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«ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» Ή «ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗ» ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ; 
 

Νικολάου Μάννθ 

Εκπαιδευτικοφ 

 

Μετά τθν πρόςφατθ (Ιανουάριοσ 2019) ζμπρακτθ διακιρυξθ τθσ αιρζςεωσ του 

Νεοπαπιςμοφ από τον Πατριάρχθ Κωνςταντινουπόλεωσ1  βρζκθκε δυςτυχϊσ ωσ ςυνιγοροσ 

του Φαναρίου o εβαςμιϊτατοσ Μθτροπολίτθσ Ναυπάκτου και Αγίου Βλαςίου κ. Ιερόκεοσ. 

Με τον παρόν κείμενο κα ικελα να τοποκετθκϊ πάνω ςτο, τελευταίο χρονικά ςτθν 

ςειρά άρκρων του υπζρ των Φαναριϊτων, κείμενο του εβ. κ. Ιεροκζου με τίτλο «Ὅ ὅροσ 

«Αὐτοκζφαλθ Ἐκκλθςία»»2. 

Δυςτυχϊσ, ςτο κείμενο αυτό ο εβαςμιϊτατοσ ζρχεται ςε αντίκεςθ κυρίωσ με τον 

εαυτό του. Διότι ενϊ πολφ ςωςτά αναπτφςςει (ςε ολόκλθρο το κεφάλαιο 1 και ςτο πρϊτο 

μιςό του κεφαλαίου 5) τθν ορκόδοξθ εκκλθςιολογία περί Κεφαλισ τθσ Εκκλθςίασ (μόνον ο 

Χριςτόσ), αντιφάςκει ζπειτα (ςτο υπόλοιπο του κεφαλαίου 5, κακϊσ και ςτα κεφάλαια 6 και 

7), όπωσ κα δοφμε αναλυτικά, κεωρϊντασ ωσ Κεφαλι τον «Πρϊτο», αςχζτωσ αν 

κεωρθτικϊσ αυτό το απορρίπτει.  

Γράφει ο εβ.: «Ὁ Οἰκουμενικόσ Πατριάρχθσ ὡσ Πρωτόκρονοσ ἔχει ὁριςμζνα 

κακικοντα, τά ὁποῖα ςτιν πράξθ τοῦ τά ἔχουν ἀναγνωρίςει ὅλεσ οἱ Ὀρκόδοξεσ Ἐκκλθςίεσ. 

Μεταξφ αὐτῶν εἶναι ὅτι προιδρευςε ςτιν Β' Οἰκουμενικι φνοδο καί ςτισ ἑπόμενεσ 

Οἰκουμενικζσ υνόδουσ». Αυτό όμωσ δεν είναι απολφτωσ ακριβζσ! Διότι: 

 Πρϊτοσ πρόεδροσ τθσ Βϋ Οικουμενικισ υνόδου υπιρξε ο 

Αντιοχείασ Άγιοσ Μελζτιοσ. Και μόνο μετά τθν κοίμθςι του εξελζγθ πρόεδροσ ο 

Αρχιεπίςκοποσ Κωνςταντινουπόλεωσ Άγιοσ Γρθγόριοσ ο Θεολόγοσ3.  

 τθν Γϋ Οικουμενικι φνοδο ο Κωνςταντινουπόλεωσ Νεςτόριοσ όχι 

μόνο δεν προιδρευςε, αλλά ιταν κατθγοροφμενοσ. Σθσ υνόδου αυτισ (θ οποία 

κακαίρεςε μάλιςτα τον Νεςτόριο) προιδρευςε ο Αλεξανδρείασ Άγιοσ Κφριλλοσ4. 

 τθν Δϋ Οικουμενικι φνοδο προεδρεφοντεσ ιταν οι λεγάτοι του 

Πάπα Ρϊμθσ Λζοντοσ5. 

                                                           
1 π. Γεωργίου Μαξίμωφ (Θρθςκειολόγοσ - Διδάκτωρ Θεολογίασ), Αίρεςθ του παπιςμοφ 

Κωνςταντινουπόλεωσ https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/26628-airesi-tou-papismou-
konstantinoupoleos 
2
 https://www.romfea.gr/images/article-images/2019/06/romfea2/kievo/Autocephalous-Church.pdf  

3
 Αγίου Νεκταρίου (Κεφαλά), Αι Οικουμενικαί φνοδοι, Ακινα, 1892, ς. 83. 

4
 το ίδιο, ς. 95. 

5
 το ίδιο, ς. 112. 

https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/26628-airesi-tou-papismou-konstantinoupoleos
https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/26628-airesi-tou-papismou-konstantinoupoleos
https://www.romfea.gr/images/article-images/2019/06/romfea2/kievo/Autocephalous-Church.pdf
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 τθν Σϋ Οικουμενικι φνοδο (θ οποία ανακεμάτιςε μεταξφ άλλων 

και τζςςερισ κατά ςειράν Πατριάρχεσ Κωνςταντινουπόλεωσ!) κζςθ προεδρίασ είχαν 

πάλι οι αντιπρόςωποι του Πάπα Ρϊμθσ6. 

 Οι μόνεσ λοιπόν Οικουμενικζσ φνοδοι, μετά τθν Βϋ, που 

προιδρευςε ο Κωνςταντινουπόλεωσ ιταν θ Εϋ (Άγιοσ Ευτφχιοσ) και θ Ζϋ (Άγιοσ 

Σαράςιοσ). 

υνεχίηει ο εβ. γράφοντασ πωσ ο Πατριάρχθσ Κωνςταντινουπόλεωσ «χοριγθςε ὄχι 

μόνον τοφσ Σόμουσ Αὐτοκεφαλίασ, ἀλλά καί τίσ Πατριαρχικζσ ἀξίεσ καί τιμζσ, ςζ ὅλεσ τίσ 

νεώτερεσ Ἐκκλθςίεσ, ἀπό τιν Ἐκκλθςία τῆσ Ρωςίασ μζχρι καί ςιμερα». 

Οφτε αυτό όμωσ είναι απολφτωσ ακριβζσ. Είναι γνωςτό από τθν Εκκλθςιαςτικι 

Ιςτορία πωσ το 1589 ο Πατριάρχθσ Κωνςταντινουπόλεωσ Ιερεμίασ ο Βϋ ο Σρανόσ χοριγθςε 

αντικανονικϊσ τθν πατριαρχικι αξία ςτθν Εκκλθςία τθσ Ρωςίασ (δίνοντάσ τθσ τθν τρίτθ 

κζςθ) και προχείριςε ωσ Πατριάρχθ  τον Μθτροπολίτθ Μόςχασ Ιϊβ7. Είναι όμωσ γνωςτό 

πωσ ςε αυτιν τθν αυκαίρετθ πράξθ αντζδραςαν πολλοί φωτιςμζνοι Ιεράρχεσ, όπωσ ο 

Μονεμβαςίασ Ιερόκεοσ και ο Άγιοσ Μελζτιοσ Πθγάσ, που γνϊριηαν ότι ςφμφωνα με τθν 

ορκόδοξθ εκκλθςιολογία μόνο η Οικουμενική Σφνοδοσ χορηγεί Πατριαρχικζσ αξίεσ και 

τιμζσ. Πρϊτοσ ο Μονεμβαςίασ Ιερόκεοσ αντζδραςε και  «λζγει κατὰ μόνασ πρὸσ τὸν 

πατριάρχθν, δζςποτα μου, αὐτό δὲν γίνεται, διότι ὁ μζγασ Κωνςταντίνοσ μὲ οἰκουμενικὴν 

ςφνοδον ἔκαμε τὰ πατριαρχεία· καὶ ὁ μζγασ Ἰουςτινιανὸσ μὲ οἰκουμενικὴν ςφνοδον τὴν 

πζμπτθν ἔκαμε τὴν Ἀχρίδα ἀρχιεπιςκοπιν, καὶ τὴν Ἱερουςαλιμ, διὰ τὰ τίμια πάκθ τοῦ 

Χριςτοῦ, πατριαρχεῖον»8. Ο Πατριάρχθσ Ιερεμίασ, ςτθν προςπάκειά του να κατοχυρϊςει τθν 

αυκαίρετθ πράξθ του, ςυγκάλεςε Ενδθμοφςα φνοδο το Μάιο του 1590 ςτθν 

Κωνςταντινοφπολθ (θ οποία εκχϊρθςε τον Πατριαρχικό Σόμο ςτθν Εκκλθςία τθσ Ρωςίασ, 

κατατάςςοντάσ τθν ςτθν πζμπτθ κζςθ), ςτθν οποία ςυμμετείχαν επίςθσ οι Πατριάρχεσ 

Αντιοχείασ Ιωακείμ, Ιεροςολφμων ωφρονίου και ογδόντα ζνα ακόμθ Επίςκοποι9! Παρόλα 

αυτά, ο Πατριάρχθσ Αλεξανδρείασ, Άγιοσ Μελζτιοσ Πθγάσ,  ο χαρακτθριςκείσ και ωσ «ὁ μετὰ 

τὸ ςχίςμα νζοσ Φϊτιοσ»10, αντζδραςε και αξίωςε τθ ςφγκλθςθ Οικουμενικισ υνόδου. ε 

επιςτολι του δε προσ τον Κωνςταντινουπόλεωσ Ιερεμία το 1591 γράφει τα εξισ 

βαρυςιμαντα, τα οποία αποτελοφν καταπζλτθ ενάντια ςτισ κζςεισ του εβαςμιωτάτου 

Ναυπάκτου και κάκε άλλου υπεραςπιςτι τθσ φαναριωτικισ αυκαιρεςίασ τθσ εποχισ μασ: 

                                                           
6
 Βας. τεφανίδου, Εκκλθςιαςτικι Ιςτορία, βϋ ζκδ., Ακινα, 1959, ς. 224. 

7
 Βλ. Φειδά, Εκκλθςιαςτικι ιςτορία τθσ Ρωςίασ, εκδ. Αποςτολικισ Διακονία (Ακινα), 2011, ς. 295. 

8
 Κων. άκα, Βιογραφικόν χεδίαςμα περί του Πατριάρχου Ιερεμίου Β', Ακινα, 1870, ς. 21. 

9
 Καλλινίκου Δελικάνθ, Πατριαρχικϊν εγγράφων, τόμ. γϋ, Κωνςταντινοφπολθ, 1905, ς. 24-26. 

10
 Χριςτόδουλου Παραςκευαΐδθ (μετζπειτα Αρχιεπιςκόπου Ακθνϊν), Μελζτιοσ Πθγάσ, Ακινα, 1971, 

ς. 27. 
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«Οἶδα πρὸσ τοφτοισ χαλεπῄνασ ἐπὶ τῇ ἀναγωγῇ εἰσ Πατριαρχεῖον τῆσ Μοςκόβου 

Μθτροπόλεωσ· οὐ γάρ ςε διαλανκάνει, οὐχ ἑνὸσ εἶναι τοῦτο Πατριάρχου (εἰ μὴ τῇ Παλαιᾷ 

Ρώμῃ ὑπακολουκεῖν ἔγνωκεν ἡ Νζα), ἀλλὰ υνόδου καὶ υνόδου Οἰκουμενικῆσ (τῶν 

Ὀρκοδόξων δθλονότι)· τοῦτον γὰρ τρόπον, καὶ τὰ μζχρι ςιμερον Πατριαρχεῖα κατζςτθ. 

Διὰ τοῦτο ἔδει ςου τὴν ἱερὰν ψυχὴν καὶ τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν ςυμπαραλαβεῖν τὴν ψῆφον, 

δεῖ γὰρ πάντασ (ὡσ κατὰ τὴν τρίτθν φνοδον οἱ Πατζρεσ διορίηονται) εἰδζναι τὸ 

πραττόμενον, ὅτι περὶ κοινοῦ τινοσ πράγματόσ ἐςτιν ἡ ςκζψισ. Φανερὸν δὲ ὅτι κρόνοσ 

οὐδεὶσ Πατριαρχικὸσ ἑτζρῳ ὑποκείται, ἀλλὰ τῇ Κακολικῇ ςυνδζεται Ἐκκλθςία»11.  

Επομζνωσ ςε όλα τα επόμενα νεϊτερα Πατριαρχεία και τισ Αυτοκζφαλεσ Εκκλθςίεσ, 

οι Πατριαρχικζσ αξίεσ και τιμζσ και οι αυτοκεφαλίεσ, δόκθκαν κατ᾿ οικονομίαν και, όπωσ και 

ο εβ. παραδζχεται «τελοῦν ςζ ἀναφορά (ad referendum) πρόσ τθν Οἰκουμενικι φνοδο»12. 

Άρα, και εφόςον κατ᾿ ακρίβειαν δεν ζχουν αναγνωριςτεί, δεν υφίςτανται «ἐξαιρετικά 

προνόμια καί κακικοντα» του Πατριάρχου Κωνςταντινουπόλεωσ! 

Παρακάτω ο εβ. προβαίνει και ςε άλλεσ κζςεισ που αναιροφν τα όςα ζγραψε ςτθν 

αρχι, υιοκετϊντασ μία «αυτοκζφαλθ» (=ανεξάρτθτθ) εκκλθςιολογία, που δυςτυχϊσ 

προςπακεί να κεμελιϊςει αυτό που ονομάηεται «Νεοπαπιςμόσ Κωνςταντινουπόλεωσ». 

Αναρωτιζται: «…οἱ Προκακιμενοι τῶν Ἐκκλθςιῶν ποῦ ἀναφζρονται; Δζν πρζπει νά 

ἀναφζρωνται ςτιν φναξθ-φνοδο τῶν Προκακθμζνων με Πρῶτον τόν Οἰκουμενικό; Ἀλλιῶσ, 

μιπωσ ἡ αὐτοκεφαλία ἑρμθνεφεται ὡσ «αὐτοκεφαλαρχία»;». 

Σθν απάντθςθ όμωσ ςτα ερωτιματα αυτά δεν κα τθν αναηθτιςουμε αλλοφ, αλλά 

ςτο ίδιο το κείμενό του λίγεσ ςελίδεσ παραπάνω (υπογραμ. θμζτ.):  «Γράφει ὁ κακθγθτισ 

Ἰωάννθσ Καρμίρθσ: «Ἀλλ' ἐνῶ ἐν τῇ Ἀνατολῇ ἐπεκράτθςε κανονικῶσ ἡ πενταρχία τῶν 

Πατριαρχῶν καί δι' αὐτῆσ τό ἐπιςκοπικοςυνοδικόν - δθμοκρατικόν -ἀποκεντρωτικόν 

ςφςτθμα διοικιςεωσ, ἀντικζτωσ ἐν τῇ Δφςει ἐπεβλικθ βακμθδόν ὑπό τῶν ἐπιςκόπων 

Ρϊμθσ τό παπικόν – μοναρχικόν - ἀπολυταρχικόν - ςυγκεντρωτικόν ςφςτθμα διοικιςεωσ, 

ἀνατραπζντοσ οὕτω τοῦ ἀπ' ἀρχῆσ ἰςχφςαντοσ ἐκκλθςιαςτικοῦ πολιτεφματοσ. Οὕτω 

ςυνετελζςκθ βακμθδόν και κατ' ὀλίγον διαφοροποίθςισ ἐν τῷ πολιτεφματι τῶν δφο 

τμθμάτων τῆσ Ἐκκλθςίασ, ἤτοι τοῦ ἀνατολικοῦ καί τοῦ δυτικοῦ»». 

Πενταρχία λοιπόν, και όταν θ Οικουμενικι φνοδοσ αναγνωρίςει κατ᾿ ακρίβειαν τισ 

Πατριαρχικζσ αξίεσ και τιμζσ, και τισ αυτοκεφαλίεσ, τότε γιατί όχι και Δεκαρχία ι 

Δεκατετραρχία; Προσ τί ο μειωτικόσ όροσ «αυτοκεφαλαρχία», αφοφ αυτό είναι ανζκακεν το 

                                                           
11

 Μεκοδίου Φοφγια, Επιςτολαί Μελετίου Πθγά, Εκκλθςιαςτικόσ Φάροσ ΝΒϋ (1970), ς. 232. 
12

 Επιςτολι Μθτροπολίτθ Ναυπάκτου προσ τθν ΔΙ για το Ουκρανικό 
(https://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/27999-epistoli-mitropoliti-naupaktou-pros-tin-dis-gia-to-
oukraniko). 

https://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/27999-epistoli-mitropoliti-naupaktou-pros-tin-dis-gia-to-oukraniko
https://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/27999-epistoli-mitropoliti-naupaktou-pros-tin-dis-gia-to-oukraniko


4 
 

ςφςτθμα με το οποίο διοικείται θ Ορκόδοξθ Εκκλθςία, και ςτο οποίο καμία μερικι κεφαλι 

δεν υπερζχει τθσ άλλθσ, ακριβϊσ για να αποςοβθκοφν φαινόμενα ςαν τον Παπιςμό τθσ 

Ρϊμθσ, ι το Νεοπαπιςμό Κωνςταντινουπόλεωσ ςιμερα. Ο ίδιοσ ο εβ. τα ζγραψε πριν λίγο 

καιρό (υπογραμ. θμζτ.): «Ὁ ἅγιοσ Θεόδωροσ τουδίτθσ κεωροῦςε ὅτι οἱ πζντε Πατριάρχεσ 

ἀποτελοῦςαν «τό πεντακόρυφον κράτοσ τῆσ Ἐκκλθςίασ» ἤ «τό πεντακόρυφον ςῶμα τῆσ 

Ἐκκλθςίασ» ἤ τό «πεντακόρυφον ἐκκλθςιαςτικόν ςῶμα». Ὁ Θεόδωροσ Βαλςαμϊν 

παραλλθλίηει τιν ὕπαρξθ τῆσ Πενταρχίασ μζ τίσ πζντε αἰςκιςεισ ςτό ςῶμα τοῦ Χριςτοῦ»13. 

Άρα που βρίςκεται το πρόβλθμα; τον αρικμό «πζντε»; 

Και ςυνεχίηει ο εβ.: «Καί ἡ φνοδοσ-φναξθ τῶν Προκακθμζνων δζν ἔχει κεφαλι, 

δζν ἔχει Πρῶτον; Εἶναι ἀκζφαλθ ἡ Ὀρκόδοξθ Ἐκκλθςία κατά τρόπο προτεςταντικό;». 

Είχε όμωσ πάλι απαντιςει ο ίδιοσ ςτον εαυτό του (υπογραμ. θμζτ.): «Κατ᾿ ἀρχάσ 

πρζπει νά τονιςκῆ ὅτι κεφαλι τῆσ Ἐκκλθςίασ, καί ἐννοῶ τῆσ Ὀρκοδόξου Ἐκκλθςίασ, εἶναι ὁ 

Χριςτόσ… Κεφαλι τῆσ Ἐκκλθςίασ εἶναι ὁ Χριςτόσ. Αὐτόσ ςυναρμολογεῖ καί ςυνδζει ὅλο τό 

ςῶμα τῆσ Ἐκκλθςίασ, και κάκε μζλοσ τῆσ Ἐκκλθςίασ, ςφμφωνα μζ τό χάριςμα ποφ διακζτει, 

ςυμβάλλει ςτιν αὔξθςθ τοῦ ςϊματοσ καί τιν οἰκοδομι του μζ ἀγάπθ… Ὁ Χριςτόσ εἶναι 

κεφαλι τῆσ Ἐκκλθςίασ. Οἱ κατά τόπουσ προεςτῶτεσ κεωροῦνται ὡσ κεφαλζσ εἰσ τφπον καί 

τόπον τοῦ Χριςτοῦ καί ὄχι ὡσ ἀντιπρόςωποί Σου καί βικάριοί Σου». 

Είναι τα παραπάνω «προτεςταντιςμόσ»; 

Άλλωςτε το μόνο Πρωτείο που αναγνωρίηει θ Εκκλθςία του Χριςτοφ είναι το 

εντελϊσ τυπικό Πρωτείο τιμισ, το οποίο  ςυνίςταται, κατά τον Μακάριο Αγκφρασ, ςτο 

«προΐςταςκαι, τὸ προκακῆςκαι, τὸ πρῶτον διαλζγεςκαι, τὸ πρῶτον γνωμοδοτεῖν, τὸ 

πρῶτον ὑπογράφειν ἐν ταῖσ ςυνοδικαῖσ ςυνελεφςεςι καὶ πράξεςι, καὶ πρόσ γε, τὸ 

ἐκφωνεῖςκαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τοῖσ Διπτφχοισ»14. Ιδοφ λοιπόν τι είδουσ «εξαιρετικά 

προνόμια» ζχει ο «Πρϊτοσ»: να τελεί τθν Θεία λειτουργία, να κάκεται ςτθν πρϊτθ κζςθ, να 

μιλάει και να δίνει γνϊμθ πρϊτοσ, να βάηεισ πρϊτοσ τθν υπογραφι του και να εκφωνείται 

πρϊτο το όνομά του ςτα Δίπτυχα! Καμία ςχζςθ δθλαδι με τα «προνόμια» που κζλουν να 

του αναγνωρίηουν οι Νεοπαπικοί και οι ςυνιγοροί τουσ. 

Περαιτζρω ο εβ. προβαίνει ςε προτάςεισ για κατάργθςθ τθσ παραδοςιακισ 

μνθμονεφςεωσ των Προκακθμζνων («ὑπὲρ πάςθσ  Ἐπιςκοπῆσ Ὀρκοδόξων») και 

αντικατάςταςι τθσ από μνθμόνευςθ του Πατριάρχου Κωνςταντινουπόλεωσ από τουσ 

άλλουσ Προκακθμζνουσ (ο οποίοσ θα μετατραπεί τοιουτοτρόπωσ ςε παγκόςμιο Πρώτο, 

                                                           
13

 Ναυπάκτου: ''Ο κεςμόσ τθσ Αυτοκεφαλίασ ςτθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία'' 
(https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/24439-naupaktou-o-thesmos-tis-autokefalias-stin-
orthodoji-ekklisia). 
14

 Δοςικζου Ιεροςολφμων, Ιςτορία των εν Ιεροςολφμοισ πατριαρχευςάντων, Βουκουρζςτι, 1715, ς. 
954. 

https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/24439-naupaktou-o-thesmos-tis-autokefalias-stin-orthodoji-ekklisia
https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/24439-naupaktou-o-thesmos-tis-autokefalias-stin-orthodoji-ekklisia
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κατά το παπικό πρότυπο!), προτάςεισ που ξεκάκαρα διδάςκουν μια «αυτοκζφαλη» 

εκκληςιολογία τησ Μοναρχίασ του Φαναρίου, αντί για την ορθόδοξη εκκληςιολογία τησ 

ςχετικήσ πολυαρχίασ των μερικών κεφαλών-επιςκόπων υπό την Απόλυτη Μοναρχία τησ 

γενικήσ Κεφαλήσ που είναι μόνον ο Χριςτόσ! 

ε αυτό το ςθμείο πρζπει να τονιςτεί πωσ οι κζςεισ αυτζσ του εβ. δεν 

υποςτθρίηονται από Πατζρεσ τθσ Εκκλθςίασ. Αντικζτωσ, οι πατερικζσ κζςεισ είναι ακριβϊσ 

αντίκετεσ και πουκενά δεν ομιλοφν για κάποιον «παγκόςμιο πρϊτο» και «κεφαλι των 

άλλων προκακθμζνων». Χαρακτθριςτικά γράφει ο Άγιοσ Μελζτιοσ ο Πθγάσ: «Αἱ κακ᾿ 

ἕκαςτον ἐκκλθςίαι, καὶ αἱ τῶν ἐκκλθςιῶν κεφαλαὶ εἰσ μία ὁλομζλιαν (sic) ςυντρζχουςαι τῆσ 

κακολικῆσ ἐκκλθςίασ ἁπαξάπαςαι ἓν ἀποτελοῦςι ςῶμα, οὕ κεφαλὴ μόνοσ ὁ Χριςτόσ! Οὐ 

τοίνυν τζρασ ἡ ἐκκλθςία ἡ κακολικὴ μίαν ἔχουςα Κεφαλὴν κακολικὴν τὸν Χριςτόν. Αἱ γὰρ 

μερικαὶ κεφαλαὶ15 τῆσ κακολικῆσ τὸν λόγον οὐ παραλυποῦςιν, ἀλλ᾿ ἀναπλθροῦςιν ἐν τοῖσ 

κακ᾿ ἕκαςτονˑ κακάπερ οὐδὲ αἱ ἐκκλθςίαι αἱ μερικαὶ τῆσ μιᾶσ ἐκκλθςίασ τὸν λόγον 

παραλυποῦςι τῆσ κακολικῆσ»16. Και ο Μάξιμοσ ο Πελοποννιςιοσ αναλυτικότερα: «Καὶ εἶναι 

ὅλοι κεφαλαὶ, ὅλοι διδάςκαλοι, ὅλοι ποιμζνεσ οἰκουμενικοὶ τῆσ ἐκκλθςίασ, καὶ αὐτοὶ ἔχουν 

κακολικὴν κεφαλὴν τὸν Χριςτόν, εἰσ τὸν Ὁποῖον εἶναι κεμελιωμζνοι καὶ αὐτοί, μὲ ὅλθν τὴν 

ἐκκλθςίαν, ὅλοι εἶναι διάκονοι καὶ κιρυκεσ τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριςτοῦ, εἰσ τὸ ὁποῖον 

φζρνουν καὶ τοὺσ ἄλλουσ πιςτοφσ.. Ἀν καὶ κεφαλαῖσ εἶναι, ἀλλὰ δὲν εἶναι τοιαφτεσ 

κεφαλαῖσ, ὁποῦ νὰ δίδουν ἀπὸ λόγου τουσ εἰσ τὰ μζλθ ηωιν. Διότι τοῦτο μόνον ὁ Χριςτὸσ 

τὸ κάμνει, ὡσ ἂν ὅπου εἶναι αὐτοηωι, καὶ δωτὴρ τῆσ ηωῆσ… Καὶ ὅποιοσ εἶναι χωριςμζνοσ 

ἀπ᾿ Αὐτόν17, καὶ αὐτοὶ οἱ ποιμζνεσ, καὶ οἱ Ἀπόςτολοι ἀκόμι (sic), δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ηῇ. 

Λζγουνται λοιπὸν καὶ αὐτοὶ κεφαλαῖσ, ἀλλὰ μερικαῖσ, καὶ ὄχι κακόλου»18. 

Οι κζςεισ λοιπόν περί παγκόςμιου «Πρϊτου» με «ἐξαιρετικὰ προνόμια καὶ 

κακικοντα» (και παρά την θεωρητική και μόνο παραδοχή ότι ο Χριςτόσ είναι η Κεφαλή 

τησ Εκκληςίασ) απζχουν παραςάγκασ των ορκοδόξων κζςεων! Είμαι περίεργοσ για το αν κα 

μποροφςαν να καταφζρουν οι κιαςϊτεσ του Νεοπαπιςμοφ να καταρτίςουν ζναν κατάλογο 

«παγκόςμιων πρϊτων» ςτθν Εκκλθςία από τθν Πεντθκοςτι μζχρι ςιμερα, ϊςτε να δοφμε 

κατά πόςο οι κζςεισ τουσ μποροφν να ςτακοφν… Και απευκφνω και προςωπικϊσ ζνα 

ερϊτθμα ςτον εβ.: Ποιοσ ήταν ο «Πρώτοσ» μετά την Πεντηκοςτή, Σεβαςμιώτατε; Ο 

Πζτροσ ή ο Παφλοσ; 

                                                           
15

 Γιατί άραγε δεν αναφζρει ότι αυτζσ οι μερικζσ κεφαλζσ ζχουν κάποιον ανάμεςά τουσ ωσ «κεφαλι» 
και «πρϊτο»; 
16

 Μελετίου Πθγά, Διάλογοσ ορκόδοξοσ χριςτιανόσ (Harley MS 5643, f.309v). 
17

 Από τον Χριςτό, όχι από τον «Πρϊτο»! 
18

 Μαξίμου Πελοποννθςίου, Εγχειρίδιον κατά του ςχίςματοσ των παπιςτϊν, Βουκουρζςτι, 1690, ς. 
36-37, 79. Και πάλι καμία αναφορά ςε κάποιον που να είναι θ κεφαλι των μερικϊν κεφαλϊν. 
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Σο χειρότερο δε είναι ότι τζτοιεσ απόψεισ οδθγοφν ςε ακόμθ περιςςότερο 

αντορκόδοξεσ κζςεισ επιβεβαιϊνοντασ τθν ριςθ «ενόσ κακοφ μφρια ζπονται». Διότι ο εβ. 

φκάνει ςτο ςθμείο να εκφράςει τθν κζςθ πωσ «ὅταν μιά Σοπικι Ἐκκλθςία διακόπτθ τθν 

μνθμόνευςθ ςτά Δίπτυχα τοῦ Πρϊτου, τότε εὑρίςκεται ἤδθ ςζ ςχίςμα, δθμιουργεῖ μιά 

ἀνεξάρτθτθ κεφαλι». Με ποιο τρόπο όμωσ, αυτόσ που διακόπτει το μνθμόςυνο του 

«Πρϊτου» βρίςκεται ςε ςχίςμα (δθλαδι εκτόσ Εκκλθςίασ) και δθμιουργεί μια «ανεξάρτθτθ» 

κεφαλι, από τθν ςτιγμι που ο Χριςτόσ, και όχι ο «Πρώτοσ», είναι η Κεφαλή τησ 

Εκκληςίασ; Θα μποροφςε να ιςχυριςτεί κανείσ ότι αυτό ςυμβαίνει επειδι αποκθρφςςεται θ 

Εκκλθςία και απορρίπτεται ο Χριςτόσ εν τω προςϊπω του «Πρϊτου». Μήπωσ όμωσ αυτό 

ιςχφει μόνο για την περίπτωςη που ο «Πρώτοσ» είναι πιςτόσ τηρητήσ τησ Ορθοδόξου 

Πίςτεωσ και των Παραδόςεων και Κανόνων και οι διακόπτοντεσ το μνημόςυνό του είναι 

πεπτωκότεσ περί την πίςτη; 

Αυτό μάλλον δεν φαίνεται να το ςυμμερίηεται ο εβ., διότι κεωρεί ςχίςμα και μόνο 

αυτό κακεαυτό το γεγονόσ ζνασ Προκακιμενοσ μαηί με τθν φνοδό του να αποκόπτεται από 

τον «Πρϊτο» και να διακόπτει τθν ευχαριςτιακι κοινωνία μαηί του, παραβλζποντασ τόςο 

το ότι οι Ιεροί Κανόνεσ δεν θεωροφν πάντοτε την διακοπή αυτή κατακριτζο ςχίςμα, αλλά 

ενίοτε επαινετή πράξη - όταν δθλαδι ο «Πρϊτοσ» κθρφςςει κατεγνωςμζνθ αίρεςθ 

«δθμοςίᾳ καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ»19 -, όςο και το ότι υπάρχει η πιθανότητα το ςχίςμα να 

δημιουργηθεί εξ υπαιτιότητοσ του «Πρώτου» (όταν αυτόσ δθλαδι προςχωριςει ςε ζνωςθ 

με καταδικαςμζνουσ ςχιςματικοφσ ι αιρετικοφσ20). Για τον εβ. αυτά προφανϊσ δεν ζχουν 

ςθμαςία και κεωρεί ότι όποιοσ αποκόπτεται από τον «Πρϊτο» τίκεται οπωςδιποτε «εκτόσ 

Εκκλθςίασ». Αυτό όμωσ είναι κακαρόσ Παπιςμόσ! 

Σζλοσ, ο εβ. δεν τολμά να μιλιςει για τισ πτϊςεισ των «Πρϊτων» ςε αίρεςθ και τισ 

επιπτϊςεισ που ζχουν, αλλά μιλά για περιπτϊςεισ που ο «Πρϊτοσ» υπζπεςε ςε «κεολογικά 

λάκθ», όπωσ τα αποκαλεί, φοβοφμενοσ προφανϊσ μιπωσ διαςαλεφςει τα κεμζλια τθσ 

«αυτοκζφαλθσ» εκκλθςιολογίασ που μόχκθςε να οικοδομιςει. Κρίμα! 

                                                           
19

 ΙΕϋ Κανϊν τθσ ΑΒϋ υνόδου. Μάλιςτα ο Κανόνασ μιλάει ςαφϊσ για δικαίωμα αποτειχίςεωσ και 
«πρὸ ςυνοδικῆσ διαγνϊςεωσ». 
20

 Βλ., για παράδειγμα, τθν περίπτωςθ του Ιωάννου Βζκκου.  


