·

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ TOY ΠΑΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η επηθείκελε επίζθεςε ηνπ Πάπα ζηελ Ειιάδα, ύζηεξα από επίζεκε πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο, έρεη πξνθαιέζεη ηελ αληίδξαζε κεξίδαο
ηνπ Κιήξνπ θαη νξηζκέλσλ πηζηώλ, πνπ δηθαηνινγνύλ ηελ ζέζε ηνπο ιόγσ :
- Τσλ δνγκαηηθώλ δηαθνξώλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ δύν Εθθιεζηώλ,
ζεσξώληαο ηνλ ίδην ηνλ Πάπα αηξεηηθό
- Τεο ζηάζεο ηεο Καζνιηθήο Εθθιεζίαο έλαληη ηεο Οξζνδόμνπ, πνπ δελ ππήξμε
πάληνηε εηιηθξηλήο θαη θηιάδειθνο, αθόκα θαη όηαλ δηέηξερε ζαλάζηκν
θίλδπλν. Αδηακθηζβήηεηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ζηεξίδνπλ ηηο αηηηάζεηο ησλ
Οξζνδόμσλ θαη ηέινο
- Πνιιώλ άιισλ θαη δηαθόξσλ ιόγσλ, ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη ηνπ
παξόληνο.
Με θαηαλόεζε ζα γίλνληαλ δεθηέο θάπνηεο αληηδξάζεηο, εθόζνλ ζα βξηζθόηαλε ζηα
πιαίζηα ηεο ινγηθήο θαη ηεο εππξέπεηαο, αλ θαη ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν νη ζρέζεηο κεηαμύ
Χξηζηηαλώλ, ηόζν ζαλ ελέξγεηεο όζν θαη ζαλ αληηδξάζεηο, λα δηέπνληαη από ηελ Αγάπε
θαη ηελ Αιιεινθαηαλόεζε, βάζξα ηεο Χξηζηηαληθήο ζξεζθείαο. Σε θάζε όκσο
πεξίπησζε πλεύκα ππεξνςίαο θαη θαλαηηζκνί, πνπ εθηξέθνπλ ερζξόηεηα θαη
αληηθνηλσληθή δξάζε, δελ έρνπλ ζέζε ζηελ δσή ελόο αιεζηλνύ ρξηζηηαλνύ.
Οη επί αηώλεο θνηλή πνξεία ησλ δύν εθθιεζηώλ απνδεηθλύεη όηη νη δνγκαηηθέο
δηαθνξέο πνπ «αλαθαιύθζεθαλ» αξγόηεξα θαη ηα εμ απηώλ πξνεξρόκελα εκπόδηα
ζπλελλόεζεο κεηαμύ ησλ δελ είλαη αλππέξβιεηα θαη πξέπεη λα μεπεξαζηνύλ. Γηαηί
πνιύ θξάηεζε ε κεηαμύ ησλ δύν εθθιεζηώλ δηακάρε θαη κεγάιν θαθό πξνθάιεζε ζηνλ
Χξηζηηαληζκό.
Καηξόο ινηπόλ είλαη νη δύν εθθιεζίεο λα πξνζεγγίζνπλ ε κία ηελ άιιε θαη λα
αξρίζεη κεηαμύ ηνπο έλαο εηιηθξηλήο Χξηζηηαληθόο δηάινγνο, ώζηε λα αξζνύλ νη παιηέο
θαη δύζθνια θαηαλνεηέο ζήκεξα αληηζέζεηο.
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί όκσο ν δηάινγνο απηόο, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα ππάξμεη
επαθή ησλ δύν κεξώλ. Εάλ ινηπόλ ε επίζθεςε ηνπ Πάπα ζηε ρώξα καο κπνξεί λα είλαη
ε απαξρή κηαο εηιηθξηλνύο ζρέζεο κεηαμύ Οξζνδόμσλ θαη Καζνιηθώλ, ηόηε αζθαιώο
ζα έρεη γίλεη έλα ζεκαληηθό θαη πνιύ εππξόζδεθην βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεύζπλζε.
Οπσζδήπνηε όκσο αθνύ ν Πνληίθεθαο ζα είλαη επίζεκνο θηινμελνύκελνο ζηε
ρώξα καο, ηελ παηξίδα ηνπ Ξελίνπ Δηόο, επηβάιιεηαη λα γίλεη δεθηόο κε θηινθξνζύλε
θαη κε όιεο ηηο ηηκέο πνπ αξκόδνπλ ζηα αμηώκαηά ηνπ, ζαλ Αξρεγνύ Κξάηνπο θαη
Αξρεγνύ κηαο κεγάιεο Εθθιεζίαο.
Οη αληηηηζέκελνη ζηελ επίζθεςε, εάλ λνκίδνπλ όηη πξέπεη λα εθθξάζνπλ δεκνζία
ηελ αληίζεζή ηνπο, αο έρνπλ ππόςε ηνπο όηη απηό ζα πξέπεη λα γίλεη ζηα πιαίζηα ηεο
θνζκηόηεηαο, ρσξίο θαλαηηζκνύο θαη αθξόηεηεο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε είλαη βέβαην
πσο ζα πξνζβάινπλ δηεζλώο ηελ ρώξα καο θαη ζα δπζθεκήζνπλ ηελ Οξζνδνμία, ε
νπνία δελ λνκίδσ όηη απεηιείηαη από κηα πξνζθπλεκαηηθή επίζθεςε ηνπ γεξαηνύ
Πνληίθεθα , νύηε θαη ε πίζηε ησλ Οξζνδόμσλ θηλδπλεύεη λα θινληζζεί απ' απηή.
Αληίζεηα πηζηεύσ όηη ε επίζθεςε ηνπ Πξνθαζεκέλνπ ηεο Καζνιηθήο Εθθιεζίαο, ζα
δώζεη ηελ επθαηξία ζηελ Οξζνδνμία λα πξνβάιιεη ηηο αξρέο θαη ηελ πλεπκαηηθόηεηά
ηεο, παξάιιεια δε ζα απνδείμεη όηη όρη κόλνλ εύρεηαη αιιά θαη ελεξγά κνρζεί γηα ηελ
Έλσζε ησλ Εθθιεζηώλ.
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