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Εισαγωγή
Σε παλαιότερο φύλλο του Ορθοδόξου Τύπου (αρ. φυλ. 2259), φιλοξενήθηκε εισήγηση μας που παρουσιάστηκε
στο επιστημονικό συνέδριο του Πανεπιστημίου του Αγίου Τύχωνος της Μόσχας, εκπαιδευτικού ιδρύματος του
Πατριαρχείου Μόσχας (ΠΜ), στις 25-26 Φεβρουαρίου 2019, με θέμα την Ουκρανική εκκλησιαστική κρίση και
τις επιπτώσεις της στον Ορθόδοξο Κόσμο. Όμως, εν σχέσει προς τα σημερινά δεδομένα που παρουσιάζει το
σύμπλοκο πρόβλημα του Ουκρανικού, ήδη ο Φεβρουάριος μοιάζει πολύ μακρινός.

Η νέα δίνη στην οποία εισήλθε η Εκκλησία μετά την λεγομένη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο (ΑκΜΣ), από την
οποία είναι ικανοποιημένοι μόνον οι εκδηλωμένοι οικουμενιστές, προωθώντας με κάθε τρόπο της αποφάσεις
της –οι μόνοι άλλωστε που την υποστηρίζουν και αναγνωρίζουν τον "πανορθόδοξο" χαρακτήρα της– επιτέλους
έδειξε και τους πρώτους καρπούς, αναφορικά ως προς την διορθόδοξο ενότητα: την Ουκρανική Κρίση και το
σχεδόν ολοκληρωμένο σχίσμα Κωνσταντινουπόλεως-Μόσχας, το οποίο τείνει να εξελιχθεί σε ένα ευρύτερο
σχίσμα Εκκλησιών, φίλα προσκείμενων στην μία ή την άλλη. Παρ' όλες όμως τις πυκνές αναφορές, η ουσία του
παρόντος εκκλησιαστικού ζητήματος μεταξύ Κων/λης-Μόσχας δεν έγκειται αποκλειστικά και μόνον στην
θρυλούμενη διαμάχη δυο πρωτείων: αυτών της νέας ή δεύτερης και της “τρίτης” Ρώμης, όσο στον ανομολόγητο
και ακήρυκτο τρόπον τινά πόλεμο μεταξύ ενός υπό διαμόρφωσιν διεθνι(στι)κού κέντρου, και της ιδίας της
έννοιας της εθνικής εκκλησίας (και ότι αυτό συνεπάγεται).

Αυτό που πρέπει δηλαδή να καταστεί σαφές είναι ότι το σημερινό εκκλησιαστικό πρόβλημα ούτε αυτονομημένο
είναι "καθ΄ αυτό", μα ούτε συνιστά απλώς παρεπόμενο της ΑκΜΣ (με την σημασία εδώ της διαπάλης
εκκλησιαστικών κέντρων εξουσίας, επομένως κατανοούμενο ως ζήτημα εκκλησιαστικής πολιτικής). Συνδέεται
σαφώς με τις ευρύτερες ανακατατάξεις στον εκκλησιαστικό χώρο, εν πολλοίς αποτέλεσμα των αντιστοίχων της
διεθνούς πολιτικής και των νέων σχέσεων που έχουν διαμορφωθεί μεταψυχροπολεμικά, τμήμα (δυστυχώς) των
οποίων είναι.

Ως προς την Ελλάδα, των ευρω-ατλαντικά επιβεβλημένων Mνημονίων, μετά την σταδιακή απορρόφηση του
οικονομικού σοκ, η ελεγχόμενη περαιτέρω πορεία “δυτικοποιήσεως” της ελληνικής κοινωνίας, αποφασίστηκε
ότι πρέπει να περάσει μέσα από ένα ακόμη σοκ, αυτό που προκαλεί το de facto υπάρχων εκκλησιαστικό σχίσμα
με αφορμή το Ουκρανικό. Πρόκειται δηλαδή για ένα διπλό πλήγμα.

Κατά πρώτον, η οικονομική κρίση κατάφερε, μέσω της πλήρους απορρύθμισης (deregulation) του Κράτους,
των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων, να διαρρήξει τον κοινωνικό ιστό, επιβάλλοντας ταυτοχρόνως και
στην παραμικρή λεπτομέρεια, το ευρωενωσιακό Δίκαιο, που με την σειρά του, βασίζεται και προωθεί περαιτέρω
την απορρύθμιση. Ως αποτέλεσμα η βαθειά οικονομική κρίση, μετεβλήθη σε κρίση θεσμών και αξιών.

Κατά δεύτερον, καθώς αυτό που χαρακτηρίζει τον εσωτερικό πυρήνα της ελληνικής ταυτότητας είναι η
Ορθοδοξία, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μια ιδιότυπη συναλληλία και υποστήριξη μεταξύ των Ορθοδόξων
λαών (κάτι που εμφατικά φάνηκε κατά την κρίσιμη δεκαετία 1990-2000, με τον Πόλεμο στην Γιουγκοσλαβία,
και την αμέριστη υποστήριξη σύνολου του Ελληνικού λαού στην Σερβική Υπόθεση), μέσω της Ουκρανικής
Κρίσης, επιχειρείται η διάρρηξις και των τελευταίων εναπομεινάντων στοιχείων της “ανατολικής”



φυσιογνωμίας της ελληνικής κοινωνίας. Ολοφάνερα, η στόχευση των (εκκλησιαστικών και μη) κύκλων που
οδήγησαν στην ουκρανική “αυτοκεφαλία”, έχουν ως στόχο την διαμόρφωση “αποκλειστικών ζωνών”, εντός της
Ορθοδοξίας με μία, αφ΄ ενός, (δυτικόφιλη) “νατοϊκή-ευρωενωσιακή”, της οποίας θα ηγείται η “Ελληνική”
Ορθοδοξία και μιας “αντιδυτικής-αντιευρωενωσιακής”, της οποίας θα ηγείται η “Ρωσική”.

Η κρίσιμη “στιγμή” της γενικότερης πορείας των εκκλησιαστικών πραγμάτων, βάσει της ανάγνωσης των
αντιστοίχων γεγονότων, είναι η δεκαετία του ’90, κατά την οποία το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως (ΠΚ)
εκκινεί την επίθεση (για διαφορετικούς λόγους) εναντίον δύο Αυτοκεφάλων Εκκλησιών: της Ελληνικής και της
Ρωσικής. Η κυρίως επίθεση συνέβη από τα μέσα του ΄90, καθώς η απόφαση των ταγών του Φαναρίου για
βαθύτερη δέσμευση προς τον Ευρω-ατλαντικό παράγοντα, οδήγησαν το Πατριαρχείο στην πορεία σύγκρουσης
με τις εν λόγω Εκκλησίες (στην οποία θα αναφερθούμε κατωτέρω), έχοντας τρεις στόχους:

α) αρχικά, την εξασθένιση του Αυτοκεφάλου καθεστώτος των δύο αυτών Εκκλησιών, μέσω της έμμεσης
(Ελληνική περίπτωση: Νέες Χώρες) ή της άμεσης (Ρωσική περίπτωση: Εσθονία, Ουκρανία) παρέμβασης στα
εσωτερικά των Εκκλησιών,

β) την επανανοηματοδότηση του όρου “Αυτοκέφαλο”, και την παράλληλη προσπάθεια υφαρπαγής των
Εθνικών Διασπορών (είναι η παρούσα φάση, με οδηγό την περίπτωση της Ουκρανίας), και

γ) την τελική κατάργηση του Αυτοκεφάλου καθεστώτος των Εθνικών Εκκλησιών (επομένως και των ιδίων ως
“εθνικών”), σε απόλυτη σύμπλευση με την επιδιωκόμενη κατάργηση των Εθνικών Κρατών και των Συνόρων,
στα πλαίσια της λεγόμενης “Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης”, δηλαδή της ομοσπονδοποίησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) σε ένα ενιαίο Κράτος (το οποίο οι ιθύνοντες της ΕΕ τοποθετούν το 2025).

Ως αγιορείτες μοναχοί, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την εκκλησιαστική κρίση, αναδεικνύοντας τις
πολλαπλές πτυχές του προβλήματος, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο κι ως προς την μορφή του. Πεποίθησή
μας είναι, ότι η μεγάλη ενδορθόδοξη κρίση που προκάλεσε το Ουκρανικό Ζήτημα, καθώς και η σχετική
συζήτηση που έχει ανοίξει, πρόκειται να επαναπροσδιορίσει καθοριστικά την πορεία της Ορθοδοξίας, ειδικά
ενόψει των μεγάλων εξελίξεων που ήδη προαναγγέλλονται. Αναφερόμαστε φυσικά στην σχεδιαζόμενη, από
κοινού από το Φανάρι και το Βατικανό, Μεγάλη Ενωτική Σύνοδο του 2025 (για την οποία θα γίνει εκτεταμένη
αναφορά στο δεύτερο μέρος του παρόντος άρθρου), στην κατεύθυνση της οποίας, από “ορθοδόξου” πλευράς,
τόσο το Κολυμπάρι όσο και το Ουκρανικό αποτελούν επεισόδια ή καλύτερα αναβαθμούς, και θα συνεισφέρει
καταλυτικά στην σχεδιαζόμενη υπέρβαση των εθνικο-θρησκευτικών διαχωρισμών, που αποτελούν σοβαρό
ανάχωμα στην επιδιωκόμενη Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.

Η μελέτη θα χωρισθεί σε δύο μέρη. Το πρώτο θα παρουσιάσει τα ιστορικά δεδομένα της διαπάλης Φαναρίου-
Αθηνών-Μόσχας, ενώ το δεύτερο θα προσπαθήσει να αναλύσει τους λόγους που το Φανάρι στοχοποίησε τις δύο
αυτές Εκκλησίες (σήμερα στο επίκεντρο παραμένει μόνον η Μόσχα), και την ευρύτερη σημασία των εξελίξεων
αυτών στη διαμόρφωση του νέου μετα-ψυχροπολεμικού διεθνούς περιβάλλοντος.

Πληροφοριακός Πόλεμος
Προκαταρκτικά, μια πρώτη αναφορά πρέπει να γίνει ως προς την μορφή του προβλήματος, που έχει να κάνει με
τον τρόπο που διεξάγεται η συζήτηση των εμπλεκομένων μερών. Πλην, εκ προοιμίου, να λεχθεί ότι συζήτηση
για το Ουκρανικό, δεν έγινε. Αυτό που έγινε –και συνεχίζει να γίνεται– είναι ανέντιμη πολεμική. Ακριβώς όπως
και στην περίπτωση του Κολυμπαρίου. Όπως και τότε, οι κύκλοι του Φαναρίου, υιοθετούν επιθετικό λόγο
προς κάθε διαφωνούντα, αυτή τη φορά, επιχειρώντας κυνήγι “Ρώσων πρακτόρων” ή έστω “ρωσώφιλων”, που το
μόνο τους μέλημα δεν είναι άλλο από την διασπορά των Ρωσικών θέσεων. Έτσι η μη υιοθέτηση του κυρίαρχου
“αφηγήματος” αυτοστιγμεί κατατάσσει τον σχολιαστή στους “ρωσικούς πρακτορικούς κύκλους”, ή το λιγότερο
στην φιλορωσική προπαγάνδα. Η παράξενη εμμονή τους στην τακτική αυτή, πρόδηλα, φέρει όλα τα
χαρακτηριστικά του επικοινωνιακού πολέμου και διεξάγεται –όντως– με όρους προπαγάνδας.



Η προπαγάνδα, ως γνωστόν, απευθύνεται στο θυμικό, και έχει ως στόχο την καθυπόταξη συνειδήσεων σε μια –
άνωθεν– επιβεβλημένη καθοδηγητική γραμμή. Συνίσταται δε στην χρήση τεχνικών, που για να λειτουργήσουν,
όμως, απαιτούνται δύο πράγματα. Πρώτον, το υπό στόχευση κοινωνικό σύνολο (πχ στην περίπτωσή μας ο
Ορθόδοξος λαός), να διατηρείται μαζοποιημένος κι εξαρτημένος ψυχολογικά (από τον χειριστή του). Δεύτερον,
να απομονώνεται και να στιγματίζεται όποιος ελέγχει, καταγγέλλει και εν τέλει απειθαρχεί, στις κακόβουλες
αποφάσεις του κέντρου εκ του οποίου εκπορεύονται. Θα μπορούσαν βεβαίως να προστεθούν, η ποδηγέτηση της
πληροφορίας, μέσω της εκλεκτικής παρουσίασης μέρους της ιστορικής αλήθειας, η διαστρέβλωση των
γεγονότων, πηγών κλπ, πλην φρονούμε, ότι όλα τα σχετικά υπάγονται στην πρώτη τεχνική.

Tο ΠΚ κατάφερε να κινητοποιήσει έναν τεράστιο μηχανισμό παραπληροφόρησης, που κινήθηκε σε ένα
σύμπλοκο σύνολο θεματικών: θεολογικών, πολιτικών, ιστορικών και εκκλησιολογικών. Η επίθεση βασίστηκε
στην μονόπλευρη παρουσίαση των πολλαπλών πτυχών του ουκρανικού ζητήματος, και έγινε από ένα πλήθος
σχολιαστών, κληρικών και μη, Φαναριωτών και μη. Πανεπιστημιακοί, έχοντας χρόνια στην, με κάθε μορφή και
τρόπο, υπηρέτηση των θέσεων του Φαναρίου, έδωσαν έτσι το απαραίτητο κύρος στις προειλημμένες
αποφάσεις.

Βεβαίως της σπιλωτικής παραπληροφόρησης των φαναριωτικών φιλοδυτικών κύκλων, διαφεύγει το γεγονός,
που –μόνο του– ακυρώνει το όλο τους εγχείρημα: ενώ οι υποτακτικοί του Φαναρίου ουδέποτε κρίνουν τις
πράξεις του (το όλως αντίθετο, μάλιστα, συμβαίνει: μονίμως τις επικροτούν) , οι –δήθεν– “ρωσόφιλοι”, στο
συντριπτικό σύνολό τους, επικρίνουν –όταν και όπου παρίσταται ανάγκη– την Μόσχα και μάλιστα στο
ουσιωδέστερο: στο ζήτημα της πίστεως και στην –άνευ όρων– συμμετοχή της στην Οικουμενική Κίνηση!

Έως και ο –παρηγκωνισμένος από το Φανάρι, βετεράνος Οικουμενιστής– Αλβανίας Αναστάσιος, στην
τελευταία του παρέμβαση (20-11-2019), αναγνώρισε ότι πλέον στον τρόπο που κινείται επικοινωνιακά το
Φανάρι και οι κύκλοι του,

Αποκαλύπτεται ένας συγκεκριμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός. Ορισμένοι χρησιμοποιούν την
κοινωνική δικτύωση. […] (υπάρχει) συγκεκριμένη «παρέα κρούσεως» (που) ανέλαβαν τον ρόλο να
ειρωνεύονται με κακεντρέχεια, να εκφοβίζουν και κατά την φαντασία τους, να τιμωρούν με ύβρεις,
απειλές, μικρονοϊκά σοφίσματα, ακόμα και άθλιες βωμολοχίες όσους έχουν διαφορετικές προτάσεις
για την υπέρβαση της κρίσεως. […] Όσοι μετέχουν σε αυτόν τον σχεδιασμό, απερίφραστα ή με
υπονοούμενα επιχειρούν ανενδοίαστα να κολλήσουν ετικέτες εθνοφυλετικής εμπνεύσεως, με
επιγραφές όπως «σλαβόφιλοι», «ρωσόφιλοι» και άλλα παρόμοια.

Έτσι, τα φιλικά προσκείμενα προς το Φανάρι ΜΜΕ, ειδικά του ηλεκτρονικού τύπου, όπου κυρίως διεξάγεται ο
πληροφοριακός πόλεμος, ενσωματώνονται –απροκάλυπτα πλέον– στον ενιαίο ιστό των αντιρωσικών μέσων,
διεθνών και εγχωρίων. Η ενσωμάτωση των ελεγχόμενων εκκλησιαστικών πηγών ενημέρωσης έχει φτάσει
μάλιστα σε τέτοιο σημείο, ώστε βλέπουμε την ίδια λογική να διατρέχει όλα τα κείμενα (πχ ρωσική
επεκτατικότητα, ρωσική επιθετικότητα): την σύνδεση του Ουκρανικού με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις,
ιδωμένες αποκλειστικά από την πλευρά της δυτικής (αμερικανονατοϊκής) ερμηνευτικής. Επί παραδείγματι:

Ο «Ρωσικός Κόσμος» εκτείνεται πέραν των άλλοτε συνόρων της Σοβιετικής Ένωσης. Η Ρωσία
έχει χρησιμοποιήσει εκτενώς τακτικές «ήπιας ισχύος» προκειμένου να οικοδομήσει κλίμα
ρωσοφιλίας στις ορθόδοξες χώρες που έχουν ενταχθεί στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Οργανώσεις
προσκείμενες στο Κρεμλίνο και την ρωσική εκκλησία έχουν επιδοθεί σε συντονισμένες
προσπάθειες οικοδόμησης ενός αντι-δυτικού και αντι-φιλελεύθερου κοινωνικού ρεύματος στις
εν λόγω χώρες, βασισμένου σε έναν κοινωνικό συντηρητισμό. Τον τελευταίο απαρτίζουν
υποτιθέμενες «ορθόδοξες» αξίες, τις οποίες προωθούν οι εκπρόσωποι του ρωσικού κράτους και
εκκλησίας και οι συνδεδεμένες με αυτούς οργανώσεις. Η συστηματική προσπάθεια άλωσης της
ελληνικής εκκλησίας και η διάδοση ψευδών ειδήσεων και ακραία φιλορωσικών θέσεων στο
ελληνικό διαδίκτυο αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα της ρωσικής αυτής τακτικής.1

Εν κατακλείδι, είναι κάτι παραπάνω από σαφής η προσπάθεια του Φαναρίου να αντιμετωπίσει τους επικριτές
των αποφάσεών του, επιχειρώντας να μεταθέσει στο πολιτικό επίπεδο την διαμάχη, επιρρίπτοντας ταυτόχρονα
αυτή του την μεθόδευση, στους “αντιπάλους του”. Γνωστή άλλωστε τυγχάνει η ευρεία χρήση, εκ μέρους και του



ιδίου του Πατριάρχου Βαρθολομαίου, του όρου fake news (ψευδείς ειδήσεις). Επανειλημμένα ανφέρθηκε στην
“διασπορά ψευδών ειδήσεων” όσον αφορά την εμπλοκή του αμερικανικού παράγοντα στο Ουκρανικό,
επομένως και στον τρόπο (αλλά και στον λόγο) που κινήθηκε το Φανάρι. Οι παρεμβάσεις όμως του δραστήριου
Αμερικανού Πρέσβη στην Αθήνα (γιατί όχι του αντιστοίχου στην Ουκρανία;), φανερώνουν την ωμή αλήθεια:

Ο Αμερικανός Πρέσβης εξέφρασε την χαρά του και την υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον
Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.''Είμαι πάντα ευγνώμων να συναντώ (24-5-2019) τον
Παναγιώτατο και να εκφράζω την ισχυρή υποστήριξη των ΗΠΑ στις προσπάθειές του για την
θρησκευτική ελευθερία, την Ουκρανική Αυτοκεφαλία και τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής
Ελπιδοφόρο'' τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πάιατ.2

Ο δε Αρχιεπ. Ιερώνυμος δέχθηκε τον Αμερικανό Πρέσβη Πάιατ στις 22-11-2019, προκειμένου να δεχθεί τις
ευχαριστίες των ΗΠΑ, επί τῇ αναγνωρίσει της Ουκρανικής “Αυτοκεφαλίας”…

Επάνοδος παλαιών προβλημάτων: η περίπτωση της
Εσθονίας
H αντιδικία των δύο πατριαρχείων, Μόσχας και Κωνσταντινουπόλεως, εκκινεί λόγω της ακαταστασίας, που για
διαφορετικούς λόγους, βρεθήκαν στις αρχές του 20ου αιώνα και οι δύο Εκκλησίες. Στην ρωσική περίπτωση,
αιτία αυτής της ακαταστασίας ήταν τα γεγονότα που ακολούθησαν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως όμως η
Οκτωβριανή Επανάσταση και η συνακόλουθη πολιτική αλλαγή. Η Ρωσική Εκκλησία διασπάστηκε, με ένα
τμήμα της να φεύγει (για πολιτικούς λόγους) εκτός Ρωσίας, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώθηκαν οι όροι για την
εμφάνιση “εθνικών” δικαιοδοσιών στα πάλαι ποτέ εδάφη της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, αποσπασμένων πια από
την απομονωμένη και αδυνατισμένη –ένεκα της νέας πολιτικής συγκυρίας– Εκκλησία στην οποία έως τότε
ανήκαν.

Παράδειγμα, που συνιστά ταυτόχρονα και ένα από τα –αρκετά– επεισόδια που διαμόρφωσαν την “δύσκολη”
σχέση Μόσχας-Κωνσταντινούπολης, υπήρξε και το Εσθονικό ζήτημα, το οποίο μεταξύ των άλλων, έχει μεγάλη
αναλογία προς το Ουκρανικό. Η Εκκλησία της Εσθονίας ανήκε στο Πατριαρχείο Μόσχας έως και τον Α'
Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε και της παραχώρησε την αυτονομία ο Πατριάρχης (άγιος) Τύχων, κατόπιν της
απωλείας των έως τότε ρωσικών εδαφών της Εσθονίας. Όμως η Οκτωβριανή Επανάσταση και η συνακόλουθη
αναταραχή, οδήγησε τους Εσθονούς στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως με το αίτημα της εκκλησιαστικής
υπαγωγής, κάτι που συνέβη τελικά, με την έκδοση και σχετικού πατριαρχικού Τόμου το 1923. Η ανάκτηση όμως
της Εσθονίας κατά την τελευταία φάση του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από τη Σοβιετική Ένωση (1944), οδήγησε
την αυτόνομη Εσθονική Εκκλησία (η οποία είχε στο μεταξύ ιστορικό συνεργασίας με τις γερμανικές κατοχικές
δυνάμεις), σε αυτοεξορία στη Σουηδία, ενώ ο τοπικός ορθόδοξος πληθυσμός επανήλθε στη δικαιοδοσία της
Μόσχας. Το 1978, μάλιστα, η Κωνσταντινούπολη αναγνώρισε ουσιαστικά τη δικαιοδοσία της Μόσχας
ανακηρύσσοντας ως ανενεργό τον πατριαρχικό Τόμο του 1923. Το πρόβλημα όμως κάνει την επανεμφάνισή
του με την ανακήρυξη της Εσθονίας ως ανεξαρτήτου κράτους το 1991, καθώς,

το νέο κράτος, έχοντας ξεκάθαρα αντιρωσική πολιτική στάση, έθεσε ως άξονα της θρησκευτικής
του πολιτικής τη χειραφέτηση της τοπικής Εκκλησίας από τη Μόσχα3

Τελικώς,

επανήλθε η εξόριστη Εσθονική Εκκλησία, η οποία αναγνωρίστηκε από το κράτος ως η επίσημη
εκπρόσωπος του Ορθόδοξου δόγματος και της παραχωρήθηκε σχεδόν το σύνολο της
εκκλησιαστικής περιουσίας· φυσικά σε βάρος της εκκλησιαστικής ομάδας που μέχρι τότε
βρισκόταν υπό τη Μόσχα. Το πρόβλημα, όμως, ήταν ότι η νέα εσθονική Εκκλησία δεν έχαιρε της
απαραίτητης αναγνώρισης από τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Στα 1996, ωστόσο, το Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως νομιμοποίησε εκκλησιαστικά την λειτουργία της επαναφέροντας σε ισχύ



τον Τόμο του 1923. Η απόφαση αυτή εξόργισε τη Μόσχα, η οποία κατηγόρησε την
Κωνσταντινούπολη για αντικανονική δράση και ανάμιξη στις υποθέσεις μιας επαρχίας εκτός της
δικαιοδοσίας της. Η ρήξη έφτασε, μάλιστα, στο σημείο να αφαιρεθεί το όνομα του Πατριάρχη
Βαρθολομαίου από τα Δίπτυχα της ρωσικής Εκκλησίας.4

Η λύση που προκρίθηκε τότε, ήταν αυτή της αναγνωρίσεως δύο(!) δικαιοδοσιών (Μόσχας και
Κωνσταντινουπόλεως), στην αυτή χώρα, προς κατάλυσιν πάσης έννοιας κανονικού δικαίου (12ος κανών της Δ'
Οικουμενικής συνόδου).

Η νέα Ουκρανική πραγματικότητα και τα
επακόλουθα
Όπως ήδη ειπώθηκε, η Εσθονική και η Ουκρανική περίπτωση παρουσιάζουν ομοιότητες, που ενισχύονται από
την σημασία που έχουν οι δύο αυτές χώρες στο νέο ευρωπαϊκό μεταψυχροπολεμικό πολιτικό σύστημα που
δομείται. Η ανάπτυξη του ΝΑΤΟ (όσον αφορά τα κράτη μέλη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης), συνέπεσε με την
μεγάλη αλλαγή της Ρωσικής πολιτικής ως προς τις σχέσεις της με την Δύση και την προσπάθειά της για να θέσει
τέλος στον ρόλο κομπάρσου που είχε επί Γιέλτσιν. Η συνέπειες της νέας πολιτικής πραγματικότητας, κατόπιν
μάλιστα του ανεπιθύμητου για την Δύση αποτελέσματος των ρωσικών εκλογών του Μαρτίου του 2004
(επανεκλογή Πούτιν), ξετυλίχτηκαν με ταχύτητα: οι τρεις Βαλτικές Δημοκρατίες (Εσθονία, Λιθουανία,
Λετονία) εισήλθαν το 2004 στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση (αντίθετα προς τις Δυτικές εγγυήσεις προς
τον Γκορμπατσώφ, ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί), ενώ το ίδιο έτος στην Ουκρανία συνέβη η
“Πορτοκαλή Επανάσταση” που έφερε στην εξουσία τον πρώτο ανοικτά δυτικόφιλο Πρόεδρο (Γιουσένκο 2005-
10), του οποίου η βίαια αντιρωσική πολιτική προκάλεσε το λαϊκό αίσθημα και οδήγησε, στις επόμενες εκλογές,
στην άνοδο του ανοικτά φιλορώσου Γιανούκοβιτς (2010-14), με συνέπεια την δεύτερη “επανάσταση”, του
Ευρωμαϊντάν (2014) –γερμανοαμερικανικής έμπνευσης και υλοποίησης–, που ανέτρεψε τελικά τον
Γιανούκοβιτς και τοποθέτησε την Ουκρανία, σε μια ανοικτά φιλοδυτική και εξ ορισμού αντιρωσική πολιτική
πορεία, με κύριο ζητούμενο την είσοδο στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από την πλευρά του Φαναρίου, ο τρόπος με τον οποίο επέλεξαν να κινηθούν, στο πεδίο που όριζε η νέα
ουκρανική κατάσταση, συνέπεσε βεβαίως με τις γεωπολιτικές αναγκαιότητες του υπερατλαντικού Κέντρου ως
προς την Ουκρανία, κάτι που εξηγεί άλλωστε και τον χρόνο εκδήλωσης της “επίθεσης”, παράλληλα όμως, το
Ουκρανικό Ζήτημα αποτέλεσε το πεδίο εφαρμογής των θεολογικών επιλογών του ΠΚ (νέα θεολογία περί
Πρωτείου, βασισμένη στην –επίσης νέα– Ευχαριστιακή Εκκλησιολογία).

Εν τω μεταξύ, στην ίδια την Ουκρανία, η καταγραφή των τελευταίων εκκλησιαστικών εξελίξεων ακολουθεί
πιστά αυτήν των πολιτικών, που έχοντας απαρχή το αιματηρό πραξικόπημα του 2014, συνεχίζουν να ρίχνουν
βαριά τη σκιά τους και στα εγχώρια εκκλησιαστικά ζητήματα: το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται,
μετά την (συντριπτική) εκλογική επικράτηση του Ζελένσκυ επί του Ποροσένκο (του πρώτου –σκληροπυρηνικού
αντιρώσου και φανατικά δυτικόφιλου– μεταπραξικοπηματικού προέδρου), θέτει ξανά στο προσκήνιο της άλυτες
αντιφάσεις της νέας (αντιρωσικής-δυτικόφιλης) πορείας της Ουκρανίας και προκαλεί εκ νέου τριγμούς στο
αρτιγέννητο “εκκλησιαστικό” μόρφωμα της Ουκρανικής “Εκκλησίας”, που πριν προλάβει να αναπτυχθεί, ήδη
σπαράσσεται από ενδοδυναστικούς αγώνες. Η συνέντευξη του σχισματικού “Πατριάρχη Κιέβου” Φιλαρέτου
στις 14-5-2019, προκάλεσε στην ήδη σοβούσα κρίση, νέους τριγμούς, οδηγώντας σε περαιτέρω διαλυτικές
τάσεις τη νέα σχισματική οντότητα. Η νέα πραγματικότητα, μετά την αναγνώριση του αυτοκεφάλου, παραμένει
η ίδια μ΄ αυτήν που –υποτίθεται– θεράπευσε: τρεις ήταν πριν, τρεις είναι και τώρα οι εκκλησιαστικές οντότητες
στη Ουκρανία…

Αυτό που εντυπωσιάζει, είναι –τώρα που ο στόχος επετεύχθη–, η κυνική αντιμετώπιση από πλευράς Φαναρίου
της διατήρησης της κατετμημένης εκκλησιαστικής κατάστασης στην Ουκρανία, πράγμα που φανερώνει και τον
απώτερο σχεδιασμό: την με κάθε τρόπο και μέσο μονομερή αναγνώριση ενός βίαια αντιρωσικού, άμετρα
φιλοδυτικού, ταυτόχρονα δε άμεσα υποταγμένου στο Φανάρι, υβριδικού “αυτοκεφάλου” μορφώματος.



Η νέας μορφής “αυτοκεφαλία” παρέχεται πλέον αποκλειστικά από το Φανάρι, και συνίσταται σε μια
διευρυμένης μορφής αυτονομία. Αυτή άλλωστε ήταν και η κριτική του ψευδο-πατριάρχη Κιέβου Φιλαρέτου, ο
οποίος, αποκάλυψε σε σειρά συνεντεύξεων, το εκκλησιαστικό όσο και το πολιτικό παρασκήνιο της
“αυτοκεφαλίας”.

Σ΄ αυτές λοιπόν,υπενθύμισε ο Φιλάρετος, ότι το κεντρικό επιχείρημα των “αυτοκεφαλιστών” (Ουκρανών και
ΠΚ), ως προς το αιτιολογικό της χορήγησης της Αυτοκεφαλίας, ήταν –αποτελώντας το μοναδικό σημείο
συμφωνίας όλων των “ενωτικών” πλευρών– η εξής παραδοχή:

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αιτιολόγησε την απόφαση αυτή από το γεγονός ότι το 1686 η
Μητρόπολη Κιέβου προσαρτήθηκε παράνομα στο Πατριαρχείο Μόσχας. […] Όταν ο Κύριος
δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, παρά το γεγονός ότι η Μόσχα
ήταν κατηγορηματικά αντίθετη, μας έδωσε την Αυτοκεφαλία. Αν και αρχικά δήλωσε ότι είμαστε
μέρος της Πατριαρχίας του.5

Παρ΄ όλα ταύτα όμως, ο ίδιος στην συνέντευξή του της 10-6-2019, ομολόγησε ότι,

Όταν το 1991 πραγματοποιήσαμε την Τοπική Σύνοδο, υποβάλαμε αίτηση στον Πατριάρχη Μόσχας,
επειδή εκείνη τη στιγμή ήμασταν ένα μέρος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αλλά μας
αρνήθηκαν.6

Τελικώς, διαπιστώνει ότι η “Ουκρανική Εκκλησία”,

Είναι αυτοκέφαλη μόνο στο όνομα, άλλωστε, στην πραγματικότητα, η Ουκρανική Ορθόδοξη
Εκκλησία δεν έχει τα δικαιώματα μιας ανεξάρτητης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας. […] Θα ήθελα
να υπενθυμίσω τις διαπραγματεύσεις με τον ίδιο τον Μητροπολίτη [Γαλλίας] κ. Εμμανουήλ κατά
την περίοδο της προεδρίας του Βίκτορ Γιούστσενκο [2005-2010]. Μας πρότειναν τότε μια
συμφωνία. Το περιεχόμενό της ήταν το εξής: εμείς γινόμαστε ένα μέρος του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, όπως η Εκκλησία της Κρήτης. Τότε είπα ότι κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν θα
υπαχθούμε. Και απορρίψαμε αυτήν την πρόταση. Και τώρα αυτοί έκρυψαν από εμάς ότι στον
Τόμο θα είναι σχεδόν το ίδιο.7

Και απαντώντας σε σχετική ερώτηση ως προς το εάν “εξαπατήθηκαν“, διαπιστώνει:

Ναι, μας εξαπάτησαν.8

προχωρώντας στην επισήμανση ότι:

(η “ενωτική σύνοδος” της) 15 Δεκεμβρίου 2018, δεν ήταν Σύνοδος της Ουκρανικής Εκκλησίας.
Ήταν η Σύνοδος της Ι. Μητροπόλεως Κιέβου του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως […] ήταν
της ελληνικής Εκκλησίας και όχι του Πατριαρχείο Κιέβου, διότι προήδρευσε σε αυτήν την Σύνοδο
Έλληνας Μητροπολίτης.9

Ο Φιλάρετος τελικώς αποκήρυξε τον Τόμο (20-6-2019) και ακύρωσε τις αποφάσεις που βασίζονταν σ΄ αυτόν,
βάσει του αιτιολογικού ότι,

Ο Τόμος που εκχώρησε στην Αυτοκεφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας η Κωνσταντινούπολη δεν
συμμορφώνεται με το Καταστατικό των άλλων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών και καθιστά την
Εκκλησία της Ουκρανίας εξαρτόμενη από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης10

Έδωσε δε το τελικό κτύπημα στην “ενωτική” ρητορική του Φαναρίου, καθώς στις 25-6-2019 ανακοίνωσε την
δημιουργία δικής του “συνόδου”, πλήρως ανεξάρτητης αυτής του Επιφανίου, της οποίας όπως δήλωσε, “οι
αποφάσεις δεν ισχύουν για εμάς”…11



Συμπερασματικά, ο Φιλάρετος τοποθετήθηκε επί της ουσίας του προβλήματος: στο αλλοιωμένο
“αυτοκέφαλο”, και στην υπαγωγή της Ουκρανικής διασποράς στο ΠΚ. Έτσι, από προνομιούχος
συνομιλητής με τις ΗΠΑ, όπως ήλπιζε να αναβαθμιστεί, –στο νέο πολιτικό σκηνικό της Ουκρανίας– με απ’
ευθείας πρόσβαση στην Αμερικανική Ουκρανική κοινότητα (με την ιδιαίτερη οικονομική και πολιτική σημασία
που αυτή έχει για την Αμερικανική εξωτερική πολιτική), κατέληξε απλά “φτωχός συγγενής”… Ο ίδιος μέσα σε
λίγες γραμμές, διαπίστωσε με πίκρα:

Τι κρύβεται πίσω; Αυτό σημαίνει ότι οι εκτός Ουκρανίας Ορθόδοξοι Ουκρανοί δεν ανήκουν στην
Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Και ο Τόμος περιλαμβάνει τη σχετική αναφορά.
Αναστατώθηκαν όμως με αυτά οι εκτός Ουκρανίας Ορθόδοξοι Ουκρανοί. Θέλουν να ανήκουν στην
οικεία αυτών Εκκλησία.

Όλες οι Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες έχουν όλη τη Διασπορά τους, εκτός των Ελληνικών
Εκκλησιών. Όλη η Ελληνική Διασπορά υπάγεται κανονικώς στον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Γι ́αυτό θα πρέπει να ονομαζόμαστε Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία και όχι η Ορθόδοξος
Εκκλησία της Ουκρανίας, προκειμένου οι Ουκρανοί μας εμιγκρέδες να έχουν δικαίωμα να ανήκουν
στην οικεία αυτών Εκκλησία.12

Αυτό που διαφεύγει και του ιδίου του Φιλαρέτου είναι το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά που έδωσε το ΠΚ στο
Ουκρανικό “Αυτοκέφαλο” δεν αποτελούν την εξαίρεση, αλλά την απαρχή του νέου τύπου Αυτοκεφάλου, όπως
το ορίζει πλέον το Φανάρι· ενός σταδιακά καταργούμενου Αυτοκεφάλου…

Το δεδομένο επομένως που θα πρέπει να προσεχθεί στο δοθέν νέο “αυτοκέφαλο”, που ταυτόχρονα σχετίζεται με
την –ανύπαρκτη– επί της ουσίας οικουμενικότητα του ΠΚ, είναι ο έλεγχος της Ορθοδόξου “Διασποράς”. Οι
εθνικές “Διασπορές” (με μόνη εξαίρεση την Ελληνική), εξαρτώνται από τις εθνικές Αυτοκέφαλες Εκκλησίες.
Όπως θα καταδειχθεί κατωτέρω, η έννοια της οικουμενικότητας του ΠΚ, ουσιαστικά κατέρρευσε μετά το κύμα
των αποσχίσεων (και των κατ΄ ανάγκην παραχωρηθέντων αυτοκεφαλιών), κατά το δεύτερο μισό του 19ου

αιώνα. H προσπάθεια, επομένως, για την υπαγωγή συνόλου της Διασποράς στο ΠΚ, συνιστά απόλυτη
προτεραιότητα, κρίσιμης σημασίας για την αναβάθμιση της υπόστασης και της θέσης του Πατριαρχείου εντός
της Διεθνούς Κοινότητας, ειδικά υπό το πρίσμα της σχεδιαζόμενης ένωσης Παλαιάς και Νέας Ρώμης το 2025.

Η υλοποίηση του σχεδιασμού, ξεκινά ήδη από την εποχή που Αρχιεπίσκοπος Αμερικής είχε ορισθεί ο Σπυρίδων
(1996-1999), αμέσως μετά την παραίτηση Ιακώβου. Από την αρχή ετέθη ωμά το ζήτημα:

O Σπυρίδων, έδωσε ομιλία στο 32ο Κληρικο-Λαϊκό Συνέδριο της Ελληνικής Αρχιεπισκοπής, όπου
δήλωσε ξεκάθαρα ότι τόσο αυτός όσο και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ήθελαν να
θέσουν τέλος στα "εθνικά γκέτο" τα οποία διαιρούν την Ορθοδοξία στην Αμερική. Κατεδίκασε
τον εθνικό απομονωτισμό, που λειτουργεί εις βάρος “της πνευματικής μας ταυτότητας”,
(προσθέτοντας) ότι είναι καιρός να κοπεί πια “ο γόρδιος δεσμός του εθνικισμού”.13

Το πρόβλημα επομένως του “εθνικισμού” και των “εθνικών γκέτο”, στο οποίο επιμόνως αναφέρονται οι
πατριαρχικοί, ειδικά δε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ξεκάθαρα σημαίνουν την ελεγχόμενη από τις
Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, Διασπορά. Η απάντηση του Φαναρίου στον “εθνικισμό”, δεν είναι λοιπόν άλλη,
από την υπαγωγή συνόλου της Διασποράς στο “Οικουμενικό” Κέντρο. Εδώ να σημειωθεί, ότι η κοινή
πορεία των “τομιστών” Φαναρίου και Ουκρανίας, στηρίχθηκε στο αποδεδειγμένα –σε σωρεία κειμένων–
μύθευμα περί “επιτροπικής” παραχώρησης της Μητροπόλεως Κιέβου από το ΠΚ στο ΠΜ. Το “επιτροπικώς”
είναι η έννοια κλειδί: όπως ξεκάθαρα φάνηκε στο Εσθονικό και το Ουκρανικό Ζήτημα, το Φανάρι προχωρά
πλέον στην κατά βούλησιν ανάκληση Τόμων και συνοδικών αποφάσεων, αψηφώντας έμπρακτα την ενότητα της
Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τι σημαίνει όμως “ανάκληση”, τι συνεπάγεται; Η απάντηση είναι, όχι μόνον τα όσα
έχουν ήδη αναφερθεί, αλλά επιπλέον, την εκκίνηση των διαδικασιών για την ουσιαστική κατάργηση των ιδίων
των Αυτοκεφαλιών!



Η Ελληνική περίπτωση
Το “επιτροπικώς” το βρίσκουμε ξανά σε μια πολύ οικεία περίπτωση: αυτήν του καθεστώτος των λεγομένων
“Νέων Χωρών” της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΕτΕ). Το τι σημαίνει το επιτροπικώς, το ίδιο το Πατριαρχείο το
εξηγεί στην Β’ Επιστολή του προς την ΕτΕ (30 Σεπτεμβρίου 1999), όπου το ξεκαθαρίζει δίχως να αφήνει καμία
αμφιβολία, ότι:

διὰ τὰς ἐπιτροπικῶς ἀνατεθείσας αὐτῇ (σημ. ημ. στην ΕτΕ) Ἱερὰς Μητροπόλεις τοῦ καθ’ ἡμᾶς
Πατριαρχικοῦ Θρόνου, οἱ Ἱεράρχαι τῶν ὁποίων καὶ τύποις καὶ οὐσίᾳ κατὰ τὰ θεσπίσματα τῆς
Πράξεως τοῦ ἔτους 1928 πνευματικῶς Πρῶτον ἔχουν μόνον τὸν τῆς Κωνσταντινουπόλεως
Ἀρχιεπίσκοπον.14

Αυτή είναι μια δήλωση που αναπόφευκτα οδηγεί στο συμπέρασμα μιας μειωμένης, μη-πλήρους αυτοκεφαλίας
(όπως όμοια διαπιστώνει για την Ουκρανική περίπτωση ο Φιλάρετος). Οπότε, η Γνωμοδότηση του καθ. Π.
Μπούμη «περί τῆς μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ πρώτου στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», που κατατέθηκε στον
Αρχιγραμματέα της Ιερὰς Συνόδου της ΕτΕ (25 Σεπτεμβρίου 1999), απολύτως λογικά, κινείται στην διατύπωση
του αυτονόητου:

Ἠ Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία (σημ.ημ. εννοείται η ΕτΕ) ἔχει δικαίωμα καί καθῆκον νά ζητήσει ἀπό
τὸ Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο νά ἐφαρμοσθεῖ καί σ ̓ αὐτήν τὸ αὐτοκέφαλο, ὅπως καί στίς ἄλλες
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἤ ἔστω νά ζητήσει νά ἐφαρμοσθεῖ ὅτι ἀπαιτοῦν οἱ κανόνες, χάριν τῆς τάξης,
ὁμοιομορφίας καί ἑνότητας τοῦ εὐρύτερου χώρου τῆς Ὀρθοδοξίας.15

Εποχή Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ: η απαρχή της εκκλησιαστικής
κρίσης

Το ζήτημα του ελλειμματικού ελλαδικού αυτοκεφάλου εισήλθε στην τελική (όπως εκ των πραγμάτων φαίνεται)
φάση του, με την άνοδο στον Πατριαρχικό Θρόνο του νυν Πατριάρχου Βαρθολομαίου (1992). Στον
Ενθρονιστήριο Λόγο του,

ἐπαγγέλθηκε, μεταξύ ἄλλων καί τὴ διακονία τοῦ πληρώματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στἰς
ἐπαρχίες του ἑκτός Τουρκίας καί ξεκίνησε ἀμέσως, στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς στρατηγικῆς, περιοδεῖες
σέ ὅλο τόν κόσμο καί στήν Ἑλλάδα.16

Η κρίση με την ΕτΕ ξεκινά σχεδόν αμέσα με την απόφασή του να συγκαλέσει σύνοδο των Ιεραρχών του ΠΚ,
απ΄ όλα τα κλίματα του Πατριαρχείου. Ως τέτοιοι θεωρήθηκαν και οι Μητροπολίτες των λεγομένων Νέων
Χωρών, οπότε και ενημερώθηκε σχετικά η Ιερά Σύνοδος της ΕτΕ προς αποστολήν τριών Μητροπολιτών εξ
αυτών. Παρ΄ ότι όμως έγινε δεκτή η πρόσκληση, δεν εστάλησαν τελικά οι τρεις Μητροπολίτες ως κανονικά
μέλη της συνόδου, αλλά ως παρατηρητές. Το μήνυμα της Αθήνας, ήταν σαφές:

Ἡ κίνηση αὐτῆ τοῦ ̓Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ ἐκτιμήθηκε τότε, ὅτι ἀφενός στόχευε νά δώσει
μήνυμα στό νέο Οἰκουμενικό Πατριάρχη ὅτι δέν ἔχει δικαιώματα στίς Νέες Χῶρες, θεωρώντας
μακρινό παρελθόν τὴ ρύθμιση τοῦ 1928 καί ἀφετέρου νά κόψει μιά καί καλή τίς ἀνοιχτές γέφυρες
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μέ τίς Νέες Χῶρες στήν Ἑλλάδα17

Το “μετέωρο” ζήτημα των Νέων Χωρών, αποτέλεσε αντικείμενο της ομιλίας ενός εκ των τριών Ελλαδικών
Μητροπολιτών στην σύνοδο, του Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου, που έχοντας λάβει τον λόγο μετά την ομιλία του
Πατριάρχου Βαρθολομαίου, είπε:

Ὁ ὅρος «Νέες Χῶρες» εἶναι πολιτικός καί δάνειο τῆς τότε ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως ἀπό τήν
κρατική μας διοίκηση. Ὁ ὅρος «Μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν» στερεῖται τελείως,



οἰουδήποτε ἐκκλησιαστικοῦ περιεχομένου. Πῶς εἶναι δυνατό μετά ἀπό παρέλευση 70 καί 80
χρόνων, νά μιλᾶμε γιά Νέες Χῶρες στήν πατρίδα μας; Οὔτε ποτέ σκέφθηκε ἡ Γαλλία νά ὀνομάσει
τό Στρασβοῦργο πού τό ἀπέκτησε στό τέλος τοῦ Β ́ Παγκοσμίου Πολέμου, νέα χώρα τῆς γαλλικῆς
ἐπικρατείας. Ἡ δική μας χώρα ἡ Ὲλλάδα εἶναι πλέον μία, Ἐνιαία καί παλαιά. Ἑπομένως μόνον ἡ
χρησιμοποίηση τοῦ ὅρου «Ἱερές Μητροπόλεις τοῦ Κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»
εἶναι ἐκκλησιαστικά ὀρθή. Ἄλλωστε στό ἴδιο τό κείμενο τῆς Πατριαρχικῆς Πράξεως τοῦ 1928 δὲν
ἀναφέρεται πουθενά ὁ ὅρος «Νέες Χῶρες».18

μάλιστα, ο αυτός Άνθιμος απαντώντας σε φιλοπατριαρχικό δημοσίευμα μεγάλης εφημερίδας (Βήμα 13
Δεκεμβρίου 1992), που επιχειρούσε να αποδώσει ευθύνες στην ΕτΕ για την κρίση, όπως εξελισσόταν, μεταξύ
Φαναρίου και Αθήνας, σημείωσε ότι

στήν Πατριαρχική Πράξη τοῦ 1928, γιά τήν παραχώρηση τῶν Μητροπόλεων στὴν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος δέν ὑπάρχει ἡ φράση «ἄχρι καιροῦ»19

Ο δε Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, κατανοώντας την σπουδή του νέου Πατριάρχου στην διαμόρφωση
“τετελεσμένων”, ανέθεσε στον τότε Αντιπρόεδρο της ΔΙΣ Πατρών Νικόδημο, να παρουσιάσει ενώπιόν της
εισήγηση, ως προς το εκκλησιαστικό καθεστώς των Νέων Χωρών. Στις αρχές Οκτωβρίου, κατά την παρουσίαση
της εισηγήσεως ο Πατρών, «ὑποστήριξε ὅτι τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο δέν ἔχει κανένα δικαίωμα στίς Νέες
Χῶρες.»20

Η εποχή Σεραφείμ ολοκληρώθηκε με ελάσσονος σημασίας γεγονότα ως προς το ζήτημα των Νέων Χωρών (πχ
Πατριαρχική επίσκεψη στην Χίο, 1997), αποτελώντας ουσιαστικά μεσοδιάστημα μεταξύ του φθίνοντος
Αρχιεπισκόπου και του νέου που ερχόταν. Ουσιαστικά όμως, όλοι καταλάβαιναν ότι ένας νέος κύκλος στις
σχέσεις Αθήνας-Φαναρίου είχε ήδη εγκαινιασθεί, όπου έθετε ως πρωτεύων το μελλοντικό καθεστώς των Νέων
Χωρών.

H κορύφωση της κρίσης: Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος

Η εκλογή Χριστοδούλου στον αρχιεπισκοπικό θρόνο (28 Απριλίου 1998), όντως σηματοδότησε την απαρχή των
εξελίξεων και την επανεκκίνηση της συζήτησης για το φλέγον ζήτημα των Νέων Χωρών. Να σημειωθεί εδώ ότι,
ο Χριστόδουλος ως Δημητριάδος διατηρούσε άριστες σχέσεις τόσο με τον Πατριάρχη όσο και με σημαίνοντες
Μητροπολίτες του Φαναρίου. Παρ΄ όλα ταύτα, ως νέα ηγεσία στην ΕτΕ ο Χριστόδουλος, δεν μπορούσε να
παραβλέψει τις αρνητικές εξελίξεις στο ζήτημα των Νέων Χωρών, που απειλούσαν την ενότητα της ΕτΕ, και
κατά συνέπεια την ιδιαίτερη σημασία και θέση που είχε αυτή στον Ορθόδοξο Κόσμο.

Η αρχή έγινε το 1999, οπότε και ο Χριστόδουλος ανέθεσε σε επιτροπή με πρόεδρο τον Μεσσηνίας Χρυσόστομο
την διερεύνηση του Μνημοσύνου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών στο κλίμα της Ελλαδικής Εκκλησίας. Η δε
εισήγηση της επιτροπής,

ἔκρινε ἀναγκαία τήν ἔνταξη τῆς μνημόνευσης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν στό Μνημόσυνο τῶν
Μητροπόλεων τῶν Παλαιῶν Χωρῶν τῆς Αὐτοκέφαλης ̓Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅσο καί τῶν Νέων
Χωρῶν, τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.21

Καταλυτική δε ήταν η (προαναφερθείσα) Γνωμοδότηση του Π. Μπούμη, που προκάλεσε την άμεση απάντηση
του καθ. Β. Φειδά (3 Οκτωβρίου 1999). Ως γνωστόν ο Φειδάς δεν είναι ο τυχόν καθηγητής, αναγνωρίζεται ως
σημαντικός εκκλησιαστικός ιστορικός και κανονολόγος, ενώ κατέχει την επιπλέον ιδιότητα του πλέον
αυθεντικού εκφραστή –σχεδόν ημιεπίσημου– των Πατριαρχικών θέσεων, επί των κανονικών ζητημάτων. Στο εν
λόγω δε άρθρο εξέφρασε αυτά που οι επίσημες επιστολές του Φαναρίου δεν θα μπορούσαν να πουν,
αναφορικώς ως προς τις διεργασίες εντός της ΕτΕ:

τό ζήτημα αὐτό δέν πρέπει καί δέν μπορεῖ νά τεθεῖ μονομερῶς ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἓλλάδος. Δέν μπορεῖ νά τεθεῖ γιατί εἶναι μιά πρόδηλη ἀντικανονική



πράξη σέ ξένη ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία, ἡ ὁποία ὁρίζεται ἀπό τὴν Πατριαρχική καί Συνοδική
Πράξη τοῦ 1928 καί ἔχει κατοχυρωθεῖ συνταγματικά στό ἄρθρο 3 παρ. τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος
(1975). Δέν πρέπει νά τεθεῖ γιατί προκαλεῖ ἀναπόφευκτες καί ἀπρόβλεπτες συνέπειες τόσο στίς
σχέσεις τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ελλαδος μέ τή Μητέρα Ἐκκλησία, ὅσο καί γενικότερα
στίς διορθόδοξες σχέσεις, ἄν δέν προληφθοῦν οἱ ὁποιεσδήποτε μονομερεῖς ἀποφάσεις εἰδικότερα
γιά τίς Μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν.22

Στο μεταξύ όμως εστάλησαν δύο επιστολές του ΠΚ (3 και 30 Σεπτεμβρίου 1999), προς την ΕτΕ, που οδήγησαν
την ήδη σοβούσα κρίση σε ανοικτή σύγκρουση. Η εξέταση των επιστολών αυτών, καθώς και των δύο
(καθυστερημένων) απαντήσεων της ΕτΕ (ημερομηνία “αποστολής” φέρουν και οι δύο την 27η Αυγούστου 2001,
όπως καταγράφεται στην έκδοσή τους στο επίσημο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της ΕτΕ Εκκλησία τ.8, 2001),
παρουσιάζουν ανάγλυφα, και στο πλέον επίσημο επίπεδο, την μάχη θέσεων των δύο Εκκλησιών. Η
καθυστέρηση δε των απαντήσεων οφειλόταν στην αναβολή της σχεδιαζομένης συζητήσεως του ζητήματος του
Μνημοσύνου (Ιεραρχία Οκτωβρίου 1999), την περαιτέρω μελέτη του θέματος, κυρίως όμως,

εκτεταμένα αποσπάσματα, ώστε να αφεθούν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές να “μιλήσουν” μέσα από τα κείμενά
τους, περιοριορίζοντας τον δικό μας ρόλο στον απαραίτητο σχολιασμό

ἵνα μὴ ἐπιβαρύνωμεν τὸ κλῖμα ἐν ταῖς μεταξὺ τῶν Ἁγιωτάτων Ἐκκλησιῶν ἡμῶν σχέσεσιν κατ’
ἐκείνας τὰς ἡμέρας καὶ ἵνα μὴ ἐπιτείνωμεν τὴν ταραχὴν ἐκ τῶν δημοσιευμάτων τοῦ Τύπου καὶ
δυσχεράνωμεν οὕτω τὴν ἀμοιβαίαν κοινωνίαν τῶν ἡμετέρων Ἐκκλησιῶν.23

ενώ ταυτόχρονα βρισκόταν εν μέσω της δίνης του,

ἀνακύψαντος θέματος ἀπὸ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας͵ περὶ τῆς μὴ ἀναγραφῆς τοῦ
θρησκεύματος εἰς τὰς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, τοῦθ’ ὅπερ περιήγαγε τὴν Ἐκκλησίαν
ἡμῶν εἰς κατάστασιν μείζονος ἐγρηγόρσεως24

που όπως σημειώνεται στο συνοδικό κείμενο-επισκόπηση επί των διμερών “συζητήσεων” (Αἱ Ἀπόψεις τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ τῶν Διμερῶν Συνομιλιῶν (5-6 Ἀπριλίου 2001) μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου),

τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον δὲν ἑστήριξεν Αὐτὴν ἐπαρκῶς εἰς τὰς ληφθείσας ὑπ' Αὐτῆς
ἀποφάσεις διὰ τὸ θέμα τῆς ἀπαλείψεως τοῦ Θρησκεύματος ἐκ τῶν νέου τύπου ἐκδοθησομένων
Αστυνομικῶν Ταυτοτήτων.25

Εκ προοιμίου να σημειωθεί ότι, από την A΄επιστολή του ΠΚ, ξεκαθαρίζεται –ήδη από τότε– η ιδιαίτερη
σημασία του όρου Οικουμενικός (σε αντιδιαστολή με τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου ή του Πατριάρχου), που
παρεισάγει –πέραν του Πρωτείου τιμής– και κάτι άλλο· κάτι, που από τα πλέον επίσημα πατριαρχικά χείλη,
σήμερα πλέον φανερώνεται ανοικτά: το “οικουμενικό” έκκλητο και το ιδιάζων Πρωτείο. Ο τρόπος που τότε
καλυπτόταν αυτή η πραγματικότητα, ήταν ο ακόλουθος:

διὰ τοῦ ὅρου «Οἰκουμενικοῦ» ἐκφράζεται ἄλλη τις διάστασις, ἧς μετέχει ὁ Προκαθήμενος τῆς ἐν
Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὡς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας.26

Ως προς δε το περιεχόμενο της Α΄ επιστολής του ΠΚ, αυτό επικεντρωνόταν στο ζήτημα του ακολουθητέου
τύπου του πατριαρχικού μνημοσύνου στις Νέες Χώρες (που το ίδιο προέκρινε τον τύπο «τοῦ Ἀρχιεπισκόπου (καὶ
Πατριάρχου) ἡμῶν (δεῖνος)»), εξ αφορμής της τήρησης του Καταστατικού Χάρτου της, από πλευράς ΕτΕ, ο
οποίος είχε εγκριθεί ήδη από το 1978 (και προέβλεπε τον τύπο «Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου ἡμῶν (δεῖνος)»), και ενώ είχε αρμοδίως και εγκαίρως ενημερωθεί τότε το ΠΚ, δίχως μάλιστα να
επιφέρει το παραμικρό σχόλιο ή διόρθωση· πράγμα που το ίδιο, άλλωστε, το παραδέχεται:

Καὶ βεβαίως ἡ ὑφ' Ὑμᾶς Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία διὰ τοῦ ἐν μακαριστοῖς προκατόχου Ὑμῶν
Ἀρχιεπισκόπου Σεραφεὶμ ἀπέστειλεν ἐγκαίρως τὸ σχέδιον Καταστατικοῦ Χάρτου ἐνταῦθα. Ἀπὸ
ἡμετέρας πλευρᾶς τὸ θέμα τῆς μνημονεύσεως ἡμῶν διῆλθεν ἀπαρατήρητον, διότι δὲν ἦτό ποτε



δυνατὸν νὰ φαντασθῇ τις, ὅτι μία Ἐπιτροπὴ καταρτίσεως νομικοῦ κειμένου θὰ προέβαινεν εἰς
τελετουργικὰς ἀλλαγάς, καὶ δὴ ἐπὶ ἑνὸς τόσον σοβαροῦ θέματος τοιαύτας προεκτάσεις ἔχοντος,
οἵας νέος τύπος μνημονεύσεως τοῦ Πατριάρχου27

στο οποίο εύλογα απαντά η ΕτΕ:

Διατί ὅτε ὑπῆρχε καιρὸς καὶ δυνατότης διορθώσεως δὲν ἐπενέβητε καθ’ ὃ «φύλακες τῆς τάξεως καὶ
τῆς παραδόσεως»; Ἀλλὰ μετὰ παρέλευσιν εἰκοσαετίας καὶ πλέον διατυποῦτε παρατηρήσεις ἐπὶ
κειμένου σχόντος τὴν ἔγκρισιν καὶ συναίνεσιν Ὑμῶν, ἰσχύοντος καὶ ἐφαρμοζομένου ἔκτοτε εἰς
τὰ καθ’ ἡμᾶς ἄνευ τινὸς ἀντιρρήσεως καὶ διακηρύσσετε ἀξιωματικῷ τῷ τρόπῳ «τὸ ἐφ ̓ ἡμῖν
ἄλλην μνημόνευσιν οὔτε θὰ ἐγκρίνωμεν, οὔτε θὰ δεχθῶμεν, ὡς καθ ̓ ἃ ἐλέχθη, τῇ παραδοθείσῃ καὶ
παραληφθείσῃ τάξει πολυειδῶς ἀντικειμένην».28

καταλήγοντας στην ακόλουθη επισήμανση:

Θεωροῦμεν, ὅτι ἡ διακήρυξις Ὑμῶν αὕτη (σημ. ημ. ότι δεν θα γίνει επ΄ ουδενί δεκτή αλλαγή στον
τύπο της μνημόνευσης) εἶναι ἄδικος καὶ ἀνεπίτρεπτος, δὲ ὃν λόγον Ὑμεῖς ἐγκαλεῖτε τὴν Ἱερὰ
Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Πειρᾶσθε, δηλονότι, ἵνα ῥυθμίσητε μονομερῶς καὶ ἄνευ
τῆς ἡμετέρας συναινέσεως θέμα ἀφορῶν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος.29

H βάση όμως του προβλήματος, που το ΠΚ την γνώριζε πολύ καλά, ήταν η έξω από το γράμμα και το πνεύμα
των Ιερών Κανόνων παρουσία δύο Πρώτων σε κάθε μία από τις επαρχίες των Νέων Χωρών (να σημειωθεί δε
ότι, για πρώτη φορά σε επίσημο συνοδικό της κείμενο η ΕτΕ υιοθετούσε τον τύπο λεγομένων επί των Νέων
Χωρών). Άφευκτο συμπέρασμα: η προβληματική αλλά και μειωμένη έννοια της αυτοκεφαλίας της Ελληνικής
Εκκλησίας. Επόμενο ήταν η ΕτΕ να αναρωτηθεί, αλλά και να διαπιστώσει, την επιλεκτική αίσθηση του
Φαναρίου όταν δήλωνε ότι “εἴμεθα πιστοὶ τηρηταὶ καὶ φρουροὶ τῆς παραληφθείσης παραδόσεως, μηδόλως
ἐπιτρέποντες εἰς ἑαυτοὺς νὰ ἐπινοῶμεν ἀλλαγὰς καὶ ἀλλοιώσεως εἰς τὸ ὁ,τιοῦν, ἐπειδὴ παρελάβομεν”30

διατί δὲν ἐνοχλεῖ τὸ […] γεγονός, ὅτι οἱ ἐν λόγῳ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται τῶν λεγομένων
«Νέων Χωρῶν» ὀφείλουσι νὰ μνημονεύωσι δύο Ἐκκλησιαστικῶν Ἀρχῶν, τοῦ τε Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου καὶ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπερ καὶ ἀλλοιοῖ ἀσφαλῶς τὴν λειτουργικὴν
παράδοσιν καὶ τάξιν;31

Οπότε, βάσει των ανωτέρω, το ερώτημα που τελικώς διατυπώνεται στην Πατριαρχική επιστολή κρίνεται από
άστοχο έως υποκριτικό, δεδομένου του γνωστού και στο Φανάρι προβλήματος της παρουσίας δύο Εκκλησιών
στις αυτές επαρχίες:

εὐλόγως διηπορήσαμεν, ἐπί τίνι τάχα λογισμῷ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος ἤχθη εἰς τὴν τοιαύτην ἀπόφασιν εἰκοσαετίαν ἤδη ὅλην μετὰ τὴν ψήφισιν τοῦ ἑαυτῆς
Καταστατικοῦ Χάρτου!32

Στην δευτέρα του επιστολή το ΠΚ, ανοίγοντας πλέον τα χαρτιά του, αναγκάζεται να αναγνωρίσει (και να
επιχειρηματολογήσει), υπέρ αυτού που αποτελεί την ουσία της διαμάχης: το αποδεδειγμένα ελλειμματικό-μή
πλήρες αυτοκέφαλο της ΕτΕ. Να σημειωθεί δε, ότι το περιεχόμενο της επιστολής του Φαναρίου περιέργως
“διέρρευσε” στον Αθηναϊκό Τύπο της εποχής, πριν ακόμη το λάβει η ΕτΕ (το οποίο εντασσόταν στην
στρατηγική προκλήσεως θορύβου από πλευράς Φαναρίου), κάτι που το σημείωσε εμφατικά στην απάντησή της
η Αθήνα 2 χρόνια μετά (27 Αυγούστου 2001), χαρακτηρίζοντάς το (ορθά), “αντιδεοντολογικό”.33

Απότομα και από την αρχή, στην μικρής εκτάσεως επιστολή του Φαναρίου, αποσαφηνίζεται πέραν πάσης
αμφιβολίας ότι η Κανονική βάση κάθε αυτοκεφάλου Εκκλησίας (δηλαδή ο ΛΔ΄ Αποστολικός Κανόνας), απλώς
δεν υφίσταται για την ΕτΕ! Το παράδοξο δε είναι ότι, το Φανάρι αίφνης ξεχνά το πάγια διεθνικό-υπερεθνικό
πρόσωπο που καλλιεργεί –ειδικά στην Δύση– και προσχωρεί σε φρασεολογία και θέσεις που θυμίζουν αυτά που
συνήθως κατηγορεί του άλλους: σε άρθρωση, δηλαδή, εθνοφυλετικού λόγου! Απλώς για την αντίστιξη,



υπενθυμίζουμε τα όσα –την ίδια ακριβώς περίοδο– έλεγε ο τότε εκλεκτός του Φαναρίου στις ΗΠΑ, Σπυρίδων,
περί εθνικών γκέτο και γόρδιους δεσμούς του εθνικισμού…

Ἐσφαλμένως γίνεται ἐπίκλησις τοῦ ἱεροῦ ΛΔ’ Ἀποστολικοῦ Κανόνος, τοῦ διακελευομένου, ὅτι
«τοὺς ἐπισκόπους ἑκάστου ἔθνους εἰδέναι χρὴ τὸν ἐν αὐταῖς πρῶτον καὶ ἡγεῖσθαι αὐτὸν ὡς
κεφαλήν», διότι ὁ κανὼν οὗτος οὔδεμίαν δύναται νὰ ἔχῃ ἐφαρμογὴν εἰς τὸ πρὸς συζήτησιν Θέμα,
ἅτε τῶν κατοικούντων τὴν περιοχὴν τῆς δικαιοδοσίας τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
μὴ συνιστώντων «ἔθνος» ἕτερον, ἤτοι διάφορον ἐκείνου τὸ ὁποῖον συνιστοῦν οἱ ἀποτελοῦντες τὸν
λαὸν τῆς κaθ ̓ ἡμᾶς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἔκκλησίας, ἧς ὁ Προκαθήμενος οὐδέποτε
ἔπαυσε νὰ εἶναι ὁ Πρῶτος τῶν Ἐπισκόπων τοῦ συνόλου Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, εἰ καὶ διὰ λόγους
ἱστορικῶν συνθηκῶν τμήματα τῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ διὰ Πατριαρχικῶν καὶ Συνοδικῶν Τόμων
κατεστάθησαν Ἐκκλησίαι, εἴτε αὐτοκέφαλοι, εἴτε αὐτόνομοι, εἴτε καὶ πατριαρχικαί, δι’ ἀποφάσεων
πάντοτε συνοδικῶν καὶ ἐπὶ ὄροις, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἰσχὺν ἱερῶν κανόνων, καὶ συνεπῶς δέον νὰ ὧσιν
ἀπαράβατοι.34

η όντως πρωτάκουστη και απολύτως πρωτοφανής αυτή θέση (δεν είχε τολμήσει ουδέποτε το Φανάρι πριν την
εποχή Βαρθολομαίου να διατυπώσει τέτοιες αξιώσεις), συνεπαγόταν επομένως ότι,

ὁ τῆς περικλύτου πόλεως τῶν Ἀθηνῶν ἀρχιερατεύων ἱεράρχης ἁπλῶς προεδρεύει, μὴ ὢν ἓν τῇ
Αὐτοκεφάλῳ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος Πρῶτος καὶ μὴ κεκτημένος οὔτε τὰ ὑπὸ τοῦ ΛΔ’ Κανόνος
τῶν Ἁγίων Αποστόλων τῷ Πρώτῳ τῆς ἓν ἑκάστῳ ἔθνει Ἐκκλησίας ἀπονεμόμενα προνόμια, οὔτε
πολλῷ μᾶλλον τὰ τῶν Προκαθημένων τῶν Ἁγίων Πατριαρχικῶν Ἐκκλησιῶν.35

Κατέληξε δε, ότι το “επιτροπικώς” κατ΄ ουσίαν είναι γυμνό περιεχομένου, και αποτελεί απλώς τύπο, καθώς

διὰ τὰς ἐπιτροπικῶς ἀνατεθείσας αὐτῇ (σημ. ημ. δηλαδή στην ΕτΕ) Ἱερὰς Μητροπόλεις τοῦ καθ’
ἡμᾶς Πατριαρχικοῦ Θρόνου, οἱ Ἱεράρχαι τῶν ὁποίων καὶ τύποις καὶ οὐσίᾳ κατὰ τὰ θεσπίσματα τῆς
Πράξεως τοῦ ἔτους 1928 πνευματικῶς Πρῶτον ἔχουν μόνον τὸν τῆς Κωνσταντινουπόλεως
Ἀρχιεπίσκοπον.36

Η ολοκλήρωση της ιδιοτύπου επιθέσεως εκ μέρους του ΠΚ, έθετε “επί των τύπων των ήλων” το πρόβλημα για
την ΕτΕ, η οποία με την σειρά της απάντησε (Β΄επιστολή προς το ΠΚ), αντιπαρερχόμενη το επιθετικό ύφος του
Φαναρίου, πλην θυμίζοντάς του ότι διαλέγεται μετά,

«ἀδελφῆς», καὶ οὐχὶ βεβαίως «θυγατρός», Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, «ἀδελφῆς», ὡς
ἀκριβῶς ὀνομάζεται εἰς τὸ τέλος τοῦ Πατριαρχικοῦ καὶ Συνοδικοῦ Τόμου τοῦ 1850 περὶ τοῦ
Αὐτοχεφάλου Αὐτῆς.37

σε υστερότερο δε σημείο του κειμένου, επαναλαμβάνεται κατά το έτι σαφέστερον η σχέση των δύο Εκκλησιών:

τῆς πάλαι Μητρὸς πρὸς τὴν ἤδη Ἀδελφὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος38

H ΕτΕ περί της εννοίας του έθνους

Αυτό που εντυπωσιάζει, στην πορεία ανάλυσης από πλευράς της ΕτΕ, του γιατί οφείλει να ισχύει και για την
ΕτΕ ο ΛΔ΄ Αποστολικός Κανόνας, είναι ότι προσεγγίζει τις πάγιες θέσεις του παλαιού Φαναρίου του 19ου

αιώνα, εν σχέσει προς την έννοια του έθνους. Εν προκειμένω, ενώ το τότε ΠΚ αναγνώριζε εαυτό (αλλά και
αναγνωριζόταν ως τέτοιο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία) ως ρωμαίικο και υπερεθνικό, ορίζοντας την
ρωμαίικη “εθνική” ταυτότητα όχι σε αναφορά προς κάποια συγκεκριμένη εθνοφυλετική κοινότητα, αλλά ως
την ορθόδοξη χριστιανική θρησκευτική κοινότητα εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (παρ΄ ότι οι
επίσκοποί του –ανεξαρτήτως καταγωγής– ήσαν άπαντες ελληνομαθείς), εξ αντιθέτου, οι εθνικιστικά κινούμενες
Βαλκανικές ελίτ αυτοπροσδιόριζαν τα νέα Βαλκανικά κράτη, αποκλειστικά και μόνον επί τη βάσει
εθνοφυλετικών χαρακτηριστικών, οδηγώντας έτσι στην συγκρότηση εθνικογλωσσικά προσδιοριζόμενων



αυτοκεφάλων Εκκλησιών (επί το πλείστον βίαια αποσπασμένων από το ΠΚ).39 Εν κατακλείδι, στην τότε
συζήτηση περί της έννοιας του έθνους, αυτό που ξεκάθαρα φαινόταν ήταν η διαφορετική σημαντική που έδινε
έκαστος ( βαλκάνιοι αυτοκεφαλιστές αφ΄ ενός και το ΠΚ αφ΄ ετέρου) σ΄ αυτήν. Στο δε κείμενο-επισκόπηση επί
των διμερών συνομιλιών, η ΕτΕ επανέφερε την “ξεχασμένη” αλήθεια, που αποτελούσε τον πυρήνα των θέσεων
του παλαιού ΠΚ σχετικά με το τι σημαίνει έθνος, λέγοντας ρητά ότι οι Έλληνες (όπως και άπαντες οι λοιποί
Ορθόδοξοι):

ἀνήκομεν εἰς τὸ ἓν γένος τῶν Ὀρθοδόξων40

επομένως, η ΕτΕ έχοντας υπ΄ όψιν της την μονομέρεια που επεδείκνυε το νέο ΠΚ στην χρήση της έννοιας περί
έθνους, παρατηρούσε:

Ἡ ἑρμηνεία αὐτὴ περὶ «ἔθνους» εἶναι, ἐξ ἐπόψεως Κανονικοῦ Δικαίου τοὐλάχιστον, αὐθαίρετος καὶ
ὁπωσδήποτε ἀντιφατική. Ἂν τυχὸν δὲ ἀρχικῶς ἐγίνετο ἀποδεκτὴ ἡ ἑρμηνεία αὕτη, τότε τὰ
πρεσβυγενῆ Ὀρθόδοξα Ἑλληνικὰ Πατριαρχεῖα Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων
δὲν θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ συσταθοῦν καὶ νὰ διατελοῦν ὑπὸ Ἕλληνας Πατριάρχας.41

καταλήγοντας, ότι η οιανδήποτε παρέκκλιση από το ορθό, συνιστά εθνοφυλετισμό. Δηλαδή, η ΕτΕ
“επέστρεψε” στο Φανάρι αυτό που το ίδιο συνεχώς χρησιμοποιεί κατά των άλλων!

Κατὰ τὰ ἀνωτέρῳ, δὲν εἶναι κανονικὸν νὰ θεωρῆται ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὅτι, οἱ
ὅπου γῆς Ἕλληνες ἀνήκουν εἰς τὴν «δικαιοδοσίαν» αὐτοῦ, τόσον οἱ Ἐπίσκοποι, ὅσον καὶ τὰ
Χριστεπώνυμα Πληρώματα, διότι τοιαύτη ἀξίωσις θὰ εἰσῆγεν ἐπικίνδυνον ἐθνοφυλετικὴν
παρέκκλισιν εἰς τὴν ὀργάνωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κατακριθεῖσαν ἤδη αὐστηρῶς ὑπὸ τῆς
ἐν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης Συνόδου (1872). Ἡ ἀντικανονικὴ λοιπὸν ἑρμηνεία τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου φαίνεται καταργοῦσα, θεωρητικῶς, τὴν διαποίμανσιν τῶν Ἑλλήνων
τῶν ἀνηκόντων εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τῶν Ἑλληνικῶν Πατριαρχείων, ἀκόμη δὲ καὶ τῆς
Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας.42

εκτός αυτών, και θέλοντας να τονίσει την πολυσημία του όρου “έθνος”, υπενθύμιζε τα γραφέντα υπό του
Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου («Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ», Θεσσαλονίκη
1972, σελ.232), ότι

Ὁ ὅρος “ἔθνος” κατὰ τὴν γνώμην πάντων σχεδὸν τῶν κανονολόγων καὶ ἱστορικῶν, σημαίνει
ἐκκλησιαστικὴν περιφέρειαν, ἐπαρχίαν (provincia), ἔχει δηλαδὴ τοπογραφικὴν ἔννοιαν καὶ
σημασίαν».43

1833 και η ΔΙΣ ως “συλλογικός” Πρώτος

Ακολούθως, απαντώντας στις αιτιάσεις του Φαναρίου,44 ότι η ίδια η ΕτΕ –από της ιδρύσεώς της το 1833– δεν
δέχεται τον Πρόεδρο της Συνόδου της ως Πρώτο, αλλά θεσμοθετεί την ίδια ως συλλογικό “Πρώτο”, οπότε και
δεν συντρέχει λόγος εφαρμογής του ΛΔ΄ Αποστολικού Κανόνα, η ΕτΕ βρίσκει την ευκαιρία να αποκαταστήσει
την ιστορική αλήθεια περί των γεγονότων του 1833, και ομολογεί –εμμέσως, πλην ουσιαστικώς– το παράνομον
του τρόπου ίδρυσης της ΕτΕ, καθώς η αρχική ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της ΕτΕ (1833) έγινε υπό
Αρχιερέων, που ήταν όμως “ἄθεσμος, παράσημος, αυτοκατάκριτος Συνέλευσις”.45 Παρ΄ όλα ταύτα αποδεικνύει
ότι η, έστω παράνομη επισκοπική “συνέλευση“, έγινε με “βίαιους τρόπους” που χρησιμοποίησαν οι Μάουερ και
Φαρμακίδης, που τους παρέδωσαν τις προκαθορισμένες αποφάσεις, απλώς προς υπογραφήν. Επομένως, πέραν
των λοιπών αντικανονικών που έγιναν τότε, επεβλήθη και το σύστημα να υπάρχει ένας συλλογικός “Πρώτος”
(η Διαρκή Ιερά Σύνοδος) και όχι πρόσωπο (ο Πρόεδρος της Συνόδου). Τούτο μάλιστα υιοθετήθηκε υπό των
Βαυαρών, ώστε να είναι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος



ὡς Ὑπερτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχή, κατὰ τὸ παράδειγμα τῆς (σημ. ημ. τότε) Ρωσσικῆς
Ἐκκλησίαςς.46

επί λέξει αναφέρει στην απάντησή της η ΕτΕ :

Συγκεκριμένως, ὁ καθορισμὸς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῇ ἀναγεννηθείσῃ Ἑλλάδι ὡς «ὐπερτάτης
Ἀρχῆς» δὲν ὑπεδείχθη ὑπὸ τῶν τότε ἓν Ἑλλάδι Ἀρχιερέων […] (αλλά) ἐγένοντο κατὰ πιεστικὸν
τρόπον ὑπὸ τῆς τότε Κυβερνήσεως […]47

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αυτό που παραδόξως “ξεχνά” στην 2ας επιστολή η ΕτΕ, είναι το γεγονός ότι τόσο το
1866 με την ενσωμάτωση των Επτανήσων, όσο και το 1882 με την Πατριαρχική Πράξη παραχώρησης
εκκλησιαστικών περιοχών της Ηπείρου (Άρτα) και της Θεσσαλίας, το ΠΚ δεν προχώρησε σε ρύθμιση τύπου
Νέων Χωρών, όπως –αντιθέτως– έκανε το 1928 για τις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης…

H ανάλογη περίπτωση της Εκκλησίας Τσεχίας-Σλοβακίας

Ολοκληρώνοντας την αναφορά της η ΕτΕ στην αναγκαιότητα εφαρμογής του ΛΔ΄ Αποστολικού Κανόνα, φέρει
εις μέσον την (τότε) πρόσφατη ανακήρυξη Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Τσεχίας-Σλοβακίας, όπου
παρατηρεί:

τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον μόλις πρὸ τριετίας, ἤτοι κατὰ τὸ ἔτος 1998, εἲς τὸν Πατριαρχικὸν
καὶ Συνοδικὸν Τόμον ἐπὶ τῇ «εὐλογίᾳ» ἤτοι ἀνακηρύξει «Αὐτοκεφάλου τῆς ἐν Τσεχίᾳ καὶ Σλοβακίᾳ
Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» ἐποιήσατο χρῆσιν τοῦ ΛΔ’ Ἀποστολικοῦ Κανόνος καὶ μάλιστα
συνεδύασε τὸν Κανόνα αὐτὸν μετὰ τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν «ἔν τε Κύπρῳ καὶ
Ἑλλάδι καὶ Ἀλβανίᾳ», ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὸν ἐν αὐταῖς «Πρῶτον». Γράφεται, συγκεκριμένως, εἰς τὸν
ὡς ἄνω Πατριαρχικὸν καὶ Συνοδικὸν Τόμον, ὅτι ὁ ἐν ταύτῃ Πρόεδρος «Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Πράγας καὶ Πάσης Tσεχίας καὶ Σλοβακίας ἔχει τὰ προνόμια τὰ ἀνήκοντα εἰς τὸν ἐν
ἑκάστῳ Ἔθνει Πρῶτον κατὰ τὸν ΛΔ’ Ἀποστολικὸν Κανόνα»". Καὶ ἐνῷ ἀναφέρεται ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος μεταξὺ τῶν ἐχουσῶν «Πρῶτον» Ἐκκλησιῶν τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἀλβανίας, δὲν ἔχει
«Πρῶτον» κατὰ τὸ Πατριαρχικὸν Γράμμα τῆς 30ῆς Σεπτεμβρίου 199948

αναρωτιέται λοιπόν η ΕτΕ: πώς ο Αθηνών, ενώ φέρει όλα τα χαρακτηριστικά του Πρώτου (και απαριθμούνται:
στα Δίπτυχα ο Αθηνών μνημονεύεται ως Πρώτος, προσκαλείται και παρακάθεται ως Πρώτος στις Συνάξεις των
Προκαθημένων, δέχεται ή αποστέλλει επιστολές και Γράμματα από τους Πρώτους των λοιπών Ορθοδόξων
Εκκλησιών βλ. σελ.669), παρ΄ όλα ταύτα δεν είναι Πρώτος; Επόμενο είναι να κρίνει ότι,

Κατὰ ταῦτα, τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον χρησιμοποιεῖ «δύο μέτρα καὶ δύο σταθμὰ» εἰς δύο
ὁμοίας περιπτώσεις ἐν σχέσει πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν
τῆς Τσεχίας καὶ Σλοβακίας. Ἐκτὸς δὲ τῆς προσφάτου ἐν ἔτει 1998 περιπτώσεως, ὑπάρχουν καὶ
προγενέστεραι ὅμοιαι περιπτώσεις «εὐλογίας» Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.49

Καταληκτικά, δεν έχουμε παρά να παρατηρήσουμε την πλήρη αποδόμηση των θέσεων του Φαναρίου από
πλευράς της Αθήνας. Η ΕτΕ τοποθετήθηκε έχοντας εξ αρχής υπ΄ όψιν της το ζήτημα του ελλειμματικού της
“αυτοκεφάλου” (που δικαίως πρέπει πλέον να μπαίνει σε εισαγωγικά, καθότι δεν είναι πλήρες), και
επιχειρηματολόγησε στο πλαίσιο της Αρχής που καθιέρωσε ο Μέγας Φώτιος:

«τὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ μάλιστα τὰ τῶν ἐνοριῶν δίκαια ταῖς πολιτικαῖς ἐπικρατείαις τε καὶ
διοικήσεσι συμμεταβάλλεσθαι οἴωθεν», τὸ χρησιμοποιούμενον ὑπ' αὐτοῦ τούτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου εἰς Πατριαρχικοὺς καὶ Συνοδικοὺς Τόμους αὐτοκεφαλίας Ἐκκλησιῶν, πλὴν τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀποτελούσης μοναδικὴν καὶ ἀντικανονικὴν ἐξαίρεσιν ἐν τῷ
Συνταγματίῳ τῶν ἀνὰ τὴν Οἰκουμένην Ὀρθοδόξων Πατριαρχικῶν καὶ Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.50



Η επιχειρηματολογία επομένως, περί της εφαρμογής του ΛΔ΄ Αποστολικού Κανόνα και στην περίπτωση της
ΕτΕ είναι ισχυρή, καθότι ο διαχωρισμός, στον οποίο επιμένει στις επιστολές του το Φανάρι, μεταξύ μιας
(τύποις) διοικητικής υπαγωγής των Νέων Χωρών στην ΕτΕ, και μιας (ουσιαστικής) πνευματικής στην
Κωνσταντινούπολη, είναι παντελώς ανυπόστατη εκκλησιαστικά:

Ὅμως, εἰς οὐδένα Ἱερὸν Κανόνα Οἰκουμενικῆς ἢ Τοπικῆς Συνόδου εὑρίσκεται τοιοῦτος διχασμὸς
καὶ τοιαύτη διαίρεσις, ὥστε οἱ Ἀρχιερεῖς, ὁ Κλῆρος, αἵ Μοναχικαὶ Αδελφότητες καὶ τὰ
Χριστεπώνυμα Πληρώματα νὰ διαιροῦνται εἰς δύο ὑποστοτικὰς ἁρμοδιότητας, δηλαδὴ τὴν
πνευματικὴν καὶ τὴν διοικητικήν. Ἐν τοῖς Ἐκκλησιαστικοῖς πράγμασι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
δὲν διασπᾶται ἡ πνευματικὴ καὶ διοικητικὴ ἁρμοδιότης.51

Τελική κατάληξη

Κατά τις 5-6 Απριλίου 2001 εν τέλει, μετέβη αντιπροσωπεία της ΕτΕ στο Φανάρι προς πραγματοποίηση
Διμερών Συνομιλιών μετά του ΠΚ, επί του συνόλου των χρονιζόντων προβλημάτων των δύο Εκκλησιών, πλην
διάλογος δεν έγινε… Στο δε κείμενο-απάντηση προς το Φανάρι της 22ας Αυγούστου (Αἱ Ἀπόψεις τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ τῶν Διμερῶν Συνομιλιῶν μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου), σημειώνεται ότι “ἐν ἀπορίᾳ”
οι Αντιπρόσωποι της ΕτΕ άκουσαν τον,

Σεβασμιώτατον Γέροντα Μητροπολίτην Ἐφέσου κ. Χρυσόστομον ἐξαίροντα μὲν τὴν σημασίαν καὶ
τὴν ἀναγκαιότητα τῶν Διμερῶν Συνομιλιῶν, ἔστω καὶ ἀτύπων, ἐν ταὐτῷ δὲ δηλοῦντα
ἁπεριφράστως, ὅτι ἀποκλείεται πᾶσα συζήτησις ἐπὶ θεμάτων θιγόντων τὰ ὅσα προβλέπουσιν ὁ
Πατριαρχικὸς καὶ Συνοδικὸς Τόμος τοῦ 1850, δι΄ οὗ ἐδόθη τὸ Αὐτοκέφαλον εἰς τὴν καθ’ Ἑλλάδα
Ἐκκλησίαν, καὶ ἡ Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ Πρᾶξις τοῦ 192852

οπότε και διαπίστωνε:

τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐπὶ χρονιζόντων ζητημάτων ἀπασχολούντων τὴν Ἐκκλησίαν τῆς
Ἑλλάδος, ἀπορρίπτει ἐκ τῶν προτέρων πᾶσαν μετ' αὐτοῦ συζήτησιν, συνεργασίαν καὶ
ἐνασχόλησιν. Τοῦτ΄ αὐτὸ ἐπανελήφθη καὶ κατὰ τὰς προσφάτους διμερεῖς συνομιλίας.

Το δε ερώτημα που έθετε πλέον η ΕτΕ προς το Φανάρι ήταν σαφές και ουσιαστικό: “τί ἐφοβεῖτο καὶ τί φοβεῖται
ἄρα τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐκ τῶν Συνομιλιῶν;”53 Και συνέχιζε:

Μήπως εἰς τὸ πρόσωπον τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν διεῖδεν ἀντίπαλον καὶ ἀνταγωνιστήν, τὴν μείωσιν
ἐπιζητοῦντα τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, καὶ τὰ σπλάγχνα συστείλασα προέκρινεν ἀντὶ τοῦ διαλόγου
τὴν φίμωσιν καὶ τὴν ἄρνησιν; Δὲν εὑρίσκομεν εὔλογον ἀπάντησιν, ἀλλ ̓ ἐν ταὐτῷ καὶ ἀποκρούομεν
τὴν δυσοίωνον σκέψιν, ὅτι ἐνδεχομένως ὁ διάλογος ἐπρόκειτο νὰ ἀποκαλύψῃ «ἐκ πολλῶν
καρδιῶν διαλογισμούς».54

για να καταλήξει, ολοκληρώνοντας το σκεπτικό, στην ακόλουθη κρίσιμη ερώτηση:

Ὁποία δέσμευσις ὑφίσταται; Ἐκτὸς καὶ ἐὰν Ὑμεῖς γνωρίζητέ τι περισσότερον, ὅπερ ἡμεῖς
ἀγνοοῦμεν, καὶ ἐννοοῦμεν τὴν θέλησιν τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας.55

Τα ανωτέρω ερωτήματα, στην εκκλησιαστική τους διάσταση, μόνον σήμερα στην μετα-Κολυμπάρεια Νέα
Θεολογία του Πρωτείου και του Εκκλήτου, δύνανται να βρουν απάντηση. Παράλληλα, είναι ερωτήματα που
φανερώνουν τινά γνώση στην τότε Ιεραρχία της ΕτΕ, ειδικά δε στον Προκαθήμενό της, περί των νέων
δεδομένων και των νέων δρόμων που ήδη ανοίγονταν στη νέα Χιλιετία. Δρόμων που –όπως ήδη βιώνεται από
την κοινωνία– οδήγησαν στην απομείωση της εθνικής κυριαρχίας και όσων θεσμών συνδέονταν μ΄ αυτήν, προς
όφελος μιας διεθνοποιημένης Ευρώπης και όσων θεσμών διευκολύνουν την διαδικασία Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης (Συμφωνία του Μάαστριχτ 1992), μέσω της διαμόρφωσης μιας νέας διεθνικής φιλοδυτικής
“ευρωπαϊκής” ταυτότητας. Ως Αρχιεπίσκοπος ο Χριστόδουλος (1998) καλείτο να διαχειρισθεί μια κατάσταση



όπου το νέο διεθνές περιβάλλον οριζόταν πλέον από την οδυνηρή επίγνωση που έφερνε η Σύνοδος των Καννών
(1995), των ηγετών της νεαρής εισέτι ΕΕ, όπου πρωτακούστηκε ο όρος “Διευθυντήριο των Βρυξελλών”. Στο νέο
πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕ οι “εθνικές” Εκκλησίες (στην περίπτωσή μας η ΕτΕ), αποτελούν πλέον εμπόδιο,
καθώς διατηρούν, ακμαία εισέτι, εκείνα τα χαρακτηριστικά που εμποδίζουν την πρόσληψη της νέας ταυτότητας
στους –ας μην λησμονείται– έχοντας ισχυρά αντιδυτικά αισθήματα Ορθοδόξους λαούς.

Οι Ελληνικές Κυβερνήσεις, ειδικά από το 1996 και μετά (Κυβέρνηση Σημίτη), προχωρώντας στην ταχεία
ενσωμάτωση του ευρωενωσιακού Δικαίου, εις βάρος του εθνικού, οδήγησαν στον εκσυγχρονισμό (κυρίαρχος
πολιτικός όρος της δεκαετίας του ’90) δομών και θεσμών, διαμορφώνοντας τους όρους μετασχηματισμού της
Ελληνικής κοινωνίας και της ενσωμάτωσής της στην εν εξελίξει Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.

Επομένως η ΕτΕ από την μια, και το (διεθνικό ) Φανάρι και η Ελληνική Κυβέρνηση, από την άλλη,
αποτελούσαν στην κρίσιμη εκείνη περίοδο τους αντίποδες που αντιπαρατάσσονταν το εθνικό κεκτημένο έναντι
του διεθνικού που σχηματιζόταν. Αυτή ήταν η “θέλησις” της Ελληνικής Κυβερνήσεως που γνώριζε –και
για την οποία εργαζόταν– το Φανάρι, και κατεδίκαζε εκ προοιμίου τις προσπάθειες Χριστόδουλου, για
ενίσχυση του Ελληνικού (εθνικού) Αυτοκεφάλου.

Επιπλέον, τα σημεία που έθιξε στην νέα της Επιστολή η ΕτΕ, προδιαγράφουν όλα εκείνα που –σήμερα
δυστυχώς– αναγνωρίζονται ως τα πρωτόφαντα νέα “προνόμια” του Πατριάρχη της Κωνσταντινουπόλεως: το να
ονομάζεται Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, Πρώτος άνευ ίσων, και να του αναγνωρίζεται ένα πλήρες παπικό
Έκκλητο. Ειδικά δε ως προς το τελευταίο, παρ΄ ότι δεν υπήρχε ευθεία αναφορά (την εποχή εκείνη δεν τολμούσε
να ανακινήσει τέτοιο ζήτημα, ούτε το ίδιο το Φανάρι μα ούτε και οι κύκλοι που συνδέονταν μ΄ αυτό), παρ΄ όλα
ταύτα, ήδη η Πατριαρχεία Βαρθολομαίου είχε εγκαινιάσει μια πιο επιθετική ρητορική ως προς τον διορθόδοξο
ρόλο του ΠΚ, οπότε και προωθούσε, πέραν του δεδομένου –πλην αόριστου ως προς τα όριά του–
“συντονιστικού” ρόλου, έναν νέο διαμεσολαβητικό ρόλο, που τον καθιστούσε ένα είδος “υπερεκκλησίας” με
υπερδικαιοδοσιακές αρμοδιότητες. Ουσιαστικά το Φανάρι είχε κάνει ένα βήμα μπροστά, προετοιμάζοντας το
επόμενο, αυτό του εκκλήτου. Συγκεκριμένα, και επ΄ ευκαιρία του ζητήματος των Αστυνομικών Ταυτοτήτων, το
Φανάρι απαιτούσε,

ὅπως ἀναφερθῶμεν ἡμεῖς (σημ. ημ. η ΕτΕ) εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Ἐκεῖνο διαπέμψῃ
τὸ αἴτημα ἡμῶν (για ενημέρωση) εἰς τὰς λοιπὰς Ἀδελφὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας.56

Επομένως, το Φανάρι διαμόρφωνε μια νέα σχέση με τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, καθιστώντας το ίδιο ως
σημείο αναφοράς, σε πανορθόδοξη κλίμακα. Το βήμα για την υλοποίηση ενός πλήρους εκκλήτου (του
δικαιώματος δηλαδή να επεμβαίνει, ανεξαρτήτως δικαιοδοσίας), δεν είναι πλέον παρά πολύ μικρό… Εύλογα η
ΕτΕ ερωτούσε το Φανάρι:

ἐγκαινιάξεται νέος τρόπος διορθοδόξου ἐπικοινωνίας; Ὅτι ἡμεῖς (η ΕτΕ) δὲν ἔχομεν τοιοῦτον
δικαίωμα ἀλληλογραφεῖν μετὰ τῶν Αδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν; Εὐλόγως διερωτώμεθα. Ποῦ
καὶ πότε ἀπεφασίσθη πανορθοδόξως ὁ κανὼν οὗτος, ὅτι δηλαδὴ αἱ Τοπικαὶ Ὀρθόδοξοι
Ἐκκλησίαι ἐπικοινωνοῦσι μετ ̓ ἀλλήλων μέσῳ Ὑμῶν; Ἤ ἡμεῖς δὲν ἀναγνωριζόμεθα ὡς
Αὐτοκέφαλος Τοπικὴ Ἐκκλησία, ἀλλ ̓ Ἐπαρχία τις ἄλλης δικαιοδοσίας; Θεωροῦμεν, ὅτι τὰ
καινοφανῆ καὶ σκολιὰ ταῦτα θεωρήματα ἐκθέτουσι καὶ τὸν θεσμὸν καὶ τὰ πρόσωπα τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.57

Τελικώς, η όλη προσπάθεια του Αρχιεπ. Χριστοδούλου να αποκαταστήσει την ενότητα της ΕτΕ, ἐπί τῇ βάσει
των Ιερών Κανόνων, συνάντησε την παγερή αδιαφορία –ουσιαστικά εχθρότητα– της τότε Ελληνικής
Κυβέρνησης με την οποία άλλωστε βρισκόταν σε ρήξη, όπως και την οργανωμένη αντίδραση όχι μόνον του
Φαναρίου, αλλά και μέρους της Ιεραρχίας. Αυτός που ηγείτο της “ανταρσίας” ήταν κυρίως ο (τότε) Θηβών
Ιερώνυμος, ο οποίος έχοντας χάσει τον αρχιεπισκοπικό θρόνο από τον Χριστόδουλο (1998), έκτοτε αποτελούσε
–και εξακολουθεί ν΄ αποτελεί– τον άνθρωπο του Φαναρίου μέσα στην Ιεραρχία (στους αντιτιθέμενους προς τον
Χριστόδουλο, αξίζει ν΄ αναφέρουμε και τον Ναυπάκτου Ιερόθεο, ο οποίος όποτε παρίσταται ανάγκη
συντάσσεται πάντα και ανοικτά με το Φανάρι, όπως έκανε εσχάτως με το Ουκρανικό). Η (παρασκηνιακή)
κινητοποίηση εκ μέρους του Φαναρίου οδήγησε τελικά στην συγκέντρωση 35 μητροπολιτικών υπογραφών που



ζητούσαν “άρση του αδιεξόδου”, με αποτέλεσμα την σύγκληση της Ιεραρχίας της ΕτΕ στις 10 Οκτωβρίου 2001,
όπου ο Χριστόδουλος –υπό την πίεση των γεγονότων– ανήγγειλε την αναστολή κάθε συζήτησης επί των
προβλημάτων με το ΠΚ, χρησιμοποιώντας τον διεθνή όρο moratorium (μορατόριουμ).

Έτσι έκλεισε ο κύκλος μιας ιστορικής σημασίας πρωτοβουλίας του Χριστοδούλου, που παρ΄ όλα ταύτα
βαρύνεται με λάθη (έλευση Πάπα στην Ελλάδα) και αδυναμίες, με αποτέλεσμα την όντως ιστορικών
διαστάσεων ήττα του, και εν ταυτώ την παγίωση του ελλειμματικού ελλαδικού αυτοκεφάλου. Συνάμα, η ΕτΕ
έβγαινε επίσης “πληγωμένη” από την σύγκρουσή της με το Ελληνικό Κράτος, ανοικτά πλέον εχθρικό προς κάθε
τι το “παλαιό”, διατηρώντας όμως το ρόλο του φύλακα της ισορροπίας μεταξύ των δύο Εκκλησιών, που όπως
αποδείχθηκε, όταν χρειαζόταν πάντα έπαιρνε την θέση υπέρ της μιας…

Επίλογος
Το ζήτημα της Αυτοκεφαλίας είναι γεγονός ότι σχετίζεται πάντοτε με πολιτικές ανακατατάξεις και αποφάσεις –
συνήθως– εξωεκκλησιαστικές, με συνέπεια η Εκκλησία να αναγκάζεται, εκ των υστέρων, να επιλύει τα
προβλήματα που αναφύονται. Παράδειγμα είναι οι Βαλκανικές αυτοκεφαλίες του 19ου αιώνα (με την
Βουλγαρική περίπτωση να διευθετείται μόλις το 1945), καθώς και η περίπτωση Τσεχίας-Σλοβακίας το 1998. Η
τελευταία πάντως περίπτωση πρέπει να προσεχθεί, διότι αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση του τρόπου που
χειρίζεται το Φανάρι το ζήτημα της χορήγησης (ή μη) αυτοκεφαλίας στο νέο διεθνές πολιτικό περιβάλλον που
προέκυψε από την κατάρρευση του Υπαρκτού Σοσιαλισμού στην Ανατολική Ευρώπη και συνακόλουθα το τέλος
του Ψυχρού Πολέμου.

Συγκεκριμένα, είδαμε στις αιτιάσεις της ΕτΕ προς το ΠΚ σχετικά με το δικό της αυτοκέφαλο να προβάλλεται η
υπόθεση της Τσεχίας-Σλοβακίας ως παραδείγματος χορήγησης πλήρους Αυτοκεφαλίας (παρ΄ ότι αποτελεί κι
αυτή περίπτωση πρώην σοσιαλιστικής χώρας), εν αντιθέσει προς το δικό της χρονίζον και ελλειματικό. Το ίδιο
το γεγονός επομένως του διπλού μέτρου που (άνευ κανονικού ερείσματος) που χρησιμοποιεί το Φανάρι,
υποδεικνύει ότι στόχος του τελευταίου δεν είναι συλλήβδην όλες οι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, παρά μόνον οι
δύο αυτές που συνιστούν εμπόδιο στους νέους σχεδιασμούς του για περαιτέρω διεθνοποίησή του, στα πλαίσια
ανάδυσης και ενίσχυσης νέων διεθνικών υπερκρατικών μορφωμάτων: αναφερόμαστε στην Ρωσία και (μέχρι
την εποχή Χριστοδούλου) στην Ελλάδα (ενδεικτικά, η πανορθόδοξη εμβέλεια που διαθέτει η ΕτΕ,
αποδεικνύεται και από το γεγονός της προσέλευσης πλήθους φοιτητών της Θεολογίας, από όλες τις Ορθόδοξες
Χώρες, στις Θεολογικές Σχολές της Ελλάδος). Πρωτείο και (μετά το Ουκρανικό), Έκκλητο αποτελούν τα νέα
προνόμια–όπλα που χρησιμοποιεί το Φανάρι προς ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του, ειδικά σήμερα, που η
διεθνής διπλωματία επαναπροσεγγίζει την Θρησκεία ως παράγοντα διαμόρφωσης κοινωνικής συνείδησης και
πολιτικής (χρησιμοποιώντας την δηλαδή ως soft power). Ελληνική και Ρωσική Ορθοδοξία αποτελούσαν
πάντοτε άλυτο γρίφο στους σχεδιασμούς των εκάστοτε Δυτικών Μεγάλων Δυνάμεων, και ο προσεταιρισμός
θεσμών της αποτελούσε ανέκαθεν ποθητό στόχο. Το Φανάρι οδηγούμενο σε αποδυνάμωση από αυτές ακριβώς
τις Δυνάμεις (19ος αιώνας), παραμένει εξαρτώμενο απ΄ αυτές, και κάτι παραπάνω: για την διατήρησή του έχει
πλέον την ανάγκη να παραμένει εξαρτώμενο, οπότε και η ανάδειξή του σε στρατηγικό εταίρο ΗΠΑ και ΕΕ. Σ΄
αυτήν την σχέση, Χριστόδουλος και Ρωσία αποτελούν την διατήρηση του “παρωχημένου” προ-μετανεωτερικού
μοντέλου, εν αντιθέσει προς το “νέο” που γεννιέται (ασχέτως αν οι πόνοι του τοκετού, από τους πολλούς
εκλαμβάνονται ως δυστοκία).

Η εξουδετέρωση του Ελληνικού “κινδύνου”, εξασφάλισε στο Φανάρι τα νώτα του και την αδιαφιλονίκητη
ηγεσία επί της “Ελληνικής” Ορθοδοξίας, με την πρόσθεση στον κύκλο των υποτακτικών του, των νέων
“νατοϊκών” Εκκλησιών (Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Τσεχία-Σλοβακία). Από το μακρινό 1947
(Αθηναγόρας) μόλις τώρα βλέπει το Φανάρι μια πρωτόφαντη διεύρυνση, όχι απλώς του ρόλου του, αλλά και
των σχέσεων εξάρτησης που έχει καταφέρει να διαμορφώσει, μεταξύ αυτού και των άλλων Αυτοκεφάλων
Εκκλησιών. Επί πλέον, μετά την εκλογή Ιερωνύμου στον αρχιεπισκοπικό Θρόνο των Αθηνών, πέραν της
πλήρους αποκαταστάσεως σχέσεων με το Φανάρι (κάτι που είχε ήδη συμβεί στα τελευταία χρόνια του
Χριστοδούλου), η ενεργός υποστήριξη που παρείχε προς κάθε πρωτοβουλία του ΠΚ, κορυφώθηκε αφ΄ ενός με
την απορρόφηση των (πολλών) κραδασμών που προήλθαν από το Κολυμπάρι (όπου η Ελλάδα έγινε –σχεδόν



αποκλειστικά– το επίκεντρο της συγκρούσεως μεταξύ παραδοσιακών και οπαδών της νέας οικουμενιστικής
“θεολογίας” του Κολυμπαρίου), αφ΄ ετέρου δε, τοποθετήθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο κατά την εισήγησή
του ενώπιον της Ιεραρχίας της ΕτΕ, υπέρ του Πρωτείου και του Εκκλήτου του Πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεως, κατά την αντικανονική και πραξικοπηματική αναγνώριση του Ουκρανικού
“Αυτοκεφάλου”. Δεν πρέπει να διαφεύγει άλλωστε το γεγονός, ενδεικτικό της νέας τάξης πραγμάτων όπου έχει
εισέλθει η ΕτΕ, ότι μετά την λήψη της κατάπτυστης απόφασης υπέρ των Ουκρανών σχισματικών, εξερχόμενοι
Μητροπολίτες των Νέων Χωρών δήλωναν ότι “καθήκον” τους είναι η υπακοή στον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο
οποίος είναι ο Πρώτος τους, ενώ ο Αθηνών δεν είναι παρά ο Πρόεδρος της Συνόδου της ΕτΕ. Με άλλα λόγια,
επαναλάμβαναν τις θέσεις των Επιστολών του Φαναρίου του 1999, όντας επίσκοποι Ελλαδικοί!

Στο επόμενο άρθρο, όπως ήδη ελέχθει στην εισαγωγή, θα επιχειρηθεί η ανάλυση των λόγων και των συνεπειών
της νέας φάσης στην οποία έχει εισέλθει η Ορθοδοξία και των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει,
όπου ανάμεσα στα άλλα θα καταδειχθεί το πως, από την αλλοίωση της Εκκλησιολογίας και της Κανονικής
Τάξης (Κολυμπάρι, Ουκρανικό), θα περάσουμε στην σταδιακή αποδυνάμωση των Αυτοκεφαλιών των Τοπικών
Εκκλησιών, με τελικό ορίζοντα την επαναπορρόφησή τους από την Κωνσταντινούπολη, μετά την σχεδιαζόμενη
Μεγάλη Ενωτική Σύνοδο του 2025…

Τέλος του Α΄ Μέρους
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