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Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος 
πιστός τηρητής καί συνεχιστής τῆς θέσεως καί τοῦ ρόλου

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία καί τό Οὐκρανικό

Ἐλλογιμ. Γρηγορίου Λαρεντζάκη
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Γκράτς Αὐστρίας

Ἄρχοντος Μ. Πρωτονοταρίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

Τό θέμα ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑ-
ΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ εἶναι πάντα ἐπίκαιρο καί σο-
βαρό γιά ὁλόκληρη τήν Ὀρθοδοξία μας. Γιά τόν λόγο αὐτό ὁ ἑκάστοτε
Οἰκουμενικός Πατριάρχης μέ συνειδητή εὐθύνη ἀγωνίζεται γιά τήν τήρηση
τῆς θέσεως καί τοῦ ρόλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός ὄφελος
τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ ρόλος αὐτός εἶναι ζῶσα μαρτυρία καί θυσιαστικό μαρ-
τύριον, ὅπως ἔχει ἀποδείξει ἡ μακραίωνη ἱστορία του. Ὅπως ἔχει ἀποδείξει
καί ἀποδεικνύει καθημερινά καί ἡ πολυδιάστατη τριακονταετής διακονία
τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ τοῦ Α΄,
ὁ ὁποῖος τονίζει ἀπεριφράστως, ὅτι ὄχι μόνον δέν θά παραιτηθεῖ, ἀλλά καί
ὅτι δέν ἔχει κἄν τό δικαίωμα νά παραιτηθεῖ τῶν δικαιωμάτων τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου.1 «Τοιοῦτον θέλομεν Ἀρχιερέα», καί «τοιοῦτον ἔχο-
μεν Ἀρχιερέα». Εἰς τοιοῦτον Ἀρχιερέα καί Οἰκουμενικόν Πατριάρχην
εὐχόμεθα μέ βαθύτατο εὐγνώμονα σεβασμό ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ ΔΕΣΠΟΤΑ!

Στήν παρούσα ἐργασία θά περιορισθῶ καί πάλι ὄχι λεπτομερῶς, μόνον
στόν ρόλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐντός τῆς Ὀρθοδοξίας. Παρα-
μένω, λοιπόν στήν ἐνδοορθόδοξη θέση, τά καθήκοντα, τά δικαιώματα καί
τήν μαρτυρική διακονία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ πιστοῦ
τηρητοῦ καί συνεχιστοῦ τοῦ ρόλου αὐτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρ-
θολομαίου τοῦ Α’.

Ἐνῶ ὅμως θά ἔπρεπε τό θέμα αὐτό νά εἶναι θέμα ἀποτιμήσεως καί ἀνα-
γνωρίσεως μιᾶ ἀγλαοκάρπου καί ποικιλόμορφης θετικῆς, ἔστω καί θυσια-
στικῆς καί μαρτυρικῆς πορείας τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἔχει γίνει δυστυχῶς καί ἀντικείμενο πολλῶν
συζητήσεων, ἀντιπαραθέσεων καί σκληρῶν ἀβάσιμων καί ἀνιστόρητων ἐπι-
θέσεων τόσον ἐναντίον τοῦ Θεσμοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου,
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1 https://romalewfronimati.blogspot.com/2021/01/blog-post_52.html



ὅσον καί προσωπικῶς ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολο-
μαίου. Πρέπει δέ νά διαπιστωθεῖ, ὅτι ἡ ἔκθεση τῶν ἱστορικῶν δεδομένων
καί κατά συνέπειαν καί ἡ διαλεύκανση πολλῶν ἀποριῶν καί διαστρεβλώ-
σεων δέν ἀποτελεῖ τρόπον τινά ἀπολογίαν, λόγω αἰσθημάτων ἐνοχῆς καί
τύψεων συνειδήσεως, ἀλλά ἀντικειμενική ἀπάντηση καί διόρθωση τῶν
προκαταλήψεων καί τῶν συνειδητῶν συκοφαντιῶν κατά τοῦ Θεσμοῦ καί
τοῦ φέροντος τόν Θεσμόν αὐτόν εἰς τούς ὤμους του μίαν ὁλόκληρη τρια-
κονταετία πρός ἀντικειμενική ἀξιολόγηση καί ἐνίσχυση τοῦ ἀναγκαίου
αὐτοῦ Θεσμοῦ πρός ὄφελος ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ποία εἶναι ἡ θέση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
στήν κοινωνία τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν;2

Γιά νά ἀπαντηθῆ τό ἐρώτημα αὐτό πρέπει ὁπωσδήποτε νά γίνει μιά ἱστο-
ρική ἀναδρομή στήν ἐποχή τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς πρώτης χιλιε-
τίας, οἱ ὁποῖες καί σήμερα ἀποτελοῦν γιά τήν Ὀρθοδοξία μας τήν ὑψίστη
αὐθεντία στήν διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας,διότι, ὡς φαίνεται, ἔχει λησμονηθεῖ
ἀπό ὁρισμένους, ἀλλά καί ἀπό ὁρισμένες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.

Εἶναι γνωστόν, ὅτι τόσον ἡ καταπολέμηση τῶν αἱρέσεων, ὅσον καί ἡ
σωστή, ἡ ὀρθόδοξη διατύπωση τῶν Δογμάτων, καθώς ἐπίσης καί ἡ ρύθμιση
τῶν διοικητικῶν προβλημάτων δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξουν μέχρι καί
σήμερον χωρίς τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

Ἡ ἰδιαίτερη, λοιπόν θέση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Ἐκκλη-
σία γενικώτερα χρονολογεῖται ἀπό τήν ἵδρυση καί τά πανηγυρικά ἐγκαίνια
τῆς νέας πρωτεύουσας τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας στήν Κωνσταντινού-
πολη ἀπό τόν Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο τό ἔτος 330. Καί πρέπει νά το-
νισθῆ ἐδῶ, ὅτι δέν πρόκειται γιά τήν πρωτεύουσα μόνο τοῦ ἀνατολικοῦ
τμήματος τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ἤ ὅπως ἐσφαλμένα ὑπάρχει ἡ
ἄποψη, ὅτι πρόκειται γιά τήν πρωτεύυσα τῆς «Βυζαντινῆς» Αὐτοκρατορίας.
Πρόκειται γιά τήν νέα πρωτεύουσα ὁλόκληρης τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατο-
ρίας τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς Δύσεως, πρόκειται γιά τήν «Νέα Ρώμη».

Ἡ ἰδιαίτερη θέση καί τό κῦρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς νέας πρωτεύουσας,
δηλ. τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐπικυρώθηκε ἀπό τήν Δευτέρα Οἰκουμενική
Σύνοδο, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στήν Κωνατντινούπολη τό ἔτος 381.
Ὁ 3ος Κανόνας ἀναφέρει: «Τόν μέντοι Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπον ἔχειν
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2 Πρβλ. Grigorios Larentzakis,Das Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel. Seine
gesamtorthodoxen Aufgaben, Kathpress Sonderpublikation Nr. 2/2007. Τοῦ Ἰδίου, Die Stru-
kturen der Orthodoxen Kirche und das Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel.
Seine gesamtorthodoxen Aufgaben, Una Sancta 2008, 207-224.



τά πρεσβεῖα τῆς τιμῆς μετά τόν τῆς Ρώμης ἐπίσκοπον διά τό εἶναι αὐτήν Νέαν
Ρώμην».3 Ἡ αἰτιολογία εἶναι σαφής: «διά τό εἶναι αὐτήν Νέαν Ρώμην», δηλ.
ἐπειδή ἡ Κωνσταντινούπολις εἶναι ἡ νέα πρωτεύουσα. .4 Τά ἐκκλησιαστικά
κέντρα, τά ὁποῖα ἤδη ἔχουν μεγίστη σημασία καί ἡ κανονική σειρά των
εἶναι: Ρώμη, Κωνσταντινούπολις, Ἀλεξάνδρεια καί Ἀντιόχεια μέ αὐτόνομες
διοικητικές ἁρμοδιότητες. Αὐτή ἦταν ἡ τάξις τῆς Ἐκκλησίας μετά τήν Β’
Οἰκουμενική Σύνοδο τό 381.

Τοῦτο σημαίνει, ὅτι ὁ Κανών αὐτός οὔτε κατά τοῦ Ρώμης ἀναφέρεται, ἡ
ὁποία παραμένει «πρωτόθρονος», ἀλλά οὔτε καί κατά τοῦ Ἀλεξανδρείας.
Ὅμως γιά τήν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως ἔχει μεγίστη σημασία,
ὡς ἐντολή, ἀλλά καί ὡς θυσία.5 Ἡ μακραίωνη ἱστορία τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου ἀποτελεῖ ζωντανή μαρτυρία συνδιασμένη μέ τό μαρτύριο.

Κατά τήν Δ’ Οἰκουμενική Σύνοδο, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε τό 451
στήν Χαλκηδόνα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἐκτός τῶν πολύ σοβαρῶν δογματικῶν
ἀποφάσεών της γιά τήν διδασκαλία τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ, ἀποφα-
σίσθηκε καί χορηγήθηκε καί ἡ αὐτονομία στήν Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων καί
καθορίσθηκε ἡ σειρά καί ἡ τάξη τῶν σπουδαιοτάτων ἐκκλησιαστικῶν κέν-
τρων, τά ὁποῖα εἶναι γνωστά ὡς Πατριαρχεῖα: Ρώμης, Κωνσταντινουπό-
λεως, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καί Ἱεροσολύμων. Δηλ. τήν γνωστή
Πενταρχία στήν Ἐκκλησία.6

Γιά τό Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως ἔπαιξε ἡ Δ΄ Οἰκουμενική Σύ-
νοδος πολύ σημαντικό ρόλο μέ τούς Κανόνες της 9, 17 καί 28. Ὁ 28ος Κα-
νόνας τῆς Οἰκουμενικῆς αὐτῆς Συνόδου ἐπικυρώνει τόν 3ο Κανόνα τῆς 2ας
Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί συγκεκριμενοποιεῖ τήν δικαιοδοσία τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου μέ τήν ἐπέκτασή της στίς ἐπαρχίες Ἀσίας, Πόντου
καί Θράκης καί τῆς Διασπορᾶς.

Οἱ Κανόνες 9 καί 17 τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου παραχωροῦν ἐπίσης
εἰς τό Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως καί τήν δυνατότητα τοῦ ἐκκλή-
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3 Ράλλη /Ποτλῆ, Σύνταγμα, Β΄ 170-171.
4 Franz Dvornik, Byzanz und der römische Primat, Stuttgart 1966, 47.
5 Chrysostomos Konstantinidis,, Metropolit von Myra, später von Ephesos, Die historisch-

dogmatischen Voraussetzungen der Ökumenizität des II. Ökumenischen Konzils, in: Das
gemeinsame Credo. 1600 Jahre seit dem Konzil von Konstantinopel, hg. im Auftrag von Pro
Oriente von Theodor Piffl-Percevic und Alfred Stirnemann, Innsbruck-Wien 1983, 134.

6 Βλ. Φειδᾶ Προϋποθέσεις διαμορφώσεως τοῦ θεσμοῦ τῆς πενταρχίας τῶν πατριαρχῶν,
ἐπίδρασις τῶν πρεσβείων καί τοῦ δικαίουτῶν χειροτονιῶν ἐπί τῆς ἐξελίξεωςτῆς ἐκκλησια-
στικῆς διοικήσεως ἄχρι καί τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (451) Ἀθήνα 1969. Ferdinad
Gahbauer, Die Pentarchietheorie. Ein Modell der Kirchenleitung von den Anfängen bis
zur Gegenwart, Frankfurt am M. 1993.



του, δηλ. νά δικάζωνται τελεσίδικα εἰς αὐτό καί περιπτώσεις κληρικῶν καί
ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖες ἔχουν δικασθῆ στῖς τοπικές Ἐκκλησίες.7 Ἐνδιαφέροντα
εἶναι ὅσα συζητήθηκαν καί ἀποφασίσθηκαν καί στήν Σύνοδο Κωνσταντι-
νουπόλεως τοῦ 1663 ὑπό τήν Προεδρεία τοῦ Πατριάρχου Διονυσίου τοῦ Γ
μέ σύμφωνο γνώμη τῶν Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας Παϊσίου, Ἀντιοχείας Μα-
καρίου καί Ἱεροσολύμων Νεκταρίου: «Εἰ τῷ Κωνσταντινουπόλει ἐφεῖται
πᾶσα κρίσις ἄλλων Ἐκκλησιῶν καὶ παρ᾽ αὐτοῦ λαμβάνει ἑκάστη ὑπόθεσις
ἐκκλησιαστικὴ πέρας» Ἡ ἀπάντηση εἶναι ξεκάθαρη: «Αἱ ὑποθέσεις πᾶσαι
τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τὸν τῆς Κωνσταντινουπόλεως Θρόνον ἀναφέρονται καὶ
παρ᾽ αὐτοῦ τὰς ἀποφάσεις λαμβάνουσιν ὡς τὰ ἴσα Πρωτεῖα κατὰ τοὺς κανό -
νας ἔχοντος τῆς Παλαιᾶς Ρώμης».8 Ἡ προσπάθεια τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου
Andreas Novikov νά ὑποβαθμίσει τήν ἄποψη τῶν τεσσάρων Πατριαρχῶν
καί νά τήν χαρακτηρίσει ὡς τόν «ἀνατολικόν παπισμό» δέν πείθει.!9

Γιά τά δικαιώματα αὐτά ἀναφέρει ὁ γνωστός καθηγητής Ἰωάνης May-
endorf τά ἑξῆς: «Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔχει τό δικαίωμα τῶν πρω-
τοβουλιῶν, τό ὁποῖον τοῦ ἀναγνωρίζουν καί οἱ ἄλλοι Πατριάρχες γιά τά
κοινά θέματα. Ἡ Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος παρεχώρησε στό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο τό ἐξαιρετικό δικαίωμα (Κανών 17) νά δέχεται καί ἐκκλήσεις
γιά περιπτώσεις πού ἔχουν δικασθῆ στίς διάφορες τοπικές Ἐκκλησίες».10 Ὁ
ἐπίσκοπος Ἀβὐδου, νῦν Μητροπολίτης Κρήνης Κύριλλος παραπέμπει καί
στόν κανονολόγο Ἀριστηνό ἐπιβεβαιόνοντας τά ἀνωτέρω.11 Καί ὁ ρωμαι-
οκαθολικός θεολόγος Carl Joseph von Hefele, ὁ ὁποῖος συνέγραψε τήν μνη-
μειώδη Ἱστορία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, διαπιστώνει, ὅτι «οἱ Κανόνες
912 καί 1713 τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, οἱ ὁποῖοι παραχωροῦν στόν Πα-
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7 Ράλλη-Ποτλή,, Σύνταγμα τῶν Ἱερῶν Κανόνων, Bd. 6, S. 429: «τῷ Κωνσταντινουπό-
λεως προέδρῳ, ἔξεστι καί τάς ἐν τοῖς ἄλλοις θρόνοις γινομένας ἀμφισβητήσεις ἐπιτηρεῖν
καί διορθοῦσθαι καί πέρας ἐπιτιθέναι ταῖς κρίσεσιν».

8 Κ. Δεληκάνη, Πατριαρχικὰ Ἔγγραφα, Γ´, Κωνσταντινούπολις 1905, 102-103 καὶ 116.
9 Erzpriester Andreas Noviko 06.05.2019 19:59, Περί του Τόμου των πατριαρχών της

Ανατολής του 1663: κατά πόσο δικαιολογεί αυτός τις αξιώσεις του Κωνσταντινουπόλεως
επί ειδικών δικαιωμάτων εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Υπέρ της ενότητας της Ρωσικής
Εκκλησίας, ΡΩΣΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ, https://mospat.ru/gr/2019/05/06/news173824/

10 J. Mayendorf, Die Orthodoxe Kirche gestern und heute, Salzburg 1963, 165.
11 Κυρίλλου Ἀβύδου, νῦν Μητροπολίτου Κρήνης, Ὁ Θρόνος τῆς Κωνσταντινουπόλεως

στὸ Πηδάλιο καὶ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας „Μποροῦσε νὰ ὑπάρξει μιὰ πιὸ σαφὴς διατύ-
πωση γιὰ τὸ προνόμιο τοῦ Κωνσταντινουπόλεως νὰ δέχεται Ἐκκλήτους ἀπὸ ἄλλες ὑπε-
ρόριες δικαιοδοσίες; Εἶναι σημαντικὴ ἡ ἐπισήμανση τοῦ Ἀλεξίου Ἀριστηνοῦ, ὅτι οὐδεὶς
ἄλλος θρόνος ἔλαβε ἕνα τέτοιο προνόμιο, οὔτε ἀπὸ τοὺς νόμους οὔτε ἀπὸ τοὺς κανόνες.“
https://www.romfea.gr/images/article-images/2019/01/othronostispoleos.pdf



τριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ἰδιαίτερα δικαιώματα, πρέπει νά θεωροῦνται
ὡς εἰσαγωγή καί προετοιμασία καί γιά τόν 28ο Κανόνα. Οἱ Κανόνες αὐτοί
γίνονται κατανοητοί, ἐφ’ ὅσον εἶναι γνωστόν, ὅτι ἡ Ἐνδημοῦσα Σύνοδος
στήν Κωνσταντινούπολη ἀποτελοῦσε ἤδη στήν πράξη πρό πολλοῦ μία δι-
καστική Ἀρχή, ἡ ὁποία ἐκδίκαζε ὑποθέσεις καί ἐπισκόπων καί ἐκτός τῆς δι-
καιοδοσίας τῶν Ἐξάρχων των».14

Μετά τόν χωρισμό καί τήν ἀποξένωση μεταξύ τῆς Δυτικῆς καί τῆς Ἀνα-
τολικῆς Ἐκκλησίας ὁ δεύτερος Θρόνος τοῦ Χριστιανισμοῦ τῆς πρώτης χι-
λιετίας, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖο, ἔρχεται στήν πρώτη θέση καί γίνεται
τό πρῶτον Πατριαρχεῖο, ἡ Πρωτόθρονη Ἐκκλησία τῆς Ἀνατολῆς, πρᾶγμα
τό ὁποῖον ἰσχύει ἀκόμη μέσα στήν Ὀρθοδοξία μέ ὅλα τά δικαιώματα καί τά
καθήκοντα, τά ὁποῖα στηρίχθησαν στίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συ-
νόδων. Αὐτή τήν πορεία ἀκολουθεῖ καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μέχρι
σήμερα, μεχρι καί τήν χορήγηση τῆς Αὐτoκεφαλίας στήν Ὀρθόδοξο
Ἐκκληςἰα τῆς Οὐκρανίας. Ἡ συμπερασματική διαπίστωση τοῦ J. Mayendorf
εἶναι ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία χρειάζεται τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.15

Γιά τό ἔκκλητο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος γράφει καί ὁ π. Γεώργιος Τσέτσης:«Τό «ἔκκλητο» εἶναι ἕνα θε-
σμικό προνόμιο, τό ὁποῖο παρεχώρησε στήν Ἐκκλησία Κωνσταντινουπό-
λεως ἡ Δ΄ Οἰκουμενκή Σύνοδος (451), μέ τούς 9ο καί 17ο κανόνας της,
προκειμένου ἡ Πρώτη τῆς Ὀρθοδοξίας Καθέδρα νά ἀποφαίνεται τελεσίδικα
ὁσάκις ἀναφύονται διαφορές μεταξύ Ἐπισκόπων καί τῆς προϊσταμένης
ἐκκλησιαστικῆς τους Ἀρχής (τήν ἐποχή ἐκείνη τῶν Ἐξάρχων καί τῶν Μη-
τροπολιτῶν), καί νά ρυθμίζει ἔκτακτες ἀνάγκες καί καταστάσεις. Καθώς
ἀποφαίνεται ὁ σχολιαστής τῶν Ἱ. Κανόνων Ματθαῖος Βλάσταρις, «τῶ Κων-
σταντινουπόλεως προέδρῳ, ἔξεστι καί τάς ἐν τοῖς ἄλλοις θρόνοις γινομένας
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12 „Εἰ δὲ πρὸς τὸν τῆς αὐτῆς ἐπαρχίας μητροπολίτην, ἐπίσκοπος, ἢ κληρικὸς ἀμφισβη-
τοίη, καταλαμβανέτω τὸν ἔξαρχον τῆς διοικήσεως, ἢ τὸν τῆς βασιλευούσης Κωνσταντι-
νουπόλεως θρόνον, καὶ ἐπ' αὐτῷ δικαζέσθω.“

13 „Εἰ δέ τις ἀδικοῖτο παρὰ τοῦ ἰδίου μητροπολίτου, παρὰ τῷ ἐξάρχῳ τῆς διοικήσεως, ἢ
τῷ Κωνσταντινουπόλεως θρόνῳ δικαζέσθω, καθά προείρηται.“

14 Carl Josef Hefele, Conciliengeschichte nach den Quellen bearbeitet, Bd II, Freiburg
in Br. 1875, 535.

15 „dass die Orthodoxe Kirche das Ökumenische Patriarchat braucht.“ J. Meyendorf,
The Orthodox Church, Syoset, N.Y., vl. 14, no: 4, April 1978, p. 4. Zit. Bei Chrysostomos
Konstantinidis, Πρωτεῖον, πρεσβεῖα τιμῆς καί εὐθύνη διακονίας εἰς τό σύστημα καί τήν
ζωήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, in: Ἐπιστημονική Ἐπετερηδία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 26, Θεσσαλονίκη, 1981, 23. Wilhelm de Vries, Geleit-
wort zu deutschen Ausgabe, στό: Metropolit Maximos von Sardes, Das Ökumenische Pa-
triarchat in der orthodoxen Kirche, Freiburg, Basel, Wien 1980, 5.



ἀμφισβητήσεις ἐπιτηρεῖν καί διορθοῦσθαι καί πέρας ἐπιτιθέναι ταῖς κρίσε-
σιν». (βλ. Ράλλη-Ποτλή, στ΄, σελ.429)16.

Ἡ ἵδρυση τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν
κατά τήν Β΄ χιλιετία

Γιά νά γίνει ἀντιληπτή αὐτή ἡ συνέχεια τῶν καθηκόντων καί τῶν δικαιω-
μάτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἐπί τῆς πατριαρχίας τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου μέχρι καί σήμερα θεωρεῖται μία
περιληπτική ἀνασκόπηση καί τῆς χορηγήσεως τοῦ Αὐτοκεφάλου στίς
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες κατά τήν δεύτερη χιλιετία χρήσιμη καί ἀναγκαία.

Πρίν προχωρήσουμε ὅμως στό θέμα αὐτό πρέπει νά λεχθῆ, ὅτι ἡ ἔκταση
δικαιοδοσίας τῶν περισσοτέρων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ὑπῆρξε μέρος
τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀπό τήν ὁποία χειραφε-
τήθησαν καί ἀπό θυγατρικές Ἐκκλησίες ἔγιναν ἀδελφές ἀνεξάρτητες καί
Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες μέ θυσίες καί παραχωρήσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου.

Βέβαια δέν ὀνειρεύομαι τήν ἐπαναφορά καμμιᾶς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλη-
σίας στήν προτέρα της κατάσταση ὡς μέρος καί τμῆμα τῆς ἀμέσου δικαιο-
δοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, οὔτε καί θεωρῶ ἀναγκαία τήν
συνεχή δέσμευση καί ἐξάρτηση τῶν εὐεργετηθεισῶν Ἐκκλησιῶν λόγω
εὐγνωμοσύνης γιά τήν χειραφέτησή των καί γιά τήν ἀνάδειξή των εἰς ἀνε-
ξάρτητες καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, μερικές δέ καί σέ Πατριαρχεῖα.

Ὅμως δέν εἶναι χωρίς σημασία τό γεγονός τῆς συνεχοῦς θυσιαστικῆς
σμικρύνσεως τῆς ἀμέσου δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στά
σημερινά του διοικητικά ὅρια πρός ὄφελος τῶν ἄλλων ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν
καί παρά τό γεγονός αὐτό νά συκοφαντεῖται τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο
γιά ἰμπεριαλιστικές τάσεις, ἀκριβῶς ἀπό Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες ὀφείλουν τήν
ὕπαρξή των ὡς ἀδελφές Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες στήν παραχώρηση ἐκ μέ-
ρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου περιοχές τῆς δικαιοδοσίας του.
Ὁπωσδήποτε δέν ἀποτελεῖ ἐπίσης καί χριστιανική ἀρετή ὡρισμένες Αὐτο-
κέφαλες Ἐκκλησίες σήμερα νά τονίζουν, ὅτι αὐτές εἶναι μεγαλύτερες καί
πολυπληθέστερες, ἄρα καί σημαντικώτερες ἀπό τήν μητέρα των Ἐκκλησία,
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖον καί ἐχάρισε σέ αὐτές τήν ἀνεξαρ-
τησία, τήν Αὐτοκεφαλία καί σέ ὁρισμένες περιπτώσεις μάλιστα καί τήν Πα-
τριαρχική ἀξία.
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16 Γεωργίου Τσέτση, Μεγάλου Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἡ
διαχρονική ἰσχύς τοῦ "ἐκκλήτου", http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=arti-
cle&aid=1805, 6 Μαρτίου 2010.



Βέβαια στά πλαίσια τῆς ἐργασίας αὐτῆς δέν εἶναι δυνατόν νά ἐκτεθοῦν
μέ λεπτομέρεια οἱ ἐξελίξεις ὅλων τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Θά περιο-
ρισθῶ μόνον σέ βασικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἔχουν σχέση καί μέ τήν σημερινή
κατάσταση ἐντός τῆς Ὀρθοδοξίας.

Γενικά πρέπει νά τονισθεῖ, ὅτι ὅλες οἱ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες
ἱδρύθηκαν τήν Β΄ χιλιετία ἔγιναν μέ ἱδρυτικές πράξεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου. Ἐάν ἀμφισβητηθεῖ μία Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία πρέπει νά
ἀμφισβητηθοῦν ὅλες. Προσπάθειες ἄλλων Ἐκκλησιῶν πρός χορηγία Αὐτο-
κεφαλίας σέ ἄλλες Ἐκκλησίες παρέμειναν ἄκυρες καί ἀνενέργητες. Μόνον
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἔχει μέχρι σήμερα τό δικαίωμα αὐτό.17

Τό Πατριαρχεῖον Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας. Μετά τόν ἐκχριστιανισμό
τῶν Ρώσων ἀπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τήν ἐποχή τοῦ Τσάρου Βλα-
δίμηρου τόν 10ο αἰῶνα, διοργανώθηκε ἡ Ρωσική Ἐκκλησία μέ τό μητροπο-
λιτικό σύστημα ἐντός τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
καί ἡ Μόσχα ἀποτελοῦσε Μητρόπολη τοῦ Πατριαρχείου αὐτοῦ. Τό 1589 μέ
Πατριαρχική Πράξη ὁ Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεμίας ὁ Β΄, εὑρισκόμενος
στήν Μόσχα, καί κατόπιν ἐντόνου πιέσεως τοῦ Τσάρου, χορήγησε τήν
Αὐτοκεφαλία καί ὀνόμασε τόν Ἰώβ Πατριαρχην. Τό 1593 Σύνοδος στήν
Κωνσταντινούπολη ἐπικύρωσε ἁπλά τήν ἀνύψωση αὐτή. Τό Πατριαρχεῖον
Μόσχας καί πάσης Ρωσίας σήμερα εὑρίσκεται μετά τά ἀρχαῖα Πατριαρχεῖα,
Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καί Ἱεροσολύμων, στήν
Πέμπτη θέση.

Ὅταν τό 1960 ὁ Πατριάρχης Μόσχας Ἀλέξιος Α’ ἐπισκέφθηκε τό Οἰκου-
μενικό Πατριαρχεῖον ἐτόνιζε μ.ἄ. ὅτι ἡ Ρωσική Ἐκκλησία δέν θά λησμονήσει
ποτέ, ὅτι ὁ ρωσικός λαός ἔλαβε ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη τόν θησαυρό
τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί ὅτι θά εἶναι πάντα εὐγνώμων στήν Μητέρα
Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως πού ἐχάρισε στήν Ρωσική Ἐκκλησία τήν
Αὐτοκεφαλία καί τήν Πατριαρχική ἀξία.18 Αὐτές οἱ ἐκφράσεις τοῦ Πατριάρ-
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17 Ἀκατανόητη εἶναι ἡ ἄποψη τοῦ Ἐπισκόπου Μπάτσκας Εἰρηναίου:«Ο Ορθόδοξος κό-
σμος αντιδρά στην αυτοκεφαλία Σκοπίων και Ουκρανίας» «Οικουμενικός Πατριάρχης
είναι ο πρώτος στην τιμή, και αυτό σημαίνει ο πρώτος μεταξύ ίσων. Ως εκ τούτου, ο Πα-
ναγιώτατος αν θέλει να λάβει μια μονομερή και αυταρχική απόφαση για την υπόθεση των
Σκοπίων και της Ουκρανίας, αυτό θα αποτελούσε έκφραση μεγάλης σύγχυσης και πνευ-
ματικό λάθος. Επίσης από την πλευρά της διοίκησης της Εκκλησίας και του κανονικού δι-
καιου, μια τέτοια απόφαση θα ήταν εντελώς άκυρη.» https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/
patriarxeio-serbias/22411-mpatskas-eirinaios-o-orthodojos-kosmos-antidra-stin-autoke-
falia-skopion-kai-oukranias

18 Ὀρθοδοξία 35(1960) 478.



χου Μόσχας Ἀλεξίου Α΄ δέν θά πρέπει νἀ λησμονοῦνται καί στό Πατριαρ-
χεῖο τῆς Μόσχας καί σήμερα.

Κατά τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ νέου Πατριάρχη Μόσχας καί πάσης Ρω-
σίας Κυρίλλου, κατά τήν τάξη, πρῶτα στήν Κωνσταντινούπολη στό Οἰκου-
μενικό Πατριαρχεῖο, τήν 4η Ἰουλίου 2009 ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαῖος Α΄ τόν χαιρέτησε μέ τά ἑξῆς: «Σᾶς ὑποδεχόμεθα, λοιπόν,
Μακαριώτατε, τετρακόσια εἴκοσιν ἀκριβῶς ἔτη μετὰ τὴν ὑπὸ τοῦ ἀοιδίμου
προκατόχου ἡμῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἱερεμίου Β΄, τοῦ Τρα-
νοῦ, ἀνύψωσιν τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου Σας Μητροπολίτου Ἰὼβ εἰς Πα-
τριάρχην Μόσχας καὶ πάσης Ρωσίας, μὲ σκιρτήματα καρδίας ἀγαπώσης
πολὺ καὶ μετὰ τιμῆς βαθυτάτης. Ὑποδεχόμεθα τὸν διάδοχον τοῦ Ἰὼβ ἐκεί-
νου, τοῦ Μάρτυρος Φιλίππου, τοῦ θεολογικωτάτου Φιλαρέτου, τοῦ σοφοῦ
διδασκάλου Πλάτωνος, τοῦ μεγάλου Ἱεραποστόλου Ἰννοκεντίου, τοῦ Ἁγίου
τῆς ὑπομονῆς Τύχωνος καὶ πλειάδος ἄλλων διακεκριμένων Πρωθιεραρχῶν,
οἱ ὁποῖοι ἐκλέϊσαν μὲ ἀρετήν, σοφίαν, ἁγιότητα, μαρτύριον καὶ ὁμολογίαν
Χριστοῦ τὸν Θρόνον Σας». Καί ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας
Κύριλλος ἀνέφερε τήν ἑπομένη, τήν 5η Ἰουλίου 2009 στήν ὁμιλία του στό
Συλλείτουργο μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη: 

«Ἡ παραμονή στὴν πόλη ὅπου εὑρίσκεται ἡ Καθέδρα τοῦ Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως μᾶς προκαλεῖ αἰσθήματα συγκινήσεως. Ἀτενίζουμε
εὐλαβῶς τοὺς ἔνδοξους ἱεροὺς τόπους τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀνασταίνονται
ἐνώπιον ἡμῶν τὰ σημαντικώτερα γεγονότα στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας,
τὰ ὁποῖα συνέβησαν σὲ αὐτὴ τὴ γῆ. ...Ἐπανέρχονται στὴ μνήμη μας τὰ γε-
γονότα, τὰ ὁποῖα συνδέονται μὲ τὸ Βάπτισμα τῆς Ρωσίας.

Αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη χαρὰ ἀπὸ τὴ συνάντηση μὲ τοὺς ζωντανοὺς φορεῖς
τῆς μακραίωνης παραδόσεως στὸ πρόσωπο τῶν ἀκλονήτων στὴν πίστη καὶ
στὴ μνήμη τῶν προγόνων τους τέκνων τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κων-
σταντινουπόλεως μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Πατέρα καὶ Πατριάρχη τους. Παρὰ
τοὺς ἱστορικοὺς κατακλυσμούς, τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ συνεχίζει νὰ ἁγιά-
ζεται σὲ αὐτὴν τὴν πόλη καὶ σὲ αὐτὸν τὸν ἱερὸ Ναό. Εὐχαριστοῦμε τὸν Θεό,
διότι μᾶς ἀξίωσε καὶ εὑρήκαμε τὴν Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία Κωνσταντινουπό-
λεως ἐν εἰρήνῃ καὶ χάριτι Θεοῦ καὶ τὸν Προκαθήμενο αὐτῆς μὲ καλὴ ὑγεία
καὶ σταθερότητα πνεύματος. ....

Μέσῳ τῆς πλουσιότατης μοναχικῆς παραδόσεως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας
παρέλαβε ἀπὸ τὸ Βυζάντιο καὶ τὰ λειτουργικὰ τυπικά, πρῶτα τὸ στουδιτικό,
κατόπιν τὸ ἱεροσολυμίτικο, τὸ ὁποῖο χρησιμοποιεῖται μέχρι σήμερα στὰ μο-
ναστήρια της καὶ στοὺς ἐνοριακοὺς ναούς. Κατὰ τὸν τύπο τῆς βυζαντινῆς
ψαλμωδίας συνετάχθησαν ἀκολουθίες γιὰ τοὺς ρώσους ἁγίους καὶ ἀλλὰ
εἴδη ἱερῶν κειμένων. Ἕλληνες διδάσκαλοι ἦταν οἱ πρῶτοι ποὺ δίδαξαν τοὺς
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Ρώσους ἁγιογράφους. Ἡ παλαιορωσικὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ δέχθηκε
καὶ αὐτὴ τὴν ἐπίδραση τῆς βυζαντινῆς σχολῆς. Ἡ διαμόρφωση τῆς ρωσικῆς
θεολογίας συνδέεται μὲ τὸ ἔργο τῶν ἀδελφῶν Σωφρονίου καὶ Ἰωαννικείου
Λυχούδη, ἱδρυτῶν τῆς πρώτης ἀνωτάτης θεολογικῆς σχολῆς στὴ Μόσχα
ἤτοι τῆς Σλαύο-Ἑλληνο-Λατινικῆς Ἀκαδημίας.

Σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου διαπιστώνουμε τὴν ἐμφά-
νιση μιᾶς κοινῆς παραδόσεως, ἡ ὁποία ἀρρήκτως συνδέει τὴν Ἐκκλησία
Κωνσταντινουπόλεως μὲ τὴν πάλαι ποτὲ θυγατέρα της καὶ σήμερα ἰσότιμη
ἀδελφὴ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας. Ἡ κοινή μας παράδοση ἀποτελεῖ τὴ σταθερὴ
βάση τῆς κοινῆς μας μαρτυρίας πρὸς τὸ σύγχρονο κόσμο.»

Τούς στενούς δεσμούς, οἱ ὁποῖοι χαρακτηρίζουν τίς σχέσεις τῶν δύο
Ἐκκλησιῶν διετύπωσε πολύ ἔντονα καί μέ μεγάλη σαφήνεια ὁ Οἰκουμενι-
κός Πατριάρχης Βαρθολομαιος μ.ἄ. καί στήν πρόποσή του στό ἐπίσημο
γεῦμα τήν 5η Ἰουλίου 2009: 

«Μακαριώτατε Πατριάρχα Μόσχας καὶ πάσης Ρωσίας, ἐκλεκτὲ καὶ ἐπι-
πόθητε Ἀδελφὲ κύριε Κύριλλε,

Δὲν Σᾶς ὑπεδέχθημεν σήμερον εἰς τὸ μαρτυρικόν, ἀλλὰ πάντοτε φω-
τεινὸν Φανάριον, τοῦ ὁποίου ἡ καθημερινὴ «ἐπισύστασις» εἶναι «ἡ μέριμνα
πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν», ὡς ξένον, ἔστω ὡς φίλον ἰδιαιτέρως ἀγαπητόν,
ἀλλὰ Σᾶς ὑπεδέχθημεν κυριολεκτικῶς ὡς «ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων ἡμῶν
καὶ σάρκα ἐκ τῆς σαρκός ἡμῶν»! Δὲν Σᾶς ἐκλαμβάνομεν ὡς τρίτον τινά,
ἀλλ’ ὡς Ἀδελφὸν ἡμῶν γνήσιον, κύτταρον ὑγιὲς καὶ μέλος εὐγενὲς τοῦ ἰδι-
κοῦ μας Σώματος, τέκνον, ὡς καὶ ἡμεῖς, τῆς αὐτῆς ποτνίας καὶ καλλιγόνου
Μητρός, τῆς Ἁγίας, Ἀποστολικῆς καὶ Οἰκουμενικῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ
ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκκλησίας!

Καυχώμεθα ἐν Κυρίῳ διότι ἡ πρωτεύθυνος Ἐκκλησία αὕτη, ἀπὸ τῆς
ἐποχῆς ἀκόμη τοῦ ἐν Ἁγίοις προκατόχου ἡμῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, ἐμε-
ρίμνησε φιλοστόργως διὰ τὴν μεταλαμπάδευσιν τοῦ φωτὸς τοῦ Εὐαγγελίου
εἰς τὸν μεγάλον λαὸν τῶν Ρώς, τὸν ὁποῖον καὶ ἀργότερον, ἐπὶ Ἡγεμόνος
Βλαδιμήρου τοῦ Ἰσαποστόλου, οὗ καὶ τὸ ὄνομα ἐκ τῆς ἁγίας κολυμβήθρας
φέρετε, πανεθνὶ ἐβάπτισεν ἐν Κιέβῳ πρὸ χιλίων, εἴκοσι καὶ ἑνὸς ἐτῶν. Σε-
μνυνόμεθα διότι καὶ μετὰ ταῦτα, ὁ ἐν Ἁγίοις προκάτοχος ἡμῶν Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης Φιλόθεος ὁ Κόκκινος ἐμερίμνησε σπουδαίως διὰ τὴν
μεταλαμπάδευσιν τοῦ γνησίου μοναχικοῦ καὶ ἡσυχαστικοῦ πνεύματος εἰς
τὴν Χώραν Σας, ἕτερος δὲ ἀνὴρ μέγας ἐκ τῶν ἡμετέρων, ὁ ἐν Ἁγίοις Μάξι-
μος ὁ Βατοπαιδινός, ὁ καὶ Γραικὸς ὑφ’ ὑμῶν ἀποκαλούμενος, ἐλθὼν εἰς Ρω-
σίαν, διεσαφήνισε πολλὰ τῶν θεωρητικῶν καὶ πρακτικῶν τῆς πίστεως,
μετεγλώτισσεν ἐν ἀκριβείᾳ τὰς Γραφὰς καὶ τὰ λειτουργικὰ κείμενα καὶ ἐστή-
ριξε τοὺς πατέρας Σας εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν. Mutatis mutandis οὕτως
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εἰργάσθησαν θεοφιλῶς πρὸς τὴν αὐτὴν κατεύθυνσιν ἐν Ρωσίᾳ καὶ οἱ μακα-
ριστοὶ Ἕλληνες ἀδελφοὶ Λειχοῦδαι, καθὼς καὶ οἱ πολυτάλαντοι καὶ πολύ-
μουσοι Ἀρχιερεῖς Εὐγένιος ὁ Βούλγαρις καὶ Νικηφόρος ὁ Θεοτόκης, ἱκανὰ
προσενεγκόντες εἰς τὴν αὐτόθι Ἐκκλησίαν. Συγκινούμεθα διότι ὁ λαός Σας
οὐκ εἰς κενὸν ἐδέξατο τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ ἀναγεννηθεὶς δι’ αὐτῆς,
ἐκαλλιέργησεν ἐμπόνως τὸ Εὐαγγέλιον καὶ ἀνέδειξε νέφος μέγα Ἁγίων,
Μαρτύρων, Νεομαρτύρων, Ὁμολογητῶν, Ἐγκρατευτῶν, Ὁσίων, Ἱεραρχῶν,
Διδασκάλων, Ἱεραποστόλων, Γερόντων (Στάρτσι) καὶ Θεολόγων, ἀπ’ ἀρχῆς
μέχρι καὶ τῶν κάτω χρόνων, οἱ ὁποῖοι κοσμοῦν τὸ νοητὸν στερέωμα τῆς
Ἐκκλησίας ὡς φωστῆρες Χριστοῦ ὑπέρλαμπροι!»

Ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων, Πρόεδρος ἐπί τῶν ἐξωτερικῶν
ὑποθέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας εὑρισκόμενος στήν Κωνσντινού-
πολη ἀνέφερε τήν 26η Μαρτίου 2010 γιά τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μ.ἄ.
τά ἑξῆς: 

«Ἡ Πόλη ἡ ὁποία ἱδρύθηκε ἀπό τόν Μεγάλο Κωνσταντίνο στό σταυρο-
δρόμι τῶν πολιτισμῶν καί μέχρι σήμερα συνεχίζει νά ἀποτελεῖ ἕνα κέντρο
ἱερό γιά ὅλους. Γιά ἐμάς, ὡς ἐκπροσώπους τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας κάθε ἐπίσκεψή μας στήν Κωνσταντινούπολη μάς θυμίζει τίς πνευμα-
τικές μας ρίζες διότι ἐμείς οἱ χριστιανοί τῆς Ρωσίας, οἱ Ρώς, ἐμεῖς λάβαμε
τήν Πίστη μας ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη καί γιά ἐμᾶς ἡ Ἐκκλησία τῆς
Κωνσταντινουπόλεως θά μείνει ἅπαξ καί διαπαντός Μητέρα Ἐκκλησία».

Καί γιά τίς ἐκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις στήν Ρωσία ἐθεώρησεν ὁ
Τσάρος Πέτρος ὁ Μεγάλος τήν ἔγκριση ἀπό τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντι-
νουπόλεως ὡς ἀπολύτως ἀναγκαία, μάλιστα δέ καί μέ τήν ἀναφορά τοῦ δι-
καιώματος τοῦ ἐκκλήτου πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.19 Τό
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19 «Ὡς εὐπειθής υἱός τῆς περιποθήτου ἡμῶν Μητρός Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλη-
σίας, διατηρῶν πάντοτε τήν εὐλάβειαν πρός τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα, ὡς Πρῶτον
αὐτῆς τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας Ἀρχιποιμένα καί κατά πνεῦμα ἡμῶν Πα-
τέρα…Ὅθεν, … μετά πολλήν ὀρθήν κρίσιν καί βουλήν μετά τε τοῦ Ἱερατείου καί τοῦ τῶν
λαϊκῶν τάγματος τοῦ ἡμετέρου Βασιλείου, ἐνεκρίναμεν τοῦ συστῆσαι πνευματικήν Σύ-
νοδον, ἰσοδυναμοῦσαν τοῖς Πατριάρχαις,… πρός κυβέρνησιν τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας…
Πεποίθαμεν οὖν ὅτι καί ἡ Ὑμετέρα Παναγιότης, ὡς Πρῶτος Ἀρχιερεύς τῆς Ὀρθοδόξου
Καθολικῆς καί Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, τό ἡμέτερον τοῦτο Διάταγμα καί τήν συστηθεῖσαν
Πνευματικήν Σύνοδον εὐδοκήσαντες ὁμολογήσητε δίκαιον, καί περί τούτου διακοινώσητε
τοῖς λοιποῖς μακαριωτάτοις Πατριάρχαις, τῷ τε τῆς Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καί Ἱερο-
σολύμων. Ἐπειδή δέ ἡμεῖς πανευμενῶς προσετάξαμεν ταύτῃ τῇ ἁγιωτάτῃ Πνευματικῇ Συ-
νόδῳ ἔχειν μετά τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος ἀναφοράν καί ἀλληλογραφίαν ἐν πάσαις
ταῖς ἐκκλησιαστικαῖς ὑποθέσεσιν, ἀξιοῦμεν καί τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα, ὅπως εὐδο-
κήσαντες διατηρῆτε μετά τῆς Συνόδου ταύτης ἀλληλογραφίαν καί ἀναφοράν περί τάς
πνευματικάς ὑποθέσεις, ὅσαι συντελοῦσιν εἰς τό συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας, ὥσπερ καί



Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀνταποκρίθηκε στήν παράκληση αὐτή. «Ἡ με-
τριότης ἡμῶν… ἐπικυροῖ, βεβαιοῖ καί ἀποφαίνει...»20

Τό Πατριαρχεῖον Σερβίας μετά ἀπό μία πολυτάραχη ἱστορική ἐξέλιξη
ἀνακηρύχθηκε τό 1920 σέ Πατριαρχεῖο ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο
μέ Πατριαρχικό Τόμο.21

Τό Πατριαρχεῖο Ρουμανίας τό 1925 ἐπί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βα-
σιλείου.

Μετά ἀπό μία περιπετειώδη ἐξέλιξη τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, πού κα-
τέληξη σέ σχίσμα μέσα στήν Ὀρθοδοξία, ἀποκαταστάθηκε ἡ ἐκκλησιαστική
κοινωνία τό 1961 ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μετά ἀπό αἰτήσεις καί
ἐπιστολές τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον
 ἐπικύρωσε τό ἴδιο ἔτος 1961 τήν Πατριαρχική ἀξία τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλη-
σίας, ἡ ὁποία ἐπισφραγίσθηκε πανηγυρικά μέ συλλείτουργο τοῦ Πατριάρ-
χου Βουλγαρίας Κυρίλλου μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχην Ἀθηναγόρα
στήν Κωνσταντινούπολη τόν Μάρτιο τοῦ 1962. Ἡ Αὐτοκεφαλία καί ἡ Πα-
τριαρχική Ἀξία τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας ἐπικυρώθηκε ἀπό τό Οἰκουμε-
νικό Πατριαρχεῖο τό 1990.

Τό Αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παρεχώρησε τό Οἰκουμε-
νικόν Πατριαρχεῖον τό 1850 μετά ἀπό μία ἀντικανονική Πράξη στήν Ἐκκλη-
σία τοῦ νέοϊδρυθέντος Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος τό 1832. Ἡ περιπετειώδης,
αὐθαίρετη καί άντικανονική ἀπόσπαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἔγινε παρόλα ταῦτα αἰτία ταλαιπωρίας τῆς
Ὀρθοδοξίας καί σέ ἄλλες ὀρθόδοξες χῶρες μέ ἐθνικιστικές τάσεις, ὡς τό
κακό παράδειγμα. Ἔτσι ἔγινε εἰσαγωγή τοῦ Ἐθνικισμοῦ στήν Ὀρθοδοξία, ἡ
ὁποία εἶναι ὑπερεθνική καί οἰκουμενική. 
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πρότερον τοῦτο διετηρεῖτο μετά τῶν Πατριαρχῶν πάσης Ρωσσίας. Εἰ δέ ποτε ἐξαιτήσον-
ται παρά τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος ὁποιανδήποτε καλήν συμβουλήν πρός ὄφελος καί
κρείττονα οἰκονομίαν τῆς Ἐκκλησίας (=Ἐκκλητον), παρακαλοῦμεν ἐν τοιαύτῃ περιστάσει
μή ἀπαξιῶσαι αὐτούς τούτου διά τό κοινόν συμφέρον τῶν Ὀρθοδόξων…». (Κ. Δεληκάνη,
Πατρ. Ἔγγραφα, ΙΙΙ, 231-234). Πρβλ. Βλασίου Φειδᾶ, H Συνοδική Πράξη του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου (1686), ὅ.παρ..

20 «Ἡ μετριότης ἡμῶν… ἐπικυροῖ, βεβαιοῖ καί ἀποφαίνει τήν παρά τοῦ εὐσεβεστάτου
καί γαληνοτάτου αὐτοκράτορος… διορισθεῖσαν ἐν τῇ ρωσσικῇ ἁγίᾳ καί μεγάλῃ βασιλείᾳ
εἶναι καί λέγεσθαι ἐν Χριστῷ ἀδελφῇ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος παρά πάντων τῶν εὐσεβῶν
καί ὀρθοδόξων χριστιανῶν… καί ἔχει ἄδειαν τελεῖν καί ἐπιτελεῖν ὅσα οἱ τέσσαρες ἀπο-
στολικοί ἁγιωτάτοι Πατριαρχικοί θρόνοι. Νουθετεῖ, παραινεῖ καί ἐπιτάττει αὐτήν, ἵνα δια-
φυλάττῃ καί κρατῇ ἀπαρασάλευτα ἔθη καί κανόνας Οἰκουμενικῶν ἁγίων ἑπτά Συνόδων
καί ἄλλα, ὅσα ἡ Ἀνατολική ἁγία Ἐκκλησία διακρατεῖ καί διαμένει εἰς αἰῶνα τόν ἅπαντα
ἀπαρασάλευτος» (Κ. Δεληκάνη, Πατρ. Ἔγγραφα., ΙΙΙ, 234-235).

21 Πρβλ. J. Meyendorff, Die orthodoxe Kirche gestern und heute, Salzburg1963, 180.



Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο χορήγησε τήν Αὐτοκεφαλία καί τῶν
Ἐκκλησιῶν τῆς Πολωνίας τό 1924 καί τῆς Ἀλβανίας τό 1937, τό ὁποῖο, μετά
τήν ἀπαγόρευση κάθε θρησκείας ἀπό τό κομμουνιστικό καθεστώς, ἀποκα-
τέστησε πάλι τό 1991 μέ τήν ἐκλογή ἀπό τήν Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου στήν Κωνσταντινούπολη ὡς Ἐξάρχου.τοῦ Ἀναστασίου, τόν
ὁποῖο τό 1992 ἐξέλεξε Ἀρχιεπίσκοπον Ἀλβανίας.

Ἡ Ἐκκλησία Τσεχοσλοβακίας, κατόπιν αἰτήσεώς της, ἀναγνωρίστηκε ἀπό
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο κατ’ ἀρχάς τό 1923 ὡς αὐτόνομη. Ὡς συνήθως
προσπάθησε τό Πατριαρχεῖο Μόσχας νά ἀποκτήσει ἐπιρροή στήν ἐμπερί-
στατη Ἐκκλησία τῆς Τσεχοσλοβακίας κατά τόν Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Μετά
τήν ἀπελευθέρωσή της ἡ Τσεχοσλοβακία ἔγινε κομμουνιστικό κράτος, γε-
γονός τό ὁποῖο ἐκμεταλεύτηκε τό Πατριαρχεῖο Μόσχας, ἀσφαλῶς ὑπό τήν
πίεση τοῦ σταλινικοῦ καθεστῶτος καί ἀπέστειλε στήν Πράγα τό ἐπίσκοπο
Ἐλευθέριο ὡς «Ἔξαρχό» του. Κατόπιν ποικίλων ἐνεργειῶν κατώρθωσαν νά
ἐπηρεασθοῦν οἱ ἐπίσκοπι τῆς Τσεχοσλοβακίας καί ἐζήτησαν ἀπό τό Πα-
τριαρχεῖον Μόσχας Αὐτοκεφαλία, καταργοῦντες ἀντικανονικά τόν Τόμο
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Αὐτονομίας τοῦ 1923. Ο Πατριάρχης Μό-
σχας Αλέξιος Α΄ και η περί αυτόν Ιερά Σύνοδος ανακήρυξαν, στις 23-11-
1951, την Ορθόδοξη Εκκλησία Τσεχοσλοβακίας «Αυτοκέφαλη» και
εξέλεξαν Αρχιεπίσκοπο Πράγας τον «Έξαρχο» Ελευθέριο. Γιατί ἀρνεῖται τήν
παράνομη αὐτή πράξη ὁ Μητροπολίτης Βολοκολαμσκ Ἱλαρίων;22 Ἡ ἀντι-
κανονική αὐτή κατάσταση διήρκεσε μέχρι τήν ἐκλογή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Πράγας Δωροθέου, ὁ ὁποῖος ἐπεδίωξε τήν ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων τῆς
Ἐκκλησίας του μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, μέ ἐπιστολή του τόν Ιούλιο
του 1998 πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθοιλομαῖο ἐκ μέρους τοῦ
κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς Τσεχοσλοβακίας, ὅπου ἀνέφερε ότι: «η Ιερά Σύ-
νοδος και ο κλήρος τολµώµεν να προσπέσωµεν εις την Υµετέραν Αγιωσύ-
νην µε την παράκλησιν να χορηγήσητε εις την καθ’ ηµάς Εκκλησίαν, την εν
Τσεχία και Σλοβακία, Αυτοκέφαλον». Ἐτόνιζεν, ὅτι ἡ Ἐκκλησία του ἔλαβε
τό αὐτοκέφαλον ἀπό τό Πατριαρχεῖον Μόσχας τό 1951 γιά νά ἐπιβιώσει
ἒντός τοῦ κομουνιστικοῦ καθεστὼτος, ἀλλά ἀναγνωρίζει τό Οἰκουμενικόν
Πατριαρχεῖον καί τά πρεσβεῖα του ὡς μητέρα Ἐκκλησία, ἐφόσον ἔδιδάχθη
τόν χριστιανισμόν ἀπό τούς Ἱεραποστόλους Κύριλλο καί Μεθόδιον, τούς
ὁποίους ἔστειλεν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.
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22 Ὁ Μητροπολίτης Ἱλαρίων ἐδήλωσε: «Η Ρωσική Εκκλησία ποτέ δεν διεκδίκησε το δι-
καίωμα να παραχωρήσει την αυτοκεφαλία «σε οποιονδήποτε εν γένει» («to anyone in ge-
neral»)» https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/43619-ilarion-i-ekklisia-
tis-rosias-den-epithymei-proteia-stin-orthodoksia



Κατόπιν ἐξετάσεως τῆς καταστάσεως καί τοῦ αἰτήματος τῆς Ἐκκλησίας
τῶν χωρῶν Τσεχίας καί Σλοβακίας, ἀποφάσισεν ἡ Σύνοδος τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Πατριαρχείου ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχου Βαρ-
θολομαίου νά ἀνταποκριθεῖ στό αἴτημα αὐτό, μέ τό ὁποῖο ἀπέρριπτε τήν
ἀντικανονικήν«Αὐτοκεφαλία» τοῦ 1951 ἐκ μέρους τοῦ Πατριαρχείου Μό-
σχας, καί νά παραχωρήσει στήν Ἐκκλησία τῶν κρατῶν Τσεχίας καί Σλοβα-
κίας τό κανονικόν Αὐτοκέφαλον.μέ Πατριαρχικόν καί Συνοδικόν Τόμον τῆς
27ης Αὐγούστου 1998.

Ὅμως ἡ Ἐκκλησία Τσεχίας καί Σλοβακίας δέν εἶχεν ἀποδεσμευθεῖ τε-
λείως ἀπό τήν ρωσσική ἐπιρροή καί ἀνάλογα μέ ὁρισμένες περιστάσεις ἔδει-
χνεν ὅτι ἀναγνωρίζει τό Αὐτοκέφαλον τοῦ 1951,23 γεγονός, τό ὀποῖον
ἐδημιούργησεν προβλήματα ἐντός τῆς Ὀρθοδοξίας καί εἰδικώτερα στίς
σχἐσεις μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν Τσεχίας Σλοβακίας καί Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος πιστός στίς Ἀρχές καί κα-
νονικές ἐκκλησιαστικές Παραδόσεις τῆς Ὀρθοδοόξου Ἐκκλησίας καί χωρίς
περισπασμούς ἀποκατέστησε τήν Τάξη καί ἐκαυτηρίασε τίς ἀντικανονικές
προσπάθειες μειώσεως τοῦ κύρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Τήν ἐξέλιξη τῶν σχέσεων καί τήν διαδικασία ρυθμίσεως τοῦ προβλήμα-
τος περιγράφει ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικος Πατριάρχης Βαρθολομαῖος
καί εἰς τήν ἐπιστολήν του πρός τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Τσεχίας καί Σλο-
βακίας κ. Χριστοφόρον τήν 4ην Φεβρουαρίου τοῦ 2012, ὅπου περιγράφεται
καί ὁ ρόλος καί τά δικαιώματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαεχείου ἐντός τῆς
καθόλου Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καί ἡ παράνομες καί ἀντικανονικές ἐνέργειες
τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, τίς ὁποῖες τελικά δέν ἀνεγνώρισεν οὔτε καί ἡ
Ἐκκλησία Τσεχίας καί Σλοβακίας, διαφορετικά δέν θά ζητοῦσε πολλάκις
καί ἐπιμόνως τήν Αὐτοκεφαλία ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.24

Στήν ἀπάντησή του πρός τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον
τήν 13η Μαρτίου 2012 προσπάθησεν ο Αρχιεπίσκοπος Πράγας Χριστοφό-
ρος, νά ἐξηγήσει καί νά δικαιολογήσει τά πράγματα ὡς «τήν ὀδυνηρή πα-
ρεξήγηση ἡ ὁποία δηµιουργήθηκε λόγω τῆς ἑορταστικής Θείας
Λειτουργίας, πού ἔλαβε χώρα στίς 8 ∆εκεµβρίου στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικο-
λάου στήν Πράγα, στήν Πλατεία τῆς Παλαιᾶς Πόλης. Ἡ Θεία Λειτουργία
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23 Μεταξύ ἄλλων διοργανώθηκε ἑορτασμός τό 2011 60ετίας ἀπό τής χορηγήσεως τοῦ
Αὐτοκεφάλου τό 1951 ἐκ μέρους τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Συμμετεῖχε, κατόπιν προ-
σκλήσεως καί ὁ Μητροπολίτης Βολοκολαμσκ Ἰλαρίων ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαεχείου
Μόσχας.

24 Γιά τόν λόγο αὐτό παρατίθεται στό παράρτημα ὁλόκληρο τό γράμμα τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου.



ἐκείνη δέν ἦταν σέ καµία περίπτωση ἑορτασµός της παροχής «Αυτοκεφα-
λίας» από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας το 1951, αλλά µία απλή
∆οξολογία – έκφραση ευγνωµοσύνης για την χριστιανική πίστη η οποία
µας δόθηκε χάριν της ιεραποστολής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου
τον 9ο αιώνα», καί ότι «σε καµία περίπτωση δεν επρόκειτο περί εορτασµού
της επετείου παροχής “Αυτοκεφαλίας” στην Ορθόδοξη Εκκλησία Τσεχίας
και Σλοβακίας από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας, επειδή η δική µας
Εκκλησία έγινε πραγµατικά αυτοκέφαλη µε την σηµερινή κανονική µορφή
της και αναγνωρίστηκε έτσι από όλα τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία και λοιπές
Αυτοκέφαλες Εκκλησίες µόνο χάριν του Πατριαρχικού και Συνοδικού
Τόµου, τον οποίο υπέγραψε η Παναγιότητά Σας το 1998»

Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία Οὐκρανίας
Τέλος τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, κατόπιν συνοδικῆς ἀποφάσεως ὑπό

τήν Προεδρεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου (22. Ἀπριλίου
2018) παραχώρησε τό Αὐτοκέφαλον εἰς τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς
Οὐκρανίας μέ Πατριαρχικό Τόμο τήν 6ην Ἰανουαρίου τοῦ 2019, ἀφοῦ προ-
ηγουμένως ἔκανε χρήση τοῦ Ἐκκλήτου καί ἀποκατέστησε τήν ἐκκλησια-
στική κοινωνία σέ ὅσους εἶχαν καταδικασθεῖ ἀπό τό Πατριαρχεῖο τῆς
Μόσχας. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπανῆλθαν στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας
ἑκατομμύρια χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι χωρίς προσωπική των εὐθύνη κάί ὁπωσ-
δήποτε ὄχι γιά λόγους πίστεως καί δόγματος εἶχαν τεθεῖ ἐκτός Ἐκκλησίας.
Ἡ πράξη αὐτή μέ τό θάρρος καί τήν τόλμη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
ὑπενθυμίζει πράξεις καί πρίν ἀπό Οἰκουμενικές Συνόδους τῆς πρώτης χι-
λιετίας, μέ τίς ὁποῖες προσπαθοῦσαν πάντα νά ἀποκαταστήσουν τήν ἐκκλη-
σιαστική κοινωνία καί νά προωθήσουν καί σταθεροποιήσουν τήν ἑνότητα
τῆς Ἐκκλησίας. Ἔχουν γραφεῖ πολλά γιά τούς ὅρους καί τίς προϋποθέσεις
τῶν πράξεων αὐτῶν, γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἀκριβείας τῆς πίστεως καί γιά
τήν τιμωρία τῶν «πεπτωκότων», πολλές φορές μέ τήν ἀναφορά στήν μή
ὀρθόδοξη ἄποψη τῆς Satisfaktionstheorie, δηλ. τῆς «ἱκανοποιήσεως»τῆς
Θείας Δικαιοσύνης, ἀλλά καί γιά τήν ὑπέρβαση τῆς ἄκρας δικαιοσύνης καί
τῆς ἐφαρμογῆς τῆς Οἰκονομίας, δηλ. τῆς ἀφέσεως, τῆς χάριτος, τῆς
εὐσπλαχνίας καί τελικά τῆς ἀγάπης ὡς βάση τῶν πεπραγμένων. Πάντως ἡ
βασική ἀρχή δράσεως τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἡ τιμωρία, ἀλλά ἡ θεραπεία,
ἡ «παράλογη στάση» τοῦ πατέρα πρός τόν ἄσωτο υἱό, ὁ ὁποῖος κατέληξε
μέ τήν ζωή του «ἄσωτος, ἀλλά παρέμεινε ὅμως καί «υἱός». Ὁ πρεσβὐτερος
υἱός δυσκολευόταν νά καταλάβει τήν στάση καί τήν χαρά τοῦ πατέρα, ὅπως
πολλές φορές καί σήμερα δυσκολεύονται πολλοί «πρεσβύτεροι» υἱοί νά κα-
ταλάβουν τήν θεραπευτική στάση καί πράξη πολλῶν «Πατέρων» καί
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«Ἡγουμένων» τῆς Ἐκκλησίας. Γεγονός ἀναμφισβἠτητο παραμένει, ὅτι ἡ
ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει νά παρουσιάσει πολλά παραδείγματα τῆς
Θείας Οἰκονομίας καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Οἰκονομίας πρός θεραπείαν τῶν
ἀσθενῶν καί ἀναπλήρωση τῶν ἐλλείψεων....

Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μέ πρωτοπόρο τόν
Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στήν πολλαπλή καί ἐπίμονη παρά-
κληση/ἔκκληση τῶν ὀρθοδόξων τῆς Ἐκκλησίας Οὐκρανίας, οἱ ὁποῖοι εἶχαν
τεθεῖ ἀπό τό Πατριαρχεῖο Μόσχας ἐκτός Ἐκκλησίας μόνον γιά διοικητικούς
λόγους καί ἡ ἐπαναφορά τους στούς κόλπυς τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ πράγ-
ματι πράξη θεραπευτική μέ μεγίστη σωτηριολογική σημασία. Ἡ πρόθεση
καί ἡ πρόταση, ἀλλά καί ἡ συγκεκριμένη γραπτή πρόσκληση ἐκ μέρους τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀποκαταστάσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινω-
νίας στήν Οὐκρανία ἀφορᾶ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ὀρθοδόξους πιστούς
τῆς Οὐκρανικῆς ἐπικράτειας. Ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς ἔλαβαν προσωπική πρό-
σκληση, μηδέ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὀνουφρίου ἐξαιρουμένου. Εἶναι
δέ γνωστόν, ὅτι ὅλοι οἱ Ἱεράρχες τῆς Οὐκρανίας εἶχαν ζητήσει τόν Νοέμβριο
τοῦ 1991 ἐγγράφως, ὡς πρῶτον βῆμα ἀπό τό Πατριαρχεῖον Μόσχας τἠν
ἀνεξαρτησία καί Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας των. Ἀπέστειλαν «Ἐκκληση
τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας πρός τόν Ἁγιώτατο Πατριάρχη Μό-
σχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Ἀλέξιο Β΄ καί τήν Ἱεραρχία τῆς Ρωσσικῆς
Ἐκκλησίας», τήν ὁποία εἶχε ὑπογράψει καί ὁ νῦν Μητροπολίτης Ὀνούφριος,
παραμένων μέχρι σήμερα ὑπό τήν δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.25

Τό Κείμενο αὐτό περιέχει τήν ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς μεγάλης Κληρικο-
λαϊκῆς Συνελεύσεως, ἡ ὁποία συνῆλθε στό Κίεβο ὑπό τήν Προεδρείαν τοῦ
τότε Μητροπολίτου Κιέβου Φιλαρέτου ἀπό τήν 1-3 Νοεμβρίου 1991, μέ
τήν αἴτηση γιά τή χορήγηση τῆς πλήρους κανονικῆς ἀνεξαρτησίας, δηλαδή
αὐτοκεφαλίας, τῆς Οὐκρανικής Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.» Ὁ ἰσχυρισμός, λοι-
πόν, ὅτι δέν ἐζήτησε τήν Αὐτοκεφαλία ὁλόκληρη ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
τῆς Οὐκρανίας δέν εὐσταθεῖ. Δυστυχῶς τώρα ὁ Μητροπολίτης Ὀνούφριος
δέν ἀποδέχθηκε τήν πρόσκληση (12-10-2018)26. καί τήν πρόταση Αὐτοκε-
φαλίας... Θά μποροῦσε νά εἶχε ἐκλεγεῖ στήν ἑνωτική Σύνοδο τῆς 15ης Δε-
κεμβρίου τοῦ 2018, τήν ὁποία συγκάλεσε γιά ὅλους τούς ὀρθοδόξους
Ἀρχιερεῖς τῆς Οὐκρανίας ἀπό ὅλες τίς δικαιοδοσίες ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης Βαρθολομαῖος ὑπό τήν Προεδρία τοῦ τότε Μητροπολίτου Γαλλίας
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καί νῦν Γέροντος Χαλκηδόνος Ἐμμανουήλ καί στήν ὁποία ἐκλέχθηκε ὁ Μη-
τροπολίτης Ἐπιφάνιος ὡς Ἀρχηγός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Στόν
Μητροπολίτη Ἐπιφάνιο ἐπέδωσε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολο-
μαῖος τήν 6η Ἰανουαρίου 2019 τόν Πατριαρχικό καί Συνοδικό Τόμο τῆς
Αὐτοκεφαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΕ-
ΦΑΛΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑι ΟΡ-
ΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

Βαρθολομαῖος, ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας
Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης.

«Προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει … καὶ Ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων» (Ἑβρ. ιβ', 22-
23), ὁ μακάριος τῶν ἐθνῶν Ἀπόστολος Παῦλός φησι πᾶσι πιστοῖς, εἰκότως δὲ
ὄρος ἡ Ἐκκλησία, διὰ τὸ βέβαιον καὶ πάγιον καὶ ἀσάλευτον καὶ ἄσειστον. Κἂν
δὲ μία ποίμνη καὶ ἓν σῶμα Χριστοῦ καὶ ἔστι καὶ λέγεται ἡ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία,
ἔχουσα πανταχοῦ τὴν τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ὁμολογίαν, τὴν ἐν Πνεύματι
Ἁγίῳ ἐν τοῖς μυστηρίοις κοινωνίαν καὶ τὸ τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς καὶ κα-
νονικῆς τάξεως ἀδιασάλευτον, συνίσταται ἀπό τῶν ἀποστολικῶν ἤδη χρόνων,
ἐκ κατὰ τόπους καὶ χώρας Ἐκκλησιῶν, ἐσωτερικῶς αὐτοδιοικουμένων ὑπὸ
ἰδίους ποιμένας καὶ διδασκάλους καὶ διακόνους τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ,
ἤτοι τοὺς ἑκασταχοῦ Ἐπισκόπους, ἐπὶ τῷ λόγῳ οὐ μόνον τῆς ἱστορικῆς ἐν τῷ
κόσμῳ σημασίας τῶν πόλεων καὶ χωρῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν αὐταῖς ἰδιαζουσῶν
ποιμαντικῶν ἀναγκῶν.

Τοιγαροῦν, τῆς εὐσεβεστάτης καὶ θεοφρουρήτου χώρας τῆς Οὐκρανίας,
τῇ ἄνωθεν προνοίᾳ κρατυνθείσης καὶ μεγαλυνθείσης καὶ τὴν ὁλοτελῆ πολι-
τικὴν αὐτῆς ἀνεξαρτησίαν ἀπολαβούσης, τῶν δὲ πολιτειακῶν καὶ ἐκκλησια-
στικῶν αὐτῆς ἀρχόντων ἐπὶ τριακονταετίαν ὅλην διακαῶς αἰτουμένων τὴν
ἐκκλησιαστικὴν αὐτῆς αὐτοδιοίκησιν, συστοιχούντων καὶ εἰς παλαιὰ συναφῆ
αἰτήματα τοῦ λαοῦ αὐτῆς κατὰ καιροὺς διατυπωθέντα πρὸς τὸν ἁγιώτατον
Ἀποστολικὸν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸν ὑπὸ τῆς μακρᾶς κανο-
νικῆς παραδόσεως ὑποχρεωμένον προνοεῖν περὶ τῶν ἐν ἀνάγκαις εὑρισκομέ-
νων Ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, μάλιστα δὲ τῶν μετ᾽ αὐτοῦ διὰ κανονικῶν
δεσμῶν ἀείποτε συνδεδεμένων τοιούτων, ὡς ἡ ἱστορική Μητρόπολις Κιέβου,
ἡ Μετριότης ἡμῶν μετὰ τῶν περὶ ἡμᾶς Ἱερωτάτων Μητροπολιτῶν καὶ ὑπερ-
τίμων, τῶν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητῶν ἀδελφῶν καὶ συλλειτουργῶν, ἐν τῇ
ὀφειλετικῇ μερίμνῃ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας πρὸς τὸν Ὀρθόδο-
ξον κόσμον, ἐπὶ θεραπείᾳ τῶν χρονίως σοβούντων σχισμάτων καὶ μερισμῶν
εἰς τὰς κατὰ τόπους Ἐκκλησίας, ὁμογνωμόνως, ὁρίζομέν τε καὶ ἀνακηρύττο-
μεν, ἵνα σύμπασα ἡ ἐν τοῖς ὁρίοις τοῦ πολιτικῶς συγκροτηθέντος καὶ τέλεον
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ἀνεξαρτητοποιηθέντος Κράτους τῆς Οὐκρανίας περιλαμβανομένη Ὀρθόδο-
ξος Ἐκκλησία, μετὰ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, Ἀρχιεπισκοπῶν, Ἐπισκοπῶν,
μοναστηρίων τε καὶ ἐνοριῶν καὶ πάντων τῶν ἐν αὐταῖς ἐκκλησιαστικῶν κα-
θιδρυμάτων, τελοῦσα ὑπὸ τὸν Δομήτορα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ
Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας θεάνθρωπον Κύριον καὶ Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦν
 Χριστόν, ὑπάρχῃ τοῦ λοιποῦ κανονικῶς αὐτοκέφαλος, ἀνεξάρτητος καὶ αὐτο-
διοίκητος, Πρῶτον ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς πράγμασιν ἔχουσα καὶ ἐπιγιγνώ-
σκουσα τὸν ἑκάστοτε κανονικὸν Προκαθήμενον αὐτῆς, φέροντα τὸν τίτλον
«Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας», μὴ ἐπιτρεπο-
μένης προσθήκης τινὸς ἢ ἀφαιρέσεως τῷ αὐτοῦ τίτλῳ, δίχα τῆς ἀδείας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως· πρόεδρον ὄντα Ἱερᾶς Συνόδου, συγ-
κροτουμένης κατ’ ἔτος ἐξ Ἀρχιερέων, προσκαλουμένων ἐκ περιτροπῆς κατὰ
τὰ πρεσβεῖα αὐτῶν, ἐκ τῶν ἀρχιερατευόντων ἐν τοῖς γεωγραφικοῖς ὁρίοις τῆς
Οὐκρανίας. Οὕτω γὰρ διακυβερνηθήσονται τὰ τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ χώρᾳ
ταύτῃ, ὡς οἱ θεῖοι καὶ ἱεροὶ διακηρύττουσι Κανόνες, ἐλευθέρως τε καὶ ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι καὶ ἀκωλύτως, μακρὰν πάσης ἄλλης ἔξωθεν ἐπεμβάσεως.

Πρὸς τούτοις δὲ τὴν καθισταμένην διὰ τοῦδε τοῦ ἐνυπογράφου Πατριαρ-
χικοῦ καὶ Συνοδικοῦ Τόμου, ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς ἐπικρατείας τῆς Οὐκρανίας,
Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν ἐπιγιγνώσκομεν καὶ ἀνακηρύττομεν πνευματικὴν
ἡμῶν θυγατέρα καὶ πάσαις ταῖς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Ὀρθοδόξοις Ἐκκλησίαις
συνιστῶμεν ὡς ἀδελφὴν ἀναγνωρίζεσθαι καὶ μνημονεύεσθαι τῷ ὀνόματι
«Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας», ἔχουσαν ἕδραν αὐτῆς τὴν τοῦ Κιέβου
ἱστορικὴν πόλιν, μὴ δυναμένην καθιστάναι ἐπισκόπους ἢ πηγνύειν ὑπερόρια
θυσιαστήρια, τῶν ἤδη ὑφισταμένων ὑπαγομένων τοὐντεῦθεν, κατὰ τὴν τάξιν,
τῷ Οἰκουμενικῷ Θρόνῳ, τῷ ἔχοντι τὴν κανονικὴν ἁρμοδιότητα ἐπὶ τῆς Δια-
σπορᾶς, περιοριζομένης τῷ ὄντι τῆς δικαιοδοσίας αὐτῆς ἐντὸς τῶν ἐδαφῶν
τοῦ Οὐκρανικοῦ Κράτους. Καὶ δὴ καὶ τὰς προνομίας καὶ πάντα τὰ κυριαρ-
χικὰ δικαιώματα τὰ τῇ αὐτοκεφάλῳ ἐκκλησιαστικῇ Ἀρχῇ παρομαρτοῦντα
παρέχομεν αὐτῇ, ὥστε τοῦ λοιποῦ τὸν μὲν Μητροπολίτην Κιέβου καὶ πάσης
Οὐκρανίας ἱερουργοῦντα μνημονεύειν «Πάσης Ἐπισκοπῆς Ὀρθοδόξων», τὴν
δὲ περὶ αὐτὸν χορείαν τῶν ἁγιωτάτων Ἀρχιερέων τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ὡς
Πρώτου καὶ Προκαθημένου τῆς ἐν Οὐκρανίᾳ Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας. Τὰ δὲ
πρὸς τὴν ἐσωτερικὴν ἐκκλησιαστικὴν διοίκησιν ἀφορῶντα ἀνακρίνεσθαι,
ἐκδικάζεσθαι καὶ καθορίζεσθαι ἀπολύτως ὑπ’ αὐτοῦ καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,
ἀκολούθως τῇ εὐαγγελικῇ καὶ τῇ λοιπῇ, κατὰ τὴν ἱερὰν Παράδοσιν καὶ τὰς
σεβασμίας κανονικὰς διατάξεις τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, δι-
δασκαλίᾳ καὶ τῇ προτροπῇ τοῦ ς' κανόνος τῆς Α' ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου, τῆς ὁριζούσης ὅτι, «ἐὰν μέντοι τῇ κοινῇ πάντων ψήφῳ, εὐλόγῳ
οὔσῃ, καὶ κατὰ κανόνα ἐκκλησιαστικόν, δύο ἢ τρεῖς δι’ οἰκείαν φιλονικείαν
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ἀντιλέγωσι, κρατείτω ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος», διατηρουμένου προσέτι καὶ
τοῦ δικαιώματος πάντων τῶν Ἀρχιερέων καὶ τῶν λοιπῶν κληρικῶν ἐκκλήτου
προσφυγῆς τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ, κατέχοντι τὴν κανονικὴν εὐθύνην
τοῦ λαμβάνειν ἀμετακλήτως ἀποφάσεις ἐπὶ τῶν κρίσεων δι’ ἐπισκόπους καὶ
λοιποὺς κληρικοὺς τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, συμφώνως τοῖς θ΄ καὶ ιζ' ἱεροῖς
κανόσι τῆς Δ' ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Προσεπιδηλοῦμεν τοῖς ἀνωτέρω ὅτι ἡ ἐν Οὐκρανίᾳ Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία
γινώσκει ὡς κεφαλὴν τὸν Ἁγιώτατον Ἀποστολικὸν καὶ Πατριαρχικὸν Οἰκου-
μενικὸν Θρόνον, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ Πατριάρχαι καὶ Προκαθήμενοι, ἔχει δέ, σὺν
ταῖς ἄλλαις κανονικαῖς ὑποχρεώσεσι καὶ εὐθύναις, πρωτίστην ἀποστολὴν τὴν
τήρησιν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως ἀδιαλωβήτου καὶ τῆς κανονικῆς ἑνό-
τητος καὶ κοινωνίας μετὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῶν λοιπῶν
κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀπαρασαλεύτου. Προσέτι δέ, ὁ Μητρο-
πολίτης Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας, ὡς καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἁγιωτάτης
Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ἐκλέγονται ἀπὸ τοῦ νῦν κατὰ τὰς προβλέψεις τῶν
θείων καὶ ἱερῶν Κανόνων καὶ κατὰ τὰς σχετικὰς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ
Χάρτου αὐτῆς, συμφωνοῦντος ἀπαραιτήτως ἐν πᾶσι πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ
παρόντος Πατριαρχικοῦ καὶ Συνοδικοῦ Τόμου. Ὀφείλουσι πάντες οἱ Ἀρχιερεῖς
ἵνα ποιμαίνωσι τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ θεοφιλῶς, προάγοντες, ἐν φόβῳ Θεοῦ, τὴν
εἰρήνην καὶ τὴν ὁμόνοιαν ἐν τῇ χώρᾳ καὶ τῇ Ἐκκλησίᾳ αὐτῶν.

Ἀλλ’ ἵνα ὁ τῆς πνευματικῆς ἑνότητος καὶ συναφείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ
Ἐκκλησιῶν ἀπαραμείωτος ἐν ἅπασι παραμένῃ σύνδεσμος, καὶ γὰρ ἐδιδάχθη-
μεν «τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφεσ.
δ΄, 3), ὁ κατὰ καιροὺς Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου καὶ πάσης
Οὐκρανίας ὀφείλει μνημονεύειν, κατὰ τὰ παλαιόθεν ὑπὸ τῶν ἁγίων Πατέρων
ἡμῶν παραδεδομένα, τοῦ τε Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τῶν Μακαριωτάτων
Πατριαρχῶν καὶ τῶν λοιπῶν Προέδρων τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Αὐτο-
κεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἐν τῇ σειρᾷ τῶν Διπτύχων, κατὰ τὴν κανονικὴν τάξιν,
τοῦ ἰδίου λαμβάνοντος τὸν τόπον μετὰ τὸν Προκαθήμενον τῆς κατὰ Τσεχίαν
καὶ Σλοβακίαν Ἐκκλησίας ἔν τε τοῖς ἱεροῖς Διπτύχοις καὶ ἐν ταῖς ἐκκλησια-
στικαῖς συνελεύσεσιν.

Ὡσαύτως, ἡ ἐν Οὐκρανίᾳ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, διὰ τοῦ Πρώτου αὐτῆς ἢ
τοῦ κανονικοῦ τοποτηρητοῦ τοῦ Θρόνου τοῦ Κιέβου, ὑποχρεοῦται μετέχειν,
ἐπὶ σπουδαίων κανονικῶν, δογματικῶν καὶ λοιπῶν ζητημάτων, τῶν κατὰ και-
ροὺς Διορθοδόξων διασκέψεων, κατὰ τὴν ἀπ’ ἀρχῆς κρατήσασαν ἱερὰν τῶν
Πατέρων συνήθειαν. Ὀφείλει δὲ ὁ Πρῶτος, ἐγκαθιστάμενος, ἀποστέλλειν ἐξά-
παντος τὰ ἀναγκαῖα Εἰρηνικὰ Γράμματα καταστάσεως πρός τε τὸν Οἰκου-
μενικὸν Πατριάρχην καὶ πρὸς τοὺς λοιποὺς Προκαθημένους, τοῦθ’ ὅπερ καὶ
αὐτὸς δικαιοῦται παρὰ τούτων ἀποδέχεσθαι, ἀρχομένης τῆς εἰρηνικῆς περιο-
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δείας αὐτοῦ ἐκ τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατὰ
τὰ εἰωθότα, λαμβάνων καὶ τὸ Ἅγιον Μύρον παρ᾽ αὐτῆς, εἰς δήλωσιν τῆς
πνευματικῆς μετ’ αὐτῆς ἑνότητος. Προκειμένου δὲ περὶ μειζόνων ζητημάτων
ἐκκλησιαστικῆς, δογματικῆς καὶ κανονικῆς φύσεως, ὁ Μακαριώτατος Μη-
τροπολίτης Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας αὐτοῦ, δέον ὅπως ἀπευθύνηται πρὸς τὸν καθ’ ἡμᾶς Ἁγιώτατον
Πατριαρχικὸν καὶ Οἰκουμενικὸν Θρόνον, ἐκζητῶν τὴν ἔγκυρον γνώμην καὶ
βεβαίαν συναντίληψιν αὐτοῦ, τῶν δικαιωμάτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
ἐπὶ τῆς ἐν Οὐκρανίᾳ Ἐξαρχίας καὶ τῶν Ἱερῶν Σταυροπηγίων σῳζομένων ἀπα-
ραμειώτων.

Ἐπὶ πᾶσιν οὖν τούτοις καὶ ἐπ’ αὐτοῖς τοῖς ὅροις, ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἁγία τοῦ Χρι-
στοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία εὐλογεῖ καὶ ἀνακηρύσσει τὴν ἐν Οὐκρανίᾳ Ὀρθόδο-
ξον Ἐκκλησίαν ὡς Αὐτοκέφαλον καὶ δαψιλεῖς ἐπικαλεῖται ἐπὶ τὴν ἀνὰ τὴν
Οὐκρανικὴν χώραν σεβασμίαν Ἱεραρχίαν, τὸν εὐαγῆ κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ
λαὸν αὐτῆς, ἐκ τῶν ἀκενώτων θησαυρῶν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τὰς θείας
δωρεάς, ἐπευχομένη ὅπως, ὁ Πρῶτος καὶ Μέγας Ἀρχιερεὺς Ἰησοῦς Χριστός,
πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ ὑπερευλογημένης δεσποίνης ἡμῶν Θεοτό-
κου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ ἰσαποστόλου πρίγκηπος
Βλαδιμήρου καὶ τῆς ἁγίας ἐνδόξου βασιλίσσης Ὄλγας, τῶν ὁσίων καὶ θεοφό-
ρων Πατέρων ἡμῶν ἀσκητῶν καὶ μοναχῶν τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου καὶ τῶν
λοιπῶν Μονῶν, στηρίζῃ ἐσαεὶ τὴν οὕτως ἐν τῷ σώματι τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Κα-
θολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας συναριθμηθεῖσαν Αὐτοκέφαλον Ἐκκλη-
σίαν τῆς Οὐκρανίας καὶ παρέχῃ αὐτῇ εὐστάθειαν, ἑνότητα, εἰρήνην καὶ
αὔξησιν, εἰς δόξαν Αὐτοῦ καὶ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ταῦτα οὕτω δόξαντα καὶ κριθέντα καὶ ἐν χαρᾷ ἐξαγγελλόμενα ὑμῖν ἀπὸ
τοῦ σεπτοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρου, ἐκυρώθησαν συνοδικῶς, εἰς μόνιμον δὲ
τούτων παραφυλακὴν ἐκδίδοται ὁ Πατριαρχικὸς καὶ Συνοδικὸς οὗτος Τόμος,
καταστρωθεὶς μὲν καὶ ὑπογραφεὶς ἐν τῷ Κώδικι τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Μεγάλης τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐγχειρισθεὶς δὲ ἐν ἴσῳ καὶ ἀπα-
ραλλάκτῳ τῷ Μακαριωτάτῳ Προκαθημένῳ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς
Οὐκρανίας κυρίῳ Ἐπιφανίῳ καὶ τῷ ἐξοχωτάτῳ Προέδρῳ τῆς χώρας κυρίῳ
Πέτρῳ Ποροσένκο, εἰς διηνεκῆ ἔνδειξιν καὶ μόνιμον παράστασιν. Ἐν ἔτει δι-
σχιλιοστῷ καὶ δεκάτῳ ἐνάτῳ, κατὰ μῆνα Ἰανουάριον Ϛ', Ἐπινεμήσεως ΙΒ’

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ ἀποφαίνεται
† Ὁ Βρυούλων Παντελεήμων
† Ὁ Ἰταλίας καὶ Μελίτης Γεννάδιος
† Ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος
† Ὁ Τρανουπόλεως Γερμανός
† Ὁ Νέας Ἰερσέης Εὐάγγελος
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† Ὁ Ρόδου Κύριλλος
† Ὁ Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου Εὐγένιος
† Ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος
† Ὁ Σιγκαπούρης Κωνσταντῖνος
† Ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος
† Ὁ Σύμης Χρυσόστομος
† Ὁ Σικάγου Ναθαναήλ
Μέ τόν Τόμο αὐτό χορήγησε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τήν Αὐτοκε-

φαλία στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, ὅπως ἀκριβῶς χορήγησε
τό Αὐτοκέφαλο καί στίς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τήν δεύτερη χιλιετία,
τό Αὐτοκέφαλο τῶν ὁποίων δέν ἀμφισβητεῖται ἀπό καμμία ἄλλη Αὐτοκέ-
φαλη Ἐκκλησία. Ἐάν ἀμφισβητηθεῖ μία ἀπό τίς Ὀρθόδοξες αὐτές Αὐτοκέ-
φαλες Ἐκκλησίες πρέπει νά ἀμφισβητηθοῦν ὅλες!27

Τώρα ἀποτελεῖται ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀπό 15 Αὐτοκέφαλες Ἐκκλη-
σίες, γεγονός τό ὁποῖον ἀποτελεῖ ἱστορική πραγματικότητα, ἡ ἐνεργοποί-
ηση τῆς ὁποίας δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τήν συγκατάθεση τῶν ἄλλων
Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Βέβαια εὐχῆς ἔργον εἶναι, ἐάν ἀναγνώριζαν καί
οἱ ἄλλες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες τήν Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Οὐκρανίας καί νά μιμηθοῦν τό Πατριαρχεῖον Ἀλεχανδρείας, τήν Ἐκκλησία
τῆς Κύπρου καί τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖες ἔπραξαν ὀρθά καί
κανονικά.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀκολουθώντας τίς Ἀρχές
καί τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ἐχορήγησε τήν Αὐτοκεφαλία στήν
Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας,28 διότι τό ἐδικαιοῦτο, ὅπως τό ἐδικαιοῦντο καί
ὅλες οἱ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες προηγουμένως. Ἐφόσον ἐζήτησαν συμπα-
ράσταση καί ἀποκατάσταση τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας (Ἑκκλητον) καί
στήν συνέχεια καί τό Αὐτοκέφαλον ἀπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον δι-
καιωματικά, κατόπιν ἐντατικῶν διαβουλεύσεων καί καταλλήλου προετοι-
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27 Πρβλ. Αρχιεπίσκοπος Τσερνίγιφ: Η άρνηση του Τόμου Αυτοκεφαλίας συνιστά αμ-
φισβήτηση των 10 από τις 15 Αυτοκεφάλων Εκκλησιών https://orthodoxia.info/news/ar-
chiepiskopos-tsernigif-arnisi/

28 https://www.imakb.gr/%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB
%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE
%BF%CE%B9-%CE%BF%CE%BC%CE%B9% CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82/

http://1ki1newsekklisia.blogspot.com/2019/01/blog-post_599.html
https://ieramonopatia.gr/nea/gnomes/arkalochorioy-andrea-apo-ti-voylgariki-exar-

chia-sto-oykraniko-aytokefalo/
https://www.imakb.gr/%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%C

E%AF%CF%84%CE%B7%CF%82/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%B
F%CE%B9-%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82/



μασίας ἀνταποκρίθηκε τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τελικά κατόπιν
συνοδικῆς ἀποφάσεως χορήγησε τό Αὐτοκέφαλον καί ἐξέδωσε καί τόν σχε-
τικό Πατριαρχικό καί Συνοδικό Τόμον. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖον, ὅταν
τοῦ ἐζητήθη, δέν ἀρνήθηκε ποτέ συμπαράσταση καί βοήθεια.29

Ἡ ἀκατανόητη ἀρνητική καί ἀντικανονική ἀντίδραση τοῦ Πατριαρ-
χείου Μόσχας

Γιά διαφόρους προσχηματικούς λόγους ἀρνεῖται τό Πατριαρχεῖο Μόσχας
μέ κάθε τρόπο νά ἀναγνωρίσει τήν ἀπόφαση αὐτή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου καί συκοφαντεῖ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο προ-
σωπικά, ὅτι παράκαμψε καί ἀγνόησε τούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίες
καί ὅτι ἐνήργησε παράνομα.

Ἕνεκα τῆς χορηγήσεως τοῦ Αὐτοκεφάλου στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς
Οὐκρανίας διέκοψε τό Πατριαρχεῖο Μόσχας μάλιστα τήν ἐκκλησιαστική
καί μυστηριακή Κοινωνία μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο30 καί μέ τίς ἄλλες
Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες προέβησαν στήν ἀναγνώριση του. Ἀποτελεῖ βλασφη-
μία κατά τοῦ Μυστηρίου νά ἐργαλειοποιεῖται γιά λόγους ἐκκλησιαστικῆς
πολιτικῆς καί προβολῆς ἰσχύος!

Γιά τήν διαδικασία παροχῆς τοῦ Αὐτοκεφάλου στήν Ἐκκλησία τῆς
Οὐκρανίας πρέπει νά διαπιστωθεῖ, ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθο-
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29 Οικουμενικός Πατριάρχης: Ποτέ ο Οικουμενικός Θρόνος δεν παρέμεινε αδρανής,
όταν οι Ορθόδοξοι λαοί προσέφευγαν σ’ αυτόν. Ομιλία του κ. Βαρθολομαίου προς την
Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ουκρανίας, “Ποτέ εις την ιστορίαν του, ο Οικουμενικός
Θρόνος, ο οποίος έχει εκ των ιερών κανόνων και της καθιερωμένης και καθηγιασμένης
πρακτικής την ευθύνην διά την ενότητα και ευστάθειαν της Ορθοδοξίας, δεν παρέμεινεν
αδρανής, όταν εις Ορθόδοξος λαός ανεζήτει λύσιν χρονιζόντων εκκλησιαστικών προβλη-
μάτων προσφεύγων εις αυτόν και προσβλέπων εις στήριξιν εκ μέρους του. Εις όλας τας
περιπτώσεις χορηγήσεως αυτοκεφαλίας εκ μέρους της Μητρός Εκκλησίας, μοναδικόν κρι-
τήριον διά την λήψιν της σχετικής αποφάσεως υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου υπήρξεν
η ανύστακτος ποιμαντική μέριμνα διά τον λαόν του Θεού, εν αναφορά πάντοτε προς την
προάσπισιν της κανονικής τάξεως και της συνοδικής ταυτότητος της Εκκλησίας. Το Οι-
κουμενικόν Πατριαρχείον αποβλέπει διηνεκώς εις την οικοδομήν του Σώματος του Χρι-
στού και όχι εις επίδειξιν ισχύος και δυνάμεως κοσμικής.“ https://orthodoxia.info/
news/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-
%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ac%cf%81%cf%87%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf
%84%ce%ad-%ce%bf-%ce%bf%ce%b9%ce% ba%ce%bf%cf%85/

30 Ιλαρίων: ''Ο Βαρθολομαίος διεκδικεί την εξουσία επί της ίδιας της ιστορίας“. „Αφού
εισήλθε στην κοινωνία με τους σχισματικούς η Κωνσταντινούπολη η ίδια προσχώρησε
στο σχίσμα. Με βαθιά θλίψη και ακολουθώντας τις διαταγές των ιερών κανόνων αναγκα-
σθήκαμε να προχωρήσουμε σε ρήξη με την Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως.“. https://
www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/24932-ilarion-o-bartholomaios-diek-
dikei-tin-ejousia-epi-tis-idias-tis-istorias



λομαῖος δέν ἀγνόησε τό Πατριαρχεῖον Μόσχας, καθώς ἐσφαλμένα ἰσχυρί-
ζονται ὁρισμένοι.31

Τό 1686 τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο δέν παραχώρησε ἐξ ὁλοκλήρου
καί ὁριστικά32 τήν Μητρόπολη Κιέβου στό Πατριαρχεῖο Μόσχας. Ἡ διατύ-
πωση εἶναι σαφής: „ἑνός μόνου φυλαττομένου, δηλαδή ἡνίκα ὁ Μητροπο-
λίτης Κιέβου ἱερουργῶν εἴη τήν ἀναίμακτον θείαν μυσταγωγίαν ἐν τῇ
παροικίᾳ ταύτῃ, μνημονεύοι ἐν πρώτοις τοῦ σεβασμίου ὀνόματος τοῦ Πα-
ναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὡς ὄντος πηγή καί ἀρχή, ὑπερκει-
μένου πάντων τῶν πανταχοῦ παροικιῶν τε καί ἐπαρχιῶν, ἔπειτα τοῦ
Πατριάρχου Μοσκοβίας…“ Δικαιοδοσιακά παρέμεινε, λοιπόν, στό Οἰκου-
μενικό Πατριαρχεῖο.33

Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος προσω-
πικά προσπάθησαν παρ’ ὅλα ταῦτα τά τελευταῖα χρόνια μέ τό Πατριαρχεῖον
Μόσχας, μάλιστα καί μέ τόν διορισμό μιᾶς εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς, νά εὑρεθεῖ
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31 Αρχιεπίσκοπος Τσερνίγιφ: «Ο Τόμος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας είναι
τετελεσμένο γεγονός. Και δεν μπορεί να υποβληθεί σε εκ νέου συζήτηση, επανεξέταση
κ.λπ. Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, το Οικουμενικό Πατριαρχείο έδωσε στη Ρωσική
Ορθόδοξη Εκκλησία κάθε ευκαιρία να δράσει για την επίλυση του ουκρανικού εκκλησια-
στικού ζητήματος. Γνωρίζουμε ότι πριν από 20 χρόνια πραγματοποιήθηκαν διαπραγμα-
τεύσεις στη Ζυρίχη, όπου συμμετείχαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αφενός, και η Ρωσική
Εκκλησία, αφετέρου. Ο Μητροπολίτης Σμολένσκ Κύριλλος (ο σημερινός Πατριάρχης Μό-
σχας) ήταν τότε επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, ως Πρόεδρος του Τμήματος
Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας. Επίσης εκπροσωπήθη-
καν στη συνάντηση αυτή και οι δύο Ουκρανικές Εκκλησίες (που ήταν εκτός της Ρωσικής
Εκκλησίας): Το Πατριαρχείο Κιέβου και η Ουκρανική Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία.
Η Ρωσική Εκκλησία είχε την ευκαιρία να εκφράσει επανειλημμένα τη θέση της σε αυτή τη
διαδικασία, να δώσει τις εποικοδομητικές απόψεις της για το πώς μπορεί να επιλυθεί το
ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα.» https://orthodoxia.info/news/archiepiskopos-tserni-
gif-arnisi/

32 Dositheos Patriarch von Jerusalem, Ἱστορία περί τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις Πατριαρχευ-
σάντων, Βιβλ. 11, § 28, ΤΟΜΟΣ ΣΤ', (ἐκδ. Βασ. Ρηγοπούλου), 1983, σ. 240 … Τόν προσω-
ρινόν χαρακτῆρα τῆς κατ' οἰκονομίαν καί συγκατάβασιν διευθετήσεως, τήν ὁποίαν
προβλέπει ἡ Πατριαρχική καί Συνοδική «Πρᾶξις» τοῦ 1686, μαρτυρεῖ ρητῶς καί ὁ λόγιος
διαπρεπής Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος, τοῦ ὁποίου ὁ ρόλος εἰς τάς σχετικάς δια-
πραγματεύσεις ὑπῆρξεν, ὡς ἐλέχθη, καίριος, ὅταν γράφῃ ὅτι ἐδήλωσεν εἰς τόν μεσολαβη-
τήν πρέσβην Νικήταν Ἀλεξιοβίτσην: «νά δοθῇ … τό Κίεβον ἐπιτροπικῶς τῷ Μοσχοβίας
διά τήν κατέχουσαν τυραννίδα, ἕως ἡμέρας ἐπισκέψεως θείας»

33 Λεπτομέρειες ἀπό τόν Βλάσιο Φειδᾶ, H Συνοδική Πράξη του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου (1686) και η Αυτοκεφαλία της Εκκλησίας Ουκρανίας, https://www.orthodoxianew-
sagency.gr/gnomes/h-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%
80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-1686-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CF%85
%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE% B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/



μία λύση γιά τό ὑπάρχον πρόβλημα ὅμως χωρίς ἀποτέλεσμα. 34 Ὁ Σεβασμ.
Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου Ἀνδρέας καί Καθηγητής Πανεπιστημιου τῆς
Θεσσαλονίκης περιγράφει: «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επιδεικνύοντας
τη δέουσα εκκλησιαστική ευθύνη και χωρίς να προβεί σε βεβιασμένες κι-
νήσεις, παρά τις συνεχείς και επανειλημμένες εκκλήσεις που δεχόταν από
τους εκπροσώπους του ουκρανικού λαού επί τρεις περίπου δεκαετίες, ανέ-
μενε την, ουδέποτε τελικά επιτευχθείσα, διευθέτηση του ζητήματος από την
Εκκλησία της Μόσχας.»35

Οἱ ἐπιστολές ἀπό τήν Οὐκρανία ἔμεναν ἐπίσης ἀπό τήν Μόσχα ἀναπάν-
τητες.

Σήμερα ἰσχυρίζεται ὁ Μητροπολίτης Βολοκολαμσκ Ἰλαρίων, ὅτι ἐαν ἡ
Οὐκρανική Ἐκκλησία ἔθετε τό αἴτημα τῆς Αὐτοκεφαλίας τὠρα στό Πα-
τριαρχεῖο Μόσχας, τοῦτο θά παραχωροῦσε τήν Αὐτοκεφαλία.36 Καί γιατί
τώρα ἐπιμένει μέ κάθε μέσο νά κρατήσει τήν ἐξάρτησή της ἀπό τό Πατριαρ-
χεῖο Μόσχας καί κατηγορεῖ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί
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34 Μ. Γ. Βαρβούνη, Ουκρανικής Αυτοκεφαλίας παραλειπόμενα, „Προηγήθηκαν συνο-
μιλίες, προσκλήσεις που εν μέρει περιφρονήθηκαν, παραινέσεις που μερικώς δεν εισακού-
σθηκαν και κανονικές συνοδικές διαδικασίες που με έπαρση αδικαιολόγητη
περιφρονήθηκαν από όσους είχαν αντίθετη άποψη. Προηγήθηκε δηλαδή όλη η απαραίτητη
διαβούλευση, στη διάρκεια της οποίας φάνηκε με σαφήνεια ποιοι ήταν οι διατεθειμένοι
να εργαστούν προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης λύσης, και ποιοι ήταν οι άτεγκτοι, που
επέμεναν σε παρωχημένα σχήματα και σε ανύπαρκτες δήθεν ιστορικές ιδεοληψίες.“
https://www.orthodoxianewsagency.gr/gnomes/%ce%bc-%ce%b3-%ce%b2%ce%b1%cf%81%
c e % b 2 % c e % bf % c f % 8 d % c e % b d % c e % b 7 % c f % 8 2 - % c e % bf % c f % 8 5 % c e % b a % c f % 8 1 % c e % b 1 %
ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b5%cf%86%
ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b1/

35 Ἀνδρέα, Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Ορθόδοξη Εκκλησία και ουκρανικό Αυτόκε-
φαλο https://orthodoxia.online/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5% CE%B9%CF
%82/%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%
AF%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%
87%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BA-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%
81%CE%AD%CE%B1/ Πρβλ. καί τοῦ Ἰδίου, Αυτοκέφαλο Ουκρανίας – Θεραπεία πνευματικού
προβλήματος, https://orthodoxia.online/ekklisia/%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF81%CE%BF%
C F % 8 0 % C E % B F % C E % B B % C E % A F % C F % 8 4 % C E % B 7 % C F % 8 2 - % C E % B 1 % C E % B B %
CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B1%
CE%BD%CE%B4%CF%81% CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%B1/

Τοῦ Ἰδίου, Από τη βουλγαρική εξαρχία στο ουκρανικό αυτοκέφαλο https://ieramono-
patia.gr/nea/gnomes/arkalochorioy-andrea-apo-ti-voylgariki-exarchia-sto-oykraniko-ay-
tokefalo/

36 Σήμερα προτείνει ὁ Μητροπολίτης Ἱλαρίων, „dass Moskau bereit wäre, die Autoke-
phalie zu verleihen, wenn die Ukrainische Kirche (und das ist für ihn die UOK-MP) darum
bitten würde.“Vgl. Dagmar Heller, Was hat der ‚Tomos‘ gebracht? Die Entwicklungen in
der Orthodoxie in der Ukraine und ihre Auswirkungen auf die Ökumene, in: Material-
dienst 70(04/2019)091.



τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο συνεχῶς, ὅτι δέν ἐτήρησε τούς Ἐκκλησιαστι-
κούς Κανόνες;37

Ποιοί  Ἐκκλησιαστικοί Κανόνες δέν ἐτηρήθησαν; Ὑπάρχουν;
Οἱ ἰσχυρισμοί ὅλων ἐκείνων, εἴτε εἶναι καθηγητές, εἴτε κληρικοί καί

Ἱεράρχες, εἴτε Ἀρχιεπίσκοποι καί Πατριάρχες,38 ὅτι κατά τήν χορἠγηση τῆς
Αὐτοκεφαλίας στήν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας δέν τηρήθησαν οἱ σχετικοί
Ἐκκλησιαστικοί Κανόνες εἶναι χωρίς περιεχόμενο καί δέν εὐσταθοῦν.
Ἁπλῶς διότι γιά τήν χορήγηση Αὐτοκεφάλου ἐντός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας δέν ὑπάρχει κανείς σχετικός Ἐκκλησιαστικός Κανόνας οὔτε Κανονι-
σμός!

Οἱ χορηγήσεις σέ ὅλες τίς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες ἔγιναν ἀπό τό Οἰκου-
μενικό Πατριαρχεῖο ὡς ἁρμόδιο λόγω τῆς θέσεως καί τῶν γενικῶν δικαιω-
μάτων αὐτοῦ ἐντός τῆς Ὀρθοδοδοξίας βάσει τῶν Κανόνων καί ἀποφάσεων
τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί βάσει τῆς μακραίωνος Ἐκκλησιαστικῆς
ζώσης Παραδόσεως.

Ἔγινε προσπάθεια πρίν ἀπό τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδο τῆς Ὀρθο-
δοξου Ἐκκλησίας στήν Κρήτη τό 2016 νά διατυπωθοῦν οἱ ὅροι καί οἱ κα-
νονισμοί χορηγήσεως Αὐτοκεφάλου, ἀλλά χωρίς θετικά ἀποτελέσματα. Ὡς
ἐκ τούτου ἰσχύει ἡ ζῶσα Παράδοση καί ἡ μέχρι σήμερα ἐφαρμοσθεῖσα δια-
δικασία χορηγήσεως Αὐτοκεφάλου ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου.

Κατά συνέπειαν, μέ ποιό δικαίωμα καί βάσει ποιᾶς συνοδικῆς ἀποφά-
σεως συνεχῶς καί χωρίς ἴχνος σεβασμοῦ καί αἰδοῦς ἀποκαλεῖ ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Βολοκολαμσκ Ἰλαρίων τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη
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37 Ὁ Μητροπολίτης Ἱλαρίων ἰσχυρίζεται αὐθαἰρετα: „Οι τελευταίες αποφάσεις της Συ-
νόδου του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως αποτελούν ωμή παράβαση του εκκλησια-
στικού δικαίου.“ https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/24932-ilarion
-o-bartholomaios-diekdikei-tin-ejousia-epi-tis-idias-tis-istorias Πρβλ. καί Μητροπολίτου
Ἀντωνίου τοῦ Borispol: „Η χορήγηση του Τόμου είναι αντίθετη προς τους ιερούς κανόνες
και διατάξεις της Αγίας Αποστολικής Εκκλησίας.“ https://www.romfea.gr/epikairotita-xro-
nika/34370-mporispol-antonios-o-tomos-epideinose-to-sxisma-kai-diairese-to-lao-tis-ou-
kranias Βαρύγδουπες διατυπώσεις χωρίς περιεχόμενο.

38 Ἐδῶ θά μποροῦσαν νά ἀναφερθοῦν πολλά ὀνόματα, τά ὁποῖα ὅμως εἶναι γνωστά.
Ἐνδιαφέρον ὅμως εἶναι ὅτι καί ὁ Πρόεδρος Πούτιν χρησιμοποίησε τόν ἴδιο ἰσχυρισμό!
«Πολιτικό project» η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας„Ο πρόεδρος της Ρωσίας υπο-
γράμμισε ότι η υπογραφή του Τόμου της Αυτοκεφαλίας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Βαρθολομαίο, αποτελεί μια προσπάθεια για τη νομιμοποίηση των σχισματικών οργανώ-
σεων της Ουκρανίας με τη δικαιοδοσία της Κωνσταντινούπολης, παραβιάζοντας τους υφι-
στάμενους κανονες της Ορθοδοξίας.“. https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-
mosxas/26433-blantimir-poutin-politiko-project-i-orthodoji-ekklisia-tis-oukranias



Βαρθολομαῖο παράνομο καί σχισματικό39 καί ὅτι ἔχασε κάθε δικαίωμα καί
νά συγκαλεῖ πανορθόδοξες Συνάξεις καί Συνόδους καί ἀκόμη καί ὅτι δέν
ἔχει δικαίωμα κἄν νά συμμετάσχει σέ πανορθόδοξες Συνάξεις καί Συνόδους;
Καί γιατί ἰσχυρίζεται ὅτι τα πεπραγμένα από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο
γίνονται μέ κατάφωρη παραβίαση των εκκλησιαστικών κανόνων; Ἤ ὅτι «ὁ
Πατριάρχης Βαρθολομαιος αὐτοδιαλύθηκε ὡς συντονιστικό κέντρο» (ἄρα,
τό εἶχε πρίν;) Καί γιά τό λόγο αὐτό ἡ Ὀρθοδοξία πρέπει νά ψάξει νά βρεῖ
ἄλλο κέντρο; Γιά τόν λόγο αὐτό ἐστράτευσαν τόν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων;
Ἥ μήπως ἀναμένει τήν δραστηριοποίηση τῆς «τρίτης Ρώμης»;40 ἤ ὁ ἴδιος νά
αὐτοδιορισθεῖ ὡς τό συντονιστικό κέντρον τῆς καθόλου Ὀρθοδοξίας;

Ἀποτελεῖ εἰρωνεία νά τονίζει ὁ Σεβασμιώτατος, Βολοκολαμσκ Ἱλαρίων,
ὅτι Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι καί παραμένει μόνον ὁ Ἰησοῦς Χριστός!
Ἀλήθεια; Μήπως θέλει νά πεῖ, ὅτι τό ἀρνεῖται ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαῖος; Σέ ποιούς ἀπευθύνεται τόσον ὑπεροπτικά καί ὡς ὁ ὕψιστος
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39 https://orthodoxia.info/news/%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%ac%c
e % b c % c f % 8 3 % c e % b a - % c e % b 9 % c e % b b % c e % b 1 % c f % 8 1 % c e % a f % c f % 8 9 % c e % b d - % c e % b f -
%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ac% cf%81%cf%87%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%b1%cf%81/

https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/24932-ilarion-o-bartholo-
maios-diekdikei-tin-ejousia-epi-tis-idias-tis-istorias. „Στην απόπειρα σφετερισμού αρ μο -
διοτήτων, ομοίων με εκείνες του Πάπα Ρώμης την εποχή του Μεσαίωνα, ο Κωνστα-
ντινουπόλεως τοποθετεί τον εαυτό του εκτός εκκλησιαστικού πολιτεύματος, το οποίο δια-
κρίνει την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ενώ η κοινωνία με τους σχισματικούς, οι οποίοι δεν με-
τενόησαν για την αμαρτία του σχίσματος, τον θέτει και αυτόν εκτός κανονικού πεδίου.“
Τάδε ἔφη Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἰλαρίων!

40 Πρβλ. Βλ. Φειδᾶ, Eκκλησιαστική Ἱστορία τῆς Ρωσσίας, Ἀπό τήν ἱδρυσή της μέχρι
σήμερον, 5η ἔκδοση, Ἀθῆναι 2005, 216: „Είναι προφανές δτι ή διαμόρφωση της θεωρίας
τῆς «Τρίτης Ρώμης» άναφέρεται κυρίως καί άποκλειστικως στήν πολιτική καί ὄχι βεβαίως
στήν εκκλησιαστική προοπτική της ρωμαϊκῆς ίδέας, γι' αύτό καί συνδέθηκε πάντοτε μέ
τίς ποικίλες ἀξιώσεις φιλοδόξων ήγεμόνων τῶν ὀρθοδόξων λαῶν (Βουλγάρων, Σέρβων,
Ρώσων κ.&..) νά νομιμοποιήσουν τίς περιστασιακές διεκδικήσεις τους γιά τήν ύποκατά-
σταση η καί τή διαδοχή του βυζαντινοῦ αύτοκράτορα στήν ήγεσία ὅλων τῶν ορθοδόξων
λαων τόσο πρίν, ὅσο καί μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1453). Ή εκκλησια-
στική προοπτική άγνοουσε τό ἀνυπόστατο καί τό πλασματικό σχῆμα «Πρώτη-Δευτέρα
Τρίτη Ρώμη» άντί τοῦ καθιερωμένου στήν κανονική παράδοση καί στή διαχρονική εκκλη-
σιαστική πράξη σχήματος «Πρεσβυτέρα -Νέα Ρώμη», τό ὁποῖο παρέμεινε πάντοτε ἀπα-
ραβίαστο στίς θεωρίες αύτές άφ' ένός μέν γιατί ἦταν θεωρητικῶς καί πρακτικῶς άδύνατη
ή άμφισβήτησή του, άφοῦ αύτή θά προσέκρουε σέ ἀποφάσεις Οίκουμενικῶν συνόδων καί
στήν ἐκκλησιαστική συνείδηση τῆς 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας,“ Πρβλ. καί Ἱεροθέου Μητρο-
πολίτου Ναυπάκτου, Ιστορία της Εκκλησίας της Ρωσίας, η θεωρία της Τρίτης Ρώμης,
https://orthodoxia.info/news/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-
%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-
%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%81%cf%89%cf%83%ce%af%ce%b1%cf% 82-%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%cf%89/



δάσκαλος ex cathedra ἤ ὡς ὁ ἀνώτατος δικαστής;41 Στό Πατριρχεῖο Μό-
σχας, ὄχι τόσον κυρίως στούς εὐσεβεῖς πιστούς, ὑπάρχει ἡ ὑπεροψία τῆς
εὐσεβείας, ἡ ὑπεροψία τοῦ μαρτυρίου, ἀλλά καί ἡ ὑπεροψία τῆς ἐπιθυμιτῆς
καί μή ὑπαρχούσης δυνάμεως!

Μέ τίς ἀμετροεπεῖς δηλώσεις καί πράξεις του ἔχει ζημιωθεῖ ἡ Καθόλου
Ὀρθοδοξία, ἀλλά καί τό ἴδιο τό Πατριαρχεῖο Μόσχας καί ὁ Πατριάρχης του
Κύριλλος, φυσικά καί ὁ ἴδιος προσωπικά.

Ποιός δημιουργεῖ σύγχυση ἐντός τῆς Ὀρθοδοξίας, ποιός ὑπονομεύει τήν
ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καί διαταράσσει τήν δομή τῶν Ὀρθοδοξων Ἐκκλη-
σιῶν καί μάλιστα σέ πολλές περιπτώσεις καί στό παρελθόν;

Δέν τό γνωρίζουν αὐτό οἱ ἄλλες ἀδελφές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες; Γιατί
σιωποῦν πολλές ἐξ αὐτῶν, ἤ ἀβασάνιστα ἐπαναλαμβάνουν τά ἐπιχειρήματα
τῆς Μόσχας; Ἤ μήπως ὑπάρχουν καί ἄλλοι λόγοι....;

Τά ἄλλα ἐπιχειρήματα,42 ὅτι δηλ. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολο-
μαῖος συνεργάσθηκε μέ σχισματικούς, μέ ἀχειροτόνητους, μέ Ἀρχιερεῖς
χωρίς ἀποστολική Διαδοχή, ὅτι δέν εἶχε δικαίωμα χορηγήσεως Αὐτοκεφά-
λου, ὅτι δέν ἔχει τό δικαίωμα τοῦ ἐκκλήτου,43 ὅτι ὁ Πατριάρχης Βαρθολο-
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41 https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/29031-mitropolitis-ilario-
nas-o-xristos-itan-kai-paramenei-kefali-tis-ekklisias. Ὁλόκληρο τό ἄρθρο ἐδῶ καί ἀλλοῦ
προδίδει ὑπερφίαλο ἐγωϊσμό.

42 Γενικά οἱ ἐπιστημονικά κατοχυρωμένες ἱστορικοκανονικές ἐργασίες τοῦ καθηγητοῦ
Βλ. Φειδᾶ ἔχουν δώσει στό ὅλο θέμα πειστικές ἀπαντήσεις. Π.χ. https://orthodoxia.info/
news/%cf%84%ce%bf-%ce%bf%cf%85%ce%ba%cf%81%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b6%
ce%ae%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%8c%cf%80%cf%89%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%
ce%b1% ce%bb%cf%8d%ce%b5%ce%b9-%ce%bf-%ce%ad/

https://orthodoxia.info/news/%cf%84%ce%bf-%ce%b6%ce%ae%cf% 84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-
%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b5%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%
af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bf%cf%81%ce%b8%ce%bf%ce%b4%cf%8c/

https://orthodoxia.info/news/h-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%b4%
ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-
%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%
ba%ce%bf%cf%8d-%cf%80% ce%b1%cf%84%cf%81/ κλπ.

43 Πολλές φορές ἔχει ἀπαντήσει μέ πάμπολλα συγκεκριμένα γεγονότα καί παρεμβάσεις
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ὁ ἐπίσκοπος Ἀβύδου, νῦν Μητροπολίτης Κρήνης Κύ-
ριλλος μ.ἄ.: https://orthodoxia.info/news/wp-content/uploads/2020/12/avidou_kirillos_
aftokefali_ekklisia_oukranias.pdf

https://www.romfea.gr/images/article-images/2021/02/romfea/Epistoli_gia_ROMFEA.pdf
https://martyria.gr/2019/01/23/%E1%BC%90%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%

80%CE%BF%CF%85-%E1%BC%80%CE%B2%CF%8D%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%85%CF%
81%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81-%CE%B8%CF%81%E1%BD%
B9%CE%BD%CE%BF%CF%82/

https://romalewfronimati.blogspot.com/2020/12/blog-post_12.html?fbclid=IwAR3LzvCh -
GXvl5RyaIVCbqEW-KDKoa2N_apPh0Al8OQgEJO0z7Gg1aS0gb1Y



μαῖος ἐνεργεῖ ὡς Πάπας τῆς Ὀρθοδοξίας μέ παπικές τάσεις,44 ὅτι διαιρεῖ τήν
Ὀρθοδοξία, ὅτι οἱ «σχισματικοί» δέν εἶχαν μετανοήσει πραγματικά (ποιός
ἐρευνᾶ τίς προθέσεις καί τίς σκέψεις των;), ὅτι οἱ χειροτονίες των εἶναι ἄκυ-
ρες, ἐπειδή προέρχονται ἀπό σχισματικούς, ὅπως διατυπώθηκε ἐπίσημα ¨ο
ίσχυρισμός ἀπό τήν Γραμματεία τῆς Συνοδικῆς Βιβλικῆς καί Θεολογικῆς
Ἐπιτροπῶς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Μόσχας μέ τόν τίτλο: «Περί τό
ἄκυρον τῶν χειροτονιῶν τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν καί τήν ἀντικανονι-
κότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.»45

Ἐκτός τοῦ ὅτι ἔχουν γίνει ἐθελουσίως δέσμιοι στήν ἐσφαλμένη των ἀντί-
ληψη, ὅτι καί μετά τήν ἀποκατάσταση τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας ἐκ
 μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παραμένουν οἱ Οὐκρανοί σχισμα-
τικοί, καί ἐκτός τοῦ ὅτι τό θέμα αὐτό ἔχει λυθεῖ θετικά καί στήν ἀρχαία
Ἐκκλησία,46 ἀντιφάσκουν ὁλοφάνερα, διότι ἔχουν λησμονήσει, τήν ἐπίσημη
τοποθέτηση τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας τό 1904, τό ὁποῖο ἀνεγνώριζε τήν
χειροτονία τῶν κληρικῶν σέ ὅλους τούς βαθμούς των ἀκόμη καί τῆς Ρω-
μαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, τῶν Ἀρμενίων, τῶν Κοπτῶν, τῶν Νεστοριανῶν
κ.ἄ., οἱ ὁποῖοι, ἄν καί ἑτερόδοξοι διετήρησαν τήν ἀποστολική των διαδοχή.
«...διό καί δεχόμεθα τό βάπτισμα τούτων τε καί ἐκείνων (δηλ. τῶν λατίνων
καί διαμαρτυρομένων). Τιμῶμεν τήν ἀποστολικήν διαδοχήν τῆς λατινικῆς
ἱεραρχίας καί τούς εἰς τήν ἡμετέραν Ἐκκλησίαν ἐρχομένους ἐξ αὐτῆς κλη-
ρικούς παραδεχόμεθα ἐν τῷ ὅν φέρουσι βαθμῷ (ὡς παραδεχόμεθα καί τούς
Ἀρμενίους, Κόπτας, Νεστοριανούς κλπ. τούς μή ἀπολέσαντας τήν ἀποστο-
λικήν διαδοχήν).»47 κλπ. κλπ. Τήν ἴδια ἀπάντηση ἔδωσε τότε καί ἡ Ἐκκλησία
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https://romalewfronimati.blogspot.com/2021/02/blog-post_9.html κλπ. 
44 https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/44278-ilarion-i-apopeira-

na-eisaxthei-papikis-morfis-eksousia-stin-ekklisia-dixase-tin-orthodoksia
45http://www.patriarchia.ru/gr/db/text/5510107.html?fbclid=IwAR0O5SfvfuSUvnilNJIx-

SMkIMG80kJmOnGEErMP6HMqVQKFB-80fxptRH7g.
46 Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Ἀγχιάλου, μετέπειτα Σμύρνης, Πραγματεία περί τοῦ κύρους

τῆς χειροτονίας κληρικῶν ὑπό ἐπισκόπου καθηρημένου καί σχισματικοῦ χειροτονηθέντων,
Smyrna 1887. Καί Θεοδώρου Γιάγκου, Η μη αναχειροτονία κατά την διαχρονική συνείδηση
της Εκκλησίας,https://orthodoxia.info/news/%ce%b7-%ce%bc%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%
b1%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%
c f % 8 4 % c e % a c - % c f % 8 4 % c e % b 7 % c e % b d - % c e % b 4 % c e % b 9 % c e % b 1 % c f % 8 7 % c f % 8 1 % c e % bf %
ce%bd%ce%b9%ce%ba/

Τοῦ Ἰδίου, «Το κανονικόν συνειδός από τον Μέγαν Φώτιον εις τον Άγιον Νικόδημον τον
Αγιορείτην», in:Θεολογία, Τόμος 88 Τεύχος 1 Ιανουάριος – Μάρτιος 2017. Πρβλ. καί Συμεών
Πασχαλίδη, ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΗΡΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ,
https://leonsear.blogspot.com/2019/08/blog-post_6856.html

47 Ἡ περί τῶν σχέσεων τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί περί ἄλλων γε-
νικῶν ζητημάτων Πατριαρχική καί Συνοδική Ἐγκύκλιος τοῦ 1902. Αἱ εἰς αὐτήν Ἀπαντήσεις



τοῦ Μαυροβουνίου, ἡ ὁποία τότε ἦταν Αὐτοικέφαλη.48 Πολύ ἐνδιαφέροντα
εἶναι καί ὅσα ἀναφέρει ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἱλαρίων θετικά καί γιά
τήν δυνατότητα σωτηρίας τῶν ἑτεροδόξων, καταλήγοντας στήν διαπί-
στωση, ὅτι «Ἡ ὑπακοή στήν Ὀρθοδοξία, ἡ πίστη στά Δόγματά της δέν ἐπι-
τρέπεται νά μετατρέπεται σέ μία ἄμετρη θριαμβολογία, βάσει τῆς ὁποίας
ὅλες οἱ ἄλλες χριστιανικές Ἐκκλησίες ὡσάν ἄτυχη μάζα πού δημιουργήθη-
καν ἀπό τήν πανουργία ἀνθρώπων καί βάσει τῆς ὁποίας ὅλος ὁ κόσμος
 γενικά καί τό ἑνεννήνταενιά τοῖ ἑκατόν τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι καταδι-
κασμένο στήν ἀπώλεια. Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός δέν ἐπιτρέπεται ἀκόμη νά
λησμονεῖ, ὅτι ἀποκλειστικά καί μόνον ὁ Θεός γνωρίζει ποῦ εὑρίσκονται τά
σύνορα τῆς Ἐκκλησίας.»49

Δηλ. μόνον ἡ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, ἐπειδή καταδικάστηκε χωρίς
δογματικούς ἤ ἄλλους σοβαρούς λόγους, μόνον ἐπειδή ἤθελε δικαιωματικά
τήν ἀνεξαρτησία της, χαρακτηρίστηκε ὡς σχισματική καί εὐρέθη ἐκτός
Ἐκκλησίας, καταδικασμένη στήν ἀπώλεια, διότι τό «σχίσμα»παραμένει
«σχίσμα», ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ Μητροπολίτης Ἱλαρίων καί ὁρισμένοι ἄλλοι;

Ἐκτός τοῦ παραλόγου αὐτοῦ συλλογισμοῦ. πρέπει πρώτιστα νά τεθεῖ τό
βασικό ἐρώτημα, ἐάν ἡ καταδικαστική πράξη τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας
ἐναντίον τοῦ τότε Μητροπολίτου Κιέβου καί ὅλων τῶν συν αὐτῶ ἦταν Κα-
νονική; Γεγονός γιά τό ὁποῖο πρέπει νά ἐρωτηθεῖ καί τό Πατριαρχεῖο Σερ-
βίας, τό ὁποῖο συνακολουθεῖ τό Πατριαρχεῖο Ρωσίας, ὅπως διαπιστώνει ὁ
Βλάσιος Φειδᾶς.50
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τῶν Ἁγίων Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ἡ Ἀνταπάντησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, Ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου 1904, 27ἑξ.
Πρβλ. καί Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Ἀγχιάλου, μετέπειτα Σμύρνης,Πραγματεία περί τοῦ
κύρους τῆς χειροτονίας κληρικῶν ὑπό ἐπισκόπου καθηρημένου καί σχισματικοῦ χειροτο-
νηθέντων, Smyrna 1887. Καί Θεοδώρου Γιάγκου, Η μη αναχειροτονία κατά την διαχρονική
συνείδηση της Εκκλησίας, https://orthodoxia.info/news/%ce%b7-%ce%bc%ce%b7-%ce%b1%
ce%bd%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1-
% c e % b a % c e % b 1 % c f % 8 4 % c e % a c - % c f % 8 4 % c e % b 7 % c e % b d - % c e % b 4 % c e % b 9 % c e % b 1 %
cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba/

Τοῦ Ἰδίου, «Το κανονικόν συνειδός από τον Μέγαν Φώτιον εις τον Άγιον Νικόδημον τον
Αγιορείτην», in: Θεολογία, Τόμος 88 Τεύχος 1 Ιανουάριος – Μάρτιος 2017.

48 Ἡ περί τῶν σχέσεων..., σ. 66.
49 « Deshalb darf die Ergebenheit gegenüber der Orthodoxie, die Treue zu ihren Dog-

men sich nicht in einen maßlosen Triumphalismus verwandeln, bei dem alle übrigen ch-
ristlichen Kirchen als unglückselige Haufen angesehen werden, geschaffen von der
Hinterlist der Menschen, und bei dem die ganze Welt im allgemeinen und neunundneunzig
Prozent der Menschheit zum Verderben verurteilt sind. Der orthodoxe Christ darf auch
nicht vergessen, dass einzig und allein Gott weiß, wo die Grenzen der Kirche sind.» Hilarion
Alfejev, Geheimnis des Glaubens, Einführung in die orthodoxe dogmatische Theologie,
Freiburg/Schweiz 2003, 146. 



Πόσων ἀμφισβητοῦν τήν χειροτονία; ὅλων; Καί ἐάν δέν ὑπῆρχαν ὁρι-
σμένοι, ὀλίγοι, τῶν ὁποίων ἀμφισβητοῦν τό ἔγκυρον τῆς χειροτονίας των,
τήν ἀποστολική διαδοχή των, κλπ. θά ἀνεγνώριζε τό Πατριαρχεῖο Μόσχας
τήν Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας; Αὐτό εἶναι τό πρόβλημά
των; Ἡ ἀπάντηση τοῦ ἐπισκόπου Ἀβύδου, νῦν Μητροπολίτου Κρήνης Κυ-
ρίλλου εἶναι πλήρως κατατοπιστική καί ἄς σταματήσουν ἐπι τέλους οί διά-
φορες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις.51

Εἶναι ἀξιοθαύμαστο μέ πόση ἐπιμονή ψάχνουν γιά νά βροῦν ἐπιχειρή-
ματα καί ὄχι μόνον στό Πατριαρχεῖον Μόσχας, ἀλλά πολλοί συνοδοιπόροι
καί ὁμοϊδεάτες καί ἀπό ἄλλες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες καί ἀπό τήν Ἑλλάδα
γιά νά ἀπορρίψουν τήν Αὐτοκεφαλία τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, νά συ-
κοφαντίσουν τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, καί νά ὑποβιβά-
σουν τό κῦρος καί τά δικαιώματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Καί εἶναι
σχεδόν πάντα οἱ ἴδιοι!

Πολιτική καί Αὐτοκεφαλία
Ἔκπληξη παρουσιάζει καί ἡ κατηγορία, ὅτι γιά τήν Αὐτοκεφαλία τῆς

Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας σημαντικό ρόλο ἔπαιξε ἡ πολιτική. Καί αὐτό τό
δηλώνουν μεταξύ ἄλλων κυρίως τό Πατριαρχεῖον τῆς Μόσχας, ἀλλά καί
ὑψηλόβαθμοι πολιτικοί τῆς Ρωσσίας! Ἐάν δέν γνωρίζουν τήν ἱστορίαν δη-
μιουργίας τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ἀποτελεῖ ἀδικαιολόγητη ἄγνοια
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50 Ὁ Βλάσιος Φειδᾶς διαπιστώνει εὐθέως, ὅτι ἡ καταδίκη τοῦ Μητροπολίτου Κιέβου
ἦταν ἀντικανονική: «…Προφανώς, ο αντικανονικώς και ακρίτως καταδικασθείς από το
Πατριαρχείο Μόσχας μητροπολίτης Φιλάρετος, για τους γνωστούς πλέον λόγους, είχε το
αυτονόητο κανονικό δικαίωμα, ούτως ή άλλως, να ασκήσει το Έκκλητον στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο για τις εναντίον του καταδικαστικές αποφάσεις, όταν αυτό κατέστη δυνατόν
για τους γνωστούς και ευνόητους λόγους. Πρβλ. Βλ. Φειδᾶ, Η Αυτοκεφαλία της Εκκλησίας
της Ουκρανίας και οι ενστάσεις της Εκκλησίας της Σερβίας: https://orthodoxia.info/
news/%ce%b7-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b5%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b1-
%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-
%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bf%cf%85%ce%ba%cf%81%ce%b1/

„Συνεπῶς, οἱ συντάκται τῆς ἀπαντητικῆς Ἐπιστολῆς (τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας) θά
ἔδει νά διερωτηθοῦν ἐπίσης, ἄν τό Πατριαρχεῖον Μόσχας εἶχε κανονικῶς τό δικαίωμα ἐπι-
βολῆς βαρυτάτων ποινῶν εἰς τόν Μητροπολίτην Κιέβου, ἐπειδή ἡ ὑπό τήν προεδρίαν αὐτοῦ
Ἱ. Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς ἀνεξαρτήτου Δημοκρατίας τῆς Οὐκρανίας ἠξίω-
σεν ἐπισήμως τήν ἀνακήρυξιν τῆς αὐτοκεφαλίας αὐτῆς, ἤτοι ὡς ἔπραξαν καί πᾶσαι αἱ αὐτο-
κέφαλοι Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι τῶν νεωτέρων χρόνων, χωρίς ὅμως νά ὑποστοῦν
ἀναλόγους ἀντικανονικάς συνεπείας.“

51 https://romalewfronimati.blogspot.com/2021/02/blog-post_9.html Ὁ σεβασμ Μη-
τροπολίτης Κύριλλος Κατερελος ἀπαντᾶ σέ μιά συνέντευξη τοῦ Μητροπολίτη Βολοκολαμς
Ἱλαρίωνα https://drive.google.com/file/d/1s-7I_afyqZY4E2AT9OBV8i622arQb9WK/view



τῆς ἱστορίας, ἐάν ὅμως γνωρίζουν, καί ἀσφαλῶς εἶναι ἀδιανόητον νά μή
γνωρίζουν, γιά ποιό λόγο χρησιμοποιοῦν ἀνώφελα καί ἀνιστόρητα ἐπιχει-
ρήματα. Γιά νά μειώσουν τό κῦρος καί τήν ἐκκλησιαστικότητα τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου; Ἐν τοιαύτη περιπτώσει πρέπει πρῶτ’
ἀπόλα νά μειώσουν τήν ἐκκλησιαστικότητα καί τό κῦρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου Ἱερεμία τοῦ Β΄, ὁ ὁποῖος κατόπιν πιέσεως τοῦ Τσάρου ἔδωσε
τήν κανονική αὐτοκεφαλία καί τήν Πατριαρχική Ἀξία στήν Ἐκκλησία τῆς
Ρωσσίας καί ἐξονόμασε τόν Ἰώβ Πατριάρχην! Ὁ Χρῆστος Γιανναρᾶς περι-
γράφει τό γεγονός δραματικώτερα καί τό θεωρεῖ ὡς λάθος τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου. Τονίζει: Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο «Υπέκυψε στον
εκβιασμό που υπέστη από το βαρβαρικό τότε Κίεβο (στον 16ο αιώνα) και
έδωσε την προσωνυμία-τίτλο-προνομίες Πατριαρχείου στα στίφη των Ρως,
με κριτήριο την ποσότητα, το αριθμητικό μέγεθος, όχι την εκκλησιαστική
φανέρωση, αλήθεια και παράκληση.»52

Ἀκόμα ἕνα παράδειγμα ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας. Πρῶτα ἀπο-
φάσισε ἡ πολιτική Σύγκλητος τήν 12η Φεβρουαρίου 1925 γιά τήν αἴτηση
Αὐτοκεφαλίας πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖο, τήν 17η Φεβρουαρίου ἡ
Βουλή καί τήν 23η Φεβρουαρίου ὁ Βασιλιάς τῆς Ρουμανίας. Κατόπιν τῆς
αἰτήσεως τῶν πολιτικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν Ἀρχῶν ἐξέδωσε τό Οἰκουμε-
νικό Πατριαρχεῖο τόν Τόμο τήν 29η Αὐγούστου 1925.53

Ἐκτός τούτου δέν ὑπάρχει καμμία ἵδρυση Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας
χωρίς τήν συμμετοχή καί τήν στήριξη τῶν πολιτικῶν καί πολιτειακῶν ἀρχῶν
τῆς χώρας των. Τά ἱστορικά γεγονότα εἶναι γνωστά.

Μεγαλύτερη ἔκπληξη ὅμως καί ἀπορία δημιουργεῖ μία ἄλλη πολιτική
ἀνάμειξη παρεμποδίσεως τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Οὐκρανίας ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, γεγονός, τό ὁποῖο ἔγινε
γνωστό μετά τήν ἀναγνώριση. Ὁ τότε ὑπουργός Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος
Πάνος Καμμένος κατηγόρησε τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν γιατί ἀναγνώρισε
τήν Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας μέ τά ἑξῆς λυπηρά καί πα-
ράδοξα:. "Ο Αρχιεπίσκοπος εγκλημάτισε, και οι Ιεράρχες της Ιεράς Συνόδου
εγκλημάτισαν όταν κατά την τελευταία Ιερά Σύνοδο αναγνώρισαν την πα-
ράνομη Ουκρανική Εκκλησία πρώτοι, πριν από τα Πατριαρχεία" - τόνισε με-
ταξύ άλλων ο Πάνος Καμμένος. Ἐπίσης ο κ. Καμμένος ανάφερε ότι τους είχε
προειδοποιήσει πως αν υποκύψουν στον εκβιασμό να αναγνωριστεί από την
Ελλάδα πρώτα, λέγοντας ότι τότε "αίρονται οι εγγυήσεις της Ρωσίας για τη
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52 https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/43950-o-xristos-giannaras-gia-tis-di-
loseis-tou-batskas-eirinaiou

53 Ioan Vasile Leb, Die Rumänische Orthodoxe Kirche, 93.



μη κατάληψη ελληνικού νησιού που μας είχανε δώσει στις συμφωνίες που
είχαμε κάνει."54 Ἀργότερα, τήν 17η Φεβρουαρίου 2020 ἐπανέλαβεπαρόμοια
σχόλια καί ὁ Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας, ὅμως διαβεβαίωνε, ὅτι
ἡ ἀναγνώριση τοῦ Αὐτοκεφάλου ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν θά
ἐπηρεάσει τίς σχέσεις μεταξύ Ρωσίας καί Ἑλλάδος.55 Ὑπῆρξε πράγματι αὐτή
ἡ πολιτική ἀνάμειξη καί ἡ πίεση πρός τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιά νά μήν
ἀναγνωρίσει τήν Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας;

Ποιός εἶναι ὁ πραγματικός λόγος ἀρνήσεως τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπό τό Πατριαρχεῖο Μόσχας;

Ὅλες οἱ ἐν προφάσει δικαιολογίες ἔχουν ἀπασχολήσει ὑπεραρκετούς
συγγραφεῖς καί ἐρευνητές καί ἔχουν δοθεῖ οἱ κατάλληλες ἀπαντήσεις. Ἡ
βιβλιογραφία εἶναι ἤδη πλουσιώτατη καί δέν εἶναι ἀνάγκη ἐδώ νά ἐπανα-
ληφθοῦν τά ὑπέρ καί τά κατά.

Ὅμως ἕνα εἶναι βέβαιο: ἡ ἀκατανόητη αὐτή ἀρνητική ἀντίδραση τοῦ Πα-
τριαρχείου Μόσχας δέν στηρίζεται, οὔτε δικαιολογεῖται σέ συγκεκριμένα
δῆθεν ὑπάρχοντα ἐκκλησιολογικά, ἐκκλησιαστικά, κανονικά, ἤ ἱστορικά
προβλήματα. Καί ἐσχάτως, ἐπειδή δέν ὑπάρχουν πλέον οὐσιαστικά ἐπιχει-
ρήματα ἀναπάντητα χρησιμοποιεῖται μία γενικευμένη καί ἀκαθόριστη ρη-
τορική, ὅτι δῆθεν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐνεργεῖ
παράνομα, ἀντικανονικά, μέ πολιτική δῆθεν ἐξἀρτηση ἀπό τίς Ἡνωμένες
Πολιτεῖες, διαιρεῖ τήν Ὀρθοδοξία, μέ καταπάτηση στήν Οὐκρανία τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, μέ τόν μεγάλο ἀριθμό τῶν Ἐνοριῶν τοῦ μέρους
τῆς Ἐκκλησίας ὑπό ρωσικήν δικαιοδοσίαν κλπ. Στρατολογήθηκε καί ὁ Πρό-
εδρος Πούτιν, ὁ ὁποῖος ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ Αὐκεφαλία ἐδόθη γιά πολιτικούς,
ἀλλά καί γιά κερδοσκοπικούς λόγους, δηλ. ὅτι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος
χρηματοδοτήθηκε: ''Το βασικό κίνητρο του Βαρθολομαίου είναι τα χρή-
ματα''. „Ο Πρόεδρος της Ρωσίας ερωτηθείς για την κατάσταση στην Ου-
κρανία τόνισε: "Εδώ είναι μια άμεση παρέμβαση στην Εκκλησία και την
θρησκευτική ζωή. Αυτό δεν συνέβη ποτέ, ούτε στις μέρες της Σοβιετικής
Ένωσης. Δυστυχώς, συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία! Η Κωνσταντινού-
πολη δημιούργησε μια ενωμένη εκκλησιαστική κοινότητα". «Δεν έχουν
καμία σχέση με τη θρησκεία και τη θρησκευτική ελευθερία. Οι λόγοι είναι
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54 https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/33694-panos-kammenos-o-arxiepisko-
pos-kai-oi-ierarxes-egklimatisan-me-tin-oukrania Πρβλ. καί https://orthodoxia.info/news/
% C F % 8 0 % C E % B 1 % C F % 8 1 % C E % B 1 % C E % B 4 % C E % B F % C F % 8 7 % C E % A E - % C E % B A %
CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%89%CF%82-%CF%80%CE%
AF%CE%B5%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B5/

55 https://romalewfronimati.blogspot.com/2020/02/blog-post_18.html



καθαρά πολιτικοί», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Ρωσίας ...
Αναφερόμενος στα κίνητρα της παραχώρησης Αυτοκεφαλίας σε μια Ου-
κρανική Εκκλησία, ο Πρόεδρος της Ρωσίας εκτίμησε πως «τα χρήματα απο-
τέλεσαν κλειδί για την απόφαση του Βαρθολομαίου να στηρίξει την
αυτοκεφαλία στην Ουκρανία».56 Καί ἡ τελευταία (14/9/2021) δήλωση τοῦ
ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας Λαβρόφ ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ο Πατριάρ-
χης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος εξαρτάται άμεσα από τις ΗΠΑ,
από εκείνους που εργάζονται στο αμερικανικό έδαφος σε διαφορετικές κα-
τευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοπιστωτικής.

Έτσι σχηματίστηκε η σχισματική "Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας".
«Παραμέρισαν» εκείνους τους κληρικούς που αντιτάχθηκαν σε αυτό στην
Ουκρανία, και διόρισαν τον δικό τους μητροπολίτη. Τώρα το κύριο μέλημα
είναι να κατάλαβουν την περιουσία της κανονικής Ουκρανικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας (εκκλησίες, ενορίες).

Τώρα προσπαθούν να δημιουργήσουν παρόμοια αυτοκέφαλη αντί κα-
νονική εκκλησία στη Λευκορωσία. 

Στρίβουν τα χέρια των Εκκλησιών έτσι ώστε να αναγνωρίσουν τον σχι-
σματικό Επιφάνιο, τον επικεφαλής της λεγόμενης "Ορθόδοξης Εκκλησίας
της Ουκρανίας". Οι ελληνικές εκκλησίες έκαναν αυτόν τον συμβιβασμό με
τη συνείδηση.»57

Γιατί ὅμως αὐτή ἡ ἀπαράδεκτη ἀντίδραση; Σαφές παραμένει πάντως, ὅτι
τό κυριώτερο πρόβλημα γιά τό Πατριαρχεῖο Μόσχας εἶναι ἡ μέ κάθε τρόπο
διαφύλαξη τῆς ἐπιρροῆς καί τῆς ἰσχύος του, καί ἐσχάτως κατά τίς δηλώσεις
τοῦ Λαβρόφ καί ἐπί τῆς Λευκορωσίας, καί ἐάν εἶναι δυνατόν ἡ διεύρυνσή
της εἰς βάρος τοῦ κύρους καί τῶν δικαιωμάτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου καί τελικά ἡ πρωτοκαθεδρία στήν Ὀρθοδοξία, παρά τούς βομβώδεις
ἰσχυρισμούς τοῦ Μητροπολίτου Ἰλαρίωνα περί τοῦ ἀντιθέτου, ὅτι οὐδέποτε
εἶχε τάσεις καί ἐπιθυμίες πρωτοκαθεδρίας.58 Τί σημαίνει ἡ παρέμβαση του
διευθυντή του εκκλησιαστικού επιστημονικού κέντρου «Ορθόδοξη Εγκυ-
κλοπαίδεια», . Σ. Κραβέτς στό Συνέδριο μέ θέμα «Παγκόσμια Ορθοδοξία:
πρωτείο και συνοδικότητα υπό το φως της ορθοδόξου διδασκαλίας» πού
πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 στην Αίθουσα του Αγίου Σερ-
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56 Wladimir Putin,: https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/25860-
blantimir-poutin-to-basiko-kinitro-tou-bartholomaiou-einai-ta-xrimata

57 https://www.facebook.com/RusEmbGreece/posts/4605168412836036
https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/45608-sergkei-lavrof-o-patriarxis-varth-

olomaios-eksartatai-apo-tis-ipa
58 https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/43619-ilarion-i-ekklisia-

tis-rosias-den-epithymei-proteia-stin-orthodoksia



γίου στο ναό του Σωτήρος Χριστού της Μόσχας. η παρουσίαση της συλ-
λογής «Επανένωση της Μητροπόλεως Κιέβου με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκ-
κλησία. 1676–1686. Μελέτες και έγγραφα», ὅπου μεταξύ ἄλλων ἐτόνιζεν:
«Ευχαριστώ πολύ για τον κόπο αυτό και για το σημερινό συνέδριο και για
το ότι η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η ναυαρχίδα του ορθόδοξου κό-
σμου στην υπεράσπιση της κανονικής τάξεως. Είθε να δώσει ο Θεός ώστε
περαιτέρω όλοι αυτοί οι κόποι να οδηγήσουν στην επίλυση των προβλη-
μάτων, που αντιμετωπίζουμε»;.59 Πολύ χαρακτηριστική εικόνα τῶν ὀνείρων:
Τό Πατριαρχεῖο Μόσχας «η ναυαρχίδα του ορθόδοξου κόσμου στην υπε-
ράσπιση της κανονικής τάξεως.»! Ὁλόκληρο τό συνέδριο εἶχε ὡς σκοπό τόν
ὑποβιβασμό τοῦ κύρους καί τῆς θέσεως τοῦ Οἰουμενικοῦ Πατριαρχείου
ἐντός τῆς Ὀρθοδοξίας καί τήν προώθηση τοῦ κύρους καί τῆς θέσεως τοῦ
Πατριαρχείου Μόσχας σέ πανορθόδοξη βάση.60 Συνεχῶς οἱ ὁμιλητές, ἀρχῆς
γενομένης ἀπό τόν Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο καί τούς Μητροπολίτες
Βολοκολαμσκ Ἱλαρίωνα, Ἀρχιεπίσκοπο Σεβαστείας Θεοδόσιο (Πατριαρχείο
Ιεροσολύμων), Μπάτσκας Ειρηναίο (Πατριαρχείο Σερβίας), οι Αχαλκαλάκ
και Κουμουρντόι Νικόλαος, Ατένας και Γκόρι Ανδρέα (Εκκλησία της Γεωρ-
γίας), Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρου και Ταμασού και Ορεινής
Ησαΐα (Εκκλησία της Κύπρου), κ.ἄ ἐπαναλαμβάνουν τά ἴδια ἐπιχειρήματα
σχεδόν μέ τήν ἴδια διατύπωση καί ὁρολογία, μερικές φορές μάλιστα μέ
ἐκφράσεις ἁβροφροσύνης καί ἐπαίνων γιά τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο!
Ὅμως ὁ πυρήνας καί ὁ σκοπός παραμένει ὁ ἴδιος: Ὁ ὑποβιβασμός του.

Χαρακτηριστική εἶναι ἡ ὀρθή διαπίστωση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γου-
μενίσσης Δημητρίου: „Ἔχει προκληθεῖ τεχνητή μεγάλη ἔνταση γιά τήν
Οὐκρανία. Ἡ Οὐκρανία ὅμως γιά τό Διορθόδοξο χῶρο εἶναι κάτι σάν προ-
πέτασμα καπνοῦ. Κατά τήν ταπεινή μας γνώμη, σάν Σῶμα Ἱεραρχίας ἐν
Πνεύματι Ἁγίῳ, πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε ἐπιπλέον στίς συνειδήσεις μας
ὁπωσδήποτε δύο πράγματα: πίσω ἀπό τό Οὐκρανικό, κρύβεται (1ον) ὁ ἡγε-
μονισμός τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καί (2ον) οἱ μόνιμες ἐπεκτατικές πρακτικές
της (ἡ μεγάλη ἰδέα τῶν Ρώσων καί οἱ ἐφαρμογές της σέ βάθος χρόνου). Καί,
ἀντί νά ἀπολογοῦνται οἱ Ρῶσοι ἀδελφοί μας γι᾽ αὐτά τά δύο, περιστρέφουν
τό μέτωπο στά περιφερειακά ζητήματα (πού ἡ εὐθύνη τους βαρύνει πρωτί-
στως τούς ἴδιους)“,61 καθώς ἐπίσης καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μμητροπολίτου
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59 https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/45647-1676-1686
60 Παρβλ. Σχόλια καί κείμενα: https://www.exapsalmos.gr/2021/09/19/eftheia-amfisvi-

tisi-kai-voles-kata-oikoumenikou-patriarcheiou-apo-ierarches-tis-kyprou/
61 Μητροπολίτου Γουμενίσσης Δημητρίου, Ἐξηγήσεις καί ἐπεξηγήσεις ἐκκλησιαστικῆς

ἱστορίας καί δεοντολογίας γιά τό Οὐκρανικό: .https://orthodoxia.info/news/%CE%B5%
CE%BE%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%



Μεσσηνίας: „Πίσω από όλες αυτές τις μεθοδεύσεις μια και μοναδική επι-
δίωξη υπάρχει από μέρους του Πατριαρχείου Μόσχας. Η αμφισβήτηση του
αδιαμφισβήτητου κανονικού δικαιώματος του Οικουμενικού Πατριάρχου,
ως Πρώτου στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ανατολής, να εκχωρεί Αυτοκε-
φαλίες και να εκδικάζει έκκλητες προσφυγές όχι μόνο ιεραρχών των επαρ-
χιών του αλλά και των λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών.“62 Καί ὅπως ἀναφέρει
καί ὁ Πέτρος Βασιλιάδης, «Κάθε συνεδρία της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρ-
χείου Μόσχας και νέος εκδικητικός αντιπερισπασμός. Κάθε απόφασή της
αποκάλυψη χρόνιων αντικανονικών σχεδιασμών. Κάθε ανακοίνωσή της ευ-
τελισμός της Ορθόδοξης κανονικής παράδοσης, και το τραγικότερο εν ονό-
ματι των...Ιερών Κανόνων.»63 Ἤ μήπως ἀνταποκρίνονται ὅλα αὐτά καί στήν
ἐπιθυμία τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου νά γίνει ὁ Πρῶτος τῆς Ὀρθοδοξίας,
ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος; Ἐπί λέξει: “Θέλει
(ὁ Πατριάρχης Κύριλλος) να γίνει πρώτος. Και του είπα. Πρώτος δεν θα
 γίνεις ποτέ. Οι 17 αιώνες που πέρασαν έχουν τσιμεντώσει τον Κωνσταντι-
νουπόλεως ως τον πρώτο της Ορθοδοξίας. Τελεία και παύλα. Μην εθελο-
τυφλείς. Κατάλαβέ το. Αλλά ο εγωισμός δεν τον αφήνει.”64 Καί γιά τήν
ἀντικανονική διακοπή τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινωνίας μέ τό Οἰκουμενικόν
Πατριαρχεῖον ἀναφέρει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου: „Μου έχει στείλει αρκε-
τούς και θέλει να με κρατήσει δήθεν κοντά του. Και του απαντώ, «αυτό που
κάνεις δεν με εκφράζει». Κόβουμε το μνημόνευμα σε έναν που ξεφεύγει από
την πίστη και σε ερωτώ, είναι αιρετικός ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Αρ-
χιεπίσκοπος Αθηνών και ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας που σταμάτησες να
τους μνημονεύεις; Δεν γίνεται. Να διαμαρτυρηθείς ότι δεν έπρεπε να κάνετε
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CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B7%CE%B3%CE%AE%C%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE% B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83/

62 Συζήτηση γιά τό Οὐκρανικό μέ τόν σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας καί Καθηγητή τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Χρυσόστομο. https://panorthodoxcemes.blogspot.com/2019/08/
blog-post_27.html?fbclid=IwAR1y1obgbvINOTyKN_SNWHnZC0ztGl Rh8rXV9zLvZJ0gs M5qqCEXQVtPdU
Ὁλόκληρη ἡ συνέντευξη εἶναι πολύ ἀποκαλυπτική. Πρβλ. καί Regina Elsner, Machtkampf
und Identitätskrise.Die Russisch-Orthodoxe Kirche und die Ukraine, in: Ökumene Pro
Oriente, Wien/ Salzburg/ Graz/ Linz, Pro Oriente Magazin 11/2019, 6.: „Das Patriarchat
von Moskau erhebt seit einigen Jahren den Anspruch auf eine führende Rolle in der Wel-
torthodoxie.“

63 https://www.facebook.com/petros.vassiliadis.5/posts/2012420145570430 Πέτρου
 Βασιλειάδη, Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ 2019: ΑΠΛΗ ΕΠΑ-
ΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΖΟΦΕΡΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

64https://orthodoxia.info/news/%ce%ba%cf%85%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%
b5%ce%bd-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%cf%8c-
%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%ba%ce%bf/



αυτό το πράγμα δικαιούσαι. Να διαφωνήσεις, να πεις ότι δεν πάτε σωστά,
δικαιούσαι να το πεις. Να κόψεις το μνημόσυνο, να μην συλλειτουργείς με
κάποιον; Μόνο με τους αιρετικούς δεν λειτουργούμε. Είσαι απαράδεκτος.“65

Βέβαια καμμία ἄλλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν ἀκολούθησε τό ὀλίσθημα
αὐτό τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Ὅλες, καί ὁ Μητροπολίτης Κιέβου Ἐπιφά-
νιος, διατηροῦν τό ὄνομα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας στά Δύπτυχα καί τό
μνημονεύουν κατά τήν Θεία Λειτουργία.

Ὅλες αὐτές οἱ ἀντιδράσεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας εἶναι ὑπερβολικές
καί ὁπωσδήποτε ἄσκοπες, ἀλλά συγχρόνως καί ἐπιζήμιες στίς σχέσεις ὅλων
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὅταν μάλιστα γίνεται ἀπεγνωσμένη προσπά-
θεια ἀναμείξεως καί στά ἐσωτερικά τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν μέ ἀπειλές καί
ἀνάρμοστους χαρακτηρισμούς, ὅπως συνέβη καί γιά Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος,66 μέ τίς σχετικές ἀντιδράσεις των,67 ἀλλά καί τοῦ Πα-
τριαρχείου Ἀλεξανδρείας, γεγονός, τό ὁποῖο ἀνάγκασε τόν Μητροπλίτη
Ζαμπιας Ἰωάννη καί τόν Νιγηρίας Ἀλέξανδρο νά ἀποστείλουν αὐστηρές
ἐπιστολές: ὁ Ζαμπίας Ἰωάννης μ.ἄ. τοῦ ἔγραφε ἀπεριφράστως: «...Τέλος
ἀδελφικῶς Σᾶς ὑπενθυμίζω, ὅτι εἶστε παντελῶς ἀναρμόδιος νά ἐπεμβαίνετε
μέ αὐτό τό ὕφος ὡσάν θεόθεν ἀπεσταλμένος.

Βεβαιωθεῖτε ὅτι ὁποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεῖ σέ κάποιον Ἐπί-
σκοπο, ὑπεύθυνος φορέας νά τόν κρίνει εἶναι ἡ Ἐκκλησία στήν ὁποία ἀνή-
κει, καί, ἐάν ὁ ἴδιος θεωρήσει, ὅτι ἡ κρίση τῆς Ἐκκλησίας του τόν ἀδικεῖ,
ὑπάρχει καί ἡ ἀπό αἰώνων παραδεδομένη δυνατότητα τῆς Ἐκκλήτου Προ-
σφυγῆς στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη. Νομίζω ὅτι πάντα ταῦτα γνωρίζετε
ἤδη, διότι ἀποτελοῦν θέματα στοιχειώδους Κατηχήσεως γιά τούς Κατηχου-
μένους μας, ἐδῶ στήν Ἀφρική.»68

Καί ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Νιγηρίας κ. Ἀλέξανδρος ἀπαντᾶ πολύ
αὐστηρά, ἀλλά δικαιολογημένα καί ξεκάθαρα στήν ἀπαράδεκτη παρέμ-
βαση τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί συγκεκριμένα τοῦ Μητροπολίτη Βο-
λοκολαμσκ Ἰλαρίων μέ τά ἑξῆς:
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65https://orthodoxia.info/news/%ce%ba%cf%85%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%
b5%ce%bd-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%cf%8c-
%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%ba%ce%bf/

66 Vgl. Archimandrit Romanos Anastasiadis, Πρωθιερεύς Ρωσικής Εκκλησίας: "Παρα-
συναγωγή του σατανά η Εκκλησία της Ελλάδος - Σκυλιά του διαβόλου οι Ιεράρχες της
"http://www.nyxthimeron.com/2019/10/blog-post_37.html

67 Π.χ. τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου https://orthodoxia.info/news/%
ce%bc%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-
%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%87%cf%89%cf%81%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%cf%
80%ce%ad%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf% 84%ce%b9-%cf%83%ce%b5/

68 Ὁλόκληρο τό γράμμα στό Παράρτημα 4.



«Με κατάπληξη διάβασα στο διαδίκτυο την επιστολή, την οποία απέ-
στειλε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων στον αδελφό Επίσκοπο Μο-
ζαμβίκης Χρυσόστομο. Κατάπληξη, όχι γιατί ο σεβασμιώτατος έγραψε την
επιστολή. Αυτό δεν με ξενίζει, καθότι «έξεστι Κλαζομενίοις ασχημονείν». Με
κατέπληξε το μέγεθος του θράσους του, το πώς ο μέγας μαΐστωρ της θεολο-
γίας προέβη σε πρωτοφανή καταστρατήγηση κάθε εκκλησιαστικής δεοντο-
λογίας, αγνοώντας τον Μακαριώτατο Πατριάρχη μας κ. Θεόδωρο προς τον
οποίον έπρεπε να είχε αποστείλει την επιστολή με την παράκληση να διαβι-
βαστεί στον Μοζαμβίκης. Αντ’ αυτού, απλά του την κοινοποίησε.

Η πράξη του αυτή αποτελεί απαράδεκτη προσβολή προς το πρόσωπο του
σεπτού Προκαθημένου μας. Ο σεβασμιώτατος Ιλαρίων πρέπει επίσης να αν-
τιληφθεί ότι με την πράξη του αυτή προσέβαλε όλους τους Επισκόπους του
Θρόνου! Ας αντιληφθεί ο εν θέματι Ρώσος αρχιερέας ότι δεν έχει κανένα απο-
λύτως δικαίωμα να εγκαλεί, να διορθώνει, να συμβουλεύει και να «απειλεί»
για κλιμάκωση της κρίσεως αρχιερείς άλλων κλιμάτων. Δηλαδή, τι θέλει να
πει ο… ποιητής;; Θα διακοπεί η κοινωνία με όποια Εκκλησία τολμήσει να
διαφοροποιηθεί από την Ρωσική Εκκλησία στο θέμα της Ουκρανίας;;; Μάλ-
λον του διαφεύγει ότι κάτι τέτοιο θα γίνει μπούμερανγκ για την Εκκλησία
της Ρωσίας, καθώς εκείνη θα βρεθεί σε παντελή απομόνωση.

Ας γνωρίζει ο σεβασμιώτατος αδελφός ότι η Αφρική, το Πατριαρχείο Αλε-
ξανδρείας δεν είναι και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να γίνει προτεκτοράτο της
Εκκλησίας της Ρωσίας. Ας γνωρίζει ακόμα ο αδελφός ότι ούτε ο Μακαριώ-
τατος, μήτε οι αρχιερείς του Θρόνου θα γίνουμε «φόρου» υποτελείς…

«Ο τρώσας και ιάσεται», άγιε Βολοκολάμσκ!… Απαιτούμε την άμεση δη-
μόσια απολογία σας προς τον Προκαθήμενό μας και εις την περί αυτόν Σύ-
νοδο για το ατόπημά σας αυτό. Δεν έχετε άλλη επιλογή…

Το ατόπημα αυτό του σεβασμιωτάτου Ιλαρίωνος πρέπει να λειτουργήσει
αφυπνιστικά για πολλούς από εμάς, όχι μόνο για τη στάση μας στο θέμα της
Ουκρανικής Αυτοκεφαλίας, αλλά για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τον διαρ-
κώς αυξανόμενο «επιθετικό» ρωσικό εκκλησιαστικό ιμπεριαλισμό και την αν-
τικανονική διείσδυση σε άλλες δικαιοδοσίες με την καταστρατήγηση της
ορθόδοξης Εκκλησιολογίας.

Η συλλογική μνήμη των λαών μας, του ποιμνίου μας, είναι βαρύτατα
τραυματισμένη από την αποικιοκρατία όχι μόνο του χθες, αλλά και του σή-
μερα, την οικονομική αποικιοκρατία των μονοπωλίων και των πολυεθνικών.
Δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε το τραύμα πιο βαθύ με το δέσιμο και
της Εκκλησίας σε ξένα άρματα και κέντρα εξουσίας.

Καθήκον όλων μας είναι να προστατεύσουμε αφενός μεν την Εκκλησία
που κληθήκαμε να διακονήσουμε, αφετέρου δε τον Προκαθήμενό μας. Την
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ιστορία μας, τη θέση μας μέσα στην ορθόδοξη Οικογένεια, την αξιοπρέπεια
και την τιμή όλων μας. Και όταν, από εδώ και πέρα, καλούμαστε να παίρνουμε
αποφάσεις, ας το κάνουμε με γνώμονα την δισχιλιετή ορθόδοξη Παράδοση,
σεβόμενη τα κανονικά όρια που έθεσαν οι Πατέρες μέσω των Οικουμενικών
Συνόδων και το βάθος της Εκκλησιαστικής Ιστορίας μας, το οποίο υπερέχει
κατά δέκα αιώνες απ’ την ιστορία κάποιας άλλης Εκκλησίας. Εννοείται, πάν-
τοτε με γνώμονα αποκλειστικά και μόνο το καλώς νοούμενο συμφέρον της
δευτερόθρονης Εκκλησίας μας, ελεύθεροι από παντός είδους δεσμεύσεις. Ας
θυμόμαστε τα λόγια του Κάλβου: «Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»! 69

Ὁ Ἀνδρέας Λουδάρος γνωρίζει καί ἄλλες περιπτώσεις πιέσεως Μητρο-
πολιτῶν καί ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐκ μέρους τοῦς Πατριαρχείου
Μόσχας.70

Ἀνήκουστες εἶναι καί οἱ ἀπαγορεύσεις στούς πιστούς τοῦ Πατριαρχείου
Μόσχας νά συμμετέχουν καί στίς ἱερές ἀκολουθίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου καί τῶν Ἐκκλησιῶν, μέ τίς ὁποῖες διέκοψε τήν μυστηριακή κοι-
νωνία. Πεισσότερο παράλογη εἶναι καί ἡ ἀπαγόρευση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ ἀπό τό Πατριαρχεῖο Μόσχας σέ χῶρες τῆς δι-
καιοδοσίας τῶν Ἐκκλησιῶν ἤ τῶν Μητροπόλεων μέ τίς ὁποῖες ἔχει διακόψει
τήν ἐκκλησαστικήν μυστηριακήν κοινωνίαν!!

Ἡ ζημιά στίς προσπάθειες πρός ἀποκατάσταση τῆς χριστιανικῆς ἑνό-
τητος

Εἶναι παράδοξος καί ἀπαράδεκτος ὁ ἰσχυρισμός τοῦ Προέδρου ἐπί τῶν
Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, Μητροπολίτου Ἰλα-
ρίωνα, ὅτι ἐξ αἰτίας τῶν ἀποφάσεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρ-
θολομαίου ἔχουν ζημιωθεῖ οἱ προσπάθειες πρός ἀποκατάσταση τῆς
χριστιανικῆς ἑνότητος. Δέν εἶναι τοῦ παρόντος νά ἀναφερθοῦν ὅλες ἐκεῖνες
οἱ ἐνέργειες καί οἱ συνεχῶς προβαλλόμενες δῆθεν κατ’ ἀκρίβειαν θεολογι-
κές καί κανονικές αἰτιολογίες στήν καθόλου πορεία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί
κατά τήν διεξαγωγήν τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων, οἱ ὁποῖες συνεχῶς
 ἐβράδυναν καί πολλές φορές ἀκύρωναν καί θετικές ἐξελίξεις καί δυνατές
ἀποφάσεις στίς διαδικασίες Ἐπιτροπῶν ἐκ μέρους ἐκπροσώπων τοῦ Πα-
τριαρχείου Μόσχας. Ἔχω προσωπικήν πεῖραν! Προσπαθεῖ νά δημιουργήσει
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ἀρνητική ἀτμόσφαιρα ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅταν δη-
μοσιεύει ἀβάσιμες δῆθεν ὑποθέσεις καί κινδυνολογίες, τί θά μποροῦσε ἴσως
νά κάνει ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μέ τόν Πάπα Ρώμης Φραγκῖσκο:
«Φρονώ ότι στο πλαίσιο τέτοιων παράλογων και αντικανονικών αποφά-
σεων δεν θα προκαλούσε ουδεμία έκπληξη εάν ο Πατριάρχης Κωνσταντι-
νουπόλεως, άνευ συμφώνου γνώμης των άλλων κατά τόπους Εκκλησιών,
χωρίς να αντιμετωπισθούν εκείνα τα πολυάριθμα ερωτήματα, που συγκρο-
τούν την ημερήσια διάταξη του διαλόγου ορθοδόξων και ρωμαιοκαθολικών,
απλώς ανακοίνωνε ότι έχει γίνει η επανένωση, υπογράφοντας κάποιο
χαρτί»71 Καί παλαιότερα ἰσχυριζόταν, ὅτι οἱ Οὐνῖτες χαίρονται για τήν
Αὐτοκεφαλία, διότι αὐτή θά γίνει γέφυρα γιά νά ὑποδουλωθεῖ ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία καί τόν Πάπα Ρώμης!72 Εἶναι
λυπηρές τέτοιες ἀσύστολες συκοφαντίες καί κινδυνολογίες, οἱ ὁποῖες δη-
λητηριάζουν καί τό οἰκουμενικό κλῖμα καί ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ Οἰκουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δυσχεραίνει τόν οἰκουμενικό Διάλογο;.

Μέ τήν παράλογη διακοπή τῆς ἐκκλησιαστικῆς Κοινωνίας μέ τό Οἰκου-
μενικό Πατριαρχεῖο ἐθεώρησε τό Πατριαρχεῖον Μόσχας ἀναγκαία καί τήν
πλήρη ἀποχή ἀπό ὅλους τούς Θεολογικούς Διαλόγους στούς ὁποίους λαμ-
βάνει μέρος τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο προεδρεῦον τῆς Ὀρθοδόξου Ἀντι-
προσωπείας, κατά τήν Κανονικήν Τάξιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί
συμπροεδρεῦον εἰς τάς μικτάς διεθνεῖς Ἐπιτροπάς τῶν Ἐκκλησιῶν. Κανείς
δέν τό ἐμποδίζει νά ἐπανέλθει στούς Διαλόγους.73 Ἐλπίζω ὅτι θά τό κατα-
νοήσει καί θά σταματήσει νά ἐργαλειοποιεῖ καί τούς Οἰκουμενικούς Δια-
λόγους. Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἀργά ἤ γρήγορα θά συμβάλλει θετικά, ἀκόμη καί
στήν νεώτερη προσπάθεια γιά τήν εὕρεση ἡμερομηνίας γιά κοινό ἑορτασμό
τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, παρά τίς ἔντονες ἀρνητικές δηλώσεις του, τίς
ὁποῖος ἀδυνατῶ νά καταλάβω.

Ὅμως οἱ Θεολογικοί Διάλογοι καί οἱ οἰκουμενικές σχέσεις σέ διάφορα
ἐπίπεδα μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν, παρόλα ταῦτα, συνεχίζονται.

Ἡ Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία Οὐκρανίας ἀποτελεῖ πλέον ἱστορική πραγ-
ματικότητα

Ἀνεξάρτητα ἀπό τίς ἀπαράδεκτες ἀντιδράσεις τοῦ Πατριαρχείου Μό-
σχας καί τήν μή ἀναγνώρισή τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρα-
νίας ἀκόμη ἀπό ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἡ ὕπαρξη τῆς Αὐτοκεφάλου
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αὐτῆς Ἐκκλησίας εἶναι πλέον ἱστορικόν γεγονός, διότι ἡ παραχώρηση τοῦ
Αὐτοκεφάλου δέν ἐξρτᾶται ἀπό τήν ἐκ τῶν ὑστέρων ἀναγνώριση, οὔτε καί
ἐπικύρωση ἀπό τις ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες μεμονωμένα, ὅπως συνέβη
καί μέ τίς Αὐτοκεφαλίες τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν τήν δευτέραν χιλιετίαν,
ἀναμενομένης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Κρήτη τό 2016 δέν προέβη σέ κάποια ἐπίσημη,
κανονική ἀναγνώριση ἤ ἐπικύρωση τῶν ὑπαρχουσῶν Αὐτοκεφάλων
Ἐκκλησιῶν, ὅπως ἰσχυρίσθηκε ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Μαυροβουνίου
Ἀμφιλόχιος.

Βέβαια εὐχῆς ἔργον εἶναι, ἐάν ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλη-
σίες, ἀργά ἥ γρήγορα ἀναγνώριζαν τήν νέα Αὐτοκέφαλο Ἐκκλησία τῆς
Οὐκρανίας, ἐφόσον δέν ὑφίσταται κανένα θεολογικό, ἐκκλησιαστικό, κα-
νονικό ἤ κάποιο ἄλλο κώλυμα, γιά νά ἀποκατασταθεῖ ἡ πλήρης ἑνότητα
καί εἰρηνική συνύπαρξη ἐντός τῆς Ὀρθοδοξίας, γεγονός, τό ὁποῖο ἐλπίζομε
καί ἀναμένομε.

Ὅμως μέ ἐνέργειες, ὅπως ἐκείνης τοῦ Πατριἀρχου Ἱεροσολύμων Θεοφί-
λου νά συγκαλέσει Πανορθόδοξον Σύναξιν, παρακάμπτοντας τό Οἰκουμε-
νικό Πατριαρχεῖο δέν πρόκειται νά λύσουν τό πρόβλημα, ἀλλά ζημιώνουν
περισσότερον τήν συνύπαρξη καί ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Μέ τίς ἐπιστολές, τίς ὁποῖες ἀπέστειλε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης στόν
Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Θεόφιλο διευκρινίζονται ἀκόμη μία φορά μέ
αὐθεντικότητα ἡ θέση καί ὁ ρόλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν
καθόλου Ὀρθοδοξία, ἀλλά καί οἱ παράνομες καί ἀντικανονικές προσπά-
θειες τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας πρός ἀποδυνάμωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου καί διατάραξη τῆς κανονικῆς τάξεως τῆς δομῆς τῆς κοινωνίας
τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Ἐπίσης διεμήνυσε στόν Πα-
τριάρχη Ἱεροσολύμων Θεόφιλον χωρίς περισπασμούς, ὅτι παρασύρεται σέ
πράξεις, οἱ ὁποιες δέν ἁρμόζουν, ἀλλά καί δικαιωματικά δέν ἀνήκουν στόν
ρόλο καί τήν θέση τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.74

Ἡ ἀποτυχία τῆς συναντήσεως στό Aman τήν 26ην Φεβρουαρίου 2020,
τήν ὁποία συγκάλεσε ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Θεόφιλος ἀπέδειξεν, ὅτι
κάθε προσπάθεια τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας πρός τήν κατεύθυνση αὐτή
νά μειώσει τό κῦρος καί τόν ρόλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν
καθόλου Ὀρθοδοξία διά στόματος καί τοῦ Μητροπολίτου Βολοκολαμσκ
Ἰλαρίωνος75 εἶναι καταδικασμένη σέ ματαιοπονία καί ἀποτυχία. Οἱ χαρα-
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73 Γιά τήν συμμετοχή του στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν ἀφήνει ἕνα παράθυρο
ἀνοικτό.

74 Βλ. https://cemes.weebly.com/pialpharhoepsilonmubeta940sigmaepsiloniotasigmaf.html.
75 Ria Novosti: «Οποιαδήποτε Σύναξη θα συγκληθεί από τον Πατριάρχη της Κωνσταν-



κτηρισμοί καί «τό περιεχόμενό τῶν δηλώσεών του δέν εἶναι μόνον κενοί
περιεχομένου καί ἀπορριπτέοι, ἀλλά καί καταδικαστέοι.76 Θά πρέπει ὁ Σε-
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τινούπολης θα στοχεύσει στη νομιμοποίηση των πράξεών του στην Ουκρανία, με τις οποίες
δεν συμφωνεί η Ρωσική Εκκλησία, δήλωσε το Σάββατο ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας του Βο-
λοκολάμσκ, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρ-
χείου Μόσχας.

«Ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης είναι πολύ αποφασισμένος να υπερασπιστεί το
δικαίωμά του, τον οποίο ο ίδιος προσέδωσε στον εαυτό του - να συγκαλεί πανορθόδοξες συ-
ναντήσεις. Αλλά σε μια κατάσταση όπου ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης είναι ένοχος
της διαφωνίας και του σχίσματος, κάθε συνάντηση που συγκαλεί αναπόφευκτα θα στοχεύσει
στο να νομιμοποιήσει τις πράξεις του. Και δεν συμφωνούμε ακριβώς με τις ενέργειες που διέ-
πραξε στην Ουκρανία», δήλωσε ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας στον αέρα του προγράμματος
«Εκκλησία και Ειρήνη» στο κανάλι «Ρωσία 24».

Στα πλαίσια αυτά, θωρεί χρήσιμη την πρωτοβουλία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεό-
φιλου Γ΄, ο οποίος στις 21 Νοεμβρίου προσκάλεσε όλους τους Προκαθημένους των τοπικών
Ορθοδόξων εκκλησιών να συγκεντρωθούν στην Ιορδανία για να συζητήσουν θέματα διατή-
ρησης της πανορθόδοξης ενότητας.» Πρβλ.. https://romalewfronimati.blogspot.com/
2019/12/blog-post_36.html#more

Καί: «Είναι δυνατόν ο Κωνσταντινουπόλεως να προεδρεύει μιας Πανορθοδόξου Συ-
νόδου, εάν τα πλέον σημαντικότερα προβλήματα στην Ορθοδοξία οφείλονται στις αντι-
κανονικές δραστηριότητές του; Φρονώ ότι η αποφατική ἐπ’αὐτοῦ απόφαση είναι πρόδηλη.
Ο Θρόνος της Κωνσταντινουπόλεως με δυσκολίες, αλλά ωστόσο ασκούσε το συντονι-
στικό του ρόλο στην Ορθοδοξία κατά το δεύτερο ήμισυ του 20 αιώνα, ενώ τώρα δεν μπορεί
πλέον να το κάνει. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως αυτοδιαλύθηκε ως συντονιστικό
κέντρο των Ορθοδόξων Εκκλησιών.“ https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-
mosxas/24932-ilarion-o-bartholomaios-diekdikei-tin-ejousia-epi-tis-idias-tis-istorias

76 Πρβλ. καί τά σχόλια γιά τήν πολεμική αὐτή ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
καί προσωπικά ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στό Αὐστριακό
ἐκκλησιαστικό πρακτορεῖο εἰδήσεων Kathpress: „Orthodoxie: Heftige Attacken von Mo-
skau gegen Konstantinopel 

Patriarch Kyrill und Metropolit Hilarion sprechen Ökumenischem Patriarchen Barth-
olomaios Führungsrolle in der Weltorthodoxie ab 

Moskau-Kiew-Amman, 03.03.2020 (KAP) Das Moskauer Patriarchat hat seine Attacken
gegen den Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I. in den vergangenen Tagen weiter
verschärft. Am 26. Februar waren Vertreter einiger orthodoxer Kirchen in der jordanischen
Hauptstadt Amman zusammengekommen, um auf Einladung des Jerusalemer Patriarchen
Theophilos III. die drängendsten innerorthodoxe Probleme zu lösen. Während das offi-
zielle Abschlusskommunique in einem versöhnlichen Ton formuliert war, verbreitete das
Moskauer Patriarchat wenig später ein eigenes Kommunique, wie der Fachdienst "Öku-
menische Information" der deutschen Katholischen Nachrichtenagentur (KNA) nun be-
richtete. Im Vergleich zur Abschlusserklärung zeichnet es sich durch einen deutlich
schärferen Ton gegenüber Konstantinopel aus. 

Die Beratungen in Amman waren nicht öffentlich, im offiziellen Abschlusskommuni-
que wurde zur Behandlung der Jurisdiktionskonflikte in der Ukraine, Nordmazedonien
und Montenegro auf einem weiteren, dann möglichst allorthodoxen Treffen vor Ende des
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Jahres aufgerufen. Mit Blick auf Patriarch Bartholomaios I. wurde der Wunsch nach seiner
Teilnahme ausgesprochen. An dem Treffen in der jordanischen Hauptstadt hatten der rus-
sisch-orthodoxe Moskauer Patriarch Kyrill und der serbischorthodoxe Patriarch Irinej
sowie Vertreter von drei weiteren orthodoxen Kirchen teilgenommen. 

Im Kommunique des Moskauer Patriarchats werden hingegen die vielen in Amman
nochmals vorgebrachten Klagen von Kyrill gegen Bartholomaios dokumentiert. Letzterer
übe seinen Ehrenprimat in Richtung einer allorthodoxen Suprematie aus, wofür er sich
zweckdienliche theologische Argumentationen zurechtschneidern lasse. Das Ökumenische
Patriarchat verleihe die Autokephalie, ohne dass es darüber gesamtorthodoxen Konsens
gebe. Drittens dringe Konstantinopel in das kanonische Territorium anderer autokephaler
Kirchen ein und annulliere historische Dokumente, in denen deren Grenzen ein für alle
Mal festgelegt worden seien. 

Weiters, so Moskau, gestehe Bartholomaios allen orthodoxen Kirchen das Appella-
tionsrecht an den Phanar zu und benütze das als Hebel zur Einmischung in deren innere
Angelegenheiten. Zuletzt nehme Konstantinopel für sich das Recht zur Errichtung exemter
Klöster - der sogenannten Stauropegien - überall in der Orthodoxie auch gegen den Willen
der örtlich zuständi-gen kirchlichen Obrigkeit in Anspruch - womit der russische Patriarch
auf einen aktuellen Fall zu Lasten der tschechisch-slowakischen Orthodo-xie anspielte. 

Beobachtern fiel am Moskauer Kommuni-que auf, dass es Metropolit Onufri von Kiew
- Oberhaupt der moskautreuen orthodoxen Kirche in der Ukraine - als "Seine Seligkeit"
bezeichnet, was nur für Patriarchen und autokephale Metropoliten bzw. Erzbischöfe üblich
ist, obwohl die moskautreue ukrainische Orthodoxie seit 1990 nur über "autonomen" Status
verfügt. 

Metropolit Hilarion legt nach 
Metropolit Hilarion (Alfejew), Leiter des Außen-amts des Moskauer Patriarchats und

damit die Nummer Zwei in der Russisch-orthodoxen Kir-che, sprach derweilen in Inter-
views nach Amman Patriarch Bartholomaios I. jede weitere gesamt-orthodoxe Position
oder gar führende Rolle ab. Der Patriarch von Konstantinopel habe sich durch seine Selb-
stherrlichkeit "selbst isoliert", so Hilarion in einem auf der Website der ukraini-schen
"Union orthodoxer Journalisten" veröffent-lichten Interview: "Er vermag nicht mehr zur
Lö-sung eines Konfliktes beizutragen, den er selbst heraufbeschworen hat." 

Konstantinopel sei in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen eine der Parteien
gewor-den und könne so weder die Orthodoxie aus der Krise führen, noch vermitteln oder
koordinieren. "Die alte Plattform unter Leitung des Patriarchats von Konstantinopel hat
jede Bedeutung verlo-ren." An ihre Stelle habe die kollektive Führung durch "interortho-
doxe Beratungen" wie jene von Amman zu treten. "Eine andere Alternative gibt es nicht
mehr. ... Es ist für alle von uns nötig, zu-sammen die Probleme zu lösen, die vom Kon-
stan-tinopler Patriarchen geschaffen werden", so Hila-rion. 

Ähnlich äußerte sich Hilarion auch im In-terview mit der russischen Nachrichtena-
gentuer Ria Novosti. Er sprach wörtlich von einer "Inva-sion Konstantinopels in der
Ukraine". Das Haupt-ziel dieser Invasion sei die Schwächung der russi-schen Kirche. Aus
dem gleichen Grund habe Kon-stantinopel etwa 1996 die Spaltung der Kirche in Estland
bewirkt. "Das ganze Gerede von Konstan-tinopel über die Heilung des ukrainischen Schis-
mas ist nur eine Tarnung", wetterte der Moskauer Außenamtsleiter. Und in den meisten
lokalen or-thodoxen Kirchen würden sie dies auch verste-hen und einordnen können,



βασμιώτατος Πρόεδρος κάποτε νά λογοδοτήσει γιά τήν ἀνεύθυνη καί ἐπι-
κίνδυνη αὐτή στάση του, νά συμπεριφέρεται ὡς ὁ ἀνώτατος δικαστής, κρι-
τής τῆς Οἰκουμένης. Ἐάν δέ ἐνεργεῖ μέ πλήρη κάλυψη ἤ μάλιστα καί
κατ’ἐντολήν τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου φέρει καί ἐκεῖνος πλήρη
τήν εὐθύνη γιά τόν ἐκτροχιασμό τοῦ ἐκπροσώπου του.

Πάντως δέν πρέπει νά ἀγνοοῦνται καί οἱ θετικές τοποθετήσεις ἄλλων
Ἀρχηγῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί
προσωπικά πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὅπως εἶναι π.χ.
τοῦ Πατριάρχου Ρουμανίας Δανιήλ,77 τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας, 78 κ.ἄ.
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zeigte sich Hilarion überzeugt. Und die orthodoxen Kirchen würden auch verstehen, dass
Konstantinopel in seinen Aktionen auf die Unterstützung der USA angewie-sen sei und
insofern in der politischen Konfron-tation zwischen den USA und Russland mitwirke.“
KATHPRESS-Tagesdienst Nr.55, 3. März 2020 Seite 21.

77 Γράμμα τοῦ Πατριάρχου τῆς Ρουμανίας Δανιήλ πρός τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην.
https://romalewfronimati.blogspot.com/2020/03/80_3.html#more

Προς τον Παναγιώτατο Βαρθολομαίο,
Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώμης,
Οικουμενικό Πατριάρχη.
Παναγιώτατε,
Σας συγχαίρουμε θερμά με την ευκαιρία της επετείου για τα 80ά γενέθλιά σας, εκφρά-

ζοντάς σας την αδελφική εν Χριστώ αγάπη μας και την υψηλή εκτίμηση για την πλούσια
ποιμαντική και ιεραποστολική σας δραστηριότητα.

Οι αδελφικές σχέσεις μεταξύ του Πατριαρχείου Ρουμανίας και του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου σημείωσαν μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, συνεχίζοντας το έργο των
προκατόχων μας, εκφράζοντας αμέτρητες φορές την εκτίμησή μας τόσο για την αγάπη
όσο και για τη φιλία που δείχνει η Αγιότητά σας συνεχώς προς την Εκκλησία μας και τον
Ρουμανικό λαό, καθώς και για τη σοφία και το δυναμισμό με τα οποία δίνετε τη μαρτυρία
της Ορθοδοξίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να αναφερθούν οι επισκέψεις σας στη Ρουμανία, και συγκε-
κριμένα η επίσκεψή σας στο Βουκουρέστι, με αφορμή Εγκαίνια του Εθνικού Καθεδρικού
Ναού, στις 25 Νοεμβρίου 2018.

Ταυτόχρονα, εκφράζουμε τη βαθιά ευγνωμοσύνη μας για την πατρική φροντίδα που
δείχνετε προς την Ρουμανική Ορθόδοξη Κοινότητα στην Κωνσταντινούπολη, η οποία φι-
λοξενείται, με την καλοσύνη της Αγιότητάς σας, στο Ναό που ιδρύθηκε από τον Άγιο Μάρ-
τυρα Ηγεμόνα της Βλαχίας Κωνσταντίνο Μπρινκοβεάνου.

Η Αγιότητά σας, ως πιστός και ενεργός υποστηρικτής της προσευχής του Χριστού «ἵνα
πάντες ἓν ὦσι» (Ιωάν. 17:21), στη μακρόχρονη αρχιποιμαντική σας δραστηριότητα, ἐχετε
υπογραμμίσει τον ρόλο και την αποστολή της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο πλαίσιο, διακη-
ρύσσοντας την ενότητα ανάμεσα στην ελευθερία και την ευθύνη.

Την ίδια στιγμή, Παναγιώτατε, δεν έχετε αγνοήσει την επιβεβαίωση της εθνικής ταυ-
τότητας και ελευθερίας, καθώς και την Ορθόδοξη αλληλεγγύη και αμοιβαία βοήθεια, που
πρέπει να εκδηλωθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στον σύγχρονο κόσμο.

Υπό το φως της αδελφικής κοινωνίας και της ποιμαντικής συνυπευθυνότητας για την
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ευημερία ολόκληρης της Ορθοδοξίας, για λογαριασμό των μελών της Ιεράς Συνόδου, του
κλήρου, των πιστών της Ρουμανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και ημών προσωπικώς, σας
απευθύνουμε θερμές και αδελφικές ευχές για καλή υγεία και προσευχόμαστε στον Σωτήρα
Ιησού Χριστό για να επιδαψιλεύει στην Αγιότητά σας τα πλούσια δώρα Του!

Έτη πολλά, χαρούμενα και ευλογημένα!
Με βαθειά εκτίμηση και αδελφική αγάπη εν Χριστώ των Κυρίω ημών,
† Ο Πατριάρχης της Ρουμανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας Δανιήλ
78 Andreas Loudaros, ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ: Το Φανάρι είναι η γνήσια

μητέρα μας In: https://orthodoxia.info/news/%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%
CE%B9%CE%B1%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%
B F % C F % 8 5 % C E % B C % C E % B 5 % C E % B D % C E % B 9 % C E % BA % C E % B F - % C F % 8 4 % C E % B F -
%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9-%CE%B5/ „Τις ευχές του Πατριάρχη Γεωρ-
γίας Ηλία μετέφερε στον Οικουμενικό Πατριάρχη ο επίσκοπος Ουμπισά κ. Μελχισεδέκ.

«Το Φανάρι, Παναγιώτατε, γνωρίζει πάντα να φέρεται ως Μητέρα, διότι είναι γνήσια
Μητέρα. Είναι εκείνη που γέννησε με κόπους, στερήσεις και θυσίες όλες τις νεώτερες Εκ-
κλησίες αλλά και εκείνη που δεσπόζει ανάμεσα στα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία της Ανατο-
λής. Γι’ αυτό και με κάθε ευκαιρία χαιρόμαστε να ερχόμαστε κοντά Σας. Σας αγαπά ο λαός
της Γεωργίας. Βλέπει στο πρόσωπό Σας Εκείνον τον Πατριάρχη που αναγνωρίζει ασφαλώς
στη Γεωργία το δικαίωμα να ποιμαίνει και την Αμπχαζία και το Τσινχβάλι.

Όλη η Ιβηρία εκφράζει αγαλλίαση και χαρά, ευχές και προσευχές για τα ογδοηκοστά
γενέθλιά Σας και με πίστη στον Θεό αναφωνεί: Παναγιώτατε, να είναι πολλά, πάρα πολλά,
τα έτη Σας. Να Σας έχει ο Θεός στο πηδάλιο της Εκκλησίας δυνατό, ακλόνητο, αμετακί-
νητο, εδραίο, στύλο άσειστο της ευσέβειας» είπε μεταξύ άλλων ο Γεωργιανός επίσκοπος
προκαλώντας συγκίνηση στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αυτή την εύσημη και ιστορική εσπέρα, επί την ηλίου δύσιν, όταν ο Ορθόδοξος κόσμος

ετοιμάζεται να μνημονεύσει την Έξοδο του Αδάμ από τον Παράδεισο, εμείς εδώ, οι πα-
ροικούντες την όντως Νέα Ιερουσαλήμ και την πραγματική και αυθεντική Μητέρα Εκ-
κλησία, την Κωνσταντινούπολη και το Φανάρι, γευόμαστε με τον πιο όμορφο τρόπο την
είσοδο στον Παράδεισο της Πατριαρχικής Σας καρδίας, της καρδίας που χτυπά ακριβώς
ογδόντα χρόνια, της καρδίας που ξέρει να αγαπά μόνο και να αποδίδει δικαιοσύνη. 

Ήρθα αυτές τις μέρες στην επέτειο των γενεθλίων Σας, για να πω τα σεβάσματά μου,
την αγάπη, την αφοσίωση, την ευγνωμοσύνη όλου του Γεωργιανού λαού προς την Πανα-
γιότητά Σας και προς την Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, προς το Οικου-
μενικό Πατριαρχείο.

Ήρθα και μεταφέρω τον αδελφικό ασπασμό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Με-
τσχέτης και Τιφλίδος και Καθολικού Πατριάρχου πάσης Γεωργίας και Μητροπολίτου Μπι-
τσβίνθας και Σουχουμίου-Αμπχαζίας κ. Ηλιού του δευτέρου. Του Πατριάρχου μας, του
Προκαθημένου της αγάπης, του σοφού Πατριάρχου, του λαοφίλητου Πατριάρχου, του Πα-
τριάρχου που αξιώθηκε να λάβει από τα χέρια του μακαριστού Προκατόχου Σας Δημητρίου
τον Τόμο Αυτοκεφαλίας και την Πατριαρχική αξία της Αγιωτάτης Εκκλησίας μας.

Το Φανάρι, Παναγιώτατε, γνωρίζει πάντα να φέρεται ως Μητέρα, διότι είναι γνήσια
Μητέρα. Είναι εκείνη που γέννησε με κόπους, στερήσεις και θυσίες όλες τις νεώτερες Εκ-
κλησίες αλλά και εκείνη που δεσπόζει ανάμεσα στα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία της Ανατο-
λής. Γι’ αυτό και με κάθε ευκαιρία χαιρόμαστε να ερχόμαστε κοντά Σας.



Πεποίθηση καί ἐλπίδα μου εἶναι, τό ἐπαναλαμβάνω καί πάλι, νά συνεν-
νοηθοῦν ὅλες οἱ ἐκκλησιαστικές δικαιοδοσίες στήν Οὐκρανία, ἡ Αὐτοκέ-
φαλη Ἐκκλησία, τό μέρος ὑπό τήν δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας,
ἀλλά καί τό Ἑλληνο/Καθολικό μέρος. Ὅλες ἔχουν τήν ἴδια ἔκφραση πνευ-
ματικῆς καί λειτουργικῆς ζωῆς, παρά τίς ὑφιστάμενες ἰδιομορφίες των.
Ἔχουν τήν ἴδια προέλευση, τήν ἴδια Μητέρα Ἐκκλησία, τίς ἴδιες ρίζες, τήν
ἴδια βασική ἐκκλησιαστική συνείδηση, παρά τίς διαφορετικές ἱστορικές ἐξε-
λίξεις καί διαφορετικές διοικητικές συγκυρίες. Τά θεμέλια εἶναι τά ἴδια, βα-
θειά καί σταθερά, ἴσως νά καλύπτονται, νά ἀλλοιώνονται, ὅμως δέν
καταστρέφονται, ὅπως δέν χάνεται ἡ ἐξ αἵματος συγγένεια σέ μιά οἰκογέ-
νεια, ἡ ὁποία, παρά τίς οἰκογενειακές διαφορές, τίς ἐχθρικές ἐξελίξεις μέχρι
καί ἐγκληματικῶν πράξεων.

Ἴσως ὁ δρόμος νά εἶναι μακρύς, ἀκόμα σκεπασμένος μέ πέτρες καί ἀγκά-
θια, ὅμως ὑπάρχει. Μέ ἀποφασιστική κοινή προσπάθεια ὅλων τῶν δυνά-
μεων καλῆς θελήσεως, ἀποδεσμευμένοι ἀπό τά βάρη καί τά δεσμά τῆς
ἱστορίας, εἶναι δυνατή ἡ πορεία, ἴσως μέ πολλά μικρά ἤ μεγάλα βήματα καί
σταθμούς, ἀπό τήν κοινή ἀρχή καί ἀφετηρία πρός τόν κοινό σκοπό, τόν ἕνα
καί μοναδικό: Τήν καταλλαγή καί συμφιλίωση, τήν συγχώρηση, τήν ἑνό-
τητα, τήν συμβίωση, τήν εἰρήνη, τήν ἀγάπη καί κοινωνία μέ βάση τήν κοινή
πίστη καί τήν κοινή ἐλπίδα.

Εὐκαιρία ἀνανήψεως καί συσπειρώσεως. Διερωτῶμαι μαζί μέ τόν Ἅγιο
Μᾶρκο τόν Εὐγενικό: «Ἕως πότε δάκνωμεν ἀλλήλους»;

Ἡ οὐτοπία, νά νά γίνει ζωντανό ὅραμα, γιά νά καταλήξει στήν πραγμα-
τικότητα καί στό βίωμα:

Μία ἑνωμένη Αὐτοκέφαλη ἀδελφή Ἐκκλησία γιά ὁλόκληρο τόν Λαό τῆς
Οὐκρανίας μέ ἕναν ἐκκλησιαστικόν ἡγέτη, μέ μία περί αὐτόν Σύνοδο στήν
Κοινωνία τῶν Ἐκκλησιῶν.

Μέ τήν εἰρηνική ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου
στήν Οὐκρανία ἀπό 22-25 Αὐγούστου 202179 ἀπεδείχθη γιά μία ἀκόμη φορά
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Σας αγαπά ο λαός της Γεωργίας. Βλέπει στο πρόσωπό Σας Εκείνον τον Πατριάρχη που
αναγνωρίζει ασφαλώς στη Γεωργία το δικαίωμα να ποιμαίνει και την Αμπχαζία και το
Τσινχβάλι. Όλη η Ιβηρία εκφράζει αγαλλίαση και χαρά, ευχές και προσευχές για τα ογδοη-
κοστά γενέθλιά Σας και με πίστη στον Θεό αναφωνεί: Παναγιώτατε, να είναι πολλά, πάρα
πολλά, τα έτη Σας. Να Σας έχει ο Θεός στο πηδάλιο της Εκκλησίας δυνατό, ακλόνητο,
αμετακίνητο, εδραίο, στύλο άσειστο της ευσέβειας.

Εκ μέρους του Πατριάρχου μας, επιτρέψτε μου να Σας προσφέρω αυτό το ταπεινό αλλά
με πολλή αγάπη εν Χριστώ δώρο Του.

79 Πρβλ. Γρηγορίου Λαρεντζάκη, Μήνυμα καί εὐκαιρία μέ τήν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στήν Οὐκρανία «Εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσεν»



θεολογικά, ἐκκλησιολογικά, ἀλλά καί βιωματικά, καί μέ τίς ὁμιλίες τοῦ
Οῖκουμενικοῦ Πατριάρχου, ποιά εἶναι ἡ τάξη καί ἡ ζῶσα Παράδοση τῆς
Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καί ἡ εἰρηνική πρόθεση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς κοινωνίας καί τῆς ἑνότητος σέ ὁλόκληρη τήν
Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας.80

Ἡ κριτική τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου κατά τῆς ἐπισκέψεως
αὐτῆς, ὅτι προώθησε δῆθεν τό σχίσμα στήν Οὐκρανία, διότι συλλειτούρ-
γησε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρολομαῖος μέ «σχισματικούς» εἶναι
ἀνυπόστατη, διότι μετά τήν ἐφαρμογή τοῦ ἐκκλήτου καί τήν ἀποκατάσταση
τῆς κοινωνίας μέ τούς χωρίς οὐσιαστικό λόγο καταδικασθέντες ἐκ μέρους
τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας χριστιανούς τῆς Οὐκρανίας, εἶναι παράλογο νά
ἐπιμένει νά τούς χαρακτηρίζει «σχισματικούς». Ὁ ἰσχυρισμός δέ τοῦ Πα-
τριάρχου Κυρίλλου ὅτι «σκοτεινές δυνάμεις ἐπιδιώκουν τό σχίσμα τῆς
Ὀρθοδοξίας» εἶναι ἐπαναλαμβανόμενη μαρτυρία ἀμηχανίας του. 81

Συμπερασματικά διαπιστώνεται καί πάλιν, ὅτι μέ τήν διαδικασία τῆς χο-
ρηγήσεως τοῦ Αὐτοκεφάλου στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας
ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο δικαιωματικῶς, ἀποτελεῖται σήμερα ἡ κα-
θόλου Ὀρθοδοξία ἀπό τήν κοινωνία τῶν 15 Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν.
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https://fosfanariou.gr/index.php/2021/08/19/grigorios-larentzakis-gia-episkepsi-ecum-
patr-stin-oukrania/

http://www.nyxthimeron.com/2021/08/blog-post_20.html#more
https://orthodoxia.info/news/e-s-notita-pantas-kalesen/
https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/45140-eis-enotita-pantas-ekalese-

nhttps://www.exapsalmos.gr/2021/08/20/minyma-kai-ev%cc%93kairia-me-tin-e%cc%93pi-
skepsi-tou%cd%82-oi%cc%93koumeniou%cd%82-patriarchou-stin-ou%cc%93krania/

http://www.imks.gr/index.php/el/events/2932-visit-patriarch-ukrine-2021-fr-gr
Χανιώτικα Νέα, 20.8.2021.
80 Χαρακτηριστική εἶναι ἡ διαπίστωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῶν Ἑλληνο-καθολικῶν

(Οὐνιτῶν): “Αισθανόμαστε ότι δεν ήρθατε στην Ουκρανία μόνο για τους Ορθοδόξους,
αλλά για όλους ανεξαρτήτου εθνικότητας και ομολογίας”. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
τοῦ προσέφερεν ὡς δῶρον ἕνα σέτ Ἐγκολπίων, τό ὁποῖον ἑρμήνευσεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
ὡς ἀναγνώριση τῆς ἐπισκοπικῆς του ἰδιότητος. https://www.romfea.gr/oikoumeniko-pa-
triarxeio/45237-ounitis-arxiepiskopos-se-oikoumeniko-patriarxi-stin-oukrania-den-irth-
ate-mono-gia-tous-orthodoksous

81 Moskaus Patriarch verurteilt Ukraine-Besuch von Bartholomaios I. 
Kyrill I. legt im Ukrainestreit nach - "Böse Mächte versuchen, die Einheit der Ortho-

doxie zu zer-stören, und Konzelebration des Patriarchen Bartholomaios mit Schismatikern
in Kiew ist Bei-spiel dafür" https://redaktion.kathpress.at/action/kpprod/download?&p=
11147&c=0d18



Πανορθόδοξες πρωτοβουλίες καί παρεμβάσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου καί ὁ συντονιστικός του ρόλος ἐντός τῆς καθόλου Ὀρθοδοξίας

Ἐκτός τῆς χορηγήσεως τοῦ Αὐτοκεφάλου στίς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλη-
σίες τήν Β΄ χιλιετία, ὑπάρχουν πολλές παρεμβάσεις σέ ἄλλες ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες, κατόπιν προσκλήσεως καί παρακλήσεως, δηλ. Ἐκκλήτου, ἄλλες
πρωτοβουλίες καί δραστηριότητες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, οἱ
ὁποῖες ἀφοροῦν σέ ὁλόκληρη τήν Ὀρθοδοξία.

Δέν εἶναι τοῦ παρόντος νά ἐκτεθοῦν ὅλες αὐτές οἱ δραστηριότητες στήν
παρούσα ἐργασία. Ἔχει γίνει ἀπό πολλούς καί λεπτομερῶς. Τά ἱστορικά γε-
γονότα δέν μποροῦν νά ἀμφισβητηθοῦν. Ὅμως θεωρεῖται σκόπιμο καί χρή-
σιμο νά γίνει ἀναφορά ἔστω καί περιληπτικῶς σέ γεγονότα τῶν τελευταίων
χρόνων, κυρίως ἐπί Πατριαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολο-
μαίου πρός μαρτυρίαν καί ἔνδειξη τῆς θέσεως, τοῦ ρόλου καί τῶν δικαιω-
μάτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν καθόλου Ὀρθοδοξία
διαχρονικά. Ἔτσι ἀποδεικνύεται, ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθο-
λομαῖος εἶναι πιστός τηρητής καί συνεχιστής τῆς μακραίωνης Παραδόσεως
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά ὁλόκληρη τήν Ὀρθοδοξία.

Πανορθόδοξες Σύνοδοι, Πανορθόδοξες Διασκέψεις82

Ἐδῶ πρέπει νά ἀναφερθοῦν μόνον ἐπιγραμματικά οἱ Πανορθόδοξες Σύ-
νοδοι καί οἱ Πανορθόδοξες Διασκέψεις, τίς ὁποῖες συγκάλεσε τό Οἰκουμε-
νικό Πατριαρχεῖο τίς τελευταῖες δεκαετίες, στίς ὁποῖες προήδρευσαν οἱ
Οἰκουμενικοί Πατριάρχες ἤ οἱ ἐκπρόσωποί των καί μέ τίς ὁποῖες ἐλύθησαν
σοβαρά ἐπίκαιρα προβλήματα γενικά τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καί ἐντός δια-
φόρων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν καί προωθήθηκε καί ἡ προετοιμασία γιά
τήν σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολοαῖο στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία
Κρήτης τόν Ἰούνιο τοῦ 2016.

Ἐνδιαμέσως πρέπει νά ἀναφερθεῖ, ὅτι καί γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ Συνοδι-
κοῦ Θεσμοῦ καί τήν ἀντιμετώπιση πανορθοδόξων θεμάτων, τό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο καί συγκεκριμένα ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος
καθιέρωσε τόν «Θεσμό τῶν Συνάξεων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρό-
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82 Πρβλ. Γερμανοῦ, Μητροπολίτου Αἵνου, Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἡ ἑρμο-
διότης αὐτοῦ πρός σύγκλισιν Πανορθοδόξων Συνόδων, Ἀθῆναι 1948. Ἐδῶ παρατίθενται
ἀρκετές ἐνέργειες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, παρεμβάσεις καί συντονιστικές δρα-
στηριότητες μέ συγκεκριμλενες ἡμερομην΄πιες καί συγκεκριμένα γεγονότα ἐκτός τῆς ἀμέ-
σου δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί κατόπιν ἐκκλήσεων καί
παρακλήσεων τῶν ἐνδιαφερομένων Ἐκκλησιῶν.



νου»83 Τήν σημασία των περιγράφει ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολο-
μαῖος «Προθάλαμον τῆς συνοδικότητος ἀποτελεῖ καί κατά καιρούς πραγ-
ματοποιουμένη Σύναξις τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ καθ’ ἡμᾶς πανιέρου
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἀλλά καί ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, συνερχο-
μένων ἐν διασκέψει, στόχον ἔχουσα τήν ἀνταλλαγήν ἀπόψεως ἐπί συγκε-
κριμένης ἡμερησίας διατάξεως θεμάτων, τά ὁποῖα εὐρύτερον ἀπασχολοῦν
τήν Ἐκκλησίαν καί τόν κόσμον, τά πορίσματα δέ τῶν συνάξεων τούτων
ἀξιολογοῦνται, μελετῶνται πολυπλέυρως καί λαμβάνονται ἐν συνεχεία ὑπό
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.»84

Μεγίστης πανορθοδόξου σημασίας εἶναι ἀναμφιβόλως οἱ πρωτοβουλίες
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τόν συντονισμό τῆς ἑνότητος καί τῆς
κοινῆς μαρτυρίας ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπανειλημμένα ἔχει καλέσει τούς Ἀρχηγούς τῶν
Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, Πατριάρχας καί Ἀρχιεπισκόπους εἰς
Πανορθοδόξους Συνάξεις ὑπό τήν προεδρίαν του καί οἱ ὁποῖοι ἀνταποκρι-
θέντες στήν πρόσκληση τοῦ Πρώτου μεταξύ ἴσων, ἔχουν λάβει πανορθό-
δοξες θέσεις σέ ἐπίκαιρα καί κρίσιμα θέματα τῆς συγχρόνου κοινωνίας,
δίδοντες πανορθόδοξη ζωντανή μαρτυρία. 1) 1992 στήν Κωνσταντινού-
πολη, 2) 1995 στήν Πάτμο, 3) Στήν Σόφια 1998, 4) 2000 στήν Κωνσταντι-
νούπολη 5) 2005 στά Ἱεροσόλυμα, 6) 2008 στήν Κωνσταντινούπολη, 7)
2011 στήν Κωνσταντινούπολη, 8) 2014 στήν Κωνσταντινούπολη, 9) 2016
στό Chambésy τῆς Γενεύης, 10) 2021 στήν Κωνσταντινούπολη. 

Ὁ χῶρος δέν ἐπιτρέπει νά ἀναφερθοῦν τά θέματα καί τά ἀποτελέσματα
λεπτομερῶς. Ὅμως κανείς δέν μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει τήν μεγίστη σημασία
τῆς πανορθοδόξου αὐτῆς πρωτοβουλίας καί διακονίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, τό ὁποῖο καί κατά τό παρελθόν συγκάλεσε Πανορθόδοξες
Συνόδους, μέ μεγίστη σημασία διά τήν Ὀρθοδοξία, ὅπως τονίσθηκε καί
στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Ὀρθόδοξη
Ἀκαδημία Κρήτης τόν Ἰούνιο τοῦ 2016.85 Παρόμοιες Σύνοδοι συγκλήθηκαν

- 301 -

83 Ἐλπιδοφόρου Β. Λαμπρινιάδου, Μητροπολίτου Προύσης, νῦν Ἀρχιεπισκόιπου Ἀμε-
ρικῆς, Ὁ Θεσμός τῆς Συνάξεως Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου (1951-2004), ,Ἔκδ.
Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, 2015.

84 Ἐλπιδοφόρου Β. Λαμπρινιάδου, Μητροπολίτου Προύσης, νῦν Ἀρχιεπισκόιπου Ἀμε-
ρικῆς, Ὁ Θεσμός τῆς Συνάξεως Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, 9.

85 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ τῆς Ἁγίας και Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη,
2016) I, 3, «Τό συνοδικόν ἔργον συνεχίζεται ἐν τῇ ἱστορίᾳ ἀδιακόπως διά τῶν μεταγενε-
στέρων, καθολικοῦ κύρους, συνόδων – ὡς λ.χ. τῆς ἐπί Μεγάλου Φωτίου, Πατριάρχου Κων-
σταντινουπόλεως, Μεγάλης συνόδου (879-880) καί τῶν ἐπί ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
συγκληθεισῶν Μεγάλων συνόδων (1341, 1351, 1368), διά τῶν ὁποίων ἐβεβαιώθη ἡ αὐτή



μ.ἄ. γιά τό θέμα τοῦ Ἡσυχασμοῦ στήν Κωνσταντινούπολη τό 1341 ὑπό τήν
Προεδρία τοῦ Πατριάρχου Ἰωάννου Καλέκα Ἡ Σύνοδος στήν Κωνσταντι-
νούπολη τό 1351 ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Πατριάρχου Καλλίστου,86 οἰ Σύ-
νοδοι τοῦ 1484, 1638, 1642, 1671 ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Πατριάρχου
Μεθοδίου, ἡ ὁποία ἐξέδωσε Σιγίλλιον, τό ὁποῖον ἐρρύθμιζε τά δικαιώματα
τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων σέ σχέση μέ τήν ἱ. Μονή τοῦ Σινᾶ,87 τοῦ
1672, καθώς καί τοῦ 1872, ὅπου καταδικάσθηκε ὁ φυλετισμός-ἐθνικισμός
ὡς αἵρεση,88 ὁ ὁποῖος ὅμως δυστυχῶς, παρ’ ὅλα ταῦτα ταλαιπωρεῖ μέχρι
σήμερα τήν Ὀρθοδοξία. Πρέπει ὅμως ἐδῶ νά διευκρινισθεῖ, ὅτι ὁ χαρακτη-
ρισμός τῶν Συνόδων αὐτῶν ἀπό τήν Ἐγκύκλιο τῆς Σύνοδο τῆς Κρήτης «μέ
καθολικοῦ κύρους» δέν σημαίνει αὐτομάτως «Οἰκουμενικές Συνοδοι» μέ
τήν ἔννοια τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς πρώτης χιλιετίας.

Ἀξιομνημόνευτες εἶναι καί οἱ Πανορθόδοξες διασκέψεις ἀπό τό 1923
στήν Κωνσταντινούπολη καί τό 1930 στό Ἅγιον Ὀρος μέχρι καί τό 1961 καί
ἑξῆς, ὅταν ἄρχισε ἡ νέα σειρά τῶν Πανορθοδόξων Διασκέψεων ἀπό τήν
Ρόδο μέχρι τό Chambesy τῆς Ἑλβετίας στό Κέντρο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου. Στίς Πανορθόδοξες αὐτές Διασκέψεις, γιά τίς ὁποῖες ἀπαιτεῖται εἰδική
μελέτη, ἔχουν συζητηθεῖ καί διαπραγματευθεῖ πολλά πανορθόδοξα θέματα,
ἔχουν ληφθεῖ σχετικές ἀποφάσεις καί ἔχουν ἐκδοθεῖ σημαντικά κείμενα, τά
ὁποῖα εἶναι ἐν πολλοῖς ἄγνωστα στό ἐκκλησιαστικό πλήρωμα καί ὄχι μόνο.
Πρέπει ἐπίσης νά λεχθεῖ ὅτι ἡ προώθηση ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου τῆς προετοιμασίας καί τῆς συγκλήσεως τῆς Πανορθοδόξου Συ-
νόδου, τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στίς
Πανορθόδοξες Διασκέψεις, δέν ῆταν καθόλου εὔκολη καί ἀντιμετώπιζε
πολλές φορές προβλήματα, τά ὁποῖα προέρχονται ὄχι σπάνια ἀπό ἀδελφές
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ἀλήθεια τῆς πίστεως, ἐξαιρέτως δέ περί τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί περί
τῆς μεθέξεως τοῦ ἀνθρώπου εἰς τάς ἀκτίστους θείας ἐνεργείας. Προσέτι δέ καί διά τῶν ἐν
Κωσταντινουπόλει Ἁγίων καί Μεγάλων συνόδων τῶν ἐτῶν 1484 διά τήν ἀποκήρυξιν τῆς
ἑνωτικῆς συνόδου τῆς Φλωρεντίας (1438-1439), τῶν ἐτῶν 1638, 1642, 1672 καί 1691 διά
τήν ἀποκήρυξιν προτεσταντικῶν δοξασιῶν, ὡς καί τοῦ ἔτους 1872 διά τήν καταδίκην τοῦ
ἐθνοφυλετισμοῦ ὡς ἐκκλησιολογικῆς αἱρέσεως.»

86 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%C
E%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82

87 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἱεοσολύμων, Ἀθῆναι 19702, 595.
88 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%C

E%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1#%CE%91%CE%B
D%CF%84%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%C
E%B9%CE%BA._%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF
%CE%BF%CF%85



Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ἐπιμονή καί ὑπομονή χαρακτηρίζουν τίς πρωτόβου-
λες καί ἐπίμονες προσπάθειες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἰδιαίτερα
τοῦ Οἰκουμνεικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρ-
χεῖο εἶχεν ἱδρύσει καί εἰδική Γραμματεία γιά τήν πρώθηση καί τόν συντονι-
σμό τῆς προετοιμασίας τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου μέ ἕδρα τό Ὀρθόδοξο
Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Ἑλβετία, στό Chambésy τῆς
Γενεύης. Γιά τό θέμα αὐτό ἐτόνιζε ὁ διευθνύνων τήν Γραμματεία αὐτή Μη-
τροπολίτης Τρανουπόλεως (μετέπειτα Μητρ. Ἑλβετίας καί κατόπιν Ἀδρια-
νουπόλεως) Δαμασκηνός: «Ἡ πρωτοβουλία διά τήν σύγκλησιν τῆς
Πανορθοδόξου Συνόδου προῆλθεν ὡσαύτως ἀπό τό Οἰκουμενικόν Πα-
τριαρχεῖον.»89 Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δαμασκηνός παραπέμπει στήν
Ἐγκύκλιο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρός τούς Ἀρχηγούς τῶν Ὀρθοδόξων
Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν τῆς 12ης Φεβρουαρίου 1951, ὅπου ἀναφέρονται
τά ἑξῆς: «...τά ἐν τῆ ροῆ τῶν αἰώνων καί τῆ ἀκατασχέτω ἐξελίξει τῆς κοι-
νωνικῆς ζωῆς ἀνακύψαντα καί ὁλονέν ἐπαυξανόμενα γενικῆς ἐκκλησια-
στικῆς φύσεως καί κοινοῦ ἐνδιαφέροντος ζητήματα δεόντως ἐκτιμῶν ὁ καθ’
ἡμᾶς Ἁγιώτατος Ἀποστολικός καί Πατριαρχικός Οἰκουμενικός Θρόνος,
ἔγνω, τῆ μακραίωνι παραδόσει στοιχῶν καί τῶ κανονικῶ αὐτοῦ δικαιώματι
χρώμενος, ἐν καιρῶ προτεῖναι ταῖς ἀδελφαῖς Ἁγιωτάταις Ἐκκλησίαις, πρός
τήν προσήκουσαν τούτων μελέτην καί ἐπίλυσιν, τήν σύγκλησιν μεγάλης
Οἰκουμενικῆς Συνόδου.»90

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Κρήτη 2016-
Μέγα ἱστορικό γεγονός

Προφανῶς ἀποτελεῖ μἐγα ἱστορικό γεγονός ἡ σύγκληση καί διεκπεραί-
ωση τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» ἀπό τόν
Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης
τόν Ἰούνιο τοῦ 2016, παρά τήν μή συμμετοχή τῶν τεσσάρων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν πρωτοσταντοῦντος τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, παρά τό ὅτι εἶχε
δεσμευθεῖ τό 2015. «Ἡ κύρια καί µοναδική αἰτία τῆς µή συµµετοχῆς του ...
εἶναι ἡ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀµφισβήτηση τοῦ Πρωτείου τοῦ θρόνου τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως,» τονίζει καί ὁ ἐπίσκοπος Ἀβύδου καί νῦν Μητροπολίτης Κρή-
νης Κύριλλος. 91
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89 Βλέπε: Γραμματεία ἐπί τῆς Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Συνοδικά II, Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Chambésy – Γενεύης 1978, 140.

90 Ὀρθοδοξία 26 (1951) 118/120.
91 https://romalewfronimati.blogspot.com/2021/02/blog-post_9.html



Δυστυχῶς ὁ Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος ἀμφισβητεῖ μάλιστα καί τήν
σύγκλησή της Συνόδου αὐτῆς, ἰσχυριζόμενος, ὅτι «τελικώς δεν συνήλθε».
Ἁπλά τήν χαρακτηρίζει ὡς «διάσκεψη δέκα κατά τόπους Ορθοδόξων Εκ-
κλησιών στην Κρήτη το 2016.»92 Καί στίς Οἰκουμενικές Συνόδους τῆς Α΄χι-
λιετίας δέν ἔλαβαν μέρος ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι καί ὅλες οἱ Ἐκκλησίες.

Ὁ Κανονισμός τῆς Συνόδου, ὁ ὁποῖος ὑπογράφτηκε ἀπό τούς Ἀρχηγούς
καί ἐκπροσώπους ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν τήν 21.-
28. Ἰανουαρίου 2016 στό Chambesy τῆς Γενεύης, πλήν τοῦ Πατριαρχείου
Ἀντιοχείας, ἀλλά καί τό γεγονός αὐτό καθ’ ἑαυτό τῆς πραγματοποιήσεως
τῆς Συνόδου μαρτυροῦν τήν θέση καί τόν σημαντικό συντονιστικό ρόλο
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά ὁλόκληρη τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία.
Πρόσκληση, σύγκληση, Προεδρία, συντονισμός, κλείσιμο τῆς Συνόδου
κλπ. ζωντανές μαρτυρίες τοῦ ἀναγκαίου συντονιστικοῦ ρόλου αὐτοῦ τοῦ
Σεπτοῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας. Γιά τήν Σύνοδο αὐτή, τήν μακροχρόνια
προετοιμασία, τήν σύγκληση καί τήν διεκπεραίωση μέ ὅλα τά προβλήματα
καί τίς ἐξελίξεις των, ἀλλά καί γιά τήν μεγίστη σημασία της ἀπαιτοῦνται
εἰδικές μελέτες καί παρουσιάσεις γιά τήν ἀποδοχή της καί τήν ἐφαρμογή
τῶν ἀποφάσεών της στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Καθῆκον καί ὑποχρέση τῶν
τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν μας καί γενικώτερα τῶν
ὑπευθύνων στίς διάφορες ἐκκλησιαστικές Ὑπηρεσίες.

Ἐκκλήσεις καί παρακλήσεις Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων ἀδελφῶν
Ἐκκλησιῶν πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο πρός εὕρεση λύσεων προ-
βλημάτων των καί διαχρονική ἀνταπόκρισή του

Ἐδῶ δέν εἶναι δυνατόν νά γίνει λεπτομερής ἀναφορά. Γνωστές εἶναι στήν
βιβλιογραφία οἱ πάμπολλες ἐκκλήσεις καί παρακλήσεις Ἐκκλησιῶν πρός
τόν ἐπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως κατά τήν πρώτη χιλιετία, ἀπό τόν
ὁποῖο ἐζήτουν τήν ἐπέμβαση καί διαμεσολάβησή του γιά τήν λύση τῶν προ-
βλημάτων των. Χαρακτηριστικές ἐνέργειες εἶναι π.χ. τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστό-
μου σχετικά μέ σιμωνιακούς ἐπισκόπους τῆς Ἀσίας, οἱ ὁποῖοι καθαιρέθηκαν,
ἤ γιά τό πρόβλημα τῶν μοναχῶν τῆς Νιτρίας καί τήν διένεξή των μέ τόν
τότε ἐπίσκοπο Ἀλεξανδρείας, κλπ. Μέ τό θέμα αὐτό ἔχουν ἀσχοληθεῖ ἀρκε-
τοι. Μ. ἄ. ὁ Ἐμμανουήλ Φωτιάδης καί γιά τήν πρώτη χιλιετία.93 Ὁ A. Kar-
taschoff διαπιστώνει ἐπίσης ὅτι τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἤσκει τά
δικαιώματά του ὄχι μόνον ἐντός τῆς ἀμέσου δικαιοδοσίας του, π.χ. στίς
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92 https://www.exapsalmos.gr/2021/09/19/ochetos-o-moschas-kyrillos-kata-patriarchi-
vartholomaiou-echei-paraviasei-to-ekklisiastiko-systima/

93 Εμμανουήλ Φωτιάδη, Ἐξ ἀφορμῆς ἑνός ἄρθρου, in: Ὀρθοδοξία, 23(1948)210-240.



Ἐκκλησίες τῆς Βουλγαρίας, τῆς Σερβίας, τῆς Βλαχίας, τῆς Ρωσίας, ἀλλά καί
ἐκτός τῆς ἀμέσου δικαιοδοσίας του, γεγονός τό ὁποῖον.εἶναι γνωστόν καί
στήν ρωσική βιβλιογραφία.94 Ἡ περίοδος τῆς ἔρευνάς του διαιρεῖται 1ον

μέχρι τήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, 2ον μέχρι τό 1453 καί 3ον μέχρι τήν ἐποχή
τῆς συγγραφῆς τῆς ἔρευνᾶς του. Στά ἴδια ἀποτελέσματα μέ συγκεκριμένα
γεγονότα καταλήγει καί ὁ νῦν Μητροπολίτης Κρήνης Κύριλλος Κατερέ-
λος.95 Πολλά συγκεκριμένα καί ἀδιαμφισβήτητα παραδείγματα ἀναφέρει
καί ὁ Μητροπολίτης Σάρδεων Μάξιμος στό σύγγραμμά του γιά τό Οἰκου-
μενικό Πατριαρχεῖο,96 τά ὁποῖα δέν ἀναφέρω στήν παρούσα ἐργασία.

Ἄγνοια τῶν γεγονότων καί ἀμφισβήτηση τῆς δικαιωματικῆς παρεμβά-
σεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὄχι μόνον δέν δικαιολογεῖται, ἀλλά
ἀποτελεῖ καί ἱστορικόν καί ἐπιστημονικό παράπτωμα.

Τήν Β΄ χιλιετία ἐκτός τῆς παροχῆς τῆς Αὐτοκεφαλίας τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν, ἔχει ἀναλάβει τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖο πρωτοβουλίες, οἱ
ὁποῖες ἀφοροῦν σ’ ὁλόκληρη τήν Ὀρθοδοξία, ἀλλά καί σέ συγκεκριμμένα
προβλήματα ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν, κατόπιν ἐκκλήσεων καί παρακλήσεων
αὐτῶν πρός αὐτό, νά ἐνεργήσει πανορθόδοξα γιά τήν λύση τῶν προβλη-
μάτων αὐτῶν, δεδομένου ὅτι οἱ Ἐκκλησίες αὐτές ἀδυνατοῦσαν νά λύσουν
τά προβλήματα αὐτά μόνες των.

Ὑπάρχουν ἀρκετές μεμονωμένες περιπτώσεις Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος π.χ., πού ἔκαμαν χρήση τοῦ ἐκκλήτου πρός τόν Οἰκου-
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94 Vgl. A. Kartaschoff, Τό τῆς ἐκκλήτου δικαίωμα ταῶν Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν έν
τῇ πράξει, Ὀρθοδοξία 23(1948)279-298; 281. Καί στό: http://www.nyxthimeron.com/
2018/10/artaschoff.html , http://www.parathemata.com/2018/10/kartaschoff.html

95 Kύριλλος Κατερέλος, Ἐπίσκοπος Ἀβύδου, νῦν Μητροπολίτου Κρήνης, Ὁ Θρόνος τῆς
Κωνσταντινουπόλεως στό Πηδάλιο καί τό Πατριαρχεῖο Μόσχας, https://www.ec-
patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=2689&tla=gr „κατέστη πλέον ἀδιαμφισβήτητο τό ἤδη
ἀσκούμενο κανονικό δικαίωμα νά δέχεται τό Ἔκκλητον ὄχι μόνο ἀπὸ ἀρχιερεῖς τῶν ἄλλων
Πατριαρχικῶν θρόνων τῆς Ἀνατολῆς, ὅπως λ.χ. γιά τήν καταδίκη τοῦ ἤδη καθηρημένου
Πατριάρχη Ἀντιοχείας Σεβήρου καὶ τῶν ὁμοφρόνων του ἀπὸ τή συγκληθεῖσα, ὑπό τήν
προεδρία τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μηνᾶ, μεγάλη Ἐνδημοῦσα Σύνοδο τῆς
Κωνσταντινουπόλεως (536), ἀλλά καὶ ἀπὸ τούς ἰδίους τούς Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς,
ὅπως λ.χ. τό Ἔκκλητον τοῦ Πατριάρχη Ἀντιοχείας Γρηγορίου Α’ (570-596) στόν Οἰκουμε-
νικό Πατριάρχη Ἰωάννη Δ’ τόν Νηστευτή (582-595) γιά νά συγκαλέση μία μεγάλη Ἐνδη-
μούσα Σύνοδο καὶ νά ἐλέγξη τίς ἐναντίον του ἀβάσιμες κατηγορίες γιά ἀντικανονικές ἤ
ἐγκληματικές πράξεις (588)". Πρβλ. Τοῦ Ἰδίου, Η Έκκλητος προς το θρόνο της Κωνσταν-
τινουπόλεως, https://www.ekklisiaonline.gr/nea/avydou-kyrillos-i-ekklitos-pros-to-th-
rono-tis-konstantinoupoleos/ Πρβλ. καί https://romalewfronimati.blogspot.com/2021/
02/ blog-post_9.html

96 Maximos Metropolit von Sardes,Das Ökumenische Patriarchat in der Orthodoxen
Kirche. Auftrag zur Einigun,Freiburg Basel Wien 1980, 367ἑξ. 



μενικό Πατριάρχη, ὅπως εἶναι ὁ Μητροπολίτης πρώην Δράμας Φίλιππος τό
1966, ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων (Παπαγεωργίου) τό
1967. Τό 1974 προσέφυγαν στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο οἱ ὀκτώ ἐκ τῶν
δώδεκα «ἱερωνυμικῶν» λεγομένων Μητροπολιτῶν οἱ ὁποῖοι εἶχον κηρυχθῆ
ἔκπτωτοι. Τό 1980 ὁ Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ Παῦλος.97

Ἐδῶ θά ἀναφέρω καί τρεῖς περιπτώσεις δράσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου, τίς ὁποῖες πραγματοποίησε κατόπιν παρακλήσεως, δηλ. ἐκκλή-
του, ἄλλων ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν γιά τήν λύση προβλημάτων στίς Ἐκκλησίες
των, τά ὁποῖα δέν μποροῦσαν νά ἐπιλύσουν οἱ ἴδιες, ἤ οἱ λύσεις των δέν
εἶχαν λάβει ὁριστικό χαρακτῆρα.

Ἀναφέρομαι πρῶτον στήν Μείζονα καί Ὑπερτελή Ἱερά Πανορθόδοξο Σύ-
νοδο, ἡ ὁποία συνεκλήθη στήν Σόφια τῆς Βουλγαρίας ἀπό τήν 30ή Σεπτεμ-
βρίου μέχρι τήν 2α Ὀκτωβρίου τοῦ 1998 ἐπειδή ὡρισμένοι Μητροπολίτες
τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας ἐδημιούργησαν σχίσμα ἐντός τῆς Ἐκκλησίας
των. Τό σχίσμα αὐτό δέν μποροῦσε νά λύση τό Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας
μόνο του. Κατόπιν συνοδικῆς ἀποφάσεως τῆς Συνόδου τῆς Βουλγαρίας ὑπό
τήν προεδρία τοῦ Πατριάρχου Μαξίμου παρεκάλεσαν μέ ἐπίσημο γράμμα
τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖν, ὡς ἁρμόδιο διά πανορθόδοξα
θέματα, νά συγκαλέσει Πανορθόδοξο Σύνοδο στή Σόφια ὑπό τήν Προεδρία
του γιά νά ἀντιμετωπισθῆ τό φλέγον θέμα τοῦ σχίσματος ἐντός τῆς Βουλ-
γαρικῆς Ἐκκλησίας. Δηλ. ἔκαναν Ἔκκληση, „in accordance with the practice
of the Ecumenical Orthodoxy“, ὅπως γράφει στήν ἐπιστολή του ὁ Πατριάρ-
χης Μάξιμος.98

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀνταποκρίθηκε στήν
ἔκκληση αὐτή τῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας καί συγκάλεσε τήν Μείζονα καί
Ὑπερτελή Πανορθόδοξον Σύνοδο στήν Σόφια ἀπό τήν 30ή Σεπτεμβρίου
μέχρι τήν 2α Ὀκτωβρίου τοῦ 1998 ὑπό τήν Προεδρία του καί στήν ὁποία
προσῆλθαν καί ἔλαβαν μέρος ὅλοι οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφά-
λων Ἐκκλησιῶν, φυσικά καί ὁ Πατριάρχης Μόσχας Ἀλέξιος, καί ὅπου ἀντι-
μετωπίσθηκε σωστά τό ἐπίκαιρο πρόβλημα.99
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97 Χάρη Ἀνδρεόπουλου,Τό «ἔκκλητον», οἱ Κανόνες καί οἱ Νόμοι, ἐν: Amen.gr/Εἰδήσεις,
8.3.2010.

98 Ἐπιστολή τοῦ Πατριάρχου Μαξίμου 26 Αὐγούστου 1998: „…It is with fraternal love
and concern that we ask Your Holiness to respond to our anxious appeal and, in accordance
with the practice of the Ecumenical Orthodoxie, to convene and be at the head of the Co-
uncil of Primates and Representatives of the Local Autokephalous Orthodox Churches in
Sofia….” In: Ορθοδοξία 5(1998)621.

99 Πρβλ. Ὀρθοδοξία, εἰδικόν τεῦχος, ἐπιμελ. ὑπό Ἐλπιδοφόρου Λαμπρινιάδη, νῦν Ἀρχιε-
πισκόπου Ἀμερικῆς, Ὀκτώβριος/Νοέμβριος 1998.



Τό δεύτερο περιστατικό ἀφορᾶ στήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ἡ ὁποία
εἶναι Αὐτοκέφαλος ἀπό τήν Γ’ Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Ἐφέσου τό 431. Ὡς
εἶναι στούς πολλούς γνωστόν, ὁ προκάτοχος τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου Κύ-
πρου Χρυσοστόμου ἦτο πολλά χρόνια ἀσθενής καί δέν μποροῦσε πλέον
νά ἀνταποκριθῆ στά διοικητικά του καθήκοντα, μέ ἀποτέλεσμα νά δημι-
ουργοῦνται πολλά ἐπιπρόσθετα προβλήματα στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας Κύ-
πρου. Λόγω τοῦ ὅτι δέν παραιτεῖτο ἀπό τόν ἀρχιεπισκοπικό Θρόνο Κύπρου
καί κανείς δέν ἤθελε ἤ δέν μποροῦσε νά ἀναλάβει πρωτοβουλίες, οὔτε ἡ
Σύνοδος Κύπρου μόνη της, λόγω διαφωνιῶν, ἀπεφασίσθη ἀπό τή Σύνοδο
Κύπρου τήν 7η Νοεμβρίου 2005 νά ἀπευθυνθοῦν, δηλ. νά κάνουν ἔκκλητο
στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, γιά νά άναλάβει πρωτοβουλίες βάσει τῶν
πανορθοδόξων δικαιωμάτων του καί νά βοηθήσει γιά τήν λύση τοῦ ἀδιε-
ξόδου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐδέχθη τό
αἴτημα αὐτό καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐκάλεσε κατ’
ἀρχήν τούς ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου στήν Κωνσταντινούπολη
γιά συνεννοήσεις μέ τήν Σύνοδο τοῦ Πατριαρχείου. Μετά ταῦτα ἀνεκοίνω-
σεν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στήν Ἐκκλησία Κύπρου, ὅτι
συγκαλεῖ διευρυμένη Σύνοδο ἐκ τῶν Πρεβυγενῶν Πατριαρχείων στό Ὀρθό-
δοξο Κέντρο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Ἑλβετία, στό Ὀρθόδοξό
του Κέντρο στό Chambésy τῆς Γενεύης τήν 17η καί 18η Μαίου 2006. Ὑπό
τήν Προεδρία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἔλαβαν μέρος
στή Σύνοδο αὐτή μ.ἄ. ὁ Πατριάρχης Ἀλεχανδρείας Θεόδωρος, ὁ Ἀντιοχείας
Ἰγνάτιος, ὁ Ἱεροσολύμων Θεόφιλος καί Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου.
Τό ἐρώτημα ἦτο, ἐάν εἶναι δυνατόν, λόγω τῆς βαρειᾶς ἀσθενείας τοῦ Ἀρχιε-
πισκόπου, νά θεωρηθῆ ὁ Ἀρχιεπισκοπικός Θρόνος Κύπρου ἐν χηρεία, γιά
νά δοθῆ ἡ δυνατότητα ἐκλογῆς νέου Ἀρχιεπισκόπου πρός τό συμφέρον τῆς
Ἐκκλησίας Κύπρου. Κατόπιν διαβουλεύσεων, ἀπεφασίσθη μέ πλειοψηφία
ἡ κήρυξη τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου ἐν χηρεία, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρ-
χης ἀνεκοίνωσε τό ἀποτέλεσμα, ἄνοιξε ὁ δρόμος γιά τήν ἐκλογή νέου
Ἀρχιεπισκόπου καί ἀργότερα ἐξελέγη ἀπό τήν Ἐκκλησία Κύπρου ὁ νῦν
Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β’. Ἡ Ἐκκλησία Κύπρου εἶναι εὐγνώ-
μων πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ἀκόμη καί κατά τήν διάρκεια τῆς
Συνόδου ἀνέφερε ὁ Μητροπολίτης Πάφου Χρυσόστομος πρός τόν Οἰκου-
μενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖον: «’Εκφράζω ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας Κύ-
πρου τή βαθυτάτη εὐγνωμοσύνη μας διά τήν πρόθυμη καί ἄμεση ἀποδοχή
τῆς παράκλησής μας γιά σύγκληση Διευρυμένης Συνόδου πρός ἐξέτασιν
τοῦ θέματος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου.»100
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Τό τρίτον περιστατικόν ἔχει σχέση μέ τήν πατριαρχική κρίση τοῦ Πα-
τριαρχείου Ἱεροσολύμων, στήν ὁποία εἶχεν ἀναμειχθῆ ὁ πρώην Πατριάρχης
Ἱεροσολύμων Εἰρηναῖος τό ἔτος 2005. Ὅταν ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου
Ἱεροσολύμων γιά σκανδαλώδεις ἐκκλησιαστικοπολιτικούς καί οἰκονομι-
κούς λόγους τήν 6η Μαίου 2005 θεώρησε τόν Πατριάρχη Εἰρηναῖον «ἔκπτω-
τον τοῦ ἀξιώματος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων» καί μετά ὥρισε τήν 17ην

Μαίου 2005 ἕνα πατριαρχικό Τοποτηρητή, ὁ Πατριάρχης Εἰρηναῖος ἀρνή-
θηκε νά ἀποδεχθῆ τίς συνοδικές αὐτές ἀποφάσεις. Καί ὅταν ἀρνήθηκε νά
συμμορφωθῆ καί μέ τίς προτάσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθο-
λομαίου, τότε ἐδέχθη ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
τίς παρακλήσεις (Ἔκκλητον) τῆς πλειονότητος τῆς Συνόδου τοῦ Πατριαρ-
χείου Ἱεροσολύμων καί συνεκάλεσε, βάσει τῶν κανονικῶν πανορθοδόξων
δικαιωμάτων του, μία Πανορθόδοξη Σύνοδο στήν Κωνσταντινούπολη τήν
24η Μαίου 2005 γιά νά ἐπιληφθῆ τοῦ προβλήματος τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσο-
λύμων. Στήν Σύνοδο αὐτή ὑπό τήν προεδρία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
Βαρθολομαίου ἔλαβαν μέρος οἱ Ἀρχηγοί τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν
Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Ἱεροσολύμων, Ἑλλάδος, Πολωνίας,
Ἀλβανίας, καθώς ἐπίσης καί ἐπίσημοι ἀντιπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν Ἀντιο-
χείας, Ρωσίας, Ρουμανίας, Γεωργίας καί Κύπρου. Ἐνδιαφέρον εἶναι, ὅτι καί
ὁ τότε ἀκόμη Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Εἰρηναῖος ἀποδέχθηκε τήν πρό-
σκληση στήν Σύνοδο καί μετέβη στήν Κωνσταντινούπολη. Μετά ἀπό ἐντα-
τικές διαπραγματεύσεις καί ἀφοῦ ἀρνήθηκε νά παραιτηθῆ γιά τήν εἰρήνη
τῆς Ἐκκλησίας. ἐπικύρωσε ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος τήν ἀπόφαση τῆς Συ-
νόδου τῶν Ἱεροσολύμω, ἐθεώρησε τόν Πατριάρχη Εἰρηναῖον ἔκπτωτον τοῦ
Θρόνου τῶν Ἱεροσολύμων καί διέγραψε τό ὄνομά του ἀπό τά Δίπτυχα τῶν
Ἀρχηγῶν τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Ὁ Θρόνος Ἱεροσολύ-
μων ἐκηρύχθη ἐν χηρεία καί τήν 22α Αὐγούστου 2005 ἐξέλεξε ἡ Σύνοδος
τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων τόν Μητροπολίτη Θεόφιλον παμφηφεί ὡς
νέον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων. Ἔτσι ὑπῆρξε γιά μιά ἀκόμη φορά ἡ ἀντα-
πόκριση καί ἡ συμβολή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καθοριστική γιά
τήν συνοδική λύση ἑνός σοβαροῦ προβλήματος μιᾶς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας.101

Μετά ἀπό ὅλα αὐτά τά γεγονότα, ὅταν, λοιπόν, κανείς διαπιστώνει πῶς
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀνακήρυξε Αὐτοκέφαλες τίς Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες τῆς Β΄ χιλιετίας, γεγονός πού ζήτησαν οἱ ἴδιες καί πού ἔχει ἀνα-
γνωρισθῆ ἀπό ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καί πῶς καί μέ ποιές πρωτο-
βουλίες ἔχει ἀνταποκριθῆ γιά τήν λύση προβλημάτων ἄλλων ἀδελφῶν
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Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἤ καί πανορθοδόξων προβλημάτων, ἤ καί συγκεκρι-
μένων ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, τότε διερωτᾶται κανείς πῶς δημιουρ-
γοῦνται ἀμφιβολίες, ἀντιθέσεις καί πολεμικές ἐναντίον τοῦ Οἰκου- μενικοῦ
Πατριαρχείου καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου προσωπικά,
οἱ ὁποῖες ζημιώνουν τό σύνολο τῆς Ὀρθοδοξίας καί τήν ἑνότητά της.

Πῶς εἶναι δυνατόν τόσον αὐθαίρετα νά ἰσχυρίζεται ὁ Μητροπολίτης Βο-
λοκολαμσκ Ἱλαρίων ὅτι «Ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης είναι πολύ
αποφασισμένος να υπερασπιστεί το δικαίωμά του, τον οποίο ο ίδιος προ-
σέδωσε στον εαυτό του - να συγκαλεί πανορθόδοξες συναντήσεις»;102 Γιατί
ἐπιμένει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱλαρίων νά ἐκθέτει τόν ἑαυτό του τόσο εν-
τονα, ἐφόσον πρέπει νά γνωρίζει ὅτι οἱ ἰσχυρισμοί του εἶναι ἀνιστόρητοι
καί ἀδικαιολόγητοι, ἐσφαλμένοι καί ἐπιζήμιοι.

Ὅταν ἔχουν ἀνάγκη οἱ ἀδελφές Ἐκκλησίες τήν βοήθεια τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου, τότε εἶναι ἡ παρέμβασή του ἐπιθυμητή καί ἀναγκαία καί
χρήσιμη καί νόμιμη!

Βέβαια πρέπει νά τονισθῆ ἐδῶ, ὅτι ὅλες οἱ παραπάνω πρωτοβουλίες, οἱ
συντονιστικές ἐνέργειες καί δραστηριότητες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου σέ καμμία περίπτωση δέν σημαίνουν, ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
καί τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀσκοῦν ἤ ἔχουν δικαιώματα ἀνάλογα μέ
ἐκεῖνα πού ἀσκεῖ ὁ Πάπας Ρώμης μέσα στήν δικαιοδοσία τῆς Ρωμαιοκαθο-
λικῆς Ἐκκλησίας, Ὅπως καί πάλι τελείως αὐθαίρετα καί ἀτεκμηρίωτα ἔχει
συκοφαντίσει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τόν Οἰκουμενικό Πατριαρχη
Βαρθολομαῖο ὁ Μητροπολίτης Ἱλαρίων, ἀλλά καί ἄλλοι Μητροπολίτες καί
ἐκκλησιαστικοί παράγοντες ἄλλων Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.
Κανείς Οἰκουμενικός Πατριάρχης δέν ἀξίωσε ποτέ παρόμοια δικαιώματα
οὔτε θά μποροῦσε καί νά ἀξιώσει, οὔτε καί κανείς Ἀρχιερεύς ἤ θεολόγος
διετύπωσε τέτοιες ἀξιώσεις ἤ θά μποροῦσαν νά διατυπώσουν. Πολύ χαρα-
κτηριστικά διετύπωσε τήν θέση τοῦ Πρώτου στήν Ὀρθοδοξία ὁ Οἰκουμε-
νικός Πατριάρχης Βαρθολομαιος στήν Ὁμιλίαν του κατά τό Συλλείτουργον,
τό ὁποῖο ἐτέλεσε μέ τόν νέο Πατριάρχη Μόσχας καί Πάσης Ρωσσίας Κύ-
ριλλο στήν Κωνσταντινούπολη τήν 5η Ἰουλίου 2009:

«.... Ἔχομεν καί τήν αὐτήν κανονικήν τάξιν, κατά τήν ὑπό τῶν ἁγίων
Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἀμετακλήτως καθορισθεῖσαν σειράν καί διάρθρωσιν.
Ἐπί τῶν βάσεων τούτων ἐρείδεται ἡ ἑνότης ἡμῶν. Ἡ κατά Πατριαρχεῖα καί
Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας διάρθρωσις τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν κατ᾿ οὐδένα τρό-
πον ὑποδηλοῖ ὅτι ἀποτελοῦμεν Ἐκκλησίας καί ὄχι Ἐκκλησίαν. Δέν διαθέτει
βεβαίως ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία πρωτεῖον ἐξουσίας, ἀλλά καί δέν στερεῖται
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συντονιστικοῦ ὀργάνου, μή ἐπιβάλλοντος ἀλλ᾿ ἐκφράζοντος τήν ὁμοφωνίαν
τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν ἡμῶν. Τήν διακονίαν ταύτην ἀπό μακραίωνος
καί ἱερᾶς παραδόσεως ταπεινῶς ἀσκεῖ ὁ μαρτυρικός οὗτος Θρόνος ἐν ἀπο-
λύτῳ πιστότητι πρός τάς ἐπιταγάς τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας.»

Ἡ δομή τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς κοινωνίας τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν καί ὄχι ὡς ὁμοσπονδίας, δέν πρέπει νά διαταραχθεῖ καί νά
ἀλλοιωθεῖ μόνον ἕνεκα ὁρισμένων ἐκκλησιαστικῶν συμφερόντων, διότι
τότε θά καταντήσει ἡ Ὀρθοδοξία σέ μία ἀνεπανόρθωτη χαώδη κατάσταση
αὐθαιρέτου προσπαθείας ἐπικρατήσεως τῶν ἑκάστοτε ἰσχυροτέρων. Ἡ δύ-
ναμη καί τό κῦρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δέν εἶναι ἡ ἰσχύς, οὔτε
τό μέγεθος, ἀλλά ἡ αὐτοθυσία πρός ὄφελος τῶν θυγατέρων καί μετέπειτα
ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν καί ἡ μαρτυρία συνυφασμένη μέ τό μαρτύριο, βασι-
σμένα καί δοκιμασμένα πάντοτε στήν μακραίωνη ζωντανή Παράδοση καί
βιωτή τῆς καθόλου Ὀρθοδοξίας στήν διαχρονική ἱστορία του αἰώνων.

Μέ κάθε δυνατότητα πρέπει νά ἀποφεύγεται καί κάθε εἴδους ἐθνικισμός,
ὁ ὁποῖος ἔχει ζημιώσει τήν Ὀρθοδοξία, ἔνῶ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο
ἔχει ἀποδείξει ἐμπράκτως ὅτι στηρίζει καί προωθεῖ τόν ὑπερεθνικό χα-
ρακτῆρα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία τό 1872 ἔχει καταδικάσει κάθε φυλετισμό
καί ἐθνικισμό ὡς αἵρεση.

Συνεχιστής καί πρωτεργάτης ἀμετακίνητος, ἀλλά καί ἐγγυητής τοῦ ὑπε-
ρεθνικοῦ χαρακτῆρα τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαῖο ὄχι μόνον μέ λόγους, ἀλλά κυρίως μέ πράξεις π.χ. ὑπέρ
τῶνὈρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Γε-
ωργίας, Πολωνίας, Τσεχίας, Σλοβακίας, Ἀλβανίας, ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Φινλανδίας καί Ἐσθονίας καί τελικά ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.

Μέ τίς τελευταῖες ἐξελίξεις καί τίς ἀνήκουστες καί ἀπαράδεκτες ἀρνη-
τικές ἀντιδράσεις μπορεῖ κανείς νά φαντασθεῖ ποιές καί πόσες ἐξαρτήσεις
θά εἶναι δυνατόν νά διακινυνεύσουν τό Οἰκοδόμημα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐάν
διαταραχθεῖ ἡ συνοδική δομή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ἐκκλησιαστική Τάξη μέ
τόν Πρῶτο της, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὡς συντονιστικό ὄργανο. Τάξη
θεμελιωμένη καί κατοχυρωμένη μέ τούς Κανόνες καί τίς ἀποφάσεις τῶν
Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τήν διαχρονική ζῶσα ἐκκλησιστική Παράδοση,
ὅπως ἀντικατοπτρίστηκε καί διατυπώθηκε στόν «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΩ-
ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡ-
ΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ὁ ὁποῖος ὑπεγράφη στήν Ἱερά Σύναξη τῶν
Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, πλήν τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιο-
χείας, στό Σαμπεζύ τῆς Ἑλβετίας, ἀπό 21-28 Ἰανουαρίου 2016.

Ἐπαναλαμβάνω τήν διαβεβαίωση τοῦ γνωστοῦ καθηγητοῦ, ὅτι «ὅτι ἡ
Ὀρθοδοξία χρειάζεται τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.»103
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Συμπέρασμα
Συμπερασματικά καί ἐπιγραμματικά μποροῦν νά τεθοῦν καί νά ἀπαντη-

θοῦν οἱ ἑξῆς ἐρωτήσεις:
Ἐρώτηση: Εἶναι ἡ σημερινή δομή τῆς Μίας ὈρθοδόξουἘκκλησίας ὡς κα-

νονική κοινωνία Ἀδελφῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία εἶναι κοινῶς
ἀναγνωρισμένη;

Ἀπάντηση: Ναί.
Ἐρώτηση: Χορήγησε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὅλες τίς Αὐτοκεφαλίες

στίς ὑπάρχουσες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, ἐκτός τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Α΄ χι-
λιετίας;

Ἀππαντηση: Ναί.
Ἐρώτηση: Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐξανάγκασε κάποια Ἐκκλησία νά

γίνει Αὐτοκέφαλη;
Ἀπάντηση: Ὄχι.
Ἐρώτηση: Παρεκάλεσαν, (μερικές πολύ ἔντονα, ἤ ἐπίεσαν...), ὅλες οἱ

Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες τῆς Β΄ χιλιετίας τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο λόγω
τῆς ἁρμοδιότητός του, γιά τήν χορήγηση τῆς Αὐτοκεφαλίας των;

Ἀπάντηση: Ναί.
Ἐρώτηση: Εὐχαρίστησαν ὅλες οἱ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες τό Οἰκουμε-

νικό Πατριαρχεῖο κατ’ ἐπανάληψη γραπτῶς καί προφορικῶς μετά τήν χο-
ρήγηση τῆς Αὐτοκεφαλίας των ἀπό αὐτό;

Ἀπάντηση: Ναί.
Ἐρώτηση: Ἦταν ἀναγκαία προϋπόθεση ἡ συγκατάθεση ὅλων τῶν ἄλλων

Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν γιά νά χορηγήσει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο
Αὐτοκεφαλία σέ ἄλλη Ἐκκλησία;

Ἀπάντηση: Ὄχι.
Ἐρώτηση: Θά μποροῦσε ἄλλη Ἐκκλησία ἐκτός τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-

τριαρχείου νά χορηγήσει Αὐτοκεφαλία;
Ἀπάντηση: Ὄχι.
Ἐρώτηση: Περίμενε κάποια Ἐκκλησία τήν σύγκληση Οἰκουμενικῆς Συ-

νόδου γιά νά ἐνεργοποιηθεῖ τό Αὐτοκέφαλο πού τῆς χορήγησε τό Οἲκου-
μενικό Πατριαρχεῖο;
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Ἀπάντηση: Ὄχι.
Ἐρώτηση: Ἐφαρμόζουν καί ἀπολαμβάνουν ὅλες οἱ Ἐκκλησίες τίς συνέ-

πειες καί τά δικαιώματα τῆς Αὐτοκεφαλίας των, τήν ὁποία τούς χορήγησε
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἀμέσως μετά τήν παράδοση σέ αὐτές τοῦ σχε-
τικοῦ Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου, χωρίς νά περιμένουν ἄλλες πα-
νορθοδόξες διαδικασίες;

Ἀπάντηση: Ναί.
Ἐρώτηση: Ὑπῆρξαν σχίσματα σέ ἐκκλησιαστικές περιοχές, τά ὁποῖα ἀπο-

κατέστησε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, κατόπιν Ἐκκλήτου, πρίν τούς χο-
ρηγήσει τήν Αὐτοκεφαλία;

Ἀπάντηση: Ναί.
Ἐρώτηση: Ἔγινε προσπάθεια ἀπό κάποια Ἐκκλησία νά παραχωρήσει

Αὐτοκέφαλο σέ ἄλλες Ἐκκλησίες χωρίς τελικό θετικό ἀποτέλεσμα;
Ἀπάντηση: Ναί.
Ἐρώτηση: Ἀμφισβήτησε κάποια Ἐκκλησία τήν Αὐτοκεφαλία μιᾶς ἄλλης,

ἐπειδή χορηγήθηκε ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στίς μέχρι πρό τινος
14 ὑπάρχουσες;

Ἀπάντηση: Ὄχι.
Ἐρώτηση: Ἔγινε κάποια Ἐκκλησία Αὐτοκέφαλη χωρίς τήν στήριξη, ἤ γε-

νικά ἀνάμιξη, τῶν πολιτικῶν καί πολιτειακῶν Ἀρχῶν τῆς χώρας της;
Ἀπάντηση: Ὄχι.
Ἐρώτηση: Ἔγινε χρήση κατ’ ἐπανάληψη τοῦ Ἐκκλήτου πρός τό Οἰκου-

μενικό Πατριαρχεῖο καί ἀπό Ἐκκλησίες ἐκτός τῆς κανονικῆς του δικαιοδο-
σίας, τόσον τήν πρώτη ὅσον καί τήν δεύτερη χιλιετία γιά τήν λύση
προβλημάτων των;

Ἀπάντηση: Ναί.
Ἐρώτηση: Ἀνταποκρίθηκε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ σύγκληση

Πανορθοδόξων ἤ Μειζόνων Συνόδων πρός λύσιν προβλημάτων ἐντός
ἄλλων ἀδελφῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν;

Ἀπάντηση: Ναί.
Ἐρώτηση: Ὁταν τοῦ ἐζητήθη συμπαραστάθηκε τό Οἰκουμενικό Πατριαρ-

χεῖο σέ ἀδελφές ἐμπερίστατες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, μέ ἀποκατάσταση
τῆς ὑπάρξεώς των, μέ τήν διεύρυνση τῆς δικαιοδοσίας των, ἀκόμα καί μέ
διαμονή τῶν Ἀρχηγῶν αὐτῶν στήν Κωνσταντινούπολη, καί κάποτε μέ
ἐκλογή αὐτῶν ἀπό τήν Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου;

Ἀπάντηση: Ναί.

Εὐχή καί ἐλπίδα μου εἶναι:
Μέ νηφαλιότητα καί ἀκραιφνή πίστη στόν Θεό νά ἀντιμετωπισθεῖ καί
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ἀπό τίς Ὀρθόδοξες Αὐτοκέφαλες Ἐκλησίες τό θέμα τῆς πλήρους ἀποκατα-
στάσεως καί στήν πράξη τῆς ἑνότητος καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς Κοινωνίας,
«ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ». Τό ἱερόν αἴτημα τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας
ἀφορᾶ καί τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας. «Ἡ δέ ἐλπίς οὐ καταισχύνει» τόν
ἐλπίζοντα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα 1
Ἀριθμ. Πρωτ. 102
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Τσεχίας καί Σλοβακίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ

ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος
κύριε Χριστοφόρε, τήν Ὑμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν
Κυρίῳ περιπτυσσόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Ἡ Ὑμετέρα φιλτάτη Μακαριότης γνωρίζει καλῶς ὅτι ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία
ἐν τῇ ὀφειλετικῇ διακονίᾳ πασῶν τῶν κατά τόπους Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν κινεῖται πάντοτε μετά τῆς δεούσης συνεπείας πρός τάς ἀρχάς
τῆς Ὀρθοδόξου κανονικῆς παραδόσεως καί ὑπηρετεῖ πάντοτε τό καλῶς
ἐννοούμενον συμφέρον αὐτῶν, εἴτε διά τήν πρόληψιν εἴτε καί διά τήν θε-
ραπείαν πάσης ἐνδεχομένης ἤ πιθανῆς παρεκκλίσεως ἐκ τῶν καθιερωμένων
ὁρίων, ἅ ἔθεντο οἱ Πατέρες ἡμῶν. Ἡ ὀφειλετική αὕτη διακονία, καίτοι πάν-
τοτε ὑπηρέτει καί ὑπηρετεῖ τήν παραδεδομένην ἑνότητα πασῶν τῶν κατά
τόπους Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρός ἀλλήλας καί πρός τό
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἔν τε τῇ κοινωνίᾳ τῆς πίστεως καί ἐν τῷ συν-
δέσμῳ τῆς ἀγάπης, δέν ἐκτιμᾶται δεόντως καί, δυστυχῶς, κατά συγκυρια-
κούς καί συμφεροντολογικούς λόγους ἑρμηνεύεται ἐνίοτε ἄλλως καί ἐνίοτε
διαφόρως, ὅπερ ἀπᾷδον τῷ Θείῳ Ὀργανισμῷ ἐπί τῆς γῆς, ἤτοι τῇ Ἐκκλησίᾳ,
ἥτις ἐστί σῶμα Θεοῦ Ζῶντος, λιμήν καί ὁρμητήριον σωτηρίας, ἀσφάλεια
καί ἐγγύησις τῶν ἑστώτων.

Ἐν τῇ τοιαύτῃ ὀφειλετικῇ μερίμνῃ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀντα-
ποκριθέν εἰς τό ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 195/98 καί ἀπό δ΄ Ἰουλίου ,αϠϰη’ ἔγγρα-
φον αἴτημα τοῦ τότε ἐπί κεφαλῆς τῆς καθ' Ὑμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας
ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Πράγας Δωροθέου, ἐκ μέρους τῆς Ἱεραρχίας,
τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ αὐτῆς, γράψαντος ἐπί λέξει "ἡ Ἱερά Σύνοδος καί
ὁ κλῆρος τολμῶμεν νά προσπέσωμεν εἰς τήν Ὑμετέραν Ἁγιωσύνην μέ τήν
παράκλησιν νά χορηγήσητε εἰς τήν καθ' ἡμᾶς Ἐκκλησίαν, τήν ἐν Τσεχίᾳ καί
Σλοβακίᾳ, Αὐτοκέφαλον" καί ἀποκηρύξαντος τοιουτοτρόπως τό ὅπως ποτέ
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ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας παρά τά παραδεδομένα ἐν τῇ Ὀρθοδοξίᾳ
δοθέν ἐν ἔτει ,αϠνα’ “αὐτοκέφαλον”, ἀπένειμεν εἰς αὐτήν τό κανονικόν
αὐτοκέφαλον διά ἡμετέρου Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου, ἐκδοθέν-
τος τῇ κζ΄ Αὐγούστου ,αϠϰη’, γενομένης καί ἐπί τούτῳ ἱεροτελεστίας ἐν τῷ
Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Πράγας.

Εἰς τήν κανονικήν ταύτην πρᾶξιν, ὡς θά ἐνθυμῆσθε καλῶς, Μακαριώτατε
ἀδελφέ, πρωτεύοντα παρακλητικόν ρόλον διεδραμάτισε καί ἡ Ὑμετέρα Μα-
καριότης, ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅπως, ὡς ἰσχυρίζετο τότε, συμβάλῃ εἰς τήν
ἀποκατάστασιν τῆς ἀπό μακροῦ κλονισθείσης ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Ὑμῶν κανο-
νικῆς τάξεως καί τῆς ἐπανορθώσεως ἑνός ἀτοπήματος. Τούτων οὕτως ἐχόν-
των, ἀδυνατοῦμεν προσωπικῶς καί ὡς Μήτηρ Ἐκκλησία, διά νά μή εἴπωμεν
καί ὡς σύνολος Καθολική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, νά κατανοήσωμεν τάς,
εὐκαίρως ἀκαίρως λόγῳ καί ἔργῳ, ὀργανουμένας ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ ἐπετείῳ
τῆς ἀπονομῆς τῇ Ἐκκλησίᾳ Ὑμῶν τοῦ δῆθεν “αὐτοκεφάλου” ὑπό τῆς Ἐκκλη-
σίας Μόσχας, διά τό ὁποῖον Ὑμεῖς προσωπικῶς, ἅγιε ἀδελφέ, ὡς Ἐπίσκοπος
Ὀλομούτς καί Μπρνό ὑπεβάλετε τῇ περί ἡμᾶς Ἁγίᾳ καί Ἱερᾷ Συνόδῳ διά τοῦ
ἀπό κε΄ Ἰουλίου ,αϠϰη’ γράμματος Ὑμῶν ἐκ μέρους τῶν Χωρῶν Τσεχίας καί
Σλοβακίας καί ἐντολῇ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Πράγας ὅτι "ἡ Ἐκκλησία τῆς Τσε-
χοσλοβακίας ἔλαβε τό αὐτοκέφαλον ἐν ἔτει ,αϠνα’ ἀπό τήν Ἐκκλησίαν τῆς
Ρωσσίας ὡς μοναδικήν λύσιν ἐπιβιώσεως ἐντός τοῦ κομμουνιστικοῦ περι-
βάλλοντος τό ὁποῖον εἶχεν ὡς κέντρον τήν τότε Σοβιετικήν Ἕνωσιν. Ἡ
Ἐκκλησία τῆς Τσεχοσλοβακίας ἀναγνωρίζει τό σεπτόν Οἰκουμενικόν Πα-
τριαρχεῖον ὡς Μητέρα Ἐκκλησίαν καί ἀποδίδει εἰς αὐτό τά πρεσβεῖα τιμῆς,
ἀφοῦ ἀπό τά τέκνα αὐτοῦ Κύριλλον καί Μεθόδιον ἐδιδάχθη τόν χριστιανι-
σμόν, διακαρτεροῦσα δέ (ἡ Ἐκκλησία Τσεχοσλοβακίας) τῇ προσευχῇ καί τῇ
ἐλπίδι ὅτι καί οἱ διάδοχοι ἡμῶν γνώσοντες τήν ἱστορίαν θά διατηρήσουν τό
αὐτό φρόνημα, προσδοκῶμεν δέ καί εὐχόμεθα ὡς ἐκ τούτων ὅτι εἰρηνεύου-
σαι αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι θά ἀναπτύξουν τά αἰσθήματα ἀγάπης, φιλίας
καί συνεργασίας μεταξύ των".

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον στερρῶς ἐχόμενον τῆς τηρήσεως τῶν
ἱερῶν κανόνων καί θεσμίων τῆς Ὀρθοδοξίας προέβη πάντοτε εἰς τάς
καταλλήλους ἐγγράφους παραστάσεις καί διαμαρτυρίας πρός τε τόν
ἀείμνηστον προκάτοχον Ὑμῶν Νικόλαον καί πρός τήν Ὑμετέραν
Μακαριότητα, τυχόν καί τῆς ἐγγράφου αὐτοῦ τε καί Ὑμῶν ἐκζητήσεως
συγγνώμης, τῆς δέ ἐν προκειμένῳ ἀνταλλαγείσης ἀλληλογραφίας ἰδούσης
τό φῶς τῆς δημοσιότητος ἐν τῷ ἐπισήμῳ ὀργάνῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου «Ὀρθοδοξία».

Καί ὡς νά μή ἤρκει τό δίς ἐπαναληφθέν εἰς τό παρελθόν κανονικόν
παράπτωμα τοῦτο, κατεστάθη τοῦτο πάγιον “ἁμάρτημα” διά τῆς
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ὀργανώσεως τῇ η΄ Δεκεμβρίου π.ἔ. ἀναλόγων ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων
ἐν Πράγᾳ, ἐπί "τῇ ἑξηκοστῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς παροχῆς τῆς κανονικῆς (!)
Αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν Τσεχίας καί Σλοβακίας ἐκ
μέρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ρωσσίας", τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἱερωτάτου
Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνος, Προέδρου τοῦ Τμήματος
Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, καί
χορῳδίας καί πλειάδος κληρικῶν αὐτοῦ. 

Μετά λύπης ἀξιολογήσαντες καί μελετήσαντες συνοδικῶς τήν νέαν
ταύτην προκλητικήν ἐνέργειαν τῆς καθ᾿ Ὑμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας,
θεωροῦμεν ταύτην τε καί τάς προηγηθείσας ἀναλόγους ὡς τοῦτ᾿ αὐτό
περιφρόνησιν τῆς καθεστηκυίας ἐκκλησιαστικῆς καί κανονικῆς τάξεως,
ἀλλά καί ἀπάρνησιν τύποις καί οὐσίᾳ τοῦ παραχωρηθέντος τῇ Ἐκκλησίᾳ
Τσεχίας καί Σλοβακίας κανονικοῦ αὐτοκεφάλου παρά τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, εἰς τό ὁποῖον ἀνήκει ὡς δικαίωμα, ἅμα δέ καί ὡς καθῆκον ὁ
συντονισμός τῶν ἐνεργειῶν τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρός
διατήρησιν τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, καί, ἕνεκα τούτου καί πᾶσα
πρωτοβουλία, ὡς ἐμφαίνεται ἐν τῷ ἱστορικῷ βίῳ τῆς καθόλου Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, διά τήν ἀνακήρυξιν ἤ τήν κατάργησιν τοῦ αὐτοκεφάλου μιᾶς
Ἐκκλησίας, ἅτε οὖσα ἀείποτε συνδεδεμένη πρός τήν ἐκ τῶν κανονικῶν
πρεσβείων τιμῆς ἀπορρέουσαν ἰδιαιτέραν εὐθύνην τῆς πρωτοθρόνου ἐν τῇ
Ἀνατολῇ Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 

Διό καί διά τῶν μετά χεῖρας Πατριαρχικῶν ἡμῶν Γραμμάτων,
προαγόμεθα, ὁμοφώνῳ ἀποφάσει τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί ῾Ιερᾶς Συνόδου,
ὅπως ἅπαξ ἔτι διαμαρτυρηθῶμεν διά τήν ἀντικανονικήν ταύτην ἐνέργειαν
τῆς καθ᾿ Ὑμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας καί γνωρίσωμεν κατηγορηματικῶς,
ὅτι ἐν περιπτώσει ἐπαναλήψεως ἀναλόγων ἐκδηλώσεων ἑορτασμοῦ τῆς
θεωρουμένης ὡς μή γενομένης καί ἀνέκαθεν μή λογιζομένης ἐν ἰσχύϊ
πράξεως τῆς ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἐπιβληθείσης τότε
αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν Τσεχίας καί Σλοβακίας, τό Οἰκουμενικόν
Πατριαρχεῖον μετά λύπης θέλει προβῆ εἰς τήν ἄρσιν τοῦ χορηγηθέντος τῇ
Ὑμετέρᾳ Ἐκκλησίᾳ πρό δεκατετραετίας κανονικοῦ αὐτοκεφάλου,  θά
ἐπαναφέρῃ τήν Ἐκκλησίαν Τσεχίας καί Σλοβακίας εἰς τήν πρό τῆς
κανονικῆς ταύτης πράξεως τάξιν τῶν Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν καί θά
διαγράψῃ αὐτήν ἐκ τῆς ἥν κατέχει δεκάτης τετάρτης θέσεως εἰς τήν τάξιν
τῶν Ἱερῶν Διπτύχων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν,
κοινοποιοῦν τήν πρᾶξιν αὐτοῦ ταύτην καί πάσαις ταῖς ἀδελφαῖς
Ὀρθοδόξοις Ἐκκλησίαις. 

Ἐν τῇ συναφείᾳ ταύτῃ, ἀσφαλῶς κατανοεῖ ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης ὅτι
ὑπό τάς διαμορφωθείσας συνθήκας ὡς ἐκ τῆς ἀπαραδέκτου καί κατά
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συρροήν ἀντικανονικῆς ἐνεργείας ταύτης τυγχάνει ἀμφίβολος, ἐάν μή καί
ἀδύνατος Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας. Ὡς εἰκός,  ἠθέλομεν ἀσφαλῶς
ἀναθεωρήσει τήν ἀπόφασιν ἡμῶν ταύτην εἴ γε καί ἤθελον ἡ Ὑμετέρα
Μακαριότης καί ἡ κατ' Αὐτήν Ἐκκλησία δηλώσει ἐγγράφως εἰλικρινῆ
μεταμέλειαν. Δεδομένης οὔσης τῆς ἥν δοκιμάζομεν στενοχωρίας ὡς ἐκ τῶν
εἰρημένων Ὑμετέρων μή προσδοκωμένων ἐνεργειῶν -καίτοι αἱ αὐλαί καί ἡ
καρδία τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἶναι ἀνοικταί διά τά τέκνα αὐτῆς-
αὐτονόητον τυγχάνει ὅτι καί ἡ προγραμματισθεῖσα ἐπίσκεψις εἰς τό Ἱερόν
ἡμῶν Κέντρον τήν προσεχῆ Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος μεθ' ὁμίλου πιστῶν
τῆς κατ' Αὐτήν Ἐκκλησίας θά πρέπει νά ἀναθεωρηθῇ, ἐκτός ἐάν ἡ Ὑμετέρα
Μακαριότης, δι' ὧν αὕτη ἤθελε κρίνει τρόπων, ἐπανορθώσῃ τά οὐχί καλῶς
ἐν προκειμένῳ γενόμενα. Ἐπί δέ τούτοις, περιπτυσσόμενοι καί αὖθις
ἀδελφικῶς τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα, προτρεπόμεθα καί ἀδελφικῶς
παρακαλοῦμεν ὅπως τά ἀνωτέρω ληφθοῦν σοβαρῶς ὑπ᾿ ὄψιν, ἵνα καί δι᾿
ὁρωμένων καί δι᾿ ἀοράτων καί διά πνευματικῶν καί διά ὑλικῶν στοιχείων,
στηρίζηται καί οἰκοδομῆται τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, καί διατελοῦμεν μετά
τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί τιμῆς.

‚βιβ’ Φεβρουαρίου δ’
Τῆς Ὑμετέρας σεβασμίας Μακαριότητος
ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

Παράρτημα 2
Παλαιότερες αποφάσεις και εκκλήσεις των Ουκρανών Ιεραρχών για χο-

ρήγηση αυτοκεφάλου.

1ο Κείμενο

1-3 Νοεμβρίου 1991
ΕΚΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΑΓΙΟΤΑΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΙΩΝ ΑΛΕ-
ΞΙΟ Β´ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Αγιώτατε! Σεβασμιώτατοι! 
Η Κληρολαϊκή Συνέλευση της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η

οποία συναντήθηκε από 1-3 Νοεμβρίου 1991, στην πόλη του Κιέβου, στο
αρχαίο ιερό στη Λαύρα των Σπηλαίων της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εν
Κιέβω, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Φιλαρέτου, Μητροπολίτη Κιέ-
βου και πάσης Ουκρανίας, έλαβε απόφαση για την εκκλησιαστική ζωή στην
Ουκρανία, σχετικά με τις νέες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, την απόκτηση
ενός ανεξάρτητου κράτους από την Ουκρανία
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Τα μέλη της Συνελεύσεως, τα οποία αντιπροσωπεύουν το σύνολο των
ουκρανών επισκόπων, κληρικών, λαϊκών, μοναστηριών και θρησκευτικών
σχολείων, ομόφωνα αποφάσισαν να απευθύνουν έκκληση προς την Αγιό-
τητά Σας και την ιεραρχία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με την αί-
τηση για τη χορήγηση της πλήρους κανονικής ανεξαρτησίας, δηλαδή
αυτοκεφαλίας, της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, για να διευκολυνθεί
η αναγνώριση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας από όλες τις Το-
πικές Εκκλησίες ως ισότιμες αδελφές εκκλησίες στην οικογένεια των Ορ-
θοδόξων Εκκλησιών και να προωθήσουν την ίδρυση του Πατριαρχείου
Κιέβου από τους Πατριάρχες της Ανατολής και τους αρχηγούς άλλων το-
πικών εκκλησιών

Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, εμείς, ταπεινά, απευθύνουμε έκκληση σε
Σας, Αγιώτατε, και σε όλη την ιεραρχία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
για αυτό το ζωτικό αίτημα. Πιστεύουμε ότι μια θετική λύση στο πρόβλημα
αυτό θα φέρει την επιθυμητή ειρήνη και την ενότητα, την οποία οι πιστοί
μας περιμένουν τόσο πολύ, οι οποίοι είχαν υποστεί μια σειρά από διαφορε-
τικές δοκιμές για την ακανθώδη πορεία για την αναβίωσή τους

Ταυτόχρονα, εφαρμόζουμε με σεβασμό τους ορισμούς της Συνελεύσεως
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι οποίοι δικαιολογούν πλήρως το
αίτημά μας. Ελπίζουμε ότι η χορήγηση πλήρους ανεξαρτησίας της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας θα επιτρέψει στην παρούσα φάση, όχι
μόνο να ξεπεραστεί η διαίρεση, αλλά και να οδηγήσει με ευημερία τον λαό
του Θεού προς σωτηρίαν, να διατηρήσει την ενότητα, την οποία διέταξε ο
Κύριος στην ένωση ειρήνης και προσευχόμενη κοινωνία με τη Μητέρα Ρω-
σική Ορθόδοξη Εκκλησία και με όλες τις Τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες

Με αγάπη εν Κυρίω
Εκ μέρους των συμμετεχόντων στη Συνέλευση, η Ιεραρχία της Ουκρα-

νικής Ορθόδοξης Εκκλησίας: 

ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΕΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΡΚΩΦ ΚΑΙ ΜΠΟΓΟΝΤΟΥΧΩΦ
ΛΕΟΝΤΙΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΡΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΣΕΡΝΙΓΩΦ
ΚΑΙ ΝΕΖΥΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΒΙΝΝΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΡ
ΣΑΒΒΑΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΟΛΤΑΒΑΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΝΤΣΟΥΓ
ΙΩΒ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΖΙΤΟΜΙΡ ΚΑΙ ΟΥΒΡΟΥΤΣΚΥ
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΟΒΝΟ ΚΑΙ ΟΣΤΡΟΓ
ΛΑΖΑΡΟΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΟΔΥΣΣΟΥ ΚΑΙ ΙΣΜΑΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΑΝΩΡ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΟΥΜΟ ΚΑΙ ΑΛΤΣΕΒΣΚ
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ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΟΥΓΑΝΣΚ ΚΑΙ ΣΤΑΡΟΜΠΕΛ
ΕΥΦΗΜΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΟΥΚΑΤΣΕΒΟΥ ΚΑΙ ΟΥΖΓΟΡΟΝΤ
ΔΑΝΙΗΛ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΙΡΟΒΟΓΚΡΑΝΤ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΕΒ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΒΟΛΥΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΣΚ
ΝΗΦΩΝ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΜΕΛΝΙΤΣΚΥ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑΝΕΤΣ
ΠΟΝΤΟΛΣΚΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΒΟΒ ΚΑΙ ΝΤΡΟΓΟΜΠΥΤΣΚΥ
ΓΚΛΕΜΠ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΝΕΠΡΟΠΕΤΡΩΒΣΚ ΚΑΙ ΖΑΠΟΡΟΖΙΕ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΡΙΜΑΙΑΣ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΣΕΡΝΟΒΤΣΙ ΚΑΙ ΒΟΥΚΟΥΒΙΝΑΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΕΡΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΝΕΤΣ
ΙΛΑΡΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΒΑΝΟ
ΦΡΑΝΚΟΦΣΚ ΚΑΙ ΚΟΛΟΜΙΑΣ
ΑΛΥΠΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΤΟΝΕΤΣΚ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΑΝΣΚ
ΙΑΚΩΒΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΟΤΣΑΓΙΕΦ, ΒΙΚΑΡΙΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΙΕΒΟΥ

Παράρτημα 3
Τῷ Ἱερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Κιέβου κυρίῳ Ὀνουφρίῳ, ἀδελφῷ καί συλ-

λειτουργῷ τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ,
Εἰς Κίεβον.
Γνωρίζετε ἀσφαλῶς ἐκ τῆς ἱστορίας καί τῶν ἀδιασείστων ἀρχειακῶν

ἐγγράφων ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κιέβου ἀνῆκεν ἀνέκαθεν εἰς τήν δικαιο-
δοσίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἱδρυθεῖσα ὑπ᾿
αὐτῆς ὡς χωριστή Μητρόπολις, κατέχουσα τήν 60ήν θέσιν εἰς τό Συνταγ-
μάτιον τῶν ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ὕστερον δέ, ἡ μέν ἐν τῷ
κράτει τῆς Μεγάλης Ρωσσίας τοπική Σύνοδος, προσχήμασί τισι ἀβασίμοις,
ἀπεσχίσθη πραξικοπηματικῶς ἐκ τῆς κανονικῆς αὐτῆς ἀρχῆς, ἤτοι τῆς Ἁγίας
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας (1448), ἀλλ᾿ ἐν τῇ πόλει τοῦ Κιέβου
ἐγκαθίσταντο συνεχῶς καί ἀδιαλείπτως παρά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου ἕτεροι μητροπολῖται, γνήσιοι καί κανονικοί, τοῦ Κιεβινοῦ κλήρου καί
λαοῦ μή δεχομένου τήν ὑποταγήν εἰς τό τῆς Μοσχοβίας κέντρον. Ἡ κανο-
νική αὕτη τάξις διετηρήθη, παρά τάς δυσκολίας τῶν καιρῶν, ἕως καί τοῦ
σωτηρίου ἔτους 1685ου, ὅτε ὁ Πατριάρχης Μόσχας Ἰωακείμ, ἀντικανονικῶς
παρενέβη εἰς ξένην ἐκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν, προαγαγών τόν τότε Θε-
οφιλέστατον Ἐπίσκοπον Λουτσκίου Γεδών εἰς Μητροπολίτην Κιέβου, δίχα,
τῷ ὄντι, τῆς ἀδείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Πρός θεραπείαν τῆς ζη-
μίας ταύτης καί διά τήν κατάπαυσιν τῶν ἐντόνων ἀντιδράσεων τοῦ κλήρου
καί τοῦ λαοῦ τοῦ Κιέβου, μή δεχομένων τήν ἀντικανονικήν ἐκλογήν καί μή
ἀνεχομένων τήν εἰσπήδησιν τοῦ Πατριάρχου Μόσχας, οἱ ἐν τῇ Μεγάλῃ
Ρωσσίᾳ βασιλεύοντες καί ἀρχιερατεύοντες ἐζήτησαν «δοθῆναι ἄδειαν τῷ
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μακαριωτάτῳ πατριάρχῃ Μοσχοβίας χειροτονεῖν μητροπολίτην Κιέβου,
ἡνίκα ἐμμένει ὑστερουμένη γνησίου ἀρχιερέως ἡ μητρόπολις αὕτη».

Ὁ Ἀποστολικός καί Οἰκουμενικός ἡμῶν Θρόνος ἀπεδέξατο τήν αἴτησιν
αὐτῶν καί τήν ἀπό κανονικῆς ἀπόψεως παρανομίαν ταύτην συνεχώρησε,
συγκαταβάσει καί οἰκονομίᾳ χρησάμενος, καί «διά τε τό ὑπερβάλλον τοῦ
τόπου διάστημα καί τάς ἐπισυμβαινούσας μεταξύ τῶν δύο βασιλειῶν
μάχας», πρωτίστως δέ διά τήν σωτηρίαν τῶν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ταύτῃ εὑρισκο-
μένων χριστιανῶν, ἔδωσε οἰκονομικῶς, διά τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου ἡμῶν
Διονυσίου Δ΄, τήν ἄδειαν, ὁ μακαριώτατος Πατριάρχης Μοσχοβίας «χειρο-
τονεῖν Κιέβου Μητροπολίτην», «ἑνός μόνου φυλαττομένου, δηλαδή ἡνίκα
ὁ Μητροπολίτης Κιέβου ἱερουργῶν εἴη τήν ἀναίμακτον καί θείαν μυστα-
γωγίαν, μνημονεύοι ἐν πρώτοις τοῦ σεβασμίου ὀνόματος τοῦ παναγιωτάτου
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου».

Τοῦ ἑδραίου ἐκκλησιολογικοῦ καί κανονικοῦ τούτου ὅρου τῆς μνημο-
νεύσεως τῆς κανονικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς ὑπό τοῦ ἑκάστοτε τῆς τοῦ
Κιέβου πόλεως ποιμενάρχου μή τηρουμένου, ἅτε ὑποταγείσης τῆς Μητρο-
πόλεως ταύτης πλήρως τῇ ἁγιωτάτῃ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ρωσσίας, τῇ ἀφιλα-
δέλφῳ μεθοδείᾳ αὐτῆς, κατά παράβασιν τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων,
ἰδίᾳ δέ τοῦ Η’ τῆς ἐν Ἐφέσῳ Γ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, λέγοντος ὅτι: «μη-
δένα τῶν θεοφιλεστάτων ἐπισκόπων ἐπαρχίαν ἑτέραν, οὐκ οὖσαν ἄνωθεν
καί ἐξ ἀρχῆς ὑπό τήν αὐτοῦ, ἤ γοῦν τῶν πρό αὐτοῦ χεῖρα καταλαμβάνειν
ἀλλ᾿ εἰ καί τις κατέλαβε, καί ὑφ᾿ ἑαυτόν πεποίηται, βιασάμενος, ταύτην
ἀποδιδόναι· ἵνα μή τῶν Πατέρων οἱ κανόνες παραβαίνωνται, μηδέ ἐν
ἱερουργίας προσχήματι, ἐξουσίας τύφος κοσμικῆς περεισδύηται, μηδέ λά-
θωμεν τήν ἐλευθερίαν κατά μικρόν ἀπολέσαντες ... Ἔδοξε τοίνυν τῇ ἁγίᾳ
καί οἰκουμενικῇ συνόδῳ, σῴζεσθαι ἑκάστῃ ἐπαρχίᾳ καθαρά καί ἀβίαστα τά
αὐτῇ προσόντα δίκαια ἐξ ἀρχῆς καί ἄνωθεν, κατά τό πάλαι κρατῆσαν ἔθος
... Εἰ δέ τις μαχόμενον τύπον τοῖς νῦν ὡρισμένοις προσκομίσοι, ἄκυρον
τοῦτον εἶναι ἔδοξε τῇ ἁγίᾳ πάσῃ καί οἰκουμενικῇ συνόδῳ» καί μή σεβομέ-
νης ὡσαύτως καί τῶν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ καί «Συνοδικῷ Ἐκδόσεως Γράμ-
ματι» προτροπῶν, κατά τάς ὁποίας: «μηδενός κατά τοῦτο ἐναντιουμένου,
ἤ ἀντιλέγοντος τό παράπαν, ὡς εὐλόγως καί δικαίως γεγονός. Ὁ δέ παρά
τά γεγραμμένα διανοηθείς ἤ ἄλλως πως βουληθείς ἀπείθειαν ἤ ἐναντιότητα
ἐνδείξασθαι, τῇ τοῦ Κυρίου διαταγῇ ἀντιστήσεται, καί παρ᾿ Ἐκείνου τάς
ἀντιμισθίας ἔξει ὡς καταφρονητής τῶν Πατριαρχῶν ὄντων εἰκόνων τοῦ
Θεοῦ ἐμψύχων τε, καί ζωσῶν», διά πάντα ταῦτα, ἡ περί ἡμᾶς Ἁγία καί Ἱερά
Σύνοδος, κατά τήν συνεδρίαν τῆς 11ης Ὀκτωβρίου ἐ. ἔ., κανονικῶς ἀνεκά-
λεσε τήν ἰσχύν τῶν πρό πολλοῦ καταργηθέντων μονομερῶς ὑπό τῆς ὑμε-
τέρας πλευρᾶς καί τοῦ Ρωσσικοῦ Πατριαρχείου Πατριαρχικῶν Γραμμάτων
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τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Διονυσίου Δ΄ τοῦ ἔτους 1686ου. Γνωρίζομεν δέ
ὑμῖν ὅτι ἡ ἱστορική Μητρόπολις Κιέβου καί αἱ ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς Οὐκρανίας
κείμεναι ἐκκλησιαστικαί ἐπαρχίαι περιῆλθον πλέον εἰς τήν πρό τῶν μνημο-
νευθέντων Γραμμάτων ἱεροκανονικήν κατάστασιν, ἤτοι εἰς τήν πλήρη ἐξάρ-
τησιν ἐκ τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ καί Πατριαρχικοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Προσέτι δέ, ἡ περί ἡμᾶς Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου, κατά τήν συνεδρίαν τῆς 22ας Ἀπριλίου ἐ. ἔ., λαμβάνουσα ὑπ᾿
ὄψιν τά κατά καιρούς αἰτήματα κλήρου καί λαοῦ περί ἀνεξαρτησίας τῆς εἰς
ἰδιαίτερον κυρίαρχον κράτος συγκροτηθείσης εὐλογημένης γῆς τῆς Οὐκρα-
νίας, κυρίως ὅμως προσβλέπουσα εἰς θεραπείαν τῶν ἀπό ἐτῶν σοβούντων
σχισμάτων καί μερισμῶν, μή δυναμένης τῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Μό-
σχας τήν θεραπείαν ταύτην ἐπιφέρειν, ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως, ἵνα ἀπονείμῃ
καθεστῶς αὐτοτελοῦς ἐσωτερικῆς διαρθρώσεως, ἤτοι «αὐτοκεφαλίαν», εἰς
τό κράτος τῆς Οὐκρανίας. Μέχρι δέ καί τῆς συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς
ἐν Οὐκρανίᾳ Ἱεραρχίας καί τῆς ἐξ αὐτῆς, κατόπιν ἐκλογῆς, ἀναδείξεως Προ-
καθημένου, πρός ὅν καί κατά τήν κρίσιν ἡμῶν χορηγηθήσεται ἁρμοδίως
Πατριαρχικός καί Συνοδικός Τόμος, γνωρίζομεν τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι ὅτι
ὑπερτάτη κανονική ἀρχή ἐν Οὐκρανίᾳ ὑπάρχει καί λέγεται ἡ Ἁγία τοῦ Χρι-
στοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ὡς ἔκπαλαι.

Τάς εἰρημένας ταύτας ἀποφάσεις τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἠθελήσαμεν νά
θέσωμεν εἰς γνῶσιν τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος, διά τῶν ὁρισθέντων Ἐξάρχων
ἡμῶν ἐν Κιέβῳ, ἀλλ᾿ ὑμεῖς, δυστυχῶς, ἠρνήθητε τήν κοινωνίαν μετ᾿ αὐτῶν.
Ἐπανερχόμενοι οὖν τό δεύτερον διά τῶν μετά χεῖρας Πατριαρχικῶν ἡμῶν
Γραμμάτων, οἰκονομικῶς καί συγκαταβατικῶς προσφωνοῦντες ὑμᾶς Ἱερώ-
τατον Μητροπολίτην Κιέβου, ἐνημεροῦμεν ὅτι, ἅμα τῇ ὑπό τοῦ κληρικο-
λαϊκοῦ σώματος ἐκλογῇ τοῦ Προκαθημένου τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας,
οὐ δυνηθήσεσθε πλέον ἐκκλησιολογικῶς τε καί κανονικῶς φέρειν τόν τίτ-
λον τοῦτον τοῦ Κιέβου, τόν ὁποῖον, οὕτως ἤ ἄλλως, κατέχετε σήμερον κατά
παράβασιν τῶν ὑπό τῶν ἐπισήμων κειμένων τοῦ 1686 ὁριζομένων.

Διό ἐν πνεύματι εἰρήνης καί ἀγάπης προτρεπόμεθα ὑμᾶς, Ἱερώτατε
ἀδελφέ, ὅπως, λαμβάνοντες ὑπ᾿ ὄψιν καί θεωροῦντες ἐν φρονήματι ἱστο-
ρικῆς ἀληθείας καί ὑγιοῦς ἐκκλησιολογίας τάς ἡμετέρας ἱεροκανονικάς
Πράξεις, ἀρθῆτε εἰς τό ὕψος τῶν περιστάσεων καί ἐναρμοσθῆτε τῇ παρα-
δόσει τῶν ἀειμνήστων προκατόχων ὑμῶν Σιλβέστρου, διαδόχου Πέτρου
Μογίλα τοῦ εὐκλεοῦς, ὡς καί τῶν λοιπῶν Μητροπολιτῶν Κιέβου Διονυ-
σίου, Ἰωσήφ καί Ἀντωνίου, ἐπιστηριζόντων τόν εὐγενῆ Οὐκρανικόν λαόν
καί τό εὐσεβές αὐτῶν γένος, πειθομένων εἰς τάς ἀποφάσεις τῆς Μητρός
Ἐκκλησίας, προτρεπόμεθα δέ ὅπως συμμετάσχητε προφρόνως καί ἐν πνεύ-
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ματι ὁμονοίας καί ἑνότητος, μετά τῆς ὑφ᾿ ὑμᾶς Ἱεραρχίας, εἰς τήν ὑπό σύγ-
κλησιν ἱδρυτικήν τῆς ἑνιαίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Οὐκρανίας Συνέλευσιν
καί τάς ἐκλεκτορικάς διαδικασίας πρός ἀνάδειξιν τοῦ Προκαθημένου
αὐτῆς, δυναμένης, ἀσφαλῶς, καί τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος ὑποβαλεῖν ὑπο-
ψηφιότητα πρός τοῦτο. Ὡσαύτως δέ προτρεπόμεθα ὑμᾶς καί τούς περί ὑμᾶς
ὅπως εὑρίσκησθε ἐν κοινωνίᾳ μετά τῶν πρῴην Κιέβου Φιλαρέτου καί
πρῴην Λβίβ Μακαρίου καί τῶν σύν αὐτοῖς, ὡς ἀποκατασταθέντων ὑφ᾿
ἡμῶν ἁρμοδίως εἰς τήν ἀρχιερωσύνην καί οὐχί εἰς τό ἀξίωμα, δι᾿ εὐμενοῦς
ἡμετέρας κρίσεως ἐπί τῆς κατ᾿ ἐπανάληψιν ὑποβληθείσης ἡμῖν ἐκκλήτου
αὐτῶν προσφυγῆς, ὡς οἱ Θεῖοι καί Ἱεροί Θ’ καί ΙΖ’ τῶν ἐν Χαλκηδόνι συ-
νελθόντων Ἁγίων Πατέρων Κανόνες σαφῶς καί σοφῶς διακελεύονται. Πε-
ριττόν νά λεχθῇ ὅτι ἡ τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς ἐξέτασις δέν ἀποτελεῖ
«νομιμοποίησιν σχισμάτων», ἀλλ᾿ εὐκαιρίαν θεραπείας αὐτῶν, ὡς τοῦ τα-
λαιπωρήσαντος ἐπί τρεῖς που δεκαετίας τόν προσφιλῆ Οὐκρανικόν λαόν
τοιούτου.

Ὄντες βέβαιοι ὅτι καί ἡ ὑμετέρα ἀγαπητή Ἱερότης θέλει ἐνστερνισθῇ τάς
κανονικάς ταύτας ἀποφάσεις τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἀκολουθήσει τήν
ὁδόν τῆς ἑνότητος διά τό συμφέρον τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ, ἐπιστηρίξει δέ
τήν χορηγηθησομένην Αὐτοκεφαλίαν, ἐφ᾿ ὅσον αὕτη, ὡς γνωρίζετε, Ἱερώ-
τατε, παρά τά δημοσίως ψευδῆ λεγόμενα, εἶναι ἡ μόνη λύσις διά τήν θερα-
πείαν τοῦ ἐν Οὐκρανίᾳ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος, ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς
τήν Χάριν καί τό ἄμετρον ἔλεος τοῦ Θεοῦ τῶν πατέρων ἡμῶν, τῶν ὀρθο-
τομησάντων τούς Ὅρους καί Κανόνας τῆς πίστεως ἐν ἀληθείᾳ, μεμακρυ-
σμένῃ κοσμικῶν κινήτρων καί ἐπιβολῶν.

,βιη’ Ὀκτωβρίου ιβ’
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός
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Παράρτημα 5

1ον Ἀπαντητικό Γράμμα τῆς Α.Θ.Παναγιότητος Τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου πρός τήν Α.Θ.Μακαριότητα τόν Πατριάρ-
χην Ἱεροσολύμων κ.Θεόφιλον

(26 Δεκεμβρίου 2019)
Ἀριθμ. Πρωτ. 900
Μακαριώτατε καί Ἁγιώτατε Πατριάρχα Ἱεροσολύμων καί πάσης Παλαι-

στίνης, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλ-
λειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Θεόφιλε, τήν Ὑμετέραν γερασμίαν
Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγο-
ρεύομεν.

Ἐλάβομεν καί μετ' ἐκπλήξεως οὐ μικρᾶς ἀνέγνωμεν τό ἀπό 11ης Δεκεμ-
βρίου 2019 Γράμμα τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, δι' οὗ καλεῖτε τήν ἡμετέ-
ραν Μετριότητα εἰς συνάντησιν τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων ἐν τόπῳ
τῆς Ὑμετέρας δικαιοδοσίας πρός διαβούλευσιν «διά τήν διατήρησιν τῆς με-
ταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Εὐχαριστιακῆς ἑνότητος». Τήν ἔκπληξιν,
ἵνα μή εἴπωμεν τήν κατάπληξιν ἡμῶν, ἐκ τοῦ ὡς ἄνω Γράμματος τῆς Ὑμετέ-
ρας Μακαριότητος προκαλοῦν αἱ ἀκόλουθοι παρατηρήσεις:

Ἐν πρώτοις ἐκπλησσόμεθα οὐχί εὐχαρίστως ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι διά
πρώτην φοράν εἰς τήν μακραίωνα ἱστορίαν τῶν δύο ἡμετέρων Πατριαρ-
χείων τό ὀρθῶς ἐπιγραφόμενον «Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσο-
λύμων» ἀλληλογραφεῖ μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς γλῶσσαν
ξένην πρός τήν μητρικήν ἡμῶν τοιαύτην, ὡς ἐάν ἔπαυσεν αἴφνης νά αἰσθά-
νηται τοῦτο ὅμαιμον καί ἀνῆκον μεθ΄ ἡμῶν εἰς τό αὐτό ἱστορικόν καί μαρ-
τυρικόν Γένος, εἰς τό ὁποῖον μάλιστα ἡ Θεία Πρόνοια ἀπό αἰώνων
ἐνεπιστεύθη τήν φύλαξιν τῶν ἱερῶν Προσκυνημάτων τῆς Ἁγίας Γῆς διά τῆς
Ἁγιοταφιτικῆς Ὑμῶν Ἀδελφότητος. Ξενίζει μεγάλως ἡ τοιαύτη στάσις καί
ἐνέργεια Ὑμῶν πάντας ὅσοι γνωρίζουν τούς ἀγῶνας τῶν ἀοιδίμων Προκα-
τόχων τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, οἵτινες ἀντέστησαν σθεναρῶς κατά
τῶν γνωστῶν ἐκ τῆς Ἱστορίας προσπαθειῶν διεισδύσεως εἰς τούς Ἁγίους
Τόπους ξένων πρός τό ἡμέτερον Γένος δυνάμεων. Τί, ἆραγε, ὡδήγησε τήν
Ὑμετέραν Μακαριότητα εἰς τήν οὕτω οὐχί τιμητικήν δι’ ἡμᾶς ἀποστολήν
ἐγκυκλίου Γράμματος εἰς τήν Ἀγγλικήν ἀντί τοῦ ἀπό αἰώνων καθιερωμένου
τρόπου ἀλληλογραφίας μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν;

Δεύτερον, μετά δυσκολίας κατανοοῦμεν τήν πρωτοφανῆ εἰς τήν ἱστο-
ρίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀνάληψιν ὑφ’ Ὑμῶν πρωτοβουλίας πρός
σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συνάξεως. Περιττόν νά ὑπομνήσωμεν Ὑμῖν τήν
θέσιν, τήν ὁποίαν κατέχει τό Ὑμέτερον Πατριαρχεῖον εἰς τήν τάξιν τῶν Δι-
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πτύχων τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὡς καί τό γεγονός ὅτι, κατά
τήν κανονικήν τάξιν, ἥτις ἀνέκαθεν καί μέχρι προσφάτως ἐγένετο ὑφ’ ὅλων
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν σεβαστή, αἱ Πανορθόδοξοι Συνάξεις τῶν Προ-
καθημένων συγκαλοῦνται πάντοτε ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου,
ὅστις καί προεδρεύει αὐτῶν. Ποίου εἴδους ἑνότητα θέλει ὑπηρετήσει ἡ Ὑμε-
τέρα πρωτοβουλία, ἐάν ἀπουσιάζῃ ἐκ τῆς προτεινομένης ὑφ’ Ὑμῶν Συνά-
ξεως ὁ Πρῶτος τῇ τάξει τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων; Καί ποῖον νόημα
θά εἶχε μία Σύναξις Προκαθημένων, κατά τήν ὁποίαν δέν θά ἦτο δυνατή ἡ
τέλεσις ἀπό κοινοῦ τῆς Θείας Λειτουργίας, διότι εἷς ἐξ αὐτῶν διέκοψε τήν
Εὐχαριστιακήν κοινωνίαν μετά τινων ἐξ αὐτῶν; Ἡ τυχόν πραγματοποίησις
τῆς πρωτοβουλίας Ὑμῶν ταύτης θέλει καταδείξει τοῖς πᾶσι, φίλοις τε καί
ἐχθροῖς, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία δέν ἀποτελεῖ ὀργανικήν ἑνότητα,
καί ἔχει περιπέσει εἰς τήν κατάστασιν ὁμοσπονδίας, ἤ καί, ἔτι χεῖρον, συνο-
μοσπονδίας Ἐκκλησιῶν προτεσταντικοῦ τύπου. Ἡ εὐθύνη τήν ὁποίαν ἐπω-
μίζεται ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης διά τῆς πρωτοφανοῦς ταύτης πρωτοβουλίας
Αὐτῆς, εἶναι πελωρία ἔναντι τῆς Ἱστορίας, καί εἰλικρινῶς ἀποροῦμεν πῶς
ἀπεφάσισεν Αὕτη νά ἀναλάβῃ αὐτήν, καί δή κατά τούς κρισίμους τούτους
καιρούς.

Τρίτον, ἀπορίαν προκαλεῖ εἰς ἡμᾶς ἡ ἐπίκλησις, ὡς σκοποῦ τῆς προτει-
νομένης ὑφ’ Ὑμῶν Συνάξεως, τῆς «διαφυλάξεως τῆς Εὐχαριστιακῆς κοινω-
νίας ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ». Ἀλλ’ ἡ Εὐχαριστιακή κοινωνία ἐν τῇ
Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ οὐδέποτε διεκόπη εἰ μή ὑπό μιᾶς καί μόνον Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας, καί τοῦτο μονομερῶς, πασῶν τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν διατηρουσῶν τήν πρός αὐτήν καί μετ’ ἀλλήλων Εὐχαριστιακήν
κοινωνίαν. Πρός τήν Ἐκκλησίαν ταύτην, συνεπῶς, δέον νά κατευθυνθῇ
οἱαδήποτε προσπάθεια ἐπανόδου εἰς τήν Εὐχαριστιακήν κοινωνίαν, καί οὐχί
πρός τάς λοιπάς Ἐκκλησίας.

Πρός τούτοις, διερωτᾶταί τις ποῖον θετικόν ἀποτέλεσμα θά ἠδύνατο νά
ἔχῃ μία συνάντησις Προκαθημένων, ἔστω καί ἄτυπος, ἄνευ προετοιμασίας
τινός. Οὐδέποτε, μηδέ παρά τοῖς κοσμικοῖς, ἐπεχειρήθη συνάντησίς τις
ἡγετῶν ἄνευ προετοιμασίας, ἵνα μή ἀχθῇ αὕτη εἰς ἀποτυχίαν βλαπτικήν διά
τόν ἐπιδιωκόμενον σκοπόν. Μία τοιαύτη ἀπροετοίμαστος συνάντησις οὐχί
μόνον δέν θά ὡφέλει, ἀλλά καί θά ἔβλαπτε μεγάλως τήν ἑνότητα τῆς
Ἐκκλησίας ἡμῶν. Ὑπό τάς συνθήκας ταύτας ἡ τοιαύτη συνάντησις θά ὑπέ-
κρυπτεν ἄλλα κίνητρα καί θά ἐξυπηρέτει ἄλλους σκοπούς πλήν ἐκείνου τῆς
ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποίαν ἑνότητα καί θά ἔπληττεν, ἵσως, ἀνε-
πανορθώτως.

Κατόπιν τούτων, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀναλογιζόμενον τήν
εὐθύνην αὐτοῦ, ὡς Πρωτοθρόνου ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, διά τήν δια-
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φύλαξιν τῆς κανονικῆς τάξεως, ὡς καί τάς σοβαράς συνεπείας διά τήν ἑνό-
τητα τῆς Ἐκκλησίας, τάς ὁποίας θά εἶχεν ἡ τυχόν, παρά τήν κανονικήν ταύ-
την τάξιν καί παράδοσιν, πραγματοποίησις τῆς προτεινομένης ὑπό τῆς
Ὑμετέρας Μακαριότητος συναντήσεως τῶν Προκαθημένων, καλεῖ Αὐτήν
ἀδελφικῶς ὅπως μή ἐμμείνῃ εἰς τήν πρωτοβουλίαν Αὐτῆς ταύτην, ὑπηρε-
τοῦσα, ἀνεπιγνώστως ἴσως, ἀλλοτρίους σκοπούς ἀπό αἰώνων ὑπονομεύον-
τας τόν πανίερον Οἰκουμενικόν Θρόνον, καί ἀναλαμβάνουσα οὕτως
ἱστορικοῦ μεγέθους εὐθύνας διά τάς συνεπείας, τάς ὁποίας θά εἶχεν ἡ ἐνέρ-
γεια αὕτη διά τήν Ἐκκλησίαν καί τό Γένος.

Ἐπί δέ τούτοις, περιπτυσσόμενοι καί αὖθις τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα
φιλήματι ἁγίῳ, διατελοῦμεν μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί ἐξιδιασμένης τιμῆς.

‚βιθ’ Δεκεμβρίου κς´
Τῆς Ὑμετέρας γερασμίας Μακαριότητος
ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

2ον Ἀπαντητικό Γράμμα τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου πρός τήν Α. Θ. Μακαριότητα τόν Πατριάρ-
χην Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλον (25 Φεβρουαρίου 2020)

Ἀριθμ. Πρωτ. 190
Μακαριώτατε καί Ἁγιώτατε Πατριάρχα Ἱεροσολύμων καί πάσης Παλαι-

στίνης, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλ-
λειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Θεόφιλε, τήν Ὑμετέραν γερασμίαν
Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγο-
ρεύομεν.....

Τυγχάνει ἐμφανής, καίτοι ἀνομολόγητος καί ἐν τοῖς δυσίν Ὑμετέροις
Γράμμασι, τόσον ἡ οὐχί αὐτοπροαίρετος διάθεσις Ὑμῶν διά τήν σύγκλησιν
μιᾶς, κατά τό δυνατόν, πανορθοδόξου συσκέψεως ἐν Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας,
ὅσον καί ὁ σκοπός αὐτῆς, παρ᾿ ὅλην τήν προσπάθειαν ἐμφανίσεώς της μετ᾿
εὐρυτέρου δῆθεν θεματολογίου. Πέραν τοῦ ἀνιστορήτου καί ἱεροκανονικῶς
ἀμαρτύρου πλαισίου τῆς, μακράν τῆς εὐχαριστιακῆς, ἀφετηρίας μιᾶς τοι-
αύτης προσπαθείας, τυγχάνει, ὡς καί προεσημειώσαμεν, ὅλως προβλημα-
τική ἡ ἐκκίνησις τηλικαύτης διαδικασίας ἄνευ τῆς στοιχειώδους ἐξετάσεως
τοῦ κόστους καί τοῦ ὀφέλους τοῦ ἐγχειρήματος εἰς τό Σῶμα τῆς Μιᾶς,
Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Ἀδυνατοῦμεν νά κατανοήσωμεν ὅτι ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης παραθεωρεῖ,
ἤ καί ἀγνοεῖ, τό μέγεθος τῶν ἀρνητικῶν ἀπορροιῶν τῆς ἐν λόγῳ πρωτο-
βουλίας, ἐμμένουσα εἰς τήν ἀρχικήν σκέψιν περί πραγματοποιήσεως «μιᾶς
οἰκογενειακῆς συναντήσεως», ἥτις μοναδικόν στόχον ἔχει τήν ἀνατροπήν
τῶν καλῶς ἐχόντων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ καί τήν ἀλλοτρίωσιν τῶν
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Ἐκκλησιολογικῶν θεμελίων αὐτῆς. Ἐάν ὁ ἀληθής προβληματισμός τῆς Ὑμε-
τέρας Μακαριότητος ἦτο γενικῶς «περί τῶν προκλήσεων, τάς ὁποίας ἀντι-
μετωπίζει ἡ Ὀρθόδοξος ἡμῶν κοινωνίᾳ εἰς τούς κρισίμους καιρούς», τότε
ἔδει Αὕτη, κατ᾿ ἀκολουθίαν τῶν ὁμοφώνως ἀποφασισθέντων ἐν τῇ προ-
σφάτως συνελθούσῃ Ἁγία καί Μεγάλῃ Συνόδῳ, ὅπως ἀπευθύνῃ συγκεκρι-
μένως πρός ἡμᾶς τά ἐπί πλέον καί μή συμπεριληφθέντα κατ᾿ αὐτήν νέα καί
ἐπείγοντα θέματα, πρός κοινήν κατ᾿ ἀρχήν ἄτυπον διαβούλευσιν καί ἐπε-
ξεργασίαν αὐτῶν, καί πιστεύομεν ἀκραδάντως ὅτι, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς, ὡς
καί πάντοτε, ἀλληλοπεριχωρήσεως τῶν ἡμετέρων ἱερῶν θεσμῶν, θά ὑπῆρχε
κοινή καί λυσιτελής ἔκβασις.

Ὅμως, ἐν τῇ προκειμένῃ ἱστορικῇ συγκυρίᾳ τό ἐπιδιωκόμενον, ἐάν θέ-
λωμεν νά εἴμεθα ἀληθεῖς καθ᾿ ἑαυτούς καί συνεπεῖς πρός τήν ἀπό Θεοῦ δε-
δομένην Ὑμῖν τε καί ἡμῖν διακονίαν, τυγχάνει ἡ ἐξυπηρέτησις τῆς πείσμονος
ἀρνήσεως τοπικῆς τινος Ἐκκλησίας νά συνταυτισθῇ καί νά ἐναρμονισθῇ
πρός τά ἀπ᾿ αἰῶνος ἐν τῇ Ὀρθοδοξίᾳ ἀποδεκτά, συνεπικουρουμένη, ἄν μή
καί ὠθουμένη, εἰς τοῦτο ὑπό τῆς πολιτείας τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας.
Ὅσον καί ἐάν φαινώμεθα ἐκ τῆς προχείρου θεωρήσεως τοῦ θέματος αὐστη-
ροί, ἤ μετ᾿ ἐμμονῶν, εἴμεθα ἀπολύτως βέβαιοι ὅτι κατανοεῖτε τί τό ἐπιδιω-
κόμενον καί ποῖαι αἱ ἀρνητικαί συνέπειαι διά τήν καθόλου Ἐκκλησίαν. Ἐάν
ἡ κατ᾿ Ἀνατολάς Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἐνδώσῃ εἰς τάς πιέσεις,
τάς ἀπειλάς, ἀλλά καί τήν πραγματιστικήν θεώρησιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν
πραγμάτων, μακράν τοῦ ἀσφαλοῦς ὑποβάθρου αὐτῆς, ἤτοι τῆς ἱερᾶς καί
ἁγίας παραδόσεώς της, τότε ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θά ἔχῃ ἀπολέσει τήν
ἀλήθειαν, καθώς θά ἔχῃ ἐκτραπῆ εἰς περιφερειακήν συνιστῶσαν τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ, ἥτις θά προσαρμόζηται εἰς τάς καιρικάς ἀπαιτήσεις, ἄνευ ἐσχα-
τολογικῆς προοπτικῆς.

Μετ᾿ ἄλγους, ὅθεν, οὐ σμικροῦ διεξερχόμεθα τό ζήτημα τοῦτο, καί τό
ἄλγος ἡμῶν μεγενθύνει, ἔτι πλέον, ἡ διαφαινομένη σύμπραξις τῆς Ὑμετέρας
Μακαριότητος μετά σκοπῶν καί στόχων βλαπτικῶν, οὐχί μόνον διά τήν ἐν
Κωνσταντινουπόλει Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν, ἀλλά καί δι᾿ αὐτήν
ταύτην τήν Σιωνίτιδα Ἐκκλησίαν καί συλλήβδην διά τήν καθόλου Ὀρθο-
δοξίαν. Ἡμεῖς ἐπιταγήν ἡγούμεθα ἀπό Κυρίου τό «κράτει ὅ ἔχεις» (Ἀποκ. 3,
11) καί οὐ δυνάμεθα, ἵνα ἀπομειώσωμεν τάς ἀπό τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν
Συνόδων ἀνατεθείσας ἡμῖν σταυροσχήμους εὐθύνας.

Κατανοοῦμεν ἐν μέτρῳ τινί τήν δυσκολίαν ὡρισμένων ἐκ τῶν νεωτέρων
τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ὅπως ἀποδεχθοῦν τήν πρωτεύθυνον θέσιν τοῦ Ἀρχιε-
πισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλά τό τοιοῦτον οὐ βαρύνει ἡμᾶς, καθώς
ἀποτελεῖ ἁγιοπνευματικόν προϊόν τῶν παρελθουσῶν Ἁγίων Συνόδων ἐκπε-
φρασμένον, καί διά τῆς ἀδιασαλεύτου πράξεως τῆς Ἐκκλησίας ἐπιμεμαρ-
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τυρημένον. Ἐνίας, ἐκ τῶν κατά τόπους ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, ἀπα-
σχολεῖ ἐπ᾿ ἐσχάτων ζωηρῶς ἡ «ἔκκλητος» θυσιαστική εὐθύνη ἡμῶν, ἡ ὁποία
ἐκδηλοῦται πληθωρικῶς καί ποικιλομόρφως ἐν τῷ ὀρθοδόξῳ σώματι. Ἐλά-
χιστον δεῖγμα καί ἔκφανσις αὐτῆς τῆς πτυχῆς τῶν διακονικῶν εὐθυνῶν τοῦ
κατά καιρόν Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τυγχάνουν καί αἱ Αὐτο-
κέφαλοι Ἐκκλησίαι ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ. Ἐάν τίθηται, λοιπόν, ἐν
ἀμφιβόλῳ ἡ ὑπεύθυνος θέσις ἡμῶν, κατανοεῖτε, Μακαριώτατε ἀδελφέ, τάς
σχετικάς συνεπείας.

Φρονοῦμεν καί στεντορείως ὁμολογοῦμεν ὅτι κωλυόμεθα ἐκ τῆς θέσεως
ἡμῶν νά ἀποδεχθῶμεν ἔκπτωσίν τινα ἐκ τῶν ἱερῶν ἡμῶν εὐθυνῶν, ἀλλά
καί τήν κατηγορίαν ἐναντίον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,
ὅτι δῆθεν παραθεωρεῖ τό συνοδικόν πολίτευμα τῆς κατά Ἀνατολάς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, καί μάλιστα ἐκτοξευομένην ὑπό τῶν κατ’ ἐξοχήν κατα-
λυόντων τό τοιοῦτον ἱερόν σύστημα. Ὅμως, οὐδένα ἐξ ἡμῶν διαφεύγει ὅτι
ἡ Συνοδικότης ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ δέν τυγχάνει παραπλήσιόν τι
τῶν πολιτειακῶν δομῶν, καί πᾶσα μετ᾿ αὐτῶν ἐξομοίωσις ἤ παρομοίωσις ἤ
καί παραλληλισμός πρός αὐτάς ἀποτελεῖ ἐκτροπήν, ἡ ὁποία ὀφείλει νά προ-
βληματίσῃ πάντας ἡμᾶς. Τῷ ὄντι, ἡ ἐν Συνόδῳ ἔκφρασις τῆς Ἐκκλησίας
ἀπετέλεσε τό ἀσφαλές θεμέλιον καί διά τήν διαμόρφωσιν τῶν θεσμῶν καί
τῶν ἐπί μέρους δομῶν αὐτῆς, ἀλλ᾿ ἐπ᾿ οὐδενί λόγῳ ἡ Συνοδικότης ἐπιτρέ-
πεται, ὅπως συγκρίνηται πρός τόν κοινοβουλευτισμόν, πολλῷ δέ μᾶλλον,
ἵνα ἐκτρέπηται εἰς ἄκρατον λαϊκισμόν πρός ἀνάδειξιν -φεῦ!- ἐν τῇ καθ᾿ ἡμᾶς
Ἐκκλησίᾳ ἀκραίων φαινομένων, τά ὁποῖα διαχρονικῶς ἀπετέλουν ἀπευ-
κταίας ἐκφράσεις τῆς ἁγίας ἡμῶν πίστεως.

Μή ἐντρεπώμεθα νά ὁμολογήσωμεν ὅτι αἱ ἀριθμητικαί ὑπεροχαί δέν
ἀπετέλεσαν ποτέ τήν πεμπτουσίαν τοῦ ὀρθοδόξου ἤθους καί ὅτι τό
τοιοῦτον ὑπάρχει ποιοτικόν, καί οὐχί ποσοτικόν μέγεθος. Βεβαίως καί ἀπα-
σχολεῖ ἡμᾶς πλέον παντός ἑτέρου τό ζήτημα τῆς πανορθοδόξου ἑνότητος,
ἀλλ᾿ ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἀδόμητον καί ἀθεσμοθέτητον σύνολον. Ἑνότης
ἄνευ ὑγιοῦς βιώσεως τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας καταλήγει εἰς βαθεῖαν
διαίρεσιν ἐν τοῖς πράγμασι. Χρέος πάντων ἡμῶν καί μάλιστα τῶν ἐλέῳ
Θεοῦ Πατριαρχῶν τῆς ἱερᾶς τετρακτύος τῶν Πρεσβυγενῶν Ἐκκλησιῶν, ὧν
ἡ παρακαταθήκη ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησία τυγχάνει ἔντονός τε καί ἔγκο-
πος, ἀσφαλῶς καί ὑπάρχει ἡ ἔγκαιρος καί ἀποτελεσματική ἀντιμετώπισις
τῶν ἀπασχολούντων τήν διορθόδοξον κοινωνίαν θεμάτων, ἀλλά τά μείζονα
τοιαῦτα τά καί ὑπερβαίνοντα τήν ἐμβέλειαν τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν
καί χρήζοντα, ὡς ἐκ τούτου, καιρίας ἀντιμετωπίσεως δέν δύνανται νά ἐπι-
λύωνται ἄνευ τῆς οὐσιαστικῆς βουλήσεως καί συμμετοχῆς ἡμῶν.

Δέν δυνάμεθα νά συμμερισθῶμεν τήν καινοφανῆ ἀποδοχήν ἐκ μέρους
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Ὑμῶν εὐθυνῶν, ἅς οὐδέποτε ἡ Ἐκκλησία ἀνέθεσε τῷ Ὑμετέρῳ Πατριαρχικῷ
Θρόνῳ, ὡς ἐκείνην τῆς «Μητρός Ἐκκλησίας» καί τῆς, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ πρός
ἡμᾶς Γράμματι λέγετε, «γεφύρα[ς] διά τάς ἀδελφάς ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας,
ὅπως βαδίσουν καί σταθοῦν ἀπό κοινοῦ εἰς τούς πειρασμικούς τούτους και-
ρούς». Πᾶσα παρέκκλισις ἐκ τῶν παραδεδομένων καί ἀναλογουσῶν
ἑκάστῳ τῶν Πρεσβυγενῶν Πατριαρχῶν εὐθυνῶν γεννᾶ μόνον κινδύνους
διά τήν Ἐκκλησίαν.

Ἐπισημειωθήτω δ᾿ ἐνταῦθα μετ᾿ ἐμφάσεως ὅτι ἡ πολυπόθητος ἐκκλη-
σιαστική ἑνότης καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι κοινωνία τῶν ἑκασταχοῦ Ὀρθοδό-
ξων Ἐκκλησιῶν ἀπαιτεῖ θυσίας καί μετά διακρίσεως ἐνάσκησιν τῆς
οἰκονομίας χάριν τῆς τῶν πολλῶν σωτηρίας. Οὐδέποτε ἡ Ἐκκλησία ἐθερά-
πευσε πληγάς καί προβλήματα ἐν τῷ ἁγίῳ Σώματι αὐτῆς μετ᾿ αὐστηρότη-
τος καί αἰσθήματος ὑπεροχῆς ἔναντι τῶν πεπλανημένων τέκνων αὐτῆς,
ἀλλ᾿ ἀντιθέτως ἐν βαθείᾳ συναισθήσει τῆς ἀποστολῆς της, ἥτις ταυτίζεται
ἐν παντί μεθ᾿ ὅλης τῆς Δεσποτικῆς Θείας Οἰκονομίας ἕως Σταυροῦ καί
Ταφῆς ἐπί τῇ βεβαιότητι τῆς Ἀναστάσεως.

Ἰδιαιτέρως δέ, ἀπευθυνόμενοι πρός Ὑμᾶς, Μακαριώτατε ἅγιε ἀδελφέ,
ἐπί τῇ μή εὐφροσύνῳ ἀφορμῇ ταύτῃ, ἀναγκαζόμεθα, ἵνα ὑπενθυμίσωμεν
Ὑμῖν, οὐχί ἐν ματαίᾳ ἐγκαυχήσει, ἀλλά μετά ταπεινώσεως καί πραείας δια-
θέσεως, τάς ὅσας θυσίας καί τάς ἐγκόπους ἐξαντλητικάς προσπαθείας τῆς
Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας διά τήν περιφύλαξιν καί διατήρησιν καί
ἐπαύξησιν καί ἀνάδειξιν τοῦ καθ᾿ Ὑμᾶς ἱεροῦ θεσμοῦ ἐπί αἰῶνας πολλούς
καί τήν ἀδιατάρακτον συνύπαρξιν, ἕως συνταυτίσεως, τῶν ἀοιδίμων Προ-
κατόχων Ὑμῶν τε, ὧν κορωνίδες ὑπῆρξαν Θεοφάνης, Δοσίθεος καί Χρύ-
σανθος, καί ἡμῶν.

Οὐδείς ἐκ τῶν μακαρίων Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων ᾐσθάνετο ὅτι ἀπο-
μειοῦται, ὅταν ἐξεζήτει ἀπό τούς κατά καιρούς Οἰκουμενικούς Πατριάρχας
τήν ἐπιβεβαίωσιν τῶν προνομίων καί τῶν κεκτημένων δικαιωμάτων ἐπί τῶν
Παναγίων Προσκυνημάτων καί τῶν ἀνά τήν Οἰκουμένην ἱερῶν Ἱεροσολυ-
μιτικῶν σεβασμάτων. Καί, τἀνάπαλιν, οἱ Οἰκουμενικοί Πατριάρχαι ἡγοῦντο
χρέος, εὐθύνην καί τιμήν τήν περικράτησιν τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν,
καί οὐχί ἔκφρασιν ὑπεροχῆς καί καθυποτάξεώς των. Ἡ πρό ἡμῶν Ἱστορία
γέμει τοιούτων ἁγίων πράξεων. Εἴμεθα, ὅμως, ἀπολύτως βέβαιοι ὅτι καί σή-
μερον τά δάκρυα, αἱ ἀγωνίαι, οἱ στεναγμοί καί αἱ ἀδιάλειπτοι προσευχαί
αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ Ἀρνίου θέλουσιν ὁδηγήσει τά βήματα ἀμφοτέρων τῶν
Ἱερῶν καί τιμαλφῶν ἡμῶν Πατριαρχικῶν Θεσμῶν εἰς ὁδούς σωτηρίους.

Ταῦτα τά ἀκροθιγῶς ἐπισημανθέντα ἀποτελοῦσι μόνον νύξεις πρός προ-
βληματισμόν τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος καί εἴμεθα ἀκλινῶς
βέβαιοι ὅτι Αὕτη θέλει ἀρθῆ εἰς τό ὕψος τῶν περιστάσεων πρός ἀποφυγήν
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πάσης δυσαρέστου καί ἀρνητικῆς συνεπείας, ἐπί ζημίᾳ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας καί χαρᾷ τῶν νοερῶν καί αἰσθητῶν ἐχθρῶν αὐτῆς.

Ἐπί δέ τούτοις, πρόθυμοι διά πᾶσαν μεθ᾿ Ὑμῶν περαιτέρω συνεργασίαν
καί ἀποσαφήνισιν πλευρῶν τοῦ προκύψαντος ἐκ τῆς Ὑμετέρας πρωτοβου-
λίας θέματος ἀποδίδομεν Αὐτῇ τόν ἐγκάρδιον ἐν Χριστῷ ἀδελφικόν ἀσπα-
σμόν καί διατελοῦμεν μετά τῆς ἐν Αὐτῷ ἀγάπης καί ἐξιδιασμένης τιμῆς.

‚βκ’ Φεβρουαρίου κε’
Τῆς Ὑμετέρας γερασμίας Μακαριότητος
ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός
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