τθ δζςμευςι μασ να ςυνεχίςομε να πορευόμαςτε μαηί προσ
τθν ενότθτα για τθν οποία ο Κφριοσ Χριςτόσ προςευχικθκε ςτον Πατζρα «να είναι όλοι
ζνα».
3.- υνειδθτοποιϊντασ ότι αυτι θ ενότθτα φανερϊνεται με τθν αγάπθ προσ τον Θεό και
τθν αγάπθ προσ τον πλθςίον, ποκοφμε τθν θμζρα κατά τθν οποία κα ςυμμετζχομε
επιτζλουσ μαηί ςτο ευχαριςτιακό ςυμπόςιο. Ωσ χριςτιανοί, ζχομε κακικον να
προετοιμαςτοφμε για να λάβομε αυτό το δϊρο τθσ ευχαριςτιακισ κοινωνίασ. […]
Επιτυγχάνοντασ αυτό τον ςτόχο, κα φανερϊςομε εμπρόσ ςτον κόςμο τθν αγάπθ του
Θεοφ, και ζτςι κα αναγνωριςτοφμε ωσ αλθκινοί μακθτζσ του Ιθςοφ Χριςτοφ».

Χωρίσ τθν ενότθτα ςτθν πίςτθ και τθν ευχαριςτιακι κοινωνία, θ ενότθτα μεταξφ
Ορκοδόξου Εκκλθςίασ και αιρετικϊν ζχει μόνο θκικό και κοινωνικό χαρακτιρα
Ο πατιρ Δθμιτριοσ τανιλοάε, κορυφαίοσ ορκόδοξοσ Ρουμάνοσ κεολόγοσ, λζει ότι κα
πρζπει να εφαρμόςουμε ορκόδοξεσ κεολογικζσ προχποκζςεισ ςτουσ διαλόγουσ, που
διεξάγει θ Ορκόδοξοσ Εκκλθςία με τισ αιρζςεισ και τισ κρθςκείεσ. Οι προχποκζςεισ αυτζσ
είναι οι εξισ : Να επιτευχκεί
α) ενότθτα ςτθ διοίκθςθ τθσ Εκκλθςίασ˙ δθλ. να αποδεχκοφν οι αιρετικοί και αλλόκρθςκοι
το ςυνοδικό ςφςτθμα διοικιςεωσ τθσ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ.
β) ενότθτα ςτθν Ορκόδοξθ πίςτθ και ηωι, όπωσ αυτζσ εκφράηονται ςτθν αγία παράδοςθ
τθσ Ορκοδοξίασ, ςτθν Αγία Γραφι, ςτισ αποφάςεισ των αγίων Οικουμενικϊν και Σοπικϊν
υνόδων, ςτουσ Ιεροφσ Κανόνεσ και ςτα ςυγγράμματα των αγίων Πατζρων και κεολόγων
τθσ Ορκοδοξίασ, και
γ) ενότθτα ςτθ κεία λατρεία τθσ Ορκοδοξίασ.
Και ο κορυφαίοσ ορκόδοξοσ Ρϊςοσ κεολόγοσ του 20ου αι., πατιρ Γεϊργιοσ Φλωρόφςκυ, επιςθμαίνει:
«αν μζλοσ και ιερεφσ τθσ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ πιςτεφω ότι θ Εκκλθςία, μζςα ςτθν οποία
βαπτίςκθκα και ανατράφθκα, είναι θ Εκκλθςία, θ αλθκινι Εκκλθςία, θ μόνθ αλθκινι Εκκλθςία. Και το
πιςτεφω αυτό για πολλοφσ λόγουσ: Ζνεκα τθσ προςωπικισ πεποικιςεωσ και ζνεκα τθσ εςωτάτθσ
βεβαιϊςεωσ του Αγίου Πνεφματοσ, που πνζει ςτα μυςτιρια τθσ Εκκλθςίασ και ζνεκα των όςων είναι
δυνατόν να γνωρίηω από τθν Αγία Γραφι και από τθν κακολικι (ορκόδοξθ) παράδοςθ τθσ Εκκλθςίασ.
Είμαι υποχρεωμζνοσ, λοιπόν, να κεωρϊ όλεσ τισ υπόλοιπεσ χριςτιανικζσ «εκκλθςίεσ» ωσ
ελαττωματικζσ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ μπορϊ να προςδιορίςω αυτζσ τισ ελλείψεισ των άλλων
«εκκλθςιϊν» με απόλυτθ ακρίβεια. Γι’ αυτό, λοιπόν, θ ζνωςθ των Χριςτιανϊν, για μζνα, ςθμαίνει
ακριβϊσ τθν παγκόςμια επιςτροφι ςτθν Ορκοδοξία. Δεν ζχω καμία απολφτωσ ομολογιακι
πεποίκθςθ˙ θ πεποίκθςι μου ανικει αποκλειςτικά ςτθν Una Sancta, ςτθ «Μίαν, Αγίαν, Κακολικιν,
Αποςτολικιν Εκκλθςίαν», τθν Ορκοδοξίαν».

Όςοι ζφυγαν από τθν Εκκλθςία είναι ςχιςματικοί και αιρετικοί
Δεν υπάρχουν Εκκλθςίεσ και ομολογίεσ, απλϊσ αποκόπθςαν από τθν Εκκλθςία και
πρζπει να κεωροφνται αιρετικοί και ςχιςματικοί.
Η Ορκόδοξθ Εκκλθςία προςευχόμενθ πάντοτε «ὑπὲρ τῆσ τῶν πάντων ἑνϊςεωσ»
πιςτεφω ότι εννοεί τθν επιςτροφι και ζνωςθ μαηί τθσ όλων αυτϊν που αποκόπθκαν
και απομακρφνκθκαν από αυτιν, αιρετικϊν και ςχιςματικϊν, αφοφ απαρνθκοφν τθν
αίρεςθ ι το ςχίςμα τουσ και φφγουν από αυτά και με μετάνοια και με τθν
προβλεπόμενθ από τουσ ιεροφσ κανόνεσ διαδικαςία ενςωματωκοφν και ενταχκοφν ενωκοφν - με τθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία.
Η Ορκόδοξθ Εκκλθςία του Χριςτοφ ουδζποτε απϊλεςε τθν «ἑνότθτα τῆσ πίςτεωσ καὶ
τὴν κοινωνίαν τοῦ ἁγίου Πνεφματοσ» και δεν δζχεται τθ κεωρία τθσ αποκατάςταςθσ
τθσ ενότθτασ των «εἰσ Χριςτὸν πιςτευόντων», γιατί πιςτεφει ότι θ ενότθτα των «εἰσ
Χριςτὸν πιςτευόντων» υπάρχει ιδθ ςτθν ενότθτα όλων των βαπτιςμζνων τζκνων τθσ
μεταξφ τουσ και μετά του Χριςτοφ «ἐν τῇ ὀρκῇ πίςτει» τθσ, που δεν υπάρχει ςτουσ
αιρετικοφσ ι ςχιςματικοφσ και γι’ αυτό εφχεται γι’ αυτοφσ τθν «ἐν μετανοίᾳ»
επιςτροφι τουσ ςτθν Ορκοδοξία.
Όςον αφορά το «Παγκόςμιο υμβοφλιο Εκκλθςιϊν», ς’ αυτό θ Ορκόδοξθ Εκκλθςία
κεωρείται ωσ «μία ἐκ τῶν Ἐκκλθςιῶν» ι κλάδοσ τθσ μίασ Εκκλθςίασ που ψάχνει και
αγωνίηεται για τθν πραγμάτωςι τθσ ςτο παγκόςμιο υμβοφλιο Εκκλθςιϊν. Αλλά για μασ
μία και μοναδικι είναι θ Εκκλθςία του Χριςτοφ που ομολογοφμε ςτο φμβολο τθσ
Πίςτεωσ και όχι πολλζσ».
Μθτροπολίτθσ Λεμεςοφ Ακανάςιοσ

Ευχαριςτϊ για
τθ ςυνεργαςία

Τζλοσ

.

