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O Kφζκνο ηεο Οξζνδνμίαο ζηηο ζεκεξηλέο γεσπνιηηηθέο 

εμειίμεηο ζηελ Δπξψπε. Οη πεξηπηψζεηο Μεηξνπφιεσο 

Κηέβνπ, δηθαηνδνζίαο ηεο Μεηξφο Δθθιεζίαο Κσλ/πφιεσο 

(Παηξηαξρηθφ θαη πλνδηθφ Γξάκκα εθδφζεσο, 1686) θαη 

ηεο Αξρηεπηζθνπήο Αρξίδνο, δηθαηνδνζίαο ηνπ Παηξηαξρείνπ 

Βειηγξαδίνπ (Παηξηαξρηθφο θαη πλνδηθφο Σφκνο, 1922). 

 

Αθ. Αν. Αγγελόποςλορ     Εμμ. Καπαγεωπγούδηρ 

Καθηγηηήρ Πανεπιζηημίος    Αν. Καθηγηηήρ ΕΚΠΑ 

Ίδπςμα Εθνικού & Θπηζκεςηικού    Επ. Σύμβοςλορ Ι.Ε.Θ.Π. 

Πποβλημαηιζμού 

 

     Α’ 

«Σα εθθιεζηαζηηθά θαη κάιηζηά γε ηα πεξί ελνξηψλ δίθαηα ηαηο 

πνιηηηθαίο επηθξαηείαηο ηε θαη δηνηθήζεζη ζπκκεηαβάιιεζζαη 

είσζελ» 

(Ι. Φψηηνο) 

 

1. Δηζαγσγηθέο αλαγθαίεο ηζηνξηθν-ζενινγηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ 

Δθθιεζία ηνπ Υξηζηνχ, ε κφλε θηβσηφο ζσηεξίαο ηνπ αλζξσπίλνπ 

Γέλνπο, θαηά ηελ δηδαζθαιία ηεο, πνξεχεηαη, απφ ηε γέλλεζε ηνπ 

Θεαλζξψπνπ Υξηζηνχ σο ζήκεξα θαη κέρξη ηε ζπληέιεηα ηνπ χκπαληνο 

Κφζκνπ, δηα ησλ αλζξψπηλσλ γεσπνιηηηθψλ εμειίμεσλ. ηηο ζείεο ηνπ 

Υξηζηνχ δχν εληνιέο: «απφδνηε ηα ηνπ Καίζαξνο ησ Καίζαξη θαη ηα 

ηνπ Θενχ ησ Θεψ» θαη «πνξεπζέληεο καζεηεχζαηε πάληα ηα έζλε», 

ζπλνςίδνληαη θαη ε νληνινγία θαη ε αλζξσπνινγία ηεο Δθθιεζίαο. 

Απηή είλαη νληνινγηθά ζείν Καζίδξπκα, γέλλεκα θαη ζξέκκα ηεο 

νπζίαο, δει. ησλ «ζπιάρλσλ», ηνπ ελ Σξηάδη Θενχ, θαηά ηε δνγκαηηθή, 

επαγγειηθή-παηεξηθή, εθθιεζηνινγία ηεο. ηελ ηζηνξηθή – θνζκηθή φκσο 

γέλεζε θαη πνξεία ηεο, θαηά ηηο αλσηέξσ δχν εληνιέο, ζπκκεηαβάιιεηαη 

εχινγα, φρη θαη’ νπζία (ή νληνινγία ηεο) αιιά θαηά ην ηζηνξηθφ 

αλζξψπηλν πξφζσπφ ηεο (ε αλζξσπνινγία ηεο). ρη, βέβαηα, θαηά 

ζπκθπξκφ ζ. νπζίαο κε «ηαο πνιηηηθάο επηθξαηείαο θαη δηνηθήζεηο», αιιά 

θαηά ην ηζηνξηθφ ζπλππαξθηφ, ζείνπ θαη αλζξσπίλνπ γεγνλφηνο, έλεθα 

ησλ νπνίσλ θαη ην πεξηιάιεην δήηεκα ζρέζεσλ Δθθιεζίαο θαη θνζκηθήο 

εμνπζίαο – Κξάηνπο, εθαζηαρνχ. 

Σν ζχλζεην απηφ γεγνλφο δηαηππψλεηαη ζηελ θαλνληθή Αξρή, 

κνλαδηθή ζηε ζχιιεςή ηεο: «Σα εθθιεζηαζηηθά, θαη κάιηζηά γε ηα πεξί 

ελνξηψλ Γίθαηα, ηαηο πνιηηηθαίο επηθξαηείαηο ηε θαη δηνηθήζεζη 

ζπκκεηαβάιιεζζαη, είσζελ». Ζ νληνινγία ηεο Δθθιεζίαο ηεο 
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εμαζθαιίδεη ηελ πλεπκαηηθή ελφηεηά ηεο, θαηά ην πξφηππν ηεο ελφηεηνο 

ηνπ Σξηαδηθνχ Θενχ. Απηή είλαη «θεθξηκκέλε» εληφο ηνπ, «ελ 

ζπιάρλνηο» ηνπ, θαηά ηελ παηεξηθή ζενινγία, δηα ηνπ ελζαξθσζέληνο β’ 

πξνζψπνπ ηνπ, ηνπ Τηνχ. ινη νη ρξηζηηαλνί πξνζεπρφκαζηε «εηο ην 

φλνκα ηνπ Παηξφο θαη ηνπ Τηνχ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο», «Δηο ην 

φλνκα ηεο Αγίαο θαη Οκννπζίνπ θαη Αδηαηξέηνπ Σξηάδνο», ζπλεθδνρηθά 

θαη ζηελ ελφηεηά καο σο Μειψλ ηεο Δθθιεζίαο, απηήο σο «ψκαηνο 

Υξηζηνχ». 

2. Γεσπνιηηηθέο ξηδνζπαζηηθέο εμειίμεηο. Απηέο, ππφ ηηο αλσηέξσ 

αξρέο πίζηεσο, είλαη, θαηά ηελ ηαπεηλή καο άπνςε, 5 (πέληε). Έλεθα 

απηψλ νη αθνινπζνχζεο εθθιεζηαζηηθέο ζπκκεηαβνιέο ζηελ Αλαηνιηθή 

Οξζφδνμε Δθθιεζία: α) Ζ αιεμαλδξηλή πεξίνδνο κεγάισλ γεσπνιηηηθψλ 

εμειίμεσλ ζηελ Αλαηνιή, β) Ζ Κσλζηαληίλεηα πεξίνδνο-κεηάβαζε απφ 

ηελ ιαηηλνξσκατθή ζηελ ειιελνξσκατθή επηθξάηεηα-απηνθξαηνξία, γ) Ζ 

νζσκαληθή πεξίνδνο εηο δηαδνρή ηεο δεπηέξαο, δ) Ζ επξσπατθή ησλ Μ. 

Γπλάκεσλ-απηνθξαηνξηψλ, ελ πξνθεηκέλσ, κεηαμχ άιισλ, ηεο Ρσζίαο, 

πνπ καο αθνξά άκεζα εδψ, παξάιιεια κε ηελ ηξίηε ή εηο δηαδνρή ηεο. 

Καη ε) Ζ νβηεηηθή θαη ησλ δνξπθφξσλ ηεο απηνθξαηνξία ηνπ 20
νπ

 

αηψλα, 1917-1990. Ζ δηάιπζε ηεο ηειεπηαίαο, ηνπ άλεπ Θενχ ππαξθηνχ 

νζηαιηζκνχ, φπσο ζπλεζίδεηαη λα απνθαιείηαη, 70 κφλν ρξφλσλ, 

δεκηνχξγεζε, κεηαμχ πνιιψλ άιισλ, ηα δχν επίθαηξα, φρη κφλν 

γεσπνιηηηθά αιιά θαη γεσεθθιεζηαζηηθά δεηήκαηα, ην νπθξαληθφ θαη ην 

θνπηαλφ. 

3. Βαζηθέο γεσεθθιεζηαζηηθέο ζπκκεηαβνιέο. Οη παξαπάλσ 

γεσπνιηηηθέο κεηαβνιέο-κεηαβάζεηο επέβαιιαλ ζηελ Δθθιεζία ηνπ 

Υξηζηνχ, σο ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο, ηελ αλάγθε ζπκκεηαβνιήο ηεο πξνο 

«ηαο πνιηηηθάο επηθξαηείαο,ηε θαη δηνηθήζεηο», εθαζηαρνχ θαη εθάζηνηε, 

θαηά ηα πξνιερζέληα. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαη’ Αλαηνιάο Οξζφδνμν Δθθιεζία ηνπ Υξηζηνχ, 

νη εθθιεζηαζηηθέο ζπκκεηαβνιέο«νξψληαη» δηα γπκλνχ νθζαικνχ, 

δηαρξνληθά σο ζήκεξα, ζην Παλνξζφδνμν χζηεκα Γηνηθήζεψο ηεο, κε 

ηηο 14 (Γεθαηεηξαξρία) Απηνθέθαιεο Δθθιεζίεο, εληφο ζπγθεθξηκέλσλ 

ηνπηθψλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ, δηεζλνχο αλαγλσξίζεσο θαη θαηαζηάζεσο. 

     Μία απ’ απηέο είλαη ε Πξσηφζξνλνο Δθθιεζία Κσλ/πφιεσο, 

δηαζέηνπζα, κφλε απηή, ηνλ ηεξνθαλνληθφ πξσηφβνπιν ζπληνληζηηθφ 

ξφιν δηαθνλίαο ηνπ φινπ ψκαηνο απηνχ ηεο Οξζνδνμίαο. Γη’ απηφ θαη 

είλαη, θαηά ηα άιια, ηζφηηκε θαη ηζφςεθε πξνο ηηο άιιεο 13 Δθθιεζίεο 

ηνπηθέο. Απηή είλαη ε ηζηνξία θαη ην παξφλ ηνπ Παλνξζφδνμνπ 

πζηήκαηνο Γηνηθήζεσο ηεο θαη’ Αλαηνιάο Οξζνδφμνπ ηνπ Υξηζηνχ 

Δθθιεζίαο: ηζηνξία θαη δσή ελφηεηνο ζεαλζξσπίλεο θαη ηάμεσο 

αλζξσπίλεο ηεξνθαλνληθήο. 
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4. Βαζηθνί ζηαζκνί εθθιεζηαζηηθψλ ζπκκεηαβνιψλ 

Α) ηελ άκεζε πξνθσλ/λεηα πεξίνδν ζηελ Αλαηνιή πξψηε ζέζε 

θαηέρεη ε Δθθιεζία-κεηέπεηηα Παηξηαξρείν-Αιεμαλδξείαο θαη δεχηεξε ε 

Δθθιεζία-κεηέπεηηα Παηξηαξρείν-Αληηνρείαο. Οη δχν ηζηνξηθέο πφιεηο 

ζπκίδνπλ ηηο γεσπνιηηηθέο ζηελ Αλαηνιή εμειίμεηο, ιφγσ Μ. Αιεμάλδξνπ 

(εμ νπ ε Αιεμάλδξεηα) θαη ιφγσ Αληηφρνπ, ζηε Γηνίθεζε Αληηνρείαο-

πξίαο (εμ νπ ε Αληηφρεηα). 

Β) Ζ Κσλζηαληίλεηα πεξίνδνο (Ο Μ. Κσλζηαληίλνο απφ ηελ αξραία 

Ρψκε ζηε λέα Ρψκε, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηδξπζείζα απφ ηνλ ίδην, 

ην 325-330 κ.Υ.) ζπληζηά ξηδνζπαζηηθή γεσπνιηηηθή εμέιημε, γηα λα 

αθνινπζήζεη ε γεσεθθιεζηαζηηθή ζπκκεηαβνιή. 

Β1). Ζ λέα γεσπνιηηηθή ηάμε πξαγκάησλ ζηελ Αλαηνιή, θαηά ηα 

αλσηέξσ, θαζηέξσζε, ιφγσ ηεο λέαο απηνθξαηνξηθήο έδξαο, ηελ 

Δθθιεζία Κσλ/πφιεσο πξψηε ζηελ Αλαηνιή, (Οηθ. χλνδνη Β’ θαη Γ’), 

γηα λα πεξάζεη ε Δθθιεζία Αιεμαλδξείαο ηεο Αηγχπηνπ ζηελ δεχηεξε 

ηεξαξρηθή θαλνληθή ζέζε. Δχινγα, ηξίηε θαηαηάρζεθε ε Δθθιεζία 

Αληηνρείαο. Ο φξνο «πξσηνδεπηέξα» Δθθιεζία γηα ηελ Αιεμάλδξεηα 

είλαη δεισηηθφο ηεο παγησζείζεο λέαο ζηελ Αλαηνιή θαλνληθήο ηάμεσο. 

Αθνινχζεζε ε Απηνθέθαινο Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ, γηα λα απνθεπρζεί ε 

απνξξφθεζή ηεο απφ ηελ Δθθιεζία Αληηνρείαο, ιφγσ ησλ γεσπνιηηηθψλ 

ππεξνρηθψλ ηάζεσλ ηεο δηνηθήζεσο Αληηνρείαο πξίαο απέλαληη ζηελ 

Κχπξν. Σέινο, ηα Ηεξνζφιπκα θαηέζηεζαλ ην ηέηαξην Παηξηαξρείν, 

ιφγσ ησλ παληεξσηάησλ πξνζθπλεκάησλ ηνπ επηγήο βίνπ ηνπ Κπξίνπ. 

Απηή είλαη ε Πξεζβπγελήο Παηξηαξρηθή Σεηξαξρία ηεο Αλαηνιήο. 

Β2). Οη Οηθνπκεληθέο χλνδνη, ε Τπάηε θαη κνλαδηθή δηαρξνληθά 

δηνηθεηηθή εθθιεζηαζηηθή Αξρή ηεο φιεο Δθθιεζίαο ηνπ Υξηζηνχ, απηέο 

απνθάζηζαλ απζεληηθά θαη αλαιινίσηα δηαρξνληθά ην θαζεζηψο ησλ 4 

Πξεζβπγελψλ Παηξηαξρείσλ ηεο Αλαηνιήο θαη ηεο κηαο Πξεζβπγελνχο 

Απηνθεθάινπ Δθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ. πκκεηαβνιέο εθθιεζηαζηηθέο 

αλαγθαίεο ιφγσ ησλ ηφηε γεσπνιηηηθψλ εμειίμεσλ. Απηέο δελ θνβίδνπλ 

ηελ Δθθιεζία, θαηά ηελ νληνινγία ηεο, αιιά ηελ θαζηζηνχλ επέιηθηε 

ζηελ βάζε ηεο ηεξνθαλνληθήο Αξρήο ηεο «ζπκκεηαβνιήο» δηα ηεο 

ηνπηθφηεηνο θαη φρη ηεο εζλνθπιεηηθφηεηνο. Γη’ απηφ θαη νξίδνληαη σο 

Δθθιεζίεο, φρη εθ ησλ εζλψλ-θπιψλ, πνπ ηηο απαξηίδνπλ, αιιά εθ ηνπ 

ηφπνπ, π.ρ. Κσλ/πφιεσο, Αιεμαλδξείαο, Αληηνρείαο, Ηεξνζνιχκσλ, 

Κχπξνπ θ.ν.θ., σο ζήκεξα, γηα λα είλαη φινη νη πηζηνί, αζρέησο θπιήο, 

γιψζζεο, ρξψκαηνο, ηδίνπ ή άιινπ πνιηηηζκνχ, έλα ελ Υξηζηψ. Ζ ελφηεο  

θαηά ηφπνπο, θαη φρη θαη’ έζλε θαη θπιάο. 

Β3). Δηδηθφηεξα, ν εθρξηζηηαληζκφο θαη ε δηνξγάλσζε ηεξνθαλνληθή 

ησλ ιάβσλ ηεο β’ απηήο πεξηφδνπ είλαη «ζαξμ εθ ηεο ζαξθφο» ηεο, θαηά 

ηα αλσηέξσ, Πξσηφζξνλεο ζηελ Αλαηνιηθή Δθθιεζία Κσλ/πφιεσο, ηνπ 
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Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, πξηλ θαη κεηά ην δνγκαηηθφ ρίζκα ηνπ 

1054 κ.Υ. κεηαμχ Αλαηνιηθήο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο θαη 

Ρσκαηνθαζνιηθήο Γχζεσο. 

 Σν γεγνλφο ηνπ εθρξηζηηαληζκνχ θαη ηεο δηνηθεηηθήο 

απνθαηαζηάζεσο ηνπ Κφζκνπ ηεο Οξζνδνμίαο ησλ ιάβσλ εξείδεηαη 

ζηνλ 28
ν 
Καλφλα ηεο Γ’ Οηθνπκεληθήο πλφδνπ, ηνπ 451 κ.Υ. Ο Καλφλαο 

«αλαηίζεζη ησ Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη ηελ ρεηξνηνλίαλ ησλ επηζθφπσλ 

ησλ ελ ηνηο βαξβαξηθνίο έζλεζη, ηνηο νχζηλ ελ ηαηο ξεζείζαηο δηνηθήζεζηλ, 

νίαη εηζίλ νηΑιαλνί θαη νη Ρψζνη. Οη κελ γαξ ηε πνληηθή δηνηθήζεη, νη δε 

Ρψζνη ηε Θξαθηθή ζπκπαξάθεηληαη»(εξκελεία ηνπ Καλνλνιφγνπ 

Παηξηάξρνπ Αληηνρείαο Θενδψξνπ Βαιζάκσλνο, 12
νο

 αη.) 

Β4). Πξψην ηεξαπνζηνιηθφ δεκηνχξγεκα ηεο Κσλ/πφιεσο ππήξμε 

ε Δθθιεζία ηεο Ζγεκνλίαο Κηέβνπ. Σελ θαηέζηεζε Μεηξφπνιε, ηελ 60
ε
 

ηεο Δθθιεζίαο, Μεηξφο ηεο, Κσλ/πφιεσο («…58. έξξαη, 59. 

Πνκπετνχπνιηο, 60. ΡΧΗΑ, 61 ΑΛΑΝΗΑ, 62. ΑΗΝΟ…»), κε ην 

ipsojureδηθαίσκα εθινγήο, ρεηξνηνλίαο θαη εγθαηαζηάζεσο-απνζηνιήο 

κεηξνπνιίηνπ εηο Κίεβν. Γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ πξνβιεκαηηθή 

επηθαηξφηεηα λα ππελζπκίζνπκε ζηελ θνηλή Γλψκε φηη ηα ηζηνξηθά 

κνλαζηήξηα ηνπδίνπ Κσλ/πφιεσο, Αγίνπ ξνπο θαη ηλά, κε ηνλ 

ζπληνληζκφ ηεο Κσλ/πφιεσο, είραλ ηελ πξσηνβνπιία ζηελ εκπέδσζε θαη 

ζηελ άλζεζε ηνπ κνλαρηθνχ βίνπ ηνπ Κηέβνπ, κε επίθεληξν ηελ 

πειαησηηθή Λαχξα Κηέβνπ. Δίρε πξνεγεζεί ην βάπηηζκα ηεο κεγάιεο 

εγεκνλίδνο ηνπ Κηέβνπ ιγαο (957 κ.Υ.). Μεηέβε απηνπξνζψπσο ζηελ 

Κσλ/πνιε θαη πξσηνβνχισο εδέρζε ην ρξηζηηαληθφ βάπηηζκα απφ ηα 

ρέξηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Παηξηάξρε, κε αλάδνρν, θνπκπάξν δει, ηνλ 

απηνθξάηνξα. Ο Παηξηάξρεο ηελ είρε θαηερήζεη πξνζσπηθά ζηελ ελ 

Υξηζηψ πίζηε. 

 Σν γεγνλφο ζπληζηά ηελ επίζεκε είζνδν θαη λνκηκφηεηα ηεο 

ρξηζηηαληθήο νξζνδφμνπ πίζηεσο ζηελ Ηγεκνλία Κηέβνπ. Σα γελφκελα 

εζθξάγηζε επίζεκα ν εγεκψλ Κηέβνπ Άγηνο Βιαδίκεξνο. Γέρζεθε ν ίδηνο 

ηελ νξζφδνμε πίζηε θαη ην 990 κ.Υ. βάπηηζε ζηνλ Γλείπεξν ηηο ρηιηάδεο 

θαηνίθσλ ηνπ Κηέβνπ θαη ηεο ελδνρψξαο. Έηζη, ν ρξηζηηαληζκφο ηεο 

Αλαηνιήο θαηέζηε ε επίζεκε ζξεζθεία ηνπ θξάηνπο Κηέβνπ. Δίλαη ν 

Βιαδίκεξνο (+1015) ν Μ. Κσλζηαληίλνο ηεο εγεκνλίαο Κηέβνπ. Έθηηζε 

ηνλ πξψην ηεξφ λαφ ηεο ηνπ Θενχ νθίαο εηο ζπλέρεηα εθείλνπ – ηνπ 

ζεκεξηλνχ – ηεο Κσλ/πφιεσο ηνπ Μ. Ηνπζηηληαλνχ. Ζ βπδαληηλή 

ηεξαπνζηνιή ίδξπε πάληνηε ηεξνχο λανχο ηεο ηνπ Θενχ νθίαο ζηηο 

πξσηεχνπζεο φισλ ησλ ιαψλ, πνπ δέρνληαλ ηελ ρξηζηηαληθή πίζηε απφ 

ην Παηξηαξρείν Κσλ/πφιεσο,σο νξαηφ ζχκβνιν ηεο πλεπκαηηθήο 

ζρέζεσο κε ηελ βαζηιεχνπζα Πφιε ηεο ρξηζηηαληθήο Οηθνπκέλεο. Ο 

δηάδνρνο ηνπ Βιαδηκήξνπ Ηεξνζιάβνο, πηφο ηνπ, ζεκειίσζε ην 1037 κ.Υ. 

ζε άιιε ηνπνζεζία ηνλ ζσδφκελν ζήκεξα πεξηθαιιή ηεξφ λαφ ηεο Αγίαο 

νθίαο Κηέβνπ. ια απηά ζήκεξα κνηάδνπλ ζαλ παξακχζη, φκσο αιεζηλφ 
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θαη ζπκβνιηθφ επίθαηξν γεγνλφο, κε επίθεληξν πάιη ην ηζηνξηθφ Κίεβν, 

πξσηεχνπζα ηεο ζεκεξηλήο Οπθξαλίαο. 

Β5). Γπζκελείο γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο, 300 (ηξηαθφζηα) ρξφληα 

κεηά, θαηέιπζαλ νινζρεξψο ηελ Ζγεκνλία Κηέβνπ. Δδψ εγθαηαζηάζεθαλ 

θαη ίδξπζαλ ίδην Κξάηνο νη Σάηαξνη (Μνγγφινη). Σνλ δπγφ ησλ Σαηάξσλ 

δηαδέρζεθε εδψ ν δπγφο ηνπ ξσκαηνθαζνιηθνχ θξάηνπο ησλ Ληζνπαλψλ-

Πνισλψλ, ηνλ 14
ν
 αη. Οη ξίδεο φκσο ηεο Μεηξνπφιεσο Κηέβνπ, βαζεηέο, 

παξέκελαλ θαη έθζαλαλ σο ηελ πλεπκαηηθή γελέηεηξά ηεο, ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, desacrocanonicojure, δηα ηεο αλαιφγνπ 

«ζπκκεηαβνιήο». 

 

Γ. Δπί νζσκαλνθξαηίαο θαη Γ. επί ηεο παξαιιήινπ ή εηο 

δηαδνρή ηεο Σζαξηθήο Ηγεκνλίαο-Απηνθξαηνξίαο ηεο Μφζραο 

 Σν ηφηε Παλνξζφδνμν χζηεκα Γηνηθήζεσο επηβεβαηψλεηαη ζηελ 

ηεξνθαλνληθή Αξρή ηεο «ζπκκεηαβνιήο», άζρεηα απφ ηηο πνιχ δχζθνιεο 

εμσηεξηθέο γεσπνιηηηθέο ζπλζήθεο. Ζ Μήηεξ Δθθιεζία Κσλ/πφιεσο 

πξνζαξκφδεηαη, κε βάζε ην πξνλνκηαθφ θαζεζηψο, ζηελ νζσκαλνθξαηία. 

Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ηα άιια 3 Πξεζβπγελή Παηξηαξρεία ηεο Αλαηνιήο 

θαη ηελ Πξεζβπγελή Απηνθέθαιε Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ. 

Γ-Γ1. Ζ αλάδεημε ηεο Ζγεκνλίαο-απηνθξαηνξίαο ζηελ ζπλέρεηα-

Μφζραο («Μνζρνβηηηθή πεξίνδνο») δεκηνπξγεί λέα γεσπνιηηηθά 

δεδνκέλα γηα ηελ Μεηξφπνιε Μφζραο. Ο παλίζρπξνο Μέγαο Ζγεκφλαο 

ηεο Μφζραο ελψλεη ην 1654 κ.Υ. ηελ Ζγεκνλία Κηέβνπ κε ηελ ηεο 

Μφζραο, απαιιάμαο απηήλ απφ ηελ Ληζνπαληθή-Πνισληθή Ζγεκνλία. 

Πξνεγνπκέλσο, ην 1589 κ.Υ., ε Μφζρα ιακβάλεη απφ ηελ Μεηέξα 

Δθθιεζία Κσλ/πφιεσο, ζηελ αξρή ηεο «πξσηνβνχινπ ζπληνληζηηθήο 

δηαθνλίαο» σο Πξσηνζξφλνπ, ζην πξνιερζέλ Παλνξζφδνμν χζηεκα 

Γηνηθήζεσο, ηελ παηξηαξρηθή ηηκή. Ο Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο 

Κσλ/πφιεσο Ηεξεκίαο Β’ ηελ δηεηία 1588-1589 επηζθέθζεθε, 

ipsocanonicojure, ηηο δχν Ζγεκνλίεο Μφζραο θαη Κηέβνπ. Έδσζε ν ίδηνο 

ηελ παηξηαξρηθή ηηκή ζηνλ κεηξνπνιίηε ηνπ Μφζραο (κε 

«Υξπζφβνπιινλ» -Καη. Υάξηεο κε ηηο ππνγξαθέο Παηξηάξρνπ θαη 

Σζάξνπ-ζηελ Μφζρα, ην 1589 κ.Υ. θαη «Σφκνλ» ηεο Μ. πλφδνπ 

Κσλ/πφιεσο, ην 1590 κ.Υ)θαη απηνλνκία εθθιεζηαζηηθή ζηνλ Κηέβνπ, 

ππφ ηελ δηθαηνδνζία ηνπ Κσλ/πφιεσο. Ζ πξσηνβνπιία απηή γηα ηνλ 

Μφζραο αλαγλσξίζηεθε ην 1593 κ.Υ. απφ ηα Παηξηαξρεία ηεο Αλαηνιήο, 

δη’ ηδίσλ εζσηεξηθψλ δηαβνπιεχζεσλ, κε λέα Μ. χλνδν ζηελ Κσλ/πνιε, 

ην 1593 κ.Υ.θαη έθδνζε Πξάμεσο. Καη ε πξσηνβνπιία θαη νη 

δηαβνπιεχζεηο έρνπλ ηα δηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, απαξαίηεηα θαη ηα 

δχν. Οη δεχηεξεο ρσξίο ηελ πξψηε δελ λννχληαη θαη ε πξψηε ρσξίο ηηο 

δεχηεξεο είλαη εκηηειήο, σο defactoκελ, αιι’ φρη θαησο παλνξζφδνμν 

dejure. Kαη ε πξσηνβνπιία γηα λα νινθιεξσζεί είρε δπζθνιίεο, φπσο 

έλαο ηνθεηφο, πνπ ζα δνχκε πσο νινθιεξψζεθε γηα ηελ Ζγεκνλία ηεο 
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Μφζραο. Καη νη παλνξζφδνμεο ηφηε δηαβνπιεχζεηο ήηαλ θη απηέο 

επίπνλεο. Π.ρ. εθδειψζεθαλ αληηδξάζεηο απφ ηνλ ηφηε Παηξηάξρε 

Αιεμαλδξείαο Μειέηην Πεγά ζηελ χλνδν ηνπ 1593, φρη γηα ηελ 

πξσηνβνπιία-απηή θαζ’ εαπηήλ, αιιά γηα ηελ ηφηε ελεζηψζα θαηάζηαζε 

ζηελ Μφζρα, incitu. Ο Σζάξνο δεηνχζε θαηάηαμε ηεο Μφζραο κεηά ην 

Παηξεηαξρείν Αιεμαλδξείαο. Γηα θαλνληθνχο ιφγνπο (νη Απνθάζεηο ησλ 

Οηθ. πλφδσλ) απνξξίθζεθε ην αίηεκα. Αθνχ ππήξμε ηειηθά θαη ε 

έγθξηζε ηνπ Αιεμαλδξείαο, ην Παηξηαξρείν Μφζραο θαηέιαβε ηελ 5
ε
 

ζέζε ζην Παλνξζφδνμν χζηεκα Γηνηθήζεσο, κεηά ηα 4 Πξεζβπγελή 

Παηξηαξρεία. ηελ 6
ε
 ζέζε κεηαηέζεθε ε Πξεζβπγελήο Απηνθέθαιε 

Δθθιεζία Κχπξνπ. Έηζη, ζπλέρηζε ηεξνθαλνληθψο ππάξρνλ ην 

Παλνξζφδνμν χζηεκα Γηνηθήζεσο, κε ηηο 6 Απηνθέθαιεο ηζφηηκεο θαη 

ηζφςεθεο Δθθιεζίεο, 4 Πξεζβπγελή Παηξηαξρεία ησλ Οηθνπκεληθψλ 

πλφδσλ, ην 5
ν
 λενγελέο Παηξηαξρείν Μφζραο δηα ηεο πξνεθηεζείζεο 

δηαδηθαζίαο πξσηνβνπιίαο θαη δηαβνπιεχζεσλ. Καη, 6
ε
ε Απηνθέθαινο 

Πξεζβπγελήο Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ. 

Γ-Γ2. Πξνεγνπκέλσο,γηα λα έρνπκε νινθιεξσκέλε δηνηθεηηθή 

εηθφλα, ην 1452 κ.Υ., έλα ρξφλν πξηληελ πηψζε ηεο Κσλ/πφιεσο ζηελ 

Οζσκαλνθξαηία, ην 1453 κ.Υ., ε Μήηεξ Δθθιεζία Κσλ/πφιεσο γηα ηελ 

Μεηξφπνιε Μφζραο αλαγλψξηζε ηελ defactoπξνεγεζείζα δηνηθεηηθή 

απηνηέιεηα ηεο Μεηξνπφιεσο Μφζραο γηα ιφγνπο αγαπεηηθήο 

«νηθνλνκίαο». Σν γεγνλφο απαηηνχζε ε νξζφδνμε Κσλ/ιίηηθε 

απηνζπλεηδεζία ηνπ πηζηνχ νξζφδνμνπ ιανχ-πνηκλίνπ ηεο Ζγεκνλίαο 

Μφζραο. 

 Έηζη, κε παξαθιεηηθφ αίηεκα ηνπ Μ. Ζγεκφλα Μφζραο πξνο ηνλ 

Κσλ/λν Παιαηνιφγν, θαη δη’ απηνχ ζην Παηξηαξρείν Κσλ/πφιεσο, 

δφζεθε ε απηνθεθαιία ζηελ Μεηξφπνιε Μφζραο. Ζ defactoαπηνθεθαιία 

άλεπ ηεο dejurecanonicoζπληζηά απφ κφλε ηεο ηεξν-θαλνληθή πθαξπαγή.. 

Γ-Γ3. Δπαλεξρφκελνη ζηα ηεο Παηξηαξρηθήο Σηκήο ζηνλ 

Μεηξνπνιίηε Μφζραο, λα επηζεκαλζεί-θαη έρεη θαηαιπηηθή ζεκαζία γηα 

ηα ζεκεξηλά ηνπ Κηέβνπ-φηη ε παηξηαξρηθή απηή ηηκή-αμία ζηνλ Μφζραο 

εδφζε φρη αφξηζηα γεσγξαθηθά αιιά εληφο ζπγθεθξηκέλσλ, δηεζλψο ηφηε 

αλαγλσξηδνκέλσλ, νξίσλ γεσγξαθηθήο δηθαηνδνζίαο. Ήζαλ απηά ηεο 

Ζγεκνλίαο Μφζραο θαη κφλν. Ήηαλ απηά ηνπ «Βαζηιείνπ ηεο Μεγάιεο 

Ρσζζίαο θαη ησλ ππεξβνξείσλ κεξψλ». Καη νπδέλ πιένλ. Απηή ήηαλ ε 

πξψηε πξάμε ηνπ Ηεξεκίνπ Β’, ηνλ Ηαλνπάξην 1589, ζηελ Μφζρα. 

Δπφκελνο ζηαζκφο ηνπ ήηαλ ην Κίεβν, θπξηαξρηθή δηθαηνδνζία 

ηνπ. Ση εξξχζκηζε ζηελ Μεηξφπνιε Κηέβνπ; Έβαιε, ipsocanonicojure, 

ζπλνιηθή ηάμε ζηελ, πιήξσο εθθιεζηαζηηθήο αηαμίαο, θαηάζηαζε εθεί. 

Καζήξεζε ηνλ Μεηξνπνιίηε Κηέβνπ Ολεζηθφξν, σο δίγακν, θαη άιινπο 

ζπλεπηζθφπνπο ηνπ γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, φπσο θαη άιινπο θιεξηθνχο. 

Υεηξνηφλεζε ν ίδηνο Μεηξνπνιίηε Κηέβνπ ηνλ Μηραήι θαη θαηέζηεζε 

Μεηξνπνιηηηθή Δπαξρηαθή χλνδν Κηέβνπ. ξηζε δε Έμαξρν ηνπ 
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Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ ζηελ Μηθξά Ρσζία ηνλ Κχξηιιν. Σέινο, 

έδσζε κεγάιε ψζεζε ζηα γξάκκαηα θαη ζηηο ρξηζηηαληθέο ηέρλεο 

(ζρνιεία, ηππνγξαθείν θιπ ζηελ Βίιηα) θαη ελίζρπζε ην κνλαρηζκφ. Ήηαλ 

αλαγθαίν ηνχην, ιφγσ ηεο ξσκαηνθαζνιηθήο-νπληηηθήο πξνπαγάλδαο. 

 Κνξπθαία πξάμε ηνπ πξψηε ήηαλ, είπακε, ε απνλνκή ζηνλ 

Μεηξνπνιίηε Μφζραο ηεο παηξηαξρηθήο ηηκήο, ζηα φξηά ηνπ. Σν εχινγν 

εξψηεκα: Πσο ήηαλ δπλαηφ ηα δηθά ηνπ θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ζηελ 

Μεηξφπνιε Κηέβνπ, ipsocanonicojure, αλαζπγθξνηήζαο, ηδίνηο ρεξζίλ, ν 

Ηεξεκίαο Β’, απηήλ, λα ππαγάγεη ζηελ δηνηθεηηθή δηθαηνδνζία ηνπ 

Μφζραο; Σελ Μφζρα ελδηέθεξε ε παηξηαξρηθή ηηκή ηφηε θαη φρη ε 

ππαγσγή ηεο Μεηξνπφιεσο Κηέβνπ. Σελ ππήγαγε αξγφηεξα, αιι΄εμ 

πθαξπαγήο αληηθαλνληθήο, φπσο ζα ην δνχκε, παξαθάησ.  

 Δδψ κφλν λα επηζεκάλνπκε φηη θαη λα ήζειε ε Μφζρα ηελ 

ππαγσγή, φηαλ ν Οηθ. Παηξηάξρεο ήηαλ ζηε Μφζρα, δελ ην κπνξνχζε. 

Αθνχ ε Μεηξφπνιε Κηέβνπ ην 1589 κ.Υ. ήηαλ εθηφο γεσπνιηηηθήο 

ζθαίξαο ηεο Ζγεκνλίαο Μφζραο. Έθεηην εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

Ληζνπαληθήο-Πνισληθήο Ρσκαηνθαζνιηθήο Κνηλνπνιηηείαο, φπνπ νη 

επαξρίεο ηεο ζηελ Ληζνπαλία, ζηελ Λεπθή Ρσζία θαη ζηελ Μηθξά Ρσζία, 

ζηελ ζεκεξηλή Οπθξαλία. Σν δξάκα ηνπ πνηκλίνπ ηεο Μεηξνπφιεσο απφ 

ηηο δηψμεηο ησλ Οπληηψλ ηνπ Πάπα είλαη απεξίγξαπην. Αθφκε θαη ν 

κεηξνπνιίηεο Κηέβνπ Μηραήι θαη ν έμαξρνο Κχξηιινο αλαγθάζζεθαλ λα 

πξνζρσξήζνπλ ζηελ Οπλία, φρη, βέβαηα, ζηελ παιαηά Οπλία αιιά ζηελ 

«λέα Οπλία» ησλ Ηεζνπτηψλ, ηελ ζθιεξφηεξε. Οη Οξζφδνμνη, νπαδνί 

«ηεο ειιεληθήο πίζηεσο», ελ ηνχηνηο αλζίζηαλην θαη δεηνχζαλ ζρέζεηο, 

κε ηελ Κσλ/πνιε, θαη ην «έθθιεην» ζ’ απηήλ ησλ θιεξηθψλ. Οη Οπλίηεο 

ην απέξξηπηαλ. 

 Ζ ππνθίλεζε δεηήκαηνο θαη εθθιεζηαζηηθήο ζπκκεηαβνιήο ηεο 

Μεηξνπφιεσο Κηέβνπ πξνο ην Παηξηαξρείν ήδε Μφζραο άξρηζε κεηά ην 

1654, φηαλ ε Ζγεκνλία Κηέβνπ ζπλαξηάηαη γεσπνιηηηθά-φκσο απηφλνκα-

κε ηελ άιιε ηεο Μφζραο, ηνπ «Μεγάινπ Ζγεκφλνο» ηεο Μφζραο. Ζ 

πεξίνδνο 1654-1686 είλαη ην θξίζηκν ρξνληθφ νξφζεκν. Αγψλαο 

εθθιεζηαζηηθφο ηξηάληα ρξφλσλ, (ηξηαθνληαεηήο ηεξφο πφιεκνο κεηαμχ 

Κηέβνπ θαη Οπληηψλ θαη κεηαμχ Κηέβνπ θαη Μφζραο),πνπ θαηέιεμε ζηελ 

ζπκθσλία κεηαμχ Μ. Ζγεκφλνο Μφζραο, Ζγεκφλνο Κηέβνπ θαη 

Παηξηάξρνπ Μφζραο κε ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, γηα λα εθδνζεί ην 

Παηξηαξρηθφ θαη πλνδηθφ Γξάκκα, ηνπ Ηνπλίνπ 1686.  

Ήηαλ ε ζθνδξή θαη αδηαπξαγκάηεπηε ζηάζε ηνπ Ζγεκφλνο, ηνπ 

θιήξνπ θαη ηνπ νξζφδνμνπ ρξηζηηαληθνχ πνηκλίνπ-Λανχ ηεο Κηεβηλήο 

Ζγεκνλίαο, πνπ δελ έζηεξγε ηελ εμ πθαξπαγήο απνθνπή ησλ 

πλεπκαηηθψλ-Κσλζηαληηλνππνιηηηθψλ-ξηδψλ ηνπ. Έηζη, θζάζακε ζην 

1686, κε ην «Παηξηαξρηθφλ θαη πλνδηθφλ Γξάκκα εθδφζεσο», γηα λα 

επέιζεη θαλνληθή ηάμε θαη, επνκέλσο, θαη πλεπκαηηθή εξεκία κεηαμχ 

Κηέβνπ θαη Μφζραο, νκνθχισλ θαη νκνγιψζζσλ κελ, φρη φκσο θαη 
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νκνηξφπσλ, άιισλ, δειαδή,πνιηηηζκηθψλ θαηαβνιψλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ 

δε. Βέβαηα, επηδηψθεην θαη ε πξνζηαζία ηνπ νκνδφμνπ Σζάξνπ ηεο 

Μφζραο. Σν ζπνπδαίν θαη αλεθηίκεην θαλνληθφ απηφ θείκελν-εχξεκα ζα 

καο απαζρνιήζεη εηδηθφηεξα εδψ. πληζηά ην έξεηζκα-θιεηδί ιχζεσο ηνπ 

ζεκεξηλνχ νπθξαληθνχ εθθιεζηαζηηθνχ Εεηήκαηνο. 

 Σν Κίεβν, ζήκεξα, ιφγσ ηδίαο ηζηνξίαο θαη ηδίνπ πνιηηηζκνχ, δει. 

ηδηνπξνζσπίαο, ζέιεη θαη ηελ εθθιεζηαζηηθή ρεηξαθέηεζή ηνπ, αθνχ 

έρνπλ ζπληειεζζεί λέεο γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο, κε ηελ παηαγψδε πηψζε 

ηεο νβηεηηθήο απηνθξαηνξίαο, έλεθα ηεο νπνίαο πξνέθπςε αλεμάξηεην 

θξάηνο, απηφ ηεο Οπθξαλίαο, κε ηζηνξηθή πξσηεχνπζα απηήλ ηνπ Κηέβνπ. 

Ήηαλ θπζηθή ηζηνξηθή ζπλέπεηα ησλ ρξηζηηαληθψλ ξηδψλ, θαηά ηα 

αλσηέξσ, λα αλαδεηήζνπλ νη Κηεβηλνί ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο ξίδεο ζηελ 

Κσλ/πνιε, ζηελ θαλνληθή, δει., δηθαηνδνζία ηνπο, πνπ dejureδηαρξνληθά 

απφ ην 1686 σο ζήκεξα πθίζηαηαη, δηφηη ην defactoζπληειέζηεθε απφ ην 

Παηξηαξρείν Μφζραο εμ πθαξπαγήο αληηθαλνληθψο, σο εμήο. 

Γ-Γ4. Ζ Παηξηαξρηθή Σηκή ζηνλ απηνθέθαιν ήδεMεηξνπνιίηε 

Μφζραο ιέγεηαη φηη «ππήξμε ηέθλνλ ηεο ηζαξηθήο ζειήζεσο». Σν 

βάπηηζκά ηεο φκσο ην θαλνληθφ έθακε ηδηνπξνζψπσο ν Οηθνπκεληθφο 

Παηξηάξρεο Ηεξεκίαο Β’ ζηελ Μφζρα, ην 1589 (Ηαλ), ππφ πεξίεξγεο, 

βέβαηα, εμσηεξηθέο ζπλζήθεο (ν ξφινο Γθνπληνχλσθ, ζπκβνχινπ ηνπ 

ηζάξνπ). Αζρέησο ηνχηνπ, ε νπζία είλαη κηα φηη ζηελ κνζρνβηηηθή 

ζπλείδεζε ήηαλ εδξαησκέλε ε πεπνίζεζε φηη ηελ Παηξηαξρηθή Σηκή 

πξσηνβνχισο κφλν ε Μήηεξ Δθθιεζία Κσλ/πφιεσο κπνξνχζε λα 

πξνζθέξεη θαη λα αλαθνηλψζεη-ζπλδηαβνπιεπνκέλε-ζην ηφηε 

Παλνξζφδνμν χζηεκα Γηνηθήζεσο, πνπ ήηαλ ηα Πξεζβπγελή 

Παηξηαξρεία ηεο Αλαηνιήο. πσο θαη έηζη επξάρζε, θαζψο πξνειέρζε. 

 Δίρε πξνεγεζεί ε παξνπζία, πεξί ην 1586, ηξία ρξφληα πξηλ, ζηελ 

Μφζρα ηνπ Παηξηάξρνπ Αληηνρείαο. Εεηήζεθε απ’ απηφλ ε απφδνζε 

ζηνλ Μφζραο Παηξηαξρηθήο Σηκήο. Απηφο φκσο δήισζε αλαξκνδηφηεηα. 

Τπνβιήζεθε φκσο παξάθιεζε λα εηζεγεζεί ζηνπο Παηξηάξρεο ηεο 

Αλαηνιήο (Κσλ/πφιεσο, Αιεμαλδξείαο, Ηεξνζνιχκσλ) ζεηηθά γηα ην 

δήηεκα. Δθείλνο ην ππνζρέζεθε, πξνπέκθζεθε «κεηά βαΐσλ θαη 

θιάδσλ», αιιά ζηε ζπλέρεηα «ζηγή ηρζχνο» αθνινχζεζε απφ κέξνπο ηνπ 

πξνο ηελ Μφζρα. Μα, δελ ήηαλ ν αξκφδηνο πξνο ηνχην! Γειαδή γηα 

αλάιεςε πξσηνβνπιίαο.  

 Παξ’ φηη επηρεηξεκαηνινγείηαη φηη δηθαηνχην ηφηε, ιφγσ 

γεσπνιηηηθνχ θχξνπο ηεο ηζαξηθήοο Μφζραο, ε Δθθιεζία Μφζραο λα 

απνθηήζεη ηελ παηξηαξρηθή ηηκή, ελ ηνχηνηο ηα απ’ αξρήο πξάγκαηα 

δήισλαλ ην αληίζεην. Έιιεηπε ε ζηνηρεηψδεο θαλνληθή σξηκφηεηα. Ο 

πνιχο παηξηάξρεο Μφζραο Νίθσλ (1652-1666 ζηνλ παηξηαξρηθφ ζξφλν 

Μφζραο) ήιζε ζε ζχγθξνπζε κε ην ηζαξηθφ θαηεζηεκέλν, θαίηνη ήηαλ 

επηζηήζηνο θίινο ηνπ Σζάξνπ. Έηζη, ζπλήζσο, γίλεηαη δηα ηεο ηζηνξίαο κε 

ηνπο επηζηήζηνπο θίινπο. Δπέβαιε ν Νίθσλ αλάζεκα ζηελ ηζαξηθή 
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εμνπζία. Δίρε ζεσξήζεη εαπηφλ, αληηθαλνληθά, βέβαηα, Κεθαιή ηνπ 

ζενθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Μφζραο. Φπζηθά, ζε επίπεδν 

εθθιεζηαζηηθήο δηνηθήζεσο, ε Η. χλνδνο ησλ ππ΄ απηφλ κεηξνπνιηηψλ 

θαη επηζθφπσλ θαη ηα άιια ππνθείκελα φξγαλα δηνηθήζεσο ήζαλ 

δηαθνζκεηηθά, απφιπηα ππνηαγκέλα ζ’ απηφλ φξγαλα. Ζ παηξηαξρηθή 

εμνπζία απνξξφθεζε πιήξσο, θαη’ νπζία, ηνλ ζπλνδηθφ ζεζκφ. 

Απνηέιεζκα ηεο ζπλνιηθήο απηήο θξίζεσο ήηαλ ε εθνχζηα παξαίηεζή 

ηνπ. Πξσηνβνπιία, δίθελ πνιηηεηαθνχ εθθιήηνπ, ηνπ Σζάξνπ ζηνλ Οηθ. 

Παηξηάξρε (επηζηνιή επη. 1664) νδήγεζε ζηελ Μείδνλα χλνδν ηεο 

Μφζραο, ην 1666, ησλ Παηξηαξρψλ ηεο Αλαηνιήο. Απηή επέβαιε ηελ 

νξηζηηθή θαζαίξεζε Νίθσλνο. 

 Με ηελ πξνζάξηεζε-ζπλάξηεζε ηεο Ζγεκνλίαο Κηέβνπ ζηελ 

Ζγεκνλία Μφζραο, ην 1654, ηξία ρξφληα κεηά ηελ αλάξξεζε ηνπ 

Νίθσλνο ζηνλ παηξηαξρηθφ ζξφλν, (1652), εχθνια αμηνινγείηαη φηη ην 

θαλνληθφ θαζεζηψο Ηεξεκίνπ Β’ ζην Κίεβν ζα ακθηζβεηείην απφ ηνλ 

Νίθσλα θαη ηνπο δηαδφρνπο ηνπ, φπσο θαη έγηλε. Δμ νπ θαη νη ζπλερείο 

αληηδξάζεηο ηνπ ιανχ, ηνπ θιήξνπ, ησλ αξρφλησλ ηνπ Κηέβνπ ζηελ ηάζε 

απνξξνθήζεσο πιήξνπο ηεο κεηξνπφιεσο Κηέβνπ απφ ην Παηξηαξρείν 

Μφζραο. Έλαο ηξηαθνληαεηήο πφιεκνο εθθιεζηαζηηθφο-ηεξφο πφιεκνο ζε 

εμέιημε, πξνείπακε, γηα λα επέιζεη ηειηθά εηξήλε θαη εξεκία 

ηεξνθαλνληθή, ην 1686 κ.Υ., επί ηνπ δηαδφρνπ ηνπ Νίθσλνο Ησαθείκ, 

αθνχ ν Νίθσλ νδεγήζεθε ζηελ θπιαθή θαη γηα πνιινχο άιινπο ιφγνπο 

απφ ηνλ η. επηζηήζην θίιν ηνπ, ηνλ Σζάξν, κάιινλ απφ ην πέξημ απηνχ 

ηζαξηθφ πεξηβάιινλ ησλ βνγηάξσλ. Ο κεηξνπνιηηηθφο ζξφλνο Κηέβνπ 

είρε θαηαζηεί ην κήινλ ηεο έξηδνο 

 Δπηηφπνπ, νη Κηεβηλνί θιεξηθνί, ιαφο θαη άξρνληεο δελ δέρνληαλ 

επηβνιή εθινγήο,ρεηξνηνλίαο θαη ελζξνλίζεσο κεηξνπνιίηνπ Κηέβνπ απφ 

ηνλ Παηξηάξρε Μφζραο. Δθείλνο επέκελε πξνο ηνχην, εμ πθαξπαγήο 

αληηθαλνληθήο κεηξνπφιεσο, ππαγνκέλεο ζηελ Δθθιεζία Κσλ/πφιεσο, 

θαηά ηα γλσζηά πξνιερζέληα. Μφιηο ην 1685, έλα ρξφλν πξηλ ην 1686, 

δέρζεθε ηελ ελζξφληζε απφ ηνλ Μφζραο Ησαθείκ ν «Κηέβνπ» Γεδεψλ. 

Κνξχθσζε αληηδξάζεσλ. Ζ Κιεξηθνιατθή Κηέβνπ, φπσο ηελ είρε 

νξγαλψζεη πξηλ εθαηφ ρξφληα ν Ηεξεκίαο Β’, ην 1589, ζεψξεζε 

πξνβιεκαηηθή θαη αληηθαλνληθή ηελ κεηξνπνιηηηθή ηηκή Γεδεψλ απφ ηνλ 

Ησαθείκ Μφζραο, ακθνηέξσλ ζθεηεξηζηψλ θαλνληθήο αξρήο, πνπ 

αλέηξερε ζηελ Κσλ/πνιε θαη φρη ζηε Μφζρα.  Ζ Κηεβηλή νξζφδνμε 

ζπλείδεζε ήζειε ιχζε ζε ζπλεξγαζία Σζάξνπ-Υαηκάλνπ κε ηελ 

Κσλ/πνιε, γηα λα θζάζνπκε ζην 1686 αθ’ ελφο θαη αμηνπνίεζε ηνπ 3
νπ

 

άξζξνπ ηεο ζπλζήθεο Αληξνχζνβν, Ηαλ. 1667: «νη πάζεο ηάμεσο Ρψζζνη 

(Κηεβηλνί ελλ.) ειεπζεξίαλ έρσζηλ εηο ηελ ρξήζηλ ηεο ειιεληθήο 

πίζηεσο…». Θα ηνλ μαλαδνχκε ηνλ Παηξηάξρε Μφζραο Ησαθείκ ζην 

Παηξηαξρηθφ θαη πλνδηθφ Γξάκκα Δθδφζεσο, ηνπ 1686 κ.Υ. 
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 Οη πξνβιεκαηηθέο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο αξκνληθήο ηζαξηθνχ θαη 

παηξηαξρηθνχ ζεζκνχ ζηελ Μφζρα νδήγεζαλ ηνλ παλίζρπξν γλσζηφ καο 

Μ. Πέηξν ζηελ πξσηφβνπιε, πνιηηεηνθξαηηθά κελ, αληηθαλνληθά δε, 

θαηάξγεζε ηνπ παηξηαξρηθνχ ζεζκνχ, ην 1721 (35 ρξφληα κεηά ην 1686 

κ.Υ. θαη 100 ρξφληα πεξίπνπ κεηά ην ηζηνξηθφ έηνο 1589 κ.Υ.). Ζ 

δηαδηθαζία πξνβιεκαηηζκνχ άξρηζε λα θπνθνξείηαη κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 

Παηξηάξρνπ Μφζραο Αδξηαλνχ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ ζσηεξίνπ έηνπο 1700. 

Ο ζξφλνο παξέκελε θελφο, επί 20εηία, ζρεδφλ. 

 Ση έθακε ν Μ. Πέηξνο, θαηφπηλ ηνχηνπ; ηελ ζέζε ηνπ Παηξηάξρνπ 

δηφξηζε ηελ Αγησηάηε Γηνηθνχζα χλνδν, ππαγνκέλε φκσο ζην 

Κξάηνο, πξνηεζηαληηθήο επηξξνήο. Δηζήγαγε, κάιηζηα, πξψηνο απηφο, 

ηνλ ζεζκφ ηνπ Απηνθξαηνξηθνχ Κπβεξλεηηθνχ Δπηηξφπνπ ζηελ χλνδν, 

γηα λα ειέγρεη θαη εγθξίλεη ηηο πξάμεηο-απνθάζεηο ηεο. Σν ηφηε 

Παλνξζφδνμν χζηεκα Γηνηθήζεσο, Ζ Σεηξαξρία («Σεηξαθηχο») ησλ 

Πξεζβπγελψλ Παηξηάξρσλ θαη ε κία Πξεζβπγελήο Απηνθέθαινο 

Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ, κε πξσηνβνπιία ηεο Πξσηνζξφλνπ Μεηξφο 

Δθθιεζίαο Κσλ/πφιεσο, αλέρζεθε ην λέν εθθιεζηαζηηθφ θαζεζηψο, γηα 

ιφγνπο κείδνλνο ηεο Δθθιεζίαο σθειείαο, θαη’ νηθνλνκία, πξνο απνθπγή 

ρίζκαηνο. Δμ άιινπ, θαη ηα Πξεζβπγελή Παηξηαξρεία είραλ θαη απηά 

ηνπο δηθνχο ηνπο εζσηεξηθνχο πεξηζπαζκνχο, ιφγσ αλαγθαίσλ 

«ζπκκεηαβνιψλ», δει. επειίθησλ πξνζαξκνγψλ. 

 Σφζν ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν φζν θαη ηα άιια Πξεζβπγελή 

Παηξηαξρεία αλαγλψξηζαλ ηελ «Αγίαλ θαη Ιεξάλ χλνδνλ» ηνπ Μ. 

Πέηξνπ. Δηδηθφηεξα, ν Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο Ηεξεκίαο Γ’ (1723, εηο 

δηαδνρή Ηεξεκία Β’, ηνπ 1589 κ.Υ.), θαηά κήλα επηέκβξην, 23 ηνπ 

κελφο, κε Παηξηαξρηθφ θαη πλνδηθφ Γξάκκα, θαηφπηλ αηηήζεσο γξαπηήο 

ηνπ Μ. Πέηξνπ, δεισηηθήο ηεο αλαγσγήο ηεο Παηξηαξρηθήο Σηκήο ζηελ 

Μεηέξα Δθθιεζία Κσλ/πφιεσο, απαληά ζηνλ Μ. Πέηξν: «ηελ 

δηνξηζζείζαλ χλνδνλ είλαη θαη ιέγεζζαη εκεηέξα ελ Υξηζηψ αδειθή 

Αγία θαη Ηεξά χλνδνο…». Δίλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ ην γξάκκα Μ. 

Πέηξνπ πξνο Παηξηάξρε, πιήξνπο αθνζηψζεσο. 

 Γπλεηηθά νκηινχληεο, ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη ην 

Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, σο απφιπηα πξσηφβνπιε Αξρή ζπληνληζκνχ 

ηεο Παηξηαξρηθήο Σηκήο ζηνλ Μφζραο, ζα είρε θάζε θαλνληθφ δηθαίσκα 

λα αλαθαιέζεη, δηα ηελ ηφζν ηξσζείζα θαλνληθή ηάμε, ηα θαλνληθά 

θείκελα ηνπ 1589, 1590, 1593 κ.Υ., θαη ηελ, θαη’ αθνινπζία, θαλνληθή 

πκθσλία ηνπ 1686 κ.Υ.,πνπ θη απηή πεηάρζεθε ζηνλ θάιαζν ησλ 

αρξήζησλ. Σν θξάηνο θαηέιπζε ηελ Παηξηαξρηθή Αμία θαη αλέρζεθε, 

πάιη γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο, ε Σεηξαξρία ησλ Παηξηαξρψλ, κε 

πξσηνβνπιία ηνπ Οηθνπκεληθνχ. Θα έδηλε ζεκαζία ζην «Παηξηαξρηθφλ 

θαη πλνδηθφλ Γξάκκα εθδφζεσο», ηνπ Ηνπλίνπ 1686; 

κσο, ε ηζηνξία εθδηθείηαη, δηδάζθνπζα. Ήιζε θαηξφο, επί ησλ 

εκεξψλ καο, θαη ην «Γξάκκα εθδφζεσο» απηφ ηηκήζεθε δηα ηεο 
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θαλνληθήο, ipso jure, άξζεσο θαη επηζήκνπ θαηαζέζεψο ηνπ ζηα επίζεκα 

ηζηνξηθά Αξρεία ηνπ Παηξηαξρείνπ Κσλ/πφιεσο, άξα θαη επηζηξνθήο 

ζηελ antequemθαλνληθή θαηάζηαζε, ηεο πιήξνπο θαη ηειείαο ππαγσγήο 

ηεο Mεηξνπφιεσο Κηέβνπ ζηελ θπζηθή δηθαηνδνζία ηεο, ζηελ Μεηέξα 

ηεο Δθθιεζία Κσλ/πφιεσο (βι. Αλαθνηλσζέλ Οηθ. Παηξηαξρείνπ, 11 

Οθη. 2018) 

Γ-Γ5. Παξέλζεζε δηδαθηηθή. Σν θαζεζηψο ηνπ 1721 ιεηηνχξγεζε 

σο θαθφ πξνεγνχκελν γηα ηελ ππφ βαπαξνθξαηία πξψηε εθθιεζηαζηηθή 

δηνξγάλσζε ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο κεηά ηε δνινθνλία ηνπ 

Μεγάινπ Ησ. Καπνδίζηξηα. Ήηαλ ε πξσηφβνπιε πξφηαζε ηεο Διιεληθήο 

Κπβεξλήζεσο ζην Παηξηαξρείν (1848-1850) γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ 

ζπλνδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Αζήλα, ηχπνπ Μ. Πέηξνπ, ζην απηνθέθαιν 

ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, κε ΚπβεξλεηηθφΒαζηιηθφ Δπίηξνπν ζηηο 

εξγαζίεο ηεο πλφδνπ. Σν Παηξηαξρείν, ε Μ. Δθθιεζία, δέρζεθε ηνχην- 

εγλψξηδε ην ζπλνδηθφ ζχζηεκα, εμάιινπ, αθνχ ην είρε επεπινγήζεη θαη’ 

νηθνλνκία γηα ην Παηξηαξρείν Ρσζίαο, επί Ηεξεκίνπ Γ’, ην 1723-αιι’ ππφ 

φξνπο θαλνληθφηεξεο εθθιεζηαζηηθήο απηνηέιεηαο ζην Βαζίιεην ηεο 

Διιάδνο, κε ηνλ Σφκν απηνθεθαιίαο ηνπ 1850, ζηελ θαλνληθή αξρή «ηεο 

ζπκκεηαβνιήο». 

 Γηα πξψηε θνξά κεηά ην 1850 θαη ππφ ηελ επίδξαζε ηεο θαθήο 

εθθιεζηαζηηθήο δηνηθήζεσο απφ 1833 σο 1850, ξσζηθήο εκπλεχζεσο, 

δει. κεηά 175 ρξφληα, ε Δθθιεζία ηεο Διιάδνο, κε ην χληαγκα ηνπ 

1975 θαη ηνλ Καηαζηαηηθφ Υάξηε ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο,  ηνπ 1977 

(άξηζηα θείκελα θαλνληθήο θαη ελλφκνπ ηάμεσο ζηελ ειιεληθή 

Δπηθξάηεηα) απηνδηνηθείηαη, ζε ζπλεξγαζία φκσο κε ηελ Πνιηηεία, ζηελ 

βάζε δηαθξηηψλ επθξηλψλ ζρέζεσλ, θαηά ην άξζξν 3 ηνπ πληάγκαηνο: 

3.1 «Ζ Οξζφδνμνο Δθθιεζία ηεο Διιάδνο, θεθαιήλ γλσξίδνπζα ηνλ 

Κχξηνλ εκψλ Ηεζνχ Υξηζηφλ, ππάξρεη αλαπνζπάζησο ελσκέλε 

δνγκαηηθψο κεηά ηεο ελ Κσλζηαληηλνππφιεη Μεγάιεο θαη πάζεο άιιεο 

νκνδφμνπ ηνπ Υξηζηνχ Δθθιεζίαο, ηεξνχζα απαξαζαιεχησο, σο εθείλαη, 

ηνπο ηεξνχο απνζηνιηθνχο θαη ζπλνδηθνχο θαλφλαο θαη ηαο ηεξάο 

παξαδφζεηο. Δίλαη απηνθέθαινο θαη δηνηθείηαη ππφ ηεο Ηεξάο πλφδνπ 

ησλ ελ ελεξγεία Αξρηεξέσλ θαη ηεο εθ ηαχηεο πξνεξρνκέλεο Γηαξθνχο 

Ηεξάο πλφδνπ, ζπγθξνηνπκέλεο σο ν Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ηεο 

Δθθιεζίαο νξίδεη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Παηξηαξρηθνχ Σφκνπ 

ηεο θζ’ (29) Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 1850 θαη ηεο πλνδηθήο Πξάμεσο ηεο 4
εο

 

επηεκβξίνπ 1928». 3.2 Σν πθηζηάκελνλ εηο νξηζκέλαο πεξηνράο ηνπ 

Κξάηνπο εθθιεζηαζηηθφ θαζεζηψο δελ αληίθεηηαη εηο ηαο δηαηάμεηο ηεο 

πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ». Ο Αζελψλ εμειίρζεθε ζε Πξφεδξν ηεο 

Ηεξάο πλφδνπ θαη Πξνθαζήκελνηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο. 

 Γηα ηελ ηζηνξία λα πνχκε θαη κφλν φηη ν Βαζηιηθφο ή 

Κπβεξλεηηθφο Δπίηξνπνο ηνπ ΤΠΔΠΘ ηφηε, θαηά ηνλ αθξηβή ηχπν ηνπ 

Απηνθξαηνξηθνχ Δπηηξφπνπ ηνπ Μ. Πέηξνπ, ζηηο εξγαζίεο ηηο Η. πλφδνπ 
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ηεο «Δθηάθηνπ Πνιπκεινχο πλφδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο», ηνπ 

1974 (αξρέο Ηνπιίνπ), γηα ηειεπηαία θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ θνζκηθνχ 

απηνχ ζεζκνχ παξέζηε ζηηο εξγαζίεο ηεο, ζην πξφζσπν ηνπ 

ππνθαηλνκέλνπ, επρεζέληνο θαηά ηελ αγφξεπζή ηνπ λα είλαη ε ηειεπηαία 

θνξά πνπ Κπβεξλεηηθφο Δπίηξνπνο λα παξίζηαηαη ζηηο εξγαζίεο ηεο, 

φπεξ θαη εγέλεην. Σν εγθξηζέλ ηφηε ζρέδην Καηαζηαηηθνχ Υάξηνπ 

απέξξηπηε ηνλ ζεζκφ απηφ, έηζη δε θαη ζεζκνζεηήζεθε, κεηά πνιιαπιέο 

δηαβνπιεχζεηο, ην 1977, θαηά ην 3 άξζξν ηνπ πληάγκαηνο, ηνπ 1975. 

 Δπίζεο, γηα πξψηε θνξά ζε ρέδην Καηαζηαηηθνχ Υάξηνπ, πνπ 

ζεζκνζεηήζεθε, νξίδεηαη-θαη έρεη ζεκαζία απηφ ζήκεξα, εηδηθφηεξα-ε 

αξρή ηεο εθθιήηνπ πξνζθπγήο ή ηνπ εθθιήηνπ. Δλζπκείηαη ζαλ ζήκεξα ν 

ππνθαηλφκελνο, φηαλ, 2-4 Ηνπιίνπ 1974, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

Κπβεξλεηηθνχ Δπηηξφπνπ παξά ηε Ηεξά πλφδσ, παξέδηδε ηδηνρείξσο ην 

ρέδην εθείλν ζηελ Κσλ/πνιε, ζηηο δχν θνξπθέο ηεο Οξζνδφμνπ 

Ηεξαξρίαο, Υαιθεδφλνο Μειίησλα θαη άξδεσλ Μάμηκν. Ο ηειεπηαίνο, 

κάιηζηα, άξηζηνο γλψζηεο ηεο νξζνδφμνπ εθθιεζηνινγίαο θαη εθθι. 

Ηζηνξίαο, επέκελε, κε πεηζηηθή επηρεηξεκαηνινγία, γηα ηελ αλάγθε θαη 

έλλνκεο θαηαζηάζεσο ηεο Αξρήο ηεο εθθιήηνπ ζηνλ Καη. Υάξηε, πξνο 

κείδνλα σθέιεηα ππέξ ηεο ελφηεηνο ηνπ Παλνξζνδφμνπ ψκαηνο ηεο 

Ηεξαξρίαο ζηελ Καη’ Αλαηνιάο Οξζφδνμε Δθθιεζία, φπεξ θαη εγέλεην, 

θαη είλαη ππφδεηγκα θαη γηα θαηαζηαηηθά θαλνληθά θείκελα ζ’ φιεο ηηο 

θαηά Σφπνπο Απηνθέθαιεο Δθθιεζίεο, πνπ θείληαη θαη ππφ έλλνκε 

θαηάζηαζε. 

 

Δ. νβηεηηθφ θαζεζηψο θαη δνξπθφξνη ηνπ, 1917-1990. 

Παξάιιειε πηψζε κε ην ηζαξηθφ θαζεζηψο δχν κεγάισλ 

απηνθξαηνξηψλ, Οζσκαληθήο (500 πεξίπνπ ρξφληα) θαη 

Απζηξννπγγαξίαο (250 πεξίπνπ ρξφλσλ), κεηά ην πέξαο ηνπ α’ 

παγθνζκίνπ πνιέκνπ, 1914-1918. Δίλαη ε ηειεπηαία, ησλ εκεξψλ 

καο, 5
ε
 κεγάιε γεσπνιηηηθή εμέιημε, θαηά ηελ ηαπεηλή πξνζσπηθή καο 

γλψκε. 

Δ1. Ζ Δθθιεζία Ρσζίαο εηζέξρεηαη ζε κηα λέα πεξίνδν ηνπ βίνπ 

ηεο: ζπκβηψζεσο θαη ζπκκεηαβνιήο ελφο ζείνπ Καζηδξχκαηνο κε έλα 

αζετζηηθφ θαζεζηψο. Καη, ψ ηνπ ζαχκαηνο, ην 1917-1918 

απνθαζίζηαηαη ε Παηξηαξρηθή Σηκή  ζην πξφζσπν ηνπ πνιιά 

δεηλνπαζήζαληνο Παηξηάξρε Μφζραο Σχρσλνο, σο «Φχιαθνο ηνπ 

Παηξηαξρηθνχ Θξφλνπ».Λίγν πξηλ, ηέιε Γεθεκβξίνπ 1916, δνινθνλείηαη 

ε πην δηεθζαξκέλε έθθξαζε ηνπ θνζκηθνχ θαη εθθιεζηαζηηθνχ 

θαηεζηεκέλνπ ηεο Σζαξηθήο Ρσζίαο, ν Γξεγφξηνο Ραζπνχηηλ, 

Απηνθξαηνξηθφο χκβνπινο. Οη πξάμεηο ηνπ είραλ θαηαξξαθψζεη ηνπο 

ζεζκνχο ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο Δθθιεζίαο. Σνλ Σχρσλαδηεδέρζε ν 

έξγηνο, ην 1925, θαη απηφλ ν Αιέμηνο, ην 1945. Σν θνκκνπληζηηθφ 

θαζεζηψο επέηξεςε ηελ Παηξηαξρηθή Σηκή γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, πνπ 
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ηελ αλέζηεηιε ν Μ. Πέηξνο, ηνλ έιεγρν ηεο δηνηθήζεσο ηεο Δθθιεζίαο 

Ρσζίαο δη’ ελφο πξνζψπνπ, ηνπ Παηξηάξρνπ. Καηέζηεζαλ νη 

Μπνιζεβίθνη, (πξσηαγσληζηέονη Κεξέλζθπ, Λέληλ, Σξφηζθη, ηάιηλ, 

Μνιφησθ 1917-1945), «θίινη εθ ηνπ κάκσλα ηεο αδηθίαο».  

Δλ ηνχηνηο, ε Ρσζηθή Δθθιεζία ππέζηε δεηλά αλεθδηήγεηα. Καηά 

δεθάδεο ρηιηάδεο αξρηεξείο, ηεξείο, κνλαρνί θαη επζεβείο πηζηνί ρξηζηηαλνί 

βαζαλίζηεθαλ θαη εθηειέζηεθαλ, θαηά ηνλ πιένλ απάλζξσπν ηξφπν. 

Δθθιεζίεο, Μνλαζηήξηα, Αγηάζκαηα θαη άιινη Η. Σφπνη Λαηξείαο 

βεβειψζεθαλ. Ζ Δθθιεζία ζηεξήζεθε ηεο ηεξήο πεξηνπζίαο ηεο, θαη φια 

απηά «θξίκαζηλ νηο νίδε Κχξηνο». Σν πξψην χληαγκα ησλ 

Μπνιζεβίθσλ, αξζξ. 13, δηαγφξεπε: «Γηα λα εμαζθαιηζζή εηο ηνπο 

εξγάηαο πξαγκαηηθή ειεπζεξία ζπλεηδήζεσο, ε Δθθιεζία ρσξίδεηαη ηεο 

Κπβεξλήζεσο θαη ην ζρνιείνλ ηεο Δθθιεζίαο. Ζ ειεπζεξία ηεο 

ζξεζθείαο σο θαη ηεο αληηζξεζθεπηηθήο πξνπαγάλδαο παξαρσξείηαη εηο 

πάληαο ηνπο πνιίηαο». Ομπηάηε ππήξμε, θαηφπηλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε 

δηαθήξπμε ηνπ Παηξηάξρε Σχρσλνο «σο Φχιαθνο ηνπ Παηξηαξρηθνχ 

Θξφλνπ» ζηνλ Λέληλ. Απνηέιεζκα: Ζ Δθθιεζία ελ δησγκψ, θαηά ηα 

πξνιερζέληα. 

 Ζ ηζηνξία φκσο έρεη γπξίζκαηα. Ζ εηζβνιή ηεο Γεξκαλίαο, ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 1941, ζηε Ρσζία έθεξε θνληά ηάιηλ θαη Μνιφησθ ζηνλ 

Παηξηάξρε έξγην, ζηε βάζε ηνπ «παηξησηηθνχ», ηψξα, θαζήθνληνο. Ζ 

Δθθιεζία αληαπνθξίζεθε. Μηα δηαηχπσζε ηνπ εξγίνπ ζηνλ ξσζηθφ 

νξζφδνμν ιαφ άιιαμε ηα πάληα. Έθεξε ηα πάλσ θάησ: «Η Δθθιεζία 

ηνπ Υξηζηνχ επινγεί πάληα νξζφδνμνλ, φζηηο ππεξαζπίδεηαη ηα 

ζχλνξα ηεο γεο ησλ παηέξσλ εκψλ». Αθνινχζεζαλ 23 εθθιήζεηο 

εξγίνπ. Ζ ζηάζε απηή ηεο Δθθιεζίαο Ρσζίαο ήηαλ ζχκθσλε πξνο ηελ 

δνγκαηηθή δηδαζθαιία ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο, θαηά ηελ νπνία ε 

εζληθή ηαπηφηεηα ησλ νξζφδνμσλ πηζηψλ ζηελ παηξίδα ηνπο είλαη 

γφληκε δηάζηαζε (Ισ. Καξκίξεο), αξθεί λα απνθεχγνληαη νη 

αθξφηεηεο. 
Ο ηάιηλ, ηελ αλάγθε θηινηηκία πνηνχκελνο, δεκνζίεπζε ην 1943 

ηα παηξηαξρηθά «παηξησηηθά» θείκελα ζε θαιαίζζεην βηβιίν «Η Ρσζηθή 

Οξζφδνμνο Δθθιεζία θαη ν Μέγαο Παηξησηηθφο Αγψλ».Oηφηε 

κεηξνπνιίηεο Λέληλγθξαλη Αιέμηνο, ν Παηξηάξρεο Μφζραο θαη φρη 

«Φχιαμ ηνπ Παηξηαξρηθνχ Θξφλνπ», ην 1945, κεηά ηνλ ζάλαην εξγίνπ, 

δηαθξηζείο ζηελ κάρε Λέληλγθξαλη, ηηκήζεθε ηδηαίηεξα θαη έγηλε δεθηφο 

απφ ηελ εγεηηθή δπάδα ηάιηλ-Μνιφησθ, ζηηο 4 επη. 1943. Μεηά κηα 

45εηία ην νβηεηηθφ χζηεκα θαηνη δνξπθφξνη, κεηαμχ απηψλ ε 

Οπθξαλία θαη ε Γ/βία, θαηέξξεπζαλ κε ηελ πεξεζηξφτθα θαη ηελ 

γθιάζλνζη ηνπ Γθνξκπαηζψθ 1988-1990.  

Δ2. Σν κεγάιν εξψηεκα είλαη ηη ζπλέβε αιήζεηα, θαη ε 

απηνθξαηνξία ησλ Μπνιζεβίθσλ-Κνκκνπληζηψλ, θαη ησλ Γνξπθφξσλ 

ηεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γηεζλνχο Κνκκνπληζηηθήο, δελ επέδεζε νχηε 100 
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ρξφληα, αιιά κφλνλ 75 ρξφληα; (ε βπδαληηλή επέδεζε – ε καθξνβηφηεξε – 

1339 ρξφλσλ, ε νζσκαληθή 500 ρξφληα, ε Σζαξηθή Ρσζία 350 ρξφληα θαη 

ε Απζηξννπγγαξία, πεξί ηα 250 ρξφληα). Δμ ηδίαο πείξαο θαηαζέηνπκε ηα 

εμήο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο λέεο γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο, πνπ αθνξνχλ 

θαη ζην Οπθξαληθφ θαη ζην θνπηαλφ δήηεκα φρη κφλν απφ γεσπνιηηηθήο 

αιιά θαη απφ γεσεθθιεζηαζηηθήο πιένλ απφςεσο, ζην Παλνξζφδνμν 

χζηεκα Γηνηθήζεσο ηεο θαη’ Αλαηνιάο Οξζνδνμίαο. 

 Σν κεγάιν γηαηί; γηα ηελ παηαγψδε πηψζε θαη ηφζν γξήγνξα, απηφ 

ην γηαηί πξνθήηεπζε ζηνλ ππνθαηλφκελν, σο κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή, 

ππνς. δηδάθηνξα, ζηελ Θενινγηθή ρνιή Βειηγξαδίνπ (1963-1967), ν 

λεναγηνθαηαηαγείο φζηνο Ηνπζηίλνο Πφπνβηηο, δέζκηνο δηα βίνπ ηνπ Σίην, 

πξνζσπηθά, ζηελ Η. Μνλή Σζέιηγηε παξά ην Βάιηεβν εξβίαο. ην 

γπλαηθείν κνλαζηήξη απηφ κεηέβαηλα πάληνηε «ηεξνθξπθίσο» «δηα ηνλ 

θφβνλ ησλ Ηνπδαίσλ», αθνχ ζηελ ίδηα παηξίδα ηνπ ν φζηνο ήηαλ 

personanongrata. Απαγνξεπφηαλ θάζε επίζθεςε ζ’απηφλ, ηδίσο 

αιινδαπψλ. 

 Καηά παξάθιεζε (1964) ηνπ αεηκλήζηνπ θαζεγεηνχ κνπ ζην 

ΔΚΠΑ Ησ. Καξκίξε, ζπκθνηηεηνχ ζηελ Αζήλα κε ηνλ Ηνπζηίλν 

Πφπνβηηο, δηδάθηνξα θαη απηφλ Θενινγίαο Αζελψλ, ζηνλ κεζνπφιεκν, 

ηνπ έζεζα ζην Σζέιηγηε ην εξψηεκα, ην 1965, πσο βιέπεη ην κέιινλ ηεο 

Γ/βίαο. Καη ε απάληεζε, ζαλ ζήκεξα,επηιέμεη: « παηδί κνπ, - ήκνπλ ηφηε 

23 εηψλ - ζνπ θάκλσ κηαλ πξνθεηεία. Σα θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα ζα 

πέζνπλ φρη απ’ έμσ κε πφιεκν, αιιά απφ κέζα, απφ κφλα ηνπο». Σνλ 

μαλαξσηψ: «Πσο απηφ ζα γίλεη, Γέξνληα;». Καη ε απάληεζε: 

«Καζεζηψηα πνπ είλαη ζεκειησκέλα ζηελ ηπξαλλία ησλ ιαψλ θαη ζηελ 

ςεχηηθε-νπηνπηθή ηδενινγία πίπηνπλ απφ κφλα ηνπο. Έηζη ζα γίλεη, θαη 

πνιχ γξήγνξα. Δγψ δελ ζα δψ. π, φκσο, ζα δήζεηο ηελ κεγάιε απηή 

πηψζε. Σφηε ζα ζαο πξνθχςεη ζηελ Διιάδα ην Μαθεδνληθφ, ππφ λέα 

κνξθή. Απηά λα δηαβηβάζεηο ζηνλ πνιπζέβαζην θίιν κνπ θαζεγεηή ζνπ 

Ησ. Καξκίξε».Έηζη θαη έγηλε, ην 1988-1990, γηα λα καο πξνθχςνπλ ηα 

ζεκεξηλά γεσπνιηηηθά πξνβιήκαηα. Ο φζηνο πέζαλε ην 1979, δέθα 

ρξφληα πξηλ ηελ κεγάιε πηψζε. Γηαιχζεθε ε νβηεηία θαη  ε Γ/βία γηα λα 

καο πξνθχςνπλ ην θνπηαλφ-Μαθεδνληθφ θαη ην Οπθξαληθφ ηνπ Κηέβνπ 

θαη ζπλεθδνρηθά ην εθθιεζηαζηηθφ Εήηεκα ησλ δχν αλεμάξηεησλ ρσξψλ, 

πιένλ.  

Μηα ιεπηνκέξεηα, αθφκε, αμηφινγε, φκσο. ηελ δηνηθεηηθή 

δηαλνκή εδαθψλ, ζχλεζεο θαηλφκελν ζηελ Γηεζλή Κνκκνπληζηηθή σο 

εμνπζία, ε Κξηκαία (αξραία Υεξζψλα) αθεξέζεθε απφ ηε Ρσζία επί 

Υξνπζηζψθ θαη πξνζαξηήζεθε ζηελ Οπθξαλία (ηψξα θαηέρεηαη πάιη 

απφ ηε Ρσζία, κε ηα πξφζθαηα εκθπιηνπνιεκηθά ζηελ Αλαηνιηθή 

Οπθξαλία) θαη ε Νφηηα Παιαηά εξβία, Γηνίθεζε Βαξδαξίνπ σο ην 1943, 

αθεξέζεθε απφ ηελ εξβία γηα λα πξνθχςνπλ ε «νζηαιηζηηθή 

Γεκνθξαηία Μαθεδνλίαο» Σίην, ησλ θνπίσλ, θαη ηψξα, κεηά ην 1990, ε 
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π.Γ.Γ.Μ., ππνςεθία γηα λέν νλνκαηνινγηθφ βάπηηζκα «Γεκνθξαηία 

Βφξεηαο Μαθεδνλίαο». 

E3.Τπφ ηηο λέεο, ινηπφλ, γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο, ε Οξζφδνμε 

Δθθιεζία-Μεηξφπνιε Κηέβνπ Οπθξαλίαο θαη ε Οξζφδνμε Δθθιεζία 

ζηελ π.Γ.Γ.Μ, ε Μεηξφπνιε θνπίσλ ηνπ εξβηθνχ Παηξηαξρείνπ 

Βειηγξαδίνπ, ζην πξφζσπν ζήκεξα ηεο ηζηνξηθήο Αξρηεπηζθνπήο 

Αρξίδνο, επηζπκνχλ θαη νθείινπλ, εμεξρφκελεο απφ ηα ρίζκαηα, 

πνιηηηθά ή δηνηθεηηθά ή εθθιεζηαζηηθά, λα αλαζπληαρζνχλ, θαηά ηελ 

θαλνληθή ηάμε ηεο «ζπκκεηαβνιήο», γηα λα εληαρζνχλ ζην Δπίζεκν 

χζηεκα Γηνηθήζεσο ηεο θαη’ Αλαηνιάο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο. Καη γηα 

κελ ην ζθνπηαλφ εθθιεζηαζηηθφ δήηεκα, ηα πξάγκαηα είλαη 

ζπληεηαγκέλα θαλνληθά, δηφηη ε εδψ θαλνληθή δηθαηνδνζία είλαη ζε 

ζηέξεεο βάζεηο ζηελ δηθαηνδνζία ηεο «Ζλσκέλεο Δθθιεζίαο-

Παηξηαξρείνπ Βειηγξαδίνπ», πνπ απηφ θαη κφλν έρεη ηηο ζρεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο, θαηφπηλ θαη ηεο πκθσλίαο ηεο Νίζζεο εξβίαο, ηνπ 

2002, κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ, πνπ φκσο ζακπφηαξε ην θαζεζηψο 

Γθξνπέθζθπ.  

ήκεξα, ηα πξάγκαηα ζηα θφπηα είλαη θαιχηεξα. Γηα δε ην 

νπθξαληθφ εθθιεζηαζηηθφ πξφβιεκα, ην Ρσζηθφ Παηξηαξρείν, έρνληαο 

δηα ηεο ηζηνξίαο, σο γλσζηφ, ηελ ηάζε απνξξνθήζεσο ηνπ Κηέβνπ, 

αληηδξά ζηελ πνιηηηθή θαη ιατθή ηνπ λένπ θξάηνπο ηνπ Κηέβνπ-

Οπθξαλίαο βνχιεζε λα απνθηήζεη απηνηέιεηα εθθιεζηαζηηθή απφ ην 

Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, πνπ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην θαλνληθφ 

θείκελν ηνπ 1686 κ.Υ., είλαη έθηνηε σο ζήκεξα δηθαηνδνζία ηνπ. Ζ 

επίθιεζε 300 θαη πιένλ ρξφλσλ, ππφ ξσζηθή εθθιεζηαζηηθή 

δηθαηνδνζία, εμ πθαξπαγήο, δελ ηζρχεη γηα ηα θαλνληθά θείκελα. Γη’ απηά 

«ρίιηα ρξφληα σο κηα κέξα».Δπηπιένλ, νη πνιεκηθέο ζπξξάμεηο ζήκεξα 

κεηαμχ Ρσζίαο θαη Οπθξαλίαο, κεηαμχ Μφζραο θαη Κηέβνπ, 

απνκαθξχλνπλ ηνπο δχν ιανχο πνιχ πεξηζζφηεξν κεηαμχ ηνπο. 

 

5. Η Μεηξφπνιε Κηέβνπ ηεο Οπθξαλίαο 

5α. Πξψηε θνξά ζηελ αθαδεκατθή κνπ ιεηηνπξγία σο 

εθθιεζηαζηηθνχ ηζηνξηθνχ βξίζθνκαη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, δεηιά 

δεηιά απφ ηνλ Μάτν θαη εθξεθηηθά απφ ηνλ επηέκβξην θ.ε. ηνπ 

ελεζηψηνο έηνπο 2018 ελψπηνλ ελφο ειεθηξνληθνχ θαη δεκνζηνγξαθηθνχ 

ζξεζθεπηηθνχ πνιέκνπ. Έρσ γίλεη δέθηεο ελφο corpusειεθηξνληθψλ 

ζειίδσλ πεξίπνπ 1000 (ρηιίσλ), θπξίσο γηα ηελ Μεηξφπνιε Κηέβνπ θαη 

πνιχ δεπηεξεπφλησο γηα ηελ Αξρηεπηζθνπή Αρξίδνο, ζην θαλνληθφ θαη 

ζην ζρηζκαηηθφ κέξνο ηεο, θαηφπηλ ησλ ελ εμειίμεη γεσπνιηηηθψλ λέσλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 Αμηνινγψληαο ηα ειεθηξνληθά θείκελα-πιηθά απηά θαζ’ εαπηά θαη 

ζπγθξίλνληάο ηα κεηαμχ ηνπο, θαηαιήγνπκε αβίαζηα ζην γεληθφ 

ζπκπέξαζκα φηη ε αηηία εμαγσγήο ηνπ πνιέκνπ απηνχ θείηαη ζηελ 
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Μφζρα. Πξνζθπλνχκε βαζέσο θαη γνλπθιηλψο ηνλ επζεβή νξζφδνμν ιαφ 

ηεο Ρσζίαο, ππφδεηγκα βαζεηάο επζεβείαο γηα φιν ηνλ Κφζκν ηεο 

Οξζνδνμίαο κε ηηο κπξηάδεο αγίσλ θαη καξηχξσλ ηεο πίζηεσο. Έλαο απ’ 

απηνχο ηεο πεξηφδνπ ηεο αζένπ ζνβηεηνθξαηίαο, ν άγηνο ηαηξφο Λνπθάο, 

Αξρηεπίζθνπνο πκθεξνππφιεσο Κξηκαίαο, ηηκψκελνο ηδηαίηεξα ζηελ 

Διιάδα.  

Γπζηπρψο, φκσο, ε εθθιεζηαζηηθή εγεζία ηνπ Παηξηαξρείνπ 

Μφζραο δελ δηδάζθεηαη δηαρξνληθά απφ ηνλ ιαφ απηφ. Δπί κηζφ αηψλα 

θαη πιένλ, πνπ παξαθνινπζψ σο εθθιεζηαζηηθφο ηζηνξηθφο ηηο εμειίμεηο 

ζηνλ Κφζκν ηεο Οξζνδνμίαο, δηαπηζηψλσ φηη ε εγεζία ηεο Δθθιεζίαο 

απηήο ζπληζηά κφληκν θαλνληθφ πξφβιεκα ζην Παλνξζφδνμν χζηεκα 

Γηνηθήζεσο θαη δσήο ηεο θαη’ Αλαηνιάο Οξζνδνμίαο. Σν ηαξάζζεη, γηα 

λα επηζχξεη ηελ πξνζνρή καο ε δηαηχπσζε φηη ην Παηξηαξρείν Μφζραο 

δξα σο «ν ηαξαμίαο» ηνπ. Φεπηναθέθαια, ςεπηναπηφλνκα, 

δηαγθνληζκφο αιαδνληθφο γηα Πξνεδξείεο ή πκπξνεδξείεο, πξφθιεζε 

ρηζκάησλ, απνρή απφ Παλνξζνδφμνπο πλφδνπο, κε απνθνξχθσκα ηελ 

ηειεπηαία ηεο Κξήηεο, ηνπ 2016, είλαη κεξηθά απφ ηα έξγα ηεο εγεηηθήο 

νκάδνο ηνπ Παηξηαξρείνπ Μφζραο. Γηα λα κελ αλαθεξζνχκε ζε πνιιά 

άιια ιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

 Σα εθθιεζηαζηηθά πξάγκαηα δελ θξίλνληαη θαη δελ απνθαζίδνληαη 

«ελ πιήζεη» (Μ. Βαζίιεηνο). Αλ ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ θαη νη 

πνιηηηθέο εμνπζίεο ηνπο είλαη ην θξηηήξην sinequanon, ηφηε ζα έπξεπε λα 

αλαθεξχμνπκε παληνθξάηνξα ηεο Γεο ηελ Κίλα, κε ηα 2 δηο πνιηηψλ ηεο, 

κεηά δελ θαη ηελ Ηλδία. ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία, Θεαλζξψπηλν 

Καζίδξπκα, θαηηζρχεη ε Θενινγηθή θαη Δθθιεζηαζηηθή Αξρή φρη ησλ 

αξηζκψλ, αιιά ηνπ «πξνζψπνπ» θαη δε ηνπ «ζεαλζξψπνπ πξνζψπνπ», κε 

φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Ζ «ςήθνο ησλ πιεηφλσλ» ησλ Οηθνπκεληθψλ 

πλφδσλ ζ’ απηά θαη κφλν ηα φξηα θξαηεί ζην Παλνξζφδνμν χζηεκα 

Γηνηθήζεσο, ζην πλεχκα ηεο ελ Υξηζηψ αγάπεο θαη ηεο άθξαο 

ηαπεηλψζεσο ηνπ Κπξίνπ αιιά θαη ηεο επηαμίαο. Ζ Αξρή απηή δελ αθνξά 

κφλν ζηνπο πηζηνχο, αιιά, θχξηα, θαη ζηνπο πνηκέλεο-εγέηεο. 

5β. Απφ ηα 1000 (ρίιηα) πεξίπνπ ειεθηξνληθά θείκελα ππφςεη καο, 

ην έλα θαη κφλν είλαη αμηνπξφζεθην. Γηαηί καο ππνδεηθλχεη ηνλ δξφκν 

επηιχζεσο ζήκεξα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο Μεηξνπφιεσο Κηέβνπ, ζηα 

πιαίζηα ηεο ζεκεξηλήο εθθιεζηαζηηθήο «ζπκκεηαβνιήο», ιφγσ ησλ 

γεσπνιηηηθψλ ελ δπλάκεη εμειίμεσλ ζηελ Οπθξαλία ηνπ Κηέβνπ. Δίλαη ην 

ηεξνθαλνληθφ θείκελν «Παηξηαξρηθφλ θαη πλνδηθφλ Γξάκκα 

εθδφζεσο», ηνπ Ινπλίνπ 1686. Χο ηαπεηλφο εξεπλεηήο είκαη πνιχ 

επηπρήο γηα ηνχην. Πξηλ απφ απηφ βξηζθφκνπλ γηα ην φιν ζέκα ζε 

πξνβιεκαηηζκφ. Αμίδνπλ ηα ζεξκά ζπγραξεηήξηα ζηνλ ζρφληα ηελ 

πξσηνβνπιία εληνπηζκνχ θαη θξηηηθήο δεκνζηνπνηήζεσο ηνπ θεηκέλνπ 

απηνχ Αγακέκλσλα Σζειίθα, απφ ηνλ Κψδηθα 22, απνθείκελν ζην 
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Ηζηνξηθφ θαη Παιαηνγξαθηθφ Αξρείν ηνπ Μνξθσηηθνχ Ηδξχκαηνο ηεο 

Δζληθήο Σξαπέδεο Αζελψλ. 

5γ.ηηο πεξηπηψζεηο δηελέμεσλ πνιηηηθψλ, εθθιεζηαζηηθψλ θαη 

άιισλ, πνπ έρνπλ ηζηνξηθφ βάζνο, νη εηδηθνί εξεπλεηέο, είηε απφ κφλνη 

ηνπο, είηε θαζ’ ππφδεημε, εξεπλνχλ, ςάρλνπλ ηηο πεγέο, ηα θείκελα, γηα λα 

πξνζεγγίζνπλ ηελ αιήζεηα. Απηφ έθακε ν ελ ιφγσ εξεπλεηήο (βι. 

«Οηθνπκεληθφλ Παηξηαξρείνλ: Ο Οηθνπκεληθφο Θξφλνο θαη ε 

Δθθιεζία ηεο Οπθξαλίαο. Οκηινχλ ηα θείκελα». 
 Σν παξφλ γεγνλφο κνπ ζχκηζε κηα άιιε εθθιεζηαζηηθή δηέλεμε ηνπ 

2003-2004 κεηαμχ ησλ Δθθιεζηψλ Κσλ/πφιεσο θαη Διιάδνο, σο ηνπηθψλ 

ηζνηίκσλ Δθθιεζηψλ ζην Παλνξζφδνμν χζηεκα Γηνηθήζεσο ησλ 14 

Δθθιεζηψλ, ηεο 14αξρίαο. Καη ηφηε είρακε, ζε δηκεξέο, θαη φρη 

παλνξζφδνμν, επίπεδν, δηαθσλίεο, ήζζνλνο, νπσζδήπνηε, ζεκαζίαο, ζε 

ζρέζε κε ηα παξφληα. Σν ζέκα πνπ κνλνπσινχζε ηφηε ήηαλ «O 

Καηάινγνο αξρηεξαηείαο πξνο έγθξηζηλ ή πξνο επεπινγίαλ εηο ην 

Οηθνπκεληθφλ Παηξηαξρείνλ»; Πνιχο δεκνζηνγξαθηθφο ζφξπβνο γηα ην 

ζέκα. 

 Σφηε, πάιη ε εηο βάζνο έξεπλα, απφ αγάπε θαη επηζπκία θαη κφλν 

γηα ηελ φιε αιήζεηα, έθεξε εηο ην θσο ηεο δεκνζηφηεηνο γηα πξψηε θνξά 

έλα άιιν, άγλσζην σο ηφηε, θαλνληθφ θείκελν. Ήηαλ, επηιέμεη: «Πξάμηο 

πεξί απνδνρήο ηεο δηνηθήζεσο ησλ Μεηξφπνιεσλ ησλ Νέσλ Υσξψλ» ηεο 

Η. πλφδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο (20-11-1928), ζε ζπλάξηεζε 

νχζαλ πξνο ηελ «Παηξηαξρηθήλ θαη πλνδηθήλ Πξάμηλ ηνπ 1928 (4 επη.) 

Πεξί ηεο δηνηθήζεσο ησλ Ηεξψλ Μεηξνπφιεσλ ησλ Νέσλ Υσξψλ». Σν 

Παηξηαξρείν ηελ «Πξάμηλ» ηεο Ηεξάο πλφδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο 

Διιάδνο ραξαθηεξίδεη θεηκεληθψο σο «αληίζηνηρνλ νκνίαλ επίζεκνλ» 

πξνο ηελ δηθή ηνπ «Πξάμηλ», ηεο 4 επη. 1928. 

 Σφηε, φπσο θαη ηψξα, εθδφζεθαλ δχν βηβιία, θαζέλα κε ηελ δηθή 

ηνπ ζπκβνιή: «Σα εθθιεζηαζηηθά Γίθαηα ζηελ Διιάδα ζήκεξα. Σα 

Παηξηαξρηθά Γίθαηα ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε πξνο ηα Γίθαηα ηεο 

Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο», Θεζζαινλίθε 2004, θαη αθνινχζεζε έλαο 

άιινο σξαίνο, θαη πνιχ αμηφινγνο, Σφκνο:  «Ζ Παηξηαξρηθή θαη 

πλνδηθή Πξάμηο ηνπ 1928 παξαθσιπνκέλε ηνηο ξνηο», Θεζζαινλίθε 

2006.  

Σν ζπλνιηθφ δίδαγκα, πξφζηαγκα ηφηε-πνπ θαηνρπξψζεθε θαη δη’ 

επηζήκσλ ζέζεσλ δεκνζίσο ζηελ Παλνξζφδνμν χλνδν ηεο Κξήηεο, ηνπ 

2016, - θαη ηψξα θαη πάληνηε, ππφ ηηο παξνχζεο γεσπνιηηηθέο 

ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή καο, είλαη ν ζεβαζκφο, έλζελ θαθείζελ, ησλ 

ηεζεζπηζκέλσλ, θαλνληθψλ θαη ελλφκσλ, ζπκπεθσλεκέλσλ. Απηά 

θαηηζρχνπλ ζην χληαγκα ηνπ 1975 (άξζξν 3) θαη ζηνλ Καηαζηαηηθφ 

Υάξηε ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, ηνπ 1977.  

Έηζη γηα ηελ ηζηνξία θαη κφλν λα πνχκε φηη ζηελ θξίζε ζρέζεσλ 

εθείλε ειέγρνληαλ θαη νη δχν πιεπξέο, ιίγν ή πνιχ, γηα ηελ κε ηήξεζε ή 
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παξεξκελεία ησλ ζπκπεθσλεκέλσλ ησλ θξηζίκσλ θαη απνθαζηζηηθψλ 

ρξφλσλ 1928-1929. Σειηθά, ζηελ πεξίπησζε θαηίζρπζε ε ελ Υξηζηψ 

αγάπε, ε νπνία «νπδέπνηε εθπίπηεη» θαη «έμσ βάιιεη ηνλ θφβνλ». Σν 

πξψην έηνο Αξρηεπηζθνπείαο Ηεξψλπκνπ ηνπ Β’, επζχο κεηά ηελ εθδεκία 

ηνπ αεηκλήζηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Υξηζηνδνχινπ, ηνπ 2008, ιχαλε ηα 

πξάγκαηα θαη ηα επηβεβαίσζε ε Παλνξζφδνμνο ηεο Κξήηεο, ηνπ 2016. 

    

 

 

Β’ 

Ο ζεβαζκφο, αληί ηεο «θαηαθξνλήζεσο», ησλ ηεξνθαλνληθψλ 

θεηκέλσλ 

 

6δ.«Σν Παηξηαξρηθφλ θαη πλνδηθφλ Γξάκκα, ην δνζέλ ησ 

Μαθαξησηάησ Παηξηάξρε Μνζρνβίαο, εθδφζεσο θήκη Γξάκκαηνο, 

επί ησ είλαη ηελ Μεηξφπνιηλ Κηφβνπ ππνθεηκέλελ ησ Παηξηαξρηθψ 

απηνχ Θξφλσ, θαη ρεηξνηνλείζζαη ηνλ ςεθηζζεζφκελνλ Κηφβνπ ππ’ 

απηνχ». 

Καλνληθή δηαβάζκηζε θεηκέλνπ. Σν «Γξάκκα» είλαη φ,ηη 

δηαηππψλεηαη «Παηξηαξρηθφλ θαη πλνδηθφλ Γξάκκα εθδφζεσο», δει. 

παξαδφζεσο ή επηδφζεσοεληνιήο-απνθάζεσο. Γελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη 

έλα ηέηνην «Γξάκκα» κε «Πξάμηλ». Απφ θεθηεκέλε, πξνθαλψο, ηαρχηεηα 

ηαπηίδνπλ εξεπλεηέο ην «Γξάκκα» κε «Πξάμηλ», γηα λα πξνζδψζνπλ 

κείδνλ θχξνο ζ’ απηφ. Καη είλαη ιάζνο. Μία «Πξάμηο Παηξηαξρηθή θαη 

πλνδηθή» ή κφλνλ «πλνδηθή», εηο ζπλέρεηα, κάιηζηα, «Σφκνπ» θαη ζε 

αλαθνξά πξνο απηφλ ή θαη ρσξίο απηφλ, ξπζκίδεη νπζηαζηηθψηεξα, 

κείδνλνο ζεκαζίαο, ζέκαηα, π.ρ. εθρψξεζε δηνηθήζεσο, άλεπ φξσλ ή ππφ 

φξνπο.  

 Τπελζπκίδνπκε, π.ρ., ηα πξνκλεκνλεπζέληα κφιηο δχν θαλνληθά 

θείκελα ζηηο δηνηθεηηθέο ζρέζεηο Κσλ/πφιεσο θαη Αζελψλ. Γηα λα 

ζπλάδεη πξνο ηελ θαλνληθή Αξρή ηεο δηνηθεηηθήο «ζπκκεηαβνιήο» ησλ 

εθθιεζηαζηηθψλ νξίσλ πξνο «ηαο πνιηηηθάο επηθξαηείαο ηε θαη 

δηνηθήζεηο», ελ πξνθεηκέλσ ηελ «πνιηηηθήλ επηθξάηεηαλ» Διιάδνο. Άιιν 

γεγνλφο είλαη ε «πλεπκαηηθή αλαθνξά». Τπέξθεηηαη ηεο 

«ζπκκεηαβνιήο», ρσξίο λα ζπκθχξεηαη κ’ απηήλ. ε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε θαξαδνθεί ν εκθσιεχσλ πεηξαζκφο ηεο δπαξρίαο, δει. ηεο 

έξηδνο, ζε κηα Σνπηθή Δθθιεζία-Απηνθέθαιε. 

 Σν «Γξάκκα εθδφζεσο», ηνπ 1686, ινηπφλ, εθρσξεί θάηη ειάρηζην 

ζηνλ Παηξηάξρε Μφζραο, ηελ,θαη’ αλάζεζε, «επ’ αδείαο» θαη 

«νηθνλνκηθψο»ρεηξνηνλία κφλν Μεηξνπνιίηνπ Κηέβνπ, θαη ην 

ζπκκλεκφζπλν. Έλα ηέηνην «Γξάκκα» ήηαλ αξθεηφ γηα ηελ αλάζεζε 

απηή. Γελ ρξεηαδφηαλ, επνκέλσο, «Πξάμηο». Γηα ην ζπκκλεκφζπλν λα 

πνχκε φηη ην «Γξάκκα» δηαγνξεχεη, κεηά ην κλεκφζπλν«ελ πξψηνηο» ηνπ 
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Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε, σο θπξηάξρνπ ηεο Μεηξνπφιεσο Κηέβνπ, λα 

ζπκκλεκνλεχεηαη θαη ν Παηξηάξρεο Μφζραο, επεηδή δηα ηεο ρεηξνηνλίαο 

ηνπ κεηξνπνιίηνπ Κηέβνπ θαζίζηαην, θαηά θάπνην ηξφπν, ν Μφζραο 

γέξνληάο ηνπ. Αλ παξαρσξνχζε πιήξσο ην κλεκφζπλν, κε φ,ηη ε πξάμε 

απηή ζπλεπάγεηαη, ζα δηαηππψλεην. Ζ δηαθνξά είλαη νξαηή κεηαμχ 

ζπκκλεκνζχλνπ θαη κνλνκλεκνζχλνπ. Πνιχ πεξηζζφηεξν, κάιηζηα, φηαλ 

«δίδνηαη νηθνλνκηθψο εθείλσ ηελ ηνηαχηελ άδεηαλ», «ηξφπσ 

ζπγθαηαβαηηθψ», «θαηά ηελ πξνπάιαηνλ ζπλήζεηαλ» (βι. «Γξάκκα»), 

ή «έρε επ’ αδείαο ρεηξνηνλείλ Κηφβνπ κεηξνπνιίηελ» ή «θαη 

ηξφπσζπγθαηαβαηηθψ ρξσκέλε δηα ηαο ξεζείζαο αηηίαο» (βι. Παηξ. 

Δπηζηνιή πξνο Βαζηιείο).  

 Σν γεγνλφο απηφ θαη κφλν, αλαγλσξηδφκελν απφ κέξνπο ηεο 

εθδνχζεο ην «Γξάκκα» Αξρήο, δειψλεηαη ζην Αλαθνηλσζέλ ηνπ Οηθ. 

Παηξηαξρείνπ,ηεο 11 Οθη. 2018: «Να άξε ηελ ηζρχλ ηνπ πλνδηθνχ 

Γξάκκαηνο εθδφζεσο, ηνπ έηνπο 1686». Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ νπνίνπ 

είλαη «Παηξηαξρηθφλ θαη πλνδηθφλ Γξάκκα» θαη φρη κφλν «πλνδηθφλ 

Γξάκκα». Πεξί απηνχ ιεθηέα ηα εμήο δηα ζρνιίσλ. 

 ρνιηαζκφο ηίηινπ-ζέκαηνο ηνπ «Γξάκκαηνο». «Σν 

Παηξηαξρηθφλ θαη πλνδηθφλ Γξάκκα εθδφζεσο» εληέιιεηαη ζηνλ 

Παηξηάξρε Μφζραο ηελ ρεηξνηνλίαλ ηνπ εθάζηνηε ζην εμήο Κηφβνπ «επί 

ησ είλαη ηελ κεηξφπνιηλ Κηφβνπ ππνθεηκέλελ ησ παηξηαξρηθψ απηνχ 

ζξφλσ, θαη ρεηξνηνλείζζαη ηνλ ςεθηζζεζφκελνλ Κηφβνπ ππ’ απηνχ». Οη 

δηαηππψζεηο «ππνθεηκέλελ», «θαη ρεηξνηνλείζζαη», «ηνλ 

ςεθηζζεζφκελνλ Κηφβνπ» είλαη νη θξίζηκεο. Απφ κφλεο ηνπο ζηνλ ηίηιν, 

ρσξίο ην θπξίσο θείκελν, επηδέρνληαη δηαθφξνπ εξκελείαο. 

«Τπνθεηκέλελ», ηη είδνπο «ππνθεηκέλελ»; «Καη ρεηξνηνλείζζαη». Μφλν 

«ρεηξνηνλείζζαη» ή «θαη» θάηη άιιν, πέξαλ ηνπ «θαη ρεηξνηνλείζζαη»; 

Σν ζπλνπηηθφ ηνπ ηίηινπ δεκηνπξγεί αζάθεηα. Σν θπξίσο θείκελν αίξεη 

παληειψο ηελ αζάθεηα. Τπφ ην «ππνθεηκέλελ» ελλνείηαηζαθψο ην 

«αλαηηζεκέλελ» θαη ππφ ην «θαη ρεηξνηνλείζζαη» ην «ρεηξνηνλείζζαη 

δειαδή», ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ. «Φεθηζζεζφκελνλ Κηφβνπ». Τπφ 

πνίνπ ή πνίσλ «ςεθηζζεζφκελνλ»; Σν θπξίσο θείκελν αίξεη ηελ 

αζάθεηα, «φληηλα αλ εθιέμσζηλ νη ελ ηε Δπαξρία ηαχηε ππνθείκελνη 

ζενθηιέζηαηνη επίζθνπνη» θ.ι.π.  

Αλ ππνζέζνπκε φηη ηνπ γεγνλφηνο απηνχ δηα ηνπ θεηκέλνπ είρακε 

κφλν ηνλ ηίηιν ρσξίο ην θείκελν, φπσο ζπκβαίλεη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, 

φπνπ αλαθέξνληαη κφλν νη ηίηινη θαη ιηηή πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ 

εγγξάθσλ γηα ιφγνπο ζπληνκίαο, ηφηε ν ηίηινο ζα επηδέρνληαλ δηαθφξσλ 

εξκελεηψλ, φπσο θαη γίλεηαη ηψξα, παξ’ φιν πνπ ην θείκελν ππάξρεη θαη 

δελ επηδέρεηαη πνζψο ακθηβνιηψλ. θεθζείηε, λα κελ είρακε ην θπξίσο 

θείκελν, αιιά κφλν ηνλ ηίηιν! Ή θαη κφλν κηα ζχληνκε πεξίιεςή ηνπ. 

«Δθδφζεσο θεκί γξάκκαηνο». Σν «θεκί» δελ δειψλεηαη 

εκθαληηθά έηζη ζηε ξήκε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. πλαξηάηαη πξνο ηελ 
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δηαηχπσζε ζηελ αξρή-αξρή ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ ηνπ «Γξάκκαηνο»: 

«Πάληα θεζίλ ν απνζηνιηθφο ιφγνο πξνο νηθνδνκήλ γηλέζζσ». Σν 

«θεκί» είλαη ην «θεζίλ» ησλ Απνζηνιηθψλ Δληνιψλ. Δπνκέλσο, ν ιφγνο 

πεξί «εθδφζεσο εληέιινκαη γξάκκαηνο». Δίλαη έθδνζε-απφδνζε ή 

επίδνζε, απνθάζεσο, εληαιηηθνχ ηχπνπ. 

6ε. ρνιηαζκφο θπξίσο θεηκέλνπΣν Αίηεκα πξνο ηνλ Παηξηάξρε 

θαη ηελ χλνδφ ηνπ, γηα λα ζπκθσλεζεί ην «Γξάκκα» 1686, ήηαλ 

κεηαθεξφκελν απφ αληηπξνζσπεία πςεινηάηνπ εγεκνληθνχ επηπέδνπ ηεο 

«Ζγεκνλίαο ηεο Μφζραο», ζηα φξηα ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. 

Δπηθεθαιήο ν πνιχπεηξνο απηνθξαηνξηθφο πξεζβεπηήο Νηθήηαο Αιεμίεθ, 

θαηά ηελ ηζηνξηθή πξνζσπνγξαθία.  Μαδί ηνπ θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ 

Υαηκάλνπ Ηβάλ Ληζίηζα, πνπ φκσο δελ κλεκνλεχεηαη ζην «Γξάκκα». 

Μαο ζπκίδεη ην γεγνλφο άιινπο δχν αμηφινγνπο πξεζβεπηέο, ηνπο 

Γαβξίινβηηο θαη Πάζνβηηο, Αξκνζηέο ζηελ Τςειή Πχιε ηνπ Βαζηιέσο 

ηεο εξβίαο, πνπ ην 1919-1922 δηαπξαγκαηεχνληαλ ηελ παηξηαξρηθή ηηκή 

ζηνλ Αξρηεπίζθνπν Βειηγξαδίνπ. Έπξεπε, επνκέλσο, ε Τςειή Πχιε λα 

ην γλσξίδεη: «φπεξ (ελλ. αίηεκα) θαη ε κεγίζηε θαη θξαηαηά βαζηιεία θαη 

θπξηεχνπζα εκψλ επξφζηαμελ σο παξαθιεζείζα ππφ ηεο γαιελνηάηεο 

θαη ρξηζηηαληθνηάηεο ηαχηεο βαζηιείαο, δειαδή κεδέλ έκπνδνλ πνηήζαη 

εηο ηελ ππφζεζηλ ηαχηελ». Σν γεγνλφο ελίζρπε απφ κφλν ηνπ ην θχξνο 

ηεο Δθθιεζίαο Κσλ/πφιεσο ζην νζσκαληθφ θξάηνο, ην νπνίν θη’ απηφ 

αλαγλψξηδε θαη πξνζηάηεπε ζε έλλνκε θαηάζηαζε ην Παηξηαξρείν δηα 

ηνπ πξνλνκηαθνχ θαζεζηψηνο, πνπ, θαίηνηιεηηνπξγνχζε θη απηφ,απφ 

θαηξνχ εηο θαηξφ, παξαβηάδνληαλ. Δμάιινπ, θη εδψ πθίζηαηαη εκπφιεκε 

θαηάζηαζε κεηαμχ Οζσκαλψλ θαη Απζηξηαθψλ. Καη απηφ έρεη ηελ 

ζεκαζία ηνπ. Οη ζρέζεηο κεηαμχ Οζσκαλψλ θαη Γπηηθψλ δελ ήζαλ νη 

θαιιίηεξεο ηφηε. 

 Ζ δε Τςειή Πχιε, πίζσ απφ ηελ φιε απηή ππφζεζε ηνπ 

«Γξάκκαηνο» 1686, έβιεπε επθαηξία δηπισκαηηθήο επηθνηλσλίαο άιινπ 

ηχπνπ, θπξίσο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Μφζρα, σο αλεξρφκελε 

απηνθξαηνξηθή δχλακε γεσπνιηηηθψλ θαη γεσεκπνξηθψλ ζπκθεξφλησλ 

γη’ απηήλ. Ζ δε άιιε πιεπξά, πέξαλ ησλ ζξεζθεπηηθψλ δεηεκάησλ, 

επσθειείην ηεο επθαηξίαο γηα δηαπξαγκαηεχζεηο άιινπ επηπέδνπ κε ηελ 

Τςειή Πχιε. Απηφ ήηαλ ην γεσπνιηηηθφ θιίκα ηφηε, πέξαλ ηνπ 

γεσεθθιεζηαζηηθνχ. Οη εκπνξηθνί δξφκνη πξνο Κσλ/πνιε ήζαλ εθείλνη 

νη ίδηνη δηάδξνκνη ησλ πλεπκαηηθψλ ξεπκάησλ ηνπ εθρξηζηηαληζκνχ. Με 

ιεζκνλνχκε ηνλ εκπνξηθφ-θαη ζπγρξφλσο ηεξαπνζηνιηθφ-ζηαζκφ Κηέβνπ 

θαη Μφζραο ζην πξνάζηεην ηνπ Αγίνπ Μάκαληνο, πιεζίνλ ησλ 

Βιαρεξλψλ ζηελ Κσλ/πνιε. Δθεί θαηέιεγαλ νη εθ Κηέβνπ θαη Μφζραο 

απνζηνιέο. Δθεί είραλ, απφ ηνλ 10 αθφκα αηψλα κ.Υ., ηελ έδξα ηνπο, 

θαηά ηηο πεγέο. 

 Πνην, ινηπφλ, ην εθθιεζηαζηηθφ αίηεκα; «εδήηνπλ κεηά κεγάιεο 

επιαβείαο θαη φ,ηη πιείζηεο παξαθιήζεσο δνζήλαη άδεηαλ ησ 
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Μαθαξησηάησ Παηξηάξρε Μνζρνβίαο ρεηξνηνλείλ κεηξνπνιίηελ 

Κηέβνπ, ελίθα εκκέλεη πζηεξνπκέλε γλεζίνπ αξρηεξέσο ε κεηξφπνιηο 

αχηε, ή δη’ επιφγνπο αηηίαο θαζαηξεζή ν αξρηεξαηεχσλ, φληηλα αλ 

εθιέμσζη νη ελ ηε επαξρία ηαχηε ππνθείκελνη επίζθνπνη, 

αξρηκαλδξίηαη, θαζεγνχκελνη ησλ ηεξψλ κνλαζηεξίσλ, θαη νη ινηπνί, 

σο  είζηζηαη, δηα ην κε κέλεηλ ηνπ ινηπνχ απξνζηάηεπηνλ ηελ παξνηθίαλ 

ηαχηελ» δηα «ήηνη αηξέζεηο θαη ζρηζκαηηθάοδφμαοηνπ ερζξνχ ηεο 

αιεζείαο δηαβφινπ». 

 ρνιηαζκφο αηηήκαηνο ζην «Γξάκκα Δθδφζεσο», 1686 

«δνζήλαη άδεηαλ ησ καθαξησηάησ Παηξηάξρε Μνζρνβίαο 

ρεηξνηνλείλ κεηξνπνιίηελ Κηφβνπ». Απηφ είλαη ην ππνθείκελνλ ζηνλ 

Μφζραο, ε εληνιή αλαζέζεσο «ρεηξνηνλείλ κεηξνπνιίηελ Κηφβνπ» θαη 

ηίπνηε, θαη’ νπζίαλ, πεξηζζφηεξν. Γηεπθξηλίδεηαη, επνκέλσο, πιήξσο ε 

αζάθεηα ηνπ ηίηινπ: «επί ησ είλαη ηελ Μεηξφπνιηλ Κηφβνπ ππνθεηκέλελ 

ησ παηξηαξρηθψ απηνχ ζξφλσ θαηρεηξνηνλείζζαη ηνλ ςεθηζζεζφκελνλ 

Κηφβνπ ππ’ απηνχ».Καη πνηφλ «ρεηξνηνλείλ»; ρη, βέβαηα, δηθήο ηνπ, 

(ηνπ Παηξηάξρνπ δειαδή Μφζραο), εθινγήο ή επηινγήο θαη ππνδείμεσο 

πξφζσπν, πνπ ην επηδίσθε ε Μφζρα, αιιά «φληηλα αλ εθιέμσζη νη ελ ηε 

επαξρία ηαχηε ππνθείκελνη επίζθνπνη» θιπ. Σα ελψπηνλ ηνπ 

Παηξηαξρείνπ «γξάκκαηα ζεβάζκηα» ηνπ αηηήκαηνο ήζαλ ηξηψλ θνξέσλ, 

ηεο Ζγεκνλίαο Μφζραο, ηεο Ζγεκνλίαο Κηέβνπ θαη ηνπ Παηξηάξρε 

Μνζρνβίαο θαη πάζεο Ρσζίαο Ησαθείκ.Ηθαλνπνηήζεθε θαη ην πξνζσπηθφ 

αίηεκα ηνπ Ησαθείκ γηα αλαγλψξηζε ηνπ Γεδεψλ σο κεηξνπνιίηνπ 

Κηέβνπ, γηαηί, ην 1683-1684, εηζηζειηθά ηνλ επέβαιε σο κεηξνπνιίηε 

Κηέβνπ, άζρεηα αλ ήηαλ ήδε επίζθνπνο, ν Ησαθείκ. Καη πάιη, θαηά 

θηιάδειθε νηθνλνκία, έγηλε δεθηφ ην πξνζσπηθφ αίηεκα ηνπ Παηξηάξρε, 

εζηθνχ απηνπξγνχ εμ πθαξπαγήο δηθαηψκαηνο, πνπ δελ ηνπ αλήθε. 

«Χο είζηζηαη». Γηαγνξεχεη ην «Γξάκκα»: «…φληηλα αλ 

εθιέμσζηλ νη ελ ηε επαξρία ηαχηε ππνθείκελνη επίζθνπνη, αξρηκαλδξίηαη, 

θαζεγνχκελνη ησλ ηεξψλ κνλαζηεξίσλ θαη νη ινηπνί, σο είζηζηαη». 

Πφζελ θαη πσο ην έζνο ηνχην; «σο είζηζηαη»; Σν έζνο, θαλνληθήο πθήο, 

αλαηξέρεη ζηα 1589, κ.Υ. ηαλ ν Οηθ. Παηξηάξρεο Ηεξεκίαο Β’, αθνχ 

έδσθε ηελ παηξηαξρηθή ηηκή ζηνλ Μφζραο, κεηέβε ζηελ Ζγεκνλία 

Κηέβνπ, ζην Κίεβν. Πξνείπακε ήδε φηη, θπξηαξρηθψ δηθαηψκαηη, 

αλαδηνξγάλσζε ηελ Μεηξφπνιε απηή ηνπ Οηθ. Παηξηαξρείνπ. Καζήξεζε 

αηάθηνπο θιεξηθνχο, κε πξψηνλ ηνλ ηφηε κεηξνπνιίηε Κηέβνπ, 

ρεηξνηφλεζε λέν κεηξνπνιίηε Κηέβνπ, εγθαηέζηεζε Σνπηθή χλνδν θαη 

φξηζε Κιεξηθν-ιατθή πλέιεπζε, ε νπνία θαη ζα εμέιεγε αχηε (χλνδνο 

θαη Κιεξηθνιατθή πλέιεπζε) ηνλ εθάζηνηε κεηξνπνιίηε ζην εμήο, θαη 

φξηζε Παηξηαξρηθφ Έμαξρν ζην Κίεβν. 

 Ήδε, απφ ηφηε ε Κσλ/πνιε παξαρψξεζε,defacroθαη 

dejure,δηεπξπκέλν απηφλνκν εθθιεζηαζηηθφ θαζεζηψο ζηελ Μεηξφπνιε 

Κηέβνπ, ππφ ηελ δηθαηνδνζία ηνπ, αθνχ πξηλ (Ηαλ. 1589) είρε, ήδε, δψζεη 
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ηελ παηξηαξρηθή ηηκή ζηνλ Μφζραο. Σν  γεγνλφο ηεο παηξηαξρηθήο ηηκήο 

ν Ηεξεκίαο Β’ μερψξηζε πιήξσο δηθαηνδνζηαθά απφ ηελ Μεηξφπνιε 

Κηέβνπ, νχζα γεσπνιηηηθά εθηφο ησλ νξίσλ ηεο Ζγεκνλίαο Μφζραο. 

Αιιά θαη κεηά, 1654 θ.ε., ε πνιηηεηαθή δνκή ησλ δχν Ζγεκνληψλ, 

ζπλεξγαδνκέλσλ πιένλ, ήηαλ ηέηνηα, ψζηε ε Ζγεκνλία Κηέβνπ λα 

δηαηεξεί ηελ απηνλνκία ηεο, σο «ππήθννο», ζηα πιαίζηα ηεο λέαο 

απηνθξαηνξίαο «πάζεο κεγάιεο θαη κηθξάο θαη ιεπθήο Ρσζίαο» θιπ, 

θαηά ην «Γξάκκα» 1686. Ο Ζγεκφλαο ηφηε Κηέβνπ-Υαηκάλνο-

απνθαιείηαη ζην «Γξάκκα» «ν επζεβέζηαηνο θαη πεξηθαλέζηαηνο 

ππήθννο ησλ εηξεκέλσλ θξαηίζησλ κεγάισλ βαζηιέσλ ηνπ 

Εακπνξνβηαλνχ ζηξαηεχκαηνο εθαηέξσζελ ησλ κεξψλ Βνξηζζέλνπο 

ραηκάηνο θχξηνο Ησάλλεο ακνπεινβίηδεο». Σν ζθεληθφ καο ζπκίδεη ιίγε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε ραξαθσκάησλ ζηελ Αλαηνιηθή Οπθξαλία. 

 «Καη νη ινηπνί, σο είζηζηαη…αδεία θαη πξνηξνπή ηνπ θαηά 

θαηξνχο εθείζε πεξηθαλεζηάηνπ Υαηκάλνπ». ην Δθιεθηνξηθφ ψκα 

γηα ηελ εθινγή κεηξνπνιίηνπ Κηέβνπ ην «Γξάκκα» κλεκνλεχεη φηη, 

πέξαλ ησλ νλνκαζηί αλαθεξνκέλσλ, ήζαλ «θαη νη ινηπνί, σο είζηζηαη». 

Πνηνη είλαη απηνί; Σνχην έρεη ζεκαζία γηα ηελ πνιηηεηαθή δηάζηαζε ηεο 

εθινγήο κεηξνπνιίηνπ Κηέβνπ. Σν «θαη νη ινηπνί» δηεπθξηλίδεηαη 

επηπιένλ-θαη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ-ζηελ «Παηξηαξρηθή Δπηζηνιή 

πξνο ηνπο Βαζηιείο ηεο Ρσζζίαο». 

 Ο ιφγνο εδψ πεξί «ηνπ εθιερζεζνκέλνπ, παξά ησλ ππνθεηκέλσλ 

ηε Μεηξφπνιε ηαχηε Δπηζθφπσλ, Αξρηκαλδξηηψλ, Ζγνπκέλσλ, Ηεξέσλ, 

Ηεξνκνλάρσλ, Μνλαρψλ, Αξρφλησλ θαη ινηπψλ, αδεία θαη πξνηξνπή 

ηνπ θαηά θαηξνχο εθείζε πεξηθαλεζηάηνπ Υαηκάλνπ». Μφλν, ππ’ 

απηέο ηηο δηαδηθαζηηθέο πξνυπνζέζεηο εθινγήο, θαη, κάιηζηα, 

sinequanon«αδεία θαη πξνηξνπή ηνπ θαηά θαηξνχο εθείζε 

πεξηθαλεζηάηνπ Υαηκάλνπ», λα «έρε άδεηαλ ν θαηά θαηξνχο 

Μαθαξηψηαηνο Παηξηάξρεο Μνζρνβίαο θαη πάζεο Ρσζζίαο ρεηξνηνλείλ 

ηνχηνλ θαηά ηελ εθθιεζηαζηηθήλ δηαηχπσζηλ, θαη απνδεηθλχλαη 

γλήζηνλθαη λφκηκνλ θαη θαλνληθφλ Μεηξνπνιίηελ Κηέβνπ κεηά ησλ 

απηνχ πξνλνκίσλ, θαη εγρεηξίδεηλ απηψ ηελ ελ κεκβξάλαηο ιεγνκέλελ 

πξάμηλ, ήηηο δηαιακβάλεη ξεηψο, φπεξ έθαζηνο ησλ Αξρηεξέσλ ελ ηε ηδία 

επαξρία έρεη επ’ εμνπζίαο εθηειείλ». 

 Δπνκέλσο, ζηελ φιε δηαδηθαζία απηή εκπιέθεηαη ζεζκηθά θαη δε 

απνθαζηζηηθά ν επηηφπηνο, ηεο Ζγεκνλίαο Κηέβνπ, πνιηηεηαθφο 

παξάγνληαο. Άλεπ «ηεο αδείαο θαη πξνηξνπήο ηνπ θαηά θαηξνχο 

εθείζε πεξηθαλεζηάηνπ Υαηκάλνπ» δελ ζα κπνξνχζε λα μεθηλήζεη ε 

ζρεηηθή δηαδηθαζία εθινγήο κεηξνπνιίηνπ Κηέβνπ. Να ππνκλήζνπκε θαη 

ηελ ιεπηνκέξεηα φηη ζην εθινγηθφ ζψκα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 

«Άξρνληεο», πξνθαλψο επηινγήο ηνπ Υαηκάλνπ. Γελ καο ηνπο 

νλνκαηίδεη, ίζσο λα παξίζηαην θαη ν ίδηνο, επί ην επηζεκφηεξν θαη 
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εγθπξφηεξν ηνπ γεγνλφηνο. Καη θαλέλαο δελ ζα κπνξνχζε λα ηνπ ην 

απαγνξεχζεη. 

 Άξα, άιιν ην Κίεβν ζηελ εθθιεζηαζηηθή δνκή θαη δηάξζξσζε ηεο 

δηνηθήζεσο θαη άιιν ε Μφζρα, θαη’ νπζία. Κάζε θνξά, πνπ 

παξαβηάδνληαλ ε αξρή ηεο εθθιεζηαζηηθήο απηήο ηζνξξνπίαο, είρακε 

πξνβιήκαηα. Καη ε πιεπξά, πνπ έηεηλε λα ζξαχεη ηηο ηζνξξνπίεο απηέο, 

ήηαλ ε Μφζρα, γηα λα δεκηνπξγνχληαη δεηήκαηα, φπσο ηφηε, 1685-1686, 

φπσο θαη ζήκεξα ζην Κίεβν ηνπ λένπ Κξάηνπο ηεο Οπθξαλίαο. Ζ 

ζπκθσλία ηνπ ρξφλνπ εθείλνπ, ηνπ 1686, ήηαλ απνηέιεζκα ησλ 

δηακαρψλ απηψλ κεηαμχ ησλ δχν εθθιεζηαζηηθψλ θαη, βέβαηα, θαη 

πνιηηεηαθψλ πιεπξψλ.Ζ Μφζρα πάληα απέβιεπε ζηελ πξφζδεζε ηνπ 

Κηέβνπ εθθιεζηαζηηθά ζην Παηξηαξρείν Μφζραο. Καη ην Κίεβν πάληα 

αληηδξνχζε. Ήζειε λα δηαθπιάηηεη, άζρεηα απφ ην νκφθπιν θαη 

νκφγισζζν, ην εηεξφηξνπν, ηελ εθθιεζηαζηηθή θαη πνιηηηζκηθή 

απηνλνκία θαη ηδηνπξνζσπία ζε ζρέζε θαλνληθή κάιινλ κε ηελ 

Κσλ/πνιε, παξά κε ηελ Μφζρα. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη ζήκεξα. 

Βέβαηα, ηνπο έλσλε-θαη έηζη έπξεπε-ν θνηλφο αγψλαο θαηά ηεο 

Ρσκαηνθαζνιηθήο Οπλίαο, ηεο «λέαο Οπλίαο», ησλ ζθιεξψλ Ηεζνπτηψλ. 

 Πξνεθηείλνληαο ηα ηφηε πξάγκαηα σο ζήκεξα, γηαηί ε ηζηνξία 

επαλαιακβάλεηαη, σο θαιψο γλσζηφ, ην ζεκεξηλφ «απηφλνκν» 

εθθιεζηαζηηθφ θαζεζηψο ηνπ Κηέβνπ, ππφ ηελ «δηθαηνδνζία» ηνπ 

Παηξηάξρνπ Μφζραο, είλαη ζηξεβιφ δεκηνχξγεκα ηνπ Παηξηαξρείνπ 

Μφζραο, δηφηη είλαη εμ πθαξπαγήο θαη αιινηψζεσο ηνπ θαλνληθνχ 

απηνλφκνπ, πνπ νξίζζεθε κε ην «Γξάκκα» ηνπ 1686, θαη’ εθαξκνγή 

εθείλνπ, ηνπ 1589. Καη ηφηε πξνβιήκαηα, θαη δε ρίζκαηα, θαη ηψξα 

πξνβιήκαηα, πάιη ρίζκαηα. Καη ηφηε ε πξσηνβνπιία ήηαλ ηεο 

απηνθξαηνξίαο ηεο Ρσζίαο δηκεξψο (Μφζραο-Κηέβνπ), φπσο 

απνδεηθλχεηαη ζην «Γξάκκα», θαη ηψξα ην ίδην, ε πνιηηηθή εμνπζία ηνπ 

Κηέβνπ, ζην αλεμάξηεην πιένλ Κξάηνο ηεο Οπθξαλίαο, έρεη ηελ 

επαλαιεπηηθή, επί δέθα ζρεδφλ ηψξα ρξφληα, πξσηνβνπιία, ζην πξφζσπν 

ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο ρψξαο, απέλαληη ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, 

θαηά θαλνληθή παξάδνζε, πνπ,επαλαληρλεπζείζα θαη 

επαλαθαζνξηζζείζα, εμαθνινπζεί ππάξρνπζα. 

 Γηακαξηχξεηαη, ζπλαθψο, ην Παηξηαξρείν Μφζραο, απφ ηα 

πάκπνιια ειεθηξνληθά ππφςεη καο δεκνζηεχκαηα, φηη «ε ζπκθσλία πνπ 

ππέγξαςαλ Βαξζνινκαίνο θαη Πνξνπζέλθν είλαη πνιηηηθή» ή φηη «ε 

Δθθιεζία δελ κπνξεί λα γίλεη πνιηηηθφο νξγαληζκφο» θαη πνιιά 

παξφκνηα. Απηά καο ζπκίδνπλ ην ιατθφ ξήκα: «Δίπελ ν εκίνλνο ηνλ 

πεηεηλφλ θεθάια». Αλ νη ζεκεξηλέο ζπκθσλίεο, ζε θαλνληθέο πάληα 

βάζεηο, είλαη πνιηηηθέο, εθείλε ηνπ 1686 ηη ήηαλ; Καη νη πην κπξνζηά, 

ρξνληθά, ζπκθσλίεο ηνπ 1452, ηνπ 1589, ηνπ 1721, ηνπ 1917-1918, ηνπ 

1944, ηη ήζαλ; Γηα λα ηχρνπλ, ηεξνθαλνληθήο, πάληα εμεδεηνπκέλεο νξζά, 

επηζηεγάζεσο, θαηά ηελ Αξρή ηεο εθθιεζηαζηηθήο «ζπκκεηαβνιήο»; 
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 Δδψ ην εχινγν, ησλ εκεξψλ καο, εξψηεκα. Πφζελ θαη πσο ην 

δηθαίσκα ηνπ Παηξηαξρείνπ Μφζραο λα παξαρσξεί θαη λα δηαθεξχηηεη 

ηψξα ην ππάξρνλ απηφλνκν εθθιεζηαζηηθφ θαζεζηψο Κηέβνπ, αθνχ 

ηψξα, πξφζθαηα, κφιηο ην 2016, ήηαλ απηφ ζηελ Παλνξζφδνμν χλνδν 

ηεο Κξήηεο απφλ, ζηελ πην θνξπθαία πξάμε-απφθαζή ηεο, ζηελ γηα 

πξψηε θνξά ξχζκηζε ησλ απηνλφκσλ εθθιεζηαζηηθψλ θαζεζηψησλ ζηνλ 

φιν Κφζκν ηεο Οξζνδνμίαο, ζην πξφζσπν ηεο 14αξρίαο; Καη δελ ήηαλ ε 

Μφζρα απιψο απνχζα, ελψ κεηέζρε ησλ κέρξη ηφηε παλνξζνδφμσλ 

δηεξγαζηψλ ζρεηηθψλ θαη δηαβνπιεχζεσλ, αιιά θαη ππνλφκεπζε ην έξγν 

ηεο. Οη απνπζίεο θαη άιισλ ηξηψλ Δθθιεζηψλ, θαη ηδία ηνπ Παηξηαξρείνπ 

Αληηνρείαο, ιφγσ ησλ εκπνιέκσλ θαη πάιη θαηαζηάζεσλ ζηελ πξία, 

φπνπ ε Ρσζία δηαδξακαηίδεη θπξίαξρν ξφιν (Παηξηάξρεο Μφζραο, 

Πξφεδξνο Ρσζίαο, Πξφεδξνο πξίαο, Παηξηάξρεο Αληηνρείαο), 

πηζηψλνληαη ζ’ Αχην. Χο  κε ππνγξάςαζα ηα Πξαθηηθά ηεο Κξήηεο-ην 

κπνξεί θαη εθ ησλ πζηέξσλ – ,δελ δηθαηνχηαη λα νκηιεί γηα δηθαίσκα 

απηνλνκίαο ζηε κεηξφπνιε Κηέβνπ ππ’ Απηφ, ζχκθσλα θαη κε ηηο 

πξάμεηο-απνθάζεηο ηεο Κξήηεο. 

 Φπζηθά, πξνειέρζε ήδε, ην Παηξηαξρείν Μφζραο, απφ κφλν ηνπ, 

έρεη παξαρσξήζεη ςεπην-απηνθέθαια θαη ςεπην-απηφλνκα 

εθθιεζηαζηηθά, πνπ φκσο απηά δελ έρνπλ ηχρεη ηεο παλνξζνδφμνπ 

ζπλελαίζεσο. Ζ εγεζία ηεο Δθθιεζίαο ηεο Μφζραο ζα πξεπε λα 

πξνβιεκαηηζηεί γηα ην γεγνλφο θαη κφλν ηεξνθαλνληθά. Δίλαη κηα 

Δθθιεζία, θαη κάιηζηα ε 5
ε
 ζηελ παηξηαξρηθή ηηκή ζηελ ηεξαξρία ηνπ 

φινπ Παλνξζνδφμνπ πζηήκαηνο Γηνηθήζεσο ηεο θαη’ Αλαηνιάο 

Οξζνδνμίαο. πνηα ςήθν έρεη, π.ρ., ε Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ, 

Πξεζβπγελήο, κάιηζηα, Δθθιεζία Απηνθέθαιε, κεηαηηζεκέλε θαη’ 

αξίζκεζε ιφγσ ησλ, ελ ησ κεηαμχ, παηξηαξρηθψλ ηηκψλ, πνπ θη Απηή 

θαη’ εμνρήλ ζα δηθαηνχην, σο Πξεζβπγελήο, κάιηζηα, ηελ ίδηα ςήθν 

βαξχηεηνο έρνπλ ην Παηξηαξρείν Μφζραο θαηην Παηξηαξρείν 

Κσλ/πφιεσο θαη νη άιιεο Απηνθέθαιεο Δθθιεζίεο. 

 πλαθψο, κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ζειίδσλ, πιεξνθνξνχκαζηε 

ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Παηξηαξρείνπ Μφζραο φηη ην Οηθνπκεληθφ 

Παηξηαξρείν δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πιένλ ηνλ ζπληνληζηηθφ ηνπ 

ξφιν ζηνλ Κφζκν ηεο Οξζνδνμίαο, αθνχ απνηπγράλεη λα γεθπξψζεη ην 

ρίζκα (αθνηλσλεζία) κεηαμχ ησλ Παηξηαξρείσλ Ηεξνζνιχκσλ 

θαηΑληηνρείαο ζην ζέκα ηνπ Καηάξ. Με πνην, αιήζεηα, θχξνο 

επηρεηξεκαηνινγεί έηζη, φηαλ ην ίδην, δεκηνπξγφο θαη πξναγσγφο ησλ 

ρηζκάησλ ζην Κίεβν, αδπλαηεί λα ην πξάμεη εθεί; Αλ ην Παηξηαξρείν 

Αληηνρείαο κεηείρε ηεο Παλνξζνδφμνπ πλφδνπ ηεο Κξήηεο-δελ κεηέζρε 

εμ αηηίαο ηεο Μφζραο-θαη έζεηε εθεί ην πξφβιεκά ηνπ, κπνξνχζε εθεί λα 

δηθαησζεί.  

Πξνζσπηθά, θξνλνχκε ηαπεηλά φηη, βάζεη ησλ πεγψλ, ζην ρίζκα 

απηφ ην δίθαην είλαη κε ην κέξνο ηνπ Παηξηαξρείνπ Αληηνρείαο. Γηφηη 
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απηφ αλαθήξπμε ηελ παηξηαξρηθή ηηκή ζηνλ Ηεξνζνιχκσλ εληφο 

ζπγθεθξηκέλσλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ, ζηα νπνία ην ζεκεξηλφ Καηάξ ηφηε 

ήηαλ ζηα φξηα ηνπ Αληηνρείαο. Καη λαη κελ θιεξηθνί ηνπ Παηξηαξρείνπ 

Ηεξνζνιχκσλ κεηέβαηλαλ ζην Καηάξ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

αλαγθψλ ηεο εθεί νξζνδφμνπ, θαηά ην πιείζηνλ ειιεληθήο, θνηλφηεηνο, 

φκσο κεηά πξνεγνπκέλε αίηεζε αδείαο ζην Παηξηαξρείν Αληηνρείαο, πνπ 

απηφ ηελ παξείρε, θηιαδέιθσο. Γεκηνπξγφο ηνπ εδψ πξνβιήκαηνο είλαη 

πξνζσπηθά ν λπλ Παηξηάξρεο Ηεξνζνιχκσλ, γλσζηνχ φληνο ππφ πνηεο 

ζπλζήθεο αλήιζε ζηνλ παηξηαξρηθφ ζξφλν Ηεξνζνιχκσλ εηο δηαδνρήλ ηνπ 

Δηξελαίνπ, ζεηεχζαο ν ίδηνο σο «έμαξρνο» Ηεξνζνιχκσλ ζην Καηάξ. 

 Αθνξκή ηνπ αηηήκαηνο, θαηά ην «Γξάκκα» 1686 

«…δηα ην κε κέλεηλ ηνπ ινηπνχ απξνζηάηεπηνλ ηελ παξνηθίαλ 

ηαχηελ, σο δπζθφισο θαη πάλ δπζρεξψο απνηεινπκέλεο εληεχζελ ηεο 

ηνηαχηεο ππνζέζεσο» γηα ηα «εο αχζηο δηδάληα, ήηνη αηξέζεηο θαη 

ζρηζκαηηθάο δφμαο», θαηά ην «Γξάκκα». 

 Ο ιφγνο-ε αθνξκή-ηεο θαλνληθήο αλσκαιίαο είλαη «δηα ηαο 

ζπλερείο ζπκβαηλνχζαο αλακεηαμχ ησλ δχν βαζηιεηψλ κάραο» (ζην 

«Γξάκκα»), δει. κεηαμχ Κηέβνπ, Μφζραο, Ρσκαηνθαζνιηθήο 

Κνηλνπνιηηείαο Ληζνπαλίαο-Πνισλίαο, θαη ζε πνιηηηθφ θαη ζε 

εθθιεζηαζηηθφ πεδίν, φπσο θαη ζήκεξα, «θαιή ή θαθή ψξα», θαηά ην 

ζπλήζσο ιεγφκελν. Καη πάιη ζην «Γξάκκα»: «πξφρξνλσλ δε νπθ νιίγσλ 

ηεο κεηξνπφιεσο ηαχηεο ρεξεπνχζεο, θαη παξαδξακφληνο θαηξνχ θαη κε 

ρεηξνηνλεζέληνο γλεζίνπ αξρηεξέσο ελ αχηε σο κεηαμχ ησλ δχν 

κεγίζησλ  βαζηιεηψλ κάραη ηηλεο παξεκπεζνχζαη». 

 Σα απηά, σο πξνο ηηο αθνξκέο ηνπ αηηήκαηνο, επαλαιακβάλνληαη 

θαη ζηελ «Παηξηαξρηθή επηζηνιή πξνο ηνπο βαζηιείο ηεο Ρσζζίαο», πνπ 

ζπλνδεχεη, καδί κε άιιεο 10 παηξηαξρηθέο επηζηνιέο, επηβεβαησηηθέο ηνπ 

γξάκκαηνο θαη ηνπ πλεχκαηνο ηνπ 1686, ην «Γξάκκα», ηνπ 1686. Π.ρ. 

«νχησ θαη λπλ ηεο παξνηθίαο Κηφβνπ δεηλψο πηεδνκέλεο ππφ πνηθίισλ 

πεξηζηάζεσλ ηεο πνηκαληηθήο δηνηθήζεσο θαη ηεο εθθιεζηαζηηθήο 

θπβεξλήζεσο» ή «δηα ην ππεξβνιηθφλ ηνπ ηφπνπ δηάζηεκα, θαη δηα ηαο 

κεηαμχ ησλ δχν κεγίζησλ βαζηιεηψλ ζπκβάζαο κάραο» ή «εη κε ην 

Τκέηεξνλ βαζηιηθφλ νξζνδνμφηαηνλ Κξάηνο πξνο άκπλαλ εμεγεξζείε 

αλ»… 

 Hαλαγθαία πξνυπφζεζε ηεο γεσπνιηηηθήο ηάμεσο γηα ηελ 

εθθιεζηαζηηθή «ζπκκεηαβνιή».Γηαγνξεχεη ην «Γξάκκα»: «…ελ 

πξψηνηο ηελ εηξεληθήλ θαη ληθεηηθήλ Τκψλ θαηάζηαζηλ 

εμαγγέι(ι)νληα· είηα ην πεξί ηελ παξνηθίαλ Κηφβνπ ζπκβεβεθφο 

δηαηξαλνχληα…». Σν θείκελν είλαη βεβαησηηθφ ηεο παγησζείζεο, κεηά 

απφ «ζπκβάζαο κάραο», γεσπνιηηηθήο λέαο εηξεληθήο θαηαζηάζεσο 

κεηαμχ ησλ δχν Ζγεκνληψλ Μφζραο θαη Κηέβνπ, θαηά θάπνην ηξφπν. 

«Δμαγγέιεηαη» απφ επηζήκσλ ρεηιέσλ ηεο πςεινχ επηπέδνπ Πξεζβείαο, 

ηξηκεξνχο πθήο, φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν 
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ε απνθαηαζηαζείζα «εηξεληθή θαη ληθεηηθή θαηάζηαζηο». Ήηαλ 

αλαγθαία πξνυπφζεζε (conditiosinequanon) ε εηξεληθή θαηάζηαζε, γηα 

λα αθνινπζήζεη ε εθθιεζηαζηηθή «ζπκκεηαβνιή» ζηελ Ζγεκνλία απηή 

ηνπ Κηέβνπ, ζε ζρέζε θαη ζπλάξηεζε, ππφ φξνπο, κε ηελ Μφζρα: «είηα 

ην πεξί ηελ παξνηθίαλ Κηφβνπ (δει. Μεηξφπνιε) ζπκβεβεθφο 

δηαηξαλνχληα», δει. ηελ εθθιεζηαζηηθή αλσκαιία δηαιχζεσο, λα 

θαηαζηήζεη θαλνληθή-νκαιή, δίδνληαο πεηζηηθά ηεθκήξηα 

(«δηαηξαλνχληα») γηα ηελ φιε ζηελ Μεηξφπνιε απηή θαηάζηαζε 

ζπκβάλησλ («ζπκβεβεθφο»). 

 Πνηέ, δηα ηεο ηζηνξίαο ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Υξηζηνχ, δελ έρεη 

ζπκβεί, ππφ αλψκαιεο αζαθείο θαη φρη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο 

γεσπνιηηηθέο, εθθιεζηαζηηθή «ζπκκεηαβνιή».Απφ ηα πνιιά, δχν 

παξαδείγκαηα: Δθθιεζία ηεο Διιάδνο, κεηά ηνλ α’ θαη β’ βαιθαληθφ 

πφιεκν, Δθθιεζία εξβίαο, κεηά ηνλ α’ παγθφζκην πφιεκν. 

 Δθθιεζία Διιάδνο. Οη δχν βαιθαληθνί πφιεκνη (1912-1913) 

απέδσζαλ ζηελ Παιαηά Διιάδα (Σν Βαζίιεην ηεο Διιάδνο) ηελ Νέα 

Διιάδα, ηηο Νέεο Υψξεο, κεηαμχ απηψλ θαη ηα λεζηά ηνπ 

βνξεηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ. Απηά, φκσο, θαίηνη απειεπζεξψζεθαλ απφ 

ηνλ ειιεληθφ ζηφιν θαη ελψζεθαλ ζηξαηησηηθά κε ηελ Διιάδα, 

ηεινχζαλ, δηαξθνχληνο ηνπ, ελ ησ κεηαμχ, α’ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ππφ 

ειιεληθή πξνζσξηλή θαηνρή (1914-1918). Δίραλ αξρίζεη, ελ ησ κεηαμχ, 

ιφγσ ηεο εθνξείαο ηεο ληθεθφξνπ ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ, 

δηαπξαγκαηεχζεηο (1913-1914) κεηαμχ Διιάδνο (Πνιηηείαο-Δθθιεζίαο) 

θαη Παηξηαξρείνπ γηα ηελ εθθιεζηαζηηθή εθρψξεζε ηεο Ν. Διιάδνο ζηελ 

Δθθιεζία ηεο Διιάδνο. 

 Σν Παηξηαξρείν, φκσο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο ηνχηνπ γεσπνιηηηθήο 

αζάθεηαο, αλέζηεηιε, νξζά θαλνληθά, ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, πνπ ην ίδην 

εηζεγείην επί Παηξηάξρνπ Γεξκαλνχ (1913-1918), ην 1913, αλππφπησο 

σο πξνο ηα κειινχκελα θαθά πνιεκηθά παγθφζκηα. Αξρηθά, εηζεγείην σο 

βάζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ ειιεληθή πιεπξά ηελ εθρψξεζε ζηελ 

βάζε ηνπ Σφκνπ 1850 θαη ηεο Πξάμεσο 1882 εθρσξήζεσο ζηελ 

Δθθιεζία ηεο Διιάδνο ησλ Θεζζαιηθψλ Δπαξρηψλ. Δίρε εγεξζεί φκσο 

ακθηζβήηεζε ηεο ειιεληθήο θπξηαξρίαο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ (Υίνο, 

Λέζβνο, Ίκβξνο, Σέλεδνο) απφ κέξνπο ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ επαξρηψλ 

ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη ηνπ Αγίνπ ξνπο απφ κέξνπο ησλ πκκάρσλ 

ηεο Διιάδνο Μεγάισλ ηφηε Γπλάκεσλ ηεο ΑΝΣΑΝΣ (1914-1915). 

 Σν πνιχ ινγηθφ-θαλνληθφ επηρείξεκα ηνπ Παηξηαξρείνπ ήηαλ φηη 

ζηελ πξάμε ρεηξαθεηήζεσο έπξεπε λα κλεκνλεχνληαη επαθξηβψο νη 

νλνκαζίεο ησλ εθρσξνπκέλσλ επαξρηψλ, πνπ ηφηε απέβαηλε δπζρεξέο 

γεγνλφο, ιφγσ ησλ ακθηζβεηνπκέλσλ παξαπάλσ επαξρηψλ. Λφγνο, 

ινηπφλ, επηιέμεη: «πεξί δπζρεξεηψλ πξνεξρνκέλσλ εθ ηνπ αθαζνξίζηνπ 

εηζέηη ηεο νξηζηηθήο πνιηηηθήο θαηαζηάζεσο ηηλσλ εθ ησλ εηξεκέλσλ 

επαξρηψλ, αίηηλεο, θαηά ηελ ηάμηλ, δένλ ίλα αλαθέξσληαη πάζαη νλνκαζηί 
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ελ ησ Σφκσ, εθ’ φζνλ δε πθίζηαληαη αη δπζρέξεηαη απηαί, θαη’ αλάγθελ, 

σο εηθφο, κέιιεη αλαβάιιεζζαη ε ζρεηηθή εθθιεζηαζηηθή ελέξγεηα». 

Διιεληθή αληηπξφηαζε, γηα λα ιπζεί ην ζέκα θαζνξηζκνχ ηεο 

ρεηξαθεηήζεσο κε ηελ αφξηζηε δηαηχπσζε «εθρσξεί ηαο Μεηξνπφιεηο 

ησλ λεσζηί εηο ηελ Διιάδα πξνζαξηεζεηζψλ ρσξψλ», απεξξίθζε θαη 

πάιη, γηαηί αληέβαηλε ζηελ κέρξη ηφηε-αιιά θαη ζήκεξα θαη πάληνηε-

παηξηαξρηθή παξάδνζε θαηαζηξψζεσο ησλ παηξηαξρηθψλ θαη ζπλνδηθψλ 

Σφκσλ θαη Πξάμεσλ. Ζ εθρψξεζε, ηειηθά, έγηλε ην 1928-1929, σο 

γλσζηφ.  

Δθθιεζία εξβίαο. Μφλνλ εθφζνλ ζπγθξνηήζεθε ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην έξβσλ, Κξναηψλ θαη ινβέλσλ, κεηά ηνλ α’ παγθφζκην 

πφιεκν, κφλν ηφηε, εληφο ζπγθεθξηκέλσλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ, δηεζλνχο 

αλαγλσξίζεσο, παξαρσξήζεθε δηα ηεο θαλνληθήο ζπληνληζηηθήο 

πξσηνβνπιίαο ηεο Κσλ/πφιεσο ν Σφκνο ηνπ 1922 απφ ηελ Μεηέξα, ηεο 

Δθθιεζίαο εξβίαο, Δθθιεζία Κσλ/πφιεσο. Πεξηιάκβαλε παηξηαξρηθή 

ηηκή πξψηνλ, θαλνληθή γεσγξαθηθψλ δηακεξηζκάησλ ελφηεηα, δεχηεξνλ, 

θαη ηξίηνλ εθρψξεζε ησλ επαξρηψλ ηεο Βνξείνπ Μαθεδνλίαο θιπ κεξψλ 

βνξεηνηέξσλ, ππφηέσο νζσκαληθή γεσπνιηηηθή επηθξάηεηα. 

Πξνεγνπκέλσο, φηαλ ζπγθξνηήζεθεε απηφλνκνο εξβηθή Ζγεκνλία, 

παξαρσξήζεθε ην απηφλνκν, ππφ ηελ Μ. Δθθιεζία, εθθιεζηαζηηθφ 

θαζεζηψο, ην 1831, ην δε 1879, κεηά ην πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ (1878), 

ην απηνθέθαιν. ια απηά ζηε βάζε ηεο πξσηνβνπιίαο (απηφλνκν, 

απηνθέθαιν, παηξηαξρηθή ηηκή) ηεο Κσλ/πφιεσο. Αίηεκα πξψηνλ, θαη 

ηθαλνπνίεζε, επί θαλνληθψλ βάζεσλ, αηηήκαηνο, δεχηεξνλ, ζε δηκεξέο 

επίπεδν. ηελ ζπλέρεηα ακθφηεξα ηα κέξε, Μήηεξ θαη Αδειθή, 

απεπζχλζεθαλ ζην Παλνξζφδνμν χζηεκα Γηνηθήζεσο, κε ηα ζπλήζε 

θαλνληθά δεδνκέλα, είηε πλνδηθψο, είηε δη’ αιιεινγξαθίαο θαη 

επηθνηλσλίαο, γηα ηα πεξαηηέξσ. 

 Καη ην εξψηεκα. Σψξα πξνο ηη αθαηξείηαη ην πξσηφβνπιν 

θαζήθνλ παλνξζνδφμνπ δηαθνλίαο ηεο Μεηξφο Δθθιεζίαο Κσλ/πφιεσο 

γηα ηελ απηνθέθαιε ηηκή ζηελ Μεηξφπνιε Κηέβνπ θαη παξαδίδεηαη απφ 

ηελ χλνδν ηεο Ηεξαξρίαο ηνπ Παηξηαξρείνπ Βειηγξαδίνπ «ελ 

παλνξζνδφμσ πλφδσ»; (απφθ. 6-7 Ννεκβξίνπ 2018). Να κε 

ιεζκνλείηαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο έιαβε ηελ παηξηαξρηθή ηηκή ε 

πνιχ ζεβαζηή ζηνλ ππνθαηλφκελν Δθθιεζία εξβίαο. Δπείγεην ν 

Βαζηιέαο ηεο εξβίαο γηα ηνχην, (1919-1922), φπσο ν Σζάξνο γηα ηελ 

Μφζρα, ην 1588-1589.Γλσζηνχ φληνο φηη ν Παηξηαξρηθφο Θξφλνο 

Κσλ/πφιεσο ήηαλ θελφο (1919-1921). Θα κπνξνχζαλ ε χλνδνο ηνπ 

Παηξηαξρείνπ θαη ν Σνπνηεξεηήο ηνπ Παηξηαξρηθνχ Θξφλνπ λα 

αλαβάινπλ ηελ φιε δηαδηθαζία «ελ ελζέησ ρξφλσ παλνξζνδφμσο». Γελ 

ην έπξαμε. Ζ χλνδνο έιαβε ηελ θαλνληθή πξσηνβνπιία-

επζχλεδηαπξαγκαηεχζεσλ γηα λα θαηαιήμεη ζηελ πλνδηθή Απφθαζε, 

ηνπ 1920. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο δηήξθεζαλ έλα ρξφλν ζρεδφλ, κεηαμχ 
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Απγ. 1919 σο Μαξηίνπ 1920, θαη δηεμήρζεζαλ ζε 15 ζπλεδξηάζεηο ζην 

Φαλάξη. Καη φια ζπληειέζηεθαλ ελ αλακνλή εθινγήο λένπ Παηξηάξρνπ 

γηα λα αληηθαηαζηαζεί ε πλνδηθή Απφθαζε κε ηνλ Παηξηαξρηθφ Σφκν, 

ηεο 19 Φεβξ. 1922, παξακνλέο ηεο κεγάιεο κηθξαζηαηηθήο ηξαγσδίαο. 

Πνιππινθφηεξα ήηαλ ηφηε ηα πξάγκαηα γηα ηελ εξβία απφ φ,ηη 

ζήκεξα γηα ηελ Δθθιεζία Κηέβνπ. Σφηε δελ ππήξρε Οηθνπκεληθφο 

Παηξηάξρεο, ζήκεξα ππάξρεη. Καη, ελ ηνχηνηο, ε πξσηνβνπιία άξρηζε 

ηφηε ζπλνδηθψο θαη νινθιεξψζεθε παηξηαξρηθψο. Μάιηζηα, επεηδή απ’ 

αξρήο ηεο παηξηαξρηθήο εθινγήο ππήξμαλ ακθηζβεηήζεηο γηα ηνλ 

λενεθιεγέληα Παηξηάξρε (Ννέκβξηνο 1921), ε εξβηθή Γηπισκαηία ζηελ 

Κσλ/πνιε (Πξέζβεηο, Τπαηνη Αξκνζηέο Γθαβξίινβηηο θαη φπνβηηο) 

εδήισζαλ, κε ξεκαηηθέο δηαθνηλψζεηο θιπ, φηη ζηεξίδνπλ ηνλ λέν 

Παηξηάξρε. Σνπο ελδηέθεξε ε παηξηαξρηθή ηηκή γηα ηελ Δθθιεζία 

εξβίαο. Έπξεπε, γηα λα πάξνπλ ηελ παηξηαξρηθή ηηκή, γηα ηελ νπνία 

ηφζν εξγάδνληαλ, λα ζηεξίμνπλ ηνλ λέν Παηξηάξρε. Υσξίο Παηξηάξρε 

δελ ππάξρεη παηξηαξρηθή ηηκή λα δνζεί. πσο ελδηαθέξεη ζήκεξα ηελ 

ΠνιηηείαΚηέβνπ ζηελ Οπθξαλία ε απηνθέθαιε ηηκή.  

«Γηα ην ππεξβνιηθφλ ηνπ ηφπνπ δηάζηεκα». Θεσξείηαη θαη 

αμηνινγείηαη ην επηρείξεκα ζην «Γξάκκα»κάιινλ δηπισκαηηθφ απφ 

παηξηαξρηθήο πιεπξάο, ηεζέλ απφ ξσζηθήο πξνζρεκαηηθά. Ήζαλ ζπρλέο 

νη ηεξναπνδεκίεο παηξηαξρψλ, ηεξαξρψλ, κνλαρψλ θαη πξνζθπλεηψλ απφ 

ηηο δηθαηνδνζίεο ησλ Πξεζβπγελψλ Παηξηαξρείσλ ηεο Αλαηνιήο ζηηο δχν 

εγεκνλίεο, ιφγσ ησλ πνιιψλ παηξηαξρηθψλ θαη ζηαπξνπεγηαθψλ 

κνλαζηεξηψλ ή κεηνρίσλ ηνπο απφ ηελ Κσλ/πνιε, ηα Ηεξνζφιπκα, ηελ 

Αιεμάλδξεηα θαη Αληηφρεηα, απφ ην ηλά θαη ην Άγηνλ ξνο. Σα 

θαζηδξχκαηα απηά θαη νη απνδεκίεο εηχγραλαλ ηεο ηζαξηθήο πξνζηαζίαο 

θαη θηιαλζξσπίαο θαη ησλ ειεεκνζπλψλ. Καη ζήκεξα εθεί ιεηηνπξγνχλ 

θάπνηα Μεηφρηα θαη Δθθιεζίεο ησλ Πξεζβπγελψλ Παηξηαξρείσλ θαη 

Αγηνξηηηθψλ θαη άιισλ Μνλψλ. πληζηνχλ πλεπκαηηθνχο θξίθνπο ηεο ελ 

Υξηζηψ εζσηεξηθήο πίζηεσο θαη ελφηεηνο θαη αγάπεο. 

Απηφο είλαη ν ηζηνξηθφο θαη πλεπκαηηθφο ιφγνο, πνπ ζην 

Αλαθνηλσζέλ ηνπ Παηξηαξρείνπ Κσλ/πφιεσο, ηεο 11 Οθη. 2018, 

ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα «2) λα αλαζπζηήζε ην ελ Κηέβσ ηνγελχλ 

ηαπξνπήγηνλ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, ελ εθ ησλ πνιιψλ ελ 

Οπθξαλία ηαπξνπεγίσλ Απηνχ εθ ησλ παξειζφλησλ αηψλσλ». Απφ ηηο 

ππφςεη καο πεγέο θαη πξνζσπηθέο επηζθέςεηο (κνπ έδεηρλαλ 

εκηεξεηπσκέλα θηεξηαθά ζπγθξνηήκαηα παιαηά, πνπ νη εληφπηνη μελαγνί 

καο ηα απνθαινχζαλ επηιέμεη «κνλαζηήξηα ζηαπξνπήγηα βπδαληηλά») 

πάλσ απφ 50 ηέηνηα ιεηηνπξγνχζαλ κφλν ζηα φξηα ηεο Μεηξνπφιεσο 

Κηέβνπ. Γελ ήηαλ, ινηπφλ, «ην ππεξβάιινλ ηνπ ηφπνπ δηάζηεκα». Οη 

εκπφιεκεο θαηαζηάζεηο θαη πνιηηηθέο αλσκαιίεο ήζαλ ηψξα ε αηηία, 

θχξηα, πνπ παξέζπξε θαη ηελ δηνίθεζε ηεο Μεηξνπφιεσο Κηέβνπ, γηα λα 

κέλεη ν κεηξνπνιηηηθφο ζξφλνο θελφο, κε φια ηα παξεπφκελα γηα ην 
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πνίκλην ρσξίο πνηκέλα, επνκέλσο θαη λα κε επλννχληαη νη ηεξέο 

απνδεκίεο. Καη, θπζηθά, ε νπληηηθή επάξαηε πξνπαγάλδα, ζθιεξή θαη 

απάλζξσπε εθεί. 

«Δθ ζπιάρλσλ πεξηπνζήησλ πηψλ». Καηά ην 1686 κ.Υ., βάζεη 

ηνπ «Γξάκκαηνο», απνθαιχπηεηαη πνιχ βαζεηά πλεπκαηηθή ζπλάθεηα 

κεηξφηεηνο θαη ζπγαηξηθφηεηνο, παηξηθφηεηνο θαη πτθφηεηνο αγάπεο θαη 

αθνζηψζεσο. Μνπ πξνμελνχλ θαηάπιεμε κεγάιε νη δηαηππψζεηο ζην 

«Γξάκκα εθδφζεσο» θαη ζηελ «Παηξηαξρηθή Δπηζηνιή πξνο ηνπο 

βαζηιείο ηεο Ρσζίαο». Π.ρ. «πηνί ελ Υξηζηψ Ηεζνχ ησ Κπξίσ εκψλ 

αγαπεηνί θαη εθ ζπιάρλσλ πεξηπφζεηνη ηεο εκψλ κεηξηφηεηνο» ή «θαη 

εθ ζπιάρλσλ αγαπεηψλ πηψλ απηήο» ή «ε πξφλνηα, ήληηλα θαηεβάιεηε, 

κεγάισο επελέζε θαη άθξσο εζαπκαζηψζε». 

Λφγσ, ινηπφλ, ησλ, «ελ ζπιάρλνηο Ηεζνχ Υξηζηνχ» ηνπ Απ. 

Παχινπ πξνο Φηιηππηζίνπο, ζρέζεσλ απηψλ ήηαλ πνιχ εχινγν θαη 

αλζξψπηλν, έλεθα ησλ πνιιαπιψλ εμσηεξηθψλ δπζθνιηψλ επηβηψζεσο 

ηεο Μ. Δθθιεζίαο, Απηή κεηξηθψο λα ππελζπκίδεη, ελ ηέιεη ηεο 

επηζηνιήο πξνο ηνπο Βαζηιείο ηεο Ρσζίαο ην «έζνο», «φπσο, θαη’ έηνο, 

κε εθιείπνη ε εθ ζπιάρλσλ πτηθψλ ειεεκνζχλε αιιά κεηνρεχνηηε 

πξνζελή ηε θαξδία θαη φκκαζη ηιέσ θαη εκείο νη δηαιήςνκελ, αιιά εζαεί 

ρείξαο ππεξεθηεηακέλαο πξνο ηνλ Αξρηπνηκέλα Κχξηνλ Ηεζνχ Υξηζηφλ 

αξνχκελ…» θιπ.  

Αθνινπζνχλ σξαία επίζεηα, πνπ θάζε άξρνληαο, κα θαη θάζε 

επεξγέηεο άλζξσπνο, κε πνιιή επραξίζηεζε ζα επηζπκνχζε λα αθνχζεη 

γη’ απηφλ. πλήζσο δελ ηα αθνχεη απφ ηνπο επεξγεηνπκέλνπο, ιφγσ 

αγλσκνζχλεο αιαδσληθήο. Μεγάινη επεξγέηεο, παιενί θαη ζεκεξηλνί, 

ππνηηκνχληαη απφ θάπνηνπο, πνπ φκσο απηνί νη θάπνηνη δελ βάδνπλ ην 

ρέξη ηνπο ζην πνξηνθφιη ηνπο λα πξνζθέξνπλ δεθάξα κία! Οη 

δηαηππψζεηο, πνπ επηζεκαίλνπκε ζε έλα ηφζν επίζεκν θείκελν 

ηεξνθαλνληθφ εθθιεζηαζηηθφ ηνπ 17
νπ

 αη. κ.Υ., είλαη εθθξαζηηθέο θαη 

δηδαθηηθέο ησλ βαζέσλ θαη αλαιινηψησλ πάληνηε αηζζεκάησλ αγάπεο 

θαη επγλσκνζχλεο ηνπ Πξψηνπ Θξφλνπ ηεο θαη’ Αλαηνιάο Οξζνδνμίαο, 

ζπλεθδνρηθά θαη φισλ ησλ άιισλΠαηξηαξρίσλ ηεο Αλαηνιήο, απνδεθηψλ 

θαη απηψλ αγαπεηηθψλ «ειεεκνζπλψλ», θαη άιισλ Απηνθεθάισλ 

Δθθιεζηψλ,πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ φιν ζεζκφ ηεο Δθθιεζίαο, ζηα πιαίζηα 

ησλ παληνηνηξφπσλ εθθιεζηαζηηθψλ «ζπκκεηαβνιψλ» «πξνο ηαο 

πνιηηηθάο επηθξαηείαο ηε θαη Γηνηθήζεηο», φπσο ελ πξνθεηκέλσ. Με 

ιεζκνλνχκε, εμάιινπ, πνπ έθεηλην θαη πνπ θείληαη νη έδξεο ησλ 

Πξεζβπγελψλ Παηξηαξρείσλ ηεο Αλαηνιήο. 

«…εο αχζηο δηδάληα, ήηνη αηξέζεηο θαη ζρηζκαηηθαί δφμαη», ζην 

«Γξάκκα». Οη ζρηζκαηηθέο δνμαζίεο, είηε δνγκαηηθέο πίζηεσο, είηε 

δηνηθεηηθήο ηάμεσο, ζπληζηνχλ πεξηνδηθά πεξηζψξηα ζην βηβιίν ησλ 

θπξίσλ ζειίδσλ ηεο δσήο ηεο Δθθιεζίαο. Δπεηδή θαη ζήκεξα πνιχο 

ιφγνο γηα ζρίζκαηα ππαξθηά ζηα φξηα ηεο Μεηξνπφιεσο Κηέβνπ, λα 
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πνχκε φηη απηά είλαη κεηαμχ ησλ Υξηζηηαλψλ Οξζνδφμσλ δηνηθεηηθήο 

θαλνληθήο θχζεσο. Σελ αηηία απηψλ αλεπξίζθνπκε θαη ηφηε, 1686 κ.Υ. 

θαη ηψξα 2018 κ.Υ. Δίλαη δεκηνπξγήκαηα ηνπ Παηξηαξρείνπ Μφζραο. Σν 

ρεηξφηεξν είλαη φηη, ελψ ηα δεκηνχξγεζε, δε κπνξεί λα ηα εμαιείςεη θαη 

ζεξαπεχζεη. Μάιηζηα, θαη ηα πξνηάζζεη, «ηα ζρίζκαηα είλαη 

ζρίζκαηα», «είλαη δηθή καο εζσηεξηθή ππφζεζε, θαη άξα μεράζηε ηα», 

γηα λα εκπνδίζεη ηελ θαλνληθή πξσηνβνπιία ηεο Κσλ/πφιεσο λα ηα άξεη, 

θαη’ εθαξκνγή ηεο ηεξνθαλνληθήο Αξρήο «ηεο εθθιήηνπ» πξνζθπγήο ή 

«ηνπ εθθιήηνπ», πνπ είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Πξψηνπ Θξφλνπ ηεο 

Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο. Απνδεηθηηθή επηρεηξεκαηνινγία, αλαηξεπηηθή 

ηεο ζηάζεσο ηνπ Παηξηαξρείνπ Μφζραο, πνπ αξλείηαη ηελ επζχλε απηή 

ζηελ Κσλ/πνιε, βιέπεη ν ελδηαθεξφκελνο ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα – 

κειέηε ηνπ Καζεγεηνχ ηνπ ΔΚΠΑ, κε αθνξκή ην ζεκεξηλφ Κηεβηλφ 

Εήηεκα, Βι. Φεηδά, «Ζ ζπλνδηθή πξάμε ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηαξρείνπ (1686) θαη ε απηνθεθαιία ηεο Δθθιεζίαο Οπθξαλίαο», Β’ 

Μέξνο «Σν έθθιεηνλ εηο ηνλ Οηθνπκεληθφλ Θξφλνλ». 

Σελ επίθιεζε ηνπ «εθθιήηνπ» ηεο Κσλ/πφιεσο έθακαλ δη’ αηηήζεσλ 

ζρηζκαηηθνί (θαζεξεκέλνη, σο θαη αλαζεκαηηζκέλνη, απφ ηε Μφζρα) 

Αξρηεξείο ηεο Δθθιεζίαο Κηέβνπ (Φηιάξεηνο – Μαθάξηνο) θαη ε Μήηεξ 

Δθθιεζία, κεηά απφ θαλνληθή δηαδηθαζία, έθακε δεθηέο ηηο εθθιήηνπο 

πξνζθπγέο ησλ. Σν γεγνλφο ζπληζηά πξαθηηθή δηαρξνληθή ζηε δσή ηεο 

Δθθιεζίαο.  

Δπ’ απηνχ αλαθνηλψλεηαη, ζηηο 11 Οθη. 2018, Παηξηαξρηθή θαη 

πλνδηθή Απφθαζε Κσλ/πφιεσο: «3) Καηά ηαο θαλνληθάο πξνλνκίαο ηνπ 

Παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο, φπσο δέρεηαη εθθιήηνπο πξνζθπγάο 

αξρηεξέσλ θαη άιισλ θιεξηθψλ επί παζψλ ησλ Απηνθεθάισλ 

Δθθιεζηψλ, λα δερζή ηαο ζρεηηθάο αηηήζεηο ηνπ Φηιαξέηνπ Νηεληζέλθν 

θαη ηνπ Μαθαξίνπ Μαιεηίηο θαη ησλ ζπλ απηνίο, νίηηλεο επξέζεζαλ ελ 

ζρίζκαηη φρη δηά δνγκαηηθνχο ιφγνπο, θαη λα απνθαηαζηήζε απηνχο κελ 

εηο ηνλ αξρηεξαηηθφλ ή ηεξαηηθφλ απηψλ βαζκφλ, ηνπο δε πηζηνχο απηψλ 

εηο εθθιεζηαζηηθήλ θνηλσλίαλ». 

Π.ρ. ν Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, ηνπ 1977, 

άξζξν 44,2, παξέρεη ζηνπο κεηξνπνιίηεο ηεο «ην δηθαίσκα εθθιήηνπ 

ελψπηνλ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ θαηά ηειεζηδίθσλ απνθάζεσλ 

επηβαιινπζψλ πνηλήλ αξγίαο, εθπηψζεσο απφ ηνπ ζξφλνπ ή 

θαζαηξέζεσο». Αξρηεξείο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, θαηά ζπαλίνπο 

θαηξνχο, θάκλνπλ ρξήζε ηεο εθθιήηνπ πξνζθπγήο. Σν άξζξν ζπληζηά 

ππφδεηγκα θαη παξάδεηγκα, πέξαλ ηεο θαλνληθήο, θαη ηεο ελλφκνπ 

εθαξκνγήο ηεο εθθιήηνπ πξνζθπγήο θαη γηα ηα Καηαζηαηηθά θείκελα 

ησλ άιισλ Απηνθεθάισλ Δθθιεζηψλ. Απηήλ ηελ αξρή ηνπ Δθθιήηνπ 

επηθαιέζζεθαλ θαη «νη επξεζέληεο ελ ζρίζκαηη» αξρηεξείο ηεο 

Μεηξνπφιεσο Κηέβνπ, γηα λα αξζνχλ δχν ρίζκαηα, ηα νπνία θαη 
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ήξζεζαλ. Θέινπκε λα πηζηεχνπκε, αλ δελ πξνθχςνπλ «εο αχζηο 

δηδάληα». 
Σν Παηξηαξρείν Μφζραο αληηπνιηηεχεηαη ζήκεξα ηελ «Έθθιεηνλ 

πξνζθπγήλ», ελψ δηαρξνληθά απνδεηθλχεηαη δηά παξαδεηγκάησλ φηη 

έθακλαλ θαη Ρψζνη παηξηάξρεο θαη αξρηεξείο ρξήζε ηεο. Πξνο ππνηίκεζε 

ηεο αξρήο απηήο, ζε ζρέζε κε ην Οηθ. Παηξηαξρείν , ην Παηξηαξρείν 

Μφζραο δεκνζηεχεη ειεθηξνληθά έγγξαθν ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηαξρείνπ (αξηζκ. πξση. 1202/26 Απγ. 1995). Ζ εηο βάζνο φκσο 

αλάγλσζε – αλάιπζε ηνπ εγγξάθνπ απνδεηθλχεη, πνχ θείηαη ε πεγή ηεο 

απζεληίαο θαη ηεο πξσηνβνπιίαο, σο πξνο ην έθθιεην. Θέκα ηνπ 

εγγξάθνπ ν «θαζεξεκέλνο» Φηιάξεηνο.  

Ο θαζαηξεζείο κεηξνπνιίηεο Κηέβνπ Φηιάξεηνο, «εθ ησλ ηα πξψηα 

θεξφλησλ πλνδηθφλ Μέινο ηεο Ηεξάο πλφδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο 

Ρσζίαο», «άρξη πξφηηλνο», αηζζάλζεθε ηελ θαλνληθή αλάγθε, 

δηακαξηπξφκελνο γηα ηελ, θαη΄απηφλ, αδηθία ζην πξφζσπφ ηνπ, λα 

επηζθεθζεί ηελ Κσλ/πνιε: «θαηφπηλ ηεο γελνκέλεο επηζθέςεσο εηο εκάο 

(ζηελ Κσλ/πνιε) ηνπ ελ ιφγσ θαζαηξεζέληνο». Πνχ αιινχ ζα πήγαηλε; 

ηνλ Πξσηφζξνλν πήγε θαη νξζά έπξαμε. ην έγγξαθν φκσο ν ιφγνο 

«πεξί επηζθέςεσο» απιήο θαη φρη θαηαζέζεσο αηηήζεσο εθθιήηνπ 

πξνζθπγήο. Ζ γελνκέλε θαζαίξεζε αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ηε Μφζρα˙ 

ήηαλ θαλνληθή αξκνδηφηεηα ηεο Μφζραο. Ζ Κσλ/πνιε «αλαγλσξίδεη εηο 

ην αθέξαηνλ ηελ επί ηνπ ζέκαηνο απνθιεηζηηθήλ αξκνδηφηεηα ηεο πθ’ 

Τκάο Αγησηάηεο Δθθιεζίαο ηεο Ρσζζίαο». Γελ είρε ιφγν ε Κσλ/πνιε λα 

παξέκβεη ζηελ εζσηεξηθή δηθαζηηθή δηαδηθαζία κηαο άιιεο Αδειθήο 

Δθθιεζίαο. πλεπψο, «απνδέρεηαη ηα πλνδηθψο απνθαζηζζέληα πεξί 

ηνπ ελ ιφγσ, κε επηζπκνχζα ην παξάπαλ, ίλα παξέμε νηαλδήηηλα 

δπζρέξεηαλ εηο ηελ θαζ’ Τκάο Αδειθήλ Δθθιεζίαλ». Δάλ ε Μήηεξ 

(πξσηίζησο ηεο Δθθιεζίαο Ρσζίαο) Δθθιεζία Κσλ/πφιεσο είρε ηελ 

θαλνληθή πξφζεζε λα δερζεί ηνλ Φηιάξεην, θαηά ηελ ηδησηηθή επίζθεςε 

ηνπ ηειεπηαίνπ ζηελ Κσλ/πνιε, γηα αίηεζε εθθιήηνπ πξνζθπγήο, δελ 

ππήξρε ιφγνο λα ζπλδηαρεηξηζζεί ηελ απνθιεηζηηθά ζ’ Απηήλ 

αξκνδηφηεηα ηνπ εθθιήηνπ κε ηε Μφζρα, απνζηέιινληαο εθεί 

παηξηαξρηθή αληηπξνζσπία. 

θνπφο ηεο αληηπξνζσπίαο, ππφ ηνλ δηαπξεπή, θνξπθαίν, κάιηζηα, 

ηεο Οξζνδφμνπ ζενινγίαο, θαη δε εθθιεζηνινγίαο, Μεηξνπνιίηε 

Πεξγάκνπ Ησάλλε, ήηαλ, επηιέμεη: «επί ησ ζθνπψ, φπσο εθ ηνπ ζχλεγγπο 

πιεξνθνξεζψκελ ηα δηαηξέμαληα εθ πξψηεο ρεηξφο θαη πξνο απνθπγήλ 

πάζεο ελ πξνθεηκέλσ παξεξκελείαο». πλαδειθηθή ελεκέξσζε δεηνχζε, 

φπσο ζα κπνξνχζε θαη θάζε άιιε Απηνθέθαινο Δθθιεζία 

ελδηαθεξνκέλε λα δεηήζεη δη’ απεζηαικέλνπ ή αιιεινγξαθίαο, ζηα 

πιαίζηα ησλ παλνξζνδφμσλ ζπλδηαζθέςεσλ δηαθφξσλ εηδψλ. Ζ «νπρί 

θηιάδειθνο ππνδνρή ησλ ελ ιφγσ αληηπξνζψπσλ νθείιεηαη εηο πιήξε 

παξεμήγεζηλ ηνπ ζθνπνχ ηεο απνζηνιήο απηψλ». Ζ Μφζρα, 
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αθηιάδειθα, δει. αιαδνληθά, θαη φρη θηιάδειθα, δει. Ηεξνθαλνληθά, 

θεξνκέλε, ζεψξεζε, πξνθαλψο, φηη ε απνζηνιή ηεο αληηπξνζσπείαο 

ζθνπφλ είρε, θαηά θάπνην ηξφπν, ηελ εκπινθή ζηα πεηζαξρηθά – 

δηθαζηηθά interna ηεο. Γείγκα ηεο «ηεξνθαλνληθήο» αλσξηκφηεηνο. 

 Σί θξχπηεηαη πίζσ απφ ηελ ππφζεζε Φηιαξέηνπ; Σν ππνλνεί ην 

γξάκκα ηνπ Οηθ. Παηξηαξρείνπ: «εθ ησλ ηα πξψηα θεξφλησλ»,«άρξη 

πξφηηλνο» ηνπ Φηιαξέηνπ. Μαο ην δηεπθξηλίδεη έλα άιιν έγγξαθν – 

εκείσκα ηνπ πνιχ ζεβαζηνχ θίινπ καο Δπηζθφπνπ Μπάηζθαο 

Δηξελαίνπ, ππφ ηνλ ηίηιν: «εκείσκα πεξί αλαθξηβνχο εθθιεζηαζηηθνχ 

θαη δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ επί ηνπ ζέκαηνο ηεο Οπθξαλίαο», απφ ηηο 

ειεθηξνληθέο ζειίδεο. Γξάθεη: «Καη απηφο νχηνο ν θχξηνο Νηεληζέλθν, 

άιινηε κελ κεηξνπνιίηεο Φηιάξεηνο, εηο εθ ησλ δχν επηθξαηεζηάησλ 

ησ θαηξψ εθείλσ ππνςεθίσλ δηά ηνλ παηξηαξρηθφλ ζξφλνλ ηεο 

Μφζραο, ζήκεξνλ δε απηνπξφβιεηνο ‘παηξηάξρεο Κηέβνπ’…». ηα 

ππνγξακκηζκέλα θείηαη ε αηηία, ρξνληθή θαη ηξνπηθή, ηνπ Εεηήκαηνο 

Φηιαξέηνπ. Ο «εηο εθ ησλ δχν επηθξαηεζηάησλ ησ θαηξψ εθείλσ 

ππνςεθίσλ δηά ηνλ Παηξηαξρηθφλ ζξφλνλ Μφζραο» δε δηθαηνχηαη 

ζήκεξα λα θάκεη ρξήζε ηεο «εθθιήηνπ πξνζθπγήο»; Σν αίηεκα απφ κφλν 

ηνπ δελ εκπεξηέρεη θαη άθξαλ ηαπείλσζε θαη άθξαλ κεηάλνηα; Να, γηαηί ε 

απνδνρή θαη εθαξκνγή ηνπ εθθιήηνπ είλαη ην βάιζακν ηεο ελ Υξηζηψ 

αγάπεο, δει. ηεο ελφηεηνο, θαηά ησλ ρηζκάησλ, ζηα νπνία εκκέλεη ε 

Μφζρα, παξά ην γεγνλφο, ζχκθσλα κε ηα ειεθηξνληθά κέζα απφ Ρσζία, 

φηη ελδνξσζηθά εμαζθνχληαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα πηέζεηο γηα άξζε ησλ 

ρηζκάησλ ζηελ Οπθξαλία θαη δε έλαληη ηνπ Φηιαξέηνπ, κε πξσηνβνπιία 

ηνπ Παηξηαξρείνπ Μφζραο, απηφ φκσο φιν αλέβαιιε. 

Σν κεγαιχηεξν δηνηθεηηθφ ρίζκα ησλ λενηέξσλ ρξφλσλ, 19
νπ

 θαη 

20
νπ

 αηψλα. Δάλ ππάξρεη κία Δθθιεζία ζηηο ζεκεξηλέο 14 ηνπ φινπ 

Κφζκνπ ηεο Οξζνδνμίαο,  πνπ ππέκεηλε ζην πεηζί ηεο, θαηά ην θνηλψο 

ιεγφκελν, επηβιεζέλ έμσζελ ρίζκα θαη γη’ απηφ εθθξάδεη απέρζεηα ζηα 

ρίζκαηα, αληηπαξαηάζζνπζα ηελ ελ Υξηζηψ αγάπε, θαηαιιαγή θαη 

εηξήλεπζε, απηή είλαη ε Δθθιεζία Κσλ/πφιεσο. Καηά ηελ ηαπεηλή καο 

άπνςε, ην πην επψδπλν δηνηθεηηθφ ρίζκα ζηνλ Κφζκν ηεο Οξζνδνμίαο 

ζηνπο λεσηέξνπο ρξφλνπο ήηαλ ην Βνπιγαξηθφ ρίζκα, 1870 – 1945. 

Μεηά πξνέθπςαλ ηα ηεο Ρσζίαο (1917 θ.ε.). Λφγσ απηνχ ηνπ ρίζκαηνο 

πξνέθπςε ε ηζηνξηθή θαη θαηαιπηηθή Μεγάιε Δλδεκνχζα χλνδνο 

Κσλ/πφιεσο, ηνπ 1872 (απνχζα θαη αληίζεηε ζην ζθνπφ ηεο πλφδνπ θαη 

ηφηε ε Δθθιεζία Ρσζίαο, θαίηνη θιεζείζα). Οη απνθάζεηο ηεο 

επαλαβεβαηψζεθαλ ζηε Μεγάιε χλνδν ηεο Κξήηεο, ηνπ 2016, κε 

απνχζα θαη ππνλνκεπηηθή θαη πάιη ηελ Δθθιεζία Ρσζίαο, σο γλσζηφ. 

Γπζηπρψο, ππνθηλεηήο θαη ππνζηεξηθηήο ηνπ ππήξμε θαη πάιη ν 

ξσζηθφο παξάγνληαο, πνιηηηθφο – απηνθξαηνξηθφο (Κφκεο Ηγλάηηεθ, 

Πξέζβεο ηεο ηζαξηθήο Ρσζίαο ζηελ Κσλ/πνιε, ην 1870). Απνινγηζκφο 

δπζηπρήο. Πεξίπνπ 1000 (ρίιηνη) Ηεξνί Σφπνη Λαηξείαο (εθθιεζίεο, 
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λεθξνηαθεία, Μνλαζηήξηα, Μεηφρηα, Αγηάζκαηα – Πξνζθπλήκαηα, 

εμσθθιήζηα, επηζθνπεία, ηεξή άιιε πεξηνπζία θηλεηή θαη αθίλεηε θιπ.), 

ππφ ηε δηνηθεηηθή θαη πλεπκαηηθή δηθαηνδνζία ηνπ Παηξηαξρείνπ 

Κσλ/πφιεσο, αξπάρηεθαλ απφ ηνπο βνπιγάξνπο ρηζκαηηθνχο 

εζλνθπιεηηζηέο, κε ηηο επινγίεο ηνπ Βνπιγάξνπ Δμάξρνπ, ή 

ππξπνιήζεθαλ ή ιεειαηήζεθαλ ή θαηεδαθίζζεθαλ ή ακθηζβεηήζεθαλ. 

Πίζσ απφ ηηο βίαηεο ελέξγεηεο ήηαλ ην έλνπιν βνπιγαξηθφ Κνκηηάην, 

θαζνδεγνχκελν, πνιιέο θνξέο, απφ Ρψζνπο Αμησκαηηθνχο ζηε 

Μαθεδνλία, θαηφπηλ ηεο πκθσλίαο ηεο Μπξζηέγεο ηνπ 1903, κεηαμχ 

Τςειήο Πχιεο – Ρσζίαο- Απζηξννπγγαξίαο.  

Ήιζαλ ηφηε ζηε Μαθεδνλία νζσκαλνθξαηνχκελε Ρψζνη Αμησκαηηθνί 

γηα λα νξγαλψζνπλ επί ηφπνπ φξγαλα ηάμεσο γηα λα αηζζάλνληαη 

αζθαιείο νη Υξηζηηαλνί Οξζφδνμνη πνιίηεο. Αλη’ απηνχ, εθείλνη, κε 

δηπισκαηηθφ ηξφπν, ππνδείθλπαλ ζηνπο Υξηζηηαλνχο ζιαβνθψλνπο ή 

ειιελνθψλνπο (βι. ζήκεξα ξσζνθψλνπο θαη νπθξαλνθψλνπο ζηε 

Μεηξφπνιε Κηέβνπ) λα εγθαηαιείςνπλ ην Παηξηαξρείν Κσλ/πφιεσο θαη 

λα πξνζρσξήζνπλ ζηε Βνπιγαξηθή Δμαξρία. Δπηιέμεη έιεγαλ: «Σν 

κέιινλ ζαο είλαη κε ηελ Δμαξρία θαη φρη κε ην Παηξηαξρείν». 
Γνινθνλίεο ηεξέσλ, επηζθφπσλ, δεκνγεξφλησλ, δαζθάισλ, πηζηψλ. Απηή 

ηε δπζηπρή πείξα αλαθαιεί ζηε κλήκε ηνπ ζήκεξα ην Οηθνπκεληθφ 

Παηξηαξρείν, φηαλ ζηελ Αλαθνίλσζή ηνπ, ηεο 11 Οθη. 2018, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηε Μεηξφπνιε Κηέβνπ, «θάκλεη έθθιεζηλ πξνο πάζαο 

ηαο εκπιεθνκέλαο πιεπξάο λα απνθεχγνπλ θαηαιήςεηο Ναψλ, Μνλψλ 

θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, σο θαη πάζαλ πξάμηλ βίαο θαη 

εθδηθεηηθφηεηνο, εηο επηθξάηεζηλ ηεο εηξήλεο θαη ηεο αγάπεο ηνπ 

Υξηζηνχ».  

Γηα ην εμεηδηθεπκέλν απηφ δήηεκα ησλ ακθηζβεηνπκέλσλ Η. Σφπσλ 

Λαηξείαο απφ ην 1870 σο ην 1912 πιήξε εηθφλα ιακβάλεη ν εξεπλεηήο 

θαη θάζε άιινο ελδηαθεξφκελνο ζηελ έξεπλα «Σν Εήηεκα ησλ 

Γηαθηινληθνπκέλσλ Ηεξψλ Σφπσλ Λαηξείαο ζηηο θαηά ηφπνπο 

Διιελννξζφδνμεο Κνηλφηεηεο ηεο Μαθεδνλίαο», Θεζζαινλίθε 2018. 

Δπίζεο, ζηελ αμηνκλεκφλεπηε-καχξε Βίβιν-έθδνζε ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηαξρείνπ, ηνπ 1906, «Σα Δπίζεκα Έγγξαθα πεξί ηεο ελ 

Μαθεδνλία νδπλεξάο θαηαζηάζεσο». 
εκεξηλφ θαηάινηπν (νπξά, ζα ιέγακε) ηνπ Βνπιγαξηθνχ ρίζκαηνο 

εθείλνπ είλαη «Η ζρηζκαηηθή ζξεζθεπηηθή νξγάλσζε» ηεο 

θνκκνπληζηηθήο ηφηε, απφ ην 1944 θ.ε., «νζηαιηζηηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Μαθεδνλίαο» ησλ θνπίσλ (βι. απφθαζε Η. πλφδνπ Ηεξαξρίαο ηνπ 

εξβηθνχ Παηξηαξρείνπ, 16 επη. 1967). Σφζν ην Κξάηνο φζν θαη ε 

Φεπδν-καθεδνληθή Δθθιεζία θνπίσλ ήζαλ πνιηηηθά θαηαζθεπάζκαηα 

ηνπ Κ.Κ.Γ. θαη πξνζσπηθά ηνπ ηξαηάξρε Σίην, φπσο ε Βνπιγαξηθή 

Δμαξρία – ρίζκα, ηνπ 1870, πνιηηηθφ θαηαζθεχαζκα ηεο ηξηάδνο 

(νπιηάλνπ – Σζάξνπ - Ηγλάηηεθ). Ζ πεξηνρή ζπληζηά εθθιεζηαζηηθά 
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θαλνληθή, άλεπ φξσλ, δηθαηνδνζία ηνπ εξβηθνχ Παηξηαξρείνπ, βάζεη 

ηνπ Σφκνπ 1922, γηα ηνλ νπνίν είπακε ηα πξνζήθνληα ζε άιιε ζπλάθεηα 

ηεο παξνχζεο έξεπλάο καο. Οη πξσηνβνπιίεο, επνκέλσο, γηα ηα 

εθθιεζηαζηηθά ησλ θνπίσλ αλήθνπλ απφιπηα θαη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλνλ ζην Παηξηαξρείν εξβίαο.  

Δπί ηφπνπ ππάξρνπλ ηψξα δχν νιηγνκειείο Ηεξαξρίεο˙ κία θαλνληθή, 

ππφ ηε δηθαηνδνζία ηνπ Παηξηαξρείνπ Βειηγξαδίνπ, θαη άιιε κία 

ρηζκαηηθή. Σεο δεπηέξαο ε Ηεξαξρία έρεη θαλνληθή απνζηνιηθή δηαδνρή. 

Έλεθα ηνχηνπ, νξζά θαη ζψθξνλα ε Δθθιεζία ηεο εξβίαο έλαληη ηεο 

Ηεξαξρίαο απηήο θέξεηαη κε επηείθεηα, «ερνκέλε ηεο αξρήο ηεο 

νηθνλνκίαο, απεθδερνκέλε ηελ απηψλ κεηάλνηαλ θαη κε 

δπζρεξαίλνπζα ηελ ελ ησ κέιινληη επθηαίαλ επαλέληαμηλ απηψλ» 
(απφ ηελ Απφθαζε ηεο Η. πλφδνπ ηεο Ηεξαξρίαο, κεηαμχ 29 Απξ. κέρξη 

10 Μαΐνπ 2018, ηεο εξβηθήο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο, κε ζέκα: «Ζ ζέζηο 

ηεο εξβηθήο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο σο πξνο ηελ κεζνδνινγίαλ ηεο 

ππεξβάζεσο ησλ ελ Οπθξαλία θαη αιιαρνχ ζρηζκάησλ», ειιεληζηί, 

αςφγσο, ππ’ αξηζκ. Πξση. 1163, 13 Απγ. 2018). 

Γηεξσηάηαη φκσο ν αληηθεηκεληθφο αλαγλψζηεο ηεο «Απνθάζεσο» 

απηήο, πψο είλαη δπλαηφλ απφ ηε κηα λα επηθαιείηαη «ηελ αξρήλ ηεο 

νηθνλνκίαο», ηελ «απεθδνρή ηεο κεηαλνίαο» γηα ηε «κε δπζρέξαλζηλ 

ηεο ελ ησ κέιινληη επθηαίαο επαλεληάμεσο» ησλ ρηζκαηηθψλ 

Αξρηεξέσλ ησλ θνπίσλ, φπεξ επαηλεηέν, άθξσο, θαη απφ ηελ άιιε 

ζρεδφλ ηα ίδηα, έζησ θαη ππφ άιινπο δπζθνιφηεξνπο φξνπο, λα αξλείηαη 

ε «Απφθαζε» γηα ηνπο «θιεξηθνχο» ηεο Μεηξνπφιεσο Κηέβνπ – 

Οπθξαλίαο, κεηά, κάιηζηα, θαη ηε δηαδηθαζία «εθθιήηνπ πξνζθπγήο», 

ηελ νπνία «ζεσξεί κε δεζκεπηηθήλ δηά ηελ εξβηθήλ Οξζφδνμνλ 

Δθθιεζίαλ». (απνθ. Η. πλφδνπ Ηεξαξρίαο εξβηθήο Οξζνδφμνπ 

Δθθιεζίαο, 6-7 Ννεκβξίνπ 2018). Πνπζελά ζηα θείκελα ηνπ 

Βειηγξαδίνπ γηα ην έθθιεηνλ ν ιφγνο. 

Ζ αλάιπζε, πάλησο, ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ πξνβιήκαηνο ησλ  θνπίσλ 

ζηε δεκνζηεπζείζα απφθαζε, 13 Απγ. 2018, είλαη πιήξσο δηαθσηηζηηθή 

θαη αθξηβήο. Οη αλαγλψζηεο καο ζα ηελ ήζειαλ απηνιεμεί. Έρεη, σο εμήο, 

ην ζρεηηθφ απφζπαζκα: «…Σν θαζεζηψο ηνπ Σίην αλεθήξπμε 

ηνηνπηνηξφπσο, κεηαμχ άιισλ, ‘Μαθεδνληθήλ Οξζφδνμνλ Δθθιεζίαλ’, 

ηαο λνηίνπο εθθιεζηαζηηθάο επαξρίαο ηαο ππφ ηνπ Παηξηαξρείνπ 

Κσλζηαληηλνππφιεσο εηο ην Παηξηαξρείνλ εξβίαο παξαρσξεζείζαο δηά 

ηνπ Παηξηαξρηθνχ Σφκνπ ηνπ 1922. Πξφθεηηαη πεξί κνλαδηθήο ελ ηε 

ηζηνξία Δθθιεζίαο, εο ηδξπηήο είλαη θαη επηζήκσο θνκκνπληζηηθφλ 

θφκκα, σο δηαηείλεηαη θαη ην ζρεηηθφλ δηάηαγκα, δεκνζηεπζέλ ελ ησ 

κεηαμχ. Έηη πνιιψ ρείξνλ θαη βαξπηέξα πεξίπησζηο είλαη ε πεξίπησζηο 

ηεο νχησ θαινπκέλεο Δθθιεζίαο Μαπξνβνπλίνπ. Σν κελ ζρίζκα ησλ 

θνπίσλ εδεκηνχξγεζαλ ηξεηο θαλνληθψο θερεηξνηνλεκέλνη επίζθνπνη 

ηεο Δθθιεζίαο ηεο εξβίαο, πιελ φκσο νπδέ ηνχηνπο νπδέ ηνπο 



35 
 

 

δηαδεμακέλνπο απηνχο δελ θαζήξεζελ ε εκεηέξα Δθθιεζία έσο ηεο 

ζήκεξνλ, ερνκέλε ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκίαο, απεθδερνκέλε ηελ 

απηψλ κεηάλνηαλ θαη κε δπζρεξαίλνπζα ηελ ελ ησ κέιινληη επθηαίαλ 

επαλέληαμηλ απηψλ. Δλ αληηδηαζηνιή πξνο απηνχο, ηδξχζε ελ 

Μαπξνβνπλίσ νπδελφζσξνο, ζρεηηθψο εθθιεζηφκνξθνο κε θπβεξλεηηθή 

νξγάλσζηο, ε απνθαινχζα εαπηήλ Μαπξνβνπληηηθή Δθθιεζία, ππφ 

θαζεξεκέλνπ θιεξηθνχ ηνπ Παηξηαξρείνπ Κσλ/πφιεσο θαη θαηεγξάθε 

ελ θνηλψ αζηπλνκηθψ ζηαζκψ». 

«Η ελ ησ κέιινληη επθηαία επαλέληαμηο» ησλ ζρηζκαηηθψλ ησλ 

θνπίσλ ζπλδέεηαη κε ηελ ηδξπζείζα «Αξρηεπηζθνπήλ Αρξίδνο θαη 

Μεηξφπνιηλ θνπίσλ» σο Απηφλνκε, ππφ ηε δηθαηνδνζία ηνπ 

Παηξηαξρείνπ εξβίαο. Δπί ηεο βάζεσο απηήο ε Σνπηθή Απηφλνκε 

Δθθιεζία Αρξίδνο ζα ηχρεη, ελδερνκέλσο, κηαο πην ζπγθξνηεκέλεο 

δηεπξπκέλεο Απηνλνκίαο, ππφ ηε δηθαηνδνζία θαη απνθιεηζηηθή 

πξσηνβνπιία ηνπ Βειηγξαδίνπ. Θα επέιζεη, ελ ησ κεηαμχ, ε 

απνθαηάζηαζε θαη ζπλέλσζε ησλ δχν Ηεξαξρηψλ, Καλνληθήο θαη 

ρηζκαηηθήο. Καη ζηε ζπλέρεηα, ζα ελεκεξσζνχλ ε Μήηεξ Δθθιεζία 

Κσλ/πφιεσο θαη νη άιιεο θαηά ηφπνπο Απηνθέθαιεο Δθθιεζίεο. Απηφ, 

θαηά ην άξζξν 2γ ηεο Απνθάζεσο ηεο Παλνξζνδφμνπ Κξήηεο, 2016, γηα 

«Σν απηφλνκνλ θαη ηνλ ηξφπνλ αλαθεξχμεσο απηνχ». 

Κάζε άιιε έμσζελ εθθιεζηαζηηθή παξέκβαζε ζην ζέκα είλαη 

αληηθαλνληθή θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί εμ πθαξπαγήο εμάζθεζε 

δηθαησκάησλ, πνπ αλήθνπλ ζε άιιε Δθθιεζία, ελ πξνθεηκέλσ ηνπ 

Βειηγξαδίνπ. Δίλαη αμηνπξφζεθην γηα ηελ πεξίπησζε «εκείσκα πεξί 

αλαθξηβνχο εθθιεζηαζηηθνχ θαη δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ επί ηνπ ζέκαηνο 

ηεο Οπθξαλίαο», ηνπ Δπηζθφπνπ Μπάηζθαο εξβίαο Δηξελαίνπ, ζηνλ 

Ζιεθηξνληθφ Σχπν, πνπ αδφθηκα θάπνηνη ζπζρεηίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο 

Οπθξαλίαο κε ην εθθιεζηαζηηθφ πξφβιεκα ησλ θνπίσλ. πσο ε 

Μεηξφπνιε Κηέβνπ είλαη δηθαηνδνζία ηεο Κσλ/πφιεσο, θαηά ην 

«Παηξηαξρηθφλ θαη πλνδηθφλ Γξάκκα Δθδφζεσο», ηνπ 1686, πνπ ην 

ακθηζβεηεί ην Βειηγξάδη, άλεπ φκσο νπζηαζηηθψλ επηρεηξεκάησλ, άιιν 

ηφζν είλαη, θαη αδηακθηζβήηεηα εδψ, ε «Απηφλνκε Αξρηεπηζθνπή 

Αρξίδνο θαη Μεηξφπνιηο θνπίσλ», δηθαηνδνζία ηνπ Παηξηαξρείνπ 

εξβίαο, κάιηζηα θαη δηά ηεο ζθξαγίδνο ηεο Παλνξζνδφμνπ πλφδνπ 

Κξήηεο, 2016, αθνχ νη κεηξνπφιεηο θαη επηζθνπέο ηεο πεξηνρήο απηήο 

είραλ εθρσξεζεί, άλεπ φξσλ, απφ ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ζην 

εξβηθφ Παηξηαξρείν, ην 1922, θαη είδακε ζε άιιε ζπλάθεηα πψο; δηά 

ηνπ ζρεηηθνχ Σφκνπ. 
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Γ’ 

Καηαθιείδα 

 

7. ρνιηαζκφο ηνπ δηαηαθηηθνχ ηνπ «Παηξηαξρηθνχ θαη 

πλνδηθνχ Γξάκκαηνο Δθδφζεσο», ηνπ 1686, θαη ηειηθέο θξίζεηο. 

 

7.1Έγηλε ιφγνο ζε νηθείεο ζπλάθεηεο ηνπ παξφληνο γηα ην δηαηαθηηθφ 

ηνπ «Γξάκκαηνο», φηαλ νη ζρνιηαζκνί καο γηα ηελ «Καλνληθή 

δηαβάζκηζε θεηκέλνπ», γηα ηνλ «ηίηιν – ζέκα ηνπ «Γξάκκαηνο», γηα «ην 

θπξίσο θείκελν», γηα ην «αίηεκα ζην ‘Γξάκκα’ εθδφζεσο, 1686», γηα «ην 

εθιεθηνξηθφ ζψκα αλαδείμεσο κεηξνπνιίηνπ Κηέβνπ», γηα ηελ «αθνξκή 

αηηήκαηνο, θαηά ην ‘Γξάκκα’, 1686», γηα ηελ «αλαγθαία πξνυπφζεζε ηεο 

γεσπνιηηηθήο ηάμεσο γηα ηελ εθθιεζηαζηηθή ζπκκεηαβνιή», «γηα ηαο 

ζρηζκαηηθάο δφμαο». 

7.2. Οη δηαηππψζεηο – θιεηδηά ηνπ δηαηαθηηθνχ (ηεο Παηξηαξρηθήο θαη 

πλνδηθήο Απνθάζεσο, δει.), αλαθεξφκελεο ζηελ εθινγή θαη 

ρεηξνηνλία, ζην ζπκκλεκφζπλν θαη ζην ηξνπηθψο θαη ρξνληθψο κε 

αλαζεσξεηέν θαζεζηψο, incitu, έρνπλ σο εμήο, επηιέμεη: Δθινγή – 

ρεηξνηνλία: «φζελ ε κεηξηφηεο εκψλ…ηελ αίηεζηλ ηαχηελ σο αζκέλσο 

εδέρζε, εχινγφλ ηε νχζαλ, θαη δηθαίαλ, θαηαζθαιίζαη εγγξάθσο έθξηλελ 

άμηνλ…κεηά ηεο πεξί απηήλ ηεξάο ησλ αξρηεξέσλ 

πλφδνπ…απνθαίλεηαη, ίλα ε αγησηάηε επαξρία Κηέβνπ είε ππνθεηκέλε 

ππφ ηνπ αγησηάηνπ παηξηαξρηθνχ ζξφλνπ ηεο Μεγάιεο θαη ζενζψζηνπ 

πφιεσο Μνζρνβίαο, ρεηξνηνλείζζαη δειαδή κεηξνπνιίηελ Κηφβνπ ελ 

απηή…, φληηλα αλ εθιέμσζηλ νη ελ ηε επαξρία ηαχηε 

ππνθείκελνη…πξνηξνπή θαη αδεία ηνπ εθείζε πεξηθαλεζηάηνπ 

κεγάινπ ραηκάλνπ, σο ζπλήζεηα ησ ηφπσ επεθξάηεζε θαη ιακβάλεηλ 

παξ’ εθείλνπ ηελ ελ κεκβξάλαηο ιεγνκέλελ πξάμηλ, θαη γηλψζθεηλ εθείλνλ 

γέξνληα θαη πξνεζηψηα απηνχ σο παξ’ εθείλνπ ρεηξνηνλνπκέλε, θαη 

νπρί ππφ ηνπ νηθνπκεληθνχ…ηξφπσ ζπγθαηαβαηηθψ ρξσκέλνπ θαηά 

ηελ απηνχ πξνπάιαηνλ ζπλήζεηαλ θαη δηδφλησο (ελλ. δίδνληνο) 

νηθνλνκηθψο εθείλσ ηελ ηνηαχηελ άδεηαλ». Πεξί φισλ απηψλ 

ζρνιηάζζεθαλ ηα δένληα. 

Μλεκφζπλν:«…κλεκνλεχε ελ πξψηνηο ηνπ ζεβαζκίνπ νλφκαηνο 

ηνπ νηθνπκεληθνχ παηξηάξρνπ σο φληνο πεγή(ο) θαη αξρή(ο), θαη 

ππεξθεηκέλνπ πάλησλ ησλ παληαρνχ παξνηθηψλ θαη επαξρηψλ, έπεηηα ηνπ 

παηξηάξρνπ Μνζρνβίαο σο γέξνληνο απηνχ, κεδελφο θαηά ηνχην 

ελαληηνκέλνπ, ή αληηιέγνληνο ην παξάπαλ σο επιφγσο θαη δηθαίσο 

γεγνλφο». Άξα, ζπκκλεκφζπλν θπξηαξρίαο γηα ηνλ Οηθνπκεληθφ 

Παηξηάξρε, θαη ρεηξνηνλίαο γηα ηνλ Παηξηάξρε Μφζραο, ππφ φξνπο, «επ’ 

αδείαο», «ηξφπσ ζπγθαηαβαηηθψ», «νηθνλνκηθψο», θαη’ νηθνλνκία, 

δειαδή, «θαηά ηελ απηνχ πξνπάιαηνλ ζπλήζεηαλ». 
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ρφιηα: «…ηνπ νηθνπκεληθνχ παηξηάξρνπ σο φληνο πεγή(ο) θαη 

αξρή(ο), θαη ππεξθεηκέλνπ πάλησλ ησλ παληαρνχ παξνηθηψλ ηε θαη 

επαξρηψλ». Δλλννχληαη  «αη παληαρνχ παξνηθίαη ηε θαη επαξρίαη» ηεο 

δηθαηνδνζίαο ηνπ, κεηαμχ απηψλ θαη ηεο «παξνηθίαο» ή «επαξρίαο» 

Κηέβνπ. Δπηπιένλ, «κεδελφο θαηά ηνχην ελαληηνπκέλνπ, ή 

αληηιέγνληνο ην παξάπαλ σο  επιφγσο θαη δηθαίσο γεγνλφο». Ζ 

δηαηχπσζε έρεη απνδέθηεο ηνπο άξρνληεο, ηνλ θιήξν θαη ην πνίκλην ησλ 

Οξζνδφμσλ Υξηζηηαλψλ ζηε Μεηξφπνιε Κηέβνπ θαη ζηελ Μφζρα. 

Διέρζεζαλ ζε άιιε ζπλάθεηα ηνπ παξφληνο νη βίαηεο, πέξαλ ησλ 

θαλνληθψλ δηά ησλ ηνπηθψλ ζπλφδσλ ή θιεξηθνιατθψλ ζπλειεχζεσλ, 

αληηδξάζεηο ηνπ ιανχ γηα ηελ «εμ πθαξπαγήο» ππαγσγή, θαηά πάληα, ηεο 

Μεηξνπφιεσο Κηέβνπ ζην Παηξηαξρείν Μφζραο. Σψξα φκσο ππάξρεη 

ιχζε θαλνληθή ππαγσγήο, θαη’ αλάζεζε, θαη’ νηθνλνκία, ππφ φξνπο. 

Έηζη επήιζε εξεκία θαη ηάμε, ππφ ηελ πςειή επνπηεία θαη πάιη «ηνπ 

Οηθνπκεληθνχ παηξηάξρνπ σο φληνο πεγή(ο) θαη αξρή(ο)».  Παξαθάησ ζα 

δνχκε ηί κελχκαηα απνζηέιινληαη ζηνλ Παηξηάξρε Μφζραο Ησαθείκ 

(1674 – 1690), φληα απηφλ Παηξηάξρε, ην 1686κ.Υ. 

«Ο δε παξά ηα γεγξακκέλα δηαλνεζείο ή άιισο βνπιεζείο απείζεηαλ 

ή ελαληηφηεηα ελδείμαζζαη ηε ηνπ Κπξίνπ δηαηαγή αληηζηήζεηαη θαη 

παξ’ εθείλνπ ηαο αληηκηζζίαο έμεη σο θαηαθξνλεηήο». Δδψ 

επηζεκαίλεηαη ε νληνινγία ηεο Δθθιεζίαο, σο ζείνπ Καζηδξχκαηνο. Πεξί 

απηνχ ν ιφγνο εηζαγσγηθά ζηελ παξνχζα έξεπλα. Ζ Δθθιεζία ηνπ 

Υξηζηνχ νχηε φπια, νχηε άξκαηα, νχηε ππξαχινπο δηαζέηεη. πσο 

θάπνηε ην έπξαηηε ε Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία, γηα λα 

απνζηαζηνπνεζεί απφ ηε ζεία νληνινγία ηεο θαη λα θαηαζηεί θνζκηθφ 

Κξάηνο, κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο. Πνηά θνζκηθή εμνπζία, παλίζρπξε 

κάιηζηα, φπσο είδακε ηηο κεγάιεο απηνθξαηνξίεο, ελ νηο θαη ηελ ηζαξηθή, 

κέλεη ακεηάζεηνο; 

Ζ «απείζεηα» θαη ε «ελαληίσζε»  πξνο «ηελ ηνπ Κπξίνπ δηαηαγήλ» 

ζπληζηά θαηαθξφλεζε φρη ηνπ αλζξψπνπ αιιά «ηνπ Κπξίνπ». Δπνκέλσο, 

ε θαηαθξφλεζε «ησλ γεγξακκέλσλ» εδψ, δει. «ηνπ παηξηαξρηθνχ θαη 

ζπλνδηθνχ Γξάκκαηνο εθδφζεσο», ηνπ 1686, ζπληζηά «αληίζηαζηλ ηε ηνπ 

Κπξίνπ δηαηαγή», κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Καη είδακε εδψ «ηαο 

αληηκηζζίαο» «ησλ θαηαθξνλεηψλ» «ησλ γεγξακκέλσλ». Σν «Γξάκκα» 

εζηήζε θαη πάιηλ «εηο θεθαιήλ γσλίαο» ππέξ ηνπ Οξζνδφμνπ Λανχ ηεο 

Μεηξνπφιεσο Κηέβνπ, ζήκεξα ζηελ Οπθξαλία, ζηα πιαίζηα κηα λέαο 

εθεί εθθιεζηαζηηθήο «ζπκκεηαβνιήο». 

«Σσλ Παηξηαξρψλ φλησλ εηθφλσλ ηνπ Θενχ εκςχρσλ ηε θαη 

δσζψλ». Ήηαλ παξψλ θαηά ηε ζχληαμε ηνπ «Γξάκκαηνο» φρη κφλνλ ν 

Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο αιιά θαη ν Παηξηάξρεο Ηεξνζνιχκσλ 

Γνζίζενο θαη δη’ απηψλ θαη ν Αληηνρείαο θαη ν Αιεμαλδξείαο. Παξνχζα, 

δει., ε Παηξηαξρηθή Σεηξαξρία ηεο Αλαηνιήο. Έρεη ζεκαζία ηνχην, δηφηη 

ε Υξηζηηαληθή Οξζφδνμε ζθξαγίδα ηεο Μεγάιεο θαη Μηθξάο θαη Λεπθήο 
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Ρσζίαο θαη ησλ Βνξεηνηέξσλ Μεξψλ ήηαλ ζπλπθαζκέλε θαη 

ελζθξαγηζκέλε ζηελ Οξζφδνμε, θαη’ Αλαηνιάο, ρξηζηηαληθή 

απηνζπλεηδεζία ησλ Λαψλ απηψλ, ππφ ηηο γλσζηέο καο ζπλζήθεο, πνπ 

ππνκλήζζεθαλ ζηηο νηθίεο ελφηεηεο ηνπ παξφληνο. 

Πλεπκαηηθφ ην νπινζηάζην, ινηπφλ, εδψ. «Οη Παηξηάξραη είλαη 

εηθφλεο ηνπ Θενχ έκςπρνη θαη δψζαη». Ζ πεξηγξαθή - εηθφλα ήηαλ ε 

κφλε θαηαλνήζηκε ζηνπο απνδέθηεο ηνπ «Γξάκκαηνο», πάληα, βέβαηα, 

ζηα πιαίζηα ηεο ελ Υξηζηψ ησ Θεψ πίζηεσο. Δμέθξαδε κε κία πξφηαζε 

ηελ νληνινγία ηεο Δθθιεζίαο σο ζείνπ Καζηδξχκαηνο, φκσο θαη σο 

ζεαλζξψπηλνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο, ζπλππαξθηνχ, επνκέλσο, πξνο «ηαο 

πνιηηηθάο επηθξαηείαο ηε θαη δηνηθήζεηο», γηα λα ηπγράλεη αλαιφγνπ 

«ζπκκεηαβνιήο». 

«Γηφ θαη εηο δήισζηλ θαη βεβαίσζηλ ηεο ππνζέζεσο ηαχηεο 

εγξάθε ην παξφλ ζπλνδηθφλ εθδφζεσο (=παξαδφζεσο ή επηδφζεσο ) 

γξάκκα ελ ησ ηεξψ ηεο θαζ’ εκάο ηνπ Υξηζηνχ Μεγάιεο 

Δθθιεζίαοθψδηθηθαη θαηαγξαθέλ ελερεηξίζζε ησ καθαξησηάησ 

Παηξηάξρε Μνζρνβίαο θπξ. Ισαθείκ». Σν θπξίαξρν κήλπκα ηνπ 

«Γξάκκαηνο» είλαη πξνο ηνλ Παηξηάξρε Μφζραο Ησαθείκ. Γηφηη απηφο, 

έλα ρξφλν πξηλ, ην 1685, «εμ πθαξπαγήο» αληηθαλνληθήο αλέηξεςε ην 

θαζεζηψο ην ηεξνθαλνληθφ, πνπ πξνζσπηθά ν Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο 

Ηεξεκίαο Β’ ζπγθξφηεζε ην 1589, ζηε Μεηξφπνιε Κηέβνπ, ιίγν κεηά ηελ 

παξαρψξεζε, ηδία πξσηνβνπιία, σο πξσηφζξνλνο ηεο Αλαηνιήο, ηεο 

παηξηαξρηθήο ηηκήο ζην κεηξνπνιίηε Μφζραο Ηψβ. Δγθαηέζηεζε ν 

Ησαθείκ, άλεπ αδείαο θαη επινγίαο ηεο Κσλ/πφιεσο, κεηξνπνιίηε Κηέβνπ 

ηνλ Γεδεψλ, ελψ νη πξνεγνχκελνη εθιεγκέλνη Κηέβνπ αξρηεξείο 

πξνβιεκαηηδφληνπζαλ, άλεπ ηεο ζπγθαηαζέζεσο ηνπ θπξίαξρνπ 

Παηξηάξρνπ Κσλ/πφιεσο. Καη είδακε ζε άιιε ζπλάθεηα ηνπ παξφληνο ηηο 

αληηδξάζεηο, σο θαη βίαηεο, ηνπ Κηέβνπ. 

«Καη θαηαγξαθέλ ελερεηξίζζε ησ καθαξησηάησ Παηξηάξρε 

Μνζρνβίαο θπξ. Ισαθείκ». Σνπ εθηζηνχζε ηελ πξνζνρή, ην «Γξάκκα» 

φηη, «θαηαγξαθέλ» «ελ ησ ηεξψ ηεο θαζ’ εκάο ηνπ Υξηζηνχ Μεγάιεο 

Δθθιεζίαο Κψδηθη», νχησ πσο, «ελερεηξίζζε» εηο ηνχηνλ. Καη ππήξρε 

ζνβαξφο ιφγνο γηα ηνχην, πέξαλ ηνπ ηππηθνχ ζηνλ «Κψδηθα». 

Ο Ησαθείκ ήηαλ έλαο πνιπηάιαληνο αξρηεξέαο, καζεηήο θαη ελ κέξεη 

κηκεηήο ηνπ Νίθσλνο. Πξνρψξεζε, ην 1683, θαζφηη ην δηθαηνχην 

θπξηαξρηθά, ζε κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα αλαδηνξγαλψζεσο ηνπ 

Παηξηαξρείνπ ηνπ. Μεηαμχ άιισλ, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ηζάξν, ίδξπζε 

λέεο επηζθνπέο θαη κεηξνπφιεηο, θαη απνξξφθεζε, σο εηθφο, ην Κίεβν. 

Σν θαη ρεηξφηεξν, ην 1685, παξά ηελ βνχιεζε ηεο θιεξηθνιατθήο 

πλειεχζεσο Κηέβνπ, απέξξηςε ηνλ κέρξη ηφηε«ηίηιν ηνπ εμάξρνπ ηνπ 

Κσλ/πφιεσο», κε εληνιή ηνπ Σζάξνπ, αιιά αληίζεζε ηνπ Υαηκάλνπ. 

Ήζειε ην Κίεβν ηελ αλαθνξά ζηελ Κσλ/πνιε, ζηνλ αγψλα θαηά ηεο 

Οπλίαο. Βέβαηα, θαη ηελ βνήζεηα ηνπ Σζάξνπ γηα ηνλ ίδην ιφγν. ην 
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κπαιφ ηνπ, φκσο, φπσο θαη ζηνπο δηαδφρνπο ηνπ, ην δήηεκα, θαίηνη 

ιπζέλ κε ην «Γξάκκα» 1686, ηεο Μεηξνπφιεσο Κηέβνπ, ηνπο 

απαζρνινχζε. Δμ πθαξπαγήο ζηαδηαθά απνξξνθήζεθε θαη πάιη ε 

Μεηξφπνιε Κηέβνπ απφ ην Παηξηαξρείν Μφζραο, πνπ θη απηφ 

θαηαξγήζεθε, σο γλσζηφ, κεηά απφ 30 ρξφληα, ην 1721.  

Γηα λα θζάζνπκε ζηα ζεκεξηλά, θαηφπηλ ησλ γεσπνιηηηθψλ λέσλ 

εμειίμεσλ ζηελ πεξηνρή, εηο άξζε ηεο ζείαο «θαηαθξνλήζεσο» ηνπ 

«Γξάκκαηνο», ηνπ 1686, ζηα πξφζσπα «ησλ παηξηαξρψλ φλησλ εηθφλσλ 

ηνπ Θενχ εκςχρσλ ηε θαη δσζψλ». Απφ ηφηε (1686) σο ζήκεξα (2018) 

δελ ππάξρεη θαλέλα επίζεκν θαλνληθφ έγγξαθν, πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ 

έθδνζε λένπ «Γξάκκαηνο», εηο ζπλέρεηα εθείλνπ ηνπ 1686, ζηα 

πξφζσπα «ησλ Παηξηαξρψλ φλησλ εηθφλσλ ηνπ Θενχ εκςχρσλ ηε θαη 

δσζψλ». Δπαλαιακβάλνπκε, απφ ηφηε (1686) σο ζήκεξα (2018) δελ 

ππάξρεη θαλέλα επίζεκν θαλνληθφ έγγξαθν, πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ 

έθδνζε λένπ «Γξάκκαηνο», αλαηξεηηθνχ εθείλνπ ηνπ 1686, ππέξ ησλ 

ζεκεξηλψλ ζέζεσλ ηεο Μφζραο. Τπάξρεη, επνκέλσο, κεηαμχ 1686 θαη 

2018, θαλνληθή ζπλέρεηα, φρη θαηά ηνλ θνζκηθφ αιιά ηνλ ηεξνθαλνληθφ 

ρξφλν, θαηά ηνλ νπνίν «ρίιηα έηε σο κηα εκέξα». 

7.3. Δηδηθφ πκπέξαζκα. Ζ πξσηφβνπιε ζπληνληζηηθή δηαθνλία ηεο 

Μεηξφο Δθθιεζίαο Κσλ/πφιεσο, αξμακέλε, νθείιεη λα νινθιεξσζεί. 

Καη κεηά, ην Παλνξζφδνμν χζηεκα Γηνηθήζεσο νθείιεη λα ζπλέιζεη 

πάιη κε ηελ πξσηφβνπιε θαλνληθή πξφζθιεζε ηνπ Πξσηνζξφλνπ 

Παηξηάξρνπ Κσλ/πφιεσο. Αθνχ πξνεγνπκέλσο Μεηέξα θαη λέα 

Αδειθή ελεκεξψζνπλ, θαηά ηελ ηάμε, ηελ πεξάησζε ηεο πξσηνβνπιίαο 

δη’ επηζήκσλ Γξακκάησλ, κε ηνλ Σφκν θαη ηνλ Καηαζηαηηθφ Υάξηε. 

Δθεί ζα ηεζνχλ θαη ζα αληηπαξαηεζνχλ ελ ηαπεηλψζεη θαη αγάπε ελ 

Υξηζηψ φιεο νη ζέζεηο. Γελ έρεη λφεκα ηψξα λα πξνζθεχγνπκε ζηνλ 

πάπα Ρψκεο, ηνλ ζχηε δεθάδσλ ρηιηάδσλ νξζνδφμσλ ρξηζηηαλψλ ηεο 

Μεηξνπφιεσο Κηέβνπ δηα ηεο «παιαηάο» θαη «λέαο Οπλίαο», κεηαμχ 

ησλ ρξφλσλ 1654-1686 θ.ε., θαη ζηνλ Αξρηκνπθηή ηεο Μφζραο θαη λα 

νξγψλνπκε ηε Υξηζηηαληθή Οηθνπκέλε πξνο άγξα πξνζειχησλ ππέξ ή 

θαηά, ή λα δηαθεξχηηεηαη φηη «ζηελ Οπθξαλία ζα δεκηνπξγεζεί κηα 

ςεχηηθε εθθιεζία πνπ ζα ππεξεηεί ηνλ δηάβνιν». Μέρξη ηψξα πνηνο 

ππεξεηείην ν Θεφο ή ν δηάβνινο; 

Δίλαη, επνκέλσο, πξάμε ζσθξνζχλεο θαη ηεξνθαλνληθνχ ζεβαζκνχ, ε 

κειέηε, ε πξνζεπρή θαη ε άγξππλνο αλακνλή ησλ Πξνθαζεκέλσλ θαη 

ησλ Η. πλφδσλ ησλ 14 θαηά Σφπνπο Δπηζήκσλ Δθθιεζηψλ, ρσξίο 

ζρφιηα, ππέξ ή θαηά. ηελ πεξίπησζε ηζρχεη «ην ζηγάλ», αιιά θαη ην 

«νξάλ». Ο πλεπκαηηθφο ηνθεηφο γηα κηα Απηνθεθαιία ή Παηξηαξρηθή 

Σηκή είλαη πνιχ επψδπλνο πξάμε. Απηφ καο δηδάζθεη ε ηζηνξία ηεο 

Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο. Σν δνχκε ζήκεξα. Αλαιχζακε ζηνλ νηθείν ηφπν 

πφζν δχζθνινο –πνιχ επψδπλνο- ήηαλ ν πλεπκαηηθφο ηνθεηφο ηεο 

Παηξηαξρηθήο ηηκήο ζην Παηξηαξρείν Μφζραο (θαη πψο; κάιηζηα), ζην 
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Παηξηαξρείν Βειηγξαδίνπ, ην 1922, έηνο ζεκαδηαθφ γηα ηε Μεγάιε 

Δθθιεζία Κσλ/πφιεσο. Πνιχ νδπλεξφηεξνο ήηαλ ν πλεπκαηηθφο 

ηνθεηφο γηα ηελ απηνθεθαιία (1945) θαη ηελ Παηξηαξρηθή ηηκή (1953) 

ηεο Δθθιεζίαο φθηαο, κεηά απφ έλα 100εηέο πεξίπνπ ρίζκα 

Γηνηθεηηθφ. Σν ίδην νδπλεξή, θαη πψο; κάιηζηα, ε απνθαηάζηαζε ηεο 

Παηξηαξρηθήο ηηκήο ζην Παηξηαξρείν Μφζραο (1917 – 1918, 1945). 

Καη ηψξα είλαη ε, εθ ησλ γεσπνιηηηθψλ πξαγκάησλ θαη ησλ 

αλαγθαίσλ εθθιεζηαζηηθψλ «ζπκκεηαβνιψλ», ζεηξά, αλ είλαη ζέιεκα 

Θενχ, ηεο ηζηνξηθήο Μεηξνπφιεσο Κηέβνπ ζην ζχγρξνλν θξάηνο ηεο 

Οπθξαλίαο, 40 πεξίπνπ εθαη. Υξηζηηαλψλ Οξζνδφμσλ. Έλα θξάηνο ζηε 

δχλε ησλ επηθαίξσλ γεσπνιηηηθψλ, αζαθψλ ελ πνιινίο, εμειίμεσλ, πνπ 

θζάλνπλ κέρξηο εκψλ. Ζ πλεπκαηηθή ζπγθξνηεκέλε ζπλνρή, εθηφο 

ρηζκάησλ, ηνπ Λανχ απηνχ είλαη αλαγθαία πξάμε αγαπεηηθήο ελφηεηνο 

ελ Υξηζηψ. Σφζν ν Καηαζηαζηηθφο Υάξηεο φζν, πξνπαληφο, ν ππφ 

θαηάζηξσζε Σφκνο νθείινπλ λα επηηχρνπλ εθθιεζηαζηηθή 

«ζπκκεηαβνιή», ζηέξεα ζηελ νληνινγία ηεο Δθθιεζίαο, καθξάλ ησλ 

ζπεξκάησλ ηνπ εζλνθπιεηηζκνχ θαη ηεο δηαηξέζεσο κεηαμχ Διιεληθήο 

θαη ιαβηθήο Οξζνδνμίαο. 

 

Δπηκέιεηα: Αλαζη. Αγγεινπνχινπ, Κπξ. Μσπζίδεο, Ζι. Μνγιελίδεο, 

Θενδ. Γεξνιηφιηνπ, Δπ. πλεξγάηεο Η.Δ.Θ.Π. 

Πεγέο: Βηβιηνζήθε  &  Ηζηνξηθφ θαη Ζιεθηξνληθφ Αξρείν Η.Δ.Θ.Π. 

 

 

 

Η παπούζα έπεςνα, ςπό επεξεπγαζία ειρ βάθορ, και με ηα Παπαπηήμαηα 

Κειμένων-Πηγών, θα πεπιληθθεί ζηη ζειπά Εκδόζεων ηος Ιδπύμαηορ 

Εθνικού και Θπηζκεςηικού Πποβλημαηιζμού..  
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