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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Π.  
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ 
ΚΑΙ Τῌ ΗΜΕΡᾼ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ  

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,  
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ 
ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ 

ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Προσφιλεῖς ἀδελφοί Ἱεράρχαι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

Ε ὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ πανδώρου Θεοῦ συμπληροῦν ται σήμερον 
30 ἔτη ἀπό τῆς καθιερώσεως ὑπό τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγά

λης Ἐκκλησίας τῆς ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου καί πρώτης ἡμέρας τοῦ ἐκ
κλησιαστικοῦ ἔτους ὡς «Ἡμέρας προστασίας τοῦ περιβάλλον τος». 
Ἡ εὐλογημένη αὕτη πρωτοβουλία ἔσχε δαψιλῆ καρποφορίαν. Δέν 
ἀ πηυθύνθημεν μόνον πρός τούς ὀρθοδόξους πιστούς, οὔτε μόνον 
πρός τούς χριστιανούς ἤ τούς ἐκπροσώπους ἄλλων θρησκειῶν, ἀλλά 
καί πρός πολιτικάς προσωπικότητας, πρός περιβαλλον τολόγους καί 
ἄλλους ἐπιστήμονας, πρός τούς διανοουμένους καί κάθε ἄνθρωπον 
καλῆς θελήσεως, ἐπιζητοῦν τες τήν συμβολήν των.

Αἱ περιβαλλον τικαί δράσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
ἐλειτούργησαν ὡς ἔναυσμα διά τήν θεολογίαν, νά προβάλῃ μέ ἔμ
φασιν τήν ἀλήθειαν τῆς χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας καί κοσμολο
γίας, τήν εὐχαριστιακήν θεώρησιν καί χρῆσιν τῆς δημιουργίας καί 
τό πνεῦμα τοῦ ὀρθοδόξου ἀσκητισμοῦ ὡς βάσιν διά τήν κατανό
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ησιν τῶν αἰτίων καί ἀν τιμετώπισιν τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος. 
Ἡ σχετική μέ τήν θεολογικήν οἰκολογίαν ἤ οἰκολογικήν θεολογίαν 
βιβλιογραφία εἶναι ἐκτενεστάτη καί συγ κροτεῖ ἐν τῷ συνόλῳ της 
ἀξιόλογον ὀρθόδοξον μαρτυρίαν ἔναν τι μιᾶς ἐκ τῶν μεγαλυτέ
ρων προκλήσεων διά τήν σύγχρονον ἀνθρωπότητα καί τήν ζωήν 
ἐπί τῆς γῆς. Ἡ ἐνασχόλησις μέ τό οἰκολογικόν πρόβλημα καί τάς 
κοσμολογικάς διαστάσεις καί ἐπιπτώσεις τῆς ἁμαρτίας, αὐτῆς τῆς 
ἀλλοτριω τικῆς ἐσωτερικῆς «ἀνατροπῆς ἀξιῶν» εἰς τόν ἄνθρωπον, 
ἔφερεν εἰς τό προσκήνιον τήν συνάφειαν περιβαλλον τικῶν καί κοι
νωνικῶν προβλημάτων καί τήν ἀνάγ κην κοινῆς προσεγγίσεώς των. 
Στράτευσις διά τήν προστασίαν τῆς ἀκεραιότητος τῆς δημιουργίας 
καί διά τήν κοινωνικήν δικαιοσύνην εἶναι δράσεις ἀλληλένδετοι καί 
ἀδιαίρετοι.

Τό ἐνδιαφέρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν προστα
σίαν τῆς κτίσεως δέν ἐγεννήθη ὡς ἀν τίδρασις εἰς τήν σύγχρονον 
οἰκολογικήν κρίσιν, δέν εἶναι δημιούργημά της. Αὐτή ἦτο ἁπλῶς ἡ 
ἀφορμή καί ἡ εὐκαιρία διά νά ἐκφράσῃ, νά ἀναπτύξῃ, νά διακηρύξῃ 
καί νά προβάλῃ ἡ Ἐκκλησία τάς οἰκοφιλικάς ἀρχάς της. Θεμέλιον 
τῆς ἀδιαπτώτου μερίμνης τῆς Ἐκκλησίας διά τό φυσικόν περιβάλλον 
εἶναι αὐτή αὕτη ἡ ἐκκλησιολογική ταυτότης καί ἡ θεολογία της. Ὁ 
σεβασμός καί ἡ προστασία τῆς κτίσεως εἶναι διάστασις τῆς πίστεώς 
μας, περιεχόμενον τῆς ζωῆς μας ἐν Ἐκκλησίᾳ καί ὡς Ἐκκλησίας. Ἡ 
ἰδία ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι «βιωμένη οἰκολογία», ἔμπρακτος σε
βασμός καί μέριμνα διά τήν δημιουργίαν καί πηγή τῶν οἰκολογικῶν 
δραστηριοτήτων της. Κατ’ οὐσίαν, τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας 
διά τήν προστασίαν τῆς κτίσεως εἶναι προέκτασις τῆς Θείας Εὐχα
ριστίας εἰς ὅλας τάς διαστάσεις τῆς σχέσεώς της μέ τόν κόσμον. Ἡ 
λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τό ἀσκητικόν ἦθος, ἡ ποιμαν τική 
διακονία, ἡ σταυροαναστάσιμος βιοτή τῶν πιστῶν, ὁ ἄσβεστος πό
θος τῆς αἰωνιότητος, συγ κροτοῦν μίαν κοινωνίαν προσώπων διά 
τήν ὁποίαν ἡ φυσική πραγματικότης δέν εἶναι ἀν τικείμενον, χρη
στικόν ὑλικόν διά τήν κάλυψιν τῶν ἀναγ κῶν τοῦ ἀτόμου καί τῆς 
ἀνθρωπότητος, ἀλλά ἐνέργημα, πεπραγμένον, δημιούργημα τοῦ 
προσωπικοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς καλεῖ νά τό σεβασθῶμεν καί νά 
τό προστατεύσωμεν, καθιστάμενοι «συνεργοί» αὐτοῦ, «οἰκονόμοι», 
«φύλακες», καί «ἱερεῖς» τῆς δημιουργίας, νά καλλιεργήσωμεν εὐχα
ριστιακήν σχέσιν μέ τήν κτίσιν.
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Ἡ μέριμνα διά τό φυσικόν περιβάλλον δέν εἶναι μία πρόσθετος 
δραστηριότης εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν, ἀλλά οὐσιαστική ἔκφρα
σις αὐτῆς. Δέν ἔχει κοσμικόν, ἀλλά ἀμιγῆ ἐκκλησιαστικόν χαρακτῆρα, 
εἶναι «λειτουργική διακονία». Ὅλαι αἱ πρωτοβουλίαι καί αἱ δράσεις 
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι «ἐφηρμοσμένη ἐκκλησιολογία». Ἐν τῷ πνεύ
ματι τούτῳ, ἡ θεολογική οἰκολογία δέν ἀναφέρεται μόνον εἰς τήν 
ἀνάπτυξιν οἰκολογικῆς εὐαισθησίας καί εἰς τήν ἀν τιμετώπισιν τῶν 
περιβαλλον τικῶν προβλημάτων ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν τῆς χριστια
νικῆς ἀνθρωπολογίας καί κοσμολογίας, ἀλλά ἐπεκτείνεται εἰς τήν ἐν 
Χριστῷ ἀνακαίνισιν συμπάσης τῆς κτίσεως, ὅπως αὐτή πραγματώ
νεται καί βιοῦται ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ, ὡς εἰκόνι καί προγεύσει τῆς 
ἐσχατολογικῆς πληρώσεως τῆς Θείας Οἰκονομίας ἐν τῇ δοξολογικῇ 
πληρότητι καί φωτοχυσίᾳ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Τό οἰκολογικόν πρόβλημα ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ κόσμος μας ἀπο
τελεῖ ἑνότητα, ὅτι τά προβλήματά μας εἶναι παγ κόσμια καί κοινά. 
Διά τήν ἀν τιμετώπισιν τῶν κινδύνων ἀπαιτεῖται πολύπλευρος κινη
τοποίησις, σύγ κλισις, συμπόρευσις, σύμπραξις. Εἶναι ἀδιανόητον, ἡ 
ἀνθρωπότης νά γνωρίζῃ τήν σοβαρότητα τοῦ προβλήματος καί νά 
συνεχίζῃ νά συμπεριφέρεται ὡς νά μή ἐγνώριζεν. Ἐνῷ κατά τάς τελευ
ταίας δεκαετίας, τό κυρίαρχον πρότυπον οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως ἐν 
τῷ πλαισίῳ τῆς παγ κοσμιοποιήσεως, μέ πρόσημον τόν φετιχισμόν 
τῶν οἰκονομικῶν δεικτῶν καί τήν μεγιστοποίησιν τοῦ κέρδους, ὤξυνε 
τά οἰκολογικά καί κοινωνικά προβλήματα, ἐξακολουθεῖ νά κυριαρχῇ 
εὐρέως ἡ ἄποψις ὅτι «δέν ὑπάρχει ἄλλη ἐναλλακτική ἐπιλογή» καί ὅτι 
ἡ μή συμμόρφωσις πρός τήν ἄτεγ κτον νομοτέλειαν τῆς οἰκονομίας 
θά ὁδηγήσῃ εἰς ἀνεξελέγ κτους κοινωνικάς καί οἰκονομικάς καταστά
σεις. Τοιουτοτρόπως, ἀγνοοῦν ται καί δυσφημίζον ται αἱ ἐναλλακτικαί 
μορφαί ἀναπτύξεως καί ἡ ἰσχύς τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καί τῆς 
δικαιοσύνης.

Ἡμεῖς ὀφείλομεν νά δραστηριοποιηθῶμεν ἔτι περαιτέρω διά τήν 
ἐφαρμογήν ἐν τῇ πράξει τῶν οἰκολογικῶν καί κοινωνικῶν συνεπειῶν 
τῆς πίστεώς μας. Εἶναι ἐξόχως σημαν τικόν ὅτι αἱ καθ’ ἡμᾶς ἀρχιε
πισκοπαί καί μητροπόλεις, πολλαί ἐνορίαι καί ἱεραί Μοναί, ἔχουν 
ἀναπτύξει οἰκολογικάς πρωτοβουλίας καί πρακτικάς διά τήν προ
στασίαν τοῦ περιβάλλον τος, καί ποικίλα προγράμματα περιβαλλον
τικῆς ἀγωγῆς. Πρέπει νά δοθῇ ἰδιαιτέρα ἔμφασις εἰς τήν ἐν Χριστῷ 
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διαπαιδαγώγησιν τῶν νέων, ὥστε αὕτη νά λειτουργῇ ὡς χῶρος καλ
λιεργείας καί ἀναπτύξεως οἰκολογικοῦ ἤθους καί ἀλληλεγγύης. Ἡ 
παιδική καί ἡ ἐφηβική ἡλικία ἀποτελοῦν ἰδιαιτέρως εὐνοϊκάς περιό
δους τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου δι’ οἰκολογικήν καί κοινωνικήν εὐαι
σθητοποίησιν. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἐν ἐπιγνώσει τῆς 
σπουδαιότητος τῆς περιβαλλον τικῆς ἐκπαιδεύσεως, συνεχίζον τήν 
σειράν τῶν σχετικῶν σεμιναρίων, ἀφιέρωσε τήν ἐν τῇ Ἕδρᾳ αὐτοῦ 
ὀργανωθεῖσαν Γ΄ διεθνῆ «Διάσκεψιν τῆς Χάλκης διά τήν Θεολογίαν 
καί τήν Οἰκολογίαν» (31 Μαΐου  4 Ἰουνίου 2019), εἰς τό θέμα τῆς 
ἐν τάξεως εἰς τά προγράμματα τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν μαθημάτων 
καί προγραμμάτων σχετικῶν μέ τήν οἰκολογίαν καί τήν οἰκολογικήν 
παιδείαν. Ἡ λύσις τῶν μεγάλων προβλημάτων τῆς ἀνθρωπότητος 
εἶναι ἀνέφικτος χωρίς πνευματικόν προσανατολισμόν. 

Περαίνον τες τόν λόγον, εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν αἴσιον καί εὐλο
γημένον ἐκκλησιαστικόν ἔτος, πλούσιον ἐν ἔργοις θεαρέστοις, κα
λοῦν τες δέ τά ἀνά τήν οἰκουμένην φωτόμορφα τέκνα τῆς Μητρός 
Ἐκκλησίας νά προσεύχων ται διά τήν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργί
ας, νά ζοῦν οἰκοφιλικῶς καί φιλαδέλφως εἰς ὅλας τάς διαστάσεις 
τῆς ζωῆς των, νά ἀγωνίζων ται διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ 
περιβάλλον τος καί διά τήν προαγωγήν τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαι
οσύνης, καί διατρανοῦν τες ἅπαξ ἔτι τήν ἀλήθειαν ὅτι δέν ὑπάρχει 
ἀληθής πρόοδος, ὅταν θίγεται ἡ «καλή λίαν» δημιουργία καί ὁ κατ’ 
εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθείς ἄνθρωπος, ἐπικαλούμεθα 
ἐφ’ ὑμᾶς, μεσιτείᾳ τῆς Ἁγιοπρώτου Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, 
τήν ζωοπάροχον χάριν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Δημιουργοῦ καί 
Προνοητοῦ πάσης τῆς κτίσεως.

΄
βιθ΄ Σεπτεμβρίου α΄

† Ὁ Κωνσταν τινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάν των ὑμῶν
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ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ  
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,  

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,

ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ  
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί,
προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Φ θάσαν τες τήν μεγάλην ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων, δοξολο
γοῦμεν ἐν ὕμνοις καί ᾠδαῖς πνευματικαῖς τόν δι’ ἡμᾶς τούς 

ἀνθρώπους κενώσαν τα ἑαυτόν καί τήν ἡμετέραν σάρκα ἀναλαβόν τα 
Κύριον, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἐκ τῆς «δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου» καί 
ἀνοίξῃ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Παραδείσου τάς πύλας. Ἀγάλλεται 
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, βιοῦσα λειτουργικῶς τό ὅλον μυστήριον 
τῆς Θείας Οἰκονομίας, προγευομένη τῆς δόξης τῆς ἐσχατολογικῆς 
Βασιλείας καί δίδουσα χριστοπρεπῶς τήν καλήν μαρτυρίαν τῆς πί
στεως, τῆς ἐλπίδος καί τῆς ἀγάπης ἐν τῷ κόσμῳ.

Ὁ «οὐκ ἐκ τοῦ κόσμου» χαρακτήρ τῆς Ἐκκλησίας ὄχι μόνον δέν 
τήν ἀποκόπτει ἀπό τήν ἱστορικήν καί τήν κοινωνικήν πραγματικό
τητα, ἀλλά ἐμπνέει καί ἐνδυναμώνει τήν μαρτυρίαν αὐτῆς. Οὕτως, ἡ 
Ἐκκλησία, ἐν ἀναφορᾷ πάν τοτε πρός τόν αἰώνιον προορισμόν τοῦ 
ἀνθρώπου, διακονεῖ τάς ὑπαρξιακάς ἀνάγ κας αὐτοῦ, ἐπιχέει, ὡς ὁ 
Καλός Σαμαρείτης, «ἔλαιον καὶ οἶνον» ἐπί τάς πληγάς, καθισταμένη 
ὁ «πλησίον» παν τός «ἐμπεσόν τος εἰς τοὺς ληστάς» (πρβλ. Λουκ. ι΄, 
2537), ἰωμένη τάς συγχρόνους «ἀσθενείας τοῦ πολιτισμοῦ», φωτί
ζουσα τάς διανοίας καί τάς καρδίας τῶν ἀνθρώπων. Ἡ πνευματικό
της, ὡς παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τήν ζωήν τῶν πιστῶν, 
σημαίνει μαρτυρεῖν ἔργῳ καί λόγῳ περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος καί δέν 
ἔχει σχέσιν μέ ἄγονον ἐσωστρέφειαν. Τό Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι ζωῆς 
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χορηγός, πηγή ἀγαθότητος, νομή χαρισμάτων, ζωή καί φῶς. Ὁ χρι
στιανός εἶναι φλεγόμενος ἄνθρωπος, φιλόθεος, φιλάνθρωπος καί 
φιλοκαλικός, δραστήριος καί δημιουργικός.

Τό Εὐαγγέλιον τῶν Χριστουγέννων ἀκούεται καί ἐφέτος εἰς ἕν 
πολιτισμικόν περιβάλλον, ὅπου ὑψίστη ἀξία θεωρεῖται τό «ἀτομικόν 
δικαίωμα». Ὁ ἑαυτοκεν τρισμός καί ἡ φενάκη τῆς αὐτοπραγματώσε
ως μειώνουν τήν κοινωνικήν συνοχήν, ἐξασθενίζουν τό φιλάλληλον 
πνεῦμα καί τήν ἀλληλεγγύην καί ἐργαλειοποιοῦν τάς διανθρωπίνας 
σχέσεις. Ὁ ἄκρατος οἰκονομισμός καί ἡ ἐκκοσμίκευσις βαθύνουν τό 
ὑπαρξιακόν κενόν καί ὁδηγοῦν εἰς συρρίκνωσιν τῶν δημιουργικῶν 
δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδύνατον νά ἀγνοήσῃ τάς ἐξελίξεις αὐτάς, 
τάς συνεπείας τῶν ὁποίων ὑφίσταν ται πρωτίστως οἱ νέοι, μέ ὄχημα 
τάς σαγηνευτικάς μηχανάς τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ καί τάς 
παν τοειδεῖς ὑποσχέσεις «ψευδῶν παραδείσων». Ἡ Ἁγία καί Μεγά
λη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, 2016) ἐκάλεσε μετ’ 
ἐμφάσεως τούς νέους «νά συνειδητοποιήσουν ὅτι εἶναι φορεῖς τῆς 
μακραίωνος καί εὐλογημένης παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη
σίας, ταυτοχρόνως δέ καί οἱ συνεχισταί αὐτῆς», νά συμμετέχουν 
ἐνεργῶς εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, «νά διαφυλάσσουν θαρραλέως 
καί νά καλλιεργοῦν μέ δυναμισμόν τάς αἰωνίους ἀξίας τῆς Ὀρθο
δοξίας διά νά δίδουν τήν ζείδωρον χριστιανικήν μαρτυρίαν» (Ἐγ
κύκλιος, § 8 καί 9).

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, στοιχοῦν τες τῇ προτροπῇ τῆς Ἁγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου καί μέ ἀναφοράν εἰς τήν πρόσφατον ἐκλογήν 
καί ἐγ κατάστασιν τῶν νέων Ἀρχιεπισκόπων Ἀμερικῆς, Αὐστραλίας καί 
Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας εἰς τάς τρεῖς μεγάλας Ἐπαρχί
ας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐν τῇ Διασπορᾷ, ἀνακηρύσσομεν τό 
ἔτος 2020 «ἔτος ποιμαν τικοῦ ἀνακαινισμοῦ καί ὀφειλετικῆς μερί
μνης διά τήν νεολαίαν», καλοῦν τες σύμπαν τα τόν καθ’ ἡμᾶς ἱερόν 
κλῆρον καί τόν χριστεπώνυμον λαόν εἰς συμμετοχήν καί εἰς στήρι
ξιν τῆς ἐνθέου ταύτης προσπαθείας.

Ἀποβλέπομεν εἰς τήν ἀνάπτυξιν μιᾶς «διαλεγομένης Ποιμαν τικῆς» 
μέ φαν τασίαν καί ὅραμα, μέ ἀκλόνητον πίστιν εἰς τήν ἀείρυτον χά
ριν τοῦ Θεοῦ καί μέ ἐμπιστοσύνην εἰς τήν δύναμιν τῆς ἐλευθερίας τοῦ 
ἀνθρώπου. Ἡ προσωποκεν τρική αὐτή Ποιμαν τική ὀφείλει νά στρέφῃ 
τούς νέους ἀπό τό «ζητεῖν τά ἑαυτῶν» καί τό «ἑαυτοῖς ἀρέσκειν», εἰς 
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τήν «οὐ ζητοῦσαν τά ἑαυτῆς» ἀγάπην καί εἰς τό «ἀρέσκειν Θεῷ», ἀπό 
τά «ἀγαθά» εἰς τό «Ἀγαθόν», ἀπό τό «πολλῶν δεῖσθαι» εἰς τό «ἕν, οὗ 
ἐστι χρεία», συμβάλλουσα εἰς τήν ἀνάδειξιν τῶν χαρισμάτων ἑκάστου 
ἐξ αὐτῶν. Ὁ ἀληθῶς ἐλεύθερος ἑαυτός γεννᾶται διά τῆς προσφορᾶς 
τοῦ ἑαυτοῦ μας.

Βάσις διά τήν ἀφύπνισιν τῆς χριστιανικῆς συνειδήσεως παραμένει 
καί σήμερον ἡ βίωσις καί ἡ κατανόησις τοῦ νοήματος τῆς χριστια
νικῆς λατρείας, τοῦ κοινοτικοῦ, εὐχαριστιακοῦ καί ἐσχατολογικοῦ χα
ρακτῆρος της. Οἱ νέοι πρέπει νά συνειδητοποιήσουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία 
δέν εἶναι σωματεῖον χριστιανῶν ἀλλά «Σῶμα Χριστοῦ». Καλοῦμεν τόν 
ἀνά τήν οἰκουμένην ἱερόν κλῆρον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης 
Ἐκκλησίας εἰς μίαν «κενωτικήν» ποιμαν τικήν κινητοποίησιν. Δέν θά 
ἀναμένωμεν νά ἔλθουν οἱ νέοι καί αἱ νέαι πρός ἡμᾶς, ἀλλά πορευόμεθα 
ἡμεῖς πρός αὐτούς, ὄχι ὡς κριταί ἀλλά ὡς φίλοι, μιμούμενοι τόν «ποι
μένα τὸν καλόν», ὅς «τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων» 
(Ἰωάν. ι΄, 11). Ὁ ποιμήν εὑρίσκεται πάν τοτε ἐν ἐγρηγόρσει καί ἐπιφυ
λακῇ, γνωρίζει τάς ποιμαν τικάς ἀνάγ κας τῶν νέων καί τόν κοινωνικόν 
των περίγυρον καί δρᾷ ἀναλόγως. Ἡ ποιμαν τική του παρέμβασις ἀν
τλεῖ ἔμπνευσιν καί κατεύθυνσιν ἀπό τήν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, 
προσφέρουσα εἰς τούς νέους ὄχι ἁπλῶς «βοήθειαν», ἀλλά τήν «ἀλήθει
αν» τῆς ἐλευθερίας, «ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν» (Γαλ. ε΄, 1).

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, προσκυνοῦν τες μετ’ εὐλαβείας τό Θεῖον 
Βρέφος τῆς Βηθλεέμ, εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν, ἐκ τοῦ πανεόρτου Φα
ναρίου, εὐλογημένον τό Ἅγιον Δωδεκαήμερον καί εὔκαρπον τόν ἐπί 
θύραις νέον σωτήριον ἐνιαυτόν, ἐπικαλούμενοι ἐφ’ ὑμᾶς τήν ἀείζωον 
χάριν καί τό μέγα ἔλεος τοῦ συγ καταβάν τος τῷ γένει τῶν ἀνθρώ
πων Σωτῆρος Χριστοῦ, τοῦ «Θεοῦ μεθ’ ἡμῶν».

Χριστούγεννα 
΄
βιθ΄

† Ὁ Κωνσταν τινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάν των ὑμῶν
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† Ἐπίσκοπος Ἀβύδου 
Κύριλλος (Κατερέλος)

H ΑὐΤΟκΕφΑΛη EκκΛηΣίΑ  
ΤηΣ ΟὐκΡΑνίΑΣ

ΕιςΑΓΩΓΗ

Ε ἶναι πολύ γνωστό, ὅτι ἡ ἀπόφαση γιά τήν ἀπόδοση Αὐτοκε
φαλίας στήν Ἐκκλησία τῆς οὐκρανίας ἀπό τήν Ἱερά ςύνοδο 

τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2018, ὁδήγησε 
πράγματι στήν ἐπίδοση τοῦ Τόμου Αὐτοκεφαλίας1 στόν Μακαριώ
τατο Μητροπολίτη Κιέβου κ. Ἐπιφάνιο τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων 
τοῦ ἑπομένου ἔτους (6 Ἰανουαρίου 2019), ὁ ὁποῖος ὅπως εἶναι ἐπί
σης γνωστό, εἶχε ἐκλεγεῖ ἀπό ἑνωτική ςύνοδο οὐκρανῶν Ἐπισκό
πων (15 Δεκ. 2018). Μέχρι τότε ὑπῆρχαν στό ἔδαφος τῆς οὐκρανί
ας 3 Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες: Μία αὐτόνομη Ἐκκλησία ὑπαγόμενη 
στό Πατριαρχεῖο Μόσχας, μία ἄλλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέ τό 
ὄνομα «Πατριαρχεῖο Κιέβου» ὑπό τόν Φιλάρετο (Ντενισένκο) καί 
μία ἄλλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπό τόν ἀρχιεπίσκοπο Μακάριο 
(Μα  λέτιτς), Προκαθήμενο τῆς «οὐκρανικῆς Αὐτοκέφαλης Ὀρθό
δοξης Ἐκκλησίας». Δέν χρειάζεται νά ἐπιχειρηματολογήσει κανείς 
γιά τό ἐκκλησιολογικά ἀπαράδεκτο αὐτῆς τῆς κατάστασης, τῆς 
θλιβε ρῆς αὐτῆς κατάστασης, τῆς ὁποίας τά τραύματα θά ἔπρεπε 
ἤδη ἀπό τόν 20ό αἰώνα νά εἶχαν θεραπευτεῖ. Εἶναι βέβαια γεγονός, 
ὅτι τό οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο κατά τή διάρκεια τοῦ κ΄ αἰώνα εἶχε 

1. Πατριαρχικός καί ςυνοδικός Τόμος χορηγήσεως Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησιαστι
κοῦ Καθεστῶτος εἰς τήν ἐν οὐκρανίᾳ Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. https://www.ec
patr.org/docdisplay.php?lang=gr&TLA=gr
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ἀρκετές φορές –τουλάχιστον 3 ἐπίσημα– κληθεῖ νά θεραπεύσει τό 
βαθύ αὐτό τραῦμα. οἱ ἐκκλήσεις πρός τό οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
νά δώσει λύση στήν ἀπαράδεκτη αὐτή κατάσταση ἔγιναν περισσό
τερο συχνές καί ἔντονες ἀπό τότε πού ἡ οὐκρανία, μιά μεγάλη χώρα 
μέ πάνω ἀπό 40 ἑκατ. κατοίκους, τό 1991, μέ τή διάλυση τῆς ςοβιε
τικῆς ἕνωσης, ἔγινε ἀνεξάρτητο κράτος2. Μέ παρρησία θά ἔλεγα, 
ὅτι τό οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ καθυστέρηση πολλῶν ἐτῶν καί 
πολλῶν δεκαετιῶν ἀπεφάσισε νά δείξει τόν δρόμο τῆς ἐπίλυσης. Ὁ 
δρόμος δέ αὐτός εἶναι πολύ ἁπλός, ἐκκλησιολογικά καί κανονικά ὁ 
μόνος ἀποδεκτός: Δηλ. στήν οὐκρανία νά ὑπάρχει μόνο μία Ἐκκλη
σία καί σέ κάθε τόπο νά ὑπάρχει ἕνας μόνο Ἐπίσκοπος. Μπορεῖ νά 
ὑπάρξει κάποιος πού νά ἀμφισβητεῖ τήν ὀρθότητα αὐτῆς τῆς ἀρχῆς;

Παρότι στό παραπάνω ἐρώτημα ἡ ἀπάντηση εἶναι αὐτονόητα 
ἀρνητική τό Πατριαρχεῖο Μόσχας ἀντέδρασε ἔντονα στήν ἀπόφα
ση τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τή δημιουργία μίας αὐτοκέ
φαλης Ἐκκλησίας στήν οὐκρανία, προφανῶς γιατί μιά τέτοια ἀπό
φαση ἐξαφανίζει προοδευτικά τήν ἄσκηση ἐκκλησιαστικῆς καί πο
λιτικῆς ἐπιρροῆς στόν οὐκρανικό λαό. ςτίς 15 Ὀκτωβρίου 2018 ἡ 
Ἱερά ςύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας συνεδριάζουσα παραδό
ξως ὄχι στή Μόσχα, ἀλλά στό Μίνσκ τῆς λευκορωσσίας, θεωροῦσα 
προφανῶς, ὅτι μέ αὐτό θά ἐπιβεβαιώσει τήν κυριαρχία της καί θά 
καταστείλει ἄλλες ὑπάρχουσες στό ἐσωτερικό της ἀποσχιστικές τά
σεις, ἐξέδωσε κείμενο3, μέ τό ὁποῖο τοποθετήθηκε ἀρνητικά ἀπέναν
τι στίς ἐνέργειες τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ὅταν διαβάζει κανείς αὐτό τό κείμενο, ἔχει δέ ὑπ᾽ ὄψιν του καί 
ἄλλα κείμενά του, ὅπως αὐτό γιά τό κείμενο τῆς ραβέννας4 (2007), 
ἕνα κείμενοκαρπός τοῦ διαλόγου τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μέ 
τή ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία πού γράφτηκε ὄχι γιά νά ἀμφισβη
τήσει τό «κυριαρχικόν» καί «δεσποτικόν» Πρωτεῖο τοῦ Ἐπισκόπου 

2. Oἱ πολλαπλές ἐκκλήσεις τῶν οὐκρανῶν καταδεικνύονται καί ὁμολογοῦνται 
καί ἀπό ἕνα πρόσφατο κείμενο τῆς ςυνοδικῆς Βιβλικῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς ρωσσίας (9.10.2019) μέ τίτλο: «Περί ἀκύρου τῶν 
χειροτονιῶν τῶν οὐκρανῶν σχισματικῶν καί μή κανονικότητας τῆς οΕο». Ἐπι
σημαίνεται στό κείμενο: «Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2018 τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντι
νουπόλεως ἀνακοίνωσε ἀπρόσμενα τήν ἐξέταση τῆς γιά πολλοστή φορά ἐφέσε
ως τοῦ μοναχοῦ Φιλαρέτου, τόν ὁποῖο καί ἀποκατέστησε...»

3. https://mospat.ru/en/2018/10/15/news 165263.
4. https://mospat.ru/en/2013/12/26/news 96344.
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ρώμης – αὐτό ἄλλωστε εἶναι αὐτονόητο γιά ἕναν Ὀρθόδοξο, ἀλλά 
γιά νά μᾶς πεῖ, ὅτι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει Πρωτεῖο 
–ὅπως αὐτό βεβαίως νοεῖται στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία– τοῦ θρό
νου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατανοεῖ κανείς τή βαθύτατη θεο
λογική ἀνεπάρκεια καί ἀνωριμότητα τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, 
ἐάν ἀποφύγει βεβαίως τήν εὔλογη πρόκληση νά ἀποδώσει τήν ἀπό
κλιση αὐτή σέ ἄλλες εὐτελεῖς σκοπιμότητες πού δέν ἔχουν ἀσφαλῶς 
σχέση μέ τό ὀρθόδοξο ἦθος καί τό ὀρθόδοξο φρόνημα.

Ἀποφεύγοντας τίς ἀξιολογικές κρίσεις, ὅσο καί ἄν αὐτές ἔχουν 
ἀντίκρυσμα στά πραγματικά δεδομένα, ὀφείλει ἐξ ἀρχῆς νά τονισθεῖ, 
ὅτι τό οὐκρανικό ζήτημα εἶναι κατ᾽ ἀρχήν ἕνα ἐκκλησιαστικό κατ᾽ 
ἐξοχήν ζήτημα καί αὐτό σημαίνει, ὅτι τά κριτήρια τῆς θεωρήσεώς του 
δέν μπορεῖ νά εἶναι ἄλλα παρά οἱ ἐκκλησιολογικές καί κανονικές 
ἀρχές τῆς δικαιοταξίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Αὐτές τίς ἀρχές 
ἄλλωστε προσπαθεῖ –ὑποτίθεται– νά προβάλει τό κείμενο τοῦ Πα
τριαρχείου Μόσχας, ἡ κριτική τοῦ ὁποίου ἑστιάζεται κυρίως στά ἑξῆς:

α. Ἡ οὐκρανία συνιστᾶ ἔδαφος τῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας τοῦ 
Πατριαρχείου Μόσχας καί κατά συνέπεια τό οἰκουμενικό Πατρι
αρχεῖο δέν εἶχε τό δικαίωμα νά προβεῖ σέ ὑπερόριες ἐνέργειες.

β. Τό δικαίωμα καί προνόμιο τοῦ θρόνου τῆς Κωνσταντινουπό
λεως νά ἀποδέχεται «ἐκκλήτους προσφυγάς» ἀρχιερέων καί ἄλλων 
κληρικῶν ἐκ πασῶν τῶν αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ἔξω ἀπό τή δική 
του δικαιοδοσία, ποτέ δέν εἶχε «τήν πλήρη ὑποστήριξη τῆς Ὀρθο
δόξου Ἐκκλησίας». Πρόκειται γιά νά τό ποῦμε εὐθέως – γιά μιά 
ἀμφίσημη καί ἀσαφῆ διατύπωση σχετικά μέ τή δυνατότητα τοῦ 
οἰκουμενικοῦ θρόνου νά ἐπιλαμβάνεται ἐπίδικων διαφορῶν πού 
προκύπτουν ἔξω ἀπό τή δική του δικαιοδοσία, στή δικαιοδοσία 
ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἀλλά ὁ θρόνος τῆς Κωνσταντινου
πόλεως ἤ εἶχε αὐτό τό προνόμιο ἤ δέν εἶχε καί δέν ἔχει αὐτό τό 
προνόμιο. Δέν μπορεῖ νά εἶχε ἤ νά ἔχει μερικῶς –ὑπό ὁποιαδήποτε 
ἔννοια– αὐτό τό προνόμιο. Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά προσφύγω στή 
λαϊκή θυμοσοφία πού περιπαίζοντας τήν ὠμή παραβίαση τοῦ κοι
νοῦ νοῦ (νοός) σέ ἀνάλογες περιπτώσεις μᾶς λέγει, ὅτι μιά γυναίκα 
εἴτε εἶναι σέ «ἐνδιαφέρουσα» κατάσταση, δηλ. ἔγκυος, εἴτε δέν εἶ
ναι. Δέν μπορεῖ ὅμως ποτέ νά εἶναι «ὀλίγον ἔγκυος»!

γ. Τό οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀπέδωσε κανονικότητα σέ σχι
σματικούς καί ἀχειροτόνητους κληρικούς, οἱ ὁποῖοι προφανῶς 
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ἐστεροῦντο τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς. Ἀνεγνώρισε ἀρχιερατικές 
(καί ἱερατικές χειροτονίες) σχισματικῶν πού ἦσαν ἄκυρες. Ἔτσι ἡ 
ἀναγνώριση αὐτή καί ἡ κοινωνία μέ σχισματικούς ἐξομοιώνεται μέ 
συμμετοχή στό σχίσμα, ὡς ἐάν ἡ προσδοκία τῆς κανονικῆς Ἐκκλη
σίας σέ ὅλη τήν ἱστορική της πορεία νά μήν ἦταν ἡ διηνεκής προ
σπάθεια γιά ἄρση τῶν σχισμάτων, ἀλλά ἡ παραμονή σ᾽ αὐτά καί ἡ 
ἐμβάθυνση στήν ἀλλοτρίωση. Τά ἀβάσιμα τοῦ ἐπιχειρήματος εἶναι 
προφανέστατο γιά τούς ἔχοντας στοιχειώδεις γνώσεις ἐκκλησια
στικῆς ἱστορίας καί κανονικοῦ δικαίου. ςυγκεκριμένα παραδείγματα 
θά καταδείξουν, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀπέδωσε τήν κανονικότητα ὄχι 
μόνο σέ σχισματικούς, ἀλλά καί σέ αἱρετικούς πού μάλιστα εἶχαν 
χειροτονηθεῖ ἀπό καθηρημένους αἱρετικούς καί σχισματικούς κατά 
τή διάρκεια τῆς παραμονῆς τους εἴτε στό σχίσμα, εἴτε στήν αἵρεση.

Θεωρῶ, ὅτι ἀπό τά τρία ἐπιχειρήματα τοῦ κειμένου τοῦ Πατρι
αρχείου Μόσχας, τό τελευταῖο χρήζει μιᾶς ἰδιαίτερης προσοχῆς 
στήν παροῦσα συγκυρία. Γιά τόν λόγο αὐτό μετά ἀπό μιά ἀναφορά 
καί ἀποδόμηση τῶν δύο πρώτων ἐπιχειρημάτων, θά γίνει ἰδιαίτερη 
ἀναφορά σ᾽ αὐτό.

• Ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρον εἶναι τό γεγονός, ὅτι τό Πατριαρχεῖο 
Μόσχας δέν κάνει λόγο, γιά τό ποιός στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
εἶναι ἁρμόδιος νά ἀποδώσει τήν αὐτοκεφαλία. Ἀσφαλῶς ἡ παρά
λειψη ἀναφορᾶς σ’ αὐτό τό ἐνδιαφέρον καί σημαντικό θέμα δέν 
εἶ ναι τυχαῖα. 

ι. Ἡ κανονική δικαιοδοσία στό ἔδαφος τῆς οὐκρανίας

Εἶναι σαφές, ὅτι τό Πατριαρχεῖο Μόσχας ἰσχυρίζεται, ὅτι ἡ 
οὐκρανία ἀνήκει στή δική του δικαιοδοσία. Τό οἰκουμενικό Πατρι
αρχεῖο ὑποστηρίζει, ὅτι ὅλη ἡ περιοχή τοῦ Κιέβου τήν ὁποία ἐκχρι
στιάνισε καί γιά τήν ὁποία ἐξέλεγε ἀρχικά τόν Μητροπολίτη, ὅπως 
ἄλλωστε ἐμφανίζεται καί ἀπό τά Notitiae Episcopatuum5, ἀποτελεῖ 
κανονική του δικαιοδοσία πού ποτέ δέν παραχωρήθηκε στή Μόσχα. 
Τό Πατριαρχεῖο Μόσχας παρερμηνεύει σκόπιμα τήν ἐπιστολή τοῦ 

5. Ἐνδιαφέρουσα σχετικά γιά τό θέμα μας εἶναι στό ἔργο τοῦ J. Darrouzès, 
Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris 1981, οἱ Notitiae 
10,11,12,13,15,16,17,18,19, 20. Oἱ Not. 13 καί 17 παρέχουν μάλιστα καί κατάλογο 
ἐπισκοπῶν ὑπαγομένων στή Μητρόπολη Κιέβου.
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τότε Πατριάρχη Κων/λεως Διονυσίου Δ΄ (1686) πρός τόν τότε Πα
τριάρχη Μόσχας6, ὁ ὁποῖος εἶχε λάβει τήν αὐτοκεφαλία καί τήν 
πατριαρχική τιμή (1589, 1590, 1593) ἀπό τόν θρόνο τῆς Κωνσταντι
νουπόλεως, ἑνός γράμματος «ἐκδόσεως», δηλ. ἀποκλειστικῆς ἀδεί
ας νά χειροτονεῖται ὁ Κιέβου, ἐκλεγόμενος ἀπό ἐπισκόπους τῆς 
Μητροπόλεως Κιέβου, ἀπό τόν Μόσχας μέ τήν ἀπαράβατη ἐπιπρό
σθετη προϋπόθεση καί ὑποχρέωση νά μνημονεύει στή Θ. λειτουργία 
τόν οἰκουμενικό Πατριάρχη, ὡς ἔξαρχος τοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου7. 
Ἀδιάψευστη μαρτυρία γιά ὅλα αὐτά εἶναι ὁ σύγχρονος τότε Πατρι
άρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος, Ἱεράρχης λόγιος, πολυγραφώτατος 
μέ ὀρθόδοξο φρόνημα, ἱεράρχης πού πολέμησε τήν «καλβινικήφρε
νοβλάβεια» τοῦ καιροῦ του, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων πού ὑπε
ραμύνθηκε συνοδικά τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρεί
ας καί Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου λουκάρεως, ἕνας ἱεράρχης 
καί πατριάρχης μέ πρωταγωνιστικό ρόλο στά ἐκκλησιαστικά γεγο
νότα τοῦ καιροῦ του. Ὁ περιώνυμος καί σύγχρονος τῶν γεγονότων 
λοιπόν αὐτός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος ρητῶς καί μετά 
λόγου γνώσεως ἀποφαίνεται σχετικά, ὅτι ἐδόθη κατόπιν πιέσεων 
στόν Κωνσταντινουπόλεως, μόνο ἡ ἄδεια χειροτονίας τοῦ Κιέβου 
στόν Μόσχας, ἐνῶ τό Κίεβο ἐξακολουθοῦσε νά παραμένει ἐπαρχία 
τοῦ Κωνσταντινουπόλεως8. Δέν θά ἀναφερθῶ καί δέν θά ἀναλύσω 
τή διαμαρτυρία τοῦ θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατά τήν 
ἔκδοση τοῦ Πατριαρχικοῦ καί ςυνοδικοῦ Τόμου Αὐτοκεφαλίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας (1924), ὅπου καταγγέλλεται πανορθοδό
ξως ὄχι μόνο, ὅτι ὁ Μόσχας δέν ἐτήρησε τούς ὅρους πού ἔπρεπε 
νά τηρεῖ γιά νά ἔχει τό δικαίωμα νά χειροτονεῖ τόν Κιέβου, ἀλλά ἐπί 

6. https: // www. ecpatr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=2567& tla=gr
7. Βλ. K. Vetochikov, “La concession de la mètropole de Kiev au patriarche 

de Moscu en 1686: Analyse canonique”, Proceeding of the 23rd International 
Congress of Byzantine Studies, 2227 August 2016, 784: “Apparement aucοn 
rattachement ou changement de jurisdiction de la metropole (chose interdite par 
les canons) n’ a ètè accordèe au patriache de Moskou, mais seulement l’ 
autorisation de proceder a’ l’ordination de mètropolite… Aucun des termes de 
cette concession n’ a ètè respectèe par l’ Eglise Russe: L’ èlection du mètropolite 
est passèe entre les mains du synode de Russie, la commemoration du patriarche 
oecumenique a cessè, et les privilèges du mètropolite ont ètè supprimès, et de 
mème la mètropole a cessè d’ exister comme unitè ecclesiastique”.

8. Δοσίθεος, Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, Ἱστορία περί τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις 
Πα τριαρχευσάντων, Βιβλία ιΑ΄ιΒ΄, Θεσσαλονίκη 1983, 240241.

-3-Kyrillos Avidou-Oukrania_ no 23.indd   23 11/11/2020   1:29:22 µµ



επίσκοποσ αβύδού κύρίλλοσ

24

πλέον διαμαρτύρεται γιά τή βίαιη καί ἀντικανονική ἐνσωμάτωση 
τῆς Μητροπόλεως Κιέβου στό Πατριαρχεῖο Μόσχας9.

Θά μποροῦσαν νά ἀναφερθοῦν πολλά ἀκόμα γιά νά καταδείξουν, 
ὅτι τό Κίεβο ἀποτελοῦσε δικαιοδοσία τοῦ θρόνου τῆς Κωνσταντι
νουπόλεως. Τό Πατριαρχεῖο Μόσχας γιά νά ἐνισχύσει τή δική του 
θέση καταφεύγει στούς κανόνες 119 τῆς Καρθαγένης καί 17 τῆς 
Χαλκηδόνας10, ἀφοῦ ἐντός τριετίας (Καρθαγένη) ἤ τριακονταετίας 
(Χαλκηδόνα) δέν ἀμφισβητήθηκε ἡ δικαιοδοσία του στήν οὐκρανία. 
Μόνο πού ἡ οὐκρανία, ἕνα ἐλεύθερο κράτος σήμερα, δέν ἀποτελεῖ 
οὔτε ἀγροτική οὔτε ἐγχώρια παροικία μεταξύ δύο ἐπισκοπῶν (Χαλ
κηδόνα), οὔτε ἔχει σχέση μέ Δονατιστές Ἐπισκόπους πού ἐπιστρέ
φοντας στήν κανονική Ἐκκλησία μποροῦσαν νά διεκδικήσουν ἐντός 
τριετίας τόν τόπο πού τούς ἀνῆκε. Ἐκτός τοῦ ὅτι οἱ κανόνες αὐτοί 
εἶναι ἄσχετοι μέ τό οὐκρανικό ζήτημα, ἡ κανονική δικαιοδοσία δέν 
προσκτᾶται μέ διατάξεις ἐμπορικοῦ ἤ ἐμπραγμάτου Δικαίου. Ἡ κα
νονική δικαιοδοσία δέν ἀποκτᾶται μέ χρησικτησία. 

Ἐκτός ὅμως ἀπό αὐτά καί ἀπό τό πρόβλημα, τό ποῦ ἀνήκει 
κανονικά ἡ οὐκρανία, ἡ ἀπόδοση τῆς αὐτοκεφαλίας σ᾽ αὐτή καί ἡ 
ἐπαναφορά στήν κανονικότητα τῶν πρώτων σχισματικῶν θεμελιώ
νεται ἀδιαμφισβήτητα στό δικαίωμα ἀσκήσεως Ἐκκλήτου πρός τό 
οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο πού ἀποφαίνεται ἀμετάκλητα ἐπί πάσης 
ἐπιδίκου ὑποθέσεως πού ἀφορᾶ ἄλλες Ἐκκλησίες, ὅταν αὐτό τοῦ 
τό ζητεῖται.

ιι. Ἡ ἀπόδοση αὐτοκεφαλίας στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

Ὅλως παραδόξως τό κείμενο τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας οὐδό
λως θίγει τό θέμα, ὡς πρός τό ποιός εἶναι ἁρμόδιος σήμερα στήν 

9. Πατριαρχικός καί ςυνοδικός Τόμος περί ἀναγνωρίσεως τοῦ Αὐτοκεφάλου 
τῆς ἐν Πολωνίᾳ Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, βλ. Πρ. Ἀκανθόπουλος, οἱ θεσμοί 
τῆς «αὐτονομίας» καί τοῦ «αὐτοκεφάλου» τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν σύμφωνα 
μέ τό θετικό δίκαιο τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατά τή διάρκεια τοῦ 19ου 
καί 20οῦ αἰώνα, Θεσσαλονίκη 1988, 297298: «… ἡ ἀπό τοῦ καθ’ ἡμᾶς θρόνου 
ἀρχική ἀπόσπασις τῆς μητροπόλεως Κιέβου … καί ἡ προσάρτησις αὐτῶν τῇ Ἁγίᾳ 
Ἐκκλησίᾳ Μόσχας οὐδαμῶς συνετελέσθη συμφώνως ταῖς νενομισμέναις κανονι
καῖς διατάξεσι, οὐδ’ ἐτηρήθησαν τά συνομολογηθέντα…»

10. ράλλης – Ποτλῆς, ςύνταγμα θείων καί ἱερῶν Κανόνων, Γ΄, 574 καί ρ.Π. Β΄, 
258259.
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Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιά τήν ἀπόδοση τῆς αὐτοκεφαλίας. Καί τοῦ
το ἀσφαλῶς δέν τό πράττει, γιατί στήν Ὀρθόδοξη συνείδηση εἶναι 
βεβαία καί ἀδιαμφισβήτητη ἡ πεποίθηση, ὅτι αὐτό ἀποτελεῖ προ
νόμιο ἀποκλειστικό τοῦ θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὅλες οἱ 
μή προβλεπόμενες ἀπό τούς ἱερούς κανόνες τῆς α΄ χιλιετίας Ἐκκλη
σίες (ἐκτός δηλ. ἀπό τά Πατριαρχεῖα Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱε
ροσολύμων καί τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου) ἔλαβαν τήν αὐτοκεφα
λία τους ἀπό τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, τῆς ρωσσικῆς 
Ἐκκλησίας μή ἐξαιρουμένης, ἔχοντας περιγεγραμμένη τήν κανονική 
τους δικαιοδοσία μή δυνάμενες νά ἐνεργοῦν ἐκτός αὐτῆς. Μερικές 
δέ ἀπό αὐτές (ὅπως π.χ. ἡ ςερβία, ἡ Βουλγαρία, ἡ ρουμανία κ.ἄ.), 
ἔλαβαν τήν πατριαρχική τους τιμή ἐπίσης ἀπό τήν πρωτόθρονο 
Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἀσφαλῶς ἡ ἀπόδοση τῆς αὐ
τοκεφαλίας ἀποτελεῖ διαφορετική διαδικασία ἀπό τήν περαιτέρω 
ἀναγνώρισή της ἀπό τίς ἄλλες αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ὅταν μετά 
τήν αὐτοκεφαλία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας κατά τόν 19ο καί 20ό 
αἰώνα δόθηκαν αὐτοκεφαλίες στίς ὑπόλοιπες 9 Ὀρθόδοξες Ἐκκλη
σίες, τό οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο δέν ἐρώτησε τίς ἤδη ὑπάρχουσες 
αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, ἐάν συμφωνοῦν, οὔτε οἱ ἴδιες διετύπωσαν 
κάποια τέτοια ἀξίωση. Τό ἀντίθετο μάλιστα συνέβη. Ὅταν ἡ Ἐκκλη
σία τῆς ρωσσίας προσπάθησε νά οἰκειοποιηθεῖ τό προνόμιο τῆς 
αὐτοκεφαλίας παραχωρώντας τό 1949 αὐτοκεφαλία στήν Ἐκκλησία 
τῆς Πολωνίας, παρότι αὐτή εἶχε ἀποδοθεῖ ἀπό τό 1924 ἀπό τό 
οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, αὐτή ἡ προσπάθεια ἔπεσε στό κενό. Ὁ 
Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Χριστοφόρος ἀπαντᾶ11 (18.5.1950) πρός 
τόν Πατριάρχη Μόσχας Ἀλέξιο: «Ἡμεῖς... ἠρκέσθημεν, ἵνα μόνον 
βεβαιώσομεν τήν παρ᾽ ἡμῶν λῆψιν τῆς ἐπιστολῆς, οὐχί δέ καί ἀνα
γνωρίσεως τά παρά τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος καί τῆς περί Αὐ
τήν ἱερᾶς ςυνόδου, ὡς συμφώνως πρός τήν κανονικήν ζωήν τῆς 
Ἁγίας Ὀρθοδόξου Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας γενόμε
να». Παρομοίως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος παρακαλεῖ12 

11. Γιά τό κείμενο τῆς ἐπιστολῆς, Βλ. Ὀρθοδοξία 25 (1950) 233234, ὅπου 
ἐπισημαίνεται: «Ἡμεῖς μόνον… ἠρκέσθημεν, ἵνα μόνον βεβαιώσωμεν τήν παρ’ 
ἡμῶν λῆψιν τῆς ἐπιστολῆς, οὐχί δέ καί ἀναγνωρίσεως τά παρά τῆς Ὑμετέρας 
Μακαριότητος καί τῆς περί Αὐτήν ἱερᾶς ςυνόδου, ὡς συμφώνως πρός τήν κα
νονικήν ζωήν τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας 
γενόμενα».

12. Γιά τό κείμενο τῆς Ἐπιστολῆς, βλ. Ὀρθοδοξία 25 (1950) 234 ἑξ. 
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τόν Πατριάρχην Ἀλέξιον νά σεβαστεῖ «τήν κανονικήν ταύτην τάξιν» 
ὡς μόνον τοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου ὄντος ἁρμοδίου γιά τήν παρα
χώρηση τοῦ αὐτοκεφάλου, ὥστε νά μή διαταραχθεῖ ἡ μεταξύ τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰρήνη.

Εἶναι μάλιστα χαρακτηριστικό, ὅτι τό οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
ἀπέδωσε αὐτοκεφαλία καί σέ περιοχές πού δέν ἀνῆκαν στή δικαιο
δοσία του. Τό πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Γεωργίας στή σημερινή κανονική της δικαιοδοσία, ἡ ὁποία 
ἀπαλλαγεῖσα ἀπό τίς βίαιες ρωσσικές παρεμβάσεις τοῦ παρελθόν
τος, τό 1990, ἔλαβε ὁριστικά τήν αὐτοκεφαλία ἀπό τήν Κωνσταντι
νούπολη13. (Τό θλιβερό βεβαίως εἶναι, ὅτι, ὅταν τά ρωσσικά στρα
τεύματα τό ἔτος 2008 εἰσέβαλαν καί κατέλαβαν δύο περιοχές τοῦ 
Κράτους τῆς Γεωργίας τῆς Ἀμπχαζίας καί τῆς Ὁσετίας, τό Πατρι
αρχεῖο Μόσχας ἀπηγόρευσε στό Πατριαρχεῖο Γεωργίας νά ἀσκεῖ τή 
δικαιοδοσία του σέ αὐτές τίς περιοχές). 

ςυμπερασματικά λοιπόν μπορεῖ κανείς ἀβίαστα νά πεῖ, ἐκφρά
ζοντας τό ὀρθόδοξο κανονικό συνειδός, ὅτι κατά πάγια τακτική καί 
πρακτική καί κανονική παράδοση ἡ ἀπόδοση αὐτοκεφαλίας ἀνήκει 
ἀποκλειστικά καί κατ’ ἔθος στήν Πρωτόθρονο μεταξύ τῶν Ὀρθο
δόξων Ἐκκλησιῶν Ἐκκλησία, τό οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ἐάν 
κάποιος ξενίζεται μέ τήν κατ᾽ ἔθος αὐτή πρακτική πού διεμόρφωσε 
Δίκαιο, τότε θά πρέπει κανείς νά τοῦ θυμίσει, ὅτι τά πρεσβεῖα τιμῆς 
ἀπεδόθησαν ἀπό τήν πρώτη καί δεύτερη οἰκουμενική ςύνοδο στούς 
πέντε θρόνους κατ᾽ ἔθος («τά ἀρχαῖα ἔθη κρατείτω»14). Ἡ Δ΄ οἰκου
μενική ςύνοδος ἀνάγει στόν 28ο κανόνα της (451) στήν ἰσότητα 
τῶν Πρεσβείων Κωνσταντινουπόλεως καί ρώμης βασιζόμενη στό 
ἔθος, ἤδη ἀπό τήν ἐποχή τῆς Β΄ οἰκουμενικῆς ςυνόδου15. 

Παρομοίως ἡ Γ΄ οἰκουμενική ςύνοδος ἀναγνωρίζει τήν αὐτοκεφαλία 

13. βλ. Ἐπίσκεψις 435 (15.03.1990). Πατριαρχικός καί ςυνοδικός Τόμος ἀνα
γνωρίσεως καί κυρώσεως τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλη
σίας τῆς Γεωργίας τῆς Πατριαρχικῆς ἀξίας. Βλ. ἐπίσης, Βλ. Φειδᾶς, Τό Αὐτοκέ
φαλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, Ἀθῆναι 1980.

14. ρ.Π. Β΄, 128. (Κανών στ΄ τῆς Α΄ οἰκ. ςυνόδου): «Τά ἀρχαῖα ἔθη κρατείτω, 
τά ἐν Αἰγύπτῳ καί λιβύῃ καί Πενταπόλει, ὥστε τόν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἐπίσκοπον 
πάντων τούτων ἔχειν τήν ἐξουσίαν· ἐπειδή καί τῷ ἐν ρώμῃ ἐπισκόπῳ τοῦτο σύ
νηθές ἐστιν…»

15. ρ.Π. Β΄, 281: «Καί τῷ αὐτῷ σκοπῷ κινούμενοι οἱ ἑκατόν πεντήκοντα θε
οφιλέστατοι ἐπίσκοποι, τά ἴσα πρεσβεῖα ἀπένειμαν τῷ τῆς νέας ρώμης ἁγιωτάτῳ 
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τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στή διαρκή πρακτική καί στό πραγματικό 
γεγονός, ὅτι οὐδέποτε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀντιόχειας ἄσκησε κανονική 
δικαιοδοσία στήν Κύπρο16. Εἶναι δυνατόν λοιπόν σήμερα νά ἀρνεῖται 
κανείς τή δύναμη, τό κῦρος καί τήν ἰσχύ τοῦ ἔθους στήν κανονική 
παράδοση; Ποιά ἄλλωστε δικαιϊκή τάξη λειτουργεῖ χωρίς ἔθος, ἔθη καί 
διηνεκεῖς πρακτικές ἐξισούμενες μέ διατάξεις θετικοῦ Δικαίου;

Ἴσως νά ὑπάρχουν βέβαια καί κάποιοι, οἱ ὁποῖοι θέλοντας νά 
συνδέσουν τήν ἀπόδοση τῆς αὐτοκεφαλίας στήν οὐκρανία μέ τή 
μή συμμετοχή τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας στή σύνοδο τῆς Κρήτης 
(2016) καί ἰδιαίτερα μέ τό γεγονός, ὅτι ἤδη προγενέστερα δέν κα
τέστη δυνατή ἡ συμφωνία τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν γιά τόν τρό
πο παραχωρήσεως τοῦ Αὐτοκεφάλου, ἰσχυρίζονται, ὅτι, ἐάν δέν 
εἶχαν συμβεῖ αὐτά, τότε τό οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο δέ θά εἶχε τό 
δικαίωμα νά προβεῖ στήν ἀπόδοση τῆς Αὐτοκεφαλίας στήν οὐκρα
νία. Ὀφείλει νά ὑπομνησθεῖ ἐκ νέου, ὅτι ἡ Αὐτοκεφαλία συνδέεται 
μέ ἀλλεπάλληλα αἰτήματα τῶν οὐκρανῶν πολύ πρίν ἀπό τή ςύνο
δο τῆς Κρήτης (2016). Ἀκόμη δέ καί ἐάν εἶχε ἐγκριθεῖ στήν Κρήτη 
τό κείμενο περί ἀποδόσεως τοῦ Αὐτοκεφάλου, τότε καί στήν περί
πτωση αὐτή τό οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο θά εἶχε τό δικαίωμα νά 
προβεῖ στήν ἀπόδοση τοῦ Αὐτοκεφάλου, ἀφοῦ ἡ οὐκρανία ἀνῆκε 
στήν κανονική του δικαιοδοσία καί συνεπῶς πληροῦσε τήν προϋ
πόθεση πού ἔθετε τό μή ἐγκριθέν κείμενο. 

ιιι. Τό δικαίωμα τῆς Ἐκκλήτου

Τό ἴδιο ἀδιαμφισβήτητο εἶναι καί τό προνόμιο τοῦ θρόνου τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως νά δέχεται καί νά κρίνει ἀμετάκλητα ἐπίδικες 
διαφορές ἀνακύπτουσες σέ ἄλλες Ἐκκλησίες ἔξω ἀπό τή δική του 
δικαιοδοσία. Τό προνόμιο αὐτό τοῦ θρόνου τῆς Κωνσταντινουπό
λεως βασίζεται στούς ἱερούς κανόνες, ἐπιβεβαιώνεται ἀπό βυζαντι
νούς κανονολόγους καί ἑρμηνευτές, μαρτυρεῖται ἀπό τή διενεκῆ 
πράξη τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πού φτάνει μέχρι τίς ἡμέρες μας. 

Ἐκεῖνο πού ὅμως θά πρέπει νά ἐπισημάνει κανείς εἶναι, ὅτι ἡ 

θρόνῳ, εὐλόγως κρίναντες … καί τῶν ἴσων ἀπολαύουσαν πρεσβείων τῇ πρεσβυ
τέρᾳ βασιλίδι ρώμῃ…»

16. ρ.Π. Β΄, 203: «… καί μάλιστα εἰ μηδέ ἔθος ἀρχαῖον παρηκολούθησεν, ὥστε 
τόν ἐπίσκοπον τῆς Ἀντιοχέων πόλεως τάς ἐν Κύπρῳ ποιεῖσθαι χειροτονίας…»
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ἐνασχόληση τοῦ θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως μέ ὑπερόριες 
ὑποθέσεις εἶναι καί αὐτή κατ’ ἀρχήν προϊόν ἐθιμικῆς πρακτικῆς πού 
διαμορφώθηκε πρίν ἀκόμα καί ἀπό τή θέσπιση τῶν ἱερῶν Κανόνων, 
καί δή τοῦ 28ου κανόνα στή Χαλκηδόνα πού ἀπέδωσε στή δικαιο
δοσία τοῦ θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως τίς διοικήσεις Ἀσίας, 
Πόντου καί Θράκης καί ἀνεγνώρισε ἐπίσημα πλέον τά ἴσα πρεσβεῖα 
μεταξύ ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως. Μερικά ἐνδεικτικά χαρα
κτηριστικά παραδείγματα: Ἡ ἐξέταση τῆς περίπτωσης τοῦ καθαι
ρεθέντος ἐπισκόπου Βόστρων Βαγαδίου πού ἀνῆκε στό πατριαρχεῖο 
Ἀντιοχείας ἀπό τόν Κωνσταντινουπόλεως Νεκτάριο17, ἡ ὅλη δρα
στηριότητα τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου18 σέ καθαιρέσεις ἐπι
σκόπων σέ Μ. Ἀσία, Φρυγία καί λυκία παράλληλα μέ τήν καθιέρω
ση ἀπό πλευρᾶς του τῆς 25ης Δεκεμβρίου ὡς ἡμέρα ἑορτῆς τῶν 
Χριστουγέννων καί τή γενίκευση αὐτοῦ τοῦ ἑορτασμοῦ19, ἡ ὅλη 
δραστηριότητα τοῦ Κωνσταντινουπόλεως Πρόκλου (434466) μέ 
κρίσεις στήν κανονικότητα ἐκλογῆς πολλῶν ἐπισκόπων ἔξω ἀπό 
τόν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως20, ὅλα αὐτά καταδεικνύουν τό 
κῦρος τῆς ἐνδημούσης συνόδου τοῦ θρόνου τῆς Κωνσταντινουπό
λεως νά ἀσχολεῖται μέ ὑποθέσεις ἔξω ἀπό τή δική του δικαιοδοσία. 
Αὐτήν τήν ἐθιμική πρακτική ἐκφράζει καί ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
Ἀνατόλιος στήν Δ΄ οἰκουμενική ςύνοδο ἐξ ἀφορμῆς τῆς διαφορᾶς 
μεταξύ τῶν Ἐπισκόπων Τύρου καί Βηρυτοῦ (Πατριαρχεῖο Ἀντιο
χείας), οἱ λόγοι τοῦ ὁποίου ἔγιναν εἴτε φανερά εἴτε σιωπηρά ἀπο
δεκτοί: «ςυνήθεια κεκράτηκεν τούς ἐνδημοῦντας τῇ μεγαλωνύμῳ 
πόλει ἁγιωτάτους ἐπισκόπους ἡνίκα καιρός καλέσοι, περί ἀνακυ
πτόντων τινῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων συνεῖναι καί διατυποῦν 
ἕκαστα καί ἀποκρίσεως τούς δεομένους»21.

17. V. Grumel, Les Regestes des Actes du Patriarchat de Constantinople, Vol. 
I, Fasc. I, Paris 1972, N. 10.

18. V. Grumel, Les Regestes …, N. 16, 17α, 20, 22, 23.
19. V. Grumel, Les Regestes …, Ν. 33: “Act synodal ètablissant en 

Constantinople la fête de la Nativitè de Notre Seigneur au 25 decèmbre et lettres 
dans le but de gènèraliser cette fête en Orient à Theophile d’ Alexandrie, à Jean 
de Jerusalem, à Flavien d’ Antioche, à Isaac d’ Armènie».

20. V. Grumel, Les Regestes …, Ν. 86b, 88, 90.
21. Βλ. E. Schwartz, Acta Conciliorum Oecumenicorum, Concilium Universale 

Chalcedonense, Berolini et Lipsiae 1927 (φωτοτυπική ἀνατύπωση 1965) 2, 1, 3, 
σελ. 107.
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• οἱ ἱεροί κανόνες, ἐπί τῶν ὁποίων ἡ ἐνδημοῦσα ςύνοδος τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως ἀπέκτησε αὐτήν τήν ὑπερόρια δικαιοδοσία, 
ὥστε νά ἐπιλύει διαφορές ἔξω ἀπό τή δική του δικαιοδοσία, σέ συ
νάρτηση μέ τό ἐκ τῶν προτέρων δημιουργηθέν ἔθος εἶναι καί οἱ κα
νόνες 9 καί 17 τῆς Δ΄ οἰκουμενικῆς ςυνόδου στή Χαλκηδόνα22. ςτούς 
κανόνες αὐτούς ἡ προσφυγή στόν Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
παραμένει ὡς β΄ ἐναλλακτική δυνατότητα, ὅπως καί νά ἑρμηνεύσει 
κανείς τούς ὅρους «ἔξαρχος» καί τόν ὅρο «Διοίκηση», πού συνιστᾶ 
τήν πρώτη δυνατότητα. οἱ Πατέρες τῆς Χαλκηδόνας θέσπισαν ἕνα 
κανόνα, προερχόμενοι καί ἀπό τούς πέντε διά πρεσβείων τιμηθέντες 
θρόνους (ρώμη, Κωνσταντινούπολη, Ἀλεξάνδρεια, Ἀντιόχεια, Ἱερο
σόλυμα) καί τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ἕνα κανόνα πού ἀφοροῦσε 
ὄχι μόνο τόν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλά καί τούς ὑπό
λοιπους. Μιά συσταλτική ἑρμηνεία τῶν Κανόνων, ὅταν αὐτοί εἶναι 
γενικοί καί δέν προβαίνουν σέ διαφοροποιήσεις καί διακρίσεις, ἀντι
βαίνει σέ στοιχειώδη ἑρμηνευτική ἀρχή τοῦ Δικαίου, ἀλλά καί στήν 
ἴδια τή λογική23. Ἄλλωστε ἡ διπλῆ ἔκκλητος, ἡ ὁποία καθιεροῦται γιά 
τούς Ἐπισκόπους μέ τούς παραπάνω κανόνες δέν ἦταν ἄγνωστη 
οὔτε στούς μέχρι τότε θεσπισμένους κανόνες ἀπό τήν ἐκκλησία, οὔτε 
καί στήν παράλληλη βυζαντινή πολιτική νομοθεσία24. Ἄλλωστε θά 
ἦταν ἄνιση μεταχείρηση ἕνας κληρικός νά μποροῦσε νά ἐφεσιβάλει 
μιά καταδικαστική ἀπόφαση τῆς ἐπαρχιακῆς συνόδου ὑπό τόν Μη
τροπολίτη στή ςύνοδο τῆς Διοικήσεως ὑπό τόν Ἔξαρχο. Ἕνας Μη
τροπολίτης ἤ ὁ ἴδιος ὁ Ἔξαρχός της ὅμως θά ἐκρίνετο μόνο ἀπό τή 
ςύνοδο τῆς Διοικήσεως εὑρισκόμενος σέ μειονεκτική θέση, ἐάν δέν 
εἶχε τή δυνατότητα προσφυγῆς στόν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπό
λεως. Παρόμοια σέ μειονεκτική θέση θά εὑρίσκοντο καί Μητρο
πολῖτες καί Ἔξαρχοι τῶν ἄλλων πατριαρχικῶν θρόνων σέ σχέση μέ 

22. ρ.Π. Β΄, 237 καί 258259.
23. Βλ. ἐκτενέστερα τήν ἑρμηνεία τῶν κανόνων αὐτῶν, Κυρίλλου (ἐπισκόπου 

Ἀβύδου), Ὁ Θρόνος τῆς Κωνσταντινουπόλεως στό Πηδάλιο καί τό Πατριαρχεῖο 
Μόσχας, Ἔκδοσις Ἱερᾶς Θεολογικῆς ςχολῆς Χάλκης, Κωνσταντινούπολις 2019, 
ἰδιαίτερα σελ. 124141.

24. Βλ. Βασ. ιΧ, 1,7 /Βασ. ιΧ 1,53/ Βασ. 9.2.27/Βασ. ιΧ, 1, 159. Synopsis 
Basilicorum, E, IX: «Περί Ἐκκλήτου καί τινές δύνανται ἐκκαλεῖται». (ι.Π. Ζέπος, 
Jus Graecoromanum E΄, Aalen 1962, 257). Bλ. καί σχόλιο τοῦ Βαλσαμῶνος στόν 
3ο Κανόνα τῆς ςαρδικῆς: «… οἱ γάρ νόμοι … διορίζονται πᾶσαν ἔκκλητον δέχε
σθαι, οὐ μόνον ἅπαξ ἀλλά καί δίς» (ρ.Π. Γ΄, 236237).
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αὐτούς τοῦ θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐάν μποροῦσαν νά 
κριθοῦν μόνο ἀπό τή ςύνοδο τῆς Διοικήσεώς τους, χωρίς νά ἔχουν 
τή δυνατότητα προσφυγῆς στόν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 
Κατάργηση τῆς δυνατότητας προσφυγῆς στόν θρόνο τῆς Κωνστα
ντινουπόλεως θά ἦταν ἄμεση παραβίαση τοῦ γράμματος καί τοῦ 
πνεύματος τοῦ Κανόνα.

• Ἡ αὐθεντική ἑρμηνεία τῶν κανόνων 9 καί 17 τῆς Χαλκηδόνας 
δέν μπορεῖ νά εἶναι διαφορετική ἀπό αὐτή πού παρέχει ἡ διαχρο
νική ἐκκλησιαστική πράξη, δηλ. δέν μπορεῖ νά εἶναι διαφορετική 
ἀπό αὐτή πού ἔδωσε ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία. Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται 
τά ὅσα ἀναφέρει ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νεῖλος25 
(1382) πρός τόν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης: «καί εἰ βούλει μαθεῖν 
τοῦ πατριάρχου προνόμιον, ἀπό τῶν ἱερῶν κανόνων τῆς ἁγίας καί 
οἰκουμενικῆς δ΄ συνόδου τοῦτο μαθήσει, τοῦ ἐνάτου τε φημί καί τοῦ 
ἑπτακαιδεκάτου, ἵνα μή μακρόν ἀποτείνωμεν λόγον...»

• Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπό τούς κανόνες 9 καί 17 τῆς Χαλκηδόνας 
θά πρέπει νά ἔχει κανείς πάντοτε ὑπ᾽ ὄψιν του, ὅτι ὁ θρόνος τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως ἔλαβε ἤδη ἀπό τόν καιρό τῆς Β΄ οἰκουμενικῆς 
τά ἴσα πρεσβεῖα μέ τή ρώμη26. Αὐτό δέν σημαίνει τίποτα ἄλλο παρά 
τό ὅτι στόν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀναγνωρίστηκε τό 
προνόμιο νά δέχεται Ἐκκλήτους γιά ὑποθέσεις ἀναφυόμενες στά 
πατριαρχεῖα τῆς Ἀνατολῆς. Διαφορετικά ἡ ἔννοια τῶν ἴσων πρε
σβείων δέ θά εἶχε κανένα νόημα. Ὅπως ἡ ρώμη διά τῶν κανόνων 
3, 4 καί 5 τῆς ςαρδικῆς27 εἶχε τό προνόμιο νά ἀποδέχεται Ἐκκλή
τους, κατά τόν ἴδιο τρόπο μέ τήν ἐξίσωση τῶν πρεσβείων μεταξύ 
ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τόν καιρό τῆς Β΄ οἰκουμε
νικῆς ἀπέκτησε τό ἴδιο προνόμιο. Αὐτό σημαίνει, ὅτι ὁ θρόνος τῆς 
Κωνσταν τινουπόλεως, ὡς ἐχούσης τά προνόμια τῆς ἀρχαίας ρώμης, 
θά εἶχε τό προνόμιο ἀποδοχῆς Ἐκκλήτου, ἀκόμα καί ἄν δέν εἶχαν 
θεσπιστεῖ οἱ κανόνες 9 καί 17 τῆς Χαλκηδόνας. Ἔτσι ἡ ἀναγνώριση 
ἀποδοχῆς Ἐκκλήτου στόν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως διά τῶν 
κανόνων 9 καί 17 τῆς Χαλκηδόνας ἔχει χαρακτῆρα διαπιστωτικό 

25. F. MiklosichJ. Müller, Acta et Diplomata Graeca Medii Aevi I, vol. 2, 
Vienne 1860, 40.

26. ρ.Π. Β΄, 281: «… Καί τῷ αὐτῷ σκοπῷ κινούμενοι οἱ ἑκατόν πεντήκοντα… »
27. ρ.Π. Γ΄, 233234, 238, 239240.
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καί ὄχι χαρακτῆρα συστατικό. Τοῦτο δέ γιά δύο λόγους: Ἀφ’ ἑνός 
μέν λόγῳ τῆς διαμορφώσεως τοῦ σχετικοῦ ἐθίμου καί ἀφ’ ἑτέρου ἐξ 
αἰτίας τῆς ἰσότητας τῶν πρεσβείων μέ τή ρώμη. 

• Ὅλα τά ἀνωτέρω ἐπιβεβαιώνονται ἀπό βυζαντινούς κανονο
λόγους καί ἑρμηνευτές. 

α. Ὁ Ἀριστηνός28 ἐπισημαίνει: «... τό δικάζεσθαι μητροπολίτην 
τελοῦντα ὑφ᾽ ἕτερον πατριάρχην, παρά πατριάρχῃ ἑτέρῳ, εἰ μή μό
νον τῷ Κωνσταντινουπόλεως (ἐδόθη)».

β. Ὁ Βαλσαμών29, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ τό δικαστήριον τοῦ θρόνου τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως ὡς τό ὑπέρτατο «διά τήν τοῦ θρόνου ὑπερο
χήν» ἐπισημαίνει: «τά μέντοι ὁρισθέντα περί τοῦ Πάπα ἐκκληπτέον 
καί εἰς τόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, διά τό ἐπί πᾶσιν ὁμοί
ως καί τοῦτον τῷ Πάπα τιμηθῆναι ἀπό διαφόρων κανόνων».

γ. Ὁ Ζωναρᾶς30, ὁ ὁποῖος ρητά ἐπισημαίνει, ὅτι μέ τή θέλησή 
τους καί ὄχι «ἄκοντας» μποροῦν νά κριθοῦν Μητροπολῖτες ἄλλης 
δικαιοδοσίας ἀπό τόν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Τό κείμενο 
τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας – δυστυχῶς, ἐπειδή δέν τό συμφέρει ἡ 
ἑρμηνεία τοῦ Ζωναρᾶ τόν παρερμηνεύει, μιά παρερμηνεία πού μπο
ρεῖ μόνο νά ἀπευθύνεται σέ ἀδαεῖς καί ὄχι σέ αὐτούς πού τοὐλάχι
στον γνωρίζουν ἑλληνικά. Γιά νά ἀναφερθοῦμε καί σέ ἕνα ἀκόμα 
ἀπόσπασμα τοῦ Ζωναρᾶ, ἐπισημαίνει τά ἑξῆς ὁ Ζωναρᾶς31 γιά τά 
ἴσα Πρεσβεῖα Κωνσταντινουπόλεως καί ρώμης: «ὡς ἡ πάλαι ρώμη, 
δεῖ αὐτήν (δηλ. τήν Κωνσταντινούπολιν) καί ἐν τοῖς ἐκκλησιαστι
κοῖς προνομίοις, ὡς ἐκείνην (δηλ. τήν ρώμην) τιμᾶσθαι, πασῶν τῶν 
ἄλλων προτιμωμένων Ἐκκλησιῶν...»

δ. Ὁ Ματθαῖος Βλάσταρης32 ἐπισημαίνει, ὅτι ὁ θρόνος τῆς Κων
σταντινουπόλεως ἔχει τό δικαίωμα καί τό προνόμιο, «τά ἐν τοῖς 
ἄλλοις θρόνοις γινομένας ἀμφισβητήσεις ἐπιτηρεῖν καί διορθοῦσθαι 
καί πέρας ἐπιτιθέναι ταῖς κρίσεσιν».

• Τίς ἀπόψεις αὐτές τῶν βυζαντινῶν κανονολόγων ἐπιβεβαιώνει 
καί ἡ μεταγενέστερη μεταβυζαντινή ἐκκλησιαστική πράξη πού φτά

28. ρ.Π. Β΄, 240 (σχόλιο στόν 9 Κανόνα τῆς Χαλκηδόνας).
29. ρ.Π. Γ΄, 149 (σχόλιο στόν 12 Κανόνα τῆς ςυνόδου στήν Ἀντιόχεια), 237 

(σχόλιο στόν 3 Κανόνα τῆς ςαρδικῆς).
30. ρ.Π. Β΄, 260 (σχόλιο στόν 17 κανόνα τῆς Χαλκηδόνας).
31. ρ.Π. Β΄, 282 (σχόλιο στόν 28 κανόνα τῆς Χαλκηδόνας).
32. ρ.Π. ςΤ΄, 428429.
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νει μέχρι σήμερα. (λόγῳ συντομίας παρατίθενται ἐλάχιστα ἐνδεικτι
κά παραδείγματα).

1. Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Ματθαῖος33 καθαιρεῖ τόν Ἀρχιεπίσκο
πο Κύπρου Ἀθανάσιο (1600).

2. Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Παρθένιος34 κηρύσσει ἔκπτωτο τόν 
Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Παΐσιο (1665).

3. Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Διονύσιος Δ΄35 καθαιρεῖ 
τόν Πατριάρχη Ἀντιοχείας Κύριλλο (1672).

4. Ὁ ςυνοδικός Τόμος36 ἐπί Κωνσταντινουπόλεως Καλλινίκου Β΄ 
(1688) ἐπικυρώνει τά δίκαια τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ἐπί τοῦ 
Ὄρους ςινᾶ, ἀναφερόμενος στίς πολλαπλές κρίσεις «τοῦ οἰκουμε
νικοῦ κριτηρίου» τῆς Κωνσταντινουπόλεως περί τούτου.

5. Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Γαβριήλ Γ΄ ἐπικυρώνει37 τήν καθαίρε
ση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Γερμανοῦ (17021707).

6. Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Παΐσιος Β΄ (1746) καθαιρεῖ38 τελεσί
δικα τόν Μητροπολίτη Χαλεπίου Γεράσιμο, ὡς λατινόφρονα.

7. Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος κηρύσσει ἔκπτωτο39 τόν 
Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Θεόφιλο (1825).

8. Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Ἄνθιμος ςΤ΄ ἐπικυρώνει40 σχετική 
ἀπόφαση τοῦ θρόνου τῶν Ἱεροσολύμων καί κηρύσσει ἔκπτωτο τόν 
Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Κύριλλο Β΄ (1872).

9. Τό 1909 ὁ οἰκουμενικός θρόνος ἀναγνωρίζει τήν ἀμφισβητού
μενη ἐκλογή τοῦ Ἱεροσολύμων Δαμιανοῦ41.

10. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας δοκιμασθεῖσα τό 1998 ἐξ αἰτίας 

33. Κ. Δελικάνης, Πατριαρχικά Ἔγγραφα, Β΄, Κωνσταντινούπολις 1902, 549.
34. Κ. Δελικάνης, Πατριαρχικά Ἔγγραφα, Β΄, 79.
35. Κ. Δελικάνης, Πατριαρχικά Ἔγγραφα, Β΄, 159164.
36. Κ. Δελικάνης, Πατριαρχικά Ἔγγραφα, Β΄, 410422, 480.
37. Κ. Δελικάνης, Πατριαρχικά Ἔγγραφα, Β΄, 566574.
38. Κ. Δελικάνης, Πατριαρχικά Ἔγγραφα, Β΄, 190.
39. Κ. Δελικάνης, Πατριαρχικά Ἔγγραφα, Β΄, 48.
40. Χρ. Παπαδόπουλος, Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, Θεσσα

λονίκη 2010 (Ἀνατ. ἔκδ. 1970), 837 ἑξ.
41. Α. Κartaschoff, Τό τῆς ἐκκλήτου δικαίωμα τῶν οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν 

ἐν τῇ πράξει, Ὀρθοδοξία (1948) 297.

-3-Kyrillos Avidou-Oukrania_ no 23.indd   32 11/11/2020   1:29:22 µµ



H ΑὐτοκέφΑλη EκκλησίΑ τησ οὐκρΑνίΑσ

33

σχίσματος42 καί τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ἐξ αἰτίας τοῦ προ
βλήματος πού εἶχε δημιουργηθεῖ σχετικά πρόσφατα μέ τόν Πατρι
άρχη Εἰρηναῖο43 ἀπετάνθησαν πρός τό οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
γιά τήν ἐπίλυση τοῦ προβλήματός τους.

Ἀνακεφαλαιώνοντας αὐτή τήν ἑνότητα καί συνοψίζοντας μπο
ροῦμε ἀδιαμφισβήτητα νά συμπεράνουμε, ὅτι ὁ οἰκουμενικός θρό
νος καί ἐξ αἰτίας τῶν ἴσων Πρεσβείων μέ τή ρώμη καί ἐπί τῇ βάσει 
τῶν κανόνων 9 καί 17 τῆς Χαλκηδόνος καί σύμφωνα μέ τίς ἀπόψεις 
τῶν Κανονολόγων καί σύμφωνα μέ τή διενεκῆ ἐκκλησιαστική πρα
κτική ἔχει τό ἀναμφισβήτητο δικαίωμα νά δέχεται Ἐκκλήτους γιά 
ἐπίδικες ὑποθέσεις ἔξω ἀπό τή δική του δικαιοδοσία. Αὐτοῦ τοῦ 
δικαιώματος ἔκαναν χρήση καί ὁ πρώην Κιέβου Φιλάρετος καί ὁ 
πρώην λβίβ Μακάριος. 

Τό οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἔπραξε αὐτό πού ἐπιβεβαίωσαν οἱ 
4 Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς44 στήν ἐπί Πατριάρχου Διονυσίου Γ΄ 
(1663) ςύνοδο: «αἱ ὑποθέσεις πᾶσαι τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τόν τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως Θρόνον ἀναφέρονται καί παρ’ αὐτοῦ τάς 
ἀποφάσεις λαμβάνουσιν ὡς τά ἴσα πρωτεῖα κατά τούς κανόνας 
ἔχον τος τῆς παλαιᾶς ρώμης». Τό οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἔπραξε 
αὐτό, τό ὁποῖο γράφουν οἱ 4 Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς στή ςυνο
δική τους Ἐπιστολή (1848), πρός τόν Πάπαν Πῖον Θ΄, ὅτι δηλ. ὁ 
θρόνος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐπιλαμβανόμενος ὑποθέσεων ἔξω 
ἀπό τή δικαιοδοσία του συνιστᾶ τό ὑπέρτατο κριτήριο45. 

ιV. Ἡ ἀναγνώριση τῶν χειροτονιῶν γενομένων  
ἐκτός τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας

Ἡ σχέση τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας μέ τούς ἐκτός αὐτῆς εὑρι
σκομένους αἱρετικούς καί σχισματικούς εἶναι ἀπό τά πλέον ἐνδια

42. Βλ. Ἐπιστολή τοῦ Μακ. Πατριάρχου ςόφιας, Ὀρθοδοξία (1998) 621.
43. Ἐπιστολή τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου περί τῆς δια

γραφῆς τοῦ Πατριάρχου Εἰρηναίου ἀπό τά Δίπτυχα, Ἐκκλησία 82 (2005) 526527 
καί Ἀπόστολος Βαρνάβας 66 (2005) 291. Κ. Δελικάνης, Πατριαρχικά Ἔγγραφα, 
Γ΄, 102103. Ἰ. Καρμίρης, Τά Δογματικά καί ςυμβολικά Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου 
Καθολικῆς Ἐκκλησίας, Τόμ. ιι, Ἐν Ἀθήναις 1953, 905925.

44. Κ. Δελικάνης, Πατριαρχικά Ἔγγραφα, Γ΄, 102103. 
45. Ἰ. Καρμίρης, Τά Δογματικά καί ςυμβολικά Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Κα

θολικῆς Ἐκκλησίας, Τόμ. ιι, Ἐν Ἀθήναις 1953, 916.
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φέροντα θέματα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καί τοῦ Κανονικοῦ 
Δικαίου. Θά ἀνέμενε ἴσως κανείς στίς περιπτώσεις αὐτές ἡ Ἐκκλη
σία ἀδιακρίτως νά θεωρεῖ τά ἐκτός αὐτῆς τελούμενα μυστήρια ὡς 
παντελῶς ἄκυρα καί ἀνυπόστατα, ἀκολουθουμένης τῆς σχετικῆς 
θεωρήσεως ἐπί τοῦ προκειμένου τοῦ Φιρμιλιανοῦ καί τοῦ Ἁγ. Κυ
πριανοῦ46. Θά ἀνέμενε νά ἰσχύει ὡς ἀπαρέγκλιτος καί ἀπαραβίαστος 
γενική ἀρχή αὐτό πού διατυπώνει ὁ Μ. Βασίλειος47 στήν ἐπιστολή 
του πρός τόν Ἀμφιλόχιο Ἰκονίου: «οἱ δέ τῆς Ἐκκλησίας ἀποστάν
τες, οὐκ ἔτι ἔσχον τήν χάριν τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾽ ἑαυτούς ἐπέ
λιπε γάρ ἡ μετάδοσις τῷ διακοπῆναι τήν ἀκολουθίαν. Καί συνεχίζει: 
«οἱ δέ ἀπορραγέντες, λαϊκοί γενόμενοι, οὔτε τοῦ βαπτίζειν οὔτε τοῦ 
χειροτονεῖν εἶχον τήν ἐξουσίαν, οὐκέτι δυνάμενοι χάριν Πνεύματος 
Ἁγίου ἑτέροις παρέχειν ἦς αὐτοί ἐκπεπτώκασι». Ἐδῶ ὁ Μ. Βασίλει
ος ἀναφέρεται στούς Καθαρούς, οἱ ὁποῖοι ἀνῆκαν στούς «ἀπεσχι
σμένους», δηλ. στούς σχισματικούς. 

Ἐντυπωσιακά ὅμως εἶναι τά παρακάτω. Ὁ ἴδιος ὁ Μ. Βασίλειος, 
γνωρίζοντας, ὅτι ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες τῆς Ἀσίας «οἰκονομίας ἕνε
κα τῶν πολλῶν» τούς ἀναγνωρίζουν τό βάπτισμα καί δέν τούς ἀνα
βαπτίζουν, συναντιλήπτορας τῶν ἀναγκῶν τῆς περίστασης, ἀπο
φαίνεται καί αὐτός: «ἔστω (αὐτό) δεκτόν». Τά πράγματα ὅμως γί
νονται περισσότερο παράδοξα, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Μ. Βασίλειος ἔρχεται 
νά κρίνει τό κακούργημα, δηλ. τό ἔγκλημα τῶν Ἐγκρατιτῶν. Ἐνῶ 
κατ᾽ ἀρχήν ἀπορρίπτει τό βάπτισμά τους, ἐπισημαίνει μετά ἀπό 
λίγο, ὅτι ἐπειδή διαμορφώθηκε ἕνα ἀντίθετο ἔθος (ἔθιμο) καί ἡ μή 
ἀναγνώριση τοῦ βαπτίσματος θά ἦταν ἐμπόδιο «τῇ καθόλου οἰκο
νομίᾳ», γι’ αὐτό «πάλιν τῷ ἔθει χρηστέον καί... ἀκολουθητέον». Τό 
πλέον ὅμως παράδοξο εἶναι, ὅτι ὁ Μ. Βασίλειος ἀποδέχεται τίς 
χειροτονίες τοῦ ςατορνίνου καί τοῦ Ζωίνου, τούς ὁποίους «ἀπ᾽ ἐκεί
νης ὄντας τῆς τάξεως, προσεδεξάμεθα εἰς τήν καθέδραν τῶν Ἐπι
σκόπων»48. Αὐτό σημαίνει, ὅτι ὁ Μ. Βασίλειος ἀποδίδει τήν κανο

46. Ἐπιστ. 75 τοῦ Φιρμιλιανοῦ πρός τόν Κυπριανό καί ἐπιστ. 70 τοῦ Κυπριανοῦ 
πρός ἀφρικανούς Ἐπισκόπους. Βλ. Saint Cyprien, Correspondance, Μετ. Le 
Chanoine Bayard, Paris 1925, 303 καί 253: «…pro certo tenentes naminem baptizari 
foris extra ecclesiam posse, cum sit baprisma unum in sancta ecclesia…»

47. ρ.Π. Δ΄, 90.
48. ρ.Π. Δ΄, 91.
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νικότητα σέ ἀβάπτιστους, μή κεχρισμένους καί ἀχειροτόνητους, 
ὅπως θά μποροῦσε νά ἰσχυρισθεῖ κάποιος σήμερα.

Προκαλεῖ πράγματι μεγάλη ἀπορία, πῶς ὁ Μ. Βασίλειος ὄχι μόνο 
ἀναγνωρίζει ἕνα βάπτισμα, ἀλλά καί τή χειροτονία πού δέν τελέ
στηκε στούς κόλπους τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ὅταν ἐξετάσει 
κανείς μέ προσοχή περιπτώσεις πού συναντᾶ κανείς στήν Ἐκκλη
σιαστική Ἱστορία, ἀλλά καί σέ κείμενα ἄλλων σχετικῶν ἱερῶν κα
νόνων, ἡ ἀπορία ὄχι μόνο δέν λύνεται, ἀλλά ἐντείνεται ἀκόμα πε
ρισσότερο. Διαβάζουμε π.χ. στόν 68ο κανόνα τῆς ςυνόδου στήν 
Καρθαγένη (419), ὅτι Δονατιστές κληρικοί θελήσαντες νά ἀποκα
ταστήσουν τήν κοινωνία τους μέ τήν κανονική Ἐκκλησία, γίνονται 
δεκτοί στούς οἰκείους ἱερατικούς βαθμούς. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ 
διάταξη τοῦ Κανόνα: «... οἱ χειροτονηθέντες ἐν τῷ τῶν Δονατιστῶν 
μέρει, ἐάν πρός τήν καθολικήν πίστιν διορθωθέντες μετελθεῖν θελή
σοιεν, μή κατά τήν περαματική σύνοδον μή δεχθῶσιν ἐν ταῖς οἰκεί
αις τιμαῖς, ἀλλά μᾶλλον οὗτοι προσδεχθῶσι, δι᾽ ὧν τῇ καθολικῇ 
γίνεται πρόνοια49».

Ὅταν λοιπόν οἱ Δονατιστές, τῶν ὁποίων οἱ δοξασίες χαρακτη
ρίζωνται ὡς «πλάνη», γίνονται δεκτοί στήν ἑνότητα τῆς Καθολικῆς 
Ἐκκλησίας, ἀναγνωριζομένης τῆς χειροτονίας τῶν κληρικῶν τους, 
τί θά ἔπρεπε ἤ θά πρέπει νά γίνεται μέ σχισματικούς καθ᾽ ὅλα Ὀρθό
δοξους περί τήν πίστιν;

ςτό σημεῖο αὐτό εἶναι ἀναγκαία μία νοηματική παρένθεση, γιά νά 
τονισθεῖ, ὅτι ἡ Ἐκκλησία καθόριζε καί καθορίζει κάθε φορά τή σχέση 
της μέ τούς ἐκτός αὐτῆς εὑρισκομένους αἱρετικούς καί σχισματικούς 
μέ κριτήριο, ὄχι μόνο καί ἀποκλειστικά τή βαρύτητα τῆς ἀπόκλισης 
ἀπό τήν Ὀρθοδόξη πίστη, ἀλλά τήν ἐχθρική ἤ μή διάθεσή τους πρός 
τήν κανονική Ἐκκλησία, ἀλλά καί (κυρίως) μέ καθαρά ποιμαντικά 
κριτήρια, προκειμένου νά οἰκονομήσει τήν ἔνταξη τῶν ἐκτός αὐτῆς 
εὑρισκομένων στήν κανονικότητα. Ὅταν διαβάζει κανείς π.χ. τόν 95. 
κανόνα τῆς ςυνόδου τοῦ Τρούλλου50 διαπιστώνει, ὅτι οἱ μέν Καθαροί 
καί οἱ Τεσσαρακαιδεκατίτες ἐγίνοντο δεκτοί διά Μύρου, ἐνῶ ἀντίθε
τα Νεστοριανοί, Εὐτυχιανιστές καί ςεβηριανοί ἐγίνοντο δεκτοί χωρίς 
Μύρο, ἁπλά μέ τήν ἐπίδοση λιβέλλου. Ἐρωτᾶ λοιπόν κανείς: Πῶς 
εἶναι δυνατόν οἱ περιπεσόντες σέ βαρύτατες χριστολογικές αἱρέσεις 

49. ρ.Π. Γ΄, 479.
50. ρ.Π. Β΄, 529531.
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νά κρίνωνται ἐπιεικέστερα ἀπό ἐκείνους πού διαφοροποιοῦντο ὡς 
πρός τό ἡμερολόγιο καί τόν ἑορτασμό τοῦ Πάσχα; Ἡ ἀπάντηση στό 
ἐρώτημα αὐτό μπορεῖ μόνο νά δοθεῖ, ἐάν συνειδητοποιήσει κανείς, 
ὅτι ἡ Ἐκκλησίᾳ «ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ» εἶναι ἐκείνη πού κάθε φορά κρίνει τή 
στάση της ἀνάλογα μέ τή συγκυρία μέ κριτήριο τήν οἰκονομία τῶν 
πραγμάτων ἀπέναντι στούς ἐκτός αὐτῆς εὑρισκομένους, ἀποτιμώ
ντας τό κάθε φορά πρακτέον. Εἶναι ἐξ ἄλλου ἀδιαμφισβήτητο, ὅτι 
γιά τό ὀρθόδοξο συνειδός ἡ Ἐκκλησία ὑπέρκειται τῶν ἱ. Κανόνων καί 
δέν ὑπέρκεινται οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας. Διαφορετικά δέν θά 
ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα ἄσκησης οἰκονομίας.

• Εἶναι γνωστή ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία ἡ ἱστορία τοῦ 
σχισματικοῦ Μελιτίου λυκοπόλεως καί τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ χειροτονη
θέντων 29 Ἐπισκόπων51. Ἡ Α΄ οἰκουμενική ςύνοδος52 ἐδέχθη σέ 
ἐκκλησιαστική κοινωνία τούς χειροτονηθέντες ἀπό τόν Μελίτιο. 
Ἐδῶ δέν πρέπει νά ἀποκρυβεῖ, ὅτι ἡ ἀναγνώριση τῆς κανονικότη
τας προϋποθέτει τή χειροθεσία (ἤ μυστικωτέρα χειροτονία53) πού σέ 
καμιά περίπτωση ὅμως δέ συνιστᾶ ἀναχειροτονία54. Ἐάν ἐπρόκειτο 
περί αὐτοῦ, αὐτό θά ἐγίνετο ἀπολύτως σαφές. Τό πλέον παράδοξο 
ὅμως ἐδῶ εἶναι, ὅτι ἀναγνωρίζεται ἡ χειροτονία σχισματικῶν Ἐπι
σκόπων πού τελέστηκε ὄχι ἀπό τρεῖς ἤ τοὐλάχιστον δύο Ἐπισκό
πους, ἀλλά ἡ χειροτονία πού τελέστηκε ἀπό ἕνα Ἐπίσκοπο, δηλ. 

51. ςωκράτους, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία ι, 9 (PG 67, 8081). Θεοδωρήτου, 
Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, ι, 8 (PG 82, 929ΑΒ) καί Γελασίου, Ἐκκλησιαστική Ἱστο
ρία, ιι, 33 (PG 85, 1340Α). Βλ. καί ςπ. Μήλια, ςυνάθροισις Ἱερῶν Κανόνων, Τόμ. 
Α΄, 1761, 1901.

52. ςυνοδική Ἐπιστολή (τῆς Α΄ οἰκουμενικῆς ςυνόδου): «Τῇ ἁγίᾳ καί μεγάλῃ 
χάριτι Θεοῦ Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίᾳ, καί τοῖς κατ̓ Αἴγυπτον, καί λιβύην καί Πεν
τάπολιν ἀγαπητοῖς ἀδελφοῖς, οἱ ἐν Νικαίᾳ συναχθέντες, καί τήν μεγάλην καί 
ἁγίαν σύνοδον συγκροτηθέντες ἐπίσκοποι, ἐν Κυρίῳ χαίρειν». PG 82, 928B932B.

53. ςτήν ἔκδοση τῆς ἐπιστολῆς ὑπό τοῦ J.P. Migne (PG 82, 929930, ὑπ. 40), 
παρατηρεῖται, ὅτι ἡ ρήτρα αὐτή δέν ἀναγράφεται σέ ὅλους τούς Κώδικες: «Abesse 
haec: μυστ. χειρ. βεβ. a quibusdam codibus, ait Casaubonus».

54. Αὐτό ἀποδέχεται καί ὁ Πρόεδρος τῆς Ζ΄ οἰκουμενικῆς ςυνόδου Ἅγιος 
Ταράσιος, ἑρμηνεύοντας τόν nicorum, Series Secunda, Vol. Tertium, Rars Prima, 
Berolini 2008, 70 (ed. Er. Lamberz): «… Καί πῶς νοεῖτε τόν χειροθετούμενον; … 
Μήπως ἐπ’ εὐλογίας ἐνταῦθα τήν χειροθεσίαν λέγει καί οὐχί ἐπί χειροτονίας». Βλ. 
καί Β. Γιαννόπουλος, Ἡ ἀποδοχή τῶν Αἱρετικῶν κατά τήν Ζ΄ οἰκουμενικήν ςύ
νοδον, Θεολογία 59 (1988) 538, ὑποσ. 10: «Πρέπει νά ἀποκλεισθῇ ἡ ἰδέα τῆς 
ἀναχειροτονίας τῶν Καθαρῶν καί τῶν Μελιτιανῶν».
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τόν Μελίτιο λυκοπόλεως. Ἡ περίπτωση ὅμως αὐτή, δηλ. ἡ ἀνα
γνώριση χειροτονίας τελεσθείσης ὑπό ἑνός μόνον ἐπισκόπου δέν 
εἶναι ἄγνωστη στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία. Ὅταν στά χρόνια τοῦ 
Μ. Ἀθανασίου ὁ Ἐπίσκοπος Φίλων χειροτόνησε μόνος ὡς Ἐπίσκο
πο Παλαιβίσκης τόν ςιδήριο, ἡ χειροτονία αὐτή ὄχι μόνο δέν θεω
ρήθηκε ἄκυρη, ἀλλά ἀναγνωρίστηκε καί ἀπό τόν Μ. Ἀθανάσιο προ
ήχθη δέ σέ Μητροπολίτη Πτολεμαΐδος. Ὁ Εὐάγριος χειροτονήθηκε 
Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας (388392) ἀπό ἕναν Ἐπίσκοπο, τόν Παυλῖνο 
καί αὐτοῦ δέ ἡ χειροτονία δέν ἀκυρώθηκε55. Ἡ Δ΄ οἰκουμενική ςύ
νοδος στά πρακτικά της μᾶς πληροφορεῖ γιά τίς χειροτονίες Ἐπι
σκόπων πού τέλεσε μόνος ὁ Ἀγκύρας Εὐσέβιος. Ὁ Εὐσέβιος π.χ. 
χειροτόνησε καί ἐνεθρόνισε μόνος τόν Γαγγρῶν Καλλίνικο, χωρίς 
ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου νά ἀμφισβητηθεῖ ἡ χειροτονία του56. 

Τό θαυμαστό ὕφος καί βάθος τῆς οἰκονομίας τῆς Ἐκκλησίας πού 
ὑπερβαίνει τούς Κανόνες μαρτυρεῖ ἡ χειροτονία τοῦ Ἁγίου Γρηγο
ρίου Νεοκαισαρείας, ὁ ὁποῖος ἐχειροτονήθη ἐπίσκοπος ἀπό μόνο 
τόν Ἀμασείας Φάσιδα, χωρίς τή φυσική παρουσία τοῦ Γρηγορίου, 
εὑρισκόμενον εἰς ἀπόστασιν πορείας 3 ἡμερῶν. Τό γεγονός αὐτό 
μαρτυρεῖται καί ὑπό τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου Νύσσης57, τοῦ Ἁγ. Νικοδή
μου στό Πηδάλιο58 κ.λπ. Μήπως ἐντυπωσιακή δέν εἶναι καί ἡ περί
πτωση τοῦ Ὁσίου Δανιήλ τοῦ ςτυλίτου (409493) χειροτονηθέντος59 
ἀπό τόν Πατριάρχη Γεννάδιο (458471); 

55. Θεοδωρήτου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, PG 82, 1248 C.
56. Mansi 7,449. Γιά εἰδικές ἐξαιρετικές, ὑπαρκτές ὅμως περιπτώσεις ἐπισκο

πικές χειροτονίες ὑπό ἑνός μόνο ἐπίσκοπου, βλ. καί Μητρ. Ἠλιουπόλεως Γεννά
διος, Ἡ ὑπό πλειόνων τοῦ ἑνός Ἐπισκόπων χειροτονία ἐπισκόπου, Ὀρθοδοξία 
43 (1929) 291297.

57. Γρηγορίου Νύσσης, Εἰς τόν βίον τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θαυματουργοῦ, 
PG 46, 909 Β΄: «..ὁ Φαίδιμος, οὐδέν προσχών τῷ μεταξύ διαστήματι, ᾧπερ ἀπό 
τοῦ Γρηγορίου διείργετο (τριῶν ἡμερῶν ὁδόν ἐκεῖνον ἀπέχοντος), ἀλλά πρός τόν 
Θεόν ἀναβλέβας … ἀντί χειρός ἐπάγει τῷ Γρηγορίῳ τόν λόγον ἀφιερώσας τόν 
σωματικῶς οὐ παρόντα καί ἀποκληρώσας αὐτῆς τήν πόλιν ἐκείνην».

58. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Πηδάλιον, Θεσσαλονίκη 1991, 551552: «Τήν τῶν 
Ἑλλήνων δέ ἅπασαν παιδείαν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μαθών πρότερον καί μαθητής ὕστε
ρον τοῦ Ὠριγένους γενόμενος, οὕτω μετά ταῦτα ὑπό Φαιδίμου τοῦ τῆς Ἀμασεί
ας ἐπισκόπου, μακράν μέν ἀπέχοντος τῷ τόπῳ, πλησίον δέ ὄντος τῷ ἀπερι
γράπτῳ τῆς χάριτος, ἐκ θείας ἐμπνεύσεως, χειροτονεῖται τῆς κατά Πόντον (ἤτοι 
τήν Μαύρην θάλασσαν) Νεοκαισαρείας Ἐπίσκοπος.

59. Βίος καί Πολιτεία τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Δανιήλ τοῦ ςτυλίτου (ὑπό 
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• Ὁ Ἅγιος Μελέτιος Ἀντιοχείας60 πού χειροτόνησε καί τόν Μ. 
Βασίλειο καί τόν Ἅγ. Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο σέ διάκονο, ὁ ὁποῖος 
ἀποκατέστησε καί τόν Ἅγ. Γρηγόριο σέ Πατριάρχη Κωνσταντινου
πόλεως καί διετέλεσε Ἔξαρχος τῆς Β΄ οἰκουμενκῆς ςυνόδου εἶχε 
χειροτονηθεῖ ἀπό Ἀρειανούς. Ποτέ ὅμως δέν ἀμφισβητήθηκε ἡ χει
ροτονία του.

• Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων61 (313386) χειροτονήθηκε ἐπί
σης Ἐπίσκοπος ἀπό Ἀρειανούς (ἀπό τόν Ἀκάκιο Καισαρείας). ςτήν 
Ἐκκλησία ἔγινε δεκτός ὡς Ἐπίσκοπος, ὅπως καί οἱ χειροτονηθέντες 
ἀπό αὐτόν.

• Ὁ Ἅγιος Γερμανός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως62 (715
730) εἶχε χειροτονηθεῖ ἀπό Μονοθελῆτες.

• Ὅπως ἀναφέρεται στόν βίο τοῦ Ἁγίου Σάββα ὁ ἅγιος Ἰωάννης 
Ἱεροσολύμων χειροτονήθηκε ἀπό ςεβηριανούς63.

• ςτήν Β΄ οἰκουμενική ςύνοδο (381) παρεκάθησαν Ἐπίσκοποι 
πού εἶχαν χειροτονηθεῖ ἀπό Ἀρειανούς, (ἀπό τόν Ἀκάκιο Καισαρεί
ας) μετά τήν καταδίκη τῆς αἵρεσης ἀπό τήν Α΄ οἰκουμενική64 (325).

ςυμεών τοῦ Μεταφραστοῦ). PG 116, 1001 Α: «… ὁ ἐπίσκοπος … τί ποιεῖ; Κάτω
θεν μέν ἐπιτρέπει τῷ ἀρχιδιακόνῳ τάς συνήθεις εὐχάς ὑπαγορεῦσαι· αὐτός δέ 
προσευξάμενος χειροτονεῖ τόν μέγαν καί μή παρόντα πρεσβύτερον…»

60. ςωκράτους, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία ιι, 44 καί V, 5c 493, 230232. ςωζο
μενοῦ, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, ιV, 28 καί ιΧ, 28. Ἀμφιλοχίου, λόγος εἰς Μ. 
Βασίλειον. ςπ. Μήλια, ςυνάθροισις, Β΄, 737740. Βλ. ὑποσ. 74.

61. ςωκράτους, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία ιι, V, 8. ςωζομενοῦ, Ἐκκλησιαστική 
Ἱστορία, ιV, 25, Vιιι, 7. Θεοδωρήτου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, 9 (ςυνοδικόν παρά 
τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ςυνόδου) PG 82, 1217: «Τῆς δέ γάρ μητρός ἁπασῶν τῶν 
Ἐκκλησιῶν τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις, τόν αἰδεσιμώτατον καί θεοφιλέστατον Κύριλλον 
ἐπίσκοπον εἶναι γνωρίζομεν, κανονικῶς τε παρά τῶν τῆς ἐπαρχίας χειροτονηθέντα 
πάλαι καί πλεῖστα πρός τούς Ἀρειανούς ἐν διαφόροις τόποις ἀθλήσαντα». 

62. ςπ. Μήλια, ςυνάθροισις, Β΄, 739. ςυμμετεῖχε ἐξ ἄλλου στήν καταδικάσασα 
τήν στ΄ οἰκουμενική Ψευδοσύνοδο τοῦ ἔτους 712. Θεοφάνους, Χρονογραφία, PG 
108, 773c: «Εὗρεν οὖν ὁμόφρονα (ὁ Φιλιππικός)… Γερμανόν τε τόν μετά ταῦτα 
Κωνσταντινουπόλεως θρόνον κατασχόντα ἐπίσκοπον, τόν τηνικαῦτα ὑπάρχοντα 
Κυζίκου …»

63. ςπ. Μήλια, ςυνάθροισις, Β΄, 740. Βλ. ὑπ. 78.
64. Ἱερ. Κοτσώνης, Ἡ κανονική ἄποψις περί τῆς ἐπικοινωνίας μετά τῶν Ἑτε

ροδόξων, Ἐν Ἀθήναις 1957, 176.
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• οἱ χειροτονηθέντες ἀπό τόν Μονοφυσίτη Πατριάρχη Πέτρο Γ΄ 
Μογγό († 489) Ἐπίσκοποι, ἐγένοντο δεκτοί στήν Ἐκκλησία ὡς Ἐπί
σκοποι65.

• οἱ περισσότεροι Ἐπίσκοποι πού μετεῖχαν στήν ςΤ΄ οἰκουμενι
κή ςύνοδο, οἱ ὁποῖοι εἶχαν χειροτονηθεῖ ἀπό τούς αἱρετικούς Πα
τριάρχες ςέργιο, Πύρρο, Πέτρο καί Παῦλο, ἦσαν προηγουμένως 
Μονοθελῆτες χειροτονηθέντες ἀπό Μονοθελῆτες66.

Τό πλέον ὅμως παράδοξο, ἴσως γιά κάποιους, γιά πολλούς ἤ 
λίγους, εἶναι ὅσα συμβαίνουν στήν Ζ΄ οἰκουμενική ςύνοδο, στήν α΄ 
καί β΄ συνεδρία. Εἶναι πράγματι τοὐλάχιστον περίεργα, ὅσα σπορα
δικά ἄστοχα ὑποστηρίζονται ἀπό κάποιους πού ὑπερακοντίζοντες 
τή διάκριση καί τήν οἰκονομία τῶν Πατέρων θεωροῦν, ὅτι διασφα
λίζουν τήν καθαρότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Τά ὅσα ἔγιναν στήν Α΄ καί 
Β΄ καί Γ΄ ςυνεδρία συνοψίζονται συμπερασματικά στήν γ΄ συνεδρία, 
ὅπου καταγράφονται τά ἑξῆς67: «... ἔδοξε τῇ ἁγίᾳ μεγάλῃ καί οἰκου
μενικῇ συνόδῳ ἀκολουθησάσῃ τοῖς πατρικοῖς καί ἐκκλησιαστικοῖς 
θεσμοῖς δέχεσθαι τούς ἐξ αἱρέσεως ἐπιστρέφοντας, ἔτι μήν καί τούς 
ὑπό αἱρετικῶν χειροτονηθέντας, ὀρθοδοξοῦντας προσλαμβάνε
σθαι». Ὁ πρόεδρος τῆς οἰκουμενικῆς ςυνόδου Ἅγιος Ταράσιος ἐπι
βεβαιώνει68: «Προλαβοῦσα ἡ ἁγία σύνοδος αὕτη ἀπεφήνατο, ἀκο
λουθοῦσα τοῖς ἁγίοις πατράσιν ἡμῶν, ὅτι τούς προσερχομένους ἐκ 
τῆς αἱρέσεως προσδέχεσθαι χρή, ἐάν ἑτέρα αἰτία οὐκ ἐκβάλλῃ τούς 
τοιούτους ἐκ τῆς ἱερατικῆς τάξεως». Τό συμπέρασμα ἀπό τή μελέ
τη τῶν πρακτικῶν τῆς Ζ΄ οἰκουμενικῆς ςυνόδου εἶναι, ὅτι ὁ Ἅγ. 
Ταράσιος ἀναγνωρίζει τή χειροτονία εἰκονομάχων Ἐπισκόπων, ἀκό
μα καί αὐτῶν πού εἶχαν χειροτονηθεῖ ἀπό αἱρετικούς καί τούς ἀπο
καθιστᾶ κανονικά στούς θρόνους τους. Χωρίς ἐδῶ νά μποροῦν νά 
καταγραφοῦν ἀναλυτικά ὅλα ὅσα διαδραματίστηκαν στήν Ζ΄ οἰκου
μενική ςύνοδο ὀφείλουν νά τονισθοῦν τά ἑξῆς σημεῖα:

65. Χρυσ. Παπαδόπουλος, Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἀλεξανδρείας, Ἀλεξάνδρεια 
1935, 433.

66. ςπ. Μήλια, ςυνάθροισις, Β΄, 740
67. Concilium Universale Nicaenum Secundum, Ed. Er. Lamberz, ACO, Series 

Secunda, 4,1, 224. (Walter de Gruyter, Berolini, MMVIII).
68. ACO 4,1, 230.
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1. οἱ ἐπιστρέφοντες εἰκονομάχοι δέν γίνονται δεκτοί μόνον ὡς 
Ἐπίσκοποι, ἀλλά ἐπανέρχονται στίς ἐπισκοπές, ἕδρες πού κατεῖχαν69.

2. Ἡ χειροθεσία πού προβλέπει ὁ 8. κανόνας τῆς Α΄ οἰκουμενικῆς 
ςυνόδου (περί Καθαρῶν) δέν εἶναι ἀναχειροτονία, ἀλλά ἁπλῆ εὐλο
γία70. ςτήν περίπτωση τῶν Εἰκονομάχων τελικά προκρίνεται ὡς 
οὐσιαστικό στοιχεῖο γιά τήν ἀποδοχή τους ἡ καταδίκη τῆς αἵρεσης 
καί ὄχι κάποια χειροθεσία.

3. Ὁ Εὐστάθιος ςεβαστείας (300380), υἱός τοῦ ἀρειανόφρονος 
Εὐλαλίου ςεβαστείας, παρότι κατεδικάσθη ὡς ἀρειανόφρων ἀπό τή 
ςύνοδο τῆς Μελιτηνῆς, ἀπεκατεστάθη στήν ἕδρα του καί ἐγένετο 
ἀποδεκτός καί ἀπό τόν Μ. Βασίλειο71.

4. ςύμφωνα μέ τήν Γ΄ οἰκουμενική ςύνοδο Μεσσαλιανοί κληρικοί 
γίνονται ἀποδεκτοί στήν κοινωνία τῆς Ἐκκλησίας ἄνευ ἀναχειρο
τονίας72.

5. Ὁ Ἅγ. Κύριλλος Ἀλεξανδρείας καλεῖ τόν Διάκονο Μάξιμο νά 
μή διακόπτει τήν κοινωνία πρός τόν Ἀντιοχείας Ἰωάννη, ἐπειδή ὁ 
τελευταῖος ἀποκατέστησε ἄμεσα τήν κοινωνία μέ πρώην Νεστορια
νούς. Τόν καλεῖ μάλιστα «μή ἀκριβολογεῖσθαι σφόδρα περί τούς 
μεταγινώσκοντας οἰκονομίας, ὡς ἔφην, δεῖται τό πρᾶγμα πολλῆς»73.

69. ACO 4,1, 232: «Πέτρος ὁ Θεοφιλέστατος καί τόπον ἐπέχων Ἀδριανοῦ τοῦ 
μακαριωτάτου πάπα τῆς πρεσβυτέρας ρώμης καί Ἰωάννης καί Θωμᾶς οἱ θεοφι
λέστατοι πρεσβύτεροι καί τοποτηρηταί τῆς Ἀνατολῆς εἶπον Ἀπολαυέτωσαν τούς 
θρόνους αὐτῶν. Ἡ ἁγία σύνοδος εἶπε· Τό αὐτό λέγομεν καί συντιθέμεθα πάντες. 
Καί ἀνῆλθον εἰς τάς ἁρμοζούσας αὐτοῖς καθέδρας…». ACO 4,1, 60: «Δοκεῖ ὑμῖν 
τούς θρόνους αὐτῶν ἀπολαβεῖν… Καί ἐκελεύσθησαν … καθίσαι εἰς τούς βαθμούς 
καί καθέδρας αὐτῶν».

70. ACO 4,1, 70: «Καί πῶς νοεῖτε τό χειροθετούμενον; …Ταράσιος ὁ ἁγιώτατος 
πατριάρχης εἶπε: “Μήπως ἐπ’ εὐλογίας ἐνταῦθα τήν χειροθεσίαν λέγει καί οὐχί ἐπί 
χειροτονίας”». Εἶναι γεγονός, ὅτι ὅλοι οἱ προσελθόντες στήν κανονική Ἐκκλησία 
πρώην εἰκονομάχοι ἐπίσκοποι δέν ἐχειροθετήθησαν. Περί Καθαρῶν, βλ. ρ.Π. Β΄, 133. 

71. ACO 4,1, 76: «… ἀπελαθείς τῆς ἐπισκοπῆς διά τό ἐν Μελιτηνῇ προκαθηρῆσθαι 
… ἐπιστολήν ἐκόμισε ἀποκαθιστῶσαν αὐτόν, ἥν ἐπιδείξας τῇ κατά Τύανα συνόδῳ 
ἀπεκατεστάθῃ τῷ τόπῳ». Ἐπιστολή 263 Μ. Βασιλείου πρός τούς Δυτικούς, ΕΠΕ, Μ. 
Βασιλείου Ἔργα 2, Θεσσαλονίκη 1972, 4648. PG 32, Τ80Β, ὅπου ὅμως ἐν συνεχείᾳ 
δηλοῦται, ὅτι «πρωτοστάτης ἐστί τῆς τῶν πνευματομάχων αἱρέσεως». 

72. Conc. Ephes, ACO 1,1, 7, 117 (23 καί 1018). ACO 4,1, 78: «…μένειν τούς 
κληρικούς ἐν τῷ κλήρῳ, τούς δέ λαϊκούς ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῆς Ἐκκλησίας».

73. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Πρός διάκονον Μάξιμον ὑπομνηστικόν. PG 77, 
320C 321A. ACO 4,1,7980 (80).
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6. Ὁ Ἅγ. Κύριλλος στήν πρός τόν Ἀρχιμανδρίτην Γεννάδιο ἐπι
στολή του τόν καλεῖ νά ἀποκαταστήσει τήν κοινωνία του πρός τόν 
Πρόκλον Κωνσταντινουπόλεως (434446), ὁ ὁποῖος εἶχε κοινωνία 
μέ αἱρετικό μή ἀναγνωριζόμενο Ἐπίσκοπο (μή κατονομαζόμενο) τῆς 
Αἰλιέων Πόλεως. ςημαντικές εἶναι οἱ παρατηρήσεις τοῦ Ἁγ. Κυρίλ
λου: «ἐν τοῖς πράγμασιν, ὅταν μή ἐξῇ τό λίαν ἀκριβές ἀποσώζειν 
παρορῶμέν τινα, ἵνα μή τοῦ παντός πάθωμεν ζημίαν». Ὁ Ἅγ. Κύ
ριλλος ἐπισημαίνει περαιτέρω: «ὁ τῆς οἰκονομίας τρόπος οὐδενί τῶν 
συνετῶν ἀπήρεσεν»74.

7. Ἀναγνωσθείσης τῆς πρός ρουφινιανόν ἐπιστολῆς τοῦ Μ. Ἀθα
νασίου ὁ Ἅγιος Ταράσιος τονίζει ὅτι κατά τόν Μ. Ἀθανάσιο μόνον 
οἱ πρωτεργάτες καί γεννήτορες τῆς αἱρέσεως δέν μποροῦν νά γίνουν 
δεκτοί ὡς κληρικοί καί ὄχι οἱ ὑπόλοιποι75. Ὁ ἴδιος στή συνέχεια θά 
ἑρμηνεύσει, τί ἀκριβῶς σημαίνουν οἱ λόγοι τοῦ Μ. Ἀθανασίου.

8. Ὁ Ὑπάτιος καί οἱ σύν αὐτῷ Ἐπίσκοποι ὁμολογοῦν, ὅτι ἐγεν
νήθησαν, ἀνετράφησαν καί ἐχειροτονήθησαν μέσα στήν αἵρεση, 
γίνονται δέ δεκτοί ὡς ἐπίσκοποι76, δηλ. γίνονται δεκτοί ἄνθρωποι 
ἀβάπτιστοι καί ἀχειροτόνητοι γιά τήν κανονική Ἐκκλησία. Ὁ Ἅγ. 
Ταράσιος δέν ἀποδέχεται τή διάκριση τῶν αἱρέσεων σέ μικρές καί 
μεγάλες: «τό γάρ ἐπί δόγμασιν ἐπί μικροῖς καί μεγάλοις ἁμαρτάνει 
ταὐτόν ἐστιν· ἐξ ἀμφοτέρων γάρ ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ ἀθετεῖται»77.

9. Ἀπό τά πρακτικά τῆς Δ΄ οἰκουμενικῆς ςυνόδου μαθαίνει κα
νείς, ὅτι ὁ Ἱεροσολύμων Ἰουβενάλιος πού εἶχε συμμετάσχει στή λη
στρική ςύνοδο τῆς Ἐφέσου «ἀναστάς... μετῆλθεν εἰς τό ἄλλο μέρος 
καί ἀνεβόησαν οἱ Ἀνατολικοί καί οἱ σύν αὐτοῖς εὐλαβέστατοι ἐπί
σκοποι, ὁ Θεός καλῶς ἤνεγκέ σε, ὀρθόδοξε καλῶς ἦλθες»78.

10. Ὁ ρουφῖνος στήν ἐκκλησιαστική του ἱστορία καταγράφει, ὅτι 
ὁ Εὐσέβιος Παμφίλου (265340) ἐλθών στήν Ἀλεξάνδρεια βρῆκε συγ

74. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Πρός Γεννάδιον πρεσβύτερον καί ἀρχιμανδρίτην. 
PG 77, 220 ABC. ACO 4,1,80.

75. ACO 4,1,82: «Ταράσιος ὁ ἁγιώτατος πατριάρχης εἶπεν· οὐ περί παντός 
αἱρετικοῦ ἐπιστρέφοντος ἀποφαίνεται ὁ Πατήρ μή δεχθῆναι, ἀλλά περί τῶν πρωτ
άρχων τῆς αἱρέσεως καί ἐμπαθῶς ἐγκειμένων…»

76. ACO 4,1,84: «… ἀλλ’ ἐν ταύτῃ τῇ αἱρέσει ἡμῶν γεννηθέντες ἀνετράφημεν 
καί ηὐξήθημεν».

77. ACO 4,1,86. 
78. Conc. Const., ACO II, I, I, 94. ACO 4,1, 8687.
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κρατούμενη μιά ςύνοδο, ὅπου ὑπῆρχαν κάποιοι πού ἔλεγαν, ὅτι 
ὅσοι ἐκοινώνησαν μέ τόν Ἄρειο δέν μποροῦν νά γίνουν δεκτοί ἀπό 
τήν Ἐκκλησία. Ἡ ἄποψη αὐτή δέν ἐπεκράτησε, ἀφοῦ ἡ ἀντίθετη 
ἄποψη θεωροῦσε ὅτι «οὔτε γάρ μόνοις ἡμῖν τήν βασιλείαν τῶν 
οὐρανῶν πρεσβεύειν ὀφείλομεν, ἀλλά καί ἑτέροις πολλοῖς». Ὅταν 
ὁ Πατέρας ἔδωσε τή στολή καί τό δακτύλιο στόν ἄσωτο, τόν κα
τέστησε μέτοχο στό ἀξίωμα τῆς ἱερωσύνης79.

11. ςύμφωνα μέ τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία τοῦ ςωκράτους80 ὁ 
ἐπίσκοπος ςειρμίου Φωτεινός ἦταν μαθητής τοῦ Μαρκέλλου Ἀγκύ
ρας. ςτή ςύνοδο τῆς ςαρδικῆς οἱ «ἀνόμοιοι» Ἐπίσκοποι Παῦλος 
καί Ἀθανάσιος γίνονται δεκτοί στήν κοινωνία τῆς Ἐκκλησίας καί 
ἀποκαθίστανται στούς θρόνους τους. Τό ἴδιο συνέβη καί μέ τόν 
Μάρ κελλο Ἀγκύρας πού διαβεβαίωσε, ὅτι δέν θεωροῦσε, ὅτι ὁ Χρι
στός ἦταν ψιλός ἄνθρωπος81.

12. Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ρώμης πρεσβύτερος Πέτρος διαβεβαιώνει, 
ὅτι ὁ Μακάριος Ἀντιοχείας, ὁ ἀναθεματισθείς ἀπό τήν ςΤ΄ οἰκουμε
νική ςύνοδο, ἀφοῦ ἦλθε στή ρώμη, ἐκλήθη ἀπό τόν τότε πάπα Βε
νέδικτο νά ἀποβάλει τήν κακοδοξία του καί τότε θά μποροῦσε, παρά 
τήν ἐπίσημη καταδίκη, νά ἔχει μαζί του ἐκκλησιαστική κοινωνία82.

13. Ὁ Μελέτιος Ἀντιοχείας, ὁ ὁποῖος ἐχειροτονήθη ἀπό Ἀρεια
νούς, ἀνέβη στόν ἄμβωνα, ἐκήρυξε τό ὁμοούσιο καί ἡ χειροτονία 
του «οὐκ ἀπεδοκιμάσθη»83.

79. ρουφίνου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 10, 2930. ςωκράτους, Ἐκκλησιαστική 
Ἱστορία ιιι, 7, 1. ACO 4,1, 8889.

80. ςωκράτους, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία ιι, 18, 7 καί ιι, 20, 1013. SC 493, 
70,86: «Ἀποδιδόασιν οὖν τόν τόπον τοῖς περί Παῦλον καί Ἀθανάσιον, ἔτι μήν καί 
Μαρκέλλῳ τῷ Ἀγκύρας τῇ πρός τῇ μικρᾷ Γαλατίᾳ, ὅς πάλαι μέν καθῄρητο… 
τότε δέ ἐν τῇ ςαρδικῇ τήν καταδίκην ἀναπαλαῖσαι ἐσπούδασεν, διδάξας ὡς οὐκ 
ἐνοήθη ἡ ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ βιβλίῳ ‹τεθεῖσα› φράσις, καί διά τοῦτο ὑπόνοιαν τοῦ 
ςαμοσατέως λαβεῖν».

81. ACO 4,1, 90: «…ἔτι γε μην καί Μαρκέλλῳ τῷ Ἀγκύρας ἀπολογουμένῳ καί 
λέγοντι, ὡς οὐκ ἐνοήθησαν, ἅπερ ἐν βίβλος ἐξέθετο, ἐπεί ὅτι αὐτός τούς λέγοντας 
ψιλόν ἄνθρωπον τόν κύριον ἀποστρέφεται».

82. Conc. Const., III, ACO II, II, 2, 864 καί 896. ACO 4,1, 92: « τοῦτο δέ ἐποίει 
πεῖσαι αὐτόν καί δέξασθαι».

83. ςωκράτους, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία ιι, 43 καί V, 5. ςωζομενοῦ, Ἐκκλησια
στική Ἱστορία, IV, 28 καί ιΧ, 28. ACO 4,1, 92: «Ὥς φασιν οἱ ἱστορικοί, ὁ ἅγιος 
Μελέτιος ὑπό τῶν Ἀρειανῶν ἐχειροτονήθη καί ἀνῆλθεν ἐπί τοῦ ἄμβωνος καί 
ἐκήρυξεν τό ὁμοούσιον, ἡ δέ χειροτονία οὐκ ἀπεδοκιμάσθη».
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14. ςτόν βίο τοῦ Ἁγίου ςάββα καταγράφεται, ὅτι ὁ Πατριάρχης 
Εὐστόχιος ὀκτώ μῆνες νουθετοῦσε τούς Νεολαυρῖτες μοναχούς νά 
ἀποδεχθοῦν τίς ἀποφάσεις τῆς Ε΄ οἰκουμενικῆς ςυνόδου καί νά 
καταδικάσουν τόν Ὠριγένη. Ὅταν συνειδητοποίησε, ὅτι αὐτό δέν 
ἦταν ἐφικτό, τούς ἐξεδίωξε84. Ἐάν ὅμως τόν κατεδίκαζαν, θά ἀπο
καθίστατο ἡ μεταξύ τους κοινωνία.

15. ςτό σαφές ἐρώτημα, ἐάν μποροῦν νά γίνουν δεκτοί καί οἱ ὑπό 
αἱρετικῶν χειροτονηθέντες Ἐπίσκοποι, ἡ ἀπάντηση εἶναι κατηγο
ρηματικά καταφατική. ςτήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία τοῦ ρουφίνου 
ἀναφέρεται, ὅτι ὁ Ἀκάκιος καί ὁ Πατρόφιλος, ὁμοϊδεάτες τοῦ Μα
κεδονίου, ἐξεδίωξαν τόν Ἱεροσολύμων Μάξιμο καί ἐγκατέστησαν 
ἐκεῖ τόν Κύριλλο85. Εἶναι μία «μομφή» πού τόν συνόδευε μέχρι τήν 
Β΄ οἰκουμενική ςύνοδο.

16. Γιά τήν περίπτωση τοῦ Ἀνατολίου πού χειροτονήθηκε ἀπό 
τόν Διόσκορο Ἀλεξανδρείας, παρόντος τοῦ Εὐτυχοῦς, ὁ Ἅγιος Τα
ράσιος δέν ἐπιχειρηματολογεῖ βασιζόμενος στό γεγονός, ὅτι δέν εἶχε 
ἀκόμα καθαιρεθεῖ (Δ΄ οἰκ. ςύνοδος), ἀλλά προβάλλει μιά ἐπιχειρη
ματολογία πού κατέχει ἐξέχουσα θεολογική σημασία. Ἐπισημαίνει: 
«Καί ἡμεῖς γοῦν δεχώμεθα τούς ἀπό αἱρετικῶν χειροτονηθέντας, ὡς 
καί Ἀνατόλιος ἐδέχθη καί αὖθις ἀληθῶς φωνή Θεοῦ ἐστιν, ὅτι οὐκ 
ἀποθανοῦνται τέκνα ὑπέρ πατέρων, ἀλλ᾽ ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ ἁμαρτίᾳ 
ἀποθανεῖται, καί ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ χειροτονία»86. Αὐτό σημαίνει, 
ὅτι τά ἀθῶα τέκνα δέν εἶναι ὑπεύθυνα γιά τά ἁμαρτήματα τῶν αἱρε
τικῶν Πατέρων τους. Ἀκόμα καί στήν περίπτωση αὐτή ἡ χειροτονία 
εἶναι ἐκ Θεοῦ.

17. Ὁ ςευῆρος Ἀντιοχείας προσπαθεῖ νά πάρει πρός τό μέρος του 
τόν Ἱεροσολύμων Ἠλία, κάτι πού δέν κατόρθωσε, παρά τίς πιέσεις 
τοῦ Αὐτοκράτορος Ἀναστασίου. Γι᾽ αὐτό τόν ἔδιωξε καί ὁ Ἠλίας 
ἀντεκατεστάθη ἀπό τόν Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος ὅμως τελικά ἀρνήθηκε νά 
συνταχθεῖ μέ τό ςευῆρο καί γι᾽ αὐτό ἐφυλακίσθη. Γιά νά ἀποφυλακι
σθεῖ ὑπεσχέθη στόν Δούκα τῆς Παλαιστίνης, ὅτι μέσα σέ δύο ἑβδο

84. Kyrillos von Skythopolis, Vita Sabae, Leipzig 1939, 199. ACO 4,1, 9496.
85. ςωκράτους, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία ιι, 27,7 καί 38, 2 SC 493, 188190: 

«Ἀκάκιος μέν γάρ καί Πατρόφιλος Μάξιμον τόν Ἱεροσολύμων Κύριλλον ἀντικα
τέστησαν». ACO 4,1, 98.

86. Θεοδώρου Ἀναγνώστου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία. PG 86, 218C220A. ACO 
4,1, 98.
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μάδες μετά τήν ἀποφυλάκισή του θά συνταχθεῖ μέ τόν ςευῆρο, ὁ 
ὁποῖος καθύβριζε τήν Δ΄ οἰκουμενική ςύνοδο. Τελικά ὅμως ὁ Ἰωάν
νης ὑπό τήν πίεση 10.000 μοναχῶν καί μέ τήν παρουσία τῶν «κορυ
φαίων μοναχῶν» ςάββα καί Θεοδοσίου ἀνεθεμάτισε τόν Νεστόριο, 
τόν Εὐτυχῆ καί τόν ςευῆρο καί ὅλους ὅσους δέν ἀπεδέχοντο τή 
σύνοδο τῆς Χαλκηδόνας. (Ἐκ τοῦ Βίου τοῦ Ἁγίου ςάββα)87.

18. οἱ ὑπό τῶν Πατριαρχῶν Κων/λεως ςεργίου, Πύρρου, Παύλου 
καί Πέτρου χειροτονηθέντες γίνονται δεκτοί καί παρακάθονται 
στήν ςΤ΄ οἰκουμενική ςύνοδο88.

19. Ὁ Μ. Βασίλειος89 στήν πρός Νικοπολίτας ἐπιστολή του ἐπι
σημαίνει, ὅτι δέν θεωρεῖ κληρικούς αὐτούς πού χειροτονήθηκαν ἀπό 
βέβηλα χέρια αἱρετικῶν πού προσβλέπουν στήν κατάλυση τῆς πί
στεως, ἐνῶ δέ μέ τήν εἰρήνευση καί τήν ἀνατροπή τῆς αἱρέσεως 
ἐπιθυμοῦν νά ἀνήκουν στήν κανονική Ἐκκλησία. Ὁ Ἅγ. Ταράσιος 
ἑρμηνευτικά ἐπισημαίνει, ὅτι ὁ Ἅγ. Βασίλειος ἀπηγόρευσε τή χειρο
τονία ὑπό Ἀρειανῶν καί δέν δέχεται στήν κανονική Ἐκκλησία, 
ὅσους θά μποροῦσαν νά εἶχαν χειροτονηθεῖ ἀπό Ὀρθοδόξους καί 
τό ἔπραξαν πρός κατάλυσιν τῆς πίστεως. Ὁ Ἅγιος Ταράσιος ἐπι
χειρηματολογεῖ περαιτέρω λέγοντας, ὅτι οἱ διάδοχοι τοῦ M. Βασι
λείου, ὁ ὁποῖος κατ’ ἀρχήν καί γενικῶς ἦτο τῆς ἀναχειροτονήσε
ως90, πολλά χρόνια ἀργότερα ἀπό τήν καταδίκη τοῦ Ἀρειανισμοῦ 
τό 325, ἔκαναν δεκτούς τούς ἀπό Ἀρειανῶν χειροτονηθέντας91 καί 

87. Kyrillos von Skythopolis, Vita Sabae, Leipzig 1939, 148152. Cyrille de 
Skythopolis, Vie de Saint Sabas, trad. A.I. Festugiere, Paris 1962, 7681. ACO 
4,1, 100106.

88. ACO 4,1,106: «Ἀλλά μήν καί οἱ πλείους τῶν ἐν τῇ ἕκτῃ ἁγίᾳ συνόδῳ συ
νεδρευσάντων ὑπό ςεργίου, Πύρρου, Παύλου, Πέτρου ἐκεχειροτόνηντο τῶν κα
θηγητῶν τῆς αἱρέσεως τῶν μονοθελητῶν … καί ἕνεκεν τούτου οὐκ ἀπεδοκιμά
σθησαν».

89. Ἐπιστολή 225 Μ. Βασιλείου πρός Νικοπολίταις Πρεσβυτέροις, ΕΠΕ, 3, 
226. ACO 4,1, 108.

90. Ὁ Μ. Βασίλειος στήν ἐπιστολή του (130) πρός τόν Ἐπίσκοπο Θεόδοτο 
μέμφεται τόν Εὐστάθιο ςεβαστείας, ὁ ὁποῖος ἀναχειροτονοῦσε κληρικούς, κάτι 
πού μέχρι τότε οὐδείς τῶν αἱρετικῶν ἔπραττε. PG 32, 564BC, «…ὅς γε, ὡς ἀκούω 
(εἴγε ἀληθής ὁ λόγος καί μή πλᾶσμα ἐστίν ἐπί διαβολῇ συντεθέν), ὅτι καί ἀνα
χειροτονῆσαι τινας ἐτόλμησεν, ὅ μέχρι σήμερον οὐδείς τῶν αἱρετικῶν ποιήσας 
φαίνεται».

91. ACO 4,1, 110: «… οἱ μετ’ ἐκεῖνον τῆς ἐκκλησίας διάδοχοι τούς ὑπό αἱρε
τικῶν χειροτονηθέντας, εἶτα βελτιωθέντας ἐδέξαντο…»
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καταλήγει92: «Πανταχοῦ γάρ οἱ πατέρες σύμφωνοί εἰσιν, ἐναντίωσις 
δέ οὐδεμία ἔνεστιν αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἐναντιοῦται αὐτοῖς οἱ τάς οἰκονο
μίας καί τούς σκοπούς αὐτῶν μή ἐπιστάμενοι». Ὁ Ἅγ. Ταράσιος μᾶς 
καλεῖ νά διαγνώσουμε τόν νοῦ τῶν Πατέρων, ἀλλά καί τή σκοπι
μότητα τῶν ὅσων αὐτοί κατέγραψαν.

20. Ἰδιαίτερη σημασία δίδεται στό γεγονός, ὅτι ἕνας ἀπό τούς 
εἰκονομάχους Ἐπισκόπους, ὁ Γρηγόριος Νεοκαισαρείας γίνεται δε
κτός «εἰς τόν ἑαυτοῦ τόπον»93, παρότι ἦταν πρωτεργάτης τῆς αἱρέ
σεως καί παρότι ὁ Μ. Ἀθανάσιος στήν προαναφερθεῖσα ἀνωτέρω 
ἐπιστολή του πρός τό ρουφινιανό θεωρεῖ, ὅτι αὐτοί γίνονται μέν 
δεκτοί στήν Ἐκκλησία, δέν θά πρέπει ὅμως νά τούς ἀναγνωρίζεται 
ἡ Ἱερωσύνη. Γιά τήν ὑπέρβαση αὐτοῦ τοῦ ἐμποδίου ὁ Κωνσταντίας 
Κύπρου Κωνσταντῖνος καί ὁ Ἅγιος Ταράσιος προσάγουν τά παρα
δείγματα τοῦ Ἰουβεναλίου Ἱεροσολύμων καί τοῦ Εὐσταθίου ςεβα
στείας94. Ὁ μέν πρῶτος ἦταν, ὡς ἐλέχθη «Ἔξαρχος» τῆς ληστρικῆς 
ςυνόδου τῆς Ἐφέσου καί «μετά τήν παρανομίαν αὐτοῦ μετανοήσας 
ἐδέχθη», ἐνῶ ὁ δεύτερος «Ἔξαρχος ἦν τῆς αἱρέσεως τῶν Μακεδο
νιανῶν, ἀλλά μετά λιβέλλου ὁ ἅγιος Βασίλειος καί πατήρ ἐδέξατο 
αὐτόν». Μέ αὐτή τή διευκρίνηση «ἀνῆλθον εἰς τάς ἁρμοζούσας 
αὐτοῖς καθέδρας», ἐκτός ἀπό τόν Νεοκαισαρείας καί πολλοί ἄλλοι 
Ἐπίσκοποι.

Χαρακτηριστικά εἶναι τά λόγια τά καταληκτήρια καί σχετικά τοῦ 
Ἁγ. Ταρασίου: «Προλαβοῦσα ἡ ἁγία σύνοδος αὕτη ἀπεφήνατο, 
ἀκολουθοῦσα τοῖς ἁγίοις πατράσιν ἡμῶν, ὅτι τούς προσερχομένους 
ἐκ τῆς αἱρέσεως προσδέχεσθαι χρή, ἐάν ἑτέρα αἰτία οὐκ ἐκβάλλῃ 
τούς τοιούτους ἐκ τῆς ἱερατικῆς τάξεως τό αὐτό οὖν καί πάλιν 
λέγομεν». Ὅλη ἡ ςύνοδος ἀπήντησε ὁμόφωνα στούς λόγους τοῦ 
Ἁγ. Ταρασίου: «Πάντες τό αὐτό λέγομεν»95. Ὁ ἴδιος Πατριάρχης96 
σχολιάζοντας τήν ἐπιστολή τοῦ Μ. Βασιλείου πρός Νικοπολίτας 
καί κατά τήν ἀνάγνωση τοῦ 8. κανόνα τῆς Α΄ οἰκ. ςυνόδου πού 
ἀναφέρεται στήν ἀποδοχή Νοβατιανῶν κληρικῶν χωρίς νέα χειρο
τονία τονίζοντας τήν ὁμοφωνία τῶν Πατέρων («πανταχοῦ οἱ πα

92. ACO 4,1, 110.
93. ACO 4,1, 228.
94. ACO 4,1, 228230.
95. ACO 4,1, 230.
96. ACO 4,1, 110.
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τέρες ἀλλήλοις σύμφωνοι εἰσίν, ἐναντίωσις δέ οὐδεμία ἔνεστιν αὐ
τοῖς, ἀλλ’ ἐναντιοῦνται οἱ τάς οἰκονομίας καί τούς σκοπούς αὐτῶν 
μή ἐπιστάμενοι») ἐπεσήμανε, ὅτι ὁ κανών οὗτος ἰσχύει γιά ὅλες τίς 
αἱρέσεις97 («περί πάσης αἱρέσεως ἐστίν»). Εἶναι δυνατόν νά ζητῆται 
ἀναχειροτόνησις σέ περίπτωση σχισματικῶν;

Χαρακτηριστική εἶναι καί ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἱ. Φωτίου98, ὁ ὁποῖος 
στό ἐρώτημα «Τίνων κατακριθέντων οἱ ὑπ’ αὐτῶν χειροτονηθέντες 
οὐδέν ἐποίησαν»; μερικές δεκαετίες ἀργότερα ἐπιβεβαιώνει καί ἐπι
κυρώνει τή σχετική πράξη τοῦ Ἁγ. Ταρασίου καί συνολικά τή σχε
τική πράξη τῆς Ἐκκλησίας παρέχοντας συγκεκριμένα παραδείγμα
τα. Ἐπισημαίνει ὁ Ἅγιος Φώτιος:

•  Παύλου τοῦ ςαμοσατέως κατακριθέντος, οὐδείς τῶν ὑπ’ αὐτοῦ 
καθήρῃται..

•  Τοῦ Νεστορίου καθαιρεθέντος, οὐδείς τῶν ὑπ’ αὐτοῦ χειροτονη
θέντων καθῄρηται..

•  Πέτρου τοῦ Μογγοῦ… καθαιρεθέντος…οἱ ὑπ’ αὐτοῦ χειροτονη
θέντες ἐδέχθησαν...

•  Καί ὁ Φῆλιξ ὁ ρώμης γράφων πρός Ζήνωνα τόν βασιλέα, τήν 
διάταξιν αὐτοῦ, ἥτις Πέτρον μέν τῆς Ἐκκλησίας ἐξέβαλλεν, ἐκεί
νους δέ μετανοοῦντας ἐδέξατο, θεῖον ἀποκαλεῖ τύπον…

•  Μελέτιος ὁ Ἀντιοχεύς ὑπό αἱρετῶν χειροτονηθείς… παρά τῆς 
Ἐκκλησίας ἀπεδέχθη.

•  οἱ ὑπό ςεργίου καί Πύρρου χειροτονηθέντες καί Μακαρίου … 
προσεδέχθησαν.

•  Καί οἱ ὑπό Μακεδονίου τοῦ Πνευματομάχου χειροτονηθέντες 
ὡσαύτως.

•  Τόν Ἀκάκιον οἱ ρωμαῖοι … καθαιρέσει ὑπέβαλλον… τούς ὑπ’ 
αὐτοῦ χειροτονηθέντας συλλειτουργούς εἶχον…

•  οἱ ὑπό Ἀναστασίου καί Νικήτα τῶν αἱρετικῶν χειροτονηθέντες 
παρά τῆς ἑβδόμης ἐδέχθησαν συνόδου…

•  Καί Μελέτιος δέ μυρίων ἔχοντος γέγονεν … ἀλλ’ ὅμως εἰ καί 
καθῃρέθη πολλάκις… τό ὄνομα τοῦ ἐπισκόπου ἀπείληφεν.

97. ACO 4,1, 70.
98. Φωτίου Πατριάρχου, Ἐρωτήματα Δέκα, PG 104, 1224 AD (Ἐρώτησις Δ΄). 
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Xαρακτηριστικές εἶναι καί ὅλες οἱ περιπτώσεις κληρικῶν, οἱ 
ὁποῖοι καθαιρέθηκαν καί ἀποκαταστάθηκαν χωρίς ἄλλο ἀμέσως, οἱ 
ὁποῖες περιέχονται σέ ἀπάντηση τοῦ Ἱ. Φωτίου στήν ἐρώτηση 
«πότε καθῃρέθησαν ἐπίσκοποι, καί πάλιν ἐδέχθησαν, ἤ τῇ τοῦ ἰδίου 
λαοῦ παρακλήσει;» Ἀναφερόμενος στούς ὑπ’ αὐτοῦ καί τοῦ Ἁγίου 
Ἰγνατίου καθαιρεθέντας, ὁ Ἱ. Φώτιος τονίζει: «Ὅτι καί ἑτέρους πλεί
στους καθαιρεθέντας ἐπί ἐγκλήμασι παρά τοῦ ἁγιωτάτου Ἰγνατίου 
ἡμεῖς ἐδεξάμεθα, καί τούς ὑφ’ ἡμῶν καθαιρεθέντας ὁ ἐν ἁγίοις Ἰγνά
τιος ἐδέξατο». Γιά τήν ἐπιστροφή στήν κανονικότητα στίς πολυά
ριθμες αὐτές περιπτώσεις99 δέν τίθεται καμία προϋπόθεση, παρά 
μόνο ἡ ἐπιθυμία γιά τήν ἔνταξη στήν Ἐκκλησία.

• Ὅταν ἔχει κανείς ὑπ᾽ ὄψιν του, τόσο τό γεγονός τῶν μεμονω
μένων περιπτώσεων, οἱ ὁποῖες προηγουμένως προαναφέρθηκαν, 
ὅσο καί ὅσα διαδραματίσθηκαν στίς πρῶτες συνεδρίες τῆς Ζ΄ οἰκου
μενικῆς ςυνόδου γιά τίς περιπτώσεις τῶν εἰκονομάχων αἱρετικῶν, 
–οἱ ὁποῖες ἐγένοντο δεκτοί στήν Ἐκκλησία χωρίς ἄλλο, παρά μόνο 
τήν ἀπολογία τῆς κακοδοξίας τους, ἀπαραίτητη προϋπόθεση, ἀφοῦ 
ἦσαν αἱρετικοί, δηλ. χωρίς ἀναχειροτονία ἤ χειροθεσία, παρότι ἤδη 
ὁ 68. ἀποστολικός κανών100 στίς περιπτώσεις μόνο τῶν αἱρετικῶν 
καί ὄχι τῶν σχισματικῶν ἐπιβάλλει τήν ἀναχειροτόνηση–, κατανο
εῖ κανείς πολύ καλά, γιατί σέ περιπτώσεις σχισματικῶν συνέβη κατά 
μείζονα λόγο τό ἴδιο. Κατανοεῖ κανείς ἐπίσης, γιατί στήν ἐκκλησι
αστική γραμματεία ἀνευρίσκει μέν κανείς πολλά, ἤδη ἀπό τόν Ἅγ. 
Κυπριανό Καρθαγένης, γιά τή Θεολογία τοῦ ςχίσματος, ὄχι ὅμως 
καί γιά τόν τρόπο ἐπαναφορᾶς τῶν σχισματικῶν στήν κανονικό
τητα. Ἡ Ἐκκλησία ἔκρινε, ὅτι μέ τήν ἀναγνώριση τῶν μυστηρίων 
τοῦ βαπτίσματος καί τοῦ Χρίσματος, ἀλλά καί αὐτοῦ τῆς Ἱερωσύ
νης διευκόλυνε τήν πορεία πρός τήν κανονικότητα. Ἰδιαίτερα, ὅταν 
ἐπρόκειτο ὄχι γιά μεμονωμένες περιπτώσεις, ἀλλά γιά ὁμάδες πιστῶν 
οἰκονομοῦσε εὐκολώτερα αὐτή τήν πορεία μέ τήν ἀναγνώριση καί 
τῆς Ἱερωσύνης.

Ἀνάμεσα στά παραδείγματα πού μπορεῖ νά ἀναφέρει κανείς εἶναι 
αὐτή τῆς ἄρσης τοῦ Βουλγαρικοῦ σχίσματος101 πού διήρκησε ἐπί 

99. PG 104, 12291231 Α.
100. ρ.Π. Β΄, 87.
101. Βλ. Ἰω. Ταρνανίδης, Θεωρία καί Πράξη στήν ἱστορική ἐξέλιξη τοῦ Αὐτο

κεφάλου τῶν ςλαβικῶν Ἐκκλησιῶν, Θεσσαλονίκη 2006, 166172.
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δεκαετίες. Ἄρχισε τό 1870 καί ἤρθη τό 1945 ἀπό τό οἰκουμενικό 
Πα τριαρχεῖο μέ τήν ἀναγνώριση τῶν κατά τήν περίοδο τοῦ ςχί
σματος γενομένων Μυστηρίων102 (καί χειροτονιῶν). 

Ἀλλά καί στήν ἱστορία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας δέν εἶναι 
ἄγνωστες παρόμοιες περιπτώσεις. Θά ἀναφερθοῦν δύο παραδεί
γματα, ἕνα παλαιότερο καί ἕνα σχετικά πρόσφατο:

α. Εἶναι ἱστορικά βέβαιο, ὅτι τό ἔτος 1840 ἡ Ἐκκλησία τῆς ρωσ
σίας ἀπεδέχθη στούς κόλπους της τούς προσελθόντας πρός αὐτήν 
οὐνῖτες Ἐπισκόπους, ἀναγνωρίζοντας τήν ἀρχιερωσύνη τους καί 
χωρίς νά προβεῖ σέ ἀναχειροτονίες103.

β. ςημαντικότερη ὅμως εἶναι ἡ εἰσδοχή τό ἔτος 2008 στούς κόλ
πους τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας τῶν ρώσσων τῆς Διασπορᾶς ἐπί 
Πατριάρχου Ἀλεξίου καί παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου Πούτιν. Εἶναι 
χαρακτηριστικό, ὅτι ἡ ἕνωση τῶν σχισματικῶν παροικιῶν τῆς Δια
σπορᾶς καί τῶν ἀρχιερέων τους μέ τό Πατριαρχεῖο Μόσχας ἔγινε 
μέ τήν ὑπογραφή ἑνός κειμένουσυμβολαίου104, τό ὁποῖο περιέχει 
διοικητικές διατάξεις ρυθμίζουσες σχετικά θέματα. Πρό τῆς κοινῆς 
Θ. λειτουργίας καί τῆς Ἱ. Μεταλήψεως ὁ Πατριάρχης Ἀλέξιος δε
όμενος ὑπέρ τῆς ἑνότητας τῶν Ἐκκλησιῶν ἀνέγνωσε μιά προσευ
χή105, ἡ ὁποία προφανέστατα δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ, ὅτι ὑποκα
θιστᾶ οὔτε τή χειροτονία, οὔτε τή χειροθεσία, τήν ὁποία ἴσως κά

102. Αὐτό ἦταν ἐξ ἄλλου τό σαφές αἴτημα τοῦ ἐξάρχου ςτεφάνου πρός τό 
οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο γιά τήν ἄρση τοῦ ςχίσματος (21.1.1945). Βλ. Ἰω. Ταρ
νανίδης, Θεωρία καί Πράξη, 226: «Ἀρθῇ ἡ ἀπαγγελθεῖσα ἕνεκα τῶν γνωστῶν 
λόγων κατάκρισις τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας, καθ’ ἥν τινές μέν τῶν Ἀρχιερέων 
αὐτῆς ἐστερήθησαν τοῦ βαθμοῦ αὐτῶν, ὁ δέ λοιπός Βουλγαρικός κλῆρος καί λαός 
ἐκηρύχθησαν ἀλλότριοι τῆς Μιᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

103. Ἰω. Κατσώνης, Ἡ κανονική ἄποψις, 177. Παρόμοια τακτική ἀκολούθησε 
τό Πατριαρχεῖο Μόσχας μέ τούς ἙλληνοΚαθολικούς τῆς οὐκρανίας κατά τά 
μέσα τοῦ κ΄ αἰώνα. Βλ. S. Senyk, L’ Église Orthodoxe d’ Ukraine au xxe siècle, 
στό: L’ Église οrthodoxe en Europe orientale au xxe siècle (sous la direction de 
Chr. Chaillot), Paris 2009, 312313. Γιά τήν προφανῆ ἀνάμειξη τοῦ κομμουνιστι
κοῦ καθεστῶτος ἐπισημαίνεται: “L’ exécution de cette décision fut supervisèe par 
Ν.S. Khrouchter, à cette èroque premier secrétaire du comite central du parti 
communiste en Ukraine”.

104. https://mospat.ru/en/documents/actofcanonicalcommunion/
105. https:// www.patriarchia.ru/db/text/245332.html.
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ποιοι θεωροῦν ἀναγκαία γιά τήν εἰσδοχή τῶν σχισματικῶν στήν 
κανονικότητα106.

Γιά νά ἐπιβεβαιωθεῖ τό ἀληθές τοῦ λόγου παρατίθεται ἀμέσως 
κατωτέρω τό κείμενο τῆς ἀναγνωσθείσης ἀπό τόν Πατριάρχη Μό
σχας προσευχῆς:

«Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ ὁποῖος ὑπεσχέθης, 
ὅτι οἱ πύλες Ἅδου δέ θά καταβάλουν τήν Ἐκκλησία ςου, ἐπίβλεψον 
ἐπί τήν ρωσσικήν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία κατά τόν δύσκολο χρόνο τῆς 
διελθούσης μεγάλης θλίψεως παρουσίασε πλήθη μαρτύρων ἐνώπιον 
τοῦ προσώπου ςου διά πρεσβειῶν τῆς ἀχράντου ςου Μητρός, τοῦ 
Ἁγίου Ἰσαποστόλου μεγάλου Βασιλέα Βλαδιμήρου, τῶν ἐν Μόσχᾳ 
Ἁγίων Πέτρου, Ἀλεξίου, Ἰωανᾶ, Μακαρίου, Φιλίππου, Ἰώβ, Γέρμο
γεν καί Τύχωνος, τῶν Ἁγίων ὑποστάντων τό μαρτύριο Βασιλέων 
(ἐνν. τούς ρωμανώφ) καί πάντων τῶν ρώσσων νεομαρτύρων καί 
ὁμολογητῶν. Περικράτησον αὐτήν (ἐνν. τή ρωσσική Ἐκκλησία) 
ἀκέραιη, ἀήττητη καί εἰρηνική.

Ὅπως πρός τόν ἐπουράνιο Πατέρα ἀνέπεμψες προσευχή γιά 
τούς μαθητές σου, “ἵνα ὦσιν ἕν”, στεῖλε τό ἔλεός ςου στόν κόσμο, 
τόν ἁμαρτάνοντα καί μή τηρῶντα τό θέλημά σου. Εὐλόγησε τήν 
καλή πρόθεσή μας καί διατήρησε ςύ τό ἔργο τῆς ἑνότητας τῆς 
Ἐκκλησίας γιά τή δική ςου Δόξα, παῦσε τίς ἔριδες καί τίς διαιρέσεις 
τῶν Ἐκκλησιῶν.

Δῶσε σέ μᾶς νά τηροῦμε τήν ἐντολή σου, νά ἀγαποῦμε ἐσένα, 

106. ςέ αὐτούς ἀνήκει ἀτυχῶς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων καί Πάσης Ἀλβανί
ας Ἀναστάσιος, ὁ ὁποῖος σέ ἐπιστολή του πρός τόν οἰκουμενικό Πατριάρχη 
Βαρθολομαῖο (21.3.2019) παρατηρεῖ (βλ. Β. Hallensleben, Orthodoxe Kirche in 
der Ukraine  Wohin? Dokumente zur Debatte um die Autokephalie, Münster 
2019, 77): “Die Korrektur des Meletianichen Schismas und die Aufnahme der 
von Meletios unrechtmäBig Geweihtein gemäβ Ökonomie erfolgte also in 
folgenden Phasen: a) Unikehr, b) Handauflegung durch einen kanonischen 
Bischof – die minimale Bedingung für das Siegel der apostolischen sukzession, 
c) Gebet und d) schlieβlich die Erlangung des Friedens. Dies ist ein Prinziβ das 
auf alle Fälle der Wiedereingliederung von Schismatikern in die orthodoxe 
Kirche angewendet wird, und das legt einen interessanten. Ausweg für das 
bestehende Problem fest”. Πῶς ὅμως μπορεῖ νά ἰσχύουν αὐτά ὡς γενικός ἀπαρέγ
κλιτος κανόνας, ὅταν στήν ἐκκλησιαστική πράξη ἀπό τοῦ Μ. Ἀθανασίου καί ἑξῆς 
καί μάλιστα στήν Ζ΄ οἰκουμενική ςύνοδο δέν ἀπαιτεῖται ἡ χειροθεσία σέ πλειάδα 
σχισματικῶν καί δή καί τῶν αἱρετικῶν γιά τήν ἔνταξη στήν κανονική Ἐκκλησία;
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τόν Θεό μας καί τόν πλησίον μας, βοήθησε, ὥστε νά ξεφύγουμε ἀπό 
κάθε προσβολή καί ὀργή, (ὥστε) ἡ φιλαδελφία νά βασιλεύει μεταξύ 
τῶν τέκνων τῆς Ἐκκλησίας σου, αὐτῶν πού εὑρίσκονται στήν πα
τρίδα καί τή Διασπορά.

Ἀξίωσέ μας λοιπόν τώρα νά εἰσέλθουμε στό Ἅγιό ςου θυσιαστή
ριο καί νά προσφέρουμε τήν ἀναίμακτη ἱερουργία, ὥστε μεταλαμ
βάνοντες τοῦ ζωοποιοῦ σώματος καί τοῦ τιμίου αἵματός σου νά 
ἑνωθοῦμε σέ ἕνα σῶμα καί νά δοξολογήσουμε ἐξ ὅλης καρδίας τήν 
ἀμέτρητη φιλανθρωπία ςου.

Κατάπεμψε σέ μᾶς Κύριε τήν ἐπουράνια εὐλογία ςου, ὥστε αὐτή 
νά μᾶς ἐπισκιάζει, νά ζήσουμε μέ εἰρήνη καί ἑνότητα, ὥστε νά ἀξι
ωθοῦμε τῶν μονῶν τοῦ Παραδείσου, ἐκεῖ ὅπου εἶναι ἡ ὁλοκλήρωση 
τῆς πίστης, ἡ ἐκπλήρωση τῆς ἐλπίδας καί ἡ ἀληθινή ἀγάπη· ἐκεῖ μέ 
τούς χορούς τῶν Ἁγίων ςου θά ὑμνήσουμε ἐσένα Κύριε καί Ἀρχι
ποίμενά μας, μαζί μέ τόν ἄναρχό ςου Πατέρα καί τό Πανάγιο (θεῖο) 
Πνεῦμα στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Μετά ἀπό τήν ἀνάγνωση αὐτῆς τῆς προσευχῆς, χωρίς καμμία 
χειροθεσία, χωρίς νά ὑπάρξει οὐδ᾽ ὁ ἐλάχιστος προβληματισμός γιά 
τήν ἐγκυρότητα τῶν χειροτονιῶν πού τελέστηκαν κατά τή διάρκεια 
τοῦ σχίσματος, χωρίς μετάνοια γιά τό προκληθέν ςχίσμα, χωρίς νά 
προβληματίσει τό γεγονός, ὅτι οἱ πρώην αὐτοί σχισματικοί ρῶσσοι 
τῆς Διασπορᾶς εἶχαν ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ ἄλλες σχισματικές 
ὁμάδες ἀπό ἄλλες Ἐκκλησίες, ὅπως π.χ. οἱ Παλαιοημερολογῖτες πού 
εὑρίσκονται ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, (πρώην) σχισματικοί καί ρῶσσοι 
Ἐπίσκοποι ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας τέλεσαν ἀπό κοι
νοῦ τή Θ. λειτουργία καί κοινώνησαν ἀπό κοινοῦ τοῦ σώματος καί 
αἵματος τοῦ Χριστοῦ107.

107. Αὐτοαναιρούμενος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος δέν θέτει τίς 
προϋποθέσεις ἀποδοχῆς τῶν σχισματικῶν (πού ἀνέπτυξε στήν περίπτωση τοῦ 
Μελετιανοῦ σχίσματος) γιά τήν ἀποδοχή τῶν ρώσσων τῆς Διασπορᾶς ἀπό τό 
Πατριαρχεῖο Μόσχας. ςτήν τελευταία αὐτή περίπτωση δέν ὑπῆρξε μετάνοια ἐκ 
μέρους τῶν πρώην σχισματικῶν, οὔτε χειροθεσία, οὔτε σφράγισμα τῶν σχισμα
τικῶν ἐπισκόπων πρός ἀποκατάσταση τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς, οὔτε προσευ
χή γιά τήν ἐπανένταξη στήν κανονική Ἐκκλησία. Ἀντίθετα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀλβανίας θεωρεῖ, ὅτι ἡ ἀποστολική διαδοχή ὑπῆρχε ἀναμφίβολα δεδεομένη στούς 
πρώην ρώσσους σχισματικούς, ἐνῶ θεωρεῖ τή γενομένη προσευχή ὡς προσευχή 
ἔνταξης στό Πατριαρχεῖο Μόσχας, ἐνῶ αὐτή ἦταν μιά γενική προσευχή ὑπέρ τῆς 
ἑνότητας. Βλ. Β. Hallensleben, ὅπ. παρ., 79: «… die apo sto lische Sukzession war 
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Αὐτοί πού ἔπραξαν αὐτά, τολμοῦν νά κατηγοροῦν σήμερα τό 
οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.

ςύμφωνα μέ ὅλα τά παραπάνω τό θέμα τῆς οὐκρανίας ἀντιμετω
πίστηκε ὡς πρόβλημα ἐκκλησιαστικό καί ὡς τέτοιο κρίθηκε μέ κρι
τήριο τούς ἱερούς κανόνες καί τήν κανονική παράδοση τῆς Ἐκκλη
σίας. Ἀκόμα καί ἄν δέν ἀνῆκε ἡ οὐκρανία στήν κανονική δικαιοδοσία 
τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἀνεξαρτήτως τοῦ ἱστορικοῦ 
αὐτοῦ προβλήματος, ὁ καταδικασθείς καί καθαιρεθείς ἀπό τό Πατρι
αρχεῖο πρώην Κιέβου Φιλάρετος μαζί μέ τόν Μακάριο (λβίβ) πού 
ἀκολουθοῦνται ἀπό ἑκατομύρια πιστούς εἶχαν τό κανονικό δικαίωμα 
νά ὑποβάλουν πρός τό οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Ἔκκλητο καί νά 
ζητήσουν τήν ἔνταξή τους στήν κανονικότητα. Τό γεγονός, ὅτι τό 
οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος προσω
πικά ἀνεγνώρισαν τότε αὐτή τήν καθαίρεση αὐτό δέν ἀποτελεῖ ἐπι
χείρημα108. Ὁ οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀνεγνώρισε αὐτονόητα τήν 
καθαίρεση, ὅπως ἀναγνωρίζεται ἡ καθαίρεση οἱουδήποτε κληρικοῦ 
ἀπό τίς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ὅταν καθαιρεθεῖ ἀπό τή δική 
του Ἐκκλησία. Αὐτό ὅμως δέν ἀποτελεῖ κώλυμα γιά τόν καταδικα
σθέντα ἀσκώντας Ἔκκλητο νά προσφύγει στόν θρόνο τῆς Κωνσταν
τινουπόλεως καί νά ζητήσει τήν ἐπανεξέταση τῆς ὑποθέσεώς του. 
Ἄλλωστε καί μόνο τό συνεχές αἴτημα πρός τό οἰκουμενικό Πατρι
αρχεῖο συνιστᾶ ἐκ μέρους τοῦ Φιλαρέτου καί τοῦ Μακαρίου συνειδη
τοποίηση τῆς ἀντικανονικῆς τους θέσεως στήν κοινωνία τῶν Ὀρθο
δόξων Ἐκκλησιῶν, τήν ὁποία καί ἠθέλησαν νά ἄρουν. Τό «ἁμάρτη
μα» τό ὑποτιθέμενο καί τῶν δύο ἦταν, ὅτι δέν ἤθελαν καί δέν θέλουν 
στήν οὐκρανία μιά Ἐκκλησία ἐξαρτώμενη ἀπό τή Μόσχα. Τί διαφο
ρετικό ἔπρεπε νά πράξει τό οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο ἔδω

nicht zweifelhaft … die Korrektur des Bruchs durch einen besonderen 
Gottesdienst und ein Gebet der Wiedereingliederung in der Christus Erlöser 
Kathedrale adschlieβend vollzogen wurde». Ὁ Ἀρχεπίσκοπος Ἀναστάσιος δέν 
αὐτοαναιρεῖται ἁπλᾶ σύμφωνα μέ ὅσα γράφει γιά τό Μελιτιανό σχίσμα, ἀλλά 
δίδει τήν ἐντύπωση, ὅτι ἐν τοῖς πράγμασι δέν ὑπῆρξε σχίσμα μεταξύ τῶν ρώσσων 
τῆς Διασπορᾶς καί τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ἐρειδόμενος στό γεγονός, ὅτι οἱ 
πρῶτοι δέν καθαιρέθηκαν ἀπό τό Πατριαρχεῖο Μόσχας παρά τό γεγονός, ὅτι δέν 
ὑπῆρχε ἐκκλησιαστική κοινωνία μεταξύ τους καί τά μυστήριά του ἐθεωροῦντο 
ἄκυρα καί ἀνυπόστατα.

108. Aὐτό ἐπικαλεῖται ὡς ἐπιχείρημα τό κείμενο τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. 
Βλ. ὑποσ. 3.
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σε τήν αὐτοκεφαλία κατά τόν 19ο καί 20ό αἰώνα τήν αὐτοκεφαλία 
σέ ὅλες τίς νεώτερες Ἐκκλησίες, ἀποστερούμενο σημαντικότατα ἐδά
φη τῆς κανονικῆς του δικαιοδοσίας, ὅταν ἀπό τή μιά πλευρά ἐδέχε
το συνεχῶς τά αἰτήματα τῶν (πρώην) οὐκρανῶν σχισματικῶν, ἐνῶ 
ἀπό τήν ἄλλη παρά τίς παραινέσεις πρός τό Πατριαρχεῖο Μόσχας 
καί στόν Πατριάρχη Μόσχας ἀντιμετώπιζε τήν παγερή ἀδιαφορία, 
ἀπευθυνόμενο εἰς «ὧτα μή ἀκουόντων»; Τί διαφορετικό ἔπραξε τό 
οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀναγνωρίζοντας τίς χειροτονίες τῶν (πρώ
ην) σχισματικῶν ἀπό αὐτό πού ἔπραξε καί πράττει ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία 
αἰῶνες τώρα, ἡ ὁποία γιά τήν οἰκονομία τῶν πραγμάτων καί τήν 
«οἰκονομία τῶν πολλῶν»109 ἀναγνώρισε κατά καιρούς χειροτονίες ὄχι 
μόνο σχισματικῶν, ἀλλά καί αἱρετικῶν; (Αὐτό βεβαίως δέν σημαίνει, 
ὅτι ὁ κάθε σχισματικός ἤ καθηρημένος κληρικός ἐπανέρχεται σέ 
ἐκκλησιαστική κοινωνία ἀναγνωριζομένης τῆς χειροτονίας του. Ἡ 
κάθε περίπτωση ἀξιολογήθηκε καί ἀξιολογεῖται ἀπό τήν Ἐκκλησία 
ξεχωριστά110). Αὐτή τήν ἀπάντηση εἶχε δώσει καί τό Πατριαρχεῖο 
Ἱεροσολύμων, ὅταν ρωτήθηκε σχετικά ἀπό τό Πατριαρχεῖο Κωνσταν
τινουπόλεως111.

V. Ἡ ἀποστολική διαδοχή

Ἡ διάσωση τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς ἀπό τόν Φιλάρετο καί 
τόν Μακάριο –καί αὐτό εἶναι τό τελευταῖο ἐπιχείρημα τῆς ρωσσικῆς 

109. Ὁ Μ. Βασίλειος ἀποδέχεται τό βάπτισμα τῶν Καθαρῶν ἐξ αἰτίας τοῦ πλή
θους αὐτῶν, συντασσόμενος μέ τήν ἐπικρατοῦσα ἄποψη στήν Ἀσία. ρ.Π. Δ΄, 91.

110. Ἐνδεικτική εἶναι ἡ περίπτωση τῶν Ἐπισκόπων Βύβλου, Βότρυος, Τριπό
λεως, Ὀρθοσιάδος, Ἀρκάδος καί Ἀντάραδος, οἱ ὁποῖοι ἀπεκατεστάθησαν ὑπό τῆς 
Δ΄ οἰκουμενικῆς ςυνόδου, ἐνῶ εἶχαν ὑποβιβασθῆ σέ Πρεσβυτέρους ἀπό τόν Ἐπί
σκοπο Βηρυτοῦ Εὐστάθιο. Ἡ σύνοδος ἀπέδωσε τίς ἐπιτροπές αὐτές στήν Ἐκκλη
σία τῆς Τύρου, στήν ὁποία κανονικά ἀνῆκαν. Βλ. ρ.Π. Β΄, 286287.

111. Ἀπαντητικό ἔγγραφον τῆς 29. Ὀκτωβρίου 1880 τοῦ Πατριαρχείου Ἱερο
σολύμων. οἱ πρώην αἱρετικοί, ἀφορισθέντες καί καθαιρεθέντες, ἔπρεπε νά σφρα
γισθοῦν δι’ ἁγίου Μύρου «μυστικωτέρᾳ χειροτονίᾳ, ἤτοι δι’ ἐπιθέσεως τῶν 
χειρῶν…» Ὁ Π. Τρεμπέλας, Δογματική Γ΄, Ἀθήνα 1961, θεωρεῖ, ὅτι κακῶς ἡ συ
σταθεῖσα τό 1879 ἐπιτροπή τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπεφάνθη ὑπέρ τοῦ 
κύρους τῆς χειροτονίας κληρικῶν ὑπό ἐπισκόπων καθηρημένων καί σχισματικῶν 
χειροτονηθέντων. Τέτοιες χειροτονίες θά μποροῦσαν νά ἀναγνωρίζονται μόνο 
κατ’ οἰκονομία καί ἡ οἰκονομία δέν μπορεῖ νά γίνει κανόνας. Ἡ αἰτιολογία, τήν 
ὁποία προσάγει ὁ Π. Τρεμπέλας, ἀφήνει ὅμως τό περιθώριο γιά τήν κατ’ ἐξαίρε
ση ἀναγνώριση τέτοιων χειροτονιῶν καί αὐτό εἶναι τό πολύ σημαντικό. 
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ἐπιχειρηματολογίας πού ἔχει συνειδητοποιήσει πλέον τήν ἀποδει
κτική ἀδυναμία ὅλων τῶν προηγούμενων– εἶναι ἱστορικά ἀναμφί
βολη. Ἐάν ὅμως ἡ ἀποστολική διαδοχή νοηθεῖ ὡς διαδοχή πίστεως, 
αὐτή ὑφίσταται καί εἶναι δεδομένη. Ἐάν ἡ ἀποστολική διαδοχή 
νοηθεῖ ὡς διαδοχή τάξεως καί αὐτή εἶναι δεδομένη. 

οἱ ἐπίσκοποι τοῦ πρώην Πατριαρχείου Κιέβου ἔχουν διαδοχή, 
γιατί χειροτονήθηκαν ἀπό τόν πρώην Πατριάρχη Φιλάρετο πού μέ 
τόν κανονικό ἐπίσκοπο Ποτσάεβ Ἰάκωβο (Παντσιούκ) ἐγκατέλει
ψαν τό Πατριαρχεῖο Μόσχας112. Γιά τήν παράταξη τοῦ Μακαρίου 
Μαλέλιτς ὑπάρχουν τρεῖς γραμμές διαδοχῆς. Ὁ Μακάριος (Μαλέ
λιτς) χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος τήν 3η Νοεμβρίου 1996 ἀπό τούς 
Ἐπισκόπους Δημήτριο (Γιαρέμα), Ἰγκόρ (Ἰσιτσένκο) καί Μεθόδιο 
(Κουντριακόβ). Τόσο ὁ Δημήτριος Γιαρέμα (1993), ὅσο καί ὁ Με
θόδιος Κουντριακόβ (2000) διετέλεσαν Πρόεδροι τῆς Αὐτοκεφάλου 
Ἐκκλησίας τῆς οὐκρανίας, χειροτονηθέντες εἰς κανονικήν διαδοχήν 
τοῦ Μητροπολίτου Μετίσλαβ113 (ςκρίπνικ).

Ὁ Μητροπολίτης Μετίσλαβ (ςκρίπνικ) εἶχε χειροτονηθεῖ τό 1942 
ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Πολύκαρπο ςικόρσι, ὁ ὁποῖος εἶχε χειρο
τονηθεῖ ἀπό τόν Μητροπολίτη Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας 
Διο νύσιο. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Πολύκαρπος μαζί μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο 
τοῦ Πόλεσκ καί Πίνεκ Ἀλέξανδρο Ἰνόλεντσε μέ τήν εὐλογία τοῦ 
Μητροπολίτου Βαρσοβίας Διονυσίου χειροτόνησαν (1942) ὡς ἐπι
σκόπους τόν Νικάνορα Ἀμπράμοβιτς καί τόν Ἰγκόρ Γκούμπα, ἱδρύ
οντας τήν Ἱερά ςύνοδο τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς οὐκρα
νίας. Τό ἴδιο ἔτος χειροτονήθηκαν ἄλλοι 10 ἐπίσκοποι, ἐνῶ μαζί 
τους ἑνώθηκε ὁ Μητροπολίτης Χάρκιβ Θεόφιλος Μπουλντόβσκι. 
Τό 1944 ἡ κυβέρνηση τῆς ςοβιετικῆς ἕνωσης ἐξαπέλυσε ἐναντίον 
τους σκληρό διωγμό καί ἀναγκάστηκαν νά φύγουν στήν Ἀμερική. 
Τόν Πρόεδρο τῆς ςυνόδου Πολύκαρπο διεδέχθη ὁ Μητροπολίτης 

112. Dmytro Horyevoy, Περί τῶν χειροτονιῶν στήν οὐκρανική Αὐτοκέφαλη 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία: «Δέν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία ὅτι οἱ Ἐπίσκοποι τοῦ ΠΚ 
ἔχουν ἀποστολική διαδοχή, ἐπειδή οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς χειροτονήθηκαν 
ἀπό τόν Πρώην Πατριάρχη Φιλάρετο, ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψε τή ρωσική Ἐκκλη
σία μαζί μέ τόν κανονικό ἐπίσκοπο τοῦ Ποτσάεβ Ἰάκωβο (Παντσιούκ). https:// 
cerkvarium.org/en/publications/analytics/20190825110000.

113. Πρωτ. Ἡλίας Τσιγκλάτζε, Ἡ κακονικότητα τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς 
τῶν οὐκρανῶν Αὐτοκεφαλιστῶν (ρωμαλέῳ φρονήματι). https:// cerkvarium.org/
en/publications/analytics/20190825110000.
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Νικάνωρ Ἀμπράμοβιτς τό 1953, μετά τόν θάνατο τοῦ ὁποίου (1969) 
Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς ςυνόδου ἐξελέγη ὁ Μητροπολίτης Μετίσλαβ 
(ςκρίπνικ). Τό 1990 ὁ Μετίσλαβ (ςκρίπνικ) ἐξελέγη ἀπό τή Μεγάλη 
ςύνοδο τῶν οὐκρανῶν Αὐτοκεφαλιστῶν τοῦ Κιέβου Πατριάρχης 
Κιέβου. Τό 1992 μέ τό Πατριαρχεῖο Κιέβου ἑνώθηκε ὁ περίφημος 
Φιλάρετος Ντενισένκο (πρώην ἱεράρχης τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας 
καί ἔξαρχος στήν οὐκρανία), ὁ ὁποῖος χωρίστηκε ἀπό τήν αὐτοκέ
φαλη Ἐκκλησία καί δημιούργησε δική του Ἐκκλησία, τό ἔτος 1993. 
Τό ἴδιο ἔτος (1993) ἀπεβίωσε ὁ Μετίσλαβ καί οἱ πιστοί σέ αὐτόν 
ἐξέλεξαν ὡς Πατριάρχη τόν Δημήτριο Γιαρέμα, μετά τόν θάνατο 
τοῦ ὁποίου τό 2000 Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς ςυνόδου ἐξελέγη ὁ Μη
τροπολίτης Μεθόδιος (Κουντριακόβ). Αὐτόν τό 2015 διαδέχθη ὁ 
Μακάριος Μαλέλιτς. 

ςημαντικός Ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθόδοξης Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησί
ας Κιέβου ἦταν ὁ Βασίλειος (Μπονταρτσούκ). Εἶχε ἐνεργό ρόλο 
στίς χειροτονίες τῶν δύο τελευταίων Προκαθημένων της Μεθοδίου 
(Κουντριακόβ) καί Μακαρίου (Μαλέλιτς). Ἀντίθετα πρός ὅ,τι 
ἐσφαλμένα ἰσχυρίζεται ἡ ρωσσική πλευρά ὁ Βασίλειος (Μπονταρ
τσούκ) χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος στίς 31 Μαρτίου 1990 ἀπό τούς 
Ἐπισκόπους Ἰωάννη (Μπονταρτσούκ) καί Βικέντιο Τσεκάλιν. Ὁ 
πρῶτος, ὁ Ἰωάννης, ἦταν τότε ἐπίσκοπος τῆς ρωσσικῆς Ἐκκλησί
ας. Παρών στή χειροτονία τοῦ Βασιλείου ἦταν καί ὁ ἐπίσκοπος 
Βαρλαάμ (Ἰλιουσένκο), ὁ ὁποῖος ἀνῆκε στό Πατριαρχεῖο Μόσχας. 
Ὁ Βαρλαάμ ἐφοβεῖτο, ὅτι θά τιμωρηθεῖ ἀπό τό Πατριαρχεῖο γιά τή 
συμμετοχή του στή χειροτονία, γι’ αὐτό ἔλαβε τήν ὑπόσχεση, ὅτι 
δέν θά ἀποκαλυφθεῖ τό ὄνομά του. (Αὐτό ἔγινε μετά τόν θάνατό 
του, στό χειροτονητήριο δέ ἔγγραφο ὑπάρχει καί ἡ ὑπογραφή τοῦ 
Βαρλαάμ). Ὁ Τσεκάλιν εἶχε χειροτονηθεῖ ἐπίσκοπος τό 1986 ἀπό 
τόν Μητροπολίτη Καλίνιν καί Κασίν τῆς ρωσσικῆς Ἐκκλησίας Ἀλέ
ξιο καί τόν ἐπίσης ἐπίσκοπο τῆς ρωσσικῆς Ἐκκλησίας Ἰωάννη 
(Μπονταρτσούκ) καί τόν ἐπίσης ἐπίσκοπο τῆς «ἐκκλησίας τῶν Κα
τακομβῶν» Βλαδίμηρο (Ἀμπράμοφ), κατά τή διάρκεια τοῦ κομμου
νιστικοῦ ἀκόμα καθεστῶτος. οἱ δύο Ἐπίσκοποι τῆς ρωσσικῆς Ἐκ
κλησίας ἐγ γυῶν ται μόνοι τήν ἀποστολική διαδοχή τοῦ Βλαδιμήρου 
Τσεκάλιν114, παρότι καί ὁ Βλαδίμηρος Ἀμπράμοφ εὑρίσκετο σέ κοι

114. οἱ ρωσσικές πηγές διατείνονται, ὅτι ὁ Τσεκάλιν δέν ἦταν Ἐπίσκοπος, 
ἀλλά διάκονος. Βλ. S. Senyk, L’ Église Orthodoxe en Europe orientale au xxe 
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νωνία μέ τή Rocor, τή ρωσσική Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς πού τό 
2008 ἑνώθηκε μέ τό Πατριαρχεῖο Μόσχας115. 

Ἐάν ὑποθέσει κανείς ὅτι ὁ Βαρλαάμ δέν ἦταν παρών στή χειρο
τονία τοῦ Βασιλείου καί ἡ ὑπογραφή του στό ἔγγραφο εἶναι πλαστή 
καί ὅτι ὁ Τσεκάλιν ἦταν ἀχειροτόνητος καί μόνος αὐτοαπεκαλεῖτο 
ἐπίσκοπος (ὅπως ὑποστηρίζει τό Πατριαρχεῖο Μόσχας), ἀφοῦ οὐδέ
ποτε ἔλαβε χώρα ἡ ἐπισκοπική του χειροτονία, τότε ὁ Βασίλειος 
Μπονταρτσούκ εἶχε χειροτονηθεῖ μόνο ἀπό ἕνα Ἐπίσκοπο πού δι
έθετε ἀποστολική διαδοχή (τόν ἀδελφό του Ἰωάννη) καί κατά συ
νέπεια ἡ ἐπισκοπική του χειροτονία δέν ἦταν κανονική, ἀφοῦ τε
λέστηκε μόνο ἀπό ἕναν Ἐπίσκοπο μέ ἀποστολική διαδοχή. 

Εἶναι ὅμως τά πράγματα ἔτσι, ἀκόμα καί ἄν κανείς δεχθεῖ τούς 
ἰσχυρισμούς τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, παρότι αὐτό δέν μπορεῖ νά 
τούς ἀποδείξει; Κατ’ ἀρχήν διερωτᾶται κανείς, τί νόημα ἔχει ἡ ἀνα
ζήτηση ἀποστολικῆς διαδοχῆς σέ σχισματικούς; Κατανοεῖ βεβαίως 
κάποιος εὔκολα τήν ἀδήρριτη ἀναγκαιότητα τῆς ἀποστολικῆς δια
δοχῆς πού ἐγγυᾶται τήν ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας μέσα στά 
πλαίσια καί ἐντός τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας. Ὑπάρχει ὅμως χάρις 
Θεοῦ καί Μυστήρια στούς σχισματικούς; Δέν διακόπτεται ἡ «ἀκο
λουθία» τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιά τήν ὁποία ὁμιλεῖ ὁ 
Μ. Βασίλειος; Τί νόημα ἔχει νά δεχόμαστε σήμερα, ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος 
ρώμης ἔχει ἀποστολική διαδοχή, γιατί εἶναι ὁ κανονικός διάδοχος 

siècle (sous la direction de Christine chaillot), Paris 2009, 315316. Kommission 
des Moskatter Patriarchats, στό: Orthodoxe Kirche in der Ukrainewohin? 
Dokumente zur Debatte um die Autokephalie, Münster 2019, 108. (Hg. Barbara 
Hallensleben): “Die Weihen der Mehrheit der “Bischofe’’ der chemaligen 
“Ukrainischen Autokephalen Orthodoxen Kirche”, die nun Teil der “Orthodoxen 
Kirche der Ukraine” sind, gehen auf zwei Persionen zurück: des sanes Amfes 
enthobenen ehemaligen Bischof Ioann Bodnartsschuk) von Zhitomir und den 
selbsternannten “Bischof” Victor (Vikentij) Tschekalin, der innerhalb des 
Schismas nicht einmal geweiht wurde”. 

115. Ὁ D. Horyevoy, ὅπ. παρ., καταλήγει συμπερασματικά: «Ἑπομένως, στίς 
χειροτονίες τῶν Ἐπισκόπων τῆς οὐκρανικῆς Αὐτοκέφαλης Ὀρθόδοξης Ἐκκλη
σίας ἔλαβαν μέρος ἐπίσκοποι πού χειροτονήθηκαν στή ρωσσική Ὀρθόδοξη Ἐκ
κλησία, καθώς καί μιά πρόσθετη γραμμή ἀπό τόν Πατριάρχη Μετίσλαβ (ςκρί
πνικ). Ἄρα, ἐάν κάποιος δέν ἀναγνωρίζει τήν ἀποστολική διαδοχή τῶν ἐπισκόπων 
τῆς πρώην οὐκρανικῆς Αὐτοκέφαλης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τότε θά πρέπει νά 
μήν ἀναγνωρίζει τήν ὕπαρξη ἀποστολικῆς διαδοχῆς καί στήν ἴδια τή ρωσσική 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία». 
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τοῦ ἐπισκόπου ρώμης τήν ἐποχή πού συνέβη τό σχίσμα, ἐνῶ δέν 
ἀναγνωρίζουμε τά μυστήρια τῶν ρωμαιοκαθολικῶν; Μπορεῖ νά θε
ωρεῖται ἕνας διάδοχος τῶν Ἀποστόλων ὡς ἀβάπτιστος; 

ςτήν περίπτωση πού κάποιος σχισματικός ἐπίσκοπος προσέρχε
ται στήν κανονική Ἐκκλησία καί τοῦ ἀναγνωρίζεται τό ἀνύπαρκτο 
βάπτισμα καί χρίσμα πού ἔλαβε στή σχισματική ὁμάδα, τί νόημα 
ἔχει νά ἀναζητεῖται ἀποστολική διαδοχή; Ἐφ’ ὅσον τοῦ ἀναγνωρί
ζεται κατ’ οἰκονομία ἡ χειροτονία, αὐτό αὐτονόητα νά συμπεριλαμ
βάνει καί τήν οἱονεί ἀναγνώριση ἀποστολικῆς διαδοχῆς πού ἀπο
τελεῖ προϋπόθεση γιά τήν ἀναγνώριση αὐτή. Θά μποροῦσε μάλιστα 
ἀπό τήν πράξη τῆς Ἐκκλησίας νά θεωρήσει κανείς, ὅτι ἡ ἀποστο
λική διαδοχή παραθεωρεῖται καί ἐκεῖνο πού κυρίως ἐνδιαφέρει εἶναι 
ἡ πρόθεση γιά ἔνταξη στήν κανονικότητα. 

Αὐτό μαρτυροῦν καί οἱ πηγές πού προαναφέρθηκαν, ὅπως τοῦ 
Μελετίου Ἀντιοχείας ἤ τοῦ Κυρίλλου Ἱεροσολύμων πού εἶχαν χει
ροτονηθεῖ ἀπό Ἀρειανούς Ἐπισκόπους, μετά τήν καταδίκη τοῦ 
Ἀρειανισμοῦ στήν Α΄ οἰκουμενική, ὅπως καί τοῦ Εὐσταθίου ςεβα
στείας πού ἀνῆκε στούς Μακεδονιανούς116. ςέ ποιά ἀπό αὐτές τίς 
περιπτώσεις ἐτέθη θέμα ἀποστολικῆς διαδοχῆς; 

Πῶς μποροῦν ἄλλωστε νά θεωρηθοῦν ἔγκυρες οἱ χειροτονίες ἐπι
σκόπων ἀπό μόνο τόν Μελίτιο λυκοπόλεως117, ἐνῶ θά ἔπρεπε νά 
εἶναι παρόντες δύο τοὐλάχιστον ἐπίσκοποι; Πῶς ὁ Μ. Βασίλειος118, 
ὁ ὁποῖος κάνει λόγο γιά τή διακοπή τῆς ἀκολουθίας τῆς Χάριτος 
σέ σχισματικούς καί αἱρετικούς, ἐν τούτοις ἀναγνωρίζει ὡς Ἐπισκό
πους τόν Ζώινον καί τόν ςατουρνῖνο, οἱ ὁποῖοι ἐπέστρεψαν στήν 
Ἐκκλησία ἐκ τῆς αἱρέσεως τῶν κακούργων ἐγκρατιτῶν; Γιατί ὁ Μ. 
Βασίλειος δέν θέτει ὡς κώλυμα τῆς ἀναγνώρισης τῶν χειροτονιῶν 
αὐτῶν τήν ἀνυπαρξία ἀποστολικῆς διαδοχῆς; Πῶς ὁ Ἀθανάσιος μέ 
τή σύνοδο τῆς Ἀλεξάνδρειας (362) δέχεται σέ ἐκκλησιαστική κοινω
νία Ἀρειανούς καί Ἡμιαρειανούς χωρίς ἀναχειροτονία, ἀφοῦ φυσι
κά ἐδέχθησαν τό ςύμβολο τῆς Νίκαιας, ὅπως ἐμφαίνεται στόν Τόμο 
πρός Ἀντιοχεῖς119; Διέθεταν Ἀρειανοί καί Ἡμιαρειανοί μετά τήν κα

116. ACO 4,1, 92; ACO 4,1, 230. Βλ. ὑποσ. 60. 
117. Βλ. ἀνωτ. ὑπ. σ. 51.
118. PG 32, 669 D.
119. PG 26, 796Α809C. (Ὁ πρός τούς Ἀντιοχεῖς Τόμος Ἀθανασίου Ἀρχιεπι

σκόπου Ἀλεξανδρείας).
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ταδίκη τῆς αἵρεσης ἀπό τήν Α΄ οἰκουμενική ςύνοδο (325) ἀποστο
λική διαδοχή; Γιατί ἡ Α΄ οἰκουμενική ςύνοδος δέν ἔθεσε θέμα ἀπο
στολικῆς διαδοχῆς; 

•  Πῶς μπορεῖ νά ἑρμηνευθεῖ ἡ ἀναγνώριση ἐγκύρων χειροτονιῶν 
εἰκονομάχων ἐπισκόπων εἰσερχομένων στήν Ἐκκλησία πού εἶχαν 
γεννηθεῖ, βαπτισθεῖ καί χειροτονηθεῖ μέσα στήν αἵρεση120; Διέθε
ταν αὐτοί ἀποστολική διαδοχή; 

•  Πῶς μπορεῖ σύμφωνα μέ τά Πρακτικά τῆς Δ΄ οἰκουμενικῆς ςυνό
δου121 οἱ χειροτονίες πού τέλεσε μόνος ὁ Ἀγκύρας Εὐσέβιος, ὅπου 
αὐτή τοῦ Γαγγρῶν Καλλινίκου νά μήν θεωροῦνται ἄκυρες ἐξ αὐ
τοῦ τοῦ λόγου; 

•  Πῶς γίνεται δεκτή ἀπό τόν Μ. Ἀθανάσιο ἡ χειροτονία τοῦ ςιδη
ρίου Παλαιβίσκης πού χειροτονήθηκε μόνο ἀπό ἕνα ἐπίσκοπο, 
τόν Φίλωνα; Ὁ Μ. Ἀθανάσιος ὄχι μόνο ἀναγνώρισε τή χειροτονία 
ἀλλά τόν προήγαγε καί σέ Ἐπίσκοπο Πτολεμαΐδος122. 

•  Πῶς ἀναγνωρίστηκε ἡ χειροτονία τοῦ Εὐαγρίου πού χειροτονή
θηκε ὑπό μόνου τοῦ Παυλίνου Ἀντιοχείας123; Γιατί καί τότε δέν 
ἐτέθη θέμα ἀποστολικῆς διαδοχῆς;

•  Πῶς ἔγινε δεκτή ἡ χειροτονία τοῦ Ἀλεξανδρείας Πέτρου Μογγοῦ, 
ὁ ὁποῖος χειροτονήθηκε ὑπό ἑνός μόνον Ἐπισκόπου καί μάλιστα 
καθηρημένου, τοῦ Θεοδώρου Ἀντινόης124; Πῶς ἔγιναν δεκτοί στήν 
Ἐκκλησία οἱ ὑπό τοῦ Πέτρου τοῦ Μογγοῦ χειροτονηθέντες, ἐνῶ 
ὁ χειροτονήσας ἦταν ἤδη προκαθῃρημένος καί αἱρετικός, ὅπως 
μαρτυρεῖ καί ὁ Ἱ. Φώτιος125; Διέθεταν ὁ Πέτρος ὁ Μογγός καί οἱ 
ὑπ’ αὐτοῦ χειροτονηθέντες ἀποστολική διαδοχή;

120. Βλ. ἀνωτ. ὑπ. σ. 76.
121. Mansi VII, 452.   
122. Πηδάλιον, 3: «Καθώς ὁ ςιδήριος ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος Παλαιβίσκης, κατά 

τόν ςυνέσιον, ὄχι ὑπό τριῶν, ἀλλά ὑπό ἑνός Ἐπισκόπου τοῦ Φίλωνος». Π. Τρεμπέλας, 
Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, Γ΄, Ἀθῆναι 1961, σ. 301.

123. Ἐκκλησιαστική Ἱστορία Θεοδωρήτου, PG 82, 1248C: «Μόνος γάρ αὐτόν 
ὁ Παυλῖνος προὐβάλετο, πολλούς κανόνας κατά ταυτόν παραβάς».

124. Γεωργίου Κεδρηνοῦ, ςύνοψις Ἱστοριῶν, PG 121, 673: «… ὅς προκαθῃρη
μένος ἤδη χειροτονεῖται ὑπό ἑνός ἐπισκόπου, καί τούτου καθῃρημένου».

125. Βλ. ὑποσ. 94. 
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•  Γιατί ὁ ἀνώνυμος ὑπομνηματιστής τῶν Ἀποστολικῶν Διαταγῶν πού 
ἀπαιτοῦν τήν παρουσία τοὐλάχιστον126 δύο ἐπισκόπων γιά τήν ἐπι
σκοπική χειροτονία ἐπισημαίνει: «episcoporum nume rous 
episcopum ordinantium res est ecclesiastici juris, quae eapropter 
varietatem disciplinae admittit (δηλ. ὁ ἀριθμός τῶν ἐπισκόπων τῶν 
χειροτονούντων ἐπίσκοπον εἶναι ζήτημα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δικαί
ου, τό ὁποῖον ὡς ἐκ τοῦτου ποικιλίαν τάξεως ἐπιδέχεται); Αὐτό 
ἀναμφίβολα σημαίνει, ὅτι μία χειροτονία ἑνός ἐπισκόπου, στήν 
ὁποία δέν θά συμμετεῖχε ὁ ἀπαιτούμενος ἀριθμός ἐπισκόπων, θά 
μποροῦσε ἐνδεχομένως νά θεωρηθεῖ ὡς κανονική. (Γιατί ἄλλωστε ὁ 
ςυμεών Θεσσαλονίκης127, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ, ὅτι οἱ δύο ἐπί πλέον 
Ἀρχιερεῖς κατά τή χειροτονία νέου Ἐπισκόπου ἐπέχουν θέση μάρ
τυρος καί «ἁπτομένων αὐτοῦ ὡς συγχειροτονούντων τῷ πρώτῳ, ἡ 
πρώτη σφραγίς καί ἀπαρχή τῆς χειροτονίας παρά τοῦ πρώτου 
ἀρχιερέως τῇ κεφαλῇ τοῦ χειροτονουμένου γίνεται». Ἐάν οἱ πλείο
νες τοῦ ἑνός Ἀρχιερεῖς ἐπέχουν ἁπλά θέση μάρτυρος, γιατί τότε δέν 
θά μποροῦσαν νά ὑποκατασταθοῦν ἀπό πρεσβύτερους; Ἐάν συγ
χειροτονοῦν μέ τόν πρῶτο, γιατί ἀπό αὐτόν μόνο προέρχεται ἡ 
«πρώτη σφραγίς καί ἀπαρχή τῆς χειροτονίας» καί ὄχι ἀπό ὅλους; 
Ἐάν συμβαίνει αὐτό, δέν καθίσταται ἡ παρουσία τῶν ἄλλων Ἐπι
σκόπων περιττή καί κατά συνέπεια μή ὑποχρεωτική;). 
Ὅλα αὐτά μποροῦν νά κατανοηθοῦν μόνο στό πλαίσιο τῆς 

οἰκονομίας πού μόνο ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νά ἀσκεῖ128.

•  Τό πλέον βέβαια ἐντυπωσιακό παράδειγμα πού καταδεικνύει ὅτι 
ἡ Χάρις ὑπερβαίνει τόν νόμο εἶναι ἡ ἐξαιρετική περίπτωση πού 
ἀναφέρεται στήν Ἀπολογία τοῦ Ἱεροσολυμίτου Μοναχοῦ λεοντί
ου πού τίθεται ὡς παράρτημα τῶν Πρακτικῶν τῆς Δ΄ οἰκουμε
νικῆς ςυνόδου129. Εἶναι ἡ ἱστορία ἑνός μίμου, ὀρθοδόξου τό φρό

126. Ἀποστολικαί διαταγαί, PG 1, 804, ὑποσ. 11. 
127. ςυμεών Θεσσαλονίκης, Περί τῶν ἱερῶν Χειροτονιῶν, PG 155, 413D.
128. Εἶναι κεφαλαιώδους σημασίας ἡ γνωστή ἐπισήμανση τοῦ Ἁγίου Νικοδή

μου τοῦ Ἁγιορείτου (Πηδάλιον, Ἑρμηνεία στό μστ΄ κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστό
λων, 53): «…δύω εἴδη κυβερνήσεως καί διορθώσεως, φυλάττονται εἰς τήν τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησίαν. Τό ἕν εἶδος ὀνομάζεται Ἀκρίβεια, τό δέ ἄλλο ὀνομάζεται 
οἰκονομία καί ςυγκατάβασις, μέ τά ὁποῖα κυβερνοῦσι τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν 
οἱ τοῦ Πνεύματος οἰκονόμοι, πότε μέν μέ τό ἕνα, πότε δέ μέ τό ἄλλο».

129. Mansi 7, 821C824B.
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νημα, πού στήν ἔρημο συνάντησε ςαρακηνούς Ἰακωβῖτες αἱρετι
κούς πού εἶχαν μαζί τους αἰχμαλώτους καί πού τόν ὑποχρέωσαν 
αἰσθανόμενοι ἄμεση τήν ἀνάγκη νά μετάσχουν τῶν δώρων τῆς Θ. 
Εὐχαριστίας νά τελέσει τή Θ. λειτουργία, θεωρήσαντες ὅτι ἔχει 
τήν ἐξουσία πρός τοῦτο. Ὁ Μίμος ὑποχωρώντας στήν ἀξίωση 
τῶν ςαρακηνῶν ἀνέβλεψε πρός τόν οὐρανό, ἐσφράγισε τά τίμια 
δῶρα καί δοξάσας τήν Ἁγία Τριάδα προσέφερε σῶμα καί αἷμα 
Χριστοῦ στούς ςαρακηνούς. Μετά τήν κατάλυση τῶν Τιμίων Δώ
ρων, κατά παρόμοιο τρόπο μέ τή θυσία πού προσέφερε ὁ προ
φήτης Ἠλίας, ἔπεσε φωτιά ἀπό τόν οὐρανό καί κατέστρεψε τόν 
βωμό ἐπί τοῦ ὁποίου εἶχε τελεσθεῖ ἡ θυσία ὁλοσχερῶς. ςτό αἴτη
μα τῶν ςαρακηνῶν πρός τόν Μίμο, τί θα μποροῦσαν νά πράξουν 
γι’ αὐτόν, γιά νά τοῦ ἀνταποδώσουν τό καλό πού τούς ἔκανε, 
ἐκεῖνος ζήτησε τήν ἀπελευθέρωση τῶν αἰχμαλώτων.

Ἀνάμεσα στά ἐρωτήματα πού μπορεῖ νά θέσει κανείς διαβάζοντας 
τήν παραπάνω ἱστορία τό βασικό ἐρώτημα εἶναι ἕνα: Πῶς ἦταν 
δυνατόν ἕνας λαϊκός, δηλ. ἕνας ἀχειροτόνητος κληρικός, νά τελέσει 
τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας; 

Ὅλα τά παραπάνω ἐρωτήματα θά ἔπρεπε νά μπορεῖ νά τά ἀπαν
τήσει τό Πατριαρχεῖο Μόσχας. Εὐ τυχῶς πού δέν τό μπορεῖ. Εὐ τυχῶς 
πού ἡ (ὀρθόδοξη) Ἐκκλησία ὑπέρκειται τῶν κανονικῶν διατάξεων, 
ὥστε, ὅταν ὑπάρχει ἀνάγκη, νά ἐπιλέγεται ἡ λυσιτελέστερη λύση. 

Πῶς μπορεῖ νά ἐξηγήσει κανείς διαφορετικά καί τή δοθεῖσα ἀπάν
τηση κατά τόν 5ο αἰώνα σχετικά μέ τήν ἀναγνώριση τῆς χειροτο
νίας Ἀρμενίων; Ἐπισημαίνεται130 χαρακτηριστικά: «τοῦ αἱρετικοῦ ἐπί 
τήν Ὀρθοδοξίαν ἐρχομένου τό σφάλμα διορθοῦται τῆς μέν κακο
δοξίας τῇ μεταθέσει τοῦ φρονήματος, τοῦ δέ βαπτίσματος τῇ χει
ροθεσίᾳ». Τήν ἀναγκαιότητα τῆς χειροθεσίας στήν περίπτωση τῶν 
εἰκονομάχων αἱρετικῶν κατήργησε ὁ Ἅγιος Ταράσιος στή Ζ΄ οἰκου
μενική ςύνοδο. Εἶναι δυνατόν νά ζητῆται κάτι περισσότερο ἀπό 
(πρώην) σχισματικό;

Ἀναφερόμενος στούς Ἀρμενίους ὁ Τιμόθεος ὁ Πρεσβύτερος (6ος 
αἰών) ἐπισημαίνει131 τήν ἑξῆς γενική ἀρχή: «Ἡμεῖς δέ ταῦτα πάντα 

130. PG 6, 1261 CD. (Ἀποκρίσεις πρός τούς Ὀρθοδόξους περί τινων ἀναγκαί
ων ζητημάτων).

131. PG 86 Α΄, 73Β. (Τιμοθέου Πρεσβυτέρου περί τῶν προσερχομένων τῇ ἁγίᾳ 
Ἐκκλησίᾳ / ex Niconis Pandecte).
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διασκεψάμενοι, ὀφείλομεν τῷ ἔθει κατακολουθεῖν τῷ νῦν κρατοῦντι 
ἐν ταῖς μητροπόλεσι καί τοῖς Πατριαρχείοις». Ὁ μέγας κανονολόγος 
στόν καιρό του (13 αἰ.) ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος καί πάσης Βουλγα
ρίας Δημήτριος132 ἀπαγορεύει τήν ἀναχειροτόνηση τῶν αἱρετικῶν, 
ὅταν αὐτοί προσέρχονται στήν ὀρθοδοξία: «Καί γάρ αἱρετικῶν χει
ροτονίας τοῖς ὀρθοδόξοις δεκταί εἰσίν κατά τήν τῶν Πατέρων πα
ράδοσιν, ὀρθοδόξων ἤ ὄντων ἤ γινομένων τῶν ὑπ’ αὐτῶν χειροτο
νουμένων». Γιατί θά πρέπει νά ζητῆται κάτι περισσότερο ἀπό σχι
σματικούς; 

VII. ςυμπερασματικές θεωρήσεις

Τό οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στήν περίπτωση τῆς οὐκρανίας 
προσέβλεψε καί προσβλέπει στήν ἑνότητα. Μιά στάση ἀδιαφορίας 
ἤ οὐδετερότητας ἀπέναντι στό πρόβλημα, διαιωνίζει τό πρόβλημα 
καί δέν τό ἐπιλύει. Μπροστά στό γελοῖο καί ἀξιοθρήνητο φαινόμε
νο νά ὑπάρξουν 3 διαφορετικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, φαινόμενο 
τό ὁποῖο εἰρωνεύονται σκωπτικά οἱ ἑτερόδοξοι ρωμαιοκαθολικοί 
καί Προτεστάντες, ἀπεφάσισε τή δημιουργία μιᾶς αὐτοκέφαλης 
Ἐκκλησίας στήν οὐκρανία, στήν ὁποία ὅμως οἱ ἀρχιερεῖς τῆς ὑπό 
τό Πατριαρχεῖο Μόσχας αὐτόνομης Ἐκκλησίας στήν οὐκρανία χει
ραγωγούμενοι ἀπό αὐτό ἀρνοῦνται νά συμμετάσχουν. Τό Πατριαρ
χεῖο Μόσχας οὐδέποτε προσπάθησε νά ἐξηγήσει γιατί τόσο πολύ 
ἐπιμένει νά θέλει νά χειραγωγεῖ μιά Ἐκκλησία σέ ἕνα ἀνεξάρτητο 
πλέον κράτος. Ἡ πρόταση γιά μιά σύναξη Προκαθημένων εἶναι ἐπί 
τοῦ παρόντος τοὐλάχιστον καταδικασμένη γιά προφανεῖς λόγους 
σέ ἀποτυχία. Δέν ὑπάρχει δυνατότητα σύγκλισης χωρίς διάθεση 
ἀναγνώρισης καί ἀποδοχῆς σημαντικῶν κανονικῶν παραμέτρων καί 
χωρίς ἀπεξάρτηση ἀπό οἰκονομικές, πολιτικές, ἀκόμα καί γεωστρα
τηγικές ἀγκυλώσεις. 

Ἐκτός αὐτοῦ ἐκτοξεύονται χωρίς συστολή ἀπό τό Πατριαρχεῖο 
Μόσχας ποικίλες ἀπαράδεκτες ἀπειλές καί ἐκβιασμοί πρός τίς ἄλλες 
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ὥστε νά μήν ἀναγνωρίσουν τή νέα Αὐτοκέ
φαλη Ἐκκλησία πού ἐνισχύουν ἔτι περαιτέρω τήν ἔνταση. Δέν μπο

132. ρ.Π. 5, 433434 (Τοῦ Μακαριωτάτου καί Ἁγιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Βουλγαρίας, κυρίου Δημητρίου τοῦ Χωματιανοῦ, πρός Κωνσταντῖνον ἀρχιεπί
σκοπον τῆς μητροπόλεως Δυρραχίου, τόν Καβάσιλαν, ἀποκρίσεις).
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ρεῖ νά θεωρήσει κανείς εὔκολα, ὅτι τό Πατριαρχεῖο Μόσχας ἀγνο
εῖ τήν κανονική διάσταση τοῦ προβλήματος, παρόλες τίς σχετικές 
ἐνίοτε ἐπιφυλάξεις γιά τή θεολογική ἀνεπάρκεια τῶν κειμένων πού 
ἐκδίδει. Ἡ κύρια αἰτία ὀφείλεται στό γεγονός, ὅτι τό ἐκκλησιαστικό 
πρόβλημα τῆς οὐκρανίας εἶναι ταυτόχρονα καί πολιτικό. οὐδείς 
ἀγνοεῖ, ὅτι ἡ ρωσσική Ἐκκλησία ἔχει καταλήξει τά τελευταῖα χρόνια 
νά ἀποτελεῖ τόν βραχίονα τῆς ἐξωτερικῆς καί ἱμπεριαλιστικῆς καί 
ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς τοῦ Κρεμλίνου, γιά τό ὁποῖο ἡ ὑπό τό Πα
τριαρχεῖο Μόσχας Ἐκκλησία στήν οὐκρανία ἀποτελεῖ ἕνα κύριο 
ἄξονα ἐπιρροῆς στίς πολιτικές του σκοπιμότητες. Γιά τόν λόγο 
αὐτό δέν ἐπιθυμεῖ μιά αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία στήν οὐκρανία. Τέ
τοιες ὅμως συζεύξεις, ὅποτε ἔλαβαν χώρα, εἶχαν ὀδυνηρές συνέπει
ες γιά τήν ἴδια τήν Ἐκκλησία. Ἡ ἀποσύνδεση τοῦ Πατριαρχείου 
Μόσχας ἀπό τίς ἐπιδιώξεις τοῦ ρωσσικοῦ πολιτικοῦ καθεστῶτος σέ 
συνδυασμό μέ τήν ἀλαζονεία πού τό διακατέχει θά ἦταν ἕνα σοβα
ρό βῆμα γιά τήν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος καί τήν εἰρήνη. Ἐάν 
αὐτό ἀργήσει πολύ θά ἀργήσει καί ἡ ὑπέρβαση τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
κρίσης.

ςέ κάθε περίπτωση ἡ πορεία πρός τήν ἑνότητα, ἀκόμα καί ὅταν 
παραθεωροῦνται θεμελειώδεις ἐκκλησιολογικές καί κανονικές παρά
μετροι, ὑπαγορεύεται ἀπό τόν κοινό νοῦ. Τό κέλευσμα τοῦ κοινοῦ 
νοός εἶναι προφανές: Τό μέλλον ἀνήκει σέ μία μοναδική καί κανο
νική αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία στήν οὐκρανία.
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ΘΕΩΝΑΣ ΚΑμπΕρηΣ
Ἀρχιμανδρίτης

Tό ζήτήμα τῶν νέῶν Χῶρῶν  
μέσα Aπό τήν Aν τιπαραθέσή  

πόύ πρόέκύψέ μέταξύ τῶν πρόκαθήμένῶν 
Φαναριόύ και Aθήνῶν κατα τό Eτόσ 2004 
και H Aπότύπῶσή τήσ Aν τιπαραθέσήσ  

σύμΦῶνα μέ τα Eπισήμα σύνόδικα EγγραΦα*

πΕρίληψη

Α ὐτή ἡ μελέτη ἑστιάζεται στίς σχέσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρ-
χείου καί τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί εἰδικό-

τερα στό ζήτημα πού προέκυψε τά ἔτη 2003 καί 2004 γιά τήν ἐκλογή 
μητροπολιτῶν γιά τίς μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν. Ἡ ἑρμηνεία 
τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξης τοῦ 1928 ἀπό τίς δύο Ἐκκλη-
σίες καί οἱ προϋποθέσεις τήρησης τῶν Ὅρων της, πα ρου σιάζον ται 
μέσα ἀπό τά ἐπίσημα Συνοδικά Ἔγγραφα πού ἀποτυπώνουν τά αἴτια 
τῆς ἀν τιπαράθεσης ἀλλά καί τήν ἐπίλυση τοῦ ζητήματος.

λέξεις κλειδιά: Νέες Χῶρες, Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, πατριαρχική καί 
Συνοδική πράξη 1928, Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

* Ἡ παροῦσα ἐργασία ὑποβλήθηκε στό Ἑλληνικό Ἀνοικτό πανεπιστήμιο, τῆς 
Σχολῆς Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν, στά πλαίσια τοῦ προγράμματος Σπουδῶν: 
«Σπουδές στήν Ὀρθόδοξη Θεολογία». Θερμές εὐχαριστίες ὀφείλονται στούς ἐπι-
βλέποντες καθηγητές μου κυρίους Γεώργιο-Νεκτάριο λόη καί πολύκαρπο Κα-
ραμούζη.
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SUMMARY

T his study focuses on the relations of the Ecumenical Patriarchate 
and the Autocephalous Church of Greece and, in particular, 

on the issue that emerged in 2003 and 2004 for the election of the 
Metropolitans of the “New Lands”. The interpretation of the 
Patriarchal and Synodical Act of 1928 by the two Churches and the 
conditions for the acceptance of its Terms are presented through 
the official Synodical Documents which reflect the causes of the 
confrontation and the solution of the issue.

Key words: New Lands, Ecumenical Patriarchate, Autochephalous Church 
of Greece, Patriarchical and Synodical Act 1928.

 
 

ΕίΣΑΓΩΓη

Ἡ ἐργασία αὐτή ἀποτελεῖ τό ἐπιστέγασμα τῶν μεταπτυχιακῶν 
σπουδῶν στό πρόγραμμα μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν στήν 

Ὀρθόδοξη θεολογία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ πανεπιστημίου. Tό 
θέμα τῆς μελέτης αὐτῆς, εἶναι πρωτότυπο καθώς δέν ἔχουν ἐρευ-
νηθεῖ εἰς βάθος τά ἐπίσημα Συνοδικά κείμενα σέ σχέση μέ τήν ἀν-
τιπαράθεση πού προέκυψε μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου 
καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν προηγούμενη δεκαετία. Tό 
πεδίο τῆς ἀν τιπαράθεσης αὐτῆς, ἑδράζεται πάνω στό ἰδιαίτερο Νο-
μοκανονικό καί Ἐκκλησιαστικό καθεστώς πού ὑπάρχει στίς λεγό-
μενες «Νέες Χῶρες», δηλαδή τίς περιοχές αὐτές τῆς Ἑλλάδος πού 
ἀπελευθερώθηκαν τό 1912-1913 (Ἤπειρος, μακεδονία, Θρᾴκη, Νη-
σιά Αἰγαίου), τῶν ὁποίων οἱ μητροπόλεις ἀνῆκαν στό Οἰκουμενικό 
πατριαρχεῖο καί παραχωρήθηκαν ὑπό ὅρους, πού θά ἀναλυθοῦν 
παρακάτω, στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

Σκοπός μας, εἶναι μέσα ἀπό τήν ἀποτύπωση τῆς ἀν τιπαράθεσης 
αὐτῆς στά ἐπίσημα Συνοδικά κείμενα, καί μετά ἀπό τήν ἀνάλυση 
πού θά πραγματοποιήσουμε νά γίνουν σαφέστεροι, στόν ἀναγνώ-
στη οἱ λόγοι πού ὁδήγησαν σ’ αὐτή τήν ἀν τιπαράθεση ἀλλά καί νά 
φωτιστοῦν πλήρως οἱ ἀπόψεις πού ἐκφράστηκαν Συνοδικῶς καί 
ἀπό τίς δύο Ἐκκλησίες. μέ τήν ἀνάλυση τῶν ἐπιχειρημάτων καί 
τήν κωδικοποίησή τους, θά προσπαθήσουμε νά φωτίσουμε τίς 
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πραγματικές πτυχές τοῦ προβλήματος ἀλλά καί νά ἑρμηνεύσουμε 
τίς ἀν τιδράσεις καί τά ἐπιχειρήματα τῶν δύο ἐνεστώτων πλευρῶν 
ὥστε νά ἐξαχθοῦν σαφῆ ἐπιστημονικά συμπεράσματα. Ἡ μέθοδος 
ἡ ὁποία θά ἀκολουθηθεῖ καί θά μᾶς βοηθήσει σ’ αὐτή μας τήν ἔρευ-
να, θά βασιστεῖ κυρίως στήν ἱστορική ἀνάλυση τῶν γεγονότων καί 
τῶν κειμένων πού προηγήθηκαν τῆς ἀν τιπαράθεσης, ἐνῶ θά ἐπικεν-
τρωθεῖ στήν ἀνάλυση τῶν ὑπό μελέτη κειμένων καί ἐπιχειρημάτων 
ἀπό Ἱστορικῆς, Νομοκανονικῆς, Ἐκκλησιαστικῆς καί θεολογικῆς 
πλευρᾶς ὑπό τό φῶς τῆς δευτερεύουσας βιβλιογραφίας. 

Ὁ πρῶτος βασικός ἄξονας τῆς μελέτης μας, θά εἶναι ἡ Ἱστορική 
ἐξέλιξη τῆς ἐν Ἑλλάδι Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, καθώς θά πρέπει νά 
γίνουν κατανοητές οἱ Ἱστορικές προϋποθέσεις πού ὁδήγησαν τήν 
ἐν Ἑλλάδι Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νά ὀργανωθεῖ καί νά διοικηθεῖ ἀμέ-
σως μετά τή δημιουργία τοῦ πρώτου Ἑλληνικοῦ κράτους τό 1830. 
παράλληλα θά ἐπισημάνουμε τούς ὅρους σύμφωνα μέ τούς ὁποίους 
δόθηκε ἡ Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τό Οἰκου-
μενικό πατριαρχεῖο μέ τή σύν ταξη τοῦ πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ 
Τόμου τοῦ 1850 καθώς καί τίς ἀν τιδράσεις πού προέκυψαν. Ἐπι-
πρόσθετα, θά παρουσιαστεῖ ἀναλυτικά ἡ κατάσταση τῶν μητρο-
πόλεων τῶν Νέων Χωρῶν ἀπό τήν ἀπελευθέρωσή τους καί τήν 
ἐνσωμάτωσή τους στό Νεοελληνικό Κράτος (1912-1913) μέχρι καί 
τήν τελική ὁριοθέτηση τῶν σχέσεων τους μέ τήν Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος καί τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, οἱ λύσεις πού προτάθη-
καν κατά καιρούς μέχρι τήν ὁριστική λύση τοῦ ζητήματος καί τήν 
ἔκδοση τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξης τοῦ 1928.

Tό πρῶτο κεφάλαιο τῆς παρούσης μελέτης ὁλοκληρώνεται μέ τήν 
ἀναλυτική περιγραφή τῶν ὅρων τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς 
πράξης τοῦ 1928 καθώς καί τήν ἰσχύουσα σήμερα Νομοκανονική 
ὑπόσταση τῶν μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν. Κατά τό δεύτερο 
κεφάλαιο, θά παρουσιαστοῦν ἐν συν τομίᾳ οἱ προηγούμενες διενέξεις 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, καθώς 
ἡ ἀν τιπαράθεση πού προέκυψε τό 2004 δέν ἦταν ἡ πρώτη ἀνάμεσα 
στίς δύο Ἐκκλησίες καί ἐν συνεχείᾳ θά ἀναφερθοῦν τά γεγονότα 
αὐτῆς τῆς διένεξης μέσα ἀπό τίς πηγές, οἱ ὁποῖες εἶναι ἡ ἐπίσημη 
ἀλληλογραφία μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου καί τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί οἱ ἀποφάσεις τῶν Συνόδων ἑκατέρωθεν 
γιά τό ἀνακύψαν θέμα. παράλληλα θά ἐξαχθοῦν τά συμπεράσματα 
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καί θά γίνουν οἱ ἀπαραίτητες κειμενικές ἑρμηνεῖες συνεπικουρούμενες 
ἀπό τή σύγχρονη βιβλιογραφία ὥστε νά παρουσιαστοῦν ἐν συνόλῳ 
καί ἀν τικειμενικά οἱ αἰτίες καί ἡ ἐπιχειρηματολογία τῶν δύο πλευρῶν. 
Tό τρίτο καί τελευταῖο κεφάλαιο, θά ἐπικεν τρωθεῖ στή λύση τῆς δι-
ένεξης, μέσα πάλι ἀπό τήν κειμενική ἑρμηνεία τῶν πηγῶν καθώς καί 
τήν παρουσίαση τῶν νομικῶν, κανονικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ἐπι-
πτώσεων τῆς διένεξης καί τῆς λύσης αὐτῆς.

-4-Kamperis-Orthodoxi Theologia_no 23.indd   66 13/11/2020   10:01:27 πµ



Tό ζήτήμα τῶν νέῶν Χῶρῶν

67

 
 

ΚΕΦΑλΑίΟ 1

Ἡ ἐξέλιξη τῶν σχέσεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ  
πατριαρχείου καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  

κατά τόν 19ο καί 20ό αἰῶνα

Ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί τῶν δομῶν 
αὐτῆς (ὅπως εἶναι οἱ Νέες Χῶρες ἀλλά καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης), 
εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένη μέ τήν ἱστορική καί πολιτική ἐξέλιξη τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ, εἰδικότερα μετά τήν ἵδρυση τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους 
τό 1830. Κατά τή διάρκεια τῆς Βυζαν τινῆς Αὐτοκρατορίας καί εἰδι-
κότερα μετά τόν 8ο αἰῶνα καί καθ’ ὅλη τήν περίοδο τῆς Ὀθωμα-
νοκρατίας, ἡ Ἐκκλησία τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου, ἀποτελεῖ ἀναπόσπα-
στο τμῆμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου Κωνσταν τινουπόλεως, 
τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τήν Ἐθνάρχουσα Ἐκκλησία1. Ὁ ρόλος αὐτός τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, διέσωσε σέ πολλές περιπτώσεις τόν 
Ἑλληνισμό καθώς, λόγιοι Ἱεράρχες ἀνέλαβαν τόν ρόλο τῆς ἀφύπνι-
σης τοῦ ὑπόδουλου ἔθνους.

Κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συμ-
μετέχει στήν ἀπελευθέρωση μέ ποικίλους τρόπους ἀκόμα καί μέ τή 
συμμετοχή πολλῶν κληρικῶν στίς πολεμικές ἐπαναστατικές ἐπιχει-
ρήσεις. Ἐνδεικτικά μπορεῖ νά ἀναφερθεῖ ἡ συμμετοχή τοῦ Ἀρχιμαν-
δρίτη Γρηγορίου Δικαίου (παπαφλέσσας) ἀλλά καί τοῦ διακόνου 
Ἀθανασίου Διάκου. Ἡ ἐπανάσταση ὅμως ὁδήγησε καί στήν ἀποκοπή 
τῶν σχέσεων μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου καί τῶν μη-
τροπόλεων τῶν ἐπαναστατημένων περιοχῶν εἰδικότερα μετά τόν 
«ἀφορισμό» τῆς Ἐπανάστασης ἀπό τόν Οἰκουμενικό πατριάρχη Γρη-
γόριο τόν Ε΄ καί τόν ἀπαγχονισμό του. Ὅπως ἀναφέρει καί ὁ καθ. 
Ἀγγελόπουλος «οἱ ἀρχιερεῖς τῶν ἐπαναστατημένων περιοχῶν τῆς 
πελοποννήσου καί τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος μνημόνευαν “πάσης ἐπι-

1. περισσότερα γιά τόν ρόλο τῆς Ἐθναρχοῦσας Ἐκκλησίας βλ. Ἀν. Νανάκης, 
Ἐκκλησία Ἐθναρχοῦσα καί Ἐθνική. μέσα ἀπό τή Σύναξη τῶν πρεσβυτέρων καί τόν 
Ἱερό Σύνδεσμο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 1870-1922, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2007.
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σκοπῆς Ὀρθοδόξων” καί ὄχι τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου»2, χωρίς 
ὅμως νά ἔχουν τή βούληση νά ἱδρύσουν ξεχωριστή δομή-Ἐκκλησία. 

Στίς Ἐθνοσυνελεύσεις πού ἀκολούθησαν τήν Ἐπανάσταση ἤδη 
ἀπό τήν πρώτη αὐτή τῆς Ἐπιδαύρου τό Ὑπουργεῖο τῆς Θρησκεί-
ας δόθηκε στόν Ἐπίσκοπο Ἀνδρούσης Ἰωσήφ καί ἀμέσως τέθηκαν 
πρός ἐξέτασιν τά θέματα πού ἀφοροῦσαν τίς σχέσεις Οἰκουμενικοῦ 
πατριαρχείου καί Ἑλληνικῆς Ἱεραρχίας, ἀλλά συγκροτήθηκε καί 
ἐπιτροπή ἀπό τρεῖς Ἐπισκόπους, τόν Ἀνδρούσης Ἰωσήφ, τόν Βρε-
σθένης Θεόδωρο καί τόν Ἐλαίας παΐσιο πού ἀνέλαβαν νά παρου-
σιάσουν τήν Ἐκκλησιαστική κατάσταση τῶν ἐπαναστατημένων 
περιοχῶν. Tό 1826 καταργεῖται τό Ὑπουργεῖον τῆς Θρησκείας καί 
ὁρίζεται ἐπιτροπή ἐπισκόπων πού ἀναλαμβάνει τή διοίκηση τῶν 
ἐπαρχιῶν αὐτῶν. Ἡ ἐπιτροπή αὐτή ὡς τύπος «Ἐνδημούσας Συνό-
δου» συνέταξε τό πρῶτο ἐπίσημο σχέδιο Καταστατικοῦ Χάρτη στό 
ὁποῖο τέθηκαν τά θέματα τῆς διοίκησης τῶν μητροπόλεων τῶν 
ἐπαναστατημένων περιοχῶν. Ὅμως οὔτε ἡ Γ΄ Ἐθνοσυνέλευση ἀλλά 
οὔτε καί ἡ Ε΄ δέν ἔλυσε τό θέμα. Σ’ αὐτό τό χρονικό πλαίσιο, ἡ 
ἔλευση τοῦ Καποδίστρια βοήθησε στήν ἀποκατάσταση τῆς ἐπικοι-
νωνίας μέ τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, ἀλλά δέν ὁλοκληρώθηκε 
καθώς μεσολάβησε ἡ δολοφονία του τό 18313. 

Κατά τήν περίοδο τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος (1833-1850) οἱ σχέ-
σεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχεί-
ου εἰσέρχον ται σέ κρίσιμο στάδιο, καθώς ἀναδιοργανώνεται ἡ ἐσω-
τερική δομή τῆς ἀλλά ταυτόχρονα ὁριοθετοῦν ται οἱ σχέσεις μέ τό 
Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο ἀλλά καί μέ τίς ἄλλες Ἐκκλησίες. Τά ἰδεο-
λογικά ρεύματα πού θά ὁδηγήσουν στή ρήξη μέ τό Οἰκουμενικό πα-
τριαρχεῖο προέρχον ται κυρίως ἀπό τόν Ἀδαμάν τιο Κοραῆ, τόν λόγιο 
Ἀρχιμανδρίτη καί μετέπειτα πρωτεργάτη τῆς κήρυξης τοῦ Αὐ το-
κεφάλου Θεόκλητο Φαρμακίδη, ἀλλά καί γενικότερα ἀπό τήν πολι-

2. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία. Ἱστορία τῶν δομῶν διοικήσε-
ως καί ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Εἰκοστός Αἰῶνας), Θεσσαλονίκη, Κυ-
ριακίδης 2012, σελ. 22.

3. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά πα-
τριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, Ἵδρυμα Ἐθνικοῦ καί Θρησκευτικοῦ προβληματισμοῦ, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 
23: «...ἀλλά τήν 27η Σεπτεμβρίου 1831 δολοφονήθηκε ὁ Καποδίστριας καί ἔτσι 
ἀνεστάλη τό πρόγραμμα ἀνορθώσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἀπόκατα-
στάσεως τῶν σχέσεων τῆς μέ τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο Κωνσταν τινουπόλεως».
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τική τῆς ἀν τιβασιλείας τοῦ Ὄθωνα, πού ἐκφράστηκε μέ τόν ἀν-
τιβασιλέα Γεώργιο μάουρερ. Τά ἱστορικά πλαίσια τῆς Ἀνακήρυξης 
τοῦ Αὐτοκεφάλου ἀλλά καί οἱ ἰδεολογικές συγκρούσεις τήν περίοδο 
αὐτή παρουσιάζον ται γλαφυρά ἀπό τόν Charles Frazze4. Σύμφωνα μέ 
τόν προαναφερθέν τα ἐρευνητή, ἡ ἀν τικανονική ἀνακήρυξη τοῦ 
Αὐτοκεφάλου, ἦταν προϊόν τῆς ἐπίδρασης καί τῆς ἐπιθυμίας τῶν 
Βαυαρῶν καί ὄχι διεργασίας καί βούλησης τῶν Ἐπισκόπων. 

Ἡ ἐπίδραση τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ κυρίως μέ τίς ἰδέες 
τοῦ Κοραῆ, εἶναι ὁ καταλύτης πού ὁδηγεῖ καί τόν Θεόκλητο Φαρ-
μακίδη νά ὑπερασπιστεῖ τήν ἰδέα τῆς αὐτονομίας καί ἀνεξαρτησίας 
ἀπό τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο. Ὁ καθηγητής Ἀγγελόπουλος, 
ἐπι σημαίνει τήν ἐπίδραση τοῦ συστήματος διοίκησης τῶν προ τε-
σταν τικῶν ἐκκλησιῶν τῆς Γερμανίας στήν πολιτική τοῦ μάουρερ, 
ἀλλά καί τή χρησιμότητα τοῦ ρωσικοῦ συστήματος διοίκησης τῆς 
Ἐκκλησίας ἀπό τόν μέγα πέτρο καί ἔπειτα5. Οἱ ἀν τιδράσεις γιά 
τήν «ἀπόσχιση» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό Οἰκουμενικό 
πατριαρχεῖο ἦταν ἔν τονες μέ κύριους ἐκπροσώπους τόν Κωνσταν-
τῖνο Οἰκονόμο ἐξ Οἰκονόμων καί τόν Χριστόφορο παπουλάκο, πού 
ὁδήγησαν σέ πολλά ταραχώδη γεγονότα. 

Στίς 23 Ἰουλίου/4 Αὐγούστου τοῦ 1833 μέ τή «Διακήρυξη περί τῆς 
Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας»6 ἀνακηρύσσεται ἡ αὐ-
τονομία τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο. 
Σύμφωνα μ’ αὐτή, πού ὑπογράφεται ἀπό τόν Ὄθωνα ἀλλά καί τούς 
Ἀν τιβασιλεῖς, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, ἀναγνωρίζει 
ὡς κεφαλή τῆς τόν Χριστό καί θεωρεῖ τόν ἑαυτό της ἑνωμένη δογ-
ματικά μέ τίς ὑπόλοιπες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες7. Ἡ Διοίκησή της 

4. Ch. Frazee, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Ἑλληνική Ἀνεξαρτησία 1821-1852, 
Δόμος, 1987.

5. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία. Ἱστορία τῶν δομῶν διοικήσε-
ως καί ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Εἰκοστός Αἰῶνας), Θεσσαλονίκη, Κυ-
ριακίδης 2012, σελ. 24-25: «Ὁ Κοραῆς, φορεύς τῶν ἰδεῶν τῆς γαλλικῆς διαφωτί-
σεως, τά χρόνια τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως, διετύπωνε τή γνώμη ὅτι ἡ ἐκκλη-
σία τῆς ἀπελευθερωμένης Ἑλλάδος, ἔπρεπε νά γίνει διοικητικά ἐλεύθερη ἀπό τό 
Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο…». 

6. «Διακήρυξις περί τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας» (ΕτΚ, 23 
Ἰουλίου/4 Αὐγούστου 1833): πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας Ἱερῶν Κανόνων καί 
Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, Κυριακίδης 2004, σελ. 735-742.

7. πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας Ἱερῶν Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, 
ὅ.π., Ἄρθρο 1, σελ. 735: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀνατολική Ἀποστολική Ἐκκλησία τοῦ 
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ἀνατίθεται σέ πεν ταμελῆ Σύνοδο μέ τή συμμετοχή καί βασιλικοῦ ἐπι-
τρόπου ἀλλά ἀναγνωρίζεται ὅτι ἀνώτατος διοικητικός ἀρχηγός τῆς 
καθίσταται ὁ ἑκάστοτε Βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων8. Ἑρμηνευόμενα ἀπό 
νομοκανονικῆς ἄποψης τά ἄρθρα 2 καί 6 γίνεται ἀπόλυτα σαφές ὅτι 
εἰσάγεται στή διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἀπόλυτη πολιτειοκρατεία 
μέ ἐν τάσεις πολλές καί διώξεις τῶν διαφωνούν των ἀπό τούς κόλπους 
τῆς «Ἐκκλησίας τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος». 

Ἡ «Διακήρυξη περί τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησί-
ας», ἡ ὁποία δημοσιεύεται στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (23 
Ἰουλίου/4 Αὐγούστου 1833) περιλάμβανε διατάξεις πού ἦταν ἀν-
τικανονικές, δηλαδή ἀν τέβαιναν στούς Κανόνες καί στό Κανονικό 
Δίκαιο τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ «Ἱερά Σύνοδος» κατ’ ἐπίδρασιν τῆς Βαυ-
αρικῆς παράδοσης, θά ὀνομάζεται «Ἱερά Σύνοδος τοῦ Βασιλείου τῆς 
Ἑλλάδος», καθώς θά ἔχει ὅπως προαναφέρθηκε ἀρχηγό τόν Βασιλέα 
τῶν Ἑλλήνων καί θά εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπό τό Οἰκουμενικό πατρι-
αρχεῖο. Ὁ διορισμός τοῦ προέδρου καί τῶν συμβούλων ἐπισκόπων 
ἤ καί ἱερομονάχων τῆς Συνόδου ὁ ὁποῖος θά εἶναι ἔργο τῆς Κυβέρ-
νησης ἀλλά καί ἡ ἐγκατάσταση τοῦ βασιλικοῦ ἐπιτρόπου ἡ ὁποία 
καθίσταται ὑποχρεωτική, διότι ἀλλιῶς οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου 
θά εἶναι ἄκυρες, ἀποδεικνύουν μέ σαφέστατο τρόπο τήν ἐπιβολή 
τῆς πολιτειοκρατίας στή διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας. παράλληλα ἡ 
Σύνοδος «παρεδρεύει εἰς τήν καθέδρα τοῦ βασιλείου», πού ὅμως δέν 
προσδιορίζεται σαφῶς ποιά θά εἶναι αὐτή ἀλλά καί δέν ὁρίζεται 
σαφῶς ἄν ὁ πρόεδρος τῆς Συνόδου θά εἶναι ὁ ἑκάστοτε ἐπίσκοπος 
τῆς πόλης πού θά ἑδρεύει τό Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος καθώς θά δι-
ορίζεται ἀπό τήν Κυβέρνηση. Ἐπίσης ἄν καί τονίζεται ὅτι ἡ διοίκη-
ση θά ἀσκεῖται «ἀνεξαρτήτου κοσμικῆς ἐξουσίας» ὅλα τά θέματα 
ἐπειδή βρίσκον ται κάτω ἀπό τήν ἄμεση ἐποπτεία τοῦ κράτους, αὐτό 
θά ἔχει λόγο νά ἐπικυρώνει ἤ ὄχι αὐτές τίς ἀποφάσεις. 

Τά θέματα, τά σχετιζόμενα μέ τή λατρεία, τόν διορισμό σέ ἐκκλη-
σιαστικά ἀξιώματα, ἀλλά καί αὐτά γιά τή σύσταση καί λειτουργία 
τῶν μοναστηριῶν θεωροῦν ται «ἀν τικείμενα συμμείκτου εἴδους» καί 

Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος… φυλλατομένης ἀπαραχαράκτου τῆς δογματικῆς ἑνό-
τητος κατά πασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν».

8. πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας Ἱερῶν Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, 
ὅ.π., Ἄρθρο 2: «Ἡ ὑπέρτατη Ἐκκλησιαστική ἐξουσία ἐναπόκειται ὑπό τήν τοῦ 
Βασιλέως κυριαρχίαν, εἰς χεῖρας Συνόδου διαρκοῦς…» καί 6, σελ. 735-736.
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θά συναποφασίζει ἡ Κυβέρνηση μέ τή Σύνοδο. Τά θέματα ὅμως πού 
ἅπτον ται τά οἰκονομικά καί τά κτηματικά ναῶν καί μοναστηριῶν 
θεωροῦν ται καθαρά πολιτικά. Αὐτό θά μπορούσαμε νά ἰσχυρι στοῦμε 
ὅτι δημιούργησε πολλές ἐν τάσεις καί τόν ἀφανισμό πολλῶν μονα-
στικῶν ἱδρυμάτων ἀλλά καί ναῶν9. Αὐτή ἡ περίοδος τῆς ἔν τασης 
μέ τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο λήγει μέ τήν ἀπόφαση τῆς «Ἱερᾶς 
Συνόδου τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος» νά ζητήσει ἀπό τό Οἰκουμε-
νικό πατριαρχεῖο Κωνσταν τινουπόλεως τήν ἀναγνώριση τοῦ Αὐτο-
κεφάλου καθώς καί μέ τήν ἀκολουθούμενη ἔκδοση τοῦ πατριαρχι-
κοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου στίς 29 Ἰουνίου 1850, μετά ἀπό τή σύγ-
κληση «Ἐκτάκτου Ἐνδημούσης Συνόδου».

1.1 Ὁ Συνοδικός καί πατριαρχικός Τόμος τοῦ 1850

Ἡ Ἁγία καί μεγάλη πατριαρχική Σύνοδος συνεκλήθη στήν Κων-
σταν τινούπολη ἀπό τόν πατριάρχη Ἄνθιμο Δ΄ στίς 16 Ἰουνίου 1850 
καί περατώθηκε μέ τήν τελετή καθαγιάσεως τοῦ Συνοδικοῦ Τόμου 
καί τήν ἄρση τῆς σχισματικῆς κατάστασης πού εἶχε περιέλθει ἡ ἐν 
Ἑλλάδι Ἐκκλησία, στίς 29 Ἰουνίου 1850. Ἀφοῦ προηγουμένως μελε-
τήθηκαν καί ἐξετάστηκαν τά πορίσματα τῆς μικτῆς ἐπιτροπῆς πού 
συνεκλήθη ἀπό ἀρχιερεῖς τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας καί τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ πατριαρχείου, κατά τά προηγούμενα ἔτη, στήν Τρίτη Συνε-
δρία τῆς Συνόδου (24 Ἰουνίου), ὁ συν τάκτης τοῦ Τόμου, μητροπο-
λίτης Σταυρουπόλεως Κωνσταν τῖνος Τυπάλδος, ἀνέγνωσε τό προ-
σχέδιο, τό ὁποῖο καί ἐγκρίθηκε παμψηφεί, ὁμόφωνα καί κανονικά. Ὁ 
Τόμος ὑπογράφηκε ἐκτός ἀπό τόν πατριάρχη Ἄνθιμο, καί ἀπό τούς 
πρώην πατριάρχες Κωνσταν τινουπόλεως Κωνσταν τῖνο Α΄, Κωνσταν-
τῖνο Β, Γρηγόριο ΣΤ΄, Γερμανό Δ΄, Ἄνθιμο ΣΤ΄, τόν πατριάρχη Ἱερο-
σολύμων Κύριλλο Β΄ καί ἀπό τούς συμμετέχον τες Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρό-
νου, κατά τό «Συν ταγμάτιο» τοῦ πατριαρχείου Κωνσταν τινουπόλεως. 

Θά πρέπει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι ὁ Τόμος αὐτός εἶναι Ἐκκλησιολο-
γική ἀπόφαση ὁμόφωνη τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, γιά νά 
συγκροτηθεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, σύμφωνα μέ τήν Κανονική 

9. Ch. Frazee, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Ἑλληνική Ἀνεξαρτησία 1821-1852, 
Δόμος, 1987, σελ. 161 κ.ἑξ.: «Ἡ Κυβέρνηση βιαζόταν νά ἀποκτήσει μερική ἀπό 
τήν περιουσία τους καί τό πρῶτο βῆμα εἶχε γίνει ἤδη μέ τό κλείσιμο τῶν μικρῶν 
μοναστηριῶν καί τή δήμευση τῶν κτημάτων τους τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1834».
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Τά ξη καί εἰδικότερα τούς Κανόνες τῆς πενθέκτης Οἰκουμενικῆς 
Συ νόδου. παράλληλα, καθίσταται σαφές ὅτι ἡ Αὐτοκεφαλία εἶναι 
δοτή ἀπό τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, καί δέν θά πρέπει νά πα-
ραβιάζεται ἀπό πολιτικές παρεμβάσεις, κάτι τό ὁποῖο γίνεται εὐκρι-
νέστερο ἀπό τίς συνοδευόμενες τοῦ Τόμου ἐπιστολές τοῦ πατρι-
άρχου Ἀνθίμου πρός τήν Ἑλληνική πολιτεία καί πρός τήν Ἱεραρχία 
καί τόν λαό, ὅπου μέ συμβουλές καί παραινέσεις περιγράφεται ἡ 
δοθεῖσα διοίκηση τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας. 

Σ’ αὐτά τά ἔγγραφα, μπορεῖ εὔκολα ὁ ἐρευνητής νά διαπιστώσει 
ἐξ ἀρχῆς τίς δύο βασικές προϋποθέσεις πού θά πρέπει νά συν-
τρέχουν ὥστε νά δοθεῖ καί νά διατηρηθεῖ τό Αὐτοκέφαλο. πρωτί-
στως τίθεται τό θέμα τῆς ἀπαρέγκλιτης καί σταθερῆς προσήλωσης 
τῆς διοίκησης τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας στούς Κανόνες πού ἔχουν 
ἐπικυρωθεῖ ἀπό τίς Οἰκουμενικές Συνόδους, πού δέν ἐπιδέχον ται 
νεότερες ἑρμηνεῖες, καθώς μ’ αὐτούς διασφαλίζεται ἡ εὔρυθμη λει-
τουργία τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἀποδεσμευόμενη ἡ ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος, ἀπό «κάθε κοσμική ἐπέμβαση», σύμφωνα μέ τή δεύ-
τερη προϋπόθεση, ὁδηγεῖται στήν ἀνεξαρτησία τῆς σέ θέματα δι-
οίκησης ἀλλά καί ποιμαν τικῆς διακονίας (χωρίς βέβαια νά σημαίνει 
ὅτι τά ἑπόμενα χρόνια ἡ κρατική ἐξουσία δέν ἐπενέβη μέ νομοθε-
τήματα στή διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας), κάτι πού ἀνανεώνει τή δυ-
ναμική της στήν κοινωνία. 

 παράλληλα ὁρίζεται ἡ «Διαρκής Σύνοδος» ἀπό ἕξι ἱεράρχες ὡς 
ἀνώτατη ἀρχή τῆς Ἐκκλησίας μέ προεδρεύον τα τόν μητροπολίτη 
Ἀθηνῶν. Κατά τήν τέλεση τῆς Θείας λειτουργίας οἱ ἐπίσκοποι θά 
μνημονεύουν τή Σύνοδο, ἐνῶ τά μέλη τῆς Συνόδου τόν Οἰκουμενι-
κό πατριάρχη καί τούς ὑπόλοιπους κατά τήν τάξιν ἀλλά καί «πάσης 
ἐπισκοπῆς ὀρθοδόξων» ὥστε μ’ αὐτόν τόν τρόπο νά ἐκφράζεται ἡ 
ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας μέ τίς κατά τόπους Ἐκκλησίες καί πατρι-
αρχεῖα. παράλληλα, τό Ἅγιο μύρο θά τό παραλαμβάνει ἀπό τό 
Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο καί ὁ ἑκάστοτε πρόεδρος τῆς Συνόδου, 
θά πρέπει νά ἀποστέλλει Συνοδικά Γράμματα, στό Οἰκουμενικό πα-
τριαρχεῖο καί στίς ἄλλες Ἐκκλησίες ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόν-
των του. Τέλος ἡ ἐσωτερική ἐκκλησιαστική διοίκηση θά φέρεται εἰς 
πέρας ὑπό τήν ἐποπτεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου10. Εἰδικότερα, οἱ ὅροι 
τῆς χορήγησης τοῦ Αὐτοκεφάλου στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θά 

10. πατριαρχικός καί Συνοδικός Τόμος 1850: Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Ἐκκλησια-
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πρέπει νά ἀναλυθοῦν ὥστε νά γίνουν σαφέστερες οἱ ἀλλαγές πού 
ἐπισυνέβησαν ἐν σχέσει μέ τήν αὐτόνομη ἀνακήρυξη τοῦ Αὐτοκε-
φάλου τό 1833.

μελετών τας συγκριτικά τή «Διακήρυξη περί τῆς Ἀνεξαρτησίας 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας» καί τόν «Συνοδικό Τόμο» τοῦ 1850 
ἔχουμε νά παρατηρήσουμε τά ἑξῆς: μέ τόν Συνοδικό Τόμο ἐπέρ-
χεται ἀλλαγή πρωτίστως στήν ὀνομασία τῆς Συνόδου. Ἔτσι ἀπό 
«Ἱερά Σύνοδος τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος» μετατρέπεται σέ «Ἱερά 
Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» μέ σκοπό νά ἀποσοβήσει 
τήν ἄμεση κρατική παρέμβαση καί νά τονίσει τήν ἀνεξαρτησία τῆς 
Ἐκκλησίας ἀπό τούς πολιτειακούς θεσμούς. Σύμφωνα μέ τή «Δια-
κήρυξη περί τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας» τόν 
πρόεδρο καί τά μέλη θά τά διόριζε ἡ Κυβέρνηση, καί ὁ πρόεδρος 
δέν θά ἦταν ἀπαραίτητα ὁ ἐπίσκοπος τῆς πρωτεύουσας, μέ τόν 
Συνοδικό Τόμο ὁρίζεται πρόεδρος ὁ ἑκάστοτε μητροπολίτης Ἀθη-
νῶν καί τά μέλη τῆς συγκαλοῦν ται ἀλληλοδιαδόχως κατά τά πρε-
σβεῖα χειροτονίας, μέ σκοπό νά μήν μπορεῖ ἡ Κυβέρνηση νά διορί-
ζει κατά τό δοκοῦν τή Σύνοδο. 

Κατά τόν Συνοδικό Τόμο ἀρχηγός εἶναι ὁ Χριστός καί ὄχι ὁ 
Βασιλεύς τόν ὁποῖο μνημόνευαν οἱ ἐπίσκοποι πρίν ἀπό τή Σύνοδο. 
Ἔτσι μετά τόν Συνοδικό Τόμο, ὁ πρόεδρος τῆς Συνόδου, μνημο-
νεύει «πάσης Ἐπισκοπῆς Ὀρθοδόξων» καί οἱ ἐπίσκοποι τήν Ἱερά 
Σύνοδο. Ἐπιπρόσθετα διασαφηνίζεται πλήρως ἡ ἀνεξαρτησία τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας καθώς θά διοικεῖται «κατά τούς θείους καί 
ἱερούς Κανόνας, ἀκωλύτως ἀπό πάσης κοσμικῆς ἐπεμβάσεως». Ταυ-
τόχρονα συνδέεται καί πάλι μέ τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο καί τίς 
ἄλλες Ἐκκλησίες καθώς ἀποκτᾶ ἐκκλησιαστική κοινωνία καί ἑνό-
τητα μ’ αὐτές. Ἡ σύνδεση μέ τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο ἐπίσης 
πραγματώνεται καί μέ τήν παροχή ἀπό αὐτό τοῦ Ἁγίου μύρου 
στήν Ἑλληνική Ἐκκλησία. 

Τά ἀφορῶν τα τήν Ἐκκλησιαστική διοίκηση ἐν ἀν τιθέσει μέ τή 
«Διακήρυξη περί τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας», 
ρυθμίζον ται μέσα ἀπό τήν ἔκδοση Συνοδικῶν πράξεων ἀπό τή Σύ-
νοδο πού δέν πρέπει νά ἀν τιτίθεται στούς Κανόνες καί στήν παρά-
δοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. παράλληλα σημαν τικός εἶναι ὁ 

στική Ἱστορία. Ἱστορία τῶν δομῶν διοικήσεως καί ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
λάδος (Εἰκοστός Αἰῶνας), Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης 2012, σελ. 161-165.
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ὅρος τῆς παραχώρησης τῆς Αὐτοκεφαλίας, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο 
τά θέματα πού ἅπτον ται τῶν σχέσεων τῶν δύο Ἐκκλησιῶν θά 
ρυθμίζον ται ἀπό ἐπιτροπές καί τή συνεργασία μεταξύ τῶν δύο Συ-
νόδων. Αὐτός ὁ ὅρος θά ὁδηγήσει στίς συζητήσεις γιά τήν ἐνσωμά-
τωση τῶν μητροπόλεων τῶν Ἑπτανήσων καί τῆς Θεσσαλίας στήν 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀλλά καί τοῦ ζητήματος τῶν «Νέων Χωρῶν». 
Συμπερασματικά θά μπορούσαμε νά ποῦμε, ὅτι ὁ Συνοδικός Τόμος 
τοῦ 1850 ἐλευθέρωσε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν πολιτει-
οκρατία καθιστών τας την ἀνεξάρτητη ἀπό τήν Κυβέρνηση καί ἀπο-
κατέστησε τήν κανονικότητα τῆς Ἐκκλησίας καθώς ἀπό τή «Δια-
κήρυξη περί τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας» μέχρι καί 
τήν ἔκδοση τοῦ «πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου» παρέμενε σέ 
σχισματική κατάσταση. 

Ἐκδοθέν τος τοῦ Συνοδικοῦ Τόμου, ἐνῶ ἀποκαταστάθηκαν οἱ 
σχέ σεις μέ τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, ὑπῆρξαν κάποιες ἀν τι δρά-
σεις πού ὁδήγησαν στήν καθυστέρηση τῆς ὑπογραφῆς τῶν Βασι-
λικῶν Διαταγμάτων γιά τήν ἔν ταξη τοῦ Τόμου στήν κρατική νομο-
θεσία. Κριτική κυρίως ἄσκησε ἐκτός τῶν ἄλλων ὁ Ἀρχιμανδρίτης 
Θεόκλητος Φαρμακίδης σέ ἕνα ἐκτενέστατο ἔργο μέ τίτλο «Ὁ Συνο-
δικός τόμος ἤ περί ἀληθείας» τό 1852. Σ’ αὐτό τό πόνημά του ὑπε-
ρασπίζεται μέ σθένος τήν ὑπό αὐτόν καταρτησθεῖσα διοίκηση τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τά ἔτη 1830-1851, κατηγορών τας καί 
μεμφόμενος τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο καί θεωρών τας τόν δοθέν-
τα Τόμο ὡς «αἰσχύνη τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους». 

 Τελικῶς τόν Ἰούλιο τοῦ 1852 συν τάσσον ται καί ὑπογράφον ται 
ἀπό τόν Ὄθωνα ὁ Νόμος Σ΄ (200) «περί Ἐπισκοπῶν καί Ἐπισκόπων 
καί περί τοῦ ὑπό τούς Ἐπισκόπους τελοῦν τος κλήρου», καί ὁ Νόμος 
ΣΑ΄ (201) «Νόμος Καταστατικός τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος», πού ἀποτελοῦν οὐσιαστικά τή νομιμοποίηση καί τήν 
ὁριστική ἐφαρμογή καί ἀπό τήν πλευρά τῆς πολιτείας τοῦ πατρι-
αρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου. Ἐξ αὐτοῦ, μπορεῖ πολύ εὔκολα νά 
ἐξαχθεῖ καί ὁ ρόλος τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας ὡς μέρος τῆς διαδι-
κασίας παραχώρησης τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος. Ἔτσι, ἡ Ἑλληνική πολιτεία, ὄχι μόνο ζητᾶ ἀπό τό Οἰκουμενικό 
πατριαρχεῖο τήν ἐκχώρηση τῆς Αὐτοκεφαλίας, ἀλλά καί νομοθετεῖ 
ὥστε νά ἐπικυρώσει μέ νομικό καθεστώς τούς ὅρους τοῦ πατριαρ-
χικοῦ Τόμου.
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Ἡ ἐνσωμάτωση στό Βασίλειο τῆς Ἑλλάδος τῶν Ἑπτανήσων ἀλλά 
καί τῆς Θεσσαλίας καί τμημάτων τῆς Ἠπείρου, ὁδήγησαν τήν Ἐκ-
κλησία τῆς Ἑλλάδος νά ζητήσει τήν παραχώρηση καί αὐτῶν τῶν 
ἐπαρχιῶν ἀπό τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο. Ἀν τίστοιχα ἐκδίδον ται 
οἱ πατριαρχικές καί Συνοδικές πράξεις τοῦ 1866 καί τοῦ 1882 πού 
παραχωροῦν καί αὐτές τίς ἐπαρχίες στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος11. 
μ’ αὐτές τίς πράξεις οἱ μητροπόλεις τῶν Ἐπαρχιῶν αὐτῶν, μετα-
βιβάζον ται «τῇ κανονικῇ προστασίᾳ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος» ὥστε νά ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο μέρος τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος κατ’ ἀφομοίωσιν δηλαδή χωρίς τό Οἰκουμενικό πα-
τριαρχεῖο νά κρατήσει καμμία δικαιοδοσία ἐπ’ αὐτῶν12. προβλέπεται 
ἐκ τῶν ὅρων γιά τή μνημόνευση ὅτι προβλέπεται καί γιά τούς Ἱε-
ράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

Συνοψίζον τας, θά πρέπει νά ἐπισημανθεῖ πρωτίστως ὅτι ὁ πα-
τριαρχικός Τόμος δέν εἶναι μόνο ἕνα κείμενο πού ἀφορᾶ διοικητικά 
θέματα. Εἶναι ἐξέχουσας σημασίας τό γεγονός ὅτι μέ μιά προσεκτι-
κή ματιά θά διαπιστωθεῖ ἡ Ἐκκλησιολογική σημασία του, διότι 
ἐκτός τῶν ἄλλων προσδιορίζεται ἡ θεολογική καί ἐκκλησιαστική 
ἔννοια τοῦ Αὐτοκεφάλου, γιά κάθε Ἐκκλησία. Ἡ ἑνότητα τῆς 
Ἐκκλησίας ἐνισχύεται «πολυμερῶς καί πολυτρόπως», καθώς ἐπιτυγ-
χάνεται μέσῳ τῆς τήρησης καί τῆς διασφάλισης τῶν Κανόνων τῆς 
Ἐκκλησίας, σέ ἀλληλεξάρτηση μέ τή σχέση τῆς πρός τή μητέρα 
Ἐκκλησία, ἐν προκειμένῳ, τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, ὅπως 
ἄλλωστε συνέβαινε στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τόν 9ο 
αἰῶνα καί ἑξῆς. Ἡ ἄρνηση ἤ ἡ ἀπροθυμία τήρησης τῶν ὅρων τοῦ 
Συνοδικοῦ Τόμου, θά μποροῦσε νά εἶχε ὡς συνέπεια τήν ἀλλοίωση 
τῆς Ἐκκλησιολογίας, μέ δυσμενεῖς συνέπειες γιά τήν ἑνότητα τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.

11. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία. Ἱστορία τῶν δομῶν διοική-
σεως καί ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Εἰκοστός Αἰῶνας), Θεσσαλονίκη, 
Κυριακίδης 2012, σελ. 30-33 καί 166-171 καί Κ. Βαβοῦσκος, Ἡ νομοκανονική 
Ὑπόστασις τῶν μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν, Θεσσαλονίκη 1973, σελ. 15.

12. πατριαρχική καί Συνοδική πράξη 1866: πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας Ἱερῶν 
Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, Κυριακίδης 2004, σελ. 752: «ἵνα οἱ ἀνωτέρω 
ὀνομαστί ἀπαριθμηθεῖσαι ἁγιώταται ἐπαρχίαι τῆς Ἰονικῆς ἑπτανήσου ὑπάρχωσι …
συνηνωμέναι καί συνημέναι τῇ Ὀρθοδόξῳ αὐτοκεφάλῳ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος».
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1.2 πορεία πρός τή χειραφέτηση τῶν μητροπόλεων  
τῶν Νέων Χωρῶν

Τά πολιτικά, στρατιωτικά καί γεωπολιτικά γεγονότα ἐν γένει τῶν 
ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνα, δηλαδή οἱ Βαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913) 
καί ὁ Α΄ παγκόσμιος πόλεμος (1914-1918), ὁδήγησαν στήν ἀπελευ-
θέρωση καί στήν ἐνσωμάτωση στό Νεοελληνικό κράτος τῶν Νέων 
Χωρῶν, δηλαδή τῶν περιοχῶν τῆς Ἠπείρου, τῆς μακεδονίας, τῆς 
Θρᾴκης, τῶν Νήσων τοῦ Ἀρχιπελάγους καί τῆς Κρήτης. Αὐτές οἱ 
περιοχές ἐκκλησιαστικά ἀνῆκαν στό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, τό 
ὁποῖο μέ τήν τοποθέτηση ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν, ὅπως ὁ μητρο-
πολίτης Καστοριᾶς Γερμανός Καραβαγγέλης καί ὁ μητροπολίτης 
Δράμας Χρυσόστομος (ὁ μετέπειτα ἐθνομάρτυρας μητροπολίτης 
Σμύρνης), συνέβαλλε τά μέγιστα στήν ἀπελευθέρωση αὐτῶν τῶν 
περιοχῶν. μέ τήν ἐνσωμάτωση αὐτῶν τῶν περιοχῶν στόν ἐθνικό 
κορμό, ἄρχισαν καί οἱ συζητήσεις γιά τό ἐκκλησιαστικό καί διοικη-
τικό τους καθεστώς. 

Σύμφωνα μέ τά πρακτικά τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τοῦ 192813 
διαφαίνεται ὅτι οἱ πρῶτες διαπραγματεύσεις μεταξύ τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ πατριαρχείου καί τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
ξεκίνησαν κατά τά ἔτη 1914-1915. Σέ πρώτη φάση οἱ συζητήσεις 
διεξάγον ταν ἐπί τῇ βάσει τῆς πλήρης προσάρτησης αὐτῶν τῶν 
ἐπαρχιῶν στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὅπως ἔγινε καί μέ τίς πα-
τριαρχικές καί Συνοδικές πράξεις τῆς προσάρτησης τῶν Ἑπτανή-
σων (1864) καί τῆς Θεσσαλίας (1882). Tό 1915 ἀπεστάλη ἀπό τόν 
Οἰκουμενικό πατριάρχη Γερμανό τόν Ε΄ σχέδιο Τόμου γιά τή «χει-
ραφέτηση» τῶν Ἐπαρχιῶν τῶν Νέων Χωρῶν. Οἱ γεωπολιτικές ὅμως 
ἐξελίξεις καί διεθνεῖς ἀμφισβητήσεις τῆς κυριαρχίας ἐπί συγκεκρι-
μένων περιοχῶν ὅπως τό Ἅγιον Ὄρος, ἡ Βόρειος Ἤπειρος, τά Νη-
σιά τοῦ ἀρχιπελάγους, πού ἀκολούθησαν τίς ἐξελίξεις τοῦ Α΄ παγ-
κοσμίου πολέμου, ὁδήγησαν καί στήν ἀναβολή τῶν συζητήσεων 
καθώς δέν εἶναι σωστό ἀπό κανονικῆς πλευρᾶς νά διεξάγον ται συ-

13. πρακτικά τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος 1928-1929: Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα 
σήμερα. Τά πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά Δίκαια τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἵδρυμα Ἐθνικοῦ καί Θρησκευτικοῦ προβληματισμοῦ, 
Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 213-263.
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ζητήσεις γιά τήν ἐκκλησιαστική ἐκχώρηση ἐπαρχιῶν ὅταν ἀμφισβη-
τεῖται διεθνῶς ἡ πολιτειακή κυριότητα. 

Κατά τή διάρκεια τοῦ Ἐθνικοῦ διχασμοῦ καί μέ τόν σχηματισμό 
τῆς Ἐπαναστατικῆς Κυβέρνησης τῆς Θεσσαλονίκης τό 1916 ἀπό 
τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐκδίδει τό Ἀνά-
θεμα καί τήν ἴδια στιγμή ἡ ἐμπερίστατη κατάσταση τῶν μητροπό-
λεων τῶν Νέων Χωρῶν, ὁδηγεῖ στή Σύγκλιση τῆς Ἐπαρχιακῆς Συ-
νόδου τῆς Θεσσαλονίκης τό 1917. Θά πρέπει νά ἐπισημανθεῖ, ὅτι οἱ 
μητροπόλεις αὐτῶν τῶν ἐπαρχιῶν ἦταν ἀπομονωμένες ἐκείνη τήν 
περίοδο καί ἀπό τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο λόγῳ τῆς ἔν τασης 
μεταξύ Ἑλλάδας καί Τουρκίας, ἀλλά καί ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος λόγῳ τοῦ Ἐθνικοῦ διχασμοῦ14.

μετά ἀπό συζητήσεις μέ τήν προσωρινή Κυβέρνηση ἀλλά καί 
μέ προσωπικές συνομιλίες τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου μέ τόν μητρο-
πολίτη Θεσσαλονίκης Γεννάδιο Ἀλεξιάδη, ἀποφασίστηκε νά συ-
γκληθεῖ ἀρχικά ἡ ἐπαρχιακή σύνοδος στή Θεσσαλονίκη ἡ ὁποία 
ἀποφάσισε ἐκτός τῶν ἄλλων καί τή σύγκλιση τῆς Συνελεύσεως τῆς 
Ἱεραρχίας τῶν Νέων Χωρῶν. Ἡ Συνέλευση αὐτή πραγματοποιήθη-
κε στή Θεσσαλονίκη ἀπό τίς 28/4 ἕως τίς 10/5/1917. Ἐκτός ἀπό τούς 
μητροπολῖτες τῶν Νέων Χωρῶν συμμετεῖχαν καί παρατηρητές 
ἀπό τήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί ἐκπρόσω-
πος τῆς προσωρινῆς Κυβέρνησης. μεταξύ ἄλλων θεμάτων συζη-
τήθηκαν καί θέματα ὀργάνωσης τῶν Ἐπισκοπῶν καί τῶν δράσεων 
τῶν ἐνοριῶν γιά τήν ἀν τιμετώπιση προσφυγικῶν πληθυσμῶν ἀλλά 
κυρίως γιά τήν ἵδρυση Ἐκκλησιαστικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Συμβουλίου, 
ἕνα τύπο διοίκησης τῶν μητροπόλεων τῶν Ἐπαρχιῶν αὐτῶν. Tό 
ἔργο τοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ εἶναι πολύπλευρο καί ἀρκετά σημαν-
τικό στήν ἱστορία τῶν ἐπαρχιῶν τῶν Νέων Χωρῶν15. 

Γίνεται κατανοητό λοιπόν ὅτι τό πρόβλημα τῆς διοίκησης τῶν 
Νέων Χωρῶν ἀπό ἐκκλησιαστικῆς πλευρᾶς γίνεται πολυπλοκότερο 
κυρίως καί μετά τή μικρασιατική Καταστροφή. μέ τήν ἀν ταλλαγή 
τῶν πληθυσμῶν καί τήν ἔλευση πολλῶν προσφύγων καί Ἀρχιερέων 
στίς περιοχές τῆς μακεδονίας καί τῆς Θρᾴκης, ἡ ἑλληνική πολιτεία 

14. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία. Ἡ Ἐκκλησία τῶν Νέων Χω-
ρῶν, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 1986, σελ. 26.

15. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία. Ἡ Ἐκκλησία τῶν Νέων Χω-
ρῶν, ὅ.π., σελ. 28-30.
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ἀναλαμβάνει νά μισθοδοτεῖ τούς Ἀρχιερεῖς, δημιουργήθηκαν δέ νέες 
μητροπόλεις καθώς τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο ἀδυνατοῦσε νά 
διοικήσει αὐτές τίς περιοχές. 

Στή σύγκλιση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τό 
1924 ἔγινε συζήτηση γιά τή «χειραφέτηση» τῶν ἐπαρχιῶν αὐτῶν 
ἀπό τήν εἰσήγηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου παπαδοπού-
λου. Ἀποφασίστηκε δέ νά ζητηθεῖ ἀπό τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο 
ἡ ἔκδοση πατριαρχικῆς πράξης ἀνάλογης μέ ἐκείνης τῶν Ἑπτανή-
σων καί τῆς Θεσσαλίας, δηλαδή ἡ «χειραφέτηση» νά εἶναι παραχώ-
ρηση κατ’ ἀφομοίωσιν στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Τελικῶς ἀπο-
φασίστηκε σέ συνεννόηση μέ τό Ἑλληνικό κράτος νά προωθηθεῖ τό 
αἴτημα πρός τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο. Οἱ προσπάθειες θά ἐν-
ταθοῦν δύο χρόνια ἀργότερα μέ τήν Ἐπιτροπή πού συγκροτήθηκε 
τό 1926 στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καί προέβλεπε τόν καταρτισμό 
«Σχεδίου Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς ἐν ταῖς Νέαις Χώραις Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας». Σ’ αὐτή τήν Ἐπιτροπή συμμετεῖχαν οἱ μητρο-
πολῖτες Θεσσαλονίκης Γεννάδιος, Ἰωαννίνων Σπυρίδων, Κρήτης 
Τίτος, μηθύμνης Διονύσιος, μαρωνείας Ἄνθιμος, μυτιλήνης Ἰά-
κωβος, Τραπεζοῦν τος Χρύσανθος καί ὁ καθ. Κωνσταν τῖνος ράλλης. 

Σύμφωνα μ’ αὐτό τό Σχέδιο ὁριζόταν ὅτι οἱ μητροπόλεις αὐτές 
μαζί μέ τήν Κρήτη καί τά νησιά τοῦ Αἰγαίου, θά ἀποτελοῦν ἑνιαία 
αὐτόνομη Ἐκκλησία ὑπό τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο. Οἱ μητρο-
πολῖτες θά συνεχίσουν νά ἐξαρτῶν ται ἀπό τό Οἰκουμενικό πατρι-
αρχεῖο, καί ἡ ἐξάρτηση αὐτή φανερώνεται ἀπό τή μνημόνευση τοῦ 
ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχη, τό δικαίωμα τοῦ ἐκκλήτου, 
καί τή συμμετοχή τῶν μητροπολιτῶν στήν ἐκλογή τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ πατριάρχη ἀλλά καί τό δικαίωμα κύρωσης τῆς ἐκλογῆς τους 
ἀπό αὐτόν. Θά διοικοῦν ται ἀπό τήν Ἱεραρχία καί τή Διαρκῆ Ἱερά 
Σύνοδο πού θά ἑδρεύει στή Θεσσαλονίκη ὑπό τήν προεδρία τοῦ 
ἑκάστοτε μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. 

παράλληλα ὅπως διαφαίνεται καί ἀπό τά πρακτικά τῆς Συνεδρι-
άσεως τῆς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου κατά τόν Ἰούνιο 
τοῦ 192716 ἐκπονήθηκε σχέδιο πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως 
πού προέβλεπε τήν ἵδρυση Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῶν Νέων Χωρῶν, 

16. μητροπολίτου Σεβαστείας Δημητρίου, Ἡ πατριαρχική καί Συνοδική πρᾶ-
ξις τοῦ 1928 παρακωλυωμένη τοῖς ὅροις. Ἐπί τῇ βάσει τοῦ πατριαρχικοῦ καί 
Συ νοδικοῦ ἀρχείου, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 123-143. 
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πού θά ἐξαρτιόταν ἀπό τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο καί θά διαιρεῖτο 
σέ πέν τε Θέματα. Αὐτά θά ἦταν, τό θέμα τῆς μακεδονίας, τῆς 
Θρᾴκης, τῆς Κρήτης, τῆς Ἠπείρου καί τῶν Νήσων τοῦ Αἰγαίου. Οἱ 
ἐκλογές τῶν μητροπολιτῶν θά γίνον ταν ἀπ’ εὐθείας ἀπό τό Οἰκου-
μενικό πατριαρχεῖο ἐκ τριπροσώπου πού θά ἀποστέλλον ταν σ’ αὐτό. 
παράλληλα καθορίζον ταν καί ὁ τρόπος σύγκλησης τῆς Συνόδου τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Νέων Χωρῶν. 

Εἶναι σαφές λοιπόν ὅτι εἶχαν ὡριμάσει οἱ συνθῆκες γιά τήν τελική 
διευθέτηση τοῦ θέματος τῶν Νέων Χωρῶν. μετά ὅμως ἀπό τήν πα-
ρέμβαση τοῦ Γενικοῦ προξένου τῆς Ἑλλάδος στήν Κωνσταν τι νού-
πολη, ὁ ὁποῖος καταθέτει τήν Ἐπιστολή τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου 
παιδείας διά τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἡ ὁποία πρότεινε ὡς λύση 
τοῦ ἀδιεξόδου τή διοικητική ἕνωση τῶν ἐπαρχιῶν αὐτῶν μέ τήν 
Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος χωρίς νά ἀποσπάσει αὐτές ἀπό 
τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, γιά λόγους ἐθνικούς ὅπως τονίζεται. 
Εἶναι σημαν τικό νά ἐπισημανθεῖ ὅτι μεταξύ τῶν ὅρων πού προτείνον-
ται ἀπό τό Ἑλληνικό κράτος εἶναι καί ὁ τρόπος ἐκλογῆς τῶν μη-
τροπολιτῶν. Αὐτοί θά ἐκλέγον ται μέ τόν τρόπο πού ἐκλέγον ται οἱ 
μητροπολῖτες τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀλλά τήν 
ἐκλογή τους θά τήν ἐγκρίνει καί ὁ Οἰκουμενικός πατριάρχης. Θά 
συνεχίσουν νά μνημονεύουν τόν Οἰκουμενικό πατριάρχη, θά ἔχουν 
τό δικαίωμα ἐκκλήτου, κατά τά ὑπόλοιπα ὅμως θά ὑπάγον ται στούς 
Νόμους τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας καί θά ἀναγνωρίζουν ὡς διοικητι-
κή ἀρχή τή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος17. 

μελετών τας, τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο καί ἡ Ἐπιτροπή ἐπί 
τῶν Κανονικῶν Ζητημάτων, τά ἔγγραφα πού ἀπεστάλησαν ἀπό τήν 
Ἑλληνική πολιτεία ἀλλά καί τίς ἐπιστολές τῶν μητροπολιτῶν 
αὐτῶν τῶν ἐπαρχιῶν μετά ἀπό τή σύγκλιση Συνόδου, ἀποστέλλει 
ἔγγραφο πρός τόν πρόξενο τῆς Ἑλλάδος γιά νά τό διαβιβάσει στήν 
Ἑλληνική Κυβέρνηση νά ἀνατεθεῖ «ἐπιτροπικῶς» στήν Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος ἡ διοίκηση τῶν ἐπαρχιῶν τῶν Νέων Χωρῶν. μετά τή 

17. πρακτικά Ἱερᾶς Συνόδου Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου 1928: Ἀθ. Ἀγγελό-
πουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά πατριαρχικά Δίκαια 
στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά Δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἵδρυμα 
Ἐθνικοῦ καί Θρησκευτικοῦ προβληματισμοῦ, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 299-325 
καί μητροπολίτου Σεβαστείας Δημητρίου, Ἡ πατριαρχική καί Συνοδική πρᾶξις 
τοῦ 1928 παρακωλυωμένη τοῖς ὅροις. Ἐπί τῇ βάσει τοῦ πατριαρχικοῦ καί Συνο-
δικοῦ ἀρχείου, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 160-165.
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συμφωνία πού προέκυψε μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου καί τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας, μέ τό 
πα τριαρχικό Γράμμα τῆς 17ης Ἰανουαρίου 1928 ἡ Ἑλληνική πολι-
τεία νομοθέτησε μέ τόν Νόμο 3615/1928 τή σχέση τῶν Νέων Χωρῶν 
μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Tό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο τή 13η 
Σεπτεμβρίου 1928 μέ πατριαρχικό Γράμμα συνημμένα ἀποστέλλει 
τήν πατριαρχική καί Συνοδική πράξη. Στό συνοδευόμενο ἔγγραφο 
τῆς πράξης τονίζεται ὅτι: «ἡ τήρησις τῶν διατάξεων τούτων τυγ-
χάνει ἀπαραιτήτως κανονικῶς, ἐφ’ ὅσον πρόκειται οὐχί περί τελεί-
ας συγχωνεύσεως ἐκκλησιαστικῆς, ἀλλά περί προσωρινῆς ἐκχωρή-
σεως τοῦ δικαιώματος τῆς διοικήσεως, ἀνατιθεμένης ἐπιτροπικῶς 
τῇ Ἁγιωτάτῃ Αὐτοκεφάλῳ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος. Ὑπό τήν ἔννοια 
ἄλλωστε ταύτην καί τούς ὅρους τούτους ἐδέξατο ἀπ’ ἀρχῆς τό 
Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον τή σχετικήν μεταβολήν»18.

1.3 Ἡ πατριαρχική καί Συνοδική πράξη τοῦ 1928

μέ τή Σύγκλιση τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
πατριαρχείου τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1928 ἐκδίδεται ἡ πατριαρχική καί 
Συνοδική πράξη, πού λύνει τά προβλήματα πού παρουσιάστηκαν 
παραπάνω. Ἀναλύον τας τό κείμενο τῆς πράξης διαπιστώνουμε ὅτι 
ἀποτελεῖται ἀπό τρεῖς ἑνότητες. 

Κατά τήν πρώτη ἑνότητα, ἡ ὁποία εἶναι ἡ εἰσαγωγική, παρου-
σιάζει τή δυνατότητα τῆς Ἐκκλησίας νά διασφαλίζει τήν κανονική 
τάξη καί τήν κανονική καί ἐκκλησιαστική διοίκηση τῶν Νέων 
Χωρῶν. Ὁ τρόπος πού θά διοικοῦν ται αὐτές οἱ μητροπόλεις, θά 
εἶναι ἡ «ἐπιτροπική» ἀνάθεση τῆς διοίκησής τους στήν Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος «τηρουμένου τοῦ ἐπί τῶν Ἐπαρχιῶν τούτων ἀνωτάτου 
κανονικοῦ δικαιώματος τοῦ Ἁγιωτάτου πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου»19. Ταυτόχρονα, παρατηροῦμε τόν ρόλο τῶν τριῶν παρα-
γόν των πού συνετέλεσαν στήν ἀπόφαση αὐτή, δηλαδή τή μητέρα 
Ἐκκλησία τῆς Κωνσταν τινουπόλεως πού παρακαλεῖ τήν Αὐτοκέ-
φαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νά ἀποδεχθεῖ τή διοίκηση τῶν Ἐπαρ-

18. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά πα-
τριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά Δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
Ἵδρυμα Ἐθνικοῦ καί Θρησκευτικοῦ προβληματισμοῦ, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 329.

19. πατριαρχική καί Συνοδική πράξη 1928: πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας Ἱε-
ρῶν Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, Κυριακίδης 2004, σελ. 756.
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χιῶν αὐτῶν, τήν ἀδελφή Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πού θά πρέπει νά 
ἀποδεχτεῖ τήν πρόταση τοῦ πατριαρχείου Κωνσταν τινουπόλεως 
καί τήν Ἑλληνική πολιτεία, ἡ ὁποία θά νομοθετήσει καί θά κυρώσει 
τή συμφωνία αὐτή.

Ἡ δεύτερη νοηματική ἑνότητα εἶναι καί ἡ πιό σημαν τική καθώς 
ἀναφέρον ται ἀναλυτικά οἱ ὅροι παραχώρησης τῶν Νέων Χωρῶν 
στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Σύμφωνα μέ τόν π ρ ῶ τ ο  ὅ ρ ο, τό 
σύστημα διοίκησης καί ἡ πράξη πού ἐφαρμόζεται στήν Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος, στό ἑξῆς θά ἐφαρμόζεται καί στίς ἐπαρχίες αὐτές20. μέ τόν 
δ ε ύ τ ε ρ ο  ὅ ρ ο, καθορίζεται ὅτι οἱ Ἐπίσκοποι τῶν Νέων Χωρῶν θά 
συμμετέχουν στή διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή στή Σύνοδο τῆς 
Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στήν ἀνώτερη ἐκκλησιαστική 
ἀρχή, σέ ἴσο ἀριθμό μέ τούς Ἐπισκόπους τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, μέ τά ἴδια δικαιώματα καί μέ τόν ἴδιο τρόπο καί 
σύστημα21. Σύμφωνα μέ τόν τ ρ ί τ ο  ὅ ρ ο, ρυθμίζεται ἡ συμμετοχή 
στά ὑπόλοιπα ὄργανα διοίκησης, δηλαδή στό Διοικητικό Συμβούλιο 
τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου καί στό Ἐποπτικό Συμβούλιο 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης22. Ἡ Ὑποχρεωτική συμμετοχή τῶν 
μητροπολιτῶν τῶν Νέων Χωρῶν στίς Γενικές Συνόδους τῆς Ἱεραρ-
χίας τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί οἱ ἀποφά-

20. πατριαρχική καί Συνοδική πράξη 1928: πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας Ἱερῶν 
Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, Κυριακίδης 2004, σελ. 756: «Ἅπασαι αἱ εἰς 
τό Ἑλληνικόν Κράτος περιελθοῦσαι Ἐπαρχίαι τοῦ Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ καί 
πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, πλήν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς νήσου 
Κρήτης, διαφυλαττούσης τό ἄχρι τοῦδε αὐτόνομον αὐτῆς καθεστώς, ὑπάγον ται 
ἐφεξῆς ὑπό τήν ἄμεσον διακυβέρνησιν τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπεκτεινούσης καί ἐπί τῶν Ἐπαρχιῶν τούτων ἐν πᾶσι τό 
σύστημα τῆς διοικήσεως καί τήν τάξιν τῶν ἰδίων αὐτῆς Ἐπαρχιῶν».

21. πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας Ἱερῶν Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, 
ὅ.π., σελ. 756: «Ἄμεσος ὡς ἐκ τούτου κεν τρική καί τῶν Ἐπαρχιῶν τούτων ἀνωτέρα 
ἐκκλησιαστική ἀρχή ἀναγνωρίζεται ἐφεξῆς ἡ ἐν Ἀθήναις Ἱερά Σύνοδος τῆς Ὀρθο-
δόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἧς συμμετέχουσι καί οἱ μητροπολῖται 
τῶν Ἐπαρχιῶν τούτων, καλούμενοι εἰς αὐτήν κατ’ ἴσον ἀριθμόν πρός τούς ἐκ τῶν 
Ἐπαρχιῶν τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος προσκαλουμένους ἀρχιερεῖς 
καί κατά τόν αὐτόν τρόπον καί σύστημα καί μετά τῶν αὐτῶν δικαιωμάτων».

22. πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας Ἱερῶν Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, 
ὅ.π., σελ. 756: «Κατ̓ ἴσον ἀριθμόν καί μετά τῶν αὐτῶν δικαιωμάτων συμμετέχουσι 
καί προεδρεύουσιν οἱ ἐκ τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἐπαρχιῶν τοῦ καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτου Οἰκου-
μενικοῦ Θρόνου καί ἐν τῷ Διοικητικῷ Συμβουλίῳ τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Ταμείου καί ἐν τῷ Ἐποπτικῷ Συμβουλίῳ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως».
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σεις της, θά εἶναι δεσμευτικές καί γιά τίς μητροπόλεις τῶν Ἐπαρχιῶν 
αὐτῶν, ὅπως καθορίζον ται ἀπό τόν τ έ τ α ρ τ ο  ὅ ρ ο23.

Κατά τόν π έ μ π τ ο  ὅ ρ ο, καθορίζεται ὁ τρόπος ἐκλογῆς τῶν 
Ἐπισκόπων, πού θά γίνεται κατά τό ἴδιο σύστημα ὅπως καί στίς 
ἐκλογές τῶν Ἐπισκόπων τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος. Σύμφωνα μ’ αὐτό λοιπόν, ἡ ἐκλογή θά γίνεται ἀπό κατάλογο 
ἐκλογίμων πρός Ἀρχιερατεία, τό ὁποῖο θά συν τάσσεται ἀπό τήν 
Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί θά ἐγκρίνεται ἀπό 
τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, ἔχον τας αὐτό τή δυνατότητα νά ὑπο-
δεικνύει ὑποψηφίους. Ταυτόχρονα ἀπαγορεύει τίς μεταθέσεις Ἀρχι-
ερέων καί τίς ἐκλογές βοηθῶν ἐπισκόπων στίς Ἐπαρχίες αὐτές.

Ὁ τρόπος ἐκδίκασης τῶν μητροπολιτῶν θά γίνεται μέ τόν ἴδιο 
τρόπο πού δικάζον ται καί οἱ μητροπολῖτες τῆς Αὐτοκέφαλης 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅμως θά ἔχουν τό δικαίωμα τοῦ ἐκκλήτου 
ἐνώπιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχη, δηλαδή θά ἔχουν τό δικαίωμα 
τρίτης ἔφεσης καί ἐκδίκασης ἀπό τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, ὅπως 
ἐπισημαίνεται ἀπό τόν ἕ κ τ ο  ὅ ρ ο  τῆς πατριαρχικῆς πράξης24.

Σύμφωνα μέ τόν ἕ β δ ο μ ο  ὅ ρ ο, ὁ πρόεδρος τῆς Συνόδου τῆς 
Ἐκ κλησίας τῆς Ἑλλάδος, δηλαδή ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, ὑπο-
χρεοῦται νά ἀνακοινώσει στόν Οἰκουμενικό πατριάρχη τή χηρεία 
μιᾶς μητρόπολης. παράλληλα θά πρέπει νά ἀποστείλει ἀν τίγραφο 
τοῦ Ὑπομνήματος τῆς ἐκλογῆς καί τῆς Ἀρχιερατικῆς ὁμολογίας τοῦ 
ἐκλεγμένου Ἐπισκόπου. Ταυτόχρονα, ἐπισημαίνεται ἡ ὑποχρέωση 
τοῦ νεοεκλεγέν τος Ἐπισκόπου νά ἀποστείλει Γράμμα ἐπί τῇ ἀνα-
λήψει τῶν καθηκόν των του, διά τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος. Τέλος πρέπει νά ἀναγγέλλεται στόν Οἰκουμενικό πατρι-

23. πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας Ἱερῶν Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, 
ὅ.π., σελ. 756: «Οἱ τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ καθ̓ ἡμᾶς Ἁγιωτάτου πατριαρχικοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Θρόνου ἐν Ἑλλάδι ἀρχιερεῖς συμμετέχουσιν ὡσαύτως ὑποχρεωτικῶς καί 
τῶν Γενικῶν Συνόδων τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος καί ὡς ἕν σῶμα συσκέπτον ται καί λαμβάνουσιν ἀποφάσεις ἀπό κοινοῦ, 
ἐξ ἴσου ἰσχυούσας καί διά τάς αὐτόθι Ἐπαρχίας τοῦ πατριαρχικοῦ Θρόνου».

24. πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας Ἱερῶν Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, 
ὅ.π., σελ. 757: «Ὑπαγόμενοι ἐφεξῆς ἐν πᾶσιν  ὑπό τούς νόμους τῆς ἐν Ἑλλάδι Ὀρθο-
δόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας οἱ ἐν Ἑλλάδι ἀρχιερεῖς τοῦ πατριαρχικοῦ Θρόνου, 
δικάζον ται καθ’ ὅν τρόπον καί οἱ ἀρχιερεῖς τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησί-
ας τῆς Ἑλλάδος, κεκτημένοι μόνον τό δικαίωμα τοῦ ἐκκλήτου ἐνώπιον τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ πατριάρχου ἐν περιπτώσει ποινῶν ἀργίας ἤ καθαιρέσεως ἤ τινός τοιούτου».
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άρχη ἡ πρόσκληση τῶν μητροπολιτῶν τῶν Νέων Χωρῶν γιά τή 
συμμετοχή τους στά ὄργανα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς διοίκησης25.

Θά ἀποστέλλεται ἐπίσης ἀπό τούς Ἐπισκόπους τῶν Νέων Χωρῶν 
καί στό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο ἀλλά καί στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀν τίγραφο τῶν ἐκθέσεων γιά τήν κατά-
σταση τῶν μητροπόλεων, κατά τόν ὄγδοο ὅρο αὐτῆς26. Ὁ ἔ ν α -
τ ο ς  ὅ ρ ο ς  ἀναφέρεται στή μνημόνευση τοῦ Οἰκουμενικοῦ πα-
τριάρχη καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπό τούς Ἀρχιερεῖς τῶν Νέων 
Χωρῶν κατά τήν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας, σέ ἀν τιδιαστολή 
μέ τούς Ἀρχιερεῖς τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πού 
μνημονεύουν τήν Ἱερά Σύνοδο27.

Σύμφωνα μέ τόν δ έ κ α τ ο  ὅ ρ ο, καθορίζεται ὁ τρόπος διοίκησης 
τῶν πατριαρχικῶν καί Σταυροπηγιακῶν μονῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
πατριαρχείου στήν Ἑλλάδα. Ἡ διοίκηση θά γίνεται ἀπό τήν Ἐκκλη-
σία τῆς Ἑλλάδος, θά ἰσχύει ὅτι καί στίς ἄλλες μονές τῆς Αὐτοκέ-
φαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, θά μνημονεύεται ὅμως τό ὄνομα 

25. πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας Ἱερῶν Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, 
ὅ.π., σελ. 757: «Ἦ τε χηρεία καί ἡ πλήρωσις ἐπαρχίας τινός τῆς περιοχῆς τῆς δικαι-
οδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἀναγγέλλεται τῷ Οἰκουμενικῷ πατριάρχῃ ὑπό 
τοῦ προέδρου τῆς ἐν Ἀθήναις Ἱερᾶς Συνόδου μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν, ἀποστέλλον τος ἑκάστοτε πρός Αὐτόν καί ἀν τίγραφον τοῦ ὑπομνήματος 
τῆς ἐκλογῆς τῶν ἀποκαθισταμένων ἀρχιερέων, καθώς ἐπίσης καί τήν κατά τή χει-
ροτονίαν ἀρχιερατικήν αὐτῶν ὁμολογίαν, ὁσάκις πρόκειται περί νεωστί χειροτονου-
μένων. Ὡσαύτως κατά τόν αὐτόν τρόπον ἀγγέλλεται τῷ Οἰκουμενικῷ πατριάρχῃ ἡ 
πρόσκλησις τῶν μητροπολιτῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρός συμμετοχήν εἰς τήν 
ἐν Ἀθήναις Ἱεράν Σύνοδον, τό Γενικόν Ἐκκλησιαστικόν Ταμεῖον καί τό Ἐποπτικόν 
Συμβούλιον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως, ὡς καί εἰς τάς Γενικάς Συνόδους τῆς 
Ἱεραρχίας. Ἡ ἀνάληψις δέ τῶν ποιμαν τορικῶν καθηκόν των ἀναγγέλλεται πρός τόν 
Οἰκουμενικόν πατριάρχην καί δι’ ἰδίου γράμματος τοῦ ἐκλεγέν τος νέου ἀρχιερέως, 
ἀποστελλομένου ὡσαύτως διά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».

26. πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας Ἱερῶν Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, 
ὅ.π., σελ. 757: «Διά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος οἱ ἀρχιερεῖς 
τῶν πατριαρχικῶν Ἐπαρχιῶν ἀποστέλλουσιν ὡσαύτως κατ’ ἔτος πρός τόν Οἰ-
κου μενικόν πατριάρχην ἀν τίγραφον τῶν πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἑλλάδος 
τακτικῶν ἐτησίων ἐκθέσεων αὐτῶν, περί τῆς ἐν ταῖς Ἐπαρχίαις αὐτῶν ἐκκλησια-
στικῆς καταστάσεως».

27. πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας Ἱερῶν Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, 
ὅ.π., σελ. 758: «Οἱ ἐν Ἑλλάδι μητροπολῖται τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μνημο-
νεύουσι τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου οὗ ἡ ἐκλογή διεξάγεται 
κατά τά ἀπό τινος γινόμενα».
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τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχη, θά ἀνακοινώνεται σ’ αὐτόν διά τῆς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ ἐκλογή τῶν Ἡγουμενοσυμ-
βουλίων, καθώς καί ἡ διάλυση ἤ συγχώνευση αὐτῶν θά γίνεται ἀφοῦ 
θά ἔχει προηγηθεῖ συνεννόηση μέ τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο28. 

Ἡ τρίτη νοηματική ἑνότητα, ὡς κατακλεῖδα τῆς πατριαρχικῆς 
καί Συνοδικῆς πράξης, περιέχει εὐχές στόν Θεό νά αὐξάνει τήν «ἐν 
Ἑλλάδι Ἐκκλησία» καί στήν περιοχή τῆς ἀλλά καί στίς ἐπαρχίες τῶν 
Νέων Χωρῶν «ὥστε καί ἡμεῖς χαίρωμεν βλέπον τες τήν τάξιν αὐτῶν 
καί τό στερέωμα τῆς εἰς Χριστόν πίστεως»29.

1.4 Ἡ Νομοκανονική Ὑπόσταση τῶν μητροπόλεων  
τῶν Νέων Χωρῶν

μετά τήν ἀναλυτική παρουσίαση τῶν ὅρων τῆς πατριαρχικῆς 
καί Συνοδικῆς πράξης τοῦ 1928 γιά τήν ὁριστική διευθέτηση τοῦ 
ζητήματος τῶν Νέων Χωρῶν, θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε τά βασι-
κά σημεῖα τῶν ὅρων πού διασφαλίζουν τήν ὁμαλή διοίκηση καί 
σχέση τῶν μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν μέ τήν Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος καί τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο μέ σκοπό νά διερευνή-
σουμε τή Νομοκανονική Ὑπόσταση τῶν Νέων Χωρῶν. 

πρωτίστως θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε τόν χαρακτηρισμό τῶν 
μη τροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν, κατ’ ἐπανάληψιν ὡς «Ἐπαρχίαι 
τοῦ καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ καί πατριαρχικοῦ θρό-

28. πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας Ἱερῶν Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, 
ὅ.π., σελ. 758: «Διατηροῦν ται ἀπαραμείωτα τά κανονικά δικαιώματα τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ πατριάρχου ἐπί τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἱερῶν πατριαρχικῶν καί Σταυροπηγι-
ακῶν μονῶν, μνημονευομένου ἐν αὐταῖς τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πα-
τριάρχου καί ἑκάστοτε ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά 
τοῦ προέδρου αὐτῆς ἀνακοινουμένης πρός τόν Οἰκουμενικόν πατριάρχην τῆς 
ἐκλογῆς τῶν νέων Ἡγουμενοσυμβουλίων τῶν μονῶν τούτων. Ἀλλ’ ἡ διοίκησις 
ὅμως τῶν μονῶν καί ἡ ἐν γένει διαχείρισις καί ὁ ἐπ̓ αὐτῶν ἔλεγχος ὑπάγον ται 
ὑπό τήν ἄμεσον δικαιοδοσίαν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐφαρμο-
ζούσης καί ἐπί τῶν μονῶν τούτων τάς ἰσχυούσας διά τάς ἐν τῇ ἰδίᾳ αὐτῆς πε-
ριοχῇ Ἱεράς μονάς διατάξεις. Ἡ διάλυσις ὅμως τυχόν ἤ ἡ συγχώνευσις πατρι-
αρχικῆς τινός Σταυροπηγιακῆς μονῆς διενεργεῖται πάν τοτε μετά προηγουμένην 
συνεννόησιν πρός τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον».

29. πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας Ἱερῶν Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, 
ὅ.π., σελ. 758.
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νου»30, πού αὐτό σημαίνει ὅτι αὐτές οἱ μητροπόλεις θά πρέπει νά 
θεωροῦν ται ἐπαρχίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου. Αὐτό μᾶς 
ὁδηγεῖ στό ἑπόμενο σημεῖο τῶν ὅρων, πού εἶναι καθοριστικῆς ση-
μασίας γιά τήν κατανόηση τοῦ ἰδιαίτερου καθεστῶτος τῶν Νέων 
Χωρῶν. Ἡ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ἀπεφάνθη ὅτι 
αὐτές οἱ ἐπαρχίες θά διοικοῦν ται «ἐπιτροπικῶς» ἀπό τήν Αὐτοκέ-
φαλη Ἐκ κλησία τῆς Ἑλλάδος. Χαρακτηριστικά ἡ πατριαρχική πρά-
ξη ἀναφέρει: «ἡ διοίκησις ἐν τοῖς ἐπί μέρους τῶν Ἐπαρχιῶν τούτων 
διεξάγεται ἐφεξῆς ἐπιτροπικῶς ὑπό τῆς πεφιλημένης Ἁγιωτάτης 
Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»31. 

Σύμφωνα μέ τήν ἐκκλησιαστική καί κανονική ἑρμηνεία τοῦ ὅρου 
«ἐπιτροπικῶς» δηλώνεται ἡ προσωρινή ἐκχώρηση ἁρμοδιοτήτων σέ 
κάποιο ἄλλο πρόσωπο γιά μιά ὁρισμένη ἀποστολή. Κατά τόν μη-
τροπολίτη Τυρολόης παν τελεήμονα ροδόπουλο, ἡ ἐπιτροπεία εἶναι 
ἕνας θεσμός, πού ἔχει τό στοιχεῖο τῆς προσωρινότητας. Αἴρεται 
λοιπόν, ὅταν ὁ ἐπιτροπευόμενος ἀποκτήσει ἱκανότητα πρός δικαι-
οπραξία32. μέ τήν ἀλληλογραφία πού διεξήχθη μεταξύ τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ πατριαρχείου καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὅρος «ἐπι-
τροπικῶς» ἑρμηνεύθηκε ἀκριβῶς ὑπό τόν τύπο τῆς προσωρινότη-
τας33. Σύμφωνα καί μέ τό κοινό ἀνακοινωθέν πού ὑπογράφηκε καί 
ἀπό τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο καί τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 

30. πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας Ἱερῶν Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νό-
μων, ὅ.π., σελ. 755-758.

31. πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας Ἱερῶν Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, 
ὅ.π., σελ. 756.

32. μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος Βλάχος, Τά συνοδικά καί πατριαρ-
χικά κείμενα, Ἱερά μονή Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου 2004, σελ. 123: «Ἡ ἐπιτροπεία 
εἶναι θεσμός, ὁ ὁποῖος ἔχει τό στοιχεῖον τῆς προσωρινότητος. Αἴρεται, ὅταν ὁ 
ἐπιτροπευόμενος ἀποκτήσει ἱκανότητα πρός δικαιοπραξίαν».

33. μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος Βλάχος, Τά συνοδικά καί πατριαρ-
χικά κείμενα, ὅ.π., σελ. 137. Καί Κ. Βαβοῦσκος, Ἡ Νομοκανονική Ὑπόσταση τῶν 
μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν, πατριαρχικό Ἵδρυμα πατερικῶν μελετῶν, 
Θεσσαλονίκη 1973, σελ. 28: «...δυνάμει τῆς ἐν τολῆς ταύτης οὔπω πως χαρακτη-
ρισθείσης ἡ Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θά διοικεῖ ἐφεξῆς τάς παρα-
πάνω μητροπόλεις οὐχί ὡς ἰδίας (τοῦτο ἄλλωστε εἶναι τό νόημα τοῦ “ἐπιτρο-
πικῶς” ἐν συναρτήσει πρός τήν ἔννοιαν τῆς Νομοκανονικῆς, ἄλλως κυριάρχου 
ἐξαρτήσεως τῶν μητροπόλεων τούτων ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου), 
ἀλλῶς ἀλλοτρίας, ἤτοι θά διοικεῖ ταύτας ὡς Ἐπίτροπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πα-
τριαρχείου, ὑπό τήν πασίγνωστη ἔννοια τοῦ νομικοῦ τούτου ὅρου. Εἰς τήν ἔννοι-
αν τοῦ Ἐπιτρόπου ἐνυπάρχει (αὐτονοήτως) τό στοιχεῖον τοῦ προσωρινοῦ…»
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τό 1987 ὁ ὅρος ἑρμηνεύτηκε ἀκριβῶς ὑπό τό πρῖσμα τῆς προσωρι-
νότητας. Χαρακτηριστικά ἀναφέρεται: «περί τῆς ἐπιτροπικῆς ἄχρι 
καιροῦ διοικήσεως τῆς ἐν Ἑλλάδι Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῶν 
ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου»34. Αὐτό ἀποδεικνύει ὅτι τό Οἰκουμενικό πα-
τριαρχεῖο, δέν ἀποδεσμεύεται ἀπό τίς Ἐπαρχίες αὐτές. 

Ὁ δεσμός αὐτός γίνεται φανερός μέ τήν ἄσκηση τῶν ἀνώτατων 
κανονικῶν δικαιωμάτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, ἡ ὁποία 
εἶναι ἡ κανονική καί πνευματική σχέση πού ἔχει τό Οἰκουμενικό πα-
τριαρχεῖο μέ τούς Ἐπισκόπους τῶν ἐπαρχιῶν αὐτῶν. Κατά τό Κανο-
νικό Δίκαιο, ἡ ἐξάρτηση τοῦ Ἐπισκόπου ἀπό ἄλλον Ἐπίσκοπο ἤ ἀπό 
τήν Ἱερά Σύνοδο, ἔχει νά κάνει μέ τό «δίκαιο τῶν χειροτονιῶν» ἀλλά 
καί μέ τό «δίκαιο τῶν κρίσεων»35. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ Σύνοδος κα-
νονικῷ δικαίῳ ἔχει τή δυνατότητα νά ἐκλέγει καί νά χειροτονεῖ κά-
ποιον Ἐπίσκοπο ἀλλά καί νά τόν δικάζει ὅταν παραπέσει σέ παρα-
πτώματα. Στίς ἐπαρχίες λοιπόν τῶν Νέων Χωρῶν τό «δίκαιο τῶν 
χειροτονιῶν» καί τό «δίκαιο τῶν κρίσεων», πού ἀνῆκε στό Οἰκουμε-
νικό πατριαρχεῖο, ἐκχωρεῖται «ἐπιτροπικῶς» καί προσωρινά ὅπως 
διασαφηνίστηκε, στήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. 

Ἡ ἐκχώρηση αὐτή ὅμως δέν εἶναι ὁλοκληρωτική. Tό Οἰκουμενι-
κό πατριαρχεῖο κρατᾶ τό δικαίωμά του μέ τή συμμετοχή του στό 
«δίκαιο τῶν χειροτονιῶν» καθώς διασφαλίζεται ἡ ἔγκριση τοῦ Κα-
ταλόγου πρός Ἀρχιερατεία Ἐκλογίμων ἀπό τό Οἰκουμενικό πατρι-
αρχεῖο, ἡ ἀποδοχή τῶν πρακτικῶν τῆς ἐκλογῆς τῶν Ἐπισκόπων, 
ἡ ὁμολογία τῆς ἀναγνώρισης τῶν δικαιωμάτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
πατριαρχείου, ἀπό τόν νεοχειροτονούμενο Ἐπίσκοπο ἀλλά καί ἡ 
συνεχής μνημόνευση τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχη κατά τήν τέλεση 
τῆς Θείας Εὐχαριστίας36. Στό «δίκαιο τῶν κρίσεων», ἡ συμμετοχή 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου διασφαλίζεται μέ τή δυνατότητα 

34. μητροπολίτου Σεβαστείας Δημητρίου, Ἡ πατριαρχική καί Συνοδική πρᾶξις 
τοῦ 1928 παρακωλυωμένη τοῖς ὅροις. Ἐπί τῇ βάσει τοῦ πατριαρχικοῦ καί Συνο-
δικοῦ ἀρχείου, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 583-584: «4. Tό ὅλον θέμα ἐθεωρήθει καί 
ἐξετάσθη ὑπό τό φῶς ὄχι μόνον τῆς σήμερον δεδημιουργημένης καταστάσεως καί 
τῶν διαγραφομένων προοπτικῶν… περί τῆς ἐπιτροπικῆς ἄχρι καιροῦ διοικήσεως 
τῆς ἐν Ἑλλάδι Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῶν ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου». 

35. μητροπολίτης Τυρολόης καί Σερεντίου παν τελεήμων ροδόπουλος, Θέμα-
τα Κανονικοῦ Δικαίου, μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 130.

36. πατριαρχική καί Συνοδική πράξη 1928 Ὅρος ε΄, ζ΄, θ΄: πρ. Ἀκανθόπουλου, 
Κώδικας Ἱερῶν Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, Κυριακίδης 2004, σελ. 755-758.
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τοῦ «Ἐκκλήτου», δηλαδή οἱ Ἐπίσκοποι, ἀφοῦ ἐκδικαστοῦν ἀπό τά 
ὄργανα τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔχουν τή δυνα-
τότητα προσφυγῆς καί ἐκδίκασης καί σέ τρίτο ἐπίπεδο ἀπό τό Οἰ-
κουμενικό πατριαρχεῖο37.

Θά πρέπει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ Ἑλληνική πολιτεία μέ τόν Νόμο 
3615/1928, πού προηγήθηκε τῆς ἐκδόσεως τῆς πατριαρχικῆς καί Συ-
νοδικῆς πράξης, συνῆψε μιά Διεθνῆ πράξη μέ τό Οἰκουμενικό πα-
τριαρχεῖο, διότι ἡ Ἑλληνική πολιτεία «συνεβλήθη» μέ ἐξωκρατικό 
νομικό πρόσωπο, τό ὁποῖο τυγχάνει νά ἀναγνωρίζεται καί ὡς Νο μικό 
πρόσωπο Διεθνοῦς Δικαίου38. Στόν Νόμο 3615/1928 κα θο ρίζον ται οἱ 
βασικές γραμμές καί τά βασικά σημεῖα τῆς συμφωνίας, τά ὁποῖα ὅπως 
φαίνεται καί ἀπό τή δημοσιευθεῖσα ἀλληλογραφία τῆς ἐποχῆς μετα-
ξύ τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, 
εἶχαν συζητηθεῖ καί ἀναλυτικά, καθώς τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο 
εἶχε ἀποστείλει προσχέδιό της στήν Ἑλληνική πολιτεία. Ταυτόχρονα, 
παραλείπον ται ἀπό τόν Νόμο 3615/1928 κυρίως οἱ ὅροι πού ἀφοροῦν 
τήν ἐκλογή τῶν μητροπολιτῶν τῶν ἐπαρχιῶν, ἡ ὑποχρέωση τοῦ 
προέδρου τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά στέλνει ἀν-
τίγραφο τῆς ἐκλογῆς στόν Οἰκουμενικό πατριάρχη, τή δυνατότητα 
αὐτοῦ νά ἐγκρίνει τόν Κατάλογο πρός Ἀρχιερατεία ἐκλογίμων, ἀλλά 
καί ἡ ὑποχρέωση τῶν μητροπολιτῶν τῶν Νέων Χωρῶν νά μνημο-
νεύουν τόν Οἰκουμενικό πατριάρχη39. 

Ἡ παράλειψη αὐτῶν τῶν ὅρων ἀπό τόν Νομοθέτη δέν μειώνει 
καθόλου τήν ἰσχύ τῆς πατριαρχικῆς πράξης τοῦ 1928, καθώς μιά 

37. Ὅρος στ΄: πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας Ἱερῶν Κανόνων καί Ἐκκλησια-
στικῶν Νόμων, Κυριακίδης 2004, σελ. 757.

38. Κ. Βαβοῦσκος, Ἡ Νομοκανονική Ὑπόσταση τῶν μητροπόλεων τῶν Νέων 
Χωρῶν, πατριαρχικό Ἵδρυμα πατερικῶν μελετῶν, Θεσσαλονίκη 1973, σελ. 39: 
«Ὡς πρός τή νομική προσωπικότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου δέν 
γεννᾶται συζήτησις. Ἡ συζήτησις ἀφορᾶ εἰς τό θέμα τοῦ εἴδους τῆς νομικῆς 
αὐτοῦ προσωπικότητας. Εἰς τήν ἀλλοδαπήν καί μετά τή Συνθήκη τῆς λωζάνης 
δέν γίνεται ἀνεπιφυλάκτως δεκτή ἡ νομική προσωπικότης Δημοσίου Διεθνοῦς 
Δικαίου αὐτοῦ. παρ’ ἡμῖν ἀν τιθέτως, γίνεται δεκτόν ὅτι τοῦτο φέρει χαρακτηρι-
στικά Νομικοῦ προσώπου Διεθνοῦς Δικαίου». 

39. Κ. Βαβοῦσκος, Ἡ Νομοκανονική Ὑπόσταση τῶν μητροπόλεων τῶν Νέων 
Χωρῶν, ὅ.π., σελ. 33-34. Ἐδῶ θά πρέπει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι αὐτές οἱ ἐλλείψεις 
τοῦ Ν. 3615/1928, ὅπως ἐξελίχθηκε ἡ Νομολογία, καθώς ἡ θεματολογία αὐτή 
ὁδήγησε στήν κρίση τῶν σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ πατριαρχείου κατά τά ἔτη πού αὐτή ἡ ἐργασία ἐπιχειρεῖ νά ψηλαφίσει.
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Σύμβαση Διεθνοῦς Δικαίου ὅπως εἶναι ἡ πράξη αὐτή, χρειάζεται μέν 
τόν κυρωτικό Νόμο ἀπό τήν Ἑλληνική πολιτεία γιά νά τεθεῖ σέ ἰσχύ 
ἀλλά «δέν εἶναι ἀπαραίτητη ἡ αὐτούσια καί πλήρης ἐπανάληψη στό 
Φύλλο Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως τῆς Σύμβασης», ὅπως εὔστο-
χα ἐπισημαίνει ὁ καθηγητής Βαβοῦσκος40. Αὐτό τεκμαίρεται καί ἀπό 
τή μή δημοσίευση στό Φύλλο τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως 
τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξης. Τά συμβαλλόμενα μέλη 
τῆς πράξεως αὐτῆς εἶναι, τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο καί ἡ Ἑλλη-
νική πολιτεία καί ταυτόχρονα καί ἡ Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος, πού καλεῖται νά τήν ἀποδεχτεῖ καί νά τήν ἐφαρμόσει. 

Συνεπῶς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ὑποχρεωμένη νά τηρή-
σει τήν πατριαρχική καί Συνοδική πράξη, διότι μετά τή δημοσίευ-
σή της καί τήν κύρωσή της ἀπό τόν Νόμο 3615/1928, ἀποτελεῖ ἕναν 
νέο Ἐκκλησιαστικό ὀργανισμό, δηλαδή νέο αὐτοτελές Νομικό πρό-
σωπο Δημοσίου Δικαίου, πού περιλαμβάνει καί τή διοίκηση τῶν 
μητροπόλεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μέ τήν προϋπόθεση τῆς 
ἀκριβοῦς τήρησης τῶν ὅρων τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πρά-
ξης. μέ τόν Νόμο 5438/1932, ὁ ὁποῖος καθόρισε τήν ἔννοια τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τήν Αὐτοκέφαλη 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τίς μητροπόλεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ πα-
τριαρχείου, σέ συνάρτηση καί μέ τόν Νόμο 3615/1928 κυρώθηκε ἡ 
πατριαρχική καί Συνοδική πράξη τοῦ 1928 καί δέν ἐπιδέχεται καμ-
μία ἀμφισβήτηση ὅπως ἐπισημαίνει ὁ καθηγητής Βαβοῦσκος41. 

Σύμφωνα μέ τά ἀνωτέρω στοιχεῖα καί κατά τόν Νόμο 590/1977 ὁ 
ὁποῖος εἶναι γνωστός καί ὡς Καταστατικός Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, καί εἶναι ἐν ἰσχύ σήμερα, στό ἄρθρο 1 παρ. 1 ἐπισημαί-
νεται ἡ πνευματική σχέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τό Οἰκου-
μενικό πατριαρχεῖο καί τίς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Κατά τό 
ἄρθρο 1 παρ. 2 καί 3 παρουσιάζεται τό καθεστώς τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος. Ἡ αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος περιλαμβάνει τίς 
μητροπόλεις τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σύμφωνα 

40. Κ. Βαβοῦσκος, Ἡ Νομοκανονική Ὑπόσταση τῶν μητροπόλεων τῶν Νέων 
Χωρῶν, ὅ.π., σελ. 39.

41. Κ. Βαβοῦσκος, Ἡ Νομοκανονική Ὑπόσταση τῶν μητροπόλεων τῶν Νέων 
Χωρῶν, ὅ.π., σελ. 32-42: «Ἡ Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μετά τῶν εἰς 
τάς “Νέας Χώρας” τῆς Ἑλλάδος εὑρισκομένων μητροπόλεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
πατριαρχείου, νέον ἐκκλησιαστικόν ὀργανισμόν, ἤτοι νέον αὐτοτελές Νομικόν 
πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου. Γνωστόν ὡς Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος». 
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μέ τόν πατριαρχικό καί Συνοδικό Τόμο 1850, τίς πατριαρχικές πρά-
ξεις τοῦ 1866 καί 1882 (πού ἀφορᾶ τίς μητροπόλεις τῆς Θεσσαλίας 
καί τῶν Ἑπτανήσων) ἀλλά καί τή Συνοδική πράξη τοῦ 1928. Ταυτό-
χρονα στήν 5η παρ. τοῦ ἄρθρου 1, ἐπισημαίνεται τό ἰδιαίτερο καθε-
στώς τῶν μητροπόλεων τῶν Δωδεκανήσων καί τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 

Σύμφωνα μέ τή Γνωμοδότηση τοῦ καθηγητή παπαστάθη42, ἡ 
νομοθεσία τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας, καί εἰδικά ὁ Νόμος 590/1977 
ἀναγνωρίζει τήν ἰσχύ ὅλων τῶν ὅρων καί τῶν διατάξεων τοῦ πα-
τριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου, ἀλλά καί τῆς πράξεως τοῦ 1928 
χωρίς νά ἀναφέρεται στόν Νόμο 3615/1928 πού κύρωσε τήν πράξη, 
ἀλλά ἄμεσα νά ἐξαρτᾶ τή νομοκανονική ὑπόσταση τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος ἀπό τόν Τόμο τῆς Αὐτοκεφαλίας της (1850), τίς πρά-
ξεις τοῦ 1866 καί 1882 καί φυσικά τῆς πατριαρχικῆς πράξης τοῦ 
1928. Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν πλήρη ἀποδοχή ὅλων τῶν δι-
ατάξεων καί τῶν ὅρων τῆς πράξης τοῦ 1928 ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος καί δέν θέτει σέ διασάλευση τή νομική ἰσχύ της.

Ἀφοῦ ἐξετάστηκε τό θέμα τῆς νομικῆς, ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς 
πολιτείας, κατοχύρωσης καί ἰσχύος τῆς πατριαρχικῆς καί Συνο-
δικῆς πράξης τοῦ 1928, πού ἀφορᾶ τή Νομοκανονική Ὑπόσταση 
τῶν μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν, θά πρέπει νά διερευνηθεῖ καί 
ἡ Συν ταγματική κατοχύρωσή της. Ὅπως εἶναι παραδεκτό, τό Σύν-
ταγμα ἀποτελεῖ τόν καταστατικό χάρτη τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας, 
ὅπου ἐκεῖ ὁριοθετοῦν ται οἱ βασικές ἀρχές πού διέπουν τό πολίτευ-
μα, τίς ἐλευθερίες καί τίς ὑποχρεώσεις τῶν πολιτῶν ἀλλά καί τίς 
σχέσεις πολιτείας καί Ἐκκλησίας. 

Στά Συν τάγματα τοῦ 1927 ἀλλά καί τοῦ 1952 δέν γίνεται ἀναφο-
ρά expresis verbis στόν πατριαρχικό καί Συνοδικό Τόμο τοῦ 1850 
οὔτε καί τῆς πατριαρχικῆς πράξης τοῦ 1928. Ὅμως στίς ἑρμηνευ-
τικές δηλώσεις τοῦ ἄρθρου 1 πού ἀφορᾶ τήν ἐπικρατοῦσα θρησκεία 
καί τῶν δύο παραπάνω Συν ταγμάτων τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας 
ἀναφέρεται ὅτι στήν «ἀληθῆ» ἔννοια τοῦ ἄρθρου 1 δέν ἀν τίκειται ἡ 

42. Χ. παπαστάθης, «περί τοῦ κύρους τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πρά-
ξεως τοῦ 1928 περί τῶν Νέων Χωρῶν», Νομοκανονικές μελέτες, πρότυπες Θεσ-
σαλικές Ἐκδόσεις, Τρίκαλα-Ἀθήνα 2009, σελ. 34: «Ὡς συμπέρασμα φρονῶ ὅτι, 
σύμφωνα μέ τά ὅσα ἀνωτέρω ἀναλύθηκαν, τόσο ἡ ἰσχύσασα, ὅσο καί ἡ ἰσχύουσα 
νομοθεσία τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κατοχυρώνουν τό σύνολο τῶν ὅρων, πού 
περιέχον ται στήν πατριαρχική καί Συνοδική πράξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρ-
χείου τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 1928».
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ὑπάρχουσα Ἐκκλησιαστική κατάσταση τῶν Νέων Χωρῶν καί τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. 

Στό ἰσχύον Σύν ταγμα, γιά πρώτη φορά ἀναφέρον ται ὁ πατρι-
αρχικός καί Συνοδικός Τόμος τοῦ 1850 ἀλλά καί ἡ Συνοδική πράξη 
τοῦ 1928 στό ἄρθρο 3 παρ. 1. Χαρακτηριστικά ἀναφέρεται: «Ἐπι-
κρατοῦσα θρησκεία στήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδας, πού γνωρίζει κεφαλή τῆς τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, 
ὑπάρχει ἀναπόσπαστα ἑνωμένη δογματικά μέ τή μεγάλη Ἐκκλησία 
τῆς Κωνσταν τινούπολης καί μέ κάθε ἄλλη ὁμόδοξη Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ τηρεῖ ἀπαρασάλευτα, ὅπως ἐκεῖνες, τούς ἱερούς ἀποστο-
λικούς καί συνοδικούς κανόνες καί τίς ἱερές παραδόσεις. Εἶναι 
αὐτοκέφαλη, διοικεῖται ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχι-
ερέων καί ἀπό τή Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο πού προέρχεται ἀπό αὐτή 
καί συγκροτεῖται ὅπως ὁρίζει ὁ Καταστατικός Χάρτης τῆς Ἐκκλη-
σίας, μέ τήρηση τῶν διατάξεων τοῦ πατριαρχικοῦ Τόμου τῆς κθ΄ 
(29) Ἰουνίου 1850 καί τῆς Συνοδικῆς πράξης τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 
1928»43. παράλληλα ὅμως ὑπάρχει στό ἄρθρο 3 παρ. 2 ἡ ἑρμηνευ-
τική διάταξη σύμφωνα μέ τήν ὁποία: «Tό ἐκκλησιαστικό καθεστώς 
πού ὑπάρχει σέ ὁρισμένες περιοχές τοῦ Κράτους δέν ἀν τίκειται στίς 
διατάξεις τῆς προηγούμενης παραγράφου»44. Αὐτό ἐνῶ διασαφηνί-
ζει πλήρως τήν ἰδιαίτερη ἐκκλησιαστική ὑπόσταση τῶν ἐπαρχιῶν 
τῶν Νέων Χωρῶν, τῆς Κρήτης καί τῶν Δωδεκανήσων, ἐν τούτοις 
ἐγείρον ται πολλές συζητήσεις γιά τήν πλήρη καί μέ ὅλους τούς 
ὅρους τή Συν ταγματική κατοχύρωση τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδι-
κῆς πράξεως τοῦ 1928. 

Οἱ σύγχρονες νομικές γνωμοδοτήσεις καί ἑρμηνεῖες διαφέρουν 
μεταξύ τους. Ἀρχικῶς θά πρέπει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι μέ τή γνωμο-
δότηση τοῦ ΣτΕ πού χρησιμοποιεῖ τή γραμματική ἑρμηνεία, στό 
ἄρ θρο 3 παρ. 1 τοῦ ἰσχύον τος Συν τάγματος ἡ ἀναφορά στήν πα-
τριαρχική καί Συνοδική πράξη τοῦ 1928 γίνεται γιά τή συγκρότηση 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου45. Ἔτσι ὑπάρχει ὁ «χῶρος» γιά τήν ἀμφισβήτη-

43. Σύν ταγμα τῆς Ἑλλάδος 1975/86, ἄρθρο 3, παρ. 1: πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώ-
δικας Ἱερῶν Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, Κυριακίδης 2004, σελ. 760.

44. Σύν ταγμα τῆς Ἑλλάδος 1975/86, ἄρθρο 3, παρ. 2: πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώ-
δικας Ἱερῶν Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, Κυριακίδης 2004, σελ. 760.

45. Νομολογία ΣτΕ 3178/1976, 545/1978, 546/1978 καί 3667/2002.
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ση τῆς νομικῆς ἰσχύος κάποιων ἤ καί ὅλων τῶν ὅρων τῆς πατρι-
αρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξης. 

Γνωμοδοτήσεις καθηγητῶν46 ἀλλά καί ἐπιστημονικές ἔρευνες47 
ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ἀναφορά τοῦ Συν τάγματος στά πατριαρχικά 
ἔγγραφα δέν περιορίζεται μόνο στή Συγκρότηση τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου, ἀλλά ἐπεκτείνεται καί στήν καθολική ἀποδοχή τῶν ὅρων 
αὐτῆς. Tό σκεπτικό αὐτῶν τῶν γνωμοδοτήσεων ἑδράζεται στό γε-
γονός ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ 
καθ’ ἑαυτήν καί στό σύνολό τῆς Αὐτοκέφαλη, καθώς οἱ Νέες Χῶρες, 
ἐκτός τῆς Κρήτης, τῶν Δωδεκανήσων καί τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐξακο-
λουθοῦν νά ἀνήκουν «κανονικῶς» στό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, οἱ 
ὁποῖες (Νέες Χῶρες) συναποτελοῦν μαζί μέ τήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλη-
σία τῆς Ἑλλάδος, τήν «Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος». 

παράλληλα ὑπάρχει καί ἡ μετριοπαθέστερη ἑρμηνεία48 σύμφωνα 
μέ τήν ὁποία, ἀφ’ ἑνός κατά τό γράμμα τοῦ Συν τάγματος ἡ ἀνα-
φορά στόν Τόμο καί στήν πράξη γίνεται μόνο γιά τή συγκρότηση 
τῆς Συνόδου, ἀφετέρου ἡ ἰσχύς ὅλων τῶν ὅρων τοῦ Τόμου καί τῆς 
Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928 δέν ἀμφισβητεῖται καθώς ὑπάρχει ἡ 
κείμενη Νομοθεσία καί ἰδιαιτέρως ὁ Ν. 590/1977 γνωστός καί ὡς 
«Καταστατικός Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». 

46. Ε. Βενιζέλος, «Οἱ σχέσεις Κράτους καί Ἐκκλησίας», Θεσσαλονίκη, παρα-
τηρητής 2000, σελ. 71 καί Κ. Βαβούσκου, «Ἡ νομοκανονική ὑπόστασις τῶν μη-
τροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν», Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα Σχολῆς Νομικῶν Οἰκο-
νομικῶν Ἐπιστημῶν ΑπΘ 15, Θεσσαλονίκη 1968-1974, 1945 καί μάνεση-Βαβού-
σκου, «Γνωμοδότησις. Αἱ σχέσεις Κράτους Ἐκκλησίας κατά τό νέον Σύν ταγμα», 
Νομικό Βῆμα 23 (1975) 1035.

47. μητρ. Φιλαδελφείας (νῦν Οἰκ. πατριάρχη) Βαρθολομαίου. «Tό Οἰκουμενικόν 
πατριαρχεῖον ἐν τῷ Συν τάγματι τῆς Ἑλλάδος καί τῷ Καταστατικῷ χάρτῃ τῆς Ἐκ-
κλησίας τῆς Ἑλλάδος», μνήμη μητροπολίτου Ἰκονίου Ἰακώβου, Ἀθήνα 1984 σελ. 
391-394 καί μητρ. Τυρολόης καί Σερεν τίου παν τελεήμων ροδόπουλος, «Ἡ ἐπιτρο-
πικῶς ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διοίκησις τῶν ἐπαρχιῶν τῶν Νέων Χωρῶν», 
Ἀφιέρωμα εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς Δημήτριο, Ἀθήνα 2002, σελ. 765.

48. Χ. παπαστάθης, «περί τοῦ κύρους τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πρά-
ξεως τοῦ 1928 περί τῶν Νέων Χωρῶν», Νομοκανονικές μελέτες, πρότυπες Θεσ-
σαλικές Ἐκδόσεις, Τρίκαλα-Ἀθήνα 2009, σελ. 28.
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ΚΕΦΑλΑίΟ 2

Ἡ ἀποτύπωση τῆς κρίσης μεταξύ  
τῶν προκαθημένων Φαναρίου καί Ἀθηνῶν (2004) 

μέσα ἀπό τά ἐπίσημα συνοδικά ἔγγραφα

2.1 Συνοπτική Ἱστορική ἐπισκόπηση  
τῶν σχέσεων Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου καί τῆς Ἐκκλησίας 

τῆς Ἑλλάδος κατά τά ἔτη 1928-2003 

Οἱ σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
πατριαρχείου διαταράχτηκαν ἀρκετές φορές μετά τήν ὑπογραφή 
τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξης τοῦ 1928. Ὡς αἰτίες αὐτῶν 
τῶν ἐν τάσεων ἦταν ἡ μή ἐφαρμογή ὅρων τῆς πράξεως ἀλλά καί ἡ 
προσπάθεια ἑρμηνείας ἤ καταστρατήγησής τους κυρίως ἀπό τήν 
πλευρά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συνεπικουρουμένης ἐνίοτε καί 
ἀπό τίς ἑκάστοτε ἑλληνικές κυβερνήσεις. 

Στήν ἀρχή τῆς δεκαετίας τοῦ 1940 καί εἰδικότερα ἐν μέσῳ τοῦ 
Ἑλληνο-ιταλικοῦ πολέμου τέθηκε ὡς θέμα συζήτησης στήν Ἱεραρχία 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τό θέμα τῆς μνημόνευσης τοῦ ὀνόμα-
τος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ἀπό τούς μητροπολῖτες κάτι πού 
ἀν τιβαίνει τόν Τόμο τοῦ 185049 στίς πατριαρχικές πράξεις τοῦ 1866 
καί 1882 καί ἐπαναλαμβάνεται καί στήν πράξη τοῦ 192850 πού δίνον-
ται διευκρινήσεις γιά τή μνημόνευση τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχη 
ἀπό τούς μητροπολῖτες τῶν Νέων Χωρῶν. Καταλυτική ὑπῆρξε σ’ 
αὐτή τή συζήτηση, ἡ παρέμβαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Δαμα-
σκηνοῦ, ὁ ὁποῖος παραδέχθηκε μέν ὅτι εἶναι κανονική ἡ εἰσαγωγή 
τῆς μνημόνευσης τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ἀπό 

49. πατριαρχικός καί Συνοδικός Τόμος 1850: πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας 
Ἱερῶν Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, Κυριακίδης 2004, σελ. 747.

50. πατριαρχική καί Συνοδική πράξη 1928: πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας Ἱερῶν 
Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, Κυριακίδης 2004, σελ. 758: «Οἱ ἐν Ἑλλάδι 
μητροπολῖται τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μνημονεύουσι τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ πατριάρχου οὗ ἡ ἐκλογή διεξάγεται κατά τά ἀπό τινός γινόμενα».
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ὅλους τούς μητροπολῖτες, ἐν τούτοις αὐτό ἀν τιβαίνει στό σύστημα 
τῆς διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Σημειωτέον ἐδῶ ὅτι τό 
σύστημα τῆς διοίκησης εἶναι τό Συνοδικό, διότι διοικεῖται ἀπό τή 
Διαρκῆ Ἱε ρά Σύνοδο. Σύμφωνα μέ τά πρακτικά τῆς συνεδρίασης 
αὐτῆς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός τονίζει: «Ἡ ἀνωμαλία εἶναι βα-
σικωτέρα, ἀναφερομένη εἰς αὐτόν τόν τοιοῦτον τόν τρόπον τῆς δι-
οικήσεως τῆς Ἐκκλησίας μας. Διότι ἡ ὕπαρξις μονίμου Ἱερᾶς Συνόδου 
δέν εἶναι κανονική, ὅπως ὀρθότατα ὑπαινίχτηκε ὁ Ἅγιος Σύρου… 
Ἄλλωστε, εἰς τόν ἐνθρονιστήριον λόγον μου, ἐτόνισα ὅτι πρέπει νά 
ἐπανέλθουμε εἰς τό κανονικόν σύστημα τῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλη-
σίας. Tό δέ Σύστημα τῶν προστατῶν τῆς Ἐκκλησίας τήν ἔβλαψε 
μᾶλλον παρά τήν ὠφέλησε. Καί ἡ ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὅταν κά-
ποτε θά εὑρεθεῖ εἰς τήν ἀνάγκην νά χωρισθῆ ἀπό τῆς πολιτείας, τότε 
μόνο θά δυνηθεῖ, ἐπανερχομένη εἰς ἑαυτήν, νά μεγαλουργήση. Ἐφό-
σον ὅμως ὑφίσταται τό κρατοῦν σύστημα τῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλη-
σίας δέν νομίζω ὅτι εἶναι πρακτικόν, νά ἐφαρμοσθῆ ἡ κατά τά ἄλλα 
κανονική πρότασις τοῦ Σεβ. Θεσσαλιώτιδος»51.

παρόμοια προσπάθεια ἀλλοίωσης τοῦ Συνοδικοῦ Τόμου τοῦ 1850 
καί τῆς Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928 κατά τήν κατάρτιση τοῦ Κα-
ταστατικοῦ χάρτη ἔγινε κατά τή διάρκεια τοῦ καθεστῶτος τῆς 21ης 
Ἀπριλίου καί συγκεκριμένα τό 1968. Ἡ τότε Ἑλληνική Κυβέρνηση 
μέ Συν ταγματική πράξη καθόρισε τά μέλη τῆς Ἀριστίνδην Συνόδου, 
παραβιάζον τας τήν πατριαρχική πράξη τοῦ 192852 ἀλλά καί τόν 
Τόμο τοῦ 1850 σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο ἡ Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος εἶναι ἐλεύθερη ἀπό κάθε κρατική παρέμβαση53. Ἡ Ἀριστίν-
δην Σύνοδος ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο διαμόρφωσε τόν Νέο 

51. μητρ. Ναυπάκτου Ἱεροθέου Βλάχος, Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο καί Ἐκ-
κλη σία τῆς Ἑλλάδος, Ἱερά μονή Γενεθλίου Θεοτόκου 2002, σελ. 265. 

52. πατριαρχική καί Συνοδική πράξη 1928: πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας 
Ἱερῶν Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, Κυριακίδης 2004, σελ. 756: «Ἄμεσος 
ὡς ἐκ τούτου κεν τρική καί τῶν Ἐπαρχιῶν τούτων ἀνωτέρα ἐκκλησιαστική ἀρχή 
ἀναγνωρίζεται ἐφεξῆς ἡ ἐν Ἀθήναις Ἱερά Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἧς συμμετέχουσι καί οἱ μητροπολῖται τῶν Ἐπαρχιῶν 
τούτων, καλούμενοι εἰς αὐτήν κατ’ ἴσον ἀριθμόν πρός τούς ἐκ τῶν Ἐπαρχιῶν τῆς 
Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος προσκαλουμένους ἀρχιερεῖς καί κατά τόν 
αὐτόν τρόπον καί σύστημα καί μετά τῶν αὐτῶν δικαιωμάτων».

53. πατριαρχικός καί Συνοδικός Τόμος 1850: πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας 
Ἱε ρῶν Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, Κυριακίδης 2004, σελ. 746.
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Καταστατικό Χάρτη σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο οἱ μητροπολῖτες πού 
θά συμμετεῖχαν στή Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο θά διορίζον ταν ἀπό τήν 
Ἱεραρχία, ὁπότε καταστρατηγεῖται στήν πράξη ὁ Β´ ὅρος τῆς πα-
τριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξης τοῦ 1928, γιά τόν τρόπο τῆς συ-
γκρότησης τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου54. 

Τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο διαβλέπον τας τόν κίνδυνο γιά τή 
διάσπαση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας ἀν τέδρασε ἄμεσα μέ δύο 
πατριαρχικά Γράμματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρα 
στά ὁποῖα ὑπερασπίζεται τά δίκαια τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου 
πού ἀπορρέουν ἀπό τόν Τόμο τοῦ 1850 καί τήν πράξη τοῦ 1928. 
Διαπιστώνεται ἀπό τήν ἐπίσημη ἀλληλογραφία55 ὅτι τό Οἰκουμενι-
κό πατριαρχεῖο ἐνδιαφέρεται γιά τήν ἀκριβή τήρηση τῶν ὅρων τῆς 
πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξης τοῦ 1928. Οἱ ἐξελίξεις ἦταν 
ραγδαῖες καθώς τελικῶς ὁ Καταστατικός Χάρτης προέβλεπε τή 
συγ κρότηση τῶν μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου μέ ἐκλογές 
ἀπό τήν Ἱεραρχία βάσει προτεινόμενου καταλόγου πού ἀνέτρεπε 
τόν Β΄ ὅρο τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξης τοῦ 1928 περί 
τῆς συγκρότησης τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου56. παρά τήν ἀν-
ταλλαγή ἑκατέρωθεν Ἐπιστολῶν καί διευκρινήσεων ἐπῆλθε ψυχρό-
τητα στίς σχέσεις μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. 

Tό 1972 μέ τήν ἐκλογή τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Δημητρί-
ου, οἱ δίαυλοι ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἄνοιξαν 
καθώς μετά ἀπό μιά θυελλώδη σύγκλιση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος τόν Νοέμβριο τοῦ 1972 πού ὁδήγησε στήν προ-
σφυγή στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας μελῶν τῆς Ἱεραρχίας γιά 
τόν τρόπο συγκρότησης τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἱερώνυμος παραιτεῖται στίς 25 μαρτίου τοῦ 1973. Ἡ Σύ-
νοδος δέν κάνει δεκτή τήν παραίτηση καί τόν θέτει σέ τρίμηνη 
ἄδεια περιμένον τας νά τελεσιδικήσει καί ἡ προσφυγή μητροπο-
λιτῶν στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας. μετά ἀπό παλινωδίες καί 
ἀλλεπάλληλες συζητήσεις μέ τά μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου 

54. πατριαρχική καί Συνοδική πράξη 1928: πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας 
Ἱερῶν Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, Κυριακίδης 2004, σελ. 756.

55. μητροπολίτου Σεβαστείας Δημητρίου, Ἡ πατριαρχική καί Συνοδική 
πρᾶξις τοῦ 1928 παρακωλυωμένη τοῖς ὅροις. Ἐπί τῇ βάσει τοῦ πατριαρχικοῦ 
καί Συνοδικοῦ ἀρχείου, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 355-484.

56. πατριαρχική καί Συνοδική πράξη 1928: πρ. Ἀκανθόπουλου, Κώδικας 
Ἱερῶν Κανόνων καί Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, Κυριακίδης 2004, σελ. 756.
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πού εἶχε ἤδη συγκροτηθεῖ, καί ὕστερα ἀπό συνεννοήσεις καί μέ τήν 
πολιτική ἡγεσία τῆς Ἑλλάδας, παραιτεῖται τελικῶς στίς 12 Δεκεμ-
βρίου τοῦ 1973. Ἡ ἐκλογή πού ἀκολούθησε τῆς παραιτήσεως του 
ἔφερε στόν Ἀρχιεπισκοπικό θρόνο τόν μητροπολίτη Ἰωαννίνων 
Σεραφείμ ὁ ὁποῖος στόν Ἐνθρονιστήριο λόγο του στίς 16 Ἰανουα-
ρίου τοῦ 1974 τόνιζε: «Ἐκ τῶν πρώτων ἡμῶν μελημάτων θά εἶναι ἡ 
συνεργασία πάν τοτε μετά τῶν Ἁγίων ἀδελφῶν τῆς Σεπτῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας: 1) Ἡ ἀνασύν ταξις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρ-
του τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οὕτως ὥστε ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν νά 
κινεῖται καί νά δρᾶ ἐλευθέρως ἐν τῇ ἐπιτελέσει τῆς ὑψηλῆς αὐτῆς 
ἀποστολῆς κατά τό θεοΐδρυτο αὐτῆς καθεστώς. 2) Ἡ ἀποκατάστα-
σις, ἅπαξ διαπαν τός τῆς Κανονικῆς σχέσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος μετά τῆς μητρός μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου»57. 

μέ συζητήσεις, ἀν ταλλαγή Ἐπιστολῶν ἀλλά καί μέ τόν Καταρ-
τισμό τοῦ Νέου Συν τάγματος μέ τή μεταπολίτευση καί τή θέσπιση 
τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος οἱ σχέσεις 
ἐξομαλύνθηκαν μέσα σέ πνεῦμα συνεργασίας. Αὐτό ἴσχυσε ἀκόμα 
καί κατά τήν περίοδο τοῦ 1987 κατά τίς συζητήσεις μεταξύ τῶν ἀν-
τιπροσωπειῶν τῶν δύο Ἐκκλησιῶν γιά τό ἀνακύψαν θέμα τῆς ἀξι-
οποίησης τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἀπό τήν Ἑλληνική Κυ-
βέρνηση. μέ τήν Κοινή Δήλωση τῆς Ἐπιτροπῆς στό ἀπόσπασμα 
πού παρατίθεται, μεταξύ τῶν ἄλλων δηλώνεται ἡ διάθεση ἀμφοτέ-
ρων γιά συνεργασία καί συμπόρευση ἐν τῷ πνεύματι τοῦ σεβασμοῦ 
καί τῆς ἀκριβοῦς τήρησης τοῦ πατριαρχικοῦ Τόμου τοῦ 1850 καί 
τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928: «Tό Οἰκουμε-
νικόν πατριαρχεῖον ἐπαναλαμβάνει καί τάς ἐν τῷ πρός τόν μακα-
ριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κύριον κύρι-
ον Σεραφείμ τηλεγραφήματι αὐτοῦ διατυπωθείσας ἀπόψεις καί θέ-
σεις ἐπί τοῦ ὅλου θέματος περί συμπαραστάσεως πρός τήν Ἐκκλη-
σίαν τῆς Ἑλλάδος, καί δή ἀμεσώτερον ὅτι τοῦτο “…ὑπό τό φῶς καί 
τόν Συν ταγματικῶς κατοχυρωμένων Ἱερῶν Κανόνων καί τῶν ἰσχύν 
νόμου ἐχόν των Τόμου τοῦ 1850 καί πράξεως τοῦ 1928… δηαδηλοῖ, 
Συνοδικῇ ἀποφάσει, ὁλόθυμον συμπαράστασιν πρός τήν δοκιμαζο-
μένην θυγατέρα Ἐκκλησίαν…”, ἐπί τῷ σαφεῖ σκεπτικῷ ὅτι τό Οἰ-

57. μητρ. Ναυπάκτου Ἱεροθέου Βλάχος, Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο καί Ἐκ-
κλη σία τῆς Ἑλλάδος, Ἱερά μονή Γενεθλίου Θεοτόκου 2002, σελ. 377.
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κουμενικόν πατριαρχεῖον “θεωρεῖ ὅτι ὁ ὑπό συζήτησιν καί ψήφισιν 
(καί ἤδη ψηφισθῆς) νόμος ἀλλοιώνει κατά ἀν τικανονικόν τρόπον 
τό ἀποστολοπαράδοτον σύστημα διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας, ὑπει-
σάγων ἐξωεκκλησιαστικόν κοσμικόν παράγον τα εἰς τά τῆς Ἐκκλη-
σίας”, τοῦθ’ ὅπερ “μέλλει ἔχειν ὀλεθρίας ἐπιπτώσεις ἐπί τῆς πνευ-
ματικῆς, θρησκευτικῆς καί κοινωνικῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας 
καί ἀπροβλέπτους ἀρνητικάς συνεπείας εἰς τάς ἀν τιστοίχους περι-
πτώσεις ἄλλων ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν”. 

Εἰς τό σημεῖον τοῦτον ἀμφότεραι αἱ πλευραί συνέπεσαν εἰς τήν 
ἀποδοχήν τῆς θεσμικῆς ἀν τιλήψεως, ὅτι ἡ συν ταγματικήν κατοχύ-
ρωσιν ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Ἐπικρατείᾳ ἔχον τες Ἱεροί Κανόνες ἐν τῷ 
συνόλῳ αὐτῶν ἰσχύουν ἐν παν τί καί πάν τοτε, ἀποκλειομένης τῆς 
διαφοροποιήσεως καί διακρίσεως τούτων πεπλανημένως καί ἀπα-
ραδέκτως εἰς δογματικούς καί διοικητικούς καί ἀποφευγομένης πά-
σης ὑποκαταστάσεως τούτων ὑπό πολιτειακῶν θεσπισμάτων ἤ νό-
μων, οἱ ὁποῖοι οὐδόλως δύναν ται νά θεωρηθοῦν ὅτι κέκτην ται κα-
ταλυτικήν ἰσχύν εἰς βάρος τῆς παραδόσεως καί τῶν θεμελιῶδες διά 
τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν κῦρος ἐχόν των Ἱερῶν Κανόνων, τῶν 
διεπόν των τά τῆς κανονικῆς θέσεως ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Ἐπισκό-
που, τοῦ κλήρου καί τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου. Ταῦτα δέ πάν τα ἐν 
ἁρμονίᾳ καί συνεπείᾳ πρός τήν πατερικήν ἀρχήν, ὅτι “οὐ Βασιλέων 
(πολιτείας) ἐστί νομοθετεῖν τῇ Ἐκκλησίᾳ”»58. 

μετά ἀπό τή νηνεμία πού προῆλθε στίς σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλη-
σιῶν μετά ἀπό αὐτήν τήν Κοινή Δήλωση, νέα περίοδος ἔν τασης 
ἄρχισε νά διαφαίνεται στόν ὁρίζον τα στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 
2000 καί κορυφώθηκε κατά τά ἔτη 2003 καί 2004. Αὐτή ὀφείλεται 
κυρίως στήν ἐπαναφορά τῶν συζητήσεων περί τοῦ τρόπου τῆς μνη-
μόνευσης τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, εἰδικότερα δέ 
γιά τόν τρόπο μνημόνευσης τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου στίς 
μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν, ἤ ὅπως ἀναφέρον ται στήν ἐπιστο-
λογραφία «μητροπόλεις τῶν Βορείων Ἐπαρχιῶν», στίς διαβουλεύ-
σεις γιά τήν ἐκπροσώπηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στίς Βρυ-
ξέλλες καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου στήν Ἀθήνα καί στά περί 
τῆς ἀκριβοῦς τήρησης τῶν Ὅρων τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς 

58. μητροπολίτου Σεβαστείας Δημητρίου, Ἡ πατριαρχική καί Συνοδική πρᾶ-
ξις τοῦ 1928 παρακωλυωμένη τοῖς ὅροις. Ἐπί τῇ βάσει τοῦ πατριαρχικοῦ καί 
Συνοδικοῦ ἀρχείου, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 583-587.
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πράξης τοῦ 1928, πού ἀναφέρον ται στήν ἐκλογή τῶν μητροπο-
λιτῶν γι’ αὐτές τίς ἐπαρχίες. 

2.2 Οἱ σχέσεις Φαναρίου καί Ἀθηνῶν κατά τήν περίοδο 
Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2003. Ἡ ἔναρξη τῆς κρίσης

Τον Ἰούλιο τοῦ 2003 χηρεύει ἡ μητρόπολη Θεσσαλονίκης καί 
τό θέμα τῆς ἐκλογῆς νέου μητροπολίτη πυροδοτεῖ τίς ἤδη τεταμέ-
νες σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. Κατά τήν ἐξόδιο ἀκολουθία, στόν 
ἐπικήδειό του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χριστόδουλος, πα ρα βλέ-
πον τας, σέ ἐπίσημη τελετή, τό ἰδιαίτερο καθεστώς τῶν Νέων Χω-
ρῶν, δέν ἀναφέρει τόν Ἐκπρόσωπο τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχεί-
ου κατά τήν ἐθιμοτυπική τάξη, ἀλλά τόν ἀναφέρει ὡς ἕναν ἐκ τῶν 
πρεσβυγενῶν πατριαρχείων, καί ἀποκαλεῖ τόν ἐκλιπόν τα, ὡς ἱε-
ράρχη τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: «Ἀνῆκεν εἰς τήν 
Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, εἰς μιάν Ἐκκλησίαν ἡ ὁποία 
ἔχει ζωήν ἐλευθέρου βίου ὑπέρ τά 150 χρόνια»59 κάτι πού διορθώ-
θηκε ἀπό τόν Ἐκπρόσωπο τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου μητρο-
πολίτη Τυρολόης καί Σερεν τίου παν τελεήμονα (ροδόπουλο, ὁμ. 
καθ. Κανονικοῦ Δικαίου) ὁ ὁποῖος ἐξαρχῆς ἀποκαλεῖ τόν κεκοιμη-
μένο ὡς «Ἱεράρχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου»60, ἐνῶ ἐν συνεχείᾳ 
κάνει μιά σύνοψη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας τῆς μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης ἀπό τῆς ἱδρύσεως της ἕως σήμερα ἀναδεικνύον τας 
τόν ἰδιαίτερο ρόλο της γιά τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο καί προ-
βάλ λον τας τά δίκαια τοῦ πατριαρχείου, καταλήγον τας ὅτι: «νῦν ἡ 
μητρόπολις Θεσσαλονίκης διοικεῖται συμφώνως πρός τήν πατρι-
αρχικήν καί Συνοδικήν πρᾶξιν τοῦ 1928 κατά τήν ὁποία ἡ διοίκησις 
τῆς ἐδόθη ἐπιτροπικῶς καί εἰς τά ἐπί μέρους εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς 
Ἑλλάδος»61. Ἀξίζει ὅμως νά παρατεθεῖ τό ἀπόσπασμα αὐτό καθώς 
δηλώνει τή βούληση τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου γιά τήν τή-

59. Ἐπικήδειος λόγος μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χριστοδούλου, 
Γρηγόριος παλαμᾶς (2003): Ἀφιερωτήριον ἐπί τῇ πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ μη-
τροπολίτου Θεσσαλονίκης παν τελεήμονος Β΄, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 374. 

60. Ἐπικήδειος λόγος Σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Τυρολόης καί Σερεν τίου 
παν τελεήμονος, Γρηγόριος παλαμᾶς (2003): Ἀφιερωτήριον ἐπί τῇ πρός Κύριον ἐκδη-
μία τοῦ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης παν τελεήμονος Β΄, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 388. 

61. Ἐπικήδειος λόγος Σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Τυρολόης καί Σερεν τίου 
παν τελεήμονος, Γρηγόριος παλαμᾶς, ὅ.π., σελ. 388.
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ρηση τῆς κανονικῆς τάξης: «…τήν Ἐκκλησίαν τῆς Θεσσαλονίκης 
τήν ὁποίαν, ἵδρυσεν ὁ ἀπ. παῦλος, καί εἶναι Ἀποστολική Ἐκκλησία 
τήν ἐλάμπρυναν μάρτυρες, Ἅγιοι καί Ὅσιοι καθόλη τήν διάρκεια 
τῆς δισχιλιετοῦς ἱστορίας της. Καταρχήν ὅταν ἡ Ἐκκλησία ἦταν 
ἀδιαίρετος, ἡ Θεσσαλονίκη ἦταν ἡ καρδιά τοῦ Ἐπισκόπου ρώμης, 
μέχρι τόν 8ο αἰῶνα, ὅταν ὁ Αὐτοκράτωρ λέων ὁ Γ΄ ἔθεσε τήν 
Θεσσα λονίκη καί ὅλον τό Ἀνατολικόν Ἰλλυρικόν ὑπό τήν Ἐκκλη-
σιαστική δικαιοδοσίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταν τινουπόλεως, 
Νέας ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου. 

Ὁ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ἔκτοτε ἦταν πρόεδρος τῆς Το-
πικῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου ὑπό τήν πατριαρχική Σύνοδο καί προ-
σέφερε ἀνεκτιμήτους ὑπηρεσίας καί πρός τήν Ἐκκλησίαν καί πρός 
τό Γένος διά μέσου τῶν αἰώνων καί αὐτή ἡ ἐπαρχιακή Σύνοδος 
λειτουργοῦσε μέχρι τό 1924. Ἀλλά αὐτές οἱ ὑπηρεσίες καί ἡ διακονία 
πρός τήν Ἐκκλησίαν, πρός τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον καί πρός 
τό Γένος συνεχίστηκαν μέχρι σήμερα, ἀκόμα καί ὅταν μέ τή νέα 
μορφή διοικήσεως τῆς μητροπόλεως Θεσσαλονίκης συμφώνως 
πρός τήν πατριαρχικήν καί Συνοδικήν πρᾶξιν τοῦ 1928, κατά τήν 
ὁποία ἡ διοίκησις τῆς ἐδόθη ἐπιτροπικῶς καί εἰς τά ἐπιμέρους, εἰς 
τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος»62. 

Ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ἐκλογή τοῦ μη-
τροπολίτη Θεσσαλονίκης ἀλλά καί ὅσα προβάλλον ταν ἀπό τόν Τύπο 
τῆς περιόδου αὐτῆς προβλημάτιζε τή Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ πα-
τριαρχείου καί τόν Οἰκουμενικό πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος 
μέ τό πατριαρχικό Γράμμα τῆς 28ης Ἰουλίου 2003 (πΓ 28/7)63 πρός 

62. Ἐπικήδειος λόγος Σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Τυρολόης καί Σερεν τίου 
παν τελεήμονος, Γρηγόριος παλαμᾶς, ὅ.π., σελ. 389.

63. πατριαρχικόν Γράμμα πρός τόν μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος κ.κ. Χριστόδουλον περί τῆς πληρώσεως τῆς ἐκ τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰ-
κου μενικοῦ πατριαρχείου ἐν Βορείῳ Ἑλλάδι καί Ἀνατ. Αἰγαίῳ, τῶν λεγομένων 
«Νέων Χωρῶν», χηρευούσης Ἱερᾶς μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (Ἀριθμ. πρωτ. 
720), Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 353-355: «μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί 
συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν μετριότητος κύριε Χριστόδουλε, πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συ-
νόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν Ὑμετέραν σεβασμίαν μακαριότητα 
ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Διακατεχόμεθα ὑπό ἄλγους ψυχῆς ἐπί τῇ ἐν Κυρίῳ κοιμήσει τοῦ ἀειμνήστου μη-
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τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χριστόδουλο ἐκφράζει τίς θέσεις τοῦ 

τροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ παν τελεήμονος, θεοφιλῶς ποιμάναν τος ἐπί μακράν 
σειράν ἐτῶν τήν τοῦ καθ’ ἡμᾶς Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἱεράν μητρόπολιν Θεσσαλο-
νίκης, τήν ὑπό τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπιτροπικῶς διοικουμένην, 
συμφώνως τῇ ἰσχυούσῃ πατριαρχικῇ καί Συνοδικῇ πράξει τοῦ ἔτους 1928. 

Εὐχόμεθα ἐκ βαθέων ὅπως ὁ Κύριος τήν μέν ψυχήν τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου 
προσλάβῃ καί ἀναπαύσῃ πλησίον Ἑαυτοῦ, Ὅν ἠγάπησε καί εὐόρκως ὑπηρέτησε, τῇ 
Ὑμετέρᾳ δέ μακαριότητι χαρίσηται μακροημέρευσιν ἐν ὑγείᾳ καί ἀκμαιότητι ἵνα 
συνεχίσητε ἐπιτελοῦν τες θεοφιλῶς τό ἀνατεθέν Ὑμῖν ὑπό τῆς Θείας προνοίας ἔργον.

Ἤδη ἐπικειμένης τῆς πληρώσεως τῆς κενῆς μητροπολιτικῆς ἕδρας τῆς ἐν 
λόγῳ Ἐπαρχίας ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, κατ’ ἀνάθεσιν, συμφώνως τῇ προδιαληφθείσῃ πατριαρχικῇ καί Συνοδικῇ 
πράξει, παρακαλοῦμεν ἀδελφικῶς ὅπως τηρηθῶσιν ἐπακριβῶς τά ἐν τῇ εἰρημένῃ 
πράξει διαλαμβανόμενα, ὡς ταῦτα διηυκρινήθησαν καί διά τοῦ ἀπό ς΄ μαρτίου 
τοῦ ἔτους 1974, ἀριθμ. πρωτ. 126, γράμματος τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου ἡμῶν 
πρός τόν ἀείμνηστον προκάτοχον τῆς Ὑμετέρας μακαριότητος, ἵνα παύσουν 
οἱ ἀναζητοῦν τες διαφωνίας ἐκεῖ ἔνθα δέν ὑπάρχουν τοιαῦται, νά ἐκφράζουν κρί-
σεις καί σχολιασμούς ἀβασίμους περί δῆθεν διαφορᾶς ἀπόψεων περί τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ καθεστῶτος τῶν ἀναφερομένων ἐν τῇ ρηθείσῃ πατριαρχικῇ καί Συνο-
δικῇ πράξει Ἱερῶν μητροπόλεων.

Ὡς γνωστόν, διά τῆς πράξεως αὐτῆς, ἡ διοίκησις τῶν ὡς ἄνω Ἐπαρχιῶν 
ἀνετέθη ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου “ἐν τοῖς ἐπί μέρους ... ἐπιτροπικῶς” 
εἰς τήν πεφιλημένην Ἁγιωτάτην ἀδελφήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, “τηρουμένου 
τοῦ ἐπί τῶν Ἐπαρχιῶν τούτων ἀνωτάτου κανονικοῦ δικαιώματος τοῦ Ἁγιωτάτου 
Οἰκουμενικοῦ πατριαρχικοῦ Θρόνου”. Ἡ πρᾶξις δέ αὕτη περιεβλήθη καί πολι-
τειακόν νομοθετικόν κῦρος ὑπό τῆς Ἐν τίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως (Ν. 3615/ 
1928, Κωδικοποιητικός Ν. 5438/1932, Ν. 590/1977, ἄρθρον 3, παρ. 1 ἰσχύον τος 
Συν τάγματος τῆς Ἑλλάδος).

Ἐφ’ ᾧ καί ἐν συνεχείᾳ πρός τό ἀπό τῆς α΄ Φεβρουαρίου 2002, ἀριθμ. πρωτ. 92, 
πατριαρχικόν ἡμῶν Γράμμα, παρακαλοῦμεν, ὅπως κατ’ ἐφαρμογήν τῆς πατριαρ-
χικῆς καί Συνοδικῆς ταύτης πράξεως, καί ἵνα ἡ γενησομένη ἐκλογή ᾖ κανονικῶς καί 
νομικῶς ἔγκυρος καί ἰσχυρά, ἀποσταλῇ ἐγκαίρως εἰς τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον 
ὁ κατάλογος τῶν ἐκλεξίμων, ὁ συν τεταγμένος ὑπό τῆς ἐν Ἀθήναις Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρός ἔγκρισιν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
πατριαρχείου, “δικαιουμένου καί τούτου ὑποδεικνύειν ὑποψηφίους” (ὅρος Ε΄).

Δέον ἐπίσης νά ἐφαρμοσθοῦν ἐπακριβῶς οἱ ὅροι Ζ΄ καί Θ΄ τῆς αὐτῆς πατρι-
αρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως, τοῦ πρώτου ἀναφερομένου εἰς τήν χηρείαν καί 
πλήρωσιν “ἐπαρχίας τινός τῆς περιοχῆς τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρό-
νου”, ὡς καί εἰς τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἐκλεγέν των, τοῦ δέ δευτέρου εἰς τήν 
μνημόνευσιν τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου ὑπό τῶν μητροπο-
λιτῶν τῶν ποιμαινόν των μητροπόλεις ἐκ τῶν κατ’ ἀνάθεσιν ἐπιτροπικῶς διοι-
κουμένων ὑπό τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν μακραίωνα 
κανονικήν καί λειτουργικήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπί δέ τούτοις, ἔχον τες τήν βεβαιότητα ὅτι ἡ τήρησις τῶν κεκανονισμένων 
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Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου. Στό Γράμμα παρακαλεῖται νά τηρη-
θοῦν ὅλες οἱ διατάξεις τῆς πράξεως τοῦ 1928 ὅπως αὐτό διευκρινί-
στηκε ἀπό τό πατριαρχικό Γράμμα τῆς 6ης μαρτίου 1974 τοῦ πα-
τριάρχου Δημητρίου πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείμ μέ τήν αἰτι-
ολογία ὅτι θά παύσουν αὐτοί πού ἀναζητοῦν διχογνωμίες νά βρί-
σκουν ἐρείσματα. 

Ἐπιπρόσθετα διευκρινίζεται ὅτι ἡ διοίκηση αὐτῶν τῶν ἐπαρχιῶν 
ἔχει δοθεῖ ἐπιτροπικά στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀλλά καί ὅτι 
αὐτή ἡ πράξη ἔχει καί πολιτειακό κῦρος καθώς συμπεριλαμβάνεται 
καί στόν Ν. 590/1977 περί Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος ἀλλά καί στό ἄρθρο 3 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συν τάγματος «πα-
ρακαλοῦμεν ἀδελφικῶς ὅπως τηρηθῶσιν ἐπακριβῶς τά ἐν τῇ εἰρη-
μένῃ πράξει διαλαμβανόμενα, ὡς ταῦτα διηυκρινήθησαν καί διά τοῦ 
ἀπό ς΄ μαρτίου τοῦ ἔτους 1974, ἀριθμ. πρωτ. 126, γράμματος τοῦ 
ἀοιδίμου προκατόχου ἡμῶν πρός τόν ἀείμνηστον προκάτοχον τῆς 
Ὑμετέρας μακαριότητος, ἵνα παύσουν οἱ ἀναζητοῦν τες διαφωνίας 
ἐκεῖ ἔνθα δέν ὑπάρχουν τοιαῦται,…. Ὡς γνωστόν, διά τῆς πράξεως 
αὐτῆς, ἡ διοίκησις τῶν ὡς ἄνω Ἐπαρχιῶν ἀνετέθη ὑπό τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ πατριαρχείου “ἐν τοῖς ἐπί μέρους ... ἐπιτροπικῶς” εἰς τήν 
πεφιλημένην Ἁγιωτάτην ἀδελφήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, “τηρου-
μένου τοῦ ἐπί τῶν Ἐπαρχιῶν τούτων ἀνωτάτου κανονικοῦ δικαιώ-
ματος τοῦ Ἁγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ πατριαρχικοῦ Θρόνου”. Ἡ 
πρᾶξις δέ αὕτη περιεβλήθη καί πολιτειακόν νομοθετικόν κῦρος ὑπό 
τῆς Ἐν τίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως (Ν. 3615/1928, Κωδικοποιη-
τικός Ν. 5438/1932, Ν. 590/1977, ἄρθρον 3, παρ. 1 ἰσχύον τος Συν-
τάγματος τῆς Ἑλλάδος)». 

Στό δεύτερο σκέλος τοῦ Γράμματος ἐπισημαίνον ται οἱ Ὅροι οἱ 
ὁποῖοι κατά τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο θεωροῦν ται ἐξέχουσας 
σπουδαιότητας. Ἔτσι, ἐν πρώτοις ζητεῖ σύμφωνα καί μέ τόν Ε΄ ὅρο 
τῆς πράξης, τήν ἔγκαιρη ἀποστολή τοῦ Καταλόγου πρός Ἀρχιερα-

συμβάλλει πάν τοτε εἰς τήν ἐμπέδωσιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης, ἐνῷ οὐδόλως 
βλάπτει τινά, μᾶλλον δέ καί ἐμφανίζει τήν ὅλην Ἁγίαν ἡμῶν Ἐκκλησίαν ὁμονο-
οῦσαν καί ἀκολουθοῦσαν τούς τά πάν τα καλῶς διαταξαμένους Ἁγίους πατέρας, 
εὐελπιστοῦμεν ὅτι τά αὐτά φρονεῖ καί ἡ Ὑμετέρα περισπούδαστος μακαριότης, 
δι’ ὅ καί ἀσπαζόμενοι Ὑμᾶς ἐν φιλήματι ἁγίῳ ἀναμένομεν μετ’ ἀγάπης τήν ἐφαρ-
μογήν τῶν τεθεσπισμένων τῇ περιπτώσει καί διατελοῦμεν 

΄
βγ΄ Ἰουλίου κη΄ Τῆς 

Ὑμετέρας σεβασμίας μακαριότητος ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός † ὁ Κωνσταν-
τινουπόλεως Βαρθολομαῖος».

-4-Kamperis-Orthodoxi Theologia_no 23.indd   100 13/11/2020   10:01:30 πµ



Tό ζήτήμα τῶν νέῶν Χῶρῶν

101

τεία ἐκλογή, πρός ἔγκρισιν ἀπό τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, διότι 
ἔχει καί αὐτό τή δυνατότητα νά ὑποδεικνύει ὑποψηφίους: «παρα-
καλοῦμεν, ὅπως κατ’ ἐφαρμογήν τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς 
ταύτης πράξεως, καί ἵνα ἡ γενησομένη ἐκλογή ᾖ κανονικῶς καί 
νομικῶς ἔγκυρος καί ἰσχυρά, ἀποσταλῆ ἐγκαίρως εἰς τό Οἰκουμενι-
κόν πατριαρχεῖον ὁ κατάλογος τῶν ἐκλεξίμων, ὁ συν τεταγμένος 
ὑπό τῆς ἐν Ἀθήναις Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, πρός ἔγκρισιν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, 
“δικαιουμένου καί τούτου ὑποδεικνύειν ὑποψηφίους”. Τέλος ἐπιση-
μαίνει τήν ἀκριβή τήρηση τῶν ὅρων Ζ΄ καί Θ΄ πού ἀφοροῦν στήν 
ἐγκατάσταση τοῦ ἐκλεγέν τος μητροπολίτου ἀλλά καί στόν τρόπο 
μνημόνευσης τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου ἀπό τούς μητρο-
πολῖτες τῶν Νέων Χωρῶν: «Δέον ἐπίσης νά ἐφαρμοσθοῦν ἐπα-
κριβῶς οἱ ὅροι Ζ΄ καί Θ΄ καί τῆς αὐτῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς 
πράξεως, τοῦ πρώτου ἀναφερομένου εἰς τήν χηρείαν καί πλήρωσιν 
“ἐπαρχίας τινός τῆς περιοχῆς τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου”, ὡς καί εἰς τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἐκλεγέν των, τοῦ δέ δευ-
τέρου εἰς τήν μνημόνευσιν τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατρι-
άρχου ὑπό τῶν μητροπολιτῶν τῶν ποιμαινόν των μητροπόλεις ἐκ 
τῶν κατ’ ἀνάθεσιν ἐπιτροπικῶς διοικουμένων ὑπό τῆς Ἁγιωτάτης 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν μακραίωνα κανονικήν καί λει-
τουργικήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας».

Ἡ ἀπάν τηση σ’ αὐτό τό Γράμμα, θά ἔλθει στίς 27 Αὐγούστου 
2003 κατά τή συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος. μέ ἐπιστολή64 πού ἀπευθύνει ὁ πρόεδρός της, 

64. Ἐπιστολή τοῦ μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χριστοδούλου πρός 
τόν παναγιώτατον Οἰκουμενικόν πατριάρχην Βαρθολομαῖον: Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, 
Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά πατριαρχικά Δίκαια στήν 
Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σελ. 356-369: 
«Ἀναγνόν τες μετ’ ἐπιστασίας καί φιλαδέλφου διαθέσεως ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς περί 
ἡμᾶς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 27ης Αὐγού-
στου 2003 τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 720 ἀπό τῆς 28ης Ἰουλίου 2003 Τίμιον Γράμμα τῆς 
Ὑμετέρας Γεραρᾶς παναγιότητος καί ἐπί τήν ἀπάν τησιν ἤκον τες, ἔγνωμεν ἐπι-
στεῖλαι Ὑμῖν τό ἀνά χεῖρας Συνοδικόν Γράμμα, ἵνα: α. Κατ’ ἀρχάς εὐχαριστήσω-
μεν διά τάς ἀναπεμφθείσας τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ Κυρίῳ τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, 
εὐχάς τῆς Ὑμετέρας ἀγαπητῆς παναγιότητος καί τῶν πεφιλημένων ἐν Χριστῷ 
Ἀδελφῶν Ἱεραρχῶν τοῦ καθ’ Ὑμᾶς πατριαρχικοῦ Θρόνου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς 
ψυχῆς τοῦ ἄρτι μεταστάν τος εἰς Κύριον μακαριστοῦ Ἀδελφοῦ ἡμῶν, ἀειμνήστου 
μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ παν τελεήμονος.
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Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν μετά τήν εἰσαγωγή καί τήν ἀν ταπόδοση 

Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν ὁ διδούς ζωήν πάσῃ σαρκί δῴη καί τῇ Ὑμετέρᾳ πανα-
γιότητι ζωήν καί περισσόν (πρβλ. Ἰωάν. ι΄, 10), ἵνα ἐργάζησθε ἐρρωμένως τά πρός 
δόξαν Θεοῦ καί οἰκοδομήν τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ ἀποβλέπον τα ἔργα τῆς 
εὐκλεοῦς πατριαρχείας Ὑμῶν.

β. Ἐν συνεχείᾳ δέ θέσωμεν ἀναλυτικῶς ὑπ’ ὄψιν Ὑμῶν καί τῶν περί Ὑμᾶς 
Ἁγίων Ἀδελφῶν τάς τεκμηριωμένας ἀπόψεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπί τοῦ βασικοῦ αἰτήματος Ὑμῶν, τῆς ἀποστολῆς δη-
λονότι τοῦ Καταλόγου τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλόγιμων πρός ἔγκρισιν ὑπό 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, προκειμένης τῆς ἐκλογῆς μητροπολίτου εἰς 
πλήρωσιν τῆς κενωθείσης Ἱερᾶς μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

1. Τῷ ὄν τι ὁ Ε΄ ὅρος τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τῆς 4ης Σε-
πτεμβρίου 1928 ‘περί διοικήσεως τῶν Ἱερῶν μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν 
ἀναφέρει ὅτι: Οἱ τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἐπαρχιῶν τοῦ πατριαρχικοῦ Θρόνου Ἀρχιερεῖς 
ἐκλέγον ται ἐφεξῆς καί ἀποκαθίσταν ται εἰς τάς οἰκείας ἕδρας καθ’ ὅν τρόπον καί 
σύστημα οἱ τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπί τῇ βάσει 
καταλόγου ἐκλεξίμων, συν τεταγμένου ὑπό τῆς ἐν Ἀθήναις Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἐγκεκριμένου ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, 
δικαιουμένου καί τούτου ύποδεικνύειν ὑποψηφίους, ἀπαγορευομένων τῶν Ἀρχι-
ερατικῶν μεταθέσεων ἀπό Ἐπαρχίας εἰς Ἐπαρχίαν.

2. Ὅμως διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 3947 ἀπό 20ῆς Νοεμβρίου 1928 Γράμματος 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἡμῶν, ἤτοι μόλις δύο μῆνας ἀφ’ ὅτου ἡ πατριαρχική αὕτη 
πρᾶξις ὑπεγράφη, ὁ ἀείμνηστος προκάτοχος ἡμῶν κυρός Χρυσόστομος (ὁ πα-
παδόπουλος) ἀφ’ οὖ ἀνεκοίνου τῷ μακαριστῷ Οἰκουμενικῷ πατριάρχῃ κυρῷ 
Βασιλείῳ τήν συγκρότησιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ἡμῶν 
καθ’ ὅν τρόπον προὔβλεπεν ἡ ὡς ἄνω πατριαρχική καί Συνοδική πρᾶξις, ἥν ἡ 
Ἐκκλησία ἡμῶν ἀπεδέξατο ἐν τῷ συνόλῳ αὐτῇς, ἅτε συνάδον τι τῷ σχετικῷ πρός 
τήν ἐπελθοῦσαν διοικητικήν ἀφομοίωσιν τῶν μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν 
πρός τήν Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, νόμῳ, παρακατιῶν ἐπεσήμαινε 
τά ἑξῆς: “Ἀλλ’ εἰσί καί τινα σημεῖα τῆς πράξεως εἴτε νέον τι παρεισάγον τα εἴτε 
καί ἀν τιβαίνον τα πρός τόν εἰρημένον νόμον, τούτων δέ μόνον τά κανονικῶς 
εὐοδούμενα δυνάμεθα ἵνα ἀποδεχθῶμεν ὑπόχρεοι ὄν τες τηρεῖν καί τόν νόμον”.

Ἐκ τῆς ἀναφορᾶς ταύτης καθίσταται σαφές, ὅτι ἡ πατριαρχική καί Συνοδική 
πρᾶξις εἰσήγαγε νέα τινά ἀν τιβαίνον τα πρός τόν Νόμον τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερ-
νήσεως, ἤτοι τόν ὑπ’ ἀριθ. 3615/11 Ἰουλίου 1928 δημοσιευθέν τα πρό τῆς ἐκδόσε-
ως τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τῆς 4ης Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 
1928, ἅτινα ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν δέν ἠδύνατο ἵν’ ἀποδεχθῇ, 
ἐπει δή εἴτε ἀν τέβαινον πρός τούς ἰσχύον τας Νόμους τῆς πολιτείας εἴτε ἦσαν 
και νοφανῆ καί τινα ἀμφιβαλλόμενα.

Ἐφ’ ᾧ καί πρός ἐναρμόνισιν τῆς πράξεως ταύτης πρός τόν ἰσχύον τα τότε 
Νόμον, ἔγραφεν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ Γράμματι, εἰσηγητικῶς καί διορθωτικῶς, καί τά 
ἑπόμενα ἀφορῶν τα εἰς τόν Κατάλογον:

Ὁ Οἰκουμενικός πατριάρχης δύναται ὑποδεικνύειν τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν 
ἐκλογίμους καί ὑποψηφίους δι’ Ἀρχιερωσύνην, κεκτημένους τά ὑπό τοῦ Νόμου 
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τῶν εὐχῶν εἰσέρχεται στό θέμα τῆς ἀποστολῆς τοῦ καταλόγου, πού 

ὁριζόμενα προσόν τα, ἀλλ’ ἡ ἔγκρισις τοῦ Καταλόγου ἐκλογίμων ὑπό τοῦ πατρι-
άρχου δυναμένη ἐπιτρέπειν καί ἀλλοιώσεις αὐτοῦ μή ἀναγραφομένη ἄλλως τε ἐν 
τῷ νόμῳ καί μή οὖσα ὑποχρεωτική διά τούς μέλλον τας ψηφίζειν σκόπιμον ἐκρί-
θη ἵνα ἀποφευχθῆ Ἀπαν τῶν τῷ ἀνωτέρῳ Συνοδικῷ Γράμματι ὁ προκάτοχος 
Ὑμῶν κυρός Βασίλειος διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 212 ἀπό 9ης Φεβρουαρίου 1929 
πατριαρχικοῦ Γράμματος πρός τόν ἀείμνηστον προκάτοχον ἡμῶν κυρόν Χρυ-
σόστομον διελάμβανεν ὅτι κρίναν τες ἀναγκαῖον καί εἰσαγαγόν τες ἐν τῇ πατρι-
αρχικῇ καί Συνοδικῇ πράξει τάς περί ὤν ὁ λόγος ἰδιαιτέρας διατάξεις, ἤτοι α΄)..., 
β΄)..., γ΄)...·> δ΄)..., ε΄) ὅπως ὁ Κατάλογος τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλεξίμων διά 
τάς Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου ἐγκρίνηται ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, ὡς 
καί τούτου ὄν τος ἐνδείξεως τῶν κανονικῶν δικαιωμάτων τοῦ θρόνου, οὐ θίγον τος 
δέ ἐν τῇ οὐσίᾳ τήν θέσιν τῆς ἐπιτροπικῶς ἀναλαβούσης τήν διοίκησιν ἀδελφῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς μή ρητῆς ἀναγραφῆς ἐν τῷ νόμῳ τῆς τοιαύτης 
ἐγκρίσεως οὐδαμῶς ἐμφαινούσης κώλυμα ἤ ἀν τίρρησιν. παρατηρητέον δ’ ἐν ταῦθα 
καί τοῦτο, ὅτι αἱ τυχόν ἐπιφερόμεναι ἑκάστοτε ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρ-
χείου ἀλλοιώσεις ἐν τῷ σχετικῷ καταλόγῳ προϋποτίθεται ὅτι πάν τως ἔσον ται 
σύμφωνοι πρός τούς Νόμους τοῦ Κράτους, μέλλουσι δέ ὑπαγορεύεσθαι ἀφεύκτως 
ἐκ λόγων κανονικῶν, οὔς ἐξ ἴσου πρός τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον ὑποχρε-
οῦται λαμβάνειν ὑπ’ ὄψιν καί ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ κατα-
στρώσει τοῦ καταλόγου τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλεξίμων ἀπεφαίνετο δ’ ὅτι διά 
τούς λόγους τούτους ἐμμένομεν καί νῦν εἰς τήν τήρησιν τῶν διατάξεων τούτων. 
Τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον κατά ταῦτα ἐπέμεινε, κατά τήν φάσιν ταύτην, εἰς 
τήν τήρησιν τῆς διατάξεως τοῦ Ε΄ ὅρου τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πρά-
ξεως δηλοῦν, ὅτι ἡ ἄσκησις τοῦ δικαιώματος Αὐτοῦ πρός ἔγκρισιν τοῦ Καταλό-
γου διεξαχθήσεται συμφώνως πρός τούς Νόμους τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους.

3. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐπανῆλθε διά τοῦ ὑπ’ 
ἀριθ. πρωτ. 1085 καί διεκπ. 565 ἀπό 28ης μαΐου 1929 Γράμματος Αὐτῆς παρα-
τηροῦσα ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀποστολῆς τοῦ Καταλόγου ὅτι: ...ε) Καί περί τοῦ 
Καταλόγου τῶν ἐκλεξίμων εἰς ἀρχιερατείαν ἱκανῶς διελάβομεν ἐν τῷ εἰρημένῳ 
ἀπό κ΄ Νοεμβρίου γράμματι καί αὖθις δέ δηλοῦμεν, ὅτι δικαίωμα ἀναφαίρετον 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ἔσται τό εἰσηγεῖσθαι διά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν τήν ἐν τῷ καταλόγῳ ἀναγραφήν ὀνομάτων ἐκλογίμων Κληρικῶν ἤ καί 
τήν διαγραφήν ἑτέρων, λαμβάνειν δέ γνῶσιν τοῦ ἑκάστοτε καταρτιζομένου Κα-
ταλόγου. Τοῦτο δέ γενήσεται μετά πολλά ἔτη, μετά τήν ἐξάν τλησιν, δηλονότι, 
τῶν σχολαζόν των Ἀρχιερέων, τῶν κατεχόν των προσωρινάς ἕδρας καί τῶν Βο-
ηθῶν Ἐπισκόπων. Ἀλλά τό ζητούμενον, ὅπως ὁ Κατάλογος ἐγκρίνηται ὑπό τοῦ 
πατριαρχείου καί ὅπως τοῦτο ἔχη τό δικαίωμα ἀλλοιώσεως καί μεταβολῆς αὐτοῦ, 
προσθήκης ἤ διαγραφῆς ὀνομάτων διά κανονικούς λόγους, ἀναμφιβόλως δύνα-
ται προκαλεῖν σοβαράς προστριβάς καί ἀνωμαλίας μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.

Τό πατριαρχεῖον ἐξεχώρησε τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τό δικαίωμα τοῦ πληροῦν διά 
Κανονικῆς ἐκλογῆς τάς ἑκάστοτε κενουμένας Ἀρχιερατικάς ἕδρας, ἐλπίζομεν δέ, 
Θεοῦ εὐδοκοῦν τος, ὅτι ἡ ἄσκησις τοῦ δικαιώματος τούτου νόμῳ ἀνατεθήσεται τῇ 
ὅλῃ Ἱεραρχίᾳ τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας, τί δέ συμβήσεται εἴποτε τό μέν πατριαρ-
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ὅπως ἀναφέρεται ἦταν τό θέμα τῆς συζήτησης στή Διαρκῆ Ἱερά 

χεῖον διαγράψη ὄνομά τι ἐκ τοῦ Καταλόγου ἡ δέ Ἱερά Σύνοδος καί ἡ Ἱεραρχία 
θεωρῇ αὐτό ἄξιον πρός ἐκλογήν; Ὅθεν σκόπιμον καί κανονικόν ὑπολαμβάνομεν, 
ὅπως τό μέν πατριαρχεῖον ποιεῖται διά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τάς περί ἐκλογίμων 
συστάσεις, ἡ δέ τελική κρίσις ἀφεθῇ τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 
Ἄλλως τε πρόκειται περί ζητήματος μετά πολλά ἐμφανισθησομένου ἔτη.

Εἰς τήν δευτέραν ταύτην Ἐπιστολήν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης 
Ἐκκλησίας ἡμῶν πρός τό Σεπτόν Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον περί τῶν εἰσα-
χθεισῶν διατάξεων διά τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως 1928 μή ἀνα-
φερομένων εἰς τόν προηγηθέν τα ταύτης καί ἐπιψηφισθέν τα ὑπό τῆς Βουλῆς τῶν 
Ἑλλήνων Νόμον 3615/11.7.1928 (περί τῆς διοικήσεως τῶν μητροπόλεων τῶν 
Νέων Χωρῶν) ὁ ἀοίδιμος Οἰκουμενικός πατριάρχης κυρός Βασίλειος ἀπήν τησε 
τῷ προκατόχῳ ἡμῶν κυρῷ Χρυσοστόμῳ διά τῆς ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 1074 ἀπό 3ης 
Αὐγούστου 1929 Ἐπιστολῆς Αὐτοῦ, ἀποδεχόμενος τελικῶς κατά Συνοδικήν Δια-
γνώμην τάς παρατηρήσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 
Ἔγραψεν ὅτι: ‘Κομισάμενοι τήν ἀπό κη΄ μαΐου, ἀριθ. 1085, ἐπιστολήν τῆς Ὑμε-
τέρας Φίλης μακαριότητος ... ἔγνωμεν μηδαμῶς περαιτέρω πολυπραγμονῆσαι 
καί ἐμμεῖναι εἰς ὅσα περί αὐτῶν προλαβόν τως ὡς ἀναγκαῖα κρίναν τες ἀπεφασί-
σαμεν, ἀλλά μετά πρόφρονος τῆς διαθέσεως, χάριν τῆς ἐν πᾶσιν ἁρμονικῆς ὁμο-
γνωμίας τροποποιοῦν τες τήν περί αὐτῶν ἀπόφασιν ἡμῶν, ἀποδέξασθαι πλήρως 
τήν περί αὐτῶν καί γνώμην καί τήν διατύπωσιν, ὡς ἐκτίθεται καί ἐπεξηγηματικῶς 
ἀναλύεται ἐν τῇ ὡς ἄνω ἐπιστολή τῆς Ὑμετέρας Φίλης μακαριότητος.

Ἐκ τούτων σαφῶς συνάγεται, ἡμῶν μή εἰδότων ἀλλοίαν τινά σχετικήν νεω-
τέραν ρύθμισιν, ὅτι ὁ Ε΄ ὅρος, κοινῇ συναινέσει καί συμφωνίᾳ, ἐτροποποιήθη καί 
παρέμεινε μόνον τό δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, ὅπως εἰσηγῆται 
διά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος εἴτε τήν ἐγγραφήν εἰς τόν 
συν τασσόμενον ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Κατάλογον 
τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλόγιμων ὑποψηφίων, εἴτε τήν διαγραφήν ἑτέρων συμ-
φώνως τῇ κείμενῃ νομοθεσίᾳ καί λαμβάνειν μόνον γνῶσιν αὐτοῦ.

Τήν τοιαύτην ἐπί τοῦ σημείου τούτου συμφωνίαν ἐφαρμοσθεῖσαν, ὁμοῦ μετ’ 
ἄλλων σημείων τῆς τροποποιηθείσης πατριαρχικῆς πράξεως τοῦ 1928, ἀμέσως 
καί ἄνευ ἑτέρου ἐπεκύρωσαν καί ἅπαν τες οἱ ἔκτοτε ἰσχύσαν τες μέχρι σήμερον 
Καταστατικοί Χάρται τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἡ τηρηθεῖσα ἐπί μακρά 
ἔτη σχετική διαδικαστική πρακτική.

4. Οὕτως τοιοῦτον δικαίωμα, ἤτοι ἐγκρίσεως τοῦ Καταλόγου ὑπό τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ πατριαρχείου, οὐδόλως ἀναγράφεται εἰς τούς ἐν συνεχείᾳ ἐκδοθέν τας 
Καταστατικούς Νόμους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἶον:

I. Εἰς τόν Νόμον 5187/20.7 ἤ 4.8/1931 “Καταστατικός Νόμος τῆς Αὐτοκεφά-
λου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος”.

II. Εἰς τόν Νόμον 5438/1.6.1932 “περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοῦ 
Νόμου 5187 (Καταστατικός Νόμος τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος)”.

III. Εἰς τόν Κωδικοποιημένον Νόμον 5438/17.8.1932 “περί κωδικοποιήσεως 
τῶν περί Καταστατικοῦ Νόμου τῆς Αὐτοκέφαλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἰσχυ-
ουσῶν διατάξεων”.
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Σύνοδο: «Ἐν συνεχείᾳ δέ, θέσωμεν ἀναλυτικῶς ὑπ’ ὄψιν Ὑμῶν καί 

IV. Εἰς τόν Ἀναγκαστικόν Νόμον ὑπ’ ἀριθ. 2170/4.1.1940 “περί Καταστατικοῦ 
Νόμου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος”.

V. Εἰς τόν Νόμον 671/27.9.1943 “περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος” καί

VI. Εἰς τόν Νόμον 126/1969 “περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος”.

Ἐν αὐτοῖς οὐδέν προβλέπεται περί ἀποστολῆς τοῦ Καταλόγου τῶν πρός 
Ἀρχιερατείαν ἐκλόγιμων εἰς τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον πρός ἔγκρισιν. Δι’ ὅ 
καί ἐν τῇ πράξει δέν ἀπεστέλλετο ὁ Κατάλογος εἰς τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον 
συμφώνως πρός τά διά τῆς προαναφερθείσης ἀλληλογραφίας συμφωνηθέν τα καί 
ἀποφασισθέν τα, νομοθετικῶς δέ ἐπικυρωθέν τα καί οὐχί μόνον ἐθιμικῶς, ὡς λέγε-
ται. Τοῦτο δέ οὐδέποτε ἐξελήφθη ὡς σημεῖον ὑποτιμήσεως τοῦ πανσέπτου 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

5. Τά οὐτωσί συμφωνηθέν τα ἀπό κοινοῦ ὑπό τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ πα-
τριαρχείου καί τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περί τοῦ δικαιώματος τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου εἰσηγεῖσθαι διά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πά-
σης Ἑλλάδος εἴτε τήν ἐγγραφήν εἴτε τήν διαγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός 
Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων καί λαμβάνειν γνῶσιν αὐτοῦ ἐπιβεβαιοῖ καί ὁ μακαριστός 
προκάτοχος Ὑμῶν κυρός Ἀθηναγόρας γράφων ἐν ὄψει τῆς καταρτίσεως νέου 
τότε Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν τῷ πρός τόν μακα-
ριστόν προκάτοχον ἡμῶν κυρόν Ἱερώνυμον ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 492 ἀπό 11ης μα-
ΐου 1968 πατριαρχικό Γράμματι σχετικῶς τά ἑξῆς: Τά ἀφορῶν τα εἰς τόν Κατά-
λογον τῶν ἐκλογίμων σχετικά τοῦ Ε΄ ὅρου, περί ὤν ἐγένετο ἐν τέλει ἀποδεκτόν, 
ἵνα παραμείνῃ ἀκέραιον τό δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου τοῦ εἰση-
γεῖσθαι, διά τοῦ ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, τήν ἐν τῷ Καταλόγῳ ἀναγρα-
φήν ὀνομάτων ἐκλογίμων Κληρικῶν ἤ καί τήν διαγραφήν ἄλλων καί λαμβάνειν 
γνῶσιν τοῦ ἑκάστοτε καταρτιζομένου Καταλόγου.

Σημειωτέον δέ ὅτι ἐν τῷ νεωτέρῳ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 126 ἀπό 6ης μαρτίου 1974 
πατριαρχικό Γράμματι τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Ὑμῶν πατριάρχου κυροῦ Δη-
μητρίου πρός τόν ἡμέτερον ὡσαύτως προκάτοχον ἀείμνηστον Ἀρχιεπίσκοπον 
Σεραφείμ, ἐν ᾦ περιέχον ται αἱ ἐπί τοῦ σχεδίου τοῦ τότε καταρτιζόμενου νέου 
Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παρατηρήσεις τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ πατριαρχείου, οὐδέ πόρρωθεν θίγεται ζήτημα ὑποχρεωτικῆς ἀποστολῆς 
ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός αὐτό τοῦ Καταλόγου τῶν ἐκλογίμων πρός 
ἔγκρισιν, ἀλλά γίγνεται ἀναφορά εἰς μόνον τό δικαίωμα τῆς Ἱερᾶς πατριαρχικῆς 
Συνόδου τοῦ προτείνειν ὑποψηφίους κεκτημένους τά νόμιμα προσόν τα πρός 
ἐγγραφήν αὐτῶν εἰς τόν εἰρημένον Κατάλογον.

Ἄλλωστε ἡ τυχόν ἔγκρισις καί ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου τοῦ ἤδη 
ἐγκεκριμένου ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Καταλόγου 
ἔμελλε νά δημιουργήσῃ σοβαρώτατα καί ἀνυπέρβλητα νομικά προβλήματα προ-
ερχόμενα ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Κατάλογος οὗτος εἶναι ἑνιαῖος δι’ ἅπασαν τήν 
Ἐκκλησίαν ἡμῶν καί μόνιμος, οὐχί δέ περιστασιακός, ἐγκρινόμενος εἰδικῶς πρό 
πάσης πληρώσεως ἑκάστης χηρευούσης Ἱερᾶς μητροπόλεως καί ἐγκρίνεται κα-

-4-Kamperis-Orthodoxi Theologia_no 23.indd   105 13/11/2020   10:01:30 πµ



ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΘΕΩΝΑΣ ΚΑΜπΕΡΗΣ 

106

τῶν περί Ὑμᾶς Ἀδελφῶν τάς τεκμηριωμένας ἀπόψεις τῆς Ἱερᾶς 

τόπιν εἰδικῆς σαφῶς ἐν τῷ νόμῳ προβλεπομένης διαδικασίας ὑφ’ ἑνός καί μόνον 
ὀργάνου, τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐν 
ἐναν τίᾳ περιπτώσει εἶναι πρόδηλον ὅτι θά ἀνέκυπτον σοβαροί λόγοι ἀκυρώσεως 
τῆς παρανόμου διαδικασίας ὑπό τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.

6. Τούτων οὕτως ἐχόν των κατά τό ἔτος 1975 ἡ εὐλογημένη πατρίς ἡμῶν 
ἀπέκτησε νέον Σύν ταγμα, ἐνῷ ἡ γνωστή πρόβλεψις τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρ-
θρου 3, μή ἀναθεωρηθέν τος κατά τάς ἐν τῷ μεταξύ γενομένας ἀναθεωρήσεις 
αὐτοῦ ἐν ἔτεσι 1986 καί 2002. Τήν συν ταγματικήν ταύτην ἐπιταγήν, ὡς αὐθεν-
τικῶς ἠρμηνεύθη ὑπό τῆς Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ἔχων 
ὑπ’ ὄψιν αὐτοῦ ὁ κοινός Νομοθέτης συμπεριέλαβεν εἰς τάς διατάξεις τοῦ Νόμου 
590/1977 ‘περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος’ καί τήν ἐν 
τῷ ἄρθρῳ 17 παράγραφον 3 ‘περί ἐκλογῆς μητροπολιτῶν’ ἀναφερομένην διά-
ταξιν, ἔχουσαν οὕτως: 4 Ἐν τῷ Καταλόγῳ τούτῳ ἐγγράφον ται καί Κληρικοί κε-
κτημένοι τά ὑπό τοῦ ἑπομένου ἄρθρου προβλεπόμενα προσόν τα καί ὑποδεικνυ-
όμενοι ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, ἰσχυουσῶν κατά 
τά λοιπά τῶν διατάξεων τοῦ παρόν τος Νόμου. Οἱ οὕτως ἐγγραφόμενοι εἶναι 
ἐκλόγιμοι μόνον διά τάς μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν. Κατ’ ἐφαρμογήν τῆς 
παρούσης διατάξεως, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐψήφισε κατά 
καιρούς εἰς τό παρελθόν καί τήν ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιε-
ρατείαν ἐκλογίμων Κληρικῶν, προταθέν των ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, 
οἵτινες καί ἀναγράφον ται ἐν τῷ ὡς εἴρηται Καταλόγῳ.

Ἐπισημειοῦμεν καθηκόν τως καί τήν διάταξιν τῆς παραγράφου 5 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 
18 ἄρθρου τοῦ αὐτοῦ Νόμου: Ἡ κατά παράβασιν τῶν ἐν ταῖς προηγουμέναις 
παραγράφοις τοῦ παρόν τος ἄρθρου ὁριζομένων ἐγγραφή τινός εἰς τόν Κατάλο-
γον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων εἶναι ἄκυρος.

Κατά τῆς ἐγγραφῆς ὑποψηφίου τινός εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερα-
τείαν ἐκλογίμων ἐφαρμόζον ται τά ἐν τῷ ἄρθρῳ 20 τοῦ αὐτοῦ Νόμου διαλαμβα-
νόμενα, ἅτινα ἀφορῶσιν εἰς ὑποψηφίους διά πάσας τάς Ἱεράς μητροπόλεις τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Οὐδαμοῦ καί ἐν τῷ εἰρημένῳ Νόμῳ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ διέπον τος 
τήν διοίκησιν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ἡμῶν ἀναφέρεται ὑποχρέωσις τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου ἡμῶν, ὅπως ἀποστέλλη τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλο-
γίμων πρός ἔγκρισιν εἰς τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον.

7. Ἐπαναλαμβάνομεν δ’ ὅτι πρό τῆς ψηφίσεως τοῦ ἰσχύον τος Καταστατικοῦ 
Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τό σχέδιον αὐτοῦ ὡς ἀνωτέρω ἐγράφη ἀπε-
στάλη εἰς τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον πρός θεώρησιν τῶν εἰς τοῦτο ἀφο-
ρωσῶν διατάξεων. μάλιστα δέ διά τῆς ἀπό 6ης μαρτίου 1974 ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 
126 Ἐπιστολῆς Αὐτοῦ ὁ ἀοίδιμος προκάτοχος Ὑμῶν κυρός Δημήτριος διευκρινεῖ 
πρός τόν μακαριστόν προκάτοχον ἡμῶν κυρόν Σεραφείμ ὅτι: ὡς πρός τήν κα-
τάρτισιν Καταλόγου ἐκλογίμων διά μητροπόλεις Νέων Χωρῶν (ἡ σχετική διά-
ταξις δέον ὅπως) τροποποιηθῆ ὡς ἀκολούθως: προκειμένης πληρώσεως μητρο-
πόλεως τινός τῶν Νέων Χωρῶν ἐν τῷ Καταλόγῳ τούτῳ περιλαμβάνον ται, συ-
νωδᾷ τῷ ὑπ’ ἀριθ. 5 ἄρθρῳ τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928, 
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Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». παραδέχεται ἐξ 

καί Κληρικοί κεκτημένοι τά ὑπό τοῦ παρόν τος Καταστατικοῦ Χάρτου ὁριζόμενα 
προσόν τα καί ὑποδεικνυόμενοι ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ πατριαρχείου. Ἡ δέ πρότασις αὕτη ἐγένετο δεκτή καί συμπεριελήφθη εἰς 
τόν Νόμον 590/1977, ἄρθρον 17 παρ. 3, ὡς ἀνωτέρω ἐγράφη. 

8. Καί τοῦτο συναφῶς ρητέον, ὅτι κατόπιν ἐκδοθεισῶν Ἀποφάσεων τοῦ Συμ-
βουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἐκρίθη παγίως, ὅτι διά τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 
3 τοῦ Συν τάγματος κατωχυρώθησαν συν ταγματικῶς οὐχί ἅπαν τες οἱ ὅροι τῆς 
πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928, ἀλλά μόνον ὁ ἀναφερόμενος εἰς 
τόν τρόπον συγκροτήσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὡς αἱ ἀποφάσεις τῆς Ὁλομελείας ὑπ’ ἀριθμούς 3178/76, 545-546/78 καί 
ἡ 3676/2002 τοῦ Γ΄ Τμήματος αὐτοῦ.

Συνεπῶς καί ἐκ τῆς νομολογίας ταύτης προκύπτει, ὅτι ἐν τῷ Συν τάγματι τῆς 
Χώρας ἡμῶν δέν κατωχυρώθησαν ἅπαν τες οἱ ὅροι τῆς ὡς ἄνω πράξεως, ἐν οἷς 
καί ὁ Ε΄ ὅρος, δι’ οὖ ὁρίζεται, ὅτι τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον ἐγκρίνει τόν 
Κατάλογον τῶν ἐκλογίμων, ὅν συν τάσσει ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος. Εἰς τάς ὑπ’ ἀριθ. 545-546/78 Ἀποφάσεις μάλιστα τῆς Ὁλομελείας τοῦ 
Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἀναφέρεται ἐπί λέξει ὅτι: ὑπό τῆς κειμένης νομοθε-
σίας δέν ἐπιβάλλεται τοιαύτη ἔγκρισις τοῦ καταλόγου ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
πατριάρχου.

9. πρός μείζονα διασάφησιν τοῦ θέματος τῆς ἰσχύος τῶν ὅρων τῆς ἐν λόγῳ 
πράξεως προσθέτομεν καί τοῦτο, ὅτι ὁ τότε Ὑπουργός Ἐθνικῆς παιδείας καί 
Θρησκευμάτων καί ἐν συνεχείᾳ πρωθυπουργός τῆς Χώρας ἡμῶν Ἐν τιμότατος 
κύριος Γεώργιος ράλλης ἀπηύθυνε πρός τόν ἀείμνηστον προκάτοχον ἡμῶν κυ-
ρόν Σεραφείμ τήν ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 1822/30.4.76 ἔχουσαν τόν χαρακτηρισμόν τοῦ 
ἐπείγον τος ἐπιστολήν, εἰς ἥν ἐπισημειοῖ καί τά ἐν συνεχείᾳ παρατιθέμενα: Θεω-
ροῦμεν ἀναγκαίαν τήν διευκρίνησιν, ὅτι διά τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 1 
τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ἐν ἰσχύϊ Συν τάγματος ἐκυρώθησαν ὄχι πᾶσαι αἱ διατάξεις τοῦ 
Συνοδικοῦ Τόμου τοῦ 1850 καί τῆς πατριαρχικῆς πράξεως τοῦ 1928, ἀλλά μόνον 
αἱ ἀναφερόμεναι εἰς τόν τρόπον συγκροτήσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, 
ἤτοι τῆς ἐν αὐτῇ κατά τά πρεσβεῖα χειροτονίας ἐκπροσωπήσεως τῶν τε παλαιῶν 
καί τῶν Νέων Χωρῶν. Ἡ τοιαύτη ἑρμηνεία τῆς σχετικῆς συν ταγματικῆς διατά-
ξεως τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 3 ἀποδίδει τό αὐθεν τικόν βούλημα καί τήν 
ἀληθῆ ἔννοιαν αὐτῆς, ὡς τοῦτο ἄλλως τε δηλοῦται ρητῶς καί ἐκπεφρασμένως 
εἰς τά πρακτικά τῆς ἐπί τοῦ Συν τάγματος Β΄ Ὑποεπιτροπῆς καί τά διαδοχικά 
σχήματα διατυπώσεως τῆς σχετικῆς παραγράφου ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ 
Συν τάγματος καί τάς ἐνώπιον τῆς Βουλῆς συζητήσεις.

Εὐνόητον λοιπόν ὅτι διά τῶν διατάξεων τῆς ἀκροτελευτίου προτάσεως τῆς 
ὡς ἄνω παραγράφου τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συν τάγματος ἀπεσαφηνίσθη ἁπλῶς καί 
κατωχυρώθη συν ταγματικῶς ὁ κανονικός τρόπος συγκροτήσεως τῆς Διαρκοῦς 
Ἱερᾶς Συνόδου πρός ἀποφυγήν τῶν συνήθων ἐκτροπῶν τῶν Ἀριστίνδην λεγο-
μένων Συνόδων, διό καί διά τῶν ὡς ἄνω διατάξεων οὐδόλως μετετοπίσθη τό 
προϋφιστάμενον συν ταγματικόν πλαίσιον σχέσεων Ἐκκλησίας καί πολιτείας ἐν 
Ἑλλάδι. Ἀν τίθεται γνῶμαι ἤ γνωματεύσεις εἶναι μέν ἐν τῇ ἐπιστημονικῇ ἐρεύνῃ 
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ἀρχῆς ἡ Σύνοδος ὅτι ὁ Ε΄ ὅρος τῆς πράξεως ὁρίζει τήν ἀποστολή 

σεβασταί, ἀλλ’ ὁπωσδήποτε εἶναι ὑποκειμενικαί καί δέν ἀποδίδουν τήν ἀληθῆ 
ἔννοιαν τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ἐν ἰσχύϊ Συν τάγματος.

Ἡ διευκρίνησις αὕτη ἐθεωρήθη ἀναγκαία πρός ἀποφυγήν ἀν τιθέσεων ἐκ τῆς 
τοιαύτης ἑρμηνείας καί ἐνίσχυσιν τῆς προσπαθείας ἁρμονικῆς συνεργασίας τῶν 
ὑπευθύνων Φορέων Ἐκκλησίας καί πολιτείας.

Ἡ θέσις αὕτη κηρύσσει ἀριδήλως καί ἀναν τιλέκτως τήν βούλησιν τῆς ψηφι-
σάσης καί κατοχυρωσάσης τόν τε Συνοδικόν Τόμον τοῦ 1850 καί τήν πατριαρ-
χικήν καί Συνοδικήν πρᾶξιν τοῦ 1928 Συν τακτικῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ὡς πρό 
τό ποῖαι διατάξεις τῶν ὡς ἄνω κειμένων κατωχυρώθησαν καί ποῖαι οὔ, εἰς τήν 
ἐν λόγῳ παράγραφον τοῦ Συν τάγματος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.

10. Ἐξ ἄλλου περί τῶν ὅρων τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 
1928 ἐγένετο ἀποκλειστική συζήτησις εἰς τάς κατά τήν 8ην καί 9ην Ἰουνίου 1993 
διεξαχθείσας ἐν Ἀθήναις Διμερεῖς Συνομιλίας τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διορθο-
δόξων καί Διαχριστιανικῶν Σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετά τῆς Ἀν-
τιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου.

Κατ’ αὐτάς ἐτονίσθη ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅτι:
I. Ἀναγνωρίζει καί σέβεται τήν πατριαρχικήν καί Συνοδικήν πρᾶξιν τοῦ 1928 

καί οὐδεμίαν πρόθεσιν καταστρατηγήσεως τῶν συμπεφωνημένων ἐκδηλοῖ.
ίί. Ἐφαρμόζει αὐτήν καθ’ ὅσον δύναται ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν διατάξεων τοῦ 

ἰσχύον τος Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Νόμων 
τοῦ Κράτους. Εἰδικώτερον διά τήν ἀποστολήν τοῦ Καταλόγου τῶν πρός ἀρχιε-
ρατείαν ἐκλογίμων ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἠρνήθη τήν προταθεῖσαν ὑπό τῆς 
πατριαρχικῆς Ἀν τιπροσωπείας σύν ταξιν δύο Καταλόγων, ἑνός διά τάς μητρο-
πόλεις τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἑνός διά τάς μητροπόλεις 
τῶν Βορείων Ἐπαρχιῶν, ὡς ἀν τιβαίνουσαν πρός τόν ἰσχύον τα Καταστατικόν 
Χάρτην καί τήν ἑνιαίαν διάρθρωσιν τῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

11. Ἐν τῷ ὡς ἄνω πατριαρχικό Γράμματι τῆς 6ης μαρτίου 1974, τῷ ὑπογρα-
φομένῳ ὑπό τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου Ὑμῶν ἀοιδίμου Δημητρίου, διευκρι-
νεῖται περαιτέρω καί τό θέμα τῆς μεταθέσεως τῶν μητροπολιτῶν τῶν λεγομένων 
Νέων Χωρῶν ὡς ἑξῆς: ιβ) Ὡς πρός τό περί ἀμεταθέτου τῶν Ἱεραρχῶν τῶν Νέων 
Χωρῶν, ἄρθρον 5 τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928, γνωρίζο-
μεν τῇ Ὑμετέρᾳ μακαριότητι ὅτι, διατηρουμένης ἀμειώτου τῆς τε ἰσχύος τῶν 
σχετικῶν ἱερῶν κανόνων καί τοῦ ὀφειλομένου πρός αὐτούς σεβασμοῦ, ἡ Ἱερά 
Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑφισταμένων πραγματικῶν ποιμαν τικῶν 
ἀναγκῶν ἔχει τήν ἀφ’ ἡμῶν ἐξουσιοδότησιν ὅπως κατ’ οἰκονομίαν προβαίνη εἰς 
μεταθέσεις μητροπολιτῶν ἐν τός τῆς περιοχῆς τῶν Νέων Χωρῶν, καί ἀπό τῆς 
περιοχῆς τούτων εἰς τήν περιοχήν τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
καί τἀνάπαλιν, τῇ προηγουμένῃ μέν τοι γνώσει τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου. 
Ὡσαύτως τῇ κρίσει καί ἀποφάσει τῆς αὐτῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος ἐπαφίεται καί ἡ διά ποιμαν τικάς ἀνάγκας σύστασις θέσεων βοηθῶν Ἐπι-
σκόπων ἐν μητροπόλεσι τῶν Νέων Χωρῶν.

Ἡ πρότασις ὅμως αὕτη δέν υἱοθετήθη ὑπό τῆς μεγάλης νομοπαρασκευαστι κῆς 
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τοῦ καταλόγου πρός ἔγκρισιν, διότι στήν ἐπιστολή παρατίθεται αὐ-

Ἐπιτροπῆς, οὔτε ὑπό τῆς ἐν τίμου Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ψηφισάσης τόν Νόμον 
590/1977 ἄνευ μνείας τινός τῆς ὡς εἴρηται διαδικασίας.

Ἐξ ἄλλου διά τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3178/1976 Ἀποφάσεως τῆς Ὁλομελείας τοῦ Συμ-
βουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἐκρίθη περαιτέρω, εἰδικώτερον περί τῶν μεταθέσεων 
τῶν Ἀρχιερέων τῶν Νέων Χωρῶν, ὅτι ἀκριβῶς ἐπειδή δέν ἔχει κατοχυρωθῇ συν-
ταγματικῶς ὁ Ε΄ ὅρος, τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928, διά 
τοῦ ὁποίου ἀπαγορεύον ται αἱ μεταθέσεις τῶν μητροπολιτῶν τῶν Νέων Χωρῶν, 
δέν τίθεται συν ταγματικός περιορισμός καί ὁ κοινός Νομοθέτης δύναται, ἵνα 
καταστήσῃ ἀκόμη καί ὑποχρεωτικάς τάς μεταθέσεις αὐτάς, ὡς ἔπραξε διά τινας 
Ἱεράς μητροπόλεις ὁ Νόμος 671/1943 ἄρθρ. 17 παρ. 3, πολλῷ δέ μᾶλλον, ἵνα 
καταστήσῃ αὐτάς ἁπλῶς δυνατάς, ὡς πράττει ὁ Νόμος 590/1977 (ἄρθρ. 24 παρ. 
2-3) δι’ ὅλας τάς μητροπόλεις τόσον τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
ὅσον καί τῶν λεγομένων Νέων Χωρῶν ἀδιακρίτως.

Ἡ τυχόν νεωτέρα ἐπιμονή ἰσχύος εἴτε τῆς πλήρους ἀπαγορεύσεως τῶν μετα-
θέσεων εἴτε τῆς πραγματοποιήσεως αὐτῶν διά τῆς τηρήσεως διαδικασίας διαφό-
ρου ἐκείνης ἥν προβλέπει ὁ Ν. 590/1977 πέραν τοῦ ὅτι θά ἦτο πρακτικῶς ἁλυ-
σιτελής καί νομικῶς ἀδόκιμος θά εἰσήγεν ἀνεπίτρεπτον διάκρισιν εἰς βάρος τῶν 
Ἱεραρχῶν τῶν Βορείων Ἐπαρχιῶν, τοῦ Ἕλληνος Νομοθέτου περί πολλοῦ ποιου-
μένου τήν πλήρη ἐξίσωσιν δικαιωμάτων καί ὑποχρεώσεων μεταξύ Ἱεραρχῶν τῆς 
Ἐκκλησίας ἡμῶν, ὡς τοῦτο συνάγεται καί ἐκ τῆς ἐπεκτάσεως τῆς περί ‘ἐκκλήτου’ 
διατάξεως καί εἰς τούς Ἱεράρχας τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

12. Κατά τά 75 ἔτη ἰσχύος τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως ἡ Ἱερά 
Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος προέβη εἰς μεταθέσεις, αἵτινες καί ἐπευλο-
γήθησαν, σιωπηρῶς, ὡς εἰκός, ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου μηδαμῶς 
ἀν τιλέξαν τος. μημνισκόμεθα τινῶν:

I. Ἐκ τῶν μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν εἰς μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν:
Ὁ ἀπό Ἐδέσσης καί πέλλης - Θεσσαλονίκης παν τελεήμων (παπαγεωργίου).
Ὁ ἀπό Κασσανδρείας - Βέροιας καί Ναούσης Καλλίνικος (Χαραλαμπάκης).
Ὁ ἀπό Σισανίου καί Σιατίστης - μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί πλωμαρίου Ἰάκω-

βος (Κλεόμβροτος).
Ὁ ἀπό Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου - Ἐδέσσης καί πέλλης Διο-

νύσιος (παπανικολόπουλος).
Ὁ ἀπό μηθύμνης - Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταν τῖνος (μεγγρέλης).
Ὁ ἀπό Σάμου καί Ἰκαρίας - Θεσσαλονίκης παν τελεήμων (Χρυσοφάκης).
II. Ἀπό μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν εἰς μητροπόλεις τῆς Αὐτοκεφάλου 

Ἐκ κλησίας τῆς Ἑλλάδος:
Ὁ ἀπό Σερβίων καί Κοζάνης - πατρῶν Κωνσταν τῖνος (πλάτης).
Ὁ ἀπό Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου - Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Κύ-

ριλλος (Καρμπαλιώτης).
Ὁ ἀπό Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου - μονεμβασίας καί Σπάρτης 

Κυπριανός (πουλάκος).
Ὁ ἀπό λήμνου - Τρίκκης καί Σταγῶν Διονύσιος (Χαραλάμπους).
Ὁ ἀπό Καστορίας - Ἀττικῆς Δωρόθεος (Γιανναρόπουλος).
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τούσιος ὁ ὅρος. Στή συνέχεια ὅμως παρουσιάζεται τό ἐπιχείρημα 

Ὁ ἀπό Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου - περιστερίου Ἀλέξανδρος (Καν-
τώνης).

Ὁ ἀπό μαρωνείας καί Κομοτηνῆς - Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας Τιμόθεος 
(ματθαιάκης).

Ὁ ἀπό Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου - πατρῶν Νικόδημος (Βαλληνδρᾶς).
Ὁ ἀπό Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος - Νέας Σμύρνης Ἀγαθάγγελος (Ταμπου-

ρατζάκης).
Ὁ ἀπό πολυανῆς καί Κιλκισίου - παροναξίας Ἀμβρόσιος (Στάμενας).
III. Ἀπό μητροπόλεις τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς μητρο-

πόλεις τῶν Νέων Χωρῶν:
Ὁ ἀπό Καρυστίας καί Σκύρου-Χίου, ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν παν τελεήμων 

(Φω στίνης).
Ὁ ἀπό Ἄρτης-Ἰωαννίνων Σεραφείμ (Τίκας).
13. Τά διαλαμβανόμενα ἐν τῷ Ζ΄ ὅρῳ περί τῆς ἀναγγελίας τῆς τε χηρείας καί 

πληρώσεως μητροπόλεως τινός τῶν ‘Νέων Χωρῶν’ τάς διά ἐπισήμων Γραμμάτων 
ἀποστελλομένων ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τό 
Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον καί ἐτηροῦν το ἀπ’ ἄρχης καί τηροῦν ται. Τά δέ περί 
ἀποστολῆς τῆς Ὁμολογίας καί τοῦ Ὑπομνήματος ἐκλογῆς τῶν μητροπολιτῶν 
τούτων ἔχουσι, κατά τά ἀνωτέρω, καταργηθῆ ἀπό τοῦ Αὐγούστου τοῦ 1929 καί 
τοῦ Ν. 590/1977.

14. Διά τήν τήρησιν τοῦ Θ΄ ὅρου τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως, 
ἀναφερομένου εἰς τήν μνημόνευσιν τοῦ Ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου 
ὑπό τῶν μητροπολιτῶν τῶν Βορείων Ἐπαρχιῶν ἰσχύουσι τά ὑπό τοῦ ἄρθρου 28 
τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος προβλεπόμενα, ὡς ταῦτα 
διευκρινίσθησαν κατά τήν ἀναφερθεῖσαν ἐν τοῖς πρόσθεν ἀλληλογραφίαν καί τή 
νεωτέραν τοιαύτην. Κατά ταῦτα ἡ ἀποστολή πρός τό Οἰκουμενικόν πατριαρ-
χεῖον πρός ἔγκρισιν τοῦ αἰτηθέν τος Καταλόγου τῶν πρός ἀρχιερατείαν ἐκλογί-
μων, προκειμένης τῆς ἐκλογῆς μητροπολίτου διά τήν πλήρωσιν τῆς κενωθείσης 
Ἱερᾶς μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἅτε κοιμηθέν τος τοῦ ἀειμνήστου μητροπο-
λίτου κυροῦ παν τελεήμονος, δέν εὐοδοῦται Κανονικῶς, δέν προβλέπεται οὔτε ἐκ 
τῶν συμφωνηθέν των μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου καί τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος κατά τά ἀνωτέρω ἀν ταλλαγέν τα Γράμματα, οὔτε καί ἐκ τῆς κειμέ-
νης νομοθεσίας καί νομολογίας τοῦ ἀνωτάτου ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου τῆς Χώ-
ρας ἡμῶν, διό καί παρέλκει ἡ ἀποστολή τούτου Ὑμῖν πρός ἔγκρισιν.

παναγιώτατε καί περιπόθητε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Ταῦτα μέν ἐξ ἐπόψεως τῶν Συνοδικῶν Κειμένων, τῶν ἑκατέρωθεν Συμφωνιῶν, 
τοῦ Συν τάγματος, τῶν Νόμων καί τῆς Νομολογίας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρα-
τείας. Οὐχ’ ἧττον ὅμως τά ἀνακύπτον τα ἑκάστοτε ἐκκλησιαστικά ζητήματα ἀξι-
οῦσι πρωτίστως τήν ἐν φόβῳ Θεοῦ, ταπεινώσει ψυχῆς, ἀγάπῃ εἰλικρινεῖ καί ἀκλο-
νήτῳ προσηλώσει τῇ ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησιολογίᾳ προσέγγισιν αὐτῶν, ἵνα μή τό 
πνεῦμα τοῦ κόσμου τόν πλοῦτον τῆς χάριτος δαπανήση καί ἀπό τῶν καρδιῶν 
τόν ἔλεον ἀποσκορακίση. Ἀλλά καί ὁ πιστός τοῦ Θεοῦ λαός τό μέν γράμμα τοῦ 
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ὅτι ὁ Ὅρος ἀν τιβαίνει στήν κείμενη ἑλληνική νομολογία κάτι πού 
εἶχε ἐπισημανθεῖ καί μέ τίς Ἐπιστολές πού ἐστάλησαν ἤδη ἀπό τό 
1928 καί 1929 ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χρυσόστομο πρός 
τόν Οἰκουμενικό πατριάρχη Βασίλειο: «Ἀλλ’ εἰσί καί τινά σημεῖα τῆς 

νόμου ἀποστρέφεται, τό ἀποκτεῖνον τό πνεῦμα, τάς δέ ἐξ ἀγάπης καί ἀμοιβαίας 
κατανοήσεως ἐμπνεομένας λύσεις τῶν προβλημάτων ἐπικροτεῖ καί ἐπ’ αὐταῖς 
ἀναπαύεται. Ἡ πρωτόθρονος Ἐκκλησία τῆς Κωνσταν τινουπόλεως ἐπιτελεῖ καί 
μέλλει ἐπιτελεῖν ἔργον διορθοδόξου ἑνότητος, ὅπερ οὔτε διακυβεύεται, οὔτε ἀμφι-
σβητεῖται. Ἡ δέ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μετά θεολογικῆς ρωμαλεότητος ἐπιστη-
ρίζει καί διακηρύττει τόν ρόλον τοῦτον.

Ὅθεν καί ἡμεῖς οὐκ ὀκνοῦμεν διαβεβαιῶσαι ἅπαξ ἔτι τήν Ὑμετέραν Ἀγάπην, 
ὅτι τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ μεγάλην Ἐκκλησίαν, ἐξ ἧς τό εῑναι προσελάβομεν, 
καί σέβομεν καί τιμῶμεν, καί οὐδέ πόρρωθεν διανοούμεθα ταύτῃ ζημίᾳ τινί προ-
σπορίσαι ἄλγος, ἀλλ’ ἀν τιθέτως συμπαριστάμεθα τῇ ποτέ μητρί ἡμῶν, νῦν δέ 
πρωτοθρόνῳ ἐν τῇ διακονίᾳ Ἀδελφή, πάσῃ δυνάμει, παρορῶντες παραπικρα-
σμούς καί ἐρεθίσματα τήν ἡμετέραν καρδίαν τιτρώσκον τα καί τήν ἀμοιβαίαν 
εὐστάθειαν τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν παρενοχλοῦν τα.

Ἐφ’ ᾦ καί ἡμεῖς ὡς ὁ ἐν τῷ ἄκρῳ τῆς ἀγάπης γενόμενος τρόπον τινά ἑαυ τοῦ 
ἐξιστάμενος ... καί ἐν τῇ τῆς ψυχῆς αἰθρίᾳ γενόμενος (Ἰ. Δαμασκηνοῦ ρG 96, 561) 
ὑπερβαίνοντες ἐν ἀγάπῃ τάς νομικάς συζητήσεις καί ἔρεις καί μάχας ἀποστέλλο-
μεν Ὑμῖν περικλείστως ὦδε τόν Κατάλογον, ἤδη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἱεραρχίας ἐγκεκριμένον, μή ἔχον τα ἄλλως τε τόν χαρακτῆρα ἀπορρήτου ἐγγρά-
φου, οὐχί βεβαίως πρός ἔγκρισιν, ἀλλά μόνον πρός ἁπλήν ἐνημέρωσιν Ὑμῶν καί 
τῆς περί Ὑμᾶς Ἁγίας καί πατριαρχικῆς Συνόδου.

Αὐτονόητον τυγχάνει ὅτι ἡ ἐνέργεια ἡμῶν αὕτη οὐδόλως σημαίνει παραίτησιν 
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τῆς 
ἀποκλειστικῆς, ἀποφασιστικῆς καί μή ὑποκειμένης εἰς οἱονδήποτε ἔλεγχον ἑτέρου 
διοικητικοῦ ὀργάνου, ἀρμοδιότητος Αὐτῆς ἵνα καταρτίζη, κατά τήν νόμιμον δι-
αδικασίαν (ἄρθρα 17-21 τοῦ Ν. 590/1977), τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατεί-
αν ἐκλογίμων, ὄν τα ὁριστικόν καί ἐκτελεστόν ἀπό τῆς τοιαύτης καί μόνον κα-
ταρτίσεως αὐτοῦ.

πεποίθαμεν δ’ ὅτι ἀμφότεραι αἱ Ἐκκλησίαι ἡμῶν συνεχίσουσι, τοῦ Κυρίου 
συνεργοῦν τος, ἄνευ ἐσωτερικῶν ταραχῶν καί ἔξωθεν ἐπεμβάσεων ἐν ἁρμονικῇ 
καί ἰσοτίμῳ συνεργασίᾳ τῇ θεοφιλῇ αὐτῶν πορείαν ἐν τῷ κόσμῳ, ἵνα ὁ μέν τοῦ 
Κυρίου λαός ἐν τεῦθεν κακεῖθεν οἰκοδομῆται καί ἐπιστηρίζηται, ἐκ τοῦ ὑφιστα-
μένου καί καθ’ ἡμέραν ἐνισχυομένου πνευματικοῦ ἡμῶν δεσμοῦ, τοῦ μετ’ ἀλλήλων 
συνδέσμου τῆς ἀγάπης καί τῆς ἑνότητος, ὁ δέ σύμπας κόσμος ἀξιοποιῆ, ἐπ’ 
ἀγαθῷ τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης, τό παράδειγμα ἡμῶν καί τήν μαρτυρίαν 
πίστεως καί ἐλπίδος.

Ἐπί δέ τούτοις καί αὖθις τήν Ὑμετέραν παναγιότητα κατασπαζόμενοι φιλή-
ματι ἀγάπης ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ καί Σωτῆρι ἡμῶν, διατελοῦμεν

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ Ἀδελφός, Ὁ Ἀθηνῶν Χριστόδουλος, πρόεδρος Ἀθήνησι 
τῇ 27ῃ Αὐγούστου 2003».
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πράξεως εἴτε νέον τι παρεισάγον τα εἴτε καί ἀν τιβαίνον τα πρός τόν 
εἰρημένον νόμον, τούτων δέ μόνον τά κανονικῶς εὐωδούμενα δυ-
νάμεθα ἵνα ἀποδεχθῶμεν ὑπόχρεοι ὄν τες τηρεῖν καί τόν νόμον». 
Κατά τήν ἑρμηνεία πού δίνει σ’ αὐτό τό ἀπόσπασμα ἡ Διαρκής Ἱερά 
Σύνοδος, ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ Συνοδική πράξη εἰσήγαγε νέα δεδο-
μένα πού ἀν τέβαιναν τόν ἤδη ψηφισμένο Ν. 3615/11 Ἰουλίου 1928: 
«Ἐκ τῆς ἀναφορᾶς ταύτης καθίσταται σαφές, ὅτι ἡ πατριαρχική 
καί Συνοδική πρᾶξις εἰσήγαγε νέα τινά ἀν τιβαίνον τα πρός τόν Νό-
μον τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως… ἅτινα ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας ἡμῶν δέν ἠδύνατο ἵνα ἀποδεχθεῖ». Γι’ αὐτό καί ὁ Ἀρχι-
επίσκοπος Ἀθηνῶν Χρυσόστομος εἰσηγοῦν ταν κάποιες διορθώσεις. 
Οἱ διορθώσεις αὐτές σύμφωνα μέ τήν Ἐπιστολή δέν ἔγιναν ἀρχικῶς 
δεκτές ἀπό τόν Οἰκουμενικό πατριάρχη Βασίλειο πού ἐπέμενε στήν 
τήρηση τοῦ Ε΄ ὅρου μέ τή διευκρίνηση ὅμως ὅτι «αἱ τυχόν ἐπιφε-
ρόμεναι ἑκάστοτε ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ἀλλοιώσεις 
ἐν τῷ σχετικῷ καταλόγῳ προϋποτίθεται ὅτι πάν τως ἔσον ται σύμ-
φωνοι πρός τούς Νόμους τοῦ Κράτους». 

Στή συνέχεια αὐτοῦ τοῦ ἐπιχειρήματος ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος 
παραπέμπει στή συνέχεια τῆς Ἐπιστολογραφίας μεταξύ τῶν δύο 
Ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν καθώς στήν ἀπαν τητική ἐπιστολή τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου τό 1929 ἐπισημαίνεται τό πρόβλημα 
πού μπορεῖ νά προκύψει στίς σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἄν κάποια 
ὀνόματα τοῦ καταλόγου διαγραφοῦν ἀπό τόν κατάλογο. Ἔτσι προ-
τείνεται ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό Οἰκουμε-
νικό πατριαρχεῖο νά εἰσηγεῖται διά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί νά ἀφε-
θεῖ ἡ τελική κρίση στή Σύνοδο: «Ὅθεν σκόπιμον καί κανονικόν 
ὑπολαμβάνομεν, ὅπως τό μέν πατριαρχεῖον ποιεῖται διά τοῦ Ἀρχι-
επισκόπου τάς περί ἐκλογίμων συστάσεις ἡ δέ τελική κρίσις ἀφεθεῖ 
τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἄλλως τε πρόκειται 
περί ζητήματος μέ τά πολλά ἐμφανισθησομένου ἔτη».

 Στήν ἀν ταπάν τηση τοῦ πατριάρχου Βασιλείου, ὁ ὁποῖος ἀπο-
δέχεται τίς παρατηρήσεις πού ἐπισημάνθηκαν καί δέχεται τίς τρο-
ποποιήσεις πού προτείνον ται, «ἔγνωμεν μηδαμῶς περαιτέρω πολυ-
πραγμονῆσαι καί ἐμμεῖναι εἰς ὅσα περί αὐτῶν προλαβόν τως ὡς 
ἀναγκαῖα κρίναν τες ἀπεφασίσαμεν, ἀλλά μετά προφρόνως τῆς δι-
αθέσεως, χάριν τοῖς ἐν πᾶσιν ἁρμονικῆς ὁμογνωμίας τροποποιοῦν-
τες τήν περί αὐτῶν ἀπόφασιν ἡμῶν, ἀποδέξασθαι πλήρως τήν περί 

-4-Kamperis-Orthodoxi Theologia_no 23.indd   112 13/11/2020   10:01:31 πµ



Tό ζήτήμα τῶν νέῶν Χῶρῶν

113

αὐτῶν καί γνώμην καί τήν διατύπωσιν, ὡς ἐκτίθεται καί ἐπεξηγη-
ματικῶς ἀναλύεται ἐν τῇ ὡς ἄνω ἐπιστολή τῆς Ὑμετέρας Φίλης 
μα καριότητος», ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος στηρίζει τό ἐπιχείρημά 
της ὅτι ὁ Ε΄ ὅρος τροποποιήθηκε καί ἔμεινε μόνο τό δικαίωμα τοῦ 
Οἰ κουμενικοῦ πατριαρχείου νά εἰσηγεῖται τήν ἐγγραφή ἤ τή δια-
γραφή ὀνομάτων ἀπό τόν Κατάλογο διά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν, σύμφωνα μέ τήν κείμενη νομοθεσία: «Ἐκ τούτων σαφῶς 
συνάγεται, ἡμῶν μή εἰδότων ἀλλοίαν τινά σχετικήν νεωτέραν ρύθ-
μισιν, ὅτι ὁ Ε΄ ὅρος κοινῇ συναινέσει καί συμφωνίᾳ, ἐτροποποιήθη 
καί παρέμεινε μόνον τό δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, 
ὅπως εἰσηγεῖται διά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
εἴτε τήν ἐγγραφήν εἰς τόν συν τασσόμενον ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν 
ἐκλογίμων ὑποψηφίων, εἴτε τήν διαγραφήν ἑτέρων συμφώνως τῇ 
κειμένῃ ἑκάστοτε νομοθεσία καί λαμβάνειν μόνον γνῶσιν αὐτοῦ». 

 παράλληλα μ’ αὐτό τό ἐπιχείρημα, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐπι-
σημαίνει ὅτι αὐτή ἡ τροποποίηση ἴσχυσε καί ἐπικυρώθηκε ἀπό τούς 
κατά καιρούς Καταστατικούς Νόμους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
(Ν. 5187/1931, Ν. 5438/1932, Ν. 2170/1940, Ν. 671/1943, Ν. 126/1969)65. 
Ταυτόχρονα, καί στίς διαβουλεύσεις γιά τήν κατάρτιση τοῦ Κατα-
στατικοῦ Χάρτη τοῦ 1969 ὁ Οἰκουμενικός πατριάρχης Ἀθηναγόρας 
ἀποδέχεται αὐτή τήν τροποποιήση γράφον τας ἐπί λέξει: «Τά 
ἀφορῶν τα εἰς τόν Κατάλογον τῶν ἐκλογίμων σχετικά τοῦ Ε΄ ὅρου, 
περί ὅν ἐγένε το ἐν τέλει ἀποδεκτόν, ἵνα παραμείνει ἀκέραιον τό δι-
καίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου τοῦ εἰσηγεῖσθαι, διά τοῦ ἑκά-
στοτε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, τῇ ἐν τῷ Καταλόγῳ ἀναγραφή τῶν 
ὀνομάτων ἐκλογίμων κληρικῶν ἤ καί τήν διαγραφήν ἄλλων καί λαμ-
βάνειν γνῶσιν τοῦ ἑκάστοτε καταρτιζομένου καταλόγου». 

Ἀκόμα καί ὁ Οἰκουμενικός πατριάρχης Δημήτριος στά Γράμμα-
τά του πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Σεραφείμ κατά τήν κατάρ-
τιση τοῦ ἐν ἰσχύ Καταστατικοῦ Χάρτη κάνει ἀναφορά μόνο στό 
δικαίωμα τῆς πατριαρχικῆς Συνόδου νά ὑποδεικνύει ὑποψηφίους 
ἀλλά ὄχι τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀποστολῆς τοῦ Καταλόγου πρός ἔγκρι-

65. Ἐπιστολή τοῦ μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χριστοδούλου πρός 
τόν παναγιώτατον Οἰκουμενικόν πατριάρχην Βαρθολομαῖον: Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά 
Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλ λάδα 
ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 361.
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σιν: «…οὐδέν πόρρωθεν θίγεται ζήτημα ὑποχρεωτικῆς ἀποστολῆς 
ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός αὐτό τοῦ Καταλόγου τῶν 
ἐκλογίμων πρός ἔγκρισιν ἀλλά γίνεται ἀναφορά εἰς μόνον τό δικαί-
ωμα τῆς πατριαρχικῆς Συνόδου τοῦ προτείνειν ὑποψηφίους κεκτη-
μένους τά νόμιμα προσόν τα πρός ἐγγραφήν αὐτῶν εἰς τόν εἰρημέ-
νον Κατάλογον».

Ἐν τοπίζεται ἐπίσης ἀπό τό κείμενο ἀπάν τηση τῆς Διαρκοῦς Ἱε-
ρᾶς Συνόδου τό νομικό πρόβλημα πού θά ὑπάρξει σέ περίπτωση 
ἔγ κρισης τοῦ ἤδη ἐγκεκριμένου γιά ὅλες τίς μητροπόλεις τῆς Ἐκ-
κλησίας τῆς Ἑλλάδος καταλόγου. Σύμφωνα μέ τήν Ἑλληνική νομο-
θεσία ὁ Κατάλογος αὐτός ἐγκρίνεται μόνο ἀπό τήν Ἱεραρχία τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁπότε θά μποροῦσε νά ἐπέλθει ἀκύρωση 
τῆς διαδικασίας στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας66. 

μ’ αὐτή τήν παράγραφο ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ὑπεισέρχεται 
στά νομικά κωλλύματα γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ Ε΄ ὅρου τῆς πατρι-
αρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξης τοῦ 1928. Στό ἰσχύον Σύν ταγμα καί 
μετά τίς ἀναθεωρήσεις τοῦ 1986 καί 2002, ἐπικυρώνεται ὁ Καταστα-
τικός Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τόν ὁποῖο καί στό 
ἄρθρο 17 καί 18 πού περιγράφον ται οἱ διαδικασίες γιά τήν ἐκλογή 
τῶν Ἐπισκόπων στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, δέν ἀναφέρεται που-
θενά ἡ ὑποχρέωση τῆς ἀποστολῆς πρός ἔγκρισιν τοῦ Καταλόγου 
ἀπό τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο. Εἰδικότερα ἐπισημαίνεται ὅτι: 
«Οὐδαμοῦ καί ἐν τῷ εἰρημένῳ Νόμῳ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ 
διέπον τος τήν διοίκησιν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ἡμῶν ἀναφέρε-
ται ύποχρέωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἡμῶν, ὅπως ἀποστέλλη τόν 
Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων πρός ἔγκρισιν εἰς τό 
Οἰ κου μενικόν πατριαρχεῖον»67.

Tό ἑπόμενο ἐπιχείρημα ἔγκειται στή μή κατoχύρωση τῆς πατρι-
αρχικῆς πράξης τοῦ 1928 ἐν συνόλῳ ἀπό τό Ἑλληνικό Σύν ταγμα. 
Ὅπως παρουσιάζεται στήν Ἐπιστολή τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου 
πρός τόν Οἰκουμενικό πατριάρχη ὁ Ε΄ ὅρος τῆς πατριαρχικῆς καί 

66. Ἐπιστολή τοῦ μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χριστοδούλου πρός 
τόν παναγιώτατον Οἰκουμενικόν πατριάρχην Βαρθολομαῖον: Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, 
Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλά-
δα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Θεσσαλονίκη 2005, 361-362.

67. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 362.
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Συνοδικῆς πράξης δέν κατωχυρώνεται Συν ταγματικά καθώς ὑπάρ-
χει ἡ νομολογία καί οἱ ἀποφάσεις 545-546/1978 τοῦ Συμβουλίου τῆς 
Ἐπικρατείας σύμφωνα μέ τήν ὁποία «ὑπό τῆς κείμενης νομοθεσίας 
δέν ἐπιβάλλεται ἡ τοιαύτη ἔγκρισις τοῦ Καταλόγου ὑπό τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ πατριαρχείου»68. πρός ἐπίρρωσιν τῶν παραπάνω στήν 
Ἐπι στολή ἐπισυνάπτεται ἡ διασάφηση τοῦ Γ. ράλλη πρός τόν Ἀρχι-
επίσκοπο Σεραφείμ κατά τήν περίοδο τοῦ καταρτισμοῦ τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Συν τάγματος, κατά τήν ὁποία σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 3, πα-
ράγραφο 1, κατοχυρώνον ται μόνο οἱ Ὅροι τοῦ πατριαρχικοῦ Τό-
μου τοῦ 1850 καί τῆς πατριαρχικῆς πράξης τοῦ 1928 πού ἅπτον ται 
θεμάτων συγκρότησης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά νά ἀποφευχθεῖ στό 
μέλλον ἡ συγκρότηση Ἀριστίνδην Συνόδων.

Χαρακτηριστικά ἀναφέρεται: «πρός μείζονα διασάφησιν τοῦ θέμα-
τος τῆς ἰσχύος τῶν ὅρων τῆς ἐν λόγῳ πράξεως προσθέτομεν καί 
τοῦτο, ὅτι ὁ τότε Ὑπουργός Ἐθνικῆς παιδείας καί Θρησκευμάτων καί 
ἐν συνεχείᾳ πρωθυπουργός τῆς Χώρας ἡμῶν Ἐν τιμότατος κύριος Γε-
ώργιος ράλλης ἀπηύθυνε πρός τόν ἀείμνηστον προκάτοχον ἡμῶν 
κυρόν Σεραφείμ τήν ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 1822/30.4.76 ἔχουσαν τόν χαρα-
κτηρισμόν τοῦ ἐπείγον τος ἐπιστολήν, εἰς ἥν ἐπισημειοῖ καί τά ἐν συ-
νεχείᾳ παρατιθέμενα: Θεωροῦμεν ἀναγκαίαν τήν διευκρίνησιν, ὅτι διά 
τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ἐν ἰσχύϊ Συν-
τάγματος ἐκυρώθησαν ὄχι πᾶσαι αἱ διατάξεις τοῦ Συνοδικοῦ Τόμου 
τοῦ 1850 καί τῆς πατριαρχικῆς πράξεως τοῦ 1928, ἀλλά μόνον αἱ 
ἀναφερόμεναι εἰς τόν τρόπον συγκροτήσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συ-
νόδου, ἤτοι τῆς ἐν αὕτῃ κατά τά πρεσβεῖα χειροτονίας ἐκ προσωπήσεως 
τῶν τε παλαιῶν καί τῶν Νέων Χωρῶν. Ἡ τοιαύτη ἑρμηνεία τῆς σχε-
τικῆς συν ταγματικῆς διατάξεως τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 3 ἀπο-
δίδει τό αὐθεν τικόν βούλημα καί τήν ἀληθῆ ἔννοιαν αὐτῆς, ὡς τοῦτο 
ἄλλως τε δηλοῦται ρητῶς καί ἐκπεφρασμένως εἰς τά πρακτικά τῆς ἐπί 
τοῦ Συν τάγματος Β΄ Ὑποεπιτροπῆς καί τά διαδοχικά σχήματα διατυ-
πώσεως τῆς σχετικῆς παραγράφου ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Συν-
τάγματος καί τάς ἐνώπιον τῆς Βουλῆς συζητήσεις.

Εὐνόητον λοιπόν ὅτι διά τῶν διατάξεων τῆς ἀκροτελευτίου προ-
τάσεως τῆς ὡς ἄνω παραγράφου τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συν τάγματος 

68. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 363.
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ἀπεσαφηνίσθη ἁπλῶς καί κατωχυρώθη συν ταγματικῶς ὁ κανονικός 
τρόπος συγκροτήσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου πρός ἀποφυ-
γήν τῶν συνήθων ἐκτροπῶν τῶν Ἀριστίνδην λεγομένων Συνόδων, 
διό καί διά τῶν ὡς ἄνω διατάξεων οὐδόλως μετετοπίσθη τό προϋ-
φιστάμενον συν ταγματικόν πλαίσιον σχέσεων Ἐκκλησίας καί πο-
λιτείας ἐν Ἑλλάδι. Ἀν τίθετοι γνῶμαι ἤ γνωματεύσεις εἶναι μέν ἐν τῇ 
ἐπιστημονικῇ ἐρεύνῃ σεβασταί, ἀλλά ὁπωσδήποτε εἶναι ὑποκειμε-
νικαί καί δέν ἀποδίδουν τήν ἀληθῆ ἔννοιαν τῆς παραγράφου 1 τοῦ 
ἄρθρου 3 τοῦ ἐν ἰσχύϊ Συν τάγματος. Ἡ διευκρίνησις αὕτη ἐθεωρή-
θη ἀναγκαία πρός ἀποφυγήν ἀν τιθέσεων ἐκ τῆς τοιαύτης ἤ τοιαύ-
της ἑρμηνείας καί ἐνίσχυσιν τῆς προσπαθείας ἁρμονικῆς συνεργα-
σίας τῶν ὑπευθύνων Φορέων Ἐκκλησίας καί πολιτείας»69. 

Στήν ἴδια συνάφεια καί γιά τήν κατοχύρωση τῆς μή ἀποστολῆς 
πρός ἔγκριση τοῦ Καταλόγου, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀναφέρει 
τήν ἐπίσημη συνάν τηση τῶν Ἐπιτροπῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατρι-
αρχείου καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τό 1993 κατά τήν ὁποία ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀναγνωρίζει καί σέβεται τήν πατριαρχική 
πράξη τοῦ 1928, τήν ἐφαρμόζει κατά τό δυνατόν στά πλαίσια τοῦ 
Καταστατικοῦ Χάρτη καί τῶν νόμων, ἐν τούτοις ἀρνεῖται τήν πρό-
ταση τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου γιά τή σύν ταξη δύο καταλό-
γων ἕναν γιά τίς μητροπόλεις τῶν Βορείων ἐπαρχιῶν καί ἕναν γιά 
τίς μητροπόλεις τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διότι 
ἀν τιβαίνει πρός τόν Καταστατικό Χάρτη καί τήν ἑνιαία διάρθρωση 
τῆς διοίκησης τῆς Ἑλλάδος70.

Τό ἑπόμενο θέμα μέ τό ὁποῖο ἀσχολεῖται ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνο-
δος εἶναι ἡ δυνατότητα ἐκ μεταθέσεως πλήρωση κενῶν μητροπό-
λεων τῶν «Βορείων Ἐπαρχιῶν». Σύμφωνα μέ τήν πατριαρχική πρά-

69. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 363-364.

70. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πα τριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 365: «Εἰδικώτερον διά τήν ἀποστολήν τοῦ Καταλόγου τῶν 
πρός ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἠρνήθη τήν προταθεῖσαν 
ὑπό τῆς πατριαρχικῆς Ἀν τιπροσωπείας σύν ταξιν δύο Καταλόγων, ἑνός διά τάς 
μητροπόλεις τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἑνός διά τάς μητρο-
πόλεις τῶν Βορείων Ἐπαρχιῶν, ὡς ἀν τιβαίνουσαν πρός τόν ἰσχύον τα Καταστατι-
κόν Χάρτην καί τήν ἑνιαίαν διάρθρωσιν τῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν».
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ξη τοῦ 1928, στίς μητροπόλεις αὐτές δέν ἐπιτρέπεται νά γίνον ται 
μεταθέσεις μητροπολιτῶν ἀλλά οὔτε καί νά ἰσχύει ὁ θεσμός τοῦ 
βοηθοῦ Ἐπισκόπου. Στίς συζητήσεις πού προέκυψαν κατά τό 1974 
γιά τόν καταρτισμό τοῦ Νέου Καταστατικοῦ Χάρτη καί σέ ἐπιστο-
λή τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Δημητρίου πρός τόν Ἀρχιεπίσκο-
πο Ἀθηνῶν Σεραφείμ διευκρινίζεται ὅτι τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο 
δίνει «κατ’ οἰκονομίαν» τήν ἄδεια λόγῳ ποιμαν τικῶν ἀναγκῶν νά 
γίνον ται διά μεταθέσεως πληρώσεις μητροπόλεων, μέ τήν ἐνημέ-
ρωση ὅμως τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου: «Ἐν τῷ ὡς ἄνω πα-
τριαρχικῷ Γράμματι τῆς 6ης μαρτίου 1974, τῷ ὑπογραφομένῳ ὑπό 
τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου Ὑμῶν ἀοιδίμου Δημητρίου, διευκρι-
νεῖται περαιτέρω καί τό θέμα τῆς μεταθέσεως τῶν μητροπολιτῶν 
τῶν λεγομένων Νέων Χωρῶν ὡς ἑξῆς:

ιβ) Ὡς πρός τό περί ἀμεταθέτου τῶν Ἱεραρχῶν τῶν Νέων Χωρῶν, 
ἄρθρον 5 τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928, γνω-
ρίζομεν τῇ Ὑμετέρᾳ μακαριότητι ὅτι, διατηρουμένης ἀμειώτου τῆς 
τε ἰσχύος τῶν σχετικῶν ἱερῶν κανόνων καί τοῦ ὀφειλομένου πρός 
αὐτούς σεβασμοῦ, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
ὑφισταμένων πραγματικῶν ποιμαν τικῶν ἀναγκῶν ἔχει τήν ἀφ’ ἡμῶν 
ἐξουσιοδότησιν ὅπως κατ’ οἰκονομίαν προβαίνη εἰς μεταθέσεις μη-
τροπολιτῶν ἐν τός τῆς περιοχῆς τῶν Νέων Χωρῶν, καί ἀπό τῆς 
περιοχῆς τούτων εἰς τήν περιοχήν τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος καί πάλιν, τῇ προηγουμένῃ μέν τοι γνώσει τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ πατριαρχείου. Ὡσαύτως τῇ κρίσει καί ἀποφάσει τῆς αὐτῆς Ἱε-
ρᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπαφίεται καί ἡ διά ποι-
μαν τικάς ἀνάγκας σύστασις θέσεων βοηθῶν Ἐπισκόπων ἐν ταῖς 
μη τροπόλεσι τῶν Νέων Χωρῶν. Ἡ πρότασις ὅμως αὕτη δέν υἱοθε-
τήθη ὑπό τῆς μεγάλης νομοπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς, οὔτε ὑπό 
τῆς ἐν τίμου Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ψηφισάσης τόν Νόμον 590/1977 
ἄνευ μνείας τινός τῆς ὡς εἴρηται διαδικασίας»71. Αὐτή ἡ πρόταση 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου δέν ἔγινε ἀποδεκτή καθώς ἀν τι-
βαίνει στό Σύν ταγμα, ὅπως φαίνεται καί ἀπό τήν ἀπόφαση 3178/1976 
τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. Κατ’ αὐτή γιά τούς Ἱεράρχες τῶν 
Βορείων Ἐπαρχιῶν θά ἰσχύει ὅτι καί γιά τούς ὑπόλοιπους Ἱεράρχες 

71. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 365. 

-4-Kamperis-Orthodoxi Theologia_no 23.indd   117 13/11/2020   10:01:31 πµ



ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΘΕΩΝΑΣ ΚΑΜπΕΡΗΣ 

118

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τό δικαίωμα τοῦ μεταθετοῦ καθώς 
ὁ Ε΄ ὅρος τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξης τοῦ 1928 δέν 
ἔχει κατωχυρωθεῖ Συν ταγματικά72. Κατά τήν πρακτική πού ἐφαρ-
μόστηκε τά προηγούμενα χρόνια, τό μεταθετό ἴσχυσε καί σιωπηρά 
ἔγινε ἀποδεκτό ἀπό τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο ὅπως φαίνεται 
καί ἀπό τά παρατιθέμενα ὀνόματα τῶν μητροπολιτῶν πού μετα-
τέθηκαν εἴτε ἀπό μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν σέ ἄλλες μητρο-
πόλεις τῶν Νέων Χωρῶν, εἴτε σέ μητροπόλεις τῆς Αὐτοκεφάλου 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τό ἀν τίστροφο. 

παράλληλα ἐπισημαίνεται καί ἡ ἀκριβής τήρηση τοῦ Ζ΄ ὅρου τῆς 
πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξης γιά τήν ἐνημέρωση τῆς κένω-
σης τῶν μητροπόλεων τῶν Βορείων Ἐπαρχιῶν ἐνῶ γιά τήν ἀπο-
στολή τῶν Ὑπομνημάτων ἐκλογῆς καί ὁμολογιῶν τῶν μητροπο-
λιτῶν ἀναφέρεται ὅτι αὐτές ἔχουν καταργηθεῖ ἀπό τό 1929 ἀλλά 
καί δέν προβλέπον ται ἀπό τόν ἰσχύον τα Καταστατικό Χάρτη. Ὅσο 
δέ ἀφορᾶ στήν τήρηση τοῦ Θ΄ ὅρου πού ἀφορᾶ τή μνημόνευση τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ πατριάρχη ἀπό τούς μητροπολῖτες τῶν Νέων Χω-
ρῶν, ἰσχύουν ὅσα ἔχουν διατυπωθεῖ στόν Καταστατικό Χάρτη ἀλλά 
καί στήν ἀλληλογραφία τῶν προηγουμένων ἐτῶν73. 

72. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 366: «Ἐξ ἄλλου διά τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3178/1976 Ἀποφάσεως τῆς 
Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἐκρίθη περαιτέρω, εἰδικώτερον περί 
τῶν μεταθέσεων τῶν Ἀρχιερέων τῶν Νέων Χωρῶν, ὅτι ἀκριβῶς ἐπειδή δέν ἔχει 
κατοχυρωθῆ συν ταγματικῶς ὁ Ε΄ ὅρος, τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξε-
ως τοῦ 1928, διά τοῦ ὁποίου ἀπαγορεύον ται αἱ μεταθέσεις τῶν μητροπολιτῶν 
τῶν Νέων Χωρῶν, δέν τίθεται συν ταγματικός περιορισμός καί ὁ κοινός Νομοθέ-
της δύναται, ἵνα καταστήση ἀκόμη καί ὑποχρεωτικάς τάς μεταθέσεις αὐτάς, ὡς 
ἔπραξε διά τινας Ἱεράς μητροπόλεις ὁ Νόμος 671/1943 ἄρθρ. 17, παρ. 3, πολλῷ 
δέ μᾶλλον, ἵνα καταστήση αὐτάς ἁπλῶς δυνατάς, ὡς πράττει ὁ Νόμος 590/1977 
(ἄρθρ. 24, παρ. 2-3) δι’ ὅλας τάς μητροπόλεις τόσον τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος ὅσον καί τῶν λεγομένων Νέων Χωρῶν ἀδιακρίτως».

73. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 367-368: «Τά διαλαμβανόμενα ἐν τῷ Ζ΄ ὅρῳ περί τῆς ἀναγ-
γελίας τῆς τε χηρείας καί πληρώσεως μητροπόλεως τινός τῶν ‘Νέων Χωρών’ 
τάς διά ἐπισήμων Γραμμάτων ἀποστελλομένων ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον καί ἐτηροῦν το ἀπ’ 
ἄρχης καί τηροῦν ται. Τά δέ περί ἀποστολῆς τῆς Ὁμολογίας καί τοῦ Ὑπομνήμα-
τος ἐκλογῆς τῶν μητροπολιτῶν τούτων ἔχουσι, κατά τά ἀνωτέρω, καταργηθῆ 
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Συμπερασματικά ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, θεωρεῖ ὅτι δέν προβλέπεται οὔτε νομικῶς οὔτε κανονικῶς 
ἡ ἀποστολή τοῦ Καταλόγου πρός Ἀρχιερατεία πρός ἔγκριση ἀπό 
τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, καθώς ἐπίσης δέν προβλέπεται ἀπό 
τά συμφωνηθέν τα μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ἔτσι χαρακτηριστικά 
ἐπισημαίνεται ὅτι: «Κατά ταῦτα ἡ ἀποστολή πρός τό Οἰκουμενικόν 
πατριαρχεῖον πρός ἔγκρισιν τοῦ αἰτηθέν τος Καταλόγου τῶν πρός 
ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων, προκειμένης τῆς ἐκλογῆς μητροπολίτου 
διά τήν πλήρωσιν τῆς κενωθείσης Ἱερᾶς μητροπόλεως Θεσσαλο-
νίκης, ἄρτι κοιμηθέν τος τοῦ ἀειμνήστου μητροπολίτου κυροῦ παν-
τελεήμονος, δέν εὐοδοῦται Κανονικῶς, δέν προβλέπεται οὔτε ἐκ τῶν 
συμφωνηθέν των μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου καί τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τά ἀνωτέρω ἀν ταλλαγέν τα Γράμμα-
τα, οὔτε καί ἐκ τῆς κειμένης νομοθεσίας καί νομολογίας τοῦ ἀνω-
τάτου ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου τῆς Χώρας ἡμῶν, διό καί παρέλκει 
ἡ ἀποστολή τούτου Ὑμῖν πρός ἔγκρισιν»74. 

παρ’ ὅλο τόν κατηγορηματικό τρόπο τῆς ἄρνησης τῆς ἀποστολῆς 
τοῦ καταλόγου πού παρουσιάζεται στό παραπάνω ἀπόσπασμα, ἡ Δι-
αρκής Ἱερά Σύνοδος λόγῳ τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς ἀγάπης πρός τό 
Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, ἀποστέλλει τόν Κατάλογο πού ἔχει ἐγκρι-
θεῖ ἀπό τήν Ἱεραρχία ὄχι πρός ἔγκριση ἀλλά ὡς ἐνημέρωση στό 
Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, χωρίς αὐτό νά σημαίνει τήν παραίτηση τῶν 
δικαιωμάτων τῆς Συνόδου τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
νά καταρτίζει σύμφωνα μέ τή νόμιμη διαδικασία πού προβλέπεται ἀπό 
τόν Καταστατικό Χάρτη ὅπως τονίζεται στό τέλος τῆς Ἐπιστολῆς: 
«ὑπερβαίνοντες ἐν ἀγάπῃ τάς νομικάς συζητήσεις καί ἔρεις καί μάχας 
ἀποστέλλομεν Ὑμῖν περικλείστως ὦδε τόν Κατάλογον, ἤδη ὑπό τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας ἐγκεκριμένον, μή ἔχον τα ἄλλως τε τόν 
χαρακτῆρα ἀπορρήτου ἐγγράφου, οὐχί βεβαίως πρός ἔγκρισιν, ἀλλά 

ἀπό τοῦ Αὐγούστου τοῦ 1929 καί τοῦ Ν. 590/1977. 14. Διά τήν τήρησιν τοῦ Θ΄ 
ὅρου τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως, ἀναφερομένου εἰς τήν μνημό-
νευσιν τοῦ Ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου ὑπό τῶν μητροπολιτῶν 
τῶν Βορείων Ἐπαρχιῶν ἰσχύουσι τά ὑπό τοῦ ἄρθρου 28 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρ-
του τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος προβλεπόμενα, ὡς ταῦτα διευκρινίσθησαν κατά 
τήν ἀναφερθεῖσαν ἐν τοῖς πρόσθεν ἀλληλογραφίαν καί τήν νεωτέραν τοιαύτην».

74. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλ λάδος, ὅ.π., σελ. 368. 
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μόνον πρός ἁπλήν ἐνημέρωσιν Ὑμῶν καί τῆς περί Ὑμᾶς Ἁγίας καί 
πατριαρχικῆς Συνόδου. Αὐτονόητον τυγχάνει ὅτι ἡ ἐνέργεια ἡμῶν 
αὕτη ούδόλως σημαίνει παραίτησιν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τῆς ἀποκλειστικῆς, ἀπο-
φασιστικῆς καί μή ὑποκειμένης εἰς οἱονδήποτε ἔλεγχον ἑτέρου διοι-
κητικοῦ ὀργάνου, ἁρμοδιότητος Αὐτῆς ἵνα καταρτίζη, κατά τήν νό-
μιμον διαδικασίαν (ἄρθρα 17-21 τοῦ Ν. 590/1977), τόν Κατάλογον τῶν 
πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων, ὄν τα ὁριστικόν καί ἐκτελεστόν ἀπό 
τῆς τοιαύτης καί μόνον καταρτίσεως αὐτοῦ».

Ὅπως φαίνεται καί ἀπό τίς δύο πρῶτες Ἐπιστολές πού ἀν-
τηλλάγησαν, ἡ διαφωνία γιά τόν τρόπο ἑρμηνείας καί ἐφαρμογῆς 
τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξης τοῦ 1928 ὁδήγησε στήν 
περαιτέρω ὄξυνση τῶν σχέσεων τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. Tό Οἰκουμε-
νικό πατριαρχεῖο πρίν ἀπαν τήσει στήν Ἐπιστολή αὐτή τῆς Διαρ-
κοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, θεώρησε πρέπον νά ἐνημερώσει μέ Ἐπιστολή 
τήν πολιτική καί πολιτειακή ἡγεσία τῆς Ἑλλάδος στίς 9 Σεπτεμβρί-
ου 2003. Σ’ αὐτή τήν ἐπιστολή συνοπτικά ἐπισημαίνεται ἡ οὐσία τῆς 
διένεξης μέ τήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί ἐξ οὖ καί 
τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο ἔλαβε τήν ἀπόφαση νά ἀπαιτήσει τήν 
πλήρη ἐφαρμογή τῆς πράξεως τοῦ 1928. Εἰδικότερα ἀναφέρεται: 
«Διά τῆς ἀπαιτήσεως ταύτης τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖον οὐδέν 
ἄλλον ζητεῖ πέραν τῆς τηρήσεως τῶν κανονικῶς συμφωνηθέν των 
μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν… τά διά τῆς ἄνω πατριαρχικῆς πρά-
ξεως κανονικῶς συμφωνηθέν τα μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρ-
χείου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας 
καταστρατηγοῦν ται μονομερῶς ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
ὁδηγοῦν τα μετά βεβαιότητας εἰς de facto ἀλλοιώσεις τοῦ κανονικοῦ 
συστήματος διοικήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο σα-
φῶς καθορίζει τά ὅρια δικαιοδοσίας ἑκάστης τοπικῆς ἐκκλησίας»75. 
Σ’ αὐτό τό ἀπόσπασμα γίνεται σαφής ἡ σκοποθεσία τοῦ Οἰ κου-
μενικοῦ πατριαρχείου. Θεωρεῖ τή μή ἐφαρμογή τῆς πράξεως τοῦ 
1928 προσπάθεια de facto ἀλλοίωσης τοῦ κανονικοῦ συστήματος 
διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας, προσπάθεια εἰσπήδησης στά ὅρια τῆς 

75. Ἐπίσημη πατριαρχική Ἐνημέρωση τῆς πολιτικῆς καί πολιτειακῆς ἡγεσί-
ας τῆς Ἑλλάδος, 9 Σεπτεμβρίου 2003: μητροπολίτου Σεβαστείας Δημητρίου, Ἡ 
πατριαρχική καί Συνοδική πρᾶξις τοῦ 1928 παρακωλυωμένη τοῖς ὅροις. Ἐπί τῇ 
βάσει τοῦ πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ ἀρχείου, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 697-699.
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διοίκησης τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου. πρέπει νά ἐπισημανθεῖ 
ἐπίσης ὁ ἰδιαίτερος ρόλος πού ἔχει ἡ Ἑλληνική πολιτεία καθώς 
ὅπως τονίστηκε καί στό προηγούμενο κεφάλαιο, γιά τήν πατριαρ-
χική καί Συνοδική πράξη τοῦ 1928 ἀλλά καί τήν ἐφαρμογή της 
καθώς ἰσχύει ἡ συμφωνία τῶν τριῶν παραγόν των, δηλαδή τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος καί τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας. 

Στίς 30 Σεπτεμβρίου ἀποστέλλεται τό ἀπαν τητικό Γράμμα τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί τή 
Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στό ὁποῖο ἀνα-
πτύσσον ται οἱ θέσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου στά ἐπι χει-
ρήματα τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου76.

76. πατριαρχικό Γράμμα 30ῆς Σεπτεμβρίου 2003: Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκ-
κλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα 
ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 
370-376: «μακαριώτατε, Ἀνέγνωμεν ἐν συνεδρίᾳ τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς 
Συνόδου μετά πολλῆς τῆς ἀπορίας καί τῆς θλίψεως τό ἀπό κζ΄ παρελθόν τος 
Αὐγούστου ἐ.ἔ. γράμμα τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, διά τοῦ ὁποίου αὕτη ἀρνεῖται διά τούς ἐν αὐτῷ ἀβασίμους λόγους 
τήν ἐφαρμογήν τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ σωτηρίου ἔτους 
1928, ἐν σχέσει πρός τήν ἐκλογήν Ἀρχιερέως διά τήν πλήρωσιν τῆς κενωθείσης 
θέσεως τοῦ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης λόγῳ τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ 
μακαριστοῦ κυροῦ παν τελεήμονος, ὅστις ὑπῆρξεν ἐκλεκτός Ἱεράρχης τοῦ καθ’ 
ἡμᾶς πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί ἐποίμανε θεοφιλῶς τήν ἐν Ἑλλάδι 
ἱστορικήν ταύτην ἐπαρχίαν αὐτοῦ.

Ὡς γνωστόν, εἰδικοί, ἱστορικοί, κανονικοί καί ποιμαν τικοί λόγοι ἐπέβαλλον 
τάς ἐν τῇ ρηθείσῃ πράξει κανονικάς ρυθμίσεις, διά τῶν ὁποίων ἡ μήτηρ Ἁγία 
τοῦ Χριστοῦ μεγάλη Ἐκκλησία, συμφωνούσης τῆς τε Ἁγιωτάτης Αὐτοκεφάλου 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας, ἐπέλε-
ξε τό ἐξασφαλίζον τήν ἑνότητα καί ὁμοψυχίαν τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους σχῆμα, 
ἀπαρτισθέν ὑπό τῆς διοικητικῆς ἑνώσεως τῶν εἰς τό Ἑλληνικόν Κράτος περιελ-
θουσῶν Ἱερῶν μητροπόλεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου μετά τῶν τοιούτων 
τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ συνδιοίκησις τῶν δύο ἡνωμένων διοικητικῶς ὑπό τύπον προσωρινότητος 
τούτων Ἐκκλησιῶν, ἤτοι τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν εἰς 
τό Ἑλληνικόν Κράτος ἐνσωματωθεισῶν Ἱερῶν μητροπόλεων τῆς μητρός Ἐκ-
κλησίας, ὡρίσθη ὅτι θά ἀσκῆται ὑπό τοῦ σώματος ἁπάν των τῶν ἐν ἐνεργείᾳ 
μητροπολιτῶν, συμμετεχόν των εἴς τε τήν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας καί εἰς τήν 
Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον ἐν ἰσοτιμίᾳ καί ἰσοψηφίᾳ καί δή εἰς τήν τελευταίαν δι’ ἴσου 
ἀριθμοῦ μελῶν, διατηρουμένου ὅμως ἐν ἰσχύϊ τοῦ ἀνωτάτου κανονικοῦ δικαιώ-
ματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ἐπί τῶν Ἱερῶν μητροπόλεων αὐτοῦ.
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μελετών τας αὐτό τό κείμενο, θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι ἑρμη-

Τό σοφῶς διαρρυθμισθέν ὑπό τῶν πατέρων σχῆμα τοῦτο ἐλειτούργησεν ἀπο-
τελεσματικῶς ἄχρι τοῦδε καί παρέσχε τῷ Γένει τήν αἴσθησιν τῆς ἑνότητος αὐτοῦ, 
τοῦ τε ἐν τός τῶν ὁρίων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καί τοῦ ἐκτός αὐτοῦ ὑπάρχον τος, 
ἁρμονικῶς καί ἀδελφικῶς ἀμφοτέρων συνεργαζομένων. Συνεπῶς δέν ἔχεται ἀλη-
θείας ἡ καινοφανής καί ἀν τίθετος πρός τήν ἑνότητα τοῦ Γένους ἄποψις, κατά τήν 
ὁποίαν θά αὐξηθῇ ἡ ἑνότης αὐτοῦ ἐάν διαρραγοῦν οἱ δεσμοί τοῦ ἐν τός τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Κράτους τμήματος αὐτοῦ ἀπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, διά τῆς 
ἀρνήσεως ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς ἐφαρμογῆς μιᾶς σοφῆς ρυθμίσεως.

Ἐάν ὄν τως ἐπέστη καιρός ἀνατροπῆς τῆς προσωρινῆς ταύτης ρυθμίσεως, ὡς 
φαίνεται ἐπ’ ἐσχάτων ἐπιδιωκόμενον, τό ἀποτέλεσμα δέν θά ἦτο ἡ ἀν τικανονική 
καί αὐθαίρετος προσάρτησις τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἐπαρχιῶν τῆς μητρός Ἐκκλησίας 
εἰς τήν Ἁγιωτάτην “Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος”, ἀλλ’ ἡ ἀναβίωσις 
τῆς πρό τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928 καταστάσεως.

Τό Οἰκουμενικόν ὅμως πατριαρχεῖον, φύλαξ τῆς ἑνότητος τοῦ Γένους καί τῆς 
κανονικῆς τάξεως, εἶναι ὑποχρεωμένον ἐκ τῆς εἰδικῆς διακονίας αὐτοῦ ὅπως 
μέριμνα διά τήν πιστήν τήρησιν τῆς κανονικῆς τάξεως, διότι μόνον ὁ σεβασμός 
πρός αὐτήν ἐπιφέρει τήν εἰρήνην καί τήν ἑνότητα τῶν Ἐκκλησιῶν καί συν τηρεῖ 
τήν ἑνότητα τοῦ Γένους· ἐνῶ πάσα δι’ οἱονδήποτε λόγον ἀμφισβήτησις τῆς τοι-
αύτης κανονικῆς τάξεως προκαλεῖ διχογνωμίας καί ἐπί πλέον διαιρέσεις καί ἀν-
τιθέσεις, ὤν πεῖραν λαμβάνομεν ἤδη.

Εἶναι προφανές ὅτι οὔτε ἡ ἥν ἐπικαλεῖσθε “ἀχρησία” ἔχεται ἀληθείας, διότι 
πολλάκις ἐφηρμόσθησαν πᾶσαι αἱ ρυθμίσεις τῆς προδιαληφθείσης πατριαρχικῆς 
καί Συνοδικῆς πράξεως, οὔτε καί ἡ τυχόν ἐξ εἰδικῶν λόγων ἀνοχή τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ πατριαρχείου ὡς πρός τήν παράλειψιν τηρήσεως ὡρισμένων προβλέψεων 
αὐτῆς ὁδηγεῖ εἰς κατάργησιν τῶν ἐχουσῶν ἰσχύν κανονικῶν διατάξεων προνοιῶν 
αὐτῆς. Εἶναι ἐπίσης καταφανές ὅτι οὐδείς σεβαστός κατά τά ἄλλα πολιτειακός 
νόμος δύναται νά ἀπαγορεύσῃ εἰς τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον καί τήν Ἐκκλη-
σίαν ἐν γένει νά ἐπιδιώκῃ τήν τήρησιν καί νά τηρῇ τούς ἱερούς κανόνας καί τάς 
κανονικάς προνοίας τῆς εἰρημένης πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως. Ἀκόμη 
καί ὅταν ἡ πολιτειακή νομοθεσία δέν ἐνσωματώνη ὡρισμένας ἱεροκανονικάς ρυθ-
μίσεις, δέν ἀπαγορεύει, ἀλλά ρητῶς καί συν ταγματικῶς ἐπιτρέπει εἰς τήν Ὀρθόδο-
ξον Ἐκκλησίαν, ὅπως τηρῆ τό σύνολον τῶν ἱερῶν κανόνων καί δή καί τῶν ἰσοδυ-
νάμων ρυθμίσεων, τῶν διαλαμβανομένων εἰς τόν ρητῶς ἀναφερόμενον ὑπό τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Συν τάγματος πατριαρχικόν καί Συνοδικόν Τόμον τοῦ ἔτους 1850 καί 
τήν ἐπίσης ρητῶς ἀναφερομένην πατριαρχικήν καί Συνοδικήν πρᾶξιν τοῦ 1928.

Ἡ ἐφαρμογή, ἄλλωστε, αὐτῶν, εἴτε τό πλῆρες κείμενον αὐτῶν ἐνσωματοῦται 
εἰς τήν ἐσωτερικήν συν ταγματικήν τάξιν (κατά τήν ὀρθοτέραν ἄποψιν), εἴτε μέ-
ρος αὐτῶν ἐνσωματοῦται εἰς αὐτήν (κατά τήν στενοτέραν ἐκδοχήν), εἶναι ἐλευ-
θέρα καί ἐπιτρεπτή.

Ὅθεν, περιττή θά ἦτο ἡ περαιτέρω ἀν τίκρουσις τῆς ἐν τῷ ὑμετέρῳ γράμματι 
ἐπιχειρηματολογίας καί ἡ ἐπίκλησις ἐπί πλέον ἐπιχειρημάτων διά τήν κατάδειξιν 
τοῦ ἀβασίμου τῶν ἐν αὐτῷ συλλογισμῶν. Ἐπειδή ὅμως φρονοῦμεν ὅτι ὑφίσταται 
καλή διάθεσις καί ὅτι ἀβασανίστως ὑπεστηρίχθησαν ὡρισμέναι ἀπόψεις, χωροῦμεν 

-4-Kamperis-Orthodoxi Theologia_no 23.indd   122 13/11/2020   10:01:31 πµ



Tό ζήτήμα τῶν νέῶν Χῶρῶν

123

νεύεται κατά αὐθεν τικό τρόπο τό «πνεῦμα» τῆς πατριαρχικῆς καί 

εἰς τήν ἔκθεσιν τῶν λόγων διά τούς ὁποίους εἶναι ἐπιβεβλημένη ἡ παρ’ ἡμῶν 
ἔγκρισις τοῦ καταλόγου τῶν διά τάς Ἱεράς μητροπόλεις Θεσσαλονίκης καί Ἐλευ-
θερουπόλεως (καί πᾶσαν ἄλλην κενωθησομένην Ἱεράν μητρόπολιν τῶν λεγομέ-
νων Νέων Χωρῶν) ἐκλόγιμων ὡς Ἀρχιερέων, κατά πιστήν ἐφαρμογήν τῆς εἰρη-
μένης πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως.

Κατ’ ἀρχήν σημειωτέον ὅτι ἡ “Ἔγκρισις” νοεῖται κατά τήν οὐσίαν αὐτῆς ὡς 
ἀφορῶσα μόνον εἰς τήν ἐκλογιμότητα διά τάς ἐν Ἐλλάδι (πλήν Κρήτης καί Δω-
δεκανήσου) Ἱεράς μητροπόλεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου καί ὄχι διά τάς 
ἐν αὐτῇ Ἱεράς μητροπόλεις τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι 
ἐν τούτῳ σαφής τόσον ἡ εἰρημένη πατριαρχική καί Συνοδική πρᾶξις ὅσον καί ἡ 
διάταξις τοῦ ἄρθρου 17, παρ. 3, ἐδάφιον τελευταῖον, τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅσον καί τό ἐν τῷ ὑμετέρῳ γράμματι ἀποδεκτόν 
ὑφ’ ύμῶν γενόμενον ἀπόσπασμα τοῦ ἀναφερομένου γράμματος τοῦ ἐν ἔτει 1929 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, διαλαμβάνον ἐπί λέξει: “Καί αὖθις δέ δηλοῦμεν ὅτι δι-
καίωμα ἀναφαίρετον τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ἔσται τό εἰσηγεῖσθαι διά 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν τήν ἐν τῷ καταλόγῳ  ἀναγραφήν ὀνομάτων ἐκλο-
γίμων κληρικῶν καί τήν διαγραφήν ἑτέρων, λαμβάνειν δέ γνῶσιν τοῦ καταρτιζο-
μένου καταλόγου”.

Ἄν καί δέν χρησιμοποιεῖται ἐν προκειμένῳ ἡ λέξις “ἔγκρισις” εἶναι προφανές 
ὅτι κατ’ οὐσίαν περί αὐτῆς πρόκειται, διότι ἡ πρότασις προσθήκης ὀνομάτων 
ἐκλογίμων, συνεπαγομένη τήν ὑποχρεωτικήν συμπερίληψιν αὐτῶν, ἐφ’ ὅσον 
ἔχουν τά νόμιμα καί κανονικά προσόν τα, συνιστᾶ ἄμεσον μή ἔγκρισιν τοῦ ἐλλι-
ποῦς κατά τά ὀνόματα τῶν προτεινομένων καταλόγου, ἐνῶ ἡ διαγραφή τῶν 
προτεινομένων ὡς διαγραπτέων συνιστᾶ μή ἔγκρισιν τοῦ καταλόγου ὡς πρός τήν 
ἐν αὐτῷ συμπερίληψιν αὐτῶν, τέλος δέ ἡ μή πρότασις διαγραφῆς ἤ ἐγγραφῆς 
συνιστᾶ ἔγκρισιν τοῦ καταρτισθέν τος καταλόγου.

Ἡ διαδικασία τῆς προσθήκης ἤ τῆς ἀφαιρέσεως ἐκλογίμων εἶναι ἕτερον θέμα, 
τοῦ ὁποίου ἡ καταλληλοτέρα ρύθμισις δέν εἶναι δυσχερής. Τό ἀναμφισβήτητον 
καί κατά τό ὑμέτερον γράμμα εἶναι ὅτι ἡ μήτηρ Ἐκκλησία ἔχει τό δικαίωμα τοῦ 
λαμβάνειν γνῶσιν τοῦ καταλόγου τῶν εἰς τάς ἐν Ἑλλάδι Ἱεράς μητροπόλεις 
αὐτῆς ἐκλογίμων, ἐπί τῷ τέλει τῆς προσθήκης εἰς αὐτόν ἤ τῆς ἀφαιρέσεως ἐξ 
αὐτοῦ ὀνομάτων, τοὐτέστι πρός ἔγκρισιν.

Ὡς ἐκ τούτου τό ἀνακύψαν ὄχι ἐξ ὑπαιτιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρ-
χείου θέμα δέον νά μή ἐξαν τλῆται περί τήν γραμματικήν διατύπωσιν, δοθέν τος 
ὅτι ἐν τῇ οὐσίᾳ ὁ κατάλογος ἀποστέλλεται, καί κατά τήν ὑμετέραν ὁμολογίαν, 
διά νά γνωρισθοῦν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος αἱ προτάσεις τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ πατριαρχείου περί προσθαφαιρέσεως εἰς αὐτόν ὀνομάτων, τοῦθ’ ὅπερ συ-
νιστᾶ τήν ὑπό τοῦ Ὅρου τῆς πράξεως προβλεπομένην ἔγκρισιν αὐτοῦ.

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, περιλαμ-
βάνουσα εἰς τό ἐν ἀρχῇ γράμμα αὐτῆς ἀφ’ ἐνός μέν τήν προεκτεθεῖσαν περικοπήν 
τοῦ γράμματος τοῦ ἔτους 1929 τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσο-
στόμου παπαδοπούλου, ὑπό τήν προφανῆ ἔννοιαν τῆς ἀποδοχῆς τοῦ περιεχο-
μένου τῆς περικοπῆς αὐτῆς, ἀφ’ ἑτέρου δέ τήν καταληκτικήν ἀπόφασιν αὐτῆς 
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Συνοδικῆς πράξης μέ τέτοιον τρόπο πού μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ 

ὅτι ἀποστέλλει τῇ μητρί Ἐκκλησίᾳ τόν κατάλογον “πρός ἁπλήν ἐνημέρωσιν” 
μόνον, ἐξάγει συμπέρασμα καί λαμβάνει ἀπόφασιν μή τελοῦσαν εἰς λογικήν ἀκο-
λουθίαν πρός τάς παραδοχάς αὐτῆς, ἐφ’ ὤν ἐπιθυμεῖ νά στηρίξῃ τήν ἀπόφασιν 
αὐτῆς ταύτην. Διότι ἀφ’ ἑνός μέν δέχεται ἐν τῇ μείζονι προτάσει τοῦ συλλογισμοῦ 
αὐτῆς ὅτι εἶναι ἀναφαίρετον δικαίωμα ἡμῶν ἡ πρότασις προσθήκης ἤ διαγραφῆς 
ἐκλογίμων ἀπό τοῦ καταλόγου, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἀποφαίνεται ὅτι ἡ ἀποστολή ἡμῖν 
τοῦ καταλόγου γίνεται μόνον πρός ἐνημέρωσιν ἡμῶν, ἤτοι χωρίς τό δικαίωμα νά 
ἀσκήσωμεν τό ὅπερ προηγουμένως ἀνεγνώρισεν ἡμῖν δικαίωμα τῆς προτάσεως 
προσθαφαιρέσεων ὀνομάτων εἰς αὐτόν. Ἀποστέλλουσα τόν κατάλογον μέ τήν 
περιοριστικήν ρῆτραν τῆς ἁπλῆς ἐνημερώσεως, ἤτοι κατά τήν ἀπόφασιν αὐτῆς 
ὅπως ἀποκλείση πᾶσαν ἐν αὐτοῦ ἐνέργειαν ἡμῶν, ἀν τιφάσκει πρός ὅσα παρεδέ-
ξατο καί οὕτως αὐθαιρετεῖ, διότι δέν στηρίζει τήν ἀπόφασιν αὐτῆς ταύτην εἰς 
εὔλογον τινά δικαιολογίαν. Ἀν τιθέτως ἀναγνωρίζει ρητῶς τό δίκαιον καί ἀρνεῖται 
νά ἐφαρμόσῃ αὐτό.

Βεβαίως ἰσχυρίζεται ἀβασίμως, ὅτι τό δίκαιον αὐτό ἀπωλέσθη λόγῳ ἀχρησίας, 
ὡς ἐάν ἦτο ἀστικόν δικαίωμα ὑποκείμενον εἰς παραγραφήν. παραγνωρίζει ὅμως 
ὅτι ἡ πραγματική βάσις τοῦ ἐν λόγῳ ἰσχυρισμοῦ αὐτῆς εἶναι ἀνακριβής, διότι ὁ 
ἀείμνηστος προκάτοχος ὑμῶν κυρός Σεραφείμ δίς τοὐλάχιστον, ὡς προέκυψεν 
ἐκ δειγματοληπτικῆς ἐρεύνης ἐν τοῖς ἀρχείοις τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, 
ἀπέστειλεν ἡμῖν, διά τῶν ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 312/14.01.1975 καί 330/22.01.1976 γραμ-
μάτων αὐτοῦ, προκειμένης πληρώσεως τῶν χηρευουσῶν τότε Ἱερῶν μητροπό-
λεων Ἰωαννίνων καί Γρεβενῶν, τόν κατάλογον τῶν δι’ αὐτάς ἐκλόγιμων, μέ τήν 
ρητήν μνείαν “πρός ἔγκρισιν”.

Ἐπί πλέον δέ καί χωρίς ἡ τῶν κατωτέρω μνεία νά σημαίνῃ ὅτι μόναι αἱ ἑπο-
μένως ἀναφερόμεναι περιπτώσεις ἐφαρμογῆς ὑπάρχουν, ἤ ὅτι τό κῦρος τῆς εἰρη-
μένης πατριαρχικῆς πράξεως τοῦ ἔτους 1928, ἀπόλλυται ἐκ τῆς τυχόν μή ἐφαρ-
μογῆς αὐτῆς, ρητέον ὅτι ἐκ προχείρου δειγματοληπτικῆς ἐπίσης ἐρεύνης διεπι-
στώθη ὅτι εἰς πλείστας ὅσας περιπτώσεις ἐτηρήθησαν οἱ ὅροι αὐτῆς:

α) Ἀπέστειλεν ὁ προκάτοχος Ὑμῶν “κατά τά ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικῶς καί πο-
λιτικῶς κυρωθεῖσι γενικοῖς ὅροις καί ἰδίᾳ τῷ Ζ΄ τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς 
πράξεως τοῦ 1928 διαγορευόμενα” τό τε ὑπόμνημα τῆς ἐκλογῆς καί τήν κατά 
τήν χειροτονίαν Ἀρχιερατικήν ὁμολογίαν πίστεως τοῦ μητροπολίτου Χίου, ψα-
ρῶν καί Οἰνουσῶν Νικηφόρου (1979) κ.λπ.

β) Ὑπεβλήθησαν, “συνωδᾷ τῇ πατριαρχικῇ καί Συνοδικῇ πράξει τοῦ 1928”, 
ἐκ θέσεις πεπραγμένων τῶν μητροπολιτῶν Ἀλεξανδρουπόλεως (ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 
598/03.02.1971), μαρωνείας (ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 109/1955, 233/1970, 222/1971, 
65/1972, 293/1973, 257/1976, μηθύμνης (ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 417/1970, 150/1973), μυ-
τιλήνης (ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 652/1960, 2141/1962, 1534/1970, 661/1973), παραμυθίας, 
Φιλιατῶν καί Γηρομερίου (ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 2321/1958, 2843/1959), Σισανίου καί 
Σιατίστης (ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 484/1961), Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου (ὑπ’ ἀριθ. 
πρωτ. 269/1973, 677/1973) κ.λπ. καί

γ) Ὑπεβλήθη, ὡσαύτως εἰς ἐφαρμογήν τῶν σχετικῶν ὅρων τῆς πατριαρχικῆς 
καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928, πλῆθος ἀναφορῶν ὑπό Ἱερωτάτων Ἱεραρχῶν 
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καί ὡς μιά εἰσηγητική ἔκθεση, πού θά μποροῦσε νά ἔχει συγγραφεῖ 

τοῦ κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, ποιμαινόν των Ἱεράς μητροπόλεις 
ἐν Ἑλλάδι, περί διαφόρων θεμάτων ἀναγόμενων εἰς τήν ἁρμοδιότητα αὐτοῦ, ἤτοι 
περί ἐκλογῆς ἡγουμενοσυμβουλίων Ἱερῶν πατριαρχικῶν καί Σταυροπηγιακῶν 
μονῶν, κ.λπ.

Ἐξ ἄλλου, ἐν τῇ προσπαθείᾳ αὐτῆς ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ὅπως εὕρη ἐρεί-
σματα πρός στήριξιν τῆς κατά τά ρηθέν τα ἀν τιφατικῆς πρός τάς παραδοχάς τῆς 
ἀποφάσεως αὐτῆς ἐπικαλεῖται τήν πολιτειακήν νομοθεσίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κρά-
τους, ἰσχυριζομένη πολλά μέν καί ἄλλα, ἰδίᾳ δέ ὅτι δέν ὑφίσταται οὔτε ἐν τῷ 
Συν τάγματι οὔτε ἐν τοῖς νόμοις διάταξις θεσπίζουσα τήν ἔγκρισιν τοῦ καταλόγου 
τῶν διά τάς ἐν Ἑλλάδι Ἱεράς μητροπόλεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ἐκλο-
γίμων. Ἀλλά καί ἄν τοῦτο ἦτο ἀληθές δέν συνιστᾶ κώλυμα οἴκοθεν ἐνδοεκκλη-
σιαστικῆς σχετικῆς ἐνεργείας καί συμμορφώσεως πρός τά κανονικῶς τεθεσπισμέ-
να, δεδομένου ὅτι ἡ ἐφαρμογή τῶν ἱερῶν κανόνων καί κανονικῶν ρυθμίσεων ὑπό 
τῶν Ἐκκλησιῶν δέν προϋποθέτει ἐνσωμάτωσιν αὐτῶν, οὔτε προσκρούει εἰς τό 
ἑκασταχοῦ πολιτειακόν δίκαιον.

πέραν ὅμως αὐτοῦ ρητέον, ὅτι ἡ ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Συν τάγματι ἀναφορά τοῦ 
πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου τοῦ 1850 καί τῆς πατριαρχικῆς καί Συνο-
δικῆς πράξεως τοῦ 1928 ἐγένετο κατ’ ἀπαίτησιν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος καί ὅτι ἰσχυρῶς ὑποστηρίζεται ὅτι ἡ συν ταγματική κατοχύρωσις αὐτῶν 
περιλαμβάνει τό σύνολον τῶν διατάξεων καί ρυθμίσεων αὐτῶν, καί ὄχι μόνον τήν 
ἐν ἄρθρῳ 3 παρ. 1 αὐτοῦ ἀναφερομένην συγκρότησιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς 
τοῦτο συνάγεται καί ἐκ τῆς ἐν παραγράφῳ 2 αὐτοῦ διατάξεως, κατά τήν ὁποίαν 
τό εἰς ὡρισμένας περιοχάς τοῦ Κράτους ἐκκλησιαστικόν καθεστώς δέν ἀν τίκειται 
εἰς τάς διατάξεις τῆς προηγουμένης παραγράφου. Καθεστώς ὅμως σημαίνει δο-
μημένην κανονιστικῶς μορφήν διοικήσεως περιλαμβάνουσαν ὁλόκληρον πλέγμα 
δικαιωμάτων καί ὑποχρεώσεων, τοῦ ὁποίου τό σύνολον ὡς θεσμός ἀναγνωρίζεται 
συν ταγματικῶς ὡς καλῶς ἔχον. Δέν εἶναι νοητόν νά ἐκληφθῇ ὅτι τό ἐκκλησια-
στικόν καθεστώς τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἱερῶν μητροπόλεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατρι-
αρχείου περιορίζεται εἰς μόνην τήν συμμετοχήν αὐτῶν εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί εἰς τήν κατ’ ἴσον ἀριθμόν συμμετοχήν 
αὐτῶν εἰς τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον αὐτής. Τοιαύτη ἐλλιπεστάτη ρύθμισις δέν 
συνιστᾶ τήν ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Συν τάγματι ἔννοιαν τοῦ “καθεστῶτος”.

παραλείπομεν τήν εἰδικήν ἀν τίκρουσιν τῶν ἀναφερομένων εἰς τήν διά λόγους 
καθαρῶς νομικούς μή ἰσχύν, κατά τά ἐν τῷ γράμματι ὑποστηριζόμενα, τῶν πλεί-
στων ἐκ τῶν λοιπῶν ρυθμίσεων τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 
1928, διότι ἀφ’ ἑνός μέν τό ἀσταθές τῆς νομικῆς ἐπιχειρηματολογίας κατεδείχθη 
ἤδη διά τῶν προεκτεθέν των ὀλίγων, ἀφ’ ἑτέρου δέ διότι τό θέμα εἶναι ἐκκλησια-
στικόν, ἐκκλησιολογικόν καί κανονικόν καί δέν ἀν τιμετωπίζεται διά τῆς κοσμικῆς 
νομοθεσίας, ἐχούσης ἐπιφανειακούς καί ἐγκοσμίους σκοπούς. Ἡ παροῦσα κρίσις 
δέν προεκλήθη λόγῳ ἐνεργειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου διά τήν μεταβο-
λήν τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928, ἀλλά ὑπό ἐνίων ἐκπρο-
σώπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι διά πολλῶν διαδοχικῶν ἐνεργειῶν 
πειρών ται ὅπως ἀλλοιώσουν τό ἰσχύον θεσμικόν πλαίσιον καί ὅπως ἀποσπάσουν 
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τό ἔτος 1928. Εἶναι αὐτό χαρακτηριστικό στοιχεῖο τῆς ἑνιαίας γραμ-

τάς ἐν Ἑλλάδι Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ἀπ’ αὐτοῦ διά τετελε-
σμένων ἀν τικανονικῶν γεγονότων.

Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρομεν:
α) τήν σκόπιμον ἀλλοίωσιν διά νομικῶν προσχημάτων τῆς καθιερωμένης κα-

νονικῆς μνημονεύσεως τοῦ πατριαρχικοῦ Ὀνόματος εἰς τό “ἐν πρώτοις μνήσθη-
τι...” ὑπό τῶν Ἱεραρχῶν τῶν ἐπαρχιῶν τῶν Νέων Χωρῶν, ἀν τί τῆς κανονικῆς καί 
δι’ ἐγκυκλίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ ἔτους 1928 καθιερωμένης κανο-
νικῆς μνημονεύσεως ὡς “Ἀρχιεπισκόπου καί πατριάρχου ἡμῶν...”·

β) τήν καινοφανῆ, κανονικῶς καί ἐκκλησιολογικῶς ἀπαράδεκτον προσφώνη-
σιν ἐκτός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ὡς ποι-
μενάρχου, ἤ καί ὡς “Ἀρχιεπισκόπου” τῶν ἐν ταῖς Νέαις Χώραις Ἐπαρχιῶν τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου·

γ) τήν ἀναφοράν ὑπό τῆς Ὑμετέρας μακαριότητος κατά τήν ἐξόδιον ἀκο-
λουθίαν τοῦ ἀειμνήστου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ παν τελεήμονος ὡς 
“Ἱεράρχου τῆς αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος”·

 δ) τήν ἀν τικανονικήν μνημόνευσιν τοῦ Ὀνόματος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
κατά τάς ἐνθρονίσεις τῶν Ἱεραρχῶν τῶν Νέων Χωρῶν, ἀλλά καί ὑπό Ἱεραρχῶν αὐτῶν 
τε καί τῆς αὐτοκέφαλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος “εἰς τό ἐν πρώτοις μνήσθητι...”

Τούτων οὕτως ἐχόν των, μετά πολλῆς τῆς χαρᾶς καί τῆς ἱκανοποιήσεως ἀνέ-
γνωμεν τήν ἐν τῷ γράμματι ὑμῶν περικοπήν, πρός ἥν ἀπολύτως συμφωνεῖ ἡ 
πατριαρχική ἡμῶν καρδία καί ἡ περί ἡμᾶς Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, καθ’ ἥν “τά 
ἀνακύπτον τα ἑκάστοτε ἐκκλησιαστικά ζητήματα ἀξιοῦσι πρωτίστως ἐν φόβῳ 
Θεοῦ, ταπεινώσει ψυχῆς, ἀγάπῃ εἰλικρινεῖ καί ἀκλονήτῳ προσηλώσει τῇ Όρθο-
δόξῳ Ἐκκλησιολογία προσέγγισιν αὐτῶν, ἵνα μή τό πνεῦμα τοῦ κόσμου τόν 
πλοῦτον τῆς χάριτος δαπανήση καί ἀπό τῶν καρδιῶν τόν ἔλεον ἀποσκορακίση. 
Ἀλλά καί ὁ πιστός τοῦ Θεοῦ λαός τό μέν γράμμα τοῦ νόμου ἀποστρέφεται, τό 
ἀποκτεῖνον τό πνεῦμα, τάς δέ ἐξ ἀγάπης καί ἀμοιβαίας κατανοήσεως ἐμπνεομέ-
νας λύσεις τῶν προβλημάτων ἐπικροτεῖ καί ἐν αὐταῖς ἀναπαύεται”. Οἱ λόγοι οὗτοι 
εὑρίσκουν ἡμᾶς, ἐπαναλαμβάνομεν, συμφώνους, καίτοι ἡ ἐν τῷ γράμματι τῆς 
Ὑμετέρας μακαριότητος ἐπιχειρηματολογία ἐξαν τλεῖται εἰς νομικά ἐπιχειρήματα.

Ἀναπολοῦμεν δέ ὅσα Ὑμεῖς γραπτῶς καί προφορικῶς ἐδηλώσατε κατά τήν 
ἀνάρρησιν Ὑμῶν εἰς τόν Θρόνον καί διά τῶν Εἰρηνικῶν Ὑμῶν γραμμάτων περί 
τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς ἀγάπης πρός τήν μητέρα Ἐκκλησίαν καί τῆς παροχῆς εἰς 
αὐτήν πάσης ὑποστηρίξεως ἐν τῇ ἐπιτελέσει τῆς ἐπιπόνου διακονίας αὐτῆς καί 
συγκρίνον τες αὐτά πρός τήν τελικήν στάσιν τῆς ἧς προεδρεύετε Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου ἐπί τοῦ ἀνακύψαν τος θέματος τῆς πιστῆς τηρήσεως τῆς πατριαρχικῆς 
καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928, προβληματιζόμεθα κατά πόσον οἱ ἀγαθοί τότε 
λόγοι καί αἱ εἰλικρινεῖς προθέσεις ἀν ταποκρίνον ται πρός τάς σημερινάς τάσεις 
καί πράξεις. Ἀλλ’ ἕως αἰῶνος οὐκ ἐκκακοῦμεν. Θέλομεν νά πιστεύωμεν ὅτι ἄνευ 
ἐνδελεχοῦς βασάνου ἐγράφησαν ὅσα ἐγράφησαν καί ὅτι συνεπῶς μετά βαθυτέραν 
μελέτην καί ἐπανεξέτασιν ἐν συνεδρίᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θέλετε ἀποκαταστήσει τήν κανονικήν τάξιν καί τηρήσει 
ἐπακριβῶς κατά πάν τας τούς ὁρισμούς αὐτῆς τήν εἰρημένην πατριαρχικήν καί 

-4-Kamperis-Orthodoxi Theologia_no 23.indd   126 13/11/2020   10:01:32 πµ



Tό ζήτήμα τῶν νέῶν Χῶρῶν

127

μῆς ἑρμηνείας πού ἀκολουθεῖται ἀπό τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο.
Οἱ βασικοί ἄξονες πάνω στούς ὁποίους βασίζεται τό πατριαρχι-

κό Γράμμα-Ἀπάν τηση στίς αἰτιάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου 
εἶναι οἱ ἑξῆς: α) ὑπεραμύνεται τῆς πράξεως τοῦ 1928 γιά τήν ὁποία 
ἐπισημαίνει ὅτι «ἐλειτούργησεν ἀποτελεσματικῶς ἄχρι τοῦδε καί πα-
ρέσχε τῷ Γένει τήν αἴσθηση τῆς ἑνότητος αὐτοῦ…»77, β) διακηρύσ-
σει ὅτι ἀκόμα καί ἄν ἡ πολιτειακή νομοθεσία δέν ἐνσωματώνει πλή-
ρως ὅλους τούς ὅρους τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως 
τοῦ 1928, δέν μπορεῖ νά ἀπαγορεύσει τήν τήρησή της78, γ) διευκρι-
νίζει ὅτι τό δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου νά ὑποδεικνύ-
ει ὑποψηφίους διά τῆς προσθήκης ἤ διαγραφῆς ὀνομάτων ἀπό τόν 
Κατάλογο πρός Ἀρχιερατεία Ἐκλογίμων γιά τίς μητροπόλεις τῶν 
Νέων Χωρῶν, ἀπορρέει ἀπό τό δικαίωμα πρός ἔγκρισιν πού ἀνα-
φέρει ὁ Ε΄ ὅρος τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως79 καί δ) 
ὑπενθυμίζει τήν ὕπαρξη σέ ὁρισμένες περιοχές τοῦ Ἑλληνικοῦ Κρά-
τους, ἰδιαιτέρου ἐκκλησιαστικοῦ καθεστῶτος πού εἰδικότερα γιά τίς 
μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν προσδιορίζεται καί ὁριοθετεῖται 

Συνοδικήν πρᾶξιν τοῦ ἔτους 1928 περί ἀναθέσεως ἐπιτροπικῶς τῆς διοικήσεως 
τῶν ἐπαρχιῶν τῶν λεγομένων Νέων Χωρῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, 
ἐπαναποστέλλον τες τόν εἰρημένον κατάλογον τῶν πρός ἀρχιερατείαν διά τάς 
Ἱεράς μητροπόλεις Θεσσαλονίκης καί Ἐλευθερουπόλεως ἐκλογίμων πρός ἔγκρι-
σιν ὑπό τήν προεκτεθεῖσαν ἀποσεσαφηνισμένην ἔννοιαν, ἐν συνεχείᾳ δέ καί ὅσα 
διαλαμβάνον ται εἰς αὐτήν καί ὑπομιμνήσκον ται διά τοῦ ἀπό α΄ Φεβρουάριου 

΄
ββ΄ 

ἡμετέρου Γράμματος, πρός αἰσχύνην τοῦ πονηροῦ, τοῦ θελήσαν τος νά ἐνσπείρῃ 
ζιζάνια εἰς τάς σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἡμῶν καί πρός ἀποφυγήν ἀνεπιθυμή-
του κρίσεως εἰς αὐτάς.

Τά ἀνωτέρω ἀπό τῆς μητρός Ἐκκλησίας ἀνακοινούμενοι, περιπτυσσόμεθα 
τήν Ὑμετέραν φίλην μακαριότητα καί τούς περί Αὐτήν ἀγαπητούς ἐν Χριστῷ 
ἀδελφούς φιλήματι ἁγίῳ καί διατελοῦμεν μετά βαθείας τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί 
τιμῆς ἐξαιρέτου. 

΄
βγ΄ Σεπτεμβρίου λ΄ Τῆς Ὑμετέρας σεβασμίας μακαριότητος 

ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός Ὁ Κωνσταν τινουπόλεως Βαρθολομαῖος».
77. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 

πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 370.

78. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 371.

79. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 372.
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ἀπό τήν πατριαρχική καί Συνοδική πράξη τοῦ 1928 καί ἀπό τό 
Ἑλ ληνικό Σύν ταγμα80. 

Εἰδικότερα, γίνεται λόγος γιά τό ὅτι οἱ Ἐπαρχίες αὐτές εἶναι 
ἐ παρ χίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου, καθώς καί οἱ Ἀρχιερεῖς τῶν 
ἐπαρχιῶν αὐτῶν εἶναι καί ἀποκαλοῦν ται Ἀρχιερεῖς τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου (ὅπως καί ὁ ἐκλιπῶν μητροπολίτης Θεσσαλονίκης παν -
τελεήμων). Αὐτές οἱ μητροπόλεις παραχωρήθηκαν προσωρι νῶς 
στήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιά λόγους «εἰδικούς, 
ἱστο ρικούς, κανονικούς καί ποιμαν τικούς». Ταυτόχρονα εἶναι ση-
μαν τική ἡ παρατήρηση πού κάνει ὁ Οἰκουμενικός πατριάρχης, ὁ 
ὁποῖος ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησία οὐσιαστικά συνδιοικεῖ 
δύο Ἐκκλησίες, τήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τίς μη-
  τροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν πού ἀποτελοῦν ἕνα ἰδιαίτερο ἐκ κλη-
σιαστικό καθεστώς: «Ἡ συνδιοίκησις τῶν δύο ἡνωμένων διοικητικῶς 
ὑπό τύπον προσωρινότητος τούτων Ἐκκλησιῶν, ἤτοι τῆς Αὐτοκε-
φάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν εἰς τό Ἑλληνικόν Κράτος 
ἐνσωματωθεισῶν Ἱερῶν μητροπόλεων τῆς μητρός Ἐκκλησίας, ὡρί-
σθη ὅτι θά ἀσκῆται ὑπό τοῦ σώματος ἁπάν των τῶν ἐν ἐνεργείᾳ 
μητροπολιτῶν, συμμετεχόν των εἰς τε τήν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας 
καί εἰς τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον ἐν ἰσοτιμίᾳ καί ἰσοψηφίᾳ καί δή 
εἰς τήν τελευταίαν δι’ ἴσου ἀριθμοῦ μελῶν, διατηρουμένου ὅμως ἐν 
ἰσχύϊ τοῦ ἀνωτάτου κανονικοῦ δικαιώματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πα-
τριαρχείου ἐπί τῶν Ἱερῶν μητροπόλεων αὐτοῦ»81. Σύμφωνα μέ τό 
πατριαρχεῖο αὐτό τό σύστημα συνδιοίκησης ὑπῆρξε σοφό γιατί ἐξα-
σφάλισε τήν ἑνότητα καί τήν ὁμοψυχία τοῦ Γένους τό ὁποῖο ζεῖ 
ἐν τός καί ἐκτός τῶν ὁρίων τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, ὅταν λει-
τουργεῖ μέ ἁρμονία καί μέ σύνεση82. 

Στή συνέχεια τονίζεται ὅτι οἱ ὅροι τῆς πατριαρχικῆς καί Συνο-
δικῆς πράξεως εἶναι ἰσόκυροι μέ τούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλη-

80. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 371.

81. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 370.

82. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 370.
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σίας. Αὐτοί οἱ ὅροι πού εἶναι ἡ βάση τῆς παραχώρησης τῆς διοίκη-
σης τῶν Ἐπαρχιῶν αὐτῶν στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος χαρακτη-
ρίζον ται ὡς κανονικές ρυθμίσεις καί τίθεν ται ὡς ἰσοδύναμοι μέ τούς 
Ἱερούς Κανόνες. Αὐτές λοιπόν οἱ Ἐκκλησιαστικές ἀποφάσεις, ὑπέρ-
κειν ται τῶν Νόμων τοῦ Κράτους καί δέν τίθεται θέμα ἀπαγόρευσης 
ἀπό τούς πολιτειακούς Νόμους τῆς ἐπακριβοῦς τήρησης τῶν Ἱερῶν 
Κανόνων κατά τίς ἐνδοεκκλησιαστικές διενέξεις83. Ταυτόχρονα ἐπι-
σημαίνεται ὅτι ἡ ἀναφορά στόν πατριαρχικό καί Συνοδικό Τόμο 
τοῦ 1850 καί τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928, 
στό Ἑλληνικό Σύν ταγμα καί ἡ κατοχύρωσή τους ἔγινε κατ’ ἀπαίτη-
ση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Σ’ αὐτό τό σημεῖο ἀπαν τᾶ καί στίς 
αἰτιάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
ἡ ὁποία λαμβάνον τας ὑπόψιν της διάφορες Νομολογίες καί ἑρμη-
νεῖες, ὑποστηρίζει ὅτι δέν κατοχυρώνον ται συνταγματικά ὅλες οἱ 
διατάξεις τοῦ Τόμου καί τῆς πράξεως.

Σύμφωνα μέ τό πατριαρχικό Γράμμα, ἡ κατοχύρωση ἔγκειται 
στήν παράγραφο 2 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συν τάγματος. Εἰδικότερα 
ἀνα  φέρεται: «πέραν ὅμως αὐτοῦ ρητέον, ὅτι ἡ ἐν τῷ Ἑλληνικῷ 
Συν   τάγματι ἀναφορά τοῦ πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου τοῦ 
1850 καί τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928 ἐγέ-
νετο κατ’ ἀπαίτησιν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ὅτι 
ἰσχυρῶς ὑποστηρίζεται ὅτι ἡ συν ταγματική κατοχύρωσις αὐτῶν πε-
ριλαμβάνει τό σύνολον τῶν διατάξεων καί ρυθμίσεων αὐτῶν, καί ὄχι 
μόνον τήν ἐν ἄρθρῳ 3 παρ. 1 αὐτοῦ ἀναφερομένην συγκρότησιν 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς τοῦτο συνάγεται καί ἐκ τῆς ἐν παραγράφῳ 
2 αὐτοῦ διατάξεως, κατά τήν ὁποίαν τό εἰς ὡρισμένας περιοχάς τοῦ 
Κράτους ἐκκλησιαστικόν καθεστώς δέν ἀν τίκειται εἰς τάς διατάξεις 
τῆς προηγουμένης παραγράφου. Καθεστώς ὅμως σημαίνει δομημέ-
νην κανονιστικῶς μορφήν διοικήσεως περιλαμβάνουσαν ὁλόκληρον 
πλέγμα δικαιωμάτων καί ὑποχρεώσεων, τοῦ ὁποίου τό σύνολον ὡς 
θεσμός ἀναγνωρίζεται συν ταγματικῶς ὡς καλῶς ἔχον. Δέν εἶναι νο-
ητόν νά ἐκληφθῆ ὅτι τό ἐκκλησιαστικόν καθεστώς τῶν ἐν Ἑλλάδι 
Ἱερῶν μητροπόλεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου περιορίζεται 
εἰς μόνην τήν συμμετοχήν αὐτῶν εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱεραρ-

83. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 374.
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χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί εἰς τήν κατ’ ἴσον ἀριθμόν 
συμμετοχήν αὐτῶν εἰς τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον αὐτῆς. Τοιαύτη 
ἐλλιπεστάτη ρύθμισις δέν συνιστᾶ τήν ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Συν τάγματι 
ἔννοιαν τοῦ “καθεστῶτος”»84. 

Εἶναι φανερό στό παραπάνω ἀπόσπασμα ὅτι ἑρμηνεύεται ἡ συν-
ταγματική διάταξη γιά τά διάφορα ἐκκλησιαστικά «καθεστῶτα» πού 
ὑπάρχουν στήν Ἑλλάδα. Ὡς εἶναι γνωστό, στήν Ἑλληνική Ἐπικρά-
τεια ἔχουμε διαφορετικές ἐκκλησιαστικές διοικήσεις. Ἡ Ἡμιαυτό-
νομη Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, οἱ μητροπόλεις τῆς Δωδεκανήσου πού 
ἀνήκουν στό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, τό Ἅγιον Ὄρος, καί οἱ μη-
τροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν. Καθεστώς λοιπόν ἐκκλησιαστικό κατά 
τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο εἶναι: «Καθεστώς ὅμως σημαίνει δο-
μημένην κανονιστικῶς μορφήν διοικήσεως περιλαμβάνουσαν ὁλό-
κληρον πλέγμα δικαιωμάτων καί ὑποχρεώσεων, τοῦ ὁποίου τό σύ-
νολον ὡς θεσμός ἀναγνωρίζεται συν ταγματικῶς ὡς καλῶς ἔχον. Δέν 
εἶναι νοητόν νά ἐκληφθῆ ὅτι τό ἐκκλησιαστικόν καθεστώς τῶν ἐν 
Ἑλλάδι Ἱερῶν μητροπόλεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου πε-
ριορίζεται εἰς μόνην τήν συμμετοχήν αὐτῶν εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον 
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί εἰς τήν κατ’ ἴσον 
ἀριθμόν συμμετοχήν αὐτῶν εἰς τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον αὐτῆς. 
Τοιαύτη ἐλλιπεστάτη ρύθμισις δέν συνιστᾶ τήν ἐν τῷ Ἑλληνικῷ 
Συν τάγματι ἔννοιαν τοῦ “καθεστῶτος”»85. Καταλήγον τας γιά τά νο-
μικά κωλύματα πού παρουσιάζον ται ἀπό τή Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο 
γιά τήν τήρηση τῶν ὅρων τῆς πράξεως τοῦ 1928, τό Οἰκουμενικό 
πατριαρχεῖο, θεωρεῖ ὅτι τό θέμα εἶναι ἐκκλησιαστικό, ἐκκλησιολο-
γικό καί κανονικό καί ὡς ἐκ τούτου δέν ἀν τιμετωπίζεται ἀπό τήν 
πολιτική νομοθεσία86. 

84. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 374.

85. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 374.

86. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 374: «παραλείπομεν τήν εἰδικήν ἀν τίκρουσιν τῶν ἀναφερο-
μένων εἰς τήν διά λόγους καθαρῶς νομικούς μή ἰσχύν, κατά τά ἐν τῷ γράμματι 
ὑποστηριζόμενα, τῶν πλείστων ἐκ τῶν λοιπῶν ρυθμίσεων τῆς πατριαρχικῆς καί 
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Γιά τήν ἀν τίκρουση τῶν ἐπιχειρημάτων πού ἀφοροῦν τήν ἑρμη-
νεία τῆς πράξεως τοῦ 1928 ἀλλά καί τῶν τροποποιήσεων τοῦ 1929 
πού ἐπικαλεῖται ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο ἐπισημαίνει ὅτι αὐτές οἱ τροπο-
ποιήσεις δέν ἀναφέρον ται στήν οὐσία τοῦ θέματος. Ἄν συνεξεταστεῖ 
ὁ Ε΄ ὅρος τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξης μέ τίς τροπο-
ποιήσεις τοῦ 1929, διαπιστώνεται ὅτι ἐπί τῆς οὐσίας εἶναι ἔγκριση 
καθώς ὁ Οἰκουμενικός πατριάρχης ἔχει τή δυνατότητα νά εἰση-
γεῖται τή διαγραφή ἤ τήν ἐγγραφή στόν Κατάλογο. Εἰδικότερα ἐπι-
σημαίνεται: «Ἄν καί δέν χρησιμοποιεῖται ἐν προκειμένῳ ἡ λέξις 
“ἔγκρισις” εἶναι προφανές ὅτι κατ’ οὐσίαν περί αὐτῆς πρόκειται, 
διότι ἡ πρότασις προσθήκης ὀνομάτων ἐκλογίμων, συνεπαγομένη 
τήν ὑποχρεωτικήν συμπερίληψιν αὐτῶν, ἐφ’ ὅσον ἔχουν τά νόμιμα 
καί κανονικά προσόν τα, συνιστᾶ ἄμεσον μή ἔγκρισιν τοῦ ἐλλιποῦς 
κατά τά ὀνόματα τῶν προτεινομένων καταλόγου, ἐνῶ ἡ διαγραφή 
τῶν προτεινομένων ὡς διαγραπτέων συνιστᾶ μή ἔγκρισιν τοῦ κα-
ταλόγου ὡς πρός τήν ἐν αὐτῷ συμπερίληψιν αὐτῶν, τέλος δέ ἡ μή 
πρότασις διαγραφῆς ἤ ἐγγραφῆς συνιστᾶ ἔγκρισιν τοῦ καταρτισθέν-
τος καταλόγου»87. 

παράλληλα διασαφηνίζεται ὅτι τό ἐθιμικό δίκαιο δέν μπορεῖ νά 
κα ταργήσει τίς κανονικές διατάξεις. Ἡ ἄποψη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συ νόδου, ὅτι τό δίκαιο τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου «ἀπωλέσθη 
λόγῳ ἀχρησίας, ἕως ἄν ἦτο ἀστικόν δικαίωμα ὑποκείμενον εἰς παρα-
γραφήν», εἶναι ἀβάσιμη κατά τό πατριαρχικό Γράμμα. Ἀναφέρον ται 
περιπτώσεις κατά τήν πορεία τῶν ἐτῶν ὅπου πολλές κανονικές δια-
τάξεις τῆς πράξης ἐφαρμόστηκαν, ἀλλά συγχρόνως καί ὅταν δέν 
τηρήθηκαν, κάτι πού ὀφείλειται καί σέ «τυχόν ἐξ εἰδικῶν λόγων ἀνο-
χή τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ὡς πρός τήν παράλειψιν τηρή-
σεων ὁρισμένων προβλέψεων αὐτῆς», δέν σημαίνει ὅτι καταργήθη-

Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928, διότι ἀφ’ ἐνός μέν τό ἀσταθές τῆς νομικῆς ἐπιχει-
ρηματολογίας κατεδείχθη ἤδη διά τῶν προεκτεθέν των ὀλίγων, ἀφ’ ἑτέρου δέ 
διότι τό θέμα εἶναι ἐκκλησιαστικόν, ἐκκλησιολογικόν καί κανονικόν καί δέν ἀν-
τιμετωπίζεται διά τῆς κοσμικῆς νομοθεσίας, ἐχούσης ἐπιφανειακούς καί ἐγκοσμί-
ους σκοπούς».

87. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 372.

-4-Kamperis-Orthodoxi Theologia_no 23.indd   131 13/11/2020   10:01:32 πµ



ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΘΕΩΝΑΣ ΚΑΜπΕΡΗΣ 

132

καν88. Ἐν τέλει, ἡ πράξη τοῦ 1928 σύμφωνα μέ τό πατριαρχικό Γράμ-
μα ἦταν ἕνα σοφό κείμενο πού παρεῖχε τήν ἀπαιτούμενη ἑνότητα γιά 
τό Γένος. Ἄν ὅμως θεωρηθεῖ ὅτι ἔφθασε ὁ καιρός γιά τροποποιήσεις, 
τότε κατά τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο: «Ἐάν ὄν τως ἐπέστη καιρός 
ἀνατροπῆς τῆς προσωρινῆς ταύτης ρυθμίσεως, ὡς φαίνεται ἐπ’ ἐσχά-
των ἐπιδιωκόμενον, τό ἀποτέλεσμα δέν θά ἦτο ἡ ἀν τικανονική καί 
αὐθαίρετος προσάρτησις τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἐπαρχιῶν τῆς μητρός Ἐκ-
κλησίας εἰς τήν Ἁγιωτάτην “Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος”, 

88. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 373: «Βεβαίως ἰσχυρίζεται ἀβασίμως, ὅτι τό δίκαιον αὐτό 
ἀπωλέσθη λόγῳ ἀχρησίας, ὡς ἐάν ἦτο ἀστικόν δικαίωμα ὑποκείμενον εἰς παρα-
γραφήν. παραγνωρίζει ὅμως ὅτι ἡ πραγματική βάσις τοῦ ἐν λόγῳ ἰσχυρισμοῦ 
αὐτῆς εἶναι ἀνακριβής, διότι ὁ ἀείμνηστος προκάτοχος ὑμῶν κυρός Σεραφείμ δίς 
τοὐλάχιστον, ὡς προέκυψεν ἐκ δειγματοληπτικῆς ἐρεύνης ἐν τοῖς ἀρχείοις τοῦ 
Οἰ  κουμενικοῦ πατριαρχείου, ἀπέστειλεν ἡμῖν, διά τῶν ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 312/ 
14.01.1975 καί 330/22.01.1976 γραμμάτων αὐτοῦ, προκειμένης πληρώσεως τῶν 
χηρευουσῶν τότε Ἱερῶν μητροπόλεων Ἰωαννίνων καί Γρεβενῶν, τόν κατάλογον 
τῶν δι’ αὐτάς ἐκλόγιμων, μέ τήν ρητή μνείαν “πρός ἔγκρισιν”.

Ἐπί πλέον δέ καί χωρίς ἡ τῶν κατωτέρω μνεία νά σημαίνῃ ὅτι μόναι αἱ ἐπο-
μένως ἀναφερόμεναι περιπτώσεις ἐφαρμογῆς ὑπάρχουν, ἤ ὅτι τό κῦρος τῆς εἰρη-
μένης πατριαρχικῆς πράξεως τοῦ ἔτους 1928, ἀπόλλυται ἐκ τῆς τυχόν μή ἐφαρ-
μογῆς αὐτῆς, ρητέον ὅτι ἐκ προχείρου δειγματοληπτικῆς ἐπίσης ἐρεύνης διεπι-
στώθη ὅτι εἰς πλείστας ὅσας περιπτώσεις ἐτηρήθησαν οἱ ὅροι αὐτῆς:

α) Ἀπέστειλεν ὁ προκάτοχος Ὑμῶν “κατά τά ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικῶς καί πο-
λιτικῶς κυρωθεῖσι γενικοῖς ὅροις καί ἰδίᾳ τῷ Ζ΄ ὅρῳ τῆς πατριαρχικῆς καί Συνο-
δικῆς πράξεως τοῦ 1928 διαγορευόμενα” τό τε ύπόμνημα τῆς ἐκλογῆς καί τήν 
κατά τήν χειροτονίαν Ἀρχιερατικήν ὁμολογίαν πίστεως τοῦ μητροπολίτου Χίου, 
ψαρῶν καί Οἰνουσῶν Νικηφόρου (1979) κ.λπ.

β) Ὑπεβλήθησαν, “συνωδᾷ τῇ πατριαρχικῇ καί Συνοδικῇ πράξει τοῦ 1928”, 
ἐκθέσεις πεπραγμένων τῶν μητροπολιτῶν Ἀλεξανδρουπόλεως (ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 
598/03.02.1971), μαρωνείας (ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 109/1955, 233/1970, 222/1971, 
65/1972, 293/1973, 257/1976), μηθύμνης (ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 417/1970, 150/1973), 
μυτιλήνης (ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 652/1960, 2141/1962, 1534/1970, 661/1973), παραμυ-
θίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου (ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 2321/1958, 2843/1959), Σισανίου 
καί Σιατίστης (ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 484/1961), Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου (ὑπ’ 
ἀριθ. πρωτ. 269/1973, 677/1973) κ.λπ. καί

γ) Ὑπεβλήθη, ώσαύτως εἰς ἐφαρμογήν τῶν σχετικῶν ὅρων τῆς πατριαρχικῆς καί 
Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928, πλῆθος ἀναφορῶν ὑπό Ἱερωτάτων Ἱεραρχῶν τοῦ 
κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, ποιμαινόν των Ἱερᾶς μητροπόλεις ἐν 
Ἑλλάδι, περί διαφόρων θεμάτων ἀναγόμενων εἰς τήν ἁρμοδιότητα αὐτοῦ, ἤτοι περί 
ἐκλογῆς ἡγουμενοσυμβουλίων Ἱερῶν πατριαρχικῶν καί Σταυροπηγιακῶν μονῶν».

-4-Kamperis-Orthodoxi Theologia_no 23.indd   132 13/11/2020   10:01:32 πµ



Tό ζήτήμα τῶν νέῶν Χῶρῶν

133

ἀλλ’ ἡ ἀναβίωσις τῆς πρό τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως 
τοῦ 1928 καταστάσεως»89.

Καταλήγον τας, στό πατριαρχικό Γράμμα, ἐπισημαίνον ται τά αἴτια 
τῆς παρούσης κρίσεως μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, γιά τά ὁποῖα δέν 
εὐθύνεται τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο. Ἐνδεικτικά ἀναφέρον ται: «Ἡ 
παροῦσα κρίσις δέν προεκλήθη λόγῳ ἐνεργειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
πατριαρχείου διά τήν μεταβολήν τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς 
πράξεως τοῦ 1928, ἄλλα ὑπό ἐνίων ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι διά πολλῶν διαδοχικῶν ἐνεργειῶν πειρῶν ται 
ὅπως ἀλλοιώσουν τό ἰσχύον θεσμικόν πλαίσιον καί ὅπως ἀποσπά-
σουν τάς ἐν Ἑλλάδι Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ἀπ’ 
αὐτοῦ διά τετελεσμένων ἀν τικανονικῶν γεγονότων. Ἐνδεικτικῶς ἀνα-
     φέρομεν: α) τήν σκόπιμον ἀλλοίωσιν διά νομικῶν προσχημάτων τῆς 
καθιερωμένης κανονικῆς μνημονεύσεως τοῦ πατριαρχικοῦ Ὀνόματος 
εἰς τό “ἐν πρώτοις μνήσθητι...” ὑπό τῶν Ἱεραρχῶν τῶν ἐπαρχιῶν τῶν 
Νέων Χωρῶν, ἀν τί τῆς κανονικῆς καί δι’ ἐγκυκλίου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τοῦ ἔτους 1928 καθιερωμένης κανονικῆς μνημονεύσεως 
ὡς “Ἀρχιεπισκόπου καί πατριάρχου ἡμῶν ...”· β) τήν καινοφανῆ, κα-
νονικῶς καί ἐκκλησιολογικῶς ἀπαράδεκτον προσφώνησιν ἐκτός τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ὡς ποι-
μενάρχου, ἤ καί ὡς “Ἀρχιεπισκόπου” τῶν ἐν ταῖς Νέαις Χώραις Ἐ παρ-
χιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου· γ) τήν ἀναφοράν ὑπό τῆς Ὑμετέρας 
μακαριότητος κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ ἀειμνήστου μη-
τροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ παν τελεήμονος ὡς “Ἱεράρχου τῆς 
αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος”· δ) τήν ἀν τικανονικήν μνη-
μόνευσιν τοῦ Ὀνόματος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κατά τάς ἐνθρο-
νίσεις τῶν Ἱεραρχῶν τῶν Νέων Χωρῶν, ἀλλά καί ὑπό Ἱεραρχῶν αὐ-
τῶν τε καί τῆς αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος “εἰς τό ἐν πρώ-
τοις μνήσθητι...”»90. μετά τίς εὐχές πού παρατίθεν ται στό τέλος τοῦ 
Γράμματος γιά τή λύση τῆς κρίσεως τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο 
ζητᾶ ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νά ἐπανεξετάσει τίς θέσεις τῆς 

89. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 371. 

90. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 375. 
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καί νά στείλει τόν Κατάλογο πρός ἔγκριση, μέ τή διασαφηνισμένη 
πλέον τῆς ἔννοια, ἐν συνεχείᾳ τοῦ προηγουμένου πατριαρχικοῦ 
Γράμ  ματος91.

μετά ἀπό τήν ἀν ταλλαγή αὐτῶν τῶν ἐπιστολῶν ἀλλά καί τήν 
ἐνημέρωση τῆς πολιτειακῆς ἡγεσίας τῆς Ἑλλάδος92 καί τῶν μητρο-
πολιτῶν τῶν Νέων Χωρῶν ἀπό τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο93, ἀνε-
λήφθησαν προσπάθειες ἐκτόνωσης τῆς κρίσης μέ πρωτοβουλία τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀλλά καί ἀπό τήν Ἑλληνική πολιτεία μέ 
συναν τήσεις στό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο ἐκπροσώπων τῶν δύο 

91. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 375-376: «Ἀναπολοῦμεν δέ ὅσα Ὑμεῖς γραπτῶς καί προφορικῶς 
ἐδηλώσατε κατά τήν ἀνάρρησιν Ὑμῶν εἰς τόν Θρόνον καί διά τῶν Εἰρηνικῶν Ὑμῶν 
γραμμάτων περί τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς ἀγάπης πρός τήν μητέρα Ἐκκλησίαν καί 
τῆς παροχῆς εἰς αὐτήν πάσης ὑποστηρίξεως ἐν τῇ ἐπιτελέσει τῆς ἐπιπόνου διακο-
νίας αὐτῆς καί συγκρίνον τες αὐτά πρός τήν τελικήν στάσιν τῆς ἧς προεδρεύετε 
Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπί τοῦ ἀνακύψαν τος θέματος τῆς πιστῆς τηρήσεως τῆς 
πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928, προβληματιζόμεθα κατά πόσον οἱ 
ἀγαθοί τότε λόγοι καί αἱ εἰλικρινεῖς προθέσεις ἀν ταποκρίνον ται πρός τάς σημερι-
νάς τάσεις καί πράξεις. Ἀλλ’ ἕως αἰῶνος οὐκ ἐκκακοῦμεν. Θέλομεν νά πιστεύωμεν 
ὅτι ἄνευ ἐνδελεχοῦς βασάνου ἐγράφησαν ὅσα ἐγράφησαν καί ὅτι συνεπῶς μετά 
βαθυτέραν μελέτην καί ἐπανεξέτασιν ἐν συνεδρίᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχί-
ας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θέλετε ἀποκαταστήσει τήν κανονικήν τάξιν καί 
τηρήσει ἐπακριβῶς κατά πάν τας τούς ὁρισμούς αὐτῆς τήν εἰρημένην πατριαρχικήν 
καί Συνοδικήν πρᾶξιν τοῦ ἔτους 1928 περί ἀναθέσεως ἐπιτροπικῶς τῆς διοικήσεως 
τῶν ἐπαρχιῶν τῶν λεγομένων Νέων Χωρῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, 
ἐπαναποστέλλον τες τόν εἰρημένον κατάλογον τῶν πρός ἀρχιερατείαν διά τάς Ἱε-
ράς μητροπόλεις Θεσσαλονίκης καί Ἐλευθερουπόλεως ἐκλογίμων πρός ἔγκρισιν 
ὑπό τήν προεκτεθεῖσαν ἀποσεσαφηνισμένην ἔννοιαν, ἐν συνεχείᾳ δέ καί ὅσα 
διαλαμβάνον ται εἰς αὐτήν καί ὑπομιμνήσκον ται διά τοῦ ἀπό α΄ Φεβρουαρίου 

΄
ββ΄ 

ἡμετέρου Γράμματος, πρός αἰσχύνην τοῦ πονηροῦ, τοῦ θελήσαν τος νά ἐνσπείρη 
ζιζάνια εἰς τάς σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἡμῶν καί πρός ἀποφυγήν ἀνεπιθυμήτου 
κρίσεως εἰς αὐτάς. Τά ἀνωτέρω ἀπό τῆς μητρός Ἐκκλησίας ἀνακοινούμενοι, πε-
ριπτυσσόμεθα τήν Ὑμετέραν φίλην μακαριότητα καί τούς περί Αὐτήν ἀγαπητούς 
ἐν Χριστῷ ἀδελφούς φιλήματι ἁγίῳ καί διατελοῦμεν μετά βαθείας τῆς ἐν Κυρίῳ 
ἀγάπης καί τιμῆς ἐξαιρέτου».

92. μητροπολίτου Σεβαστείας Δημητρίου, Ἡ πατριαρχική καί Συνοδική πρᾶ-
ξις τοῦ 1928 παρακωλυωμένη τοῖς ὅροις. Ἐπί τῇ βάσει τοῦ πατριαρχικοῦ καί 
Συνοδικοῦ ἀρχείου, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 697-699.

93. μητροπολίτου Σεβαστείας Δημητρίου, Ἡ πατριαρχική καί Συνοδική πρᾶ-
ξις τοῦ 1928 παρακωλυωμένη τοῖς ὅροις. Ἐπί τῇ βάσει τοῦ πατριαρχικοῦ καί 
Συνοδικοῦ ἀρχείου, ὅ.π., σελ. 699-707.
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πλευρῶν. Ὅπως φαίνεται καί ἀπό τό ἀνακοινωθέν πού ἐξέδωσε τό 
Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο στίς 22 Ὀκτωβρίου 200394 ἔγινε μιά πρώ-
τη συζήτηση καί ἐτέθησαν προτάσεις γιά τήν ἐπίλυση τοῦ θέματος, 
οἱ ὁποῖες ὅμως χρήζουν ἐπεξεργασίας καί συνοδικῆς ἐγκρίσεως ἑκα-
τέρωθεν, καί ἔτσι δέν ἐπῆλθε καμμία συμφωνία. μέ ἑπόμενο ἀνα-
κοινωθέν τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου τήν 1η Νοεμβρίου 200395 

94. Ἀνακοινωθέν Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου 22ας Ὀκτωβρίου 2003: https://
www.patriarchate.org/home: «Ἀνακοινοῦται ὅτι σήμερον, Τετάρτην, 22 Ὀκτωβρί-
ου, ὁ Οἰκουμενικός πατριάρχης ἐδέχθη κατόπιν αἰτήσεώς των τούς Σεβ. μητρο-
πολίτας πειραιῶς κ. Καλλίνικον καί Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιον, καί 
τούς Ἐν τιμοτάτους κυρίους Σταῦρον ψυχάρην καί Ἀρίστον Κασμίρογλου, παρου-
σίᾳ τῶν Σεβ. μητροπολιτῶν τοῦ Θρόνου πέργης κ. Εὐαγγέλου, Τυρολόης καί 
Σερεν τίου κ. παν τελεήμονος, περγάμου κ. Ἰωάννου καί Σεβαστείας κ. Δημητρίου.

Κατά τήν συνάν τησιν ταύτην ἐγένετο συζήτησις ἐπί τοῦ ἀνακύψαν τος ζητή-
ματος μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
κατά τήν ὁποίαν ἐτέθησαν ὑπ’ ὄψιν τοῦ παναγιωτάτου ὑπό τῶν ἐξ Ἀθηνῶν 
ἐπισκεπτῶν ὡρισμέναι σκέψεις καί προτάσεις περί τῆς λύσεως τοῦ προβλήματος 
τούτου. Αἱ προτάσεις αὗται ἐξητάσθησαν ἐν πνεύματι καλῆς θελήσεως, οὐδεμία 
δέ συμφωνία ἐπετεύχθη ἐπ’ αὐτῶν, κριθέν τος ὅτι τό ὅλον θέμα χρήζει ἐπεξεργα-
σίας καί Συνοδικῆς ἑκατέρωθεν ἀποφάσεως. Φανάριον, 22 Ὀκτωβρίου 2003 Ἐκ 
τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου».

95. Ἀνακοινωθέν Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου 1ης Νοεμβρίου 2003: https://
www.patriarchate.org/home: «Ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ἀνακοινοῦν ται 
τά ἀκόλουθα: 1. Ἡ Α.Θ. παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός πατριάρχης κ.κ. Βαρθολο-
μαῖος, ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ Του, ὅπως ἐξευρεθῆ λύσις εἰς τό προσφάτως ἀνακύψαν, ὡς 
μή ὤφειλε, καί ὄχι ἐξ ὑπαιτιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, ζήτημα εἰς 
τάς σχέσεις τῆς μητρός Ἐκκλησίας μετά τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
ἀπεδέχθη πρότασιν, ἡ ὁποία τοῦ ὑπεβλήθη ὑπό τῶν Σεβ. μητροπολιτῶν πει-
ραιῶς κ. Καλλινίκου καί Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου, ὡς καί τῶν Ἐν τιμοτάτων κυ-
ρίων Σταύρου ψυχάρη καί Ἀρίστου Κασμίρογλου, οἱ ὁποῖοι Τόν ἐπεσκέφθησαν 
πρός τοῦτο εἰς τήν ἐν Φαναρίῳ ἕδραν Του τήν 22αν Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ὅπως διε-
ξαχθοῦν ἐν Ἀθήναις ἄτυποι συνομιλίαι πρός ἐξεύρεσιν τρόπου ὑπερβάσεως τῆς 
δημιουργηθείσης κρίσεως. Εἰς τάς συνομιλίας ταύτας ἀπεφασίσθη νά συμμετά-
σχουν οἱ ἀνωτέρω μετά τοῦ Σεβ. μητροπολίτου περγάμου κ. Ἰωάννου, Διευθυν-
τοῦ τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ἐν Ἀθήναις.

2. Κατά τάς συνομιλίας ταύτας αἱ ὁποῖαι διεξήχθησαν ἐν πειραιεῖ καί Ἀθήναις 
ἀπό 29ης ἕως 30ῆς Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρ-
χείου ἐκφράζων πιστῶς, ὄχι προσωπικάς αὐτοῦ ἀπόψεις, ἀλλά συγκεκριμένας 
ἐν τολάς τῆς μητρός Ἐκκλησίας, διέγραψε τά ὅρια τῶν δυνατῶν ὑποχωρήσεων 
ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου προκειμένου νά ἐπιτευχθῆ ἡ ὑπό πάν-
των ἐπιθυμητή λύσις τοῦ ἀνακύψαν τος προβλήματος. Ἀτυχῶς, παρά τάς γενο-
μένας ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ὑποχωρήσεις, αἱ προτάσεις 
αὐτοῦ δέν ἐγένον το δεκταί ὑπό τῶν ἐν διαβουλεύσει μετά τοῦ μακαριωτάτου 
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ἐμφανίζεται τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο ἀναζητών τας τή λύση μέ 
τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, νά ἀποδέχεται τήν ἔναρξη συνομιλιῶν 
μεταξύ τῶν ἀν τιπροσωπειῶν τῶν δύο Ἐκκλησιῶν στήν Ἀθήνα στίς 
29 καί 30 Ὀκτωβρίου 2003. Κατά τή συζήτηση πού διεξήχθη, τό 
Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο «διέγραψε τά ὅρια τῶν δυνατῶν ὑποχω-
ρήσεων ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου προκειμένου νά 
ἐπιτευχθῆ ἡ ὑπό πάν των ἐπιθυμητή λύσις τοῦ ἀνακύψαν τος προ-
βλήματος», ἀλλά οἱ συνομιλίες ἀπέβησαν ἄκαρπες καθώς «κατέστη 
δέ σαφές ὅτι ἡ ἑτέρα πλευρά δέν προτίθεται νά δεσμευθῆ εἰς τήν 
τήρησιν πάν των τῶν ὅρων τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πρά-
ξεως, ἐπί τῆς ὁποίας στηρίζεται τό ἰσχύον ἐν Ἑλλάδι ἐκκλησιαστικόν 
καθεστώς, ἀπαιτοῦσα μάλιστα ὅπως, ἀν τί τῆς προβλεπομένης ὑπό 
τῆς ὡς ἄνω πράξεως ἐγκρίσεως ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχεί-
ου τοῦ καταλόγου τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων διά τάς ἐν 
Βορείῳ Ἑλλάδι καί Αἰγαίῳ ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου (τάς 
λεγομένας τῶν Νέων Χωρῶν), ἀν τιστρέψη τά πράγματα καί θέσει 
τήν πατριαρχικήν ἔγκρισιν ὑπό τήν ἔγκρισιν τῆς Ἱεραρχίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Tό ἀνακοινωθέν καταλήγει στό ὅτι δέν 
ἐπῆλθε καμμία συμφωνία καί εὔχεται στή λύση του προσβλέπον τας 
στήν κρίση τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

παράλληλα ἐκδίδεται ἀνακοινωθέν ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, πού ἀπηχεῖ τίς ἀπόψεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συ-
νόδου γιά τήν προαναφερθεῖσα συνάν τηση γιά τήν ἐξεύρεση λύ-

Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν διατελούν των συνομιλητῶν αὐτοῦ, κατέστη δέ σαφές ὅτι 
ἡ ἑτέρα πλευρά δέν προτίθεται νά δεσμευθῇ εἰς τήν τήρησιν πάν των τῶν ὅρων 
τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως, ἐπί τῆς ὁποίας στηρίζεται τό ἰσχύον 
ἐν Ἑλλάδι ἐκκλησιαστικόν καθεστώς, ἀπαιτοῦσα μάλιστα ὅπως, ἀν τί τῆς προ-
βλεπομένης ὑπό τῆς ὡς ἄνω πράξεως ἐγκρίσεως ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατρι-
αρχείου τοῦ καταλόγου τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων διά τάς ἐν Βορείῳ 
Ἑλλάδι καί Αἰγαίῳ ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου (τάς λεγομένας τῶν Νέων 
Χωρῶν), ἀν τιστρέψη τά πράγματα καί θέσει τήν πατριαρχικήν ἔγκρισιν ὑπό τήν 
ἔγκρισιν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

3. Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον ἐκφράζει τήν λύπην 
του, διότι, παρά τήν ἐπιδειχθεῖσαν ἐκ μέρους του καλήν θέλησιν πρός διάλογον, 
ἡ ἀνακύψασα διαφωνία μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται, 
προσβλέπει δέ εἰς τήν ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος στήριξιν τῶν δικαίων τῆς μητρός ὅλων ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἐν τῇ πεποι-
θήσει ὅτι θά κατισχύσῃ ἐν τέλει ἡ ἀλήθεια καί τό δίκαιον. Ἐν τοῖς πατριαρχείοις, 
τῇ 1ῃ Νομεβρίου 2003».
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σης96. Ἀφοῦ ἀρχικά εὐχαριστήσει τούς πρωταγωνιστές αὐτῶν τῶν 

96. Ἀνακοινωθέν Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου 3ης Νοεμβρίου 2003: μητροπολί-
του Σεβαστείας Δημητρίου, Ἡ πατριαρχική καί Συνοδική πρᾶξις του 1928 πα-
ρακωλυωμένη τοῖς ὅροις. Ἐπί τῇ βάσει τοῦ πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ ἀρχείου, 
Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 708-710: «Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος κατά τήν σημερινή 
ἔκτακτη Συνεδρία Της ἐνημερώθηκε τόσο ἀπό τόν μακαριώτατο ὅσο καί ἀπό 
τόν Σεβασμιώτατο μητροπολίτη πειραιῶς κ. Καλλίνικο γιά τίς συνθῆκες μέ τίς 
ὁποῖες ἀνέλαβε ὁ ἴδιος μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο μητροπολίτη Δημητριάδος 
καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιο ἄτυπη μεσολαβητική προσπάθεια πρός τόν παναγιώτα-
το Οἰκουμενικό πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, ὥστε νά ἐπιλυθεῖ μέ εἰρηνική κοινή 
ἀποδοχή τό ζήτημα τό ὁποῖο ἀνέκυψε περί τῶν Ἱερῶν μητροπόλεων τῶν Βο-
ρείων Ἐπαρχιῶν καί περί τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἐνεργείας αὐτῆς ὡς καί ἐκείνης 
ἡ ὁποία ἀνελήφθη ἀπό τούς κ.κ. Σταῦρο ψυχάρη καί Ἀρίστο Κασμίρογλου.

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος μετά ἀπό διεξοδική μελέτη τοῦ ὅλου ζητήματος 
ἀποφάσισε τά ἀκόλουθα:

1. Οἱ παράλληλες διαμεσολαβήσεις πού ἀνελήφθησαν ἀπό τούς Σεβασμιωτά-
τους μητροπολῖτες πειραιῶς κ. Καλλίνικο καί Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. 
Ἰγνάτιο ὡς καί τῶν κ.κ. Σταύρου ψυχάρη καί Ἀρίστου Κασμίρογλου ὑπῆρξαν 
βέβαια ἄτυπες ἀλλά καί εὐπρόσδεκτες, καθ’ ὅσον ἀπέβλεπαν στήν ἀναζήτηση 
εὐκταίας εἰρηνικῆς λύσεως κοινῆς ἀποδοχῆς. Γι’ αὐτό ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος 
ἐκφράζει τίς εὐχαριστίες Της πρός τά μέλη τῶν δύο ἄτυπων ἀποστολῶν.

2. Κατά τίς συνομιλίες πού διεξήχθησαν στό Φανάρι ὑπό τήν προεδρία τοῦ 
παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου οἱ ἑκατέρωθεν συνο-
μιλητές συνέκλιναν στίς ἑξῆς βασικές ἀρχές:

Τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀποδέχον ται καί 
συμφωνοῦν στά ἀκόλουθα σημεῖα, πού ἀφοροῦν στίς σχέσεις τους καί ἰδιαιτέρως 
στό ἐκκλησιαστικό καθεστώς τῶν Ἱερῶν μητροπόλεων τῶν ‘Νέων Χωρῶν’.

ι. Τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀναγνωρίζουν 
τό ὑφιστάμενο καθεστώς τῶν Ἱερῶν μητροπόλεων αὐτῶν. Οὔτε τό Οἰκουμενικό 
πατριαρχεῖο ἐπιθυμεῖ νά ἄρει τήν ‘ἐπιτροπικήν’ ἀνάθεση τῆς διοικήσεως τῶν 
Ἱερῶν μητροπόλεων ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, οὔτε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπιδιώκει ἤ ἐπιθυμεῖ 
τήν ἀνατροπή καί μεταβολή αὐτοῦ.

ιι. Γιά τό θέμα τῆς ἀποστολῆς τοῦ Καταλόγου τῶν πρός Ἀρχιερατεία Ἐκλό-
γιμων ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, ἡ μέν 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀναγνωρίζει τήν ὑποχρέωσή Της γιά ὑποβολή τοῦ Κα-
ταλόγου τῶν πρός Ἀρχιερατεία Ἐκλόγιμων γιά τίς Ἱερές μητροπόλεις τῶν ‘Νέων 
Χωρῶν ’ γιά ἐνημέρωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου γιά προσθῆκες μέσῳ τοῦ 
μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος καί διαγραφές κατά 
Νόμον. Τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο ἀποδέχεται ὅτι θά ἀσκήσει τό δικαίωμα 
αὐτό σύμφωνα μέ τίς προβλέψεις τοῦ Νόμου ‘περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς 
Ἐκ κλησίας τῆς Ἑλλάδος’.

ιιι. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σέβεται καί ἀναγνωρίζει τήν πατριαρχική καί 
Συνοδική πράξη τοῦ 1928 περί τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως τῶν Ἱερῶν μη-
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ἄτυπων διαμεσολαβήσεων γιά τήν εἰρήνευση τῶν δύο Ἐκκλησιῶν 
παρουσιάζει τό σχέδιο συμφωνίας πού ἐπετεύχθη στή συνάν τηση 
τῶν ἀν τιπροσωπειῶν στό Φανάρι κατά τή συνάν τησή τους στίς 22 
Ὀκτωβρίου 2003. Ἡ συμφωνία αὐτή στηρίζεται στήν ἀναγνώριση 
ἀπό τῆς πλευρᾶς καί τῶν δύο πλευρῶν τοῦ ὑφιστάμενου ἐκκλησι-
αστικοῦ καθεστῶτος τῶν μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν: «Οὔτε 
τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο ἐπιθυμεῖ νά ἄρει τήν ἐπιτροπικήν ἀνά-
θεση τῆς διοικήσεως τῶν Ἱερῶν μητροπόλεων ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συ-
νόδου τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οὔτε ἡ Ἱερά Σύ-
νοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπιδιώκει ἤ ἐπιθυμεῖ τήν ἀνα-
τροπή καί μεταβολή αὐτοῦ»97.

 Ὡς πρός τό θέμα τῆς ἀποστολῆς τοῦ Καταλόγου ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος ἀναγνωρίζει τήν ὑποχρέωσή της νά ἀποστέλλει τόν Κατά-
λογο γιά «ἐνημέρωση» τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου καί αὐ τό 
ὀφείλει νά δρᾶ στά πλαίσια τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκ κλησίας 
τῆς Ἑλλάδος: «Γιά τό θέμα τῆς ἀποστολῆς τοῦ Καταλόγου τῶν πρός 

τροπόλεων τῶν ‘Νέων Χωρῶν’ ὅπως τροποποιήθηκε. Τό Οἰκουμενικό πατριαρ-
χεῖο ἀποδέχεται τήν ἐφαρμογή τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως ὑπό 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό πλαίσιο τῆς Νομοθεσίας πού ἰσχύει στήν Ἑλλη-
νική Ἐπικράτεια.

Ἡ παροῦσα συμφωνία τελεῖ ad referendum (ἐν ἀναφορᾷ) νά ἐπικυρωθεῖ ἀπό 
τίς ἐκατέρωθεν Ἱερές Συνόδους.

3. περαιτέρω ἡ Ἱερά Σύνοδος δηλοῖ:
α. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀναγνωρίζει τό καθεστώς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 

Διοικήσεως τῶν Ἱερῶν μητροπόλεων τῶν Βορείων Ἐπαρχιῶν τῆς Ἑλλάδος καί 
ἐφαρμόζει τήν πράξη τοῦ 1928 ὅπως τροποποιηθεῖσα ἰσχύει στό πλαίσιο τῆς 
ἰσχύ ουσας στήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια Νομοθεσίας.

β. Ἡ Ἑλληνική ἔννομος τάξη συνιστᾶ γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀναγ-
καία προϋπόθεση νά ληφθοῦν ἀπό αὐτήν ἔγκυρες ἀποφάσεις.

γ. Ὁ Κατάλογος τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλόγιμων ἀποστέλλεται κατ’ ἔτος 
ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στό πατριαρχεῖο γιά ἐνημέρωση καί προκειμένου 
ὁ Οἰκουμενικός πατριάρχης νά προτείνει ὑποψηφίους γιά ἐγγραφή ἤ διαγραφή 
ἀποκλειστικῶς γιά τίς μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν μέ βάση τόν Νόμο.

4. Τά ἀνωτέρω σημεῖα ἀποδέχεται ὁμοφώνως ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος σέ μία 
ὕστατη προσπάθεια γιά ἐξεύρεση λύσεως προτείνει στό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο 
νά ἐπανέλθουν καί οἱ δύο Ἐκκλησίες σέ ὅ,τι ἴσχυε σχετικά μέ τήν πράξη τοῦ 1928 
ἀπό τοῦ 1929 ὥς τό 1997 δηλαδή ἐπί 68 χρόνια».

97. μητροπολίτου Σεβαστείας Δημητρίου, Ἡ πατριαρχική καί Συνοδική πρᾶ-
ξις τοῦ 1928 παρακωλυωμένη τοῖς ὅροις. Ἐπί τῇ βάσει του πατριαρχικοῦ καί 
Συνοδικοῦ ἀρχείου, ὅ.π., σελ. 709.
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Ἀρχιερατεία Ἐκλόγιμων ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό Οἰκου-
μενικό πατριαρχείο, ἡ μέν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀναγνωρίζει τήν 
ὑποχρέωσή Της γιά ὑποβολή τοῦ Καταλόγου τῶν πρός Ἀρχιερατεία 
Ἐκλόγιμων γιά τίς Ἱερές μητροπόλεις τῶν ‘Νέων Χω ρῶν’ γιά ἐνη-
μέρωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου γιά προ σθῆκες μέσῳ τοῦ 
μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος καί δι-
αγραφές κατά Νόμον. Τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο ἀποδέχεται ὅτι 
θά ἀσκήσει τό δικαίωμα αὐτό σύμφωνα μέ τίς προβλέψεις τοῦ Νόμου 
περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»98.

Tό τρίτο στοιχεῖο τῆς συμφωνίας ἔγκειται στήν ἀποδοχή τῆς πα-
τριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξης τοῦ 1928 ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος μετά ἀπό τίς τροποποιήσεις πού ἐπισυνέβησαν, ἐνῶ τό 
Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο ἀποδέχεται τήν ἐφαρμογή αὐτῆς τῆς 
πράξης στά πλαίσια τῆς Ἑλληνικῆς Νομοθεσίας: «Ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος σέβεται καί ἀναγνωρίζει τήν πατριαρχική καί Συνοδική 
πράξη τοῦ 1928 περί τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως τῶν Ἱερῶν μη-
τροπόλεων τῶν ‘Νέων Χωρῶν’ ὅπως τροποποιήθηκε. Τό Οἰκουμε-
νικό πατριαρχεῖο ἀποδέχεται τήν ἐφαρμογή τῆς πατριαρχικῆς καί 
Συνοδικῆς πράξεως ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό πλαίσιο 
τῆς Νομοθεσίας πού ἰσχύει στήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια»99. Αὐτοί οἱ 
ἄξονες θά πρέπει νά ἐπικυρωθοῦν καί ἀπό τίς δύο Συνόδους ὥστε 
νά ἀποκτήσουν ἰσχύ. Ἐπιπρόσθετα ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δηλώνει ὅτι ἀναγνωρίζει καί θά ἐφαρμόζει 
τήν τροποποιηθεῖσα πατριαρχική καί Συνοδική πράξη ὅπως ἰσχύει 
στήν Ἑλληνική Νομοθεσία, θά ἐφαρμόζει τήν ἑλληνική ἔννομη τάξη 
καί δεσμεύεται ὅτι θά ἀποστέλλει κατ’ ἔτος τόν Κατάλογο πρός 
Ἀρχιερατεία Ἐκλογίμων μόνο γιά τίς Νέες Χῶρες γιά ἐνημέρωση. 
Καταλήγει τό ἀνακοινωθέν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος προτείνει 
στό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο γιά τήν ἐπίλυση τῆς κρίσης νά ἐπα-
νέλθουν οἱ Ἐκκλησίες στό ὅτι γενικῶς ἴσχυε κατά τά ἔτη 1929-1997. 

Ἡ ἀπάν τηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου εἶναι ἄμεση καί 

98. μητροπολίτου Σεβαστείας Δημητρίου, Ἡ πατριαρχική καί Συνοδική πρᾶ-
ξις τοῦ 1928 παρακωλυωμένη τοῖς ὅροις. Ἐπί τῇ βάσει του πατριαρχικοῦ καί 
Συνοδικοῦ ἀρχείου, ὅ.π., σελ. 709.

99. μητροπολίτου Σεβαστείας Δημητρίου, Ἡ πατριαρχική καί Συνοδική πρᾶ-
ξις τοῦ 1928 παρακωλυωμένη τοῖς ὅροις. Ἐπί τῇ βάσει του πατριαρχικοῦ καί 
Συνοδικοῦ ἀρχείου, ὅ.π., σελ. 709.
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γίνεται μέ τήν ἔκδοση τοῦ πατριαρχικοῦ ἀνακοινωθέν τος τῆς 3ης 
Νοεμβρίου 2003100. Σ’ αὐτό τό κείμενο γίνεται φανερή ἡ δυσφορία 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου γιά τά τεκταινόμενα στίς σχέσεις 
τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. Tό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο δηλώνει ὅτι δέν 
ὀφείλεται σ’ αὐτό ἡ διακοπή τῶν συζητήσεων ἀλλά τό ὅτι στίς συ-
νομιλίες πού προηγήθηκαν καί στό ἐνυπόγραφο κείμενο πού ὑπο-
βλήθηκε ἀπό τήν ἀν τιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
ἀμφισβητοῦν ταν ὅλες οἱ διατάξεις τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς 
πράξης τοῦ 1928 καί τήν ἴδια στιγμή δέν εἶχε ἡ ἐπιτροπή ἐξουσιο-
δότηση ἀπό τό σῶμα τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

παράλληλα μ’ αὐτή τήν ἔκδοση τῶν ἑκατέρωθεν Ἀνακοινωθέν-

100. πατριαρχικό Ἀνακοινωθέν 3ης Νοεμβρίου 2003: https://www.patriarchate.
org/home: «Tό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον μέ δικαιολογημένην ὀδύνην παρακο-
λουθεῖ τήν καί πάλιν καί μάλιστα κατά τήν ἐσχάτην στιγμήν πρό τῆς συγκλήσε-
ως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπιχειρουμένην 
ἐπιμελῶς ἀποπροσανατολιστικήν προσπάθειαν ἀλλοιώσεως τοῦ δικαίου του καί 
ὑποτιμήσεως τῶν ὑπέρ εἰρήνης ἐνεργειῶν του. Καί δηλώνει κατηγορηματικῶς, 
ὅτι ἡ ἐπί ἑνός διευκρινιστικοῦ σημείου τῆς ἐφαρμογής τοῦ Ε΄ ὅρου τῆς πατριαρ-
χικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928 διατυπωθεῖσα ἐπιφύλαξίς του ἡ ἀσφαλῶς 
ἐπιδεχομένη εὐρυτέραν ἑρμηνείαν, δέν ἀποτελεῖ τήν αἰτίαν τῆς διακοπῆς τῆς 
ἀτύπου ἐν Ἀθήναις προσπαθείας του πρός ἔξοδον ἐκ τῆς ὅλης δυσαρέστου κα-
ταστάσεως. Ἡ αἰτία εἶναι ὅτι κατά τόν ἄτυπον αὐτόν διάλογον, συμφώνως πρός 
τό ἀποσταλέν εἰς τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον ἐνυπόγραφον κείμενον τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ πλεῖστοι τῶν κανονικῶν καί ἐκκλησιολογικῶν Ὅρων 
τῆς δῆθεν τροποποιηθείσης πράξεως τοῦ 1928 ἠμφεσβητήθησαν, γεγονός ἐκκλη-
σιαστικῶς ἀπαράδεκτον. Ἐπί πλέον, ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν αἱ διατυπωθεῖσαι δια-
μαρτυρίαι Ἱεραρχῶν ὅτι αἱ διμερεῖς αὐταί ἐπαφαί διεξάγον ται ἄνευ συνοδικῆς 
ἐξουσιοδοτήσεως.

πέραν δέ τῆς κατοχυρώσεως τῶν καθαρῶς ἐκκλησιαστικῶν δικαίων του, τό 
Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον δηλώνει ὅτι θεωρεῖ ὕβριν πρός αὐτό τά ὑπό τινων, 
ὡς τοῦ ἐπιτίμου προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Κωνσταν τίνου μη-
τσοτάκη, διαθρυλούμενα περί ἐθνικῶν παραμέτρων τοῦ θέματος καί δή ὅτι διά 
τοῦ ὑφισταμένου ἐκκλησιαστικοῦ καθεστῶτος ‘μοιράζεται’ η Ἑλλάς εἰς τά δύο. 
μήπως ὁ κ. πρόεδρος διεπίστωσε τοιοῦτόν τι εἰς τήν γενέτειράν του Κρήτην, 
εἰς τά Δωδεκάνησα καί εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, τά ὁποῖα ὑπάγον ται εἰς τό Οἰκουμε-
νικόν πατριαρχεῖον; 

Θά ἔδει νά γνωρίζουν οἱ πάν τες ἐκ τῆς ἀψευδοῦς ἱστορίας, ὅτι τό καί σήμερον 
ἀδικούμενον καί κατασυκοφαν τούμενον Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον διά τήν 
Ὀρθοδοξίαν καί ἰδιαίτατα διά τό Γένος ἡμῶν ὑπῆρξε καί εἶναι ‘λύτρον ἀν τί πολ-
λῶν’. Ἐν τοῖς πατριαρχείοις, τῇ 3η Νοεμβρίου 2003 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς 
Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου».
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των, διεξάγεται ἀπό τήν 1η ὥς καί τήν 6η Νοεμβρίου 2003 ἡ Ἔκτα-
κτη σύναξη τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, μέ κύριο θέμα τῆς τήν κρίση στίς σχέσεις μεταξύ τῶν δύο 
Ἐκκλησιῶν. Στίς 10 Νοεμβρίου ἀποστέλλεται πρός τόν Οἰκουμενι-
κό πατριάρχη Ἐπιστολή τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος101 ἐνημερώνον τάς τον καί ἐκθέτον τας τίς ἀποφάσεις τῆς Συνό-

101. Ἐπιστολή Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τόν Οἰκουμενικόν 
πατριάρχην Βαρθολομαῖο, 10η Νοεμβρίου 2003: Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλη-
σιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν 
σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 377-
379: «Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
ἐπιθυμοῦσα διακαῶς ἵνα συμβάλη εἰς τήν εἰρηνικήν, δικαίαν καί ἀνώδυνον διευ-
θέτησιν τοῦ ὡς μή ὤφειλε ἀνακύψαν τος, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, ζητήματος εἰς 
τάς σχέσεις μετά τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ μεγάλης Ἐκκλησίας, συνῆλθεν εἰς 
Ἔκτακτον Συνεδρίαν Αὐτῆς κατά τό τριήμερον ἀπό 4ης ἕως 6ης ὁδεύον τος μη-
νός Νοεμβρίου ἐ.ἔ., πρός λῆψιν τῶν σχετικῶν Ἀποφάσεων.

Τό Σεπτόν καί Κυρίαρχον Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
μετά πολλῆς προσοχῆς ἐνωτισθέν τῆς τε εἰσαγωγικῆς ὁμιλίας τῆς Ταπεινότητος 
ἡμῶν, ὡς καί τῶν ἐμπεριστατωμένων εἰσηγήσεων τῶν Σεβασμιωτάτων μητρο-
πολιτῶν μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. προ-
κοπίου καί Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ καί διεξελθόν μετά 
πολλῆς ἐρεύνης καί ἀκριβοῦς ἐξετάσεως τό ὡς εἴρηται ἀναφυέν πρόβλημα, ἤχθη 
εἰς τήν Ἀπόφασιν ὅπως ἐπιβεβαιώση διά μίαν εἰσέτι φοράν τόν βαθύτατον καί 
ἀδιάπτωτον σεβασμόν Αὐτοῦ πρός τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον 
ἐπιτελεῖ ἔργον διορθοδόξου καί οἰκουμενικῆς ἑνότητος. Συγχρόνως ὅμως, καί ἐν 
ὄψει τοῦ κρατοῦν τος ἐν Ἑλλάδι συστήματος τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί πολι-
τείας, ὑπεγράμμισεν ὅτι ἡ Ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἐκκλησία, παραλλήλως πρός τούς 
Ἱερούς Κανόνας, οὕστινας ἀπαρασαλεύτως φυλάσσει, ὑποχρεοῦται ἵνα τηρῆ καί 
τούς Νόμους τοῦ Κράτους, ἵνα μή προσβάλλων ται ὡς ἀκυρωτέαι αἱ Ἀποφάσεις 
τῶν Διοικητικῶν Αὐτῆς Ὀργάνων.

Ὡς ἐκ τούτου καί ἐν πιστότητι πρός τε τήν ἔννομον τάξιν τῆς ἐν τίμου ἑλλη-
νικῆς πολιτείας καί τά ἑκατέρωθεν ὑπό τῶν δύο ἡμετέρων Ἐκκλησιῶν τεθεσπι-
σμένα, ἐπεβεβαίωσε τό γεγονός ὅτι οὐδεμία πρόθεσις ὑφίσταται ἐκ μέρους τῆς 
Ἐκκλησίας ἡμῶν περί ἀλλαγῆς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καθεστῶτος τῶν λεγομένων 
Νέων Χωρῶν, διό καί Αὕτη ἐπιθυμεῖ ἵνα συνεχισθῆ ἡ ἰσχύς τῆς πατριαρχικῆς καί 
Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928. Ἡ διακήρυξις αὕτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
ὅτι οὐδόλως ἐπιδιώκει τήν ἀλλαγήν τοῦ ὑφισταμένου νομοκανονικοῦ καθεστῶτος 
διά τάς ὡς εἴρηται Ἐπαρχίας, ἔχει σαφῶς καί ἀναμφιλέκτως τήν ἔννοιαν ὅτι ἡ 
πατριαρχική καί Συνοδική πράξις τοῦ 1928 τηρεῖται ὑπ’ Αὐτῆς ἐν τῷ πλαισίῳ 
ἀφ’ ἑνός τῶν τροποποιήσεων αἵτινες κοινῇ συμφωνίᾳ μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν 
ἐπετεύχθησαν καί ἀφ’ ἑτέρου τοῦ ἰσχύον τος Νόμου 590/1977 ‘περί τοῦ Καταστα-
τικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος’.

Ὅθεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
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δου τῆς Ἱεραρχίας πού προηγήθηκε. Ἀρχικά ἐπισημαίνεται ὅτι ἐπι-
βεβαιώνει τόν σεβασμό πρός τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο καί ταυ-
τόχρονα μαζί μέ τούς Ἱερούς Κανόνες πού φυλάσσει ὑποχρεοῦται 
νά τηρεῖ καί τούς Νόμους τοῦ κράτους λόγῳ τοῦ συστήματος σχέ-
σεων Κράτους καί Ἐκκλησίας πού ἰσχύει σήμερα102. παράλληλα ἐπι-
βεβαιώνει τή θέλησή της γιά τήν τήρηση τῆς Συνοδικῆς πράξης 
τοῦ 1928 σύμφωνα μέ τίς τροποποιήσεις καί πάν τα μέσα στά πλαί-
σια τοῦ Ν. 590/1977 δηλαδή τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ ἐπιπρόσθετα ἐπισημαίνει καί τή μή ἐπιδίωξή 
της γιά τήν ἀλλαγή τοῦ ὑφιστάμενου καθεστῶτος στίς ἐν λόγῳ 

διά τῆς ἐν Ἁγίῳ πνεύματι Ἀποφάσεως Αὐτῆς, κατά τήν Συνεδρίαν τῆς 6ης 
ὁδεύον τος μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ., δηλοῖ καί αὖθις ὅτι σέβεται, ἀναγνωρίζει καί 
τηρεῖ τό διαμορφωθέν διά τῆς πράξεως τοῦ 1928 καθεστώς, ὡς τοῦτο ἰσχύει 
μέχρι σήμερον, μέ πλήρη σεβασμόν ὡσαύτως τῶν διατάξεων τοῦ Καταστατικοῦ 
Χάρτου. Κατά συνέπειαν ὁ Κατάλογος τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων θά 
ἀποστέλληται πρός τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον πρός ἄσκησιν ὑπ’ Αὐτοῦ τῶν 
δικαιωμάτων Αὐτοῦ περί ὑποδείξεως ὑποψηφίων, μόνον διά τάς Ἱεράς μητρο-
πόλεις τῶν Νέων Χωρῶν, τηρουμένων τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 17-22 τοῦ 
προ μνησθέν τος Καταστατικοῦ Χάρτου.

πρός τούτοις καί εἰς ἔνδειξιν τῆς ἀγαθῆς καί φιλαδέλφου διαθέσεως ἡμῶν 
πρός τήν Ὑμετέραν φίλην παναγιότητα, ἡ Ταπεινότης ἡμῶν προέτεινεν εἰς τό 
Σεπτόν Σῶμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ὅπως ἱκανοποιηθῆ τό γραπτόν 
αἴτημα τῆς Ὑμετέρας παναγιότητος διά τήν ἀναφοράν τοῦ Ὀνόματος Αὐτῆς 
κατά τήν Θείαν λειτουργίαν, ἀπό μέρους τῶν μητροπολιτῶν τῶν λεγομένων 
Νέων Χωρῶν, διά τοῦ ἑξῆς τύπου: ‘Ἐν πρώτοις μνήσθητι Κύριε τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που καί πατριάρχου ἡμῶν (δεῖνος)’ προστιθέμενης καί τῆς παγίας ἤδη ἀπό τοῦ 
ἔτους 1929 φράσεως ‘καί τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, τῶν ὀρθοτομούν των τόν 
λόγον τῆς Σῆς ἀληθείας’, ὅπερ καί ὁμοφώνως ἐνεκρίθη.

Ἀποστέλλον τες οὖν κατά τά ἀνωτέρω τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατεί-
αν Ἐκλογίμων, τόν ἐγκεκριμένον ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας κατά τήν 
Συνεδρίαν τῆς 1ης παρελθόν τος μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ὡς καί τό Ἀνακοινωθέν 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 6ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ. τό διαλαμβάνον τήν ληφθεῖσαν, κατά 
τά ἄνω, Ἀπόφασιν, καί ἔχον τες δι’ ἐλπίδος ὅτι, διά τῆς ἐν Ἁγίῳ πνεύματι καί διά 
μεγάλης πλειονοψηφίας ληφθείσης Ἀποφάσεως τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκ-
κλησίας τῆς Ἑλλάδος, θά καταπαύση ὁ σάλος ὅστις κλυδωνίζει ἀμφοτέρας τάς 
Ἁγιωτάτας Ἐκκλησίας ἡμῶν, οὐ μήν ἀλλά καί σκανδαλίζει τό εὐσεβές πλήρωμα 
Αὐτῶν, κατασπαζόμεθα τήν Ὑμετέραν παναγιότητα φιλήματι ἀγάπης ἐν Χριστῷ 
τῷ Θεῷ καί Σωτῆρι ἡμῶν καί διατελοῦμεν, Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ Ἀδελφός, Ὁ 
Ἀθηνῶν Χριστόδουλος, πρόεδρος Ἀθήνησι τῇ 10ῃ Νοεμβρίου 2003». 

102. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 377.
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ἐπαρχίες103. Ὡς πρός τήν ἀποστολή τοῦ Καταλόγου, ἡ ἀπόφαση 
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι σαφής: «Κατά 
συνέπειαν ὁ Κατάλογος τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων θά ἀπο-
στέλληται πρός τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον πρός ἄσκησιν ὑπ’ 
Αὐτοῦ τῶν δικαιωμάτων Αὐτοῦ περί ὑποδείξεως ὑποψηφίων, μόνον 
διά τάς Ἱεράς μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν, τηρουμένων τῶν 
διατάξεων τῶν ἄρθρων 17-22 τοῦ προμνησθέν τος Καταστατικοῦ 
Χάρτου»104, διότι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος «σέβεται, ἀναγνωρίζει 
καί τηρεῖ τό διαμορφωθέν διά τῆς πράξεως τοῦ 1928 καθεστώς, ὡς 
τοῦτο ἰσχύει μέχρι σήμερον», μέ τόν ἴδιο σεβασμό πού ἀναγνωρίζει 
καί τηρεῖ τίς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη105. 

Τέλος, ὅσο ἀφορᾶ τό θέμα τῆς μνημόνευσης τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
πατριάρχη ἀπό τούς μητροπολῖτες τῶν Νέων Χωρῶν, μετά ἀπό 
τό αἴτημα τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχη, ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας 
τό ἱκανοποιεῖ ὁρίζον τας τόν τύπο ὡς ἑξῆς: «Ἐν πρώτοις μνήσθητι 
Κύριε τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί πατριάρχου ἡμῶν (δεῖνος)» προστι-
θέμενης καί τῆς παγίας ἤδη ἀπό τοῦ ἔτους 1929 φράσεως καί τῆς 
Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, τῶν ὀρθοτομούν των τόν λόγον τῆς Σῆς ἀλη-
θείας»106. Ἡ Ἐπιστολή κατακλείεται μέ τήν ἀπόφαση γιά τήν ἀπο-
στολή τοῦ Καταλόγου πρός τήν ἄσκηση τῶν δικαιωμάτων τοῦ πα-
τριαρχείου μόνον γιά τίς Νέες Χῶρες, μέ τήν ἐλπίδα καί τίς εὐχές 
ὅτι οἱ ἀποφάσεις αὐτές πού ἐγκρίθηκαν ἀπό τήν Ἱεραρχία τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ μεγάλη πλειοψηφία θά εἰρηνεύσουν τίς 
τεταμένες ἤδη σχέσεις μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.

103. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 378.

104. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 378.

105. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 378.

106. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 378.
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2.3 Ἡ κορύφωση τῆς κρίσης

μετά τήν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
τόν Νοέμβριο, τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο δέν φάνηκε ἱκανοποιη-
μένο ἀπό αὐτή τήν ἐξέλιξη καί τίς ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἀποστέλλεται πατριαρχικό Γράμμα107 ὡς 
ἀπάν τηση. Κατά τήν πατριαρχική ἐκδοχή καί θέση ἡ ἑρμηνεία μιᾶς 

107. πατριαρχικό Γράμμα 1ης Δεκεμβρίου 2003: Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκ-
κλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα 
ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 
380-385: «μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, ἐν Χριστῷ 
τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν με-
τριότητος κύριε Χριστόδουλε, πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, τήν Ὑμετέραν σεβασμίαν μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατα-
σπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Ἐλάβομεν καί μετά τῆς δεούσης προσοχῆς ἐμελετήσαμεν τό ἀπό ι΄ Νοεμβρίου 
ἐ.ἔ. γράμμα τῆς Ὑμετέρας μακαριότητος, ὅπερ προφρόνως διεβιβάσετε τῇ μητρί 
Ἐκκλησίᾳ δι’ εἰδικῶς ἀπεσταλμένων ἀδελφῶν Ἀρχιερέων, ἐκπροσώπων τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐκ τῆς ἐπι-
σταμένης μελέτης αὐτοῦ, περιέχον τος τάς ἀποφάσεις τῆς πλειονοψηφίας τῆς 
Ἱεραρχίας, ἀνάμικτα προεκλήθησαν αἰσθήματα ἡμῖν τε καί τοῖς ἁγίοις συνοδικοῖς 
ἀδελφοῖς, διά πολλούς λόγους.

Ἐν πρώτοις ἐλύπησεν ἡμᾶς τό γεγονός, ὅτι τοιοῦτον θέμα, ὡς τό τῆς ἑρμη-
νείας μιᾶς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως, δυναμένης νά προέλθῃ αὐθεν-
τικῶς μόνον ὑπό τοῦ ἐκδόν τος αὐτήν, ἐτέθη εἰς ψηφοφορίαν, ὡς ἐάν “ἐν πλήθει 
κρίνεται ἡ ἀλήθεια”, κατά τήν σφοδρῶς ἐλεγχομένην ὑπό τε τοῦ μεγάλου Βασι-
λείου καί ὑπό συμπάσης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας θέσιν. Ἡ ψῆφος τῶν πλειόνων 
ὑπερισχύει κατά τούς ἱερούς κανόνας μόνον ἐπί θεμάτων, τά ὁποῖα κεῖν ται εἰς 
τήν ἐξουσίαν τῶν ἀποφασιζόν των διά πλειονοψηφίας. Ἐάν τά ζητήματα ἐξέρχων-
ται τῆς ἐξουσίας τῶν διά πλειονοψηφίας ἀποφασιζόν των περί αὐτῶν, ὡς εἰς τήν 
προκειμένην περίπτωσιν, εἰς οὐδέν ἰσχύει ἡ ψῆφος τῶν πλειόνων. Διό καί ὀρθῶς 
ὑπεστηρίχθη τοῦτο ὑπό μελῶν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μή 
θελησάν των νά συμπράξουν εἰς τήν λῆψιν ἀποφάσεως διά ψηφοφορίας ἐπί θέμα-
τος ἐξερχομένου τῆς δικαιοδοσίας αὐτῶν. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ ληφθεῖσα ἀπόφασις 
δέν ἔχει τήν δύναμιν νά μεταβάλῃ τά ὁριζόμενα ὑπό τῆς πατριαρχικῆς καί Συ-
νοδικῆς πράξεως τοῦ 1928.

Ἱκανοποίησιν ἐνεποίησεν ἡμῖν τό γεγονός ὅτι διά τοῦ γράμματος Ὑμῶν, 
ἐκφράζον τος καί τήν θέλησιν συμπάσης τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, ἐκδηλοῦται ὁ βαθύτατος καί ἀδιάπτωτος σεβασμός αὐτῆς πρός τό 
Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον καί δηλοῦται ἡ ἐπιθυμία αὐτῆς ὅπως συνεχισθῇ ἡ 
ἰσχύς τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928. Ἡ ἔκφρασις τῆς τοι-
αύτης ἐπιθυμίας διαλύει καί τόν πόνον, ὅστις προεκλήθη ἐκ τῆς δημοσιευθείσης 
πληροφορίας ὅτι ἠμφεσβητήθη ὑπό τινων κατά τήν συνεδρίασιν τῆς Ἱερᾶς 
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πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξης, ὅπως αὐτή τοῦ 1928, δέν μπο-

Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ κανονικότης τῆς πατρι-
αρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928.

Τήν ἱκανοποίησιν ὅμως ταύτην ἐπισκιάζει τό γεγονός ὅτι τίθεν ται ἀμφότεραι 
αἱ δηλώσεις αὗται ὑπό προϋποθέσεις, αἱ ὁποῖαι κατ’ ἀποτέλεσμα ἀνατρέπουν 
κατά τό πλεῖστον τήν σημασίαν τῶν θετικῶν δηλώσεων τῆς προειρημένης Ἱερᾶς 
Συνόδου. Εἰδικώτερον, πᾶσαι αἱ ἰσχύουσαι ἐκκλησιαστικαί ρυθμίσεις τίθεν ται εἰς 
ὑποδεεστέραν θέσιν ἔναν τι τῶν κατά πολιτείαν νομικῶν ρυθμίσεων, παρ’ ὅλον 
ὅτι πολλάκις καί ἐν τόνως ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὑπεστήριξε καί ὑποστηρίζει 
τήν δι’ αὐτήν προτεραιότητα ἔναν τι τῶν νομικῶν ρυθμίσεων τῆς ἐφαρμογῆς τῶν 
θείων καί ἱερῶν κανόνων καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ρυθμίσεων, ὡς, ἄλλωστε, καί ἡ 
Ὑμετέρα μακαριότης μετά πειστικοῦ λόγου ὑπεστήριξεν ἐν μελετήματι αὐτῆς 
ὑπό τόν τίτλον “Ἀμφισβήτησις τῆς συν ταγματικότητος τῶν νομοθετικῶν ἐπεμ-
βάσεων τῆς πολιτείας ἐπί τῆς Ἐκκλησίας”. Καί ναί μέν ἀναφέρεται ἐν τῇ ἀποφάσει 
ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑποχρεοῦται ἵνα τηρῇ “παραλλήλως” πρός τούς 
ἱερούς κανόνας καί τούς νόμους τοῦ Κράτους, ἀλλ’ ἡ παράλληλος αὕτη ἐφαρμογή 
ὁδηγεῖ τόσον λογικῶς ὅσον καί κατά τά ὑφ’ Ὑμῶν γενόμενα δεκτά εἰς τήν ὑπε-
ροχήν τοῦ νόμου ἔναν τι τῶν ἱερῶν κανόνων καί τῶν κανονικῶν ρυθμίσεων, ἐφ’ 
ὅσον ἐν περιπτώσει διαφόρου ρυθμίσεως θεωρεῖται παρά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐφαρμοστέα ἡ νομική καί ὄχι ἡ κανονική ρύθμισις. Ἀξι-
οσημείωτον δέ εἶναι τό γεγονός ὅτι ἡ αὐτή Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς ἄλλην περίπτωσιν, κατά τήν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς δ΄ 
Ἰουνίου 1987, εἶχε λάβει “ἀδιάσειστον καί ἀμετακίνητον ἀπόφασιν” ὅπως μή 
ἐφαρμόσῃ νόμον τῆς πολιτείας, πρός τόν ὁποῖον διεφώνει. Σημειωτέον ὅτι δέν 
εἶναι ἡ περίπτωσις αὕτη ἡ μόνη, κατά τήν ὁποίαν ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος ἐπεκαλέσθη τήν καί κατά τό Ἑλληνικόν Σύν ταγμα προτεραιότητα τῶν 
Ἱερῶν Κανόνων καί τῶν ἰσοδυνάμων ἐκκλησιαστικῶν ρυθμίσεων ἔναν τι τῶν ἐπι-
βαλλομένων διά πολιτειακῶν νόμων τοιούτων. Ἐν τῇ ἐναν τίᾳ περιπτώσει τῆς 
ἀναφερομένης εἰς τό Ὑμέτερον γράμμα “παραλλήλου” τηρήσεως ἀμφοτέρων, 
ὁδηγούμεθα ἀφεύκτως εἰς ὑπεροχήν τοῦ νόμου ἔναν τι τοῦ Ἱεροῦ Κανόνος, ἤτοι 
εἰς λύσιν πρός τήν ὁποίαν ἀνέκαθεν σύμπασα ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διεφώνει 
καί διαφωνεῖ, διότι δι’ αὐτήν πρωταρχικήν ἰσχύν καί κῦρος ἔχει ἡ ἐκκλησιολογική 
καί κανονική πλευρά, ὡς καί ἡ Ὑμετέρα μακαριότης σθεναρῶς διά τοῦ προ-
διαληφθέν τος μελετήματος Αὐτῆς ὑπεστήριξεν, γράφουσα ὅτι:

“...γεγονός εἶναι ὅτι αἱ νομοθετικαί ἐπεμβάσεις τῆς ἐπί τῆς Ἐκκλησίας εὑ ρί-
σκον ται ἔξω τοῦ πνεύματος τοῦ Συν τάγματος καί στηρίζον ται ἐπί τῆς νομολο-
γίας, ἡ ὁποία, καί αὐτή ἀκολουθεῖ παγίως τήν ἅπαξ χαραχθεῖσαν πορείαν. Καιρός 
ὅμως νά ἀλλάξουν τά πράγματα. Ἀρκετήν ζημίαν ἐπροκάλεσαν εἰς τήν Ἐκκλησίαν, 
ἀλλά καί εἰς τό ἔθνος αἱ ἐπεμβάσεις αὐταί. Δέν ἔχει θέσιν ἡ νομοθετική ἐξουσία 
νά ρυθμίζῃ τά ἐσωτερικά τῆς Ἐκκλησίας” (Ἀφιέρωμα εἰς Καθηγητήν Κ. Βα-
βοῦσκον, σελ. 472).

Ἀνεξαρτήτως ὅμως αὐτοῦ, πλεῖστοι διακεκριμένοι εἰδήμονες νομικοί γνωμο-
δοτοῦν ὅτι ἡ ἐν Ἑλλάδι ἰσχύουσα συν ταγματική καί λοιπή νομοθεσία, ὀρθῶς 
ἑρμηνευομένη καί κατανοουμένη, οὐδόλως ἐμποδίζει τήν πλήρη ἐφαρμογήν τῆς 
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ρεῖ νά τεθεῖ σέ ψηφοφορία ἀπό μιά ἄλλη ἀρχή ἀπό αὐτή πού τήν 

ὅλης πράξεως τοῦ 1928, ἡ ὁποία κατά πᾶσαν περίπτωσιν διέπει τάς σχέσεις τῶν 
δύο Ἐκκλησιῶν ἡμῶν ὡς πρός τάς ἐπιτροπικῶς διοικουμένας ὑπό τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ἐν Ἑλλάδι. Εἰδικώτερον, 
ὁ πατριαρχικός καί Συνοδικός Τόμος τοῦ σωτηρίου ἔτους 1850, διά τοῦ ὁποίου 
ἐχορηγήθη ἡ αὐτοκεφαλία εἰς τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, ὁρίζει ὅτι 
αὕτη θά διοικῆται “κατά τούς θείους καί ἱερούς κανόνας ἐλευθέρως καί ἀκωλύτως 
ἀπό πάσης κοσμικῆς ἐπεμβάσεως”. 

Ἀτυχῶς κατά τήν ὑπέρ τά 150 ἔτη ἱστορίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος περίοδον δέν ἔλειψαν αἱ κοσμικαί ἐπεμβάσεις εἰς τήν διοίκησιν αὐτῆς, 
λύπην δέ προξενεῖ εἰς τόν μελετῶν τα τήν ἱστορίαν τό γεγονός ὅτι πολλαί τῶν 
ἐπεμβάσεων αὐτῶν ἐπεζητήθησαν ὑπό ἐκκλησιαστικῶν παραγόν των. Ἀλλά καί δι’ 
ἐκείνας αἱ ὁποῖαι ἐπεβλήθησαν ὑπό κοσμικῶν ἐξουσιῶν ἀπορίαν προξενεῖ ἡ 
πολλάκις παθητική ὑπό τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καί ἀδιαμαρτύρητος ἀποδοχή 
αὐτῶν. Ὡς ἐκ τούτου εὔλογος ὑπῆρξεν ἡ ἐνθουσιώδης ἀναγγελία ὑπό τοῦ 
ἀειμνήστου προκατόχου Ὑμῶν κυροῦ Σεραφείμ εἰς τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον 
τῆς συμπεριλήψεως εἰς τό Σύν ταγμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους τῶν δύο πατριαρ-
χικῶν καί Συνοδικῶν κειμένων, ἤτοι τοῦ Τόμου τοῦ 1850 καί τῆς πράξεως τοῦ 1928, 
διά τοῦ ἀπό κε΄ Ἰουνίου 1975 καί ὑπ’ ἀριθμόν πρωτοκόλλου 593 γράμματος αὐτοῦ, 
διά τοῦ ὁποίου διεκήρυσσεν ὅτι “οὕτως, ἡ Συν ταγματική κατοχύρωσις τῶν δύο 
Ἱερῶν Κειμένων, τερματίζει τό ἀρξάμενον ἀπό τό ἔτος 1833 ἐπιβλαβές καθεστώς 
τοῦ ἔξωθεν παρεμβατισμοῦ εἰς τά τῆς Ἐκκλησίας, ὡς κακῶς ἐγένετο καί λάθρα 
συνετηρήθη μέχρις ἡμῶν, παρά τόν Τόμον τοῦ 1850, πρός ἄμετρον ζημίαν τῆς 
ποιμαν τορικῆς εὐθύνης αὐτῆς καί δέσμευσιν τῶν ἀναγκαίων καί σωστικῶν αὐτῆς 
πρωτοβουλιῶν, διά τήν σωτηρίαν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ”. Σημειωτέον, ὅτι εἰς τήν 
συνέχειαν τοῦ γράμματός του ὁ ἀείμνηστος προκάτοχος τῆς Ὑμετέρας μακα-
ριότητος ἔκρινεν ἀναγκαίαν τήν ἐν παν τί τήρησιν τῶν προδιαληφθέν των Τόμου 
καί πράξεως, γράφων ἐπί λέξει τά ἑξῆς: “Ἡμῖν δέ, τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς, πρόκειται 
καθῆκον θεῖον καί ἱερόν, ὅπως διατάμωμεν καινήν ὁδόν συνδέσμου ἐν εἰρήνῃ 
μητρός καί Θυγατρός Ἐκκλησίας, ἐπί τῇ τηρήσει ἐπακριβῶς πάν των τῶν ὑπό τῶν 
θείων καί ἱερῶν κανόνων καί πατριαρχικῶν καί Συνοδικῶν πράξεων ὁριζομένων 
ἐν συνεργασίᾳ ἀγαστῇ καί ἀμοιβαίᾳ περιχωρήσει ἀγάπης καί ταπεινώσεως ἐν 
Χριστῷ”.Ἡ ἐκφραζομένη διά τοῦ ἀνωτέρω γράμματος πρόθεσις τηρήσεως “ἐπα-
κριβῶς” ἀμφοτέρων τῶν πατριαρχικῶν καί Συνοδικῶν Τόμου καί πράξεως, καί δή 
“πάν των” τῶν ὑπ᾽ αὐτῶν ὁριζομένων, μαρτυρεῖ τήν ἐν ὥραις ἀνεπηρεάστου κρίσε-
ως ἐκκλησιαστικήν πεποίθησιν περί τῆς γενικῆς ἰσχύος αὐτῶν.

Δέν ἀπέχει δέ πολύ ὁ χρόνος, κατά τόν ὁποῖον καί ὑπό τῆς Ὑμετέρας φίλης 
μακαριότητος ἐχαρακτηρίσθησαν τά κείμενα ταῦτα “ἱερώτατα καί τιμιώτατα 
καταστατικά”, τοῦθ’ ὅπερ σημαίνει ἔχον τα προτεραιότητα ἐφαρμογῆς διά τήν 
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἔναν τι τῶν θύραθεν ἐν τολῶν, ἔστω καί διά νόμων ἐκφρα-
ζομένων. 

Ὅσον δέ ἀφορᾷ εἰς τάς ἀναφερομένας ἐν τῷ γράμματι Ὑμῶν “τροποποιήσεις” 
τῆς εἰρημένης πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως, ἡμεῖς οὐδεμίαν τοιαύτην 
τροποποίησιν γνωρίζομεν, δεδομένου ὅτι πᾶσα πατριαρχική καί Συνοδική πρᾶξις 
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ἐξέδωσε καί πόσο δέ μᾶλλον νά ἑρμηνευτεῖ ἀπό αὐτήν. Σχολιάζεται 

τροποποιεῖται μόνον δι’ ὁμοίας ἰσοκύρου πράξεως, μή ἐκδοθείσης ἐν προκειμένῳ, 
καί οὐχί δι’ ἀλληλογραφίας, ἡ ὁποία δέν ἔχει τήν ἰσχύν πράξεως. Ἡ πρᾶξις τοῦ 
1928 δέν ἐτροποποιήθη, ὡς ἐλέχθη, καί ἰσχύει πλήρως, τό δέ δικαίωμα τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ πατριαρχείου πρός προσθήκην ἤ διαγραφήν ὑποψηφίων ἀπορρέει ἐκ τῆς 
ἐννοίας τῆς ἐγκρίσεως, τῆς ὁποίας κατ’ οὐδέν ἐμποδίζεται ἡ ἄσκησις, ὡς δέν 
ἐμποδίζεται ἡ ἄσκησις πλείστων ἄλλων κανονικῶν δικαιωμάτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
πατριαρχείου, μή προβλεπομένων ὑπό τῶν πολιτειακῶν νόμων Κράτους τινός, 
ἀλλ’ ἀσκουμένων ὑπ’ αὐτοῦ διεκκλησιαστικῶς δυνάμει τῶν ἱερῶν κανόνων καί 
τῶν ἰσοδυνάμων κανονιστικῶν ρυθμίσεων.

Ἐξ ἑτέρου, ἀπορίαν καί θλῖψιν προκαλεῖ καί τό γεγονός, ὅτι ἡ ὀφειλετική 
ἀπόφασις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅπως ἀνακαλέσῃ 
τήν ἐσφαλμένην ἐγκύκλιον περί τοῦ τρόπου μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀκολουθίαις καί ἐπαναφέρῃ τόν τρόπον 
τῆς κατά παράδοσιν κανονικῆς μνημονεύσεως τοῦ ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου (καί 
πατριάρχου) τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ἐμφανίζε-
ται ὡς παραχώρησις εἰς αἴτημα τῆς ἡμετέρας μετριότητος καί ὡς χειρονομία 
καλῆς θελήσεως, ἐνῷ τῇ ἀληθείᾳ πρόκειται περί ἀποκαταστάσεως τοῦ ὀρθοῦ καί 
κανονικοῦ τρόπου μνημονεύσεως, ὅν ὥριζε καί ἡ ἀπό α΄ Νοεμβρίου 1928 Ἐγκύκλι-
ος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τόν τρόπον τοῦτον μνημο-
νεύσεως οὔτε πρόθεσιν οὔτε δικαίωμα εἶχεν ὅπως τροποποιήσῃ ὁ κρατικός νο-
μοθέτης, διότι ὁ τρόπος οὗτος ἀποτελεῖ σαφῶς μέρος τῆς Θείας λατρείας, τό 
τυπικόν καί τήν φρασεολογίαν τῆς ὁποίας οὐδείς νομοθέτης δύναται νά ἀλλάξῃ.

Βαθύν πόνον καί μεγάλην θλῖψιν προεκάλεσεν ἐπίσης ἡμῖν τε καί πᾶσι τοῖς 
ἐν ταῦθα ἡ συμπερίληψις εἰς τό συναποσταλέν ἡμῖν Δελτίον Τύπου τῆς ς΄ Νο-
εμβρίου τρέχον τος ἔτους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος τῆς ἀνυποστάτου πληροφορίας ὅτι ἡμεῖς προσωπικῶς ἀπό τοῦ ἔτους 
1992 ἐπιδιώκομεν δῆθεν νά ἀσκήσωμεν διοικητικάς ἁρμοδιότητας εἰς τάς ἐν 
Ἑλλάδι ἐκκλησιαστικάς ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, τῶν ὁποίων ἡ 
ἐπιτροπική διοίκησις ἔχει ἀνατεθῆ διά τῆς πράξεως τοῦ 1928 εἰς τήν Ἐκκλησίαν 
τῆς Ἑλλάδος. Ὡς ἀποδεικνύεται ἐκ πασῶν τῶν ἐπί μίαν καί πλέον δεκαετίαν 
ἐνεργειῶν καί δηλώσεων ἡμῶν, ἐπιδιώκομεν μόνον τήν πιστήν τήρησιν τῶν ἐπι-
σήμων πατριαρχικῶν καί Συνοδικῶν πράξεων, ὅταν μάλιστα βλέπωμεν ὅτι τό 
κῦ ρος καί ἡ ἰσχύς αὐτῶν ἀμφισβητεῖται, ὡς ἐπ᾽ ἐσχάτων. Ἐν πάσῃ δέ περιπτώσει, 
ἡ περί τοῦ ἀν τιθέτου ἄποψις ἀποτελεῖ μεμονωμένως ὑποστηριχθεῖσαν τοιαύτην 
κατά τήν συνεδρίαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ἡ δέ ἀναφορά αὐτῆς ἐν τῷ Δελτίῳ Τύπου ἀποτελεῖ σημαν τικόν σφάλμα, 
θῖγον δι’ ἀνακριβῶν στοιχείων τήν ἀλήθειαν καί τό πρόσωπον ἡμῶν.   

Τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον ἐκφράζει τήν χαράν αὐτοῦ, διότι ἀνεγνωρίσθη 
ἡ ἰσχύς καί τό ἀμετάβλητον τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καθεστῶτος τῶν ἐν Ἑλλάδι 
Ἱερῶν μητροπόλεων αὐτοῦ. Εὐελπιστεῖ ὅτι θά γίνῃ ὑπό πάν των κατανοητόν ὅτι 
ἡ πλήρης τήρησις τῶν κανονικῶς τεθεσπισμένων εἶναι πάν τοτε ὠφέλιμος καί 
συν τελεῖ εἰς τήν εὐταξίαν τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων.

Τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον, ἑπομένως, ἀναμένει τήν ἐπαναποστολήν τοῦ 
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ἐπίσης ἡ ἴδια ἡ διαδικασία τῆς ψηφοφορίας στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκ-

καταλόγου ἐκλεξίμων πρός ἔγκρισιν καί ἄσκησιν τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ περί 
ἐγγραφῆς καί διαγραφῆς ὑποψηφίων. Τοῦτο ἔχει τό ἀνώτατον κανονικόν δικαίω-
μα ἐπί τῶν ἐν Ἑλλάδι ἐπαρχιῶν αὐτοῦ, ὡς ἐκ τούτου δέ ἀποτελεῖ ἀπόλυτον κα-
νονικόν δικαίωμα αὐτοῦ ἡ ἄνευ περαιτέρω διαδικασίας ἐγγραφή εἰς τόν κατάλο-
γον καί ἡ τυχόν διαγραφή ἐξ αὐτοῦ ὑποψηφίων. Ὅπως ἡ μήτηρ Ἐκκλησία δέν 
ἐπεμβαίνει εἰς κανονικάς ἁρμοδιότητας ἄλλων, οὔτε εἰσπηδᾷ εἰς ἀλλοτρίας δικαι-
οδοσίας, συμφώνως πρός τούς ἱερούς κανόνας, τό αὐτό ἀπαιτεῖ νά πράττουν καί 
οἱ ἄλλοι ὡς πρός τάς ἰδίας αὐτῆς ἐπαρχίας. Εἰς οὐδένα ἐξεχώρησε τά κανονικά 
δικαιώματα ἐπί τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, οἱ ἐπιβου-
λευόμενοι δέ αὐτά ὑπόκειν ται εἰς τάς προβλεπομένας ὑπό τῶν ἱερῶν κανόνων 
κυρώσεις. Ἄς ληφθοῦν ταῦτα ὑπ’ ὄψιν ὑπ’ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἀβασανίστως κρίνουν 
ὅτι τό καθεστώς τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928 δέν στηρίζε-
ται εἰς τούς ἱερούς κανόνας. 

Ἀν τιθέτως, ἡ πιστή τήρησις τῶν παραδεδομένων καί ἰσχυόν των, συμπεριλαμ-
βανομένων καί τῶν Ὅρων Ε΄, Ζ΄, η΄ καί ί΄ τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξε-
ως, τῶν ὁποίων τήν τήρησιν ἀξιοῖ τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον, καί οἱ ὁποῖοι 
δέν ἐφηρμόσθησαν πάν τοτε, ὡς θά ἔδει, ἀνυψώνει τό κῦρος τῆς Ἁγιωτάτης 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παρά τῷ πιστῷ λαῷ, ἀλλά καί δίδει εἰς αὐτήν τό δικαίω-
μα νά ἀπαιτῇ καί τόν παρά τοῦ Κράτους σεβασμόν τῶν ἱεροκανονικῶν διατάξε-
ων. Οὕτω θά καταπαύσῃ καί ὁ σάλος, ὅστις κλυδωνίζει τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χρι-
στοῦ καί σκανδαλίζει τό πλήρωμα αὐτῆς, κατά τήν περί τούτου ἐκπεφρασμένην 
ἐν τῷ γράμματι Ὑμῶν ἐπιθυμίαν καί τῆς Ὑμετέρας μακαριότητος. Ἡ ὑποτίμησις, 
ἄλλωστε, τοῦ ρόλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ὅταν ἐπιχειρῆται ἀπό τῆς 
πλευρᾶς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι πρᾶξις ἀδικαιολόγητος καί ἀκατανόη-
τος, ἀποδοκιμάζεται δέ ὑπό τοῦ εὐσεβοῦς Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Τά ὡς ἄνω γνωρίζον τες Ὑμῖν ἀπό τῆς μητρός Ἐκκλησίας, τελοῦμεν ἐν τῇ 
φιλαδέλφῳ προσδοκίᾳ ὅτι ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θά πεισθῇ κατόπιν 
βαθυτέρας μελέτης τοῦ θέματος ὅτι συμφέρει αὐτῇ τε καί τῇ Ἐκκλησίᾳ πάσῃ νά 
τίθεν ται οἱ ἱεροί κανόνες καί αἱ κανονικαί ρυθμίσεις ὡς πρώτιστοι ρυθμισταί τῶν 
σχέσεων τῶν Ἐκκλησιῶν, ὡς ἡ μακραίων παράδοσις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
ἀπαιτεῖ, νά τηρῶν ται δέ οἱ ἀφορῶν τες εἰς τήν Ἐκκλησίαν νόμοι, ἐφ’ ὅσον δέν 
ἀν τίκειν ται εἰς τούς ἱερούς κανόνας, τήν πίστιν καί τήν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, 
ἰδίᾳ ὅταν ἀφοροῦν εἰς θέματα διά τά ὁποῖα ὁ νομοθέτης κανονικῶς οὐδεμίαν ἤ 
ἐλαχίστην δέον νά ἔχῃ ἀνάμιξιν. πολλῷ μᾶλλον ὅταν διά τῆς ἀρνήσεως τηρήσε-
ως ὡρισμένων ἱεροκανονικῶν καί ἰσοδυνάμων Συνοδικῶν διατάξεων διακυβεύεται 
τό ὑπέρτερον τοῦ νομικοῦ ἱεροκανονικόν κῦρος τῆς Ἀρχιερατικῆς ἐκλογῆς, τῆς 
ὁποίας ἡ διά λόγους κανονικούς μή ἀναγνώρισις θά ἔχῃ σπουδαιοτέρας τῶν 
νομικῶν πνευματικάς συνεπείας.

Ἀναμένομεν, κατά ταῦτα, ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θά δηλώσῃ ὅτι σέβε-
ται, ἀποδέχεται καί ἐφαρμόζει τήν πατριαρχικήν καί Συνοδικήν πρᾶξιν τοῦ 1928 
ἐν τῷ συνόλῳ αὐτῆς, ἀν τί νά ὁδηγῇ τά πράγματα εἰς τήν αὐτοαναιρουμένην 
πρότασιν ἐπί τῶν δύο σημείων, εἰς τά ὁποῖα ὅ,τι ὁμολογεῖται εἰς τήν πρώτην 
φράσιν ἀναιρεῖται διά τῆς δευτέρας, τοὐτέστιν τελικῶς νά εὑρισκώμεθα εἰς τό 
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κλησίας τῆς Ἑλλάδος καθώς ὅπως τονίζεται κάποιοι μητροπολῖτες 
διαφώνησαν ὡς πρός τή διαδικασία πού προτάθηκε γιά τήν ἑρμηνεία 
τῆς πατριαρχικῆς πράξεως: «Ἐν πρώτοις ἐλύπησεν ἡμᾶς τό γεγονός, 
ὅτι τοιοῦτον θέμα, ὡς τό τῆς ἑρμηνείας μιᾶς πατριαρχικῆς καί Συ-
νοδικῆς πράξεως, δυναμένης νά προέλθη αὐθεν τικῶς μόνον ὑπό τοῦ 
ἐκδόν τος αὐτήν, ἐτέθη εἰς ψηφοφορίαν, ὡς ἐάν “ἐν πλήθει κρίνεται ἡ 
ἀλήθεια”, κατά τήν σφοδρῶς ἐλεγχομένην ὑπό τε τοῦ μεγάλου Βα-
σιλείου καί ὑπό συμπάσης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας θέσιν. Ἡ ψῆ-
φος τῶν πλειόνων ὑπερισχύει κατά τούς ἱερούς κανόνας μόνον ἐπί 
θεμάτων, τά ὁποῖα κεῖν ται εἰς τήν ἐξουσίαν τῶν ἀποφασιζόν των διά 
πλειονοψηφίας. Ἐάν τά ζητήματα ἐξέρχων ται τῆς ἐξουσίας τῶν διά 

σημεῖον μηδέν. πλέον συγκεκριμένως, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐμφανίζεται συ-
ναινετικῶς νά ἀναγνωρίζῃ τά δίκαια τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, ἀμέσως 
ὅμως τά ἀμφισβητεῖ ἐπικαλουμένη τούς νόμους τοῦ Κράτους. Οὕτω: α) ἐνῷ “δη-
λοῖ καί αὖθις ὅτι σέβεται, ἀναγνωρίζει καί τηρεῖ τό διαμορφωθέν διά τῆς πράξε-
ως τοῦ 1928 καθεστώς”, ὅπερ θετικόν, ἀναιρεῖ τοῦτο εὐθύς ἀμέσως διά τῆς φράσε-
ως “ὡς τοῦτο ἰσχύει μέχρι σήμερον, μέ πλήρη σεβασμόν ὡσαύτως τῶν διατάξεων 
τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου”· β) ἐνῷ δηλοῖ ὅτι “ὁ Κατάλογος τῶν πρός Ἀρχιερα-
τείαν ἐκλογίμων θά ἀποστέλληται πρός τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον πρός 
ἄσκησιν ὑπ᾽ αὐτοῦ τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ”, ὅπερ ὡσαύτως θετικόν, αἴρει τοῦτο 
διά τῆς ἀκολουθούσης φράσεως “περί ὑποδείξεως ὑποψηφίων, μόνον διά τάς 
Ἱεράς μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν, τηρουμένων τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 
17-22 τοῦ προμνησθέν τος Καταστατικοῦ Χάρτου”, διότι κρίνεται ὅτι τά ἐν λόγῳ 
ἄρθρα ἐπιβάλλουν τήν ἐπανέγκρισιν τῆς ἐγκρίσεως τοῦ πατριαρχείου ὑπό τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον ἀξιοῖ ἅπαξ ἔτι τήν πιστήν τήρησιν τῆς πα-
τριαρχικῆς καί Συνοδικῆς αὐτοῦ πράξεως τοῦ 1928 ἐν τῷ συνόλῳ αὐτῆς, δηλοῖ 
δέ ὅτι ἐν ἀπευκταίᾳ καί ἀδιανοήτῳ περιπτώσει τελέσεως κανονικῶν ψήφων πρός 
πλήρωσιν, κατά παράβασιν τῶν ὅρων τῆς πράξεως τοῦ 1928, τῶν χηρευουσῶν 
Ἱερῶν μητροπόλεων τῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ δέν θά ἀναγνωρίσῃ τό 
ἀποτέλεσμα τῶν οὕτω γενομένων, ἅτινα ἀσφαλῶς θά ἔχουν σοβαράς συνεπείας.

Ἀλλά δι’ ἐλπίδος ἔχομεν ὅτι ἐν τέλει τό πνεῦμα τῆς συνέσεως θά πρυτανεύσῃ, 
καί ὁ ἀδιάρρηκτος λειτουργικός ἡμῶν δεσμός θά ὑπερισχύσῃ, διά νά φανῶμεν 
ἄξιοι τοῦ θείου θελήματος καί τῶν προσδοκιῶν τοῦ Γένους ἡμῶν καί ὁλοκλήρου 
τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ ὁποία συνειδητῶς ἤ μή, ἰδιαιτέρως σήμερον, προσβλέπει 
πρός τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ὡς τήν Ἐκκλησίαν τῆς σαρκωθείσης Ἀγάπης 
καί τῆς θείας καταλλαγῆς.

Ἐπί δέ τούτοις, περιπτυσσόμενοι τήν Ὑμετέραν μακαριότητα φιλήματι ἁγίῳ, 
διατελοῦμεν μετά βαθείας ἀδελφικῆς ἀγάπης καί τιμῆς ἐξαιρέτου.

΄
βγ΄ Δεκεμβρίου α΄ Τῆς Ὑμετέρας σεβασμίας μακαριότητος ἀγαπητός ἐν Χρι-

στῷ ἀδελφός † Ὁ Κωνσταν τινουπόλεως Βαρθολομαῖος».
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πλειονοψηφίας ἀποφασιζόν των περί αὐτῶν, ὡς εἰς τήν προκειμένην 
περίπτωσιν, εἰς οὐδέν ἰσχύει ἡ ψῆφος τῶν πλειόνων. Διό καί ὀρθῶς 
ὑπεστηρίχθη τοῦτο ὑπό μελῶν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκ κλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, μή θελησάν των νά συμπράξουν εἰς τήν λῆ ψιν ἀποφάσεως 
διά ψηφοφορίας ἐπί θέματος ἐξερχομένου τῆς δικαιοδοσίας αὐτῶν»108. 
Τελικῶς ἐπισημαίνεται ἀπό τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο ὅτι καμμία 
ἀπόφαση πού ἐλήφθη ἀπό τή Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος δέν μπορεῖ νά μεταβάλλει αὐτά πού ὁρίζει ἡ Συνοδική 
καί πατριαρχική πράξη109. 

παράλληλα, ἐκφράζεται ἡ ἱκανοποίηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ πα-
τριαρχείου διότι ἀπό τήν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρ-
χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποδίδεται ὁ προσῆκον σεβασμός 
πρός τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο γενικά ἀλλά καί εἰδικότερα μέ τή 
θέληση τῆς Ἱεραρχίας νά συνεχισθεῖ ἡ ἰσχύς τῆς πράξης τοῦ 1928. 
Ταυτόχρονα ὅμως αὐτή ἡ ἰσχύς τίθεται κάτω ἀπό προϋποθέσεις πού 
ἔχουν νά κάνουν κυρίως μέ τή θέση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κανόνων 
ἔναν τι τῶν Νόμων τῆς πολιτείας. Αὐτό τό γεγονός σχολιάζεται 
ἀρνητικά ἀπό τό πατριαρχικό Γράμμα πού θεωρεῖ ὅτι ἡ προτεραι-
ότητα τήρησης πρέπει νά δίδεται στίς Ἐκκλησιαστικές διατάξεις καί 
Κανόνες ἔναν τι τῶν Νόμων: «Τήν ἱκανοποίησιν ὅμως ταύτην ἐπι-
σκιάζει τό γεγονός ὅτι τίθεν ται ἀμφότεραι αἱ δηλώσεις αὗται ὑπό 
προϋποθέσεις, αἱ ὁποῖαι κατ’ ἀποτέλεσμα ἀνατρέπουν κατά τό 
πλεῖστον τήν σημασίαν τῶν θετικῶν δηλώσεων τῆς προειρημένης 
Ἱερᾶς Συνόδου. Εἰδικώτερον, πᾶσαι αἱ ἰσχύουσαι ἐκκλησιαστικαί 
ρυθμίσεις τίθεν ται εἰς ὑποδεεστέραν θέσιν ἔναν τι τῶν κατά πολιτεί-
αν νομικῶν ρυθμίσεων, παρ’ ὅλον ὅτι πολλάκις καί ἐν τόνως ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὑπεστήριξε καί ὑποστηρίζει τήν δι’ αὐτήν 
προτεραιότητα ἔναν τι τῶν νομικῶν ρυθμίσεων τῆς ἐφαρμογῆς τῶν 
θείων καί ἱερῶν κανόνων καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ρυθμίσεων»110. 

108. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 380.

109. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 380: «Ὡς ἐκ τούτου, ἡ ληφθεῖσα ἀπόφασις δέν ἔχει τήν δύνα-
μιν νά μεταβάλῃ τά ὁριζόμενα ὑπό τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως 
τοῦ 1928».

110. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
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Αὐτή ἡ θέση γιά τήν προτεραιότητα τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἔναν-
τι τοῦ Νόμου ἔχει ὑποστηριχθεῖ καί ἀπό τόν ἴδιο τόν Ἀρχιεπίσκοπο 
Ἀθηνῶν σέ μελέτη του, ἀλλά καί ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος μέ ἀπόφασή τῆς τόν Ἰούνιο τοῦ 1987 τεκμηρίωσε αὐτή τή 
θέση ἀρνούμενη νά ἐφαρμόσει Νόμο τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας πού 
ἀν τέβαινε τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Ἀπό τήν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διαφαίνεται ἡ ὑπεροχή τῆς Νομοθε-
σίας ἔναν τι τῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας καθώς λόγῳ τῆς ἐκ πα-
ραλλήλου τήρησης πού προτείνεται, ὁδηγεῖται ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος στήν ἐφαρμογή τῶν Νόμων καί ὄχι τῶν Ἱερῶν Κανόνων, 
κάτι πού δέν εἶναι ἀποδεκτό ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία111. 

Εἶναι σαφές ὅτι τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο θεωρεῖ τό θέμα 
Ἐκκλησιολογικῆς καί Κανονικῆς ὑφῆς καί ὄχι νομικῆς, κάτι πού 
τεκμηριώνεται καί ἀπό τή μελέτη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου 
μέ τίτλο ««Ἀμφισβήτησις τῆς συν ταγματικότητος τῶν νομοθετικῶν 
ἐπεμβάσεων τῆς πολιτείας ἐπί τῆς Ἐκκλησίας», πού παραθέτει τό 
πα τριαρχικό Γράμμα. Ἐπιπρόσθετα ὡς πρός τά παραπάνω τό Οἰ-

πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 380-381.

111. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλ λάδος, ὅ.π., σελ. 381: «Καί ναί μέν ἀναφέρεται ἐν τῇ ἀποφάσει ὅτι ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος ὑποχρεοῦται ἵνα τηρῇ “παραλλήλως” πρός τούς ἱερούς κανόνας καί 
τούς νόμους τοῦ Κράτους, ἀλλ’ ἡ παράλληλος αὕτη ἐφαρμογή ὁδηγεῖ τόσον λο-
γικῶς ὅσον καί κατά τά ὑφ’ Ὑμῶν γενόμενα δεκτά εἰς τήν ὑπεροχήν τοῦ νόμου 
ἔναν τι τῶν ἱερῶν κανόνων καί τῶν κανονικῶν ρυθμίσεων, ἐφ’ ὅσον ἐν περιπτώσει 
διαφόρου ρυθμίσεως θεωρεῖται παρά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
λάδος ἐφαρμοστέα ἡ νομική καί ὄχι ἡ κανονική ρύθμισις. Ἀξιοσημείωτον δέ εἶναι 
τό γεγονός ὅτι ἡ αὐτή Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
εἰς ἄλλην περίπτωσιν, κατά τήν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς δ΄ Ἰουνίου 1987, εἶχε λάβει 
“ἀδιάσειστον καί ἀμετακίνητον ἀπόφασιν” ὅπως μή ἐφαρμόσῃ νόμον τῆς πολι-
τείας, πρός τόν ὁποῖον διεφώνει. Σημειωτέον ὅτι δέν εἶναι ἡ περίπτωσις αὕτη ἡ 
μόνη, κατά τήν ὁποίαν ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐπεκαλέσθη τήν καί 
κατά τό Ἑλληνικόν Σύν ταγμα προτεραιότητα τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῶν ἰσο-
δυνάμων ἐκκλησιαστικῶν ρυθμίσεων ἔναν τι τῶν ἐπιβαλλομένων διά πολιτειακῶν 
νόμων τοιούτων. Ἐν τῇ ἐναν τίᾳ περιπτώσει τῆς ἀναφερομένης εἰς τό Ὑμέτερον 
γράμμα “παραλλήλου” τηρήσεως ἀμφοτέρων, ὁδηγούμεθα ἀφεύκτως εἰς ὑπεροχήν 
τοῦ νόμου ἔναν τι τοῦ Ἱεροῦ Κανόνος, ἤτοι εἰς λύσιν πρός τήν ὁποίαν ἀνέκαθεν 
σύμπασα ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διεφώνει καί διαφωνεῖ, διότι δι’ αὐτήν πρωταρ-
χικήν ἰσχύν καί κῦρος ἔχει ἡ ἐκκλησιολογική καί κανονική πλευρά».
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κουμενικό πατριαρχεῖο θεωρεῖ ὅτι καμμία Συν ταγματική ἤ ἄλλη 
νο μοθεσία μπορεῖ νά ἐμποδίσει τήν πλήρη ἐφαρμογή τῆς πράξεως 
τοῦ 1928 διότι ἀρχικά καί σύμφωνα μέ τόν πατριαρχικό καί Συνο-
δικό Τόμο τοῦ 1850 ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διοικεῖται «κατά τούς 
θείους καί ἱερούς κανόνας ἐλευθέρως καί ἀκωλύτως ἀπό πάσης κο-
σμικῆς ἐπεμβάσεως». 

Σ’ αὐτή τή θέση ἀναφέρεται στό πατριαρχικό Γράμμα, ἡ Ἐπι-
στολή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Σεραφείμ ὁ ὁποῖος τονίζει ἀρ-
χικῶς τήν ἐπακριβῆ τήρηση «πάν των τῶν ὑπό τῶν θείων καί ἱε ρῶν 
κανόνων καί πατριαρχικῶν καί Συνοδικῶν πράξεων ὁριζομέ νων ἐν 
συνεργασίᾳ ἀγαστῇ καί ἀμοιβαίᾳ περιχωρήσει ἀγάπης καί ταπεινώ-
σεως ἐν Χριστῷ»112 καθώς καί τήν ἱκανοποίησή του γιά τή Συν τα-
γμα τική Κατοχύρωση τοῦ Τόμου καί τῆς πράξεως, διότι στή διοί-
κηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δέν θά παρεμβαίνει τό Ἑλληνικό 
κράτος. Ἔτσι λοιπόν ἡ πρόθεση τῆς ἐπακριβοῦς τήρησης τῶν πρά-
ξεων καί τοῦ Τόμου ὑποδηλώνει τή γενική ἰσχύ τους113. 

112. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 382.

113. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 382: «Ἀνεξαρτήτως ὅμως αὐτοῦ, πλεῖστοι διακεκριμένοι 
εἰδήμονες νομικοί γνωμοδοτοῦν ὅτι ἡ ἐν Ἑλλάδι ἰσχύουσα συν ταγματική καί 
λοιπή νομοθεσία, ὀρθῶς ἑρμηνευομένη καί κατανοουμένη, οὐδόλως ἐμποδίζει τήν 
πλήρη ἐφαρμογήν τῆς ὅλης πράξεως τοῦ 1928, ἡ ὁποία κατά πᾶσαν περίπτωσιν 
διέπει τάς σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἡμῶν ὡς πρός τάς ἐπιτροπικῶς διοι-
κουμένας ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατρι-
αρχείου ἐν Ἑλλάδι. Εἰδικώτερον, ὁ πατριαρχικός καί Συνοδικός Τόμος τοῦ σω-
τηρίου ἔτους 1850, διά τοῦ ὁποίου ἐχορηγήθη ἡ αὐτοκεφαλία εἰς τήν Ἁγιωτάτην 
Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, ὁρίζει ὅτι αὕτη θά διοικῆται “κατά τούς θείους καί ἱερούς 
κανόνας ἐλευθέρως καί ἀκωλύτως ἀπό πάσης κοσμικῆς ἐπεμβάσεως”. Ἀτυχῶς 
κατά τήν ὑπέρ τά 150 ἔτη ἱστορίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περίο-
δον δέν ἔλειψαν αἱ κοσμικαί ἐπεμβάσεις εἰς τήν διοίκησιν αὐτῆς, λύπην δέ προ-
ξενεῖ εἰς τόν μελετῶν τα τήν ἱστορίαν τό γεγονός ὅτι πολλαί τῶν ἐπεμβάσεων 
αὐτῶν ἐπεζητήθησαν ὑπό ἐκκλησιαστικῶν παραγόν των. Ἀλλά καί δι’ ἐκείνας αἱ 
ὁποῖαι ἐπεβλήθησαν ὑπό κοσμικῶν ἐξουσιῶν ἀπορίαν προξενεῖ ἡ πολλάκις πα-
θητική ὑπό τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καί ἀδιαμαρτύρητος ἀποδοχή αὐτῶν. Ὡς 
ἐκ τούτου εὔλογος ὑπῆρξεν ἡ ἐνθουσιώδης ἀναγγελία ὑπό τοῦ ἀει μνήστου προ-
κατόχου Ὑμῶν κυροῦ Σεραφείμ εἰς τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον τῆς συμπε-
ριλήψεως εἰς τό Σύν ταγμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους τῶν δύο πατριαρχικῶν καί 
Συνοδικῶν κειμένων, ἤτοι τοῦ Τόμου τοῦ 1850 καί τῆς πράξεως τοῦ 1928, διά τοῦ 
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Ὡς πρός τό θέμα τῶν τροποποιήσεων τῆς πατριαρχικῆς καί 
Συνοδικῆς πράξης τοῦ 1928 πού ἐπικαλεῖται ὡς ἰσχύουσες ἡ Ἱερά 
Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό Οἰκουμε-
νικό πατριαρχεῖο δηλώνει σαφέστατα καί κατηγορηματικά ὅτι δέν 
ἀναγνωρίζει καμμία τροποποίηση, διότι μιά Συνοδική πράξη τρο-
ποποιεῖται μέ μία ἀν τίστοιχη114. Ἀπό αὐτή τήν πράξη λοιπόν, ἀπορ-
ρέει τό δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχη νά ἐγκρίνει ὑποψη-
φίους μέ τή διαδικασία τῆς προσθήκης ἤ ἀφαιρέσεως ὀνομάτων ἀπό 
τόν Κατάλογο: «Ἡ πρᾶξις τοῦ 1928 δέν ἐτροποποιήθη, ὡς ἐλέχθη, 
καί ἰσχύει πλήρως, τό δέ δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου 
πρός προσθήκην ἤ διαγραφήν ὑποψηφίων ἀπορρέει ἐκ τῆς ἐννοίας 
τῆς ἐγκρίσεως, τῆς ὁποίας κατ’ οὐδέν ἐμποδίζεται ἡ ἄσκησις, ὡς δέν 
ἐμποδίζεται ἡ ἄσκησις πλείστων ἄλλων κανονικῶν δικαιωμάτων τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, μή προβλεπομένων ὑπό τῶν πολιτει-
ακῶν νόμων Κράτους τινός, ἀλλ’ ἀσκουμένων ὑπ’ αὐτοῦ διεκκλησι-

ἀπό κε΄ Ἰουνίου 1975 καί ὑπ’ ἀριθμόν πρωτοκόλλου 593 γράμματος αὐτοῦ, διά 
τοῦ ὁποίου διεκήρυσσεν ὅτι “οὕτως, ἡ Συν ταγματική κατοχύρωσις τῶν δύο Ἱερῶν 
Κειμένων, τερματίζει τό ἀρξάμενον ἀπό τό ἔτος 1833 ἐπιβλαβές καθεστώς τοῦ 
ἔξωθεν παρεμβατισμοῦ εἰς τά τῆς Ἐκκλησίας, ὡς κακῶς ἐγένετο καί λάθρα συνε-
τηρήθη μέχρις ἡμῶν, παρά τόν Τόμον τοῦ 1850, πρός ἄμετρον ζημίαν τῆς ποιμαν-
τορικῆς εὐθύνης αὐτῆς καί δέσμευσιν τῶν ἀναγκαίων καί σωστικῶν αὐτῆς πρω-
τοβουλιῶν, διά τήν σωτηρίαν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ”. Σημειωτέον, ὅτι εἰς τήν 
συνέχειαν τοῦ γράμματός του ὁ ἀείμνηστος προκάτοχος τῆς Ὑμετέρας μακα-
ριότητος ἔκρινεν ἀναγκαίαν τήν ἐν παν τί τήρησιν τῶν προδιαληφθέν των Τόμου 
καί πράξεως, γράφων ἐπί λέξει τά ἑξῆς: “Ἡμῖν δέ, τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς, πρόκει-
ται καθῆκον θεῖον καί ἱερόν, ὅπως διατάμωμεν καινήν ὁδόν συνδέσμου ἐν εἰρήνῃ 
μητρός καί Θυγατρός Ἐκκλησίας, ἐπί τῇ τηρήσει ἐπακριβῶς πάν των τῶν ὑπό 
τῶν θείων καί ἱερῶν κανόνων καί πατριαρχικῶν καί Συνοδικῶν πράξεων ὁρι-
ζομένων ἐν συνεργασίᾳ ἀγαστῇ καί ἀμοιβαίᾳ περιχωρήσει ἀγάπης καί ταπεινώσε-
ως ἐν Χριστῷ”.Ἡ ἐκφραζομένη διά τοῦ ἀνωτέρω γράμματος πρόθεσις τηρήσεως 
“ἐπακριβῶς” ἀμφοτέρων τῶν πατριαρχικῶν καί Συνοδικῶν Τόμου καί πράξεως, 
καί δή “πάν των” τῶν ὑπ᾽ αὐτῶν ὁριζομένων, μαρτυρεῖ τήν ἐν ὥραις ἀνεπηρεάστου 
κρίσεως ἐκκλησιαστικήν πεποίθησιν περί τῆς γενικῆς ἰσχύος αὐτῶν».

114. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 382: «Ὅσον δέ ἀφορᾷ εἰς τάς ἀναφερομένας ἐν τῷ γράμματι 
Ὑμῶν “τροποποιήσεις” τῆς εἰρημένης πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως, 
ἡμεῖς οὐδεμίαν τοιαύτην τροποποίησιν γνωρίζομεν, δεδομένου ὅτι πᾶσα πατρι-
αρχική καί Συνοδική πρᾶξις τροποποιεῖται μόνον δι’ ὁμοίας ἰσοκύρου πράξεως, 
μή ἐκδοθείσης ἐν προκειμένῳ, καί οὐχί δι’ ἀλληλογραφίας, ἡ ὁποία δέν ἔχει τήν 
ἰσχύν πράξεως».
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αστικῶς δυνάμει τῶν ἱερῶν κανόνων καί τῶν ἰσοδυνάμων κανονι-
στικῶν ρυθμίσεων»115. 

Ὅπως γίνεται κατανοητό ἀπό τό παραπάνω ἀπόσπασμα, τό 
Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο ἐξέδωσε τή Συνοδική πράξη 
τοῦ 1928, τήν ἑρμηνεύει, δέν δέχεται τίς τροποποιήσεις, ἐνῶ ταυτό-
χρονα θεωρεῖ ὅτι ἐφόσον τό θέμα εἶναι ἐκκλησιολογικῆς ὑφῆς εἶναι 
ἀκώλυτη ἡ τήρηση τῶν ὅρων ἀπό κάθε πολιτειακό νόμο. Ἐπιση-
μαίνεται καί ἡ δυσαρέσκεια τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, γιά τόν 
τρόπο μέ τόν ὁποῖο χειρίστηκε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τό θέμα 
τῆς μνημόνευσης τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχη ἀπό τούς μητρο-
πολῖτες τῶν Νέων Χωρῶν. Ἐνῶ θά ἔπρεπε νά ὑπάρχει ἡ αἴσθηση 
τῆς ἀποκατάστασης τοῦ ὀρθοῦ τρόπου μνημόνευσης, ὅπως ὁρίζεται 
καί ἀπό τήν ἀπό 1ης Νοεμβρίου 1928 Ἐγκύκλιον τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ἐν τούτοις διαφαίνεται ἡ διάθεση παραχώρησης καί χει-
ρονομία καλῆς θέλησης116.

Ἡ βούληση τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου εἶναι νά ἐπαναπο-
στείλει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τόν κατάλογο ἐκλογίμων γιά τήν 
ἔγκριση καί τήν ἄσκηση τῶν δικαιωμάτων του καθώς εἶναι τό μόνο 
ἁρμόδιο καί ἔχει τό κανονικό δικαίωμα ἐπί τῶν ἐπαρχιῶν αὐτῶν. Ἡ 
ὁποιαδήποτε παρέμβαση καί παρακώλυση αὐτῆς τῆς διαδικασίας, 
γιά τό πατριαρχεῖο θεωρεῖται ὡς εἰσπήδηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

115. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 382.

116. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 382: «Ἐξ ἑτέρου, ἀπορίαν καί θλῖψιν προκαλεῖ καί τό γεγονός, 
ὅτι ἡ ὀφειλετική ἀπόφασις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
ὅπως ἀνακαλέσῃ τήν ἐσφαλμένην ἐγκύκλιον περί τοῦ τρόπου μνημονεύσεως τοῦ 
ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀκολουθίαις καί ἐπα-
ναφέρῃ τόν τρόπον τῆς κατά παράδοσιν κανονικῆς μνημονεύσεως τοῦ ἑκάστο-
τε Ἀρχιεπισκόπου (καί πατριάρχου) τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
πατριαρχείου ἐμφανίζεται ὡς παραχώρησις εἰς αἴτημα τῆς ἡμετέρας μετριότητος 
καί ὡς χειρονομία καλῆς θελήσεως, ἐνῷ τῇ ἀληθείᾳ πρόκειται περί ἀποκα-
ταστάσεως τοῦ ὀρθοῦ καί κανονικοῦ τρόπου μνημονεύσεως, ὅν ὥριζε καί ἡ ἀπό 
α΄ Νοεμβρίου 1928 Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 
Τόν τρόπον τοῦτον μνημονεύσεως οὔτε πρόθεσιν οὔτε δικαίωμα εἶχεν ὅπως τρο-
ποποιήσῃ ὁ κρατικός νομοθέτης, διότι ὁ τρόπος οὗτος ἀποτελεῖ σαφῶς μέρος 
τῆς Θείας λατρείας, τό τυπικόν καί τήν φρασεολογίαν τῆς ὁποίας οὐδείς νο-
μοθέτης δύναται νά ἀλλάξῃ».
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Ἑλλάδος σέ ἄλλη δικαιοδοσία κάτι πού δέν ἐπιτρέπεται ἀπό τούς 
Ἱερούς Κανόνες. Εἰδικότερα ἐπισημαίνεται ὅτι: «Τό Οἰκουμενικόν 
πατριαρχεῖον, ἑπομένως, ἀναμένει τήν ἐπαναποστολήν τοῦ κατα-
λόγου ἐκλεξίμων πρός ἔγκρισιν καί ἄσκησιν τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ 
περί ἐγγραφῆς καί διαγραφῆς ὑποψηφίων. Τοῦτο ἔχει τό ἀνώτατον 
κανονικόν δικαίωμα ἐπί τῶν ἐν Ἑλλάδι ἐπαρχιῶν αὐτοῦ, ὡς ἐκ τού-
του δέ ἀποτελεῖ ἀπόλυτον κανονικόν δικαίωμα αὐτοῦ ἡ ἄνευ πε-
ραιτέρω διαδικασίας ἐγγραφή εἰς τόν κατάλογον καί ἡ τυχόν δια-
γραφή ἐξ αὐτοῦ ὑποψηφίων. Ὅπως ἡ μήτηρ Ἐκκλησία δέν ἐπεμ-
βαίνει εἰς κανονικάς ἁρμοδιότητας ἄλλων, οὔτε εἰσπηδᾷ εἰς ἀλλο-
τρίας δικαιοδοσίας, συμφώνως πρός τούς ἱερούς κανόνας, τό αὐτό 
ἀπαιτεῖ νά πράττουν καί οἱ ἄλλοι ὡς πρός τάς ἰδίας αὐτῆς ἐπαρχί-
ας. Εἰς οὐδένα ἐξεχώρησε τά κανονικά δικαιώματα ἐπί τῶν ἐν Ἑλλά-
δι Ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, οἱ ἐπιβουλευόμενοι δέ αὐτά 
ὑπόκειν ται εἰς τάς προβλεπομένας ὑπό τῶν ἱερῶν κανόνων κυρώ-
σεις. Ἄς ληφθοῦν ταῦτα ὑπ’ ὄψιν ὑπ’ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἀβασανίστως 
κρίνουν ὅτι τό καθεστώς τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως 
τοῦ 1928 δέν στηρίζεται εἰς τούς ἱερούς κανόνας»117. 

πέραν τῶν προαναφερθέν των, ἐδῶ τίθεται καί τό θέμα τῆς ἀμφι-
σβήτησης ἀπό ὁρισμένους τῆς ἰσχύος τῆς πράξεως τοῦ 1928, σύμ-
φωνα μέ τό πατριαρχικό Γράμμα. Tό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο δέν 
παραχώρησε πλήρως τά δικαιώματά του σέ κανέναν στίς ἐπαρχίες 
αὐτές καί ὅσο τίθεν ται σέ ἀμφισβήτηση ὁρισμένοι ἐκ τῶν Ὅρων τῆς 
πράξης αὐτῆς δίδεται τό ἔναυσμα γιά περαιτέρω ἀμφισβήτηση καί 
διχασμό τοῦ λαοῦ. Γι’ αὐτό καί προτείνεται ἡ ἀπαρέγκλιτη τήρηση 
ὅλων τῶν ὅρων τῆς πράξης, γιά νά μήν ὑποτιμηθεῖ ὁ ρόλος τοῦ 
Οἰ κουμενικοῦ πατριαρχείου118. 

117. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 383-384.

118. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 384: «Ἀν τιθέτως, ἡ πιστή τήρησις τῶν παραδεδομένων καί 
ἰσχυόν των, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν Ὅρων Ε΄, Ζ΄, η΄ καί ί΄ τῆς πατριαρχικῆς 
καί Συνοδικῆς πράξεως, τῶν ὁποίων τήν τήρησιν ἀξιοῖ τό Οἰκουμενικόν πατρι-
αρχεῖον, καί οἱ ὁποῖοι δέν ἐφηρμόσθησαν πάν τοτε, ὡς θά ἔδει, ἀνυψώνει τό κῦρος 
τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παρά τῷ πιστῷ λαῷ, ἀλλά καί δίδει εἰς 
αὐτήν τό δικαίωμα νά ἀπαιτῇ καί τόν παρά τοῦ Κράτους σεβασμόν τῶν ἱεροκα-
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Tό ἑπόμενο βῆμα γιά τήν ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων πού προτεί-
νεται ἀπό τό πατριαρχικό Γράμμα, εἶναι ἡ βαθύτερη μελέτη τοῦ 
θέματος ἀπό πλευρᾶς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί ἰδιαίτερα 
τῶν σχέσεων ἐξάρτησης τῶν Ἱερῶν Κανόνων σέ σχέση μέ τούς Νό-
μους τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καί τοῦ Συν τάγματος, διότι ἄν καί ἡ 
παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἐπιτάσσει τήν τήρηση τῶν 
Νόμων, ἐν τούτοις ὅταν αὐτοί ἀν τιβαίνουν στούς Ἱερούς Κανόνες, 
ἤ διακυβεύεται τό κῦρος τῆς Ἀρχιερατικῆς ἐκλογῆς (γιά κανονικούς 
λόγους), τότε δημιουργοῦν ται πολλά περισσότερα προβλήματα κα-
νονικῆς ὑφῆς, πού δέν ἀφοροῦν τόν Νομοθέτη119. μέ ἁπλούστερα 
λόγια, νουθετεῖ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νά ἐφαρμόσει πλήρως 
τίς Κανονικές διατάξεις καί πράξεις γιά νά μήν ὑπάρξει θέμα κανο-
νικότητας τῆς ἐκλογῆς τῶν μητροπολιτῶν. 

Ἀναμένει, ἡ πατριαρχική Σύνοδος, νά ἀναγνωρίσει ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος ὅτι σέβεται, ἀποδέχεται καί ἐφαρμόζει τήν πατριαρ-
χική πράξη στό σύνολό της, χωρίς νά τήν ἀναιρεῖ μέ τήν πρόταση 
τῶν «δύο σημείων» ὅπως τή χαρακτηρίζει. μέ τήν πρόταση αὐτή 
(τό πατριαρχικό Γράμμα ἐννοεῖ τήν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τόν Νοέμβριο τοῦ 2003), ἐνῶ διαφαίνεται 

νονικῶν διατάξεων. Οὕτω θά καταπαύσῃ καί ὁ σάλος, ὅστις κλυδωνίζει τήν Ἐκ-
κλησίαν τοῦ Χριστοῦ καί σκανδαλίζει τό πλήρωμα αὐτῆς, κατά τήν περί τούτου 
ἐκπεφρασμένην ἐν τῷ γράμματι Ὑμῶν ἐπιθυμίαν καί τῆς Ὑμετέρας μακαριότητος. 
Ἡ ὑποτίμησις, ἄλλωστε, τοῦ ρόλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ὅταν ἐπι-
χειρῆται ἀπό τῆς πλευρᾶς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι πρᾶξις ἀδικαιολόγη-
τος καί ἀκατανόητος, ἀποδοκιμάζεται δέ ὑπό τοῦ εὐσεβοῦς Ἑλληνικοῦ λαοῦ».

119. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 384: «Τά ὡς ἄνω γνωρίζον τες Ὑμῖν ἀπό τῆς μητρός Ἐκ-
κλησίας, τελοῦμεν ἐν τῇ φιλαδέλφῳ προσδοκίᾳ ὅτι ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος θά πεισθῇ κατόπιν βαθυτέρας μελέτης τοῦ θέματος ὅτι συμφέρει αὐτῇ 
τε καί τῇ Ἐκκλησίᾳ πάσῃ νά τίθεν ται οἱ ἱεροί κανόνες καί αἱ κανονικαί ρυθμίσεις 
ὡς πρώτιστοι ρυθμισταί τῶν σχέσεων τῶν Ἐκκλησιῶν, ὡς ἡ μακραίων παράδοσις 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπαιτεῖ, νά τηρῶν ται δέ οἱ ἀφορῶν τες εἰς τήν 
Ἐκκλησίαν νόμοι, ἐφ’ ὅσον δέν ἀν τίκειν ται εἰς τούς ἱερούς κανόνας, τήν πίστιν 
καί τήν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, ἰδίᾳ ὅταν ἀφοροῦν εἰς θέματα διά τά ὁποῖα 
ὁ νομοθέτης κανονικῶς οὐδεμίαν ἤ ἐλαχίστην δέον νά ἔχῃ ἀνάμιξιν. πολλῷ μᾶλ-
λον ὅταν διά τῆς ἀρνήσεως τηρήσεως ὡρισμένων ἱεροκανονικῶν καί ἰσοδυνάμων 
Συνοδικῶν διατάξεων διακυβεύεται τό ὑπέρτερον τοῦ νομικοῦ ἱεροκανονικόν 
κῦρος τῆς Ἀρχιερατικῆς ἐκλογῆς, τῆς ὁποίας ἡ διά λόγους κανονικούς μή ἀνα-
γνώρισις θά ἔχῃ σπουδαιοτέρας τῶν νομικῶν πνευματικάς συνεπείας».
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ὁ σεβασμός καί ἡ πρόθεση τήρησης τῆς πράξεως τοῦ 1928, ἐν τού-
τοις ἡ προβολή τῶν νομικῶν κωλυμμάτων καθιστοῦν ἀνέφικτη τήν 
τήρησή της: «Ἀναμένομεν, κατά ταῦτα, ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος θά δηλώση ὅτι σέβεται, ἀποδέχεται καί ἐφαρμόζει τήν πατρι-
αρχικήν καί Συνοδικήν πρᾶξιν τοῦ 1928 ἐν τῷ συνόλῳ αὐτῆς, ἀν τί 
νά ὁδηγῇ τά πράγματα εἰς τήν αὐτοαναιρουμένην πρότασιν ἐπί τῶν 
δύο σημείων, εἰς τά ὁποῖα ὅ,τι ὁμολογεῖται εἰς τήν πρώτην φράσιν 
ἀναιρεῖται διά τῆς δευτέρας, τοὐτέστιν τελικῶς νά εὑρισκώμεθα εἰς 
τό σημεῖον μηδέν. πλέον συγκεκριμένως, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 
ἐμφανίζεται συναινετικῶς νά ἀναγνωρίζῃ τά δίκαια τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ πατριαρχείου, ἀμέσως ὅμως τά ἀμφισβητεῖ ἐπικαλουμένη τούς 
νόμους τοῦ Κράτους. Οὕτω: α) ἐνῷ “δηλοῖ καί αὖθις ὅτι σέβεται, 
ἀναγνωρίζει καί τηρεῖ τό διαμορφωθέν διά τῆς πράξεως τοῦ 1928 
καθεστώς”, ὅπερ θετικόν, ἀναιρεῖ τοῦτο εὐθύς ἀμέσως διά τῆς φρά-
σεως “ὡς τοῦτο ἰσχύει μέχρι σήμερον, μέ πλήρη σεβασμόν ὡσαύτως 
τῶν διατάξεων τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου”· β) ἐνῷ δηλοῖ ὅτι “ὁ 
Κατάλογος τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων θά ἀποστέλληται 
πρός τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον πρός ἄσκησιν ὑπ’ αὐτοῦ τῶν 
δικαιωμάτων αὐτοῦ”, ὅπερ ὡσαύτως θετικόν, αἴρει τοῦτο διά τῆς 
ἀκολουθούσης φράσεως “περί ὑποδείξεως ὑποψηφίων, μόνον διά 
τάς Ἱεράς μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν, τηρουμένων τῶν δια-
τάξεων τῶν ἄρθρων 17-22 τοῦ προμνησθέν τος Καταστατικοῦ Χάρ-
του”, διότι κρίνεται ὅτι τά ἐν λόγῳ ἄρθρα ἐπιβάλλουν τήν ἐπανέγ-
κρισιν τῆς ἐγκρίσεως τοῦ πατριαρχείου ὑπό τῆς Ἱεραρχίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»120.

Tό πατριαρχικό Γράμμα καταλήγει μέ τήν ἀξίωση τῆς τήρησης 
ἐν συνόλῳ τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξης τοῦ 1928 καί 
γιά πρώτη φορά καί μέ πολύ αὐστηρό ὕφος ἐπισημαίνει ὅτι σέ πε-
ρίπτωση ἐκλογῆς μητροπολιτῶν γιά τίς ἐν λόγῳ ἐπαρχίες κατά 
παράβασιν τῆς πράξης, δέν θά ἀναγνωρίσει τό ἀποτέλεσμα τῶν 
ἐκλογῶν τό ὁποῖο θά ἔχει σοβαρές Ἐκκλησιολογικές καί Κανονικές 
συνέπειες121.

120. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 385.

121. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
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Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, παρ’ ὅτι ἐνημερώθηκε μέ τό προη-
γούμενο πατριαρχικό Γράμμα γιά τίς συνέπειες πού θά μποροῦσε 
νά ἔχει ἡ ἐμμονή στήν ἀπόφασή τῆς γιά τήν ἀποστολή τοῦ κατα-
λόγου πρός Ἀρχιερατεία μόνο γιά ἐνημέρωση, ἀπέφυγε νά ἀπαν-
τήσει μέ ἐπίσημο κείμενο τό διάστημα μέχρι τόν μάρτιο τοῦ 2004. 
προηγήθηκαν ὡστόσο ἀνεπίσημες διαβουλεύσεις μέ σκοπό τήν 
εἰρήνευση τῶν σχέσεων. Αὐτές οἱ διαβουλεύσεις κατέληξαν σέ ἕνα 
ἄτυπο κείμενο συμφωνίας τό ὁποῖο προτάθηκε ἀπό τό Οἰκουμενι-
κό πατριαρχεῖο καί θά ἔπρεπε νά ὑποβληθεῖ στήν Διαρκῆ Ἱερά 
Σύνοδο γιά ἔγκριση. Σ’ αὐτό ἀναφέρεται ὁ σεβασμός τῆς Ἐκκλησί-
ας τῆς Ἑλλάδος στήν πατριαρχική καί Συνοδική πράξη τοῦ 1928, 
καί στήν τήρηση τῶν διατάξεων αὐτῆς τῆς πράξης. Ταυτόχρονα 
τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο θά ἔχει τή δυνατότητα νά ἐγγράφει 
στόν κατάλογο τελεσιδίκως ὀνόματα, ἐνῶ θά ζητεῖται ἡ συγκατά-
θεση τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου γιά τήν πλήρωση θέσης τῶν 
μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν διά μεταθέσεως καί τέλος θά πρέ-
πει μέ Συνοδική ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος νά ἀναιρεθεῖ ἡ προηγούμενη ἀπόφασή της (Νοεμβρίου 2003) 
πού δέν ἔγινε ἀποδεκτή ἀπό τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο122. 

Κατά τή συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησί-
ας τῆς Ἑλλάδος γιά τόν μῆνα μάρτιο 2004 συζητεῖται τό θέμα τῶν 
σχέσεων μέ τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο ἐπί τῇ βάσει τῶν ἄτυπων 
συζητήσεων τοῦ προηγουμένου διαστήματος καί ἀποστέλλεται ἐπι-
στολή στό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο123 στήν ὁποία περιέχεται ἐν 

Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 385: «Τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον ἀξιοῖ ἅπαξ ἔτι τήν 
πιστήν τήρησιν τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς αὐτοῦ πράξεως τοῦ 1928 ἐν τῷ 
συνόλῳ αὐτῆς, δηλοῖ δέ ὅτι ἐν ἀπευκταίᾳ καί ἀδιανοήτῳ περιπτώσει τελέσεως 
κανονικῶν ψήφων πρός πλήρωσιν, κατά παράβασιν τῶν ὅρων τῆς πράξεως τοῦ 
1928, τῶν χηρευουσῶν Ἱερῶν μητροπόλεων τῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ 
δέν θά ἀναγνωρίσῃ τό ἀποτέλεσμα τῶν οὕτω γενομένων, ἅτινα ἀσφαλῶς θά 
ἔχουν σοβαράς συνεπείας».

122. μητροπολίτου Σεβαστείας Δημητρίου, Ἡ πατριαρχική καί Συνοδική 
πρᾶξις τοῦ 1928 παρακωλυωμένη τοῖς ὅροις. Ἐπί τῇ βάσει τοῦ πατριαρχικοῦ 
καί Συνοδικοῦ ἀρχείου, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 628.

123. Ἐπιστολή Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός 
τόν Οἰκουμενικό πατριάρχη 8ης μαρτίου 2004: Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλη-
σιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν 
σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 386-
387: «παναγιώτατε καί Θειότατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας ρώ-
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μέ ρει καί ἡ προαναφερθεῖσα συμφωνία. Θεωρεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς 

μης καί Οἰκουμενικέ πατριάρχα, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθη-
τε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν μετριότητος, κύριε Βαρθολομαῖε, τήν 
Ὑμετέραν Θειοτάτην παναγιότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι ὑπερήδιστα προ-
σαγορεύομεν.

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σπουδάζουσα “τηρεῖν 
τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης” (Ἐφεσ. 4, 3), κατά τήν 
ἐντολήν τοῦ τε ἱδρυτοῦ καί “Κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας” (Ἐφεσ. 5, 23) Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ “Ἵνα πάντες ἐν ὦσι” (Ἰω. 17, 21) καί ἐμπνεομένη ὑπό τοῦ πανα-
γίου καί Τελεταρχικοῦ πνεύματος ὅπερ “ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλη-
σίας”, ἐν ἀκραιφνεῖ ἐκκλησιαστική εὐθύνη καί πρός τό μεῖζον τῆς Ἐκκλησίας 
συμφέρον ἰθύνουσα, ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 1ης ὁδεύοντος μηνός μαρτίου 
2004, ἔχουσα τήν πρός τοῦτο εἰδικήν ἐξουσιοδότησιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς 6ης μηνός Νοεμβρίου παριπτεύσαντος ἔτους, ἤχθη εἰς τήν κατω-
τέρω λυσιτελῆ πρότασιν τήν κινουμένην ἐντός τῶν πλαισίων ἀντιστοίχου προ-
τάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου καί ἄρα συνιστῶσαν κοινόν τόπον συμ-
φωνίας ἑκατέρωθεν, πρός ἐπίλυσιν τῆς, ὡς μή ὤφειλε, ἀναφυείσης δοκιμασίας εἰς 
τάς σχέσεις ἀμφοτέρων τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν, προσκομισθεῖσαν ἐνταῦθα διά 
χειρός τοῦ Σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου, ἔχου-
σαν οὕτως: “Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἐπιβεβαιώνουσα ὅτι ἡ διοίκησις τῶν, ἐν 
Βορείῳ Ἑλλάδι καί ταῖς Νήσοις Ἱερῶν μητροπόλεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατρι-
αρχείου (τῶν λεγομένων Νέων Χωρῶν) ἔχει ἀνατεθῆ εἰς Αὐτήν ἐπιτροπικῶς ὑπ’ 
Αὐτοῦ, διά τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 1928, 
τήν ὁποίαν καί ἀσκεῖ Αὕτη, κατά τούς Ἱερούς Κανόνας καί τούς ἰσχύοντας Κα-
νόνας Δικαίου, ἀποστέλλει Ὑμῖν τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλό-
γιμων ἐν εἴδει πληρώσεως τῶν ἐξ αὐτῶν χηρευουσῶν Ἱερῶν μητροπόλεων Θεσ-
σαλονίκης, Ἐλευθερουπόλεως καί Σερβίων καί Κοζάνης, διά τήν ἄσκησιν τῶν 
δικαίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου”.

Ταῦτα μέν Συνοδικῶς ἐπιστέλλοντες Ὑμῖν ἐπί τῆς κυριάρχου διαφορᾶς ἐπί 
τοῦ τεθέντος ζητήματος, συναφῶς δέ ἀποστέλλοντες Ὑμῖν τόν ἰσχύοντα Κατά-
λογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλόγιμων καί ἀνακοινούμενοι, ὅτι ἡ πλήρωσις 
τῶν ἀνωτέρω τριῶν χηρευουσῶν Ἱερῶν μητροπόλεων γενήσεται εἴτε διά μετα-
θέσεως εἴτε δι’ ἐκλογῆς ἀναλόγως πρός τήν σχετικήν ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου τῆς Ἱεραρχίας ἡμῶν, γνωρίζομεν Ὑμῖν ὅτι ἀνεθέμεθα εἰς Ἐπιτροπήν ἀπαρ-
τιζομένην ἐκ τῶν Σεβασμιωτάτων μητροπολιτῶν Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου, 
μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐσταθίου καί Βεροίας καί Ναούσης κ. παντελεή-
μονος, ὡς καί ἐκ τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσοστόμου Σκλή-
φα, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπως ἐπεξηγήση Ὑμῖν ἐν τοῖς πατρι-
αρχείοις τάς ἐπί τινων διαδικαστικῶν ζητημάτων προσθέτως παρ’ Ὑμῶν προβλη-
θέντων, ἀπόψεις καί “θέσεις” τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί δι’ ἐλπίδος ἔχομεν, 
ὅτι τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος τιμηθήσεται ἀμφοτέρωθεν ἡ ἀγάπη καί ἡ καταλ-
λαγή καί δοξασθήσεται ἡ Τρισήλιος Θεότης.

Ἐπί πᾶσι δέ τούτοις, περιπτυσσόμενοι τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην παναγιότη-
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Ἑλλάδος ὅτι μέ τήν παροῦσα ἐπιστολή συνοψίζεται τό πλαίσιο τῆς 
συμφωνίας πού συνῆψε ἄτυπα μέ τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο. Σύμ-
φωνα λοιπόν μ’ αὐτή, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀποδέχεται ὅτι ἡ 
διοίκηση τῶν Νέων Χωρῶν τῆς ἔχει δωθεῖ ἐπιτροπικῶς ἀπό τό Οἰ-
κουμενικό πατριαρχεῖο, μέ τήν πράξη τοῦ 1928, καί ἀποστέλλει σ’ 
αὐτό τόν κατάλογο πρός Ἀρχιερατεία ἐκλογίμων γιά τήν ἄσκηση 
τῶν δικαίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου: «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλ-
λάδος, ἐπιβεβαιώνουσα ὅτι ἡ διοίκησις τῶν, ἐν Βορείῳ Ἑλλάδι καί 
ταῖς Νήσοις Ἱερῶν μητροπόλεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου 
(τῶν λεγομένων Νέων Χωρῶν) ἔχει ἀνατεθῆ εἰς Αὐτήν ἐπιτροπικῶς 
ὑπ’ Αὐτοῦ, διά τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τῆς 4ης 
Σεπτεμβρίου 1928, τήν ὁποίαν καί ἀσκεῖ Αὕτη, κατά τούς Ἱερούς 
Κανόνας καί τούς ἰσχύον τας Κανόνας Δικαίου, ἀποστέλλει Ὑμῖν 
τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλόγιμων ἐν εἴδει πληρώ-
σεως τῶν ἐξ αὐτῶν χηρευουσῶν Ἱερῶν μητροπόλεων Θεσσαλονί-
κης, Ἐλευθερουπόλεως καί Σερβίων καί Κοζάνης, διά τήν ἄσκησιν 
τῶν δικαίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου»124. 

 παράλληλα, στό δεύτερο μέρος τῆς Ἐπιστολῆς ἀναγγέλλεται 
ὅτι ἡ πλήρωση τῶν μητροπόλεων θά γίνει εἴτε μέ μετάθεση εἴτε μέ 
ἐκλογή ἀναλόγως τῆς ἀπόφασης τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος ἀλλά καί ἡ συγκρότηση ἐπιτροπῆς πού θά ἐπισκεφτεῖ τό 
Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο γιά νά συζητηθοῦν κάποια διαδικαστικά 
θέματα πού ἔχουν προκύψει125 ὥστε νά λυθεῖ ἡ κρίση μεταξύ τῶν 
δύο Ἐκκλησιῶν. 

Ἡ ἀπάν τηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου στήν Ἐπιστολή 
τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀλλά καί 
στήν ἀν τιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἦλθε μέ δύο πα-
τριαρχικά Γράμματα, στά τέλη μαρτίου τοῦ 2004 ἀλλά καί τόν 
ἑπό μενο μῆνα, δηλαδή τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2004. Σύμφωνα μέ τό πρῶ-

τα καί αὖθις φιλήματι ἁγίῳ διατελοῦμεν μετά βαθείας ἀδελφικῆς ἀγάπης καί πά-
σης τιμῆς».

124. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 386.

125. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 387.
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το, πού ἐστάλη στίς 31 μαρτίου τοῦ 2004126, τό Οἰκουμενικό πα-

126. πατριαρχικό Γράμμα 31ης μαρτίου 2004: Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλη-
σιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν 
σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 389-
390: «μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, ἐν Χριστῷ τῷ 
Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν μετριότη-
τος κύριε Χριστόδουλε, πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
τήν Ὑμετέραν σεβασμίαν μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, 
ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν. 

Ἐλάβομεν καί μετά προσοχῆς πολλῆς διεξήλθομεν ἐν συνεδρίᾳ τῆς περί ἡμᾶς 
Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τό ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 692 καί ἀπό η΄ μαρτίου ἐ.ἔ. Ὑμέτε-
ρον Γράμμα, δι’ οὗ ἀποστέλλεται ἡμῖν, ἀποφάσει τῆς καθ’ Ὑμᾶς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου, ὁ κατάλογος τῶν ἐκλογίμων διά τάς Ἱεράς μητροπόλεις α) Θεσσα-
λονίκης, β) Ἐλευθερουπόλεως καί γ) Σερβίων καί Κοζάνης, ἵνα ἀσκήσωμεν τά ὑπό 
τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928 καθοριζόμενα δίκαια ἡμῶν. 
Ἀναμένον τες ἀνυπερθέτως ὅτι καί ἡ ἀλλοίαν θέσιν λαβοῦσα Ἱερά Σύνοδος τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τόν Νοέμβριον τοῦ 
παρελθόν τος ἔτους, εἰς ὀφειλετικήν ἀπάν τησιν καί πρός τό ἡμέτερον ἀπό α΄ Δε-
κεμβρίου 

΄
βγ΄ Γράμμα, θά ἐγκρίνῃ τήν ἀνωτέρω ἐνέργειαν Ὑμῶν, καί μόνον ὑπό 

τόν ὅρον τοῦτον, ἐγκρίνομεν τόν ὑποβληθέν τα ἡμῖν κατάλογον ἐκλογίμων διά τήν 
ἐξ αὐτοῦ ἐκλογήν Ἀρχιερέων πρός πλήρωσιν τῶν ὡς ἄνω χηρευουσῶν μητροπόλε-
ων τοῦ κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, συναφῶς πρός τόν ὁποῖον πα-
ρακαλοῦμεν ὅπως ληφθῇ ὑπ᾽ ὄψιν τό ὑπ᾽ ἀρ. πρωτ. 291 καί ἡμερομηνίαν λα΄ 
μαρτίου ἐ.ἔ. ἡμέτερον ἀπαν τητικόν πρός Ὑμᾶς Γράμμα. Ἐκφράζομεν δέ τήν χαράν 
καί τήν ἱκανοποίησιν ἡμῶν, διότι κατενοήθη ὅτι ἡ τελική αὕτη ἐνέργεια τῆς 
Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἦτο ἀρχῆθεν ἐπιβεβλημένη, συμφώνως τῇ δι-
επούσῃ αὐτήν, κοινῇ δεσμεύσει καί ἀποδοχῇ, ἱεροκανονικῇ ρυθμίσει, οὐδόλως θι-
γούσῃ, μᾶλλον δέ καί ἐνισχυούσῃ, τήν Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. 

Ἐπί δέ τούτοις, δηλοῦμεν τῇ Ὑμετέρᾳ μακαριότητι ὅτι ἐπί τοῦ παρόν τος δέν 
ἐπιθυμοῦμεν νά ὑποδείξωμεν, ὡς δικαιούμεθα, ὑποψήφιόν τινα πρός ἐγγραφήν 
εἰς τόν κατάλογον ἐκλογίμων, ὑπό τόν ὅρον ὅτι θά κατανοηθῇ ἡ ὀρθότης τῆς 
θέσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, καθ᾽ ἥν οἱ ὑποδεικνύμενοι ὑπ’ αὐτοῦ 
πρός ἐγγραφήν διά τάς ἐν Ἑλλάδι μητροπόλεις αὐτοῦ ἐγγράφον ται ὑπό τήν 
εὐθύνην αὐτοῦ ὡς ἁρμοδίου ὀργάνου ἴσου ἤ καί ὑπερέχον τος, λαμβανομένου ὑπ᾽ 
ὄψιν τοῦ θεσμοῦ τῆς ἐκκλήτου, ἄνευ ἑτέρας ἐπικυρώσεως, ἥτις ἐφαρμοζομένη θά 
ἀπετέλει μείωσιν τοῦ ἱεραρχικῶς ὑπερέχον τος ἤ τοῦ ἐκκλησιολογικῶς ἴσου. Δύνα-
ται, ἄλλωστε, τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον νά ἐλέγχῃ τήν παρά τοῖς ὑποδει-
κνυμένοις πρός ἐγγραφήν συνδρομήν τῶν ἀπαραιτήτων προσόν των. Τοῦ δικαιώ-
ματος τούτου παραμένον τος ἀκεραίου διά τό μέλλον, ἀναμένομεν, συμφώνως καί 
πρός τήν ρητήν διαβεβαίωσιν τῆς Ὑμετέρας ὑπό τόν Ἱερώτατον μητροπολίτην 
Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον Ἀν τιπροσωπείας, ὅπως διακανονισθῇ τοῦτο καί 
διά νομοθετικῆς ρυθμίσεως, ἐάν αὐτό τυγχάνῃ ἀναγκαῖον.

Ἐν ἀναφορᾷ πρός τό θέμα τῆς διά μεταθέσεως ἤ ἐκλογῆς πληρώσεως τῶν ἐν 
λόγῳ τριῶν Ἱερῶν μητροπόλεων, ἐκτιμῶμεν δεόν τως τό ὅτι φέρετε ὀφειλετικῶς 
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τριαρχεῖο μετά ἀπό τή σύγκλιση τῆς Συνόδου του, ἐγκρίνει τόν 
Κατάλογο πρός Ἀρχιερατεία ἐκλογίμων πού ἀπεστάλη ἀπό τή Δι-
αρκῆ Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τήν προϋπόθε-
ση ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
θά ἀλλάξει τήν ἀπόφασή της τοῦ Νοεμβρίου τοῦ 2003, πού προκά-
λεσε τήν ἔν ταση μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. Ἐνδεικτικά τό πατρι-
αρχικό Γράμμα ἀναφέρει: «Ἀναμένον τες ἀνυπερθέτως ὅτι καί ἡ ἀλ-
λοίαν θέσιν λαβοῦσα Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης 
Ἐκ κλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τόν Νοέμβριον τοῦ παρελθόν τος 
ἔ τους, εἰς ὀφειλετικήν ἀπάν τησιν καί πρός τό ἡμέτερον ἀπό α΄ Δε-
κεμβρίου 

΄
βγ΄ Γράμμα, θά ἐγκρίνη τήν ἀνωτέρω ἐνέργειαν Ὑμῶν, καί 

μόνον ὑπό τόν ὅρον τοῦτον, ἐγκρίνομεν τόν ὑποβληθέν τα ἡμῖν 
κα τάλογον ἐκλογίμων διά τήν ἐξ αὐτοῦ ἐκλογήν Ἀρχιερέων πρός 
πλή ρωσιν τῶν ὡς ἄνω χηρευουσῶν μητροπόλεων τοῦ κλίματος τοῦ 
Οἰ κουμενικοῦ πατριαρχείου»127. παράλληλα ἐπισημαίνεται ὅτι δέν 
ἐπιθυμεῖ τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, νά προσθέσει ἤ νά ὑποδείξει 

εἰς γνῶσιν τοῦ καθ’ ἡμᾶς Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου τήν δυνατότητα Ὑμῶν, 
κατά τά παρ᾽ Ὑμῖν ἰσχύον τα, ὅπως ἡ πλήρωσις γένηται εἴτε διά μεταθέσεως εἴτε 
δι᾽ ἐκλογῆς. Ἐπισημειοῦμεν ὅτι καί ἐπ᾽ αὐτοῦ κατ᾽ οἰκονομίαν, πρός ἄρσιν τοῦ 
ἀδιεξόδου, συμφωνοῦμεν ἐπί τοῦ παρόν τος, μή θιγομένης τό παράπαν τῆς ἀπα-
γορεύσεως τῶν ἀρχιερατικῶν μεταθέσεων ἀπό ἐπαρχίας εἰς ἐπαρχίαν κατά τήν 
πατριαρχικήν καί Συνοδικήν πρᾶξιν τοῦ 1928. Κρίνομεν, ἄλλωστε, ὅτι δέν συν-
τρέχουν οἱ ἀπαραίτητοι κανονικοί λόγοι ἐφαρμογῆς τοῦ μεταθετοῦ πρός πλήρω-
σιν τῶν δύο Ἱερῶν μητροπόλεων Ἐλευθερουπόλεως καί Σερβίων καί Κοζάνης.

Ἡ μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ μεγάλη Ἐκκλησία Κωνσταν τινουπόλεως, σταυ-
ρουμένη καί ἐλαττουμένη, κατά τό παράδειγμα τοῦ πρός τό ἑκούσιον πάθος 
ἐρ χομένου Σωτῆρος Χριστοῦ, διακονοῦσα καί μή διακονουμένη, ἐν τῇ πράξει 
τη ρεῖ τήν ἑνότητα καί τήν εἰρήνην. Δεχθεῖσα ἀφιλάδελφα πλήγματα καί ραπίσμα-
τα παρά τινων, εὐτυχῶς ἐλαχίστων, ἀδελφῶν, ἐνθαρρυνόν των καί ἀνευθύνους 
κύκλους, μέχρι καί αὐτῆς τῆς ἀμφισβητήσεως τοῦ ἐπί αἰῶνας ἀστασιάστου οἰκου-
μενικοῦ χαρακτῆρος αὐτῆς, ἀλλά καί τῆς ἐν τῷ Γένει ἡμῶν σωτηρίου δράσεως 
καί ἐνεργείας, διακονεῖ καί αὖθις τῇ ἑνότητι καί εἰρήνῃ, ἐν ὄψει μάλιστα τῆς 
ὑπερλάμπρου καί φωτοφόρου ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως. 

περιπτυσσόμενοι δέ τήν Ὑμετέραν μακαριότητα καί αὖθις φιλήματι ἀδελ-
φικῷ, ἐν Χριστῷ Σταυρωθέν τι καί Ἀναστάν τι, διατελοῦμεν μετά πολλῆς ἀγάπης 
καί τιμῆς ἐξαιρέτου.

΄
Βδ΄ μαρτίου λα΄ Tῆς Ὑμετέρας σεβασμίας μακαριότητος ἀγαπητός ἐν Χρι-

στῷ ἀδελφός † Ὁ Κωνσταν τινουπόλεως Βαρθολομαῖος».
127. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 

πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
 λάδος, ὅ.π., σελ. 389.
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κάποιον ὑποψήφιο, ὑπό τόν ὅρο ὅτι σέ ἕτερη περίπτωση αὐτή ἡ 
ἐγγραφή θά γίνει χωρίς διαφωνία καί ἕτερη ἐπικύρωση ἀπό τήν 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, καθώς αὐτοί οἱ ὑποψήφιοι θά ἐγγράφον ται 
ἀπό τήν ἁρμόδια ἀρχή αὐτῶν τῶν ἐπαρχιῶν πού εἶναι τό Οἰκουμε-
νικό πατριαρχεῖο τό ὁποῖο εἶναι ἴση ἤ καί ἀνώτερη ἁρμόδια Ἐκκλη-
σιολογική ἀρχή ἐν σχέσει μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, διότι 
ὑπάρχει καί ὁ θεσμός τοῦ Ἐκκλήτου. Ταυτόχρονα μ’ αὐτή τή θέση 
ἐπισημαίνεται ὅτι κρατᾶ αὐτό τό δικαίωμα γιά τό μέλλον, τό ὁποῖο 
δικαίωμα σύμφωνα μέ τίς ἀνεπίσημες συζητήσεις πού προηγήθηκαν, 
θά ρυθμιστεῖ καί μέ νομοθέτημα, ἄν αὐτό χρειαστεῖ128. Ὅσον ἀφορᾶ 
τό θέμα τῆς πλήρωσης διά Ἐκλογῆς ἤ διά μεταθέσεως, τονίζεται ὅτι 
ἄν καί δέν ἐπιτρέπεται ἀπό τήν πατριαρχική καί Συνοδική πράξη 
τοῦ 1928 ἡ πλήρωση διά μεταθέσεως, ἐν τούτοις γιά τή λύση τοῦ 
ἀδιεξόδου θεωρεῖ ὅτι γιά τή μητρόπολη Θεσσαλονίκης, μπορεῖ νά 
γίνει ἡ διά μεταθέσεως πλήρωση τῆς κενῆς θέσης ἐνῶ γιά τίς ἄλλες 
δύο ἐπαρχίες (μητρόπολη Ἐλευθερουπόλεως καί Κοζάνης) δέν συν-
τρέχει λόγος γιά διά μεταθέσεως πλήρωση129. 

128. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 390: «Ἐπί δέ τούτοις, δηλοῦμεν τῇ Ὑμετέρᾳ μακαριότητι ὅτι 
ἐπί τοῦ παρόν τος δέν ἐπιθυμοῦμεν νά ὑποδείξωμεν, ὡς δικαιούμεθα, ὑποψήφιόν 
τινα πρός ἐγγραφήν εἰς τόν κατάλογον ἐκλογίμων, ὑπό τόν ὅρον ὅτι θά κατανοηθῇ 
ἡ ὀρθότης τῆς θέσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, καθ᾽ ἥν οἱ ὑποδεικνύμενοι 
ὑπ’ αὐτοῦ πρός ἐγγραφήν διά τάς ἐν Ἑλλάδι μητροπόλεις αὐτοῦ ἐγγράφον ται ὑπό 
τήν εὐθύνην αὐτοῦ ὡς ἁρμοδίου ὀργάνου ἴσου ἤ καί ὑπερέχον τος, λαμβανομένου 
ὑπ᾽ ὄψιν τοῦ θεσμοῦ τῆς ἐκκλήτου, ἄνευ ἑτέρας ἐπικυρώσεως, ἥτις ἐφαρμοζομένη 
θά ἀπετέλει μείωσιν τοῦ ἱεραρχικῶς ὑπερέχον τος ἤ τοῦ ἐκκλησιολογικῶς ἴσου. 
Δύναται, ἄλλωστε, τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον νά ἐλέγχῃ τήν παρά τοῖς ὑπο-
δεικνυμένοις πρός ἐγγραφήν συνδρομήν τῶν ἀπαραιτήτων προσόν των. Τοῦ δι-
καιώματος τούτου παραμένον τος ἀκεραίου διά τό μέλλον, ἀναμένομεν, συμφώνως 
καί πρός τήν ρητήν διαβεβαίωσιν τῆς Ὑμετέρας ὑπό τόν Ἱερώτατον μητροπολίτην 
Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον Ἀν τιπροσωπείας, ὅπως διακανονισθῇ τοῦτο καί διά 
νομοθετικῆς ρυθμίσεως, ἐάν αὐτό τυγχάνῃ ἀναγκαῖον».

129. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλ λάδος, ὅ.π., σελ. 390: «Ἐν ἀναφορᾷ πρός τό θέμα τῆς διά μεταθέσεως ἤ ἐκ-
λογῆς πληρώσεως τῶν ἐν λόγῳ τριῶν Ἱερῶν μητροπόλεων, ἐκτιμῶμεν δεόν τως 
τό ὅτι φέρετε ὀφειλετικῶς εἰς γνῶσιν τοῦ καθ’ ἡμᾶς Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου 
τήν δυνατότητα Ὑμῶν, κατά τά παρ᾽ Ὑμῖν ἰσχύον τα, ὅπως ἡ πλήρωσις γένηται 
εἴτε διά μεταθέσεως εἴτε δι᾽ ἐκλογῆς. Ἐπισημειοῦμεν ὅτι καί ἐπ᾽ αὐτοῦ κατ᾽ οἰκο-
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Στίς 20 Ἀπριλίου τοῦ 2004, τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο ἀπο-
στέλλει διευκρινιστικό Γράμμα130 στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιά τήν 

νομίαν, πρός ἄρσιν τοῦ ἀδιεξόδου, συμφωνοῦμεν ἐπί τοῦ παρόν τος, μή θιγομένης 
τό παράπαν τῆς ἀπαγορεύσεως τῶν ἀρχιερατικῶν μεταθέσεων ἀπό ἐπαρχίας εἰς 
ἐπαρχίαν κατά τήν πατριαρχικήν καί Συνοδικήν πρᾶξιν τοῦ 1928. Κρίνομεν, 
ἄλ λωστε, ὅτι δέν συν τρέχουν οἱ ἀπαραίτητοι κανονικοί λόγοι ἐφαρμογῆς τοῦ 
με  ταθετοῦ πρός πλήρωσιν τῶν δύο Ἱερῶν μητροπόλεων Ἐλευθερουπόλεως καί 
Σερβίων καί Κοζάνης».

130. πατριαρχικό Γράμμα 20ῆς Ἀπριλίου 2004: Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλη-
σιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν 
σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 391-
392: «μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, ἐν Χριστῷ τῷ 
Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν μετριό-
τητας κύριε Χριστόδουλε, πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, τήν Ὑμετέραν σεβασμίαν μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμε-
νοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Χριστός Ἀνέστη!
Ἐν συνεχεῖς πρός τό ἀπό λα΄ παρελθόντος μηνός μαρτίου Γράμμα ἡμῶν πρός 

τήν Ὑμετέραν ἀγαπητήν καί περισπούδαστον ἡμῖν μακαριότητα καί πρός πρό-
ληψιν πάσης παρεξηγήσεως καί ἀνεπιθυμήτου ἐμπλοκῆς, πρός ὑποβοήθησιν δέ 
τῆς ἐπιλύσεως τοῦ ἀνακύψαντος ἐν ταῖς σχέσεσι τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν, ὡς μή 
ὤφελει, προβλήματος, θεωροῦμεν σκόπιμον ὅπως συμπληρώματα ὡς καί ἐπεξη-
γηματικῶς ἀναφέρωμεν Ὑμῖν τά ἀκόλουθα:

1. Ἄγοντες ἐν τῷ ὡς ἄνω Γράμματι ἡμῶν ὅτι ἐγκρίνομεν τόν ἀποσταλέντα κα-
τάλογον τῶν ἐκλογίμων ἐν συσχετισμῷ πρός τήν “ἄλλοιαν” θέσιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἱεραρχίας τοῦ παρελθόντος Νοεμβρίου ἐννοοῦμεν τήν τροποποίησην τῆς θέσε-
ως ταύτης ὡς προϋπόθεσιν τῆς διδόμενης ἐγκρίσεως τοῦ καταλόγου, ἐκφραζόμενης 
πλήρους ἀναγνωρίσεως καί σεβασμοῦ τῶν δικαίων τοῦ πάνσεπτου Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου ἐπί τῶν Ἱερῶν αὐτοῦ μητροπόλεων τῶν «Νέων Χωρῶν». Καί

2. Ἐπειδή εὐρέως διαδίδεται ὅτι συνερχομένη ἐντός τοῦ μηνός ἡ Ἱερά Σύνοδος 
τῆς Ἱεραρχίας τό μέν θά ἐγκρίνῃ τήν ὑπό τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἀποστολήν 
τοῦ καταλόγου τῶν ἐκλόγιμων καί θά ἀπαντήσῃ εἰς τό ἡμέτερον ἀπό α΄ Δεκεμβρί-
ου 

΄
βγ΄ Γράμμα, τό δέ τήν ἑπομένην θά προβῆ εἰς τήν πλήρωσην τῶν χηρευουσῶν 

Ἱερῶν μητροπόλεων ἄνευ ἀναμονῆς ἀνταπαντήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρ-
χείου, παρακαλοῦμεν ὅπως πρό τῆς χωρήσεως εἰς ἀρχιερατικάς ἐκλογάς ἀναμεί-
νητε τήν ἀντίδρασιν αὐτοῦ εἰς τό ζητηθέν ἀπαντητικόν Ὑμῶν Γράμμα, ἥτις καί 
ἔσται ταχεία καί θέλομεν νά πιστεύωμεν θετική ὡς ἐκ τοῦ περιεχομένου τοῦ Ὑμε-
τέρου Γράμματος. Διότι, ὡς ἀντιλαμβάνεται καί ἡ Ὑμετέρα μακαριότης, οὐδεμίαν 
ἀξίαν θά εἶχεν ἡ λῆψις τῆς Ὑμετέρας ἀπαντήσεως μετά τήν πλήρωσιν τῶν περί ὧν 
πρόκειται τριῶν ἐπαρχιῶν, ἐάν ἡ ἀπάντησις δέν θά ἱκανοποίει τά δίκαια καί εὔλο-
γα καί κανονικά αἰτήματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμεθα τῇ Ὑμετέρᾳ μακαριότητι ὑγείαν σταθεράν καί τήν 
ἐξ ὕψους δύναμιν πρός συνέχισιν τῆς τιμίας διακονίας Αὐτῆς καί περιπτυσσόμε-
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ἀποφυγή παρεξηγήσεων καί γιά τή βοήθεια πρός τήν ἐξεύρεση λύ-
σης. Ἐν πρώτοις διευκρινίζεται ὁ συσχετισμός τῆς ἀλλαγῆς τῆς 
ἀ πό φασης τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ Νοεμβρί-
ου τοῦ 2003 μέ τήν ἔγκριση τοῦ Καταλόγου. Γιά ἀκόμα μία φορά 
ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ ἔγκριση τοῦ Καταλόγου ἰσχύει ἐφόσον ὑπάρξει 
ἡ ἀλλαγή τῆς ἀπόφασης131. Tό ἑπόμενο θέμα πού ἀναφέρεται ἀφορᾶ 
στή σύγκληση τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
λάδος πού ἀναμένεται νά πραγματοποιηθεῖ τίς ἑπόμενες μέρες. Tό 
Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο ἐνημερώθηκε ὅτι σύμφωνα μέ τά «εὐρέως 
διαδιδόμενα» κατά τήν πρώτη ἡμέρα τῶν συνεδριάσεων θά ἀπαν-
τηθεῖ τό πατριαρχικό Γράμμα τῆς 1ης Δεκεμβρίου τοῦ 2003, καί θά 
ἐγκριθεῖ ὁ κατάλογος πρός Ἀρχιερατεία ἐκλογίμων καί τήν ἑπομένη 
θά διεξαχθοῦν οἱ ἐκλογές. παρακαλεῖ λοιπόν τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκ-
κλησίας τῆς Ἑλλάδος νά μήν προχωρήσει σέ ἐκλογή χωρίς προη-
γουμένως νά λάβει τήν ἀπάν τηση ἀπό τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο 
(ἡ ὁποία θά εἶναι θετική καί θά ἔλθει σέ σύν τομο χρονικό διάστημα), 
διότι δέν θά ἔχει καμμία ἀξία ἡ ἀπάν τηση στό πατριαρχικό Γράμμα 
ἄν αὐτό ἕπεται τῆς ἐκλογῆς καί δέν ἱκανοποιεῖ τά δίκαια τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ πατριαρχείου γιά τίς συγκεκριμένες ἐπαρχίες132. 

νοι Αὐτήν ἀδελφικῶς ἐν τῷ Ἀναστάντι Κυρίῳ διατελοῦμεν μετά τῆς ἐν Αὐτῷ 
ἀγά πης καί πάσης τιμῆς».

131. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ 391: «1. λέγοντες ἐν τῷ ὡς ἄνω Γράμματι ἡμῶν ὅτι ἐγκρίνομεν 
τόν ἀποσταλέντα κατάλογον τῶν ἐκλογίμων ἐν συσχετισμῷ πρός τήν “ἄλλοιαν” 
θέσιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τοῦ παρελθόντος Νοεμβρίου ἐννοοῦμεν 
τήν τροποποίησην τῆς θέσεως ταύτης ὡς προϋπόθεσιν τῆς διδόμενης ἐγκρίσεως 
τοῦ καταλόγου, ἐκφραζομένης πλήρους ἀναγνωρίσεως καί σεβασμοῦ τῶν δικαί-
ων τοῦ πάνσεπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐπί τῶν Ἱερῶν αὐτοῦ μητροπόλεων 
τῶν “Νέων Χωρῶν”.

132. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 391: «Ἐπειδή εὐρέως διαδίδεται ὅτι συνερχομένη ἐντός τοῦ 
μηνός ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τό μέν θά ἐγκρίνῃ τήν ὑπό τῆς Διαρκοῦς 
Ἱερᾶς Συνόδου ἀποστολήν τοῦ καταλόγου τῶν ἐκλόγιμων καί θά ἀπαντήσῃ εἰς 
τό ἡμέτερον ἀπό α΄ Δεκεμβρίου 

΄
βγ΄ Γράμμα, τό δέ τήν ἑπομένην θά προβῆ εἰς 

τήν πλήρωσην τῶν χηρευουσῶν Ἱερῶν μητροπόλεων ἄνευ ἀναμονῆς ἀνταπαν-
τήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, παρακαλοῦμεν ὅπως πρό τῆς χωρήσε-
ως εἰς ἀρχιερατικάς ἐκλογάς ἀναμείνητε τήν ἀντίδρασιν αὐτοῦ εἰς τό ζητηθέν 
ἀπαντητικόν Ὑμῶν Γράμμα, ἥτις καί ἔσται ταχεία καί θέλομεν νά πιστεύωμεν 
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Τέσσερεις ἡμέρες μετά, δηλαδή στίς 24 Ἀπριλίου τοῦ 2004 τό 
Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, ἐκδίδει μήνυμα τό ὁποῖο ἐνημερώνει γιά 
τίς ἑπόμενες κινήσεις του ἀλλά καί γιά τά τεκταινόμενα στίς σχέσεις 
τῆς μητρός Ἐκκλησίας μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος133. Ἐξ ἀρχῆς 
τονίζεται ὅτι τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο ἐπιδιώκει συνεχῶς τήν 
ἑνότητα καί τήν εἰρήνη μεταξύ τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν καί 
τό αὐτό ἐπιθυμεῖ καί γιά τίς σχέσεις μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. 
Ταυτόχρονα ὑπενθυμίζει τίς κινήσεις πού ἔκανε καί τίς πρωτοβου-
λίες πού πῆρε γιά τήν εἰρήνευση τῶν σχέσεων μέ ἀποστολή Γραμ-
μάτων καί μέ παραινέσεις ὥστε νά διασφαλιστεῖ τό κανονικό δικαί-
ωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου γιά τίς μητροπόλεις του στίς 
Νέες Χῶρες. Ἐπισημαίνει ἐπίσης τόν ρόλο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθη-
νῶν, ὁ ὁποῖος δέν ἔχει ἀπαν τήσει στά πατριαρχικά Γράμματα καί 
προτίθεται νά συγκαλέσει σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος γιά τήν ἐκλογή μητροπολιτῶν στίς χηρεύουσες μητρο-
πόλεις τῶν Νέων Χωρῶν, παραβλέπον τας καί ἀθετών τας τήν πα-
τριαρχική καί Συνοδική παράξη τοῦ 1928134.

θετική ὡς ἐκ τοῦ περιεχομένου τοῦ Ὑμετέρου Γράμματος. Διότι, ὡς ἀντιλαμβά-
νεται καί ἡ Ὑμετέρα μακαριότης, οὐδεμίαν ἀξίαν θά εἶχεν ἡ λῆψις τῆς Ὑμετέρας 
ἀπαντήσεως μετά τήν πλήρωσιν τῶν περί ὧν πρόκειται τριῶν ἐπαρχιῶν, ἐάν ἡ 
ἀπάντησις δέν θά ἱκανοποίει τά δίκαια καί εὔλογα καί κανονικά αἰτήματα τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου».

133. πατριαρχικό μήνυμα 24ης Απριλίου 2004: Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλη-
σιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέ-
σει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 393-395.

134. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 393: «μετά πολλῆς θλίψεως καί συνοχῆς καρδίας διαπι-
στοῦμεν ὅτι ἡ ἐκ τοῦ τάφου τοῦ Ἀναστάν τος Χριστοῦ ἀνατείλασα καί πρός τούς 
ἐμφόβους Αὐτοῦ μαθητάς κηρυχθεῖσα εἰρήνη δέν κατῴκησεν εἰς τάς καρδίας 
πάν  των, κεκλεισμένων εἰσέτι οὐσῶν τῶν θυρῶν τῶν καρδιῶν, ταρασσομένων ὑπό 
διαλογισμῶν ματαίων καί ἐνθυμήσεων ἀφιλαδέλφων. Ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ, συνέχου-
σα καί διέπουσα ἐν θαυμασίᾳ ἀλληλουχίᾳ καί τάξει ἅπασαν τήν κτίσιν, ηὐδόκησε 
τῇ αὐτῇ ἁρμονίᾳ οἰκονομεῖσθαι τά τῆς Ἐκκλησίας, κανονίσασα ἐν Ἁγίῳ πνεύμα-
τι δι’ ἀποφάσεων Οἰκουμενικῶν Συνόδων εἶναι καί ὀνομάζεσθαι τούς μέν πα-
τριάρχας, τούς δέ Ἀρχιεπισκόπους καί μητροπολίτας, ἑτέρους δέ Ἀρχιπρεσβυ-
τέρους καί Ἀρχιδιακόνους. Οὗτοι πάν τες, εἴτε ἐν ἀδελφικῇ ὁμοτιμίᾳ, εἴτε ὑπο-
τασσόμενοι ἀλλήλοις ὡς ἡγουμένοις, συνδεόμενοι ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης, 
διακρατοῦν ἀρραγῆ τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας.

Τῷ αὐτῷ πνεύματι στοιχοῦσα ἡ ἐν Κωνσταν τινουπόλει μήτηρ Ἁγία τοῦ Χρι-
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Στό δεύτερο καί σημαν τικότερο τμῆμα τοῦ πατριαρχικοῦ μη-
νύματος ἀναφέρον ται τά κανονικά μέτρα πού θά λάβει τό Οἰκου-
μενικό πατριαρχεῖο στήν περίπτωση πού ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 
προχωρήσει σέ ἐκλογές. Ἀρχικά θά θεωρηθοῦν ἄκυρες οἱ ἐκλογές 
γιά τήν πλήρωση τῶν μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν καί ἐν συ-
νεχείᾳ θά διακόψει τήν Κοινωνία μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν δι-
ότι τόν θεωρεῖ ὑπεύθυνο γιά τήν κρίση, καθώς ἡ ἐκχώρηση τῶν 
διοικητικῶν ἁρμοδιοτήτων τῶν μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν 
στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν σημαίνει παραίτηση ἀπό τά κα-
νονικά δίκαια τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου: «διά νά προλάβωμεν 
καί ἀποτρέψωμεν τά χείρονα καί βέβαιοι ὄν τες ὅτι ἐξην τλήθημεν 
παραχωροῦν τες, ἐνδίδον τες καί οἰκονομοῦν τες, ἐν πλήρει δέ συνει-
δήσει ὅτι ἐφθάσαμεν ὑπαιτιότητι ἄλλων εἰς κρίσιμον καμπήν, δη-
λοῦμεν ὁμοφώνῳ Συνοδικῇ ἀποφάσει ὅτι, φυλασσομένου ἀκεραίου 
τοῦ κανονικοῦ δικαιώματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ὅπως 
λάβῃ καί πρόσθετα κανονικά μέτρα, ἐάν δέν ληφθῇ σοβαρῶς ὑπ’ 
ὄψιν τό ἀπό 20ῆς Ἀπριλίου 2004 ἡμέτερον Γράμμα, τό ἑρμηνεῦον 
τό ἀπό 31ης μαρτίου ἐ.ἔ. προηγούμενον, καί προχωρήσῃ ἡ Ἐκκλη-
σία τῆς Ἑλλάδος εἰς ἐκλογάς, τότε, ἐπί τοῦ παρόν τος α) θά θεωρή-
σωμεν ὡς ἀκύρους τάς ἐκλογάς διά τάς συγκεκριμένας ἐπαρχίας τῶν 
“Νέων Χωρῶν”· β) ἐν ἀφάτῳ θλίψει καί ὀδύνῃ θά διακόψωμεν τήν 

στοῦ μεγάλη Ἐκκλησία, ἀγραυλοῦσα καί φυλάσσουσα φυλακάς ἐν τῇ νυκτί τοῦ 
πλάνου τούτου βίου, ἵνα τηρηθῇ ἡ ἑνότης καί ἡ σύμπνοια μεταξύ τῶν Ἁγιωτάτων 
Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ὡς κοινή μήτηρ καί προστάτις καί 
ὑπέρμαχος, ἔπραξε πολλά ἵνα ἀρθῶσι τά προσκόμματα, τά κωλύον τα τήν ἐπάνο-
δον τῆς εἰρήνης εἰς τάς σχέσεις αὐτῆς μετά τῆς πεφιλημένης θυγατρός καί νῦν 
τετιμημένης ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Δι’ ὅσων ἐσχάτως ἐπεστείλαμεν τῷ μακ. Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος καί ἀγαπητῷ ἐν Χριστῷ ἀδελφῷ κ. Χριστοδούλῳ περί τῆς ἐγκρίσεως 
τοῦ καταλόγου τῶν ἐκλογίμων διά τήν πλήρωσιν τῶν ὑπό τό ἀνώτατον κανο-
νικόν δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου τελουσῶν κενῶν μητροπόλεων 
τῶν λεγομένων Νέων Χωρῶν, ἐπί συγκεκριμένοις ὅροις, ἠλπίζομεν ὅτι θά ἐπείθε-
το νά ἀκολουθήσῃ τήν εὐθεῖαν ὁδόν, διά καταλλήλων τῷ καιρῷ καί ταῖς πε-
ριστάσεσι χειρισμῶν. Ἀτυχῶς τό πᾶν εἰς τοὐναν τίον ἐξέβη. Ἄνευ προηγουμένης 
ἀπαν τήσεως εἰς τά αἰτηθέν τα ἐν τοῖς Γράμμασιν ἡμῶν συγκαλεῖ, ὡς πληροφο-
ρούμεθα, τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἵνα 
χωρήσῃ εἰς πλήρωσιν τῶν ὡς ἄνω Ἱερῶν μητροπόλεων, ἀθετουμένης τῆς πα-
τριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928 καί παραβλεπομένων μέ διαφόρους 
μεθοδεύσεις τῶν κατ’ οἰκονομίαν ὑποδείξεων καί συστάσεων ἡμῶν πρός ἐπίτευξιν 
τῆς εἰρήνης, τῶν διαγραφομένων ἐν τοῖς προσφάτοις πατριαρχικοῖς Γράμμασιν».
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κοινωνίαν μετά τοῦ μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Χριστοδούλου, 
τοῦ ψύξαν τος τήν ἀγάπην, ἀναμένον τες τή μετάνοιαν αὐτοῦ καί 
ἐπανόρθωσιν. Ὅθεν, παρακαλοῦμεν τούς Σεβασμιωτάτους Ἱεράρχας 
τοῦ τε κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου καί τῆς Αὐτοκε-
φάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅπως μή συμπράξουν εἰς τά μελε-
τώμενα ἀν τικανονικά καί προπετῆ. Ἡ ἐκχώρησις διοικητικῶν ἁρμο-
διοτήτων διά τάς Ἱεράς μητροπόλεις τῶν λεγομένων Νέων Χωρῶν 
τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος δέν σημαίνει ποσῶς παραίτησιν τοῦ Οἰ-
κουμενικοῦ πατριαρχείου ἀπό τῶν κανονικῶν δικαίων αὐτοῦ, ἅτινα 
μένουν πλήρη καί ἀκέραια»135. 

Οἱ ἐξελίξεις μετά ἀπό τό ἀνακοινωθέν ἦταν ραγδαῖες καθώς ἡ 
Ἐκ κλησία τῆς Ἑλλάδος προχώρησε στίς 26 Ἀπριλίου σέ σύγκληση 
τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν 
ἐκλογή μητροπολιτῶν. Στήν Ἐπιστολή τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος136 στήν ὁποία ἐπισυνάπτον ται καί τά τηλεγρα-
φήματα πρός ἐνημέρωσιν γιά τά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν ἀνα-
φέρεται ὅτι ἡ Σύνοδος ἐπικύρωσε τήν ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου, ἡ ὁποία ὅπως παρουσιάστηκε παραπάνω, δηλώνει ὅτι 
ἀποδέχεται τά δίκαια τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου στίς Νέες 
Χῶρες, παραβλέπει ὅμως τά δύο προηγούμενα πατριαρχικά Γράμ-
ματα τά ὁποῖα ζητοῦν τήν ἀλλαγή τῆς ἀπόφασης τῆς Ἱεραρχίας 
τοῦ Νοεμβρίου τοῦ 2003. 

Tό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, συγκαλεῖ στίς 30 Ἀπριλίου τήν μεί-
ζονα Ἁγία καί Ἱερά Ἐνδημοῦσα Σύνοδο ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπό 41 
Ἱεράρχες τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ἀπό διάφορα σημεῖα τῆς 
ἀνά τόν κόσμο πατριαρχικῆς δικαιοδοσίας (Εὐρώπη, Ἀμερική, Ἀσία, 
Κρήτη, Δωδεκάνησα). Ἡ ἀπόφαση αὐτῆς τῆς Συνόδου137 εἶναι τό 

135. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 394-395.

136. Ἐπιστολή Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 26ης Απριλίου 2004: 
Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά πατρι-
αρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 396.

137. πράξις τῆς ἐν Φαναρίῳ συνελθούσης μείζονος Ἁγίας καί Ἱερᾶς Ἐνδη-
μούσης Συνόδου 30ῆς Ἀπριλίου 2004: Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δί-
καια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός 
τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 400-404: «Τάς 
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ὁρόσημο τῆς κορύφωσης τῆς κρίσης μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. 

ὁπωσδήποτε τήν κανονικήν τάξιν παραβλαπτούσας καί καταστρατηγούσας ἐνερ-
γείας, συνιστώσας εἰσπήδησιν εἰς τό κανονικόν ἔδαφος ἑτέρας Ἐκκλησίας, ἀπο-
δοκιμάζειν καί καταδικάζειν οἱ Ἱεροί Κανόνες διακελεύον ται.

Κατά τήν Ἁγίαν οὖν Γραφήν καί τούς Θείους πατέρας τάξις συνέχει καί τά 
οὐράνια καί τά ἐπίγεια. Τήν εὐταξίαν ὀφείλουν πάν τες ἵνα φυλάττωσιν ὡς συνε-
κτικήν καί συστατικήν τῆς εἰρήνης, μάλιστα δέ οἱ τῶν Ἐκκλησιῶν προεστῶτες, 
οἵτινες, γνωρίζον τες τά ἴδια μέτρα καί ὅρια, δέον ὅπως μένωσιν ἐν τός αὐτῶν. Οἱ 
ἱεροί κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ἐν συμφωνίᾳ διαχρονικῇ ἐπιτάσσουν “μή τολμᾶν 
τόν Ἐπίσκοπον ἔξω τῶν ἑαυτοῦ ὅρων χειροτονίας ποιεῖσθαι εἰς τάς μή ὑπο-
κειμένας αὐτῷ πόλεις καί χώρας παρά τήν τῶν κατεχόν των τάς πόλεις ἐκείνας ἤ 
τάς χώρας”. Οἱ ὑπερορίως ἐνεργοῦν τες καί πράττον τες, ἐπειδή διά τῆς εἰσπηδήσε-
ως εἰς ξένας ἐπαρχίας ἀποδιώκουν τήν ὁμόνοιαν καί εὐταξίαν καί συγχέουν τάς 
Ἐκκλησίας, καθιστάμενοι διδάσκαλοι καί αὐτουργοί τῆς ἀταξίας, ἀν τιμετωπίζον-
ται μετ’ αὐστηρότητος (Κανόνες 35ος Ἁγ. Ἀποστόλων, 2ος Β΄ Οἰκουμ. Συνόδου 
καί ἄλλοι συμφωνοῦν τες). 

Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, αὐτογνωμόνως καί ἀν τικανονικῶς τό 
πρῶτον ἀποσχίσασα ἑαυτήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ μεγάλης Ἐκκλησίας 
Κωνσταν τινουπόλεως καί κακόν παράδειγμα καί ἄλλαις Ἐκκλησίαις παρασχοῦσα, 
συνοῖδε μετά πάροδον χρόνου τήν σκολιάν ὁδόν ἥν ἐπορεύετο καί ἐν μετανοίᾳ 
ἐξῃτήσατο τήν ἐπάνοδον εἰς τήν εὐθεῖαν καί κεκανονισμένην. Οὕτως, ἐπί τῇ 
βάσει ἐκκλησιαστικῶν καί ἱεροκανονικῶν ρυθμίσεων τό Οἰκουμενικόν πατριαρ-
χεῖον ἐδωρήσατο αὐτῇ τήν ἀνεξαρτησίαν καί αὐτοκεφαλίαν διά τοῦ πατριαρχι-
κοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου τοῦ 1850, ὁρίσαν τος ὡς ὑπερτάτην ἐκκλησιαστικήν 
ἀρχήν οὐχί προκαθήμενόν τινα, ἀλλά Σύνοδον Διαρκῆ, μνημονευομένην ὑπό τῶν 
ἐν Ἑλλάδι Ἀρχιερέων, τοῦ προέδρου αὐτῆς, μητροπολίτου Ἀθηνῶν, μή ἔχον τος 
τάς προνομίας προκαθημένου καί πρώτου, ἀλλά προέδρου τοπικῆς Συνόδου, 
πρώτου παραμένον τος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου, πρός ὅν ὀφείλει “νά 
ἀναφέρηται ἡ ἐν Ἑλλάδι Ἱερά Σύνοδος ἐν τοῖς συμπίπτουσιν ἐκκλησιαστικοῖς 
πράγμασι, τοῖς δεομένοις συσκέψεως καί συμπράξεως ..., ὁ δέ Οἰκουμενικός πα-
τριάρχης μετά τῆς περί Αὐτόν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου παρέχει προθύμως τήν 
ἑαυτοῦ σύμπραξιν, ἀνακοινῶν τά δέον τα πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος”. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς νέας Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας ἔλαβε πλήρη 
ἐξουσίαν ρυθμίσεως τῶν ἀφορών των εἰς τήν ἐσωτερικήν ἐκκλησιαστικήν διοίκη-
σιν, διά Συνοδικῶν πράξεων μή ἀν τιβαινουσῶν τό παράπαν τοῖς Ἱεροῖς Κανόσι 
τῶν Ἁγίων καί Ἱερῶν Συνόδων καί τοῖς πατροπαραδότοις ἐθίμοις καί ταῖς δια-
τυπώσεσι τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας.

Τῇ Αὐτοκεφάλῳ Ἁγιωτάτῃ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος προσηρτήθησαν πλήρως, 
ἀπολυθεῖσαι ἀπό πάσης ἐξαρτήσεως αὐτῶν ἀπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὥστε 
“νά λέγων ται καί παρά πάν των γινώσκων ται συνηνωμέναι καί συνημμέναι αὐτῇ καί 
μέρος αὐτῆς ἀναπόσπαστον οὖσαι”, κατ᾽ ἀρχάς μέν αἱ ἐπαρχίαι τῆς Ἑπτανήσου 
διά τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1866, ἔπειτα δέ καί αἱ ἐπαρχίαι 
τῆς Θεσσαλίας διά τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1882. 

Τῶν καιρῶν ὅμως καί τῶν πραγμάτων δυσμενῶς ἐν συνεχείᾳ διαμορφωθέν των, 
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Tό κείμενο αὐτό εἶναι ἐξόχως σημαν τικό ἀπό κανονικῆς ἄποψης 

μετά τήν μικρασιατικήν καταστροφήν καί τήν φυγήν ἤ ἀν ταλλαγήν τῶν πλη-
θυσμῶν, καί ἀπειλούν των αὐτήν ταύτην τήν ὕπαρξιν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ 
μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ κοινή αὕτη μήτηρ καί προστάτις τῶν Ὀρθοδόξων, μή 
δυναμένη πλέον ἀκινδύνως τά ἑαυτῆς δωρεῖσθαι, ἐρρύθμισε διαφόρως τά τῶν 
Ἐπαρχιῶν τῶν λεγομένων Νέων Χωρῶν διά καταλλήλου τῷ καιρῷ καί ταῖς πε-
ριστάσεσι πράξεως, συναινούν των καί τῶν τοῦ Γένους ταγῶν, ὥστε ἡ ἀρχῆθεν 
καλλίγονος μήτηρ, ἡ ὡς ἄμπελος εὐθηνοῦσα ἐν τοῖς κλίτεσι τοῦ οἴκου Κυρίου 
καί πλουσίως καί ἀφειδῶς παρέχουσα, ἐλαττουμένη ἀλλ᾽ οὐκ ἀπορουμένη, μή 
ξηρανθῇ καί ἀφανισθῇ, ἀλλά συνεχίσῃ τόν ρόλον αὐτῆς ὡς πρωτόθρονος τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησία, διακονοῦσα τήν ἑνότητα καί προκοπήν αὐτῶν, με-
γαλύνουσα δέ συνεχῶς ἐν τῇ ἱστορίᾳ καί τῷ παρόν τι τό τῶν Ἑλλήνων καί ἐν γένει 
τό τῶν Ὀρθοδόξων Γένος. Ἐάν ἄλλα ἔθνη διέθετον τόν πανάρχαιον, μοναδικόν 
καί μεγαλειώδη τοῦτον θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, θά ἔπραττον τό πᾶν 
ἵνα ἐνισχύσωσιν αὐτόν καί αὐξήσωσι τό κῦρος καί τήν ἐπιρροήν αὐτοῦ. 

πρός τόν σκοπόν πάν τως τοῦτον αἱ μνημονευθεῖσαι ἐκκλησιαστικαί ἐπαρχίαι 
τῆς Κρήτης, τῶν Νέων Χωρῶν καί τῆς Δωδεκανήσου, εἰς ἅς προσθετέα καί τό 
Ἅγιον Ὄρος Ἄθω, καί αἱ λοιπαί ἐν Ἑλλάδι Ἱεραί πατριαρχικαί καί Σταυροπηγιακαί 
μοναί ἐξακολουθοῦν κατά διαφόρους βαθμούς ἐξαρτήσεως νά παραμένουν κανο-
νικόν ἔδαφος τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταν τινουπόλεως, ἡ ὁποία μέχρι τοῦδε δέν ἔχει 
ἐκχωρήσει εἰς ἄλλην Ἐκκλησίαν τήν ἐπ᾽ αὐτῶν πλήρη δικαιοδοσίαν, οὔτε προτίθε-
ται νά ἐκχωρήσῃ αὐτήν. Εὑρίσκον ται πᾶσαι ἐν τοῖς κανονικοῖς ὁρίοις τῆς Ἐκκλησίας 
Κωνσταν τινουπόλεως. Κατά συνέπειαν ὁ ἄνευ γνώμης καί συγκαταθέσεως καί συμ-
φωνίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, ἀκλήτως δηλαδή καί αὐθαιρέτως, προ-
βαίνων εἰς ἐκλογάς καί χειροτονίας Ἐπισκόπων, περιπίπτει εἰς τό βαρύτατον κα-
νονικόν παράπτωμα τῆς ὑπερορίου καί παρ᾽ ἐνορίαν ἐνεργείας εἰσπηδῶν εἰς 
ἀλλοτρίας ἐπαρχίας, νοσφιζόμενος καί κλέπτων ἀλλότρια δικαιώματα. 

Ἐπειδή τοίνυν ὁ μακαριώτατος ἀδελφός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Χρι-
στόδουλος ἀπό τῆς ἀνόδου αὐτοῦ εἰς τόν Ἀρχιεπισκοπικόν Θρόνον τῶν Ἀθηνῶν 
πάλιν καί πολλάκις προσβάλλει αὐτογνωμόνως ἀφ᾽ ἑνός μέν τόν πατριαρχικόν καί 
Συνοδικόν Τόμον τοῦ 1850, ἐπιδιώκων τό μνημόσυνον αὐτοῦ ὡς πρώτου τόσον ἐν 
τῇ Αὐτοκεφάλῳ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος ὅσον καί ἐν ταῖς Νέαις Χώραις, ἄνευ 
συμφώνου γνώμης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ μεγάλης Ἐκκλησίας, ἀφ᾽ ἑτέρου δέ τήν 
πατριαρχικήν καί Συνοδικήν πρᾶξιν τοῦ 1928 ἄνευ τηρήσεως τῶν Ὅρων αὐτῆς, 
παρά τήν ρητήν καί ἐκπεφρασμένην ἀν τίρρησιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐπεμ-
βαίνων αὐθαιρέτως διά χειροτονίας Ἐπισκόπων εἰς τάς ἐπαρχίας ταύτας, ἐν αἷς 
παραμένει ἀκέραιον τό ἀνώτατον κανονικόν δικαίωμα τοῦ πανιέρου Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου, δι᾽ ὅσων δέ πράττει, παρά τάς προειδοποιήσεις καί τάς κανονικάς 
ἀπαιτήσεις τῆς μητρός Ἐκκλησίας, ἐπιμένει τῇ ἀταξίᾳ καί βλάπτει ἑαυτόν καί τό 
πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, αἴτιος σκανδαλισμοῦ καί διαιρέσεων ἐν τῇ Ἱεραρχίᾳ καί 
τῷ λαῷ γινόμενος, διά τοῦτο πρός ἀνακοπήν περαιτέρω προόδου τοῦ κακοῦ καί 
ἐπ’ ἐλπίδι τῆς ταχείας ἀποκαταστάσεως τῆς διασαλευθείσης κανονικῆς τάξεως: 

α) θεωροῦμεν ἀκύρους μέν τάς κατά παράβασιν τῶν συγκεκριμένων Ὅρων 
τῆς πράξεως τῆς 4ης Σεπτεμβρίου τοῦ 1928, καί συνεπῶς ἀν τικανονικῶς, δι᾽ 
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καθώς ἀπηχεῖ ἀρχικῶς τή δομή τῶν ἀποφάσεων παλαιοτέρων συ-
νόδων πού ἅπτον ται κανονικῶν καί ἐκκλησιολογικῶν ζητημάτων. 

ὑπερορίων πράξεων ἐν ἀλλοτρίᾳ δικαιοδοσίᾳ, γενομένας ἐσχάτως ἐκλογάς καί 
μεταθέσεις, χηρευούσας δέ εἰσέτι τάς Ἱεράς μητροπόλεις Θεσσαλονίκης, Ἐλευ-
θερουπόλεως καί Σερβίων καί Κοζάνης.  

β) ἀποφασίζομεν ἐν ἀφάτῳ θλίψει καί ὀδύνῃ τήν διακοπήν τῆς κοινωνίας μετά 
τοῦ μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Χριστοδούλου, διαγραφομένου 
ἀπό τῶν Διπτύχων τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ μεγάλης Ἐκκλησίας καί μή 
δυναμένου κοινωνεῖν μεθ᾽ ἡμῶν ἔν τε τῇ λατρείᾳ καί ἐν τῇ διοικήσει, καί μετά 
τῶν ὑπαγομένων τῇ ἡμετέρᾳ Ἐκκλησίᾳ κληρικῶν καί μοναχῶν·

γ) συνιστῶμεν τοῖς τοιουτοτρόπως “ψηφισθεῖσιν” ἵνα μή ἀναλάβωσι τάς 
ἡμετέρας ἐπαρχίας, ἄλλως θά διακοπῇ καί ἡ μετ᾽ αὐτῶν κοινωνία·

δ) παρακαλοῦμεν θερμῶς τήν Ἔν τιμον Ἑλληνικήν πολιτείαν ἵνα μή συμπράξῃ 
εἰς τήν κατάλυσιν τῆς κανονικῆς τάξεως διά τῆς ἐκδόσεως τῶν σχετικῶν προε-
δρικῶν Διαταγμάτων·

ε) ἐκφράζομεν τήν ἐν τονωτάτην δυσαρέσκειαν καί λύπην τῆς μητρός Ἐκκλη-
σίας τοῖς συμπράξασιν εἰς τάς “χειροτονίας” τῶν οὑτοσί ἐκλεγέν των, εὐαρίθμοις 
εὐτυχῶς, Ἱεράρχαις τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου· καί

ς) καθιστῶμεν γνωστόν ὅτι ἐν περιπτώσει συνεχίσεως τῆς τοιαύτης κανονικῆς 
ἀνωμαλίας, τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον θά ἀναγκασθῇ νά προβῇ εἰς τήν ἄρσιν 
τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928.

Ἐφ᾽ ᾧ εἰς ἔνδειξιν καί βεβαίωσιν ἐγένετο καί ἡ παροῦσα πατριαρχική ἡμῶν 
καί Συνοδική πρᾶξις, καταστρωθεῖσα ἐν τῷδε τῷ Ἱερῷ Κώδικι τῆς καθ᾽ ἡμᾶς 
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ μεγάλης Ἐκκλησίας.

Ἐν ἔτει 
΄
βδ΄, κατά μῆνα Ἀπρίλιον λ΄ 

Ἐπινεμήσεως ίΒ΄ 
† Ὁ Κωνσταν τινουπόλεως Βαρθολομαῖος † Ὁ Ἐφέσου Χρυσόστομος † Ὁ 

Ἡρακλείας Φώτιος † Ὁ Νικαίας Ἰωάννης † Ὁ Κώου Αἰμιλιανός † Ὁ Ἀμερικῆς 
Δημήτριος † Ὁ πέργης Εὐάγγελος † Ὁ λύστρων Καλλίνικος † Ὁ Θυατείρων καί 
μ. Βρεταννίας Γρηγόριος † Ὁ Ἰταλίας Γεννάδιος † Ὁ Ἑλβετίας Ἱερεμίας † Ὁ 
Δέρκων Κωνσταν τῖνος † Ὁ Θεοδωρουπόλεως Γερμανός † Ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος 
† Ὁ Ἡλιουπόλεως καί Θείρων Ἀθανάσιος † Ὁ Τρανουπόλεως Γερμανός † Ὁ Σου-
ηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας παῦλος † Ὁ Τυρολόης καί Σερεν τίου παν τελεήμων 
† Ὁ Βελγίου παν τελεήμων † Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Εἰρηναῖος † Ὁ λέρου 
καί Καλύμνου Νεκτάριος † Ὁ Σύμης Χρυσόστομος † Ὁ Καρπάθου καί Κάσου 
Ἀμβρόσιος † Ὁ Ἴμβρου καί Τενέδου Κύριλλος † Ὁ μιλήτου Ἀπόστολος † Ὁ 
Αὐστρίας μιχαήλ † Ὁ περγάμου Ἰωάννης † Ὁ πριγκηποννήσων Ἰάκωβος † Ὁ 
λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος † Ὁ πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάρι-
ος † Ὁ Φιλαδελφείας μελίτων † Ὁ Σεβαστείας Δημήτριος † Ὁ Κορέας Σωτήριος 
† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγένιος † Ὁ μυριοφύτου καί περιστάσεως Εἰρη-
ναῖος † Ὁ μοσχονησίων Ἀπόστολος † Ὁ ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Ἄνθιμος † 
Ὁ Γαλλίας Ἐμμανουήλ † Ὁ Ἰκονίου Θεόληπτος † Ὁ Ἀρκαλοχωρίου Ἀνδρέας † Ὁ 
Ἱσπανίας καί πορτογαλίας Ἐπιφάνιος † Ὁ ρόδου Κύριλλος».
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προτάσεται ἐξ ἀρχῆς ἡ κανονική αἰτία τῆς ἀπόφασης αὐτῆς, ἡ 
ὁποία εἶναι ἡ εἰσπήδηση στήν κανονική δικαιοδοσία ἄλλης Ἐκκλη-
σιαστικῆς ἀρχῆς. Σύμφωνα μέ τό Κανονικό δίκαιο τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκ κλησίας καί εἰδικότερα μέ τόν 35ο Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
καί τόν 2ο τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς ἡ ὑπερόρια εἰσπήδηση σέ ἄλλη Ἐκ-
κλησιαστική δικαιοδοσία τιμωρεῖται: «Οἱ ἱεροί κανόνες τῆς Ἐκκλη-
σίας ἐν συμφωνίᾳ διαχρονικῇ ἐπιτάσσουν “μή τολμᾶν τόν Ἐπίσκο-
πον ἔξω τῶν ἑαυτοῦ ὅρων χειροτονίας ποιεῖσθαι εἰς τάς μή ὑποκει-
μένας αὐτῷ πόλεις καί χώρας παρά τήν τῶν κατεχόν των τάς πό λεις 
ἐκείνας ἤ τάς χώρας”»138. Ἐν συνεχείᾳ ἀναφέρεται στήν Ἐκ κλησία 
τῆς Ἑλλάδος ἡ ὁποία πρώτη ἀπό ὅλες τίς Αὐτοκέφαλες Ἐκ κλησίες 
“ἀποσχίσασαν ἑαυτήν” καί ἐν τέλει τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο 
ἔδωσε τήν Αὐτοκεφαλία μέ τόν Τόμο τοῦ 1850, ὁ ὁποῖος δέν ἀνα-
γνωρίζει ὡς πρῶτο τόν Ἀρχιεπίσκοπο ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πρόεδρος 
τῆς Συνόδου, ἀλλά ἀναγνωρίζει πρῶτο τόν Οἰκουμενικό πατριάρχη, 
πρός τόν ὁποῖο ὀφείλει νά ἔχει ἀναφορά ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος: 
«Οὕτως, ἐπί τῇ βάσει ἐκκλησιαστικῶν καί ἱεροκανονικῶν ρυθμίσεων 
τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον ἐδωρήσατο αὐτῇ τήν ἀνε ξαρτησίαν 
καί αὐτοκεφαλίαν διά τοῦ πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου τοῦ 
1850, ὁρίσαν τος ὡς ὑπερτάτην ἐκκλησιαστικήν ἀρχήν οὐχί προκα-
θήμενόν τινα, ἀλλά Σύνοδον Διαρκῆ, μνημονευομένην ὑπό τῶν ἐν 
Ἑλλάδι Ἀρχιερέων, τοῦ προέδρου αὐτῆς, μητροπολίτου Ἀθηνῶν, 
μή ἔχον τος τάς προνομίας προκαθημένου καί πρώτου, ἀλλά προέ-
δρου τοπικῆς Συνόδου, πρώτου παραμένον τος τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
πατριάρχου, πρός ὅν ὀφείλει “νά ἀναφέρηται ἡ ἐν Ἑλλάδι Ἱερά Σύ-
νοδος ἐν τοῖς συμπίπτουσιν ἐκκλησιαστικοῖς πράγμασι, τοῖς δεομέ-
νοις συσκέψεως καί συμπράξεως ..., ὁ δέ Οἰκουμενικός πατριάρχης 
μετά τῆς περί Αὐτόν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου παρέχει προθύμως 
τήν ἑαυτοῦ σύμπραξιν, ἀνακοινῶν τά δέον τα πρός τήν Ἱεράν Σύνο-
δον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος”»139. Γίνεται ἐπίσης ἀναφορά στίς 
πράξεις τοῦ 1866 καί 1882 πού παραχωροῦν πλήρη δικαιοδοσία στίς 

138. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 400.

139. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 400.
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ἐπαρχίες τῆς Θεσσαλίας καί τῶν Ἑπτανήσων στήν Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος ἀλλά καί στήν πατριαρχική καί Συνοδική πράξη τοῦ 1928. 
Ὡς πρός αὐτή, ἡ ἀπόφαση τῆς Συνόδου ἐπισημαίνει ὅτι οἱ Ἐκκλη-
σιαστικές Ἐπαρχίες τῶν Νέων Χωρῶν, τῆς Κρήτης, τῆς Δωδεκανή-
σου, τοῦ Ἁγίου Ὄρους καθώς καί οἱ πατριαρχικές καί Σταυροπηγι-
ακές μονές στήν Ἑλλάδα, παραμένουν κανονικό ἔδαφος τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ πατριαρχείου σέ διάφορους βαθμούς ἐξάρτησης. παράλλη-
λα τονίζεται ὅτι δέν ἐκχωρεῖ καί δέν προτίθεται νά ἐκχωρήσει σέ 
ἄλλη Ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία τά δικαιώματά του ἐπί τῶν Ἐπαρ-
χιῶν αὐτῶν140. Κατά συνέπεια ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ ἄνευ γνώμης τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ἐκλογή Ἐπι σκόπων γι’ αὐτές τίς Ἐπαρ-
χίες ἐπιφέρει τό κανονικό παράπτωμα τῆς ὑπερόριας καί παρ’ ἐνο-
ρίας ἐνεργείας ὡς εἰσπήδηση σέ ἄλλη Ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία: 
«Κατά συνέπειαν ὁ ἄνευ γνώμης καί συγκαταθέσεως καί συμφωνίας 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, ἀκλήτως δηλαδή καί αὐθαιρέτως, 
προβαίνων εἰς ἐκλογάς καί χειροτονίας Ἐπισκόπων, περιπίπτει εἰς 
τό βαρύτατον κανονικόν παράπτωμα τῆς ὑπερορίου καί παρ᾽ ἐνο-
ρίαν ἐνεργείας εἰσπηδῶν εἰς ἀλλοτρίας ἐπαρχίας, νοσφιζόμενος καί 
κλέπτων ἀλλότρια δικαιώματα»141. 

Ἐπιπρόσθετα ἡ ἀπόφαση τῆς Συνόδου ἀναφέρεται ὀνομαστικά 
στό πρόσωπο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χριστοδούλου, διότι 
προσβάλλει τόν Συνοδικό Τόμο τοῦ 1850 καί τήν πράξη τοῦ 1928 
ἐπιδιώκον τας τή μνημόνευσή του ὡς πρώτου στίς μητροπόλεις 
τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Νέων Χωρῶν, 

140. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 401: «πρός τόν σκοπόν πάν τως τοῦτον αἱ μνημονευθεῖσαι 
ἐκκλησιαστικαί ἐπαρχίαι τῆς Κρήτης, τῶν Νέων Χωρῶν καί τῆς Δωδεκανήσου, 
εἰς ἅς προσθετέα καί τό Ἅγιον Ὄρος Ἄθω, καί αἱ λοιπαί ἐν Ἑλλάδι Ἱεραί πατρι-
αρχικαί καί Σταυροπηγιακαί μοναί ἐξακολουθοῦν κατά διαφόρους βαθμούς ἐξαρ-
τήσεως νά παραμένουν κανονικόν ἔδαφος τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταν τινουπόλεως, 
ἡ ὁποία μέχρι τοῦδε δέν ἔχει ἐκχωρήσει εἰς ἄλλην Ἐκκλησίαν τήν ἐπ’ αὐτῶν 
πλήρη δικαιοδοσίαν, οὔτε προτίθεται νά ἐκχωρήση αὐτήν. Εὑρίσκον ται πᾶσαι ἐν 
τοῖς κανονικοῖς ὁρίοις τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταν τινουπόλεως».

141. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 402.
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δέν τηρεῖ τούς ὅρους τῆς πράξης τοῦ 1928 γιά τήν ἐκλογή μητρο-
πολιτῶν γινόμενος αἴτιος σκανδαλισμοῦ τοῦ λαοῦ142. 

Τελικῶς, κατά τήν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ πατριαρχείου, 
θεωροῦν ται ἄκυρες οἱ ἐκλογές τῶν μητροπολιτῶν, διαγράφεται τό 
ὄνομα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀπό τά Δίπτυχα καί διακόπτεται ἡ Ἐκκλη-
σιαστική Κοινωνία μ’ αὐτόν, συνιστᾶ νά μήν ἀναλάβουν οἱ ἐψηφισμέ-
νοι μητροπολῖτες τίς ἐπαρχίες τους, παρακαλεῖ τήν Ἑλληνική πολι-
τεία νά μήν προβεῖ στόν Καταρτισμό τῶν προεδρικῶν Διαταγμάτων 
καί ἀναγγέλλει τήν ἄρση τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξης τοῦ 
1928 ἄν συνεχιστεῖ ἡ κανονική ἀνωμαλία: «α) θεωροῦμεν ἀκύρους μέν 
τάς κατά παράβασιν τῶν συγκεκριμένων Ὅρων τῆς πράξεως τῆς 4ης 
Σεπτεμβρίου τοῦ 1928, καί συνεπῶς ἀν τικανονικῶς, δι’ ὑπερορίων πρά-
ξεων ἐν ἀλλοτρίᾳ δικαιοδοσίᾳ, γενομένας ἐσχάτως ἐκλογάς καί μετα-
θέσεις, χηρευούσας δέ εἰσέτι τάς Ἱεράς μητροπόλεις Θεσσαλονίκης, 
Ἐλευθερουπόλεως καί Σερβίων καί Κοζάνης· β) ἀποφασίζομεν ἐν 
ἀφάτῳ θλίψει καί ὀδύνῃ τήν διακοπήν τῆς κοινωνίας μετά τοῦ μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Χριστοδούλου, διαγραφομένου 
ἀπό τῶν Διπτύχων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ μεγάλης Ἐκκλη-
σίας καί μή δυναμένου κοινωνεῖν μεθ’ ἡμῶν ἐν τε τῇ λατρείᾳ καί ἐν τῇ 
διοικήσει, καί μετά τῶν ὑπαγομένων τῇ ἡμετέρᾳ Ἐκκλησίᾳ κληρικῶν 
καί μοναχῶν· γ) συνιστῶμεν τοῖς τοιουτοτρόπως “ψηφισθεῖσιν” ἵνα μή 
ἀναλάβωσι τάς ἡμετέρας ἐπαρχίας, ἄλλως θά διακοπῇ καί ἡ μετ’ αὐτῶν 
κοινωνία· δ) παρακαλοῦμεν θερμῶς τήν Ἔν τιμον Ἑλληνικήν πολιτείαν 
ἵνα μή συμπράξῃ εἰς τήν κατάλυσιν τῆς κανονικῆς τάξεως διά τῆς 
ἐκδόσεως τῶν σχετικῶν προεδρικῶν Διαταγμάτων· ε) ἐκφράζομεν τήν 
ἐν τονωτάτην δυσαρέσκειαν καί λύπην τῆς μητρός Ἐκκλησίας τοῖς 
συμπράξασιν εἰς τάς “χειροτονίας” τῶν οὑτοσί ἐκλεγέν των, εὐαρίθμοις 
εὐτυχῶς, Ἱεράρχαις τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου·  καί ς) καθιστῶμεν 
γνωστόν ὅτι ἐν περιπτώσει συνεχίσεως τῆς τοιαύτης κανονικῆς ἀνω-
μαλίας, τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον θά ἀναγ κασθῇ νά προβῇ εἰς 
τήν ἄρσιν τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928»143.

142. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ 402.

143. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 402-403.
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ΚΕΦΑλΑίΟ 3

Ἡ ὑπέρβαση τῆς κρίσης μεταξύ  
τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου καί  

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Tό χρονικό διάστημα πού μεσολάβησε ἀπό τήν Ἔκδοση τῆς 
Ἀπόφασης τῆς Διευρημένης πατριαρχικῆς Συνόδου μέχρι καί τήν 
ὑπέρβαση τῆς κρίσης μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ὑπῆρξε διάστημα 
ἀγωνιωδῶν διαβουλεύσεων ὥστε νά ἐπέλθει ἡ εἰρήνευση καθώς ὁ 
κίνδυνος ἑνός σχίσματος ἀλλά καί ὁ σκανδαλισμός τοῦ λαοῦ ἦταν 
πλέον πολύ ὁρατός. πολύτιμο ὑλικό γιά τήν παροῦσα ἔρευνα ἀπο-
τελεῖ ἡ εἰσήγηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Χριστοδούλου144 
κατά τήν ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
λάδος πού πραγματοποιήθηκε στίς 28 μαΐου τοῦ 2004. 

 μ’ αὐτή τήν εἰσήγηση πρός τά μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, ἐξιστορεῖ τίς προσπά-
θειες γιά τήν ἐξεύρεση λύσης καθώς θά ἔπρεπε νά βρεθεῖ μία λύση 
λειτουργική καί βιώσιμη145 καθώς ὅπως ἐπισημαίνει μετά ἀπό τή 
σύγκληση τῆς Διευρυμένης Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχεί-
ου καί τῆς ἀπόφασής της, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος δέν μποροῦσε νά λειτουργήσει σωστά, λόγῳ τῆς ἀπου-
σίας γιά συνειδησιακούς λόγους τεσσάρων μητροπολιτῶν τῶν 
Νέων Χωρῶν, μέ ἀποτέλεσμα νά πλήττεται τό Συνοδικό σύστημα 

144. Εἰσήγηση Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Χριστοδούλου ἐνώπιον τῆς Ἐκτάκτου 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 28ης μαΐου 2004: Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησι-
αστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέ-
σει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 405-415. 

145. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 405: «Ἐπείγουσα ἄρα παρίσταται ἡ ἀνάγκη νά υἱοθετηθῇ μία 
λύσις οὐχί εὐκαιριακή, οὔτε περιστασιακή, ἀλλά λειτουργική καί βιώσιμος, ὥστε 
νά ἀν τιμετωπισθῇ εἰς τήν βάσιν του τό πρόβλημα καί νά ὁδηγήσει εἰς τήν εἰρή-
νευσιν καί τῶν ποιμένων καί τοῦ ποιμνίου».
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διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος146. Ταυτόχρονα, γίνεται γνω-
στό στό σῶμα, ὅτι ἐνῶ ἐνημερώθηκαν ἀπό τόν Οἰκουμενικό πατρι-
άρχη γιά τά τεκταινόμενα στίς σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, τά ὑπό-
λοιπα πατριαρχεῖα καί οἱ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, καμμία δέν δι-
έκοψε τό μνημόσυνο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καθώς θεώρησαν 
ὅτι εἶναι ἕνα διμερές θέμα εὐχόμενοι ταχείαν λύση τῆς διένεξης147.

Στήν προσπάθεια γιά ἐξεύρεση λύσης ἡγήθηκε σ’ αὐτό τό στάδιο 
ἡ πολιτεία καθώς ὅπως ἔχει ἤδη ἀναφερθεῖ, στίς σχέσεις μεταξύ 
Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου καί Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπάρχει καί 
ὁ τρίτος παράγον τας πού εἶναι ἡ Ἑλληνική πολιτεία. Ἡ Ἑλληνική 
πολιτεία, ἦταν ἐνήμερη τῶν ἐξελίξεων καθώς εἶχαν ἀποσταλεῖ ἐπί-
σημες Ἐπιστολές ἀπό τόν Οἰκουμενικό πατριάρχη ἀλλά καί ἀπό τήν 
πλευρά τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπῆρξε συχνότα-
τη ἐνημέρωση. Ἡ Ὑπουργός παιδείας καί Θρησκευμάτων, κ. Γιαν-
νάκου, ὡς ἁρμόδια γιά τά θέματα αὐτά, κατόπιν ἐπικοινωνίας μέ τόν 
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Χριστόδουλο μετέβη στήν Κων σταν τι νού-
πολη στίς 7 μαΐου τοῦ 2004 γιά νά συναν τήσει τόν Οἰ κουμενικό 
πατριάρχη καί νά βρεθοῦν δίαυλοι ἐπικοινωνίας καί μέτρα ἀνοικο-
δόμησης ἐμπιστοσύνης μεταξύ τῶν δύο προκαθημένων148. 

146. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π σελ. 406: «ἐνῶ 4 Συνοδικά μέλη ἐκ τῶν βορείων Ἐπαρχιῶν ἀπέσχον 
τῶν καθηκόν των των, διακόπτον τα ἀδικαιολογήτως τήν κοινωνίαν των μέ τό ἀνώ-
τατον διοικητικόν ὄργανον τῆς Ἐκκλησίας. πρός τά μέλη ταῦτα ἡ ΔίΣ κατέστησε 
γνωστήν τήν πρόθεσίν της νά τά ἀν τικαταστήσει μέ ἄλλα, σύμφωνα μέ τόν Κατα-
στατικόν Χάρτην, ἵνα μή ἐμποδίζεται ἡ λειτουργία τοῦ Συνοδικοῦ συστήματος, ἐφ’ 
ὅσον θά συνέχιζον νά ἀπέχουν τοῦ καθήκον τος των ἀδικαιολογήτως ἐπί 1 μήνα».

147. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 406: «Ἐκ τῶν πατριαρχείων καί λοιπῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλη-
σιῶν, αἵτινες ἔλαβον τά πατριαρχικά Γράμματα οὐδεμία διέκοψε τό μνημόσυνον 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, θεωρήσασα προφανῶς ὅτι πρό-
κειται διά διμερές ζήτημα μή ἁπτόμενον ἄλλης Ἐκκλησίας. Ὁ δέ μακ. πατριάρ-
χης Γεωργίας κ. Ἠλίας ἐπραγματοποίησεν μετά ταῦτα τήν πρό πολλοῦ προγραμ-
ματισθεῖσαν ἐπίσημον Εἰρηνικήν ἐπίσκεψίν του εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας συλλει-
τουργήσας μεθ’ ἡμῶν ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ἱ. Ναῷ τῶν Ἀθηνῶν. Καί ἄλλοι προκα-
θήμενοι διά συμβολικῶν ἐνεργειῶν των ἤ διά μηνυμάτων ἐβεβαίωσαν ἡμᾶς ὅτι 
δέν διακόπτουν τήν μεθ’ ἡμῶν κοινωνίαν των».

148. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
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μετά ἀπό τίς διαβουλεύσεις πού πραγματοποιήθηκαν μεταξύ τῆς 
Ὑπουργοῦ παιδείας καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου, τονίσθηκε 
ἀπό πλευρᾶς τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας, ὅτι προτίθεται νά ἀναγνω-
ρίσει τούς νεοεκλεγέν τες μητροπολῖτες ἐκδίδον τας τά προεδρικά 
Διατάγματα, χωρίς ὅμως νά προβεῖ σέ καμμία ἄλλη νομοθετική ρύθ-
μιση καθώς θά πρέπει νά τηρηθεῖ πλήρως ἡ νομιμότητα149. παράλ-
ληλα προώθησε τήν ἰδέα ἐξεύρεσης μιᾶς συναινετικῆς φόρμουλας 
γιά τή λύση τῆς διαφορᾶς. Tό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο δέν δέχτη-
κε, κατά τήν Εἰσήγηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τή λύση τῆς Ἱεραρχίας 
τῆς 23ης Ἀπριλίου καί ζήτησε νά γίνει ἀποδεκτή ἀπό τήν Ἱεραρχία 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ πρόταση: «Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν ἀγάπῃ Χριστοῦ καί στα-
θερῷ πόθῳ ἑνότητος μετά τῆς ἐν Κων/πόλει μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 
Ἐκκλησίας διακηρύσσει τόν σεβασμόν καί τήν τήρησιν τοῦ πατρι-

Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 407: «παραλλήλως ἡ κυβέρνησις, δικαίως ἀνησυχοῦσα διά 
τάς διαστάσεις τάς ὁποίας ἐλάμβανεν ἡ ὑπόθεσις καί διά τάς συνεπείας της, 
ἀνέλαβε μεσολαβητικήν προσπάθειαν διά τῆς νέας Ὑπουργοῦ Ἐθν. παιδείας καί 
Θρησκευμάτων Κας μαριέττης Γιαννάκου. Τήν πρωτοβουλίαν αὐτήν τῆς κυβερ-
νήσεως ἐχαιρετήσαμεν, διά δηλώσεως ἡμῶν, ὡς θετικόν βῆμα πρός τήν κατεύ-
θυνσιν τῆς εἰρηνικῆς καί συναινετικῆς ἐπιλύσεως τοῦ ζητήματος, ἔχον τες ἀνα-
πτύξει εἰς τήν Καν Ὑπουργόν τάς βασικάς θέσεις καί ἀπόψεις τῆς Ἱεραρχίας μας, 
ὅπως αὕται ἀπετυπώθησαν εἰς τήν ἔκτακτον ίΣί, τῆς 6-11-03 καί τήν ΔίΣ τῆς 
1-3-04. Ἡ Κα Γιαννάκου μετέβη τήν 7-5-04 εἰς Κωνσταν τινούπολιν, καί εἶχε μέ 
τόν παναγιώτατον Οἰκουμενικόν πατριάρχην ἐκτενῆ συνομιλίαν ἐπί τοῦ ὅλου 
ζητήματος, ἐκφράσασα δημοσίᾳ μετά τό πέρας αὐτῆς μίαν συγκρατημένην αἰσι-
οδοξίαν ὡς πρός τό ἀποτέλεσμα. Ἐπιστρέψασα δέ εἰς Ἀθήνας ἐζήτησε νά μέ 
ἐνημερώσει τήν Δευτέρα 10-5-04 εἰς τήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπήν. Κατά τήν γενομένην 
ἐνημέρωσιν μοῦ μετέφερε κατ’ ἀρχάς τήν ἐπιθυμίαν τοῦ παναγ. Οἰκουμενικοῦ 
πατριάρχου νά ὁδηγηθῶμεν τό συν τομώτερον εἰς μίαν ὁριστικήν καί συναινετι-
κήν ἀν τιμετώπισιν τοῦ ὅλου προβλήματος, καθώς καί τήν ἄμεσον ἀνάγκην ἀπο-
καταστάσεως κλίματος ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης μεταξύ Ἀθηνῶν καί Φαναριοῦ 
πρός καταπολέμησιν τῆς ἑκατέρωθεν καχυποψίας».

149. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά πα-
τριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
ὅ.π., σελ. 407: «Ἡ κυβέρνησις εἶναι ἀποφασισμένη, τηροῦσα πλήρους τήν νομιμό-
τητα, νά προωθήσει πρός δημοσίευσιν τά π.Δ. ἀναγνωρίσεως τῶν ἐκλεγέν των νέων 
μητροπολιτῶν, τά ὁποῖα ἦσαν ἤδη ὑπογεγραμμένα, ἐφ’ ὅσον ἐκ τοῦ γενομένου 
νομικοῦ ἐλέγχου εἶχεν ἀποδειχθῆ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐτήρησε πιστῶς καί 
ἐφήρμοσε τόν ἰσχύον τα νόμον. Σχετικῶς πρός ταῦτα ἡ Κα Ὑπουργός μετέφερεν εἰς 
τόν παναγ. πατριάρχην καί τήν ἀπόφασιν τῆς κυβερνήσεως νά μή προβῇ εἰς οἱαν-
δήποτε ἀλλοίαν νομοθετικήν ρύθμισιν τῶν σχετικῶν ζητημάτων».
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αρχικοῦ Τόμου τοῦ 1850 καί τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πρά-
ξεως τοῦ 1928»150.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, σέ συνεννόηση μέ τήν Ὑπουργό παι-
δείας, ἐπισημαίνει τόν προβληματισμό του μ’ αὐτή τήν πρόταση 
διότι γιά πρώτη φορά εἰσάγεται στή συζήτηση ὁ Τόμος τοῦ Αὐτο-
κεφάλου τοῦ 1850 καί δέν γίνεται καμμία ἀναφορά στήν τήρηση 
τῆς ἔννομης τάξης ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 
Στό δεύτερο σκέλος ἡ Ὑπουργός παιδείας ἀπάν τησε λέγον τας ὅτι 
εἶναι αὐτονόητη ἡ τήρηση τῆς ἔννομης τάξης ἀπό τήν Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος. Στή συζήτηση πού διεμείφθη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος λαμ-
βάνον τας ὑπόψιν τίς παραμέτρους τοῦ ζητήματος δέχεται τήν πρό-
ταση αὐτή ὑπό τήν αἵρεση ὅτι ἁρμόδιο ὄργανο γιά νά πάρει αὐτή 
τήν ἀπόφαση εἶναι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος151.

Στήν τελική ἐπικοινωνία μεταξύ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου καί 
ἐκπροσώπου τῆς Ὑπουργοῦ παιδείας στό Φανάρι λίγες ἡμέρες με-
τά, ἡ τελική πρόταση τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου διαμορφώ-
νεται ὡς ἑξῆς: «Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος ἐν ἀγάπῃ Χριστοῦ καί σταθερῷ πόθῳ ἑνότητος μετά τῆς 
ἐν Κων/πόλει μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, διακηρύσσει τόν 
σεβασμόν καί τήν τήρησιν τοῦ πατριαρχικοῦ Τόμου τοῦ 1850 καί 
ὅλων τῶν διατάξεων τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 

150. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 408.

151. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 408-409: «Ἡ Κα Ὑπουργός ἐζήτησε τήν γνώμην μου περί τοῦ 
πρακτέου γενικώτερον. Τῆς ἀπήν τησα ὅτι σκεπτόμενος ὑπεύθυνα καί σύνθετα 
καί λαμβάνων ὑπ’ ὄψιν μου ὅλας τάς παραμέτρους τοῦ ζητήματος, ἤτοι: τόν 
κίνδυνον σκανδαλισμοῦ τοῦ λαοῦ, τόν κίνδυνον διασπάσεως τῆς Ἱεραρχίας καί 
τῆς δημιουργίας ἐνδοεκκλησιαστικοῦ σχίσματος, τόν κίνδυνον προκλήσεως γε-
νικῆς κοινωνικῆς ἀναστατώσεως, καί ἀναλογιζόμενος τάς συνεπείας μιᾶς παρα-
τεταμένης ἐκκρεμότητος περί τό ζήτημα, λαμβάνων δ’ ὑπ’ ὄψιν καί τάς παρατη-
ρήσεις της, ἤτοι ὅτι εἶναι αὐτονόητος ἡ τήρησις ἀπό τήν Ἐκκλησίαν μας τῆς 
ἑλληνικῆς ἐννόμου τάξεως, θά ἀνελάμβανα, χάριν τῆς εἰρηνεύσεως, τήν εὐθύνην 
νά ἀποδεχθῶ τήν πρότασιν ταύτην, προσθέσας ὅμως ὅτι ἡ μόνη ἁρμοδία κάθε 
φορά νά ἀποφασίζει ἐπί τοιούτων σοβαρῶν ζητημάτων πού δεσμεύουν τήν Ἐκ-
κλησίαν εἶναι ἡ Ἱ. Σύνοδος, πρός τήν ὁποίαν θά ἔδει νά φέρω τό θέμα».
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1928»152. Ἡ ἀν τίδραση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ἦταν ἀρχικῶς 
σκε πτική καθώς μέ τήν προσθήκη «ὅλων τῶν διατάξεων τῆς πα-
τριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928» ἀνυψώνει τήν πατρι-
αρχική καί Συνοδική πράξη σέ ἰσότιμη θέση ἔναν τι τῶν Ἱερῶν Κα-
νόνων καί συνεπῶς ἡ πράξη τοῦ 1928 θά ὑπερέχει ἔναν τι τῶν Νό-
μων τῆς πολιτείας κάτι πού τό κρίνει ὡς μή συμφέρουσα λύση γιά 
τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος153. 

παράλληλα ὅμως λόγῳ ἤδη τῆς τεταμένης κατάστασης καί τῶν 
προβλημάτων πού προέκυψαν μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
πατριαρχείου ἀποδέχεται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν τήν πρόταση 
αὐτή καί τή θέτει σέ ψηφοφορία στήν Ἱεραρχία, δικαιολογών τας 
τήν ἐπιλογή του αὐτή μέ τά παρακάτω ἐπιχειρήματα. Ἀρχικῶς ἐπι-
σημαίνει ὅτι θεωρεῖται δεδομένος ὁ σεβασμός καί ἡ τήρηση τοῦ 
πα  τριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου ἀλλά καί τῆς πατριαρχικῆς καί 
Συ νοδικῆς πράξης στό σύνολό τους, ἀσχέτως μέ τό ἄν τίθεν ται 
δια φορετικές ἑρμηνεῖες κατά καιρούς154. Ταυτόχρονα ὅμως καί λόγῳ 
τοῦ ἰσχύον τος πλαισίου τῆς Νόμῳ Κρατούσης πολιτείας στίς σχέ-
σεις μεταξύ Κράτους καί Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἶναι ὑποχρεω-
μένη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νά τηρεῖ τούς Νόμους καί νά ὑπε-
ρασπίζεται τήν ἀνεξαρτησία της155. Tό πρόβλημα πού δημιουργή-

152. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 409.

153. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 410: «Ἡ πρώτη μου ἀν τίδρασις ἦτο νά προβληματιστῶ διά τήν 
προσθήκην, ἐπεξηγῶν τούς λόγους, ὤν ἕνεκα ἐπίστευον ὅτι ἡ λύσις αὐτή δέν εἶναι 
συμφέρουσα διά τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Διότι ναί μέν Ἱ. Κανόνες ὑπερέχουν 
τῶν νόμων τῆς πολιτείας, ὅμως μία πατριαρχική πρᾶξις δέν εἶναι δυνατόν, κατά 
τήν ἐκτίμησίν μου, νά θεωρηθῇ ἰσότιμος καί ἰσόκυρος τῶν Ἱ. Κανόνων».

154. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 410: «Ἡ οἱαδήποτε τοποθέτησις ἡμῶν ἔναν τι τοῦ συζητου-
μένου θέματος, δέν εἶναι δυνατόν νά θέσει ὑπό ἀμφισβήτησιν τό μεῖζον ζήτημα, 
πού εἶναι ὁ ἀπό μέρους μας σεβασμός καί ἡ τήρησις τοῦ τε Τόμου καί τῆς πρά-
ξεους, τά ὁποῖα εἶναι δεδομένα καί ἀποδεκτά. Διαφοροποιήσεις δυνατόν νά 
ὑπάρχουν ὡς πρός τήν ἑρμηνείαν τῶν κειμένων τούτων, τοῦτο ὅμως δέν σημαί-
νει τήν ἀπόρριψιν αὐτῶν».

155. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
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θηκε κατά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν δέν εἶναι ἀμιγῶς ἐκκλησια-
στικό ἀλλά ἐμπλέκεται καί ἡ Ἑλληνική πολιτεία γιά τήν τήρηση 
τῶν Νόμων καί δέν θά ἦταν σύμφωνη σέ ἀλλοιώσεις τοῦ ἰσχύον τος 
Ἐκκλησιαστικοῦ καθεστῶτος156. παράλληλα μέ τούς Νομοκανονι-
κούς λόγους πού ἀναφέρον ται, τίθον ται καί τά ἀμιγῶς ἐκκλησια-
στικά προβλήματα πού εἶναι ὁ κίνδυνος τῆς δημιουργίας ἐρίδων καί 
σχίσματος μέσα στούς κόλπους τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, πού ὁδηγεῖ σέ σκανδαλισμό τοῦ λαοῦ καί ἀποπροσανα-
τολισμό τοῦ σκοποῦ καί τῶν δράσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος157. Συνεπῶς, εἰσηγεῖται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκ-

Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 410-411: «Ὑπό τήν αὐτονόητον βεβαίως προϋπόθεσιν τοῦ 
σεβασμοῦ καί τῆς τηρήσεως τῶν κανόνων τοῦ συστήματος τῆς νόμῳ κρατούσης 
πολιτείας εἰς τό πλαίσιον τοῦ ὁποίου ὑπαγόμεθα, ἡ ἀποδοχή ἀπό μέρους ἡμῶν 
τῆς προτάσεως σεβασμοῦ καί τηρήσεως τοῦ Τόμου 1850 καί ὅλων τῶν διατάξε-
ων τῆς πράξεως τοῦ 1928, δέν σημαίνει, ὡς θέλω νά πιστεύω, ὑποθήκευσιν ἤ 
κηδεμόνευσιν ἤ καί συρρίκνωσιν τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
τήν ὁποίαν οὐδέποτε θά ἀνεχθῶμεν. Οἱ ἑλληνικοί νόμοι κεῖν ται οὕτως ἤ ἄλλως 
καί οὐδείς ἔχει τό δικαίωμα νά τούς παραβῇ ἄνευ σοβαρῶν συνεπειῶν.Ἑπομένως 
εἴτε τό διακηρύσσομεν εἴτε οὐχί εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά τηρῶμεν τούς νόμους».

156. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 413: «Γνωρίζετε οἱ πάν τες ὅτι τό πρόβλημα τοῦτο δέν εἶναι 
πλέον ἀμιγῶς ἐκκλησιαστικόν. Ἐμπλέκεται καί ἡ ἑλληνική πολιτεία, ἡ ὁποία ὡς 
εἶναι φυσικόν ἐνδιαφέρεται διά τήν τήρησιν καί διαφύλαξιν τοῦ νομοθετικοῦ 
πλαισίου, ὅπερ ἡ ἰδία ἔχει θέσει. Ἑπομένως ἀλλοιώσεις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κα-
θεστῶτος δέν εἶναι ἐφικταί. Ἡ ἐποχή μας ἄλλωστε δέν προσφέρεται δι’ ἀκρίτους 
πειραματισμούς».

157. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 411-412: «Εἰς τήν Ἱεραρχίαν δέν ὑπῆρξεν ἀπ’ ἀρχῆς ὁμοφω-
νία. Εἶμαι εὐγνώμων πρός τούς ἐν Χριστῷ Ἀδελφούς μου, οἱ ὁποῖοι καθ’ ὅλον τό 
διάστημα τοῦτο ἐστήριξαν τάς προτάσεις μου καί ἐσήκωσαν προθύμως τόν κοι-
νόν μας Σταυρόν. Ὅπως εὐχαριστῶ καί ἐκείνους πού ἐξ ἀγαθῶν προθέσεων διε-
τύπωναν διαφορετικήν γνώμην. Τό φαινόμενον ὅμως Ἱεραρχῶν συμπλεκομένων 
ἐνώπιον τῶν ὀμμάτων τῶν τηλεθεατῶν, ἀν ταλασσόν των βαρείας ἐνίοτε ἐκφρά-
σεις, ἐπιτιμών των καί ἐπιτιμωμένων, ἔδωσε πρός τά ἔξω πολύ κακήν εἰκόνα τοῦ 
ἤθους τῶν ταγῶν τῆς Ἐκκλησίας καί ἐζημίωσε μακροπρόθεσμα τήν ὅλην ὑπόθε-
σιν. πέραν τούτου τό σοβαρώτερον εἶναι τό ὅτι ὁ διχασμός μέσα εἰς τήν Ἱεραρ-
χίαν εἶναι φαινόμενον ἐπικίνδυνον. Τά προοίμια σχίσματος ἐν τός τῶν κόλπων 
τῆς Ἱεραρχίας ἔκαμαν ἤδη τήν ἐμφάνισίν των. Θεωρῶ τάς ἐξελίξεις ταύτας μοι-
ραίας διά τήν πορείαν τῆς Ἐκκλησίας καί ἐζύγισα μέ μεγάλην ἀκρίβειαν τάς συ-
νεπείας των. Τό σημεῖον τοῦτο ὁμολογῶ ἐβάρυνε πολύ εἰς τήν ἀπόφασίν μου νά 
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κλησίας τῆς Ἑλλάδος νά ψηφιστεῖ ἡ πρόταση τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
πατριαρχείου, ὄχι ὡς ἔκφραση μετάνοιας ἀλλά ὡς εὐέλικτη πνευμα-
τική κίνηση ἔνδειξης σεβασμοῦ στή μητέρα Ἐκκλησία, χωρίς κίν-
δυνο νά χαθοῦν τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καθώς ἡ 
Ἑλ ληνική Κυβέρνηση ἐγγυᾶται τήν τήρηση καί τῆς συμφωνίας ἀλλά 
καί τή νομιμότητά της158 ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι ἀπό τήν πλευρά 

εἰσηγηθῶ σήμερον τή λύσιν πού ἤδη γνωρίζετε. Ἀλλά ἡ ἱστορία θά καταγράψει 
τάς διχαστικάς πρωτοβουλίας. Τό σχίσμα πρέπει νά τό ἀποφύγωμεν ὅλαις δυνά-
μεσι. Ἔστω καί θυσιάζον τες ἀκόμη δικαιώματα καί κεκτημένα… Ἡ ἐνασχόλησίς 
μας ἐπί 10μηνον ἤδη μέ τό ζήτημα τοῦτο ἀπορροφᾶ ὡς εἶναι φυσικόν κάθε 
ἰκμάδα σχεδόν τῶν δυνάμεων μας μέ ἀποτέλεσμα ἄλλα ἐπείγον τα ἔργα ἱεραπο-
στολικοῦ, κοινωνικοῦ καί πνευματικοῦ χαρακτῆρος νά λαμβάνουν δευτερεύουσαν 
ἤδη θέσιν, παρά τό γεγονός ὅτι τά ἔργα ταῦτα ἀποτελοῦν τήν κυρίαν ἀποστολήν 
μας. Εἶναι καιρός νά ἀποκαταστήσωμεν κλῖμα εἰρήνης, γαλήνης, ἀγάπης καί 
συνεργασίας ἐν τός τοῦ οἴκου μας. Χωρίς νά ἐγκαταλείψουμε τά δίκαια μας καί 
ὅσα οἱ ἀείμνηστοι πατέρες μας μᾶς ἐκληροδότησαν, εἶναι καιρός νά ρίψωμε τό 
βάρος εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς μας. Τώρα περισσότερον ἀπό ποτέ 
ἄλλοτε μᾶς ἔχει ἀνάγκη ὁ τόπος εἰς τά ἔργα μας καί μᾶς χρειάζεται ἀκεραίους, 
ἄμωμους εἰ δυνατόν καί ἀφοσιωμένους».

158. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 413-414: «Βεβαίως ὅλα θά κριθοῦν ἀπό τόν τρόπον ἐφαρ-
μογῆς των. Αἱ προθέσεις ἑκατέρας πλευρᾶς θά διαφανοῦν καί οἱ ἀνελικρινεῖς θά 
ἀποκαλυφθοῦν. Ἡ κυβέρνησις μᾶς παρέχει τάς ἐγγυήσεις τηρήσεως τόσον τῆς 
συμφωνίας, ὅσον καί τῆς νομιμότητος. Ἄς προχωρήσωμεν ἐλπίζον τες ὅτι θά 
ὑπερνικήσωμεν τούς δισταγμούς καί θά ἐπαναφέρωμεν τό καλό κλῖμα εἰς τάς 
σχέσεις μας μέ τόν παναγιώτατον πατριάρχην καί ἐκεῖνος μέ ἡμᾶς. Κατόπιν 
τούτων θεωρῶ ὡς λυσιτελῆ διά τήν Ἐκκλησίαν μας, ἀλλά καί διά τό Οἰκουμενικόν 
πα τριαρχεῖον τήν ἐπιψήφισιν τῆς προτάσεως πού ἄγω ἐνώπιόν σας. Εἰσηγοῦμαι, 
λοιπόν, τήν ἔγκρισίν της ἀπό ὑμᾶς, ἀπαν τών τας εἰς τάς διαφόρους μομφάς διά 
τῆς καταλλαγῆς. Ὄχι ὡς μορφήν ἐκφράσεως μετανοίας διά μή διαπραχθέν τα 
ἀδικήματα, ἀλλ’ ὡς εὐέλικτον πνευματικήν κίνησιν χάρι τῆς ἑνότητος τοῦ ἑλλη-
νικοῦ ἔθνους.Ὄχι ὡς ἀπεμπόλησιν δικαίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλ’ ὡς θυσια-
στικήν ἐνέργειαν χάριν τῆς εἰρήνης τῆς Ἐκκλησίας. Ὄχι ὡς ἐκβιαστικήν λύσιν, 
ἀλλ’ ὡς ἀπόδειξιν σεβασμοῦ καί ἀγάπης πρός τήν κοινήν μητέρα καί Τροφόν 
πού εἶναι τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον. Ὄχι ὡς ἀναγκαστικήν τοποθέτησιν 
ἐνώπιον τοῦ ἀδιεξόδου, ἀλλ’ ὡς πνευματικήν διέξοδον πρό τοῦ φόβου νά διδά-
ξουμε τά παιδιά μας ὅτι “εἰ ἀλλήλοις δάκνωμεν, βλέπωμεν μή ὑπ’ ἀλλήλων ἀνα-
λωθῶμεν”. Ὄχι ὡς ἐπιβληθεῖσαν ἄνωθεν εἰς ἡμᾶς ἀναγκαστικήν λύσιν, ἀλλ’ ὡς 
ἑκουσίαν προσφοράν μας εἰς τόν βωμόν τῆς ἑνότητος καί τῆς ἀγάπης. Ὄχι ὡς 
διαφυγήν ἀπό πιεστικά διλήμματα, ἀλλ’ ὡς ἀπαράμιλλον κένωσιν πρό τοῦ μεγέ-
θους τῆς ἁμαρτίας τῆς διαιρέσεως».
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τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου θά γίνουν οἱ παρακάτω ἐνέργειες: 
«α) Ἄμεσος σύγκλησις τῆς “Διευρυμένης” εἰς Κων/πολιν. β) Ἄρσις 
ὅλων τῶν ὑπ’ αὐτῆς λειφθησῶν ἀποφάσεων, δηλ. ἀναγνώρισις τῶν 
γενομένων ἐκλογῶν καί ἀποκατάστασις τῆς κοινωνίας μετά τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος. γ) πανηγυρικόν ἐν 
καιρῷ συλλείτουργον εἰς Κων/πολιν»159. 

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
ὑπερ ψήφησε τελικά τήν πρόταση αὐτή, μειοψηφοῦν τος ἑνός, καί 
ἀπέ στειλε τήν ἴδια ἡμέρα Ἐπιστολή στή Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
πατριαρχείου160 μέ διάθεση καταλλαγῆς καί εἰρήνευσης τῶν σχέσε-
ων τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἀναγγέλλον τας τήν ἔγκριση τῆς συμφωνίας 
μεταξύ τῶν δύο προκαθημένων ἀλλά καί τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας 
ἡ ὁποία συμφωνία στηρίζεται ἐπί τοῦ παρακάτω κειμένου: «Ἡ Ἱερά 

159. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 410.

160. Ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 28ης μαΐου 2004: 
μητροπολίτου Σεβαστείας Δημητρίου, Ἡ πατριαρχική καί Συνοδική πρᾶξις του 
1928 παρακωλυωμένη τοῖς ὅροις. Ἐπί τῇ βάσει τοῦ πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ 
ἀρχείου, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 744-745: «πρός τόν Σεβασμιώτατον μητροπο-
λίτην Φιλαδελφείας κ. μελίτωνα Ἀρχιγραμματεύον τα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνό-
δου Εἰς Κωνσταν τινούπολη. Σεβασμιώτατε,

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν 
τῇ Ἐκτάκτῳ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 28ης φθίνον τος μηνός μαΐου ἐ.ἔ. μετά φόβου 
Θεοῦ, πνευματικῆς ὡριμότητος καί περινουστάτης συνέσεως, ἐκκλησιαστικοῦ 
φρονήματος καί θεολογικῆς παιδείας, ὡς καί μετά τοῦ ὁράματος ἀποκαταστά-
σεως τῆς ἀγάπης, ἀπεφάσισεν ὅπως, εἰς τό μεῖζον τῆς Ἐκκλησίας συμφέρον 
ἀποβλέπουσα καί τήν ἑνότητα τοῦ λαοῦ παραφυλάττουσα, ἐγκρίνη τήν συμφω-
νίαν ἡ ὁποία ἐγένετο μεταξύ τῶν δύο προκαθημένων, ἤτοι τοῦ παναγιωτάτου 
Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου, καί τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνή-
σεως, ἔχουσαν οὕτως:

“Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν ἀγάπῃ Χρι-
στοῦ καί σταθερῷ πόθῳ ἑνότητος μετά τῆς ἐν Κωνσταν τινουπόλει μεγάλης τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησίας διακηρύσσει τόν σεβασμόν καί τήν τήρησιν τοῦ πατριαρχι-
κοῦ Τόμου τοῦ 1850 καί ὅλων τῶν διατάξεων τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς 
πράξεως τοῦ 1928. Ἐπί δέ τούτοις, ἐξαιτούμενος τάς σεπτάς εὐχάς καί εὐλογίας 
τῆς Α.Θ.π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, διατελῶ μετά βαθυ-
τάτου σεβασμοῦ.

Ἐν τολή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
 Ὁ Ἀρχιγραμματεύς Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Σκλήφας”». 
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Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν ἀγάπῃ Χρι-
στοῦ καί σταθερῷ πόθῳ ἑνότητος μετά τῆς ἐν Κωνσταν τινουπόλει 
μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας διακηρύσσει τόν σεβασμόν καί 
τήν τήρησιν τοῦ πατριαρχικοῦ Τόμου τοῦ 1850 καί ὅλων τῶν δια-
τάξεων τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928»161, τό 
ὁποῖο αὐτολεξεί καταγράφεται στήν Ἐπιστολή καί διαφοροποιεῖται 
ἀπό τήν προηγούμενη ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος τοῦ Νοεμβρίου τοῦ 2003. 

Οἱ δηλώσεις πού ἔγιναν κατά τή λήξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρ-
χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν162 
ἀλλά καί ἀπό τήν Ὑπουργό παιδείας163, δηλώνουν ἀφ’ ἑνός τή νέα 
σελίδα πού ἀνοίγει στίς σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ἡ ἀπόφαση αὐτή τῆς Ἱεραρχίας 
ἀφ’ ἑτέρου δέ, ἡ Ἑλληνική πολιτεία ἐγγυᾶται καί διασφαλίζει τή 
νομιμότητα τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν. Ἀπό πλευρᾶς τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
πατριαρχείου καί διά μέσου τοῦ Ἀθηναϊκοῦ πρακτορείου Εἰδήσεων 

161. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 744-745.

162. Δήλωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 28ης μαΐου 2004: Ἀθ. Ἀγγελόπου-
λος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά πατριαρχικά Δίκαια 
στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Θεσσαλο-
νίκη 2005, σελ. 415: «Θά ἤθελα νά τονίσω μέ τήν εὐκαιρία τῆς λήψεως αὐτῆς τῆς 
ἀποφάσεως, ὅτι ἡ ί.Σ.ί. στοχεύει καί ἐπιδιώκει ἕνα πρᾶγμα, στό νά ἀνοίξει μία 
νέα σελίδα στίς σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τό Οἰκουμενικό πατρι-
αρχεῖο. Αὐτός, ἄλλωστε, εἶναι καί ὁ λόγος, πού, ὅπως ξέρετε στή διάρκεια αὐτῆς 
τῆς κρίσεως, ἐτήρησα πολύ χαμηλούς τόνους. Βεβαίως σήμερα, μπροστά στήν 
κρίση πού διέρχεται καί ὁ ἐλληνισμός καί ἡ Ὀρθοδοξία, τό ζητούμενο εἶναι νά 
προτάξουμε ὅλοι μας τά μεγάλα ἔναν τι τῶν μικροτέρων καί τοῦτο, προκειμένου, 
μέ τόν τρόπο αὐτό, νά ὑπηρετήσουμε καί νά ἀν ταποκριθούμε στό αἴτημα ὅλου 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιά ἑνότητα, εἰρήνη, ἀγάπη καί σύμπνοια».

163. Δήλωση Ὑπουργοῦ παιδείας 28ης μαΐου 2004: Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά 
Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλά-
δα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 
416: «Χαιρετίζω τή θετική ἐξέλιξη στίς σχέσεις Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Οἰκου-
μενικοῦ πατριαρχείου. Ἡ Κυβέρνηση ἐνδιαφέρεται γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ οἰκου-
μενικοῦ ρόλου καί τοῦ διεθνοῦς κύρους τοῦ πατριαρχείου, καθώς ἐπίσης καί γιά 
τήν ἐνίσχυση τοῦ ρόλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Στό πλαίσιο τοῦ συστή-
ματος σχέσεων Ἐκκλησίας καί πολιτείας, ἡ Κυβέρνηση διασφαλίζει τή νομιμό-
τητα. Αὐτό πού προέχει εἶναι ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἡ ἀγαστή συνερ-
γασία τῶν δύο Ἐκκλησιῶν γιά τό καλό τοῦ Ἑλληνισμοῦ». 
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ὁ Οἰκουμενικός πατριάρχης ἐξέφρασε τήν «ἱκανοποίησίν του διά 
τήν ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος καί εὔχεται αὐτή νά ἀποτελέσει ἀπαρχήν εἰλικρινῶς 
ἀδελφικῶν σχέσεων καί ἀγαστῆς συνεργασίας τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, 
διά τό καλόν τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ γένους μας»164. 

μετά τήν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ἦταν 
ἀναμενόμενο καί μέ βάση τή συμφωνία τῶν «τριῶν παραγόν των», 
δηλαδή τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος καί τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας, στίς 4 Ἰουνίου 2004 συγκαλεῖται 
ἡ μείζων Ἁγία καί Ἱερά Ἐνδημοῦσα Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
πατριαρχείου γιά νά ἀποφανθεῖ συνοδικῶς ἐπί τῶν προαναφερθέν-
των προτάσεων165. 

164. μητροπολίτου Σεβαστείας Δημητρίου, Ἡ πατριαρχική καί Συνοδική 
πρᾶξις τοῦ 1928 παρακωλυωμένη τοῖς ὅροις. Ἐπί τῇ βάσει του πατριαρχικοῦ 
καί Συνοδικοῦ ἀρχείου, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 638.

165. πρᾶξις τῆς μείζονος Ἁγίας καί Ἱερᾶς Ἐνδημούσης Συνόδου τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ πατριαρχείου 4ης Ἰουνίου 2004: Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δί-
καια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός 
τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 417-423: «Ὁ Κύ-
ριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, δεδωκώς τήν Ἑαυτοῦ εἰρήνην τοῖς Αὐτοῦ μαθηταῖς 
καί Ἀποστόλοις ἔτι τῷ βίῳ συμπαρών, ἐκάλεσεν ἐξαιρέτως πάν τας εἰς ἑνότητα διά 
τῆς τοῦ παναγίου πνεύματος ἐπιφοιτήσεως ἐν τῇ μεγάλῃ καί σωτηρίῳ ἡμέρᾳ τῆς 
πεν τηκοστῆς, διανοίξας ἐν τῇ ἀπείρῳ Αὐτοῦ ἀγαθότητι κρουνούς ἀγάπης, καταλ-
λαγῆς καί ἀφέσεως τῶν πεπλημμελημένων. Ἡ εἰρήνη αὕτη τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὑπερέ-
χουσα πάν τα νοῦν, ἐξαρτωμένη ἀπό τῆς γνώμης τῶν ὑποδεχομένων αὐτήν, συ-
χνάκις ἀποδημεῖ, ὅταν τό στασιάζον καί διαιροῦν πνεῦμα κυριαρχήσῃ ἐν ταῖς 
καρδίαις ἡμῶν. Δυνάμεθα πάν τως, εἴ γε καί θέλομεν, ἐπαναγαγεῖν αὐτήν, πάν τα τά 
κωλύματα αὐτῆς ἐκβάλλον τες καί τόν ὑπήκοον καί εἰρηναῖον βίον ἀσπαζόμενοι.

Χαράν τοίνυν καί ἀγαλλίασιν ἠσθάνθη ἡ μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταν-
τινουπόλεως, γνοῦσα διά γράμματος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 
ἀπόφασιν τοῦ συνόλου τῶν Ἱεραρχῶν αὐτῆς, πλήν ἑνός, τήν ληφθεῖσαν τῇ ἐπι-
πνοίᾳ τοῦ παναγίου καί Ζωαρχικοῦ πνεύματος, κατά τάς ἑορτασίμους ταύτας 
ἡμέρας τῆς Ἁγίας πεν τηκοστῆς. Ἡ ἀπόφασις αὕτη, ἥτις ἐλήφθη ἐν τῇ ἐκτάκτῳ 
συνεδρίᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῇ κη΄ 
μαΐου ἐ.ἔ., ἔχει ἐπί λέξει οὕτως:

“Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν ἀγάπῃ Χρι-
στοῦ καί σταθερῷ πόθῳ ἑνότητος μετά τῆς ἐν Κωνσταν τινουπόλει μεγάλης τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησίας διακηρύσσει τόν σεβασμόν καί τήν τήρησιν τοῦ πατριαρχι-
κοῦ Τόμου τοῦ 1850 καί ὅλων τῶν διατάξεων τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς 
πράξεως τοῦ 1928”.

μετά τήν ὁμόφωνον ἀποδοχήν καί ἐπίσημον διακήρυξιν τῆς ἐπαινετῆς ταύ-
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Tό κείμενο αὐτό εἶναι ἐξόχως σημαν τικό ἀπό κανονικῆς ἄποψης 

της Συνοδικῆς ἀποφάσεως ἡ τό δεύτερον συγκληθεῖσα ἐπί τῷ αὐτῷ ζητήματι 
μεί ζων Ἁγία καί Ἱερᾶ Ἐνδημοῦσα Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἡ τό πρῶ-
τον ὑπό ἀγαθοποιοῦ κινηθεῖσα πνεύματος καί αὐστηρά μέτρα λαβοῦσα πρός 
διασφάλισιν τῆς εἰρήνης καί εὐταξίας, τῷ αὐτῷ πνεύματι ἀγάπης καί νῦν στοι-
χοῦσα, ἐργασαμένη καί ἐν Ἁγίῳ πνεύματι συσκεφθεῖσα κατά τά κανονικῶς 
κρατοῦν τα, ἀπεφάσισε τά ἑξῆς:

1. Ἀποδέχεται τήν ἀπόφασιν ταύτην, ἐκτιμῶσα ὅτι δι’ αὐτῆς ἱκανοποιεῖται ἡ 
μέριμνα τῆς μητρός Ἐκκλησίας διά τήν ὑπεράσπισιν τῆς κανονικῆς τάξεως, ἥτις 
ἀποτελεῖ ὀφειλετικήν καί διαχρονικήν διακονίαν αὐτῆς ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ.

2. Ἡ ἀποδοχή αὕτη γίνεται ὑπό τήν αὐτονόητον προϋπόθεσιν ὅτι ἡ δέσμευ-
σις τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περί τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς τηρήσε-
ως πάν των τῶν Ὅρων τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928 ὡς 
ἔχουν θά ἰσχύῃ μετ’ ἀπαρεγκλίτου ἀκριβείας, ἵνα μή προβληθῇ πάλιν ὁ ἰσχυρισμός 
ὅτι ἐκ τῆς ἀπαρατηρήτου μή τηρήσεως κατέστη ἡ παράλειψις συμμορφώσεως 
πρός αὐτήν καθεστώς, δημιουργοῦν δῆθεν ἐθιμικόν δίκαιον καί αἰτίαν καταστρα-
τηγήσεως τῶν Ὅρων αὐτῆς ἤ πλημμελοῦς καί κατ’ ἐπιλογήν ἐφαρμογῆς αὐτῶν. 

Ἡ πρᾶξις αὕτη ἔχει ὡς ἑξῆς: “Ἀκλόνητον τήν βάσιν τῆς κανονικῆς τάξεως 
ἔχουσα καί διαφυλάττουσα ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἐν τῇ τῆς ἐκκλησια-
στικῆς διοικήσεως οἰκονομία, οἶδε καί εἴωθεν ἐν τῇ ἐμμελεῖ αὐτῆς περί τῆς ἁπαν-
ταχοῦ ἱερᾶς εὐταξίας καί καταστάσεως φρον τίδι εὐθετίζειν καί διέπειν τά ἐπί 
μέρους κατά τάς ἀνάγκας καί τούς καιρούς, ἐναρμόνιον πάν τοτε στοχαζομένη 
ἀποφαίνειν παν ταχοῦ κατά τήν χρείαν τῶν καιρῶν καί τῶν πραγμάτων τήν ἱεράν 
τάξιν, ᾗπερ ἡ ἐκκλησιαστική κατάστασις καθωραΐζεται.

Ἐπειδή τοίνυν, προκειμένου καί περί τῆς διοικήσεως τῶν εἰς τό Θεοφρούρη-
τον Κράτος τῆς Ἑλλάδος τελευταίως περιελθουσῶν πολιτικῶς Ἐπαρχιῶν τοῦ καθ’ 
ἡμᾶς Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ καί πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, κατά-
δηλον ἐγένετο ὅτι διά τήν ἐπελθοῦσαν πολιτικήν μεταβολήν τῶν κατ’ αὐτάς οὐκ 
ἄμοιρος δυσχερειῶν καί ἀνωμαλιῶν ποικίλων ἦν ἐφεξῆς ἡ ἄμεσος αὐτῶν παρά 
τοῦ Ἁγιωτάτου τούτου Θρόνου ὡς πρότερον διακυβέρνησις, ἡ μετριότης ἡμῶν 
μετά τῶν ἐν Ἁγίῳ πνεύματι ἀγαπητῶν ἡμῖν ἀδελφῶν καί συλλειτουργῶν, λαβόν-
τες ὑπ’ ὄψιν κατά τό χρεών τήν νέαν κατάστασιν καί τήν ἐνδεικνυμένην ἐξ αὐτῆς 
ἀνάγκην ἀξιοχρέου προνοίας καί μερίμνης πρός τήν προσήκουσαν ἀνάλογον 
διευθέτησιν καί διοργάνωσιν καί ἐκκλησιαστικῶς τῶν κατά τάς Ἐπαρχίας ταύτας, 
ἔγνωμεν καί ἀπεφασίσαμεν Συνοδικῶς, ὅπως, τηρουμένου τοῦ ἐπί τῶν Ἐπαρχιῶν 
τούτων ἀνωτάτου κανονικοῦ δικαιώματος τοῦ Ἁγιωτάτου πατριαρχικοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Θρόνου, ἡ διοίκησις ἐν τοῖς ἐπί μέρους τῶν Ἐπαρχιῶν τούτων διεξάγη-
ται ἐφεξῆς ἐπιτροπικῶς ὑπό τῆς πεφιλημένης Ἁγιωτάτης Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, προφρόνως ἀποδεξαμένης, συναινούσης καί κυρούσης καί τῆς Ἐν-
τίμου Ἑλληνικῆς πολιτείας, ὅπως κατά τήν παράκλησιν τῆς μητρός Ἐκκλησίας 
ἀναλάβη τήν ἐν τολήν ταύτην, ἐνεργουμένην ἐπί τοῖς ἑξῆς κυρωθεῖσιν ἐκκλησια-
στικῶς τε καί πολιτικῶς γενικοῖς ὅροις:

Α. Ἅπασαι αἱ εἰς τό Ἑλληνικόν Κράτος περιελθοῦσαι Ἐπαρχίαι τοῦ Ἁγιωτάτου 
Ἀποστολικοῦ καί πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, πλήν τῆς Ἁγιωτάτης 
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καθώς ἀπηχεῖ ἀρχικῶς τή δομή τῶν ἀποφάσεων παλαιοτέρων συ-

Ἐκκλησίας τῆς νήσου Κρήτης, διαφυλαττούσης τό ἄχρι τοῦδε αὐτόνομον αὐτῆς 
καθεστώς, ὑπάγον ται ἐφεξῆς ὑπό τήν ἄμεσον διακυβέρνησιν τῆς Ἁγιωτάτης 
Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπεκτεινούσης καί ἐπί τῶν 
Ἐπαρχιῶν τούτων ἐν πᾶσι τό σύστημα τῆς διοικήσεως καί τήν τάξιν τῶν ἰδίων 
αὐτῆς Ἐπαρχιῶν.

Β. Ἄμεσος ὡς ἐκ τούτου κεν τρική καί τῶν Ἐπαρχιῶν τούτων ἀνωτέρα ἐκκλη-
σιαστική ἀρχή ἀναγνωρίζεται ἐφεξῆς ἡ ἐν Ἀθήναις Ἱερά Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου 
Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἧς συμμετέχουσι καί οἱ μητροπολῖται τῶν 
Ἐπαρχιῶν τούτων, καλούμενοι εἰς αὐτήν κατ’ ἴσον ἀριθμόν πρός τούς ἐκ τῶν 
Ἐπαρχιῶν τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος προσκαλουμένους ἀρχιερεῖς 
καί κατά τόν αὐτόν τρόπον καί σύστημα καί μετά τῶν αὐτῶν δικαιωμάτων.

Γ. Κατ’ ἴσον ἀριθμόν καί μετά τῶν αὐτῶν δικαιωμάτων συμμετέχουσι καί πα-
ρεδρεύουσιν οἱ ἐκ τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἐπαρχιῶν τοῦ καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτου Οἰκουμε-
νικοῦ Θρόνου καί ἐν τῷ Διοικητικῷ Συμβουλίῳ τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Τα-
μείου καί ἐν τῷ Ἐποπτικῷ Συμβουλίῳ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως.

Δ. Οἱ τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἐπαρχιῶν τοῦ καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτου πατριαρχικοῦ Οἰ-
κουμενικοῦ Θρόνου ἀρχιερεῖς συμμετέχουσιν ὡσαύτως ὑποχρεωτικῶς καί τῶν 
Γενικῶν Συνόδων τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος καί ὡς ἕν σῶμα συσκέπτον ται καί λαμβάνουσιν ἀποφάσεις ἀπό κοινοῦ, 
ἐξ ἴσου ἰσχυούσας καί διά τάς αὐτόθι Ἐπαρχίας τοῦ πατριαρχικοῦ Θρόνου.

Ε. Οἱ τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἐπαρχιῶν τοῦ πατριαρχικοῦ Θρόνου ἀρχιερεῖς ἐκλέγον-
ται ἐφεξῆς καί ἀποκαθίσταν ται εἰς τάς οἰκείας ἕδρας καθ’ ὅν τρόπον καί σύστη-
μα καί οἱ τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπί τῇ βάσει 
καταλόγου ἐκλεξίμων, συν τεταγμένου ὑπό τῆς ἐν Ἀθήναις Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἐγκεκριμένου ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, 
δικαιουμένου καί τούτου ὑποδεικνύειν ὑποψηφίους, ἀπαγορευομένων τῶν ἀρχι-
ερατικῶν μεταθέσεων ἀπό ἐπαρχίας εἰς ἐπαρχίαν. προσωρινῶς μόνον τό γε νῦν, 
ἐφ’ ὅσον εἰσέτι ὑπάρχουσιν ἐν Ἑλλάδι διαθέσιμοι πρόσφυγες ἀρχιερεῖς, ἡ πλήρω-
σις χηρευούσης τινός μονίμου μητροπόλεως τῆς περιοχῆς τοῦ ἐν Ἑλλάδι πα-
τριαρχικοῦ κλίματος δύναται διενεργεῖσθαι, ἀποφάσει τῆς ἐν Ἀθήναις Ἱερᾶς Συ-
νόδου, δι’ ἀποκαταστάσεώς τινος ἐκ τῶν προσφύγων τούτων ἀρχιερέων, ἤ διά 
μεταθέσεως ἀρχιερέως κατέχον τος προσωρινήν μητροπολιτικήν ἕδραν, ἤ διά 
διορισμοῦ τινός ἐκ τῶν ἤδη ὑπαρχόν των βοηθῶν Ἐπισκόπων, ὧν ὁ θεσμός ἐφεξῆς 
καταργεῖται.

ΣΤ. Ὑπαγόμενοι ἐφεξῆς ἐν πᾶσιν ὑπό τούς νόμους τῆς ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξου 
Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας, οἱ ἐν Ἑλλάδι ἀρχιερεῖς τοῦ πατριαρχικοῦ Θρόνου, 
δικάζον ται καθ’ ὅν τρόπον καί οἱ ἀρχιερεῖς τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, κεκτημένοι μόνον τό δικαίωμα τοῦ ἐκκλήτου ἐνώπιον τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου ἐν περιπτώσει ποινῶν ἀργίας ἤ καθαιρέσεως ἤ τινος 
τοιούτου.

Ζ. Ἥ τε χηρεία καί ἡ πλήρωσις ἐπαρχίας τινός τῆς περιοχῆς τῆς δικαιοδοσί-
ας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἀναγγέλλεται τῷ Οἰκουμενικῷ πατριάρχῃ ὑπό τοῦ 
προέδρου τῆς ἐν Ἀθήναις Ἱερᾶς Συνόδου μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, 
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νόδων πού ἅπτον ται κανονικῶν καί ἐκκλησιολογικῶν ζητημάτων 

ἀποστέλλον τος ἑκάστοτε πρός Αὐτόν καί ἀν τίγραφον τοῦ Ὑπομνήματος τῆς 
ἐκλογῆς τῶν ἀποκαθισταμένων ἀρχιερέων, καθώς ἐπίσης καί τήν κατά τήν χει-
ροτονίαν ἀρχιερατικήν αὐτῶν ὁμολογίαν, ὁσάκις πρόκειται περί νεωστί χειροτο-
νουμένων. Ὡσαύτως κατά τόν αὐτόν τρόπον ἀγγέλλεται τῷ Οἰκουμενικῷ πα-
τριάρχῃ ἡ πρόσκλησις τῶν μητροπολιτῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρός συμ-
μετοχήν εἰς τήν ἐν Ἀθήναις Ἱεράν Σύνοδον, τό Γενικόν Ἐκκλησιαστικόν Ταμεῖον 
καί τό Ἐποπτικόν Συμβούλιον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως, ὡς καί εἰς τάς 
Γενικάς Συνόδους τῆς Ἱεραρχίας. Ἡ ἀνάληψις δέ τῶν ποιμαν τορικῶν καθηκόν των 
ἀναγγέλλεται πρός τόν Οἰκουμενικόν πατριάρχην καί δι’ ἰδίου γράμματος τοῦ 
ἐκλεγέν τος νέου ἀρχιερέως, ἀποστελλουμένου ὡσαύτως διά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

η. Διά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος οἱ ἀρχιερεῖς τῶν 
πατριαρχικῶν Ἐπαρχιῶν ἀπεστέλλουσιν ὡσαύτως κατ’ ἔτος πρός τόν Οἰκουμε-
νικόν πατριάρχην ἀν τίγραφον τῶν πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἑλλάδος τα-
κτικῶν ἐτησίων ἐκθέσεων αὐτῶν, περί τῆς ἐν ταῖς Ἐπαρχίαις αὐτῶν ἐκκλησια-
στικῆς καταστάσεως.

Θ. Οἱ ἐν Ἑλλάδι μητροπολῖται τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μνημονεύουσι τοῦ 
ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου, οὗ ἡ ἐκλογή διεξάγεται κατά τά ἀπό 
τινος γιγνόμενα.

ί. Διατηροῦν ται ἀπαραμείωτα τά κανονικά δικαιώματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ πα-
τριάρχου ἐπί τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἱερῶν πατριαρχικῶν καί Σταυροπηγιακῶν μονῶν, 
μνημονευομένου ἐν αὐταῖς τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου καί ἑκά-
στοτε ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τοῦ προέδρου 
αὐτῆς ἀνακοινουμένης πρός τόν Οἰκουμενικόν πατριάρχην τῆς ἐκλογῆς τῶν 
νέων Ἡγουμενοσυμβουλίων τῶν μονῶν τούτων. Ἀλλ’ ἡ διοίκησις ὅμως τῶν 
μονῶν καί ἡ ἐν γένει διαχείρισις καί ὁ ἐπ’ αὐτῶν ἔλεγχος ὑπάγον ται ὑπό τήν 
ἄμεσον δικαιοδοσίαν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐφαρμοζούσης καί 
ἐπί τῶν μονῶν τούτων τάς ἰσχυούσας διά τάς ἐν τῇ ἰδίᾳ αὐτῆς περιοχῇ Ἱεράς 
μονάς διατάξεις. Ἡ διάλυσις ὅμως τυχόν ἤ ἡ συγχώνευσις πατριαρχικῆς τινός 
Σταυροπηγιακῆς μονῆς διενεργεῖται πάν τοτε μετά προηγουμένην συνεννόησιν 
μέ τό Οἰκουμενικόν πατριαρχεῖον.

Ταῦτα οὕτω Συνοδικῶς ἐγκριθέν τα καί ἀποφασισθέν τα κυροῦν ται καί διά τῆς 
παρούσης πατριαρχικῆς ἡμῶν καί Συνοδικῆς πράξεως, καταστρωθείσης ἐν τῷ 
κώδικι τῆς καθ’ ἡμᾶς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἐν ἴσῳ δέ καί ἀπαραλ-
λάκτῳ ἀποστελλομένης καί τῇ Ἁγιωτάτῃ Ἀδελφῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος.

Κύριος δέ ὁ Θεός, ὁ τά πάν τα πρός τό συμφέρον τοῦ εὐσεβοῦς Αὐτοῦ λαοῦ 
οἰκονομῶν, εὐλογοῖ πάν τοτε ἐν πᾶσι καί αὔξοι τά κατά τήν Ἁγίαν Αὐτοῦ ἐν 
Ἑλλάδι Ἐκκλησίαν ἔν τε τῇ ἄλλῃ αὐτῆς περιοχῇ καί ἐν ταῖς αὐτόθι Ἐπαρχίαις 
τοῦ καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ καί πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, 
ἵνα καί ἡμεῖς “χαίρωμεν βλέπον τες τήν τάξιν αὐτῶν καί τό στερέωμα τῆς εἰς 
Χριστόν πίστεως”.

3. Ἡ τήρησις, κατά ταῦτα, τῶν ἄνω περιλαμβανομένων ἐν τῇ ρηθείσῃ πατρι-
αρχικῇ καί Συνοδικῇ πράξει Ὅρων, ἀναφερομένων εἰς ἐκκλησιαστικά καί κανο-
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μέ σαφῶς εἰρηνικό καί πανηγυρικό ὕφος ἐν σχέση μέ τήν προηγού-

νικά θέματα, οὖσα ἑπομένως ἐνδοεκκλησιαστικῆς φύσεως, οὐδεμιᾷ ἀπό ἀπόψεως 
Κανονικοῦ Δικαίου ἐγκρίσει καί ἐπικυρώσει κρατικῆς νομοθεσίας ὑπόκειται καί 
διά οὐδεμιᾶς τοιαύτης νομοθετικῆς διατάξεως δύναται μεταβληθῆναι. 

4. Εἶναι αὐτονόητον ὅτι διά τῆς κατά τά ἄνω ληφθείσης ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποφάσεως τῆς 28ης μαΐου ἐ.ἔ. 
ἀνακαλεῖται ἡ οὕτως ἤ ἄλλως ἐκπεσοῦσα ἀπόφασις τῆς αὐτῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 6ης Νοεμβρίου 2003, ἀποκαθίσταται ἡ 
δεινῶς δοκιμασθεῖσα, ἐπί σκανδαλισμῷ τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ, κανονική τάξις, καί 
αἴρον ται ἀπό μέσου ἡμῶν τά αἴτια τά πλήττον τα τούς ἀκαταλύτους πνευματικούς 
δεσμούς μεταξύ τῆς μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ μεγάλης Ἐκκλησίας καί τῆς φιλ-
τάτης θυγατρός καί ἤδη ἀδελφῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

5. Ἐπειδή δέ διά τήν ἐπιθυμητήν αὐτήν ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν κατόπιν τούτου αἰσίαν λῆξιν τῆς 
κρίσεως οὐσιαστική τυγχάνει ἡ συμβολή τοῦ μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν κ. Χριστοδούλου, εὐχαρίστως ἀποκαθιστῶμεν, ὑπό τάς ἀνωτέρω προϋ-
ποθέσεις, τήν μετ’ αὐτοῦ λειτουργικήν καί διοικητικήν κοινωνίαν.

6. Ὡσαύτως ἡ μείζων Ἁγία καί Ἱερά Ἐνδημοῦσα Σύνοδος ἀποφασίζει ὅπως 
κατ’ ἄκραν οἰκονομίαν καί συγκατάβασιν παραδέξηται ὡς Ἀρχιερεῖς τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ πατριαρχείου τούς κατά τάς ἀν τικανονικῶς γενομένας ἐκλογάς ἐκλεγέν-
τας διά τάς Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Θεσσαλονίκης, Ἐλευθερουπό-
λεως καί Σερβίων καί Κοζάνης τρεῖς Ἀρχιερεῖς ἐπί τῷ ἀπαραβάτῳ ὅρῳ ὅπως 
ἀποσταλοῦν τῇ μητρί Ἐκκλησίᾳ ὑπό τοῦ μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί 
προέδρου τῆς ἐν Ἀθήναις Ἱερᾶς Συνόδου κ. Χριστοδούλου τά σχετικά Ὑπομνή-
ματα καί αἱ Ἀρχιερατικαί Ὁμολογίαι τῶν ἐκλεγέν των, συν τεταγμέναι κατά τόν 
τύπον ὅν παρελάβομεν παρά τῶν πατέρων ἡμῶν, τόν δηλοῦν τα τήν πνευματικήν 
καί κανονικήν ἐξάρτησιν αὐτῶν ἀπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, τόν σεβα-
σμόν αὐτῶν πρός τό πρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου μετά τῆς βεβαι-
ώσεως ὅτι θά μνημονεύουν τοῦ Ὀνόματος αὐτοῦ ὡς Ἀρχιεπισκόπου καί πατρι-
άρχου αὐτῶν, καί ὅπως πρό τῆς ἐνθρονίσεως αὐτῶν ἐκδηλώσουν ἐπιστολιμαίως 
τήν γνησίαν ἐπιθυμίαν αὐτῶν ὅπως τύχουν τῆς συγγνώμης τῆς μητρός Ἐκκλη-
σίας δι’ ὅσα ἀν τικανονικά ἐγένον το ἐν τῇ περιπτώσει ἑκάστου, ἐξαιτήσων ται δέ 
τάς εὐλογίας τῆς μητρός Ἐκκλησίας πρός τό ἐν ταχθῆναι τοῖς Ἀρχιερεῦσιν αὐτῆς 
καί ποιμάναι εὐσεβῆ λαόν ἀνήκον τα πνευματικῶς τῇ ἡμετέρᾳ ποίμνῃ, ὑποσχό-
μενοι ἅμα ὅτι θά τηροῦν ἐφεξῆς ἀνελλιπῶς πάσας τάς ἐν τῇ εἰρημένῃ πράξει 
κανονικάς ὑποχρεώσεις αὐτῶν καί ἐκζητοῦν τες ἄδειαν ἐλεύσεως ἐν Φαναρίῳ ἵνα 
λάβωσι τήν εὐλογίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου.

Ἐπί τούτοις, μετά πολλῆς τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀγάπης καί ἐν προσηλώσει πρός 
τήν διακονίαν τῆς ἑνότητος καί τῆς εἰρήνης τῆς Ἐκκλησίας ἔχομεν δι’ ἐλπίδος 
καί προσευχῆς ὅτι ἀποκαθίσταται ἡ πρός καιρόν διαταραχθεῖσα ἑνότης τοῦ πνεύ-
ματος καί ὁ ἐπί τι διάστημα κλονισθείς σύνδεσμος τῆς εἰρήνης μεταξύ τῶν μελῶν 
τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν. Ἔτι δέ, μή δικαιούμενοι ἀμφισβητῆσαι τήν εἰλικρίνειαν τῆς 
προθέσεως τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τήρησιν ὅλων τῶν 
Ὅρων τῆς εἰρημένης πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως, πεποίθαμεν ὅτι αἱ 
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μενη. μετά τίς πανηγυρικές εἰσαγωγικές ἐκφράσεις ἱκανοποίησης 
καί λόγῳ τῆς ἑορτῆς τῆς πεν τηκοστῆς ἀναφέρεται ἐπί λέξιν ἡ ἀπό-
φαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί δηλώνεται 
ὅτι ἡ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ἀποδέχεται τήν 
ἀπόφαση αὐτή, πού ἐκφράζει τήν ὑπεράσπιση τῆς κανονικῆς τάξης, 
ὑπό τήν αὐτονόητη προϋπόθεση ὅτι ἡ δέσμευση αὐτή θά ἰσχύει γιά 
ὅλες τίς διατάξεις τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξης τοῦ 
1928. Ἀμέσως μετά παρατίθεται αὐτούσια ἡ πατριαρχική καί Συνο-
δική πράξη τοῦ 1928, κάτι τό ὁποῖο ὑποδεικνύει τήν ἐπικαιροποί-
ησή της ἀφ’ ἑνός, καί ἀφ’ ἑτέρου τήν ἀνύψωσή της σέ ἰσχύ Ἱερῶν 
Κανόνων, διότι ἀφορᾶ ἐνδοεκκλησιαστικά καί κανονικά θέματα καί 

κατά τό παρελθόν προβληθεῖσαι ἀρνήσεις καί ἀβάσιμοι δικαιολογίαι θά ἀποτε-
λοῦν ἐφεξῆς θέμα τῆς ἱστορίας τοῦ παρελθόν τος καί δέν θά ἐπαναπροβληθοῦν 
ἐπί ἀνατροπῇ τῆς ὁμοφώνου ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἀνύστακτος ὑπέρ τῆς κανονικῆς τάξεως διακονία 
καί μέριμνα τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, ἐάν παρ’ ἐλπίδα συμβῇ ἀπευκταία 
καί ἄν τικρυς ἀν τίθετος τοῖς ἀποφασισθεῖσιν ἐνέργεια, θά λάβῃ τά ὑπό τῶν περι-
στάσεων ἐνδεικνύμενα μέτρα πρός ἐπαναφοράν τῆς διαταραχθησομένης κανο-
νικῆς τάξεως, ἵνα τά πάν τα γίνων ται εὐσχημόνως καί κατά τάξιν, ὡς ὁ τοῦ Κυ-
ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἀπόστολος ἐν τέλλεται ἡμῖν.

Τῷ δέ πάν τα χορηγοῦν τι τῇ Ἐκκλησίᾳ ζωοποιῷ, εἰρηνάρχῳ καί ἡγεμονικῷ 
πνεύματι εἴη τιμή καί δόξα, σύν τῷ ἀνάρχῳ πατρί καί τῷ μονογενεῖ Υἱῷ καί 
λόγῳ, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἐν ἔτει 
΄
βδ΄, κατά μῆνα Ἰούνιον δ΄ 

Ἐπινεμήσεως ίΒ΄
† Ὁ Κωνσταν τινουπόλεως Βαρθολομαῖος † Ὁ Ἐφέσου Χρυσόστομος † Ὁ 

Ἡρακλείας Φώτιος † Ὁ Νικαίας Ἰωάννης † Ὁ Κώου Αἰμιλιανός † Ὁ Ἀμερικῆς 
Δημήτριος † Ὁ πέργης Εὐάγγελος † Ὁ λύστρων Καλλίνικος † Ὁ Θυατείρων καί 
μ. Βρεταννίας Γρηγόριος † Ὁ Ἰταλίας Γεννάδιος † Ὁ Ἑλβετίας Ἱερεμίας † Ὁ 
Δέρκων Κωνσταν τῖνος † Ὁ Θεοδωρουπόλεως Γερμανός † Ὁ Ἡλιουπόλεως καί 
Θείρων Ἀθανάσιος † Ὁ Τρανουπόλεως Γερμανός † Ὁ Σουηδίας καί πάσης Σκαν-
διναυΐας παῦλος † Ὁ Τυρολόης καί Σερεν τίου παν τελεήμων † Ὁ Βελγίου παν-
τελεήμων † Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Εἰρηναῖος † Ὁ λέρου καί Καλύμνου 
Νεκτάριος † Ὁ Σύμης Χρυσόστομος † Ὁ Καρπάθου καί Κάσου Ἀμβρόσιος † Ὁ 
Ἴμβρου καί Τενέδου Κύριλλος † Ὁ μιλήτου Ἀπόστολος † Ὁ Αὐστρίας μιχαήλ 
† Ὁ περγάμου Ἰωάννης † Ὁ πριγκηποννήσων Ἰάκωβος † Ὁ λάμπης, Συβρίτου 
καί Σφακίων Εἰρηναῖος † Ὁ πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος † Ὁ Φιλαδελ-
φείας μελίτων † Ὁ Σεβαστείας Δημήτριος † Ὁ Κορέας Σωτήριος † Ὁ Ἱεραπύτ-
νης καί Σητείας Εὐγένιος † Ὁ μυριοφύτου καί περιστάσεως Εἰρηναῖος † Ὁ 
μύρων Χρυσόστομος † Ὁ μοσχονησίων Ἀπόστολος † Ὁ ρεθύμνης καί Αὐλο-
ποτάμου Ἄνθιμος † Ὁ Γαλλίας Ἐμμανουήλ † Ὁ Ἰκονίου Θεόληπτος † Ὁ Ἀρκα-
λοχωρίου Ἀνδρέας † Ὁ Ἱσπανίας καί πορτογαλίας Ἐπιφάνιος».
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δέν ἐπιδέχεται καμμία ἐπικύρωση ἤ μεταβολή ἀπό ὁποιαδήποτε νο-
μοθετική διάταξη. Συγκεκριμμένα ἀναφέρεται: «Ἡ τήρησις, κατά 
ταῦτα, τῶν ἄνω περιλαμβανομένων ἐν τῇ ρηθείσῃ πατριαρχικῇ καί 
Συνοδικῇ πράξει Ὅρων, ἀναφερομένων εἰς ἐκκλησιαστικά καί κα-
νονικά θέματα, οὖσα ἑπομένως ἐνδοεκκλησιαστικῆς φύσεως, οὐδε-
μιᾷ ἀπό ἀπόψεως Κανονικοῦ Δικαίου ἐγκρίσει καί ἐπικυρώσει κρα-
τικῆς νομοθεσίας ὑπόκειται καί διά οὐδεμιᾶς τοιαύτης νομοθετικῆς 
διατάξεως δύναται μεταβληθῆναι»166. 

μ’ αὐτή τήν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας ἐκπίπτει καί ἡ παρελθοῦσα 
τοῦ Νοεμβρίου τοῦ 2003 ἀπόφασή της, συνεπῶς τό Οἰκουμενικό πα-
τριαρχεῖο δηλώνει ὅτι ἀποκαθίσταται ἡ κανονική τάξη στίς σχέσεις 
μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί αἴρον ται τά αἴτια τῆς διακοπῆς 
τῆς πνευματικῆς καί διοικητικῆς Κοινωνίας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν Χριστοδούλου: «Ἐπειδή δέ διά τήν ἐπιθυμητήν αὐτήν ἀπό-
φασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
καί τήν κατόπιν τούτου αἰσίαν λῆξιν τῆς κρίσεως οὐσιαστική τυγχά-
νει ἡ συμβολή τοῦ μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Χρι-
στοδούλου, εὐχαρίστως ἀποκαθιστῶμεν, ὑπό τάς ἀνωτέρω προϋπο-
θέσεις, τήν μετ’ αὐτοῦ λειτουργικήν καί διοικητικήν κοινωνίαν»167. 

Ὡς πρός τούς ἐψηφισμένους μητροπολῖτες, ἀποδέχεται τήν 
ἐκλογή τους ἄν καί τονίζει τήν ἀν τικανονικότητά τους, ἐν τούτοις 
κατ’ οἰκονομίαν τούς ἀναγνωρίζει ὡς Ἀρχιερεῖς τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου ὑπό τούς ὅρους ὅτι θά ἀποσταλοῦν ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τά Ὑπομνήματα Ἐκλογῆς καί οἱ Ἀρχι-
ερατικές ὁμολογίες τῶν ἐκλεγμένων μητροπολιτῶν κατά τόν πα-
ραδεδομένο τύπο, ὁ ὁποῖος γιά τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο δηλώ-
νει τήν Κανονική τους ἐξάρτηση, θά βεβαιώσουν ὅτι θά μνημονεύ-
ουν τό ὄνομα τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου ὡς ἐν τῇ πράξῃ τοῦ 
1928, θά ζητήσουν Ἐπιστολιμιαία συγγνώμη καί ἄδεια ἐπίσκεψης 
στό πατριαρχεῖο πρίν ἀπό τήν ἐνθρόνισή τους168. Ἡ πράξη αὐτή 

166. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 421. 

167. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος ὅ.π., σελ. 421.

168. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
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τῆς 4ης Ἰουνίου τοῦ 2004 πού αἴρει τίς δοικητικές καί πνευματικές 
ἐπιπτώσεις τῆς κρίσης ὁλοκληρώνεται μέ τίς ὑπογραφές ἀπό τούς 
συμμετέχον τες Ἱεράρχες τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ἀπό διά-
φορα σημεῖα τῆς ἀνά τόν κόσμο πατριαρχικῆς δικαιοδοσίας (Εὐρώ-
πη, Ἀμερική, Ἀσία, Κρήτη, Δωδεκάνησα).

Ἡ ὁριστική διευθέτηση καί λύση τῆς κρίσης θά ἐπέλθει λίγες 
ἡμέρες μετά στίς 7 Ἰουνίου τοῦ 2004 ὅπου διά τοῦ τύπου ἀμφότεροι 
οἱ προκαθήμενοι θά δηλώσουν τή συμπόρευσή τους ἐν ἀγάπῃ, συγ-
χώρεση, σωφροσύνη καί γενναιότητα γιά τό νέο μέλλον πού ἀνοί-
γεται στίς σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν169. Στίς 9 Ἰουνίου 2004 ἡ 
Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποστέλλει τά 
ἀν τίγραφα ἐκλογῆς καί τῆς Ἀρχιερατικῆς Ὁμολογίας τῶν μητρο-
πολιτῶν ἀναφέρον τας στήν Ἐπιστολή τόν Ζ΄ ὅρο τῆς πατριαρχικῆς 
καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928170. Ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας περι-

Ἑλλάδος, ὅ.π σελ. 421: «Ὡσαύτως ἡ μείζων Ἁγία καί Ἱερά Ἐνδημοῦσα Σύνοδος 
ἀποφασίζει ὅπως κατ’ ἄκραν οἰκονομίαν καί συγκατάβασιν παραδέξηται ὡς Ἀρχι-
ερεῖς τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου τούς κατά τάς ἀν τικανονικῶς γενομένας 
ἐκλογάς ἐκλεγέν τας διά τάς Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Θεσσαλονίκης, 
Ἐλευθερουπόλεως καί Σερβίων καί Κοζάνης τρεῖς Ἀρχιερεῖς ἐπί τῷ ἀπαραβάτῳ 
ὅρῳ ὅπως ἀποσταλοῦν τῇ μητρί Ἐκκλησίᾳ ὑπό τοῦ μακ. Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καί προέδρου τῆς ἐν Ἀθήναις Ἱερᾶς Συνόδου κ. Χριστοδούλου τά σχε-
τικά Ὑπομνήματα καί αἱ Ἀρχιερατικαί Ὁμολογίαι τῶν ἐκλεγέν των, συν τεταγμέναι 
κατά τόν τύπον ὅν παρελάβομεν παρά τῶν πατέρων ἡμῶν, τόν δηλοῦν τα τήν 
πνευματικήν καί κανονικήν ἐξάρτησιν αὐτῶν ἀπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχεί-
ου, τόν σεβασμόν αὐτῶν πρός τό πρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου μετά 
τῆς βεβαιώσεως ὅτι θά μνημονεύουν τοῦ Ὀνόματος αὐτοῦ ὡς Ἀρχιεπισκόπου καί 
πατριάρχου αὐτῶν, καί ὅπως πρό τῆς ἐνθρονίσεως αὐτῶν ἐκδηλώσουν ἐπιστο-
λιμαίως τήν γνησίαν ἐπιθυμίαν αὐτῶν ὅπως τύχουν τῆς συγγνώμης τῆς μητρός 
Ἐκκλησίας δι’ ὅσα ἀν τικανονικά ἐγένον το ἐν τῇ περιπτώσει ἑκάστου, ἐξαιτήσων-
ται δέ τάς εὐλογίας τῆς μητρός Ἐκκλησίας πρός τό ἐν ταχθῆναι τοῖς Ἀρχιερεῦσιν 
αὐτῆς καί ποιμάναι εὐσεβῆ λαόν ἀνήκον τα πνευματικῶς τῇ ἡμετέρᾳ ποίμνῃ, 
ὑποσχόμενοι ἅμα ὅτι θά τηροῦν ἐφεξῆς ἀνελλιπῶς πάσας τάς ἐν τῇ εἰρημένῃ 
πράξει κανονικάς ὑποχρεώσεις αὐτῶν καί ἐκζητοῦν τες ἄδειαν ἐλεύσεως ἐν Φα-
ναρίῳ ἵνα λάβωσι τήν εὐλογίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου».

169. Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά 
πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 416 καί μητροπολίτου Σεβαστείας Δημητρίου, 
Ἡ πατριαρχική καί Συνοδική πρᾶξις τοῦ 1928 παρακωλυωμένη τοῖς ὅροις. Ἐπί 
τῇ βάσει του πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ ἀρχείου, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 754. 

170. Ἐπιστολή ΔίΣ 9ης Ἰουνίου 2004: Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Τά Ἐκκλησιαστικά 
δίκαια στήν Ἑλλάδα σήμερα. Τά πατριαρχικά Δίκαια στήν Ἑλλάδα ἐν σχέσει πρός 
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όδου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
κατά τόν μῆνα Σεπτέμβριο τοῦ 2004, καί εἰδικότερα τόν Αὔγουστο 
τοῦ 2004 μέ Ἐπιστολή ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐφαρμόζον τας 
πλήρως τήν πατριαρχική καί Συνοδική πράξη τοῦ 1928, ἐνημερώ-
νει τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο γιά τή σύνθεση τῶν μελῶν τῆς ΔίΣ 
ἀλλά καί τήν κένωση μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν καί ἀπο-
στέλλει τόν Κατάλογο τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων σύμφωνα 
μέ τόν Ε΄ ὅρο τῆς πράξεως τοῦ 1928. Ἡ ἀπάν τηση τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ πατριαρχείου ἔρχεται μέ Ἐπίσημο πατριαρχικό Γράμμα τόν 
Σε πτέμβριο τοῦ 2004171 πού ἐγκρίνει τόν ἀποσταλέν τα Κατάλογο 
καί ἀποδέχεται τήν πρόταση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν γιά τήν 

τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 424-429: «πανα-
γιώτατε καί Θειότατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταν τινουπόλεως, Νέας ρώμης καί 
Οἰκουμενικέ πατριάρχα, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ 
καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν μετριότητος, κύριε Βαρθολομαῖε, τήν Ὑμετέραν 
Θειοτάτην παναγιότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Διά τοῦ ἀνά χεῖρας Συνοδικοῦ ἡμῶν Γράμματος, ἤκομεν ἵνα, συνωδᾷ τοῖς 
διαλαμβανόμενοις ἐν τῷ Ζ΄ ὅρῳ τῆς ἀπό 4ης μηνός Σεπτεμβρίου σωτηρίου ἔτους 
1928 πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως “περί τῆς διοικήσεως τῶν Ἱερῶν 
μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν”, ἀποστείλωμεν τῇ Ὑμετέρῳ περισπουδάστῳ 
πα ναγιότητι, ἀν τίγραφον τοῦ Ὑπομνήματος τῆς Ἐκλογῆς καί τῆς κατά τήν 
Χειροτονίαν γενομένης Ἀρχιερατικῆς Ὁμολογίας, κατά τόν ἀπό ἐτῶν καθιερω-
μένον καί ἰσχύον τα τύπον, τοῦ Σεβασμιωτάτου μητροπολίτου … Ἐπί δέ τούτοις, 
περιπτυσσόμενοι τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην παναγιότητα φιλήματι ἁγίω, διατε-
λοῦμεν μετά βαθείας ἀδελφικῆς ἀγάπης καί πάσης τιμῆς».

171. πατριαρχικό Γράμμα 6ης Σεπτεμβρίου 2004: «μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκο-
πε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθη-
τε ἀδελφέ καί λειτουργέ τῆς ἡμῶν μετριότητος κύριε Χριστόδουλε, πρόεδρε τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν Ὑμετέραν σεβασμίαν μακαρι-
ότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Εἰς ἀπάν τησιν πρός τά ἀπό γ΄ καί κε΄ Αὐγούστου ἐ.ἔ., ἀριθμ. 12465 καί 2658, 
ἀν τιστοίχως, Γράμματα τῆς Ὑμετέρας πεφιλημένης μακαριότητος, δι’ ὤν πέμπε-
τε ἡμῖν τόν κατάλογον τῶν πρός ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων, κατ’ ἐφαρμογήν τοῦ 
Ε΄ ὅρου τῆς ἀπό 4ης Σεπτεμβρίου 1928 πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως, 
ἵνα πληρωθῶσιν ἐξ αὐτοῦ αἱ: α) διά τῆς καταστάσεως τοῦ Ἱερωτάτου μητροπο-
λίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κυρίου Ἀνθίμου εἰς τήν Ἱεράν μητρόπολιν Θεσσαλο-
νίκης κενωθεῖσα θέσις τοῦ μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως, καί β) διά τῆς 
παραιτήσεως τοῦ Ἱερωτάτου μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως 
κυρίου Διονυσίου κενωθεῖσα μητρόπολις αὕτη τοῦ καθ’ ἡμᾶς Οἰκουμενικοῦ Θρό-
νου, γνωρίζομεν ὅτι ἐγκρίνομεν τήν ἐκ τοῦ Καταλόγου τούτου ἐκλογήν τῶν νέων 
μητροπολιτῶν Ἀλεξανδρουπόλεως καί Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως καί δε-
όμεθα τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ ὅπως ὁδηγήση τήν σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τῆς 
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ἐν τῇ μυστηριακῇ κοινωνίᾳ καί μέ συλλείτουργο στήν Κωνσταν-
τινούπολη, λύση τῆς διένεξης, κάτι πού θά πραγματοποιηθεῖ λίγους 
μῆνες μετά ὁριστικοποιών τας καί τήν ὁριστική διευθέτηση στίς σχέ-
σεις μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.

ΣΥμπΕρΑΣμΑΤΑ

Tό πεδίο τῆς ἀν τιπαράθεσης μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρ-
χείου καί τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πού αὐτή ἡ 
μελέτη προσπάθησε νά ψηλαφίσει, ἑδράζεται πάνω στό ἰδιαίτερο 
Νομοκανονικό καί Ἐκκλησιαστικό καθεστώς πού ὑπάρχει στίς λε-
γόμενες «Νέες Χῶρες», δηλαδή τίς περιοχές αὐτές τῆς Ἑλλάδος πού 
ἀπελευθερώθηκαν τό 1912-1913 (Ἤπειρος, μακεδονία, Θρᾴκη, Νη-
σιά Αἰγαίου), τῶν ὁποίων οἱ μητροπόλεις ἀνῆκαν στό Οἰκουμενικό 
πατριαρχεῖο καί παραχωρήθηκε ἡ διοίκησή τους ἀπό τήν πατρι-
αρχική καί Συνοδική πράξη τοῦ 1928, ὑπό ὅρους στήν Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος.

Συνοπτικά, παρουσιάστηκαν οἱ ἱστορικές προϋποθέσεις πού ὁδή-
γησαν τήν ἐν Ἑλλάδι Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νά ὀργανωθεῖ καί νά 
διοικηθεῖ ἀμέσως μετά τή δημιουργία τοῦ πρώτου Ἑλληνικοῦ κρά-
τους τό 1830 ἀλλά καί τά ἰδεολογικά ρεύματα πού θά ὁδηγοῦσαν 
στή ρήξη μέ τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο καί προέρχον ταν κυρίως 
ἀπό τόν Ἀδαμάν τιο Κοραῆ, τόν λόγιο Ἀρχιμανδρίτη καί μετέπειτα 
πρωτεργάτη τῆς κήρυξης τοῦ Αὐτοκεφάλου Θεόκλητο Φαρμακίδη, 
ἀλλά καί γενικότερα ἀπό τήν πολιτική τῆς ἀν τιβασιλείας τοῦ Ὄθω-
να, πού ἐκφράστηκε μέ τόν ἀν τιβασιλέα Γεώργιο μάουρερ.

 Ὁ Συνοδικός Τόμος τοῦ 1850 ἐλευθέρωσε τήν Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος ἀπό τήν πολιτειοκρατία καθιστών τας την ἀνεξάρτητη 
ἀπό τήν Κυβέρνηση καί ἀποκατέστησε τήν κανονικότητα τῆς 
Ἐκκλησίας, καθώς ἀπό τή «Διακήρυξη περί τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας» τό 1830 μέχρι καί τήν ἔκδοση τοῦ «πατριαρ-
χικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου» τό 1850 παρέμενε σέ σχισματική κα-
τάσταση. Θά πρέπει νά ἐπισημανθεῖ, ὅτι ὁ Τόμος αὐτός εἶναι Ἐκ-
κλησιολογική ἀπόφαση ὁμόφωνη τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, 

Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἵνα προκρίνη πρός τοῦτο τούς καταλληλό-
τερους ἐκ τῶν ὑποψηφίων διά τάς συγκεκριμένας χηρευούσας Ἐπαρχίας.

Ἐπί δέ τούτοις, περιπτυσσόμενοι τήν Ὑμετέραν μακαριότητα φιλήματι ἁγίῳ 
διατελοῦμεν μετά πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί τιμῆς ἐξιδιασμένης».
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γιά νά συγκροτηθεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, σύμφωνα μέ τήν 
Κανονική Τάξη καί εἰδικότερα τούς Κανόνες τῆς πενθέκτης Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου. παράλληλα, καθίσταται σαφές ὅτι ἡ Αὐτοκεφαλία 
εἶναι δοτή ἀπό τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, καί δέν θά πρέπει νά 
παραβιάζεται ἀπό πολιτικές παρεμβάσεις. 

 Ὁ πατριαρχικός Τόμος δέν εἶναι μόνο ἕνα κείμενο πού ἀφορᾶ 
διοικητικά θέματα. Εἶναι ἐξέχουσας σημασίας ἡ Ἐκκλησιολογική 
του θεώρηση διότι ἐκτός τῶν ἄλλων προσδιορίζεται ἡ θεολογική καί 
ἐκκλησιαστική ἔννοια τοῦ Αὐτοκεφάλου, γιά κάθε Ἐκκλησία. Ἡ 
ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ἐνισχύεται «πολυμερῶς καί πολυτρόπως», 
καθώς ἐπιτυγχάνεται μέσῳ τῆς τήρησης καί τῆς διασφάλισης τῶν 
Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας, σέ ἀλληλεξάρτηση μέ τή σχέση τῆς πρός 
τή μητέρα Ἐκκλησία, ἐν προκειμένω, τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, 
ὅπως ἄλλωστε συνέβαινε στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τόν 
9ο αἰῶνα καί ἑξῆς. Ἡ ἄρνηση ἤ ἡ ἀπροθυμία τήρησης τῶν ὅρων 
τοῦ Συνοδικοῦ Τόμου, θά μποροῦσε νά εἶχε ὡς συνέπεια τήν ἀλλοί-
ωση τῆς Ἐκκλησιολογίας, μέ δυσμενεῖς συνέπειες γιά τήν ἑνότητα 
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.

Ἐν συνεχείᾳ ἐπισημάνθηκαν οἱ ὅροι σύμφωνα μέ τούς ὁποίους 
δόθηκε ἡ Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τό Οἰκου-
μενικό πατριαρχεῖο μέ τή σύν ταξη τοῦ πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ 
Τόμου τοῦ 1850 καθώς καί τίς ἀν τιδράσεις πού προέκυψαν. Ἐπι-
πρόσθετα, παρουσιάστηκε ἀναλυτικά ἡ κατάσταση τῶν μητροπό-
λεων τῶν Νέων Χωρῶν ἀπό τήν ἀπελευθέρωσή τους καί τήν ἐνσω-
μάτωσή τους στό Νεοελληνικό Κράτος (1912-1913) μέχρι καί τήν 
τελική ὁριοθέτηση τῶν σχέσεων τους μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 
καί τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, οἱ λύσεις πού προτάθηκαν κατά 
καιρούς μέχρι τήν ὁριστική λύση τοῦ ζητήματος καί τήν ἔκδοση τῆς 
πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξης τοῦ 1928.

Ὡς πρός τήν πατριαρχική καί Συνοδική πράξη τοῦ 1928, παρα-
τηροῦμε τόν ρόλο τῶν τριῶν παραγόν των πού συνετέλεσαν στήν 
ἀπόφαση αὐτή, δηλαδή τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο πού παραχωρεῖ 
τή διοίκηση τῶν Ἐπαρχιῶν αὐτῶν, τήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος πού ἀποδέχεται τή διοίκηση τῶν Ἐπαρχιῶν αὐτῶν καί τήν 
Ἑλληνική πολιτεία, ἡ ὁποία θά νομοθετήσει καί θά κυρώσει τή συμ-
φωνία αὐτή. Οἱ μητροπόλεις θά πρέπει νά θεωροῦν ται ἐπαρχίες τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου στίς ὁποῖες ἐκτός τῶν ἄλλων τό «δίκαιο 
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τῶν χειροτονιῶν» καί τό «δίκαιο τῶν κρίσεων», πού ἀνῆκε στό Οἰκου-
μενικό πατριαρχεῖο, ἐκχωρεῖται «ἐπιτροπικῶς» καί προσωρινά ὅπως 
διασαφηνίστηκε, στήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. 

Ἡ ἐκχώρηση αὐτή ὅμως δέν εἶναι ὁλοκληρωτική. Tό Οἰκουμενι-
κό πατριαρχεῖο κρατᾶ τό δικαίωμά του μέ τή συμμετοχή του στό 
«δίκαιο τῶν χειροτονιῶν» καθώς διασφαλίζεται ἡ ἔγκριση τοῦ Κα-
ταλόγου πρός Ἀρχιερατεία Ἐκλογίμων ἀπό τό Οἰκουμενικό πατρι-
αρχεῖο, ἡ ἀποδοχή τῶν πρακτικῶν τῆς ἐκλογῆς τῶν Ἐπισκόπων, 
ἡ ὁμολογία τῆς ἀναγνώρισης τῶν δικαιωμάτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
πατριαρχείου, ἀπό τόν νεοχειροτονούμενο Ἐπίσκοπο ἀλλά καί ἡ 
συνεχής μνημόνευση τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχη κατά τήν τέλεση 
τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Στό ἰσχύον Σύν ταγμα, γιά πρώτη φορά ἀναφέρον ται ὁ πατρι-
αρχικός καί Συνοδικός Τόμος τοῦ 1850 ἀλλά καί ἡ Συνοδική πράξη 
τοῦ 1928 στό ἄρθρο 3 παρ. 1. Ἐπιπρόσθετα στόν Νόμο 590/1977 
ἀναγνωρίζεται ἡ ἰσχύς ὅλων τῶν ὅρων καί τῶν διατάξεων τοῦ πα-
τριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου, ἀλλά καί τῆς πράξεως τοῦ 1928.

Οἱ σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
πατριαρχείου διαταράχτηκαν ἀρκετές φορές μετά τήν ὑπογραφή 
τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξης τοῦ 1928. Ὡς αἰτίες αὐτῶν 
τῶν ἐν τάσεων ἦταν ἡ μή ἐφαρμογή ὅρων τῆς πράξεως ἀλλά καί ἡ 
προσπάθεια ἑρμηνείας ἤ καταστρατήγησής τους κυρίως ἀπό τήν 
πλευρά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συνεπικουρουμένης ἐνίοτε καί 
ἀπό τίς ἑκάστοτε ἑλληνικές κυβερνήσεις.

Στή χρονική περίοδο πού ἐξετάστηκε (2003-2004) ἡ διένεξη 
προῆλθε ἀπό τήν προσπάθεια ἑρμηνείας τοῦ Ε΄ ὅρου τῆς πατριαρ-
χικῆς καί Συνοδικῆς πράξης τοῦ 1928. Ὅπως φαίνεται καί ἀπό τίς 
Ἐπιστολές πού ἀν τηλλάγησαν, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, θεωρεῖ ὅτι δέν προβλέπεται οὔτε νομικῶς οὔτε 
κανονικῶς ἡ ἀποστολή τοῦ Καταλόγου πρός Ἀρχιερατεία πρός 
ἔγκριση ἀπό τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, καθώς ἐπίσης δέν προ-
βλέπεται ἀπό τά συμφωνηθέν τα μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν κατά 
τήν προηγούμενη περίοδο (1928-2003) ἐν τούτοις ὅμως ἀποστέλλει 
τόν Κατάλογο πρός ἐνημέρωσιν. 

Κατά τό σκεπτικό τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ἡ μή ἐφαρμο-
γή ὅλων τῶν Ὅρων τῆς πράξεως τοῦ 1928 θεωρεῖται προσπάθεια de 
facto ἀλλοίωσης τοῦ κανονικοῦ συστήματος διοίκησης τῆς Ἐκ κλη-
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σίας, προσπάθεια εἰσπήδησης στά ὅρια τῆς διοίκησης τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ πατριαρχείου. Ταυτόχρονα εἶναι σημαν τική ἡ παρατήρηση 
πού κάνει ὁ Οἰκουμενικός πατριάρχης, ὁ ὁποῖος ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ ἐν 
Ἑλλάδι Ἐκκλησία οὐσιαστικά συνδιοικεῖ δύο Ἐκκλησίες, τήν Αὐτο-
κέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τίς μητροπόλεις τῶν Νέων 
Χωρῶν πού ἀποτελοῦν ἕνα ἰδιαίτερο ἐκκλησιαστικό καθεστώς.

Tό κυριότερο ἐπιχείρημα κατά τήν κορύφωση τῆς κρίσης εἶναι 
ἄν οἱ ὅροι τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως εἶναι ἰσόκυροι 
μέ τούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας. Σύμφωνα μέ τό Κανονικό 
δίκαιο οἱ Ἐκκλησιαστικές ἀποφάσεις, ὑπέρκειν ται τῶν Νόμων τοῦ 
Κράτους καί δέν τίθεται θέμα ἀπαγόρευσης ἀπό τούς πολιτειακούς 
Νόμους τῆς ἐπακριβοῦς τήρησης τῶν Ἱερῶν Κανόνων κατά τίς 
ἐνδοεκκλησιαστικές διενέξεις. Ἀπό τήν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διαφαίνεται ἡ ὑπεροχή τῆς Νομοθεσίας 
ἔναν τι τῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας καθώς λόγῳ τῆς ἐκ παραλλή-
λου τήρησης πού προτείνεται, ὁδηγεῖται ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 
στήν ἐφαρμογή τῶν Νόμων καί ὄχι τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Εἶναι σα-
φές ὅτι τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο θεωρεῖ τό θέμα Ἐκκλησιολο-
γικῆς καί Κανονικῆς ὑφῆς καί ὄχι νομικῆς καί ὁδηγεῖται στήν ἀπό-
φαση τῆς Διευρυμένης πατριαρχικῆς Συνόδου γιά τήν ἐκκλησιαστι-
κή καί διοικητική διακοπή κοινωνίας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν. 

Ἡ κανονική αἰτία τῆς ἀπόφασης αὐτῆς εἶναι ἡ εἰσπήδηση στήν 
κανονική δικαιοδοσία ἄλλης Ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς. Σύμφωνα μέ 
τό Κανονικό δίκαιο καί εἰδικότερα μέ τόν 35ο Κανόνα τῶν Ἁγίων 
Ἀποστόλων καί τόν 2ο τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἡ ὑπερόρια 
εἰσπήδηση σέ ἄλλη Ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία τιμωρεῖται. Σέ σχέ-
ση μέ τό καθεστώς διοίκησης τῶν μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν 
πού ὁρίζεται ἀπό τήν πατριαρχική καί Συνοδική πράξη τοῦ 1928, 
ἡ ἄνευ γνώμης τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ἐκλογή Ἐπισκόπων 
γι’ αὐτές τίς Ἐπαρχίες ἐπιφέρει τό κανονικό παράπτωμα τῆς ὑπε-
ρόριας καί παρ’ ἐνορίας ἐνεργείας ὡς εἰσπήδηση σέ ἄλλη Ἐκκλησι-
αστική δικαιοδοσία.

Tό χρονικό διάστημα πού μεσολάβησε ἀπό τήν Ἔκδοση τῆς 
Ἀπόφασης τῆς Διευρυμένης πατριαρχικῆς Συνόδου μέχρι καί τήν 
ὑπέρβαση τῆς κρίσης μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ὑπῆρξε διάστημα 
ἀγωνιωδῶν διαβουλεύσεων ὥστε νά ἐπέλθει ἡ εἰρήνευση καθώς ὁ 
κίνδυνος ἑνός σχίσματος ἀλλά καί ὁ σκανδαλισμός τοῦ λαοῦ ἦταν 
πλέον πολύ ὁρατός.
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Στήν προσπάθεια γιά ἐξεύρεση λύσης ἡγήθηκε σ’ αὐτό τό στάδιο 
ἡ πολιτεία καθώς ὅπως ἔχει ἤδη ἀναφερθεῖ, στίς σχέσεις μεταξύ 
Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου καί Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπάρχει 
καί ὁ τρίτος παράγον τας πού εἶναι ἡ Ἑλληνική πολιτεία. Ἡ Ἑλλη-
νική πολιτεία, ἦταν ἐνήμερη τῶν ἐξελίξεων καθώς εἶχαν ἀποσταλεῖ 
ἐπίσημες Ἐπιστολές ἀπό τόν Οἰκουμενικό πατριάρχη καί τήν 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἡ συμφωνία ἐπῆλθε ἐπί τοῦ κειμένου ὅτι: 
«Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν 
ἀγάπῃ Χριστοῦ καί σταθερῷ πόθῳ ἑνότητος μετά τῆς ἐν Κων/πόλει 
μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, διακηρύσσει τόν σεβασμόν καί 
τήν τήρησιν τοῦ πατριαρχικοῦ Τόμου τοῦ 1850 καί ὅλων τῶν δια-
τάξεων τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξεως τοῦ 1928». 

Συμπερασματικά, λόγῳ τοῦ ἰσχύον τος πλαισίου τῆς Νόμῳ Κρα-
τούσης πολιτείας στίς σχέσεις μεταξύ Κράτους καί Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, εἶναι ὑποχρεωμένη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νά τηρεῖ 
τούς Νόμους καί νά ὑπερασπίζεται τήν ἀνεξαρτησία τῆς χωρίς κίν-
δυνο νά χαθοῦν τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καθώς ἡ 
Ἑλληνική Κυβέρνηση ἐγγυᾶται τήν τήρηση καί τῆς συμφωνίας ἀλλά 
καί τή νομιμότητά της ἐνῶ ταυτόχρονα ἀποδέχεται τήν ἀνύψωση 
τῆς πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς πράξης σέ ἰσχύ Ἱερῶν Κανόνων, 
διότι ἀφορᾶ ἐνδοεκκλησιαστικά καί κανονικά θέματα καί δέν ἐπι-
δέχεται καμμία ἐπικύρωση ἤ μεταβολή ἀπό ὁποιαδήποτε νομοθετι-
κή διάταξη.
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Τιμόθεός aπόςΤόλάκης 
Ἀρχιμανδρίτης, Ἀπόφοιτος π.μ.ς.  

περιβαλλον τική Ἐκπαίδευση πανεπιστήμιο άἰγαίου

Περιβαλλον τική EκΠαιδευσή  
και H Aειφορική διαστασή στον καθαγιασμο 

τῶν τιμιῶν δῶρῶν στο μυστήριο  
τήσ θειασ ευχαριστιασ κατα τον βυζαν τινο 

λειτουργικο τυΠο του Aγιου Iῶαννου  
του χρυσοστομου στήν Oρθοδοξή εκκλήσια*

πεΡιληΨη

Ἡ φύση τά τελευταῖα χρόνια ἔχει καταπονηθεῖ σημαν τικά ἀπό τήν 
ἀνεξέλεγκτη ἀνθρώπινη δραστηριότητα ὅπου ἐξαιτίας τῶν 

ὁλοένα αὐξανομένων τεχνητῶν ἀναγκῶν πού δημιουργεῖ ἡ ὑπερκα
ταναλωτική κοινωνία μας, ὑπόκειται χείριστη μορφή θυματοποίη
σης. Ἡ φύση ἀπό τήν μεριά της ἀδυνατών τας νά προλάβει νά ἀπο
καταστήσει τίς ἰσορροπίες ἀπό τήν ἀνθρώπινη ἀνευθυνότητα ἐκ
φράζει τήν δυσαρέσκειά της μέσα ἀπό ἀκραῖα φαινόμενα ὅπως ἡ 
ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη, ἡ τρύπα τοῦ ὄζον τος, τό φαινόμενο 
τοῦ θερμοκηπίου, τό λιώσιμο τῶν πάγων, οἱ σεισμοί κ.τ.λ. μέ ἀπο
τέλε σμα νά ἀπειλεῖται ἡ ζωή στόν πλανήτη.

* Ἡ παροῦσα ἐργασία ὑποβλήθηκε στό πανεπιστήμιο άἰγαίου στά πλαίσια 
τοῦ πμς: «περιβαλλοντική Ἐκπαίδευση». θερμές εὐχαριστίες ὀφείλονται στήν 
ἐπιβλέπουσα καθηγήτρια κ. μαρία καΐλα, καθώς καί στούς κ. κ. καθηγητές πο
τίτσα Ξανθάκου, Βασίλειο παπαβασιλείου καί Νικόλαο Ἀνδρεαδάκη.
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Ἡ παροῦσα μεταπτυχιακή ἐργασία σκοπό ἔχει νά ἀναδείξει τήν 
μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας γιά τό φυσικό περιβάλλον καί τήν συμβολή 
τοῦ καθαγιασμοῦ τῶν Τιμίων Δώρων στήν περιβαλλον τική της ποι
μαν  τική. Ἡ ἀειφορική διάσταση τῆς θείας λειτουργίας τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου ἐπιτυγχάνεται μέσα ἀπό τήν ἀνίχνευση 
ἀειφορικῶν καί περιβαλλον τικῶν στοιχείων τῶν ὁποίων ἡ κατανό
ηση μέλλει νά συμβάλει στήν κινητοποίηση τῶν συνειδήσεων, στήν 
διαποίμανση τοῦ χριστεπώνυμου πληρώματος πρός εὐαισθητοποί
ηση σέ θέματα προστασίας τοῦ περιβάλλον τος καί στήν διακήρυξη 
πώς ἡ φύση εἶναι ἡ γέφυρα τῆς σωτηρίας γιά ὅλα τά μέλη τῆς Ἐκ
κλησίας.

aBSTRaCT

N ature last years has significantly stepped from uncontrolled 
human activity where due to the increasing artificial needs 

crea ted by our overconsuming society, subject worst form of victi
mi zation. The Nature of the side of being unable to catch up to 
re store the balance of human irresponsibility expresses dissa
tisfaction through extreme phenomena such as global warming, 
ozone hole, global warming melting ice, earthquakes etc. thus 
threatening the life on the planet.

This thesis aims to highlight the concern of the Church for the 
natural environment and the contribution of the consecration of 
the Holy Gifts in her environmental pastoral. The Sustainable 
Dimension of the Divine Holy Chrysostom John Power is achieved 
through the detection sustainable and environmental data whose 
understanding aims to contribute to the mobilization of consciences 
in the pastoral care of the ecclesiastical crew to raising awareness 
of environment protection issues and the proclamation that nature 
and the environment is the bridge of salvation for all members of 
the Church.
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EιςάΓΩΓη

Σ τήν σημερινή ἐποχή ὁ ἄνθρωπος μέσα ἀπό τήν ἐξάπλωση τῆς 
τεχνολογίας ἐκμεταλλεύεται τό φυσικό περιβάλλον γιά νά ἀπο

κτήσει ὅλο καί περισσότερα χρήματα μέ ἀποτέλεσμα νά τό κατα
στρέφει. Ἡ Ἐκκλησία προβληματιζόμενη ἀπέναν τι σ’ αὐτή τήν κα
τάσταση προσπαθεῖ νά βρεῖ λύση. Ὁ όἰκουμενικός πατριάρχης 
Βαρθολομαῖος (2002) καί ἄλλοι ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες παίρνουν τήν 
πρωτοβουλία γιά τήν ἐπίλυση τοῦ ζητήματος. ςυνεπῶς ἡ ἐκκλησία 
παύει νά ἀσχολεῖται μονάχα μέ τά πνευματικά ζητήματα καί ἐπε
κτείνεται πρός τά προβλήματα τῆς ἀνθρωπότητας. 

Ἐπιφανειακά αὐτό φαίνεται ἕνα εὔκολο ἐγχείρημα. Ἡ ἐκκλησία 
ἔχει καθῆκον νά ἐκφράσει τήν ἀν τίληψή της σχετικά μέ τά ἐγκόσμια 
ζητήματα. Ὁ ἄνθρωπος θά πρέπει νά πάρει μιά ἀληθινή στάση καί 
ὄχι ἁπλά νά κρατήσει κάποια ἠθική συμπεριφορά. Τό οἰκολογικό 
πρόβλημα ἑπομένως πρέπει νά προσεγγιστεῖ θεολογικά. όἱ ἀλήθει
ες τῆς ἐκκλησίας εἶναι οἱ ἑξῆς: 

ά) Ὁ θεός δημιούργησε τόν κόσμο «λίαν καλῶς», γεμᾶτο ἀπό 
τήν πανσοφία του. 

Β) Ἔχει φτιαχτεῖ ἀπό τόν θεό καί ὄχι ἀπό τόν ἑαυτό του. Ἀπό 
αὐτό συμπεραίνουμε ὅτι στό βάθος ὅλων τῶν ὄν των ὑπάρχει ἱερό
τητα. θά πρέπει ὅμως νά σεβόμαστε τήν ἱερότητα τῶν ὄν των γιά 
νά μήν πέσουμε στήν ἀσέβεια τῆς ἀποκρυπτογράφησης τῶν πάν
των μέ ὀλέθριες συνέπειες γιά ἐμᾶς τούς ἴδιους. 

Γ) Τό γεγονός τῆς ἐκμετάλλευσης τοῦ κόσμου μέ ἀπώτερο σκο
πό τήν κερδοφορία καί ἡ ἀπληστία ἀποτελοῦν τό μέγιστο ἁμάρτη
μα. θά πρέπει ὅμως νά ἀν τιμετωπίζεται ὁ κόσμος μέ σεβασμό καί 
ὄχι ἡ εὐμάρεια καί ἡ κερδοφορία νά ἀποτελοῦν μέγιστες ἀξίες δη
μιουργών τας δυσμενεῖς καταστάσεις στό περιβάλλον.

Δ) Ἀναδεικνύεται ὡς σωστότερη ἀν τιμετώπιση τοῦ κόσμου ἡ «ἱε
ρατική». θά πρέπει λοιπόν ὁ ἄνθρωπος νά θεωρεῖ τόν ἑαυτό του 
ἱερέα τῆς φύσης καί νά τήν ἀν τιμετωπίζει δοξολογικά καί εὐχαρι
στιακά. άὐτό γίνεται πράξη μέσα στήν θεία εὐχαριστία. Τότε ὁλό
κληρη ἡ φύση καί ὁ κόσμος πού μᾶς περιβάλλει ἁγιάζον ται. Δηλα
δή ὑλικά στοιχεῖα τοῦ κόσμου ὅπως τό νερό (μέσα ἀπό τό Βάπτισμα 
καί τούς ἁγιασμούς), τό λάδι (ἀκολουθία εὐχελαίου), τό ψωμί καί 
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τό κρασί τῆς θείας κοινωνίας ἁγιάζον ται. Ἐπιπλέον ἡ Ἐκκλησία 
προ  σεύχεται γιά τούς καρπούς τῆς γῆς (γιά τά ἀμπέλια, τίς ἐλιές) 
καί γιά ὅλα ὅσα παράγει ἡ φύση.

ε) μέσα στήν θεία λειτουργία προγευόμαστε τήν ἐσχατολογική 
προσδοκία τοῦ ἁγιασμοῦ τῆς κτίσης καί τήν τελική ἐναρμόνισή της 
μέ τούς ἀνθρώπους πού θά μποῦν στήν Βασιλεία τοῦ θεοῦ. μ’ αὐτή 
τήν βεβαιότητα ἡ Ἐκκλησία προσεύχεται γιά τόν ἁγιασμό τοῦ κό
σμου καί θά ἁγιάζει τά ὕδατα ὄχι ὡς συνήθεια, ἀλλά γιά νά ἀποκα
λύπτει τήν μελλον τική δόξα τῆς όὐράνιας Βασιλείας. Ἐπιπλέον θά 
προβάλλει στούς πιστούς πώς μέσα ἀπό τήν προσωπική τους προ
σπάθεια θά μπορέσουν νά ἐπιτύχουν τήν σωτηρία τοῦ κόσμου.

Ἡ θεία λειτουργία ἀποτελεῖ τό κορυφαῖο λατρευτικό γεγονός 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί τῶν περισσοτέρων ἀνατολικῶν 
Ὁμο  λογιῶν, μιά θεόδοτη ἀπόδοση τιμῶν, εὐχαριστιῶν καί παρακλή
σεων, μέ τήν συμμετοχή τῶν πιστῶν καί τῶν λειτουργικῶν πνευμά
των, τό ὁποῖο κορυφώνεται μέ τήν τέλεση τῆς θείας εὐχαριστίας. 
παρουσιάζει μπροστά στά μάτια τῶν πιστῶν, μπροστά στήν «λα
τρευτική τους σύναξη», ὁλόκληρη τήν ζωή τοῦ κυρίου, ἀπό τήν 
φάτνη ὥς τόν ςταυρό καί ὥς τήν Ἀνάσταση καί τήν Ἀνάληψη, μέ 
μία σαφῆ προσδοκία καί προσμονή «τῆς Δευτέρας τοῦ Χριστοῦ 
πα  ρουσίας» (Ψάλτης, 2013).

Ἡ παροῦσα διπλωματική ἐργασία χωρίζεται σέ δύο (2) κύρια μέ
ρη: Τό θεωρητικό (ά΄) καί τό ἐρευνητικό (Β΄).

Τό πρῶτο μέρος, τό θεωρητικό, ἀποτελεῖται ἀπό 4 κεφάλαια (1
4), προϊόν τῆς βιβλιογραφικῆς ἀνασκόπησης στήν ὁποία καί στη
ρίχθηκε ἡ ἔρευνα.

ςτό 1ο κεφάλαιο, γίνεται ἀναφορά στό ἐννοιολογικό πλαίσιο, 
στούς σκοπούς καί τούς στόχους τῆς περιβαλλον τικῆς Ἐκπαίδευσης.

ςτό 2ο κεφάλαιο ἀποσαφηνίζεται ὁ ὁρισμός τῆς ἀειφόρου ἀνά
πτυξης καί τήν σχέση της μέ τήν περιβαλλον τική Ἐκπαίδευση.

Τό 3ο κεφάλαιο, πραγματεύεται τό γεγονός τῆς σύμπλευσης ὀρ
θοδοξίας καί οἰκολογίας καί πῶς ἡ τελευταία ἑρμηνεύεται ἀπό τήν 
ὀρθόδοξη θεολογία.

ςτό 4ο κεφάλαιο πού ἀκολουθεῖ, ἀναλύεται τό μυστήριο τῆς θεί
ας εὐχαριστίας καί ἡ προσέγγισή του κατά τήν ὀρθόδοξη δογματι
κή διδασκαλία.

Τό δεύτερο μέρος τῆς μελέτης, τό ἐρευνητικό, περιλαμβάνει τήν 
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ποιοτική προσέγγιση τῆς ἔρευνας καί ἀποτελεῖται ἀπό 4 κεφάλαια 
(58).

Τό 5ο κεφάλαιο, εἶναι ἡ μεθοδολογία τῆς ἔρευνας μέ τούς στό
χους καί τούς σκοπούς, καθώς καί τόν ἐρευνητικό σχεδιασμό.

ςτό 6ο κεφάλαιο, στό πρῶτο ἀπό τά δύο μέρη τῆς ἔρευνας, ἀνα
λύεται ἡ λειτουργία τῶν κατηχουμένων, ἡ ὁποία ξεκινάει ἀπό τήν 
ἀρχή τῆς θ. λειτουργίας (εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ πατρός…) 
καί φτάνει μέχρι καί τήν ἀνάγνωση τῶν καινοδιαθηκικῶν περικοπῶν 
(Ἀπόστολος καί εὐαγγέλιο).

Ἐν συνεχείᾳ, στό 7ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ἡ ἀνάλυση τῆς λει
τουργίας τῶν πιστῶν, δηλαδή ἡ συνέχεια τοῦ προηγουμένου μέρους, 
ἀπό τόν χερουβικό ὕμνο μέχρι καί τό τέλος τῆς θ. λειτουργίας.

Τό ἐρευνητικό μέρος κλείνει μέ τό 8ο κεφάλαιο, ὅπου παρου
σιάζον ται καί συμπεράσματα τῆς ἔρευνας.

Τέλος, ἀκολουθεῖ ἡ παράθεση τῶν πηγῶν καί τῆς βιβλιογραφίας 
(ξένη καί ἑλληνική) καθώς καί τό παράρτημα μέ τό κείμενο τῆς θ. 
λειτουργίας (κείμενο καί μετάφραση).
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ά΄ μεΡός: θεΩΡηΤικό

κεΦάλάιό πΡΩΤό

Τό πλάιςιό  
Της πεΡιΒάλλόΝΤικης EκπάιΔεΥςης

1.1 Ἀπαρχές τῆς περιβαλλον τικῆς Ἐκπαίδευσης 
Ἱστορική Ἀναδρομή

Ἡ ἐξέλιξη τῶν περιβαλλον τικῶν ζητημάτων τοῦ πλανήτη μέ τίς 
ἄμεσες συνέπειές τους καί πρωτίστως τήν ὑποβάθμιση τοῦ πε ρι
βάλλον τος ἀπό τήν ἀνθρώπινη δραστηριότητα καί κατάχρηση, κα
τέστησαν ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη γιά μιά οὐσιαστική κινητοποίηση 
μέ ὕψιστο σκοπό τήν διάσωση τοῦ πλανήτη. ςύμφωνα μέ τόν Ἀθα
νασάκη (1996), μέχρι τώρα τά παγκόσμια οἰκολογικά ζητήματα, πού 
ἔχουν παρατηρηθεῖ καί μελετῶν ται ἀπό τήν παγκόσμια ἐπιστημονική 
κοινότητα εἶναι ἡ τρύπα του ὄζον τος, τό φαινόμενο τοῦ θερμοκηπί
ου, ἡ ὄξινη βροχή, ἡ παγκόσμια οἰκολογική καταστροφή πού συν
τελεῖται στήν ζούγκλα τοῦ Ἀμαζονίου, τό πρόβλημα τῆς ἀτμοσφαι
ρικῆς ρύπανσης, ἡ μόλυνση τοῦ ὑδροφόρου ὁρίζον τα, ἡ ἠχορύπανση, 
ἡ καταστροφή τοῦ ἐδάφους ἀπό τήν ὑπερβόσκηση καί τίς πυρκαγιές, 
τά ραδιενεργά κατάλοιπα μέ τήν τοξικότητά τους, τά φυτοφάρμακα 
πού θεωροῦν ται οἱ πιό διαδεδομένοι ρυπαν τές τῆς βιόσφαιρας, ἡ 
διαταραχή τῆς βιοποικιλότητας στήν χλωρίδα καί τήν πανίδα, κ.τ.λ. 
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι μέρος τοῦ περιβάλλον τος καί λόγῳ τῶν ἱκανοτή
των πού ἔχει (σκέψη, γλῶσσα, ἐπικοινωνία κ.τ.λ.) προσπαθεῖ νά ὀργα
νώσει τά ἄλλα μέρη τῆς οἰκουμένης πρός ὄφελός του, καί παράλλη
λα οἱ περιορισμένες δυνατότητές του νά προβλέψει τίς συνέπειες τῶν 
ὀργανωτικῶν του πράξεων πού ἀποπειρᾶται, προκαλεῖ τήν οἰκολο
γική κρίση τῶν τελευταίων δεκαετιῶν. Ὁ ὅρος «περιβαλλον τική ἐκ
παίδευση» (στό ἑξῆς πε) (Γεωργόπουλος, 2002) πρωτοεμφανίζεται 
τό 1947 στό βιβλίο «Communitas» τῶν Paul & Percival Goodman. 
Ὡστόσο προϋπάρχουν μιά σειρά ἀπό ἐκπαιδευτικές κινήσεις πού 
ἀργό τερα θά ἀποτελέσουν τό κατ’ ἐξοχήν ὑπόβαθρο τῆς πε.
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άὐτά τά ἐκπαιδευτικά ρεύματα ἐν τάσσον ται κάτω ἀπό τό γενι
κότερο προοδευτικό πρότυπο τῆς Νέας Ἀγωγῆς μέ ἰδιαίτερο χαρα
κτηριστικό τόν μαθητοκεν τρισμό. όἱ πρῶτες αὐτές ἐκπαιδευτικές 
κινήσεις μαθητοκεν τρικοῦ προσανατολισμοῦ, διαπνέον ται ἀπό σε
βασμό πρός τό περιβάλλον καί ἐπιδιώκουν τήν διεπιστημονική σύν
δεση τῶν φυσικῶν καί κοινωνικῶν ἐπιστημῶν. όἱ ἀπαρχές τῆς πε 
σχετίζον ται μέ τό πολιτικό οἰκολογικό κίνημα, ἐνῶ παράλληλα ἡ 
UNESCO καταβάλλει προσπάθειες γιά νά θέσει τό πρόβλημα τῆς 
σύμπλεξης οἰκολογίας καί πε. ςτήν δεκαετία τοῦ 1970, τό κέν τρο 
βάρους τῆς πε ἑδράζεται πλέον σέ στάσεις, συμπεριφορές καί ἀξί
ες τῶν ἀνθρώπων καί ἐπισημαίνεται ἡ χρηστική καί ἐργαλειακή ἀν
τίληψη γιά τό περιβάλλον πού κυριάρχησε στήν Διάσκεψη τῆς 
ςτοκχόλμης (μπλιώνης, 2013).

λίγο ἀργότερα, στήν δεκαετία τοῦ 1980 ἐμφανίζεται γιά πρώτη 
φο ρά ὁ ὅρος τῆς «ἀειφόρου ἀνάπτυξης» (στό ἑξῆς άά) καί τονίζεται 
ἡ ἔλλειψη ἑνός διεθνοῦς συν τονιστικοῦ ὀργάνου γιά τήν πε. Τήν 
δεκαετία τοῦ 1990 πρωτοστατοῦν τά γεγονότα τῆς Διάσκεψης τοῦ 
Ρίο πού κινεῖται στούς ἄξονες τῆς περιβαλλον τικῆς προστασίας, 
οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης καί κοινωνικῆς εὐθυδικίας. Ἐπίσης τίθεται τό 
θέμα τῆς περαιτέρω ἐπέκτασης τοῦ ὅρου τῆς ἀειφόρου ἀνάπτυξης 
καί τῆς σύνδεσής της μέ τήν καλῶς νοούμενη παγκοσμιοποίηση.

Ἐνόψει λοιπόν τῶν ἔν τονων διαταραχῶν πού παρατηρεῖται στίς 
οἰκολογικές ἰσορροπίες, ἡ ἀνθρωπότητα ἀναλογίζεται τίς εὐθῦνες 
της καί προσανατολίζεται στήν ἀνάληψη δραστικῶν πρωτοβουλιῶν 
πρίν ἡ κατάσταση γίνει μή ἀναστρέψιμη, ἀναλογιζόμενη τό μέλλον 
τοῦ πλανήτη. ςύμφωνα μέ τούς καΐλα et al. (2013), ἡ παγκόσμια 
κοινότητα στρέφεται στήν προστασία τῆς κάθε μορφῆς ζωῆς στά 
ἁπαν ταχοῦ γῆς σημεῖα καί ἐπιδιώκεται μέσα ἀπό τήν πε ἡ ἀνάδει
ξη τῶν περιβαλλον τικῶν ἀξιῶν οἱ ὁποῖες θά ἀποτελέσουν τήν ἀφε
τηρία γιά τήν διαμόρφωση σωστῆς περιβαλλον τικῆς συνείδησης. Ἡ 
πε στόχο ἔχει τήν προώθηση αὐτῶν τῶν ἀξιῶν μέσα ἀπό παγκό
σμιες στρατηγικές ἐπικοινωνίας γιά τήν μετάδοση μηνυμάτων μέ 
περιβαλλον τικό περιεχόμενο. Ἡ ἔννοια τῶν περιβαλλον τικῶν ἀξιῶν, 
παραπέμπει στήν ἑδραίωση ἑνός συστήματος ἠθικῶν ἀξιῶν πού 
ὀ φεί  λουν νά διέπουν τίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων μέ τό φυσικό περι
βάλ  λον. Ἐδῶ λοιπόν ὑπεισέρχεται ἡ θεωρία τῆς περιβαλλον τικῆς 
ἠθικῆς (στό ἑξῆς πη) πού θεμελιώνεται στήν ἀνθρώπινη δεον το
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λογία γιά τό φυσικό περιβάλλον καί στήν ἰσορροπημένη σχέση με
ταξύ ἀνθρώπου καί περιβάλλον τος.

μέ βάση τούς καραγεωργάκη et al. (2005) ἡ πη παράγει καί 
διαμορφώνει περιβαλλον τικές ἀξίες καί στάσεις μέ ἀνθρωποκεν
τρικό καί βιοκεν τρικό περιεχόμενο. Τό ἀνθρωποκεν τρικό περιεχόμε
νο στηρίζεται στήν διασφάλιση τῆς ἀνθρώπινης εὐημερίας ἡ ὁποία 
δέν νοεῖται ἄνευ τῶν ἀπαιτούμενων ἠθικῶν ὁρίων γιά μιά λογική 
διαχείριση τῶν περιβαλλον τικῶν πόρων μέ σκοπό τήν διασφάλιση 
τοῦ μέλλον τος τῶν ἑπόμενων γενεῶν. Ἀν τίθετα μέ τήν ἀνθρωποκεν
τρική ἠθική, ἡ βιοκεν τρικήπεριβαλλον τική ἠθική εἶναι ἐκείνη κατά 
τήν ὁποία κάθε μορφή ζωῆς στόν πλανήτη ἔχει μιά ἰδιαίτερη ἀξία 
πού ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νά σέβεται καί νά μεριμνᾶ γιά τήν προστα
σία της παραμερίζον τας τίς ἰδιοτέλειές του πού πολλές φορές ὁδη
γοῦν στήν ἐξαφάνιση τῶν εἰδῶν καί ἐν γένει σέ πε ριβαλλον τικές 
ἀνισορροπίες. ςυνεπῶς ἕνα ἐνδεχόμενο δίλημμα ἄν θρω πος ἤ περι
βάλλον καθίσταται ἀνυπόστατο μιᾶς καί ἡ περιβαλ λον τική ἱστορία 
ἔδειξε πώς ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐχθρικός ἀπέναν τι στό περιβάλλον καί 
ὄχι τό ἀν τίστροφο.

Ἡ πε προϋποθέτει τήν περιβαλλον τική ἐπικοινωνία, ἕναν ὅρο πού 
συνίσταται στήν στρατηγική μέ τήν ὁποία, κοινωνίες, ἱδρύματα καί 
ὀργανώσεις ἀξιοποιοῦν καί ἀν τιλαμβάνον ται πληροφορίες πού ἀφο
ροῦν διεθνῆ περιβαλλον τικά δεδομένα μέ σκοπό νά ἀναλάβουν κα
τάλληλες πρωτοβουλίες γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλ λον τος (Cox, 
2009). καρπός τῆς περιβαλλον τικῆς ἐπικοινωνίας εἶναι τό οἰκολογι
κό κίνημα καί ἀργότερα πολυάριθμα συνέδρια μέ θέμα τήν περιβαλλον
τική προστασία καί ἀναβάθμιση. Ἡ ἐπικοινωνία ἔχει πρωτεύον τα 
ρόλο γιατί ἔχει τήν δυνατότητα νά ἀναδεικνύει, νά ἀναβαθμίζει ζη
τήματα ἀλλά καί νά παραβλέπει ἤ νά ὑποβαθμίζει.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα τῆς ἐποχῆς μας εἶναι ἡ «ἐπικοινωνι
ακή ἔκρηξη» πού περιλαμβάνει τήν τεχνολογική πρόοδο στόν τομέα 
τῶν τηλεπικοινωνιῶν χάριν τῶν ὁποίων ἔχει ἐπιτευχθεῖ ἡ διαδικτύ
ωση τοῦ πλανήτη σέ ἐλάχιστο χρόνο. Τά μέσα αὐτά ἦταν ἀδύνατο 
νά μήν ἀξιοποιηθοῦν ἀπό τόν ἐπιστημονικό κόσμο γιά τό κάλεσμα 
τῶν ἁπαν ταχοῦ γῆς ἀνθρώπων πρός περιβαλλον τική ἐνημέρωση 
καί συστράτευση τῶν πάσης φύσεως ὑγιῶν δυνάμεων. Ὅλες οἱ ἀπα
ραίτητες τεχνολογικές ὑποδομές τίθεν ται στήν ὑπηρεσία τῆς περι
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βαλλον τικῆς ἐκπαίδευσης ἐδῶ καί χρόνια προκειμένου νά ἐπιτύχει 
τούς στόχους της (καΐλα et al., 2013).

όἱ ρίζες τῆς περιβαλλον τικῆς ἀγωγῆς σέ εὐρωπαϊκό σχολικό 
πλαίσιο ἐμφανίζον ται στόν μεγάλο παιδαγωγό Pestalozzi (1746
1827) ὁ ὁποῖος ἀδιαμφισβήτητα θεωρεῖται ὁ πρωτεργάτης τῆς 
ἐφαρ  μογῆς τῆς ἀρχῆς τῆς μελέτης τοῦ περιβάλλον τος καί θεμελιω
τής τοῦ σχολείου πού σήμερα εἶναι γνωστό ὡς βιωματικό σχολεῖο 
(Ἀθανασάκης, 1996). Γιά τόν Pestalozzi τό κέν τρο τῆς μορφωτικῆς 
προσπάθειας τοῦ σχολείου πρέπει νά εἶναι τό περιβάλλον καί ὡς ἐκ 
τούτου ἡ διδασκαλία ὀφείλει νά στηρίζεται στήν κατ’ αἴσθηση ἐπο
πτεία καί νά ἐπικεν τρώνεται στήν μελέτη τοῦ ἄμεσου φυσικοῦ καί 
κοινωνικοῦ περιβάλλον τός του. ςτίς πρώιμες φάσεις τῆς διδασκα
λίας τοῦ μαθήματος τῆς μελέτης τοῦ περιβάλλον τος διδάσκον ταν 
τά παιδιά στοιχεῖα γεωγραφικοῦ περιεχομένου ἐνῶ μέχρι σήμερα τό 
περιεχόμενο διευρύνεται στά στοιχεῖα ἐκεῖνα πού ὁριοθετοῦν τό 
σύγχρονο περιβάλλον τοῦ παιδιοῦ. Ἡ μελέτη καί ἔρευνα τοῦ πε
ριβάλλον τος (φυσικό καί ἀνθρωπογενές) ἀφορᾶ τόσο τίς εὐνοϊκές 
ὅσο καί τίς δυσμενεῖς ἐπιδράσεις τοῦ περιβάλλον τος στόν ἄνθρωπο, 
οἱ ὁποῖες ἐπηρεάζουν καί τήν νοητική καί ψυχική ἀνάπτυξη τοῦ 
παιδιοῦ. Τό παιδί πού χωρίζεται ἀπό τό φυσικό καί κοινωνικό του 
περιβάλλον, γίνεται ἀναπόφευκτα θῦμα ἐπικίνδυνων συναισθημά
των γιά τήν ψυχική του ὑγεία καί ἰσορροπία. Γι’ αὐτό κατά τήν 
τοποθέτηση αὐτή χρειάζεται νά ζεῖ κον τά στήν φύση καί νά μαθη
τεύει σέ σχολεῖα πού εἶναι μέσα στήν φύση ἤ βρίσκον ται πλησίον 
αὐτῆς. παράλληλα ἀναπτύσσεται ἡ ἰδέα τῆς «Νέας Ἀγωγῆς» πού 
στηρίζεται στήν δυναμική ἀν τίληψη τῆς ἐλευθερίας τῶν παιδιῶν, μιά 
ἐλευθερία πού δέν κατανοεῖται ὡς ἐγκατάλειψη τῆς καθοδήγησης 
καί ἀσυδοσίας στίς πράξεις τῶν παιδιῶν, ἀλλά ὡς συνειδητῆς πει
θαρχίας καί δημιουργίας.

Ἡ πε καί Ἀγωγή εἶναι μιά διαδικασία συνεχῶς ἐξελισσόμενη πού 
διαρκῶς σχετίζεται μέ τήν ἰσχύουσα κάθε φορά περιβαλλον τική νο
μοθεσία καί ἀπαιτεῖ συστράτευση καί συνεργασία ὅλων τῶν φορέων 
τῆς οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς, ἐπιστημονικῆς, πολιτικῆς καί πολιτι
σμικῆς ζωῆς. καί αὐτό διότι παλαιότερα ἡ πε περιοριζόταν σέ κε
χωρισμένη μελέτη τοῦ περιβάλλον τος (βιολογική, φυσική, χημική 
πλευρά τοῦ περιβάλλον τος). 

Ἐπιπλέον, μετά τίς ἐμπειρίες πού ἀποκτήθηκαν ἀπό τίς παγκό
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σμιες συνδιασκέψεις τῆς UNESCO γιά τό περιβάλλον καί τήν ἐκπαί
δευση, ἡ περιβαλλον τική ἀγωγή ἐξετάζει καί κοινωνικοπολιτισμική 
καί τεχνοοικονομική διάσταση τοῦ περιβάλλον τος, διότι ἐκτιμᾶται 
ὅτι μέ τήν διεπιστημονική καί ὀλιστική προσέγγιση τῶν περιβαλλον
τικῶν προβλημάτων, ὁ ἄνθρωπος θά μπορέσει νά κατανοήσει βαθύ
τερα τόν κόσμο γύρω του καί θά καταστεῖ ἱκανός νά διαχειρίζεται 
κα λύτερα τόν περιβάλλον τα χῶρο του. 

κάτω ἀπό αὐτές τίς παρατηρήσεις διαπιστώνει κανείς πώς τά 
χαρακτηριστικά τῆς πε εἶναι ἡ κατανόηση καί διερεύνηση βασικῶν 
περιβαλλον τικῶν προβλημάτων πού ὁρίζουν καί στοιχειοθετοῦν τό 
οἰκολογικό πρόβλημα, ὥστε οἱ σημερινοί μαθητές καί αὐριανοί πο
λῖτες νά συνειδητοποιήσουν τήν βαρύτητα τοῦ προβλήματος, νά 
ἐν τοπίσουν τίς αἰτίες του, νά ἀξιολογήσουν τίς ἐπιπτώσεις του καί 
νά ἀναζητήσουν τρόπους ἀν τιμετώπισής του. Ἄλλο χαρακτηριστι
κό τῆς περιβαλλον τικῆς ἐκπαίδευσης εἶναι ἡ ὀλιστικήδιεπιστημο
νική προσέγγιση τοῦ σύνθετου περιβαλλον τικοῦ προβλήματος, ἡ 
συνεργατική ἀλληλεπίδραση σχολείου καί κοινωνίας μέσα ἀπό τήν 
ἐφαρμογή κατάλληλων δραστηριοτήτων, καί ἡ διαρκής ἐξελισσό
μενη καί μακροπρόθεσμη ἐκπαιδευτική διαδικασία.

Βασικοί ἄξονες μιᾶς φιλοπεριβαλλον τικής καί οἰκοαναπτυξιακῆς 
ἀν τίληψης πού ὀφείλει νά διακατέχει κάθε ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα 
εἶναι ἡ ἄρνηση στόν ἄκρατο καταναλωτισμό τῆς «ἀνάπτυξης», ὁ 
αὐστηρός ἔλεγχος τῶν βιομηχανικῶν καί ξενοδοχειακῶν λυμάτων 
χωρίς τήν ἀπαιτούμενη βιολογική ἐπεξεργασία, ἡ ἐνθάρρυνση τῆς 
λογικῆς πού ἀν τιλαμβάνεται τίς δαπάνες γιά τήν φρον τίδα τῆς φύ
σης ὡς ἐπένδυση καί ὄχι ὡς κόστος τῆς ἀναπτυξιακῆς διαδικασίας, 
ἡ διαμόρφωση στάσεων καί ἀν τιλήψεων πού νά παροτρύνουν ἐνέρ
γειες ὅπως εἶναι οἱ βιοκαλλιέργειες, ἡ ἀνακύκλωση, οἱ ἐναλλακτικές 
μορφές ἐνέργειας (ἡλιακή, αἰολική κ.τλ.), ἡ ἐνθάρρυνση πρωτοβου
λιῶν πού θά εὐνοήσουν στήν ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων μεταξύ 
σχολείου καί φύσεως.

Ὅσον ἀφορᾶ τίς μεθόδους διδακτικῆς ἐργασίας πρέπει νά ἀνα
φερθεῖ πώς κάθε μορφή διδακτικῆς ἐργασίας ὀφείλει νά προσανα
τολίζει τήν ἐκπαιδευτική διαδικασία στήν γνωριμία τῶν μαθητῶν μέ 
τίς βασικές οἰκολογικές ἔννοιες καί τά περιβαλλον τικά προβλήματα, 
στήν συλλογική, ἐρευνητική καί μαθησιακή διαδικασία, στήν πα
ρουσίαση τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς συλλογικῆς ἐργασίας καί τέλος 

-5-Apostolakis-Kaila_Perivallontiki no 23.indd   212 13/11/2020   10:02:51 πµ



Η AειφορικΗ διάστάσΗ τΗσ Θειάσ εΥΧάριστιάσ

213

στήν ἀξιολόγηση καί ἀνατροφοδότηση τῶν ἀποτελεσμάτων. ςέ κά
θε περίπτωση οἱ μαθητές ὀφείλουν μέ τήν καθοδήγηση τῶν ἐκπαι
δευτικῶν νά ἐνημερωθοῦν σχετικά μέ τίς λειτουργίες τῆς δυναμικῆς 
ἰσορ ροπίας τῆς φύσης, νά εὐαισθητοποιηθοῦν ἀπέναν τι στά πε
ριβαλ λον τικά προβλήματα, νά δημιουργήσουν περιβαλλον τικά πρό
τυπα ἤθους καί συμπεριφορᾶς, νά αὐτενεργήσουν καί νά συμμετά
σχουν ἐνεργά σέ δραστηριότητες προστασίας τοῦ περιβάλλον τος. 
ςύμφωνα μέ τόν Wolfgang (καΐλα et al., 2013), ὁρισμένες περιβαλ
λον τικές παιδαγωγικές δραστηριότητες εἶναι ἡ ἀναγνώριση ζώων 
καί φυτῶν καί ἡ συγκέν τρωση εἰκόνων ἀπό διάφορα φυτά προερ
χόμενα ἀπό διάφορα φυσικά περιβάλλον τα (ἔρημο, πολικά περιβάλ
λον τα, εὔκρατη ζώνη κ.τλ.) διευρύνον τας τό ἐνδιαφέρον γιά τήν 
βιοποικιλότητα. Τέτοιου εἴδους δραστηριότητες θά δώσουν τήν 
εὐκαιρία στούς μαθητές νά ἀποκτήσουν ἄμεση ἐμπειρία μέ φυσικές 
ἔννοιες καί νά διευρύνουν τήν δεξιότητα τῆς ὑπευθυνότητας, θά 
κα τανοήσουν τόν κύκλο τῆς φύσης, θά υἱοθετήσουν διαφορετική 
καταναλωτική συμπεριφορά ἀφοῦ θά ἔχουν εὐαισθητοποιηθεῖ σέ 
πε ριβαλ λον τικά θέματα.

1.2 ςκοπός καί στόχος τῆς περιβαλλον τικῆς Ἐκπαίδευσης

ςύμφωνα μέ τήν Φλογαΐτη (1998) τό περιβάλλον, ὡς τό σύνολο 
τῶν φυσικῶν καί κοινωνικῶν συστημάτων, ἐν τός τῶν ὁποίων ἀν
τλοῦν τήν βιωσιμότητά τους ἡ ἀνθρωπότητα καί ἅπαν τες οἱ ὀργα
νισμοί, τίθεται στό ἐπίκεν τρο τοῦ ἐνδιαφέρον τος τῆς παγκόσμιας 
ἐπιστημονικῆς κοινότητας καί κυρίως τῆς πε. Ἡ τελευταία εἶναι 
ἀπόλυτα συνδεδεμένη μέ τήν ἐπιβίωση καί διαφοροποιεῖται διαχρο
νικά ἀνάλογα μέ τίς φάσεις τοῦ ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ. Ὅλες της 
οἱ στρατηγικές στρέφον ται γύρω ἀπό τρόπους εὕρεσης κατάλληλων 
συμπεριφορῶν πρός τό περιβάλλον ὥστε αὐτό νά μήν ἐπιβαρύνεται 
περισσότερο. Ἡ εὔρυθμη ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἐξαρτᾶται ἀπό τήν 
ὁμαλή λειτουργία αὐτῶν τῶν πυλώνων καί δέν μποροῦν νά ἀπομο
νωθοῦν ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο.

ςτόχος τῆς πε μεταξύ ἄλλων εἶναι «νά βοηθήσει τούς πολῖτες 
νά ἀποκτήσουν γνώση τοῦ περιβάλλον τος καί, πάνω ἀπό ὅλα, νά 
γίνουν ἱκανοί καί ἀποφασισμένοι, νά ἔχουν διάθεση νά ἐργαστοῦν, 
ἀτομικά καί συλλογικά, γιά τήν ἐπίτευξη καί τήν διατήρηση μιᾶς 
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δυναμικῆς ἰσορροπίας μεταξύ τῆς ποιότητας τῆς ζωῆς καί τῆς ποι
ότητας τοῦ περιβάλλον τος» (Hungerford et al., 1980). 

ς’ αὐτό τό σημεῖο ἀξίζει νά ἀναφερθοῦν ὁρισμένα χαρακτηριστι
κά τοῦ ὑπεύθυνου περιβαλλον τικοῦ πολίτη, μιᾶς καί ἡ ἐκπαίδευση 
περί τοῦ περιβάλλον τος στοχεύει ἀκριβῶς στήν διάπλαση περιβαλ
λον τικά ὑπεύ θυνων πολιτῶν. Ἔτσι ἕνας τέτοιος πολίτης δέν μπορεῖ 
παρά νά εἶναι εὐαισθητοποιημένος σέ πάσης φύσεως περιβαλλον
τικά προ βλήματα καί νά ἔχει ὀρθή ἀν τίληψη περί τοῦ συνολικοῦ 
πε ριβάλλον τος, νά ἔχει κατανοήσει σέ σημαν τικό βαθμό τίς λειτουρ
γίες τοῦ περιβάλλον τος καί τά προβλήματα πού συνδέον ται μ’ αὐτό, 
νά ἐκδηλώνει τήν ἐπιθυμία γιά ἐνεργή συμμετοχή στήν ἐπίλυση 
περιβαλλον τικῶν προβλημάτων, νά ἀν τιλαμβάνεται τήν ἔννοια τοῦ 
περιβάλλον τος ὡς ἕνα πολυδιάστατο δυναμικό πλέγμα φυσικῶν καί 
κοινωνικοπολιτισμικῶν συστημάτων ὥστε ἡ ἐκμετάλλευση τῶν φυ
σικῶν πόρων νά προσανατολίζεται στήν ἐξασφάλιση τῶν ὑλικῶν 
καί πολιτισμικῶν ἀναγκῶν καί τῶν ἑπόμενων γενεῶν. Ταυτόχρονα, 
ἕνας περιβαλλον τικά ὑπεύθυνος πολίτης ἔχει λάβει γνώση τῶν πο
λιτικῶν, οἰκολογικῶν καί πολιτικῶν ἀλληλεξαρτήσεων καί τίς ἐπι
πτώσεις τους σέ πλανητικό ἐπίπεδο. μέ ἄλλα λόγια εἶναι συνείδη
ση στόν οἰκολογικά σκεπτόμενο ἄνθρωπο πού ἔχει ὑποστεῖ τό λά
ξευμα τῆς πε, πώς ἡ φύση τῶν περιβαλλον τικῶν προβλημάτων 
εἶναι πολυδιάστατη καί ὄχι μονοσήμαν τη. 

Ὡς ἐκ τούτου, ὀφείλει κανείς νά λάβει ὑπόψη πώς τά περιβαλλον
τικά προβλήματα εἶναι τό ἀποτέλεσμα ἁλυσιδωτῶν διαταραχῶν πού 
προκαλοῦν ται στίς οἰκολογικές λειτουργίες καί διαταράσσουν τίς 
μεταξύ τους ἰσορροπίες. Ἐπίσης εἶναι ἀναγκαῖο, κάθε μορφῆς ἐκ
παίδευση γιά πε ρι βαλλον τικά θέματα, νά γνωστοποιεῖ στούς νέους 
τά βαθύτερα αἴτια τῶν οἰκολογικῶν διαταραχῶν πού κλονίζουν 
τούς βασικούς πυλῶνες τῆς λειτουργίας τῶν κοινωνιῶν, δηλαδή τήν 
οἰκονομία, τήν κοινωνία, τήν πολιτεία καί τόν πολιτισμό καί νά 
τούς ὁδηγοῦν στήν διαπίστωσή τους ἀλλά καί στήν ἀνάπτυξη κα
τάλληλων δεξιοτήτων καί ἱκανοτήτων ὥστε νά εἶναι σέ θέση νά 
συμβάλλουν στήν ἐπίλυση τῶν περιβαλλον τικῶν προβλημάτων. 

όἱ ἱκανότητες αὐτές φυσικά στήν πλειονότητά τους δέν περι
λαμβάνουν τόν χειρισμό τεχνικῶν θεμάτων πού σχετίζον ται μέ τήν 
λύση τῶν περιβαλλον τικῶν προβλημάτων, ἀλλά κυρίως ἱκανότητες 
γιά διάγνωση καί διερεύνηση τῶν προβλημάτων, γιά συστημική 
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προσέγγιση τῶν φαινομένων, γιά ὀρθή περιβαλλον τική ἀν τίληψη 
τῆς πραγματικότητας ὡς ἑνιαίου συ στήματος, ἱκανότητες κριτικῆς 
ἀνάλυσης καί προσδιορισμοῦ περιβαλλον τικῶν ἀξιῶν πού στηρίζουν 
καί εὐνοοῦν τίς ἀποφάσεις καί ἐπιλογές ἀπό πλευρᾶς τῶν βασικῶν 
πυλώνων τῆς κοινωνίας (πο λιτικό, οἰκονομικό, κοινωνικό πεδίο) γιά 
ἐκτίμηση καί ἀξιολόγηση τῶν προτεινόμενων λύσεων.

ςτήν κατηγορία τῶν περιβαλλον τικῶν ἐκπαιδευτικῶν στόχων 
προτάσσεται (Δασκολιά, 2005) ἡ περιβαλλον τική εὐαισθητοποίηση 
τῶν μαθητευόμενων καί ἡ ἀνάπτυξη μιᾶς θετικῆς περιβαλλον τικῆς 
στάσης καί συμπεριφορᾶς. άὐτή ἡ ἐπιδιωκόμενη εὐαισθητοποίηση, 
ἀναμένει τήν υἱοθέτηση θετικῶν στάσεων καί συμπεριφορῶν. Ἡ 
διαφοροποίηση τῆς περιβαλλον τικῆς ἐκπαίδευσης ἀπό τίς παραδο
σιακές μορφές διδασκαλίας βασίζεται στήν ἐνεργό συμμετοχή τῶν 
μαθητῶν στήν διαδικασία τῆς μάθησης, καί στόν συνεργατικό τρό
πο μάθησης. ςύμφωνα μέ τόν ἔγκριτο παιδαγωγό ματσαγγούρα 
(2000 καί 2002), τό αἴτημα γιά μετακίνηση ἀπό ἕνα δασκαλοκεν
τρικό σέ ἕνα μαθητοκεν τρικό πρότυπο διδασκαλίας προβάλλει ὁλο
ένα καί ἰσχυρότερο μέσα ἀπό τά ἐνδιαφέρον τα, τίς ἀνάγκες καί 
δυνατότητες τῶν μαθητῶν.

Ἡ ἐπίτευξη τῶν παραπάνω στόχων προσδοκᾶται μέν ἀλλά δέν 
σημαίνει πώς ἐκπληρώνεται μέ τήν ἐπίτευξή τους καί ὁ βασικός 
σκοπός τῆς περιβαλλον τικῆς ἐκπαίδευσης πού ὅπως ἀναφέρθηκε 
εἶναι ἡ διαμόρφωση περιβαλλον τικά ὑπεύθυνων πολιτῶν πού θά 
εἶναι σέ θέση νά ἐνεργοποιοῦν ται καί νά δροῦν ἀποτελεσματικά 
στήν κατεύθυνση τῆς ἐπίλυσης τῶν περιβαλλον τικῶν προβλημά
των. ς’ αὐτό τό σημεῖο πρέπει νά ἀναφερθεῖ πώς ἡ πλήρης συνει
δητοποίηση τῆς πολυπλοκότητας τοῦ περιβαλλον τικοῦ προβλή
ματος μπορεῖ νά φέρει καί ἀν τίθετα ἀποτελέσματα. άὐτό ὀφείλεται 
στήν παραδοχή καί ἐκτίμηση πώς ὅσο περισσότερο σύνθετη καί 
παγκόσμια εἶναι μιά κατάσταση τόσο αὐξάνεται ἡ ἀνευθυνότητα 
καί ἀδράνεια σέ ἀτομικό ἐπίπεδο καθώς διακατέχεται ὁ ἁπλός πο
λίτης ἀπό αἰσθήματα ἀδράνειας καί ἀδυναμία παρέμβασης. Ἔτσι 
ὑπό αὐτή τήν ἐκδοχή εἶναι σύνηθες νά ἐναποθέτει κανείς τό φαι
νόμενο τῆς ἀν τιμετώπισης τῶν περιβαλλον τικῶν προβλημάτων 
στούς εἰδικούς καί νά τοποθετεῖται κανείς παθητικά ἀπέναν τι σέ 
ἕνα τόσο βαρυσήμαν το ζήτημα περιθωριοποιούμενος σέ ἁπλό κα
ταναλωτή. 
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ςυνεπῶς μιά ἄλλη πιό οὐσιαστική θεώρηση τῶν προαναφερθέν
των στόχων εἶναι αὐτοί νά λειτουργήσουν ὡς κίνητρα διεξόδου 
τῶν πολιτῶν ἀπό τήν παθητικότητά τους καί νά ἀν τισταθοῦν στίς 
κα ταχρήσεις καί στίς ἐπιταγές τῆς σύγχρονης καταναλωτικῆς κοι
νωνίας.

Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ πώς στά πρακτικά τῆς Διάσκεψης τῆς Τυφλί  
δας καθορίζον ται ὡς βασικά χαρακτηριστικά (UNESCO, 1980) ἡ δι
επιστημονική προσέγγιση, ὁ προσανατολισμός στήν λύση προβλη
μάτων, ἡ ἐνσωμάτωση τοῦ σχολείου στήν κοινωνία καί τό ἄ νοιγ μα 
τοῦ σχολείου στήν ζωή καί ὁ διαρκής χαρακτῆρας τῆς ἐκπαίδευσης 
ὡς περιβαλλον τικός.
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κεΦάλάιό ΔεΥΤεΡό

η εκπάιΔεΥςη Γιά ΤηΝ άειΦόΡό άΝάπΤΥΞη

2.1 Ὁρισμός καί καθορισμός τῆς Ἀειφόρου Ἀνάπτυξης

ςτήν δεκαετία τοῦ ’90 ἡ ἀειφορία προβάλλει καί ἀνατέλλει ὡς 
μιά ἔννοια εὐρύτερη ἀπό αὐτήν τοῦ περιβάλλον τος διότι ἐνσωμα
τώνει ταυτόχρονα τό περιβάλλον, τήν κοινωνία, τήν οἰκονομία καί 
τήν πολιτική. ςέ μιά ἔννοια ἐνσωματώνει καί ἐμπεριέχει τίς προσ
δοκίες καί τά ὁράματα γιά κοινωνικές ἀλλαγές μέ στόχο τήν κοι
νωνική δικαιοσύνη καί τήν οἰκολογική βιωσιμότητα. Ἤδη, ἡ ἐκπαί
δευση γιά τό περιβάλλον τήν δεκαετία ἐκείνη κυοφόρησε καί προ
ώθησε τήν ἔννοια τῆς ἀειφορίας (Φλογαΐτη, 2011).

ςύμφωνα μέ τίς λιαράκου καί Φλογαΐτη (2007) ἡ ἔννοια τῆς άά 
στηρίζεται σέ δύο ὁρισμούς. Ὁ πρῶτος ὁρισμός διατυπώθηκε στήν 
ἔκθεση «Τό κοινό μας μέλλον» τῆς παγκόσμιας ἐπιτροπῆς γιά τό 
περιβάλλον καί τήν Ἀνάπτυξη πού εἶναι γνωστός ὡς ἀναφορά 
Brundtland: «Ἡ ἀνάπτυξη εἶναι ἀειφόρος ὅταν ἱκανοποιεῖ τίς σύγ
χρονες ἀνάγκες, χωρίς νά μειώνει τίς δυνατότητες τῶν μελλον τικῶν 
γενεῶν νά καλύψουν τίς δικές τους ἀνάγκες». λίγο ἀργότερα καί 
ἀφοῦ ὁ ὁρισμός πού μόλις ἀναφέρθηκε θεωρήθηκε διφορούμενος 
ἀπό τούς Heselink καί Goldstein, διατυπώνεται ἕνας δεύτερος ὁρι
σμός σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο ἀειφόρος ἀνάπτυξη σημαίνει «βελτίω
ση τῆς ποιότητας τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου στό πλαίσιο τῆς φέρου
σας ἱκανότητας τῶν ὑποστηρικτικῶν οἰκοσυστημάτων» (IUCN et 
al., 1991). ς’ αὐτόν τόν ὁρισμό υἱοθετοῦν ται ἀρχές ὅπως ἡ δικαιο
σύνη ἀνάμεσα στά εἴδη καί ἡ κοινωνική δικαιοσύνη πού περιλαμ
βάνει τήν διαγενεακή δικαιοσύνη καί ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ἡ 
UNESCO τό 2005 δέχεται καί τούς δύο ὁρισμούς καθώς καί οἱ δύο 
ἀποδίδουν τήν βασική ἰδέα τῆς ἀειφόρου ἀνάπτυξης. Ὁ συνδυα
σμός τους ἐνδιαφέρεται τόσο γιά τήν προστασία τοῦ ἀνθρώπου ὅσο 
καί τῶν οἰκοσυστημάτων. Ἔτσι ὁ πρῶτος ὁρισμός δίνει ἔμφαση 
στήν ἱκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου μέ κύριο ἄξονα τήν 
διαγενεακή ὑπευθυνότητα ἐνῶ ὁ δεύτερος στήν βελτίωση τῆς ποιό
τητας τῆς ζωῆς καί τήν προστασία τοῦ περιβάλλον τος.
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2.2 Τά διδάγματα σχετικά μέ τήν Ἐκπαίδευση  
γιά τήν Ἀειφόρο Ἀνάπτυξη

Ἡ UNESCO κατόπιν τῆς διεθνοῦς διασκέψεως τοῦ Γιοχάνεσμπουργκ 
πού ὀργανώθηκε τό 2002, προέβη σέ ἀπολογισμό στόν χῶρο τῆς 
ἐκπαίδευσης γιά τήν ἀειφόρο ἀνάπτυξη καί διαπιστώνει πώς τά 
κύρια διδάγματα εἶναι τά ἑξῆς:

 Ἡ ἐκπαίδευση γιά τήν άά εἶναι διαρκῶς ἐξελισσόμενη καί 
στοχεύει στήν κινητοποίηση τῶν ἀνθρώπων ὅλων τῶν ἡλικιῶν νά 
καταστοῦν ὑπεύθυνοι γιά τήν δημιουργία ἑνός ἀειφόρου μέλλον τος.

 πολλές ἀπό τίς ἤδη ὑπάρχουσες ἐκπαιδευτικές πολιτικές 
χρειά ζον ται ἐπαναπροσδιορισμό ὥστε νά οἰκοδομοῦν ται μέ μεγα
λύτερη ἀποτελεσματικότητα οἱ ἔννοιες καί οἱ ἱκανότητες πού 
ἀπαιτοῦν ται γιά τήν ἀειφόρο ἀνάπτυξη.

 Ἡ διά βίου μάθηση ἀρχῆς γενομένης τῶν μαθητῶν καί ἕως 
τῶν ἐνη λίκων, ἀπό τήν πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση ἕως τήν ἀνώτατη 
ἐκ παίδευση, ἀποτελεῖ τήν ζῶσα κινητήριο δύναμη γιά τήν δημιουρ
γία ἑνός ἀειφόρου μέλλον τος.

κατόπιν τούτων ἀκολουθεῖ ἡ δέσμευση ὥστε ἡ Γενική συνέλευση 
τοῦ όηε νά κηρύξει τά χρόνια ἀπό τό 2005 ἕως τό 2015 ὡς δεκαετία 
τῆς ἐκπαίδευσης γιά τήν άά. Τό ἔτος 1998 τό ἀγγλικό συμβούλιο γιά 
τήν πε ἀποφασίζει τήν εἰσαγωγή τῆς ἐκπαίδευσης γιά τήν άά στό 
νέο ἀναλυτικό πρόγραμμα καί στά πλαίσια αὐτῆς τῆς ἀπόφασης δη
μοσιεύει μιά ἀναφορά μέ τίτλο «Ἐκπαίδευση γιά τήν ἀειφόρο ἀνά
πτυξη» στόν τομέα τῶν σχολείων (λιαράκου καί Φλογαΐτη, 2007).

Τήν γραμμή τῆς Ἀγγλίας ἀκολουθοῦν ἀργότερα καί ἄλλες χῶρες 
ὅπως ἡ Βολιβία, ἐνῶ ὑπάρχουν χῶρες ὅπως ἡ Ἑλλάδα πού ἐμπλου
τίζουν σέ ρητορικό ἐπίπεδο τά ἀναλυτικά τους προγράμματα μέ τίς 
ἔννοιες τῆς άά. ςτήν χώρα μας ἡ ἔν ταξη τῆς άά στό νέο διαθεμα
τικό πλαίσιο σπουδῶν γίνεται τό 2003 ὅπου μέ ἀπόφαση τῆς Ἐφη
μερίδας τῆς κυβέρνησης ἡ ἔννοια τῆς ἀειφορίας πλέον συνδέεται 
μέ τήν προστασία τοῦ περιβάλλον τος καί ἐν τάσσεται στά πλαίσια 
τοῦ στόχου τῆς εὐαισθητοποίησης γιά τήν ἀναγκαιότητα προστα
σίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλον τος καί τῆς οἰκειώσεως προτύπων 
«πράσινων» συμπεριφορῶν. ςυγκεκριμένα, ἡ ὑπουργική ἀπόφαση 
ἀναφέρει τά ἑξῆς: «Ἡ ἀειφόρος ἀνάπτυξη ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτη
τη πρόταση γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς εὐημερίας σέ ὅλον τόν πλα
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νήτη, μέσα ἀπό τήν προστασία καί τήν διατήρηση τῆς ἰσορροπίας 
τοῦ περιβάλλον τος»1.

κατά τήν διάρκεια τῆς «πράσινης» δεκαετίας 20052014 ἡ UNESCO 
ἀναλαμβάνει καθοριστικό ρόλο στήν προώθηση καί τόν σχεδιασμό 
ἑνός διεθνοῦς σχεδίου ἐφαρμογῆς. Ὁ βασικός σκοπός της ἔτσι ὅπως 
καταγράφεται στά ἐπίσημα πρακτικά εἶναι νά ἐνσωματώσει τίς ἀξί
ες τῆς άά σέ ὅλες τίς μορφές μάθησης, ὥστε νά ἐν θαρρύνει ἀλλαγές 
στήν συμπεριφορά πρός τήν κατεύθυνση μιᾶς περισσότερο ἀειφό
ρου καί δίκαιας κοινωνίας γιά ὅλους. κατά τήν διάρκεια τῆς ἐν λόγῳ 
δεκαετίας προσδοκᾶται ἡ UNESCO νά ἐπιδιώξει τήν κινητοποίηση 
ὅλων τῶν ἐνδιαφερόμενων φορέων καί κυρίως τῶν κυβερνήσεων 
ἀλλά καί τῶν μή κυβερνητικῶν ὀργανώσεων. ςυνολικά οἱ ὑπουργοί 
περιβάλ λον τος καί παιδείας πενῆν τα πέν τε κυβερνήσεων ἐπικυρώ
νουν τήν στρατηγική γιά τήν ἐκπαίδευση γιά τήν άά. Ὁ σκοπός 
αὐτῆς τῆς στρατηγικῆς εἶναι νά ἐν τάξουν αὐτές οἱ χῶρες στήν τυ
πική ἐκπαίδευση τήν άά σέ ὅλα τά γνωστικά ἀν τικείμενα, ἀλλά καί 
στήν μή τυπική ἐκπαίδευση (λιαράκου καί Φλογαΐτη, 2007).

2.3 Ἔν ταξη τῆς περιβαλλον τικῆς Ἐκπαίδευσης στήν 
Ἐκπαίδευση γιά τήν Ἀειφόρο Ἀνάπτυξη

Ἀδιαμφισβήτητα εἶναι κοινή πεποίθηση πώς ἡ πε ἐν τάσσεται 
στήν ἐκπαίδευση γιά τήν άά καί συνεπῶς ἡ τελευταία εἶναι περισ
σότερο εὐρείας μορφῆς ἐκπαίδευση. ςύμφωνα μ’ αὐτή τήν πεποί
θηση, ἡ πε θεράπευσε κυρίως τό φυσικό περιβάλλον καί θά συνε
χίσει νά τό θεραπεύει, στό πλαίσιο ὅμως τοῦ εὐρύτερου πεδίου τῆς 
ἀειφορίας, συνεπικουρούμενη ἀπό ἄλλες μορφές ἐκπαίδευσης τῶν 
ἀναλυτικῶν προγραμμάτων. Ἔτσι ἡ πε δέν καταργεῖται, οὔτε 
ἀλλάζει, πρέπει ὅμως νά ἐν ταχθεῖ σέ ἕνα εὐρύτερο πλαίσιο: «Ἡ πε 
εἶναι ἕνα σημαν τικό κομμάτι τῆς ἐκπαίδευσης γιά τήν άά, ἕνα ἀπό 
τά πολλά κομμάτια. Ὑπάρχουν καί ἄλλοι χῶροι πού πρέπει νά 
μποῦν στήν ἐξίσωση τῆς ἐκπαίδευσης γιά τήν ἀειφόρο ἀνάπτυξη, 
ὅπως οἱ δυναμικές τῶν συστημάτων, τά ἀειφορικά οἰκονομικά, ἡ 
παγκοσμιοποίηση καί ἡ ὀλιστική θεωρία, ἡ διαπολιτισμική ἐκπαί
δευση, ὁ φουτουρισμός, ὁ σχεδιασμός σεναρίου καί ἡ στρατηγική 
σκέψη, ἡ ἐκπαίδευση πού βασίζεται στήν κοινότητα καί πολλά 

1. Φεκ 303/1332003/τεῦχος β΄, σελ. 37343736.
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ἄλλα» (Jickling & Wals, 2008). Ἀποτελεῖ κοινή παραδοχή τῶν πε
ρισσοτέρων διεθνῶν ὀργανισμῶν ἡ ἔν ταξη τῆς πε στήν Ἐκπαίδευ
ση γιά τήν Ἀειφορία. Ἀναφέρει σχετικά μ’ αὐτό ἡ UNESCO: «Ἡ πε 
εἶναι ἕνας καλά ἑδραιωμένος ἐπιστημονικός κλάδος, ὁ ὁποῖος ἑστιά
ζει στίς σχέσεις τοῦ ἀνθρώπου μέ τό φυσικό περιβάλλον καί στούς 
τρόπους μέ τούς ὁποίους θά διατηρήσουμε καί θά προστατέψουμε 
τούς πόρους του. Ἑπομένως ἡ άά περιλαμβάνει τήν πε, ἐν τάσσον
τάς την στό εὐρύτερο πλαίσιο τῶν κοινωνικοπολιτιστικών παραγόν
των καί τῶν κοινονικοπολιτικών ζητημάτων τῆς δικαιοσύνης, τῆς 
φτώχειας, τῆς δημοκρατίας καί τῆς ποιότητας ζωῆς». ςτήν ἴδια 
γραμμή κινεῖται καί ἡ Διεθνής Ἕνωση γιά τήν διατήρηση τῆς φύσης 
(IUCN) ἡ ὁποία θεωρεῖ τήν πε ὡς ἕνα ἀπό τά πεδία πού θεμελιώ
νουν τήν Ἐκπαίδευση γιά τήν άά ἀναφέρον τας χαρακτηριστικά: 
«Βασίζεται στούς ἐπιστημονικούς κλάδους τῆς πε, τῆς ἐκπαίδευσης 
γιά τήν ἀνάπτυξη, τῆς ἐκπαίδευσης γιά τήν εἰρήνη καί τῆς ἐκπαί
δευσης γιά τήν συνολική ἰδιότητα τοῦ πολίτη». Ἡ M. Paden χαρα
κτηριστικά ἀναφέρει: «Νά σημειώσουμε ὅτι τίποτε δέν ξεφεύγει ἀπό 
τήν πε. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ὅμως δέν χρειάζεται κανείς νά εἶναι 
εἰδικός στήν πε γιά νά ἐκπαιδεύσει σχετικά μέ τήν ἀειφορία. Ἐκπαι
δευτικοί ἀπό ἄλλους χώρους ὅπως ἡ πληθυσμιακή ἐκπαίδευση 
(population education), ἡ ἐκπαίδευση γιά τήν ἐνέργεια, ὁ ἀστικός 
σχεδιασμός καί ἡ ἐκπαίδευση γιά τήν ἀνάπτυξη ἀγκάλιασαν τήν 
ἰδέα τῆς ἐκπαίδευσης γιά τήν ἀειφορία, ἄν καί δέν γνωρίζουν πολ
λά σέ σχέση μέ τό φυσικό περιβάλλον».

ςτά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ’60, υἱοθετεῖται ἡ ἄποψη πώς ἡ ἐκπαί
δευση γιά τήν ἀειφόρο ἀνάπτυξη εἶναι μετεξέλιξη τῆς περιβαλλον
τικῆς ἐκπαίδευσης, χωρίς ὅμως νά πρόκειται γιά δύο διαφορετικές 
μορφές ἐκπαίδευσης καί χωρίς νά τίθεται τό ζήτημα γιά τό ποιά εἶναι 
πιό εὐρεία. H ἐξελικτική πορεία ἀπό τήν πε στήν ἐκπαίδευση γιά 
τήν άά, ἀκολούθησε τά παρακάτω στάδια: τήν δεκαετία τοῦ ᾽70 
ἔμφαση δινόταν στήν φύση, τήν δεκαετία τοῦ ’80 ἡ ἔμφαση στρά
φηκε πρός τό περιβάλλον καί τήν δεκαετία τοῦ ’90 καί ἑξῆς ἡ ἔμφα
ση πλέον δίνεται στήν άά (Φλογαΐτη καί μέρτζιου, 1995).

Ἡ UNESCO καί ἡ UNER (United Nations Environmental Pro
grammeπεριβαλλον τικό πρόγραμμα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν) στήν 
Χάρτα τοῦ Βελιγραδίου τό 1975 καί στήν Διακήρυξη τῆς Τιφλίδας 
τό 1977 ἀναδεικνύουν τήν ὀλιστικότητα τοῦ περιβάλλον τος καθώς 
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συμπεριλαμβάνουν στόν ὁρισμό του καί τίς κοινωνικές, οἰκονομικές, 
πολιτιστικές καί πολιτικές διαστάσεις. πλέον, σύμφωνα μέ τόν Δανό 
διανοητή Breiting, δέν μπορεῖ νά γίνει ἀποδεκτή ὁποιαδήποτε 
ἐκδοχή τῆς πε πού νά μήν εἶναι ταυτόχρονα καί ἐκπαίδευση γιά 
τήν άά.

πρόκειται γιά μιά ὁριστική μετάβαση ὅπου ὅλοι οἱ ἐκπαιδευτικοί 
καλοῦν ται νά προσαρμοστοῦν στήν νέα κατάσταση. Ἡ M. Paden 
ὑποστηρίζει πώς ἡ πε ὅπως θεμελιώθηκε στήν Τιφλίδα, ἐνῶ λαμ
βάνει ὑπόψη της τίς τρεῖς διαστάσεις –περιβάλλον, οἰκονομία καί 
κοινωνία– ὡστόσο οἱ δύο τελευταῖες δέν ἀποτελοῦν παρά τό πλαί
σιο μέσα στό ὁποῖο ἐξετάζον ται τό περιβάλλον καί τά περιβαλλον
τικά ζητήματα. Ὁ βασικός σκοπός μέσα ἀπό τήν ἐκπαίδευση εἶναι 
ἡ προώθηση βασικῶν περιβαλλον τικῶν ἀξιῶν. Ἀν τίθετα, ὑποστηρί
ζει ἡ M. Paden, ἡ ἐκπαίδευση γιά τήν ἀειφόρο ἀνάπτυξη, θέτει τό 
περιβάλλον, τήν κοινωνική δικαιοσύνη καί τήν οἰκονομία στό ἴδιο 
ἐπίπεδο ὅπου οἱ τρεῖς αὐτές διαστάσεις πλέον ἐξετάζον ται ὡς σύ
νολο καί οἱ ἀξίες πού προωθοῦν ται ἀφοροῦν καί τίς τρεῖς ταυτό
χρονα. μετά τήν διάσκεψη τοῦ Ρίο τό 1992, ἡ πε καθίσταται ἄρρη
κτα δεμένη μέ τήν ἀειφορία.

2.4 Ἀρχές καί χαρακτηριστικά πού διέπουν τήν Ἐκπαίδευση  
γιά τήν Ἀειφόρο Ἀνάπτυξη

Ἡ Ἐκπαίδευση γιά τήν Ἀειφόρο Ἀνάπτυξη (εάά), διέπεται ἀπό 
ὁρισμένες ἀξίες κέν τρο τῶν ὁποίων ἀποτελεῖ ἡ κουλτούρα πού σύμ
φωνα μέ τήν UNESCO (2005) εἶναι ἡ διάσταση ἐκείνη πού συνδέει 
τούς τρεῖς πυλῶνες τῆς ἀειφορίας, δηλαδή τήν οἰκονομία, τήν κοι
νωνία καί τό περιβάλλον. ςτά πλαίσια τῶν ἀξιῶν αὐτῶν μπορεῖ νά 
εἰπωθεῖ πώς ἡ εάά ἀναπτύσσεται μέσα στόν σεβασμό γιά τήν δια
φορετικότητα τῶν εἰδῶν, ἀναγνωρίζει τήν ποικιλότητα, προβάλλει 
τίς ἀξίες τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς ἀξιοπρέπειας πού θεμελιώνουν τήν 
ἀειφόρο ἀνάπτυξη στήν προσωπική καί ἐπαγγελματική ζωή, χρη
σιμοποιεῖ καί ἀξιοποιεῖ τήν ὑπάρχουσα γνώση γύρω ἀπό τήν χλω
ρίδα καί τήν πανίδα, τίς ἀειφόρες γεωργικές πρακτικές, τήν χρήση 
τοῦ ἀέρα, τοῦ νεροῦ κ.τ.λ., ἐνθαρρύνει τήν παραμονή στήν ὕπαιθρο 
καί τίς ὑπαίθριες δραστηριότητες.

Τά χαρακτηριστικά τῆς εάά, σύμφωνα πάν τα μέ τήν UNESCO, 
εἶναι πρωτίστως ἡ διεπιστημονικότητα καί ἡ ὀλιστική ἀν τιμετώπιση 
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τῶν περιβαλλον τικῶν θεμάτων. Ἡ ἐν λόγῳ μάθηση δέν βασίζεται 
στήν ἁπλή μετάδοση τῆς γνώσης ὅπως μπορεῖ νά συμβαίνει σέ ἄλλα 
ἀν τικείμενα μάθησης ἀλλά βασίζεται στήν πολλαπλότητα τῶν με
θόδων μέ τίς ὁποῖες προσεγγίζουν τά περί τοῦ περιβάλλον τος θέ
ματα, ὅπως ἡ συζήτηση, ἡ ἐμπειρία, ἡ τέχνη, καί ἄλλες παρόμοιες 
παιδαγωγικές στρατηγικές. Ἄλλα σημαν τικά χαρακτηριστικά εἶναι 
ὁ συμμετοχικός τρόπος λήψης ἀποφάσεων καθώς οἱ συμμετέχον τες 
ἐκπαιδευόμενοι λαμβάνουν ἀποφάσεις σχετικά μέ τίς στρατηγικές 
μάθησης στοιχείων τῆς ἀειφόρου ἀνάπτυξης.

Ἡ ἐκπαίδευση γιά τήν ἀειφόρο ἀνάπτυξη πρέπει νά σημειωθεῖ 
πώς διαφέρει ἀπό περιοχή σέ περιοχή καί ἀπό χώρα σέ χώρα, καθώς 
ἔννοιες τῆς ἀειφορίας ἐκφράζον ται μέ διαφορετικό τρόπο ἀπό 
γλῶσ σα σέ γλῶσσα. Ὁ διευθυν τής τοῦ προγράμματος (EPD) τῆς 
UNESCO Lopez Ospina ἀναφέρει χαρακτηριστικά: «εἴμαστε πεπει
σμένοι ὅτι ἡ πορεία πρός τήν ἀειφορία ἐξαρτᾶται περισσότερο ἀπό 
τήν αὔξηση τῆς ἠθικῆς ὑπευθυνότητας παρά τῆς ἐπιστημονικῆς μας 
γνώσης». Ἡ ἴδια ἡ UNESCO προτρέπει (λιαράκου & Φλογαΐτη, 
2007) σέ μιά ἀναθεώρηση τῶν προγραμμάτων σπουδῶν καί νά δο
θεῖ περισσότερη ἔμφαση στήν καλλιέργεια τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν καί 
ἀρετῶν, τῶν ἠθικῶν κινήτρων καί τῆς ἱκανότητας συνεργασίας, μέ 
στόχο νά οἰκοδομηθεῖ ἕνα ἀειφόρο μέλλον.

ς’ αὐτό τό σημεῖο θά ἀναφερθοῦν χαρακτηριστικά τοῦ ἀειφόρου 
σχολείου (παπαβασιλείου, 2011). Ἕνα τέτοιο σχολεῖο ἐνδιαφέρεται 
νά ἀναπτύξει μαθησιακές ἐμπειρίες καί μαθησιακά περιβάλλον τα 
πού θά καταστήσουν τούς μαθητές τους ἱκανούς νά ἐργαστοῦν 
πρός τήν κατεύθυνση τῆς διασφάλισης ποιότητας ζωῆς (Gough, 
2005: 340). ςτήν Ἀγγλία τό ἀειφόρο σχολεῖο ἐπιδιώκει τήν ἐπίτευξη 
ὑψηλῶν ἐπιπέδων συμπεριφορᾶς καί στήν ἐπίτευξη στόχων γιά τήν 
ἀειφόρο ἀνάπτυξη καί τήν περιβαλλον τική ἐνημερότητα. ςυνιστᾶ 
ἕνα ἰδανικό σχολεῖο διαμέσου τοῦ ὁποίου μέλλει νά διαμορφωθοῦν 
ἀξίες, νοοτροπίες καί ἀν τιλήψεις στόν τρόπο πού παράγουμε καί 
καταναλώνουμε. Ἡ περιβαλλον τική Ἐκπαίδευση δέν μπορεῖ νά ἐξι
σώνεται μέ τήν Ἐκπαίδευση γιά τήν Ἀειφορία, μιᾶς καί ἡ πρώτη 
ἐνδιαφέρεται γιά τήν ἐξισορρόπηση στίς σχέσεις μεταξύ ἀνθρώπου 
καί περιβάλλον τος, ἡ μέν δεύτερη ἐνδιαφέρεται γιά μιά εὐρύτερη 
κοινωνική ἀλλαγή ἐπί τῇ βάσει τῆς δημοκρατίας, τῆς κοινωνικῆς 
δικαιοσύνης καί τῆς ποιότητας τῆς ζωῆς. Τό γενικό ὅραμα τῆς ἀει
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φορίας καί ἐν γένει τοῦ ἀειφόρου σχολείου εἶναι ὅλοι νά ἀποκτή
σουν πρόσβαση στό πλέγμα τῶν ἀξιῶν γιά ἕνα ἀειφόρο μέλλον. Γιά 
ὅλους αὐτούς τούς λόγους ἀναδεικνύεται ἡ διαπίστωση πώς δέν 
μπορεῖ ἡ ἐκπαίδευση γιά τήν ἀειφορία νά διδαχθεῖ ὡς ἕνα ξεχωριστό 
μάθημα παρά μόνο νά συμπεριληφθεῖ στά ἄλλα μαθήματα.

Ἄν λάβουμε ὑπόψη τήν στρατηγική γιά τήν ἀειφόρο ἀνάπτυξη 
τῆς κυβέρνησης τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου καί τίς ἀρχές (Δημητρίου 
et al., 2011) πού αὐτή καθορίζει μέσα ἀπό συγκεκριμένες ἀρχές πού 
μόλις θά ἀναφερθοῦν, θά μποροῦσε νά γίνει μιά εὐρεία γενίκευση. 
όἱ ἀρχές αὐτές προτείνουν τήν δική μας ἐπιβίωση μέσα σέ λογικά 
περιβαλλον τικά ὅρια πού θά ἐπιτρέπουν καί θά διασφαλίζουν τήν 
ζωή στό μέλλον, τήν ἐξασφάλιση μιᾶς ὑγιοῦς καί δίκαιας κοινωνίας 
ἐπί τῇ βάσει τῆς ἰσοπολιτείας καί τῶν ἴσων εὐκαιριῶν πρός ὅλους, 
τήν ἐπίτευξη μιᾶς ἀειφόρου οἰκονομίας μέ ὀρθολογική χρήση τῶν 
φυσικῶν πόρων, τήν ὑπεύθυνη καί ὄχι ἀνεύθυνη χρήση τῆς ἐπιστή
μης καί τήν προαγωγή καλῆς διακυβέρνησης μέ περιβαλλον τικά 
κίνητρα καί κριτήρια.
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κεΦάλάιό ΤΡιΤό

η ςΥμπλεΥςη όΡθόΔόΞιάς κάι όικόλόΓιάς

3.1 Ἡ Ὀρθοδοξία ὡς ρυθμιστικός παράγον τας  
στήν ἰσορροπία τοῦ κόσμου

ςύμφωνα μέ τήν πατερική γραμματεία, ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ «ἀψευ
δής περί θεοῦ καί κτίσεως ὑπόληψις» (Ἀναστασίου ςιναΐτου) καί συ
νίσταται στήν ὀρθή περί τοῦ θεοῦ καί τῆς κτίσεως θεώρηση. ς’ αὐτή 
ἀνήκει τό πλήρωμα τῆς ἀληθείας καί ἡ ἐξουσία, ἐπιστατοῦν τος τοῦ 
Ἁγίου πνεύματος, ὥστε νά ὀρθοτομεῖ τόν λόγο τῆς ἀληθείας.

Ὁ ἄνθρωπος πλασμένος στήν κορωνίδα τῆς δημιουργίας τοπο
θετεῖται κυρίαρχος καί βασιλιάς σέ ὅλη τήν κτίση (Ἀργυρόπουλος, 
2010). Ὡστόσο τό περιεχόμενο αὐτῆς τῆς κυριαρχίας συνίσταται 
στήν διακονία καί τό «ἐργάζεσθαι καὶ φυλάσσειν» (Γέν. 2, 15) καί 
ἀναφέρεται στήν καλῶς νοούμενη ἐκμετάλλευση τοῦ κόσμου. ςτήν 
Ὀρθόδοξη θεολογία τό περιεχόμενο τῆς ἐξουσίας ἑδράζεται στήν 
διακονία «ὅποιος θέλει νά εἶναι μεγάλος ἀνάμεσά σας νά γίνει ὑπη
ρέτης σας» (ματθ. 20, 2628 ). Ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική παράδο
ση ποτέ δέν στάθηκε φραγμός γιά τήν τεχνολογική ἀνάπτυξη. 
Ὡστόσο προέβαλε καί συνεχῶς προβάλλει ἀν τιδράσεις ἀπέναν τι 
στήν καταστροφική χρήση τῶν ἐπιτευγμάτων τῆς τεχνολογίας. Χα
ρακτηριστικά ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος πληροφορεῖ: «μή φο
βηθεῖς τήν πρόοδο, φοβήθητι τήν ἀλλοτρίωσιν».

O ἄνθρωπος τοποθετεῖται στό μεθόριο ἀνάμεσα στήν ὑλική καί 
πνευματική δημιουργία καθώς εἶναι ψυχοσωματική ὀν τότητα. εἶναι 
χοϊκός ἀλλά παράλληλα ἔχει αἰώνια προοπτική καί τήν μοναδική 
δυνατότητα νά ἐπικοινωνεῖ μέ τόν θεό. Τοποθετεῖται ὡς κατά χά
ριν θεός, γίνεται συνδημιουργός Του, μέ σκοπό νά κατευθύνει τήν 
δημιουργία στήν τελειότητα. Ὡστόσο ξεχνάει τήν πνευματική του 
ἰδιότητα καί τόν ὕψιστο προορισμό του καί θεοποιεῖ τήν ὕλη. παύ
ει νά ἀγαπᾶ τήν φύση καί ὑποκινούμενος ἀπό φιλάργυρα, ἐγωπαθῆ 
καί κενόδοξα αἰσθήματα ὁδηγεῖ τήν κτίση σέ μιά σοβαρή ἀδυναμία 
ἀνάκτησης τῶν δυνάμεών της, σ’ αὐτό πού στήν παγκόσμια κοινό

-5-Apostolakis-Kaila_Perivallontiki no 23.indd   224 13/11/2020   10:02:52 πµ



Η AειφορικΗ διάστάσΗ τΗσ Θειάσ εΥΧάριστιάσ

225

τητα εἶναι γνωστό ὡς οἰκολογικό πρόβλημα. ςτήν Ὀρθόδοξη Ἐκ
κλησία τά αἴτια αὐτοῦ τοῦ προβλήματος εἶναι πρωτίστως πνευμα
τικά καί τό κέν τρο βάρους πέφτει στήν ἀνθρώπινη ἀνευθυνότητα 
καί στήν ἀπώλεια τῆς ζώσας σχέσης μεταξύ θεοῦ καί ἀνθρώπου.

Τόν μάρτιο τοῦ 1992, στήν ά΄ ςύναξη τῶν προκαθημένων τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στήν κωνσταν τινούπολη, κοινοποιήθηκε 
τό παρακάτω μήνυμα:

Ἡ ἀλόγιστος καί εὐδαιμονιστική χρῆσις τῆς ὑλικῆς δημι
ουργίας ὑπό τοῦ ἀνθρώπου, μέ τήν βοήθειαν τῆς ἐπιστημο
νικῆς καί τεχνολογικῆς προόδου, ἔχει ἤδη ἀρχίσει νά ἐπιφέρη 
ἀνεπανόρθωτον καταστροφήν εἰς τό φυσικόν περιβάλλον. Ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, μή δυναμένη νά παραμένη ἀπαθής 
ἐνώπιον τοιαύτης καταστροφῆς, καλεῖ δι’ ἡμῶν πάν τας τούς 
Ὀρθοδόξους, ὅπως ἀφιερώσουν τήν πρώτην ςεπτεμβρίου 
ἑκάστου ἔτους, ἡμέραν ἐνάρξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, 
εἰς προσευχάς καί δεήσεις ὑπέρ τῆς διασώσεως τῆς δημιουρ
γίας τοῦ θεοῦ καί εἰς ἐνστερνισμόν τῆς πρός τήν φύσιν στά
σεως, τήν ὁποίαν ὑπαγορεύει ἡ θεία εύχαριστία καί ἡ ἀσκη
τική παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας.

μ’ αὐτά τά λόγια τῶν προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλη
σιῶν, δέν τονίζον ται ἁπλά τά αἴτια τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως, ἀλλά 
τίθεται καί τό πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο ἀναμένεται νά ἐπιτευχθεῖ ἡ 
ὑπέρβασή της πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ 
αὐτό δέν ὑπάρχει γιά τήν Ἐκκλησία αὐθεν τική πορεία, παρά ἡ μί
μηση τοῦ Ἰησοῦ στήν ὑπηρεσία τῆς Βασιλείας (κατερέλος, 2015). 
ςτόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἀφετηρία τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως 
βρίσκεται στήν πρωταρχική κρίση τοῦ ἀνθρώπου πού ἐπῆλθε ἀπό 
τήν ἁμαρτία τῆς παρακοῆς τοῦ θείου θελήματος (μπουραν τᾶ, 2011. 
Τό οἰκολογικό πρόβλημα ἐξ ἐπόψεως κοινωνιολογίας τοῦ Χριστια
νισμοῦ. μεταπτυχιακή ἐργασία. θεολογική ςχολή ά.π.θ., Τμῆμα 
ποιμαν τικῆς καί κοινωνικῆς θεολογίας. θεσσαλονίκη). Δέν εἶναι 
τυχαῖο ὅτι ἡ πρώτη ἐν τολή τοῦ δημιουργοῦ θεοῦ πρός τόν ἄνθρω
πο, ἀφορᾶ ἀκριβῶς αὐτή τήν σχέση του μέ τό περιβάλλον: «ἀπὸ 
παν τὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φαγῇ, ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου 
τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρὸν οὐ φάγεσθε ἀπ’ αὐτοῦ» (Γέν. 2, 
1617). Ἀποφασίζει ὡστόσο ὁ ἄνθρωπος νά ἀγνοήσει τό θέλημα τοῦ 
θεοῦ καί ἐπιδιώκει ἰσοθεΐα χωρίς τόν θεό. όἱ συνέπειες τόν ὁδη
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γοῦν σέ πανωλεθρία. Τό ἴδιο καί τήν φύση ἡ ὁποία σύμφωνα μέ τήν 
ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου παύλου πρός τούς Ρωμαίους «συστενάζει 
καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν καὶ ἡ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν 
ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ ἀπεκδέχεται» (Ρωμ. 8, 1922).

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος μοιάζει νά εἶναι ἀδιόρθωτος καθώς ὁ 
τρόπος μέ τόν ὁποῖο ζεῖ καί ἐνεργεῖ θυμίζει τήν περιγραφή τοῦ 
προ πατορικοῦ ἁμαρτήματος (Γεραρῆς et al., 2010). Ἡ συµβολή τῆς 
χριστιανικῆς ἀγωγῆς στήν προστασία τοῦ περιβάλλον τος. ςτά 
πρα κτικά τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Ἐφαρµοσµένης παιδαγω
γικῆς καί Ἐκπαίδευσης (ελλ.ι.ε.π.εκ.), 5ο πανελλήνιο ςυνέδριο µέ 
θέµα «μαθαίνω πῶς νά µαθαίνω», 79 μαΐου 2010. Ἡ πηγή κάθε 
κακοῦ βρίσκεται στήν ἀποκοπή τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κτίσεως ἀπό 
τήν πηγή τῆς ζωῆς πού εἶναι ὁ θεός. Ὁ μέγας Βασίλειος θυμίζει: 
«τοῦτό ἐστι τὸ κακόν, ἡ τοῦ θεοῦ ἀλλοτρίωσις» (PG 31, 148a). Γιά 
τήν ἀποκατάσταση αὐτοῦ τοῦ χάσματος εἶναι ἐπιτακτική ἡ δημι
ουργία σωστῶν σχέσεων μεταξύ θεοῦἀνθρώπου καί ἀνθρώπουπε
ριβάλ λον τος. μιά ἀποκατάσταση πού μέλλει νά προκύψει μέ τήν 
τήρηση τῶν ἐν τολῶν τοῦ θεοῦ, μέ τήν συνειδητοποίηση τῆς προ
σωπικῆς εὐθύνης τοῦ καθενός καί μέ τήν ἐσωτερική κάθαρση. Ἕνας 
ὕμνος λέει χαρακτηριστικά ἐπ’ αὐτοῦ: «Γέγονα μολυσμὸς ἀέρος καὶ 
γῆς καὶ ὑδάτων». Ἡ μόλυνση τοῦ περιβάλλον τος ἀν τανακλᾶ τήν 
ἐ σω τερική μόλυνση τοῦ ἀνθρώπου.

Γιά νά ἀπαγκιστρωθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τό κακό, ἡ Ἐκκλησία 
προβάλλει τήν ἄσκηση καί τήν ἐγκράτεια ὡς μέσα πού θά ἐπιφέρουν 
τήν ἁρμονική ἰσορροπία μέ τήν φύση. Ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ ςῦρος, δι
δάσκει ὅτι ὁ σκοπός τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ἀπόκτηση «ἐλε
ήμονος καρδίας, ἡ ὁποία νά φλέγεται γιά ὅλη τήν δημιουργία καί 
γιά ὅλα τά κτίσματα τοῦ θεοῦ». άὐτήν ἀκριβῶς τήν διδασκαλία 
τονίζει καί ὁ Ντοστογιέφσκι στούς ἀδερφούς καραμαζώφ: « Ἀγαπᾶτε 
ὅλα τά ἔργα τοῦ θεοῦ, ὅλη τήν κτίση καί κάθε κόκκο ἄμμου. Ἀγαπᾶτε 
κάθε φῦλο, κάθε ἀκτῖνα ἀπό τό φῶς τοῦ θεοῦ. Ἀγαπᾶτε τά ζῶα, 
ἀγαπᾶτε τά φυτά, ἀγαπᾶτε τό κάθε τί. Ἄν ἀγαπᾶτε τό κάθε τί θά 
ἀν τιληφθεῖτε τό θεϊκό μυστήριο τῶν πραγμάτων» (Ζαχαράκης, 2007). 

Ὁ διαρκής σεβασμός τοῦ ἀνθρώπου πρός τήν φύση τίθεται ἐπί τῇ 
βάσει τοῦ ἀσκητικοῦ φρονήματος πού καλλιεργεῖ καί ἐμπνέει ἡ Ἐκ
κλησία. Ὁ ἀσκητισμός ἀπό τίς ἀπαρχές του ἕως σήμερα καλλιεργή
θηκε σέ μέρη πού ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τό φυσικό περιβάλλον. όἱ 
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ἀσκητές ζοῦν μόνοι ἐμπνεόμενοι ἀπό τό φυσικό περιβάλλον, ἡ δέ 
πνευματική τους πρόοδος πολλές φορές σχετίζεται καί ἀποδίδεται σ’ 
αὐτό. Ὁ μοναχός δημιουργεῖ στό φυσικό περιβάλλον, χωρίς νά τό 
καταστρέφει καί ἐργάζεται γιά τήν περιβαλλον τική ἰσορροπία. Ὅλη 
ἡ κτίση παρακινεῖ τόν μοναχό γιά τήν πνευματική του τελείωση καί 
δρᾶ συμπληρωματικά καί ἐνισχυτικά μέ τόν εὐαγγελικό λόγο. 

3.2 όἰκολογία καί ὀρθόδοξη θεολογική ἑρμηνεία

Ἡ οἰκολογία εἶναι ἕνας ὅρος πού πρωτοεμφανίστηκε στήν Ἀγ
γλία τό 1873, τό δέ οἰκολογικό πρόβλημα εἶναι ἀποτέλεσμα βαθμι
αίων πρακτικῶν καί νοοτροπιῶν πού συνειδητοποιήθηκε σέ παγκό
σμιο ἐπίπεδο τόσο ἀπότομα καί αἰφνιδιαστικά ὥστε οἱ ἐπιστῆμες 
νά ἀδυνατοῦν νά τό ὁρίσουν καί νά τό ἀν τιμετωπίσουν. Ὁ ὅρος 
όἰκολογία δηλώνει τίς ἀπαραίτητες συνθῆκες γιά τήν ἐπιβίωση κάθε 
ἔμβιου ὄν τος καί ἀσχολεῖται ἀποκλειστικά γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς 
ζωῆς στόν πλανήτη καί λιγότερο ἕως καθόλου μέ τίς ψυχικές καί 
πνευματικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἴδιος ὅρος θεωρεῖται ἀνε
παρκής μιᾶς καί περιορίζει τόν ἄνθρωπο καί τό φυσικό περιβάλλον 
μόνο στήν Γῆ ἀγνοών τας τό κοινωνικό περιβάλλον τοῦ ἀνθρώπου 
ὡς ἀπαραίτητο γιά τίς διανθρώπινες σχέσεις καί τήν εὐθύνη γιά τόν 
χειρισμό τῆς φύσεως (όἰκονόμου, 1994). κάθε βιασμένη παρέμβαση 
ἀπέναν τι στήν φύση εἶναι καί μιά ὕβρις ἀπέναν τι στόν θεό. Ἐκεῖνος 
ὡς φιλάνθρωπος βρέχει ἐπί δικαίους καί ἀδίκους. Ἀπό τήν πρώτη 
στιγμή τῆς χριστιανικῆς του ζωῆς ὁ Χριστιανός βιώνει αὐτή τήν 
φιλανθρωπία (Ζορμπᾶς, 1998).

Ἡ συνάν τηση καί συνεργασία τῆς θρησκείας μέ ὅλες ἐκεῖνες τίς 
ὑγιεῖς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες ὑπερασπίζον ται μέ τόν ἕναν ἤ ἄλλο τρόπο 
τό πάσχον στίς μέρες μας περιβάλλον, δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς ἕνα κά
ποιο ἐγχείρημα, ἀλλά ἔχει σύν τῷ χρόνῳ καταστεῖ ἀπαίτηση τῶν 
καιρῶν, μονόδρομος ἤ, καλύτερα, ἔξοδος κινδύνου. λειτουργεῖ, ἤ 
πρέπει νά λειτουργεῖ, ἀμφίδρομα. Ὁ θρησκευόμενος ἄνθρωπος ζεῖ 
καί κινεῖται ὡς ἐξάρτημα καί αὐτός, τό πολυτιμότερο καί ἀνώτερο 
τοῦ κοσμικοῦ corpus, μά συχνάπυκνά συμπεριφέρεται ὡς ἀνόητος 
αὐτόχειρας, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὑποβλέπει καί παρενοχλεῖ μέ τήν τακτική 
του τήν ὁμαλή ἐξέλιξη τοῦ οἰκοσυστήματος, ἐνεργών τας σέ τελική 
ἀνάλυση ἐναν τίον τοῦ ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ του. όἱ οἰκολογικά σκεπτό
μενοι ἄνθρωποι τῆς τελευταίας τοὐλάχιστον πεν τηκον ταετίας, οἱ 
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ὁποῖοι σέβον ται καί τιμοῦν παν τοιοτρόπως τό περιβαλλον τικό θαῦ
μα, δέν μποροῦν νά ἀνέχον ται τόν ὁλοένα μαινόμενο βιασμό τῆς 
φύσης. Γι’ αὐτό ἀκριβῶς στρέφον ται τώρα στήν θρησκεία, ὥστε νά 
ἀν  τλήσουν ἀπό τά δικά της πιστεύματα τήν ἠθική θωράκιση τοῦ 
ἀγῶνα τους· νά εἰσπράξουν ἐνδεχομένως ἐλπίδα, παρηγοριά καί 
ἀναψυχή σέ καιρούς καί τόπους ἀπελπισμένους καί ἀπαρηγόρητους· 
νά ν τύσουν, ἐξάλλου, μέ θεολογικά ἐπιχειρήματα (ὄχι πιά συνθήμα
τα) καί τίς δύο προοπτικές τοῦ κόσμου: α) τήν ἀρνητική, δηλαδή 
τήν χωρίς «φόβο θεοῦ» καταλήστευσή του καί β) τήν θετική, δηλα
δή τήν συνετή διαχείριση τῶν δυνατοτήτων τοῦ οἰκοσυστήματος.

Χαρακτηριστική, ἄν καί ὄχι ἡ μοναδική, περίπτωση αὐτῆς τῆς 
ἐκζήτησης καί πραγμάτωσης συνεργασίας ἐκ μέρους τῶν οἰκολογούν
των μέ τούς ἐκπροσώπους τῆς θρησκείας ὑπῆρξε μιά συνάν τηση 
κο  ρυφαίων εἰδικῶν ἐπιστημόνων (λ.χ. Carl Sagan, Edward O. Wilson, 
Stephen Jay Gould) μέ πολλούς θρησκευτικούς ὑπεύθυνους, τόν 
μάϊο τοῦ 1992 στήν όὐάσιγκτον, ἡ ὁποία κατέληξε σέ μιά πολύ 
ἐνδιαφέρουσα «συλλογική ἔκκληση Ἐπιστήμης καί θρησκείας γιά 
τό περιβάλλον»2. 

πρόκειται γιά ἕνα ἀξιοπρόσεκτο βῆμα μέ μοναδική ἔνσταση ἀπό 
πλευρᾶς τῶν θεολογούν των, ὅτι δέν εἶναι καί τόσο εὔκολο νά τιμᾶ 
κάποιος καί νά φυλάσσει τό περιβάλλον ὡς ἕνα τυχαῖο γεγονός, 
ὅπως ἰσχυρίζον ταν οἱ ἐπιστήμονες, ἀλλά κύρια καί πρωταρχικά ὡς 
ἀπόρροια, ἀπαύγασμα ἤ καταστάλαγμα τῆς ὑπέροχης ἀγάπης τοῦ 
θεοῦ, ὁ Ὁποῖος, κατά θεμελιώδη καινοδιαθηκική σήμανση καί πα
ραδοχή, δέν διαθέτει ἁπλῶς μιά κάποιαν ἀγάπη πρός τήν κτίση, 
ἀλλά εἶναι οὐσιαστικά ὁ Ἴδιος ἀγάπη (καποδίστριας, 2007).

θά πρέπει νά τονιστεῖ πώς ἡ Ἐκκλησία ποτέ δέν ταυτίστηκε μέ 
κανένα οἰκολογικό κίνημα. Δέν θά ἦταν ὑπερβολή νά εἰπωθεῖ πώς 
ἀποτελεῖ χείριστη μορφή ἐκμετάλλευσης τῆς ἀγωνίας τοῦ ἀνθρώπου 
ἡ πολιτικοποίηση τῆς οἰκολογίας κάτω ἀπό τήν προσπάθεια νά 
θελήσει νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά δεινά τῆς οἰκολογικῆς κρίσης (Νικο
λαΐδης, 2006). Ἡ φυσική ἀλλοτρίωση καί ἡ ἀδυναμία τῆς φύσης νά 
ἀνακτᾶ τίς δυνάμεις της καί νά ἀποκαθιστᾶ τίς διαταραγμένες ἰσορ
ροπίες της, δίνουν στούς νέους κυρίως ἀνθρώπους τήν εἰκόνα καί 
τήν αἴσθηση ἑνός ἐγκαταλελειμμένου ἀπό τόν θεό κόσμο. κατά τήν 

2. Βλ. Daly, H. (1995). «Ἐπιστήμη, θρησκεία καί ςυν τηρητική Ἀνάπτυξη» 
(μτφρ. μ. κορναράκη). ςύναξη 56, 33.
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Theokritoff (1994), δέν μπορεῖ ἡ ὀρθόδοξη παράδοση νά χρησιμεύ
σει ὡς ὄχημα γιά τήν τοποθέτηση κατά μῆκος τοῦ μηνύματος τῆς 
περιβαλλον τικῆς κίνησης ἤ ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη κίνηση, κόμμα 
ἤ ὀργάνωση, εἴτε ἀπό τήν ἄποψη τῆς ἰδεολογίας καί τῆς φιλοσο
φίας ἤ ἀπό ἐκείνη τῆς μεθόδου ἤ τῶν προγραμμάτων πού πρέπει 
νά ἐφαρμοστοῦν γιά τήν λύση τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος. Ἡ 
Ἐκκλησία θά ἔχει πάν τα μιά διαφορετική ἔμφαση ἀπό ὁποιαδήπο
τε ὁμάδα ἤ κίνημα σ’ αὐτόν τόν κόσμο, ἐπειδή λειτουργεῖ σέ μιά 
διαφορετική κλίμακα. μέσα ἀπό τόν λειτουργικό καί τόν ἀσκητικό 
τρόπο ζωῆς διασφαλίζει τόν εὐχαριστιακό χαρακτῆρα της καί πα
ράλληλα διατρανώνει τήν καθολική οἰκολογική συνείδησή της (κε
σελόπουλος, 2007· μπουραν τᾶ, 2011).

3.3 ςχέση ἀνθρώπου καί φυσικοῦ περιβάλλον τος  
ὑπό ὀρθόδοξη θεώρηση

Ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό φυσικό περιβάλλον ἄν καί νοεῖται 
θεολογικά ὡς θεόσδοτη (όἰκονόμου, 1994) ὡστόσο δέν μπορεῖ νά 
θεωρηθεῖ δεδομένη. Ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος βιολογικά ἀν τλεῖ ἀπό τά 
ὑλικά χαρακτηριστικά τοῦ περιβάλλον τος (νερό καί χῶμα) καί συ
νεπῶς ἡ σχέση του μ’ αὐτό εἶναι ὀν τολογικῆς σημασίας (χοῦς ἀπὸ 
τῆς γῆς, Γέν. 2, 7). Τό ἀνθρώπινο σῶμα, σύμφωνα μέ τό βιβλίο τῆς 
Γενέσεως, ἀποτελεῖ ναό τοῦ θεοῦ. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης 
ὑπογραμμίζει τό σύμφυτο τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν γῆ: «εἰ δὲ οὐδέπο
τε χωρίζει τῆς γῆς, ἀλλὰ συμπεφυκῶς εἰ τὴν γῆ, βαδίζεις ἐπὶ τῆς 
γῆς, ἐπαναπαύη ἐπὶ τῆς γῆς, δικάζη ἐπὶ τῆς γῆς, πᾶν ὅπερ ἂν ποιῆς 
εἴτε μέγα εἴτε μικρὸν ἐπὶ τῆς γῆς, ἐγγὺς ἔχεις τὸ ὑπόμνημα τῆς 
σεαυτοῦ ταπεινώσεως». Ἡ θεία καί πανσθενής βούληση ἐν τάσσει 
τόν ἄνθρωπο στό φυσικό περιβάλλον: «ἔλαβεν κύριος ὁ θεὸς τὸν 
ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ, ἐργάζεσθαι 
αὐτὸν καὶ φυλάσσειν» (Γέν. 2, 15). Ὡς φυσικό περιβάλλον τοῦ 
ἀνθρώπου δέν νοεῖται μόνο τό ἐγγύς ἀλλά καί τό μακράν, δηλαδή 
ὄχι μόνο ἡ Γῆ ἀλλά καί ὁ πέριξ ἀστρικός κόσμος πού τόν περιβάλ
λει. ςύμπασα ἡ πατερική σκέψη λέει πώς τά πάν τα ἔγιναν πρός 
ὠφέλεια τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Γρη
γόριο Νύσσης τονίζει τήν δοξολογική ἀποστολή τοῦ ἀνθρώπου: 
«όὐδὲ γὰρ ἄλλου τινὸς ἕνεκεν ἐγένου ἢ ἵνα ὄργανον ἧς ἐπιτήδιον 
τῆς δόξης τοῦ θεοῦ». ςύμφωνα μέ τόν Ἅγιο μακάριο άἰγύπτου, 
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ὅλα παραχωρήθηκαν στόν ἄνθρωπο γιά τρεῖς σκοπούς, τήν ἀνά
παυση, τήν ἀπόλαυση καί τήν θρησκευτικότητα: «Ὅλα τά ὁρατά 
δημιούργησε ὁ θεός καί τά παραχώρησε στούς ἀνθρώπους γιά ἀνά
παυση καί εὐχαρίστηση, καί τούς ἔδωσε καί νόμο δικαιοσύνης» 
(Ὁμιλίες πνευματικές, Βεπες 41, 212).

Ὅλη ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἐξαρτᾶται βιοποριστικά ἀπό τό περι
βάλλον του καί τροφοδοτεῖται ἀπό αὐτό. Τό περιβάλλον ἀν
τιμετωπίζει ἰσότιμα ὅλους τούς ἀνθρώπους καθώς πληροφορούμα
στε ἀπό τό κατά ματθαῖον εὐαγγέλιο πώς: «Ὁ θεὸς τὸν ἥλιον 
αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους 
καὶ ἀδίκους» (ματθ. 5, 45). Ἡ φύση λοιπόν ὡς μητέρα ἀληθινή 
τροφοδοτεῖ καί ἐξασφαλίζει τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων καί συνεπῶς 
κά θε ἐπιθετική συμπεριφορά τοῦ ἀνθρώπου πρός αὐτή μόνο ὡς 
μη τροκτονία μπορεῖ νά θεωρηθεῖ. 

Mιά ἄλλου εἴδους σχέση καθοριστικῆς σημασίας γιά τήν εὔρυθ
μη συνύπαρξη τοῦ ἀνθρώπου μέ τό περιβάλλον εἶναι ἡ τροφολη
πτική σχέση. Ὁ ἄνθρωπος ἐξαρτᾶται τροφοδοτικά ἀπό τό φυσικό 
περιβάλλον, ἀπό τήν ἡλιακή ἀκτινοβολία μέχρι τίς βιολειτουργικές 
ἐξαρτήσεις. άὐτή ἡ τροφοληπτική σχέση διέπεται ἀπό δύο ἀρχές 
(όἰκονόμου, 1994), τήν χρήση φυσικῶν πόρων πρός βρώση καί τήν 
νηστεία. πρόκειται γιά δύο δυναμικές καταστάσεις πού ἄν διαχει
ριστοῦν μέ λογική καί ὑπευθυνότητα θά διατηρήσουν τήν ἰσορροπία 
τόσο στίς φυσικές πηγές ὅσο καί στήν ἱκανοποίηση τῶν διατρο
φικῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου. ςτό βιβλίο τῆς Γενέσεως ὁ θεός 
παροτρύνει τούς πρωτόπλαστους τόσο νά φᾶνε ἀπό ὅλους τούς 
καρπούς ὅσο καί νά νηστέψουν ἀπό ἕναν: «ἀπὸ παν τὸς …φαγῇ» 
ἐνῶ ἀπό τήν ἄλλη πληροφορούμαστε «οὐ φάγεσθε...» (Γέν. 2, 1617). 
Ἀπό αὐτή τήν ἐν τολή διαπιστώνει κανείς πώς ἡ πολυφαγία συνιστᾶ 
ἀπαγόρευση. Ὄχι ἐπειδή ὁ θεός εἶναι παράξενος, ἀλλά ἐπειδή ὡς 
πάνσοφος γνωρίζει καί θέλει νά προστατέψει τό πλάσμα του ἀπό 
τίς συνέπειες μιᾶς ἀπαγόρευσης.

Ἡ συμφιλίωση μέ τό περιβάλλον καί τόν κόσμο προβάλλει ὡς 
ἐπιτακτική μορφή ἀν τιμετώπισης τοῦ προβλήματος. πρῶτος ὁ 
θεός ἐπιδίωξε συμφιλίωση μαζί μας σαρκούμενος καί γενόμενος 
ἄνθρωπος. Ἡ κίνηση τῆς θείας καί Τριαδικῆς θεότητος πρός τόν 
κόσμο ἦταν τό πρῶτο βῆμα γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ζημιᾶς πού 
προκάλεσε ὁ ἄνθρωπος μέ τήν παρακοή του. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τό 
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προνόμιο τῆς εὐθύνης καί τῆς ἐλευθερίας πού τοῦ δίνουν τήν δυ
νατότητα (μπαλατσούκας, 1996) νά τηρεῖ ἤ νά παραβιάζει τούς 
φυσικούς νόμους. ςυνεπῶς τά ζῶα μιᾶς καί δέν εἶναι προικισμένα 
μέ τό κατ’ εἰκόνα πού συνεπάγεται εὐθύνη, δέν μποροῦν νά παρα
βιάζουν τόν φυσικό σκοπό καί προορισμό τους.

μελετών τας κανείς τά λειτουργικά κείμενα τῆς Ἐκκλησίας, τά συ
ναξάρια καί τούς βίους τῶν ἁγίων διαπιστώνει τόν σεβασμό τῶν ἁγί
ων πρός τήν φύση καί τά ζῶα καί ἀν τίστροφα, τόν σεβασμό τῆς 
φύσης καί τῶν ζώων πρός τούς ἁγίους. μιά κατά πάν τα ἁρμονική 
σχέση καί συμβίωση πού δέν διαφέρει ἀπό τήν παραδείσια κατάστα
ση. κάθε Ἅγιος εἶναι ὁ Χριστός ἐπαναλαμβανόμενος (Γιανναρᾶς, 
1971). ςτά πρόσωπα τῶν ἁγίων πραγματοποιεῖται (πόποβιτς, 1974) 
ἡ ἕνωση τῆς ἀνθρωπότητας μέ τήν θεότητα, ἡ ἕνωση τῆς κτιστῆς 
φύσεως μέ τήν ἄκτιστη Χάρη. όἱ ἅγιοι εἶναι οἱ θεώμενες ὑποστάσεις 
γύρω ἀπό τόν Χριστό, πού εἶναι ἡ σαρκωμένη θεία ὑπόσταση. 

Ἀπό ὅλα τά παραπάνω διαπιστώνει κανείς πώς ἡ σχέση τοῦ 
ἀνθρώπου μέ τό φυσικό περιβάλλον εἶναι ζωτικῆς σημασίας. Ἰδιαί
τερα ὁ Χριστιανικός κόσμος εὐλαβεῖται τό περιβάλλον καί τήν φύση 
καί πλέκει μέ ἰδιαίτερο δέος τό ἐγκώμιο πρός αὐτήν, μέ κατάλλη
λους προσευχητικούς καί δοξολογικούς ὕμνους πού παραινοῦν τόν 
σύμπαν τα κόσμο στήν προστασία τοῦ περιβάλλον τος. Δέν εἶναι 
λίγες οἱ εὐχές πού ἔχει συν τάξει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιά τήν 
σπορά, τόν τρύγο, τήν καλλιέργεια τῶν ὀπωροφόρων, τήν ἄρδευση, 
τό φύτεμα τοῦ ἀμπελιοῦ κ.τ.λ. Τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας γιά 
τήν ἐξασφάλιση τῶν προϋποθέσεων γιά μιά πλούσια παραγωγή καί 
σοδειά εἶναι πάν τα παρόν. Γι’ αὐτό εὔχεται «ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, 
εὐ φορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς» (ςτύλιος, 1987). Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκ
κλη σία συμμετέχει λοιπόν στήν διαδικασία παραγωγῆς προϊόν των 
καί αὐτή ἡ παραδοχή γίνεται βεβαιότητα ἄν λάβει κανείς ὑπόψη 
πώς τό μικρό καί μεγάλο εὐχολόγιο εἶναι πλούσιο σέ τέτοιες 
εὐχές. ςυμπαρίσταται στήν ἀγωνία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τίς φυσικές 
καταστροφές καί γι’ αὐτό εὔχεται «καιρόν εἰρηνικόν». εὔχεται γιά 
τήν ἀποτροπή ἐπιδημιῶν καί μεγάλων οἰκολογικῶν καταστροφῶν, 
ὅπως οἱ σεισμοί, ἡ πυρκαγιά, ἡ πείνα, ὁ ἐμφύλιος πόλεμος κ.τ.λ. Ἡ 
Ἐκκλησία ἐξαγιάζει τά φυσικά στοιχεῖα καί αὐτό φαίνεται ἀπό τό 
γεγονός ὅτι ὅλα τά Ἱερά μυστήρια χρησιμοποιοῦν ὑλικά στοιχεῖα 
καί χωρίς τά ὁποῖα εἶναι ἀδύνατη ἡ τέλεση τῶν μυστηρίων. Ἡ 
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Ὀρθόδοξη ἀρχιτεκτονική σεμνύνεται τίς ὀμορφιές τῆς φύσεως, τά 
μικρά ἐξωκλήσια εἶναι ἄριστα ἐναρμονισμένα μέ τό φυσικό περιβάλ
λον. Ἡ φύση γιά τήν Ἐκκλησία διακρίνεται γιά τήν ἱερότητά της 
χωρίς ὅμως νά τήν θεοποιεῖ, ὅπως κάνουν ἄλλες θρησκεῖες, ὅπως 
ὁ ἰνδουισμός μέ τήν δοξασία τῆς Ἱερῆς Ἀγελάδας: «όὐκ ἐλάτρεψαν 
τήν κτίσιν οἱ θεόφρονες παρά τόν κτίσαν τα».

Γιά τήν Ἁγία Γραφή τό φυσικό περιβάλλον κατανοεῖται ὡς χῶρος 
ἀναπαύσεως τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ ἡ ἔρημος ὡς τόπος ἄγριος καί 
ἀκατοίκητος. Τό ἀπύθμενο βάθος τῆς θάλασσας ὅπου εἶναι ἀπρο
σπέλαστο ἀπό τόν ἄνθρωπο καί ὁ ἔρημος τόπος θεωροῦν ται ὡς 
δαιμονικό κατοικητήριον. άὐτό ἑρμηνεύεται ἀπό τήν ἄμεση προέ
λευση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν φύση καί τήν βιοποριστική του δυ
νατότητα μέσα σ’ αὐτή.
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κεΦάλάιό ΤεΤάΡΤό

Τό μΥςΤηΡιό Της θειάς εΥΧάΡιςΤιάς

4.1 Τά μυστήρια στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολική Ἐκκλησία 

Τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας συνιστοῦν τήν ἀποκάλυψη τοῦ θεοῦ 
ὡς διαρκῆ ἐνέργεια καί θεοφάνεια στήν ὁποία ὅλη ἡ κτίση μετα
λαμβάνει τῶν ἄκτιστων ἐνεργειῶν καί ἁγιάζεται. Τά μυστήρια σύμ
φωνα μέ τήν Ὀρθόδοξη Δογματική εἶναι θεοσύστατες τελετές πού 
μεταδίδουν μυστηριωδῶς τήν ἀόρατο θεία Χάρη στά αἰσθητά καί 
ἔχουν ἀγιαστική καί σωστική ἀξία στά μέλη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλη
σίας πού μετέχουν σ’ αὐτά (κουγιουμτζόγλου, 2014).

ςύμφωνα μέ τόν ἅγιο Νικόλαο καβάσιλα, ἡ Ἐκκλησία «σημαίνε
ται ἐν τοῖς μυστηρίοις». Ὁ ἐν λόγῳ ἅγιος ὀνομάζει τά μυστήρια ὡς 
«θυρίδες» ἀπό ὅπου περνάει ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης. Τά μυστήρια 
συνιστοῦν ἐκφάνσεις τῆς σχέσης καί κοινωνίας κτιστοῦ καί ἄκτι
στου καί στοχεύουν στήν προκοπή καί τελείωση τῶν μελῶν τῆς 
Ἐκκλησίας πού συνειδητά μετέχουν σ’ αὐτά (ματσούκας, 2001). 
ςυνεπῶς, δέν εἶναι μαγικά καθώς εἶναι γνωστό πώς τό βασικό χα
ρακτηριστικό τῆς μαγείας εἶναι ἡ πραγμάτωση ἑνός γεγονότος πού 
ξεπερνάει τήν φυσική νομοτέλεια μέσα ἀπό τήν τήρηση ἑνός συνό
λου μηχανιστικῶν πράξεων. Ἀν τίθετα, τά μυστήρια δέν γίνον ται 
μηχανιστικά καί ἀφοροῦν τήν προαγωγή τοῦ κόσμου καί τῆς ζωῆς. 
κάθε μυστήριο θεμελιώνεται σέ ἕνα φυσικό ἤ ἱστορικό δεδομένο. 
Ἐπιπλέον στούς πιστούς πού κοινωνοῦν τῶν μυστηρίων, ἡ σωτή
ριος ἐπενέργεια τῆς μυστηριακῆς χάριτος προϋποθέτει τήν δέουσα 
προπαρασκευή τῶν κοινωνούν των ὡς ὑποκειμενική ὡστόσο συν
θήκη προσοικειώσεως τῆς σωτηριώδους ἐνέργειας καθώς ἡ οὐσία 
τους δέν ἔγκειται στήν προπαρασκευή τῶν πιστῶν ἀλλά στήν θεία 
καί ὑπερφυή σύστασή τους.

Τά οὐσιαστικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῶν μυστηρίων 
εἶναι ἡ θεία καί ὑπερφυής τους σύσταση, τά αἰσθητά σημεῖα καί ἡ 
θεία Χάρις πού μεταδίδεται σ’ αὐτά (κουγιουμτζόγλου, 2014). Ὅσον 
ἀφορᾶ τήν θεία τους σύσταση πρέπει νά καταστεῖ γνωστό πώς 
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ἔχουν ἱδρυθεῖ ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό, ἐνῶ οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι με
ρίμνησαν γιά τίς ἐπιμέρους λεπτομέρειες τῆς τελέσεώς τους, μέ τήν 
ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου πνεύματος. Τά αἰσθητά σημεῖα ἀφοροῦν τά 
ἀπαραίτητα ἐκεῖνα λόγια καί τελετουργικές πράξεις διά τῶν ὁποίων 
θά ἐπέλθει ἡ θεία χάρις διά τῆς ὁποίας θά ἐπιτευχθεῖ καί θά ὁλοκλη
ρωθεῖ ἡ τέλεσή τους. Ὡς παράδειγμα μπορεῖ νά ἀναφερθεῖ στήν 
περίπτωση τοῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, οἱ τρεῖς καταδύσεις 
καί ἡ ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριάδος, πού συνιστοῦν τά βασικά στοι
χεῖα τελέσεως τοῦ Βαπτίσματος ὥστε νά εἶναι ἔγκυρο ἀκόμα καί ἄν 
ὅλα τά ὑπόλοιπα παραλειφθοῦν.

Τά μυστήρια μεταδίδουν τήν σωτήρια καί ἁγιαστικῆ χάρης ἄνευ 
τῆς ὁποίας δέν μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. 
εἶναι συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας πώς ὁ ἀπέχων τῶν μυστηρίων καί 
κυρίως ἄν συμβαίνει αὐτό ἐκ περιφρονήσεως ἤ ἀδιαφορίας στερεῖται 
τῆς σωτηρίας. Ἕνας πιστός, μέλος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γιά 
νά ἐπιτύχει τήν σωτηρία πρέπει νά συμμετέχει στά λεγόμενα ὑπο
χρεωτικά μυστήρια (Βάπτισμα, Χρῖσμα, θεία εὐχαριστία, μετά
νοια). μιά ἄλλη κατηγοριοποίηση τῶν μυστηρίων εἶναι σέ ἐπανα
λαμβανόμενα καί μή. Τά μυστήρια πού δέν μποροῦν νά ἐπαναλη
φθοῦν καί χαρακτηρίζον ται γιά τό ἀνεξάληπτο τοῦ χαρακτῆρα τους 
εἶναι τό Ἅγιο Βάπτισμα, τό Χρῖσμα καί ἡ ἱερωσύνη. Τά μυστήρια 
πού εἶναι ἐπαναλαμβανόμενα εἶναι ἡ θεία εὐχαριστία, ἡ μετάνοια, 
ὁ γάμος καί τό εὐχέλαιο.

4.2 Τό μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας  
κατά τήν Ὀρθόδοξη Δογματική Διδασκαλία 

Ὅπως ὅλα τά μυστήρια, ἔτσι καί αὐτό εἶναι θεοσύστατο καί 
θεμελιώνεται στά λόγια τοῦ Χριστοῦ κατά τόν μυστικό Δεῖπνο. 
Γράφει χαρακτηριστικά ὁ Ἀπόστολος παῦλος γιά τήν σύσταση τοῦ 
μυστηρίου τῆς θείας εὐχαριστίας καί παράλληλα θέτει πρό τῶν 
εὐθυνῶν τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας πού κοινωνεῖ ἀναξίως:

«ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι 
ὁ κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο ἔλαβεν ἄρτον καὶ 
εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ εἶπε· λάβετε φάγετε· τοῦτό μοῦ ἐστι 
τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν 
ἀνάμνησιν. ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέ
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γων· τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵμα
τι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἂν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 
ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον 
τοῦτο πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ 
ἂν ἔλθῃ. ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον ἢ πίνῃ τὸ ποτή
ριον τοῦ κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ αἵμα
τος τοῦ κυρίου. δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως 
ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω· ὁ γὰρ ἐσθί
ων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρί
νων τὸ σῶμα τοῦ κυρίου» (ά΄ πρός κορινθίους, ια΄, 2329). 

πρόκειται γιά ἐπαναλαμβανόμενο μυστήριο, ἡ τέλεση τοῦ ὁποί
ου εἶναι μιά συνεχής «ἀνάμνηση» καί «καταγγελία» τοῦ θανάτου τοῦ 
Χριστοῦ. μέ τήν κυριολεκτική ἔννοια λαμβάνον ται ὑπόψη οἱ ἱδρυ
τικοί λόγοι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστό
λους ἀλλά καί ἀπό σύμπασα τήν Ἐκκλησία. εὔστοχα παρατηρεῖ ὁ 
θεόδωρος μοψουεστίας: «οὐκ εἶπε, τοῦτο ἐστὶ τὸ σύμβολο τοῦ 
σώ ματός μου καὶ τὸ αἷμά μου» διδάσκον τας σ’ ἐμᾶς πώς διά τῆς 
τελέσεως τῆς θείας εὐχαριστίας τό προσφερόμενο ψωμί καί κρασί 
σέ σάρκα καί αἷμα μεταβάλλον ται. Ὡς συνέπεια αὐτῆς τῆς μετα
βολῆς ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στό μυστήριο τῆς θείας εὐχαρι
στίας εἶναι πραγματική σέ ἀν τίθεση μέ τά ἄλλα μυστήρια ὅπου 
παρίσταται μέσῳ τῆς δυνάμεως καί τῆς χάριτος αὐτοῦ ἁγιάζον τας 
τούς πιστούς. εἶναι σαφής ἡ δογματική τοποθέτηση τῆς Ἐκκλησί
ας πώς ἀκόμα καί σέ ἐλάχιστο τμῆμα τοῦ σώματος παρίσταται πλή
ρως ὁ Χριστός καί ὁ μεταλαμβάνων μικροῦ τεμαχίου σώματος καί 
αἵματος μεταλαμβάνει ὅλου τοῦ σώματος καί τοῦ αἵματος τοῦ Χρι
στοῦ. Τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ κυρίου, ἐνῶ τεμαχίζον ται ὑπό τοῦ 
ἱερέως, ὡστόσο παραμένουν ἄτμητα καί ἀμέριστα διότι εἶναι γνω
στό πώς: «μελίζεται καὶ διαμερίζεται ὁ Ἀμνὸς τοῦ θεοῦ, ὁ μελιζό
μενος καὶ μὴ διαιρούμενος· ὁ πάν τοτε ἐσθιόμενος καὶ μηδέποτε 
δαπανώμενος ἀλλὰ τοὺς μετέχον τας ἁγιάζων». 

ς’ αὐτό τό σημεῖο ἀξίζει νά σημειωθεῖ πώς τό σῶμα καί τό αἷμα 
πού προσφέρεται στήν θεία εὐχαριστία δέν εἶναι τό σῶμα καί τό 
αἷμα τοῦ ἀνεληφθέν τος κυρίου, ἀλλά ὅπως σημειώνει ὁ «πρύτανης» 
τῆς δογματικῆς θεολογίας ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: «ςῶμα 
ἐστὶ ἀληθῶς ἡνωμένον θεότητι, τὸ ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου σῶμα, 
οὐχ ὅτι τὸ ἀνεληφθὲν σῶμα ἐξ οὐρανοῦ κατέρχεται, ἀλλ’ ὅτι ὁ ἄρτος 
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καὶ οἶνος μετουσιοῦν ται εἰς σῶμα καὶ αἷμα τοῦ θεοῦ». Ὡστόσο 
ὑπογραμμίζει ὁ ἅγιος πώς ἀπό αὐτό δέν προκύπτει ὅτι τό εὐχαρι
στιακό σῶμα καί αἷμα εἶναι διαφορετικό ἀπό αὐτό τοῦ ἀνεληφθέν
τος κυρίου ἀφοῦ «οὐκ εἰσὶ δύο σώματα ἀλλ’ ἓν καὶ τὸ αὐτό».

Τά αἰσθητά σημεῖα τοῦ μυστηρίου τῆς θείας εὐχαριστίας εἶναι 
ὁ ἄρτος, ὁ οἶνος καί ἡ εὐχή πού διαβάζει ὁ τελετουργών ἱερέας. Ὁ 
ἄρτος πού θά χρησιμοποιηθεῖ δέον νά εἶναι σίτινος καί ἔνζυμος, 
διότι τέτοιο ἄρτο χρησιμοποίησε ὁ κύριος στόν μυστικό δεῖπνο. Ὁ 
δέ οἶνος πρέπει νά εἶναι ἀπό κόκκινο σταφύλι πού θά ἀναμιχθεῖ μέ 
ζεστό νερό εἰς ἀνάμνηση τῆς νυγείσης πλευρᾶς τοῦ κυρίου ἐπί 
σταυροῦ· «εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ ἔνυξε καὶ 
εὐθέως ἐξῆλθε αἷμα καὶ ὕδωρ» (Ἰωάν. ιθ΄, 34)

4.3 καθαγιασμός τῶν Τιμίων Δώρων

Ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος μεταβάλλον ται σέ σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ 
ὄχι κατά τήν ἐκφώνηση τῶν ἱδρυτικῶν λόγων τοῦ κυρίου ἐπί τῇ 
συστάσει τοῦ μυστηρίου τῆς θείας εὐχαριστίας «λάβετε φάγετε· 
τοῦτό ἐστι τὸ ςῶμά μου... πίετε ἐξ αὐτοῦ πάν τες· τοῦτο γὰρ ἐστὶ  
τὸ άἷμά μου...» (ματθ. κστ΄, 2628).

Ἡ μεταβολή τῶν τιμίων δώρων γίνεται ὑπό τῆς τοῦ ἱερέως ἐκφώ
νηση τῆς εὐχῆς καί ἐπίκλησης τοῦ Ἁγίου πνεύματος: «κατάπεμψον 
τὸ πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα Δῶρα 
ταῦτα. καὶ ποίησον τὸν μὲν Ἄρτον τοῦτον, τίμιον ςῶμα τοῦ Χρι
στοῦ σου. Τὸ δὲ ἐν τῷ ποτηρίῳ τούτῳ, τίμιον αἷμα τοῦ Χριστοῦ 
σου. μεταβαλὼν τῷ πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ».

Νά ἀναφερθεῖ πώς ἡ ἐπίκληση αὐτή ὑπάρχει σέ ὅλες τίς ἀρχαῖες 
ἀνατολικές ὀρθόδοξες λειτουργίες καί εἶναι κοινή ἡ πατερική θέση, 
παραδοχή καί διδασκαλία πώς μ’ αὐτή συν τελεῖται ἡ μεταβολή τῶν 
στοιχείων. Τό ἔργο τῆς ἄκτιστης ἐνέργειας δέν μπορεῖ νά ἐξετάσει 
ἐπιστημονικά τόν τρόπο τέλεσης τοῦ μυστηρίου ἀλλά μόνο ἐμπει
ρικά μπορεῖ νά δεῖ τά μυστηριακά γεγονότα ἡ χαρισματική θεολο
γία. Ὡστόσο ἡ σχολαστική θεολογία μέ βάση τήν διαλεκτική μέθο
δο ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος, ἐπιχείρη
σε νά προβεῖ σέ ἔρευνα τοῦ τρόπου μεταβολῆς τοῦ ἄρτου καί τοῦ 
οἴνου σέ σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ. Ἐπινοεῖ τόν ὅρο μετουσίωση 
(transubstantiation) ἐπηρεαζόμενη ἀπό τήν ἀριστοτελική φιλοσο
φία κατά τήν ὁποία τά πράγματα ἔχουν ὕλη (ὁρατή) καί εἶδος (ἀό
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ρατο). Βάση τῆς θεωρίας αὐτῆς τήν μορφή τήν δίνει τό εἶδος. 
Ὅπως ἰσχυρίζον ται οἱ σχολαστικοί θεολόγοι μεταποιεῖται τό εἶδος, 
δηλαδή ἡ ἀόρατη οὐσία, ἐνῶ ἡ ὕλη παραμένει ὡς ἔχει. ςυνεπῶς κα
τά τήν ὕλη ἔχουμε ἄρτο καί οἶνο, ἐνῶ κατά τήν οὐσία τό σῶμα καί 
τό αἷμα τοῦ κυρίου (ματσούκας, 2001). Ὁ παραπάνω ἰσχυρισμός 
ὡστόσο δέν ἔχει οὔτε ἐπιστημονική ὑπόσταση μιᾶς καί ἡ ἐπιστήμη 
δέν στηρίζεται στήν ἀριστοτελική φιλοσοφία, ἀλλά καί οὔτε θεολο
γική ὑπόσταση ἐξ ἀπόψεως ὀρθοδόξου, μιᾶς καί κατά τήν ὀρθόδο
ξη παράδοση δέν εἶναι ἐπιτρεπτή ἡ κάθε εἴδους λογική ἑρμηνεία 
στά μυστήρια. όἱ θεοφόροι πατέρες ὁμιλών τας γιά μεταβολή στήν 
θεία εὐχαριστία οὐδέποτε ἐξέλαβαν αὐτή ὡς ἐσωτερική διείσδυση 
τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ στόν ἅγιο ἄρτο ἀλλά ὡς τήν πραγματι
κή μεταβολή του πού ὅμως εἶναι ἐν τελῶς ἀπρόσιτη στήν ἀνθρώπι
νη διάνοια (θεοδώρου, 2000). ςχετικά μ’ αὐτό, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Δαμασκηνός παρατηρεῖ ὅτι: «άὐτὸς ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος μεταποιοῦν
ται σὲ σῶμα καὶ αἷμα θεοῦ, εἰδὲ τὸν τρόπον ἐπιζητεῖς πῶς γίνεται, 
ἀρκεῖ σοι ἀκούσαι, ὅτι διὰ πνεύματος ἁγίου, ὥσπερ καὶ ἐκ τῆς Ἁγί
ας θεοτόκου διὰ πνεύματος Ἁγίου ἑαυτῷ καὶ ἐν ἑαυτῷ σάρκα ὑπε
στήσατο, καὶ πλέον οὐδὲν γινώσκομεν».

4.4 Ἡ μέθεξη στήν μυσταγωγία τοῦ μυστηρίου  
τῆς θείας εὐχαριστίας

Τά πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας πού ἐπιθυμοῦν νά εἶναι συνειδητά 
μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἔχουν ὡς κέν τρο τῆς ζωῆς τους 
τήν εὐχαριστιακή σύναξη γύρω ἀπό τό κοινό ποτήριο. ςτήν Ἐκκλη
σία οἱ πιστοί οἰκειώνον ται τό ἦθος τῆς συνύπαρξης καί τῆς συναλ
ληλίας, τῆς αὐτοπροσφορᾶς καί τῆς αὐτοθυσίας. κάθε κυριακάτικη 
θεία λειτουργία καταγγέλλει τήν σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ καί 
τήν Ἀνάστασή Του. όἱ πιστοί προσφέρουν στόν ναό τό ψωμί καί 
τό κρασί, δύο βασικά στοιχεῖα πού κρατοῦν τόν ἄνθρωπο στήν ζωή, 
καί τά ἀν τιδωρίζουν στόν θεό. Ἐκεῖνος, προβαίνει σέ μιά νέα κίνη
ση ἀγάπης καί μεταμορφώνει τό ψωμί καί τό κρασί σέ σῶμα καί 
αἷμα Χριστοῦ. μοιραζόμενοι οἱ πιστοί τόν ἐπιούσιο ἄρτο, δηλαδή 
τόν Χριστό, ἀποκτοῦν ἐμπειρία στήν ζωή τῆς ἀγάπης καί ἐγκαινιά
ζουν τήν εἴσοδο στήν αἰώνια ζωή. ςτό μυστήριο τῆς θείας εὐχαρι
στίας καταργοῦν ται ὅλες οἱ ἀνισότητες, παύουν οἱ φυλετικές δια
κρίσεις καθώς ὅλοι συσπειρώνον ται καί κοινωνοῦν ἀπό τό ἴδιο Ἅγιο 
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ποτήριο, κληρικοί καί λαϊκοί, ἄνδρες καί γυναῖκες, νέοι καί γέροι, 
ἄνθρωποι ἀπό ὅλες τίς κοινωνικές τάξεις καί ὅλα τά Ἔθνη τά ἁπαν
ταχοῦ γῆς ὀρθόδοξα. μετέχον τας ὁ ἄνθρωπος στά μυστήρια τῆς 
Ἐκκλησίας καί στήν λατρευτική ζωή της, καταξιώνει τήν ὕπαρξή 
του καί λαμβάνει τίς δωρεές τοῦ Ἁγίου πνεύματος, σέ μιά κοινωνία 
μέ τόσο ἰσχυρές προκλήσεις ὅσο ποτέ ἄλλοτε. ςτήν θεία εὐχαρι
στία ἀναβιώνεται τό μυστήριο τῆς ἐλευθερίας καί ἐπιβεβαιώνεται ὁ 
λόγος τοῦ κυρίου «γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος». Ὁλό
κληρο τό λειτουργικό ἔτος εἶναι δομημένο μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε 
μέσα ἀπό τά λειτουργικά κείμενα νά καλλιεργεῖται ἡ μνήμη τοῦ 
Χριστοῦ πού συνδέεται μέ τήν σωτηρία καί τήν νέα ζωή πού ἐγκαι
νιάστηκε μέ τήν σταυροαναστάσιμη πορεία τοῦ Χριστοῦ. Ἡ λατρεία 
ἀποτελεῖ μιά ζων τανή ἐμπειρία Χριστοῦ πού καλεῖται ὁ χριστιανός 
νά τήν γευθεῖ στό ἐδῶ καί τώρα. πολυάριθμες εἶναι οἱ ἀναφορές 
τροπαρίων πού τοποθετοῦν ται στό σήμερα. πολλά τροπάρια ξεκι
νοῦν μέ τήν λέξη «σήμερον» ὑπογραμμίζον τας μ’ αὐτόν τόν τρόπο 
πώς ὅλη ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί τά γεγονότα πού στρέφον
ται στό πρόσωπό Του βιώνον ται στόν παρόν τα χρόνο. κάθε χρι
στιανός καλεῖται νά μετάσχει στήν μυσταγωγία τῆς ζωῆς τοῦ Χρι
στοῦ καί νά ζήσει ὅπως τότε οἱ ἀπόστολοι τήν ἐμπειρία τῆς παρου
σίας Του, τήν ἀγαπητική σχέση πού προσφέρει στόν κοινωνοῦν τα 
τῶν Ἀχράν των μυστηρίων. άὐτό καταδεικνύει πώς ἡ θεία λειτουρ
γία δέν εἶναι ἕνα σύμβολο, ἤ μιά πράξη ἀνάμνησης τῶν γεγονότων 
τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά τό οἰκουμενικό μυστήριο τῆς σωτηρίας στό 
ὁποῖο τελεσιουργεῖται τό μυστήριο τῆς ἑνότητας τῆς κτίσης μέ τόν 
κτίστη, τοῦ παρόν τος κόσμου μέ τόν μέλλον τα, τοῦ παρελθόν τος 
μέ τό αἰώνιο παρόν. Τό μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας εἶναι κατά 
πολλούς μυστήριο μυστηρίων, διότι μ’ αὐτό ὁ λαός τοῦ θεοῦ καί ἡ 
Ἐκκλησία γίνεται ναός τοῦ Ἁγίου πνεύματος.
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Β΄ μεΡός: εΡεΥΝηΤικό

κεΦάλάιό πεμπΤό

μεθόΔόλόΓιά εΡεΥΝάς

5.1 προβληματική τῆς ἔρευνας

Ἡ ἐποχή μας, κατά τήν Δημοσθένους (2008) χαρακτηρίζεται, 
ἐκτός τῶν ἄλλων, ὡς ἐποχή περιβαλλον τικῆς ὑποβάθμισης καί οἰκο
λογικῆς καταστροφῆς, μέ μοιραῖες ἴσως συνέπειες τόσο γιά τόν 
ἄνθρωπο καί τήν ἐπιβίωσή του, ὅσο καί γιά τό ἴδιο τό περιβάλλον.

Ἀπό τήν θεολογία τῶν πατέρων καί τά λειτουργικά κείμενα τῆς 
Ἐκ κλησίας βλέπει κανείς τήν στάση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναν τι στόν 
ὑλικό κόσμο καί τό φυσικό περιβάλλον. Ἡ στάση αὐτή δέν εἶναι 
ἁπλῶς θετική, ἀλλά κυρίως προσληπτική καί μεταμορφωτική. Ἡ 
ὀρθή πίστη στόν σαρκωθέν τα λόγο τοῦ θεοῦ τοποθετεῖ καί προ
σανατολίζει σωστά τήν Ἐκκλησία καί ἀπέναν τι στήν ὕλη (μπουραν
τᾶ, 2011). Ἡ φρον τίδα γιά τόν κόσμο ἀποτυπώνεται στήν λατρεία 
καί τήν ὑμνογραφία τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου ὁ ἄνθρωπος προβλημα
τίζεται ἀναθέτον τας τήν μέριμνα καί τούς οἰκολογικούς του προ
βληματισμούς στόν θεό τῆς κτίσεως καί πάσης σαρκός.

μέσα ἀπό τά λειτουργικά κείμενα καί κυρίως ἀπό τήν θεία λει
τουργία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας οἱ πιστοί διδάσκον ται γιά τό 
περιβάλλον, ἀνακαλύπτουν τόν «κτίσαν τα» καί διαμορφώνουν πε
ριβαλλον τική συνείδηση (Ψαριώτης, 2001). Ἡ ὀρθόδοξη λειτουργία, 
ὅπως ὁ ἴδιος ἀναφέρει, «συνιστᾶ μία κατεξοχήν εὐχαριστιακή πρά
ξη ἀναφορᾶς τοῦ κόσμου καί τῆς ζωῆς ἀπό τόν ἄνθρωπο στόν θεό. 
εἶναι μία πρόσληψη τοῦ ὑλικοῦ κόσμου ἀπό τόν ἄνθρωπο, τόν 
ὁποῖο δέν χρησιμοποιεῖ γιά τήν ἱκανοποίηση τῆς ἀτομικῆς αὐτο
τέλειας καί ἐπιβίωσής του, ἀλλά τόν ἀναφέρει στόν Δημιουργό του. 
Τά τίμια δῶρα, ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος, ὡς τά ὑλικά στοιχεῖα πού συ
νοψίζουν τήν ζωή, καθαγιάζον ται καί μεταβάλλον ται σέ σῶμα καί 
αἷμα Χριστοῦ. Τά πάν τα στήν εὐχαριστία διέρχον ται μέσῳ τῆς ὕλης 
τοῦ κόσμου καί συνιστοῦν τόν τόπο συνάν τησης θεοῦ καί ἀνθρώ
που. Ἡ ἴδια ἡ εὐχαριστία προσφέρεται “ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου 
ζωῆς”» (Τσουράπας, 2015).
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5.2 ςημαν τικότητα τῆς ἔρευνας

Ὅλοι σήμερα μιλοῦν γιά περιβαλλον τικές ἀξίες ἀλλά καί γιά 
ἐκπαίδευση ἀξιῶν. Ἡ λέξη «ἀειφορία» ‘περιφέρεται’ πλέον σέ ὅλα 
τά συγγράμματα γιά τό περιβάλλον, καθώς καί στά ππε. Ἡ πε 
ὅμως, ὅπως καί ἡ εάά σηματοδοτεῖ διαμόρφωση θετικῶν στάσεων 
καί συμπεριφορῶν γιά τήν ἐπίλυση τῶν περιβαλλον τικῶν προβλη
μάτων (UNESCO, 1992˙ Φλογαΐτη, 2011).

ςύμφωνα μέ τόν ςολδᾶτο (2014), ἡ Ἐκκλησία ὡς θεσμός εἶναι 
ἱκανή μέσα ἀπό τόν εὐαγγελικό της λόγο, τά συγγράμματα τῶν 
πατέρων καί κυρίως μέσα ἀπό τήν λατρεία της (θεία λειτουργία 
καί ἁγιαστικές πράξεις), νά εὐαισθητοποιήσει καί νά καλλιεργήσει 
περιβαλλον τικό ἦθος. Ὁ στόχος στό σημεῖο αὐτό εἶναι κοινός μέ 
ἐκεῖνον τῆς πε. Ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας βρίσκεται καί μέσα στίς 
σχολικές αἴθουσες μέ τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, καθώς καί στά 
σύγχρονα ‘κατηχητικά’ σχολεῖα. Ἐμπνευσμένοι δάσκαλοι, πού δια
θέτουν ὅραμα, μεράκι, ὑπομονή καί ἐπιμονή μποροῦν νά διαδραμα
τίσουν καταλυτικό ρόλο στήν διαμόρφωση περιβαλλον τικῆς συνεί
δησης καί πράξης στά νέα παιδιά. Ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας 
εἶναι τεράστια. μέ τήν λατρεία της διατρανώνει ποικιλοτρόπως τό 
φιλοπεριβαλλον τικό της ἦθος πρός κάθε κατεύθυνση (Δον τᾶς, 1996˙ 
Βαρθολομαῖος, 2002).   

5.3 ςκοπός καί στόχοι τῆς ἔρευνας

ςκοπός τῆς παρούσας ἐργασίας εἶναι νά ἀναδειχθεῖ ἀφενός ἡ 
πνευματική καί θεολογική διάσταση τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος, 
ἀφετέρου νά ἀνιχνευτοῦν στοιχεῖα περιβαλλον τικῆς ἐκπαίδευσης καί 
ἀειφορίας μέσα στήν ὀρθόδοξη πατερική θεολογία καί τά λειτουργι
κά κείμενα τῆς ὀρθοδόξου λατρευτικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ πα
ροῦσα ἔρευνα ἑστιάζει στήν ἀνίχνευση περιβαλλον τικῶν στοιχείων 
στόν καθαγιασμό τῶν Τιμίων Δώρων κατά τήν τέλεση τῆς θείας 
λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου καί ἀποδεικνύει 
τόν σημαν τικό βαθμό μέ τόν ὁποῖο ἀναδεικνύεται ἡ θεία εὐχαριστία 
ὡς ἀληθινός φορέας περιβαλλον τικῆς Ἀγωγῆς καί Ἐκπαίδευσης.

μετά τήν ὁριοθέτηση τοῦ βασικοῦ σκοποῦ τῆς ἐργασίας καθορί
στηκαν καί οἱ ἐπιμέρους ἐρευνητικοί στόχοι (ςολδᾶτος, 2014). Ἀνα
λυτικότερα ἐπιχειρεῖται νά καταδειχθεῖ πώς:

-5-Apostolakis-Kaila_Perivallontiki no 23.indd   240 13/11/2020   10:02:53 πµ



Η AειφορικΗ διάστάσΗ τΗσ Θειάσ εΥΧάριστιάσ

241

 Τό κείμενο τῆς θείας λειτουργίας προσφέρει πλῆρες σύστημα 
μορφωτικῶν περιβαλλον τικῶν ἀγαθῶν καλλιεργών τας στάσεις καί 
ἀξίες.

 Ὑπάρχουν εὐχές πού ἀναφέρον ται καί στίς πιό λεπτεπίλεπτες 
ἐκφάνσεις τοῦ ἀνθρωπίνου βίου καί τοῦ ὑλικοῦ πολιτισμοῦ ἀκόμα 
καί τοῦ πιό σύγχρονου. 

 Τό ἐκκλησιαστικό ςῶμα ἀγωνιᾶ καί μεριμνᾶ γιά τήν ὑλική 
κτίση. Ἡ προστασία καί ἡ διάσωση τοῦ περιβάλλον τος, ὡς θείου 
δημιουργήματος, εἶναι πρωτεῦον μέλημα τῆς Ἐκκλησίας.

 Ἡ βιβλική ἐν τολή γιά ‘κυριαρχία’ τοῦ ἀνθρώπου –μέ τήν τρέ
χουσα ἔννοιας τῆς λέξης– στό φυσικό περιβάλλον δέν ὑφίσταται.

 μέσα ἀπό τήν θεολογική ἑρμηνεία τῆς θείας λειτουργίας προ
κύπτουν περιβαλλον τικές καί ἀειφορικές προεκτάσεις: γιά τήν γε
ωργία, τήν ἀμπελουργία, τήν κτηνοτροφία, τό ἀνθρωπογενές πε
ριβάλλον καί τόν πολιτισμό γενικότερα.

 Ἡ συν τήρηση – διαχείριση τοῦ «σύμπαν τος κόσμου» εἶναι 
καθῆκον καί ἱερή ὑποχρέωση τῶν χριστιανῶν.

 Ἡ ἄσκηση καί ἡ ἐγκράτεια, ὡς στάση ζωῆς πού προτείνει ἡ 
Ἐκκλησία μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ ἁρμονία καί ἰσορροπία μέ τήν 
φύση, τά ἀποθέματά της, καθώς καί μέ τά ἔμβια καί ἄβια ὄν τα της.

 όἱ περιβαλλον τικές δράσεις τῆς Ἐκκλησίας ἀφυπνίζουν καί 
προκαλοῦν οἰκολογική συνείδηση στό πλήρωμά της ἀλλά καί πέραν 
αὐτοῦ.

Ἡ μελέτη θά ὑλοποιηθεῖ στό κείμενο τῆς θείας λειτουργίας τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἐνῶ ἡ ἀνάλυση θά τεκμηριωθεῖ 
σέ κείμενα πατερικά, ἀσκητικά, ὑμνολογικά, λειτουργικά, καθώς καί 
σέ παραδόσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς (ἐκκλησιαστική τέχνη, 
ὑμνογραφία, ἁγιογραφία, λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, κ.τ.λ.).

Τά ἐρευνητικά ἐρωτήματα πού ἀναμένεται νά μελετηθοῦν καί νά 
ἐρευνηθοῦν συνίσταν ται στόν τρόπο καί τόν βαθμό μέ τόν ὁποῖο ἡ 
θεία εὐχαριστία, μέ ἀποκορύφωμα τήν στιγμή τοῦ καθαγιασμοῦ 
τῶν τιμίων Δώρων, μπορεῖ νά συνεισφέρει στήν διαμόρφωση τῆς 
περιβαλ λον τικῆς συνείδησης καί στήν προαγωγή τῆς περιβαλλον
τικῆς ἐκ παίδευσης καί διά Βίου μάθησης στόν ἱερό κλῆρο καί τό 
εὐλαβές ἐκκλησίασμα.

-5-Apostolakis-Kaila_Perivallontiki no 23.indd   241 13/11/2020   10:02:53 πµ



ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

242

5.4 μεθοδολογία τῆς ἔρευνας

Ἀπό τίς μεθόδους τῆς ποιοτικῆς ἔρευνας γιά τήν παροῦσα ἐργα
σία κρίθηκε σκόπιμο νά ἐπιλεγεῖ ἡ ἀνάλυση περιεχομένου (content 
analysis), ἡ ὁποία θά μᾶς βοηθήσει νά προσεγγίσουμε καί νά ἀνα
λύσουμε τό κείμενο τῆς θείας λειτουργίας ἀπό τό ὁποῖο ἀπορρέουν 
περιβαλλον τικά μηνύματα πού ἀφοροῦν ἄμεσα τήν ποιοτική ζωή 
τῶν ἀνθρώπων κάθε ἐποχῆς.

Ἡ μέθοδος αὐτή ἀποτελεῖ μιά δόκιμη μέθοδο γιά τήν ἀνάλυση 
τοῦ ποιοτικοῦ ὑλικοῦ, ἐφόσον ἐδῶ δέν μελετᾶμε τήν συχνότητα 
ἐμφάνισης ἑνός μόνο χαρακτηριστικοῦ τῶν κειμένων (λέξης, φρά
σης, ἤ πρότασης) ἀλλά ἀν τίθετα ἑστιάζουμε στό φανερό μά καί στό 
ἄδηλο περιεχόμενο τοῦ ὑλικοῦ μέ βαθιές θεολογικές, περιβαλλον
τικές, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές, λαογραφικές ἑρμηνεῖες καί 
προεκτάσεις (Ἰωσηφίδης, 2003: 6˙ ςαραφίδου, 2011: 118).

Ἡ ἀνάλυση περιεχομένου ἔχει προταθεῖ καί καθιερωθεῖ ὡς μία ἐκ 
τῶν καλυτέρων τεχνικῶν ἔρευνας στόν χῶρο τῶν ἀνθρωπιστικῶν 
ἐπιστημῶν διότι στοχεύει στήν ἀν τικειμενική, ποσοτική καί συστη
ματική περιγραφή τῆς ἐπικοινωνίας τοῦ γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ 
λόγου. εἶναι γνωστό ὅτι «κατά τήν ἀνάλυση ὁ ἐρευνητής ἀναλύει 
κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα ἐν τοπίζον τας τίς διάφορες συμβολικές 
ἑνότητες ἐννοιῶν, τά διάφορα θέματα πού περιέχον ται σ’ αὐτό» 
(λαμπίρηΔημάκη, 1990).

Γιά τήν εὐρύτερη κατανόηση καί ἑρμηνεία τοῦ κειμένου τῆς θ. 
λειτουργίας συλλέχθηκε ὑλικό τόσο ἀπό τήν ἑλληνική ὅσο καί ἀπό 
τήν ξένη βιβλιογραφία, τά κείμενα τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας 
ἀπό τήν πατρολογία Greca καί μigne, σέ λειτουργικά κείμενα καί 
ἀν τίστοιχες ἑρμηνευτικές πηγές προερχόμενες ἀπό ἀκαδημαϊκούς 
καθηγητές τῆς λειτουργικῆς, πού περιέχουν ἔννοιες καί ἀναφορές 
σέ περιβαλλον τικά θέματα πού προάγουν τήν περιβαλλον τική ἐκ
παίδευση καί Ἀειφορία καθώς καί σέ κείμενα ἀπό τήν ἐκκλησιαστι
κή ζωή καί παράδοση. πραγματοποιεῖται ἀνίχνευση τῶν περιβαλλον
τικῶν στοιχείων πού ὑπεισέρχον ται στό μυστήριο τῆς θείας εὐχα
ριστίας καί ὁ καθοριστικός τους ρόλος στήν τέλεσή του.

μ’ αὐτό τόν τρόπο γίνεται προσπάθεια εἰσχωρήσεως διά τῆς 
παραδοσιακῆς ἑρμηνευτικῆς μεθόδου (Ἰωσηφίδης, 2008) μέσα στόν 
πλοῦτο τῶν λέξεων καί τῶν θεολογικῶν νοημάτων, τά ὁποῖα ἀπο
τελοῦν πολύτιμο θησαυρό καί δύναται νά εὐαισθητοποιήσουν τούς 
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ἀκροατέςσυμμετέχον τες γιά τόν διπλό σκοπό γιά τόν ὁποῖο γρά
φηκαν, δηλαδή τήν προσευχή τοῦ ςώματος τῆς Ἐκκλησίας γιά 
συμπαν τικήκαθολική μεταμόρφωση καί τήν ἀφόρμηση περιβαλλον
τικῆς εὐαισθητοποίησης καί ἀγωγῆς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ςώματος.

Ἐκ τῶν παραπάνω ἀβίαστα συνάγεται πώς ἡ ἀνάλυση περιεχο
μένου καί ἡ ἑρμηνευτική μέθοδος εἶναι ἱκανές νά διαμορφώσουν τήν 
βάση θεολογικῆς καί κοινωνιολογικῆς μελέτης σέ ποιότητα καί βά
θος γιά τήν κατανόηση τοῦ συγκεκριμένου πλαισίου περιβαλλον
τικῆς σκέψης τῶν ἐκκλησιαστικῶν κειμένων, ὅπως αὐτή ἀπορρέει 
ἀβίαστα ἀπό τήν διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἐκκλη
σίας (ςολδᾶτος, 2014).

5.5 Ὑλικό ἀνάλυσης περιεχομένου

ςτήν παροῦσα μελέτη κωδικοποιήθηκε τό ὑπό ἔρευνα ὑλικό σέ 
δύο μεγάλες θεματικές ἑνότητες3. κάθε μιά ἀπό αὐτές, χωρίζεται σέ 
ἐπιμέρους ὑποενότητες, στίς ὁποῖες ἐν τάσσεται τό ὑπό ἀνάλυση 
ὑλι κό, ἀφοῦ σύμφωνα μέ τήν Τζάνη (2005: 912) ἡ ἐπιτυχία τῆς 
ἀνάλυσης περιεχομένου ἐξαρτᾶται ἀπόλυτα ἀπό τίς κατηγορίες καί 
τίς ὑποκατηγορίες πού διαμορφώνον ται γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ 
ἐρευνώμενου ὑλικοῦ. Διευκρινίζεται βεβαίως ὅτι γίνεται ἀναφορά 
μόνο στά τμήματα (λέξεις, φράσεις, κείμενα) ὅπου ἐν τοπίζεται σχέ
ση μέ τίς ἔννοιες τῆς ἀειφορίας.

Τό πρῶτο μέρος τῆς θείας λειτουργίας ὀνομάζεται καί λειτουρ
γία τῶν κατηχουμένων. ςτά πρῶτα χριστιανικά χρόνια, ὅταν οἱ 
Χριστιανοί βαπτίζον ταν σέ μεγάλη ἡλικία, ὑπῆρχαν οἱ κατηχούμε
νοι, δηλαδή ὅσοι δέν εἶχαν ἀκόμη βαπτιστεῖ ἀλλά παρακολου
θοῦσαν μαθήματα κατήχησης, γνωριμίας δηλαδή μέ τήν χριστιανι
κή πίστη. άὐτό τό κομμάτι τῆς θείας λειτουργίας μποροῦσαν νά 
τό παρακολουθοῦν καί οἱ κατηχούμενοι. ςήμερα δέν ὑπάρχουν 
πολλοί κατηχούμενοι, ἐπειδή οἱ χριστιανοί βαπτίζον ται σέ μικρή 
ἡλικία. Ὑπάρχουν ὡστόσο καί κάποιοι πού, ἐνῶ ἀνήκουν σέ ἄλλη 
θρησκεία ἤ ἄλλο δόγμα, ἐπιλέγουν σέ μεγάλη ἡλικία τήν ὀρθόδοξη 
χριστιανική πίστη. άὐτοί, μέχρι νά βαπτιστοῦν, πρέπει νά περάσουν 
ἀπό τό στάδιο τῆς κατήχησης. Ἡ λειτουργία τῶν κατηχουμένων 

3. Wikipedia. Ἀνακτημένο στίς 1032017 στόν ἱστότοπο https://goo.gl/
cdaTpH
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περιλαμβάνει: α) Τήν ἔναρξη καί τά εἰρηνικά, β) Τά ἀν τίφωνα καί 
τίς μικρές συναπτές, γ) Τήν μικρή εἴσοδο, δ) Τόν τρισάγιο ὕμνο, 
καί ε) Τά ἀναγνώσματα καί τό κήρυγμα.

Τό δεύτερο μέρος τῆς θείας λειτουργίας εἶναι ἡ λειτουργία τῶν 
πιστῶν, ἀπευθύνεται μόνο στούς βαπτισμένους χριστιανούς. παρι
στάνει τόν μυστικό Δεῖπνο, τά πάθη τοῦ κυρίου καί τήν ἐκ νεκρῶν 
ἔνδοξή του ἀνάσταση καί τήν ἀνάληψή του στούς οὐρανούς. άὐτό 
τό μέρος εἶναι τό πιό σπουδαῖο διότι περιλαμβάνει καί τήν θεία 
εὐχαριστία, δηλαδή τό μέγα μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας καί περιλαμ
βάνει: α) Τήν μεγάλη εἴσοδο, β) Τόν ἀσπασμό καί τήν ὁμολογία 
τῆς πίστεως, γ) Τήν Ἁγία Ἀναφορά, δ) Τήν προετοιμασία γιά τήν 
θεία κοινωνία, ε) Τήν θεία κοινωνία, καί στ) Τήν εὐχαριστία καί 
τήν ἀπόλυση.

Γιά τήν εὐρύτερη κατανόηση καί ἑρμηνεία τῶν κειμένων συλλέ
χθηκε ὑλικό ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, ἀπό τά πατερικά κείμενα, τήν 
ἑλληνική καί ξένη βιβλιογραφία. μ’ αὐτό τόν τρόπο ἔγινε προσπά
θεια εἰσαγωγῆς στόν πλοῦτο τῶν λέξεων καί τῶν θεολογικῶν νοη
μάτων, τά ὁποῖα ἀπό μόνα τους ἀποτελοῦν πολύτιμο θησαυρό καί 
δύναται νά εὐαισθητοποιήσουν καί νά συνειδητοποιήσουν τούς 
ἀκροατές ἤ ἀναγνῶστες τοῦ κειμένου τῆς θείας λειτουργίας γιά 
τόν διπλό σκοπό γιά τόν ὁποῖο γράφηκαν: 1. τήν προσευχή τοῦ 
σώματος τῆς Ἐκκλησίας γιά συμπαν τικήκαθολική μεταμόρφωση 
καί 2. ἀφόρμηση περιβαλλον τικῆς εὐαισθητοποίησης καί ἀγωγῆς 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος (ςολδᾶτος, 2014).
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κεΦάλάιό εκΤό

η λειΤόΥΡΓιά ΤΩΝ κάΤηΧόΥμεΝΩΝ

Ἀρχή τῆς λειτουργίας εἶναι ἡ ἐκφώνηση «εὐλογημένη ἡ Βασιλεία 
τοῦ πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου πνεύματος» καί πέρας 
αὐτῆς οἱ εὐχές ὑπέρ τῶν κατηχουμένων. Ἐπίσης περιέχει τήν μικρή 
εἴσοδο, τά ἀν τίφωνα καί τά εἰρηνικά. Ἐνῶ πρός τήν περαίωσή της 
τά ἀναγνώσματα Ἀποστόλου καί εὐαγγελίου, τό κήρυγμα καί τήν 
ἐκτενῆ δέηση.

6.1 Ἡ ἔναρξη (εὐλογημένη ἡ Βασιλεία...)

εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ ἄνθρωπος μέσα στήν εὐχαριστία δέν βλέπει τόν φυσικό κόσμο 
ὡς ἀν τικείμενο, ὡς πρᾶγμα, τό ὁποῖο μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖ 
ἐγωκεν τρικά καί ἀνεξέλεγκτα, ἀλλά ὡς τόν μεγάλο ἀδελφό, ὁ ὁποῖος 
συμπαρίσταται ἀπό κοινοῦ στήν πορεία πρός τήν ἐσχατολογική 
ὁλοκλήρωση. ςτήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική θεολογία, ἡ ἐσχατολο
γία δέν ἀσχολεῖται μέ τό τέλος τοῦ κόσμου, ἀλλά μέ τό μέλλον τοῦ 
κόσμου μου. Ὑπ’ αὐτό τό πρῖσμα εἶναι ἐξόχως σημαίνουσα ἡ σχέση 
τῶν ἐθνῶν μέ τό φυσικό περιβάλλον στό ἄμεσο καί τό ἀπώτερο 
μέλλον. προφανῶς εἶναι ἀναγκαῖο νά ἀναζητηθοῦν σταθεροί τρό
ποι σωστῆς συμπεριφορᾶς τῶν κάθε μορφῆς συλλογικοτήτων ἔναν
τι τοῦ φυσικοῦ περιβάλλον τος. Δηλαδή νά διαμορφωθεῖ περιβαλλον
τικό ἐσχατολογικό ἦθος (Ἀραβαν τινός, 2013).

6.2 Τό αἴτημα τῆς εἰρήνης (εἰρηνικά)

Ἐν εἰρήνῃ τοῦ κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης … 
Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου…

Ἡ Ἐκκλησία στά «εἰρηνικά» της –στήν ἀρχή κάθε θείας λει
τουργίας– δέεται γιά καιρούς εἰρηνικούς (=εὐνοϊκούς). Ἀπεύχεται 
γιά καταιγίδες, πλημμύρες, ἀνομβρία, παγετούς καί καύσωνες καί 
εὔχεται: «Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαν τος κόσμου…», «Ὑπὲρ 
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εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς, καὶ καιρῶν εἰρη
νικῶν…», «Ὑπὲρ πλεόν των, ὁδοιπορούν των, νοσούν των», «ἀπὸ 
πάσης θλίψεως ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης…». πρόκειται δηλαδή, 
γιά σειρά αἰτημάτων πού βρίσκον ται ὅλα συγκεν τρωμένα (ςυναπτή) 
καί μέ τά ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία: «πάν τας συνάπτει καὶ ὑπὲρ ἁπάν των 
εὔχεται» γιά ἀποκατάσταση τῆς λειτουργικότητας τῆς φύσης στό 
ἀρχέτυπο κάλλος της (Βαρθολομαῖος, 2002: 193). όἱ εὐχές τῆς θ. 
λειτουργίας π.χ. ὡς τό κατεξοχήν «ἀειφορικό» βιβλίο τῆς Ἐκκλη
σίας μπορεῖ νά ἀξιοποιηθεῖ καί νά ἀποτελέσει πηγή ἔμπνευσης, 
περιβαλλον τικοῦ ἤθους καί προσανατολισμοῦ. Ἡ συναισθηματική 
αὐτή σύνδεση τοῦ ἀτόμου μέ τό περιβάλλον του, πού ἀναφέρει ὁ 
Wahlstrom (1997) ἐπιτυγχάνεται ἔτσι, μέ τόν καλύτερο δυνατό τρό
πο, προσφέρον τας οἰκολογική εὐαισθητοποίηση καί ὑπευθυνότητα 
ἀπέναν τι στό κοινωνικό καί φυσικό περιβάλλον (Wahlstrom, 1997, 
στό παπαβασιλείου, 2011: 110). Ἄλλωστε τό συναίσθημα ὑπερτερεῖ 
τῆς γνώσης (Γεώργας, 1995).

 Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γνωρίζει μιά ἄλλη μορφή ἐκπαίδευσης 
γιά τήν ἀειφορία, τήν βιωματική μάθηση καί ἐμπειρία, τήν «καρδια
κή» ‘κατήχηση’ πού ἀποτελεῖ τό κέν τρο τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης 
(θεοδώρου, 1986: 27˙ 195209). Ἡ οἰκολογική ἀγωγή γιά τήν Ἐκκλη
σία ἀκολουθεῖ τήν «μυσταγωγική» ὁδό, πού ὁδηγεῖ μέσῳ τῆς «μυ
στηριακῆς ζωῆς» στήν βίωση τῆς πραγματικότητας τοῦ Τριαδικοῦ 
θεοῦ καί μέσα ἀπό αὐτή στήν θεοκεν τρική θεώρηση τοῦ φυσικοῦ 
κόσμου καί τῆς ζωῆς. Ἡ θεοκεν τρική αὐτή ὀπτική τοῦ φυσικοῦ 
κόσμου ὑπαγορεύει ἄλλο «σεβαστικό χειρισμό» τῆς κτίσης ὡς «ὑλι
κό τεκμήριο τῆς ὕπαρξης καί βουλήσεως τοῦ θεοῦ» (όἰκονόμου, 
1994: 257258). Ἡ ἔννοια τῆς ἀειφορίας περιλαμβάνει ὄχι μόνο τό 
περιβάλλον ἀλλά ἐπίσης ζητήματα ὅπως ἡ φτώχεια, ἡ ὑγεία, ἡ 
ἀσφάλεια τῶν τροφίμων, ἡ δημοκρατία, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα 
καί ἡ εἰρήνη. Ἡ ἀειφορία, εἶναι σέ τελική ἀνάλυση μιά ἠθική ἐπι
ταγή στήν ὁποία ἡ πολιτισμική ποικιλότητα καί ἡ παραδοσιακή 
γνώση πρέπει νά ἀπολαμβάνουν τόν ἀπαιτούμενο σεβασμό (UNESCO 
EPD, 1997 στό Δημητρίου, 2014).

Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων 
τοῦ θεοῦ Ἐκκλησιῶν καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ κυρίου 
δεηθῶμεν.

κατά τόν Ἀϊνστάιν, τό πιό ἀκατανόητο πρᾶγμα σχετικά μέ τό 
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σύμπαν εἶναι ὅτι τό σύμπαν εἶναι κατανοητό. Τό μεγάλο ὅμως αὐτό 
αἴνιγμα ἐξηγεῖται μέ τήν βαθιά συγγένεια πού ὑπάρχει ἀνάμεσα στό 
σύμπαν καί τόν ἄνθρωπο: Τό σύμπαν καί ὁ ἄνθρωπος ἔχουν τήν 
ἴδια ἀρχή καί καταγωγή (κον τόπουλος, 1984). Ὁ ἄνθρωπος ὅμως 
ἔχει συνείδηση τοῦ ἑαυτοῦ του καί τοῦ κόσμου. Δέν μπορεῖ ἄλλωστε 
νά ἔχει συνείδηση τοῦ ἑαυτοῦ του, χωρίς νά ἔχει συνείδηση τοῦ 
κόσμου καί τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου (ςτανιλοάε, 1990). 

Τό σύμπαν διαθέτει προσωπικότητα καί λογικότητα, καί μάλιστα 
ὄχι μόνο μέ ὅρους ἀλληγορίας. πρόκειται δηλαδή γιά μιά κοσμική 
πολυπλοκότητα, ἡ ὁποία δέν καθορίζεται ἀπό ἕνα ἄκαμπτο νομο
εκτελεστικό μηχανισμό ἀλλά εἶναι προϊόν ἀγάπης καί ἐλευθερίας 
(Τερέζης, 2008). Δημιουργών τας τήν κτίση ὁ θεός εἶναι σάν νά 
δημιουργεῖ τόν ἑαυτό Του μέ ἕναν ἄλλο τρόπο. μέσα στήν κτίση 
γίνεται ὁ ἴδιος εἰκόνα τοῦ ἑαυτοῦ Του, κατά τέτοιο τρόπο ὥστε νά 
εἰσέρχεται σ’ αὐτήν ἔσωθεν (Sherrard, 1987). Τό σύμπαν διέπεται 
ἀπό τήν ἀνθρωπική ἀρχή, δηλαδή δημιουργήθηκε καί ὑπάρχει χάριν 
τοῦ ἀνθρώπου. μπορεῖ νά εἶναι ἀπειροελάχιστος μέσα στό ἀχανές 
σύμπαν, ἐν τούτοις τό τελευταῖο λαμβάνει νόημα ἀπό τήν παρουσία 
τοῦ ἀνθρώπου, ἀσχέτως ἐάν ὁ ἴδιος κατέστη στήν συνέχεια δυνά
στης τῆς κτίσεως (καποδίστριας, 2014: 7374).

όἱ ἐπιστημονικές διαπιστώσεις καί παραδοχές τῶν περιβαλλον
τιστῶν σέ θέματα σχέσεων ἀνθρώπου, θεοῦ καί κόσμου, ὁδηγοῦν 
στήν κατανόηση τῆς περί ἑνότητας τῶν ἀνθρώπων καί τῆς ἀδιά
λειπτης ἐκκλησιαστικῆς προσευχῆς ὑπέρ τῆς τῶν πάν των ἑνότητος. 
Ἐφόσον οἱ εἰδικοί ὁμιλοῦν γιά ἕνα μακροπρόθεσμο ἐπηρεασμό ὁλό
κληρου τοῦ πλανήτη ἀπό τίς ἀνθρώπινες πράξεις, τό ἴδιο συμβαίνει 
καί μέ τίς πνευματικοῦ βεληνεκοῦς πράξεις. Ἡ ἑνότητα σ’ αὐτή τήν 
περίπτωση δέν καταργεῖ τό πρόσωπο καί τήν ἰδιαιτερότητά του. 
(Βαρθολομαῖος, 2002, ὁμιλία στήν Ραβέννα) (αὐτό πάει καί στήν 
ἑνότητα της πίστεως).

6.3 Ἡ μεγάλη συναπτή (προσευχή)

Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου …...

Ἦθος καί σεβασμός πρός τό φυσικό περιβάλλον προσφέρεται 
ἀπό τήν αἰσθητική πού ἀνέπτυξε ἡ καλλιέργεια τῶν τεχνῶν μέσα 
στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ Ὀρθόδοξη ἀρχιτεκτονική μέ τά καλ
λιτεχνικά της ἀριστουργήματα εἶναι τέλεια ἐναρμονισμένη τόσο μέ 
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τήν ἀνθρώπινη αἰσθητική ὅσο καί μέ τό φυσικό τοπίο, τό ὁποῖο 
ὅμως δέν ἀλλοιώνει. Ἀπεναν τίας γεμίζει ἀπό ὀμορφιά καί χάρη (ςτύ
λιος, 1987: 22).

Ἐξαίρετα δείγματα ὡραιότητας, μέ ἀπόλυτο σεβασμό στήν ὕλη, 
ἀποτελοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι ναοί –εἰδικά παλαιότερης ἐποχῆς– τόσο 
γιά τήν ἀρχιτεκτονική ὅσο καί γιά τήν ἐξωτερική τους διακόσμηση. 
όἱ πρῶτες ὗλες καί τά οἰκοδομικά ὑλικά λαμβάνον ταν ἀπευθείας 
ἀπό τήν φύση καί οἱ ἀρχιτέκτονες μεριμνοῦσαν γιά τό «δέσιμο» τοῦ 
ναοῦ μέ τό φυσικό τοπίο καί ποτέ γιά τό ἀν τίστροφο, τήν ἐπιβολή 
δηλ. τοῦ κτίσματος στόν χῶρο (μαρκαν τώνης, 2011: 6667).

Τό ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει ἀκόμα καί σήμερα μέ τά περισσότερα 
ἐξωκλήσια καί μοναστήρια τῆς πατρίδας μας νά στολίζουν τήν 
ὕπαιθρο καί νά ἀποτελοῦν ἰσόρροπη σύνθεση ἀπόλυτα ἐναρμονι
σμένη μέ τό φυσικό τοπίο. Ἡ Ἐκκλησία εὐλογών τας τήν πρόοδο 
μέσῳ τῆς τέχνης καί τοῦ πολιτισμοῦ εὔχεται καί γιά κάθε ἄλλη κα
τασκευή ὠφέλιμη στόν ἄνθρωπο. ςυμβάλλει, ἔτσι στήν ἐκπλήρωση 
τοῦ σκοποῦ γιά τόν ὁποῖον δημιουργήθηκε. άὐτή ἡ συμβολή γίνε
ται εὔκολα κατανοητή στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ σέ κάθε 
εἰρηνικό ἔργο ἡ καρδιά τό νιώθει, σκιρτᾶ καί ξεχειλίζει ἀπό χαρά 
καί ἀγαλλίαση (Ψαλμ. 144, 9: 17˙ 137, 8˙ Ψαλμ. 106, 22˙ Τωβίτ 12, 
22). ςτήν περίπτωση αὐτή ὁ ἄνθρωπος μιμεῖται καί συνεχίζει τό 
δημιουργικό ἔργο τοῦ θεοῦ πού εἶναι τέλειο, σοφό, γεμᾶτο καλο
σύνη καί ἀγάπη (Γέν. 1, 31˙ Ψαλμ. 103ος). 

Ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν…Ὑπὲρ τοῦ ἀρχι
επισκόπου ἡμῶν... 

Ἡ θεία λειτουργία ἀποτελεῖ τό κριτήριο μεταξύ τῆς αὐθεν τικῆς 
σχέσης μέ τήν συμμετοχή τοῦ ἀνθρώπου στήν ἐμπειρία τοῦ γεγο
νότος καί τήν καταγραφή τῆς ἐμπειρίας αὐτῆς, ἡ ὁποία εἶναι πάν
τοτε ἐκκλησιαστική. ςτήν θεία λειτουργία ἡμῖν δὲ σύμφωνος ἡ γνώ
μη τῆς εὐχαριστίας καὶ ἡ εὐχαριστία βεβαιοῖ τὴν γνώμην καί μάλι
στα γύρω ἀπό τόν Ἐπίσκοπο ἵνα ἀσφαλὲς ἦ καὶ βέβαιον πᾶν ὃ 
πράσσεται. Ἡ ἀνάμνηση αὐτή ἀποτελεῖ ἀνάμνηση καί μαρτυρία 
κάθε χριστιανοῦ γιά τόν Δημιουργό καί τήν δημιουργία (Ζορμπᾶς, 
1998: 40).

όἱ χριστιανοί, ὅπως συνηθίζον ταν ἀπό τίς πρῶτες εὐχαριστιακές 
συνάξεις, δέν πηγαίνουν μόνοι τους στήν Ἐκκλησία, ἀλλά μεταφέ
ρουν μέ ξεχωριστό σεβασμό καί εὐλάβεια τά δῶρα τῆς δημιουργίας 
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γιά νά τά παραδώσουν στόν προεστῶτα τῆς θείας εὐχαριστίας, 
δη  λαδή στόν Ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος στήν συνέχεια ἔρχεται νά τά 
«ἀναφέρει» εὐχαριστιακά καί δοξολογικά στόν Τριαδικό θεό (Ζα
χαράκης, 2007: 2).

Ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως καὶ χώρας καὶ τῶν πί
στει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ κυρίου δεηθῶμεν.

Ἡ οἰκοδόμηση εἶναι μιά φυσική ἐπιθυμία τοῦ δημιουργικοῦ 
ἀνθρώπου καί ὡς τέτοια βρίσκεται μέσα στούς ἄξονες τῆς θείας 
όἰκονομίας (λΒθ, 1980: 719). Ὁ οἶκος, ὡς χῶρος ἀνθρώπινος ἔμ
πνευσης καί δημιουργίας –ἀκόμα καί ὡς σύνδεσμος ὁρατῆς καί ἀό
ρατης κτίσης– μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς σύμπαν «ἐν σμικρῷ» μέσα 
στόν ὁποῖο κρύβεται τό ἀχανές σύμπαν σέ ἀλληλεπίδραση μέ τόν 
ἄνθρωπο. άὐτό τό «οἰκοδόμημα» πρέπει νά ἔχει ὡς θεμέλιο τόν 
Χριστό («λίθος ἀκρογωνιαῖος») (ά΄ κορ. γ΄, 9) καί μαζί μέ τίς ὑπό
λοιπες πέτρες τῆς οἰκοδομῆς (μέλη τῆς οἰκογένειας) ὅλοι μαζί 
προσδένονται στήν κύρια καί ἑνιαία οἰκοδομή (ά΄ πέτρ. β΄, 4).

Τό κτίσιμο οἰκίας (δομημένο περιβάλλον) εἶναι ἡ κατασκευή ἑνός 
μικρόκοσμου πού ἀποτελεῖ μικρογραφία τοῦ σύμπαν τος κόσμου. 
θεωρεῖται πολύτιμο ἀγαθό, κέν τρο οἰκογενειακό καί λίκνο κοινω
νικό (άἰκατερινίδης, 2011: 9). μέ τό χτίσιμο οἰκίας ὁ ἄνθρωπος 
γινόταν μιμητής τῶν θεῶν, ἕνας μικρός θεός καί ὁ ἴδιος, ἀφοῦ ἔβα
ζε τάξη στό περιβαλλον τικό «χάος» (Ἰωαννίδης, 1982: 8). Ὁ οἶκος 
«εἶναι ὁ φυσικός χῶρος ὅπου ἡ φύση ἐξανθρωπίζεται» (μερακλῆς, 
2004: 32). Ἔτσι, γεννήθηκε ἡ «πόλις» πού δέν ἦταν μόνο μιά οἰκο
δομική ὀν τότητα ἀλλά σύνθεση ὅλων τῶν συνεπιδρών των κοινω
νικῶν παραγόν των (Despotopoulos, 1997: 20˙ Δρακᾶτος, 1997: 752
754, 761).

Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμα
λώτων καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν…

Ἡ Ἐκκλησία ἀφουγκράζεται τό πνεῦμα τῶν καιρῶν καί ἀκο
λουθών τας τίς νέες τεχνολογίες, τήν ἀνάπτυξη τῶν νέων ἐπαγγελ
μάτων καί τήν ἀλλαγή τῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς δέν μπορεῖ παρά νά 
ἔχει συν τάξει καί σύγχρονες εὐχές μέ τίς ὁποῖες ἐπικαλεῖται τήν 
παρέμβαση καί τήν εὐλογία τοῦ θεοῦ (θεοδώρου, 2004: 2426). 
Ἀνάλογη σημασία στήν σύγχρονη ζωή (ὅπως καί ἡ ἐφεύρεση τῶν 
πλοίων) ἔχει καί ἡ ἐφεύρεση τοῦ τροχοῦ, ὁ ὁποῖος ὁδήγησε στήν 
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ἐφεύρεση τῶν τροχοφόρων ὀχημάτων καί στήν ἐν γένει ἀνάπτυξη 
τοῦ ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ (Τζέρπος, 2004: 157). Δίνεται μ’ αὐτό 
τόν τρόπο ἡ ἀφορμή νά ἐπαναπροσδιορίσει ὁ ἄνθρωπος τήν σχέση 
του μέ τήν φύση καί νά ἐπανατοποθετηθεῖ μέσα σ’ αὐτή. μέσα ἀπό 
τά φαινόμενα αὐτά ὁ ἄνθρωπος ταρακουνιέται, ταπεινώνεται καί 
ἀφυπνίζεται παιδαγωγούμενος γιά τό δικό του συμφέρον. Ὁ πόνος 
(τῶν φυσικῶν καταστροφῶν) σμιλεύει καί τελειοποιεῖ τόν ἀταπεί
νωτο καί ἀπείθαρχο ἐγωιστήν ἄνθρωπο πού ἀποκτᾶ αὐτογνωσία, 
διάκριση καί φιλότιμο γιά μετάνοια ξεπερνών τας τόν ἀτομισμό του 
(μωϋσῆς, Ἁγιορείτης, 2008).

Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς, καὶ 
καιρῶν εἰρηνικῶν…

Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου 
καὶ ἀνάγκης…

Τρανή ἀπόδειξη ὅτι δέν προσευχόμαστε στήν λειτουργία μόνο 
γιά ὅσα ἀφοροῦν τήν ψυχή, ἀλλά καί γιά ὅσα ἀγαθά σχετίζον ται μέ 
τό σῶμα μας, εἶναι καί τό αἴτημα γιά τούς εἰρηνικούς καιρούς. Ἡ 
ἰσορροπία στήν φύση, ἡ γαλήνη τῶν καιρικῶν φαινομένων, ἡ φυ
σιολογική ἐναλλαγή τῶν ἐποχῶν, ἡ ἀπαραίτητη βροχή καί ἡ κα
τάλληλη θερμοκρασία, εἶναι βασικές προϋποθέσεις γιά τήν ἐπιβίω
ση τοῦ ἀνθρώπου (θεοδώρου, 2000).

Ζῶν τας ἡ Ἐκκλησία ἐπί αἰῶνες κον τά στόν ἀγρότη καί τόν ναυ
τικό, δείχνει ἰδιαίτερη εὐαισθησία γιά τήν φθορά καί τήν δυσαρμο
νία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλον τος. Ἔχον τας ὑπόψη τίς φοβερές συ
νέπειες, οἰκονομικές καί βιοτικές, πού προκαλοῦν οἱ φυσικές κατα
στροφές στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου, συμπαρίσταται στήν ἀγωνία του 
καί τούς κινδύνους του (Ζορμπᾶς, 1998: 159).

Ἡ Ἐκκλησία, πέρα ἀπό τήν καθημερινή της μνεία καί χρήση τοῦ 
φυσικοῦ κόσμου στήν θεία λατρεία, κατά τήν ὁποία εὔχεται καί 
προσεύχεται ἀδιαλείπτως παρακαλών τας τόν κύριο νά προστατεύ
σει τήν ἀνθρωπότητα, τήν κτίση ὁλόκληρη, ἀπό φυσικές καταστρο
φές, λοιμούς, λιμούς, σεισμούς καί καταπον τισμούς, συνεχίζει καί μέ 
ποικίλους ἄλλους τρόπους τόν ἀγῶνα της ἐναν τίον τῆς κρίσεως 
αὐτῆς. Ἡ ἴδια ὡς συνεχιστής τῆς ζωῆς καί τοῦ βιώματος τῶν ἁγίων 
της προβάλλει καί ἐφαρμόζει τό βίωμα αὐτό μέ συγκεκριμένες θέσεις 
καί ἐνέργειες (μπαλατσούκας, 1996: 181182). Ἰδιαίτερα μάλιστα 
στίς μέρες μας πού ἡ ἀνησυχία γύρω ἀπό τά οἰκολογικά θέματα 
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εἶναι αὐξημένη, ἡ θεολογική δέ σκέψη δείχνει γι’ αὐτά ξεχωριστό 
ἐνδιαφέρον, γιατί ἀκριβῶς οἱ τραγικές συνέπειες κάθε οἰκολογικῆς 
κρίσης ἔχουν τό θλιβερό ἀν τίκτυπό τους στήν παγκόσμια εἰρήνη 
καί τόν ἄνθρωπο (όἰκονόμου, 1994).

Ἡ ὀρθόδοξη παράδοση ἀγκαλιάζει τόν ἄνθρωπο σέ κάθε στιγμή 
τῆς ζωῆς του μέ τίς αἰτήσεις αὐτές. Ἀν τιμετωπίζει εἰρηνικά τούς 
φυσικούς κινδύνους καί προσεύχεται γιά τήν ἄρση τῶν κινδύνων 
ὅπως οἱ ξηρασίες, ἡ ἀνομβρία, οἱ ἀρρώστιες, ἡ πείνα, οἱ σεισμοί. Ἡ 
κτίση ὁλόκληρη ἐλευθερώνεται μ’ αὐτόν τόν τρόπο, ἀπό τήν δου
λεία τῆς φθορᾶς καί στήν συνέχεια ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο κομμά
τι τῆς ἐλευθερίας τοῦ θεοῦ (Ζορμπᾶς, 1998: 38).

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου δεσποίνης 
ἡμῶν, θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου μαρίας, …

κατέχον τας ἡ παναγία περίοπτη θέση τιμῆς καί προσκύνησης 
στήν λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, θά μποροῦσε νά χαρακτηρι
σθεῖ ὡς ἡ πρώτη καί καλύτερη ἐκφραστής τοῦ οἰκολογικοῦ πνεύ
ματος καί μάλιστα τῆς λεγομένης θεολογίας τοῦ περιβάλλον τος. 
Ὄν τας ἡ ἴδια ὡς ἄνθρωπος μέ σῶμα καί ψυχή, καταφάσκει τήν 
πρόσκληση τοῦ οὐρανοῦ καί δίχως δεύτερη σκέψη παραχωρεῖ ὅλη 
της τήν ὕπαρξη, ὥστε μέσῳ αὐτῆς, νά σαρκωθεῖ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ. 
Ἡ ὑλικότητά της δέν ἀποτελεῖ πρόβλημα ἤ ἐμπόδιο γιά τόν θεό.

ςύμφωνα μέ τόν καποδίστρια (2006), ὁ θεάνθρωπος ἔλαβε σάρ
κα καί ὀστᾶ ἀπό τήν ἁγνή κόρη τῆς Ναζαρέτ καί εἰσῆλθε δι’ αὐτῆς 
στήν ἀνθρωπότητα, μέ στόχο ὄχι μονάχα τήν διόρθωση τῆς προ
πατορικῆς ἀστοχίας, ἀλλά κυρίως τήν καταξίωση τῶν πάν των στήν 
μέλλουσα δόξα τῶν Ἐσχάτων. Ἔτσι, τό σῶμα τῆς παναγίας καθί
σταται Ὡραία πύλη, διά τῆς ὁποίας εἰσοδεύει ὁ θεός στήν κτίση 
του. Τό «κατ’ εἰκόνα» εἶχε παλαιόθεν ἀμαυρωθεῖ τραγικότατα, ἡ 
ὑλικότητα εἶχε δαιμονιωδῶς σκοτισθεῖ καί ἀποπροσανατολισθεῖ, 
γενόμενη ἔτσι σκιῶδες παραπέτασμα πρός τήν θέα τῆς πραγματικῆς 
ἀλήθειας τῶν ὄν των. Τό σῶμα τῆς θεοτόκου καί τό σῶμα τοῦ Χρι
στοῦ, ἰδιαίτερα τό τελευταῖο μέ τήν Ἀνάσταση, εἶναι ἡ ὑπέρτατη 
δικαίωση τῆς ὕλης σάν περιβάλλον τοῦ θεοῦ. (Ἅγιος μάξιμος, στό 
ςτύλιος, 1987).

…καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ θεῷ παραθώμεθα.

Ἡ υἱοθέτηση τοῦ ἀσκητικοῦ τρόπου ζωῆς, ὁ ὁποῖος εἶναι βαθύ
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τατα ἀν τικαταναλωτικός, ἀπό τόν σύγχρονο ἄνθρωπο μπορεῖ νά 
συμβάλλει στήν θεραπεία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλον τος ἀπό τίς πλη
γές, τίς ὁποῖες οἱ ἄνθρωποι ἔχουν συσσωρεύσει σ’ αὐτό, μέσα στήν 
πορεία τοῦ χρόνου. Ἡ ἄσκηση ὡς πράξη ἐλεύθερης αὐτοπαραίτη
σης τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τίς τεχνητές ἀνάγκες καί τίς περιττές ἀπαι
τήσεις καθίσταται ὁ ἐνδεδειγμένος τρόπος ἀν τιμετώπισης τῆς 
ὑλικῆς δημιουργίας (Ζαχαράκης, 2007: 6).

6.4 Τά ἀν τίφωνα

Ἔτι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ κυρίου δεηθῶμεν.

Ἐάν οἰκολογία χωρίς εἰρήνη σημαίνει κρίση καί καταστροφή, τότε 
οἰκολογία μέ εἰρήνη εἶναι ἡ ἄρση τῆς κρίσης μέ κύριο ἄξονα τήν 
προσπάθεια γιά τήν εἰρήνευση τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ φυσικοῦ κό
σμου. ςημαίνει πρωτίστως ὅτι ἡ κτίση γίνεται τόπος ἐπανασυνάν
τησης θεοῦ καί ἀνθρώπου καί κατόπιν τούτου, ὅτι ὁ φυσικός κόσμος 
γίνεται τό σπίτι τῆς συναδέλφωσης μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. όἰκολο
γία γιά τήν εἰρήνη σημαίνει οὐσιαστικά τήν ἁρμονική συμβίωση τοῦ 
κοινοῦ, ἀτομικοῦ καί οἰκολογικοῦ καλοῦ (Νικολαΐδης, 1996: 19).

Ὅτι σὸν τὸ κράτος καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ 
δόξα… 

Ἡ κτίση δέν ἀνήκει σέ μᾶς ἀλλά στόν θεό. εἶναι ὁ μόνος ἰδιο
κτήτης. Ἐνεργών τας μέ τήν σκέψη αὐτή φέρνουμε τήν κτίση σέ 
κοινωνία μέ τόν θεό. καί ὄχι μόνο τήν βλέπουμε νά ἐλευθερώνεται 
ἀπό τούς φυσικούς περιορισμούς της καί νά μετατρέπεται σέ φορέα 
ζωῆς ἀλλά ἀναγνωρίζουμε καί τήν ἱερότητά της, ἐφόσον τήν μετα
χειριζόμαστε μέ σεβασμό καί εὐλάβεια, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς θείας 
ἐνέργειας.

μέ τήν ἀσκητική χρήση τοῦ κόσμου ὁ ἄνθρωπος παραιτεῖται 
ἀπό τόν ἐγωκεν τρισμό καί τήν ἀπαίτησή του νά ὑποτάσσει τά πάν
τα πρός τό ἀτομικό του συμφέρον. μ’ αὐτή τήν ἔννοια στήν Ὀρθό
δοξη πίστη ὁ ὑλικός κόσμος ἀν τιμετωπίζεται, ὄχι ἁπλῶς ὡς μέσο 
ἐπιβίωσης, ἀλλά ὡς ὁ χῶρος ἐκεῖνος μέσα στόν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος 
ἀγωνίζεται νά συμμετάσχει στήν ἐγκαθίδρυση τῆς Βασιλείας τοῦ 
θεοῦ. άὐτό σημαίνει πώς ὁ κόσμος δέν πρέπει ἁπλῶς νά βελτιώνε
ται ἀλλά διαρκῶς νά μεταμορφώνεται, ὥστε νά διαμορφωθεῖ ἕνας 
ἀναστάσιμος πολιτισμός στόν ὁποῖο ἡ συμμετοχή τοῦ ἀνθρώπου 
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θά ὁδηγήσει στήν θέωση τόσο τήν ἀνθρώπινη φύση του ὅσο καί τά 
ἔργα της (ςολδᾶτος, 2014).

…χορηγῶν ἡμῖν ἐν τῷ παρόντι αἰῶνι τὴν ἐπίγνωσιν τῆς σῆς ἀλη
θείας καὶ ἐν τῷ μέλλοντι ζωὴν αἰώνιον χαριζόμενος.

Ἡ θρησκεία καί ἡ ἐπιστήμη συναν τῶν ται στό ἐρώτημα γιά τόν 
θεό, τόν ἄνθρωπο, τόν κόσμο, ἄν καί ὁρμῶν ται ἀπό διαφορετικές 
ἀφετηρίες καί ἔχον τας διαφορετικές προοπτικές, μέ κοινή πάν τως 
ἀγωνία γιά τήν ἀλήθεια, στήν ὁποία οὐσιαστικότερο στοιχεῖο ὑπῆρξε 
ἡ ὀρθή ἑρμηνεία τῆς σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν θεό καί τόν 
κόσμο. Ἐάν περιφρονηθεῖ ὁ θεός, ἐξαχρειώνεται ἡ εἰκόνα Του στό 
πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου. Ἐάν περιφρονηθεῖ ὁ κόσμος, ἀπογυμνώνει 
ὁ ἄνθρωπος τήν ὕπαρξή του ἀπό τήν ὡραιότητα τοῦ κόσμου. Ἐν 
τέλει, ἀκρωτηριάζεται ἡ ἀλήθεια γιά τόν ἄνθρωπο καί ἡ αὐθεν τική 
του σχέση μέ τόν θεό καί τόν κόσμο (Βαρθολομαῖος, 2002).

όἱ ἐπιστημονικές μέθοδοι καί τά ἐξ αὐτῶν ἐπιτεύγματα δέν ὑπερ
βαίνουν τήν ἀλήθεια τῶν ὄν των. Ἀπαιτεῖται ἡ μαρτυρία, ἡ ἀποκά
λυψη καί ἡ καταγγελία τῶν αἰτίων πού προκαλοῦν τά ἐπιστημονικά 
φαινόμενα. όὕτως ἤ ἄλλως, ἡ ἀναζήτηση καί ἡ ἐπίγνωση τῆς ἀλή
θειας ὡς θεογνωσίας, ἀνθρωπογνωσίας καί κοσμογνωσίας, ἀποτελεῖ 
θεία ἐν τολή (καποδίστριας, 2014: 84).

6.5 Ἡ εἴσοδος μέ τό εὐαγγέλιο (μικρή εἴσοδος)

Δέσποτα κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, ὁ καταστήσας ἐν οὐρανοῖς τάγμα
τα καὶ στρατιὰς ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων εἰς λειτουργίαν τῆς σῆς 
δόξης…

κάνον τας λόγο γιά λειτουργικότητα, δέν ἐννοεῖται ἡ τελετουρ
γία, ἀλλά ἡ δυναμική καί ἀτέρμονη κίνηση πρός τήν βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν. άὐτό σημαίνει ὅτι κάθε τί πού πράττει ὁ ἄνθρωπος ἐπί 
τῆς γῆς, ἀφορᾶ τόν οὐρανό καί κάθε ἀν τιμετώπιση τοῦ πλησίον καί 
τοῦ περιβάλλον τος, εἶναι ἀνάγκη νά τήν διακρίνει ἡ παραδοχή ὅτι 
ἐμπεριέχουν τό ἴδιο τό σημάδι τοῦ θεοῦ (Χρυσσαυγῆς, 2007).

6.6 Ὁ τρισάγιος ὕμνος

Ὁ θεὸς ὁ ἅγιος, ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος, …. ὁ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος 
εἰς τὸ εἶναι παραγαγὼν τὰ σύμπαντα· ὁ κτίσας τὸν ἄνθρωπον κατ’ 
εἰκόνα σὴν καὶ ὁμοίωσιν καὶ παντί σου χαρίσματι κατακοσμήσας.
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Ἐμφανής ἡ κατάδειξη τῆς δημιουργικῆς δύναμης τοῦ παν το
δύναμου καί πάνσοφου κτίστη. Ὁ θεός ἐνεργεῖ μόνος του καί δη
μιουργεῖ τόν κόσμο ἀπό τό μή ὄν. Ἡ κτίση, ἡ ὁποία δέν προϋπῆρχε 
καί δέν προέρχεται ἀπό τήν θεία οὐσία δέν εἶναι αὐθύπαρκτη, ἀλλά 
ἀν τίθετα εἶναι σέ ἀπόλυτη ἐξάρτηση ἀπό τόν Δημιουργόθεό (μα
τσούκας, 1985: 147151). Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου εἶναι ἀποτέλε
σμα τῆς προσωπικῆς δημιουργικῆς θέλησης τοῦ θεοῦ. Ἡ παρουσία 
τοῦ θεοῦ στήν κτίση δέν περιορίζεται στήν περίοδο τῆς δημιουρ
γίας, ἀλλά συνεχίζεται καθώς ἐπεμβαίνει διαρκῶς στήν ἱστορία. Ὁ 
θεός ἐνδιαφέρεται γιά τήν κτίση καί ἀποτελεῖ ἐγγύηση γιά τόν 
ἄνθρωπο ὅτι δέν θά ἐπανέλθει ἡ ἀρχική χαώδης κατάσταση, ἡ ὁποία 
θά σημάνει καί τήν καταστροφή τοῦ ἀνθρώπινου γένους (καϊμάκης, 
1999: 3738).

όἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀνέπτυξαν πρῶτοι μιά θεολογία τοῦ 
περιβάλλον τος, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἡ δημιουργημένη ἀπό τόν 
θεό κτίση πλάστηκε γιά νά συνυπάρχει ἁρμονικά μέ τόν ἄνθρωπο, 
ὁ ὁποῖος κυριαρχεῖ ἀλλά ἐπίσης ἀποτελεῖ μέρος της, τήν ἀγαπᾶ καί 
τήν διαφυλάσσει (ςινάκος, 2003: 3839). Ὁ Ἅγιος μάξιμος ἀναφέ
ρεται στόν κόσμο σάν μιά «κοσμική λειτουργία», ἕναν ὑπέροχο 
βωμό στόν ὁποῖο προσφέρουν λατρεία οἱ ἄνθρωποι μέ δοξολογία 
καί εὐχαριστία. Ὁλόκληρος ὁ κόσμος ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα οὐσιῶδες 
καί βασικό μέρος αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ ὕμνου (Χρυσαυγῆς, 2002). Ὁ 
ἄνθρωπος δέν καλεῖται νά ὁδηγήσει τόν ἑαυτό του μόνο στήν σω
τηρία, ἀλλά καί σύμπασα τήν κτίση, ἡ ὁποία: «ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις 
ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν 
τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ. οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις 
συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν» (Ρωμ. η΄, 2122) καί «ἡ γὰρ 
ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ 
ἀπεκδέχεται» (Ρωμ. η΄, 19).

…ἵνα τὰς σαρκικὰς ἐπιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευμα
τικὴν πολιτείαν μετέλθωμεν…

άὐτή ἡ πρόταση συνεπάγεται μιά νέα πνευματική δημιουργία, 
πού ἡ σημασία της θά εἶναι πρωτότυπη. μιά πνευματική δημιουρ
γία ἡ ὁποία θά βάλει στό κέν τρο τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων σημασί
ες ἄλλες ἀπό τήν ὑπερπαραγωγή καί τήν ὑπερκατανάλωση. Δηλα
δή θά πρέπει νά δημιουργηθεῖ ἕνα νέο ἦθος, τό ὁποῖο θά ξαναβάλει 
στήν θέση της τήν οἰκονομία, οὕτως ὥστε νά γίνουν τά οἰκονομικά 
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ἀγαθά μέσον ἐξανθρωπισμένης διαβίωσης καί ὄχι ὑπέρτατος σκο
πός. πρόκειται γιά τό ἐσχατολογικό ἦθος, τό ὁποῖο μᾶς προσανα
τολίζει σέ ἀσκητική περιβαλλον τική πολιτική (μπέγζος, 1994).

ςτήν σημερινή ἐποχή ἡ μέχρις ἐσχάτων καί χωρίς φραγμούς ἀπο
μύζηση τῆς φύσης μοιάζει μέ ἕνα εἶδος σεξουαλικῆς κατάχρησης καί 
μοιχείας. Ἡ φύση ὡς κτίση θεοῦ προσφέρεται γιά νόμιμη χρήση καί 
προστασία. Ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἱερέας τῆς κτίσεως, δέν ἔχει δικαιώ
ματα ἀπόκτησης, ἀλλά φιλοξενίας καί μάλιστα πεπερασμένης (κα
ποδίστριας, 2014: 56).

6.7 Τά ἀναγνώσματα

Ἡ φύση, κατά τόν Ἅγιο Ἐφραίμ τόν ςῦρο, εἶναι τό δεύτερο βι
βλίο, μετά τήν Ἁγία Γραφή, πού μᾶς ἔδωσε ὁ θεός γιά νά ὁδηγη
θοῦμε στήν θεία θεογνωσία (Χατζηχαμπῆς, 2011). Ἡ θεολογία τῆς 
παλαιᾶς καί τῆς καινῆς Διαθήκης, σύμφωνα μέ τόν Γαλάνη (2008), 
ἔχει νά παρουσιάσει πολλά καί σημαν τικά γιά τό θέμα αὐτό, πρᾶγμα 
τό ὁποῖο ἀγνοοῦν οἱ σημερινοί πάσης φύσεως οἰκολόγοι. όἱ ἀπό
ψεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς δέν εἶναι προϊόν ἐπιστημονικῆς ἔρευνας 
ἀλλά τῆς ἀποκάλυψης τοῦ θεοῦ. Ὁ σκοπός της εἶναι νά δώσει τό 
σωστό τρόπο καί τήν σωστή κατεύθυνση γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀν
θρώπου καί μαζί μ’ αὐτόν καί τοῦ κόσμου.

Τά δύο ἀναγνώσματα, ὁ Ἀπόστολος καί τό εὐαγγέλιο μέ τά 
ὁποῖα κλείνει ἡ ἑνότητα τῆς λειτουργίας τῶν κατηχουμένων, εἶναι 
περικοπές ἀπό τά βιβλία τῆς καινῆς Διαθήκης καί περιέχουν τήν 
διδασκαλία περί πραγματοποίησης τῶν ὑποσχέσεων τοῦ θεοῦ, τόν 
θάνατο καί τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

ςτήν καινή Διαθήκη ὁ Ἰησοῦς ἐμφανίζεται ὡς ὁ Νέος Ἀδάμ. Ὁ 
Νέος Ἀδάμ ἔρχεται ν’ ἀποκαταστήσει τήν σχέση θεοῦ – ἀνθρώπου 
ἡ ὁποία εἶχε διαρραγεῖ. μετά τήν βάπτισή Του, ὁδεύει πρός τήν 
ἔρημο, ὅπου καί παραμένει ζῶν τας ἁρμονικά μέ τά ζῶα καί τά θηρία 
στό φυσικό περιβάλλον τους (μάρκ. α΄, 12). μέ τόν τρόπο αὐτό 
ἐγκαινιάζεται μία νέα πραγματικότητα, κατά τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος 
συμφιλιώνεται μέ τήν φύση. Ἡ νέα ὅμως αὐτή πραγματικότητα θά 
ὁλοκληρωθεῖ στά ἔσχατα, ὅπου θά ὑπάρξει ἡ νέα κτίση, ἕνας νέος 
οὐρανός καί μία νέα γῆ: «καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆ καινήν, 
ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καὶ ἡ θάλασσα 
οὐκ ἔστιν ἔτι» (Ἀποκ. 21, 1). Ἡ ἑρμηνεία τῆς ἐν τολῆς γιά κυριαρχία, 
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πού συναν τᾶται στήν π. Διαθήκη, πρέπει νά γίνει ὑπό τό πρῖσμα 
τῆς αἰώνιας προστασίας της. Ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νά μείνει προ
σανατολισμένος στήν ἐπιτυχία τῆς σωτηρίας του, συνειδητοποιών
τας βέβαια πώς ὀφείλει νά συμβάλλει καί στήν σωτηρία τῆς φύσης.

μέσα ἀπό τήν καινή Διαθήκη καί συγκεκριμένα ματθ. στ΄, 33 
– λουκ. ιβ΄, 31, ὁ ἄνθρωπος παροτρύνεται νά ἀναλάβει τό ἐγχείρη
μα νά ἀποκαταστήσει τήν σχέση του μέ τό φυσικό περιβάλλον, 
ἔχον τας σέ μόνιμη κλίμακα ὡς στόχο του τήν ἔν ταξή του κατά τήν 
μελλον τική κρίση στήν νέα ἐσχατολογική πραγματικότητα τῆς Βα
σιλείας τοῦ θεοῦ. Ὁ ἀνατρεπτικός καί ζωτικός εὐαγγελικός θεολο
γικός λόγος μπορεῖ νά πείσει τόν ἀκραία ὀρθολογιστήν ἄνθρωπο 
τῆς «μεταμον τέρνας καί μετανεωτερικής ἐποχῆς» ὅτι ἀναλαμβανό
μενος ὡς πρόσωπο τήν προσωπική του πνευματική εὐθύνη ἔναν τι 
τοῦ θεοῦ, τῶν ἀνθρώπων καί τῆς ἴδιας τῆς κτιστῆς δημιουργίας, 
μπορεῖ καί πρέπει νά ἐνεργεῖ καί νά λειτουργεῖ ὡς «καλός κἀγαθός 
διαχειριστής» τῆς κτιστῆς δημιουργίας καί ὄχι ὡς ἀδηφάγος οἰκο
κτόνος καί ἄπληστα καταναλωτικός ὀλετήρας καί δυνάστης τῆς 
πλάσης.
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κεΦάλάιό εΒΔόμό

η λειΤόΥΡΓιά ΤΩΝ πιςΤΩΝ

Ἡ λειτουργία τῶν πιστῶν ξεκινᾶ μέ τόν χερουβικό ὕμνο καί ὁλο
κληρώνεται μέ τήν ἀπόλυση. Ἡ τέλεση κατά σειρά περιέχει:

7.1 Ὁ χερουβικός ὕμνος

…καὶ ἱκάνωσόν με τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου σου πνεύματος, ἐνδε
δυμένον τὴν τῆς ἱερατείας χάριν, παραστῆναι τῇ ἁγίᾳ σου ταύτῃ 
τραπέζῃ καὶ ἱερουργῆσαι τὸ ἅγιον καὶ ἄχραντον σῶμά σου καὶ τὸ 
τίμιον αἷμα. 

Ἡ πρόσληψη ὁλόκληρης τῆς φύσης εἶναι ἕνα ἐκκλησιαστικό γε
γονός, τό ὁποῖο κορυφώνεται στήν Ἐκκλησία μέ τήν θεία εὐχαρι
στία. Ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος, τό ψωμί καί τό κρασί, ὡς τά ἀν τιπρο
σωπευτικά στοιχεῖα τῆς ὑλικῆς φύσης, γίνον ται τό σῶμα καί τό αἷμα 
τοῦ Δημιουργοῦ τῆς κτίσης. μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ ἄνθρωπος κα
λεῖται νά γίνει ἱερουργός τῆς κτίσης. Ζῶν τας εὐχαριστιακά δέχεται 
ἀπό τόν θεό τόν κόσμο ὡς εὐλογία καί τόν ἀν τιπροσφέρει ὡς 
εὐ χαριστία. άὐτή ἡ εὐχαριστιακή διάσταση στήν χρήση τῆς φύσης 
δέν ἀποτελεῖ λεπτομέρεια γιά τήν Ἐκκλησία καί τήν ὀρθόδοξη θε
ολογία. εἶναι ἕνα συστατικό στοιχεῖο πού θά μποροῦσε νά βοηθή
σει σέ μιά διαφορετική προσέγγιση καί θεώρηση τῆς σχέσης ἀνθρώ
που καί φυσικοῦ περιβάλλον τος (Coman, 2001).

μέσα στό λειτουργικό βίωμα ὁ ἄνθρωπος ἐνεργεῖ ὡς «ἱερέας τῆς 
δημιουργίας», δηλαδή μεταχειρίζεται τήν κτίση ὡς κάτι πού προο
ρίζεται γιά τόν θεό, ὄχι μόνο γιά νά ἐπιζήσει, ἀλλά γιά νά ὁλοκλη
ρωθεῖ στά χέρια τοῦ ἀνθρώπου. μέ τήν «ἱερωσύνη» γίνεται ἐπίσης 
καί ὁ ἴδιος συνδημιουργός καί ἀποκτᾶ μιά εὐρύτερη ὑπαρξιακή 
συμπεριφορά, παραμένον τας ἕνα οὐσιῶδες καί ἀδιάσπαστο μέρος 
τῆς δημιουργίας, ἀλλά λειτουργών τας καί ὡς βασιλιάς τῆς δημι
ουργίας καί συγκληρονόμος θεοῦ (Ζορμπᾶς, 1998: 38), μέ ἀποτέ
λεσμα νά μήν ἁρμόζει νά χρησιμοποιεῖ τόν κόσμο μόνο γιά τήν 
ἐπιβίωσή του.
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7.2 όἱ αἰτήσεις

ςυγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων 
ἡμῶν, παρὰ τοῦ κυρίου αἰτησώμεθα.

Ἡ Ἐκκλησία διδάσκει ὅτι ὁ προορισμός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά 
ἐπανορθώσει τήν ὀρθή σχέση θεοῦ καί κόσμου, ὅπως αὐτή ὑπῆρξε 
στόν παράδεισο. μέσῳ τῆς μετάνοιας, ἡ φύση καί ὁ ἄνθρωπος 
καθίσταν ται ἀν τικείμενα φρον τίδας καί δημιουργικῆς προσπάθειας. 
Ἡ μετάνοια θά πρέπει νά συνοδεύεται μέ πρωτοβουλίες πού ἐκφρά
ζουν τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπάρχει τό εὐχαριστιακό ἦθος, τό 
ὁποῖο σημαίνει χρήση τῶν φυσικῶν πόρων ἐν εὐχαριστίᾳ, ἐπιστρέ
φεται δηλαδή ἡ ἀναφορά τους στόν θεό (Ζορμπᾶς, 1998: 112).

7.3 Ὁ ἀσπασμός

Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν.

Ἡ οἰκολογική κρίση μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι καθρεπτίζει τήν ἐσω
τερική κρίση τοῦ ἀνθρώπου, πού τά κάνει ὅλα γιά νά τελειωθεῖ ὡς 
πρόσωπο, ἀλλά ματαιοπονεῖ. Ἡ ἀγωνία του καί τό ἄγχος του δέν 
εἶναι συμπτωματικό, ἀλλά ὀφείλον ται στήν ἐσφαλμένη ἀν τίληψη γιά 
τήν ἀλήθεια τοῦ προσώπου. Τό πρόσωπο εἶναι εὐτυχισμένο καί τε
λειοποιεῖται ὅταν ἔχει καλές σχέσεις μέ τόν Δημιουργό του καί μέ 
τούς ἀνθρώπους. Τό πρόσωπο δέν τελειοποιεῖται ἀνεξάρτητο καί 
μόνο του, ἀλλά σέ σχέση μέ τούς ἄλλους. μόνο διά μέσου τοῦ ἄλλου 
ὁλοκληρωνόμαστε σέ τέλεια ὄν τα. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀπομονωθεῖ 
καί δέν δίνει σημασία στόν διπλανό του, τότε παύει νά ἀγωνίζεται νά 
γίνει τέλειο πρόσωπο. Τελείωση γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ κατά χάρη 
ὁμοίωσή του μέ τόν θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀγάπη (Γεραρῆς et al., 2010).

άὐτή ἡ ἀγάπη πού δίνει νόημα στήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη, εἶναι 
ἀνάγκη νά ἐπεκταθεῖ σέ ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς δημιουργίας. Ἔλεγε ὁ 
Fyodor Dostoyevsky: «Ἀγαπᾶτε τήν δημιουργία τοῦ θεοῦ καί στήν 
ὁλότητά της, μά καί στό κάθε κομματάκι. Ἀγαπᾶτε τό κάθε φυλλα
ράκι, τήν κάθε ἀχτίδα τοῦ θεοῦ. Ἀγαπᾶτε τά ζῶα, ἀγαπᾶτε τά φυτά, 
ἀγαπᾶτε τό κάθε τί. Ὅταν θά ἀγαπήσεις τό κάθε τί, θ’ ἀνακαλύψεις 
μέσα σ’ αὐτά τά πράγματα τό μυστικό τοῦ θεοῦ. καί μιά καί θά τό 
ἀνακαλύψεις, θά τό κατανοεῖς ὅλο καί πιό πολύ μέ τήν κάθε μέρα 
πού θά περνάει. καί στό τέλος θ’ ἀγαπήσεις ὅλο τόν κόσμο μέ μιά 
ἀκέραια, παγκόσμια ἀγάπη».
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7.4 Τό ςύμβολο τῆς πίστεως

πιστεύω εἰς ἕνα θεόν, πατέρα, παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ 
καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. …Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς 
ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν 
οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ πνεύματος Ἁγίου καὶ μαρίας τῆς 
παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα… καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 
κατὰ τὰς Γραφάς… προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. καὶ ζωὴν τοῦ 
μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

Ἡ θεία ἀγάπη δέν ἔπαυσε νά ὑπάρχει καί νά ἐνεργεῖ γιά τόν ἄν
θρωπο καί τόν κόσμο. μετά καί τήν ἀποτυχία τοῦ ἀνθρώπου νά 
συμβάλλει στήν πραγμάτωση τῆς θείας κοινωνίας κτιστοῦ καί ἀκτί
στου, ὁ θεός προχώρησε σέ ἀλλαγή τοῦ ἀρχικοῦ σχεδίου. Ἡ μετα
τροπή αὐτή εἶχε δύο ἄξονες: τήν ἐνσάρκωση τοῦ θεοῦ λόγου καί 
τήν ἀνάσταση τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν ταυτόχρονη ἀλλαγή τοῦ φυσι
κοῦ περιβάλλον τος. Ἡ ἐνσάρκωση ἔδωσε νέα δυνατότητα στόν 
ἄνθρωπο καί τόν φυσικό κόσμο γιά νά ὁδηγηθοῦν στήν ἑνότητά τους 
μέ τόν Δημιουργό πατέρα. θεός, ἄνθρωπος καί κτίση ἑνώθηκαν πιό 
στενά μετά τήν ἐνανθρώπηση, ἀφοῦ στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, οἱ 
δύο φύσεις, θεία καί ἀνθρώπινη ἑνώθηκαν ἀτρέπτως, ἀσυγχύτως καί 
ἀδιαιρέτως (Δ΄ όἰκουμενική ςύνοδος). Ἡ ὁριστική ὅμως πραγμάτωση 
τῆς θέωσης τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ αἰώνια ἕνωση τοῦ κτιστοῦ μέ τόν 
ἄκτιστο κόσμο, θά γίνει μέ νέα δημιουργική ἐνέργεια τοῦ θεοῦ, κατά 
τήν συν τέλεια τοῦ ἱστορικοῦ χρόνου (ςτύλιος, 1989: 4546).

Ὁ Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπισή του προσέλαβε τό ἀνθρώπινο 
σῶμα, δηλαδή τήν ὕλη γιά νά τήν σώσει (Γρηγόριος Νύσσης, PG 
44, 233D). ς’ αὐτή τήν διδασκαλία ἑστιάζεται γιά τούς πατέρες ἡ 
δυνατότητα σωτηρίας τῆς κτίσης. Ὁ ἄνθρωπος, ἄν καί ἀποτελεῖ 
μέρος τῆς κτίσης, θεωρεῖται ὡς ὁ πρίγκιπας τῆς δημιουργίας πού 
θά ἔχει οὐσιαστικό ρόλο στήν σωτηρία τῆς κτίσης ἀπό τήν φθορά 
(όἰκονόμου, 1992: 8).

7.5 Ἡ ἀναφορά

ςτῶμεν καλῶς· στῶμεν μετὰ φόβου· πρόσχωμεν τὴν ἁγίαν ἀνα
φορὰν ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν. Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ καὶ πατρός, καὶ ἡ κοινωνία τοῦ 
Ἁγίου πνεύματος, εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν. Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας. 
εὐχαριστήσωμεν τῷ κυρίῳ.
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Ἡ θεία λειτουργία στήν ὀρθόδοξη παράδοση εἶναι ἡ κατεξοχήν 
εὐχαριστιακή πράξη ἀναφορᾶς τοῦ κόσμου καί τῆς ζωῆς στόν θεό, 
ἡ ὁποία καταφάσκει τήν ὕλη καί γενικότερα τόν ὑλικό κόσμο. Ὁ 
ἄνθρωπος μέσα στήν θεία λειτουργία προσλαμβάνει τήν ὕλη, ὄχι 
γιά νά τήν οἰκειοποιηθεῖ καί νά τήν χρησιμοποιήσει ἀποκλειστικά 
γιά τήν ἱκανοποίηση τῆς ἀτομικῆς του ἐπιβίωσης καί ἀπληστίας, 
ἀλλά γιά νά τήν ἀναφέρει εὐχαριστιακά καί δοξολογικά στόν Τρια
δικό θεό. Ἡ εὐχαριστιακή αὐτή κίνηση, ἡ ὁποία βρίσκεται στόν 
ἀν τίποδα τῆς στάσης τοῦ πρώτου ἀνθρώπου, ἀλλά καί τοῦ σημερι
νοῦ «οἰκοφάγου» δυτικοῦ πολιτισμοῦ, σημαίνει ἀναγνώριση ἐκ μέ
ρους τοῦ ἀνθρώπου ὅτι ὁ ὑλικός κόσμος δέν εἶναι ἕνα οὐδέτερο 
ἀν τικείμενο πρός κτήση καί κατάκτηση, πρός χρήση καί κατάχρηση.

Ἀν τίθετα, μέσα ἀπό τήν εὐχαριστία λογίζεται ὡς δῶρο καί εὐλο
γία τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, τό ὁποῖο δῶρο ὁ 
ἄνθρωπος καλεῖται νά ἐπιστρέψει εὐχαριστιακά καί δοξολογικά 
στόν θεό του, γιά νά συνεχίσει ὁ Τριαδικός θεός νά ἀπαν τᾶ μέ 
μεγαλύτερη ἀγάπη καί εὐλογία (Ζαχαράκης, 2007: 1).

Ὁ χριστιανός μέσα στήν εὐχαριστιακή σύναξη ἀναλαμβάνει νά 
συνεισφέρει, μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου πνεύματος, στήν ἀφθαρτοποί
ηση καί ἀκεραιοποίηση ὄχι τοῦ ἑαυτοῦ του, ἀλλά καί ὁλόκληρης 
τῆς κτίσης. Ὁ ἄνθρωπος δέν σώζεται μέσα ἀπό τόν κόσμο ἀλλά 
μαζί μέ τόν κόσμο καί ἀναγέννησή του μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ μόνο 
ἐν τός τῆς Ἐκκλησίας καί μέσῳ τῶν μυστηρίων της. Ὁ ἄνθρωπος 
ἐν τός τῆς Ἐκκλησίας ὑπερβαίνει τήν ἀτομικότητά του καί ἀναδει
κνύεται σέ πρόσωπο κατ’ εἰκόνα θεοῦ. Τότε γίνεται πρόσωπο κατά 
τό πρότυπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, κυριαρχεῖται μόνο ἀπό ἀγάπη πρός 
τόν θεό, τόν συνάνθρωπο καί τήν κτίση. Ἡ ἀλλαγή αὐτή, τήν 
ὁποία βιώνει ὁ ἄνθρωπος μέσα στήν εὐχαριστιακή κοινότητα, ἀπό 
τόν ἀτομοκεν τρικό τρόπο ζωῆς στόν προσωποκεν τρικό, ἐπηρεάζει 
τήν σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό φυσικό περιβάλλον. Ὁ ἄνθρωπος 
μέσα στήν εὐχαριστία δέν βλέπει τόν φυσικό κόσμο ὡς ἀν τικείμενο, 
ὡς πρᾶγμα, τόν ὁποῖο μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖ ἐγωκεν τρικά καί 
ἀνεξέλεγκτα, ἀλλά ὡς τόν μεγάλο ἀδελφό, ὁ ὁποῖος συμπαρίσταται 
ἀπό κοινοῦ στήν πορεία πρός τήν ἐσχατολογική ὁλοκλήρωση (Γε
ραρῆς et al., 2010).

Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος κύριος ςαβαώθ· πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 
τῆς δόξης σου…
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Ὁ ἐπινίκιος ὕμνος ἐκτός ἀπό τήν συνένωση τῆς κτίσης φανερώ
νει καί τόν συνδετικό κρίκο τοῦ θεολογικοῦ μέ τό Χριστολογικό 
τμῆ μα τῆς εὐχαριστίας πού γίνεται στήν Ἀναφορά συνενώνον τας 
ἀειφορικά τό περιβάλλον μέ τήν ἀφθαρσία τῆς αἰωνιότητος. Τό 
ὑπόλοιπο τμῆμα τῆς εὐχαριστίας ἀναφέρεται στήν οἰκονομία τῆς 
σωτηρίας μας μέσῳ τοῦ Χριστοῦ. καί ἐξαίρεται μέ τόν ἐπινίκιο ὕμνο, 
ὅτι ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ εἶναι πλήρεις ἀπό τήν δόξα τοῦ θεοῦ, ὁ 
Ὁποῖος ἀποδείχθηκε ἀκαταγώνιστος ἐνάν τια στήν ἐπίθεση τοῦ 
ἀποστάτη διαβόλου, περιφρουρών τας τήν ἁγιότητα τῶν ὑπερου
ράνιων κόσμων, ὅπου παρέμεινε «κύριος ςαβαώθ» καί στήν γῆ ἀπο
κατέστησε τόν ἄνθρωπο πού ἐξέπεσε μέσα ἀπό τήν ἐνανθρώπιση 
τοῦ Υἱοῦ του (Τρεμπέλας, 1978).

κατά τόν ἐρχομό τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν γῆ, ὅλη ἡ φύση συνε
ορτάζει καί συστρατεύεται ὑμνολογών τας καί δοξάζον τας τόν κτίστη 
της. Ἀφοῦ ὁ θεός καταδέχθηκε τήν ὕλη, αὐτή ἀφθαρτοποιεῖται καί 
ἱεροποιεῖται. Ὁ κόσμος, ὡς θεῖο δημιούργημα, δέν ἀφέθηκε ἀπό τόν 
θεό στήν τύχη του ἀλλά τόν κυβερνᾶ καί τόν συν τηρεῖ (Χρήστου, 
1991: 1215· κεσελόπουλος, 1992). Ὁ κόσμος κατευθύνεται πρός τόν 
τελικό του σκοπό πού εἶναι ἡ ἀνακαίνιση καί ἡ ἀφθαρτοποίησή του, 
χωρίς τήν μεταβολή τῆς οὐσιαστικῆς του ὑπόστασης: «καὶ εἶδον οὐ
ρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη 
γῆ ἀπῆλθον» (Ἀποκ. 21, 1. πρβλ. ματθ. ιθ΄, 28˙ Β΄ πέτρ. γ΄, 13).

ςὺ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς παρήγαγες … καὶ τὴν βα
σιλείαν σου ἐχαρίσω τὴν μέλλουσαν. εὐχαριστοῦμέν σοι καὶ ὑπὲρ 
τῆς λειτουργίας ταύτης, ἣν ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν δέξασθαι κατηξίω
σας, καίτοι σοι παρεστήκασι χιλιάδες ἀρχαγγέλων καὶ μυριάδες 
ἀγγέλων, τὰ Χερουβεὶμ καὶ τὰ ςεραφείμ, ἑξαπτέρυγα, πολυόμματα, 
μετάρσια, πτερωτά.

Ὁ ρόλος τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἱερέα τῆς δημιουργίας ἐκδηλώνεται 
σαφέστατα στήν λειτουργική θεολογία καί ζωή. Ἡ ἱερωσύνη τοῦ 
ἀνθρώπου ἀπαιτεῖ νά μεταχειρίζεται τήν κτίση ὡς κάτι πού προο
ρίστηκε ἀπό τόν θεό, ὄχι μόνο νά ἐπιζήσει, ἀλλά ἐπίσης νά ὁλο
κληρωθεῖ μέσα ἀπό τά χέρια τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος διαδρα
ματίζει τόν ρόλο τοῦ συνδετικοῦ κρίκου ἀνάμεσα στόν θεό καί τήν 
κτίση. Ἔτσι τόν ρόλο τοῦ συνδετικοῦ κρίκου, δηλαδή τοῦ γεφυρο
ποιοῦ στήν κτίση δέν τόν ἀναλαμβάνουν οὔτε οἱ ἄγγελοι οὔτε οἱ 
ψυχές, ἀλλά τά πρόσωπα: οἱ ἄνθρωποι ὡς πρόσωπα, ὡς προσωπι
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κές δηλαδή μοναδικές, καί ἀνεπανάληπτες καί ἀναν τικατάστατες 
ψυχοσωματικές ὀν τότητες (Ἀγόρας, 2002: 123). άὐτό δέν μπορεῖ νά 
προκύψει ἀπό τήν σμίκρυνση τοῦ ἀνθρώπου στό ἐπίπεδο τῶν ἄλλων 
ζώων, ἀλλά ἀπό τήν ἀνάβασή του στήν δοσμένη ἀπό τόν θεό πνευ
ματική ἐξουσία, πού εἶναι αὐτή τοῦ ἱερέα τῆς κτίσεως (Ζάχος, 1998: 
261). Ὀφείλουμε νά δοῦμε τούς ἑαυτούς μας ὡς ἱερεῖς τῆς δημιουρ
γίας, ὡς προσφέρον τες καί λειτουργούς.

Ὁ ἄνθρωπος ἀπευθύνεται στόν κτίστη, ὑπέρ τῆς κτίσης (Ψαριώ
της, 2001: 151) καί ἔτσι γίνεται ἡ ἐλπίδα τῆς κτίσης. Ὅταν ὁ ἄνθρω
πος ὡς ἱερεύς τῆς κτίσεως τῆς δημιουργίας λαμβάνει στά χέρια του 
τόν κόσμο καί τόν ἀναφέρει στόν θεό, τότε ἐλευθερώνει τήν κτίση 
ἀπό τά φθαρτά ὅρια της καί τῆς ἐπιτρέπει νά ὑπάρχει ἀληθινά. 
Ἔτσι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἱερέας τῆς δημιουργίας, γίνεται ἐπίσης 
καί ὁ ἴδιος δημιουργός, συνδημιουργός στήν ἐπιβίωση τοῦ φυσικοῦ 
περιβάλλον τος. Ὁ θεός εἶναι αὐτός πού δημιούργησε «ἐκ τοῦ μή 
ὄν τος» τόν κόσμο, ὁ ὁποῖος εἶναι τρεπτός καί ἀλλοιώνεται. Φαίνε
ται καθαρά ὅτι ἡ κτίση καί ὁ ἄνθρωπος πλάστηκαν ἀπό τόν θεό, 
γιά νά συνυπάρχουν ἁρμονικά. Ἡ σχέση ἀνθρώπου καί περιβάλλον
τος προϋποθέτει σεβασμό, ἀγάπη καί προσπάθεια γιά τήν διαφύ
λαξή του (μαρᾶς, 2008: 301).

Ἐνδεικτικό τῆς πίστης στήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι τό γεγο
νός ὅτι στό ἐπίκεν τρο τῆς ζωῆς της εἶναι ἡ θ. εὐχαριστία, ἡ ὁποία 
δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό μιά «λειτουργία», δηλαδή κοινό ἔργο τοῦ 
λαοῦ τοῦ θεοῦ, ὅπου οἱ πιστοί προσκομίζουν τά δῶρα τῆς δημι
ουργίας, τό ψωμί καί τό κρασί, γιά νά μεταβληθοῦν σέ σῶμα καί 
αἷμα Χριστοῦ (Ζορμπᾶς, 1998: 92).

…ὃς τὸν κόσμον σου οὕτως ἠγάπησας, ὥστε τὸν Υἱόν σου τὸν 
μονογενῆ δοῦναι… …μᾶλλον δὲ ἑαυτὸν παρεδίδου, ὑπὲρ τῆς τοῦ 
κόσμου ζωῆς…

Ὁ πατέρας «δίνει» τό παιδί του, τό δέ παιδί «παραδίδεται» ἑκου
σίως. Ἡ λέξηκλειδί εἶναι ἡ θυσία, πάν τα σέ συνάρτηση μέ τό ἀσκη
τικό πνεῦμα πού προτάσσει ἡ Ἐκκλησία. θυσία σημαίνει ὄχι ἀκού
σια στέρηση ἤ καταστροφή τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν γιά νά ἐξευμενιστεῖ 
τό ἀνώτερο ὄν, ἀλλά ἀγαπητική προσφορά, δῶρο, τό ὁποῖο προ
σφέρεται μέ χαρά, σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ «μακάριόν 
ἐστι διδόναι ἤ λαμβάνειν» (πράξ. 20, 35).

μιά τέτοια –ὄχι καί τόσο συνηθισμένη στίς μέρες μας– θυσιαστι
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κή διάθεση εἶναι ἀπαραίτητη, προκειμένου ὁ ἀλτρουισμός καί τό 
ἦθος τῆς θυσίας νά νικήσουν τόν ἀτομισμό καί νά φέρουν τήν ἐλπί
δα. Ἐξάλλου στόν ἄνθρωπο ἀνήκει μόνο ὅτι μπορεῖ νά προσφέρει. 
άὐτός πού θυσιάζει τήν ζωή πού ζεῖ καί ἐκεῖνος πού προσφέρει τόν 
πλοῦτο του, καθίσταται πλουσιότερος (καποδίστριας, 2014: 7071).

7.6 Ἡ ἐπίκληση

λάβετε, φάγετε· τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμε
νον, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτό ἐστι τὸ 
αἷμά μου, τὸ τῆς καινῆς Διαθήκης, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν ἐκχυ
νόμενον, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

ςτήν Ὀρθόδοξη λατρεία καί συγκεκριμένα στό μυστήριο τῆς θ. 
εὐχαριστίας (ματθ. 26, 2628) ἡ φύση εἶναι παροῦσα μέ τόν ἄρτο, 
τόν οἶνο καί τό νερό. Τά γήϊνα αὐτά στοιχεῖα ἀν τιπροσωπευτικά 
ὅλης τῆς κτίσης προσφέρον ται ὡς «εὐχαριστία» καί μεταβάλλον ται 
σέ πηγή ζωῆς καί ἀφθαρσίας, καθώς γίνον ται τό μέσο πρός τήν 
μεταμορφωτική πορεία τοῦ ἀνθρώπου (κεσελόπουλος, 1992: 212). 
μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ ὑλική δημιουργία μεταμορφωμένη καί ἐμβο
λιασμένη ἀπό τίς ἄκτιστες θεῖες ἐνέργειες, ἁγιάζεται καί μαζί της ὁ 
ἄνθρωπος καί ἡ ὑπόλοιπη κτίση. άὐτή ἡ μεταμορφωτική διαδικασία 
τῆς ὕλης ἀποκαλύπτει στόν ἄνθρωπο τήν δυναμική συμπόρευση 
τῆς ὑλικῆς δημιουργίας πρός τήν Βασιλεία τοῦ θεοῦ. καί ἡ πορεία 
αὐτή εἶναι ἡ ἀφετηρία τοῦ ἐπαναπροσδιορισμοῦ τῶν σχέσεων τοῦ 
ἀνθρώπου πρός τό φυσικό περιβάλλον (μαζνέϊκος, 2011: 62). Ἡ 
εὐχαριστιακή αὐτή θεώρηση ἀποκαθιστᾶ τόν κόσμο στήν ὀρθή του 
θέση καί ἐπαναφέρει τόν ἄνθρωπο στήν ἁρμόζουσα σχέση μ’ αὐτόν 
(μαν τζαρίδης, 1994: 115).

Ὁ οἶνος ἀποτελοῦσε στοιχεῖο τῆς ἰουδαϊκῆς λατρείας, ἐφόσον 
χρησιμοποιοῦν ταν στίς θυσίες (Ἐξ. 29, 40). Ὁ Χριστός ὀνομάζει τόν 
ἑαυτό Του «ἄμπελον ἀληθινή», τόν πατέρα Του «γεωργό» καί τούς 
μαθητές Του «κλήματα» (Ἰωάν. 15, 18˙ Ἰωάν. 2, 11). Ἡ ὕψιστη ὅμως 
ἱερότητα τοῦ οἴνου στήν ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἐκκλη
σίας φαίνεται στήν τέλεση τοῦ θεοσύστατου μυστηρίου τῆς θείας 
εὐχαριστίας, ὡς «λογικῆς λατρείας». Τό εὐλογημένο κρασί τῆς θεί
ας κοινωνίας μεταποιεῖται σέ ςῶμα καί αἷμα Χριστοῦ (ματθ. 26, 
2729˙ μάρκ. 14, 2225˙ λουκ. 22, 1720).
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μεμνημένοι τοίνυν τῆς σωτηρίου ταύτης ἐντολῆς, καὶ πάντων 
τῶν ὑπὲρ ἡμῶν γεγενημένων…

Ἡ «ἀνάμνηση» ὡς ἐπανάληψη τῶν λόγων καί τῶν πράξεων τοῦ 
Χριστοῦ στόν μυστικό Δεῖπνο ἅπτεται μέν τῆς ἱστορικῆς μνήμης, 
ἔχει ὅμως ἕνα πολύ βαθύτερο καί οὐσιαστικότερο περιεχόμενο.

ςτό μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας δέν πρόκειται γιά τήν βι
ολογική ἀνάμνηση, ἀλλά γιά τήν «λειτουργική ἀνάμνηση», ἡ ὁποία 
εἶναι θεοφανική ἀνάμνηση. «Ἐδῶ ἡ πράξη τῆς ἀναμνήσεως φανε
ρώνει τό γεγονός πού θυμίζει, τό καθιστᾶ σύγχρονο καί παρόν» 
(εὐδοκίμωφ, 1982: 17). Τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας καθίσταν ται αὐτό
πτες καί αὐτήκοοι μάρτυρες τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Χρι
στοῦ, τῶν γεγονότων τῆς θείας όἰκονομίας. άὐτό συμβαίνει μέ τήν 
χαρισματική παρουσία τοῦ Ἁγίου πνεύματος μέσα στό ςῶμα τῆς 
Ἐκκλησίας (Γιαγκάζογλου, 2002: 178179). όἱ πιστοί γίνον ται κοι
νωνοί καί συμμέτοχοι ὅλης τῆς ζωῆς καί τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ. 
μέ τήν θεία εὐχαριστία «ἐδῶ καί τώρα» ἐν Χριστῷ, ὁλόκληρη ἡ 
γραμμή τῆς ςωτηρίας γίνεται φανερή, ὅλα τά γεγονότα τῆς θείας 
όἰκονομίας γίνον ται πραγματικά (Cullmann, 1997: 8183).

μέ τήν βοήθεια συμβολικῶν ἐκφράσεων καί πράξεων ὅλη ἡ ζωή 
τοῦ Ἰησοῦ, ἀπό τήν Γέννηση ὥς τήν Δευτέρα ἔνδοξη παρουσία 
Του, φανερώνεται μπροστά στήν ςύναξη τῶν πιστῶν (Φλωρόφσκυ, 
1989: 166167). Ἡ εὐχαριστία εἶναι ἀληθινή ἀποκάλυψη τῆς ζωῆς 
καί τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ. Δέν πρόκειται γιά ἁπλή 
ὑπενθύμιση μακρινῶν γεγονότων, ἤ γιά ψυχολογικοῦ τύπου θρη
σκευτική ἐμπειρία, ἀλλά γιά ὑπαρξιακό γεγονός. Ἡ Ἐκκλησία, διά 
τῆς εὐχαριστίας, συνεχίζει μέσα στόν κόσμο τό ἔργο τῆς ςωτηρίας 
τοῦ ἀνθρώπου. Δέν πρόκειται ἁπλά γιά μιά ἐπανάληψη τοῦ μυστι
κοῦ Δείπνου, ἀλλά ἡ εὐχαριστία εἶναι ὁ ἴδιος ὁ μυστικός Δεῖπνος. 
Ὁ πραγματικός ἱερουργός κάθε εὐχαριστίας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς 
Χριστός (Φλωρόφσκυ, 1989: 8889).

Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέρομεν κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα.

πρόκειται γιά τήν κατεξοχήν οἰκολογική στιγμή τῆς Ἐκκλησίας. 
Τό δῶρο καί τό ἀν τίδωρο ἀποτελοῦν τούς ὅρους τῆς ὀρθόδοξης 
θεωρήσεως τοῦ περιβαλλον τικοῦ ζητήματος. Ἡ φύση εἶναι τό δῶρο 
τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Ὁ βαθύς καί εἰλικρινής σεβα
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σμός τοῦ δώρου εἶναι τό ἀν τίδωρο τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν θεό 
(καποδίστριας, 2014: 63).

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι λειτουργική μέ οἰκολογικό ἦθος καί 
ὅλα μέσα σ’ αὐτή ἔχουν τήν «κοινωνία τῆς κτίσεως μετά τοῦ θεοῦ 
ἐν Ἁγίῳ πνεύματι». Ὁ πιστός δέχεται τά πάν τα, καί τήν προσωπι
κή του ὕπαρξη, καί τόν κόσμο τῆς Δημιουργίας, ὡς δωρεά τῆς χά
ριτος, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀγαθότητας τοῦ θεοῦ. άἰσθάνεται τήν 
ἀνάγκη νά «ἀναφέρει» τά δῶρα Του καί πάλι «μετ’ εὐχαριστίας» 
πρός Ἐκεῖνον ὡς λατρεία, γιά νά γίνει στήν συνέχεια ἡ προσφορά 
αὐ  τή χαρισματική «ἀν τιμετάδοση» τοῦ Δημιουργοῦ πρός τόν ἄν
θρωπο (Βαρθολομαῖος, 2002: 8· Ἱερώνυμος, 2010: 1314). καθιερώ
νεται μ’ αὐτό τόν τρόπο μιά ἀνανεούμενη σχέση ἀν ταλλαγῆς καί 
αὐξανόμενη μέ ἀμοιβαία ἀγάπη (μπαλατσούκα, 1996: 38).

Ὁ κάλλιστος Ware (2008: 107) γράφει: «ὅλα προέρχον ται ἀπό 
τόν θεό», ἐμεῖς ἁπλά «τοῦ ἐπιστρέφουμε ὅ,τι Ἐκεῖνος μᾶς ἔδωσε». 
Ὑπάρχει ὅμως μιά διαφορά: «Δέν τά προσφέρουμε πίσω στήν ἴδια 
μορφή μέ τήν ὁποία ἀρχικά τά λάβαμε. Δέν προσφέρουμε σιτάρι, 
ἀλλά ψωμί. Δέν προσφέρουμε σταφύλια, ἀλλά κρασί. Ὅλα τά 
προϊόν τα τῆς γῆς προσφέρον ται εὐχαριστιακά, ὅπως δουλεύτηκαν 
καί μεταμορφώθηκαν στά χέρια τοῦ ἀνθρώπου». άὐτή τελικά εἶναι 
ἡ δική μας συμβολή νά εἴμαστε ὁ σύνδεσμος καί ἡ γέφυρα τῆς θεί
ας Δημιουργίας, ὁ σύνδεσμος μεταξύ κτιστοῦ καί ἄκτιστου κόσμου.

πρόκειται γιά ἕναν ἄλλο τρόπο προσέγγισης τῆς ὑλικῆς δημι
ουργίας, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στόν ἀν τίποδα τοῦ σύγχρονου κατα
ναλωτικοῦ καί εὐδαιμονιστικοῦ δυτικοῦ τρόπου ζωῆς ἤ γιά μιά 
οὐτοπική θεωρητική ἐνασχόληση, ἀποκομμένη ἀπό τήν λειτουργι
κή, τήν μυστηριακή καί τήν ἀσκητική ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Χριστια
νικῆς Ἀνατολῆς. Ἡ ἀπάν τηση εἶναι ὅτι ἀσφαλῶς καί ἰσχύει τό 
πρῶτο. Ὁ «πιστός» ἄνθρωπος (ὑπο)κινούμενος ἀπό ἐλευθερία καί 
ἀγάπη ἀναλαμβάνει νά προσαγάγει τήν ὑλική δημιουργία στόν θεό, 
ὥστε νά τήν καταστήσει καί πάλι τόπο «δεσποτείας», τόπο παρου
σίας τοῦ Τριαδικοῦ θεοῦ (Ζαχαράκης, 2007: 6).

7.7 Ἡ μετουσίωση

Ἔτι προσφέρομέν σοι τὴν λογικὴν ταύτην καὶ ἀναίμακτον λα
τρείαν, καὶ παρακαλοῦμέν σε καὶ δεόμεθα καὶ ἱκετεύομεν· κατάπεμ
ψον τὸ πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα 
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ταῦτα. καὶ ποίησον τὸν μὲν ἄρτον τοῦτον τίμιον σῶμα τοῦ Χριστοῦ 
σου. Ἀμήν· τὸ δὲ ἐν τῷ ποτηρίῳ τούτῳ τίμιον αἷμα τοῦ Χριστοῦ 
σου. Ἀμήν· μεταβαλὼν τῷ πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ.

Ὁ ὑπερφυσικός τρόπος κοινωνίας τοῦ θεοῦ μέσῳ τῶν μυστηρί
ων δέν ἀκυρώνει τόν φυσικό, ἀλλά ἀν τιθέτως τοῦ προσδίδει μεγα
λύτερη σημασία. ςτήν λειτουργική πρακτική, κανένα μυστήριο δέν 
τελεῖται χωρίς τήν «παρουσία» καί τήν χρήση τοῦ φυσικοῦ κόσμου. 
άὐτό δηλώνεται ἰδιαιτέρως στό μυστήριο τῆς θ. εὐχαριστίας, ὅπου 
τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ δέν ἀποτελοῦν ἀφηρημένες πρα
γμα τικότητες ἀλλά φυσικές, μέ τήν μορφή τοῦ ψωμιοῦ καί τοῦ κρα
σιοῦ (Νικολαΐδης, 2006: 192).

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἀνατολή μέσα ἀπό τόν λειτουργικό καί τόν ἀσκη
τικό τρόπο ζωῆς της διασφαλίζει αὐτόν τόν εὐχαριστιακό χα
ρακτῆρα της καί παράλληλα διατρανώνει τήν καθολική οἰκολογική 
συνείδησή της. Ἡ πιό μεγάλη μάλιστα ἐπιβεβαίωση τῆς ἀξίας τοῦ 
ὑλικοῦ κόσμου ἀπό τήν Ἐκκλησία εἶναι ἡ χρησιμοποίηση στήν θεία 
εὐχαριστία τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου, γιά νά γίνουν τό Ἅγιο ςῶμα 
καί τό Τίμιο άἷμα τοῦ ἐνανθρωπήσαν τος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τά ἀν
τιπροσωπευτικά αὐτά ἀγαθά τῆς ὑλικῆς δημιουργίας γίνον ται ἔτσι, 
ἐσαεί ὁ φυσικός σύνδεσμος καί ὁ χῶρος συνάν τησης μεταξύ θεοῦ 
καί ἀνθρώπου, ὅπως συνέβη καί μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ (Ζαχαράκης, 2007: 7). 

7.8 Δίπτυχα καί δεήσεις

μνήσθητι, κύριε, πάσης ἐπισκοπῆς ὀρθοδόξων, τῶν ὀρθοτομούν
των τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας, παντὸς τοῦ πρεσβυτερίου, τῆς ἐν 
Χριστῷ διακονίας καὶ παντὸς ἱερατικοῦ καὶ μοναχικοῦ τάγματος.

Ἡ συμφιλίωση μέ τήν κτίση, τήν ὁποία κατορθώνουν ἀρκετοί 
«πνευ ματοφόροι» μοναχοί, εἶναι μνημειώδης καί ὑπερβαίνει τήν συ
νήθη σχέση καί φιλία μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί τῆς κτίσης. Ἀρκε
τά ἀπό τά συναξάρια ἐπώνυμων καί ἀνώνυμων ἀσκητῶν ἀναφέρον
ται στήν φιλία καί στήν ἀγάπη, τήν ὁποία ἀνέπτυξαν χαρισμα
τοῦχοι μοναχοί μέ τά ζῶα καί ἰδιαίτερα μέ τά ἄγρια θηρία, καθώς 
καί στήν ἰδιαίτερη συμπόνιά τους πρός ὅλα τά δημιουργήματα τοῦ 
θεοῦ, ἀκόμη καί γιά τά πιό ἁπλά φυτά καί δέν τρα τῆς φύσης. όἱ 
«χαριτωμένοι» ἀσκητές κατόρθωναν στό θρόισμα τῶν φύλλων, στό 
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κελάρυσμα τοῦ ρυακιοῦ, στό τιτίβισμα τοῦ τζίτζικα, στόν βόμβο τῆς 
μέλισσας, στό πάφλασμα ἀπό τό κῦμα τῆς θάλασσας, νά ἀναγνω
ρίζουν τήν «φωνή» τοῦ Δημιουργοῦ θεοῦ.

Ὁ ὀρθόδοξος μοναχισμός, χωρίς νά ἀποτελεῖ γενικό κανόνα 
ζωῆς ἤ πρότυπο καθολικῆς ἐφαρμογῆς, δείχνει μέ τόν πιό ξεκάθα
ρο τρόπο ὅτι ἡ ἐπανόρθωση τῶν σχέσεων μεταξύ ἀνθρώπου καί 
φυσικοῦ περιβάλλον τος δέν εἶναι κάτι ἀκατόρθωτο γιά τόν σύγχρο
νο ἐκκοσμικευμένο ἄνθρωπο. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, μπροστά 
στήν ἐσφαλμένη ἐπιδίωξή του γιά συνεχῆ ἀπόκτηση κέρδους καθώς 
καί στήν ὑπερβολική τάση χρήσης καί κατάχρησης τῶν ὑλικῶν 
ἀγαθῶν, ἔχει ἀρκετά νά διδαχτεῖ ἀπό τήν ἀσκητική χρήση καί λει
τουργία τοῦ κόσμου, τήν ὁποία κατεξοχήν βιώνουν οἱ ἅγιοι καί 
ἀσκητές τῆς Ἐκκλησίας. Τό ἀσκητικό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας ἀναδει
κνύει μιά ἄλλη σχέση πού μπορεῖ νά ἀναπτύξει ὁ σύγχρονος ἄνθρω
πος μέ τήν ὑλική δημιουργία, ἡ ὁποία σχέση βρίσκεται στόν ἀν
τίποδα τῶν κερδοσκοπικῶν καί καταναλωτικῶν προτύπων τῆς σύγ
χρονης κοινωνίας. Ἡ προστασία καί ἡ ἀνάδειξη τοῦ φυσικοῦ πε
ριβάλλον τος στόν ὀρθόδοξο μοναχισμό δέν γίνεται γιά φυσιολατρι
κούς καί εὐδαιμονιστικούς λόγους, ἀλλά ἀπό σεβασμό καί ἀγάπη 
πρός τόν κτίστη καί τήν κτίση του (Ζαχαράκης, 2007: 6, 8).

Ἔτι προσφέρομέν σοι τὴν λογικὴν ταύτην λατρείαν ὑπὲρ τῆς 
οἰκουμένης· ὑπὲρ τῆς ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας·

Ὑπάρχουν τέσσερα βασικά στοιχεῖα, πού ἐκφράζουν τήν φύση 
καί τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας, καί ἔχουν κεφαλαιώδη σημασία γιά τήν 
οἰκολογία (μαν τζαρίδης, 1994):

1. Ἡ ἀνιδιοτελής ἀγάπη μπορεῖ πλέον νά συναν τᾶται σπάνια, 
ὅμως εἶναι ἐκείνη πού συμπεριλαμβάνει τόν ἐχθρό, ἐνῶ ταυτόχρονα 
ἀγκαλιάζει ὁλόκληρη τήν κτίση. Ἡ προβολή τῆς ἀγάπης αὐτῆς 
ἀποτελεῖ βασικό χρέος τῆς Ἐκκλησίας, γιατί μόνο σ’ αὐτή μπορεῖ 
νά στηριχθεῖ ἡ σωστή συμπεριφορά τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναν τι στόν 
πλησίον καί τήν κτίση.

2. Τό ἀσκητικό πνεῦμα βοηθάει τόν ἄνθρωπο νά στηρίξει τήν 
ὕπαρξή του στόν θεό, νά ἐπανατοποθετηθεῖ ἀπέναν τι στόν κόσμο 
καί νά μεταβεῖ ἀπό τήν κατάχρηση στήν ὀρθή χρήση. Χωρίς τό 
πνεῦμα αὐτό, ὁ ἄνθρωπος γίνεται δοῦλος τῶν παθῶν καί ἕρμαιο τῆς 
ἀπάτης τοῦ κόσμου.
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3. Ἡ εὐχαριστιακή θεώρηση ἀποκαθιστᾶ τόν κόσμο στήν σωστή 
του θέση καί ἐπαναφέρει τόν ἄνθρωπο στή σωστήν σχέση μ’ αὐτόν. 
Ἡ κτίση εἶναι δωρεά τοῦ θεοῦ στόν ἄνθρωπο καί ἡ ἀποδοχή καί ἡ 
ἀναφορά της στόν θεό μέ τήν μορφή τῶν τιμίων δώρων τοποθε
τοῦν τήν κτίση στήν σωστή της προοπτική.

4. Τέλος, ἡ πνευματική ἐνεργοποίηση, πού πραγματοποιεῖται μέ 
τήν προσευχή, εἶναι μιά ἀληθινή δημιουργία. Ἡ προσευχή δέν εἶναι 
συναισθηματική ἐκδήλωση ἀλλά ὀν τολογικό γεγονός.

μνήσθητι, κύριε, τῆς πόλεως, ἐν ᾗ παροικοῦμεν καὶ πάσης πό
λεως καὶ χώρας καὶ τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς.

Ἡ θεϊκή παρουσία θεωρεῖται ἀπαραίτητη στίς ἀνθρώπινες κατα
σκευές. Ὡς ἐκ τούτου δέν θά ναυαγήσει τό κατασκευαστικό ἔργο 
τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά θά ἑδραιωθεῖ καί θά ἀν τέξει στόν χρόνο ὅσο 
γίνεται περισσότερο (Ψαλμ. 126, 1). Ἡ εὐλογία τούτη εἶναι ἀναγ
καία. Τά φυσικά δημιουργήματα ἦρθαν στήν ὕπαρξη ἀπό τόν ἴδιο 
τόν θεό (ἐκ τοῦ μηδενός). Ἔχουν πραγματικό λόγο ὕπαρξης καί 
ἔχουν ἤδη εὐλογηθεῖ. Δημιουργήθηκαν χάρη στήν αἰώνια καί ἀναλ
λοίωτη βούληση τοῦ θεοῦ καί προσβλέπουν στήν αἰωνιότητα. Ἀν
τίθετα οἱ ἀνθρώπινες κατασκευές ἐμπεριέχουν τήν τρεπτότητα καί 
τήν φθαρτότητα (ὅπως καί ὁ ἄνθρωπος). Τά ἔργα αὐτά χρειάζον ται 
τήν εὐλογία καί τήν συνέργεια τοῦ θεοῦ νά στηριχθοῦν καί νά εὐδο
κιμήσουν (κεσελόπουλος, 1992: 3536). ςήμερα ἡ περιβαλλον τική 
ἀνομία, ἐξαιτίας τῆς ἔλλειψης ἀειφόρου πολεοδομικοῦ σχεδιασμοῦ 
δέν μπορεῖ νά ἀφήσει ἀνεπηρέαστες καί τίς καθημερινές σχέσεις τῶν 
ἀνθρώπων σέ σχέση μέ τό περιβάλλον πού ζοῦν (Iliadou, Papachatzis 
et al., 2012: 4348). 

Τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου πνεύμα
τος αἰτησάμενοι…

Ἡ πίστη στόν θεό εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς δύναμης τοῦ νοῦ, 
πού ἔχει τήν ἱκανότητα νά βλέπει τά ἀόρατα μέσῳ τῶν ὁρατῶν. 
Ἐάν ἡ πίστη ἀποδεικνύεται διά τῶν ἔργων καί ὑπάρχει πίστη στήν 
ἑνότητα ὅλων, τότε γεννᾶται ἐνδιαφέρον καί γιά τό περιβάλλον τῶν 
ἄλλων. κύριο γνώρισμα τοῦ χριστιανοῦ εἶναι ἡ ἔξοδος ἀπό τό ἐγώ, 
ἡ ἀναζήτηση τοῦ ἐσύ ἤ ἐμεῖς καί ἡ θυσία τῶν ἴδιων συμφερόν των 
χάριν τῆς κοινῆς ὠφέλειας. Ἐκδήλωση ἀγάπης καί ἐξόδου ἀπό τό 
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ἐγώ, ἀποτελεῖ καί ἡ προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλον τος (καπο
δίστριας, 2014: 67).

Ἡ ἑνότητα πραγματώνεται στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ στά πλαί
σια τῆς «ἀνακεφαλαίωσης» τῶν οὐρανίων καί τῶν ἐπιγείων. Ἡ 
ἔννοια αὐτή παραπέμπει σέ διάφορες ἑρμηνεῖες, ὅπως εἶναι μιά συμ
φιλίωση καί καταλλαγή, ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀρχικῆς ἑνότητας 
τῆς διασπαρμένης ἀνθρωπότητας, ἀλλά καί ἡ ἀποκατάσταση τοῦ 
ἐπίγειου κόσμου μέ τόν οὐράνιο (μαρᾶς, 2008: 277).

καταξίωσον ἡμᾶς μεταλαβεῖν τῶν ἐπουρανίων σου καὶ φρικτῶν 
μυστηρίων ταύτης τῆς ἱερᾶς καὶ πνευματικῆς Τραπέζης μετὰ καθαροῦ 
συνειδότος, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, εἰς συγχώρησιν πλημμελημάτων, εἰς 
πνεύματος Ἁγίου κοινωνίαν, εἰς βασιλείας οὐρανῶν κληρονομίαν…

Βασική λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ ἐξαγιασμός τῶν φυ
σικῶν στοιχείων καί ἡ μεταμόρφωσή τους σέ πραγματικότητες τῆς 
Βασιλείας τοῦ θεοῦ. ςέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις της καί ἰδιαίτερα στά 
μυστήρια εἶναι ἀπαραίτητη ἡ παρουσία τῶν ὑλικῶν στοιχείων, τά 
ὁποῖα δέν χρησιμοποιοῦν ται μέ ἀνιμιστική ἀν τίληψη, δέν εἶναι φο
ρεῖς μυστικῶν καί μαγικῶν δυνάμεων, ἀλλά ἀποκτοῦν νέο περιεχό
μενο καί σημασία (ςτύλιος, 1987: 21). ς’ αὐτά τά ὑλικά ἀγαθά δέν 
προσδίδεται πρακτικός, διαμεσολαβητικός ἤ χρησιμοθηρικός ρόλος, 
ἀλλά διαμέσου τῆς χρήσης, μετέχουν στίς θεῖες ἐνέργειες πού τά 
ἴδια ἔχουν παράξει. όἱ ἄνθρωποι χρησιμοποιοῦν τήν ὕλη ὄχι μόνο 
γιά νά τήν καθαγιάσουν (κύριο ἔργο τῆς Ἐκκλησίας) ἀλλά γιά νά 
καταδείξουν ὅτι συμμετέχουν μαζί της καί μέσῳ αὐτῆς στό σωτήριο 
ἔργο τοῦ Χριστοῦ (Νησιώτης, 1994: 79).

7.9 Ἡ κυριακή προσευχή

πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· …. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπι
ούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·

Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανισμός διακηρύσσει μιά ἐξόχως ἱερή ἄποψη 
καί θέση γιά τό φυσικό περιβάλλον, προτείνον τας ἕνα κόσμο πού 
διακατέχεται πλήρως ἀπό τόν θεό καί ὀμολογών τας ἕνα θεό, ὁ 
ὁποῖος σχετίζεται ἄμεσα μέ τήν δημιουργία. Ἀποσυνδέον τας ἔτσι 
τήν δημιουργία ἀπό τόν Δημιουργό, στήν οὐσία ἀποαγιοποιοῦν ται 
καί τά δύο. Γιά τόν λόγο αὐτό συνίσταται νά ὑπάρχει ἴδια εὐαισθη
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σία ἀν ταπόκρισης καί στό φυσικό περιβάλλον, ὅπως ἀκριβῶς καί 
στόν θεό (Χρυσαυγῆς, 2002).

Ὁ ἄνθρωπος ὡς τροφοδοτούμενη ἀπό τόν θεό ὕπαρξη. Ἡ ἀνά
γκη τροφοδοσίας δηλώνει τήν ἐξάρτηση τῆς ἐπιβίωσής του ἀπό τίς 
τροφοδοτικές πηγές. Ἡ φύση εἶναι ἡ ὑλική πηγή καί ὁ θεός ἡ 
πνευματική. Ἡ σχέση τῶν δύο αὐτῶν πηγῶν εἶναι ἰδιότυπη, διότι 
ἡ φύση εἶναι δημιούργημα τοῦ θεοῦ, μέ τόν ἄνθρωπο νά παίζει τόν 
ρόλο τοῦ συνδετικοῦ κρίκου. Ὁ θεός θέτει στόν ἄνθρωπο κανόνα 
ἀσκητικοῦ περιορισμοῦ τῆς τροφοληπτικῆς αὐτῆς σχέσης. Τό βά
ρος καί ἡ σημασία τῆς ἀπαγόρευσης εἶναι πνευματικῆς καί ὄχι δι
αιτητικῆς τάξης (όἰκονόμου, 1992: 42, 44).

ςτήν θεία λειτουργία μεταλαμβάνουμε ὅλοι ἀπό τόν ἕναν ἄρτο 
καί τό ἕνα ποτήριο: «ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν· οἱ γὰρ 
πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν» (ά΄ κορ. ι΄, 17). μετά τήν 
παραδοχή αὐτή ὁ δρόμος γιά κάθε πρόοδο εἶναι πλέον ἀνοιχτός 
γιά κάθε πολιτιστική δραστηριότητα, ἀφοῦ: «ψυχή τοῦ πολιτισμοῦ 
εἶναι ὁ πολιτισμός τῆς ψυχῆς» (arnold Toynbee, στό μεταλληνός, 
2012). Ἡ ἀρχή τῆς ἀειφόρου ἀνάπτυξης μέ τό πολύπλευρο ἐννοιο
λογικό της περιεχόμενο (μέτρο ἰσορροπίας καί ὁδοδείκτης σωτηρί
ας) συμπίπτει ἐξ ὁλοκλήρου μέ τήν Ὀρθόδοξη θεολογική θεώρηση 
γιά τό φυσικό περιβάλλον καί γι’ αὐτό τόν λόγο ἀποβαίνει «οἰκο
θεολογία». Ἡ ἀκολουθία τῆς ἀρτοκλασίας π.χ. ἐκφράζει τό ὅραμα 
καί τήν προοπτική τῆς Ἐκκλησίας γιά μιά ‘ἀειφορική’ παγκόσμια 
συμμετοχή στά προϊόν τα καί ἀγαθά τῆς γῆς (εὐθυμίου, 2007: 59˙ 
Τσάγκας, 2007: 26). Ἀξίζει νά παρατεθοῦν ἐδῶ τά λόγια τοῦ μακα
ριστοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, πάπα Ἰωάννη 
παύλου Β΄: «πολλαπλασιάστε τό ψωμί καί μή ζητᾶτε νά ἐλαττωθεῖ 
ὁ ἀριθμός τῶν προσκεκλημένων στό τραπέζι τῆς ζωῆς» (ςτύλιος, 
2003: 5759).

ςὺ οὖν, Δέσποτα, τὰ προκείμενα πᾶσιν ἡμῖν εἰς ἀγαθὸν ἐξομά
λισον· κατὰ τὴν ἑκάστου ἰδίαν χρείαν· 

Ἡ ἀσκητική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ὡς γνήσια καί προφητική «φωνή 
διαμαρτυρίας» ἀπέναν τι στά φαινόμενα δαιμονοποίησης ἤ εἰδωλο
ποίησης τῆς ὑλικῆς δημιουργίας διαρκῶς μᾶς ὑπενθυμίζει αὐτή τήν 
ξεχασμένη ἀλήθεια. «Ὁ ὀρθόδοξος ἀσκητισμός εἶναι εὐχαριστιακά 
οἰκολογικός, δέν ἀπορρίπτει τόν κόσμο, δέν ὑποτιμᾶ οὔτε μισεῖ τήν 
ὕλη, δέν λεηλατεῖ τήν πλάση ὅπως ὁ εὐδαιμονισμός, ἀλλά τήν με
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ταμορφώνει, τήν ὀμορφαίνει». Ὁ ἀσκητικός καί ὀλιγαρκής τρόπος 
ζωῆς εἶναι μιά θετική πρόκληση γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, ὁ 
ὁποῖος ζῶν τας μέσα σέ ἕνα παγκοσμιοποιημένο καί ὁμογενοποιη
μένο περιβάλλον, δέν μπορεῖ νά διακρίνει τόν ἀληθινό τρόπο στά
σης καί σχέσης ἔναν τι τῆς ὑλικῆς δημιουργίας.

ςτόν ἀν τίποδα τῆς ὑπερκατανάλωσης ὑλικῶν ἀγαθῶν, πού πα
ρατηρεῖται στίς σύγχρονες κοινωνίες, ὑπάρχει ἡ ἀσκητική ὀλιγάρ
κεια, ἡ λιτότητα καί ἡ ἐγκράτεια, ἡ ὁποία ἀποδέχεται ἑκούσια καί 
ἀδιαμαρτύρητα τά ἀναγκαῖα γιά τήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου καί ἀρνεῖται 
τά περιττά, καθώς καί ὅλα ἐκεῖνα τά ὁποῖα εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν 
παράλογων ἐπιθυμιῶν καί ἀπαιτήσεων τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ ἐπίτευξη ὅμως αὐτοῦ τοῦ στόχου ἀπό τόν ἄνθρωπο δέν μπο
ρεῖ νά πραγματοποιηθεῖ χωρίς τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη του πρός τήν 
κτιστήν δημιουργία, ἀλλά καί χωρίς τήν ἐλευθερία ἀπό τά πάθη καί 
τίς φιλήδονες ἐξαρτήσεις τῆς μεταπτωτικῆς ἐγωκεν τρικῆς αὐτάρ
κειας (Ζαχαράκης, 2007: 67). «Γι’ αὐτό καί ἡ αἰσθητική, διακριτική 
καί μέ φόβο θεοῦ μετοχή στά ἀγαθά τῆς δημιουργίας ἀν
τιδιαστέλλεται καί ἀν τιπαρατάσσεται πρός τήν ἀδιάκριτη καί ἐνή
δονη χρήση τους, ἐπειδή ἀκριβῶς ἡ δεύτερη δέ γνωρίζει τά ὅρια τῆς 
χρείας καί ἐγκυμονεῖ “τόν φόβον τοῦ θανάτου” καί ἀπεργάζεται τήν 
ἀλλοτρίωσή του» (κεσελόπουλος, 1992: 160).

7.10 Ἡ ὀπισθάμβωνος εὐχή

…ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου. ςὺ 
αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ σου δυνάμει, καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς 
τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ. εἰρήνην τῷ κόσμῳ σου δώρησαι… ὅτι πᾶσα 
δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι, καταβαῖνον ἐκ 
σοῦ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων…

Ἡ σχέση ἀνθρώπου καί φύσης δέν εἶναι σχέση προσώπου καί 
ἰδιόκτητου κτήματος, ἀλλά σχέση προσώπου πρός δῶρο καί τόν 
δωρεοδότη θεό. Ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νά μήν λησμονεῖ ὅτι ἡ χρήση 
τοῦ δώρου θά πρέπει νά βρίσκεται ἐν τός τῶν ὅρων καί περιορισμῶν 
γιά τήν φύλαξη καί προστασία τοῦ δώρου, γνωρίζον τας ὅτι πρό
κειται οὐσιαστικά γιά ὑποδείξεις ἀγάπης.

Ὁ ἄνθρωπος ἐπίσης θά πρέπει νά γνωρίζει ὅτι τό σύμπαν «λα
τρεύει» τόν δημιουργό του καί προσφέρει τόν ἑαυτό του καί τήν 
λειτουργία του ὡς δῶρο πρός άὐτόν. Ὁπότε εἶναι αὐτονόητο, ὅτι 
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καλεῖται ὁ ἄνθρωπος νά ἀναγνωρίσει αὐτήν τήν θεία δωρεά, νά 
σέβεται τήν τάξη πού ἔθεσε ὁ θεός, εὐχαριστών τας τόν δότη τοῦ 
δώρου καί ἐν τασσόμενος στήν λειτουργία τοῦ σύμπαν τος, σύμφωνα 
μέ τό σχέδιο τῆς θείας όἰκονομίας (καποδίστριας, 2014: 55, 64).

…ὁ πληρώσας πᾶσαν τὴν πατρικὴν οἰκονομίαν, πλήρωσον χα
ρᾶς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ἡμῶν…

όἰκολογία καί όἰκονομία. Δύο σύνθετοι ὅροι μέ ταυτόσημο τό 
πρῶτο συνθετικό. Ὁ κοινός ὅρος, ὁ «οἶκος», φανερώνει τό γήινο 
ἐν διαίτημα. Ἡ οἰκολογία, ἡ συνειδητοποίηση δηλαδή τῆς ἀξίας τοῦ 
φυσικοῦ περιβάλλον τος καί ἡ συστηματική ἔρευνά του, εἶναι ὅρος 
σχετικά πρόσφατος.

Ὁ ὅρος «όἰκονομία» χρησιμοποιεῖται καί στήν θεολογία, δη
λώνον τας τήν θεϊκή ὕπαρξη καί ἐνέργεια τοῦ θεοῦ στόν κόσμο καί 
προσδιορίζεται καλύτερα μέ τήν φράση «θεία όἰκονομία». εἶναι ἡ 
δύναμη πού συνέχει τό σύμπαν, ὅλες οἱ ἐνέργειες τοῦ θεοῦ γιά τόν 
κόσμο καί τόν ἄνθρωπο, μετά τήν δημιουργία. Ἡ ἀποκατάσταση 
τῆς θέσης τοῦ ἀνθρώπου ἐν τός τῆς δημιουργίας προϋποθέτει φα
νέρωση τῆς θείας όἰκονομίας στήν ἐνανθρώπηση τοῦ θεοῦ λόγου, 
μέσῳ τῆς ὁποίας ἀναμορφώθηκε καί ὁλοκληρώθηκε ἡ ἀρχέτυπη 
κοινωνία θεοῦἀνθρώπουκόσμου (καποδίστριας, 2014: 58).

Ἡ θεία όἰκονομία συμπίπτει μέ τήν ἔννοια τῆς θείας πρόνοιας, 
τήν συνεχῆ δηλαδή μέριμνα τοῦ θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν 
φύση. Ἡ θεία όἰκονομία ἤ πρόνοια τοῦ θεοῦ ἐκδηλώνεται ὡς ἀγά
πη τοῦ θεοῦ πρός τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο, δηλαδή ὡς φιλαν
θρωπία (όἰκονόμου, 1992: 5961).
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κεΦάλάιό όΓΔόό

ςΥΖηΤηςηςΥμπεΡάςμάΤά

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει νά ἀν τιμετωπίσει καί συνακόλουθα νά πείσει 
ὅλους ἐκείνους πού ἐκφράζουν τήν ἀθεολόγητη ἄποψη ὅτι ἡ ἐκκλη
σία ὀφείλει νά μεριμνᾶ μόνο γιά τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν, δηλαδή 
γιά ὁτιδήποτε εἶναι μόνο πνευματικό, ἐπειδή κατά τήν κρίση τους 
«ὁ ὑλικός κόσμος εἶναι προσωρινός καί προωρισμένος νά ἀν τι κα
τασταθεῖ στήν Βασιλεία τοῦ θεοῦ μέ ἕνα κόσμο ἄυλο, ἤ πνευματι
κό». Ἡ ἄποψη αὐτή πού ἀν τιμετωπίζει τήν κτιστήν (ὑλική) δημι
ουργία τοῦ θεοῦ ὡς κάτι περιττό καί ἄχρηστο, κυρίως δέ ὡς ἐμπό
διο γιά τήν σωτηρία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, παραθεωροῦν ὅτι στό 
«σχέδιο τῆς δημιουργίας» ὁ μόνος ἄκτιστος δημιουργός θεός ὁδή
γησε στό «εἶναι» τῆς ὑπάρξεως «ἐκ τοῦ μή ὄν τος» ἤ «ἐκ τοῦ μηδε
νός», ὅλα τά κτιστά, ὑλικά καί νοερά, ἔλλογα καί ἄλογα, ὄν τα γιά 
νά ζήσουν αἰωνίως.

Τίποτα ἀπό σύνολη τήν κτιστήν δημιουργία δέν προορίζεται «εἰς 
ἀπώλειαν», στόν «μηδενισμό» τῆς ὀν τολογικῆς ἀνυπαρξίας, ἀλλά 
στήν ἐπέκεινα τοῦ κτιστοῦ καί φθαρτοῦ ἐγκόσμιου νομοτελειακοῦ 
χωροχρόνου ὀν τολογία, ὥστε νά «ζήσουν αἰωνίως» στήν Βασιλεία 
τοῦ θεοῦ. Διότι ἐάν δεχθεῖ ἡ Ἐκκλησία τήν αἱρετική ἄποψη ὅτι κάθε 
τί τό ὑλικό εἶναι κακό, ἄχρηστο καί περιττό, ἐνῶ μόνο ὁτιδήποτε 
εἶναι μή ὑλικό, πνευματικό καί νοερό ἀξίζει νά ζήσει στήν Βασιλεία 
τοῦ θεοῦ, τότε συνακόλουθα θά πρέπει νά ἀν τιμετωπίζει καί τό 
ἀνθρώπινο σῶμα ὡς κακό καί ἐμπόδιο γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώ
που ἀποδεχόμενη τήν ἀξία μόνο τῆς ἄυλης, νοερᾶς καί ἀθανάτου 
ψυχῆς. μιά τέτοια ὅμως θεολογική ἀν τιμετώπιση τῆς κτιστῆς δη
μιουργίας θά ἀναιροῦσε τήν περί θείας ἐνανθρωπήσεως καί Ἀναστά
σεως τοῦ Χριστοῦ δογματική διδασκαλία της, ἀφοῦ ὁ Υἱός καί λό
γος τοῦ θεοῦ κατά τήν γέννηση καί ἐνσάρκωσή του ἔλαβε τέλεια 
τήν ἀνθρώπινη φύση, ἤτοι τήν ἀνθρώπινη ψυχή καί τό ἀνθρώπινο 
σῶμα, τά ὁποῖα ἀμφότερα ἔσωσε ἐκ τῆς φθορᾶς τοῦ θανάτου, κατά 
τήν ψυχοσωματική ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασή του. ςυνεπῶς, ἡ κτιστήν 
ὑλική δημιουργία εἶναι ἱερή (ςιδηρᾶς, 2015).
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Ἡ ὀρθόδοξη λειτουργία συνιστᾶ μιά κατεξοχήν εὐχαριστιακή 
πράξη ἀναφορᾶς τοῦ κόσμου καί τῆς ζωῆς ἀπό τόν ἄνθρωπο στόν 
θεό. εἶναι μιά πρόσληψη τοῦ ὑλικοῦ κόσμου ἀπό τόν ἄνθρωπο, τόν 
ὁποῖο δέν χρησιμοποιεῖ γιά τήν ἱκανοποίηση τῆς ἀτομικῆς του 
αὐτοτέλειας καί ἐπιβίωσης, ἀλλά τόν ἀναφέρει στόν Δημιουργό του. 
άὐτή ἡ ἔμπρακτη σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν θεό ἀναδεικνύει τήν 
προσωπική χρήση τῆς δημιουργίας, τό νόημα καί τό τέλος τῆς 
ὑλικῆς πραγματικότητας. Ἡ ὑπαρκτική ἀστοχία τοῦ ἀνθρώπου στό 
προπατορικό ἁμάρτημα σήμανε τήν κατάχρηση τοῦ κόσμου γιά τήν 
ἱκανοποίηση τῆς ἀτομικῆς του αὐτάρκειας. άὐτή ἀκριβῶς ἡ αὐτο
νομημένη σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό φυσικό περιβάλλον, ἡ αὐτο
θέωσή του μέσῳ τοῦ κόσμου, εἰσήγαγε ὄχι μόνο τήν καταχρηστική 
ἀν τιπαράθεση τοῦ ἀνθρώπου πρός τήν φύση, πρός τόν συνάνθρω
πο καί τόν θεό, ἀλλά τόν θάνατο καί τήν φθορά καί στήν ὑπόλοι
πη δημιουργία.

Τόσο ὁ ἄνθρωπος ὅσο καί ὁ κόσμος μετά τήν πτώση ὑφίσταν ται 
τίς συνέπειες τῆς κτιστότητας ὡς ἐμπειρίας τοῦ κακοῦ καί τοῦ θα
νάτου. Τό μηδέν διαβρώνει τά συγκεκριμένα ὄν τα καί ἡ φυσική 
διαιώνιση τοῦ εἴδους δέν ἐπιλύει τό δρᾶμα τοῦ προσωπικοῦ ἀφανι
σμοῦ οὔτε βέβαια τήν ἀέναη διάλυση καί ἀνακύκλωση τῆς φύσης. 
Ὁ ἄνθρωπος ὄχι μόνο ἀπέτυχε νά ἀνυψώσει τήν ὑλική δημιουργία 
πρός τόν θεό, ἀλλά τήν ἐγκλώβισε στόν βυθό τῆς ἀλογίας τοῦ 
θανάτου.

Ἡ εὐχαριστιακή ἐπαναπρόσληψη τοῦ κόσμου πραγματώνεται 
στό χριστολογικό μυστήριο τῆς κοινωνίας κτιστοῦ καί ἀκτίστου. 
Ὁ θεός προσλαμβάνει τήν κοινή σάρκα τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώ
που. Διά τῆς ὕλης τοῦ κόσμου ὁ θεός κοινωνεῖ μέ τόν ἄνθρωπο. 
«ςέβων οὐ παύσομαι τῇ ὕλῃ δι’ ἧς ἡ σωτηρία μου εἴργασται», ἐπι
σημαίνει μέ εὐχαριστιακό τρόπο ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός4. Ὁ κό
σμος γίνεται καί πάλι ὁ τρόπος τῆς κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν 
θεό. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ δυναμική ἀπαρχή τῆς εὐχαριστιακῆς χρή
σης τοῦ κόσμου, τῆς πρόσληψης καί ἀναφορᾶς τῆς δημιουργίας 
στόν θεό.

Ἡ ὀρθόδοξη θεία λειτουργία συνιστᾶ ἀκριβῶς αὐτή τήν κίνηση 
τῆς πρόσληψης, τῆς ἀναφορᾶς καί τῆς εὐχαριστιακῆς χρήσης τοῦ 
κόσμου καί τῆς ζωῆς. Ὁ πιστός μεταφέρει στήν εὐχαριστιακή πράξη 

4. PG 94, 1245aB.

-5-Apostolakis-Kaila_Perivallontiki no 23.indd   274 13/11/2020   10:02:55 πµ



Η AειφορικΗ διάστάσΗ τΗσ Θειάσ εΥΧάριστιάσ

275

τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του, τήν ἔμπρακτη σχέση του μέ τό φυσικό πε
ριβάλλον, τίς σχέσεις του μέ τούς ἄλλους. Τά τίμια δῶρα, ὁ ἄρτος καί 
ὁ οἶνος, ὡς τά ὑλικά στοιχεῖα πού συνοψίζουν τήν ζωή, κα θαγιάζον
ται καί μεταβάλλον ται σέ σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ. ς’ αὐτό τό ὑλικό 
σῶμα τῆς ἀνθρώπινης φύσης τοῦ Χριστοῦ ἐνσωματώνον ται καί τά 
ὑπόλοιπα ὑλικά δῶρα τοῦ κόσμου πού προσκομίζουν οἱ πιστοί στήν 
Ἐκκλησία. Τά πάν τα στήν εὐχαριστία περνοῦν μέσῳ τῆς ὕλης τοῦ 
κόσμου, πού συνιστᾶ τόν τόπο συνάν τησης θεοῦ καί ἀνθρώπου. Ἡ 
ἴδια ἡ εὐχαριστία προσφέρεται «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς». εἶναι 
μιά κοσμική λειτουργία. άὐτή τήν ξεκάθαρη ἀποδοχή καί χρήση τῆς 
ὑλικῆς δημιουργίας στήν εὐχαριστία δέν μπορεῖ νά τήν ἀποψιλώσει 
καμία εὐσεβιστική ψυχολογική ἐνδοστρέφεια ἤ μανιχαϊστική ἐχθρό
τητα πρός τήν ὑλική σύσταση τοῦ κόσμου καί τῆς ζωῆς.

Ὡστόσο, ἡ ὑλική δημιουργία εἰσέρχεται στήν εὐχαριστία ὄχι 
ἁπλῶς γιά νά ἐπευλογηθεῖ στήν φθειρόμενη κατάστασή της, ἀλλά 
γιά νά καθαγιαστεῖ καί νά ἀναφερθεῖ στόν θεό ὡς πηγή τῆς ὄν τως 
ζωῆς. Ἡ εὐχαριστιακή πράξη τῆς ἀναφορᾶς τοῦ κόσμου στόν θεό 
ἀποκαλύπτει τήν προσωπική σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν κτίση, τό 
ἱερατικό καί λειτουργικό ἦθος τοῦ ἀνθρώπου. μόνο ὁ ἄνθρωπος, 
ὡς εἰκόνα τοῦ θεοῦ, ἀποτελεῖ τό κυρίαρχο καί ἐλεύθερο πρόσωπο 
πάνω στήν αὐτονομημένη φύση. Ὡς πρόσωπο ἀλλά καί μικρόκο
σμος, πού συγκεφαλαιώνει στήν ὕπαρξή του τήν ὁλότητα τῆς κτί
σης, ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἀπελευθερώσει τήν ὕλη ἀπό τούς περι
ορισμούς της καί ἀπό φορέα θανάτου καί φθορᾶς νά τήν καταστή
σει ἀθάνατη μέσα ἀπό τήν σχέση καί τήν κοινωνία μέ τόν θεό 
(Γιαγκάζογλου, 2002α).

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι λειτουργική μέ οἰκολογικό ἦθος καί 
ὅλα μέσα σ’ αὐτή ἔχουν τήν «κοινωνία τῆς κτίσεως μετά τοῦ θεοῦ 
ἐν Ἁγίῳ πνεύματι». Ὁ πιστός δέχεται τά πάν τα καί τήν προσωπική 
του ὕπαρξη καί τόν κόσμο τῆς Δημιουργίας, ὡς δωρεά τῆς χάριτος, 
τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀγαθότητας τοῦ θεοῦ, αἰσθανόμενος τήν ἀνάγ
κη νά τά «ἀναφέρει» καί πάλι «μετ’ εὐχαριστίας» πρός Ἐκεῖνον ὡς 
λατρεία, γιά νά γίνει στήν συνέχεια αὐτή ἡ προσφορά χαρισματική 
«ἀν τιμετάδοση» τοῦ θεοῦ στόν ἄνθρωπο (Βαρθολομαῖος, 2002: 8˙ 
καραϊσαρίδης, 2007: 243˙ Ἱερώνυμος, 2010: 1314). Ἡ πράξη αὐτή 
εἶναι πράξη κατάφασης καί σεβασμοῦ πρός τά ὑλικά στοιχεῖα, 
ἀφορμή εὐχαριστίας γιά τήν χορήγησή τους, καθώς καί ὑποχρέωση 
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καί εὐθύνη γιά περαιτέρω διαφύλαξή τους. μ’ αὐτό τόν τρόπο ἡ 
λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι θεμέλιο καί πηγή ἑνότητας, 
πνευματικῆς ὡριμότητας καί πραγματικῆς φιλοπεριβαλλον τικῆς 
ἀγωγῆς τῶν πιστῶν (κεσελόπουλος, 1992: 207212˙ Ware, 2008: 73). 
Ὅμως, στίς μέρες μας τό κοινωνικό πρόβλημα (ψωμί) τῆς δίκαιης 
κατανομῆς τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν («τρίτος» κόσμος) εἶναι ὑπαρκτό. 
Ἡ Ἐκκλησία δέν ἀδιαφορεῖ οὔτε διαχωρίζει τά πνευματικά ἀπό τά 
ὑλικά προβλήματα (Δοσίθεος, 2005: 1115). Ἡ ἀκεραιότητα τῆς 
κτιστῆς δημιουργίας, ὅπως καί οἱ ἔννοιες δικαιοσύνη καί εἰρήνη, 
ἀποτελοῦν τόν ἀπαράβατο ἠθικό ἀξιακό κώδικα τῆς χριστιανικῆς 
πίστης (Ware, 2008: 7980).

Ὁ λόγος περί δημιουργίας, περί ἁμαρτίας, περί θείας οἰκονομίας 
καί ἐνσάρκωσης τοῦ λόγου εἶναι λόγος πού ἀφορᾶ καί τήν σχέση 
τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν κτίση. μέσῳ τῆς θ. λειτουργίας διδάσκεται 
ἡ ἀγάπη καί ὁ σεβασμός πρός τόν ἄνθρωπο, τό περιβάλλον, ἡ εἰρή
νη καί ἡ ἀδελφοσύνη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Ἄν ὁ σεβασμός τῆς 
κτίσης καί ἡ εὐχαριστιακή χρήση της εἶναι μία ἀπό τίς κεν τρικότερες 
ἀλήθειες τῆς παράδοσής μας, τότε ἡ θ. λειτουργία μπορεῖ νά καλ
λιεργήσει τήν περιβαλλον τική συνείδηση καί νά ὁδηγήσει τούς πι
στούς ἀπό τήν κτητική στήν εὐχαριστιακή σχέση μέ τήν φύση, ἡ 
ὁποία καί ἀποτελεῖ τήν ἐλπίδα γιά τήν ἔξοδο ἀπό τήν οἰκολογική 
κρίση. ς’ αὐτό τό πλαίσιο ἡ ἀξιολόγηση τῶν βιβλικῶν διηγήσεων 
γιά τήν δημιουργία, ἀλλά καί ἡ ἐπισήμανση τῶν ἀν τιλήψεων τῶν 
ἀνθρώπων ἐκείνης τῆς ἐποχῆς γιά τήν φύση, μποροῦν νά συμβάλ
λουν σήμερα στήν εὐαισθητοποίηση τῶν μαθητῶν στήν προστασία 
καί ἀειφορία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλον τος (μαζνέϊκος, 2011).

Ἐάν τελικά ὑπάρχει μιά ἀνεξάν τλητη πηγή αἰσιοδοξίας γιά τό 
παρόν καί τό μέλλον, τῆς ὕλης καί τοῦ σύμπαν τος κόσμου, αὐτή 
προέρχεται καί ὀφείλεται στήν Ὀρθόδοξη θεολογική ἐσχατολογική 
θεώρηση τῆς ὕλης καί τοῦ ὑλικοῦ σύμπαν τος. Ὅπως χαρακτηριστι
κά γράφει ὁ al. Schmeman: «ὁ κτιστός κόσμος ἀποκομμένος ἀπό 
τόν Δημιουργό του, τήν πηγή τῆς ζωῆς, εἶναι ἕνας θνήσκων κό
σμος». άὐτό πού προσφέρει ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία τελικά στό 
περιβαλλον τικό θέμα εἶναι ἀφενός μέν ἡ ἀναγγελία τοῦ αἰσιόδοξου 
μηνύματος τοῦ εὐαγγελίου γιά τήν ὁριστική ἐσχατολογική ἀνακαί
νιση τοῦ φυσικοῦ κόσμου καί ἀφ’ ἑτέρου ὁ συνεχής ἐξαγιασμός τῆς 
ἀλλοτριωμένης κτίσης μέ τίς ἱερές λειτουργικές πράξεις, πού μετα
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δίδουν τίς ἄκτιστες ἐνέργειες τῆς Τριαδικῆς θεότητας, ζωοποιών
τας ἀενάως τήν κτίση καί τά κτίσματα. 

Ἀναμφίβολα σήμερα –ὅσο ποτέ ἄλλοτε– ἡ προστασία καί ἡ ἀει
φο ρική διαχείριση τοῦ περιβάλλον τος εἶναι ψηλά στήν ἀ τζέν τα τῶν 
κυβερνών των στόν πλανήτη. Ὅλοι συμφωνοῦν πώς ἡ καταστροφή 
του εἶναι πολυσύνθετο πρόβλημα καί ἀπαιτεῖ μεγάλες συν εργα σίες 
γιά τήν διάσωσή του. Ἡ ἐκτίμηση πώς ἡ τεχνολογία θά δώσει τήν 
λύση στό πρόβλημα φαίνεται νά ἐγκαταλείπεται σταδιακά, καθώς 
δέν ἔχει ἐπιφέρει ὡς τώρα τά ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα. μέσα  
σ’ ὅλα αὐτά ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀν ταποκρίνεται ἄμεσα καί κα
ταθέτει τήν δική της πρόταση.

Ἡ Ὀρθόδοξη ἐσχατολογία ὅμως, πρεσβεύει γιά μέν τόν ἄνθρωπο: 
«ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος», γιά δέ τήν 
ὑπόλοιπη κτιστήν δημιουργία ἀνακαίνιση καί ἀναμόρφωση: «ὅτι καὶ 
αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς 
τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ» (Ρωμ. η΄, 21) καί: 
«καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ 
προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ» (Β΄ πέτρ. γ΄, 13).
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Νικόλαός Γ. Τςιρέβέλός 
Δρ. Θεολογίας – Διδάσκων στό Τμῆμα Θεολογίας  

καί Πολιτισμοῦ τοῦ Πανεπιστημίου «λόγος»

ΑγίΑ κΑί ΜεγΑλη ΣύνοδοΣ: 
η ΜετΑδοΣη τού εύΑγγελίού  

Στον Σύγχρονο κοΣΜο.  
επίκοίνωνίΑκη πρΑγΜΑτεύΣη

Πέριληψη

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη ςύνοδος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας πραγ-
ματοποιήθηκε στήν κρήτη τόν Ἰούνιο τοῦ 2016. ςτίς ἀποφά-

σεις της συμπεριλαμβάνονται κείμενα πού ἀναφέρονται στό χρέος 
τῶν Ὀρθοδόξων γιά μαρτυρία τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς στήν οἰκουμένη. 

Ἡ παροῦσα ἐργασία ἀναλύει καί ἀξιολογεῖ μέ βάση τίς προϋπο-
θέσεις τῆς θεολογίας καί τίς ἀρχές τῆς ἐπικοινωνιολογίας τά σημεῖα 
τῆς Ἐγκυκλίου καί τοῦ Μηνύματος τῆς ςυνόδου, τά ὁποῖα περι-
γράφουν τήν ἱεραποστολική φύση τῆς Ἐκκλησίας καί προσανατο-
λίζουν τή χριστιανική μαρτυρία ἀπέναντι σέ ἕναν διαρκῶς μεταλ-
λασσόμενο καί παγκοσμιοποιημένο πλανήτη. Ἰδιαίτερη ἀναφορά 
γίνεται στή θεολογική τεκμηρίωση τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς 
μαρτυρίας, στίς συνθῆκες πού ἀπαιτοῦνται γιά νά ὀργανωθεῖ ἡ ἱε-
ραποστολική ἐργασία καθώς καί στό διακονικό ἔργο τοῦ ἐκκλησι-
αστικοῦ σώματος πού ἀπορρέει ἀπό τό εὐχαριστιακό βίωμα καί 
ἐκφράζεται ὡς «λειτουργία μετά τή λειτουργία». 

Ἐπιπρόσθετα, ἀναλύονται ἡ παρουσία τῶν Ὀρθοδόξων καί ἡ 
μαρτυρία τους στά πλαίσια τῶν οἰκουμενικῶν ἐπαφῶν, καθώς καί 
ἡ συμβολή τους στήν οἰ κοδομή τῶν προϋποθέσεων καταλλαγῆς. 
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Τέλος, ἀναδεικνύεται ἡ ἀνάγκη τοῦ ἐπανευαγγελισμοῦ τῶν πα-
ραδοσιακά Ὀρθόδοξων κοινωνιῶν. 

λέξεις-κλειδιά: Ἁγία καί Μεγάλη ςύνοδος, Ἐπικοινωνία, Διαχριστιανι-
κός-Διαθρησκειακός Διάλογος, Ἱεραποστολή, Μαρτυρία.

 
 

έιςαΓωΓη

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία βασίζει τήν ὀργάνωσή της στήν χαρισμα-
τική ἐξουσία τῶν ἐπισκόπων, ἡ ὁποία ἀσκεῖται μέσα ἀπό τό 

συνοδικό σύστημα. όἱ σύνοδοι τῶν ἐπισκόπων, τοπικές ἤ οἰκουμε-
νικές, λαμβάνουν τίς ἀποφάσεις καί προσφέρουν λύσεις στά τοπικά 
καί παγκόσμια προβλήματα πού προκύπτουν. έἰδικά, ὅσες ςύνοδοι 
συγκλήθηκαν ἤ ἀναγνωρίστηκαν μετέπειτα ὡς όἰκουμενικές δια-
μόρφωσαν τόν θεολογικό λόγο καί χάραξαν μέ τίς ἀποφάσεις τους 
τόν ἐκκλησιαστικό τρόπο ζωῆς, ὥστε μέ ποιμαντική φροντίδα καί 
διακονική μέριμνα νά ὁδηγήσουν τόν ἄνθρωπο στή σωτηρία. κατ’ 
αὐτόν τόν τρόπο, ἡ Ἐκκλησία ὡς ζωντανό σῶμα κληρικῶν καί λαϊ-
κῶν πορεύεται ἀνά τούς αἰῶνες.

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη ςύνοδος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας πρα-
γματοποιήθηκε στήν κρήτη ἀπό 16 ἕως 26 Ἰουνίου 2016. Μία ςύ-
νοδος μέ ἀνάλογη θεολογική καί ἐκκλησιαστική σημασία, καθώς καί 
οἰκουμενική ἐμβέλεια εἶχε νά διεξαχθεῖ περισσότερο ἀπό 1000 ἔτη 
στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ προετοιμασία της διήρκησε περίπου 
50 χρόνια. Ἀναμφισβήτητα τά θέματα μέ τά ὁποῖα ἀσχολήθηκε ἡ 
ςύνοδος δέν ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τή δογματική διδασκαλία τῆς 
Ἐκκλησίας. Ἀναφέρονται, κυρίως, στήν εἴσοδο τῆς Ἐκκλησίας στά 
νέα δεδομένα τῆς μετανεωτερικότητας καί στίς ἐξελίξεις τῆς σύγ-
χρονης παγκοσμιοποίησης.

όἱ 350 συνοδικοί Πατέρες μετά ἀπό συζήτηση ὑπέγραψαν τά 
ἀκό λουθα κείμενα: «1. Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καί ἡ τήρησις 
αὐτῆς σήμερον», «2. ςχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν 
λοιπόν χριστιανικόν κόσμον», «3. Τό αὐτόνομον καί ὁ τρόπος ἀνα-
κηρύξεως αὐτοῦ», «4. Ἡ ὀρθόδοξος διασπορά», «5. Τό μυστήριον 
τοῦ γάμου καί τά κωλύματα αὐτοῦ» καί «6. Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ». ςέ αὐτά ἀπαιτεῖται νά 
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προστεθοῦν ἡ «Ἐγκύκλιος» μέ τή συνολική θεολογική τεκμηρίωση 
τῶν ἀποφάσεων καί τό «Μήνυμα» τῆς ςυνόδου, μέ τό ὁποῖο οἱ 
Πα τέρες ἀπευθύνονται ἄμεσα καί μέ σαφήνεια στό πλήρωμα τῆς 
Ὀρ θόδοξης Ἐκκλησίας1.

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη ςύνοδος, πέρα ἀπό τίς δυσχέρειες καί τίς 
ἀντιδράσεις πού συνάντησε ἀπό ἐθνικιστικούς καί φονταμενταλι-
στικούς κύκλους, σήμανε τόν ἀγῶνα γιά ἑνότητα τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας ἀπέναντι σέ ἕναν κατακερματισμένο κόσμο. Ὁ όἰκου-
μενικός Πατριάρχης βαρθολομαῖος ἀνέδειξε μέ σαφήνεια αὐτόν τόν 
ἀγῶνα γιά τήν ἑνότητα κατά τήν εἰσηγητική ὁμιλία του μέ τήν 
ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν: 

«Ἀλλ’ ἐνῷ πολλὰ τὰ κλίματα, ἡ οἰκουμένη μία. Ἡ ποικιλία τῶν 
γλωσσῶν καὶ τῶν πολιτισμῶν ἐπέφερε πάλαι ποτὲ τὴν διαίρεσιν τῶν 
ἀνθρώπων, καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ἀπειλῇ τὴν ὁμόνοιαν αὐτῶν. Ἡ 
Ἐκκλησία, ὡς πρότυπον ἑνότητος, ὀφείλει διαρκῶς νὰ μεριμνᾷ ὥστε 
ἡ “διαφορὰ” νὰ μὴ ὁδηγήσῃ εἰς “διαίρεσιν”, ἵνα κατὰ τὸν Ἅγιον Μά-
ξιμον τὸν Ὁμολογητὴν “ὁρολογήσωμεν” (πρβλ. Ἐπιστ. 12, P.G. 91, 
469), οὐδὲ ἡ ἑνότης εἰς ἀφανισμὸν τῆς διαφορᾶς. έἰς τοῦτο ἀκριβῶς 
συνίσταται τὸ νόημα καὶ ἡ σπουδαιότης τοῦ θεσμοῦ, τὸν ὁποῖον 
σήμερον καλούμεθα νὰ ὑπουργήσωμεν, συνερχόμενοι ἐν τῇ ςυνόδῳ 
ταύτῃ. Ἑκάστη Ἐκκλησία καὶ ἕκαστος ἐξ ἡμῶν καλούμεθα νὰ κατα-
θέσωμεν, ἀλλ’ οὐχὶ νὰ ἐπιβάλωμεν, τὰς ἰδίας ἡμῶν θέσεις. καλούμεθα 
οὐχὶ μόνον νὰ ὁμιλήσωμεν, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀκούσωμεν. καλούμεθα νὰ 
οἰκοδομήσωμεν τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ»2.

Ὡστόσο, οἱ τέσσερις ἀπό τίς δεκατέσσερις αὐτοκέφαλες Ἐκκλη-
σίες δέν συμμετεῖχαν στίς ἐργασίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ςυνόδου, 
καθώς ἀκύρωσαν τήν τελευταία στιγμή τή συμμετοχή τους τό Πα-
τριαρχεῖο Μόσχας, τό Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας, ἡ Ἐκκλησία τῆς 
βουλγαρίας καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας. βέβαια στό σημεῖο αὐτό 
τίθεται τό ζήτημα, πῶς ἐκφράζεται ἡ ἑνότητα δίχως τή συμμετοχή 
αὐτῶν τῶν Ἐκκλησιῶν; 

1. Tά ὑπογραφέντα κείμενα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ςυνόδου ὑπάρχουν στήν 
ἐπίσημη ἱστοσελίδα της στά ἑλληνικά, τά ἀγγλικά, τά ρωσικά καί τά γαλλικά: 
https://www.holycouncil.org/home (ανακτήθηκε στίς 12/06/2020). 

2. βαρθολομαίου όἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, «έἰσηγητική ὁμιλία κατά τήν 
ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ςυνόδου», ἀνακτήθηκε στίς 12-06-
2020 ἀπό https://www.holycouncil.org/-/opening-ecumenical-patriarch
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καί στό θέμα αὐτό εἶναι διαφωτιστική ἡ ἀπάντηση τοῦ όἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχη βαρθολομαίου κατά τήν πρώτη συνεδρία. Ὁ όἰ-
κουμενικός Πατριάρχης ὡς ἄριστος γνώστης τῆς μακραίωνης Ἐκ-
κλησιαστικῆς Ἱστορίας ἀλλά καί τοῦ κανονικοῦ Δικαίου τόνισε τήν 
κανονικότητα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ςυνόδου. Πιό συγκεκριμένα, 
ἀνέφερε: «Ὡς συνέβη πολλάκις κατὰ τὴν μακραίωνα ἱστορίαν τῆς 
Ἐκκλησίας, ἡ ἀκουσία ἢ ἑκουσία ἀπουσία Ἐκκλησιῶν τινων ἐκ τῶν 
συγκληθεισῶν ςυνόδων, τοπικῶν καὶ οἰκουμενικῶν, οὐδόλως παρημ-
πόδιζε τὴν πραγματοποίησίν των. Διὸ καὶ ἡ παροῦσα ςύνοδος συγ-
κληθεῖσα ὑφ’ ἡμῶν τῇ συμφώνῳ γνώμῃ πασῶν τῶν Ἁγιωτάτων 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν δέον νὰ χωρήσῃ, παρὰ τὴν ἀπουσίαν Ἐκ-
κλησιῶν τινων, ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτῆς, ὡς τοῦτο πανορθοδόξως ἀπε-
φασίσθη»3. Ἐπιπρόσθετα ἡ ἐγκυρότητα μιᾶς ςυνόδου δέν ἐξαρτᾶται, 
οὔτε βέβαια καθορίζεται ἀπό τήν ἀριθμητική συμμετοχή. ςύμφωνα 
μέ τόν καθηγητή Νῖκο Ματσούκα, «ςύνοδος, εἴτε τοπική εἴτε οἰκου-
μενική, σημαίνει παρουσία ὅλου τοῦ πληρώματος, σύν ὅλη τῇ 
Ἐκκλησίᾳ, κατά τό πρότυπο τῆς Ἀποστολικῆς ςυνόδου∙ ἡ παρουσία 
αὐτή δέν ἐννοεῖται, φυσικά, ἁπλῶς καί μόνο ἀριθμητικά, μέ τή ση-
μασία τῆς ὁλοκληρωμένης ἐκπροσώπησης μελῶν, ἀλλά συνάμα καί 
ἀπαραίτητα ὡς ἔκφραση τοῦ ζωντανοῦ περιεχομένου τῆς πίστης»4. 

ςέ αὐτή τή γραμμή καί ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδο-
φόρος ἀναφέρεται στίς θεολογικές καί κανονικές προϋποθέσεις τῆς 
ἀξιοπιστίας μιᾶς ςυνόδου μέσα ἀπό συγκεκριμένα παραδείγματα τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας. «Τό κῦρος, ὅμως, μιᾶς ςυνόδου δέν κρί-
νεται οὔτε ἀπό τόν ἀριθμό τῶν συμμετεχόντων, οὔτε ἀπό τόν ὄγκο 
τῆς παρουσίας τῶν Ἐκκλησιῶν, (ἤ ἀκόμη καί τήν ἀπουσία κάποιων, 
ὅπως συνέβη στή β΄ όἰκουμενική, κατά τήν ὁποία ἀπουσίαζε ἡ ἐκ-
κλησιαστική διοίκηση τῆς ρώμης, ἤ κατά τήν Γ΄ όἰκουμενική, κατά 
τήν ὁποία καί πάλι ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς ρώμης κατέφθασε στήν 
Ἔφεσο μετά τίς ἀποφάσεις της, προσυπογράφουσα αὐτάς ἐκ τῶν 
ὑστέρων), ἀλλά ἀπό τήν πιστότητα στήν πίστη τῶν πατέρων καί 
στούς ἱερούς κανόνες τῶν όἰκουμενικῶν ςυνόδων καί τήν Ἀποστο-

3. βαρθολομαίου όἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, «έἰσηγητική ὁμιλία», ὅ.π.
4. Ν. Ματσούκα, Δογματική καί ςυμβολική Θεολογία Γ΄, Ἀνακεφαλαίωση καί 

Ἀγαθοτοπία. Ἔκθεση τοῦ οἰκουμενικοῦ χαρακτῆρα τῆς χριστιανικῆς διδασκαλί-
ας, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1997, σελ. 292.
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λική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας»5. ςέ ὅλα αὐτά ἀπαιτεῖται νά προ-
στεθεῖ ὅτι καί οἱ Ἐκκλησίες πού δέν συμμετεῖχαν, ἐπί τῆς οὐσίας δέν 
ἐξέφρασαν τή διαφωνία γιά τά κείμενα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ςυ-
νόδου. Ἑπομένως, ὁ ὀρθόδοξος χαρακτῆρας τῶν κειμένων δέν ἀμφι-
σβητεῖται καί ἄρα οὔτε ἡ κανονικότητα τῆς ςυνόδου6.

Ὅμως, ἡ σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ςυνόδου ὑπογράμ-
μισε μέ θεολογική τεκμηρίωση τό ἀδιάλειπτο χρέος τῆς Ἐκκλησίας 
γιά τή μετάδοση τοῦ έὐαγγελίου στόν σύγχρονο κόσμο. Ἡ Ἐκκλη-
σία ὑπάρχει γιά νά μαρτυρεῖ τήν Ἀλήθεια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ σέ 
ὅλον τόν κόσμο. Ἔτσι, λοιπόν, τά περισσότερα συνοδικά κείμενα 
ἀναδεικνύουν τόν ἱεραποστολικό χαρακτῆρα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
γεγονότος μέ βάση τίς ἀνάγκες καί τίς ἀπαιτήσεις τῆς σύγχρονης 
ἐποχῆς. καί οἱ ἀνάγκες της ἐποχῆς ἐπιτάσσουν ἡ Ἐκκλησία μέσα 
ἀπό τό ἱεραποστολικό της ἔργο νά ἀφουγκραστεῖ ἔμπρακτα τή 
φωνή τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων καί τῶν τοπικῶν ἐκκλησιῶν (ἐνοριῶν)7. 

Τό ζήτημα τῆς ἐν Χριστῷ μαρτυρίας πού ἀναδείχθηκε στά κεί-
μενα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ςυνόδου θά μᾶς ἀπασχολήσει στό 
παρόν ἄρθρο. ςτήν Ἐγκύκλιο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ςυνόδου ρητά 
ἀναφέρεται ὅτι «οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί εἶναι καί ὀφείλουν νά εἶναι 
ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ κόσμῳ» (Ἐγκύκλιος). κατ’ αὐτόν τόν 
τρόπο, ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική μαρτυρία ἔρχεται στό προσκήνιο 
καί ἀκολουθεῖ τίς παγκόσμιες καί οἰκουμενικές ἐξελίξεις8, ἀκολου-
θώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

βασικός στόχος τοῦ παρόντος ἄρθρου εἶναι νά ἀναδειχθοῦν μέ 

5. Ἐλπιδοφόρου (λαμπρυνιάδη) Μητροπολίτη Προύσσης (νῦν Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀμερικῆς), «Ἡ ἑπόμενη Ἁγία καί Μεγάλη ςύνοδος. Θεματολογία – Προβληματι-
σμοί», ἀνακτήθηκε στίς 12-06-2020 ἀπό https://www.pemptousia.gr/2018/05/i- 
epo meni-agia-ke-megali-sinodos-thematologia-provlimatismi/#2

6. Τό ζήτημα αὐτό εἶναι ἐκτός τῶν ὁρίων τῆς παρούσας ἐργασίας. Ὅσα ἀνα-
φέρθηκαν εἶναι ἐντελῶς ἐνδεικτικά γιά νά τεκμηριωθεῖ ἡ κανονικότητα, ἡ αὐθεν-
τικότητα καί ἡ ἐγκυρότητα αὐτῆς τῆς σπουδαίας ςυνόδου. Γιά μιά τεκμηριωμέ-
νη μελέτη τοῦ θέματος μέ βάση τίς πηγές βλ. Ἐπισκόπου Ἀβύδου κυρίλλου (κα-
τερέλου), «Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη ςύνοδος τῆς κρήτης: Νέα Ἐκκλησιολογία ἤ 
Πιστότητα στήν Παράδοση;», ἀνακτήθηκε στίς 12-06-2020 ἀπό https://www.
ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=2316&tla=gr

7. Ev. Voulgaraki-Pissina, “Reading the Document on Mission of the Holy 
and Great Council from a Missiological Point of View”, International Review of 
Mission, Vol. 106, issue 1 Jn 2017, pg. 136-150. 

8. έ. βουλγαράκη-Πισινᾶ, «Ἱεραποστολή καί Διάλογος. Μιά Ἀποτίμηση τῆς 
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συντομία τά βασικά σημεῖα τῆς ἱεραποστολικῆς φύσης τῆς Ἐκκλη-
σίας καί νά ἀποτυπωθεῖ τό ἱεραποστολικό ἔργο στό ὁποῖο οἱ Πα-
τέρες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ςυνόδου καλοῦν τους χριστιανούς. Ἡ 
μεθοδολογία στηρίζεται στό σχῆμα τῆς ἀνθρώπινης ἐπικοινωνίας9, 
τό ὁποῖο προσαρμόζεται στίς ἀνάγκες τῆς συγκεκριμένης ἔρευνας. 
Ἔτσι, ὁ πομπός εἶναι οἱ ςυνοδικοί Πατέρες. Τό μήνυμα ἀποτελοῦν 
οἱ βασικές ἱεραποστολικές θέσεις καί ἡ τεκμηρίωσή τους στίς πηγές, 
ἐνῶ τό θέμα εἶναι ἡ κεντρική ἔννοια κάθε κειμένου. Ὁ ἀγωγός εἶναι 
ἡ ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ςυνόδου. Ὁ κώδικας 
θεωρεῖται ἡ ἑλληνική γλῶσσα10, ἄν καί τά κείμενα δημοσιεύτηκαν 
μεταφρασμένα στήν ἀγγλική, τή ρωσική καί τή γαλλική γλῶσσα. 
Τέλος, στούς ἀποδέκτες ἀνήκουν οἱ Ὀρθόδοξοι ἀλλά καί ὅσοι ἑτε-
ρόδοξοι, ἑτερόθρησκοι ἤ καί θρησκευτικά ἀδιάφοροι ἀναγνῶστες/
ἀναγνώστριες τῶν κειμένων11. 

Γιά τήν πληρέστερη ἐξέταση τοῦ θέματος, ἡ ἐργασία ἀναπτύσ-
σεται σέ τέσσερα ἐπίπεδα. Τό πρῶτο ἀναφέρεται στή θεολογική 
θεμελίωση τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας καί ἀναδεικνύει τήν ἱεραπο-
στολική φύση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος. Τό ὅλο ζήτημα συμ-
πληρώνεται ἀπό τήν εὐχαριστιακή διάσταση τῆς Ἐκκλησίας. Τό 
λειτουργικό βίωμα αὐτό καθεαυτό ὁδηγεῖ σέ μιά ὀλιστική διάσταση 
τῆς ἐν Χριστῷ μαρτυρίας, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τήν κοινωνία καί 
τό φυσικό περιβάλλον. Ὁ τρίτος ἄξονας ἀναφέρεται στά προβλήμα-
τα πού δημιουργοῦν ὁ θρησκευτικός φανατισμός καί ἡ θεμελιοκρα-
τία (φονταμενταλισμός). Ἔτσι, λοιπόν, ἀναδεικνύεται ἡ μαρτυρία 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέσα ἀπό τόν διαχριστιανικό καί διαθρη-
σκειακό διάλογο. Ὁ τελευταῖος ἄξονας ὑπογραμμίζει τό χρέος γιά 

Ἀλληλεπίδρασης τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας καί Πράξης μέ τή Μεταρρύθμιση», 
Θεολογία, τεῦχ. 90, 1 (2019), σελ. 193-234.

9. Δημ. κούκουρα, Μεθοδολογική προσέγγιση Ὁμιλητικῶν κειμένων (λόγοι 
Ἐπισκόπων), ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 12. Πρβλ. Δημ. κούκου-
ρα, Ἐκκλησία καί Γλῶσσα - Ἐπικοινωνιακή προσέγγιση, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσ-
σαλονίκη 2006, σελ. 97-103.

10. Τά ὑφολογικά χαρακτηριστικά τῆς γλώσσας τέθηκαν ἐκτός ὁρίων τῆς 
παρούσας ἐργασίας, ἡ ὁποία ἐπικεντρώνεται στήν ἀποτύπωση τοῦ μηνύματος 
καί στήν ἀνάδειξη τῶν ἐπικοινωνιακῶν χαρακτηριστῶν.

11. Ἡ διερεύνηση τῆς κατανόησης τοῦ μηνύματος τῶν κειμένων ἀπό ποικί-
λους ἀποδέκτες ἀπαιτεῖ μιά ἐμπειρική ἔρευνα μέ ἐρωτηματολόγια. Ὡστόσο, μιά 
τέτοια ἔρευνα εἶναι ἐκτός τῶν ὁρίων τῆς παρούσας ἐργασίας.
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μιά σύγχρονη καί ζωντανή μαρτυρία “orbi et urbi”. κατ’ αὐτόν τόν 
τρόπο, ὁ εὐαγγελισμός τῶν ἐθνῶν συνδέεται μέ τόν ἐπανευαγγελι-
σμό τῶν ἤδη Ὀρθοδόξων χριστιανῶν.

Γιά συντομία χώρου οἱ ἀναφορές στά ἐπίσημα κείμενα δίνονται 
μέσα σέ παρένθεση μέ πλάγια γράμματα (italics). όἱ διαδικτυακές 
πηγές κάθε κειμένου γιά τόν ἀναγνώστη πού θέλει νά τίς μελετήσει 
εἶναι οἱ ἀκόλουθες12. «Μήνυμα»: https://www.holycouncil.org/-/
message, «έγκύκλιος»: https://www.holycouncil.org/-/encyclical-
holy-council, «ςχέσεις της όρθοδόξου έκκλησίας προς τόν λοιπόν 
χριστιανικόν κόσμον» (ςχέσεις): https://www.holycouncil.org/-/
rest-of-christian-world, «η ορθόδοξος διασπορά» (η όρθόδοξος) 
: https://www.holycouncil.org/-/diaspora, «η αποστολή τῆς όρθο-
δόξου έκκλησίας εν τω συγχρόνω κόσμω» (η αποστολή): https://
www.holycouncil.org/-/mission-orthodox-church-todays-world.

1. Ἡ θεολογική θεμελίωση τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς 
Μαρτυρίας – Ἡ ἱεραποστολική φύση τῆς Ἐκκλησίας

Ἡ τελευταία ἐντολή τοῦ Ἀναστημένου κυρίου «πορευθέντες οὖν 
μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς 
τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν» (Μτ. 28:19) ἀποτελεῖ βασική 
ὁδηγία γιά τήν παγκόσμια ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας. Μέ μεστό 
τρό πο ἐκφράζει τήν ταυτότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Ἡ 
ἀλήθεια αὐτή παραδίδεται καί ἀναλύεται μέ σαφήνεια στήν Ἐγκύ-
κλιο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ςυνόδου: «Τό ἀποστολικόν ἔργον καί 
ἡ ἐξαγγελία τοῦ έὐαγγελίου, γνωστή ὡς ἱεραποστολή, ἀνήκουν εἰς 
τόν πυρῆνα τῆς ταυτότητος τῆς Ἐκκλησίας […] έἶναι ἡ πνοή ζωῆς, 
τήν ὁποίαν ἐμφυσᾶ ἡ Ἐκκλησία εἰς τήν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων 
καί ἐκκλησιοποιεῖ τόν κόσμον διά τῶν ἑκασταχοῦ νεοπαγῶν το-
πικῶν Ἐκκλησιῶν». ςυνεπῶς, οἱ Πατέρες τῆς ςυνόδου, ἀκολουθών-
τας τήν πατερική παράδοση καί δίχως κλειστούς ὁρισμούς περιγρά-

12. όἱ ἱστοσελίδες προσπελάστηκαν γιά τελευταία φορά στίς 12-06-2020. Τά 
ἐπίσημα κείμενα ἔχουν ἐκδοθεῖ καί ἀπό τό κέντρο όἰκουμενικῶν, Ἱεραποστο-
λικῶν καί Περιβαλλοντικῶν Μελετῶν μέ τόν τίτλο όἱ Ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί 
Μεγάλης ςυνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκδ. CEMES, Θεσσαλονίκη 2017, 
σ. 105.
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φουν τή φύση τῆς Ἐκκλησίας13, τήν ὁποία ταυτίζουν ἄμεσα μέ τή 
μαρτυρία τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καί τό διαρκές κάλεσμα γιά ἑνότητα 
τοῦ σύμπαντος κόσμου.

Ἡ Ἐκκλησία στό πέρασμα τῶν αἰώνων συνεχίζει τή διαχρονική 
ἀποστολή πού τῆς ἐμπιστεύθηκε ὁ κύριος. Ξέχωρα ἀπό τίς ἱστορι-
κές ἀστοχίες τῶν μελῶν της, ὑπακούει στήν ἐντολή τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, τοῦ Πρώτου Ἱεραποστόλου14: «καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, 
κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς» (Ἰω. 20:21). Ἐξάλλου, «μιμεῖται» δημιουργικά τό 
παράδειγμα καί τό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέ-
ρων, ἀποκαλύπτοντας τόν καινούριο κόσμο, τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, 
στόν πλανήτη. «Ἡ Ἐκκλησία δέν ζῆ διά τόν ἑαυτόν της. Προσφέ-
ρεται δι’ ὁλόκληρον τήν ἀνθρωπότητα, διά τήν ἀνύψωσιν καί τήν 
ἀνακαίνισιν τοῦ κόσμου εἰς καινούς οὐρανούς καί καινήν γῆν (πρβλ. 
Ἀποκ. 21: 21)» (Ἐγκύκλιος). Τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ 
εἶναι ἁγιαστικό, θεραπευτικό καί μεταμορφωτικό∙ ἀναφέρεται σέ 
κάθε ἄνθρωπο, ἀνεξαρτήτου φυλῆς, ἔθνους, φύλου, θρησκείας, κοι-
νωνικῆς τάξης. Τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἄν καί γνωρίζουν τήν ἀνε-
πάρκειά τους, μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀγωνίζονται νά 
μεταλαμπαδεύσουν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ στήν κοινωνία. 

Ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας ξεκίνησε ἱστορικά μέ τήν ἵδρυση 
της κατά τήν Πεντηκοστή. όἱ μαθητές τοῦ κυρίου δέχθηκαν τήν 
ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κήρυξαν ἀμέσως γιά τόν Χριστό 
σέ ἕνα πολυεθνικό ἀκροατήριο, μέ ἀποτέλεσμα νά βαπτισθοῦν οἱ 
πρῶτοι 3000 χριστιανοί (Πρ. Ἀπ. 2:1-41). Ἔτσι, ἐκείνη τήν ἡμέρα 
ἀπό μαθητές τοῦ κυρίου μετατράπηκαν σέ ἀποστόλους. Ἀπό τότε 
ἡ Ἐκκλησία εἶναι σέ μιά ἀτελεύτητη πορεία μαρτυρίας καί ὑπάρχει 
ὡς μιά διαρκής Πεντηκοστή, ὅπως μέ ἔμφαση ὑπογραμμίζεται στό 
Μήνυμα τῆς Ἁγίας ςυνόδου. Ἡ παρατήρηση αὐτή ἔχει ἰδιαίτερη 
σημασία γιά τή σύγχρονη παγκόσμια ὀρθόδοξη ἱεραποστολή, διότι 
ἀπό τήν Πεντηκοστή κι ἔπειτα, ἡ ἐν Χριστῷ μαθητεία καί ἡ ἀπο-
στολή τῶν μελῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος εἶναι στενά συνδε-

13. Ἐνδεικτικά βλ. Ν. Ματσούκα, Δογματική καί συμβολική θεολογία β΄ - 
Ἔκθε ση τῆς ὀρθόδοξης πίστης σέ ἀντιπαράθεση μέ τή δυτική χριστιανοσύνη, 
ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 351-366. Πρβλ. Θαν. Παπαθανασίου, 
Ἡ Ἐκκλησία γίνεται ὅταν ἀνοίγεται. Ἡ ἱεραποστολή ὡς ἐλπίδα καί ὡς ἐφιάλτης, 
ἐκδ. Ἐν πλῷ, Ἀθήνα 2008, σελ. 27-42.

14. Ἠλ. βουλγαράκη, Ἱεραποστολή. Δρόμοι καί δομές, ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 
1989, σελ. 33-36.
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δεμένες15. Ἡ ἀλήθεια αὐτή μπορεῖ νά λησμονήθηκε σέ διάφορες 
ἱστο ρικές περιόδους16. Ὡστόσο, πλέον προβάλλεται δυναμικά καί 
μά λιστα ἀπό τό κατεξοχήν θεσμικό ὄργανο λήψης ἀποφάσεων τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τήν Ἁγία καί Μεγάλη ςύνοδο.

Ἐπιπροσθέτως, ἡ Ἐκκλησία, ὡς διαρκής Πεντηκοστή, ἐργάζεται 
γιά τήν ἐπίτευξη τῆς ἑνότητας τοῦ σύμπαντος κόσμου. Ἄς μή λη-
σμονοῦμε ὅτι ἡ ἑνότητα τοῦ σύμπαντος κόσμου δέν ἀποτελεῖ ἕνα 
ἁπλό αἴτημα τῶν «έἰρηνικῶν» στή λειτουργική-λατρευτική ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας. Μέ ἄλλα λόγια, δέν εἶναι μιά «εὐχή» δίχως πραγματικό 
ἀντίκρυσμα. Πολύ περισσότερο, ἐκφράζει τό εὐχαριστιακό βίωμα 
τῶν μελῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. «Ἡ μετοχή εἰς τήν θείαν 
έὐχαριστίαν εἶναι πηγή ἀποστολικοῦ ζήλου πρός εὐαγγελισμόν τοῦ 
κόσμου. Μετέχοντες τῆς θείας έὐχαριστίας καί προσευχόμενοι ἐν 
τῇ ἱερᾷ ςυνάξει ὑπέρ τῆς όἰκουμένης, καλούμεθα νά συνεχίσωμεν 
τήν ‘λειτουργίαν μετά τήν λειτουργίαν’ καί νά δίδωμεν τήν μαρτυ-
ρίαν περί τῆς ἀληθείας τῆς πίστεως ἡμῶν ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώ-
πων, μοιραζόμενοι τάς δωρεάς τοῦ Θεοῦ μεθ’ ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρω-
πότητος» (Ἐγκύκλιος). 

Ὁ χριστιανός τρέφεται μέ τόν ἴδιο τόν Χριστό∙ ὅλη ἡ ὕπαρξη 
του ἁγιάζεται, καθώς ἑνώνεται μαζί Του, μέ τόν συνάνθρωπό του 
καί τό φυσικό περιβάλλον. Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος γίνεται πλέον «παγ-
κόσμιος∙ ἑνώνεται μέ ὅλους ἐκείνους τούς ὁποίους ὁ Χριστός ἔχει 
περιλάβει στήν ἄνευ ὁρίων ἀγάπη Του»17. Τό εὐχαριστιακό ἦθος 
χα ρακτηρίζουν ἡ ἀθληματική προσπάθεια γιά ἀλλαγή τρόπου ζωῆς 
καί ἡ ἐγρήγορση γιά δυναμικό ἀγῶνα μετάνοιας. αὐτή ἡ πορεία 
ἀποβλέπει στήν κατά τήν ἰδίαν προκοπή, τήν ἀπόκτηση τῶν χαρι-
σμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί στήν ψηλάφηση τῆς καινῆς ἐν 

15. Ν. Τσιρέβελου, Θεολογική θεμελίωση τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας. ςπουδή 
στό ἔργο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου, ἐκδ. Ostracon Publishing, 
Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 69-70.

16. Ἀναστασίου Γιαννουλάτου (νῦν Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων), «Ἡ λησμονημένη 
ἐντολή», Πορευθέντες, τεύχ. 1 καί 2 (1959), σελ. 1-6 καί 3-6 ἀντίστοιχα. Πρβλ. Ν. 
Τσιρέβελου, «Τό περιοδικό Πορευθέντες ὡς ἱστορικό ὁρόσημο γιά τήν ἀναβίωση 
τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Μαρτυρίας στά ἔθνη. Ἐπικοινωνιακή προσέγγιση», 
Δωδεκάνησος – Ἐπίσημον Δελτίον τῶν ἐν Δωδεκανήσῳ ἐπαρχιῶν τοῦ όἰκουμενι-
κοῦ Θρόνου, Περίοδος α΄, ἔτος Θ΄, τεῦχ. ιη΄ (Ἰούλ.-Δεκ. 2017), σελ. 43-120.

17. Ἀναστασίου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Παγκοσμιότητα καί Ὀρθοδοξία, ἐκδ. 
Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2000, σελ. 47.
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Χριστῷ ζωῆς. Ἀφετηρία αὐτῆς τῆς πορείας καί ταυτόχρονα σταθμός 
ἔμπνευσης κι ἐνδυνάμωσης ἀποτελεῖ ἡ συμμετοχή στή Θεία έὐχα-
ριστία. Μέ αὐτόν τόν τρόπο ὁ ἄνθρωπος καθαίρεται ἀπό κάθε μορ-
φή ἐγωισμοῦ, ἀγωνίζεται ἐνάντια στό κακό κι ἀπελευθερώνεται ἀπό 
τίς δαιμονικές δυνάμεις18.

Ὅμως, δέν ἀρκεῖ τό προσωπικό βίωμα. Ἡ ὁλοκλήρωση αὐτῆς τῆς 
ἐμπειρίας ἀπαντᾶ στή μεταφορά τοῦ λειτουργικοῦ βιώματος στίς δια-
προσωπικές σχέσεις τῶν χριστιανῶν, στήν ἔξοδό τους ἀπό τά στενά 
ὅρια τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ καί τῆς ἰδιοτέλειας καί στό ἄνοιγμα πρός 
τόν πλησίον (ὅπου πλησίον ὁ κάθε ἄνθρωπος). Ἡ περιγραφή αὐτή 
συνοψίζεται τίς τελευταῖες δεκαετίες στόν τεχνικό θεολογικό ὅρο 
«λειτουργία μετά τή λειτουργία», τόν ὁποῖο πρῶτος ἐμπνεύστηκε ὁ 
νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας Ἀναστάσιος19. 

Ὅμως μέ ποιούς τρόπους, σύμφωνα μέ τή μακραίωνη Ὀρθόδοξη 
παράδοση καί τά κείμενα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ςυνόδου, μπορεῖ 
νά ἀποτυπωθεῖ τό εὐχαριστιακό βίωμα στόν κοινωνικό χῶρο; έἶναι 
ἐφικτή μιά τέτοια σύνδεση ἤ ἀποτελεῖ ἁπλά μιά προσδοκία;

2. Ἡ λειτουργία μετά τή θεία λειτουργία.  
Τό λατρευτικό βίωμα στήν κοινωνία καί τή φύση

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη ςύνοδος ὑπογράμμισε πολλές φορές στά 
κεί μενά της τή σημασία τῆς «λειτουργίας μετά τή λειτουργία», συν-
δέοντάς τη μέ τήν ἀναγγελία τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ στήν κτίση. 
Μέ τόν ὅρο αὐτό δίδονται μέ συνθηματικό τρόπο ἡ ἔξοδος τῶν 
χριστιανῶν στήν κοινωνία καί ἡ διακονία (ὡς κοινωνική προσφορά) 
σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη καί εἰδικά σήμερα στούς ἀνθρώπους τοῦ 
περιθωρίου. Ἔτσι, τό λειτουργικό βίωμα τῶν χριστιανῶν μπορεῖ νά 
ἐπεκταθεῖ δραστικά σέ ζητήματα κοινωνικά, πολιτικά, οἰκονομικά 
καί νά καταλήξει μέ πολύπλευρη δράση σέ θέματα πού ἀφοροῦν 
τήν οἰκολογία καί τή βιοηθική. Μέ βάση ὅλα αὐτά ἀντιλαμβάνεται 
κάποιος ὅτι ὁ χαρακτῆρας τῶν κειμένων τῆς ςυνόδου ἔχει περισ-

18. Ἰγνατίου, Πρός Ἐφεσίους, PG 5, 656A: «ςπουδάζετε οὖν πυκνότερον συ-
νέρχεσθαι εἰς εὐχαριστίαν θεοῦ καί εἰς δόξαν. ὅταν γάρ πυκνῶς ἐπί τό αὐτό γί-
νεσθε, καθαιροῦνται αἱ δυνάμεις τοῦ ςατανᾶ, καί λύεται ὁ ὄλεθρος αὐτοῦ ἐν τῇ 
ὁμονοίᾳ ὑμῶν τῆς πίστεως».

19. Ν. Τσιρέβελου, Θεολογική θεμελίωση τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας. ςπουδή 
στό ἔργο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου, ὅ.π., σελ. 102-3.
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σότερο πρακτικό σκοπό, μέ σκοπό νά ἐνεργοποιήσει τούς χριστια-
νούς στή μαρτυρία καί τήν κοινωνική διακονία20.

ςτό Μήνυμα τῆς ςυνόδου ἀναφέρεται μέ ζωντανό ὕφος τό χρέος 
τῶν χριστιανῶν νά προσφέρουν σέ ὅλη τήν κτίση «τά δῶρα τοῦ 
Θεοῦ: τήν ἀγάπη, τήν εἰρήνη, τήν δικαιοσύνη, τήν καταλλαγή, τήν 
δύναμη τοῦ ςταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως καί τήν προσδοκία τῆς 
αἰωνιότητος» (Μήνυμα). Μέ αὐτόν τόν τρόπο περιγράφεται συνο-
πτικά ἡ συνεχής προσπάθεια τοῦ χριστιανοῦ «νά προεκταθεῖ ἡ λει-
τουργία μέσα στήν καθημερινή ζωή καί νά μεταμορφωθεῖ ὁλόκληρη 
ἡ ζωή σέ μιά λειτουργία», μέ ἀπώτερο σκοπό «τήν ἀπελευθέρωση 
τῶν ἀνθρώπων ἀπό ὅλες τίς δαιμονικές δομές ἀδικίας, ἐκμεταλλεύ-
σεως, ἀγωνίας, μοναξιᾶς, καί τή δημιουργία μιᾶς πραγματικῆς κοι-
νωνίας προσώπων ἐν τῇ ἀγάπῃ»21.

κατά συνέπεια, ἡ λειτουργία μετά τή θεία λειτουργία ἀναφέρεται 
στόν πρωταγωνιστικό ρόλο πού ἀπαιτεῖται νά λάβουν οἱ χριστιανοί 
στό περιρρέον περιβάλλον τους. όἱ χριστιανοί καλοῦνται νά εἶναι 
«εἰκόνες τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀποδεικνύοντες καί βεβαιοῦντες 
τοιουτοτρόπως ὅτι ἡ προσδοκία ἑνός κόσμου εἰρήνης, δικαιοσύνης 
καί ἀγάπης δέν εἶναι οὐτοπία, ἀλλά “ἐλπιζομένων ὑπόστασις” (Ἑβρ. 
11: 1), δυνατή μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ καί τόν πνευματικόν ἀγῶνα 
τοῦ ἀνθρώπου» (Ἡ Ἀποστολή). Ἑπομένως, ἡ κοινωνική δράση τῆς 
Ἐκκλησίας εἶναι πολυεπίπεδη∙ ἀποβλέπει στή μεταμόρφωση τοῦ 
κόσμου μέ τή συμμετοχή τῶν χριστιανῶν στά κοινωνικά προβλή-
ματα, καθώς καί στόν ἀγῶνα τους γιά τήν ἐπικράτηση τῶν ἀνθρώ-
πινων δικαιωμάτων. ςυγχρόνως, ἐμπνέεται ἀπό τά παραδείγματα 
τῶν ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας γιά νά ἀναδείξει τίς οἰκουμενικές ἀρετές 
τῆς ἀγάπης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς εἰρήνης, τῆς ἐλευθερίας καί τοῦ 
σεβασμοῦ πρός κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο.

Τό βίωμα τῆς λειτουργίας μετά τή λειτουργία φωτίζει καί ἐνθαρ-
ρύνει τή δράση πού ἀπαιτεῖται νά ἀναλάβουν οἱ χριστιανοί γιά τή 
θεραπεία τῶν μεγάλων παγκόσμιων προβλημάτων, σύμφωνα μέ τά 
κείμενα τῶν Πατέρων τῆς ςυνόδου τῆς κρήτης. Μέ γνώμονα τήν 

20. Ev. Voulgaraki-Pissina, “Reading the Document on Mission of the Holy and 
Great Council from a Missiological Point of View”, International Review of Mission, 
Vol. 106, issue 1 Jn 2017, pg. 142.  

21. Ἀναστασίου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Ἱεραποστολή στά ἴχνη τοῦ Χριστοῦ, 
ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 2007, σελ. 129-131.

-6-Tsirevelos-Agia Synodos_no 23.indd   295 11/11/2020   1:31:54 µµ



νικολαοσ γ. τσιρεβελοσ 

296

παραβολή τοῦ κυρίου γιά τήν «Τελική κρίση» (Μτθ. 25: 31-46), ἀπο-
καλύπτεται ὅτι ἡ ἀποστολή τῶν χριστιανῶν συμπορεύεται μέ τήν 
κοινωνική μαρτυρία καί τόν ἀγῶνα γιά τήν ἐπικράτηση εἰρήνης καί 
τῆς δικαιοσύνης. Γι’ αὐτόν τόν λόγο, στά κείμενα τῆς ςυνόδου κα-
ταδικάζονται μέ θάρρος καί ταυτόχρονα μέ σκληρό λόγο ὁ πόλεμος, 
ἡ τρομοκρατία, οἱ διωγμοί, οἱ δολοφονίες θρησκευτικῶν μειο νοτήτων 
καί ἡ ἄσκηση βίας πρός κάθε ἄνθρωπο. Ἀντίθετα, προ τρέπονται οἱ 
χριστιανοί νά ἐργασθοῦν γιά τήν εἰρήνη σέ κάθε ἐπίπεδο. «Ἡ Ὀρθό-
δοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ καθῆκον αὐτῆς νά ἐπικροτῆ πᾶν ὅτι ἐξυπη-
ρετεῖ πράγματι τήν εἰρήνην (ρωμ. 14: 19) καί ἀνοίγει τήν ὁδόν πρός 
τήν δικαιοσύνην, τήν ἀδελφοσύνην, τήν ἀληθῆ ἐλευθερίαν καί τήν 
ἀμοιβαίαν ἀγάπην μεταξύ ὅλων τῶν τέκνων τοῦ ἑνός οὐρανίου Πα-
τρός, ὡς καί μεταξύ ὅλων τῶν λαῶν τῶν ἀποτελούν των τήν ἑνιαίαν 
ἀνθρωπίνην οἰκογένειαν. ςυμπάσχει δέ μεθ’ ὅλων τῶν ἀνθρώπων, οἱ 
ὁποῖοι εἰς διάφορα μέρη τοῦ κόσμου στεροῦνται τῶν ἀγαθῶν τῆς 
εἰ ρήνης καί τῆς δικαιοσύνης» (Ἡ Ἀποστολή).

ςτή συνάφεια αὐτή γίνεται ἰδιαίτερος λόγος γιά τή φτώχεια, τήν 
κοινωνική ἀδικία, τήν οἰκονομική κρίση, τίς κοινωνικές διακρίσεις, 
τόν πόνο καί τήν πείνα πού μαστίζει τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ πλη-
θυσμοῦ τοῦ πλανήτη. ςύμφωνα μέ τή ςύνοδο, οἱ καταστάσεις αὐτές 
ἀποτελοῦν συνέπειες μιᾶς ἀχαλίνωτης οἰκονομικῆς παγκοσμιοποί-
ησης, ἡ ὁποία ὑποδουλώνει τούς ἀνθρώπους. Ὡστόσο, οἱ Πατέρες 
δέν ἀποσιωποῦν καί τήν εὐθύνη τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν ἀπέ-
ναντι σέ αὐτή τήν κατάσταση. Ὅμως ἡ βαθύτερη αἰτία τῆς ἀνθρώ-
πινης ὑπαρξιακῆς παραμόρφωσης ἀπό τό ἀγαθό καί ἡ ρίζα ἀνά-
πτυξης τοῦ κακοῦ ἐντοπίζεται στόν ἀνθρώπινο ἐγωκεντρισμό. 

Τό ἐνδιαφέρον τῶν ςυνοδικῶν Πατέρων δέν ἐμμένει στήν ἁπλή 
διαπίστωση καί περιγραφή τοῦ προβλήματος. Προχωρᾶ βαθύτερα 
μέ στόχο τόν ἐντοπισμό λύσεων στά ὅρια πάντοτε τῆς ἐκκλησια-
στικῆς δράσης. Ἔτσι, δίδεται ἰδιαίτερη προσοχή στό γεγονός ὅτι 
«ἀείποτε ἡ ἐκκλησιαστική φιλανθρωπία δέν περιωρίζετο ἁπλῶς εἰς 
τήν περιστασιακήν ἀγαθοεργίαν πρός τόν ἐνδεῆ καί τόν πάσχοντα, 
ἀλλά ἀπέβλεπε καί εἰς τήν ἀπάλειψιν τῶν αἰτίων, τά ὁποῖα δημι-
ουργοῦν τά κοινωνικά προβλήματα» (Ἐγκύκλιος). Γι’ αὐτό, ἡ ςύνο-
δος καλεῖ τούς χριστιανούς νά συνεργασθοῦν μέ Ὀργανισμούς καί 
κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως γιά τή θεραπεία τῶν παγκόσμιων 
προβλημάτων καί τήν ἐπικράτηση τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἀλλη-
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λεγγύης στόν πλανήτη. «Τά δῶρα τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης 
ἐξαρτῶνται καί ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης συνεργίας» (Ἡ Ἀποστολή), ἐνῶ 
οἱ χριστιανοί δέν πρέπει νά λησμονοῦν ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἡ έἰρή-
νη τοῦ κόσμου (Ἐφ. 2:14).

Ἐπιπροσθέτως, ἡ Ἁγία καί Μεγάλη ςύνοδος ἀναφέρεται καί στά 
μεγάλα καί ἐπίκαιρα ζητήματα πού ἀντιμετωπίζουν πολλές χῶρες 
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, τῆς βόρειας Ἀφρικῆς, τῆς έὐρώπης καί ὁπωσ-
     δήποτε καί ἡ Ἑλλάδα∙ τό προσφυγικό καί τό μεταναστευτικό θέμα. 
Ἀπέναντι σέ τούτη τήν κατάσταση προτρέπει τούς χριστιανούς νά 
βλέπουν στό πρόσωπο κάθε ξένου τόν ἴδιο τόν Χριστό22. αὐτή ἡ 
στάση χαρακτηρίζεται ἀπό βαθειά ἀξιοπρέπεια καί σεβασμό πρός 
κάθε πρόσφυγα ἤ μετανάστη∙ καλεῖ σέ ψυχική καί οἰκονομική συμ-
παράσταση πρός τούς κοπιῶντες καί πεφορτισμένους ξένους, ἀπο-
κλείοντας ταυτόχρονα ρατσιστικά ἰδεολογήματα καί ξενοφοβικές 
συμπεριφορές. Γι’ αὐτούς ἡ Ἐγκύκλιος ζητάει μέ προφητική συνεί-
δηση ἀπό «ὅλους τούς ἐμπλεκομένους, ἀνεξαρτήτως θρησκευτικῶν 
πεποιθήσεων, νά ἐργάζωνται διά τήν καταλλαγήν καί διά τόν σε-
βασμόν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, πρωτίστως δέ διά τήν προ-
στασίαν τοῦ θείου δώρου τῆς ζωῆς. Πρέπει ὁ πόλεμος καί ἡ αἱ-
ματοχυσία νά τερματισθοῦν, νά ἐπικρατήση ἡ δικαιοσύνη, ὥστε νά 
ἐπανέλθη ἡ εἰρήνη καί νά καταστῆ ἐφικτή ἡ ἐπιστροφή τῶν ἐκδι-
ωχθέντων εἰς τάς πατρογονικάς αὐτῶν ἑστίας» (Ἐγκύκλιος).

Ἐξάλλου ἡ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας στόν κόσμο ἀναπόφευκτα 
συνδέεται καί μέ τό φιλανθρωπικό ἔργο τῶν χριστιανῶν. Ἡ ἐλεη-
μοσύνη ἐπιθυμεῖ νά θεραπεύσει τίς πάσης φύσεως ἀνθρώπινες πλη-
γές καί τόν πόνο∙ ἔτσι ἀποτελεῖ μιά μορφή ἀποστολῆς πρός τούς 
ἀνθρώπους τοῦ περιθωρίου. Ὅμως χρειάζεται νά ὑπογραμμισθεῖ ὅτι 
ἡ χριστιανική φιλανθρωπία δέν ἀποσκοπεῖ σέ καμία περίπτωση 
στήν «ἐξαγορά» καί τήν ἔνταξη ἀτόμων ἀπό ἀσθενέστερες κοινω-
νικές ὁμάδες στήν Ἐκκλησία. Ἐπιπλέον, ἡ κοινωνική διακονία δέν 
ἀποτελεῖ ἕνα μέσο προπαγάνδας ἤ προσηλυτισμοῦ καί σέ καμμία 
περίπτωση δέν παραβιάζει τήν ἀνθρώπινη ἐλευθερία. «Ἡ ἀποστολή 
αὐτή (ἐνν. τῶν χριστιανῶν) πρέπει νά ἐκπληροῦται ὄχι ἐπιθετικῶς, 
ἀλλ’ ἐλευθέρως, ἐν ἀγάπῃ καί ἐν σεβασμῷ πρός τήν πολιτιστικήν 

22. Πρβλ. τό Ἀσματικόν τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μεγάλου ςαββάτου ἦχ. πλ. α΄: «δός 
μοι τοῦτον τόν ξένον, τόν ἐκ βρέφους ὡς ξένον ξενωθέντα ἐν κόσμῳ∙ […] δός 
μοι τοῦτον τόν ξένον, ὅστις οἶδεν ξενίζειν τούς πτωχούς τε καί ξένους».
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ταυτότητα ἀτόμων καί λαῶν» (Ἐγκύκλιος). Τό κάλεσμα τῆς ςυνό-
δου γιά τήν ἁπλόχερη καί ἀξιοπρεπῆ συμπαράσταση στίς βιοτικές 
ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων τοῦ Γ΄ καί τοῦ Δ΄ κόσμου εἶναι ξεκάθαρο. 
Ἡ διακονία τῶν χριστιανῶν μαρτυρεῖ τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη πρός 
τόν πλησίον. Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἡ Ἐκκλησία θεραπεύει ἔμπρακτα 
τό κοινωνικό κακό, μεταφέροντας “urbi et orbi” τήν ἀγάπη τοῦ 
Τρια δικοῦ Θεοῦ πού βιώνουν τά μέλη της.

ςτά πλαίσια αὐτά καί ἀκολουθώντας τίς ἐπιταγές τῶν καιρῶν, ἡ 
ςύνοδος ἀναφέρεται στήν οἰκολογική καταστροφή23. όἱ ἐνέργειες 
καί οἱ λόγοι τοῦ όἰκουμενικοῦ Πατριάρχη βαρθολομαίου ἔχουν 
ἀναδείξει αὐτό τό θέμα στούς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. 
ςτήν Ἁγία καί Μεγάλη ςύνοδο ἡ ἠθική διάσταση τοῦ θέματος δη-
λώνεται μέ ἐνάργεια24. «Ἡ οἰκολογική κρίσις, ἡ ὁποία συνδέεται 
πρός τάς κλιματολογικάς ἀλλαγάς καί τήν ὑπερθέρμανσιν τοῦ πλα-
νήτου, καθιστᾶ ἐπιτακτικόν τό χρέος τῆς Ἐκκλησίας ὅπως συμβά-
λη, διά τῶν εἰς τήν διάθεσιν αὐτῆς πνευματικῶν μέσων, εἰς τήν 
προστασίαν τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν συνεπειῶν τῆς ἀν-
θρωπίνης ἀπληστίας. Ἡ ἀπληστία διά τήν ἱκανοποίησιν τῶν ὑλικῶν 
ἀναγκῶν ὁδηγεῖ εἰς τήν πνευματικήν πτώχευσιν τοῦ ἀνθρώπου καί 
εἰς τήν καταστροφήν τοῦ περιβάλλοντος» (Ἡ Ἀποστολή). 

Τό σημεῖο αὐτό εἶναι καθοριστικό γιά τήν οἰκουμενική ἐργασία 
τῆς Ἐκκλησίας, γιατί ἡ ἀποστολή της «δέν περιορίζεται μόνο στόν 
ἄνθρωπο, ἀλλά περιλαμβάνει καί τό φυσικό περιβάλλον, μέ ἄλλα 
λόγια ὁλόκληρη τή φύση»25. Ἡ θεολογική παράδοση τῆς Ὀρθοδο-
ξίας ἀναδεικνύει τήν ἱερότητα τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ὡς δη-

23. ςχετικά μέ τόν ρόλο τῆς θρησκείας καί τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπέναντι στό 
οἰκολογικό πρόβλημα βλ. Χρ. Ἀρβανίτη, «Ἀπό τήν Ὀρθοδοξία τοῦ ἀνθρωποπο-
λιτισμοῦ στήν ὀρθοπραξία τοῦ οἰκοπολιτισμοῦ. Ὁ ρόλος τῆς θρησκείας» στό 
https://www.academia.edu/14438502/_%E1%BC%88%CF%80%CF%8C_%CF%84%
CE%AE%CE%BD_%E1%BD%80%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE
%BE%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%E1%BF%A6_%E1%BC%80%CE%BD%C
E%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF
%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF% (τελευταία προσπέλαση 15-9-2016).

24. Ν. Τσιρέβελου, «Χριστιανισμός καί φυσικό περιβάλλον. Ἡ πρόταση τῆς 
οἰκο-θεολογίας», στό έὐ. Μουλᾶ - Ἰω. Παπαδομαρκάκης (ἐπιμ.), καλλιεργώντας 
δεξιότητες τοῦ 21ου αἰ. μέσα ἀπό τά Προγράμματα ςχολικῶν Δραστηριοτήτων, 
ρόδος 2018, σελ. 91-103.

25. Ἠλ. βουλγαράκη, Ἱεραποστολή. Δρόμοι καί δομές, σελ. 83, ὅπου μπορεῖ 
νά συναντήσει κανείς τήν πλούσια θεολογική ἀνάλυση ἐπί τοῦ θέματος.
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μιούργημα «λίαν καλῶς» ἀπό τόν Θεό. ςυγχρόνως, προβάλλει τό 
κα θῆκον τοῦ ἀνθρώπου νά ἐργασθεῖ μαζί μέ τόν Παράκλητο, τό 
Πνεῦ μα τῆς ἀληθείας, γιά νά ἐξαγιάσει ὁλάκερη τήν κτίση. αὐτό, 
ἄλλωστε, εἶναι τό παράδειγμα πολλῶν παλαιότερων, ἀλλά καί σύγ-
χρονων ἁγίων ἀνδρῶν καί γυναικῶν τῆς Ἐκκλησίας26. «Ἡ ἐπανεύ-
ρεση τῆς διαστάσεως τῆς ἱερότητος τῆς φύσεως, τῆς ἀρχικῆς ἁρμο-
νίας της μέ τήν ἀνθρώπινη φύση, ἀποτελεῖ ἀποφασιστική συμβολή 
στήν ἐπίτευξη τῆς παγκόσμιας κοινωνίας»27. Ἄς μή λησμονοῦμε ὅτι 
ἐντός τῆς μυστηριακῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας ἐξαγιάζονται ὅλα τά 
ὑλικά στοιχεῖα πού χρησιμοποιοῦνται ὡς τύπος καί σύμβολο ὁλάκε-
ρης τῆς κτίσης28.

ςτή συνάφεια αὐτή ἀνήκει καί ἡ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας ἀπέ-
ναντι στίς προκλήσεις πού ἀντιμετωπίζει ὁ σύγχρονος κόσμος ἐξαι-
τίας τῶν ραγδαίων ἐξελίξεων τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας. 
Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη ςύνοδος ἀναγνωρίζει μέ καθαρότητα ἔκφρασης 
τήν ἀναμφισβήτητη χρησιμότητα καί ἀναγκαιότητα τῆς ἐπιστημο-
νικῆς προόδου καί εὔχεται νά εἶναι πάντα πρός ὄφελος τοῦ ἀνθρώ-
που. βέβαια, δέν διστάζει νά σημειώσει καί τούς κινδύνους ἀπό τήν 
ἀνεξέλεγκτη καί ἀλόγιστη χρήση τῆς βιοτεχνολογίας καί τῆς βιοε-
πιστήμης. Γι’ αὐτό, ὁ λόγος τῶν Πατέρων τῆς ςυνόδου, δίχως νά 
στέ    κεται ἐμπόδιο στήν τεχνολογική ἀνάπτυξη καί τήν ἐπιστημονι-
κή πρόοδο, μαρτυρεῖ τήν ὀρθόδοξη θέση περί βιοηθικῆς.

«Ἡ ὀρθόδοξος βιοηθική προβάλλει, ἀπέναντι εἰς θύραθεν αὐτο-
νόμους καί συρρικνωτικάς ἀνθρωπολογικάς θεωρήσεις, τήν κατ’ 
εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ δημιουργίαν τοῦ ἀνθρώπου καί τόν 
αἰώνιον προορισμόν αὐτοῦ. ςυμβάλλει οὕτως εἰς τόν ἐμπλουτισμόν 
τῆς φιλοσοφικῆς καί ἐπιστημονικῆς συζητήσεως τῶν βιοηθικῶν θε-
μάτων διά τῆς βιβλικῆς ἀνθρωπολογίας καί τῆς πνευματικῆς ἐμπει-
ρίας τῆς Ὀρθοδοξίας» (Ἐγκύκλιος). Ἑπομένως, ἡ μαρτυρία τῆς 
Ὀρθοδοξίας μέσα ἀπό τήν πλούσια καί ἁγιοπνευματική ἐμπειρία 
της προσφέρεται μέ σεβασμό ἀπέναντι στίς ἐπιστημονικές κατακτή-

26. Ν. Τσιρέβελου, Ἕνας πρόδρομος τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας στήν οἰκου-
μένη. Ἅγιος Ἀμφιλόχιος Μακρῆς. Θεολογία – Ἐπικοινωνία – Χριστιανική Ἀγωγή, 
ἐκδ. Ostracon Publishing, Θεσσαλονίκη 2019, σελ. 145-151.

27. Ἀναστασίου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Παγκοσμιότητα καί Ὀρθοδοξία, 
ὅ.π., σελ. 52.

28. Ὅ.π., σελ. 53.
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σεις: ὁ ἄνθρωπος ἀπαιτεῖται νά ἐξημερώσει τήν τεχνολογία πρός 
ὄφελος τῆς ἐλευθερίας του.

3. Ὁ διαχριστιανικός καί ὁ διαθρησκειακός διάλογος ὡς 
γεγονός ἱεραποστολικῆς μαρτυρίας καί ἀντίδοτο στόν 

θρησκευτικό φανατισμό καί τόν φονταμενταλισμό

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη ςύνοδος ἀνέδειξε μέσα ἀπό τά κείμενά της 
ἄλ λη μιά μορφή ἱεραποστολικῆς μαρτυρίας: τή συμμετοχή τῆς Ἐκ-
κλησίας στούς διαχριστιανικούς καί διαθρησκειακούς διαλόγους. 
ςτήν Ἐγκύκλιο πρός τό Ὀρθόδοξο πλήρωμα παρουσιάζεται τό 
ἐνδια φέρον τῆς Ὀρθοδοξίας γιά τούς χριστιανούς «οἱ ὁποῖοι διέκο-
ψαν τήν μετ’ αὐτῆς κοινωνίαν» καί ταυτόχρονα βεβαιώνεται ἡ 
οἰκουμενική εὐθύνη τῶν Ὀρθοδόξων. Τό ἐνδιαφέρον αὐτό φανερώ-
νεται ἔμ   πρακτα μέ τή συμμετοχή τῶν Ὀρθοδόξων στόν διάλογο μέ 
τίς ἄλλες Ἐκκλησίες-Ὁμολογίες. 

ςύμφωνα μέ τά κείμενα τῆς ςυνόδου καί πρός ἀποφυγήν κάθε 
παρεξήγησης, ἡ συμμετοχή αὐτή ἀποσκοπεῖ: α) «νά γνωρίζει ὁ λοιπός 
χριστιανικός κόσμος ἀκριβέστερα τή γνησιότητα τῆς Ὀρθοδόξου 
Πα ραδόσεως, τήν ἀξία τῆς πατερικῆς διδασκαλίας, τή λειτουργική 
ἐμπειρία καί τήν πίστη τῶν Ὀρθοδόξων» (Μήνυμα), β) νά «δίδει διά 
τοῦ διαλόγου δυναμικήν μαρτυρίαν τοῦ πληρώματος τῆς ἐν Χριστῷ 
ἀληθείας καί τῶν πνευματικῶν αὐτῆς θησαυρῶν πρός τούς ἐκτός 
αὐτῆς, μέ ἀντικειμενικόν σκοπόν τήν προλείανσιν τῆς ὁδοῦ τῆς ὁδη-
γούσης πρός τήν ἑνότητα» (ςχέσεις) καί γ) στήν ἐργασία «πρός ἀπο-
κατάστασιν τῆς ἑνότητος μετά τῶν ἄλλων Χριστιανῶν ἐν τῇ Μιᾷ, 
Ἁγία, καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία (sic)» (ςχέσεις).

Ἡ συμμετοχή τῶν Ὀρθοδόξων στούς διαχριστιανικούς διαλόγους 
ὁπωσδήποτε δέν ἀποτελεῖ θεολογικά κάτι καινούριο. Πολύ περισσό-
τερο δέν τυγχάνει «ξένη πρός τήν φύσιν καί τήν ἱστορίαν τῆς Ὀρ-
θοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλ’ ἀποτελεῖ συνεπῆ ἔκφρασιν τῆς ἀποστο-
λικῆς πίστεως καί παραδόσεως, ἐντός νέων ἱστορικῶν συνθη κῶν» 
(ςχέσεις). Ἡ Ὀρθοδοξία πρωτοστάτησε στήν ἔναρξη τῆς οἰκουμε-
νικῆς κίνησης στίς ἀρχές τοῦ περασμένου αἰῶνα καί συμμετέχει 
ἀδιάκοπα μέχρι σήμερα στούς διάφορους διαλόγους μέ τίς ἄλλες 
Ἐκ  κλησίες-Ὁμολογίες29. Ἡ ςύνοδος τῆς κρήτης καλεῖ ὅλες τίς Ὀρ-

29. Ἐνδεικτικά βλ. β. ςταυρίδη, Ἱστορία τῆς όἰκουμενικῆς κινήσεως, ἐκδ. 
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θόδοξες Ἐκκλησίες νά συμμετάσχουν ἀπό κοινοῦ στούς διαχριστια-
νικούς διαλόγους γιά νά δοθεῖ δυναμικά ἡ ὀρθόδοξη μαρτυρία κα-
θώς καί γιά νά «μή παρακωλύηται ἡ ὁμόφωνος μαρτυρία τῆς Ὀρθο-
δοξίας πρός δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ» (ςχέσεις). Μάλιστα, γίνεται 
ἰδιαίτερο κάλεσμα κοινῆς δράσης ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων στίς περι-
οχές τῆς Ὀρθόδοξης διασπορᾶς, ὥστε νά ὑπάρχει «κοινήν ἐκπροσώ-
πησιν πάντων τῶν ὀρθοδόξων ἔναντι τῶν ἑτεροδόξων» (Ἡ Ὀρθό-
δοξος)30 καί νά κατατίθεται πληρέστερα ἡ μαρτυρία τῆς Μίας, Ἁγί-
ας, καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

βέβαια, οἱ ςυνοδικοί Πατέρες δέν ἀποσιωποῦν τό γεγονός ὅτι ἡ 
πορεία τῶν διαλόγων δέν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση31. Ὁπωσδήποτε 
ὑφίστανται πολλαπλές δυσχέρειες στή θεολογική ἀλληλοκατανόηση 
καί ἀνακύπτουν ποικίλα ἐκκλησιολογικά προβλήματα καί σημαντι-
κές ἑρμηνευτικές ἀποκλίσεις κατά τήν πορεία τῶν διαλόγων. ςυνά-
μα διάφορα ἄλλα θεολογικά κωλύματα ἀποτρέπουν τήν ὁμαλή ἐξέ-
λιξη τῶν διαλόγων. Ἐπιπροσθέτως, οὐκ ὀλίγες φορές προκύπτουν 
προβλήματα προσηλυτιστικῶν ἐπιθέσεων, προπαγάνδας, μεθόδων 
όὐνίας, καθώς καί πράξεις ὁμολογιακοῦ ἀνταγωνισμοῦ (εἰδικά στόν 
χῶρο τῆς ἱεραποστολῆς), τά ὁποῖα σαφέστατα καταδικάζονται ἀπό 
τή ςύνοδο. 

ςέ αὐτά τά πλαίσια διευκρινίζεται μέ ἀμεσότητα στά συνοδικά 
κεί μενα, προλαμβάνοντας φονταμενταλιστικές ἐνστάσεις, ὅτι ἡ συμ-
μετοχή στόν διαχριστιανικό διάλογο δέν σημαίνει προδοσία τῆς 
πίστης. ςέ καμμία περίπτωση δέν περιλαμβάνει συμβιβασμούς σέ 
θέματα δόγματος καί ἀδιαμφισβήτητα δέν ὑποκρύπτει καμία διομο-
λο γιακή ἕνωση καί οὐδεμία διαμυστηριακή κοινωνία (inter-
communion). Ἡ ἐπικοινωνία καί ἡ συνεργασία τῶν Ὀρθοδόξων μέ 
τίς ἄλλες Ἐκ κλησίες-Ὁμολογίες γίνονται «ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν 
τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας καί τῶν κανονικῶν κριτηρίων τῆς 
ἤδη διαμεμορφωμένης ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως […] καί δέν 

Πατριαρχικόν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 573.
30. I. Bria - Π. βασιλειάδη, Ὀρθόδοξη Χριστιανική Μαρτυρία, ἐκδ. Τέρτιος, 

κατερίνη 1989, σελ. 99 κ.ἑξ.
31. Ἐκτενής καί τεκμηριωμένη ἀνάλυση τῶν κειμένων σχετικά μέ τόν διαχρι-

στιανικό διάλογο, βλ. Ἐπισκόπου Ἀβύδου κυρίλλου (κατερέλου), «Ἡ Ἁγία καί 
Μεγάλη ςύνοδος τῆς κρήτης: Νέα Ἐκκλησιολογία ἤ Πιστότητα στήν Παράδο-
ση;», ἀνακτήθηκε στίς 12-06-2020 ἀπό https://www.ec-atr.org/docdisplay.php? 
lang=gr&id=2316&tla=gr
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στηρίζεται μόνον εἰς τάς ἀνθρωπίνους δυνάμεις τῶν διεξαγόντων 
τούς διαλόγους, ἀλλ’ ἀπεκδέχεται πρωτίστως τήν ἐπιστασίαν τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος ἐν τῇ χάριτι τοῦ κυρίου, εὐχηθέντος ‘ἶνα πάντες 
ἕν ὦσιν’ (Ἰω. 17:21)» (ςχέσεις).

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη ςύνοδος προβάλλει καί τή μεθοδολογία τοῦ 
σύγχρονου διαλόγου μέ βάση τίς ἀρχές καί τίς προϋποθέσεις τῆς 
ὀρθόδοξης παράδοσης. Ἕνας ὑγιής καί εἰλικρινής διάλογος ἀπαι-
τεῖται νά διέπεται ἀπό τίς ἀρχές τῆς νηφαλιότητας καί τοῦ ἀλλη-
λοσεβασμοῦ32. Μέ βάση αὐτές τίς προϋποθέσεις δύναται νά ὁδηγή-
σει –στήν ἀναγκαία στίς μέρες μας– διαχριστιανική συνεργασία σέ 
κοινωνικῆς φύσεως θέματα. Τά παγκόσμια καί τοπικά προβλήματα 
πού ἀντιμετωπίζει ἡ ἀνθρωπότητα σήμερα τήν ὁδηγοῦν σέ ἀδιέξο-
δα καί ἀπελπισία. «Ἐπ’ αὐτῆς τῆς βάσεως εἶναι ἀπαραίτητον νά 
ἀναπτυχθῆ πρός ὅλας τάς κατευθύνσεις ἡ διαχριστιανική συνεργα-
σία διά τήν προστασίαν τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου, αὐτονοήτως δέ 
καί τοῦ ἀγαθοῦ τῆς εἰρήνης, οὕτως ὥστε αἱ εἰρηνευτικαί προσπά-
θειαι ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν Χριστιανῶν νά ἀποκτοῦν μεγαλύτερον 
βάρος καί δύναμιν» (Ἡ Ἀποστολή). Ἑπομένως, ἀπέναντι στόν κα-
τακερματισμένο καί διαιρεμένο σύγχρονο πλανήτη, οἱ Χριστιανικές 
Ἐκκλησίες μποροῦν νά δώσουν τή μαρτυρία τῆς ἀλληλεγγύης, τοῦ 
ἀλληλοσεβασμοῦ, τῆς ἀδελφοσύνης, τῆς συμπόρευσης σέ κοινωνι-
κῆς φύσεως ζητήματα, καθώς καί τό παράδειγμα τῆς καταλλαγῆς. 

Ἄς ἔχουμε ὑπόψη ὅτι ἡ διακονία τῆς συμφιλίωσης τοῦ κόσμου 
ἀποτελεῖ ἐντολή τοῦ Θεοῦ (Μτ. 5:9). Ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας 
εἶναι οἰκουμενική καί ἐργάζεται ἀδιαλείπτως γιά τή σωτηρία ὅλων 
τῶν ἀνθρώπων καί γιά τή γνώση τῆς ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ (α΄ Τιμ. 2:4). 
Ἡ Ὀρθοδοξία, ἔχοντας γνώση τῶν προβλημάτων καί τῶν προκλή-
σεων τῆς σημερινῆς ἐποχῆς καί ἀκολουθώντας τά ἴχνη τῶν Ἀπο-
στόλων συνεχίζει τή μαρτυρία της στόν διαιρημένο χριστιανικό κό-
σμο. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέσῳ τῆς διαχριστιανικῆς συνεργασίας 
καί τοῦ διαχριστιανικοῦ διαλόγου «δίδει δυναμικήν μαρτυρίαν τοῦ 
πληρώματος τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας καί τῶν πνευματικῶν αὐτῆς 

32. ςχετικά μέ αὐτό τό θέμα βλ. Ἀναστασίου (Γιαννουλάτου) Ἀρχιεπισκόπου 
Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας, Παγκοσμιότητα καί Ὀρθοδοξία, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθή-
να 2000, σελ. 140-168. Ν. Ματσούκα, όἰκουμενική Θεολογία. Ἔκθεση τῆς χρι-
στιανικῆς πίστης. Προϋποθέσεις τοῦ οἰκουμενικοῦ διαλόγου, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, 
Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 347-257. 
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θησαυρῶν πρός τούς ἐκτός αὐτῆς, μέ ἀντικειμενικόν σκοπόν τήν 
προλείανσιν τῆς ὁδοῦ τῆς ὁδηγούσης πρός τήν ἑνότητα» (ςχέσεις). 

Ἐπιπροσθέτως, τό ἱεραποστολικό καθῆκον τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως 
ἀποτυπώνεται στά κείμενα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ςυνόδου, ἐπικεν-
τρώνεται σέ ἕνα ἄλλο σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα∙ στή βία πού 
ἀσκεῖται στό ὄνομα τῆς θρησκείας, καθώς καί σέ κάθε μορφή θρη-
σκευτικοῦ φανατισμοῦ καί φονταμενταλισμοῦ. ςτή σύγχρονη ἐπο-
χή ὁ θρησκευτικός φανατισμός βρίσκει πρόσφορο ἔδαφος νά ἀνα-
πτυχθεῖ σέ πολλά σημεῖα τοῦ πλανήτη, ὅπως σέ ὁρισμένες χῶρες 
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, τῆς βόρειας Ἀφρικῆς, σέ διάφορες περιοχές 
τῆς έὐρώπης καί τῆς Ἀμερικῆς, καθώς καί στή χώρα μας. Παρενθε-
τικά, ἀπαιτεῖται νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ εὐθύνη τῶν Χριστιανικῶν Ἐκ-
κλησιῶν-Ὁμολογιῶν μέ τή μετατροπή τῆς ἱεραποστολῆς σέ ἀποι-
κιοκρατικό ὄργανο καί ἐργαλεῖο ἐξυπηρέτησης ἐθνικῶν ἤ κρατικῶν 
συμφερόντων εἶναι μεγάλη33.

Ὁ θρησκευτικός φανατισμός δέν ἔχει καμία σχέση μέ τήν ἀγω-
νιστικότητα γιά τή μετάδοση τῆς πίστης. Πολλές φορές ἀποτελεῖ 
τό ἔνδυμα γιά τήν ἐξυπηρέτηση ποικίλων πολιτικῶν καί γεωστρα-
τηγικῶν σκοπιμοτήτων. Ὁ φανατισμός στόν θρησκευτικό κόσμο 
δέν γνωρίζει ὅρια καί μπορεῖ νά ἔχει ὡς θύματα ἀνθρώπους ἄλλων 
θρησκειῶν ἤ καί πρόσωπα θρησκευτικά ἀδιάφορα, ἀγνωστικιστές 
καί ἄθεους. Ἡ πρόσφατη (τῶν τελευταίων δεκαετιῶν) ἔξαρση τοῦ 
θρησκευτικοῦ φονταμενταλισμοῦ ἀπειλεῖ τήν κοινωνική εἰρήνη καί 
τήν ἁρμονική συμβίωση τῶν λαῶν σέ τοπικό καί παγκόσμιο ἐπίπε-
δο. Ἡ θρησκευτική θεμελιοκρατία (φονταμενταλισμός) δημιουργεῖ 
τίς ψευδεῖς ἐντυπώσεις ὅτι ἀποτελεῖ χαρακτηριστικό τοῦ θρησκευ-
τικοῦ φαινομένου. Ὡστόσο, ὅπως ὑπογραμμίζεται ἀπό τή ςύνοδο, 
ἀποτελεῖ ἕνα χαρακτηριστικό νοσηρῆς θρησκευτικότητας. Παρεν-
θετικά, νά ἀναφέρουμε ὅτι τά ἴδια ἰσχύουν καί γιά τόν ἐκκλησιαστι-
κό ἐθνικισμό, πού δυναμιτίζει τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας34.

Τό ζητούμενο, λοιπόν, εἶναι μέ ποιούς τρόπους μπορεῖ νά προ-
ληφθεῖ καί νά θεραπευτεῖ τό φαινόμενο τῆς θρησκευτικῆς μισαλλο-
δοξίας μέ τά ἔντονα θεμελιοκρατικά (φονταμενταλιστικά) χαρακτη-

33. Θαν. Παπαθανασίου, Ἡ Ἐκκλησία γίνεται ὅταν ἀνοίγεται. Ἡ ἱεραποστο-
λή ὡς ἐλπίδα καί ὡς ἐφιάλτης, ἐκδ. Ἐν πλῷ, Ἀθήνα 2008, σελ. 279-305.

34. Γιά περισσότερα, βλ. P. Kalaintzidis, “Holy Lands and Sacred Nations”, 
International Review of Theology, issue 2015/1, pp. 115-123.
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ριστικά της. «Ὁ ἀληθής χριστιανός, κατά τό πρότυπον τοῦ σταυρω-
θέντος κυρίου, θυσιάζεται καί δέν θυσιάζει, καί διά τόν λόγον αὐτόν 
εἶναι ὁ αὐστηρότερος κριτής τοῦ ὁποθενδήποτε προερχομένου φον-
ταμενταλισμοῦ» (Ἐγκύκλιος). Ἑπομένως, ἡ ςύνοδος θέτει τά ὅρια 
πρός ἀποφυγή κάθε εἴδους φονταμενταλιστικῶν ἐνεργειῶν ἀπό τούς 
Ὀρθοδόξους.

 Ἡ γνωριμία μεταξύ τῶν ἀνθρώπων ἄλλων θρησκειῶν καί ἡ οἰκο-
δομή τῆς ἀλληλοεμπιστοσύνης ἀποτελοῦν χαρακτηριστικά γιά τήν 
ἁρμονική συμβίωση σέ ἕνα πολυθρησκευτικό καί πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον. Μιά τέτοια γνωριμία μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ μέσα 
ἀπό τήν ἐκπαίδευση στά δημόσια σχολεῖα35. βέβαια εἶναι ἀναγκαῖο 
αὐτό τό παράδειγμα καταλλαγῆς καί συνεργασία στά τοπικά καί 
παγκόσμια προβλήματα νά δοθεῖ καί ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῶν 
θρησκειῶν. Μέ αὐτές τίς προϋποθέσεις ὁ διαθρησκειακός διάλογος 
ὁδηγεῖ στή σύναψη ὑγιῶν σχέσεων μεταξύ τῶν ἀνθρώπων διαφόρων 
θρησκειῶν36. Ἕνας τέτοιος διάλογος μεταξύ τῶν θρησκειῶν –τόσο 
τῶν ἐκπροσώπων ὅσο καί τῶν ἁπλῶν πιστῶν– βοηθάει στήν ἀλλη-
λοκατανόηση καί τή συνεργασία τῶν μελῶν τῶν μεγάλων καί ζων-
τανῶν θρησκευμάτων ἀπέναντι στά παγκόσμια προβλήματα πού 
ταλανίζουν τόν πλανήτη. 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία συμμετέχει στόν διαθρησκειακό διάλογο 
καί προσπαθεῖ νά καλλιεργήσει τίς προϋποθέσεις γιά τήν ἀνάπτυξη 
τῆς ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης, τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης καί τῆς 
θρησκευτικῆς συμφιλίωσης. όἱ προϋποθέσεις αὐτές τῆς διαθρησκεια-
κῆς συνεννόησης δύνανται νά ἀποτελέσουν τό ἀντίδοτο ἀπέναντι 
στή νοσηρή θρησκευτικότητα, προβάλλοντας τήν ὑγιῆ συνεργασία 
τῶν θρησκευόμενων ἀνθρώπων. Ὡστόσο καί αὐτή ἡ μορφή διαλό-
γου ὀφείλει νά διέπεται ἀπό τίς ἀρχές τῆς νηφαλιότητας καί τοῦ 
ἀλληλοσεβασμοῦ, «διά τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν καί κοινωνικήν 
συμβίωσιν τῶν λαῶν, χωρίς τοῦτο νά συνεπάγεται οἱονδήποτε θρη-

35. Ν. Τσιρέβελου, «Ἡ εἰρηνική συνύπαρξη σέ πολυθρησκευτικά περιβάλλον τα. 
Τό πλαίσιο τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου …μέ τή χρήση κινητῶν συσκευῶν», Μ. 
Ἰωσηφίδου (ἐπιμ.), Ἀξιοποίηση τῶν Τεχνολογιῶν τῆς Πληροφορίας καί τῆς Ἐπι-
κοινωνίας στή Διδακτική Πράξη, Πρακτικά έἰσηγήσεων, ςῦρος 2020, σελ. 102-109. 

36. ςχετικά μέ ἕνα σχεδίασμα μιᾶς Ὀρθόδοξης θεολογικῆς θέσης ἀπέναντι 
στήν κατανόηση καί τόν διάλογο μέ τίς ἄλλες θρησκεῖες, βλ. Ἀναστασίου (Γιαν-
νουλάτου) Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας, Παγκοσμιότητα καί 
Ὀρθοδοξία, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2000, σελ. 188-210.
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σκευτικόν συγκρητισμόν» (Ἀποστολή). Γιά ἀκόμη μιά φορά ἀπαι-
τεῖται νά ἐπαναλάβουμε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν προδίδει 
τήν ἰδιαίτερη ταυτότητά της καί δέν ὑποχωρεῖ ἀπό τήν πίστη της 
κατά τή διάρκεια τῶν διαθρησκειακῶν διασκέψεων∙ ἀλλά οὔτε βέ-
βαια καλλιεργεῖ τήν καχυποψία καί τήν ἐπιθετικότητα στίς σχέσεις 
μέ τούς ἀνθρώπους τῶν ἄλλων θρησκειῶν. Ὁ λόγος της ἀκολουθεῖ 
τό παράδειγμα τοῦ κυρίου καί χαρίζει τήν εἰρήνη στήν οἰκουμένη.

όἱ Χριστιανικές Ἐκκλησίες-Ὁμολογίες, ἀλλά καί τά μεγάλα ζων-
τανά θρησκεύματα τοῦ πλανήτη, περιέχουν στίς πλούσιες παραδό-
σεις τους πάμπολλα στοιχεῖα πού προάγουν τήν πανανθρώπινη 
προσέγγιση. Τό ζητούμενο εἶναι ἡ ἐπικράτηση τῆς παγκόσμιας εἰ-
ρήνης καί ἡ θεραπεία τῶν νοσηρῶν θρησκευτικῶν φαινομένων. Ἡ 
Ἁγία καί Μεγάλη ςύνοδος μέ συνοπτικό τρόπο μεταφέρει σχετικά 
μέ αὐτό τό θέμα τά λόγια ἑνός μεγάλου σύγχρονου Ὀρθόδοξου 
ἱεραποστόλου, τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου37: «Τό 
λάδι τοῦ θρησκευτικοῦ βιώματος πρέπει νά χρησιμοποιεῖται γιά νά 
ἐπουλώνει πληγές καί ὄχι γιά νά ἀναζωπυρώνει τή φωτιά τῶν πο-
λεμικῶν συρράξεων» (Μήνυμα). Ἡ μαρτυρία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλη-
σίας μέσα ἀπό τήν πλούσια θεολογική παράδοση καί τήν ἀσκητική 
της ἐμπειρία στόν κόσμο λειτουργεῖ ὡς «τό ἔλαιον τῆς πίστεως πού 
πρέπει νά χρησιμοποιῆται διά νά ἁπαλύνη καί νά θεραπεύη τάς 
παλαιάς πληγάς τῶν ἄλλων καί ὄχι νά ἀναρριπίζη νέας ἑστίας μί-
σους» (Ἐγκύκλιος). 

4. έὐαγγελισμός καί ἐπανευαγγελισμός στή σύγχρονη ἐποχή

ςτίς κοινωνίες τοῦ δυτικοῦ κόσμου, πού εἶναι μπολιασμένες μέ τή 
χριστιανική παράδοση, παρατηρεῖται ἔντονα τό φαινόμενο τῆς ἐκ-
κοσμίκευσης38 καί τῆς ἀποχριστιανοποίησης. όἱ Ἐκκλησίες χάνουν 
τό ποίμνιό τους, ἐνῶ σέ πολλά μέλη τους κυριαρχοῦν οὐκ ὀλίγες 
φο ρές ἡ λαϊκή εὐσέβεια καί μιά ἐθιμοτυπική σχέση μέ τήν Ἐκκλησία. 
Τά αἴτια αὐτῆς τῆς ἀποχριστιανοποίησης ὀφείλονται σέ πολλούς 

37. βλ. Ἀναστασίου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, ςυνύπαρξη. έἰρήνη, φύση, φτώ-
χεια, τρομοκρατία, ἀξίες. Θρησκειολογική θεώρηση, ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 2015, σελ. 
154.

38. ςχετικά μέ τήν ἐκκοσμίκευση βλ. Θαν. Παπαθανασίου, Μέ τήν ψυχή στά 
πόδια. Ἀπό τό μνῆμα τό κενό στούς δρόμους τοῦ κόσμου, ἐκδ. Ἐν πλῷ, Ἀθήνα 
2007, σελ. 65 κ.ἑξ.
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παράγοντες (οἱ ὁποῖοι δέ θά μᾶς ἀπασχολήσουν στό παρόν ἄρθρο), 
μεταξύ τῶν ὁποίων τό πνεῦμα τοῦ μηδενιστικοῦ ὑλισμοῦ ἀλλά καί 
οἱ εὐθῦνες, ἡ ἀδιαφορία καί τά λάθη τῶν τοπικῶν χριστιανικῶν ἐκ-
κλησιῶν. ςτό θέμα αὐτό ἡ καθηγήτρια Δημ. κούκουρα σέ πρόσφα-
τή της εἰσήγηση παρατηρεῖ: «Ὅσοι ἀνήκουν στίς αὐξανόμενες αὐτές 
ὁμάδες εἶναι ἀδιάφοροι ἀπέναντι στή χριστιανική πίστη. Πολλοί 
γίνονται ἐπικριτές τῶν Χριστιανῶν γιά τά λάθη τους. Ἄλλοι ἀποδει-
κνύονται πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας». ςτή συνέχεια, διερωτᾶται: «αὐ τό 
τό γεγονός ὁδηγεῖ στήν ἀπορία: ὄντως πρόκειται γιά λαό τοῦ Θεοῦ 
ἤ γιά ἕνα πετρῶδες χωράφι μέ σπόρους πού ἔχουν νεκρωθεῖ;  Τότε 
τό χρέος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μᾶλλον ὁ εὐαγγελισμός καί τῶν ἐγγύς 
παρά ὁ ἐπανευαγγελισμός. Δηλαδή ἐξ ὑπαρχῆς τό κάλεσμα σέ μετά-
νοια καί ἡ μαρτυρία τοῦ ςταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ 
τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἐλπίδας»39.

Μέ τό ζήτημα τοῦ ἐπανευαγγελισμοῦ ἀσχολήθηκε ἡ Ἁγία καί Με-
γάλη ςύνοδος. ςτό Μήνυμά της διακηρύσσει ὅτι «ὁ ἐπανευαγγελι-
σμός τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ στίς σύγχρονες ἐκκοσμικευμένες κοινωνίες 
καί ὁ εὐαγγελισμός ἐκείνων πού ἀκόμη δέν ἔχουν γνωρίσει τόν Χρι-
στό ἀποτελοῦν ἀδιάλειπτο χρέος τῆς Ἐκκλησίας» (Μήνυμα). κατ’ 
αὐτόν τόν τρόπο ἡ ςύνοδος καταργεῖ κάθε διάκριση ἀνάμεσα σέ 
ἐσω τερική ἤ ἐξωτερική ἱεραποστολή40 καί φανερώνει ὅτι ἡ ἀποστολή 
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μία καί ἑνιαία∙ ἀναφέρεται σέ κάθε ἄνθρωπο τοῦ 
πλανήτη δίχως νά ἐξαιροῦνται οἱ ἄνθρωποι τοῦ περιθωρίου πού αὐ-
ξάνονται στόν δυτικό χριστιανικό κόσμο. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
λοιπόν ὀφείλει νά φανερώσει τό ἴδιο ἐνδιαφέρον καί γιά τούς ἀνθρώ-
πους πού κατοικοῦν σέ ὀρθόδοξα περιβάλλοντα. Ἡ σπουδαιότητα 
τοῦ ἐπανευαγγελισμοῦ στόν δυτικό κόσμο θεωρεῖται καθοριστική, 
διότι ἐκεῖ παρατηρεῖται ἡ ἀμφισβήτηση τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν καί 
οἱ κοινωνίες χαρακτηρίζονται ἀπό ἕνα ἀστικοποιημένο περιβάλλον 
πού ἀμφισβητεῖ καί δέ «χωρᾶ» τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ.

Μέ βάση τά παραπάνω ἐπείγει ἐνεργοποίηση ὅλου τοῦ πληρώ-

39. Δημ. κούκουρα, «Ἐπανευαγγελισμός: μιά σύνθετη ὁμιλητική διαδικασία», 
έἰσήγηση στό ιΔ΄ Διαχριστιανικό ςυμπόσιο μέ θέμα: «έὐαγγελισμός καί ἐπανευ-
αγγελισμός στήν έὐρώπη τοῦ 21ου αἰῶνα», Θεσσαλονίκη 28-30/8/2016: http://
ntsireve.blogspot.gr/2016/09/blog-post.html (τελευταία προσπέλαση 15-9-2016). 

40. Γιά περισσότερα βλ. Ν. Τσιρέβελου, Θεολογική θεμελίωση τῆς Ὀρθόδοξης 
μαρτυρίας. ςπουδή στό ἔργο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου, ὅ.π., σελ. 
86-93.
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ματος (κλήρου καί λαοῦ) μέσα ἀπό τήν ἐνημέρωση, τήν ἐκπαίδευση 
καί τή θρησκευτική ἀγωγή καί κατήχηση. Ἡ παρουσία τῶν τοπικῶν 
ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων στόν ψηφιακό κόσμο (διαδίκτυο) καί 
στίς σελίδες τῆς κοινωνικῆς δικτύωσης θεωρεῖται ἐπιβεβλημένη. 
Ἔτσι, ἡ Ἐκκλησία θά ἐπικοινωνήσει ἄμεσα καί μέ τή νεολαία, στή 
γενιά τῆς ὁποίας ἀνήκει ἡ χρήση τοῦ διαδικτύου. Ἑπομένως, ἐνῶ 
τό μήνυμα τοῦ έὐαγγελίου παραμένει πάντοτε τό ἴδιο στό πέρασμα 
τοῦ χρόνου, ἡ ἀποστολή του χρησιμοποιεῖ νέους ἀγωγούς γιά νά 
μεταδοθεῖ κατανοητά σέ ποικίλους ἀνά τή γῆ ἀποδέκτες41. Ὅπως 
σχετικά σημειώνεται στό Μήνυμα τῆς ςυνόδου: «Ἡ Ὀρθόδοξος 
Ἐκκλησία ἀπευθύνεται στούς νέους, οἱ ὁποῖοι ἀναζητοῦν πληρότη-
τα ζωῆς γεμάτη ἐλευθερία, δικαιοσύνη, δημιουργία ἀλλά καί ἀγάπη. 
Τούς καλεῖ νά συνδεθοῦν συνειδητά μέ τήν Ἐκκλησία Ἐκείνου πού 
εἶναι ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή. Νά προσέλθουν προσφέροντας στό ἐκ-
κλησιαστικό σῶμα τή ζωτικότητα, τίς ἀνησυχίες, τούς προβλημα-
τισμούς καί τίς προσδοκίες τους. όἱ νέοι δέν ἀποτελοῦν ἁπλῶς τό 
μέλλον τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά τό δυναμικό καί δημιουργικό παρόν 
ἐπί τοπικοῦ καί οἰκουμενικοῦ ἐπιπέδου» (Μήνυμα).

Μέ ἄλλα λόγια, ἡ ὑπακοή στίς ἐντολές τοῦ κυρίου καί ἡ προ-
σφορά τῆς ἀγάπης Του δέν γνωρίζουν γεωγραφικά ὅρια καί πολι-
τισμικά σύνορα. Ἀναφέρονται σέ κάθε ἄνθρωπο πού ἀναζητάει τήν 
ἀλήθεια γιά νά τόν ἀπελευθερώσει ἀπό τή φθορά τῆς κτιστότητας. 
Ἡ ἀποστολή τῶν χριστιανῶν –κατά τό ἰδιαίτερο χάρισμα τοῦ κα-
θενός– εἶναι ἐξίσου ἱερή σέ κατ’ ἐξοχήν χριστιανικές χῶρες, ὅπως 
καί σέ μή χριστιανικές. ςτό ζήτημα αὐτό τό Μήνυμα τῆς Ἁγίας καί 
Μεγάλης ςυνόδου εἶναι ξεκάθαρο: «Μετέχοντες στή Θεία έὐχαρι-
στία καί δεόμενοι ὑπέρ τῆς οἰκουμένης ὀφείλουμε νά συνεχίσουμε 
τή λειτουργία μετά τή Θεία λειτουργία καί νά δίδουμε τή μαρτυρία 
τῆς πίστεως πρός τούς ἐγγύς καί τούς μακράν, συμφώνως πρός τή 
σαφῆ ἐντολή τοῦ κυρίου πρό τῆς Ἀναλήψεώς Του: ‘καὶ ἔσεσθέ μοι 

41. ςχετικά μέ αὐτό τό θέμα, βλ. N. Tsirevelos, Formimi dhe Edukimi i 
Krishtere: Nga teoria ne praktike, publ. Departamenti i Theologjise dhe Kultures, 
Kolegji Universitar Logos, Shen Vlash, 2020, pp. 87-92. Πρβλ. τοῦ ἴδιου, Τό 
μήνυμα τῶν Χριστουγέννων στά σύγχρονα Ὁμιλιάρια, Δωδεκάνησος – Ἐπίσημον 
Δελτίον τῶν ἐν Δωδεκανήσῳ ἐπαρχιῶν τοῦ όἰκουμενικοῦ Θρόνου, Περίοδος α΄, 
ἔτος ι΄, τεῦχ. κ΄ (Ἰούλ.-Δεκ. 2019), σελ. 381.
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μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ ςαμαρείᾳ 
καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς’ (Πράξ. 1:8)».

 
έΠιλόΓός

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη ςύνοδος φανέρωσε τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθό-
δοξης Ἐκκλησίας, ξέχωρα ἀπό τίς ὅποιες δυσκολίες παρουσιάστη-
καν. Ἀκολουθώντας τήν ὀρθόδοξη χριστιανική θεολογία καί τήν 
παράδοση τῶν Πατέρων, ἀπέφυγε νά δώσει κλειστούς ὁρισμούς γιά 
τή φύση τῆς Ἐκκλησίας. Πολύ περισσότερο, περιέγραψε τήν Ἐκκλη-
σία ὡς τό ςῶμα τοῦ Χριστοῦ πού ἀποστέλλεται στόν κόσμο γιά νά 
μαρτυρήσει ὅτι διά Ἰησοῦ Χριστοῦ «ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ 
θάνατος» (α΄ κορ. 15:26). «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι σῶμα ἱεραποστολικό, 
σταλέν στόν κόσμο γιά νά διακηρύσση καί νά διαδίδη τή βασιλεία, 
καί ‘σύνολος ἡ δημιουργία’ ἀναμένει νά γευθῆ ἤ νά μετάσχη σ’ αὐτή 
τήν ἔσχατη ‘ἀνακαίνισι, πού ἔχει ἤδη ἐγκαινιασθῆ ἀπό τόν Ἐνσαρ-
κωθέντα λόγο’, καί ‘ἐν αὐτῷ’»42. Μέ βάση ὅλα τά παραπάνω καί τίς 
ἀνάγκες καί τίς ἐπιταγές τοῦ σύγχρονου κόσμου, ἡ Ἁγία καί Μεγά-
λη ςύνοδος ἐπέφερε δυναμικά στό προσκήνιο τήν ἐντολή τοῦ κυ-
ρίου «πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» (Μτθ. 28:19).

Ἡ ςύνοδος τῆς κρήτης κωδικοποίησε στά κείμενά της τόν προ-
σανατολισμό τῆς σύγχρονης ὀρθόδοξης χριστιανικῆς μαρτυρίας σέ 
τέσσερις ἄξονες. Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἔδωσε τό σύνθημα γιά περι-
εκτική οἰκουμενική μαρτυρία σέ ὅλη τήν κτίση. ςυγχρόνως ὑπενθύ-
μισε μέ λόγο δυναμικό ὅτι ἡ ἐν Χριστῷ μαρτυρία ἀποτελεῖ καθῆκον 
σύσσωμης τῆς Ἐκκλησίας (κλήρου καί λαοῦ) σέ κάθε τόπο καί μέχρι 
τά ἔσχατα τῆς γῆς. Ἐπίσης, πρόβαλε τή σημασία τῆς λειτουργίας 
μετά τή λειτουργία καί ἀνέδειξε τή διακονική ἐκκλησιαστική προ-
σφορά στό παγκόσμιο στερέωμα μέ σκοπό τήν ἐπικράτηση τῆς εἰ-
ρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἰσότητας, τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς 
ἀλ ληλεγγύης. Δέν παρέλειψε, ὅμως, νά προτρέψει σέ ἐνεργή παρου-
σία τῶν χριστιανῶν γιά τήν προστασία τῆς φύσης καί τῆς ἀνθρω-
πότητας ἀπέναντι στίς πιθανές σύγχρονες ἠθικές προκλήσεις τῆς 
ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας. Ἐπιπρόσθετα, ἔδωσε ἔμφαση στή 

42. Π. Γ. Φλορόφσκυ, Θέματα Ὀρθοδόξου Θεολογίας, μτφρ. Ἀποσπάσματος 
Ἀντ. κουμάντος, ἐκδ. Ἄρτος Ζωῆς, Ἀθήνα 1989, σελ. 143.
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διαχριστιανική συνάντηση καί συνεργασία δίχως νά σιωπᾶ γιά τήν 
ἰδιαιτερότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὑπογράμμισε, ἐξάλλου, τήν ἀνάγκη 
γιά ἕναν γόνιμο καί νηφάλιο διαθρησκειακό διάλογο μέ σκοπό τή 
μαρτυρία τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς στήν οἰκουμένη, τή θεραπεία τοῦ θρη-
     σκευτικοῦ φανατισμοῦ καί τήν παγκόσμια καταλλαγή.

Ἴσως τά κείμενα τῆς ςυνόδου στό σύνολό τους νά μποροῦσαν 
νά ἐπεκταθοῦν σέ ἄλλα ζητήματα ἤ ἀκόμη νά τά χαρακτήριζε πε-
ρισσότερη δυναμικότητα. Ὡστόσο, μετά ἀπό ἀπουσία τόσων αἰώ-
νων ἔγινε ἡ ἀρχή τῆς οἰκουμενικῆς ςυνοδικῆς συμπόρευσης τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων. Ἡ συμπόρευση αὐτή ἀνταποκρίνεται στά 
σύγχρονα δεδομένα καί τίς συνθῆκες πού δημιουργεῖ ἡ μετανεωτε-
ρικότητα. έὐχή ὅλων εἶναι ἡ τακτική σύγκληση ἀνάλογων ςυνόδων 
τά ἑπόμενα ἔτη∙ εὐχή πού ἐκφράστηκε ἀπό πολλούς Προκαθημέ-
νους τῶν Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν43.

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη ςύνοδος ἄνοιξε τόν δρόμο γιά νά πρωταγω-
νιστήσει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στίς ἐπιταγές καί τίς ἀνάγκες τοῦ 
σύγχρονου κόσμου. Ἡ ἐπιλογή τῆς νεοελληνικῆς γλώσσας στό Μή-
νυμα, ὥστε νά μεταδοθοῦν μέ μεγαλύτερη ἀμεσότητα καί σέ περισ-
σότερους ἑλληνορθόδοξους ἀποδέκτες τά μηνύματά της, κρίνεται 
ὁλότελα θετική44. Ἔτσι, λοιπόν, οἱ Πατέρες τῆς ςυνόδου φανερώνουν 
τή μέριμνα τους γιά τήν ἐνεργοποίηση ὅλων τῶν μελῶν τοῦ ςώματος 
τοῦ Χριστοῦ στίς ἐκκλησιαστικές κοινότητες καί τήν κοινωνία.

κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, ἡ Ἁγία καί Μεγάλη ςύνοδος τῶν Ὀρθο-
δόξων ἀνέδειξε μέ παρρησία τίς εὐθῦνες καί τόν δρόμο, ὥστε τά 
μέλη τοῦ ςώματος τοῦ Χριστοῦ νά ὁδηγήσουν τήν ἀνθρωπότητα 
στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Τά κείμενα τῆς ςυνόδου δέν χαρακτηρίζον-
ται ἀπό ἠθικισμό ἤ ἀπό μιά ὑποκριτική ἀγάπη. Ἀντίθετα ἀποτελοῦν 
κείμενα ἀληθινά, πατερικά, ὀρθόδοξα καί ἐπίκαιρα. ςύμφωνα μέ τά 

43. βλ. βαρθολομαίου όἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, «έἰσηγητική ὁμιλία κατά τήν 
ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ςυνόδου», ἀνακτήθηκε στίς 12-06-2020 
ἀπό https://www.holycouncil.org/-/opening-ecumenical-patriarch . Πρβλ. τοῦ Ἀνα-
στασίου, Ἀρχιεπισκόπου Tιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας, «Ὁμιλία στήν 
Ἐναρκτήρια ςυνεδρίαση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ςυνόδου», ἀνακτήθηκε στίς 12-06-
2020 ἀπό https://www.holycouncil.org/-/opening-archbishop-anastasios

44. Πρβλ. καί τίς θέσεις τῆς Δημ. κούκουρα στό ἄρθρο «Ὅταν ἡ Ἐκκλησία 
“πα ραβίασε” τό “πρωτόκολλο”. Ὅταν οἱ Πατέρες μιλοῦν στή γλῶσσα τῶν παι-
διῶν τους», ἀνακτήθηκε στίς 12-06-2020 ἀπό https://www.tovima.gr/2016/06/27/
opinions/otan-i-ekklisia-parabiase-to-prwtokollo/
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λόγια τοῦ όἰκουμενικοῦ Πατριάρχη βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος προ-
ήδρευσε στήν Ἁγία καί Μεγάλη ςύνοδο: «Ἡ φωνὴ τοῦ Παρακλήτου, 
καλοῦσα πάντας εἰς ἑνότητα, καλεῖ καὶ ἡμᾶς νὰ στρέψωμεν τὸ βλέμ-
μα, καὶ νὰ πλατύνωμεν τὴν καρδίαν πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, 
ἐγκύπτοντες ἐν ἀγάπῃ εἰς τὰ ἀπασχολοῦντα αὐτοὺς ζωτικὰ προ-
βλήματα, εὐαγγελιζόμενοι εἰρήνην καὶ ἀγάπην τοῖς ἐγγὺς καὶ τοῖς 
μακράν. Ἡ Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει δι’ ἑαυτήν, ἀλλὰ διὰ τὸν κόσμον 
ἅπαντα καὶ τὴν σωτηρίαν αὐτοῦ. […] όὕτως, ἡ ἐν ςυνόδῳ σύναξις 
τῆς Ἐκκλησίας καθιστᾷ αὐτήν, κατ’ ἐπέκτασιν, καὶ ἱεραποστολικήν, 
τουτέστιν ἐξωστρεφῆ, πορευομένην “εἰς πάντα τὰ ἔθνη” (πρβλ. 
Ματθ. 28: 19), διὰ νὰ μεταφέρῃ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ πρὸς πάν-
τα ἄνθρωπον, μετέχουσα εἰς τὰς διακυμάνσεις τῆς Ἱστορίας»45.

Ἔτσι, λοιπόν, οἱ Πατέρες πού συμμετεῖχαν στήν Ἁγία καί Μεγά-
λη ςύνοδο ὑπογράμμισαν μέ σεβασμό στήν ὀρθόδοξη πατερική πα-
ράδοση ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἐλευθερία (Ἰω. 8: 32) καί τό ὕδωρ πού 
χαρίζει αἰώνια ζωή (Ἰω. 4: 14). Τό Μήνυμα τῆς ςυνόδου πρός τούς 
Ὀρθοδόξους τούς καλεῖ νά εἶναι τό ἁλάτι τῆς γῆς γιά τόν κόσμο 
(Μτθ. 5: 13). όἱ χριστιανοί μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θά 
ὁδηγήσουν ὁλόκληρη τήν κτίση σέ «καινούς οὐρανούς καί καινή 
γῆ» (β΄ Πέτρ. 3: 13). 

Πλέον ἡ ἐπιλογή ἀνήκει στίς ἴδιες τίς ἐκκλησιαστικές κοινότητες, 
οἱ ὁποῖες, ζητώντας πάντα τή χάρη τοῦ Θεοῦ, θά προσπαθήσουν 
νά διαδώσουν εὐρέως καί μέ ὅλους τούς σύγχρονους τρόπους καί 
ἀγωγούς ἐπικοινωνίας ὅλα τά κείμενα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ςυ-
νόδου τῆς κρήτης. Ἀπώτερος σκοπός εἶναι ἀφενός νά διατηρηθεῖ 
ἡ φλόγα τῆς ἐν Χριστῷ μαρτυρίας ζωντανή καί ἀφετέρου νά μετα-
λαμπαδευτεῖ διά ζώσης ἀλλά καί μέσα ἀπό τήν τεχνολογία τῶν πλη-
ροφοριῶν καί τῆς ἐπικοινωνίας στίς ἐσχατιές τῆς γῆς, ὥστε οἱ 
Ὀρθόδοξοι νά καταστοῦν αὐθεντικοί μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
κυρίου!

45. βαρθολομαίου όἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, «έἰσηγητική ὁμιλία κατά τήν 
ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ςυνόδου», ἀνακτήθηκε στίς 12-06-
2020 ἀπό https://www.holycouncil.org/-/opening-ecumenical-patriarch
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Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ 
Ἔφορος Ἀρχαιοτήτων E.Τ.

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΛΑΤΜΟΣ 
ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ AΣΙΑΣ ΚΑΙ 

H ΜΟΝΗ ΤΟΥ AΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ  
ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΡχΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Γενικές παρατηρήσεις

Τ ό ὄρος Λάτμος1 ἤ Λάτρος2 (ὑψόμ. 1353 μ.) κεῖται στή ΝΔ. Μι-
κρά Ἀσία. Πρόκειται γιά μία τῶν διακλαδώσεων τῆς ὀροσειρᾶς 

τοῦ Κάδμου (Baba Dağ) πρός τό Αἰγαῖον Πέλαγος. Αὐτό ὀνομάζε-

1. Ἡ ὀνομασία «Λάτμος, ὁ» εἶναι προφανῶς προελληνική, ὅπως συμβαίνει καί μέ 
πολλά ἄλλα τοπωνύμια τῆς Ἀνατολίας ἤ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας (σημερινῆς Τουρκίας). 
Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται τά ἑπόμενα παραδείγματα: Ἀκαλιασσός, Ἀλάβαντα, Ἁλι-
καρνασσός, Ἄλινδα, Ἀμάσεια, Ἀμισός, Ἀμνισός, Ἀνάβαρζα, Ἀραβησσός, Ἀραράτ, 
Ἀρύκανδα, Ἄσπενδος, Ἄσσος, Βαργύλια, Δάρδανα, Ἰασσός, Ἴδυμα, Ἴλιον, Ἴσινδα, 
Ἰσσός, Κάδμος, Καδύανδα, Καππαδοκία, Καύνος, Κίβυρα, Κνίδος, Κορησσός, Κουμ-
λούκα, Κύδνος, Κωρύανδα, Λάμπανδα, Λάρισσα, Λαύραντα, Λέβηδος, Λιμυρά, Λίσ-
σα, Λώρυμα, Μαίανδρος, Μίλητος, Μύλασσα, Μύνδος, Ὄλυμπος, Πάσσανδρα, Πά-
ταρα, Πέργαμος, Περπερήνη, Πέσανδος, Πίναρα, Σαμψοῦς, Σάρδεις, Σίδη, Σίδημα, 
Σίμενα, Σινασσός, Σκάμανδρος, Σύνναδα, Ταῦρος, Τελμησσός, Τερμησσός, Τέως, 
Τλῶς, Τράλλεις, Τύανα, Ὑπάνδα, Ὕπανδος, Φάσηλις, Φύγαλα κ.λπ.

2. Ἡ ὀνομασία «Λάτρος, ὁ» ἀναφέρεται σέ μεσαιωνικά κείμενα καί προέρχεται 
πιθανῶς ἀπό τό ρῆμα «λατρεύω» καί τό οὐσιαστικό «λατρεία, ἡ», ἐπειδή, λόγῳ 
τῶν πολυαρίθμων Μονῶν, Σπηλαίων, Ἀσκηταριῶν κ.λπ. ἐθεωρεῖτο καί ἦταν κατ’ 
ἐξοχήν τόπος χριστιανικῆς λατρείας.
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το ἐπίσης «Πενταδάκτυλος» (BeŞ Parmak) ἀπό τό σχῆμα τῶν κο-
ρυφῶν του, ὅπως κατά τήν ἀρχαιότητα «Λάτμος», ἀπό τά πολλά 
βάραθρα καί τά σπήλαια αὐτοῦ3.

Τό ὄρος Λάτμος ἦταν ἤδη περίφημο κατά τήν ἀρχαιότητα, ἐπει-
δή ἐπιστεύετο ὡς ὁ τόπος τοῦ Ἐνδυμίωνος4. Δι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν 
λόγο καί ἐθεωρεῖτο Ἱερόν ὄρος καί ἀποτελοῦσε τόπον προσκυνήμα-
τος. Πολυάριθμοι προσκυνητές, προερχόμενοι ἀπό ὅλα τά μέρη τοῦ 
ἀρχαίου κόσμου, συνέρρεαν σ’ αὐτό καί ἐπεσκέπτοντο τά Ἱερά του.

Κατά τή βυζαντινή ἐποχή κατέφευγαν στά πολυάριθμα φυσικά 
σπήλαια τοῦ Λάτμου Ἀναχωρητές, Ἐρημίτες, Ἀσκητές καί Μοναχοί. 
Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ἱδρύθησαν σ’ αὐτόν καί τή γύρω περι-
οχή πολυάριθμα χριστιανικά Μοναστήρια, μέ μεγάλο ἀριθμό Μο-
ναχῶν, ὅπου ἔζησαν διάσημοι Ἅγιοι, μεταξύ τῶν ὁποίων συγκατα-
λέγεται καί ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ νεώτερος (15 Δεκεμβρίου)5, κτήτωρ 
καί Ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Στύλου, ἐπί τοῦ ὄρους τοῦ Λάτμου.

Στή Μονή τοῦ Στύλου, ἡ ὁποία ἔκειτο σέ μία ἀπό τίς ὑψηλότερες 
κορυφές τοῦ Λάτμου, ἐμόνασε καί ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος ὁ Λατρη-
νός (περίπου 1010-1100 μ.Χ.), ὁ ὁποῖος καί διετέλεσε Ἡγούμενος σ’ 
αὐτήν. Ἀπό τή Μονή τοῦ Στύλου ἀνεχώρησε ὁ Ὅσιος, ὅταν οἱ 
Τοῦρκοι, μετά τή μάχη τοῦ Ματζικέρτ (1071 μ.Χ.)6, ἄρχισαν νά ἐξα-
πλώνονται ραγδαία στή Μικρά Ἀσία καί ἀφοῦ ἐπέρασε ἀπό τή νῆσο 
Κῶ καί τή Λέρο, ἦλθε στήν Πάτμο, ὅπου κατά τό ἔτος 1088 ἵδρυσε 
τήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἡ ὁποία ἔκτοτε 
συνεχίζει μέχρι σήμερα τήν πορεία της μέσα στόν χρόνο7.

3. Ἄρθρον «Λάτμος», ΜΕΕ, τ. 15 (Ἀθῆναι, ἄν. χρ. ἐκδ.), σ. 842.
4. Σύμφωνα μέ τήν ἀρχαία ἑλληνική μυθολογία, ὁ Ἐνδυμίων ἦταν ἕνας ἐκπλη-

κτικῆς ὡραιότητας νέος, τόν ὁποῖον ἐρωτεύθηκε παράφορα ἡ θεά Σελήνη (Ἄρτε-
μης). Ἕνεκα τούτου τόν ἐβύθισε σέ βαθύ καί αἰώνιον ὕπνον, ὥστε νά μπορεῖ νά 
τόν ἐπισκέπτεται ἀνενόχλητα, ὅταν ἐκείνη τό ἐπιθυμοῦσε. Ἐπιστεύετο, ὅτι ὁ 
Ἐνδυμίων ἐκοιμᾶτο μέσα σέ ἕνα σπήλαιο τοῦ ὄρους τοῦ Λάτμου, τό ὁποῖον 
ἐθεωρεῖτο Ἱερόν. Ἡ ἀρχαία τέχνη παρίστανε συνήθως τόν Ἐνδυμίωνα ὡς κυνη-
γό ἤ ποιμένα, νέον καί ἐξαιρετικῆς ὡραιότητας. Μέχρι καί τόν 2ον αἰ. μ.Χ. ἐδει-
κνύετο σέ ἕνα σπήλαιο τοῦ Λάτμου ὁ τάφος τοῦ Ἐνδυμίωνος.

5. H. Delehaye, Monumenta Latrensia 1913, σ. 105-157.
6. G. Ostrogorsky, Geschichte des Byzantinischen Staates, Muenchen 1963, σ. 290-

291. Δ. Ζακυθηνός, Βυζαντινή Ἱστορία, 324-1071, Ἀθήνα-Γιάννινα 1989, σ. 491-493. 
7. Ἡ Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου κατά τό ἔτος 1988 μ.Χ. ἑόρ-

τασε τά ἐννεακόσια (900) χρόνια ἀπό τήν ἵδρυσή της.
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Ἐξ αἰτίας τῶν προαναφερθέντων λόγων, τό ὄρος Λάτμος προ-
σείλκυσε ἀπό πολύ ἐνωρίς τό ἐπιστημονικό ἐνδιαφέρον διαφόρων 
Εὐρωπαίων Περιηγητῶν καί Ἐρευνητῶν, οἱ ὁποῖοι κατά καιρούς τό 
ἐπεσκέφθησαν, ἐρεύνησαν τήν περιοχή καί ἐδημοσίευσαν στή συ-
νέχεια σχετικές μελέτες8.

Ἐπίσης στά τέλη τοῦ 19ου καί στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰ. Γερμανοί 
Ἀρχαιολόγοι, οἱ ὁποῖοι μαζί μέ μία μεγάλη ὁμάδα Ἐπιστημόνων δια-
φόρων εἰδικοτήτων διεξήγαγαν ἀρχαιολογικές ἔρευνες καί ἀνασκαφές 
στή γειτονική Μίλητο καί στήν κοιλάδα τοῦ Μαιάνδρου ποταμοῦ 
(τουρκικά Menderes) γενικῶς, ἐπισκέφθησαν καί τόν Λάτμον καί ἐπε-
ξέτειναν τίς ἔρευνές των σ’ αὐτόν καί στή γύρω περιοχή9.

Ὁ Λάτμος δεσπόζει σέ ὁλόκληρη τήν περιοχή τῆς κάτω κοιλάδας 
τοῦ Μαιάνδρου ποταμοῦ10 καί τοῦτο ἀπετέλεσε ἕναν ἐπί πλέον 
λόγο, πού προσείλκυσε τό ἐπιστημονικό ἐνδιαφέρον τῶν ἐρευνητῶν 
τῆς περιοχῆς τῶν ἐκβολῶν αὐτοῦ.

Πληροφορίες σχετικές πρός τά χριστιανικά ἱερά καθιδρύματα τοῦ 
ὄρους Λάτμου καί τῆς γύρω περιοχῆς, ἦσαν ἤδη γνωστές ἀπό τούς 
θησαυρούς τῶν χειρογράφων τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς Πάτμου. Ἐπίσης προφορικές 
παραδόσεις καί θρύλοι ἀνεφέροντο στό ὄρος Λάτμος καί στά μνη-
μεῖα αὐτοῦ καί τῆς γύρω περιοχῆς. 

Κατά τό ἔτος 1903 ὁ Γερμανός Ἀρχαιολόγος Theodor Wiegand 
(1864-1936), ὁ ὁποῖος διεύθυνε τίς ἀνασκαφές στήν ἀρχαία Μίλητο 
ἀπό τοῦ ἔτους 1899, ἐπισκέφθηκε τήν ἀρχαία πόλη Ἡράκλεια (σημ. 
οἰκισμό Kapıkırı, πού στά Τουρκικά σημαίνει «Γκρεμισμένη Πύλη»), 

8. Κατά τό ἔτος 1765 μ.Χ. ἐπεσκέφθησαν τό ὄρος τοῦ Λάτμου οἱ διάσημοι 
Ἄγ γλοι Περιηγητές καί Ἐρευνητές Richard Chandler καί Nickolas Revett, οἱ 
ὁποῖοι καί δημοσίευσαν ἀργότερα τά ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν των.

9. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 1 κ.ἑ.
10. Ὁ Μαίανδρος εἶναι ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους ποταμούς τῆς Τουρκίας, 

πηγάζει ἀπό τίς λίμνες πού βρίσκονται στίς ὑπώρειες τοῦ ὄρους Σαμσάν ἤ Πορσα-
μά, καί ἐκβάλλει στή Μεσόγειο Θάλασσα, μεταξύ τῶν ἀρχαίων πόλεων τῆς Μιλή-
του καί τῆς Πριήνης. Οἱ πολυάριθμοι ἑλιγμοί, τούς ὁποίους παρουσιάζει ἡ κοίτη 
τοῦ ποταμοῦ αὐτοῦ, ἐνέπνευσαν ἤδη κατά τήν ἀρχαιότητα τούς καλλιτέχνες γιά 
νά δημιουργήσουν τό γνωστό ἀρχιτεκτονικό ἑλικοειδές κόσμημα, τό ὁποῖο ὀνο-
μάζεται ἐπίσης «Μαίανδρος» καί ἀπετέλεσε χαρακτηριστικό διακοσμητικό τῆς 
ἀρχαίας ἑλληνικῆς τέχνης. Μέ τό σχῆμα ἤ τό κόσμημα αὐτό διεκοσμοῦντο κατά 
τήν ἀρχαιότητα τά ἄκρα τῶν ἐνδυμάτων, τά ἀγγεῖα καί τά ἀρχιτεκτονικά μέλη.
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ἡ ὁποία κεῖται παρά τή λίμνη Bafa11. Ἐκεῖνος, μαζί μέ συνεργάτες 
του, ἐρεύνησε τήν περιοχή τοῦ Λάτμου καί μεταξύ ἄλλων ἀνεκάλυ-
ψε τή Μονή τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία ἔκειτο ἐπί τοῦ νησιωτικοῦ συμ-
πλέγματος İkiz Adalar. 

Ὅμως γιά πρώτη φορά καί κατά τό ἔτος 1905, ἐπέτρεψαν στόν 
Th. Wiegand καί στούς συνεργάτες του, οἱ ἀνασκαφικές ἐργασίες, 
πού διεξήγοντο στή Μίλητο, μία συστηματική ἔρευνα τοῦ Λάτμου 
καί τῆς γύρω περιοχῆς. Ἀνεκαλύφθησαν περισσότερα σπήλαια, τά 
ὁποῖα ἐχρησίμευαν κατά τή βυζαντινή ἐποχή ὡς Ἐρημητήρια καί 
Ἀσκητήρια, καθώς καί πολυάριθμες Μονές, μέ ἐνδιαφέροντα οἰκο-
δομήματα καί πολλές σημαντικές τοιχογραφίες.

Στίς 8-9-1905 ὁ προαναφερθείς Γερμανός Ἀρχαιολόγος, ὑπό τήν 
εὐθύνη τοῦ ὁποίου διεξήγοντο συστηματικές ἀνασκαφές στήν ἀρ-
χαία Μίλητο, ὡς ἤδη ἀνεφέρθη, συνοδευόμενος ἀπό τόν συνεργάτη 
του Hubert Knackfuss, ἀνεχώρησε ἀπό τή Μίλητο καί ἦλθε στήν 
Ἡράκλεια12. Ἀπό τήν Ἡράκλεια καί συνοδευόμενοι ἀπό Γιουρού-
κους13 βοσκούς τῆς περιοχῆς, ἄρχισαν τήν ἀνάβαση ἐπί τοῦ ὄρους 
τοῦ Λάτμου. Τό δύσβατο τῆς περιοχῆς ἀπέκλειε τή χρησιμο ποίηση 
ζώων (ἀλόγων ἤ ἡμιόνων) ὡς μεταφορικῶν μέσων, γι’ αὐτό καί 
ἐ προ χωροῦσαν μέ τά πόδια. Ἀρχικά ἀνεκάλυψαν ἕνα σπήλαιο μέ 
παλαιές, καλῆς ποιότητας καί σχετικά καλῆς διατηρήσεως τοιχο-
γραφίες, μέ σκηνές ἀπό τή ζωή τοῦ Χριστοῦ (κύκλος τοῦ λεγομένου 
Δωδεκαόρτου). Κατά τήν ἴδιαν ἡμέρα ἀνεκάλυψαν ἐπίσης τό σπή-
λαιον τοῦ Παντοκράτορα, μέ πολύ σημαντικές τοιχογραφίες.

Στίς 9-9-1905 ἦλθαν σέ ἕνα ὀχυρωμένο οἰκοδομικό συγκρότημα, 
τό ὁποῖο ἀπεκαλεῖτο Yediler Kalesi (ἤτοι, τό Ἀνάκτορον τῶν ἑπτά 

11. Τήν ἀρχαία Ἡράκλεια ἐπισκέφθηκε ὁ γράφων κατά τήν Τετάρτη, 1η 
Ὀκτωβρίου 2014. Βλ. Χειρόγραφο Ἡμερολόγιο ἀριθμ. 155, σ. 138-164.

12. Ἡ Ἡράκλεια ἦταν μία ἀρχαία ἑλληνική πόλη, τό ὄνομα τῆς ὁποίας σχε-
τίζεται πρός τόν ἥρωα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς μυθολογίας Ἡρακλῆ. Αὐτή ἤκμα-
σε κυρίως κατά τήν ἑλληνιστική ἐποχή. Τά ἐρείπια αὐτῆς διατηροῦνται σέ καλή 
κατάσταση μεταξύ τῶν οἰκιῶν τοῦ σημερινοῦ τουρκικοῦ γεωργικο-κτηνοτροφι-
κοῦ οἰκισμοῦ Kapıkırı.

13. Γιουρούκοι (τουρκικά YÖrÜk): Ἔτσι ἀπεκαλοῦντο καί συνεχίζεται νά ἀπο-
καλοῦνται οἱ Τοῦρκοι ποιμένες, οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν νομαδική ζωή σέ ὁλόκληρη τήν 
Ἀνατολία ἤ Μικρά Ἀσία (σημερινή Τουρκία) καί στή Βαλκανική χερσόνησο. Κά-
ποτε ἦσαν πολυάριθμοι, ὅμως μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ὁ ἀριθμός των ἔχει 
μειωθεῖ κατά πολύ, ἐπειδή πολλοί ἀπό αὐτούς ἐγκατέλειψαν τόν νομαδικό βίο καί 
κατοικοῦν μόνιμα σέ διάφορους οἰκισμούς καί πόλεις.
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ἀδελφῶν). Στήν πραγματικότητα ἐπρόκειτο γιά ἕνα ὀχυρωμένο μο-
ναστηριακό οἰκοδομικό συγκρότημα, τό ὁποῖον περιελάμβανε Ἐπά-
νω καί Κάτω Πύργο, ὅπως τοῦτο ἦταν σύνηθες στά Μοναστήρια 
τοῦ Λάτμου.

Στίς 10-9-1905 οἱ προαναφερθέντες ἐρευνητές καί μέ τήν καθο-
δήγηση ἐντοπίων βοσκῶν, οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἄριστοι γνῶστες τῆς πε-
ριοχῆς, ἀνεκάλυψαν ἕνα πρόσφατα ἐρειπωμένο ναΰδριο, τό ὁποῖο 
ἔκειτο πλησίον τῆς Ἡράκλειας. Οἱ ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τῶν τοί-
χων αὐτοῦ ἦσαν κατάγραφες, ὅμως ἐξ αἰτίας τῆς ἐρειπώσεως αὐτοῦ 
οἱ τοιχογραφίες εἶχαν θρυμματισθεῖ.

Οἱ τοιχογραφίες αὐτές ἐφαίνοντο, ὅτι κατά τό παρελθόν, ἐκτός 
ἀπό τή φθορά πού εἶχαν ὑποστεῖ ἀπό τήν πάροδο τοῦ χρόνου καί 
τήν ὑγρασία, ἐπί πλέον εἶχαν σκόπιμα κακοποιηθεῖ καί ὑποστεῖ 
μεγάλες φθορές14.

Στή νῆσο, ἡ ὁποία εὑρίσκεται στή λίμνη Bafa15, παρά τήν Ἡράκλεια, 
ἀνεκάλυψαν ἐπίσης ἕναν οἰκισμό τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆς καί μία Μονή 
τῆς ἴδιας περιόδου. Στή συνέχεια οἱ Γερμανοί ἐρευνητές ἐπέστρεψαν 
στή Μίλητο, ὅπου συνέχισαν τίς ἀρχαιολογικές ἀνασκαφές. 

14. Ὡς γνωστόν, τόσο ὁ Ἰουδαϊσμός, ὅσον καί τό Ἰσλάμ καί γενικά οἱ Σημίτες, 
ἀκολουθοῦν τή λεγόμενη ἀνεικονική παράδοση καί τοῦτο ἀπό ἀπόλυτο σεβασμό 
πρός τήν πνευματικότητα τοῦ Θείου, τοῦ ὁποίου ἡ εἰκονομορφική παράσταση 
ἀπαγορεύεται ἀπολύτως. Πρβλ. τόν Δεκάλογο τοῦ Μωυσέως στήν Παλαιά Διαθή-
κη, ὅπου μεταξύ ἄλλων ἀναφέρονται καί τά ἑξῆς σχετικά: «Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ 
εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῆ κάτω καὶ 
ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς, οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς, οὐδὲ μὴ λατρεύσεις 
αὐτοῖς» (Ἔξοδος, κεφ. Κ΄, 4-5). Ὁ Χριστιανισμός ὡς πρός τό θέμα αὐτό εὐτυχῶς 
ἀκολούθησε τήν ἑλληνορρωμαϊκή εἰκονόφιλη παράδοση. Ἕνεκα τούτου καί ὑπάρ-
χουν ξύλινες φορητές εἰκόνες καί τοιχογραφίες, ὁ ρόλος τῶν ὁποίων εἶναι οὐσια-
στικός στή χριστιανική λατρεία, εἰδικά στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολική Ἐκκλησία. Φαί-
νεται δέ, ὅτι ἡ Εἰκονομαχία (726-843 μ.Χ.), ἡ ὁποία γιά ἕνα μεγάλο χρονικό διά-
στημα ἐτάραξε, τόσον τήν Ἐκκλησία, ὅσον καί ὁλόκληρη τή Βυζαντινή Αὐτοκρα-
τορία, καί δημιούργησε τόσα πολλά προβλήματα, ὡς βασικότερο αἴτιο εἶχε τή 
σύγκρουση μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν παραδόσεων, ἤτοι, ἀφ’ ἑνός μέν τῆς ἀνεικονικῆς 
τῶν Σημιτῶν καί τῆς εἰκονοφίλου τῶν Ἑλλήνων καί τῶν Ρωμαίων. Τελικά ἐπεκρά-
τησε ἡ τελευταία, ἡ τῶν εἰκονοφίλων. Ἐάν θά ἐπικρατοῦσε ἡ ἀνεικονική παράδο-
ση, τότε θά στερούμεθα τοῦ πλήθους τῶν ψηφιδωτῶν, τῶν τοιχογραφιῶν, τῶν 
μι κρογραφιῶν, τῶν ξύλινων φορητῶν εἰκόνων κ.λπ., πού ἀποτελοῦν μεγάλους 
καλ λιτεχνικούς θησαυρούς ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας.   

15. Bafa: Ἡ ὀνομασία τῆς λίμνης ἀποτελεῖ παραφθορά τοῦ ἑλληνικοῦ τοπω-
νυμίου «Βαθύς λιμήν».
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Ἀπό τίς 26-9-1905 συνεχίσθηκε ἀπό τούς ἴδιους ἐρευνητές ἡ διε-
ρεύνηση τῆς περιοχῆς τοῦ ὄρους Λάτμου, ἡ ὁποία εἶχε σημαντικό-
τερα ἀποτελέσματα. Ἀρχικά ἀπεκαλύφθη μία Μονή, πού ἔκειτο στό 
φαράγγι Eğri Dere16, ἡ ὁποία διετηρεῖτο σέ ἱκανοποιητική κατάστα-
ση. Ἡ τοιχοποιία τοῦ Καθολικοῦ αὐτῆς ἀπετελεῖτο ἀπό λιθοπλίνθους 
καί ὀπτοπλίνθους. Οἱ ὀπτόπλινθοι εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ εὐρέως γιά 
τήν ἐξωτερική διακόσμηση τοῦ οἰκοδομήματος αὐτοῦ.

Στή συνέχεια ἡ ἔρευνα ἐπεκτάθηκε σέ μιά περιοχή τοῦ Λάτμου, 
ἡ ὁποία πρόσφατα εἶχε καεῖ. Αὐτό τό γεγονός ἐπέτρεπε μιά γενική 
ἐπισκόπηση αὐτῆς, στήν ὁποία ἀπεκαλύφθησαν τά ἐρείπια ἑνός 
ἐκτεταμένου μοναστηριακοῦ συγκροτήματος, κείμενα μεταξύ βρά-
χων ἀπό γρανίτη. Οἱ ἐντόπιοι ἀποκαλοῦσαν αὐτό τό συγκρότημα 
Arap Avlusu, ἤτοι «ἡ αὐλή τοῦ Ἀράπη». 

Ἀκολούθως ἄρχισαν νά διακρίνονται οἱ βάσεις τῶν τοίχων τοῦ 
μοναστηριακοῦ αὐτοῦ συγκροτήματος καί νά εἶναι δυνατόν νά 
ἀποτυπωθεῖ καί νά σχεδιασθεῖ ἡ κάτοψη αὐτοῦ. Διεκρίνοντο οἱ κα-
τακόμβες τῆς Μονῆς, οἱ ὁποῖες ἐκαλύπτοντο μέ κτιστές, ἡμικυλιν-
δρικές ὀροφές. Στή συνέχεια διαπιστώθηκε, ὅτι ἠνοίγετο μιά στενή 
διάβαση ἀνάμεσα στό βραχῶδες πέτρωμα (πλάτους 1,00 μ. περίπου) 
καί ὑπῆρχε μιά ὑδατοδεξαμενή. Δίπλα ἀκριβῶς ἠνοίγετο ἕνα μεγά-
λο φυσικό βάραθρο.

Σέ βάθος περίπου 2,50 μ. ἐσχηματίζετο ἕνα ἄνδηρο (πλάτους 3,00 
μ.), ἄνωθεν τοῦ ὁποίου ὑπῆρχε ἡμικυλινδρική ὀροφή, οἱ ἐσωτερικές 
ἐπιφάνειες τῆς ὁποίας ἐκαλύπτοντο μέ καλῆς ποιότητος καί ἱκα-
νοποιη τικῆς διατηρήσεως παλαιές τοιχογραφίες. Διαπιστώθηκε, ὅτι 
ἐπρόκειτο διά τόν ὑπό τῶν πατμιακῶν χειρογράφων περιγραφόμε-
νο περίφημο βράχο τοῦ Στύλου, τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ νεωτέρου. 
Ἡ προσωπογραφία τοῦ ἰδίου ἐκείνου Ἁγίου, συνοδευόμενη ἀπό 
σχετική ἐπιγραφή, περιελαμβάνετο μεταξύ τῶν τοιχογραφιῶν. Στήν 
πραγματικότητα ἐπρόκειτο γιά τή Μονή τοῦ Στύλου, στήν ὁποία 
ἔζησε ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ νέος ἤ «ὁ ἐν Λάτρῳ», καθώς καί ὁ Ὅσιος 
Χριστόδουλος ὁ Λατρηνός.

Ἡ Μονή αὐτή ὀνομάσθηκε «Μονή τοῦ Στύλου», ἀπό τήν ὕπαρ-
ξη ὑψηλοῦ βράχου στήν κορυφή τοῦ ὑψώματος, ὅπου ἔκειτο ἡ 
Μονή, ὁ ὁποῖος εἶχε τή μορφή στύλου ἤ κίονα καί παραπέμπει 

16. Eğri = κυρτός, στρεβλός καί Dere = ποταμάκι, ρυάκι ἤτοι Eğri Dere = 
στρεβλό ρυάκι.
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στήν παράδοση τῶν Ἁγίων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐπέρασαν μεγάλο 
μέρος τῆς ζωῆς των ἐγκαταβιοῦντες στήν κορυφή ἑνός κίονα ἤ 
στύλου καί οἱ ὁποῖοι ὡς ἐκ τούτου ἀπεκλήθησαν «Στυλίτες»17.

Σέ διάστημα ὀλίγων μόνον ἡμερῶν ἡ ἐπιστημονική, ἐρευνητική 
ἀποστολή ὑπό τόν Th. Wiegand, εἶχε ἀνακαλύψει πέντε (5) Μονές, 
τέσσερα (4) Ἀσκητήρια, δύο (2) ὀχυρώσεις καί ἕξι (6) παραλιακούς 
Πύργους. Ὑπελογίζετο, ὅτι ἡ συνέχιση τῶν ἐρευνῶν στήν περιοχή 
αὐτή, θά ἔφερε στό φῶς καί ἄλλα ἐνδιαφέροντα μνημεῖα, ὅπως καί 
πράγματι ἔγινε.

Προκειμένου νά συντηρηθοῦν τά πολύ σπουδαῖα αὐτά μνημεῖα, 
στίς 8-5-1906 ἦλθε ὁ Konrad Boese, Καθηγητής τῆς Σχολῆς Καλῶν 
Τεχνῶν τοῦ Βερολίνου καί φιλοτέχνησε ἀντίγραφα μεγάλου ἀριθμοῦ 
ἀπό τίς ἀνακαλυφθεῖσες τοιχογραφίες. Εἰδικότερα ἔκανε ἀκριβῆ ἀν-
τίγραφα τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ σπηλαίου τοῦ Παντοκράτορα καί 
τῆς Μονῆς τοῦ Στύλου καί γιά τήν πραγματοποίηση τῆς ἐργασίας 
αὐτῆς ἐργάσθηκε ἐπί τρίμηνο καί πλέον.

Τελικά ὁ Καθηγητής Κ. Boese ἀσθένησε ἀπό ἐλονοσία καί κατά 
τό ἑπόμενο ἔτος, ἤτοι τό 1907 ἀντικαταστάθηκε ἀπό τόν μαθητή 
του καί ζωγράφο Erich Wolfsfeld, ὁ ὁποῖος καί ἔφερε σέ πέρας τίς 
σχετικές ἐργασίες. 

Ἀκολούθως εἰδικό Συνεργεῖο ἀνέλαβε τήν τοπογραφική ἀποτύ-
πωση καί τή σχεδίαση τοῦ ὄρους τοῦ Λάτμου καί τῆς γύρω περιο-
χῆς. Ἀργότερα ἔγινε ἀποτύπωση τῶν Μονῶν, τῶν ὀχυρώσεων, τῶν 
πύργων καί λοιπῶν μνημείων τῆς περιοχῆς αὐτῆς καί ἔγιναν γρα-
φικές ἀποκαταστάσεις ὁρισμένων μνημείων. Ἐπίσης φωτογραφή-
θησαν τά μνημεῖα καί τά σωζόμενα γενικῶς λείψανα τοῦ παρελθόν-
τος. Ἀκολούθησαν οἱ σχετικές δημοσιεύσεις, μέ περιγραφή καί ἀξιο-

17. Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται οἱ ἑπόμενοι Ἅγιοι: 1) Συμεών ὁ Στυλίτης (389-
459), βοσκός, ὁ ὁποῖος κατήγετο ἀπό τόν οἰκισμό Σισάν τῆς ἐπαρχίας τῆς Ἀντι-
οχείας τῆς Συρίας. Ἐμόνασε ἐπί δύο ἔτη στή Μονή τῆς Μάνδρας καί ἔπειτα, ἐπί 
σαράντα (40) ὁλόκληρα χρόνια ἔζησε ἐπάνω σέ στῦλο στήν πόλη Τελάνισο, ὅπου 
ἀργότερα ἱδρύθηκε στό σημεῖο αὐτό μεγαλοπρεπές οἰκοδομικό συγκρότημα, τό 
ὁποῖο ἀπετέλεσε παγχριστιανικό Ἱερό. (Η. Delehaye, Les Saints Stylites, 1923. D. 
Krencker, Simeon Stylites, Berlin 1939. Γ. Σωτηρίου, Ἀρχαιολογία 1942, σ. 260-
261, εἰκ. 143-144). Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Στυλίτου ἑορτάζεται τήν 1η 
Σεπτεμβρίου. 2) Δανιήλ ὁ Στυλίτης καί ἄλλοι. Ἐπίσης στήν πόλη τῶν Ἀθηνῶν 
καί ἐπάνω στούς στύλους τοῦ Ὀλυμπίου Διός, γιά ἕνα διάστημα ἐγκαταβίωσαν 
χριστιανοί Ἀσκητές, ἀκολουθοῦντες τό παράδειγμα τῶν Στυλιτῶν.
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λόγηση τῶν μνημείων καί τῶν σωζομένων τοιχογραφιῶν. Διά τοῦ 
τρό που αὐτοῦ ἐπλουτίσθησαν μεγάλως οἱ γνώσεις μας, σχετικά μέ 
ἕνα πολύ σπουδαῖο κεφάλαιο τῆς βυζαντινῆς τέχνης, τῆς ἱστορίας 
καί τοῦ μικρασιατικοῦ Μοναχισμοῦ.

2. Τό ὄρος τοῦ Λάτμου καί ὁ λατμιακός κόλπος

Ἡ ὀρεινή περιοχή τῆς δυτικῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἡ ὁποία ἐκτείνεται 
νότια τοῦ Τέμνου, ἀνεγνωρίσθη κατά τήν ἔρευνα τοῦ Alfred Phi lip-
pson (1864-1953), ἡ ὁποία ἔγινε μέ εὐρεία προοπτική, ὡς μία ἑνοποιη-
μένη κρυσταλλοπαγοῦς συστάσεως ἰδιαίτερη περιοχή, γιά τήν ὁποί-
αν ἐκεῖνος ἐπρότεινε νά ὀνομάζεται ὡς «Λυδική-Καρική μάζα». 

Ἀκριβῶς ἐντός αὐτῆς τῆς εὐρύτερης γεωγραφικῆς περιοχῆς ἡ 
κοιλάδα τοῦ ποταμοῦ Μαιάνδρου (Menderes) εἶναι τό σημαντικό-
τερο ἄνοιγμα. Αὐτό τό ἄνοιγμα στήν κατώτερη διαδρομή του ἀπο-
τελεῖ ἕνα σαφές ὅριο, τό ὁποῖο κεῖται μεταξύ τῆς Μυκάλης καί τῆς 
Μεσογίδος ἀφ’ ἑνός καί τοῦ ὄρους Λάτμου ἀφ’ ἑτέρου. 

Τό ὄρος Λάτμος, σέ σχέση μέ ὅλα τά βουνά τῆς γύρω περιοχῆς, 
εἶναι τελείως διαφορετικῆς συστάσεως, μέ ἄμεσο ἀποτέλεσμα νά 
διακρίνεται ἀπό μεγάλη ἀπόσταση, ὅτι αὐτό ἀποτελεῖ ἕναν ὅλως 
ἰδιαίτερο σχηματισμό, τόσο κατά τή μορφή, ὅσο καί κατά τό χρῶμα 
αὐτοῦ. Οἱ ὄγκοι τοῦ Λάτμου ἐμφανίζουν πλούσιες πτυχώσεις καί 
ἀνέρχονται μέχρι τοῦ ὕψους τῶν 1375 μ. Σχηματίζονται πολυάριθμες 
ἀνυψώσεις καί κορυφές, πού ὑψώνονται πρός τά ἐπάνω, ἐνῶ τά 
λοιπά γύρω βουνά ἐμφανίζουν μακριές καί σαφῶς διαγραφόμενες 
γραμμές, οἱ ὁποῖες εἶναι πολύ χαρακτηριστικές γιά τίς περιοχές τῆς 
ἀνατολικῆς Μεσογείου Θαλάσσης.

Ἀκριβῶς αὐτές οἱ πολυάριθμες πτυχώσεις καί οἱ ὀδοντωτές ἀπο-
λήξεις πρός τά ἐπάνω, ἔδωσαν σ’ αὐτό τό βουνό τό σημερινό του 
ὄνομα στήν τουρκική γλώσσα, τό ὁποῖο ὀνομάζεται «BeŞ Parmak», 
ἤτοι «Πενταδάκτυλον ὄρος»18.

Τό ὄρος Λάτμος ἀποτελεῖται ἀπό μία τεραστίων διαστάσεων 
μάζα ἀπό γρανίτη, στή θέα τοῦ ὁποίου ἀνακαλεῖ κανείς στή μνήμη 
του τά ἐντυπωσιακά λόγια τοῦ Γερμανοῦ διανοούμενου, ποιητοῦ, 
φιλοσόφου καί συγγραφέα Johann Wolfgang von Goethe (1749-

18. Πρβλ. τό ὁμώνυμο βουνό τῆς νήσου Κύπρου, τό ὁποῖο φέρει ἐπίσης τήν 
ὀνομασία «Πενταδάκτυλος».
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1932), ὁ ὁποῖος ἐμπνεόμενος ἀπό τό ταξίδι του στήν περιοχή τοῦ 
Harz τῆς Γερμανίας, χαρακτήρισε τόν γρανίτη, ὡς «τόν ἀρχαιότα-
τον, βαθύτατον, σταθερότερον καί ἀταλάντευτον υἱόν τῆς φύσεως».

Ἀπότομα φαράγγια κατατέμνουν τόν ὄγκο τοῦ ὄρους Λάτμος, 
τοῦ ὁποίου τούς πρόποδες καλύπτουν πετρώματα, ἀποτελούμενα 
ἀπό σχιστόλιθο, γνεύσιο καί διαφόρου ἄλλης συστάσεως ὑλικά. 
Πρός τήν πλευρά τῆς κοιλάδας τοῦ Μαιάνδρου ποταμοῦ κατευθύ-
νονται διάφορες χαράδρες τοῦ Λάτμου καί ὁδηγοῦν σέ μικρές, στε-
νές κοιλάδες, στίς ὁποῖες ἁπλώνονται οἱ πολυάριθμοι μικροί οἰκι-
σμοί τῶν Γιουρούκων, τῶν ὁποίων τά ποίμνια βόσκουν στίς πλαγιές 
τοῦ βουνοῦ αὐτοῦ.

Ὁ μεγαλύτερος ποταμός τοῦ ὄρους Λάτμος, ὁ ὁποῖος ἐκβάλλει 
στήν πεδιάδα τοῦ Μαιάνδρου, εἶναι ὁ KargınÇay. Πρόκειται γιά τόν 
ἀρχαῖον «Ὕπανδον» καί ἡ σημερινή συστάδα λόφων, ἡ ὁποία φέρει 
τήν ὀνομασία ÖzbaŞı καί κεῖται πλησίον τῆς ἀρχαίας πόλεως «Μυ-
οῦς», ἀντιστοιχεῖ πρός τήν πρώην νῆσο «Ὑπάνδα».

Κατά τήν ἀρχαιότητα, ἀπό τή δυτική πλευρά τῆς περιοχῆς αὐτῆς 
καί πρίν ὁ Μαίανδρος ποταμός, μέ τή μεγάλη προσχωματική του 
δραστηριότητα, προλάβει νά ἀλλάξει τή μορφή τοῦ χώρου, εἰσχω-
ροῦσε ἕνας βαθύς θαλάσσιος βραχίονας καί ἔφθανε μέχρι τό πέρας 
τῆς κοιλάδας αὐτῆς. Ἡ θάλασσα εἰσχωροῦσε σέ μεγάλο βάθος στήν 
ξηρά καί ἡ σημερινή λίμνη «Bafa»19, ἡ ὁποία κεῖται παρά τήν ἀρχαία 
πόλη Ἡράκλεια20, ἦταν θάλασσα. 

Ἕνας τέτοιος θαλάσσιος βραχίονας, ὁ ὁποῖος σήμερα ἀποκα-
λεῖται Azap Güzel (= ὡραῖος βραχίονας), ἀποτελοῦσε ἄλλοτε τόν 
πολύ καλά προστατευόμενο λιμένα τῆς ἀρχαίας Μυοῦντος.

Ἀπό τό σημεῖο αὐτό ἀκριβῶς ἦταν δυνατόν κατά τήν ἀρχαιότη-
τα, νά ἀνέβει κάποιος στίς κορυφές τοῦ ὄρους Λάτμος καί νά συμ-
μετάσχει στίς πανάρχαιες θρησκευτικές τελετές καί τά λατρευτικά 
δρώμενα, τά ὁποῖα ἐλάμβαναν χώρα ἐπάνω σ’ αὐτές. Ἄλλοτε, ἀπό 
τό σημεῖο αὐτό ἐξετείνετο πρός Ἀνατολάς καί σέ βάθος ὁ θαλάσσι-

19. Πιθανῶς ἡ σημερινή ὀνομασία τῆς λίμνης «Bafa» προέρχεται ἀπό τήν 
ἀρχαία ἑλληνική ὀνομασία τοῦ λιμένα τῆς περιοχῆς, ὁ ὁποῖος ἀπεκαλεῖτο «Βαθύς 
λιμήν». Πρβλ. τό Βαθύ τῆς νήσου Σάμου, τό ὁποῖον ἐπίσης προέρχεται ἀπό τό 
«Βα θύς λιμήν».

20. Ἡ ὀνομασία αὐτῆς προφανῶς προέρχεται ἀπό τόν ἥρωα τῆς ἑλληνικῆς 
μυ θολογίας, τόν Ἡρακλῆ, ὁ ὁποῖος ἐνσάρκωνε τό ἰδεῶδες τῆς δυνάμεως, ἀλλά 
καί τῆς ἀρετῆς καί τοῦ ἀγαθοῦ γενικότερα.
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ος ἐκεῖνος βραχίονας, ὁ ὁποῖος ἤρχετο σέ ἐπαφή μέ τήν Ἡράκλεια 
καί τόν ὁποῖον ὁ Ἕλληνας γεωγράφος, φιλόσοφος καί ἱστορικός 
Στράβων21 περιγράφει ὡς τέτοιον.

Ὁ βραχίονας αὐτός ἔχει μεταβληθεῖ ἀπό μακροῦ χρόνου στή 
λίμνη Bafa καί παρά τήν ἔντονη προσχωματική δραστηριότητα τοῦ 
ποταμοῦ Μαιάνδρου, ἡ λίμνη αὐτή ἔχει βάθος περίπου εἴκοσι (20) 
μέτρα. Τό νερό τῆς λίμνης αὐτῆς, πού ὅπως ἀνεφέρθη ἦταν παλαιό-
τερα θάλασσα, ἔχει σήμερα χρῶμα ἀνοικτοῦ πρασίνου καί διατηρεῖ 
μέρος τοῦ ἁλατιοῦ, πού εἶχε ὅταν ἀκόμη ἦταν θάλασσα.

Ἐντύπωση μᾶς προκαλεῖ σήμερα ἡ διαφορά, ἡ ὁποία ὑπάρχει 
μεταξύ τῶν δύο ὀχθῶν τοῦ πρώην θαλασσίου αὐτοῦ βραχίονα, ὁ 
ὁποῖος διά τῶν προσχώσεων τοῦ ποταμοῦ Μαιάνδρου ἀπεκόπει 
ἀπό τή Μεσόγειο Θάλασσα καί δημιουργήθηκε ἡ λίμνη Bafa, παρά 
τήν ἀρχαία Ἡράκλεια (σημερινό οἰκισμό Kapıkırı).

Ἡ νότια ὄχθη τῆς λίμνης αὐτῆς, ἡ ὁποία ἀνήκει στή χερσόνησο 
τῆς Μιλήτου, ἐμφανίζει τίς σαφεῖς, ἀλλά ἤρεμες γραμμές αὐτῆς τῆς 
περιοχῆς, ἡ ὁποία φέρει ἀσημόφαιη ἀπόχρωση καί καλύπτεται μέ 
μακκία βλάστηση (θαμνώδη). Αὐτές τίς συναντᾶ κανείς ἐπί τῆς γει-
τονικῆς νήσου Σάμου καί σέ πολλές ἄλλες περιοχές τῆς κυρίως 
Ἑλλάδος. Ἡ βόρεια ὄχθη τῆς λίμνης Bafa ἐμφανίζει ἀντιθέτως μία 
σκοτεινή καί χαώδη, πυργούμενη πρός τά ἐπάνω καί ἁπλωμένη ἐδῶ 
καί ἐκεῖ ὀρεινή μάζα, γιά τήν ὁποία ἀρχικά εἶναι σχεδόν ἀδύνατον 
νά δώσει κάποιος μίαν ἀρκετά ἱκανοποιητική περιγραφή. Στό ἀνα-
τολικό τμῆμα τῆς βόρειας ὄχθης τῆς λίμνης αὐτῆς ἀρχίζουν νά 
ἐμφανίζονται ἠπιότερα οἱ ἀντιθέσεις αὐτές, πού ὑφίστανται μεταξύ 
τῶν δύο ὀχθῶν της. Ἐδῶ ἁπλώνεται ἡ εὐρεία σέ ἔκταση καί πολύ 
εὔφορη κοιλάδα τῆς Βafa, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τή δίοδο πρός τήν πε-
ριοχή τῆς Καρίας. Οἱ ἐκβολές ὁρισμένων ποταμῶν εἶναι βαλτώδεις, 
ὅπως ἐπί παραδείγματι τοῦ ποταμοῦ YeniÇay, ἀνατολικά τῆς Ἡρά-

21. Ὁ Στράβων (γένν. Ἀμάσεια Πόντου 64/63 π.Χ. - θάν. μετά τό ἔτος 23 μ.Χ.) 
πραγματοποίησε πολυάριθμα ταξίδια στίς χῶρες τοῦ γνωστοῦ τότε κόσμου καί 
συνέγραψε τά ἑξῆς ἔργα: 

1) «Γεωγραφικά», τό ὁποῖον περιελάμβανε δεκαεπτά (17) βιβλία, τά ὁποῖα 
διετηρήθησαν. Σ’ αὐτό τό ἔργο γίνεται λόγος γιά τίς περιοχές τῆς Εὐρώπης, τῆς 
Ἀσίας καί τῆς Ἀφρικῆς, οἱ ὁποῖες ἦσαν τότε γνωστές. Στό αὐτό γίνεται γιά πρώ-
τη φορά ἐκτενής περιγραφή τῆς Γερμανίας καί τῆς Βρεττανίας,

2) «Ἱστορικά Ὑπομνήματα», τό ὁποῖον ἀπετελεῖτο ἀπό σαράντα ἑπτά (47) 
βιβλία. Τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἔργου αὐτοῦ δέν διατηρήθηκε.
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κλειας, περιοχή, ὅπου καλλιεργοῦνται καρπούζια καί διάφορα ἄλλα 
κηπευτικά.

Παρά τόν οἰκισμό Kadı kalesi (= φρούριο τοῦ Δικαστή) συναντᾶ 
κανείς μίαν περιοχή, ἡ ὁποία εἶναι πραγματικός παράδεισος, μέ 
συκιές22, ρογδιές23 καί διάφορα ἄλλα ὀπωροφόρα δένδρα. Ἐδῶ φύ-
ονται δάφνες24, μυρτιές25, λεῦκες26 καί πλατάνια27 καί γύρω ἀπό τίς 
φτελιές ἑλίσσονται οἱ κληματαριές28. 

Στή συνέχεια καί πρός Ἀνατολάς, μέχρι τόν οἰκισμό DaniŞment 
καί μετά τή Mandelia, περιβάλλουν τόν δρόμο ἐντυπωσιακές συ-
στάδες ἀπό βελανιδιές (δρύες)29, οἱ ὁποῖες ἀπαντοῦν συχνότερα 
παρά τά μουσουλμανικά κοιμητήρια καί εἶναι ἐξαιρετικῆς ὀμορφιᾶς.

Εἰδικότερα στή λίμνη Bafa, παρά τήν Ἡράκλεια κεῖνται οἱ ἑπό-
μενες νησίδες:

1) Kahveasar Adası, ἐπί τῆς νοτίας ὄχθης.
2) Menet Adası, ἡ δυτική νησίδα τῆς βόρειας ὁμάδας.
3) İkiz Adalar (İkiler): Πρόκειται γιά ὁμάδα νησίδων, πού ἀπο-

τελοῦνται ἀπό γυμνό γρανίτη (ὑψόμ. 30,00 μ.).
Μία ἀξιοσημείωτη ἰδιορρυθμία τῆς λίμνης Bafa εἶναι ἡ μεγάλη 

διαφορά τῆς στάθμης τοῦ νεροῦ αὐτῆς κατά τό θέρος καί κατά τή 
διάρκεια τοῦ χειμώνα. Ἡ στάθμη τῶν νερῶν τῆς λίμνης κατά τόν 
χειμώνα ἀνέρχεται περισσότερο τοῦ ἑνός μέτρου. Κατά τό καλοκαί-
ρι, ὅταν αὐτή κατέρχεται, τότε ἐμφανίζεται μία λευκή γραμμή στήν 
περιφέρεια τῆς λίμνης. Αὐτό τό γεγονός εὑρίσκεται σέ ἄμεση συνά-
φεια πρός τά ὑδρογραφικά φαινόμενα, τά ὁποῖα παρατηροῦνται 
στήν πεδιάδα τοῦ Μαιάνδρου ποταμοῦ.

Κατά τόν μήνα Νοέμβριο ἑκάστου ἔτους ἀρχίζει νά ἀνέρχεται ἡ 
στάθμη τῶν ὑδάτων τοῦ ποταμοῦ Μαιάνδρου. Κατά τούς μῆνες Δε-
κέμβριο καί Ἰανουάριο συνήθως ὁ ποταμός ὑπερχειλίζει καί μέ τά νερά 
του κατακλύζει ὅλη τήν πεδιάδα. Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά ἀνέρ-
χεται στό ἴδιο ὕψος μέ τά νερά τοῦ Μαιάνδρου ἡ στάθμη τῶν ὑδάτων 

22. Συκή ἡ καρική (Ficus carica).
23. Ροιά ἡ ποινική (Punica granatum).
24. Δάφνη ἡ εὐγενής ἤ Δάφνη τοῦ Ἀπόλλωνος (Laurus nobilis).
25. Μύρτος ἡ κοινή (Myrtus communis).
26. Πόπουλος ὁ λευκός (Populus albus).
27. Πλάτανος ὁ ἀνατολικός (Platanus orientalis).
28. Ἄμπελος ἡ οἰνοφόρος (Vitis vinifera).
29. Δρῦς ἡ κοκκοφόρος (Quercus coccifera).
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τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, ἀπό τήν Πριήνη30 ἕως τή Μίλητο31 καί στό 
ἴδιο ὕψος ἀνέρχεται ἐπίσης ἡ στάθμη τοῦ ὕδατος τῆς λίμνης Bafa.

Ὅταν ἀκολούθως τά νερά τοῦ Μαιάνδρου καί τῆς γύρω ἀπό τό 
Δέλτα αὐτοῦ περιοχῆς ἀρχίζουν νά ὑποχωροῦν καί ἡ στάθμη των 
νά χαμηλώνει, τότε καί ἡ στάθμη τῶν νερῶν τῆς λίμνης ἀρχίζει νά 
κατέρχεται. Σημειωτέον, ὅτι τά νερά τῆς λίμνης αὐτῆς εἶναι πλού-
σια σέ ἰχθυοπανίδα καί τά ψάρια αὐτῆς ἁλιεύονται συστηματικά ἀπό 
τούς κατοίκους τῆς γύρω περιοχῆς.

Ἡ ὑψηλότερη κορυφή τοῦ Λάτμου δέν εἶναι ὁρατή ἀπό κανένα 
σημεῖο τῆς λίμνης Bafa, ἐπειδή ἀπότομες, ὑψηλές πλαγιές, ὅμοιες 
μέ πανύψηλους τοίχους, παρεμβάλλονται μεταξύ τοῦ ὄρους αὐτοῦ 
καί τῆς παρακείμενης λίμνης. Οἱ σχηματισμοί αὐτοί προσδίδουν 
ἐπίσης στόν Λάτμο τή χαρακτηριστική, ἁδρή καί γενικά ἄγρια 
ἐμφάνιση αὐτοῦ καί ὅλως ἰδιαιτέρως ἡ ὀροσειρά, ἡ ὁποία ὑψώνεται 
ΒΑ τῆς Ἡράκλειας. Κάποιος περιηγητής, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τήν 
περιοχή, ἐξέφρασε τήν ἑπόμενη γνώμη, ἀντικρύζοντας τόν βραχώ-
δη σχηματισμό τοῦ Λάτμου: «Αὐτοί οἱ βράχοι παρέχουν στόν ἐπι-
σκέπτη τήν ἐντύπωση, ὅτι σάν νά φέρει ἕκαστος ἀπό αὐτούς ἀπό 
ἕνα μοναχικό ἔνδυμα (ράσο)».

Στήν πραγματικότητα, ὁ χαρακτήρας τοῦ τοπίου αὐτοῦ ἀποβαί-
νει πολύ ἐντυπωσιακός, ὅταν κάποιος ἀνέρχεται σέ ὑψηλότερα ση-
μεῖα τοῦ ὄρους τοῦ Λάτμου. Ἐκεῖνος διέρχεται διά μέσου ἐντυπω-
σιακῆς ἀγριότητας καί μεγαλειότητας φαράγγων, ὅπως εἶναι καί τό 
φαράγγι, τό ὁποῖο κεῖται πλησίον τῆς Μονῆς τοῦ Στύλου.

Ὅταν ἀνέρχεται κάποιος διαπιστώνει, ὅτι βαθμιαίως ἀραιώνει ἡ 
βλάστηση, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπό πεῦκα32, ἐλαιόδενδρα ἥμερα33 
καί ἄγρια34, λυγαριές35 καί διάφορους θάμνους. 

30. Ἡ Πριήνη ἦταν μία ἀκμάζουσα πόλη τῆς Ἰωνίας, ἡ ὁποία ἔκειτο παρά τίς 
ἐκβολές τοῦ Μαιάνδρου ποταμοῦ. Εἶχε κτισθεῖ κατά τό λεγόμενο Ἱπποδάμειον 
σύστημα. Ἡ πόλη ἔχει ἀνασκαφεῖ ἀπό Γερμανούς Ἀρχαιολόγους καί εἶναι ἐπι-
σκέψιμη. Διατηροῦνται μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς μνημεῖα: ἡ Ἀκρόπολη, κτισμέ-
νη ἐπάνω σέ βραχῶδες καί φύσει ὀχυρό ὕψωμα, διάφοροι ναοί, τό Θέατρο, του-
λάχιστον μία παλαιοχριστιανική βασιλική, μία Ἑβραϊκή Συναγωγή κ.λπ.

31. Σημειωτέον, ὅτι ὁ ἀρχαιολογικός χῶρος τῆς Μιλήτου γιά μεγάλο χρονικό διά-
στημα κατακλύζεται ἐν μέρει ἀπό νερά, ὥστε νά εἶναι δύσκολη ἡ προσπέλασή του.

32. Πίτυς ἡ χαλέπιος (Pinus halepensis).
33. Ἐλαία ἡ εὐρωπαϊκή, Ἐλαία ἡ ἥμερος (Olea europaea, Olea sativa).
34. Ἐλαία ἡ εὐρωπαϊκή, Ἐλαία ἡ ἀγρία (Olea europaea, Olea sylvestris).
35. Ἄγνος ἡ κοινή, Ἄγνος ὁ ἁγνός (Vitex agnus-castus).
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Συνεχῶς γίνεται περισσότερο ἄγονη καί δυσπρόσιτη ἡ πτωχή σέ 
νερά περιοχή, τῆς ὁποίας οἱ βραχώδεις σχηματισμοί δέν παύουν νά 
προσφέρουν στά μάτια τοῦ ἐπισκέπτη γραφικές ἐκπλήξεις. Αὐτές 
ἐναλλάσσονται μέ εἰκόνες ἀπύθμενου χάους, ἀλλά καί μέ εἰκόνες 
πού σχηματίζονται, ὅταν κάποιος στρέφεται πρός τά ὀπίσω, ἀντι-
κρύζοντας τίς μακριά κείμενες, εὔφορες καί μέ τά πλούσια νερά τοῦ 
ποταμοῦ Μαιάνδρου ἀρδευόμενες ἐκτάσεις. Τά νερά τῆς παρακεί-
μενης λίμνης εἶναι κυα νόχρωμα καί λάμπουν μεταξύ τῆς χαώδους, 
βραχώδους καί ἄγονης περιοχῆς τοῦ Λάτμου.

Παλαιότερα ἔκαναν συχνά τήν ἐμφάνισή των στήν περιοχή αὐτή 
διάφορα ἄγρια ζῶα, ὅπως ἀρκοῦδες καί πάνθηρες. Μία ἀρκούδα, 
μαζί μέ τά μικρά της, ἔκανε τήν ἐμφάνισή της στόν καθηγητή καί 
ζωγράφο Konrad Boese, ὅταν ἐκεῖνος φιλοτεχνοῦσε ἀντίγραφα τῶν 
σωζομένων τοιχογραφιῶν στήν περιοχή αὐτή.

Εἶναι γνωστό τό ἀρχαῖο ἑλληνικό γνωμικό: «Ἄρκτου παρούσης, 
ἴχνη μή ζήτει». Ὅταν στόν βίο τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ νεωτέρου 
ἀναφέρεται μεταξύ ἄλλων καί τό περιστατικό ἐκεῖνο, ὅπου κατά τή 
διάρκεια μίας φοβερῆς νυκτερινῆς καταιγίδας, ἕνας πάνθηρας ἀνε-
ζήτησε προστασία καί εἰσῆλθε στή σπηλιά τοῦ Ἁγίου Παύλου, ξά-
πλωσε στά πόδια του, χωρίς νά τόν πειράξει36, θά πρέπει κανείς 
αὐτό νά τό θεωρήσει ὡς πραγματικό γεγονός, τό ὁποῖο ἔλαβε χώρα 
κατά τή διάρκεια τῆς ἀσκήσεως τοῦ Ἁγίου Παύλου σ’ αὐτή τή δυ-
σπρόσιτη καί ἔρημη περιοχή.

Ὡς πρός τήν ὕπαρξη πηγῶν στό ὄρος Λάτμος εἶναι ἀξιοσημείω-
το, ὅτι μόνο στά κατώτερα τμήματα αὐτοῦ ἐμφανίζονται αὐτές. Οἱ 
μεσαιωνικές μοναστικές ἐγκαταστάσεις τῆς περιοχῆς τοῦ Λάτμου, 
οἱ ὁποῖες εἶναι ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσες, τόσον ἀπό πλευρᾶς ἱστο-
ρίας τοῦ Μοναχισμοῦ, ὅσον καί ἀπό πλευρᾶς τῆς ἱστορίας τῆς Τέ-
χνης, ἁπλώνονται κυρίως στή νότια καί νοτιοδυτική πλευρά τοῦ 
ὄρους αὐτοῦ. Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο καί ἀρχικά, ἤτοι κατά τό 
ἔτος 1906, χαρτογραφήθηκε ἡ περιοχή αὐτή.

Ἰδιαίτερα ἐντυπωσιακή εἶναι μιά περιήγηση μέ βάρκα ἤ μικρό 
καΐκι στή λίμνη Bafa καί μάλιστα ἡ διαδρομή σ’ αὐτήν κατά τή 
διάρκεια τῆς νύκτας καί ὑπό τό φῶς τῆς σελήνης. Αὐτή ἀνακαλεῖ 
στή μνήμη μας τόν σχετικό μύθο τοῦ Ἐνδυμίωνα, τόν ὁποῖον ἐρω-
τεύθηκε παράφορα ἡ σελήνη: «Ἡ σελήνη περιφέρεται ἐπάνω ἀπό 

36. H. Delehaye, Monumenta Latrensia 1913, σ. 118.
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τίς θαυμάσιες κορυφές τοῦ ὄρους Λάτμου καί κατευθύνεται πρός τό 
σπήλαιον τοῦ ἀγαπημένου της, τοῦ Ἐνδυμίωνος»37.

Στό μέσον περίπου τῆς λίμνης Bafa βλέπει κανείς δύο νησίδες, οἱ 
ὁποῖες κεῖνται τόσον πλησίον, ἡ μία βρίσκεται δίπλα στήν ἄλλη, ὥστε 
στήν τοπική διάλεκτο αὐτές ἀποκαλοῦνται «τά δίδυμα νησιά» (İkiler).

Ὑψηλά, ἰσχυρά τείχη, τά ὁποῖα περατοῦνται πρός τά ἄνω σέ 
ὀδοντωτές ἀπολήξεις, εἶναι ὁρατά ἀπό πολύ μακριά καί μᾶς δηλώ-
νουν, ὅτι ἐδῶ κεῖται ἡ πρώτη ὀχυρωμένη μοναστηριακή ἐγκατάστα-
ση. Σ’ αὐτήν ἀντιστοιχεῖ ἕνας Πύργος, ὁ ὁποῖος κεῖται στήν ὄχθη 
τῆς λίμνης. Στήν περιοχή αὐτή ζεῖ ἕνα μεγάλο πλῆθος ἀπό ὑδρόβι-
ες χελῶνες, πού τίς βλέπει κανείς νά εἶναι ξαπλωμένες στήν ὄχθη 
καί νά ἀπολαμβάνουν τίς θερμές ἀκτίνες τοῦ ἥλιου.

Ἐπίσης ἀντικρύζει κανείς ὑφάλους, μέ ἀρχαίους τάφους, σκαμμέ-
νους στούς φυσικούς βράχους, οἱ ὁποῖοι ὑποδηλώνουν, ὅτι πλησίον 
κεῖται ἡ ἀρχαία πόλη Ἡράκλεια. Αὐτή στήν ἀρχαιότητα, κειμένη στό 
ἀνατολικό ἄκρο τῆς λίμνης, ἐπιτηροῦσε καί ἤλεγχε τήν εἴσοδο στήν 
περιοχή τῆς Καρίας. Ἡ Ἡράκλεια ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς πλέον ἀξιο-
περίεργες δημιουργίες τῆς ἀρχαιότητας, ἡ ὁποία ἁπλῶς καί μόνο ἐξ 
αἰτίας τῆς θαυμάσια διατηρούμενης ὀχύρωσής της, θά ἄξιζε τόν κόπο 
τῆς συγγραφῆς μίας αὐτοτελοῦς μονογραφίας.

Ἀρχικά ἀντικρύζει κανείς τόν ναό τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς, ὁ ὁποῖος 
διατηρεῖται μέχρι τοῦ ὕψους τῆς περιμέτρου τῆς ὀροφῆς. Αὐτός ὁ 
ναός ἔχει κτισθεῖ ἐπάνω σέ πολυάριθμους βραχώδεις σχηματισμούς 
τῆς περιοχῆς αὐτῆς. Τό γεγονός, ὅτι μεταξύ αὐτῶν τῶν ὄγκων τῶν 
βράχων ἔζησαν οἱ κάτοικοι μιᾶς μεγάλης ἑλληνιστικῆς πόλεως, τῆς 
Ἡράκλειας (τῆς Καρίας), φαίνεται ἀρχικά παντελῶς ἀκατανόητο, 
μέχρις ὅτου κάποιος νά ἐρευνήσει ἐπιμελῶς τήν περιοχή καί νά ἀνα-
γνωρίσει σ’ αὐτήν τήν ἀρχαία Ὀχύρωση, τήν Ἀγορά, τό Βουλευτή-
ριο, τό Θέατρο, τόν ναό τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς καί τά ἄλλα Ἱερά, τό 
λιμάνι, τά καταστήματα καί τίς ἰδιωτικές οἰκίες τῆς πόλεως.

Μ’ αὐτήν ἀκριβῶς τήν εἰκόνα τῆς ἀρχαίας πόλεως Ἡράκλειας ἀνα-
μειγνύεται ὁ Βυζαντινός Μεσαίωνας. Ἐπί τῶν ἀρχαίων ἐρειπίων τῆς 
Ἡράκλειας κεῖνται τά οἰκοδομικά λείψανα ἑνός Ἐπισκοπικοῦ Μεγά-
ρου (Ἐπισκοπείου)38, μέ σχετικά καλή διατήρηση τῶν τοίχων αὐτοῦ, 

37. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 13.
38. Ἡ Ἡράκλεια ἐπί αἰῶνες ἦταν ἕδρα ὁμώνυμης Ἐπισκοπῆς, ἤτοι τῆς Ἐπι-

σκοπῆς Ἡρακλείας.
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ὥστε νά εἶναι ἐμφανής καί εὐδιάκριτη ἡ κάτοψη τοῦ οἰκοδομήματος. 
Ἐπίσης ἐπάνω στή γειτονική νῆσο εὑρίσκονται τά ἐρείπια δεύτερου 
Ἐπισκοπικοῦ Μεγάρου. Αὐτό ἦταν ὀχυρωμένο καί μέρος τῶν τειχῶν 
τῆς ὀχύρωσης αὐτοῦ διατηρεῖται στό ἀρχικό των ὕψος, μέ τίς ὀδον-
τωτές ἀπολήξεις τῶν τειχῶν νά διακρίνονται ἀπό πολύ μακριά. 

Ὅταν εὑρίσκεται κάποιος στήν Ἡράκλεια καταλαμβάνεται ἀπό 
τήν ἐπιθυμία, νά παραμείνει σ’ αὐτήν γιά μακρύτερο χρονικό διά-
στημα καί νά ἀσχοληθεῖ εἰδικότερα μέ τήν ἔρευνα καί τή μελέτη τῶν 
ἀρχαίων λειψάνων καί γενικά τήν ἱστορία τῆς περιοχῆς αὐτῆς.

3. Τοπογραφική ἀποτύπωση τῆς περιοχῆς τοῦ Λάτμου

Ἡ ἔρευνα ὑπό τῶν Γερμανῶν ἐρευνητῶν τῆς περιοχῆς τοῦ Λά-
τμου, ἡ ὁποία ἄρχισε στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα καί ἔφερε στό φῶς 
σημαντικά μνημεῖα τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆς, ἄγνωστα μέχρι τότε 
στήν ἐπιστήμη καί στήν ἔρευνα, ἀπαιτοῦσε τήν τοπογραφική ἀπο-
τύπωση τῆς περιοχῆς, τή σχεδίαση καί τήν ἀκριβή τοποθέτηση ἐπί 
τοῦ χάρτου τῶν διαφόρων μνημείων.

Τό ἔργο αὐτό ἀνέλαβε ἀρχικά ὁ W. von Marees καί αὐτό ἐξετε-
λέσθη μέ μεγάλη ἐπιτυχία39. Ἡ τοπογραφική ἀποτύπωση τῆς περιο-
χῆς ἔγινε σέ κλίμακα 1:50.000. Κατά τό ἔτος 1906 οἱ ἀρχαῖοι τάφοι, 
οἱ ὁποῖοι ἦσαν σκαλισμένοι στούς βράχους τῆς περιοχῆς, εὑρίσκον-
το σέ βάθος 1,00-1,50 μ. περίπου κάτω ἀπό τήν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ 
τῆς λίμνης. Αὐτοί οἱ τάφοι ἀσφαλῶς κατά τήν ἀρχαιότητα καί κατά 
τόν χρόνο τῆς κατασκευῆς καί τῆς χρησιμοποιήσεώς των ἔκειντο 
ὑπεράνω τῆς στάθμης τοῦ νεροῦ, τῆς τότε θαλάσσης καί ἀργότερα 
λίμνης Bafa. Κλίμακες, οἱ ὁποῖες εἶναι σκαμμένες στούς βράχους, 
ἔχουν σήμερα ἕξι (6) βαθμίδες ὑπό τήν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ τῆς 
λίμνης αὐτῆς. Κατά τήν ἑλληνιστική ἐποχή ἡ στάθμη τοῦ νεροῦ τῆς 
τότε θαλάσσης ἔκειτο περί τά 2,80-3,00 μ. χαμηλότερα τῆς σημε-
ρινῆς στάθμης τοῦ νεροῦ τῆς λίμνης Bafa40.

39. Ὁ Πρῶσσος Ἀξιωματικός καί Τοπογράφος Walter von Marees ἔλαβε τε-
τράμηνη ἄδεια ἀπό τήν Ὑπηρεσία του, ἡ ὁποία εἶχε τήν ἕδρα της στό Βερολίνο, 
προκειμένου νά μπορέσει νά ἀσχοληθεῖ ἀποκλειστικά μέ τήν τοπογράφηση τῆς 
περιοχῆς τοῦ Λάτμου. Ὁ W. von Marees ἀπεβίωσε στίς 8-2-1908. Αὐτόν διεδέχθη 
ὁ Karl Lyncker, ὁ ὁποῖος συνέχισε καί περάτωσε τό ἔργο του. Th. Wiegand, 
Latmos 1913, σ. VII, πίν. X. 

40. Ὑπολογίζεται, ὅτι κατά τίς τελευταῖες δύο χιλιετίες, ἤτοι ἀπό τήν ἐποχή 
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Οἱ σημερινές μικρές νησίδες Kapıkırıasar Adası καί Kahveasar 
Adası συνδέονται μέ τήν ξηρά μέ μερικούς ὑφάλους, οἱ ὁποῖοι ἀπο-
τελοῦνται ἀπό ἄμμο καί χαλαζία. Οἱ ὕφαλοι αὐτοί κεῖνται περί τό 
1,00 ἕως 1,50 μ. χαμηλότερα ἀπό τή στάθμη τοῦ νεροῦ τῆς λίμνης. 
Αὐτή ἡ σύνδεση μέ τήν ξηρά πιθανῶς ὑφίστατο μέχρι καί τόν 10ον 
αἰ. μ.Χ.41 Τό ἴδιο ἰσχύει σήμερα καί γιά τή νῆσο İkiz Adası, ἡ ὁποία 
ἑνώνεται μέ τήν ξηρά μέ μία ἀμμώδους συστάσεως λωρίδα γῆς, ἡ 
ὁποία διαρκῶς αὐξάνει διά τῶν προσχώσεων τῶν χειμάρρων τοῦ 
ὄρους Λάτμος, οἱ ὁποῖοι ἐκβάλλουν παρά τό Kapıkırı Yaylası.

τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέχρι σήμερα καί ἐξ αἰτίας τῆς αὐξήσεως τῆς 
μέσης τιμῆς τῆς θερμοκρασίας τῆς γῆς, ἡ στάθμη τῆς θάλασσας παγκοσμίως 
ἀνέρχεται περί τό ἕνα χιλιοστό ἐτησίως. Αὐτό σημαίνει, ὅτι κατά τά τελευταῖα 
2000 ἔτη ἡ στάθμη τῆς θάλασσας ἔχει ἀνέλθει συνολικά περί τά δύο μέτρα. Τοῦτο 
στήν πράξη σημαίνει μεγάλη ἀλλαγή τῆς ἀκτογραμμῆς καί μεγάλη διαφοροποί-
ηση τῶν παραλιῶν ὁλοκλήρου τῆς γῆς.

41. Βορειοδυτικά τῆς νήσου Καλύμνου τῆς Δωδεκανήσου καί σέ ἀπόσταση 
περίπου ὀκτακόσια (800) μέτρα ἀπό αὐτήν κεῖται ἡ μικρή καί βραχώδης νησίδα 
Τέλενδος. Ἐπάνω σ’ αὐτήν διατηροῦνται πολυάριθμα ἀρχαῖα μνημεῖα, μεταξύ τῶν 
ὁποίων περιλαμβάνονται καί τά ἑξῆς: πέντε παλαιοχριστιανικές βασιλικές, Θέρ-
μες, μία Νεκρόπολη κ.λπ. Αὐτή ἡ νησίδα συνεδέετο μέ τή νῆσο Κάλυμνο, διά 
μέσου μίας στενῆς λωρίδας γῆς, μέχρι καί τόν 6ον αἰ. μ.Χ. Στή συνέχεια, πιθανῶς 
ἐξ αἰτίας σεισμικῆς δραστηριότητας, ἡ λωρίδα ἐβυθίσθη καί ἡ Τέλενδος ἀπό χερ-
σόνησος ἀπέβη νῆσος. Στό ἐνδιάμεσο διάστημα μεταξύ Καλύμνου καί Τελένδου 
διακρίνονται ὑπό τήν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ τῆς θάλασσας λείψανα ἀρχαίων οἰκο-
δομημάτων κ.λπ.
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ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ

Ι. ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΑΤΜΟΥ

Α) Η ΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ,  
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ

Στή λίμνη Bafa καί πλησίον τῆς Ἡράκλειας κεῖται μία νῆσος, ἡ 
ὁποία ἐμφανίζει σχεδόν ὀρθογωνίου σχήματος περίγραμμα (διαστ. 
150,00 x 80,00 μ. περίπου) καί ἦταν ὀχυρωμένη. Τή νῆσο αὐτή πε-
ριέβαλλε ἰσχυρό τεῖχος, τμήματα τοῦ ὁποίου διατηροῦνται. Τοῦτο 
ἔφερε ὀδοντωτές ἀπολήξεις πρός τά ἐπάνω, ὁρισμένες ἀπό τίς 
ὁποῖες διετηρήθησαν. Ὑπῆρχαν δύο Πύλες εἰσόδου, ἤτοι μία κυρία 
καί μία δευτερεύουσα42.

Ἐπί τῆς νήσου αὐτῆς ἔκειντο δύο χριστιανικοί ναοί καί ἡ Τρά-
πεζα τῆς Μονῆς. Τά οἰκοδομήματα αὐτά, ἄν καί ἐρειπωμένα ἀπό 
μακροῦ χρόνου, διατηροῦνται σέ σχετικά ἱκανοποιητική κατάστα-
ση. Τά ὑπόλοιπα κτίρια τῆς Μονῆς κεῖνται σέ σωρούς ἐρειπίων καί 
οἱ κατόψεις αὐτῶν εἶναι δυσδιάκριτες. Τό οἰκοδομικό συγκρότημα 
τῆς Μονῆς αὐτῆς, ὅπως παρατηρεῖται κατά κανόνα στίς Μονές τοῦ 
Λάτμου, περιλαμβάνει δύο μέρη, ἤτοι: α) Τόν Κάτω ἤ κυρίως Πύρ-
γο καί β) τόν Ἐπάνω ἤ δευτερεύοντα Πύργο.

α) Κάτω Πύργος

1. Καθολικόν

Στό μέσον περίπου τῆς νήσου αὐτῆς ἔκειτο ὁ κεντρικός ναός τῆς 
Μονῆς (τό Καθολικόν). Εἶχε κτισθεῖ ὡς ἐπί τό πλεῖστον μέ οἰκοδο-
μικά ὑλικά, τά ὁποῖα προήρχοντο ἀπό τά ἐρειπωμένα ἀρχαῖα οἰκο-
δομήματα τῆς παρακείμενης Ἡράκλειας.

42. Στίς χριστιανικές Μονές γενικά κατά τόν μεσαίωνα, ὅπως τό ἴδιο συμβαί-
νει καί σήμερα στίς Μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους τοῦ Ἄθωνος, ὑπῆρχαν δύο Πύλες, 
ἤτοι: ἡ κυρία, ἡ ὁποία χρησίμευε γιά τήν εἴσοδο καί τήν ἔξοδο τῶν Μοναχῶν, 
τῶν ἐργατῶν καί τῶν προσκυνητῶν τῆς Μονῆς καί ὅπου ὑπῆρχε πάντοτε θυρω-
ρός, ὁ Πορτάρης, ὁ ὁποῖος ἤλεγχε τίς εἰσόδους καί ἐξόδους καί μία δευτερεύου-
σα, ἡ λεγόμενη Παραπυλίς, ἡ ὁποία ἐχρησιμοποιεῖτο σέ ὥρα ἀνάγκης. Ἡ κυρία 
εἴσοδος τῆς Μονῆς ἠνοίγετο κατά τήν ἀνατολή τοῦ ἡλίου καί ἐκλείετο κατά τή 
δύση αὐτοῦ, γιά λόγους ἀσφαλείας. Αὐτό ἐξακολουθεῖ νά ἐφαρμόζεται καί σήμε-
ρα στά Μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τοῦ Ἄθωνος.
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Ὁ ναός αὐτός ἀνήκει στόν ἀρχιτεκτονικό τύπο τοῦ ἐλεύθερου 
σταυροῦ μέ τροῦλλο43. Οἱ κεραῖες τοῦ σταυροῦ εἶναι πολύ βραχεῖες 
καί μόλις ἐξέχουν ἀπό τό περίγραμμα τῆς κατόψεως τοῦ οἰκοδομή-
ματος αὐτοῦ.

Ἱερόν Βῆμα

Τοῦτο ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 7,80 
x 1,80 μ. περίπου). Στό μέσον τῆς ἀνατολικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἀνοί-
γεται μία ἁψίδα, ἐσωτερικά ἡμικυκλική (χορδῆς 4,60 καί βέλους 2,15 
μ.) καί ἐξωτερικά τρίπλευρη ἤ ἡμιεξαγωνική. Στό μέσον ἑκάστης ἐκ 
τῶν τριῶν πλευρῶν τῆς ἁψίδας ἀνοίγεται ἀνά ἕνα μονόλοβο, τοξω-
τό ἄνω παράθυρο. Ἐπίσης στό μέσον τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ 
Διακονικοῦ καί τῆς Προθέσεως καί ἐντός τοῦ πάχους τοῦ τοίχου, 
ἀνοίγεται ἀνά μία ἡμικυκλική κόγχη. Τό Ἱερόν Βῆμα ἐκαλύπτετο μέ 
κτιστή, ἡμικυλινδρική ὀροφή.

Κυρίως ναός

Αὐτός ἐμφανίζει τετραγώνου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 7,60 
x 7,60 μ.). Στό κέντρον αὐτοῦ ὑψώνετο ἕνας ἡμισφαιρικός τροῦλλος, 
ὁ ὁποῖος ἐφέρετο ἐπάνω σέ ὑψηλό, κυλινδρικοῦ σχήματος ἐσωτε-
ρικά καί πιθανῶς ὀκταγωνικοῦ σχήματος ἐξωτερικά, τύμπανο.

Στό ἐσωτερικό τμῆμα τῆς νοτίας πλευρᾶς, τῆς νοτίας κεραίας 
τοῦ ναοῦ, ἠνοίγετο μία θύρα, ἡ ὁποία ἔφερε ὁριζόντια τοποθετη-
μένο, μεγάλου σχήματος ἀνώφλιο. Ἐπάνω ἀπό αὐτήν ἐσχηματίζετο 
ἕνα τυφλό ἁψίδωμα. Δυτικά τῆς θύρας ἠνοίγοντο δύο ὀρθογωνίου 
σχήματος παράθυρα, τοξωτά ἄνω.

Ἐξωτερικά καί ἐπάνω ἀπό τά τόξα τῶν παραθύρων αὐτῶν ὑπῆρχε 
διπλή, διακοσμητική ταινία ἀπό ὀπτοπλίνθους. Ἐπί τῆς βορείας 
πλευρᾶς, τῆς βορείας κεραίας τοῦ ναοῦ, ἠνοίγοντο τρία παράθυρα, 
τά ὁποῖα ἐπερατοῦντο πρός τά ἄνω σέ τόξα. Ἄνωθεν αὐτῶν ὑπῆρχε 
ἐπίσης διπλή, διακοσμητική ταινία ἀπό ὀπτοπλίνθους.

Στό μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ κυρίως ναοῦ ἠνοίγετο μία 
θύρα, ἡ ὁποία ἐπέτρεπε τήν ἄμεση ἐπικοινωνία αὐτοῦ μετά τοῦ 
χώρου τοῦ νάρθηκα. Στό δυτικό ἄκρο τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ κυ-
ρίως ναοῦ ἠνοίγετο ἐπίσης μία θύρα, ἡ ὁποία ὁδηγοῦσε ἀπό τήν 
αὐλή σ’ αὐτόν.

43. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 22-23, σχ. 25-26.
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Νάρθηκας

Δυτικά τοῦ κυρίως ναοῦ ἦταν προσκεκολλημένος ὁ νάρθηκας. 
Αὐτός ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 7,60 
x 4,00 μ.) καί καλύπτετο μέ τόν συνδυασμό τριῶν σταυροθολίων. 
Ἀπό αὐτά τό βόρειο σταυροθόλιο διατηρεῖται σέ καλή κατάσταση.

Στό μέσον τῆς νοτίας καί τῆς βορείας πλευρᾶς τοῦ νάρθηκα 
ἀνοίγεται ἀνά ἕνα παράθυρο. Στή νοτία πλευρά τοῦ νάρθηκα ἠνοί-
γετο μία θύρα. Στό μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς αὐτοῦ ἠνοίγετο ἡ 
κυρία εἴσοδος. Στό ἀνώφλιο αὐτῆς διατηροῦνται τά λείψανα μίας 
ἡμιεξίτηλης ἑλληνικῆς ἐπιγραφῆς, ἀπό τήν ὁποίαν ἀναγινώσκεται 
μέ σαφήνεια τό ὄνομα: «…Κωνσταντίνου...»44. Πρόκειται πιθανῶς 
γιά τό ὄνομα τοῦ κτήτορα ἤ τοῦ ἀνακαινιστοῦ τοῦ Καθολικοῦ τῆς 
Μονῆς αὐτῆς.

Θεωρεῖται πολύ πιθανόν, ὅτι δυτικά τοῦ Καθολικοῦ ἤ καί γύρω 
ἀπό αὐτό ὑπῆρχε αὐλή, ἡ ὁποία περιεβάλλετο ἀπό στοές καί κιο-
νοστοιχίες. Νότια τοῦ Καθολικοῦ διατηροῦνται τά λείψανα δύο κιό-
νων, τά ὁποῖα πιθανῶς προέρχονται ἀπό τίς κιονοστοιχίες αὐτές.

Στήν αὐλή καί λίγο νοτιότερα τοῦ Καθολικοῦ ἔκειντο τά τεμάχια 
ἑνός μαρμαρίνου ἄμβωνα, ὁ ὁποῖος προφανῶς ἀρχικά θά ἔκειτο ἐντός 
τοῦ Καθολικοῦ καί ἀπό ἐκεῖ, μετά τήν ἐρείπωση καί τήν ἐγκατάλειψη 
αὐτοῦ, τά τεμάχια αὐτά μετεφέρθησαν στόν χῶρο τῆς αὐλῆς. 

2. Τράπεζα

Στό δυτικό τμῆμα τῆς νήσου αὐτῆς διατηροῦνται τά λείψανα 
ἑνός οἰκοδομήματος ἱκανῶν διαστάσεων, τό ὁποῖον φέρει ἕνα ἀρκε-
τά ἐπίμηκες κλίτος45. Ἀπό τό οἰκοδόμημα αὐτό σώζεται μόνον τμῆμα 
τῆς ἀνατολικῆς καί τῆς δυτικῆς πλευρᾶς αὐτοῦ, καθώς καί ἡ βορεία 
πλευρά του. Τό νότιο μισό καί πλέον τοῦ οἰκοδομήματος αὐτοῦ δέν 
διατηρεῖται, ἀλλά ἔχει κατακλυσθεῖ καί ἐν μέρει παρασυρθεῖ ἀπό τά 
νερά τῆς λίμνης. Ὅμως ἀπό τά τμήματα, τά ὁποῖα διετηρήθησαν 
εἶναι δυνατή ἡ γραφική ἀποκατάσταση τῆς κατόψεως αὐτοῦ.

Ὁ κυρίως ἄξονας τοῦ οἰκοδομήματος βαίνει ἀπό Β. πρός Ν. καί 
ὄχι ἀπό Δ. πρός Α., ὅπως κατά κανόνα συμβαίνει μέ τούς χριστια-
νικούς ναούς46. Ἡ κάτοψη αὐτοῦ ἐμφανίζει σχῆμα Τ, μέ τή βορεία 

44. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 22.
45. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 24, σχ. 28-28α.
46. Τόσον οἱ χριστιανικοί ναοί ἀπό πολύ ἐνωρίς, ὅσον καί οἱ ἀρχαῖοι ἑλληνι-
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κεραία αὐτοῦ μεγαλύτερη στό μῆκος σέ σχέση μέ τίς πλάγιες κεραῖες 
(ἐσωτ. διαστ.: μῆκος 18,80, μέγιστο πλάτος 9,50 καί ἐλάχιστο πλά-
τος 5,60 μ.) Στό μέσον τῆς νοτίας αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία 
ἁψίδα, ἐσωτερικά ἡμικυκλική (χορδῆς 2,50 καί βέλους 1,20 μ.) καί 
ἐξωτερικά τρίπλευρη ἤ ἡμιεξαγωνική, στό μέσον τῆς ὁποίας θά 
ἠνοίγετο ἕνα παράθυρο.

Τό οἰκοδόμημα αὐτό, λόγῳ τοῦ στενοῦ πάχους τῶν τοίχων του, 
φαίνεται ὅτι καλύπτετο μέ ξύλινη, ἀμφικλινή στέγη, ἡ ὁποία ἐξω-
τερικά ἔφερε κοῖλα κεραμίδια.

β) Ἐπάνω Πύργος

Ναΰδριο

Στόν Ἐπάνω Πύργο, στό ΝΔ. τμῆμα τῆς νήσου, ΝΔ. τοῦ Καθολι-
κοῦ, νότια τῆς Τράπεζας καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό αὐτήν, ἔκειτο 
ἕνα μικρῶν διαστάσεων ναΰδριο47. Τοῦτο ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχή-
ματος κάτοψη. Ὁ κυρίως ἄξονας τοῦ οἰκοδομήματος βαίνει ἀπό Δ. 
πρός Α. Τό ἀνατολικό ἄκρο τοῦ οἰκοδομήματος διατηρεῖται μόνο στό 
ὕψος τῆς θεμελιώσεως αὐτοῦ. Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπό τρία μέρη, ἤτοι:

Ἱερόν Βῆμα 

Τοῦτο ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 
3,60 x 1,10 μ.). Στό μέσον τῆς ἀνατολικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἀνοίγεται 
μία ἁψίδα, ἐσωτερικά ἡμικυκλική (χορδῆς 1,40 καί βέλους 0,65 μ.) 
καί ἐξωτερικά τρίπλευρη ἤ ἡμιεξαγωνική.

Στό μέσον τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ Διακονικοῦ καί τῆς Προ-
θέσεως καί ἐντός τοῦ πάχους τοῦ τοίχου ἠνοίγετο ἀνά μία ἡμικυ-
λινδρική κόγχη.

Κυρίως ναός

Αὐτός ἐμφανίζει τετραγώνου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 
3,20 x 3,20 μ.) καί φαίνεται, ὅτι καλύπτετο μέ ἕνα ἡμισφαιρικό 

κοί ναοί τῶν προχριστιανικῶν χρόνων, ἦσαν οἰκοδομήματα μέ σαφή προσανα-
τολισμό. Ὁ κυρίως ἄξονας αὐτῶν εἶχε κατεύθυνση ἀπό Δ. πρός Α. Καί στούς μέν 
ἀρχαίους ἑλληνικούς ναούς τῶν προχριστιανικῶν χρόνων ἡ κυρία εἴσοδος ἔκειτο 
στό μέσον τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ οἰκοδομήματος, ἐνῶ στούς χριστιανικούς 
ναούς αὐτή ἔκειτο στό μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς. Τυχόν ὑπάρχουσες ἐξαιρέσεις 
ἁπλῶς ἐπιβεβαιώνουν τόν κανόνα.

47. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 23, σχ. 27 (κάτοψη).
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τροῦλλο. Στό δυτικόν τμῆμα τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ κυρίως ναοῦ 
ἠνοίγετο μία θύρα. Στό δυτικόν πέρας τῆς νοτίας πλευρᾶς αὐτοῦ 
ἠνοίγετο ἐπίσης μία θύρα.

Νάρθηκας

Πιθανῶς δυτικά τοῦ κυρίως ναοῦ ἦτο προσκεκολλημένος ὀρθο-
γωνίου κατόψεως νάρθηκας, ὁ ὁποῖος ὅμως δέν διατηρεῖται.

Β) Η ΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΗ YEDİLER

Πρόκειται γιά ἐκτεταμένο οἰκοδομικό συγκρότημα, τό ὁποῖο κεῖται 
ἀνατολικά τῆς Ἡράκλειας. Διά μέσου καστανόχρωμων βράχων ἀπό 
γρανίτη, οἱ ἐπιφάνειες τῶν ὁποίων καλύπτονται μέ βρύα καί λειχῆνες, 
βαίνει ἕνα στενό μονοπάτι, τό ὁποῖο ἐκκινεῖ ἀπό τό χαμηλότερο ση-
μεῖο τῆς περιοχῆς, πού κεῖται παρά τή λίμνη καί ὕστερα ἀπό ὁδοιπο-
ρεία μίας ὥρας περίπου, ὁδηγεῖ σέ ἕνα μεγάλων διαστάσεων μοναστη-
ριακό συγκρότημα. Αὐτό ἔχει ἱδρυθεῖ στήν ἔξοδο ἑνός φαραγγιοῦ, 
πλουσίου σέ νερά καί ἕνα μικρό ρυάκι διέρχεται ἀπό τό μέσον τῆς 
Μονῆς. Ἀγροί, στούς ὁποίους φύονται ἄγρια ἐλαιόδενδρα καί καλύ-
πτονται ἀπό καταπράσινη χλόη, περιβάλλουν τή Μονή αὐτή.

α) Κάτω Πύργος

Στή νότια πλευρά τῆς περιοχῆς τοῦ Κάτω Πύργου ἀνοίγεται μία 
Πύλη, μέσῳ τῆς ὁποίας εἰσέρχεται κανείς στή Μονή. Ἀμέσως μετά 
τήν Πύλη αὐτή ἀκολουθεῖ ἕνας διάδρομος, στίς πλευρές τοῦ ὁποίου 
ἔκειντο μεγάλες ἀποθῆκες, καθώς ἐπίσης καί πολυάριθμα δωμάτια, 
τά ὁποῖα χρησίμευαν ὡς κατοικίες. Τό ρυάκι, τό ὁποῖο διέρχεται 
διά μέσου τῆς αὐλῆς τῆς Μονῆς αὐτῆς, ἦταν ἀρχικά καλυμμένο μέ 
μία ἡμικυλινδρική ὀροφή καί τά νερά του κατέληγαν σέ μία φυσική, 
ὑπόγεια ὑδατοδεξαμενή.

1. Καθολικόν

Πρόκειται γιά οἰκοδόμημα μέ ἕνα μεγάλων διαστάσεων ἐπίμηκες 
κλίτος48, τό ὁποῖο εἶναι κτισμένο κατά τέτοιο τρόπο, ὥστε ἡ ἀνατο-
λική μακρά πλευρά αὐτοῦ νά χρησιμεύει ὡς τμῆμα τοῦ τείχους τῆς 
ὀχυρώσεως τῆς Μονῆς. Ἐπίσης ὑπῆρχε ἕνας Πύργος, πού ἔκειτο 

48. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 25, Παράρτημα 1 καί σ. 96, Παράρτημα 6, 
σχ. 17 (κάτοψη). 

-7-Bolan-LATMOS no 23.indd   331 11/11/2020   1:32:32 µµ



Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ

332

πλησίον τοῦ οἰκοδομήματος αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος ἦταν θεμελιωμένος ἐπά-
νω σ’ ἕνα ὑψηλό βράχο καί χρησίμευε γιά τήν ἀσφάλεια τῆς Μονῆς.

Τό οἰκοδόμημα αὐτό ἐμφανίζει κάτοψη, ἡ ὁποία ἔχει τό σχῆμα Τ. 
Ὁ κυρίως ἄξονας τοῦ οἰκοδομήματος κεῖται περίπου ἀπό Β. πρός Ν. 
(ἐσωτ. διαστ.: μῆκος 27,00, μέγιστο πλάτος 7,80, ἐλάχιστο πλάτος 
4,00 μ.). Στή νότια αὐτοῦ πλευρά ἀνοίγεται μία ἁψίδα, ἐσωτερικά 
ἡμικυκλική (χορδῆς 2,50 καί βέλους 1,20 μ.) καί ἐξωτερικά πεντάπλευ-
ρη. Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο ἡ εἴσοδος.

Βόρεια τοῦ οἰκοδομήματος αὐτοῦ καί ἀπέναντι ἀπό τήν εἴσοδό 
του κεῖνται τέσσερα δωμάτια, οἱ εἴσοδοι τῶν ὁποίων ἀνοίγονται 
στίς νότιες πλευρές αὐτῶν. Κάτω ἀπό τά δωμάτια αὐτά ὑπάρχουν 
ἰσάριθμοι χῶροι, οἱ ὁποῖοι καλύπτονται μέ καμάρες. Κάτωθεν αὐτῶν 
διέρχεται τό ρυάκι, περί τοῦ ὁποίου ἔγινε ἤδη λόγος προηγουμένως, 
πού καλύπτεται ἐπίσης μέ καμάρα. Στή δυτική πλευρά τοῦ ρυακιοῦ 
αὐτοῦ ὑπάρχει ἕνα ἐπίμηκες καί στενό οἰκοδόμημα, τό ὁποῖο φαί-
νεται ὅτι ἐχρησίμευε ὡς σταῦλος, γιά νά σταυλίζονται σ’ αὐτόν τά 
ζῶα τῆς Μονῆς49.

2. Ναΰδριο Α

Νοτιοανατολικά τοῦ Καθολικοῦ κεῖται ἕνα μικρῶν διαστάσεων 
ναΰδριο50. Αὐτό ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη καί ἀπε-
τελεῖτο ἀπό δύο μέρη, ἤτοι:

Ἱερόν Βῆμα

Τοῦτο ἐμφανίζει τετραγώνου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 
1,80 x 1,80 μ.) καί καλύπτετο μέ ἡμικυλινδρική ὀροφή. Στό μέσον 
τῆς ἀνατολικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἀνοίγεται μία ἡμικυκλική ἁψίδα.

Κυρίως ναός

Αὐτός ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 3,80 
x 1,80 μ.) καί καλύπτετο μέ καμάρα. Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ 
πλευρᾶς ἠνοίγετο ἡ εἴσοδος.

Δίπλα ἀπό τό ναΰδριο Α κεῖται ἕνα οἰκοδόμημα, τό ὁποῖο καλύ-
πτεται μέ ἡμικυλινδρική ὀροφή. Ἐντός αὐτοῦ διατηροῦνται τά λεί-

49. Ὡς μοναδικό μεταφορικό μέσο γιά τή Μονή χρησίμευαν τά ζῶα (ἄλογα, 
μουλάρια, γαϊδούρια), τόσο γιά τή μεταφορά προσώπων, ὅσο καί τῶν ἀναγκαίων 
προμηθειῶν, ὑλικῶν, τροφίμων κ.λπ.

50. Th Wiegand, Latmos 1913, Παράρτημα 6, σχ. 18 (κάτοψη).
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ψανα μίας παλαιᾶς τοιχογραφίας, ἡ ὁποία εἶναι πολύ καλῆς ποιότη-
τος. Σ’ αὐτήν παρίσταται ἡ Θεοτόκος βρεφοκρατοῦσα, στραμμένη 
πρός τά δεξιά, πού περιστοιχίζεται ἀπό δύο ὁλόσωμους, ὄρθια ἱστα-
μένους Ἁγίους. Ὁ δεξιά τῆς Παναγίας ἱστάμενος εἶναι ὁ Ἅγιος Ἰωάν-
νης ὁ Θεολόγος, ὁ ὁποῖος ἀναγνωρίζεται, τόσον ἀπό τή φυσιογνωμία 
του, ὅσον καί ἀπό τόν ἀετό, πού ἀποτελεῖ τό σύμβολό του51.

3. Ναΰδριο Β (Κοιμητηριακός ναός)

ΝΔ. τοῦ Καθολικοῦ καί παρά τή ΝΔ. εἴσοδο τῆς Μονῆς, ἔκειτο 
ἕνα ναΰδριο, τό ναΰδριο Β, τό ὁποῖο ἦταν μεγαλυτέρων διαστάσε-
ων σέ σχέση πρός τό ναΰδριο Α καί τό ὁποῖο ἀπετελεῖτο ἀπό δύο 
μέρη, ἤτοι:

Ἱερόν Βῆμα

Τοῦτο ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 
3,70 x 1,50 μ.) καί περατοῦται πρός Α. σέ μία ἡμικυκλική ἁψίδα 
(χορδῆς 2,00 καί βέλους 0,90 μ.).

Κυρίως ναός

Αὐτός ἐμφανίζει τετραγώνου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 
3,70 x 3,70 μ.) καί καλύπτετο μέ ἡμικυλινδρική ὀροφή. Στό μέσον 
τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία θύρα, μέσῳ τῆς ὁποίας 
ἐπεκοινώνει μετά τοῦ παρακειμένου νάρθηκα. Στό μέσον τῆς νοτί-
ας αὐτοῦ πλευρᾶς ἀνοίγεται ἕνα παράθυρο.

Νάρθηκας

Δυτικά τοῦ κυρίως ναοῦ ἔκειτο ἕνας εὐρύχωρος νάρθηκας. Αὐτός 
ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 6,50 x 2,70 
μ.). Ὁ κυρίως ἄξονας τοῦ νάρθηκα βαίνει ἀπό Β. πρός Ν. Ἡ νοτία 
πλευρά αὐτοῦ ἀποτελεῖ προέκταση τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ κυρίως 
ναοῦ πρός Δ. Ὅμως ἡ βορεία πλευρά τοῦ νάρθηκα, δέν εὑρίσκεται 
στήν προέκταση τῆς βορείας πλευρᾶς τοῦ κυρίως ναοῦ, ἀλλά κεῖται 
βορειότερα καί ἀπέχει ἀπό αὐτήν περίπου 3,00 μ.

Ἀπό τή θέση καί τό σχῆμα τοῦ ναϋδρίου Β συμπεραίνεται, ὅτι 

51. Ὡς γνωστό, οἱ τέσσερις Εὐαγγελιστές συνοδεύονται κατά κανόνα ἀπό τά 
σύμβολά των, ἤτοι: 1) Ματθαῖος-Ἄγγελος, 2) Μᾶρκος-Λέων, 3) Λουκᾶς-Βοῦς καί 
4) Ἰωάννης-Ἀετός.
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πιθανῶς αὐτό ἀπετέλει τόν κοιμητηριακόν ναόν τῆς Μονῆς αὐτῆς 
καί στόν χῶρο τοῦ νάρθηκα ἐνταφιάζοντο οἱ ἀδελφοί τῆς Μονῆς52.

β) Ἐπάνω Πύργος

Ὁ Ἐπάνω Πύργος περιλαμβάνει ἐπίσης δύο μέρη, τά ὁποῖα ὅμως 
δέν κεῖνται στό ἴδιο ἐπίπεδο. Ἀπό αὐτά τό νότιο ἐπίπεδο εἶναι χα-
μηλότερο καί συνδέεται μέ τό ἕτερο, τό βόρειο, τό καί ὑψηλότερο, 
μέ μία λίθινη κλίμακα, ἡ ὁποία εἶναι σκαλισμένη στόν φυσικό βρά-
χο. Καί στά δύο αὐτά τμήματα τοῦ Ἐπάνω Πύργου ὑπῆρχαν κελλιά 
Μοναχῶν, τά ὁποῖα συγχρόνως ἴσχυαν ὡς ἐνισχυτικά στοιχεῖα τῆς 
ὅλης ὀχύρωσης τῆς Μονῆς53.

Τά κελλιά ἦσαν μικρῶν διαστάσεων, ἐνεφάνιζαν ὀρθογωνίου σχή-
ματος κάτοψη καί καλύπτοντο μέ ἡμικυλινδρικές ὀροφές. Σέ ἕκαστο 
ἀπό αὐτά καί κατά κανόνα στό μέσον τῆς ἀνατολικῆς ἐσωτερικῆς 
πλευρᾶς αὐτῶν καί ἐντός τοῦ πάχους τοῦ τοίχου ἠνοίγετο μία ἡμι-
κυλινδρική κόγχη, ἡ ὁποία χρησίμευε ὡς κόγχη προσευχῆς54. Ἐντός 
αὐτῆς θά ἦταν τοποθετημένη προφανῶς μία λατρευτική εἰκόνα ἤ 
καί περισσότερες καί μπροστά ἀπό αὐτές θά ἔκαιε ἡ ἀκοίμητος καν-
δήλα.

52. Σημειωτέον, ὅτι τόσον κατά τούς μέσους χρόνους, ὅσον καί κατά τήν 
ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας, ἀλλά καί μέχρι σήμερα, σέ ἑκάστη Μονή, σέ μικρή 
ἀπόσταση ἀπό αὐτή καί κατά κανόνα ἐκτός τοῦ περιβόλου αὐτῆς, κεῖται ὁ κοι-
μητηριακός ναός, στήν αὐλή τοῦ ὁποίου ἐνταφιάζονται οἱ κεκοιμημένοι ἀδελφοί 
τῆς Μονῆς. Οἱ τάφοι εἶναι ἁπλοί καί ἀπέριττοι. Ἀποτελοῦνται ἀπό λακκοειδεῖς 
ἐκβαθύνσεις (ἐσωτ. διαστ. 2,00 x 0,60 μ. καί βάθους 1,00 μ. περίπου), οἱ ὁποῖοι 
μετά τόν ἐνταφιασμόν τοῦ νεκροῦ καλύπτονται μέ χῶμα. Κατά κανόνα ὁ ναός 
ἀποτελεῖται ἀπό ἡμιϋπόγειο χῶρο καί ὑπερυψωμένο ἰσόγειο, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ 
καί τόν ναό. Τό ἡμιϋπόγειο χρησιμεύει ὡς ὀστεο φυλάκιο. Μετά τή διάλυση τῶν 
σωμάτων τῶν ἐνταφιασθέντων Μοναχῶν, συλλέγονται τά ὀστᾶ αὐτῶν καί ἐνα-
ποτίθενται ἐντός τοῦ ὀστεοφυλακίου.

53. Στή Μονή τῆς Καισαριανῆς, ἡ ὁποία κεῖται ἐπί τῆς βορείας πλευρᾶς τοῦ 
Ὑμηττοῦ, στήν Ἀττική καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τήν Ἀθήνα, ὑπάρχει ὀχυρω-
μένος περίβολος. Τά κελλιά τῆς νοτίας πτέρυγας τῆς Μονῆς, περιλαμβάνουν 
ἰσόγειο καί ὄροφο καί ἡ νότια ἐξωτερική πλευρά αὐτῶν ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς 
ὀχυρώσεως τῆς Μονῆς. 

54. Στήν προαναφερθεῖσα Μονή τῆς Καισαριανῆς καί στά κελλιά τῆς νοτίας 
πτέρυγας αὐτῆς συμβαίνει ἀκριβῶς τό ἴδιο, ἤτοι στό μέσον τῆς ἀνατολικῆς 
πλευρᾶς αὐτῶν καί ἐντός τοῦ πάχους τῶν τοίχων ἀνοίγονται ἡμικυλινδρικές κόγ-
χες προσευχῆς.
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1. Ναΰδριο Α

Στόν Ἐπάνω Πύργο ὑπῆρχε ἕνα ναΰδριο, ἀπό τό ὁποῖο διατη-
ρεῖται ἡ νοτία αὐτοῦ πλευρά σέ καλή σχετικά κατάσταση, ὅμως 
εἶναι δυνατόν κάποιος μέ σχετική εὐκολία νά ἀποκαταστήσει γρα-
φικά τήν κάτοψη αὐτοῦ55.

Πρόκειται γιά ὀρθογωνίου κατόψεως οἰκοδόμημα (ἐσωτ. διαστ. 
3,80 x 3,40 μ.), τό ὁποῖο καλύπτετο μέ ἡμικυλινδρική ὀροφή. Ἡ 
ἀνατολική αὐτοῦ πλευρά περατοῦται σέ μία ἁψίδα, ἐσωτερικά ἡμι-
κυκλική καί ἐξωτερικά τρίπλευρη ἤ ἡμιεξαγωνική.

Ἐξωτερικά καί στίς δύο μακρές πλευρές τοῦ ναϋδρίου αὐτοῦ 
ἐσχηματίζοντο ἀνά τρία τυφλά ἁψιδώματα, τά ὁποῖα διασποῦσαν 
τίς ἐξωτερικές ἐπιφάνειες τῶν τοίχων καί συνέβαλαν στήν αἰσθητι-
κή ἀναβάθμιση τῶν ἐξωτερικῶν ὄψεων τοῦ ναϋδρίου αὐτοῦ56. Στό 
μέσον ἑκάστου ἐκ τῶν τριῶν αὐτῶν τυφλῶν ἁψιδωμάτων τῶν μα-
κρῶν πλευρῶν ἠνοίγετο ἀνά ἕνα ὀρθογωνίου σχήματος, τοξωτό 
ἄνω παράθυρο.

Τό ναΰδριο αὐτό ἦταν κτισμένο ἀπό καλῶς ἐπεξεργασμένους 
λιθοπλίνθους καί κατά τό ἰσόδομον σύστημα. Οἱ λιθόπλινθοι περιε-
βάλλοντο ἀπό ὅλες τίς πλευρές αὐτῶν ἀπό ὀπτοπλίνθους. Πρόκει-
ται γιά τή λεγόμενη «πλινθοπερίβλητο τοιχοδομία», ἡ ὁποία ἀπαντᾶ 
καί σέ ναούς τῆς κυρίως Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι χρονολογοῦν ται στόν 
11ον-12ον αἰώνα57. Αὐτό τό εἶδος τῆς τοιχοποιίας φανερώνει ἰδιαί-
τερη φροντίδα, τόσο γιά τήν ἐξωτερική ἐμφάνιση τῶν ναῶν, ὅσο 

55. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 96, παράρτημα 6, σχ. 20 (κάτοψη). 
56. Τοῦτο παρατηρεῖται καί σέ ἄλλους μεσαιωνικούς χριστιανικούς ναούς. 

Ἐνδεικτικά ἀναφέρεται ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ξιφηφόρου στό Ἀποδούλου 
Ἀμαρίου Ρεθύμνης Κρήτης (13ος αἰ.), στή νότια ἐξωτερική πλευρά τοῦ ὁποίου 
σχηματίζονται τρία τυφλά ἁψιδώματα, πού φέρουν ὀξυκόρυφα τόξα καί τά ὁποῖα 
συμβάλλουν, ἀφ’ ἑνός μέν στήν ἐνίσχυση τῆς στατικῆς ἐπάρκειας τοῦ ὅλου οἰκο-
δομήματος, ἀφ’ ἑτέρου δέ στήν αἰσθητική ἀναβάθμιση τῆς νοτίας ἐξωτερικῆς 
ὄψεως αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καί τήν πρόσοψη τοῦ ναοῦ. Ἰ. Βολανάκης, Ἅγιος 
Γεώργιος Ἀποδούλου 1976, σ. 28, εἰκ. 1 (κάτοψη). 

57. Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται μνημεῖα τῆς Ἀττικῆς, τά ὁποῖα ἔχουν κτισθεῖ 
κατά τό πλινθοπερίβλητο σύστημα. Μεταξύ αὐτῶν συγκαταλέγονται καί τά ἑξῆς: 
1) Ἀθῆναι, Πλατεία Κλαυθμῶνος, ναός Ἁγίων Θεοδώρων, Γ. Σωτηρίου, Ἀρχαιο-
λογία 1942, σ. 413, εἰκ. 262, 2) Ἀθῆναι, ὁδός Ἑρμοῦ, Καπνικαρέα, ναός Εἰσοδίων 
τῆς Θεοτόκου, Γ. Σωτηρίου, Ἀρχαιολογία 1942, σ. 413, 3) Ἀθῆναι, Μονή Πετρά-
κη, Καθολικόν, 4) Ἀττική, Ὑμηττός, Καισαριανή, Καθολικόν Μονῆς κ.λπ. Γ. Σω-
τηρίου, Ἀρχαιολογία, Ἀθῆναι 1942, σ. 414, εἰκ. 263. 
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καί γιά τήν ἐσωτερική αὐτῶν διαμόρφωση. Πρόκειται γιά πραγμα-
τικά κομψοτεχνήματα. Οἱ ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τῶν τοίχων τῶν 
ναῶν αὐτῶν εἶναι ἁρμολογημένες, ἐνῶ οἱ ἐσωτερικές ἐπιφάνειες 
αὐτῶν εἶναι ἐπιχρισμένες καί κατά κανόνα καλύπτονται μέ τοιχο-
γραφίες.

Τοιχογραφίες

Στίς ἐσωτερικές πλευρές τῶν παραθύρων τῆς διατηρούμενης νό-
τιας πλευρᾶς τοῦ ναϋδρίου αὐτοῦ διατηροῦνται λίγα λείψανα γρα-
πτοῦ διακόσμου, ἀπό τά ὁποῖα συνάγεται τό συμπέρασμα, ὅτι τό 
ναΰδριο αὐτό ἀρχικά ἔφερε στό ἐσωτερικό του τοιχογραφίες.

Εἰδικότερα διατηροῦνται κυκλικοῦ σχήματος καί μελανοῦ χρώ-
ματος διακοσμητικά, τά ὁποῖα στά περιγράμματα αὐτῶν φέρουν 
ταινίες χρώματος ἐρυθροῦ58.

Γ) H ΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
EΠΙ ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ İKİZ ADALAR59

Πρόκειται γιά δύο νησίδες, οἱ ὁποῖες εὑρίσκονται μέσα στή λίμνη 
Bafa, παρά τήν ἀρχαία Ἡράκλεια. Ἡ Μονή τῆς Θεοτόκου κεῖται 
ἐπάνω στή μικρότερη ἀπό αὐτές τίς νησίδες60. Ἐπάνω στή μεγαλύ-
τερη νησίδα εὑρίσκεται ἕνα φρούριο, τό ὁποῖο προφανῶς ἱδρύθηκε, 
ἀφ’ ἑνός μέν γιά τήν προστασία τῆς παρακείμενης Μονῆς τῆς Θε-
οτόκου, ἀφ’ ἑτέρου δέ τῶν κατοίκων τῶν πλησίον κειμένων οἰκισμῶν 
τῆς περιοχῆς τοῦ Λάτμου. Ἔτσι σέ περίπτωση μεγάλου κινδύνου ἐξ 
αἰτίας ἐχθρικῆς ἐπιδρομῆς, τόσο οἱ Μοναχοί τῆς Μονῆς τῆς Θεο-
τόκου, ὅσο καί οἱ κάτοικοι τῶν γύρω οἰκισμῶν, θά μποροῦσαν νά 
καταφύγουν στό φρούριο αὐτό καί νά προστατευθοῦν. Γι’ αὐτούς 
τούς λόγους οἱ δύο νησίδες θά πρέπει νά θεωρηθοῦν ὅτι ἀποτελοῦν 
μίαν ἑνότητα καί νά μελετηθοῦν ἀπό κοινοῦ.

1. Ἡ μικρή νῆσος τοῦ συμπλέγματος İkiz Adalar

Ἡ Μονή τῆς Θεοτόκου

Στό ΒΔ. τμῆμα τῆς μικρότερης νήσου εἶχαν οἰκοδομηθεῖ τά πε-
ρισσότερα κελλιά, τά ὁποῖα ἐχρησίμευαν γιά τή διαμονή τῶν ἀδελ-

58. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 29.
59. İkiz Adalar = Οἱ δίδυμες νησίδες.
60. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 30-31 καί σ. 32, Παράρτημα 3.
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φῶν τῆς Μονῆς αὐτῆς. Τό οἰκοδομικό αὐτό συγκρότημα περιελάμ-
βανε ἕναν ὑπόγειο χῶρο, ὁ ὁποῖος χρησίμευε ὡς ἀποθήκη καί κα-
λύπτετο μέ ἡμικυλινδρικές ὀροφές. Ἐπάνω σ’ αὐτόν ἔκειντο δύο 
ὄροφοι, μέ δωμάτια ἰσάριθμα πρός τούς καμαροσκεπεῖς χώρους τοῦ 
ὑπογείου.

Ἡ δυτική πλευρά τοῦ συγκροτήματος αὐτοῦ ἀποτελοῦσε συγχρό-
νως τόν ἀνατολικό τοῖχο ἑνός ὑπερμεγέθους Πύργου, ὁ ὁποῖος στίς 
ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα (1906) διετηρεῖτο σέ ὁλόκληρο τό ἀρχικό αὐτοῦ 
ὕψος. Πρός τά ἄνω οἱ τέσσερις πλευρές τοῦ Πύργου ἔφεραν ὀδοντω-
τές ἀπολήξεις, οἱ ὁποῖες ἐπίσης διετηροῦντο. Οἱ ἐσωτερικοί χῶροι 
τοῦ Πύργου καλύπτοντο μέ κτιστές, ἡμικυλινδρικές ὀροφές.

Καθολικόν

Στό ΒΑ. τμῆμα τῆς μικρότερης νήσου καί ἐντός τοῦ ὀχυρωμένου 
περιβόλου τῆς Μονῆς τῆς Θεοτόκου ἔκειτο τό Καθολικόν αὐτῆς61. 
Πρόκειται γιά ἱκανῶν διαστάσεων οἰκοδόμημα, ἀπό τό ὁποῖο δια-
τηρεῖται ἡ βορεία πλευρά αὐτοῦ κατά τό μεγαλύτερο αὐτῆς μέρος, 
καθώς καί ὁλόκληρος ὁ νάρθηκας. 

Σημειωτέον, ὅτι ὁ νάρθηκας δέν εἶναι σύγχρονος τοῦ Καθολικοῦ, 
ἀλλά ἀποτελεῖ μεταγενέστερη προσθήκη. Διακρίνεται σαφῶς ἡ δια-
χωριστική γραμμή, ἡ ὁποία σχηματίζεται στό σημεῖο ἅρμωσης τῶν 
τοίχων τοῦ νάρθηκα πρός τόν κυρίως ναό.

Τό Καθολικόν εἶναι οἰκοδομημένο κατά τό μεγαλύτερο μέρος 
αὐτοῦ ἀπό ὑλικά, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό τά ἀρχαῖα οἰκοδομή-
ματα τῆς γειτονικῆς Ἡράκλειας. Ἐπίσης χρησιμοποιήθησαν κατά 
τήν ἀνέγερση αὐτοῦ ἀρχαῖα μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά μέλη (Spolia), 
τά ὁποῖα διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ καί διετηρήθησαν.

Τά κατώτερα τμήματα τῶν τοίχων τοῦ Καθολικοῦ ἔχουν οἰκο-
δομηθεῖ μέ ἱκανοῦ μεγέθους, ἐπιμελῶς ἐπεξεργασμένους πλίνθους 
ἀπό μάρμαρο, κτισμένους κατά τό ἰσόδομο σύστημα. Τά ἀνώτερα 
τμήματα τῆς τοιχοποιίας κτίσθηκαν ἀπό λιθοπλίνθους μικροτέρου 
μεγέθους καλῶς ἐπεξεργασμένους, ἐπίσης ἀπό μάρμαρο. Αὐτοί πε-
ριβάλλονται ἀπό ὅλες τίς πλευρές των ἀπό ὀπτοπλίνθους, σύμφω-
να μέ τήν πλινθοπερίβλητο ἤ πλινθοπερίκλειστο τοιχοδομία. Οἱ 

61. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 36, σχ. 46 (κάτοψη – ὑπάρχουσα κατάστα-
ση), σχ. 47 (κάτοψη – ἀποκατάσταση).
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ἐξωτερικές ἐπιφάνειες τῶν τοίχων τοῦ ναοῦ αὐτοῦ ἦσαν ἁρμολογη-
μένες, ἐνῶ οἱ ἐσωτερικές ἦσαν ἐπιχρισμένες.

Ὁ κυρίως ναός ἔφερε δύο κιονοστοιχίες, ἑκάστη τῶν ὁποίων πε-
ριελάμβανε δύο κίονες καί ἐχωρίζετο σέ τρία κλίτη. Ἀπό αὐτά τό 
μεσαῖο (πλάτους 3,00 μ.) ἦταν εὐρύτερο τῶν πλαγίων κλιτῶν (πλά-
τους 1,40 μ. περίπου). Καί τά τρία κλίτη καλύπτοντο μέ κτιστές, 
ἡμικυλινδρικές ὀροφές. Ὁ ναός περιελάμβανε, ὡς συνήθως, τρία μέρη, 
ἤτοι:

Ἱερόν Βῆμα

Τοῦτο ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 
9,00 x 4,00 μ.). Στό μέσον τῆς ἀνατολικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο 
μία ἁψίδα, ἐσωτερικά ἡμικυκλική (χορδῆς 2,80 καί βέλους 1,30 μ.) 
καί ἐξωτερικά τρίπλευρη ἤ ἡμιεξαγωνική62. Στό μέσον ἑκάστης ἀπό 
τίς τρεῖς πλευρές τῆς ἁψίδας ἠνοίγετο ἀνά ἕνα μονόλοβο, τοξωτό 
ἄνω, παράθυρο. Στό μέσον τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ Διακονικοῦ 
καί τῆς Προθέσεως καί ἐντός τοῦ πάχους τοῦ τοίχου ἠνοίγετο ἀνά 
μία ἡμικυλινδρική κόγχη, στό μέσον τῆς ὁποίας ὑπῆρχε ἕνα μονό-
λοβο παράθυρο. Στό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Βήματος θά ἵστατο ἡ Ἁγία 
Τράπεζα, ἡ ὁποία ὅμως δέν διατηρεῖται.

Κυρίως ναός

Ὁ κυρίως ναός ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. 
διαστ. 9,00 x 6,50 μ.). Ἐπί τῆς νοτίας αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγοντο ἕξι 
(6) παράθυρα, τά ὁποῖα ἐπερατοῦντο πρός τά ἄνω σέ τόξα. Ἐπί τῆς 
βορείας αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγοντο πέντε (5) παράθυρα, τά ὁποῖα 
ἐπίσης ἔφεραν τόξα, ἐνῶ στό δυτικό τμῆμα αὐτῆς ἠνοίγετο μία 
θύρα, μπροστά ἀπό τήν ὁποία ἔκειτο μία κτιστή κλίμακα. Στό μέσον 
τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ κυρίως ναοῦ ἠνοίγετο μία θύρα, ἡ ὁποία 
ὁδηγοῦσε ἀπό τήν αὐλή στόν χῶρο τοῦ νάρθηκα.

Νάρθηκας

Δυτικά τοῦ κυρίως ναοῦ ἦταν προσκεκολλημένος ὁ νάρθηκας, ὁ 
ὁποῖος ἀποτελοῦσε μεταγενέστερη προσθήκη, ὅπως φαίνεται μεταξύ 
ἄλλων καί ἀπό τή διατήρηση τοῦ ἁρμοῦ, ὁ ὁποῖος συνδέει αὐτόν 
πρός τόν κυρίως ναό καί ἀπό τή διαφοροποίηση τῆς τοιχοποιίας.
Ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. δια στ. 7,00 x 3,10 μ.) 

62. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 36, πίν. 47.
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καί ἀπετελεῖτο ἀπό ἕνα ἰσόγειο χῶρο, ὁ ὁποῖος καλύπτετο μέ τρία 
(3) σταυροθόλια καί ἕνα ὄροφο ἤ γυναικωνίτη, ὁ ὁποῖος καλύπτε-
το μέ κτιστή, ἡμικυλινδρική ὀροφή.

Στό μέσον τῆς νοτίας καί τῆς βορείας πλευρᾶς τοῦ νάρθηκα ἠνοί-
γετο ἀνά μία θύρα (πλάτους 1,00 μ.) Στό μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς 
αὐτοῦ ἠνοίγετο ἐπίσης μία θύρα (πλάτους 1,20 μ.), ἡ ὁποία ἀπετέλει 
καί τήν κυρία εἴσοδο αὐτοῦ. Ἑκατέρωθεν αὐτῆς ἠνοίγετο ἀνά ἕνα 
παράθυρο. Ἡ δυτική αὐτή θύρα τοῦ νάρθηκα ἔχει ὀρθογώνιο σχῆμα 
(ὕψους 2,25 καί πλάτους 1,20 μ.) καί εἶναι κτισμένη ἀπό ὀρθογωνίου 
σχήματος, καλῶς λειασμένους πλίνθους ἀπό μάρμαρο, οἱ ὁποῖοι προ-
έρχονται ἀπό τά οἰκοδομήματα τῆς πλησίον κειμένης ἀρχαίας Ἡρά-
κλειας. Ὡς ἀνώφλιον τῆς κυρίας εἰσόδου αὐτῆς χρησιμεύει τμῆμα 
μαρμαρίνου ἐπιστυλίου (μήκους 2,05, πλάτους 0,65 καί ὕψους 0,30 μ.), 
πού φέρει στήν κυρία ὄψη αὐτοῦ ἀνάγλυφο διάκοσμο, ὁ ὁποῖος ἀπο-
τελεῖται ἀπό τό δένδρο τῆς ζωῆς63, πού πλαισιώνεται ἀπό ἰσοσκελεῖς 
σταυρούς. Ἐξωτερικά καί ἐπάνω ἀπό τήν κυρία εἴσοδο τοῦ ναοῦ 
σχηματίζεται ἕνα τυφλό ἁψίδωμα, τό ὁποῖο περιβάλλεται ἀπό διπλή 
ζώνη ὀπτοπλίνθων, πού ἐναλλάσονται μέ πλάκες ἀπό μάρμαρο.

Ἐπάνω ἀπό τήν κυρία εἴσοδο τοῦ ναοῦ διατηρεῖται μεγαλογράμ-
ματη, ἔμμετρη, τετράστιχη, κτητορική ἐπιγραφή, ἡ ὁποία σέ μετα-
γραφή ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Σοί τῇ Πανάγνῳ, Παντανάσσῃ Παρθένῳ,
δόμον προσάγω δῶρον ἱερωμένον
καί λύσιν αἰτῶ τῶν ἐμῶν ὀφλημάτων,
οἰκτρός (Μον)αχ(ός) Μεθόδιος οἰκέτης»64.

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή εἶναι πολύ ἐνδιαφέρουσα, διότι, μεταξύ ἄλλων, 
ἀναφέρει ὅτι τό Καθολικόν τῆς Μονῆς αὐτῆς καί ἡ ἴδια ἡ Μονή ἦσαν 
ἀφιερωμένα στή Θεοτόκο. Ὡς κτήτορας τοῦ νάρθηκα καί πιθανῶς 
ὁλοκλήρου τοῦ Καθολικοῦ ἀναφέρεται ὁ Μοναχός Μεθόδιος65. 

63. Τό θέμα τοῦ δένδρου τῆς ζωῆς εἶναι ἀρχαιότατο. Ἤδη στή Μινωϊκή 
ἐποχή ἀπεικονίζονται σέ διάφορες συνθέσεις ἱερά δένδρα. Τό δένδρο τῆς ζωῆς 
εἶναι ἀνατολικῆς προελεύσεως, τό ὁποῖο εἰσήχθη στή βυζαντινή τέχνη. Συμβο-
λίζει τή ζωή, τή δύναμη, τήν εὐφορία καί τή διαρκή ἀναγέννηση τῆς φύσεως καί 
τοῦ ἀνθρώπου, ψυχικά καί πνευματικά.

64. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 35 καί σ. 37, πίν. 48-49.
65. Σημειωτέον, ὅτι σέ παλαιά χειρόγραφα συνηθίζεται ἡ βραχυγραφία ΧΑ, 

διά τή λέξη «Μοναχός».
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Ἀπό τό σχῆμα τῶν γραμμάτων τῆς ἐπιγραφῆς αὐτῆς συνάγεται 
τό συμπέρασμα, ὅτι πιθανῶς αὐτή προέρχεται ἀπό τό β΄ μισό τοῦ 
13ου αἰώνα66. Τέλος ἕνα μικρῶν διαστάσεων καί πολύ κατεστραμ-
μένο ναΰδριο ἔκειτο στόν Ἐπάνω Πύργο τῆς Μονῆς καί βόρεια τοῦ 
Καθολικοῦ αὐτῆς.

2. Ἡ μεγάλη νῆσος τοῦ συμπλέγματος İkiz Adalar

Ναΰδριο

Ἀνατολικά τῆς μικρῆς νήσου, ἐπί τῆς ὁποίας κεῖνται τά ἐρείπια τῆς 
Μονῆς τῆς Θεοτόκου καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό αὐτήν, κεῖται ἡ 
μεγαλύτερη νῆσος, ἡ ὁποία, ὡς ἤδη ἀνεφέρθη, ἔφερε μία ἰσχυρή ὀχύ-
ρωση. Στό μέσον περίπου τοῦ ὀχυρωμένου χώρου κεῖνται τά ἐρείπια 
ἑνός μικρῶν διαστάσεων ναϋδρίου, τό ὁποῖο ἐμφανίζει ὀρθογωνίου 
σχήματος κάτοψη. Ἡ ἀνατολική αὐτοῦ πλευρά περατοῦται σέ μία ἡμι-
κυκλική ἁψίδα. Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἔκειτο ἡ εἴσο-
δος. Τό ναΰδριο αὐτό καλύπτετο μέ κτιστή, ἡμικυλινδρική ὀροφή.

Δ) H ΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΗ ΣΤΟΝ ΝΟΤΙΟ AΙΓΙΑΛΟ  
ΤΗΣ KAHVEASAR ADASI 

Ἡ Μονή αὐτή ἦταν ὀχυρωμένη καί προστατεύετο ἀπό ἰσχυρά τεί-
χη, τμήματα τῶν ὁποίων διετηρήθησαν σέ ἱκανοποιητική σχετικῶς 
κατάσταση. Σήμερα ἐπάνω στή νῆσο αὐτή φύονται ἐλαιόδενδρα67, λυ-
γαριές68 καί διάφοροι ἄλλοι θάμνοι. Στόν ἰσχυρό περίβολο τῆς Μονῆς 
ἔκειντο τέσσερις (4) χριστιανικοί ναοί, ἀπό τούς ὁποίους ὁρισμένοι 
διατηροῦνται σέ ἱκανοποιητική κατάσταση, ἐνῶ ἄλλοι εἶναι ἡμιερει-
πωμένοι ἤ παντελῶς ἐρειπωμένοι. Ἀπό ὅλους αὐτούς ὁ μεγαλύτερος 
καί σημαντικότερος διατηρεῖται στήν καλύτερη κατάσταση συγκρινό-
μενος πρός τούς ἄλλους ναούς τοῦ Λάτμου καί τῆς γύρω περιοχῆς. 
Πρόκειται γιά τόν κεντρικό ναό (Καθολικόν) τῆς Μονῆς αὐτῆς.

1) Ναός Α

Καθολικόν

Τό οἰκοδόμημα αὐτό, τό ὁποῖον ἀπετέλει τό Καθολικόν τῆς Μο-
νῆς, διατηρεῖται σχεδόν ὁλόκληρο. Πολύ λίγα τμήματα αὐτοῦ ἔχουν 

66. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 38-40.
67. Ἐλαία ἡ εὐρωπαϊκή (Olea europaea).
68. Ἄγνος ἡ κοινή, Ἄγνος ὁ ἁγνός (Vitex agnus-castus).
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καταστραφεῖ. Ἡ τοιχοποιία τοῦ ναοῦ σώζεται σχεδόν ἐξ ὁλοκλήρου, 
καθώς ἐπίσης καί τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ὀροφῆς αὐτοῦ.

Στίς ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τῶν τοίχων τοῦ ναοῦ αὐτοῦ διετηρή-
θησαν λείψανα παλαιῶν τοιχογραφιῶν. Κυρίως διεκρίνοντο φωτο-
στέφανα (Nimbus) Ἁγίων καί τμήματα ἀπό τά κεφάλια διαφόρων 
ἄλλων μορφῶν. Ἀσφαλῶς ἀρχικά ὅλες οἱ ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τῶν 
τοίχων τοῦ ναοῦ αὐτοῦ θά καλύπτοντο μέ τοιχογραφίες.

Τό Καθολικόν κτίσθηκε μέ ὑλικά, τά ὁποῖα προήρχοντο ἀπό τά 
ἐρειπωμένα οἰκοδομήματα τῆς πλησίον κειμένης ἀρχαίας πόλεως 
Ἡράκλειας. Κατά τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ αὐτοῦ ἔγινε εὐρεία χρήση 
ὀπτοπλίνθων, κυρίως γιά τή δημιουργία διακοσμητικῶν τόξων, τά 
ὁποῖα περιέβαλαν τά τόξα τῶν ἁψίδων καί ἐκεῖνα τῶν τοξωτῶν 
ἀνοιγμάτων τῶν παραθύρων.

Ἡ τοιχοποιία ἀποτελεῖται ἀπό ὀρθογωνίου σχήματος καί καλῶς 
ἐπεξεργασμένους λιθοπλίνθους, κτισμένους κατά τό λεγόμενο ἰσό-
δομο σύστημα. Μεταξύ τῶν δόμων παρεμβάλλονται ὁριζόντιες 
στρώσεις ἀπό ὀπτοπλίνθους.

Τά τόξα τῶν ἀνοιγμάτων τοῦ ναοῦ, ἤτοι τῶν θυρῶν καί τῶν πα-
ραθύρων, καθώς καί ἐκεῖνα τῶν τυφλῶν ἁψιδωμάτων, περιβάλλονται 
ἀπό διπλές σειρές ὀπτοπλίνθων. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ σχηματίζον-
ται στίς ἐξωτερικές ἐπιφάνειες τῶν τοίχων τοῦ ναοῦ διακοσμητικές 
ζῶνες, οἱ ὁποῖες ἀναβαθμίζουν αἰσθητικά ὅλο τό οἰκοδόμημα69.

Οἱ ἐξωτερικές ἐπιφάνειες τῶν τοίχων τοῦ ναοῦ ἦσαν ἁρμολογη-
μένες, ἐνῶ οἱ ἐσωτερικές ἐπιφάνειες αὐτοῦ καλύπτοντο μέ ἐπιχρί-
σματα καί ἔφεραν τοιχογραφίες. Ὁλόκληρο τό Καθολικόν τῆς 
Μονῆς αὐτῆς προέρχεται ἀπό μία οἰκοδομική περίοδο. Τοῦτο ἀνή-
κει στόν τύπο τοῦ σταυροειδοῦς ἐγγεγραμμένου ναοῦ μετά τρούλ-
λου70. Πρόκειται γιά ἕναν ἀρχιτεκτονικό τύπο ναοῦ, παραδείγματα 
τοῦ ὁποίου ἀπαντοῦν στήν κεντρική Μικρά Ἀσία, ὅπως στόν ἡμι-
ερειπωμένο ναό τοῦ χωρίου τῆς Καππαδοκίας Φιρσανδίν (Firsadyn), 
παρά τό Karaman71 καί σέ ἄλλους ναούς τῆς Καππαδοκίας72.

Προδρομικά μνημεῖα τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ αὐτοῦ τύπου ἀνάγονται 

69. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 45, πίν. 64.
70. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 46-47, πίν. 65-66.
71. J. Strzygowski, Kleinasien 1903, σ. 156. Γ. Σωτηρίου, Ἀρχαιολογία 1942, 

σ. 439.
72. Η. Rott, Kleinasiatische Denkmäler 1908, σ. 259.
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πιθανῶς στόν 6ο αἰ. μ.Χ. καί αὐτός ὁ τύπος ἀπαντᾶ ἤδη στόν ναό 
τῆς Ἁγίας Θεοδοσίας στήν Κωνσταντινούπολη (σημερινό Gül Ca-
mii, ἤτοι Τέμενος τῶν Ρόδων)73.

Τό Καθολικόν τῆς Μονῆς, πού κεῖται ἐπί τῆς νήσου Kahveasar 
Adası ἐμφανίζει κάτοψη σχήματος ὀρθογωνίου (ἐξωτ. διαστ. 16,70 
x 11,70 μ.), συμπεριλαμβανομένου τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί τοῦ νάρ-
θηκα. Στό κέντρο τοῦ ναοῦ ἵσταντο τέσσερις (4) πεσσοί, οἱ ὁποῖοι 
συνεδέοντο μεταξύ των μέ ἡμικυκλικά τόξα. Αὐτά ἐστήριζαν κυλιν-
δρικοῦ σχήματος τύμπανο, ἐπί τοῦ ὁποίου ἐφέρετο ὁ ἡμισφαιρικός 
τροῦλλος. Οἱ κεραῖες τοῦ σταυροῦ τοῦ ναοῦ καλύπτοντο μέ κτιστές, 
ἡμικυλινδρικές ὀροφές. Ἐπίσης ἡμικυλινδρική ὀροφή ἔφερε καί ὁ 
νάρθηκας. 

Ὁ κυρίως ἄξονας τοῦ οἰκοδομήματος κεῖται ἀπό Δ. πρός Α. (προ-
σανατολισμός τοῦ κτιρίου) καί ἐμφανίζει μικρή ἀπόκλιση πρός ΝΑ.

Ὁ ναός αὐτός ἀποτελεῖται ἀπό τρία μέρη, ἤτοι:

Ἱερόν Βῆμα

Τοῦτο ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 
9,50 x 3,60 μ.). Ἡ ἀνατολική αὐτοῦ πλευρά ἐπερατοῦτο σέ τρεῖς 
ἁψίδες, ἤτοι:

Κυρίως Ἱερόν Βῆμα

Αὐτό κατελάμβανε ὁλόκληρο τόν χῶρο τῆς ἀνατολικῆς κεραίας 
τοῦ σταυροῦ τοῦ ναοῦ (ἐσωτ. διαστ. 4,70 x 4,10 μ.). Ἡ ἀνατολική 
αὐτοῦ πλευρά ἐπερατοῦτο σέ μία ἐσωτερικά ἡμικυκλική ἁψίδα 
(χορδῆς 3,30 καί βέλους 1,50 μ.) καί ἐξωτερικά τρίπλευρη ἤ ἡμιεξα-
γωνική. Ἐπί τῶν πλευρῶν τῆς ἁψίδας ἀνοίγονται πέντε μονόλοβα, 
τοξωτά ἄνω παράθυρα.

Διακονικόν

Στή ΝΑ. γωνία τοῦ ναοῦ κεῖται τό Διακονικόν. Τοῦτο ἀποτελεῖ 
αὐτοτελές διαμέρισμα καί ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη 
(ἐσωτ. διαστ. 3,60 x 1,80 μ.). Στό μέσον τῆς ἀνατολικῆς αὐτοῦ 
πλευρᾶς ἀνοίγεται μία ἁψίδα, ἐσωτερικά ἡμικυκλική (χορδῆς 1,00 
καί βέλους 0,40 μ.) καί ἐξωτερικά τρίπλευρη ἤ ἡμιεξαγωνική. Στό 
μέσον αὐτῆς ἀνοίγεται ἕνα παράθυρο. Ἐπίσης στή νότια πλευρά 

73. Ch. Delvoye, Βυζαντινή Τέχνη, Ἀθήνα 1994, σ. 316.
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τοῦ Διακονικοῦ ἀνοίγεται ἕνα παράθυρο. Τό διαμέρισμα τοῦ Δια-
κονικοῦ ἔφερε ἡμικυλινδρική ὀροφή.

Πρόθεση

Στή ΒΑ. γωνία τοῦ ναοῦ κεῖται ἡ Πρόθεση. Αὐτή ἀποτελεῖ ἕνα 
αὐτοτελές, ὀρθογωνίου κατόψεως πρόσκτισμα (ἐσωτ. διαστ. 3,60 x 
1,80 μ.) Στό μέσον τῆς ἀνατολικῆς αὐτῆς πλευρᾶς ἀνοίγεται μία 
ἁψίδα, ἐσωτερικά ἡμικυκλική (χορδῆς 1,00 καί βέλους 0,40 μ.) καί 
ἐξωτερικά ἡμιεξαγωνική. Στό μέσον αὐτῆς ἀνοίγεται ἕνα μονόλοβο 
παράθυρο. Στό ἀνατολικό τμῆμα τῆς βορείας ἐσωτερικῆς πλευρᾶς 
τῆς Προθέσεως καί ἐντός τοῦ πάχους τοῦ τοίχου ἀνοίγεται μία ἡμι-
κυλινδρική κόγχη. Ἡ Πρόθεση καλύπτετο μέ ἡμικυλινδρική ὀροφή.

Κυρίως ναός

Ὁ κυρίως ναός ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. 
διαστ. 9,50 x 7,30 μ.). Στό μέσον τῆς νοτίας πλευρᾶς, τῆς νοτίας 
κεραίας τοῦ σταυροῦ, ἀνοίγεται μία θύρα καί ἑκατέρωθεν αὐτῆς ἀνά 
ἕνα παράθυρο. Στό μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ κυρίως ναοῦ 
ἀνοίγεται μία θύρα, ἡ ὁποία ἐπέτρεπε τήν εἴσοδο σ’ αὐτόν ἀπό τόν 
χῶρο τοῦ νάρθηκα. Ἐπί τοῦ δυτικοῦ τμήματος τῆς νοτίας πλευρᾶς 
τοῦ κυρίως ναοῦ ἀνοίγεται ἐπίσης ἕνα παράθυρο.

Νάρθηκας

Αὐτός ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 9,50 
x 3,20 μ.). Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἀνοίγεται μία θύρα 
(πλάτους 1,25 μ.), ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν κυρίως εἴσοδο τοῦ ναοῦ 
αὐτοῦ. Βόρεια τῆς κυρίας εἰσόδου ἀνοίγεται ἕνα παράθυρο. Ἐπί τῆς 
νοτίας καί τῆς βορείας πλευρᾶς τοῦ νάρθηκα ἀνοίγεται ἀνά μία 
θύρα. Στό μέσον τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ ΝΔ. καί ΒΔ. τμήματος 
τοῦ νάρθηκα καί ἐντός τοῦ πάχους τοῦ τοίχου ἀνοίγεται ἀνά μία 
ἡμικυλινδρική κόγχη. Ὁ νάρθηκας περιελάμβανε ἐκτός ἀπό τόν 
χῶρο τοῦ ἰσογείου καί ἕνα ὄροφο (γυναικωνίτη). Ἀμφότεροι οἱ 
χῶροι αὐτοί καλύπτοντο μέ ἡμικυλινδρική ὀροφή. Ἡ πρόσβαση 
ἀπό τήν αὐλή τοῦ ναοῦ στόν γυναικωνίτη ἐγένετο μέ μία κτιστή, 
λίθινη κλίμακα, ἡ ὁποία ἦταν προσηρτημένη στή βόρεια ἐξωτερική 
πλευρά τοῦ νάρθηκα, τμῆμα τῆς ὁποίας διατηρεῖται. Εἰδικότερα 
διατηροῦνται ἑπτά (7) βαθμίδες ἀπό τό κατώτερο τμῆμα αὐτῆς74.

74. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 48, πίν. 68.
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2) Ναός Β

Ὁ ναός Β ὡς πρός τό μέγεθος αὐτοῦ πλησιάζει τό μέγεθος τοῦ Κα-
θολικοῦ τῆς Μονῆς, περί τοῦ ὁποίου ἔγινε ἤδη λόγος. Αὐτός κεῖται 
ΝΑ. τοῦ Καθολικοῦ καί ὄχι σέ μεγάλη ἀπόσταση ἀπό αὐτό. Ὁ ναός Β 
ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐξωτ. διαστ. 12,00 x 7,20 μ. 
καί ἐσωτ. διαστ. 10,50 x 5,80 μ.)75. Ὁ κυρίως ἄξονας τοῦ οἰκοδομήμα-
τος βαίνει ἀπό Δ. πρός Α. καί ἐμφανίζει μικρή ἀπόκλιση πρός ΒΑ.

Ἡ ἀνατολική αὐτοῦ πλευρά περατοῦται σέ μία ἁψίδα, ἐσωτερικά 
σχήματος ὀρθογωνίου (διαστ. 2,00 x 1,00 μ.) καί ἐξωτερικά πεν-
τάπλευρη. Στό μέσον αὐτῆς ἠνοίγετο ἕνα παράθυρο. 

Ἐξωτερικά καί ἐπί τῆς νοτίας καί βορείας πλευρᾶς τοῦ ναοῦ 
αὐτοῦ σχηματίζονται ἀνά τέσσερα (4) τυφλά ἁψιδώματα, τά ὁποῖα 
διαμορφώνουν πλαστικά τίς ἐξωτερικές ἐπιφάνειες τῶν δύο μακρῶν 
πλευρῶν τοῦ ναοῦ καί τίς ἀναβαθμίζουν αἰσθητικά76.

Ἐπί τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ ναοῦ ἀνοίγονται τέσσερα (4) παρά-
θυρα. Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἀνοίγεται μία θύρα, ἡ 
ὁποία ἀποτελεῖ τήν κυρία εἴσοδο τοῦ ναοῦ.

Τό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ φαίνεται ὅτι ἦτο διαμορφωμένο σέ τρία 
κλίτη. Ἀπό αὐτά τό μεσαῖο (ἐσωτ. διαστ. 10,50 x 2,00 μ.) καλύπτετο 
πιθανῶς μέ ἡμικυλινδρική ὀροφή. Τά πλάγια κλίτη, νότιο καί βόρειο 
(ἕκαστον πλάτους 1,00 μ.) ἐχωρίζοντο μέ ἐγκάρσιους τοίχους, οἱ 
ὁποῖοι ἔβαιναν ἀπό Β. πρός Ν., ἕκαστον σέ τέσσερα (4) ὀρθογωνί-
ου κατόψεως ἐπί μέρους διαμερίσματα, τά ὁποῖα πιθανῶς καλύπτο-
ντο μέ ἡμικυλινδρικές ὀροφές, ὁ ἄξονας τῶν ὁποίων εἶχε κατεύθυν-
ση ἀπό Β. πρός Ν.77

75. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 43, πίν. 60 καί σ. 50, πίν. 70, I.
76. Ὡς παράλληλο μνημεῖο ἀναφέρεται ὁ μεσαιωνικός ναός τοῦ Ἁγίου Γεωρ-

γίου τοῦ Ξιφηφόρου, στό Ἀποδούλου Ἀμαρίου Ρεθύμνης Κρήτης (13ος αἰ.). Στή 
νότια ἐξωτερική αὐτοῦ πλευρά διαμορφώνονται τρία τυφλά ἁψιδώματα, τά ὁποῖα 
φέρουν ὀξυκόρυφα τόξα καί εἶναι κατασκευασμένα μέ μεγάλη ἐπιμέλεια. Αὐτά 
διαμορφώνουν πλαστικά στή νότια ὄψη τοῦ ναοῦ, πού ἀποτελεῖ καί τήν πρόσο-
ψη αὐτοῦ καί τήν ἀναβαθμίζουν αἰσθητικά. Ἰ. Βολανάκης, Ἅγιος Γεώργιος Ἀπο-
δούλου 1976, σ. 28, εἰκ. 1 (κάτοψη).

77. Ὡς παράλληλο μνημεῖο, εἰδικότερα ὡς πρός τόν τρόπο τῆς στεγάσεως 
τῶν πλαγίων κλιτῶν, δύναται νά ἀναφερθεῖ ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στήν 
Ἀνάληψη (Μαλτεζάνα) τῆς Ἀστυπάλαιας. Πρόκειται διά μία τρίκλιτο παλαιοχρι-
στιανική βασιλική τοῦ 5ου αἰ., ἡ ὁποία ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη 
(διαστ. 17,10 x 11,15 μ.). Τά πλάγια κλίτη αὐτῆς χωρίζονται μέ ἐγκάρσιους τοίχους 
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3) Ναός Γ

ΒΑ. τοῦ ναοῦ Β καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό αὐτόν κεῖται ἕνα 
μικρῶν διαστάσεων ναΰδριο (ναός Γ), ἡ τοιχοποιία τοῦ ὁποίου δι-
ατηρεῖται σχεδόν ὁλόκληρη καί στίς ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τῶν 
τοίχων τοῦ ὁποίου διατηροῦνται λείψανα παλαιῶν τοιχογραφιῶν.

Τό ναΰδριο αὐτό ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη ( ἐξωτ. 
διαστ. 6,80 x 4,00 μ. καί ἐσωτ. διαστ. 5,50 x 2,50 μ.)78. Ὁ κυρίως 
ἄξονας τοῦ οἰκοδομήματος αὐτοῦ κεῖται ἀπό Δ. πρός Α. καί ἐμφα-
νίζει μικρή ἀπόκλιση πρός ΝΑ. Ἡ ἀνατολική αὐτοῦ πλευρά περα-
τοῦται σέ μία ἡμικυκλική ἁψίδα (χορδῆς 1,20 καί βέλους 0,50 μ.), 
στό μέσον τῆς ὁποίας ἀνοίγεται ἕνα μονόλοβο παράθυρο.

Στό μέσον τῆς νοτίας καί τῆς βορείας πλευρᾶς τοῦ Ἱεροῦ Βήμα-
τος καί ἐντός τοῦ πάχους τοῦ τοίχου ἀνοίγεται μία ὀρθογωνίου 
σχήματος κόγχη. Στό μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ ναϋδρίου 
αὐτοῦ ἀνοίγεται ἡ εἴσοδος (πλάτους 1,00 μ.).

4) Ναός Δ

ΝΔ. τοῦ Καθολικοῦ καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό αὐτό διατη-
ροῦνται τά λείψανα ἑνός μικρῶν διαστάσεων ναοῦ (ναός Δ), ὁ 
ὁποῖος εἶναι πολύ κατεστραμμένος. Εἰδικότερα, διατηρεῖται ἡ ἁψί-
δα τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί τμῆμα τοῦ νοτίου τοίχου αὐτοῦ79.

Ὁ ναός Δ ἐνεφάνιζε ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐξωτ. διαστ. 
6,20 x 4,30 μ.) καί χωρίζετο σέ δύο μέρη, ἤτοι:

Ἱερόν Βῆμα

Τοῦτο ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 
3,00 x 1,60 μ.). Ἡ ἀνατολική αὐτοῦ πλευρά ἐπερατοῦτο σέ μία ἁψί-
δα, ἐσωτερικῶς ἡμικυκλική (χορδῆς 1,20 καί βέλους 0,50 μ.) καί ἐξω-
τερικῶς τρίπλευρη ἤ ἡμιεξαγωνική, στό μέσον τῆς ὁποίας ἠνοίγετο 
ἕνα μονόλοβο παράθυρο.

μέ κατεύθυνση ἀπό Β. πρός Ν. ἕκαστον σέ πέντε διαμερίσματα, τά ὁποῖα καλύ-
πτοντο μέ ἡμικυλινδρικές ὀροφές. Τό βόρειο κλίτος διατηρεῖται σχεδόν ἀκέραιο, 
μαζί καί τά ἐπί μέρους διαμερίσματα μέ τίς ὀροφές των. Π. Λαζαρίδης, Μνημεῖα 
Δωδεκανήσου 1955, σ. 236-237, εἰκ. 2 (κάτοψη). 

78. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 43 καί σ. 50, πίν. 70, σχ. II (κάτοψη).
79. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 43 καί σ. 50, πίν. 70, σχ. III (κάτοψη). 
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Κυρίως ναός

Ὁ κυρίως ναός ἐμφανίζει τετραγώνου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. 
διαστ. 3,00 x 3,00 μ.). Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοί-
γετο πιθανῶς ἡ εἴσοδος.

Ὁ ναός αὐτός καλύπτετο μέ ἡμικυλινδρική ὀροφή.

Ε) Η ΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΗ ΣΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΙΑΛΟ  
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ BAFA, ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ MERSINET

Ἐπάνω σέ ἕνα χαμηλό γήλοφο, ὁ ὁποῖος ὑψώνεται ἐπί τῆς νο-
τίας ὄχθης τῆς λίμνης Bafa καί παρά τόν οἰκισμό Mersinet, ἀνάμε-
σα σέ αἰωνόβια ἐλαιόδενδρα καί καταπράσινους ἀγρούς, κεῖνται τά 
ἐρείπια μίας Μονῆς, ἡ ὁποία ἦταν ὀχυρωμένη80. Ἡ ὀχύρωση περι-
ελάμβανε ἰσχυρό τεῖχος, τό ὁποῖο τήν περιέβαλλε καί τό ὁποῖο 
ἐνισχύετο ἀπό ἕνα ὑψηλό Πύργο.

Ἀπό τό τεῖχος τῆς ὀχύρωσης διατηροῦνται ὁρισμένα τμήματα σέ 
καλή σχετικά κατάσταση, ἐνῶ ὁ Πύργος διετηρεῖτο κατά τίς ἀρχές 
τοῦ 20οῦ αἰώνα σέ ὁλόκληρο τό ἀρχικό αὐτοῦ ὕψος. Οἱ τοῖχοι τοῦ 
Πύργου περατοῦνται πρός τά ἐπάνω σέ ὀδοντωτές ἀπολήξεις. 

1. Πύργος

Στό νότιο ἄκρο τῆς ὀχύρωσης κεῖται ὁ Πύργος. Αὐτός ἐμφανίζει 
ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 8,40 x 6,00 μ.) καί ἀπο-
τελεῖται ἀπό ἰσόγειο χῶρο καί ἕνα ὄροφο81. Σέ ὅλες τίς πλευρές τῶν 
χώρων τοῦ Πύργου αὐτοῦ καί ἐντός τοῦ πάχους τῶν τοίχων ὑπάρ-
χουν πολεμιστροειδῆ ἀνοίγματα.

Ὁ ἰσόγειος χῶρος τοῦ Πύργου ἐστερεῖτο εἰσόδου καί τοῦτο προ-
φανῶς συνέβαινε γιά λόγους μεγαλύτερης ἀσφάλειας. Ὑπῆρχε μόνο 
μία εἴσοδος στόν ὄροφο, στήν ὁποία ἔφθανε κανείς μέ τή βοήθεια 
κινητῆς κλίμακας (ἀνεμόσκαλας)82.

80. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 51-55.
81. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 51-53, πίν. 73-74.
82. Στό ΝΔ. τμῆμα τῆς νήσου Ρόδου, μεταξύ τῶν οἰκισμῶν τοῦ Μονολίθου 

καί τῶν Σιάννων, στή θέση «Παλάτια», παρά τή θάλασσα καί ἐπάνω σέ ἕνα χα-
μηλό, πετρῶδες ὕψωμα (ὑψόμ. 60,00 μ. περίπου) καί βόρεια μίας ἐρειπωμένης ἀπό 
μακροῦ χρόνου παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς, διατηρεῖται ὑψηλός Πύργος τῶν 
χρόνων τῆς Ἱπποτοκρατίας (1310-1522 μ.Χ.). Ὁ ἰσόγειος χῶρος τοῦ Πύργου 
στερεῖται εἰσόδου, ἐνῶ στόν ὄροφο καί ἀπό τήν πλευρά τῆς θάλασσας (δυτική 
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Τό ἀνώφλιον τῆς εἰσόδου αὐτῆς ἐκοσμεῖτο μέ πολυάριθμους 
σταυ ρούς διαφόρων μεγεθῶν καί σχημάτων83. Ἐπάνω ἀπό τό ἀνώ-
φλιον εἶχε ἐντοιχισθεῖ μαρμάρινο ἀρχιτεκτονικό μέλος (Spolium). 
Εἰδικότερα ἐπρόκειτο γιά τή θύρα ἑνός ἀρχαίου τάφου, τῶν προ-
χριστιανικῶν χρόνων84. Τόσον ὁ Πύργος, ὅσον καί τό τεῖχος, τό 
ὁποῖο εὑρίσκεται σέ ἐπαφή μέ αὐτόν, ἐκτίσθησαν μέ οἰκοδομικά 
ὑλικά, τά ὁποῖα προήρχοντο ἀπό τά μνημεῖα τῆς πλησίον κειμένης 
ἀρχαίας πόλεως τῆς Ἡράκλειας. Ἔγινε εὐρεία χρήση μαρμάρων, 
ὀπτοπλίνθων, καθώς ἐπίσης καί πολυαρίθμων τεμαχίων ἀπό γνεύ-
σιον λίθον τῆς περιοχῆς αὐτῆς. 

2. Καθολικόν

Ἐντός τοῦ ὀχυρωμένου χώρου τῆς Μονῆς ἔκειντο τά διάφορα 
οἰκοδομήματα αὐτῆς, τά ὁποῖα ἦσαν ἐρειπωμένα ἀπό μακροῦ χρό-
νου. Μεταξύ αὐτῶν διετηροῦντο καί τά ἐρείπια τοῦ Καθολικοῦ 
αὐτῆς. Ἀπό τά διατηρούμενα οἰκοδομικά λείψανα κατέστη δυνατή 
ἡ ἐπιμέτρηση, ἡ ἀποτύπωση, ἡ σχεδίαση καί ἡ γραφική ἀποκατά-
σταση τοῦ μνημείου αὐτοῦ85.

Τοῦτο ἐμφανίζει κάτοψη σέ σχῆμα σταυροῦ (Τ), μέ τίς ἐγκάρσιες 
κεραῖες του νά προεξέχουν τοῦ περιγράμματος (ἐσωτ. διαστ.: μῆκος 
17,00, μέγιστον πλάτος 8,80 καί ἐλάχιστον πλάτος 5,00 μ.). Ὁ κυ-
ρίως ἄξονας τοῦ οἰκοδομήματος βαίνει ἀπό Δ. πρός Α. Στό μέσον 
τῆς ἀνατολικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἀνοίγεται μία ἁψίδα, ἐσωτερικά ἡμι-
κυκλική (χορδῆς 2,00 καί βέλους 0,90 μ.) καί ἐξωτερικά τρίπλευρη 
ἤ ἡμιεξαγωνική. Στό μέσον τῆς ἁψίδας αὐτῆς ἠνοίγετο ἕνα μονό-
λοβο παράθυρο.

Τά προεξέχοντα πρός Ν. καί πρός Β. τμήματα τοῦ ἐγκαρσίου 
κλίτους ἐχωρίζοντο μέ τοίχους, ἕκαστον σέ δύο ὀρθογωνίου κατό-
ψεως χώρους, στίς πλάγιες πλευρές τῶν ὁποίων (νότια καί βόρεια) 
ἠνοίγετο ἀνά ἕνα παράθυρο. Ἐπί τῆς νοτίας καί τῆς βορείας 
πλευρᾶς τοῦ κυρίως ἐπιμήκους κλίτους ἠνοίγοντο ἀνά δύο παρά-
θυρα. Στό μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς ἠνοίγετο ἡ εἴσοδος.

πλευρά τοῦ Πύργου), ἀνοίγεται μία εἴσοδος, στήν ὁποία ἔφθανε κανείς προφανῶς 
μέ κινητή κλίμακα (ἀνεμόσκαλα). Ὁ ὄροφος μέ ἐσωτερική κλίμακα ἐπικοινωνοῦσε 
μέ τόν χῶρο τοῦ ἰσογείου.

83. Οἱ σταυροί αὐτοί ἔφεραν ἐπίσης ἀποτροπαϊκόν χαρακτήρα.
84. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 54, πίν. 75.
85. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 52 καί Παράρτημα 6, σχέδ. 13 (κάτοψη).
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Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου καί ἐξ αἰτίας τῆς βαθμιαίας ἀνυψώ-
σεως τῆς στάθμης τοῦ νεροῦ τῆς παρακείμενης λίμνης, τά νερά 
αὐτῆς παρέσυραν καί ἐξαφάνισαν ἤ ἐκάλυψαν τά οἰκοδομικά κατά-
λοιπα τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς.

ΣΤ) Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  
ΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ MENET ADASI

Ἡ νῆσος Menet Adası κεῖται ἐντός τῆς λίμνης Bafa. Πρόκειται 
γιά μία ἐπίπεδη νῆσο, ἡ ὁποία καλύπτεται ἀπό τά λείψανα ἐρειπω-
μένων παλαιῶν οἰκοδομημάτων, τῶν ὁποίων τά οἰκοδομικά ὑλικά 
φθάνουν μέχρι τά νερά τῆς λίμνης. Στήν ἴδια νῆσο φύονται πολυ-
άριθμα ἐλαιόδενδρα86 καί χαρουπιές87. Αὐτή εἶναι ἕνας τόπος, ὅπου 
ζοῦν πολυάριθμα ἄγρια περιστέρια, τά ὁποῖα ἐδῶ δέν ἐνοχλοῦνται 
ποτέ ἀπό κανέναν. Ἀπό τά ἐπί τῆς νήσου παλαιότερα κοσμικοῦ 
χαρακτήρα οἰκοδομήματα δέν διατηρεῖται ὄρθιο κανένα. Ἕνα ὀχυ-
ρωματικό τεῖχος, τό ὁποῖο θά περιέβαλλε τή νῆσο αὐτή, φαίνεται 
ὅτι δέν ὑπῆρχε88. 

Στήν ἀνατολική πλευρά τῆς νήσου αὐτῆς διατηροῦνται τά ἐρεί-
πια ἑνός ἐνδιαφέροντος τρίκογχου ναοῦ καί δύο μικροτέρων ναϋ-
δρίων.

1. Καθολικόν

Τό οἰκοδόμημα τοῦ Καθολικοῦ εἶναι σχετικά περιορισμένων δι-
αστάσεων κτίσμα, τό ὁποῖο ἀνήκει στόν ἀρχιτεκτονικό τύπο τῶν 
τρικόγχων ναῶν. Πρόκειται γιά ἀρχιτεκτονικό τύπο, ὁ ὁποῖος 
ἀπαντᾶ ὡς ἐπί τό πλεῖστον στά Καθολικά Μονῶν89 καί τοῦτο, ἐπει-
δή μεταξύ ἄλλων ἐμφανίζει τό πλεονέκτημα, οἱ πλευρικές κόγχες 
αὐτοῦ (νότια καί βόρεια), νά παρέχουν ἱκανοποιητικό χῶρο, ὁ 
ὁποῖος χρησίμευε διά νά ἵστανται οἱ συνήθως πολυάριθμοι χοροί 

86. Ἐλαία ἡ εὐρωπαϊκή (Olea europaea).
87. Κερατονία ἡ κερατέα (Ceratonia siliqua).
88. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 56-59.
89. Τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 

τοῦ ἔτους 963 μ.Χ., θεωρεῖται, ὡς τό ἀρχαιότερον Καθολικόν τῶν Μονῶν τοῦ 
Ἄθωνος, τό ὁποῖον ἀνήκει στόν τύπο αὐτό. Φαίνεται, ὅτι τό Καθολικόν αὐτό 
ἀπετέλεσε τό πρότυπο, βάσει τοῦ ὁποίου ἀνηγέρθησαν καί τά περισσότερα τῶν 
Καθολικῶν τῶν λοιπῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί πολλά Καθολικά Μονῶν 
τῆς λοιπῆς Ἑλλάδος.

-7-Bolan-LATMOS no 23.indd   348 11/11/2020   1:32:33 µµ



ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΟΥΣ ΛΑΤΜΟΥ ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

349

τῶν Μοναχῶν – Ψαλτῶν κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας 
καί τῶν λοιπῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν.

Ὁ χῶρος τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Καθολικοῦ αὐτοῦ ἔχει παρα-
συρθεῖ ἀπό τά νερά τῆς λίμνης. Στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰ. διετηροῦντο 
ἀκόμη: ἡ νότια πλευρική κόγχη, τό δυτικό τμῆμα τῆς βόρειας καί 
ὁλόκληρη ἡ δυτική πλευρά τοῦ Καθολικοῦ.

Στό κέντρο τοῦ οἰκοδομήματος σχηματίζεται ἕνα τετράγωνο 
(ἐσωτ. διαστ. 3,50 x 3,50 μ.), στήν ἀνατολική, νότια καί βόρεια 
πλευρά τοῦ ὁποίου ἀνοίγεται ἀνά μία ἡμικυκλική ἁψίδα ἤ κόγχη, γι’ 
αὐτό καί ὁ ἀρχιτεκτονικός αὐτός τύπος ἀποκαλεῖται τρίκογχος.

Ἱερόν Βῆμα

Ὁλόκληρος ὁ χῶρος τῆς ἀνατολικῆς κόγχης χρησίμευε ὡς Ἱερόν 
Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ. Ἡ κόγχη αὐτή εἶναι ἐσωτερικά ἡμικυκλική 
(χορδῆς 3,50 καί βέλους 2,00 μ.) καί ἐξωτερικά τρίπλευρη ἤ ἡμιεξα-
γωνική. Στό μέσον ἑκάστης ἐκ τῶν τριῶν πλευρῶν αὐτῆς ἀνοίγεται 
ἀνά ἕνα μονόλοβο παράθυρο. Στή νότια καί βόρεια πλευρά τοῦ 
Ἱεροῦ Βήματος ἀνοίγεται ἀνά μία θύρα. Καί ἡ μέν νότια θύρα ὁδη-
γεῖ στό παρακείμενον Διακονικόν, ἡ δέ βόρεια στήν παρακείμενη 
Πρόθεση. Ἀμφότερα, Διακονικόν καί Πρόθεση ἀποτελοῦν αὐτο-
τελῆ, μικρῶν διαστάσεων διαμερίσματα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται σέ 
ἄμεση ἐπικοινωνία, τόσον μέ τόν χῶρο τοῦ κυρίως Ἱεροῦ Βήματος, 
ὅσον καί μέ ἐκεῖνον τοῦ κυρίως ναοῦ.

Διακονικόν

Στή ΝΑ. γωνία τοῦ Καθολικοῦ κεῖται, ὡς συνήθως, τό Διακονικόν. 
Τοῦτο ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη καί καλύπτετο μέ 
ἡμικυλινδρική ὀροφή. Ἡ ἀνατολική αὐτοῦ πλευρά περατοῦται σέ μία 
ἁψίδα, ἐσωτερικά ἡμικυκλική καί ἐξωτερικά τρίπλευρη ἤ ἡμιεξαγωνι-
κή, στό μέσον τῆς ὁποίας ἠνοίγετο ἕνα μονόλοβο παράθυρο. Στό 
μέσον τῆς νότιας πλευρᾶς τοῦ Διακονικοῦ ἠνοίγετο ἐπίσης ἕνα πα-
ράθυρο. Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία θύρα, 
μέσῳ τῆς ὁποίας ἐπικοινωνοῦσε μετά τοῦ κυρίως ναοῦ.

Πρόθεση

Ἡ Πρόθεση κεῖται στή ΒΑ. γωνία τοῦ Καθολικοῦ. Ἐμφανίζει ὀρ-
θογωνίου σχήματος κάτοψη. Ἡ ἀνατολική αὐτῆς πλευρά περα-
τοῦται σέ μία ἁψίδα, ἐσωτερικά ἡμικυκλική καί ἐξωτερικά τρίπλευρη, 
στό μέσον τῆς ὁποίας ἀνοίγεται ἕνα μονόλοβο παράθυρο. Στό μέ-
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σον τῆς βορείας αὐτῆς πλευρᾶς ἀνοίγεται ἐπίσης ἕνα παράθυρο. 
Στό μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς ἀνοίγεται μία θύρα, μέσῳ τῆς ὁποί-
ας ἐπικοινωνεῖ μετά τοῦ κυρίως ναοῦ.

Κυρίως ναός

Νότια κόγχη

Αὐτή εἶναι ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά ἡμικυκλική (χορδῆς 2,80 καί 
βέλους 1,25 μ.), στό μέσον τῆς ὁποίας ἠνοίγετο ἕνα παράθυρο.

Βόρεια κόγχη

Καί αὐτή ἐπίσης εἶναι ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά ἡμικυκλική 
(χορδῆς 2,80 καί βέλους 1,25 μ.), στό μέσον τῆς ὁποίας ἀνοίγεται 
ἕνα παράθυρο. Στό μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ κυρίως ναοῦ 
ἀνοίγεται ἡ εἴσοδος (πλάτους 1,00 μ.). Στό κέντρον τοῦ τρικόγχου 
αὐτοῦ οἰκοδομήματος ὑψώνετο ἕνας ἡμισφαιρικός τροῦλλος (διάμ. 
βάσεως 3,50 μ.), ὁ ὁποῖος ἐφέρετο ἐπάνω σέ ὑψηλό τύμπανο. Τό 
τρίκογχον αὐτό φαίνεται, ὅτι χρησίμευε ὡς τό Καθολικόν τῆς 
Μονῆς, ἡ ὁποία ἔκειτο ἐπί τῆς νήσου Menet Adası.

2. Ναΰδριο Β

Σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τό τρίκογχο αὐτό κεῖνται τά ἐρείπια 
ἑνός μικρῶν διαστάσεων μονόχωρου ναοῦ. Αὐτός ἐμφανίζει ὀρθο-
γωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 4,80 x 3,50 μ.)90.

Ὁ κυρίως ἄξονας τοῦ οἰκοδομήματος ἔκειτο ἀπό Δ. πρός Α. Ἡ 
ἀνατολική πλευρά τοῦ ναοῦ ἐπερατοῦτο σέ μία ἡμικυκλική κόγχη 
(χορδῆς 2,60 καί βέλους 1,25 μ.). Στίς δύο μακρές ἐσωτερικές πλευ-
ρές τοῦ ναοῦ ἐσχηματίζοντο ἀνά τρία τυφλά ἁψιδώματα91. Στό δυ-
τικό ἄκρο τῆς βορείας πλευρᾶς τοῦ κυρίως ναοῦ ἠνοίγετο μία θύρα 
(πλάτους 1,10 μ.). Στό μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς αὐτοῦ ἠνοίγετο 
ἡ κυρία εἴσοδος (πλάτους 1,20 μ.).

Ὁ ναός καλύπτετο μέ κτιστή, ἡμικυλινδρική ὀροφή καί θά ἔφερε 
ἐξωτερικά κοῖλα κεραμίδια. 

3. Ναΰδριο Γ

Πρόκειται γιά μικρῶν διαστάσεων οἰκοδόμημα, ἀπό τό ὁποῖο διε-

90. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 57, πίν. 79 (κάτοψη).
91. Ἰ. Βολανάκης, Ἅγιος Γεώργιος Ἀποδούλου 1981, σ. 28, εἰκ. 1 (κάτοψη).
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τηρήθησαν μόνον λείψανα τοῦ ἀνατολικοῦ αὐτοῦ τμήματος, σύμφωνα 
μέ τά ὁποῖα εἶναι δυνατόν, νά ἀποκατασταθεῖ ἡ κάτοψη αὐτοῦ92.

Ἱερόν Βῆμα

Τοῦτο ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 
3,80 x 3,00 μ.) καί καλύπτετο μέ ἡμικυλινδρική ὀροφή. Στό μέσον 
τῆς ἀνατολικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία ἡμικυκλική ἁψίδα 
(χορδῆς 1,20 καί βέλους 0,50 μ.).

Κυρίως ναός

Αὐτός ἀπετελεῖτο ἀπό ἕνα πολύ στενό (ἐσωτ. πλάτ. 2,00 μ.) καί 
ἀρκετά ἐπίμηκες κλίτος, ἀπό τό ὁποῖο διετηρήθησαν μόνον λείψα-
να τοῦ ἀνατολικοῦ του τμήματος, ἐνῶ τό δυτικό ἔχει ἐξαφανισθεῖ, 
μέ ἀποτέλεσμα νά μήν εἶναι δυνατόν, νά προσδιορισθεῖ τό ἀρχικόν 
μῆκος αὐτοῦ. 

Τό πάχος τῶν δύο μακρῶν πλευρῶν τοῦ ἐπιμήκους κλίτους 
ἀνήρχετο σέ 1,20 μ., ἀπό τό ὁποῖο συμπεραίνεται, ὅτι αὐτό καλύ-
πτετο μέ ἡμικυλινδρική ὀροφή καί ὄχι μέ ξύλινη ὀροφή καί κεραμί-
δια, ὅπως συνέβαινε συνήθως μέ τά ἐπιμήκη κλίτη ἄλλων ναῶν τῆς 
περιοχῆς αὐτῆς. Ἡ διατήρηση τοῦ ναϋδρίου Β εἶναι πάρα πολύ 
κακή. Οἱ τοῖχοι αὐτοῦ εἶναι τόσο πολύ κατεστραμμένοι, ὥστε νά 
μήν ἀναγνωρίζεται.

Μεταξύ τῶν λειψάνων τοῦ οἰκοδομήματος αὐτοῦ ἀνευρέθη μαρ-
μάρινο ἀρχιτεκτονικό μέλος τῶν βυζαντινῶν χρόνων (μήκους 0,20 
καί ὕψους 0,15 μ.), μέ δύο ζῶνες καί φέρον στό κάτω τμῆμα αὐτοῦ 
Λέσβιον κυμάτιον. Ἐπάνω σ’ αὐτό διατηρεῖται ἡ ἐπιγραφή:

« + Κ(ύρι)ε, ὁ Θ(εό)ς ἡμῶ[ν]»93.

Ζ) Η ΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΑΡΑΓΓΑ EĞRİ DERE

ΒΔ. τῆς ἀρχαίας πόλεως Ἡράκλειας (σημερινό Kapıkırı) καί σέ 
ἀπόσταση 1 ὥρας περίπου μέ τά πόδια ἀπό αὐτήν, πλησίον τῆς ἡμι-
ονικῆς ὁδοῦ, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ ἀπό τόν οἰκισμό Kapıkırı πρός τό 
Kurbalan, παρά τόν ποταμόν KargınÇay καί ἀπό ἐκεῖ πρός τή Μονή 
τοῦ Στύλου, κεῖνται τά ἐρείπια μίας ἄλλης παλαιᾶς Ἱερᾶς Μονῆς94.

92. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 57, πίν. 79, δεξιά (κάτοψη).
93. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 59.
94. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 60, πίν. 82.
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Διακρίνονται δύο ἱκανῶν διαστάσεων οἰκοδομήματα, τά ὁποῖα 
σχηματίζουν μεταξύ των μία ὀρθή γωνία. Πρόκειται πιθανῶς, εἴτε γιά 
δύο ναούς, εἴτε γιά τό Καθολικόν καί τήν Τράπεζαν (Re fe ctorium) 
τῆς Μονῆς αὐτῆς. Πλησίον τῶν δύο αὐτῶν οἰκοδομημάτων εὑρίσκε-
ται ἡ κοίτη ἑνός παραρρέοντος χειμάρρου, ἐνῶ στήν περιοχή δεσπό-
ζει ἡ μορφή ἑνός βράχου ἀπό σκληρό, καστανόχρωμο γρανίτη, ὁ 
ὁποῖος ἀπολήγει σέ μία ὑψηλή κορυφή. Δέν φαίνεται νά ὑπῆρξε ποτέ 
κατά τό παρελθόν κάποιο εἶδος ὀχύρωσης τῆς Μονῆς αὐτῆς, ὅπως 
συνέβαινε κατά κανόνα μέ τίς ἄλλες Μονές τοῦ ὄρους Λάτμος καί 
τῆς γύρω ἀπό αὐτόν περιοχῆς. Προφανῶς σέ μία τέτοια ἄγρια καί 
δυσπρόσιτη περιοχή, ὅπως ἦταν ἐκείνη, στήν ὁποία ἔκειτο ἡ Μονή 
αὐτή, δέν κρίθηκε ἀναγκαία ἡ κατασκευή ὀχύρωσης γύρω ἀπό αὐτήν, 
ἐφόσον ἡ ἴδια ἡ φύση εἶχε φροντίσει πρός τοῦτο. 

Τά οἰκοδομικά λείψανα τῆς Μονῆς αὐτῆς δέν διετηρήθησαν σέ 
ἱκανοποιητική κατάσταση. Ἐπί πλέον αὐτά καλύπτοντο ἀπό τήν 
πυκνή ἄγρια βλάστηση, ὅταν στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰ. ἡ Γερμανική 
Ἀρχαιολογική Ἀποστολή ἐρευνοῦσε τήν περιοχή αὐτή. Ἔτσι δέν 
κατέστη τότε δυνατόν νά περιγραφοῦν λεπτομερῶς, νά φωτογρα-
φηθοῦν, νά ἀποτυπωθοῦν καί νά σχεδιασθοῦν τά ὑπάρχοντα καί σέ 
ἐρειπιώδη κατάσταση εὑρισκόμενα διάφορα οἰκοδομήματα.

1. Καθολικόν

Ἡ κατάσταση διατήρησης τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς αὐτῆς δέν 
εἶναι καθόλου ἱκανοποιητική. Διετηρήθη ὁ δυτικός τοῖχος τοῦ οἰκο-
δομήματος σέ ὕψος 3,00 ἕως 4,00 μ.95 Τόσον αὐτός, ὅπως καί ὁλό-
κληρο τό Καθολικόν εἶχαν κτισθεῖ μέ ὑλικά, τά ὁποῖα προήρχοντο 
ἀπό τά ἀρχαῖα καί σέ ἐρείπια κείμενα οἰκοδομήματα τῆς πλησίον 
κειμένης ἀρχαίας πόλεως Ἡράκλειας. 

Ἡ τοιχοποιία ἀπετελεῖτο ἀπό καλῶς εἰργασμένους λιθοπλίνθους, 
οἰκοδομημένους κατά τό λεγόμενο «ἰσόδομον» σύστημα. Αὐτοί πε-
ριεβάλλοντο ἀπό ὀπτοπλίνθους (τοῦβλα), ἤτοι ἐφηρμόσθη ἡ λεγό-
μενη «πλινθοπερίβλητος» ἤ «πλινθοπερίκλειστος τοιχοδομία»96. Οἱ 

95. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 60, πίν. 82.
96. Σύμφωνα μέ τό εἶδος αὐτό τοιχοποιίας, οἱ λιθόπλινθοι εἶναι καλῶς ἐπε-

ξεργασμένοι, ἔχουν οἰκοδομηθεῖ κατά τό ἰσόδομον σύστημα, φέρουν συνήθως 
ὀρθογωνίου σχήματος ἐξωτερική ὄψη (πρόσοψη) καί περιβάλλονται καί ἀπό τίς 
τέσσερις πλευρές των μέ ὀπτοπλίνθους. Ἐξωτερικά οἱ ἐπιφάνειες τῶν τοίχων εἶναι 
ἁρμολογημένες. Ἔτσι ἡ ἐξωτερική ἐμφάνιση τῶν ναῶν φανερώνει μεγάλη ἐπιμέ-
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ἐξωτερικές ἐπιφάνειες τῶν τοίχων ἦσαν ἁρμολογημένες, ἐνῶ οἱ ἐσω-
τερικές καλύπτοντο μέ ἐπιχρίσματα (πάχους 0,01-0,03 μ.) καί πι-
θανῶς ἀρχικά ἔφεραν τοιχογραφίες.

Ὁ ναός ἀπετελεῖτο ἀπό τό Ἱερόν Βῆμα, τόν κυρίως ναό καί τόν 
νάρθηκα. Ὁ νάρθηκας ἔφερε ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη καί κα-
λύπτετο πιθανῶς μέ συνδυασμό σταυροθολίων. Ἄνωθεν τοῦ ἰσογεί-
ου χώρου τοῦ νάρθηκα ἴσως ὑπῆρχε ὄροφος, ὁ ὁποῖος θά χρησίμευε 
ὡς Γυναικωνίτης.

Στό μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ νάρθηκα ἠνοίγετο μία εἴσο-
δος (πλάτους 1,25 μ.), ἡ ὁποία ἦταν τοξωτή ἄνω καί διετηρήθη σέ 
ὁλόκληρο τό ἀρχικό αὐτῆς ὕψος. Ἡ τοξωτή ἀπόληξη τῆς εἰσόδου 
περιεβάλλετο ἀπό ἐπίσης τοξωτή, διπλή, διακοσμητική ζώνη, ἡ 
ὁποία ἀπετελεῖτο ἀπό ὀπτοπλίνθους (τοῦβλα). Τό ἴδιο ἀκριβῶς θά 
συνέβαινε καί μέ τά λοιπά ἀνοίγματα τοῦ Καθολικοῦ (θύρες – πα-
ράθυρα), τά ὁποῖα θά ἦσαν τοξωτά ἄνω καί θά περιεβάλλοντο ἀπό 
διπλές σειρές ὀπτοπλίνθων. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ οἱ ἐξωτερικές 
ἐπιφάνειες τῶν τοίχων τοῦ ναοῦ ἦσαν πλούσια διακοσμημένες καί 
αἰσθητικά ἀναβαθμισμένες97. Δυτικά τοῦ Καθολικοῦ ἔκειτο μία αὐλή 
ἤ αἴθριο.

2. Τράπεζα

Τό δεύτερον, ἱκανῶν διαστάσεων οἰκοδόμημα, τοῦ ὁποίου τά 
ἐρείπια διακρίνονται μεταξύ τῶν ἐρειπίων τῶν λοιπῶν οἰκοδομημά-
των τῆς Μονῆς αὐτῆς, μπορεῖ νά ἑρμηνευθεῖ ὡς ἡ Τράπεζα (Refe-
ctorium) αὐτῆς.

λεια καί εἶναι ἄκρως ἐντυπωσιακή. Τό εἶδος αὐτό τῆς τοιχοποιίας ἐφηρμόσθη 
εὐρύτατα κατά τόν 11ον καί 12ον αἰ. καί σέ ὁρισμένα μνημεῖα συνεχίζεται καί 
ἀργότερα. Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται τά ἑπόμενα μνημεῖα, τά ὁποῖα εἶναι οἰκοδο-
μημένα μέ αὐτό τό σύστημα καί βρίσκονται στήν Ἀττική: 1) Ἀθῆναι, Πλατεία 
Κλαυθμῶνος, ναός Ἁγίων Θεοδώρων, 2) Ἀθῆναι, ὁδός Ἑρμοῦ, Καπνικαρέα, ναός 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, 3) Ἀθῆναι, Μοναστηράκι, ναός Ἀσωμάτων, 4) Καισα-
ριανή, Μονῆς Καισαριανῆς, Καθολικόν, ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου κ.λπ.

97. Τό φαινόμενο αὐτό παρατηρεῖται καί σέ ἄλλα Καθολικά Μονῶν καί σέ 
διάφορους ναούς τῆς βυζαντινῆς περιόδου. Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται τά Καθολι-
κά τῶν Μονῶν τοῦ Μυστρᾶ, στό νότιο τμῆμα τῆς Πελοποννήσου, μέ τίς πλού-
σια διαρθρωμένες καί μέ τήν εὐρεία χρήση ὀπτοπλίνθων ἐξωτερικά διακοσμημέ-
νες ὄψεις αὐτῶν.
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3. Πύργος

Ὁ μεγάλων διαστάσεων καί ἄκρως ἐντυπωσιακός Πύργος98, ὁ 
ὁποῖος κεῖται στό πέρας τῆς κοιλάδας Eğri Dere καί παρά τή λίμνη 
Bafa, προφανῶς ἀνηγέρθη μέ ἀπώτερο σκοπό τήν προστασία τῆς 
Μονῆς αὐτῆς ἀπό πάσης φύσεως ἐχθρικῶν ἐπιθέσεων καί κινδύνων.

Εἰδικότερα ὁ Πύργος αὐτός ἔχει ἱδρυθεῖ ἐπάνω σέ ἕνα φυσικό βρά-
χο ἀπό καστανόχρωμο γρανίτη. Ὁ Πύργος ἀποτελεῖται ἀπό ἰσόγειο 
χῶρο καί ὄροφο. Οἱ τοῖχοι τοῦ Πύργου περατοῦνται πρός τά ἐπάνω 
σέ ὀδοντωτές ἀπολήξεις. Καί ἐδῶ ἡ εἴσοδος τοῦ Πύργου βρίσκεται 
ὁρισμένα μέτρα ὑψηλότερα ἀπό τή στάθμη τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδά-
φους καί τοῦτο γίνεται γιά λόγους μεγαλύτερης ἀσφάλειας.

Ἡ κάτοψη τοῦ Πύργου αὐτοῦ εἶναι πολυγωνική, προσαρμοσμέ-
νη τέλεια στόν βράχο ἀπό γρανίτη, ἐπί τοῦ ὁποίου εἶναι κτισμένος 
ὁ Πύργος. Τό οἰκοδόμημα αὐτό ἀποτελεῖ ἄριστον παράδειγμα τῆς 
ὀχυρωματικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, ἡ ὁποία ἐφηρμόζετο κατά τούς μέ-
σους χρόνους γιά τήν ἀνέγερση μεμονωμένων Πύργων, ὅπως εἶναι 
καί ὁ ἐνταῦθα ἐξεταζόμενος.

Η) Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟΥ,  
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

Ἡ ἄνοδος σ’ αὐτή τή Μονή, πού ἐπονομάζετο «Μονή τοῦ Στύ-
λου, τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ νέου»99 καί ἡ ὁποία κεῖται σέ μία ἐκπά-
γλου ὡραιότητας καί ἀσυνήθιστης ἀγριότητας τοποθεσία, πραγμα-
τοποιεῖται ἐπιτυχέστερα καί εὐχερέστερα, ἐάν κάποιος ἐκκινήσει 
ἀπό τήν Ἡράκλεια (σημ. οἰκισμός Kapıgeri ἤ Kapıkırı ἤ Ka pıgeren).

Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ νέος, ὅσιος, γεννήθηκε περίπου τό ἔτος 875 
καί ἐκοιμήθη στίς 15-12-955. Πληροφορίες περί τῆς ζωῆς του περι-
λαμβάνει τό ἔργον: «Βίος καί πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Παύ-
λου τοῦ νέου τοῦ ἐν Λάτρῳ», τό ὁποῖον ἐγράφη ὑπό ἀγνώστου 

98. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 60 καί σ. 84-86, πίν. 110 (κάτοψη – τομή).
99. Ἡ Μονή τοῦ Στύλου, τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ νέου, ἀνεκαλύφθη ὑπό τοῦ 

Th. Wiegand καί τῶν συνεργατῶν του, στίς 27 Σεπτεμβρίου 1905, ὕστερα ἀπό 
σχετικές ἔρευνες στήν περιοχή τοῦ ὄρους Λάτμος ἤ Λάτρος. Κατά τίς ἔρευνες 
αὐτές οἱ Γερμανοί ἐρευνητές εἶχαν ὡς πολύτιμους βοηθούς καί ὁδηγούς των τούς 
Γιουρούκους, νομάδες ποιμένες τῆς περιοχῆς τοῦ Λάτμου, ἡ ὁποία ὀνομάζεται 
Arap Avlusu, ἤτοι: «ἡ αὐλή τοῦ Ἀράπη». Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 61-72.
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συνασκητοῦ του, ὀλίγον νεωτέρου αὐτοῦ, περί τό ἔτος 969 καί ἐξε-
δόθη ὑπό τοῦ H. Delehaye100.

Ὁ χῶρος, τόν ὁποῖο καταλαμβάνει ἡ Μονή αὐτή εἶναι ἐκτετα-
μένος. Πρόκειται γιά ἕναν ὀρθογωνίου κατόψεως χῶρο ἐκτάσεως 
περίπου 150,00 x 100,00 μ., ἤτοι περί τά 15.000 μ2. Ἡ Μονή αὐτή, 
ὅπως ἀκριβῶς συνέβαινε καί μέ ἄλλες Μονές τῆς περιοχῆς αὐτῆς, 
ἦταν ὀχυρωμένη. Εἰδικότερα αὐτή περιεβάλλετο μέ ἰσχυρό τεῖχος, 
τό ὁποῖο ἀπετελεῖτο ἀπό τμήματα, παρεμβαλλόμενα στά μεταξύ 
τῶν φυσικῶν ὀχυρῶν ὑπάρχοντα κενά. Οἱ ἴδιοι οἱ φυσικοί βράχοι 
ἀποτελοῦσαν μέρος τῆς ὀχύρωσης τῆς Μονῆς. 

Ἡ βόρεια Πύλη τῆς Μονῆς προστατεύετο ἀπό ἕναν Πύργο, κτι-
σμένο ἐπάνω σέ ἕνα βράχο. Ἐπρόκειτο γιά τήν κυρία Πύλη τῆς 
Μονῆς, ὅλες οἱ λοιπές εἴσοδοι σ’ αὐτήν ἀπετελοῦντο ἀπό μικρότε-
ρες Πύλες. Ἔτσι στή νότια πλευρά τῆς Μονῆς ὑπῆρχαν πέν τε (5) 
μικρές Πύλες, οἱ ὁποῖες χρησίμευαν ὡς διαβάσεις τοῦ παραρρέοντος 
χειμάρρου, ἀπό τόν ὁποῖον μόνο μποροῦσε κανείς καί σέ ὁρισμένες 
χρονικές περιόδους νά προμηθευθεῖ καθαρό καί πόσιμο ὕδωρ.

Ὡς ἰδιαίτερος «Ἐπάνω Πύργος» χρησίμευε ἐπί πλέον τό τμῆμα 
ἐκείνο, τό ὁποῖον ἀνῆκε στό ὑψηλότερο σημεῖο, τοῦ πραγματικοῦ 
στύλου τοῦ βράχου. Οἱ ὑψομετρικές διαφορές, μεταξύ τοῦ Ἐπάνω 
καί τοῦ Κάτω Πύργου εἶναι πάρα πολύ μεγάλες, ἐπειδή ἡ μεταξύ 
αὐτῶν διαφορά ἀνέρχεται κατά μέσο ὅρο περίπου στά ἑξήντα 
(60,00) μέτρα. Ἀλλά ἐπίσης καί ἐντός τοῦ Πύργου διαπιστώνεται ἡ 
ὕπαρξη ὑψομετρικῶν διαφορῶν. Τό Καθολικόν τῆς Μονῆς, τό 
ὁποῖο εἶναι μεγάλων διαστάσεων οἰκοδόμημα καί ἀνήκει στόν τύπο 
τῆς τρίκλιτης βασιλικῆς, κεῖται χαμηλότερα κατά τέσσερα (4,00) 
μέτρα, σέ σχέση πρός τό μικρῶν διαστάσεων ναΰδριο (ναΰδριο Β), 
τό ὁποῖο κεῖται πλησίον τοῦ νοτίου τοίχου τῆς ὀχυρώσεως τῆς 
Μονῆς. Ἀκολούθως περιγράφονται οἱ ἐρειπωμένοι ναοί τοῦ Κάτω 
Πύργου τῆς Μονῆς τοῦ Στύλου, ἤτοι:

1. Καθολικόν

Τό μεγαλύτερο καί ἐντυπωσιακότερο οἰκοδόμημα τῆς Μονῆς τοῦ 
Στύλου ἦταν τό Καθολικόν αὐτῆς, τό ὁποῖο διατηρεῖται σέ ἐρείπια 

100. H. Delehaye, Analecta Bollandiana, τ. 11 (1982), σ. 19-74. H. Delehaye, 
Monumenta Latrensia 1913, σ. 105-135. Γ. Δ. Μεταλληνός, «Παῦλος ὁ νέος, ὅσι-
ος», ΘΗΕ, τ. 10 (Ἀθῆναι 1967), στ΄. 219-220.

-7-Bolan-LATMOS no 23.indd   355 11/11/2020   1:32:33 µµ



Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ

356

καί μόνον κατά τά κατώτερα τμήματα τῶν τοίχων αὐτοῦ. Τοῦτο 
ἀ νήκει στόν ἀρχιτεκτονικό τύπο τῆς τρίκλιτης, ξυλόστεγης, ἑλληνι-
στικῆς βασιλικῆς, ἡ ὁποία κυριαρχεῖ κατά τήν παλαιοχριστιανική 
ἐποχή (4ος-6ος αἰ. μ.Χ.)101 καί ἀπαντᾶ σποραδικά στούς μετέπειτα 
χρόνους102. Ἡ βασιλική αὐτή ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη 
(ἐξωτ. διαστ. 20,00 x 19,00 μ.), συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ νάρθη-
κα αὐτῆς. Ἡ βασιλική ἀποτελεῖται ἀπό τρία μέρη, ἤτοι:

Ἱερόν Βῆμα

Τοῦτο φαίνεται ὅτι περιορίζετο στό πλάτος τοῦ μεσαίου κλίτους, 
ὅπως συνέβαινε καί στίς παλαιοχριστιανικές βασιλικές. Αὐτό ἐμφα-
νίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 8,50 x 4,00 μ.). 
Στό μέσον τῆς ἀνατολικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία μεγάλη, 
ἡμικυκλική ἁψίδα (χορδῆς 3,50 καί βέλους 1,70 μ.), στό μέσον τῆς 
ὁποίας θά ὑπῆρχε ἕνα πιθανῶς τρίλοβο παράθυρο. Στό μέσον τοῦ 
Ἱεροῦ Βήματος ἵστατο ἡ Ἁγία Τράπεζα. 

Κυρίως ναός

Τό κυρίως σῶμα τῆς βασιλικῆς ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος 
κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 17,50 x 12,00 μ.)103 καί ἐχωρίζετο μέ δύο κιο-
νοστοιχίες ἤ πεσσοστοιχίες, πού δέν διετηρήθησαν, σέ τρία κλίτη. 
Ἀπό αὐτά τό μεσαῖον (πλάτους 8,50 μ.) θά καλύπτετο μέ ξύλινη, 
ἀμφικλινή ἤ σαμαρωτή, ὑπερυψωμένη στέγη καί κοῖλα κεραμίδια. 
Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία θύρα (πλάτους 
1,60 μ.), μέσῳ τῆς ὁποίας ἐπεκοινώνει μετά τοῦ χώρου τοῦ νάρθηκα.

Τό νότιον κλίτος (πλάτους 3,50 μ.) ἐπερατοῦτο πρός Α. σέ μία 
εὐθεία πλευρά. Τοῦτο καλύπτετο μέ ξύλινη, ἐπικλινή στέγη, χαμη-

101. Γ. Σωτηρίου, Ἀρχαιολογία 1942, σ. 162 κ.ἑ. Ἀν. Ὀρλάνδος, Βασιλική, 1 
(1952), σ. 26 κ.ἑ.

102. Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι ὁ τύπος τῆς τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικῆς 
ἀναβιώνει κατά τή μέση βυζαντινή περίοδο (ναός Πρωτάτου Ἁγίου Ὄρους), κα-
θώς καί κατά τήν ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας, ὁπότε ἀνεγείρονται μεγάλων δια-
στάσεων οἰκοδομήματα, τά ὁποῖα ἀνήκουν σ’ αὐτόν τόν ἀρχιτεκτονικό τύπο.

103. Τό ἐσωτερικό ἐμβαδό τοῦ κυρίως ναοῦ ἀνήρχετο σέ περίπου διακόσια 
(200) τετραγωνικά μέτρα. Ἐάν ληφθεῖ ὑπόψη, ὅτι σέ ἕκαστο τετραγωνικό μέτρο 
χωροῦν ἄνετα τέσσερα ἄτομα, τότε ἡ χωρητικότητα τοῦ κυρίως ναοῦ ἀνήρχετο 
σέ περίπου ὀκτακόσια (800) ἄτομα. Ἀπό αὐτό συνάγεται, ὅτι ἡ Μονή τοῦ Στύλου, 
ἀφ’ ἑνός μέν θά πρέπει νά εἶχε πολυάριθμη Ἀδελφότητα καί ἀφ’ ἑτέρου δέ θά 
πρέπει νά ἐδέχετο πολλούς ἐπισκέπτες - προσκυνητές.
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λότερη ἐκείνης τοῦ μεσαίου κλίτους καί κοῖλα κεραμίδια. Στό μέσον 
τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία θύρα (πλάτους 1,20 μ.), 
μέσῳ τῆς ὁποίας ἐπεκοινώνει μετά τοῦ χώρου τοῦ νάρθηκα.

Τό βόρειον κλίτος (πλάτους 3,50 μ.) ἐπερατοῦτο πρός Α. σέ μία 
εὐ θεία πλευρά. Αὐτό καλύπτετο μέ ξύλινη, ἐπικλινή στέγη, χαμηλό-
τερη ἐκείνης τοῦ μεσαίου κλίτους καί κοῖλα κεραμίδια. Στό μέσον 
τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία εἴσοδος, μέσῳ τῆς ὁποίας 
τοῦτο ἐπεκοινώνει μέ τόν νάρθηκα.

Νάρθηκας

Δυτικά τοῦ κυρίως σώματος τῆς βασιλικῆς ἔκειτο ὁ ὀρθογωνίου 
κατόψεως νάρθηκας (ἐσωτ. διαστ. 17,00 x 3,80 μ.), ὁ ὁποῖος πιθανῶς 
καλύπτετο ἐπίσης μέ ξύλινη, ἐπικλινή ὀροφή, χαμηλότερη ἐκείνης 
τοῦ μεσαίου κλίτους καί ἐξωτερικά ἡ ὀροφή ἔφερε κοῖλα κεραμίδια.

Στό μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ νάρθηκα ἠνοίγετο μία θύρα 
(πλάτους 1,50 μ.), ἡ ὁποία ἀπετέλει καί τήν κυρία εἴσοδο στόν ναό. 
Στή δυτική ἐξωτερική πλευρά τοῦ νάρθηκα καί ἑκατέρωθεν τῆς κυ-
ρίας εἰσόδου ἐσχηματίζοντο ἀνά δύο τυφλά ἁψιδώματα, μέσῳ τῶν 
ὁποίων διεμορφώνετο πλαστικά ἡ δυτική ὄψη τοῦ Καθολικοῦ καί 
ἀνεβαθμίζετο αἰσθητικά. 

Ὁ νάρθηκας τοῦ ναοῦ ἐχωρίζετο σέ τρία μέρη. Τό βόρειο τμῆμα 
αὐτοῦ φαίνεται ὅτι ἀποτελοῦσε μεταγενέστερη προσθήκη ἤ πάντως 
ἀνακαινίσθηκε ριζικά μεταγενεστέρως. Τό νότιο τμῆμα τοῦ νάρθη-
κα διατηρεῖται μόνον στά κατώτερα τμήματα αὐτοῦ. 

Ὑπόγειοι χῶροι

Στό Καθολικόν τῆς Μονῆς τοῦ Στύλου ὑπῆρχαν καί διάφοροι 
ὑπόγειοι χῶροι, ἤτοι: 

α) Ὑδατοδεξαμενή

Κάτω ἀπό τό βόρειο κλίτος τοῦ Καθολικοῦ ἔκειτο μία ὑδατοδε-
ξαμενή, ἡ ὁποία προφανῶς χρησίμευε γιά τή συλλογή τῶν ὀμβρίων 
ὑδάτων, τά ὁποῖα ἔπιπταν ἐπί τῆς ὀροφῆς τοῦ Καθολικοῦ καί ἀπο-
θηκεύοντο σ’ αὐτήν.

β) Κατακόμβες-Ὀστεοφυλάκιον

Κάτωθεν τοῦ μεσαίου καί τοῦ νοτίου κλίτους τοῦ Καθολικοῦ ἔκει-
το ἕνα σύμπλεγμα ἐννέα (9) δωματίων, τά ὁποῖα καλύπτοντο μέ κτι-
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στές, ἡμικυλινδρικές ὀροφές. Ἐπρόκειτο γιά ἕνα εἶδος κατακομβῶν, 
ὅπου ἐναπέκειντο τά ὀστᾶ τῶν Ἀδελφῶν τῆς Μονῆς τοῦ Στύλου104.

Σημειωτέον, ὅτι, κατά τόν Σεπτέμβριο τοῦ ἔτους 1905, ὅταν ἀνε-
καλύφθη τό πρῶτον ἡ Μονή τοῦ Στύλου καί στή συνέχεια ἐρευνή-
θηκε, οἱ πλάκες, οἱ ὁποῖες κάλυπταν τούς τάφους στά ὑπόγεια τοῦ 
Καθολικοῦ ἦσαν διαταραγμένες, προφανῶς ἀπό τυμβωρύχους, οἱ 
ὁποῖοι θά ἔψαχναν γιά τήν ἀνεύρεση θησαυρῶν105. 

Στήν ἀνατολική ἐσωτερική πλευρά τῆς μεσαίας ἐκ τῶν τριῶν 
ἀνατολικά κειμένων ὑπογείων αὐτῶν νεκρικῶν δωματίων, ὑπάρχει 
μία μικρή ἁψίδα, στήν πλάκα τῆς βάσεως τῆς ὁποίας ἀπεκαλύφθη-
σαν τά λείψανα ἀπό λιβάνι, τό ὁποῖο κάποιος εὐσεβής πιστός, πρίν 
ἀπό μεγάλο χρονικό διάστημα, εἶχε χρησιμοποιήσει κατά τήν προ-
σφορά θυμιάματος, πρός τιμήν τῶν ἐκεῖ κειμένων νεκρῶν.

Ἐάν κανείς θά ἤθελε νά ἀσχοληθεῖ μέ τήν ἱστορία τῆς Μονῆς 
αὐτῆς, θά πρέπει νά ἀναγνωρίσει, ὅτι ἡ ἵδρυσή της δέν μπορεῖ νά 
ἀνάγεται πρίν ἀπό τόν 10ο αἰ. Ἀκριβῶς ἕνεκα τούτου εἶναι πολύ 
σημαντικό τό γεγονός, ὅτι ἐδῶ ἀπαντᾶ ὁ παλαιός ἀρχιτεκτονικός 
τύπος τῆς τρίκλιτης, ξυλόστεγης βασιλικῆς, τόν ὁποῖο κανείς συ-
ναντᾶ ἐπίσης καί σέ ἄλλες περιοχές τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπως π.χ. 
στό Binbirkilise (= χίλιες καί μία ἐκκλησίες) στήν Καππαδοκία καί 
οἱ ὁποῖες χρονολογοῦνται πολύ πρώϊμα, ἤτοι στήν παλαιοχριστια-
νική ἐποχή (4ος-6ος αἰ.).

Σέ ἄλλες περιοχές τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπως π.χ. στήν Πριήνη, 
ἀ παντᾶ ἐπίσης αὐτός ὁ πολύ παλαιός ἀρχιτεκτονικός τύπος τῆς 

104. Σημειωτέον ὅτι στίς Μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί γενικότερα σέ ὅλες τίς 
Ὀρθόδοξες Χριστιανικές Μονές, ὑπάρχει ἐκτός τοῦ ὀχυρωμένου χώρου τῆς Μονῆς 
τό Κοιμητήριον, ἐντός τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται πάντοτε καί ὁ κοιμητηρια κός ναός. 
Οἱ Μοναχοί, μετά τήν κοίμηση αὐτῶν ἐνταφιάζονται στούς τάφους τοῦ κοιμητη-
ρίου καί ὕστερα ἀπό παρέλευση ὁρισμένων ἐτῶν καί μετά τή διάλυση τῶν σωμάτων 
αὐτῶν, τά ὀστᾶ συλλέγονται καί τοποθετοῦνται μέ τάξη στό Ὀστεοφυλάκιον, τό 
ὁποῖο κατά κανόνα κεῖται κάτω ἀπό τόν κοιμητηριακό ναό τῆς Μονῆς.

105. Ἀναφέρεται, ὅτι κάποιος Ἀρχαιολόγος κατά τό παρελθόν διετύπωσε τή 
γνώμη, ὅτι τό δεύτερο ἀρχαιότερο ἐπάγγελμα –τό πρῶτο εἶναι παγκοίνως γνω-
στό, εἶναι ἐκεῖνο τῆς πόρνης– εἶναι τοῦ τυμβωρύχου. Ἤδη κατά τήν ἀρχαιό τητα 
ἡ τυμβωρυχία ἦταν πολύ διαδεδομένη καί δέν κατόρθωσαν νά τήν ἀποφύγουν, 
οὔτε οἱ πυραμίδες τῆς Αἰγύπτου, οὔτε ἄλλοι τάφοι σπουδαίων προσωπικοτήτων, 
παρά τά μέτρα τά ὁποῖα ἐλαμβάνοντο γιά τήν ἀποτροπή αὐτῆς. L. Deuel, 
Archaeologie 1974, σ. 7 κ.ἑ.
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βα σιλικῆς, ὁ ὁποῖος ὅμως ἀργότερα καλύπτεται μέ ἡμικυλινδρική 
ὀ ροφή καί ἡμισφαιρικό τροῦλλο. 

Ὅμως ἐδῶ, ὅπου ὑπάρχει γύρω ἀπό τή Μονή ὁλόκληρο δάσος 
ἀπό πεῦκα, τό ὁποῖο παρεῖχε πλούσια ξυλεία, κατάλληλη γιά τή 
στέγαση τῆς βασιλικῆς καί τήν ἀντικατάσταση φθαρμένων ξυλίνων 
τμημάτων τῆς ὀροφῆς αὐτῆς, ἡ προτίμηση τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ αὐ-
τοῦ τύπου εἶναι προφανής, καθώς καί ἡ διατήρηση αὐτοῦ.

ΒΔ. τῆς βασιλικῆς καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό αὐτήν διατηροῦν-
ται δύο πηγάδια, τά ὁποῖα εἶναι σκαμμένα στό γρανιτῶδες, φυσικό 
πέτρωμα τῆς περιοχῆς αὐτῆς. 

2. Ναΰδριο Α

ΒΑ. τοῦ Καθολικοῦ καί σέ ἀπόσταση 2,50 μ. ἀπό τή βορεία ἐξω-
τερική πλευρά αὐτοῦ, κεῖται ἕνα μικρῶν διαστάσεων μονόχωρο ναΰ-
δριο106, ἡ βορεία πλευρά τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ τμῆμα τοῦ τείχους 
τῆς ὀχυρώσεως τῆς Μονῆς αὐτῆς.

Πρόκειται γιά ἕνα ὀρθογωνίου κατόψεως οἰκοδόμημα (ἐσωτ. διαστ. 
7,00 x 4,50 μ.), τό ὁποῖο καλύπτετο μέ κτιστή, ἡμικυλινδρική ὀρο-
φή. Ἡ ἀνατολική αὐτοῦ πλευρά ἐπερατοῦτο σέ μία ἡμικυκλική ἁψί-
δα. Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο ἡ εἴσοδος.

3. Ναΰδριο Β

ΝΑ. τοῦ Καθολικοῦ καί σέ ἀπόσταση 47,00 μ. ἀπό αὐτό, πλησί-
ον τῆς νοτίας πλευρᾶς τῆς ὀχυρώσεως τῆς Μονῆς, διατηροῦνται 
τά οἰ κοδομικά κατάλοιπα ἑνός μικρῶν διαστάσεων οἰκοδομήματος 
(ναΰ δριο Β)107. 

Τοῦτο ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 
4,80 x 2,50 μ.) καί καλύπτετο μέ κτιστή, ἡμικυλινδρική ὀροφή. Ἡ 
ἀνατολική αὐτοῦ πλευρά περατοῦται σέ μία ἡμικυκλική ἁψίδα 
(χορδῆς 2,00 καί βέλους 0,90 μ.). Στό μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς 
τοῦ κυρίως ναοῦ ἠνοίγετο ἡ εἴσοδος.

Ἐσωτερικά καί στίς δύο πλευρές τοῦ ναοῦ ὑπῆρχαν ἀνά δύο τυ-
φλά ἁψιδώματα108, τά ὁποῖα, ἀφ’ ἑνός μέν διασποῦσαν τίς ἐσωτερι-

106. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 69 καί Παράρτημα 4: Ἡ Μονή τοῦ Στύλου 
(τοπογραφικό διάγραμμα) καί Παράρτημα 6, σχ. 22 (κάτοψη). 

107. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 69-70, πίν. 88, Παράρτημα 6, σχ. 24 (κά-
τοψη).

108. Ἰ. Βολανάκης, Ἅγιος Γεώργιος Ἀποδούλου 1976, σ. 28, εἰκ. 1 (κάτοψη).
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κές ἐπιφάνειες τῶν τοίχων, μέ ἀποτέλεσμα τήν αἰσθητική ἀναβάθ-
μιση αὐτῶν, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἐνίσχυαν στατικά τό ὅλον οἰκοδόμημα.

4. Τράπεζα

ΝΑ. τοῦ Καθολικοῦ καί σέ ἀπόσταση 25,00 μ. ἀπό αὐτό, σέ μικρή 
ἀπόσταση ἀπό τή νοτία πλευρά τῆς ὀχυρώσεως τῆς Μονῆς τοῦ 
Στύλου, κεῖται ἕνα ἱκανῶν διαστάσεων οἰκοδόμημα109. Τοῦτο θεω-
ρήθηκε ἀρχικά ὡς χριστιανικός ναός, ὅμως πιθανώτερον φαίνεται, 
ὅτι πρόκειται διά τήν Τράπεζαν τῆς Μονῆς. Αὐτό ὁμοιάζει ὡς πρός 
τήν κάτοψη μέ ἄλλα οἰκοδομήματα Μονῶν τῆς περιοχῆς τοῦ Λά-
τμου, τά ὁποῖα ἐπίσης θά πρέπει νά θεωρηθοῦν ὡς Τράπεζες καί ὄχι 
ὡς ἱεροί ναοί.

Τό οἰκοδόμημα αὐτό ἐμφανίζει κάτοψη σέ σχῆμα Τ (ἐσωτ. διαστ.: 
μῆκος 18,00, μέγιστο πλάτος 9,00 καί ἐλάχιστο πλάτος 5,50 μ.). Ἡ 
ἀνατολική αὐτοῦ πλευρά περατοῦται σέ μία ἡμικυκλική ἁψίδα 
(χορδῆς 4,00 καί βέλους 1,80 μ.). Ἡ νότια καί βόρεια ἐξέχουσα κε-
ραία τοῦ σταυροῦ τῆς κατόψεως ἐχωρίζετο μέ τοίχους, οἱ ὁποῖοι 
ἔβαιναν ἀπό Βορρᾶν πρός Νότον σέ δύο ἐπί μέρους χώρους, πού 
εὑρίσκοντο σέ ἄμεση ἐπικοινωνία μέ τό ἐπίμηκες κλίτος τοῦ οἰκο-
δομήματος. Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς, ἡ ὁποία δέν 
διατηρεῖται, θά ἠνοίγετο ἡ εἴσοδος. Τό οἰκοδόμημα αὐτό, ὅπως 
φανερώνει τό πάχος τῶν τοίχων του, θά καλύπτετο μέ ξύλινη ἀμφι-
κλινή στέγη καί κοῖλα κεραμίδια.

Στό μέσον περίπου τῆς βορείας ἐξωτερικῆς πλευρᾶς τῆς Τράπε-
ζας εἶναι προσκεκολλημένο ἕνα ὀρθογωνίου κατόψεως πρόσκτισμα 
(ἐ σωτ. διαστ. 4,00 x 2,00 μ.), τό ὁποῖο καλύπτετο μέ κτιστή, ἡμικυ-
λινδρική ὀροφή. Τοῦτο χρησίμευε ὡς ὑδατοδεξαμενή καί ἦταν προ-
ορισμένο διά νά δέχεται τά ὄμβρια ὕδατα τῆς ὀροφῆς τῆς Τράπεζας.

Ἡ Ἱερά αὐτή Μονή, ἡ ἐπονομαζομένη «τοῦ Στύλου», στήν ὁποία 
ἐμόνασε καί διετέλεσε Ἡγούμενος ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ νέος (περίπου 
875-955) καί ὅπου ἐγκατεβίωσε καί διετέλεσε Ἡγούμενος ὁ ὅσιος 
Χριστόδουλος (1010-1100), ὁ ἱδρυτής καί κτήτωρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

109. Ὡς γνωστόν, ἡ ἰβηρική χερσόνησος (Πορτογαλία, Ἱσπανία), ἡ νότια 
Γαλλία, ἡ Ἰταλία, ἡ νότια Βαλκανική καί ἡ Ἑλλάδα, ἡ Μικρά Ἀσία (σημερινή 
Τουρκία), τό Ἰράν κ.λπ., κεῖνται σέ μία ζώνη, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ὡς «τό 
μαλακόν ὑπογάστριον» τῆς γῆς. Φαίνεται, ὅτι στό σημεῖο αὐτό ἀκριβῶς δέν ἔχει 
ἀκόμη σταθεροποιηθεῖ ἀρκετά ὁ φλοιός τῆς γῆς, γι’ αὐτό καί λαμβάνουν χώρα 
συχνά, ἀπό τήν ἀρχαιότητα ἕως σήμερα, σεισμοί, πολλές φορές καταστροφικοί. 
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τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς νήσου Πάτμου, ἔφερε τήν 
προσωνυμία «Μονή τοῦ Στύλου», ὄχι ἀπό τήν ὕπαρξη κάποιου στύ-
λου (κίονα), ἐπάνω στόν ὁποῖο θά εἶχε ἀσκητεύσει κάποιος Μονα-
χός110, ἀλλά ἀπό τήν ὕπαρξη ἑνός ὑψηλοῦ καί ἀπότομου, φυσικοῦ 
γρανιτένιου βράχου, κειμένου ἐπάνω ἀκριβῶς ἀπό τή Μονή αὐτή 
καί ὁ ὁποῖος βράχος ὁμοίαζε μέ στύλον (κίονα)111.

ΙΙ. ΤΑ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΩΝ ΕΡΗΜΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΩΝ

Γενικές παρατηρήσεις

Τά ἴχνη τοῦ ἀναχωρητισμοῦ διατηροῦνται σέ ὁλόκληρη τή νότια 
καί δυτική περιοχή τοῦ Λάτμου112. Σπήλαια καί Ἀσκητήρια Ἐρη-
μιτῶν κεῖνται συνήθως πλησίον Μοναστηρίων, ἀπό τά ὁποῖα καί 
ἐξηρτῶντο πνευματικῶς καί ὑλικῶς. Ἀκριβῶς αὐτά, φέρουν κατά 
κανόνα τοιχογραφίες, ἐνῶ ἄλλα, τά ὁποῖα ἦσαν πολύ ἀπομεμακρυ-
σμένα, συνήθως φέρουν μικρῆς ἐκτάσεως καί σημασίας διάκοσμο, ὁ 
ὁποῖος ἀποτελεῖται ἀπό ἐπιγραφές, χαράγματα, σταυρούς ἤ μερικά 
ρητά ἀπό βιβλικά ἤ ἄλλα ἐκκλησιαστικά κείμενα.

Τά σπήλαια αὐτά κεῖνται συνήθως πλησίον ἑνός χειμάρρου ἤ ρυ-
ακιοῦ, τοῦ ὁποίου τό νερό συχνά ρέει ἀθέατο κάτω ἀπό τούς φυσι-
κούς βράχους καί τούς λίθους (κροκάλες) καί μόνον ἀπό ὁρισμένες 
θέσεις εἶναι δυνατόν κάποιος νά τό ἀντλήσει καί νά τό χρησιμοποι-
ήσει γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀτομικῶν του ἀναγκῶν. Σ’ αὐτές 
ἀκριβῶς τίς θέσεις συναντᾶ κανείς συνήθως κλίμακες, οἱ ὁποῖες εἶναι 
σκαλισμένες στούς φυσικούς βράχους τῆς περιοχῆς, προκειμένου νά 
διευκολύνεται, ὅσον αὐτό ἦταν δυνατόν, ἡ πρόσβαση στό νερό, ἡ 

110. Οἱ Μοναχοί αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἀσκήτευαν ἐπάνω σέ κίονες ἤ στύλους, 
ἐκαλοῦντο «Στυλίτες» καί ἐτύγχανον μεγάλου σεβασμοῦ ἐκ μέρους τῶν χριστια-
νῶν πιστῶν. Ἕνας ἀπό αὐτούς ἦταν καί ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Στυλίτης, ὁ ὁποῖος 
ἐπί σαράντα καί ἕξι (46) συναπτά ἔτη ἀσκήτευσε, ζώντας ἐπάνω σέ ἕναν στύλον, 
στό Καλάτ Σεμάν (Κalat Seman) τῆς Συρίας. H. Delehaye, Les Saints Stylites 
1923. Ἀργότερα καί μετά τήν κοίμηση αὐτοῦ, στή θέση αὐτή ἱδρύθηκε ἕνα μεγά-
λων διαστάσεων οἰκοδομικό συγκρότημα, στό κέντρο τοῦ ὁποίου ὑπῆρχε ὁ πε-
ρίφημος στύλος καί τό ὁποῖο γιά μεγάλο χρονικό διάστημα ἀπετέλεσε ἕνα ἀπό 
τά σπουδαιότερα χριστιανικά προσκυνήματα. Γ. Σωτηρίου, Ἀρχαιολογία 1942, σ. 
224, 257, 260-262.

111. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 68-70, πίν. 89-90.
112. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 88.
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ὕπαρξη τοῦ ὁποίου ἦταν ἀπολύτως ἀναγκαία, γιά τήν ἐπιβίωση τῶν 
ἀσκητῶν καί ἐρημιτῶν. Ἡ ζωή τῶν ἀσκητῶν καί ἀναχωρητῶν στίς 
περιοχές αὐτές ἦταν πάρα πολύ σκληρή καί δύσκολη, ἰδιαίτερα κατά 
τήν περίοδο τῶν χειμερινῶν θυελλῶν, στή μανία τῶν ὁποίων ἦσαν 
ἰδιαίτερα ἐκτεθειμένα τά φαράγγια καί οἱ πλαγιές τοῦ ὄρους Λάτμος. 
Σημειωτέον, ὅτι καί σήμερα ἡ ζωή τῶν ἀσκητῶν καί ἀναχωρητῶν 
ὁρισμένων χριστιανικῶν περιοχῶν καί ἰδιαίτερα τοῦ Ἄθωνος (Ἁγίου 
Ὄρους, π.χ. Καρούλια, Καψάλα κ.λπ.) δέν εἶναι πολύ διαφορετική 
ἀπό ἐκείνη τῶν ἀσκητῶν τοῦ Λάτμου κατά τή βυζαντινή ἐποχή.

Γιά ὁρισμένα ἀπό τά σπήλαια καί ἀσκηταριά τῆς περιοχῆς τοῦ 
Λάτμου, ἀρχίζοντας ἀπό ἐκεῖνα τῆς περιοχῆς τῆς Ἡράκλειας, θά 
γίνει λόγος κατωτέρω.

Α) ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀνατολικά τῆς Ἡράκλειας (σημερινό Kapıkırı ) καί σέ ἀπόσταση 
περί τά 45΄ μέ τά πόδια, ἐπάνω ἀπό ἕνα ἀρχαῖο ὀχυρό, τό ὁποῖο 
ἔχει οἰκοδομηθεῖ μέ μεγάλου μεγέθους λιθοπλίνθους, κεῖται ἕνα φυ-
σικό σπήλαιο, τό ὁποῖο ἐξ αἰτίας τῶν ἐντός αὐτοῦ σωζομένων τοι-
χογραφιῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων προέχουσα θέση ἔχουν ἐκεῖνες τοῦ 
χριστολογικοῦ κύκλου, ὀνομάσθηκε «Σπήλαιον τοῦ Χριστοῦ»113. Ἡ 
ἄνοδος πρός τό σπήλαιο αὐτό γίνεται μετά δυσκολίας, ἡ ἐκκίνηση 
ἀρχίζει ἀπό τήν Ἡράκλεια καί ὁ δρόμος βαίνει μέσῳ βραχώδους καί 
θαμνώδους περιοχῆς. Τό σπήλαιο εἶναι μικρῶν διαστάσεων (ἐσωτ. 
διαστ. 6,00 x 4,00 μ. περίπου) καί ἡ εἴσοδος σ’ αὐτό ἀνοίγεται ἐπί 
τῆς δυτικῆς πλευρᾶς του.

Τοιχογραφίες – Εἰκονογραφικό Πρόγραμμα

Στίς ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τοῦ σπηλαίου διατηροῦνται παλαιές 
τοιχογραφίες. Τό εἰκονογραφικό πρόγραμμα ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ἡ ἐσωτερική ἐπιφάνεια τοῦ σπηλαίου αὐτοῦ χωρίζεται σέ δύο 
ζῶνες, ἀπό τίς ὁποῖες οἱ τοιχογραφίες τῆς ἄνω ζώνης διατηροῦνται 
καλύτερα, ἐνῶ ἐκεῖνες τῆς κάτω ζώνης εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον 
κατεστραμμένες.

113. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 89.
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Ἄνω ζώνη:

Στήν ἄνω ζώνη διατηροῦνται σκηνές ἀπό τόν κύκλο τοῦ λεγο-
μένου Δωδεκαόρτου114. Μεταξύ αὐτῶν συγκαταλέγονται καί οἱ ἑξῆς:

1. Γέννηση τοῦ Χριστοῦ

Στή θέση αὐτή εἰκονίζεται ἡ Γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ115, ὅπως 
αὐτή διαμορφώθηκε στή βυζαντινή εἰκονογραφία μετά τήν Εἰκονο-
μαχία. Στό κέντρο τῆς συνθέσεως καί ἐντός βραχώδους σπηλαίου 
εἰκονίζεται ἡ Θεοτόκος ἀνακεκλιμένη διαγωνίως, ἀριστερά τῆς 
ὁποίας παρίσταται τό Θεῖον Βρέφος, κείμενον στή φάτνη116. 

Ἄνωθεν τῆς Θεοτόκου διατηρεῖται ἡ γραπτή ἐπιγραφή: «Μ(ΗΤΗ)Ρ 
Θ(Ε)ΟΥ», ἐνῶ ἄνωθεν τοῦ Χριστοῦ διατηρεῖται ἡ ἐπιγραφή: 
«Ι(ΗCΟΥ)C Χ(ΡΙCΤΟ)C». Πίσω ἀπό τή φάτνη εἰκονίζονται δύο ζῶα, 
ἤτοι: βοῦς καί ὄνος117.

Ἄνω καί ἀριστερά παρίσταται ὁ Ὕμνος τῶν Ἀγγέλων καί ἄνω 
καί δεξιά ὁ Εὐαγγελισμός τῶν ποιμένων. Κάτω καί ἀριστερά εἰκο-
νίζεται ὁ μνήστωρ Ἰωσήφ καθήμενος καί «διαπορῶν». Κάτω καί 
δεξιά παρίσταται τό Λουτρόν. Ἀριστερά καί στό μέσον εἰκονίζετο 
ἡ Προσκύνηση τῶν Μάγων, ἀπό τήν ὁποία διετηρήθη μόνον ἕνας 
ἐκ τῶν τριῶν Μάγων. Ἄνω καί στό μέσον τῆς συνθέσεως διατη-
ρεῖται ἡ γραπτή ἐπιγραφή: «Η Χ(ΡΙCΤ)ΟΥ ΓΕΝΝΗCΙC». 

2. Ἡ Βάπτιση

Μετά τή Γέννηση παρίσταται ἡ Βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
στόν Ἰορδάνη ποταμό, ὑπό τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου118. Στόν 
κάθετο ἄξονα τῆς συνθέσεως εἰκονίζεται ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὁλόσω-

114. Στό λεγόμενο Δωδεκάορτο περιλαμβάνονται συνήθως οἱ ἑξῆς συνθέσεις: 
1) Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, 2) Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, 3) Ὑπαπαντή τοῦ Χρι-
στοῦ, 4) Βάπτιση, 5) Μεταμόρφωση, 6) Ἔγερση τοῦ Λαζάρου, 7) Βαϊοφόρος,  
8) Σταύρωση, 9) Ἀνάσταση (Εἰς ᾍδου Κάθοδος), 10) Ἀνάληψη, 11) Πεντηκοστή, 
12) Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. 

115. Ματθ. 1, 18-25 καί Ματθ. 2, 1-6. Λουκ. 2, 1-20. Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ, 
Ἑρμηνεία 1909, σ. 86. Πρβλ. M. Bissinger, Kreta 1995, σ. 288, πίν. 24: Κυριακο-
σέλια, ναός Ἁγίου Νικολάου. 

116. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 89 καί σ. 215-219, πίν. VI, 1.
117. Πρβλ. Ἡσαΐαν Α΄, 3: «Ἔγνω βοῦς τὸν κτησάμενον καὶ ὄνος τὴν φάτνην 

τοῦ κυρίου αὐτοῦ. Ἰσραὴλ δὲ μὲ οὐκ ἔγνω καὶ ὁ λαός μου οὐ συνῆκεν».
118. Ματθ. 3, 13-17. Μάρκ. 1, 9-11. Λουκ. 3, 21-22. Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ, 

Ἑρμηνεία 1909, σ. 88-89.
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μος, ὄρθιος, τελείως γυμνός, στραμμένος πρός τά ἀριστερά, ὡς πρός 
τόν θεατή119. Τά πόδια Του εἶναι τοποθετημένα χιαστί, πρός ἀπό-
κρυψη τῆς αἰδοῦς. Ἄνωθεν Αὐτοῦ διατηρεῖται ἡ γραπτή ἐπιγραφή: 
«Ι(ΗCΟΥ)C Χ(ΡΙCΤΟ)C».

Ἀριστερά παρίσταται ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ὁλόσωμος, 
στραμμένος πρός τό κέντρον. Ἐπιθέτει τό δεξί του χέρι ἐπί τῆς 
κεφαλῆς τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ μέ τό ἀριστερό κρατεῖ συνεπτυγμένον 
εἰ λητάριον. Δεξιά καί στό μέσον εἰκονίζονται τρεῖς Ἄγγελοι ὁλόσω-
μοι, «σεβίζοντες»120, στραμμένοι πρός τό κέντρον.

Ἄνωθεν τῆς κεφαλῆς τοῦ Χριστοῦ ὑπερίπταται τό Ἅγιον Πνεῦμα 
«ὡσεί περιστερά»121. Στό βάθος τῆς συνθέσεως καί ἑκατέρωθεν τοῦ 
Ἰορδάνου ποταμοῦ παρίστανται σχηματοποιημένα βουνά. Ἄνω καί 
στό μέσον τῆς συνθέσεως διατηρεῖται ἡ γραπτή ἐπιγραφή: «Η ΒΑ-
ΠΤΗCΙC».

3. Ἡ Σταύρωση

Στόν κάθετο ἄξονα τῆς συνθέσεως παρίσταται ὁ Ἰησοῦς Χριστός 
ἐπί τοῦ σταυροῦ122. Τό σῶμα Του εἶναι σχεδόν τελείως γυμνόν, φέ-
ρει μόνο τό κολόβιον, ἤτοι βραχύ ὕφασμα, τό ὁποῖον καλύπτει τήν 
αἰδώ. Ἄνωθεν τῆς κεφαλῆς Αὐτοῦ διατηρεῖται ἡ γραπτή ἐπιγραφή: 
«Ι(ΗCΟΥ)C Χ(ΡΙCΤΟ)C».

Κάτω καί ἀριστερά, ὡς πρός τόν θεατή, παρίσταται ἡ Θεοτόκος 
ὁλόσωμη, στραμμένη πρός τόν Ἐσταυρωμένον. Τό πρόσωπό της 
καί ἡ ὅλη στάση της φανερώνουν συγκρατημένη λύπη. Ἐπάνω ἀπό 
τό κεφάλι της ὑπάρχει ἡ γραπτή ἐπιγραφή: «Μ(ΗΤΗ)Ρ Θ(Ε)ΟΥ».

Δεξιά, ὡς πρός τόν θεατή, εἰκονίζεται ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεο-
λόγος, ὁλόσωμος, στραμμένος πρός τόν Χριστόν. Μέ τό δεξί του 
χέρι στηρίζει τό κεφάλι του, τό ὁποῖο κλίνει ἐλαφρῶς πρός τά κάτω, 
σέ ἔνδειξη λύπης. Μέ τό ἀριστερό του χέρι φέρει συνεπτυγμένον 
εἰλητάριον. Στό βάθος τῆς συνθέσεως παρίστανται τά τείχη τῆς 

119. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 89, πίν. VI, 1. 
120. Οἱ Ἄγγελοι ἔχουν καλυμμένα τά χέρια των μέ τά ἄκρα τῶν ἐνδυμάτων των. 

Αὐτή ἡ στάση προέρχεται ἀπό τό τυπικόν τῆς Αὐλῆς στά Ἀνάκτορα τῆς Κωνσταν-
τινουπόλεως, ὅπου δέν ἐπετρέπετο νά πλησιάσει κάποιος τόν Αὐτοκράτορα μέ τά 
χέρια ἀκάλυπτα. Ἡ κάλυψη αὐτή τῶν χεριῶν ἐγίνετο ἀφ’ ἑνός μέν γιά λόγους ἀσφα-
λείας, ἀφ’ ἑτέρου δέ ὑποδηλοῦσε σεβασμόν πρός τό πρόσωπο τοῦ Αὐτοκράτορα.

121. Ματθ. 3, 16.
122. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 89, πίν. VII, 1.
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πόλεως Ἱερουσαλήμ, σέ ἔνδειξη, ὅτι ἡ Σταύρωση ἔλαβε χώραν ἐκτός 
τῆς πόλεως. Ἄνω καί ἀριστερά εἰκονίζεται ὁ δίσκος τοῦ ἡλίου καί 
ἄνω καί δεξιά ἡ σελήνη, διά τῶν ὁποίων ὑποδηλώνεται, ὅτι ὁλόκλη-
ρη ἡ κτίση συμπάσχει.

Ἄνωθεν τῆς παραστάσεως αὐτῆς διατηρεῖται ἡ γραπτή ἐπιγρα-
φή: «Η CΤΑΥΡΩCΙC». 

4. Ἡ Ἀνάσταση (Ἡ Κάθοδος τοῦ Χριστοῦ στόν ᾍδη)

Στή συνέχεια καί σύμφωνα μέ τή βυζαντινή εἰκονογραφία, παρί-
σταται ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, διά τῆς Καθόδου Αὐτοῦ στόν 
ᾍδη123. Στό κέντρο τῆς συνθέσεως καί ἐντός σπηλαιώδους ἀνοίγμα-
τος εἰκονίζεται ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὁλόσωμος, ὄρθιος, φέρων ποδή-
ρη, χειριδωτόν χιτῶνα καί ἱμάτιον. Μέ τό δεξί Του χέρι ἐγείρει τούς 
Πρωτοπλάστους τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἤτοι τόν Ἀδάμ καί τήν 
Εὔα, οἱ ὁποῖοι ἐξέρχονται ἀπό σαρκοφάγο, ἐνῶ μέ τό ἀριστερό 
φέρει σταυρό ἀναστάσεως.

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἵσταται θριαμβευτής ἐπί τῶν συντριβεισῶν 
πυλῶν τοῦ ᾍδου, τοῦ ὁποίου τό κράτος Ἐκεῖνος κατήργησεν. Ὁ 
ᾍδης εἰκονίζεται κάτω καί ἀριστερά προσωποποιημένος.

Δεξιά, ὡς πρός τόν θεατή, εἰκονίζονται οἱ Δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης καί ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. Στό βάθος τῆς συνθέσεως 
παρίσταται βραχῶδες τοπίον. Ἄνω καί στό μέσον τῆς παραστάσε-
ως ὑπάρχει ἡ γραπτή ἐπιγραφή: «Η ΑΝΑCΤΑCΙC».

Κάτω ζώνη:

Στή θέση αὐτή εἰκονίζονται συνολικά ἐννέα (9) Ἅγιοι, ὡς ἐπί τό 
πλεῖστον ἐκκλησιαστικοί Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ὅμως εἶναι ἡμιεξίτηλοι 
ἤ τελείως ἐξίτηλοι, ἀπό τόν χρόνο καί τήν ὑγρασία. Διατηροῦνται 
μόνο λίγα λείψανα, ἤτοι: 

1. Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος Ἀλεξανδρείας
Ἑκατέρωθεν αὐτοῦ διατηρεῖται ἡ ἐπιγραφή: «[Ο ΑΓ(ΙΟC)] ΑΘΑ-

ΝΑCΙΟC». 
2.Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων
Ἑκατέρωθεν αὐτοῦ ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή: «Ο ΑΓΙΟ[C] ΙΩΑΝΝΗΣ 

Ο [Ε]ΛΕΙΜΩΝ».

123. Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ, Ἑρμηνεία 1909, σ. 110. Th. Wiegand, Latmos 
1913, σ. 89, πίν. VII, 2.
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Οἱ ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τοῦ σπηλαίου τοῦ Χριστοῦ καλύφθησαν 
ἀρχικά μέ ἐπίχρισμα (πάχους 0,01-0,03 μ.), στό ὁποῖο εἶχαν ἀναμει-
χθεῖ μικρά τεμάχια ἀπό ἄχυρα καί τοῦτο πρός ἐνίσχυση αὐτοῦ124.

Οἱ τοιχογραφίες αὐτές προέρχονται ἀπό τίς ἀρχές ἤ τό ἥμισυ 
τοῦ 12ου αἰ.125

Β) ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ

Νοτιοδυτικά τοῦ σπηλαίου τοῦ Χριστοῦ καί σέ ἀπόσταση 15΄ 
περίπου μέ τά πόδια, κεῖται τό σπήλαιο τοῦ Παντοκράτορα126. Ἡ 
ὀνομασία τοῦ σπηλαίου ὀφείλεται στό γεγονός, ὅτι ἐντός αὐτοῦ 
εἰκονίζεται ὁ Ἰησοῦς Χριστός στόν τύπο τοῦ Παντοκράτορα. Πρό-
κειται γιά φυσικό σπήλαιο περιορισμένων διαστάσεων (διαστ. 4,00 
x 3,00 μ. περίπου), ἐπί τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ ὁποίου ἀνοίγεται ἡ 
εἴσοδος, πού ὁδηγεῖ ἐντός αὐτοῦ. Κάτω ἀπό τό σπήλαιο αὐτό καί 
σέ βάθος 5,00 μ. κεῖται μιά φυσική κοιλότητα, ἡ ὁποία ἀνοίγεται 
στό βραχῶδες πέτρωμα, πού περιέχει πόσιμο νερό.

Τοιχογραφίες – Εἰκονογραφικό Πρόγραμμα

Οἱ ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τοῦ σπηλαίου αὐτοῦ καλύπτονται μέ 
τοιχογραφίες καλῆς ποιότητας καί σχετικά καλῆς διατηρήσεως127. 
Τό εἰκονογραφικό πρόγραμμα ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ἰησοῦς Χριστός, Παντοκράτωρ

Στό κέντρο ἀκριβῶς τῆς ὀροφῆς τοῦ σπηλαίου καί ἐντός ἐλλει-
ψοειδοῦς δόξης, εἰκονίζεται ὁλόσωμος, ἔνθρονος, μετωπικός ὁ Ἰη-
σοῦς Χριστός, στόν τύπο τοῦ Παντοκράτορα. Ἡ κεφαλή τοῦ Χρι-
στοῦ περιβάλλεται μέ ἔνσταυρο φωτοστέφανο. Τό πρόσωπο τοῦ 
Ἰησοῦ εἶναι ὠοειδές, τό μέτωπο πλατύ καί ὑψηλό, οἱ ὀφθαλμοί ἀμυ-
γδαλωτοί, ἡ μύτη μακρά καί εὐθεία, τό στόμα μικρό, τό γένειο πλα-
τύ καί βραχύ. 

Ὁ Ἰησοῦς φορεῖ ποδήρη, χειριδωτό, ὀρθόσημο, κυανοῦ χρώμα-
τος χιτῶνα καί πορφυρόχρωμο ἱμάτιο. Στά πόδια φέρει σανδάλια. 

124. Σέ ἄλλες περιπτώσεις ἀντί ἀχύρου ἐγίνετο χρήση τριχῶν, συνήθως αἴγας, 
ἐπίσης πρός ἐνίσχυση τοῦ κονιάματος.

125. Ο. Wulff, Malereien von Latmos 1913, σ. 219.
126. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 89-91, πίν. 114 καί πίν. I.
127. O. Wulff, Malereien von Latmos 1913, σ. 191-202.
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Εὐλογεῖ μέ τό δεξί Του χέρι καί κρατεῖ ἀνοικτό κώδικα Εὐαγγελίου 
μέ τό ἀριστερό, τόν ὁποῖο στηρίζει ἐπί τοῦ ἀριστεροῦ Του γόνατος. 
Στόν κώδικα τοῦ Εὐαγγελίου διατηρεῖται τό κείμενο: «ΕΝ ΑΡΧΗ 
ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ…»128.

Ὁ θρόνος, ἐπί τοῦ ὁποίου κάθεται ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι χωρίς 
ἐρεισίνωτον καί ἐρεισίχειρα, ὅμως διάλιθος καί μαργαριτοκόσμητος. 
Ἐπί τοῦ θρόνου ἔχει τεθεῖ προσκεφάλαιον. Τά πόδια τοῦ Χριστοῦ 
πατοῦν ἐπάνω σέ διάλιθο καί μαργαριτοκόσμητο ὑποπόδιο.

Γύρω ἀπό τή δόξα, ἡ ὁποία περιβάλλει ὁλόκληρη τήν παράστα-
ση τοῦ Παντοκράτορα, ὑπάρχει μιά ταινία, ἐντός τῆς ὁποίας δια-
τηρεῖται γραπτή, μεγαλογράμματη ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς: 
«ΑΓΙΟC, [ΑΓΙ]ΟC, ΑΓΙΟC, Κ(ΥΡΙΟ)C ΣΑΒ(Β)ΑΩΘ, ΠΛΗΡΙC Ω ΟΥ-
ΡΑΝΟC [Κ(ΑΙ) Η ΓΗ ΤΗC] ΔΟΞΗC [CΟΥ]»129.

Ἑκατέρωθεν τοῦ Παντοκράτορα παρίσταται ἀνά ἕνας Ἄγγελος 
ὁλόσωμος, ἱπτάμενος. Οἱ δύο αὐτοί Ἄγγελοι, πιθανῶς οἱ Ἀρχάγγε-
λοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ, ὑποβαστάζουν καί μέ τά δύο των χέρια τή 
δόξα, πού περιβάλλει τόν Χριστό.

Ἅγιον Μανδήλιον

Κάτω ἀκριβῶς ἀπό τά πόδια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰκονίζεται τό 
Ἅγιον Μανδήλιον130, ἐπί τοῦ ὁποίου ἔχει ἀποτυπωθεῖ τό πρόσωπον 
Αὐτοῦ.

Σύμβολα Εὐαγγελιστῶν

Ἑκατέρωθεν τοῦ Χριστοῦ παρίστανται τά σύμβολα τῶν τεσσά-
ρων Εὐαγγελιστῶν131, ἤτοι:

128. Ἰω. 1, 1: «Ἐν ἀρχὴ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ Θεὸς 
ἦν ὁ λόγος…».

129. Ἡσαΐας Στ΄, 3: «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ὁ οὐρανὸς 
καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης σου».

130. Α. Grabar, La Sainte Face de Laon, Le Mandylion dans l’art orthodoxe, 
Seminarium Kondakovinum, Prague 1931, σ. 24-31. Ἰ. Βολανάκης, Ἅγιος Γεώρ-
γιος Βαθειακοῦ 1986, σ. 17. 

131. Πρβλ. Ἰεζ. Α΄, 5-6: «Καὶ ἐν τῷ μέσῳ ὡς ὁμοίωμα τεσσάρων ζώων καὶ αὕτη 
ἡ ὅρασις αὐτῶν. Ὁμοίωμα ἀνθρώπου ἐπ’ αὐτοῖς καὶ τέσσερα πρόσωπα τῷ ἑνὶ καὶ 
τέσσαρες πτέρυγες τῷ ἑνί…». Καί Ἰεζ. Α΄, 10: «Καὶ ὁμοίωσις τῶν προσώπων αὐτῶν 
πρόσωπον ἀνθρώπου καὶ πρόσωπον λέοντος ἐκ δεξιῶν τοῖς τέταρσι καὶ πρόσω-
πον μόσχου ἐξ ἀριστερῶν τοῖς τέταρσι καὶ πρόσωπον ἀετοῦ τοῖς τέταρσι». Πρβλ. 
καί Ἀποκ. 4, 6-8.
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1) Σύμβολον Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου

Ἄνω καί ἀριστερά, ὡς πρός τόν θεατήν, εἰκονίζεται ἕνας Ἄγγε-
λος, ὁ ὁποῖος κρατεῖ κλειστόν κώδικα Εὐαγγελίου.

2) Σύμβολον Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου

Κάτω καί ἀριστερά, ὡς πρός τόν θεατήν, παρίσταται ἕνας πτε-
ρωτός Λέων, φέρων κλειστόν κώδικα Εὐαγγελίου.

3) Σύμβολον Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ

Κάτω καί δεξιά εἰκονίζεται ἕνας πτερωτός βοῦς, ὁ ὁποῖος φέρει 
κλειστόν κώδικα Εὐαγγελίου.

4) Σύμβολον Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου

Ἄνω καί δεξιά παρίσταται ἕνας ἀετός, ὁ ὁποῖος φέρει κλειστόν 
κώδικα Εὐαγγελίου.

Κάτω καί ἀριστερά εἰκονίζεται ἐντός μεταλλίου ὁ ἥλιος προσωπο-
ποιημένος καί κάτω δεξιά ἡ σελήνη, ἐπίσης προσωποποιημένη, φέ-
ρουσα στήν κεφαλή της μήνη καί στό δεξί της χέρι κρατεῖ πυρσόν.

Παναγία Γαλακτοτροφοῦσα

Δεξιά τῆς εἰσόδου τοῦ σπηλαίου καί στήν κάθετο αὐτοῦ πλευρά, 
διατηρεῖται ἡμιεξίτηλος παράσταση τῆς Παναγίας βρεφοκρατού-
σας, στόν τύπο τῆς Γαλακτοτροφούσας132. Ἡ Παναγία εἰκονίζεται 
ὁλόσωμος, ἔνθρονος, μετωπική. Τό Θεῖον Βρέφος παρίσταται νά 
εἶναι ξαπλωμένο ἀναπαυτικά στούς κόλπους τῆς Θεοτόκου καί 
ἐκείνη ἔχει ἀνοίξει τόν κόρφο της καί τοῦ προσφέρει τόν ἀριστερό 
μαστό της, ἀπό τόν ὁποῖον τό Βρέφος θηλάζει.

Σημειωτέον, ὅτι ἡ παράσταση τῆς Θεοτόκου Γαλακτοτροφούσας 
εἶναι ἀρχαιοτάτη. Στήν Κατακόμβη τῆς Πρισκίλλης στή Ρώμη δια-
τηρεῖται παράσταση τῆς Θεοτόκου Γαλακτοτροφούσας133. 

Στή χαρακτηριστική τοιχογραφία τῆς κόγχης τοῦ Ἁγίου Ἱερεμί-
ου τῆς Αἰγύπτου, ἡ Θεοτόκος εἰκονίζεται νά προσφέρει μέ τό ἀρι-

132. Τό πρότυπον τῆς παραστάσεως αὐτῆς εἶναι δυνατόν νά ἀναχθεῖ στήν 
αἰγυπτιακή παράσταση τῆς θεᾶς Ἴσιδος, ἡ ὁποία γαλακτοτροφεῖ τόν θεόν Ὄσι-
ρη. Βλ. Ἄρθρον «Μαρία», ΘΗΕ, τ. 8 (Ἀθῆναι 1966). Στίχοι 688-689. 

133. J. Wilpert, Roemische Katakomben 1903, σ. 21-22 καί σ. 229.
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στερό της χέρι τή θηλή τοῦ δεξιοῦ μαστοῦ της στό στόμα τοῦ Θεί-
ου Βρέφους134.

Ὁ εἰκονογραφικός αὐτός τύπος τῆς Παναγίας ἀπαντᾶ σπάνια. 
Στό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους διατηρεῖται ξύλινη, φορητή εἰκόνα τῆς Παναγίας Γαλακτο-
τροφούσας, πιθανῶς τοῦ 17ου αἰ.

Ἅγιοι

Ἀριστερά τῆς Παναγίας Γαλακτοτροφούσας παρίστανται στη-
θαῖοι, μετωπικοί πέντε (5) Ἅγιοι, ἤτοι:

1) Ἅγιος ἀδιάγνωστος, ὁ ὁποῖος φέρει συνεπτυγμένο εἰλητάριο.
2) Ἰωάννης ὁ Θεολόγος.
3) Ἀπόστολος Ἀνδρέας.
4) Θεόδωρος ὁ Τήρων.
5) Ἑρμογένης, δίπλα ἀπό τόν ὁποῖο διατηρεῖται ἡ γραπτή ἐπι-

γραφή: «Ο ΑΓΙΟC [ΕΡΜΟ]ΓΕΝΗC».
Δεξιά τῆς Θεοτόκου εἰκονίζονται οἱ ἑξῆς Ἅγιοι:
6) Θέκλα, δίπλα ἀπό τήν ὁποία διατηρεῖται ἡ γραπτή ἐπιγραφή: 

«[Η ΑΓΙΑ] ΘΕΚΛΑ».
7) Ἅγιος ἀδιάγνωστος.
8) Κύριλλος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας.

Ἐπιγραφές

Ἑκατέρωθεν τῶν ἀνωτέρω εἰκονιζομένων Ἁγίων ὑπῆρχαν γρα-
πτές, μεγαλογράμματες, ἑλληνικές ἐπιγραφές, τά γράμματα τῶν 
ὁποίων ἦσαν ἐρυθρά, γραμμένα ἐπάνω σέ λευκόν βάθος. Ἡ δεξιά 
κείμενη ἐπιγραφή εἶναι σχεδόν τελείως κατεστραμμένη καί μόνο 
ἐλάχιστα γράμματα διατηροῦνται ἀπό αὐτήν.

Ἡ ἀριστερά κείμενη ἐπιγραφή διατηρεῖται σέ κάπως καλύτερη 
κατάσταση. Αὐτήν εἶδε κατά τό ἔτος 1765 ὁ διάσημος Ἄγγλος Πε-
ριηγητής Richard Chandler135, τήν ἀντέγραψε καί ἀργότερα τή δη-
μοσίευσε. Αὐτή ἀποτελεῖται ἀπό δώδεκα (12) στίχους καί ἔχει σέ 
μεταγραφή ὡς ἑξῆς:

«Ὑπέρ εὐχίς / κ(αί) σωτερίας / Γεοργίου / Ὑποδιακ(όνου) / κ(αί) 

134. Κ. Καλοκύρης, «Μαρία - Εἰκονογραφία», ΘΗΕ, τ. 8 (Ἀθῆναι 1966). Στίχοι 
688-689.

135. R. Chandler, Inscriptiones I, σ. 18 (CIG, IV, 8861).
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τόν γονέ / [ων α]ὐτοῦ /, [Ἠ]λίας ἐκα(λ) /λιέργισεν / τό [εὐκτή]ριον 
/ δ[απάναις αὐτοῦ …..]τιν / κ(αί) [τῶ]ν, κοπι / [όντων]»136.

Καί σέ ἀποκατάσταση τοῦ κειμένου αὐτοῦ:

«Ὑπέρ εὐχῆς καί σωτηρίας Γεωργίου Ὑποδιακόνου καί τῶν γο-
νέων αὐτοῦ, Ἠλίας ἐκαλλιέργησεν τό εὐκτήριον, δ[απάναις αὐτοῦ...]
τιν, καί τῶν κοπιόντων».

Σύμφωνα, μέ ὅσα ἀναφέρονται στήν ἐπιγραφή αὐτή, ὁ Ὑποδιά-
κονος Γεώργιος ἐμερίμνησε γιά τή διαμόρφωση τοῦ σπηλαίου αὐτοῦ 
σέ ναΰδριο καί τήν εἰκονογράφηση αὐτοῦ, γιά τή σωτηρία αὐτοῦ 
καί τῶν γονέων του. Ὁ Ἠλίας ἦταν ὁ συντονιστής τοῦ ὅλου ἔργου, 
ὁ ὁποῖος δαπάνησε χρήματα γιά τήν ἐκτέλεση τῶν διαφόρων ἐργα-
σιῶν, ἔχοντας τή βοήθεια καί ἄλλων.

Ὑπολείπεται ἀκόμη ἕνα μικρό τμῆμα τῆς ὀροφῆς τοῦ σπηλαίου, 
ὅπου ἡ εἴσοδος τῶν ὀμβρίων ὑδάτων δημιούργησε χαμηλοῦ βάθους 
αὐλακώσεις ἐπάνω στήν ἐπιφάνεια τοῦ φυσικοῦ βράχου, ὁ ὁποῖος 
ἀποτελεῖται ἀπό γρανίτη καί ἀλλοίωσε τίς τοιχογραφίες, πού εἰκονί-
ζοντο ἐκεῖ. Διακρίνονται οἱ ἑπόμενες ἐπιγραφές, οἱ ὁποῖες συνόδευαν 
τούς Ἁγίους, πού εἰκονίζοντο στό τμῆμα αὐτό τοῦ σπηλαίου, ἤτοι:

1) «[ΑΓΙΟC] ΑΘ[ΑΝΑCΙΟC]»
2) «ΑΠΟCΤΟΛΟC ΠΑΥΛΟC»
3) «[ΕΥΑΓΓΕΛΙCΤΗC] ΜΑΡΚΟC»
4) «[ΕΥΑΓΓΕΛΙCΤΗC] ΛΟΥΚΑC». 

Σέ τοῖχο τοῦ σπηλαίου εἶναι ἐντοιχισμένο τμῆμα μαρμαρίνου 
ἀρχιτεκτονικοῦ μέλους (διαστ. 0,97 x 0,44 μ.), τό ὁποῖο προέρχεται 
ἀπό τήν πλάκα ἡλιακοῦ Ὡρολογίου βυζαντινῆς ἐποχῆς, ἐπί τῆς 
ὁποίας διακρίνονται ἐγχάρακτα τά ἑξῆς γράμματα: «Α, Β, Γ, Δ, Ε, 
ΣΤ, Ζ, Η….». Αὐτά προφανῶς ἐδήλωναν τίς ὧρες τῆς ἡμέρας.

Ἡ γραφή τῶν σωζομένων ἐπιγραφῶν στό σπήλαιο τοῦ Παντο-
κράτορα εἶναι ἁπλούστερη καί περισσότερο στρωτή, συγκρινόμενη 
πρός ἐκείνην τοῦ Πατμιακοῦ Κώδικα ἀριθμ. 33 (Ὁμιλίες τοῦ Ἁγίου 
Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ), τοῦ ἔτους 942 μ.Χ. καί ἀσφαλῶς 
ἀρχαιότερη. Διά τοῦτο καί οἱ τοιχογραφίες αὐτές τοῦ σπηλαίου τοῦ 
Παντοκράτορα θά πρέπει νά χρονολογηθοῦν στίς ἀρχές τοῦ 10ου 
αἰ. μ.Χ.137

136. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 91.
137. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 96.
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Γ) ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Σέ ἀπόσταση 45΄ περίπου μέ τά πόδια ἀπό τό σπήλαιο τοῦ Χρι-
στοῦ καί περνώντας κάποιος ἀπό βραχώδη καί δύσβατη περιοχή, 
φθάνει στήν εἴσοδο ἑνός εὐρύχωρου σπηλαίου, τό ὁποῖο ἀνοίγεται 
σέ ἕναν ὄγκο, ἀποτελούμενο ἀπό μεγάλου μεγέθους βράχους σκλη-
ροῦ γρανίτη. Πρόκειται γιά τό λεγόμενο σπήλαιο τοῦ Σταυροῦ138.

Στίς ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τοῦ σπηλαίου αὐτοῦ διατηροῦνται 
λείψανα γραπτοῦ διακόσμου, ἀποτελουμένου ἀπό ἐρυθροῦ χρώμα-
τος σταυρούς, ἐπάνω σέ λευκό βάθος. Ἐπίσης διακρίνονται ὁρισμέ-
νες ἡμιεξίτηλες ἐπιγραφές. Εἰδικότερα, μεταξύ ἄλλων διατηροῦνται 
καί τά ἑξῆς:

1) Σταυρός ἀνισοσκελής, ὁ ὁποῖος ἐγγράφεται ἐντός ἐλλειψοει-
δοῦς πλαισίου, οἱ κεραῖες τοῦ ὁποίου εἶναι πεπλατυσμένες στά ἄκρα 
αὐτῶν.

2) Σταυρός ἰσοσκελής, τοῦ ὁποίου ἐπίσης οἱ κεραῖες εἶναι πε-
πλατυσμένες στά ἄκρα των.

3) Σταυρός ἀνισοσκελής, ὁ ὁποῖος στηρίζεται ἐπάνω σέ μιά βάση 
(συνολικό ὕψος, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς βάσεως αὐτοῦ 0,40 
μ.). Ἀπό τίς δύο ὁριζόντια τοποθετημένες κεραῖες τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ 
κρέμανται ἀπό ἁλυσίδες τά ἀποκαλυπτικά γράμματα: Α καί Ω139.

Ἑκατέρωθεν τῆς ἄνω καί κάθετα τοποθετημένης κεραίας τοῦ 
σταυροῦ διατηρεῖται ἡ γραπτή, δίστιχη ἐπιγραφή: «CΤΑΥΡΟC + / 
ΤΥΦΛΟΝ ΩΔΙΓΟC». Ἤτοι: «Σταυρός + / τυφλῶν ὁδηγός».

4) Ἐκτενής γραπτή ἐπιγραφή:

Δίπλα ἀκριβῶς ἀπό τόν προηγούμενο σταυρό διατηρεῖται μιά 
γραπτή, μεγαλογράμματη, ἡμιεξίτηλος ἐπιγραφή (ὕψος 0,21 καί 
πλά τος 0,31 μ.), ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπό δεκατέσσερις (14) στίχους 
καί ἔχει ὡς ἑξῆς:

«+ ΑΚΡΙΔΕC Α[Ι]C ΙΩΑΝΝ[ΗC Ε]ΤΡΕΦΕΤΟ ΟΥ ΖΩΑ ΕΙ
CΙΝ ΩC ΤΙΝΕC ΕΙΟΝΤΕ ΑΜΑΘΩΝ. KANΘAΡOIC
AΠEOIKΩTA MH ΓEN[ΟΙΤΟ]. TOIΔ…I Λ AKΡEMON[EC]

138. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 91-92, 115-116. 
139. Ἀποκ. 1, 8: «Ἐγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν 

καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ Παντοκράτωρ».
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BOTANΩΝ ΦΥΤΟ[Ν]--- Ν ΟΥ ΠΟΑ ΤΩ[Δ] ECΤΙ
ΤΟ ΜΕΛΙ ΤΟ ΑΓΡΙΩΝ ΑΜ—Ι--- ΑΓΡΙΟΝ ΟΙ--------
Π[ΑΡΑ] ΜΕΛΙCCΩΝ ΑΓΡΙΩΝ . ΙΕΝΟΝΤΙ Π
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ---Ν--- Ν----- ΥΟ--------------------
ΤΙΝ ΥΠΕΡ[ΒΟΛΗΝ] Λ------------------------------Ε
Δ[ΙΗ]Γ[ΟΥΝΤΑΙ] -----------------------------------------Μ
Ν----------ΗΝ-----------ΛΡ--------------ΝΟΣ
Ι-----ΙΙ ΙΚ Γ---Τ-------------------------------+
-ΠΓ-- ΤΗΝ CΤΕΝΗ[Ν ΠΥΛΗΝ]----------
ΕΘΗΚΑC ΥΠΕΡ ΑΥΤΗC--------------------Ι
ΘΕΩ, [ TΩ ΚΥΡΙΩ ΗΜΩΝ ΔΟΞΑ], ΑΜΗΝ».

Τό κείμενον αὐτό εἶναι δυνατόν νά μεταγραφεῖ, μέ ὁρισμένες 
διορθώσεις καί συμπληρώσεις, ὥστε νά δίδει νόημα, ὡς ἑξῆς:

«+ Ἀκρίδες, α[ι]ς Ἰωάννη[ς ἐ]τρέφετο, οὐ ζῶα εἰ-
σιν, ὡς τινές εἴονται ἀμαθῶν. Κανθάροις
ἀπεοικώτα, μή γένοιτο. Ἀκρέμον[ες]
βοτάνων φυτόν, οὐ πόα [αὐ]τῶ[ν] ἔστι.
Τό μέλι τό ἄγριον ἄμ---- ἄγριον οἱ
π[αρά] μελισσῶν ἀγρίον -------ιένοντι π-
κατά τόν σ-------------------------
τήν ὑπερ[βολήν] λ-------------ε
δ(ιη)γοῦν[ται]---------------------
ν----------ην---------λρ----------νος
ι-------ιι------ικγτ----------------- +
-γ τήν στενή[ν Πύλην]-------------
[ἔ]θηκας ὑπέρ αὐτῆς---------------
Θεῷ,[ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν δόξα]. Ἀμήν».
Τό κείμενον τῆς ἐκτενοῦς αὐτῆς ἐπιγραφῆς ἀναφέρεται στόν 

Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο, ὁ ὁποῖος ζοῦσε στήν ἔρημο τοῦ Ἰορ-
δάνου καί ἐτρέφετο μέ ἀκρίδες καί μέλι ἄγριον140. Διευκρινίζεται, ὅτι 
ὑπό τήν ἔκφραση «ἀκρίδες», δέν πρέπει νά ἐννοήσουμε ζῶα, ἀλλά 
τούς ἀκρέμονες τῶν φυτῶν.

140. Ματθ. 3, 4: «Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης… ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ μέλι 
ἄγριον». Μάρκ. 1, 6: «Καὶ ἦν Ἰωάννης ἐνδεδυμένος… καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι 
ἄγριον».
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Ὁ τρόπος τῆς ζωῆς τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου παραλληλίζε-
ται πρός τόν τρόπο τῆς ζωῆς τῶν Ἐρημιτῶν καί Ἀσκητῶν, οἱ ὁποῖοι 
ζοῦσαν στά σπήλαια τοῦ ὄρους τοῦ Λάτμου.

Δ) ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Βόρεια τῆς Ἡράκλειας καί σέ ἀπόσταση περίπου τεσσάρων (4) 
ὡρῶν μέ τά πόδια, στό ἐπάνω τμῆμα μιᾶς κοιλάδας, παρά τόν ποτα-
μό GÖkkayaÇay, κεῖται τό σπήλαιον τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων141.

Ἡ πρόσβαση στό σπήλαιο εἶναι δυνατή μόνον διά μέσου ἑνός 
πάρα πολύ ἀπότομου καί ἀπόκρημνου βράχου, ὥστε εἶναι κανείς 
ἀναγκασμένος, νά διέλθει ἀνυπόδητος ἐπάνω ἀπό αὐτόν τόν βράχο 
καί ἀναρριχώμενος στήν ἐπιφάνεια αὐτοῦ, νά κατορθώσει νά φθάσει 
μέχρι τήν εἴσοδο τοῦ σπηλαίου καί νά εἰσέλθει σ’ αὐτό.

Τό ἐσωτερικό τοῦ σπηλαίου εἶναι περιορισμένων διαστάσεων 
(διαστ. 3,50 x 2,00 μ. περίπου). Οἱ ἐσωτερικές ἐπιφάνειες αὐτοῦ 
καλύπτονται μέ ἐπίχρισμα λευκοῦ χρώματος (πάχους 0,01-0,03 μ.). 
Σέ ὕψος 0,70 μ. ἀπό τοῦ δαπέδου τοῦ σπηλαίου ἁπλώνεται μιά ζώνη, 
ἡ ὁποία φέρει γραπτό διάκοσμο, πού μιμεῖται ὀρθομαρμάρωση. 
Εἰδικότερα περιλαμβάνει ἀπομιμήσεις μαρμαρίνων πλακῶν χρώμα-
τος ἐρυθροῦ, φαιοῦ καί κιτρίνου.

Κτητορική ἐπιγραφή 

Ἐπάνω ἀπό τή ζώνη αὐτή ἁπλώνεται μιά ταινία ἐρυθροῦ χρώμα-
τος (πλάτους 0,10 μ.), ἄνωθεν τῆς ὁποίας κεῖται μιά ζώνη (μήκους 
0,35 καί πλάτους 0,12 μ.), ἐντός τῆς ὁποίας διατηρεῖται γραπτή, 
μεγα λογράμματη, ἑλληνική, δίστιχη, κτητορική ἐπιγραφή (ὕψος 
γραμμ. 0,12 μ.). Τά γράμματα εἶναι χρώματος ἐρυθροῦ, γραμμένα 
ἐπάνω σέ λευκόν βάθος.

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή εἶναι κολοβή, ἐπειδή λείπει τμῆμα ἀπό τήν 
ἀρχή της, ἔχει δέ ὡς ἑξῆς:

«1/ [ +ΕΠΙ ΔΕΙΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙ]ΩΤΑΤΟΥ ΗΜΩΝ ΕΠΙCΚΟΠ(ΟΥ), 
ΕΧΡΙCΘΗ Κ(ΑΙ) ΕΓΡΑΦΗ ΤΟ ΕΥΚΤΙΡΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩ(Ν) ΑΠΟ-
CΤΟΛΩΝ. Ο(ΝΟΥΦΡΙΟΥ) + Μ(Ο)Ν(ΑΧΟΥ)

2/ [Κ(ΑΙ) ΤΩΝ ΟΙΚΙΩ(Ν). ΑΜΗΝ»142.

141. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 92-93.
142. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 117.
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Ἤτοι, σέ μεταγραφή, μέ διόρθωση τῶν ὀρθογραφικῶν λαθῶν:

«1/ [Ἐπί δεῖνα, τοῦ Ἁγι]ωτάτου ἡμῶν Ἐπισκόπου, ἐχρίσθη κ(αί) 
ἐγράφη τό εὐκτήριον τῶν Ἁγίω(ν) Ἀποστόλων. Ὀ(νουφρίου) + Μ(ο)
ν(αχοῦ)

2/ [κ]αί) τῶν οἰ]κ(ε)ίων. Ἀμήν». 
Στήν ἀρχή τῆς ἐπιγραφῆς αὐτῆς ἀνεγράφετο τό ὄνομα τοῦ Ἐπι-

σκόπου, ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ ὁποίου ἐχρίσθηκε καί ἁγιογραφήθηκε 
τό σπήλαιο αὐτό, ἀτυχῶς ὅμως αὐτό δέν διατηρεῖται143.

Ἐπάνω ἀκριβῶς ἀπό τήν ἐπιγραφή αὐτή ἀρχίζει νά καμπυλώνε-
ται ἡ ὀροφή τοῦ σπηλαίου. Ἀριστερά τῆς εἰσόδου τοῦ σπηλαίου 
αὐτοῦ παρίσταται ἕνας ἀνισοσκελής, καστανόχρωμος σταυρός, οἱ 
κεραῖες τοῦ ὁποίου εἶναι πεπλατυσμένες στά ἄκρα αὐτῶν. Ἡ κάτω 
κεραία εἶναι μακρύτερη τῶν ὑπολοίπων τριῶν κεραιῶν αὐτοῦ, οἱ 
ὁποῖες εἶναι ἴσες μεταξύ των144. Ὁ σταυρός αὐτός εἶναι διάλιθος καί 
ἐγγράφεται ἐντός ἑνός κύκλου (διαμ. 0,40 μ.). Ἀπό τό κέντρο τοῦ 
σταυροῦ ἐκκινοῦν ὀκτώ (8) φωτεινές ἀκτίνες. Ὁ σταυρός αὐτός 
στηρίζεται σέ φυτικό, ἰσχυρῶς σχηματοποιημένο διακοσμητικό.

Δεξιά τῆς εἰσόδου τοῦ σπηλαίου παρίσταται ἐπίσης σταυρός 
(ὕψους 1,00 μ.), ἀπό τόν ὁποῖο διατηρεῖται μόνον τό ἄνω ἥμισυ. Οἱ 
κεραῖες τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ εἶναι πεπλατυσμένες στά ἄκρα. Ἀπό τό 
κέντρον τοῦ σταυροῦ ἐκκινοῦν ἀκτίνες χρώματος βαθέος ἐρυθροῦ.

Ἕνας τρίτος σταυρός (ὕψους 0,60 μ.) εἰκονίζεται ἐντός τοῦ σπη-
λαίου καί ἐπάνω ἀκριβῶς ἀπό τήν εἴσοδο αὐτοῦ145.

Ἡ ὀροφή τοῦ σπηλαίου φέρει πλούσιο διάκοσμο, ὁ ὁποῖος περι-
λαμβάνει ποικιλία σχημάτων καί θεμάτων146. Μεταξύ αὐτῶν συγ κα-
ταλέγονται καί τά ἑπόμενα: ἰσοσκελεῖς σταυροί, οἱ ὁποῖοι ἐγγράφονται 

143. Δέν εἶναι βέβαιον, ἐάν ἡ μή διατήρηση τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἐπισκόπου εἶναι 
τυχαία ἤ σκόπιμη. Σέ ὁρισμένες περιπτώσεις καί ἐάν κάποιος ἀπό τούς μεταγενέ-
στερους ἐνοίκους τοῦ σπηλαίου εἶχε κάποιο πρόβλημα ἤ ἀντίθεση πρός τόν ἀνα-
φερόμενο Ἐπίσκοπο, θά μποροῦσε νά ἀπαλείψει τό ὄνομα αὐτοῦ. Αὐτό συνέβαινε 
ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων καί ἐξακολουθεῖ δυστυχῶς νά συμβαίνει καί σήμερα. Οἱ 
Ρωμαῖοι σέ ὁρισμένες περιπτώσεις ἐπέβαλαν τήν ποινή τῆς «Memoriae da mna tio», 
ἤτοι κατεδίκαζαν κάποιους, πολλές φορές καί αὐτοκράτορες, στήν ἀπάλειψη τῶν 
ὀνομάτων αὐτῶν ἀπό ἀφιερωτικές ἤ ἀναμνηστικές ἐπιγραφές κ.λπ. 

144. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 93, πίν. 118.
145. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 93, πίν. 119.
146. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 93, πίν. 120.
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σέ κύκλους, καρδιόσχημα φύλλα κισσοῦ147, ἐπίσης φύλλα κισσοῦ, πού 
περιβάλλονται ἀπό ἕλικες, ἰσχυρῶς σχηματοποιημένα ἄνθη κ.λπ. Ἡ 
μορφή καί τό σχῆμα τῶν γραμμάτων τῶν σωζομένων ἐντός τοῦ σπη-
λαίου αὐτοῦ ἐπιγραφῶν, ὁμοιάζουν πρός τή γραφή τοῦ Πατμιακοῦ 
Κώδικα ἀριθμ. 267 (περιέχει κείμενο τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ Λα-
τρηνοῦ, τοῦ ἔτους 1096 μ.Χ.). Συνεπῶς οἱ τοιχογραφίες τοῦ σπηλαίου 
αὐτοῦ χρονολογοῦνται πιθανῶς στά τέλη τοῦ 11ου αἰ.148

Ε) ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΒΑ. ΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

ΒΑ. τῆς Ἡράκλειας εὑρίσκεται ἕνα σπήλαιο, τό ὁποῖο κεῖται σέ 
βραχώδη καί δύσβατη περιοχή. Ὁ δρόμος, πού ὁδηγεῖ σ’ αὐτό εἶναι 
δαιδαλώδης. Τό σπήλαιο αὐτό εἶναι εὐρύχωρο καί ἔχει δύο εἰσόδους. 
Τά μοναδικά λείψανα, τά ὁποῖα διατηροῦνται ἐντός τοῦ σπηλαίου 
αὐτοῦ καί τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό τήν ἐποχή τῆς κατοικήσεώς 
του ἀπό Ἐρημίτες, Ἀναχωρητές καί Ἀσκητές, εἶναι τά ἑπόμενα:

1) Γραπτή ἐπιγραφή

Πρόκειται γιά μιά μεγαλογράμματη, τετράστιχη ἐπιγραφή. Τά 
γράμματα εἶναι χρώματος ἐρυθροῦ καί τό βάθος λευκό. Ἡ ἐπιγρα-
φή αὐτή ἔχει ὡς ἑξῆς:

«ΘΕΩΦΥΛΑΚΤΕ
ΑΝΑΣΤ(Α) ΚΑ(ΤΑ)
ΝΟΕΙΣΟΝ ΑΓΙ(ΟΝ) ΟΡΟΣ.
[Α]Μ[Η]Ν»149.
Ἤτοι σέ μεταγραφή καί μέ διόρθωση τῶν ὀρθογραφικῶν ἀβλε-

πτημάτων: «Θεοφύλακτε,/ἀνάστ(α), κα(τα)/νόησον, Ἅγι(ον) Ὄρος./ 
[Ἀ]μ[ή]ν».

2) Τρεῖς σταυροί.

ΣΤ) ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ KARACAHAYIT

Βόρεια τοῦ Karacahayıt κεῖται μιά κοιλάδα μέ φυλλοβόλα δέν-
δρα, ἡ ὁποία διαρρέεται ἀπό ἕνα ρυάκι. Σ’ αὐτήν διατηροῦνται λίγα 

147. Ἡ ἐπίσημος βοτανολογική ὀνομασία τοῦ φυτοῦ αὐτοῦ εἶναι: Κισσός ὁ 
ἑλικτικός (Hedera helix).

148. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 96.
149. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 94, πίν. 121.
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οἰκοδομικά λείψανα, τά ὁποῖα πιθανῶς ἀνήκουν σέ μιά παλαιά μι-
κρή Βυζαντινή Μονή.

Ἀνατολικά τῆς θέσεως αὐτῆς καί σέ ἱκανή ἀπόσταση ἀπεκαλύ-
φθη ἕνα δεύτερον, πολύ ἐνδιαφέρον καί σχετικά εὐρύχωρο σπήλαιο 
(ἐσωτ. διαστ. 7,00 x 3,50 καί ὕψους 2,80 μ.). Οἱ ἐσωτερικές ἐπιφά-
νειες αὐτοῦ καλύπτοντο ἀρχικά μέ τοιχογραφίες, οἱ ὁποῖες ὅμως 
ἦσαν κατεστραμμένες. Μόνο πολύ λίγα λείψανα ἀπό αὐτές διετη-
ρήθησαν, ὅπως π.χ.: τμῆμα ἀπό τό φωτοστέφανο ἑνός Ἁγίου, ὁρι-
σμένες γραμμές κ.λπ. 

Ἀπό τά πολύ λίγα αὐτά λείψανα, τά ὁποῖα διετηρήθησαν, συνά-
γεται τό συμπέρασμα, ὅτι ἐπρόκειτο γιά τοιχογραφίες μετρίας ποιό-
τητας καί λαϊκῆς τεχνοτροπίας, συγκρινόμενες πρός ἐκεῖνες τοῦ 
σπηλαίου τοῦ Παντοκράτορα καί τοῦ σπηλαίου τοῦ Στύλου150.

Ζ) TO ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ,  
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟΥ

Πρόκειται γιά ἕνα σπήλαιο, τό ὁποῖο ἀνοίγεται ἀνάμεσα σέ βρά-
χους ἀπό σκληρό, καστανόχρωμο γρανίτη καί κεῖται σέ μιά ἀπό-
κρημνη φάραγγα (βάθους 60,00 μ.). Ἡ εἴσοδος ἀνοίγεται στή ΝΑ. 
πλευρά αὐτοῦ καί ἡ ὁποία παλαιότερα ἦταν ἀσφαλισμένη μέ μικρό 
τοῖχο, κτισμένο πρός τήν πλευρά τοῦ κρημνοῦ.

Μερικές βαθμίδες κλίμακας, οἱ ὁποῖες εἶναι σκαλισμένες ἐπί τοῦ 
φυσικοῦ βράχου, ὁδηγοῦν στήν ἀρχή τῆς προσβάσεως στό σπήλαι-
ον. Ἀκολούθως ὑπάρχει κάθετος βράχος (ὕψους 2,50 μ.), ὥστε πα-
λαιότερα, γιά νά φθάσει κάποιος στήν εἴσοδο τοῦ σπηλαίου, ἔπρε-
πε προηγουμένως νά χρησιμοποιήσει κινητή, βοηθητική κλίμακα 
(ἀνεμόσκαλα). Σ’ αὐτό τό σπήλαιο ἔζησε καί ἀσκήτευσε ὁ Ἅγιος 
Παῦλος ὁ νέος (περίπου 875-955). 

Οἱ ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τοῦ σπηλαίου αὐτοῦ καλύπτονται μέ 
ἐπίχρισμα (πάχους 0,01-0,03 μ.), ἐντός τοῦ ὁποίου ἀναμείχθηκαν 
μικρά τεμάχια ἀχύρου, ὥστε αὐτό νά γίνεται ἰσχυρότερο. 

Τοιχογραφίες – Εἰκονογραφικό Πρόγραμμα

Ἐντός τοῦ σπηλαίου διετηρήθησαν καλῆς ποιότητας τοιχογρα-
φίες151. Τό εἰκονογραφικό πρόγραμμα ἔχει ὡς ἑξῆς:

150. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 94.
151. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 94-96, πίν. ΙΙ – V. 
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Ὀροφή

Α) Σκηνές τοῦ Δωδεκαόρτου

Στό μέσον τῆς ὀροφῆς τοῦ σπηλαίου παρίστανται ὁρισμένες 
σκη  νές ἀπό τόν κύκλο τοῦ λεγομένου Δωδεκαόρτου, ἤτοι:

1) Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου

Στή θέση αὐτή παρίσταται ἡ σκηνή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου152. Δεξιά, ὡς πρός τόν θεατή, εἰκονίζεται ὁ Ἀρχάγγελος Γα-
βριήλ153, ὁλόσωμος, ὄρθιος, σέ κίνηση, στραμμένος πρός τά ἀριστε-
ρά, ἀτενίζοντας τήν Παναγία, ἡ παράσταση τῆς ὁποίας δέν διετη-
ρήθη154. Δεξιά τοῦ Ἀρχαγγέλου διατηρεῖται ἡ γραπτή ἐπιγραφή: «Ο 
ΑΡΧ(ΩΝ) ΓΑΒΡΙΗΛ».

Ἄνωθεν καί στό μέσον τῆς συνθέσεως ὑπάρχει ἡ γραπτή ἐπιγρα-
φή: «Ο ΧΕΡΕΤΙCΜΟC»155.

2) H Γέννηση τοῦ Χριστοῦ 

Ἀκολούθως εἰκονίζεται ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ156. Στό κέντρο τῆς 
συνθέσεως παρίσταται τό σπήλαιο τῆς Γεννήσεως στή Βηθλεέμ157. 
Ἀριστερά, ὡς πρός τόν θεατή, εἰκονίζεται ἡ Θεοτόκος, κείμενη ἡμια-
νακεκλιμένη διαγωνίως καί δεξιά τό Θεῖον Βρέφος, σπαργανωμένο 
καί κείμενο ἐντός τῆς φάτνης τῶν ἀλόγων. Πίσω ἀπό τή φάτνη 
παρίσταται βοῦς καί ὄνος158. 

152. Λουκ. 1, 26-38: «...καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε· χαῖρε, κεχα-
ριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν...».

153. Εἶναι ἀξιοσημείωτον, ὅτι ἀργότερα ἐπεκράτησε στή βυζαντινή ἁγιογρα-
φία ἡ συνήθεια, στήν παράσταση τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ὁ μέν Ἀρχάγγελος Γαβριήλ 
νά εἰκονίζεται ἀριστερά, ὡς πρός τόν θεατή, ἡ δέ Θεοτόκος δεξιά. Ἐδῶ παρατη-
ρεῖται ἀκριβῶς τό ἀντίθετον.

154. Th. Wiegand, Latmos 1913, πίν. ΙΙΙ, 4.
155. Ἐπίσης σέ παλαιές τοιχογραφίες τῶν σπηλαιωδῶν ναῶν τῆς Καππαδο-

κίας καί στήν παράσταση τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἀπαντᾶ ἡ ἐπιγραφή: 
«Ο ΧΑΙΡΕΤΙCΜΟC», ἀντί τοῦ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙCΜΟC ΤΗC ΘΕΟΤΟΚΟΥ», πού 
ἐπεκράτησεν ἀργότερα.

156. Ματθ. 1, 18-25: «...ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ 
καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ,...» καί Ματθ. 2, 1-6. Λουκ. 2, 1-20. Διο-
νύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ, Ἑρμηνεία 1909, σ. 86.

157. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 95, πίν. ΙΙΙ, 3.
158. Ἡσαΐας Α΄, 3: «Ἔγνω βοῦς τὸν κτησάμενον καὶ ὄνος τὴν φάτνην τοῦ 

κυρίου αὐτοῦ, Ἰσραὴλ δὲ μὲ οὐκ ἔγνω καὶ ὁ λαός μου οὐ συνήκεν». 
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Ἄνω καί ἀριστερά εἰκονίζεται ὁ Ὕμνος τῶν Ἀγγέλων, δεξιά ὁ 
Εὐαγγελισμός τῶν Ποιμένων καί κάτω καί ἀριστερά ὁ Ἰωσήφ «δια-
πορῶν». Κάτω καί δεξιά παρίσταται ἡ σκηνή τοῦ Λουτροῦ.

Ἄνω καί στό μέσον τῆς συνθέσεως διατηρεῖται ἡ γραπτή ἐπιγρα-
φή: «Η ΓΕΝΝΗCΙC». 

3) Ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Χριστοῦ

Στή συνέχεια παρίσταται ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Χριστοῦ159. Στό κέν-
τρο τῆς συνθέσεως εἰκονίζεται μιά Τράπεζα, ἡ ὁποία καλύπτεται μέ 
πολυτελή ποδέα. Ἐπάνω σ’ αὐτή κεῖται κλειστός κώδικας βιβλίου. 
Ἄνωθεν τῆς Τραπέζης παρίσταται κιβώριον160.

Δεξιά, ὡς πρός τόν θεατή, εἰκονίζεται ὁλόσωμος, ὄρθιος, στραμ-
μένος πρός τά ἀριστερά, ὁ Δίκαιος Συμεών, πού φέρει στά χέρια του 
τό Θεῖον Βρέφος, τό Ὁποῖον κρατεῖ μέ τό δεξί Του χέρι συνεπτυγ-
μένο εἰλητάριο. Ἄνωθεν τοῦ Συμεών διατηρεῖται ἡ γραπτή ἐπιγρα-
φή: «Ο [ΔΙΚΑΙΟC] ΣΥΜΕΩΝ». 

Πίσω ἀκριβῶς ἀπό τόν Συμεών παρίσταται ἡ Προφῆτις Ἄννα161. 
Εἰκονίζεται ὁλόσωμη, ὄρθια, στραμμένη πρός τό κέντρον τῆς συνθέ-
σεως. Ἔχει ὑψώσει τό δεξί της χέρι καί δεικνύει πρός τόν οὐρανόν. Μέ 
τό ἀριστερό της χέρι κρατεῖ ἀνεπτυγμένο, ἐνεπίγραφο εἰλητάριο, ἐπί 
τοῦ ὁποίου διατηρεῖται ἐπιγραφή σέ πέντε στίχους, πού ἔχει ὡς ἑξῆς: 

« +ΤΟΥΤΟ ΤΟ 
ΒΡΕΦΟC
ΟΥΡΑΝΟΝ
Κ(ΑΙ) ΓΗΝ ΕCΤΕ
ΡΕΩCΕΝ»162.

Ἀριστερά τοῦ κιβωρίου, ὡς πρός τόν θεατή, παρίσταται ἡ Θεο-

159. Λουκ. 2, 22-39. Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ, Ἑρμηνεία 1909, σ. 87.
160. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 95, πίν. ΙV, 2.
161. Λουκ. 2, 36-38: «Καὶ ἦν Ἄννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς 

Ἀσήρ· αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα ἔτη μετὰ ἀνδρὸς ἑπτὰ ἀπὸ 
τῆς παρθενίας αὐτῆς, καὶ αὐτὴ χήρα ὡς ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων, ἣ οὐκ ἀφί-
σταντο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσι λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν· καὶ 
αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ Θεῷ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσι τοῖς 
προσδεχομένοις λύτρωσιν ἐν Ἱερουσαλήμ…».

162. Ἰ. Βολανάκης, Ἅγιος Γεώργιος Βαθειακοῦ 1986, σ. 29. Στό εἰλητάριον τῆς 
Προφήτιδος Ἄννης ἀναγράφεται τό κείμενον: «Τοῦτον τὸ βρέφος οὐρανὸν καὶ 
γῆν ἐστερέωσε». Βλ. ἐπίσης: Ἰ. Βολανάκης, Ἅγιος Γεώργιος Ἀποδούλου 1976, σ. 
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τόκος ὁλόσωμη, ὄρθια, στραμμένη πρός τό κέντρον. Ἄνωθεν αὐτῆς 
διατηρεῖται ἡ ἐπιγραφή: «Μ(ΗΤΗ)Ρ Θ(ΕΟ)Υ». Ὄπισθεν τῆς Θεοτό-
κου παρίσταται ὁ μνήστωρ Ἰωσήφ, ὄρθιος, στραμμένος πρός τό 
κέντρον καί φέρων ζεῦγος περιστερῶν. Τό βάθος τῆς συνθέσεως 
καταλαμβάνουν τελείως συμβατικά διάφορα ἀρχιτεκτονήματα.

Ἄνω καί στό μέσον τῆς συνθέσεως ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή: 
«+ Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ».

4) Ἡ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ

Ἀκολούθως παρίσταται ἡ Βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν Ἰορ-
δάνη ποταμό, ὑπό τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου163. Στόν κάθετο 
ἄξονα τῆς συνθέσεως εἰκονίζεται ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὁλόσωμος, 
ὄρθιος, μετωπικός, ἱστάμενος ἐντός τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ164. Τό 
σῶμα Του εἶναι στραμμένο πρός τά ἀριστερά, ὡς πρός τόν θεατή. 
Τά πόδια Του εἶναι τοποθετημένα χιαστί, κατά τρόπον ἀφύσικον, 
πρός ἀπόκρυψη τῆς αἰδοῦς. Ὁ Χριστός εὐλογεῖ μέ τό δεξί Του χέρι, 
ἐνῶ ἐκτείνει τό ἀριστερό πρός τά κάτω. Τό κεφάλι Του περιβάλλε-
ται μέ ἔνσταυρο φωτοστέφανο. Ἄνωθεν Αὐτοῦ ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή: 

«Ι(ΗCΟΥ)C Χ(ΡΙCΤΟ)C». 
Ἀριστερά, ὡς πρός τόν θεατή, παρίσταται ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ 

Πρόδρομος. Εἰκονίζεται ὁλόσωμος, ὄρθιος, στραμμένος πρός τό 
κέντρο. Ἔχει ἐπιθέσει τό δεξί του χέρι ἐπί τῆς κεφαλῆς τοῦ Ἰησοῦ. 
Πίσω ἀπό τόν Ἰωάννη εἰκονίζεται ἕνα δένδρο καί στή βάση αὐτοῦ 
ἕνας πέλεκυς. Ἄνωθεν τοῦ Ἰωάννου διατηρεῖται ἡ ἐπιγραφή:

«Ο Α[ΓΙΟC] ΙΩ(ΑΝΝΗC) Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟC».
Δεξιά, ὡς πρός τόν θεατή, εἰκονίζονται τρεῖς Ἄγγελοι ὁλόσωμοι, 

ὄρθιοι, στραμμένοι πρός τό κέντρο, «σεβίζοντες». Ἄνωθεν τοῦ Χρι-
στοῦ παρίσταται τό Ἅγιον Πνεῦμα ὡς περιστερά165. 

Κάτω καί ἀριστερά εἰκονίζεται ὁ Ἰορδάνης ποταμός προσωπο-
ποιημένος, σύμφωνα μέ ἑλληνιστικά πρότυπα. Ἄνω καί στό μέσον 
τῆς συνθέσεως διατηρεῖται ἡ ἐπιγραφή: 

«+ Η Χ(ΡΙCΤΟ)Υ ΒΑΠΤΗCΙC».

31. Στό εἰλητάριον τῆς Προφήτιδος Ἄννης ἀναγράφονται τά ἑξῆς: « + Τοῦτον 
τὸ πεδήον, ὃ καὶ βρέφος ὑπάρχη, οὐρανὸν καὶ γῆν ἐστερέοσεν».

163. Ματθ. 3, 13-17. Μάρκ. 1, 9-11. Λουκ. 3, 21-22. Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ, 
Ἑρμηνεία 1909, σ. 88-89.

164. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 95, πίν. ΙV, 3.
165. Ματθ. 3, 16.
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5) Ἡ Μεταμόρφωση

Στή συνέχεια παρίσταται ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ 
ὄρους Θαβώρ166. Ὑπό τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου ἀναφέρεται: 
«Καὶ μεθ’ ἡμέρας ἐξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκω-
βον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος 
ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν...»167. 

Ἡ σύνθεση ἀπαρτίζεται ἀπό δύο ζῶνες168, ἤτοι:

Ἄνω ζώνη:

Στόν κάθετο ἄξονα τῆς συνθέσεως εἰκονίζεται ὁ Ἰησοῦς Χριστός 
ἐντός ἐλλειψοειδοῦς δόξας. Παρίσταται ὁλόσωμος, ὄρθιος, μετωπι-
κός, ἱστάμενος σέ μία κορυφή τοῦ ὄρους Θαβώρ169. Φέρει ποδήρη, 
χειριδωτό χιτῶνα καί ἱμάτιον. Μέ τό δεξί Του χέρι εὐλογεῖ, ἐνῶ μέ τό 
ἀριστερό κρατεῖ συνεπτυγμένο εἰλητάριο. Ἑκατέρωθεν τῆς κεφαλῆς 
αὐτοῦ διατηρεῖται ἡ γραπτή ἐπιγραφή: «Ι(ΗCΟΥ)C Χ(ΡΙCΤΟ)C».

Δεξιά τοῦ Χριστοῦ παρίσταται ὁ Προφήτης Ἠλίας, ὡς ἐκπρό-
σωπος τῶν Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Εἰκονίζεται ὁλόσω-
μος, ὄρθιος, φέρων ποδήρη, χειριδωτόν χιτῶνα καί πλούσια πτυ-
χούμενον ἱμάτιον. Εἶναι στραμμένος πρός τό κέντρο καί ἔχει ὑψω-
μένα τά χέρια του σέ στάση δεήσεως. Ἑκατέρωθεν τῆς κεφαλῆς 
αὐτοῦ διατηρεῖται ἡ ἐπιγραφή: «Ο ΠΡΟΦ(ΗΤΗC) ΙΛΗΑΣ». 

Ἀριστερά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰκονίζεται ὁ Προφήτης Μωυσῆς, 
ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Νόμου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Παρίσταται 
ὁλόσωμος, ὄρθιος, στραμμένος πρός τό κέντρο. Φέρει ποδήρη, χει-
ριδωτόν χιτῶνα καί ἱμάτιον. Ἔχει ὑψωμένο τό δεξί του χέρι σέ στά-
ση ὁμιλίας, ἐνῶ μέ τό ἀριστερό βαστάζει τίς πλάκες τοῦ Νόμου. 
Ἑκατέρωθεν τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ διατηρεῖται ἡ γραπτή ἐπιγραφή: 

«Ο ΠΡΟΦ(ΗΤΗC) ΜΩΪCΙC». 

166. Ματθ. 17, 1-9. Μάρκ. 9, 2-8. Λουκ. 9, 28-36. Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ, 
Ἑρμηνεία 1909, σ. 97.

167. Ματθ. 17, 1.
168. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 95, πίν. ΙV, 4.
169. Στά Εὐαγγέλια δέν ἀναφέρεται τό ὄνομα τοῦ ὄρους, ἐπί τοῦ ὁποίου 

ἔλαβε χώραν ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ. Ὅμως ἀπό πολύ ἐνωρίς ἐπεκράτησε 
ἡ ἄποψη, ὅτι αὐτή ἔλαβε χώραν ἐπί τοῦ ὄρους Θαβώρ. Σημειωτέον, ὅτι ἡ ὀνο-
μασία «Θαβώρ, τό» εἶναι ἀρχαιοτάτη καί ἐτυμολογικά σχετίζεται πρός τό ὄρος 
«Ἀτάβυρος» ἤ «Ἀταβύριον ὄρος» τῆς νήσου Ρόδου καί πρός τό ὄρος «Ταῦρος» 
τῆς Δυτικῆς Μικρᾶς Ἀσίας (σημερινῆς Τουρκίας).
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Κάτω ζώνη:

Στήν κάτω ζώνη τῆς συνθέσεως εἰκονίζονται οἱ τρεῖς Ἀπόστολοι, 
ἤτοι ὁ Πέτρος, ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης, οἱ ὁποῖοι συνόδευαν τόν 
Χριστό καί ὑπῆρξαν μάρτυρες τῆς Μεταμορφώσεως Αὐτοῦ. Ἤτοι 
(ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά): 1) Ἀπόστολος Πέτρος, γονυκλινής 
καί στραμμένος πρός τόν Χριστό, 2) Ἀπόστολος Ἰωάννης, ἔχει πέ-
σει πρηνής ἐπί τοῦ βραχώδους ἐδάφους καί 3) Ἀπόστολος Ἰάκωβος, 
ἔχει πέσει ἐπίσης ἐπάνω στό ἔδαφος.

Ἄνω καί στό μέσον τῆς παραστάσεως αὐτῆς διατηρεῖται ἡ γρα-
πτή ἐπιγραφή: «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩCΙC». 

Β) Θεομητορικός κύκλος

Στή συνέχεια εἰκονίζονται σκηνές ἀπό τόν λεγόμενο «Θεομητο-
ρικόν κύκλον», οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν στό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου, ἤτοι:

1. Τά Εἰσόδια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Πρόκειται γιά τήν παράσταση τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία 
σέ ὁρισμένες περιπτώσεις ἐπιγράφεται καί ὡς: «Τά Ἁγία τῶν Ἁγίων»170. 
Ἡ σύνθεση αὐτή προέρχεται ἀπό τά Ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια171.

Στόν κάθετο ἄξονα τῆς συνθέσεως εἰκονίζεται μιά Τράπεζα, ἄνω-
θεν τῆς ὁποίας ὑπάρχει Κιβώριον. Μπροστά ἀπό τήν Τράπεζα 
ὑπάρχει χαμηλό τέμπλο, ἀποτελούμενο ἀπό θωράκια καί πεσσούς, 
τό ὁποῖο χωρίζει τά Ἅγια τῶν Ἁγίων ἀπό τόν κυρίως ναό. Στό μέ-
σον τοῦ τέμπλου ὑπάρχει μιά κλειστή, δίφυλλη θύρα. Πρόκειται γιά 
ἀπομίμηση τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τῶν παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν.

Δεξιά, ὡς πρός τόν θεατή, εἰκονίζεται ὁ Ἀρχιερεύς Ζαχαρίας, ὁλό-
σωμος, ὄρθιος, φέρων τήν ἐπίσημον ἀρχιερατική στολή αὐτοῦ. 
Εἶναι στραμμένος πρός τό κέντρο καί ὑποδέχεται τήν Παναγία. 
Ἄνωθεν τῆς κεφαλῆς τοῦ Ἀρχιερέως διατηρεῖται ἡ ἐπιγραφή: 

«ΖΑΧΑΡΙΑC». 
Πίσω ἀκριβῶς ἀπό τόν Ζαχαρία παρίσταται μιά κλίμακα, πού 

ὁμοιάζει μέ κλίμακα παλαιοχριστιανικοῦ ἄμβωνα, ἐπί τῶν βαθμίδων 
τῆς ὁποίας κάθεται ἡ νεαρά Παναγία καί δέχεται ἄρτον, πού τῆς 
προσκομίζει ἕνας Ἄγγελος.

170. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 95, πίν. ΙV, 1.
171. Πρωτευαγγέλιον Ἰακώβου, 8, 1.
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Ἀριστερά, ὡς πρός τόν θεατή, εἰκονίζονται οἱ γονεῖς τῆς Πανα-
γίας, ἤτοι οἱ Θεοπάτορες Ἰωακείμ καί Ἄννα, οἱ ὁποῖοι φέρουν τή 
θεόπαιδα Μαριάμ στόν ναό τοῦ Κυρίου. Αὐτῶν προπορεύεται ἡ 
Παναγία, ἡ ὁποία ἔχει ὑψωμένα τά χέρια της σέ στάση δεήσεως. 
Πά νω ἀπό τό κεφάλι τῆς Παναγίας διατηρεῖται ἡ ἐπιγραφή: 

«Μ(Η ΤΗ)Ρ Θ(ΕΟ)Υ».
Ἡ Παναγία ἀκολουθεῖται ἀπό ἑπτά (7) νεαρές κόρες, τίς φίλες 

της, οἱ ὁποῖες φέρουν πλούσια καί πολυτελῆ ἐνδύματα.
Πάνω ἀπό τήν παράσταση αὐτή ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή: 
«+ ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ». 

2. Θεοτόκος, ἡ Ὀξεία Ἀντίληψις

Κάτω ἀπό τήν παράσταση τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ 
εἰκονίζεται ἡ Θεοτόκος ὁλόσωμος, ἔνθρονος, μετωπική, βρεφοκρα-
τοῦσα172. Φορεῖ ποδήρη, χειριδωτό, καστανόχρωμο χιτῶνα καί βα-
θυπόρφυρο ἱμάτιο. Ὁ θρόνος ἐπί τοῦ ὁποίου κάθηται δέν φέρει 
ἐρεισίνωτον, οὔτε ἐρεισίχειρα καί εἶναι μαργαριτοκόσμητος. Ἡ Πα-
ναγία στηρίζει τά πόδια της σέ ὑποπόδιο, ἐπίσης μαργαριτοκόσμη-
το. Ἑκατέρωθεν τῆς κεφαλῆς τῆς Παναγίας διατηρεῖται ἡ γραπτή, 
δίστιχη ἐπιγραφή:

«Μ(ΗΤΗ)Ρ [Θ(ΕΟ)Υ] / Η ΟΞ(Ε)ΙΑ ΑΝΤΗΛΗΨΙC», ἤτοι: «Μήτηρ 
Θεοῦ, / ἡ ὀξεία ἀντίληψις»173. 

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀπεικονίζεται ὡς Παιδίον. Φέρει ποδήρη, χει-
ριδωτό χιτῶνα καί πλούσια πτυχούμενο ἱμάτιο. Ἡ κεφαλή Του πε-
ριβάλλεται μέ ἔνσταυρο φωτοστέφανο. Εὐλογεῖ μέ τό δεξί Του χέρι 
καί κρατεῖ συνεπτυγμένο εἰλητάριο μέ τό ἀριστερό. Ἑκατέρωθεν τῆς 
κεφαλῆς αὐτοῦ ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή: «Ι(ΗCΟΥ)C Χ(ΡΙCΤΟ)C». 

Ἀριστερά, ὡς πρός τόν θεατή, παρίσταται ὁλόσωμος, ὄρθιος, 
στραμμένος πρός τή Θεοτόκο, ὁ Ἅγιος Παῦλος, ὁ νεώτερος (περί-
που 875-955). Τό πρόσωπό του εἶναι ὠοειδές, τό κεφάλι φαλακρό, 
οἱ ὀφθαλμοί ἀμυγδαλωτοί, ἡ μύτη μακριά καί εὐθεία, τό στόμα μι-

172. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 95, πίν. ΙΙ καί πίν. ΙΙΙ, 1.
173. Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι τά ἐπίθετα, τά ὁποῖα σχετίζονται πρός τό πρόσω-

πο τῆς Παναγίας εἶναι πολυάριθμα. Τ. Ἀθ. Γριτσόπουλος, «Μαρία – Τά ἐπίθετα», 
ΘΗΕ, τ. 8 (Ἀθῆναι 1966), στίχοι 709-713. Ὁ γράφων ἀσχολήθηκε κατά τά τελευταῖα 
ἔτη μέ τή συλλογή ἐπιθέτων, ἀναφερομένων στήν Παναγία καί μέχρι τώρα αὐτά 
ὑπερβαίνουν τά ἑκατό (100). Τό ἐπίθετο «Ἡ ὀξεία ἀντίληψις» εἶναι ἀνάλογο κατά 
τή σημασία πρός τά ἐπίθετα τῆς Παναγίας: «Γοργοεπήκοος, Ὑπακοή» κ.λπ.
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κρό, τό γένειον πλατύ καί μακρύ. Ὁ Ἅγιος Παῦλος φέρει ποδήρη, 
χειριδωτόν χιτῶνα, ἀνάλαβον174 καί εἶδος ἐπενδύτου. Ἔχει ὑψωμένα 
τά χέρια του στό ὕψος τῶν ἀγκώνων σέ στάση δεήσεως. Ἑκατέρω-
θεν τῆς κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ νεωτέρου διατηρεῖται ἡ 
γραπτή ἐπιγραφή: «Ο ΑΓ(ΙΟC) ΠΑΥΛΟC, Ο ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΑ-
ΤΡΟΥC».

Ἀριστερά τῆς Θεοτόκου εἰκονίζετο ὁλόσωμος, στραμμένος πρός 
τό κέντρο, ἕτερος Ἅγιος, ἀπό τόν ὁποῖο διατηρεῖται μόνον μικρό 
τμῆμα ἀπό τό φωτοστέφανο αὐτοῦ. Πιθανῶς παρίστατο ὁ Ἀπόστο-
λος Παῦλος175 ἤ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος.

Ἡ μορφή τῶν γραμμάτων τῶν ἐπιγραφῶν, οἱ ὁποῖες διατηροῦνται 
στό σπήλαιο τῆς Μονῆς τοῦ Στύλου, ὁμοιάζει πρός ἐκείνη τοῦ Πα-
τμιακοῦ Κώδικα ἀριθμ. 267 (ἔγγραφον τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου, τοῦ 
ἔτους 1096), ἀπό τό ὁποῖο συνάγεται, ὅτι οἱ τοιχογραφίες αὐτές προ-
έρχονται πιθανῶς ἀπό τά τέλη τοῦ 11ου αἰώνα176. 

Γ) Ἅγιοι

Ἐκτός ἀπό τίς διάφορες συνθέσεις τοῦ λεγομένου Δωδεκαόρτου 
καί τοῦ Θεομητορικοῦ κύκλου, στό σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ 
νεωτέρου τῆς Μονῆς τοῦ Στύλου, παρίσταντο ἐπίσης καί διάφοροι 
Ἅγιοι. Αὐτοί, λόγῳ τοῦ χρόνου, τῆς ὑγρασίας καί ἄλλων παραγόν-
των εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἡμιεξίτηλοι ἤ τελείως κατεστραμμένοι. 
Μεταξύ αὐτῶν διακρίνονται καί οἱ ἑξῆς:

Ὁμάδα ἕξι (6) Ἁγίων

Κάτω ἀπό τήν παράσταση τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου εἰκονί-
ζονται ἕξι (6) Ἅγιοι, ὁλόσωμοι, ὄρθιοι, μετωπικοί177, ἤτοι:

174. Ἀνάλαβος, ὁ: Πρόκειται γιά τεμάχιον ὑφάσματος, συνήθως μαύρου χρώμα-
τος, σχήματος ὀρθογωνίου (μήκους περίπου 1,00 μ. καί πλάτους περίπου 0,40 μ.), 
στήν ἐμπροθία ἐπιφάνεια τοῦ ὁποίου ἔχουν γραφεῖ ἤ κεντηθεῖ σταυροί, διάφορα 
ἀποτρεπτικά σύμβολα καί συντομογραφίες, ὅπως: «Ι(ΗCΟΥ)C Χ(ΡΙCΤΟ)C ΝΙΚΑ, 
Θ(ΕΟΥ) Θ(ΕΑ) Θ(ΕΙΟΝ) Θ(ΑΥΜΑ), Ε(ΛΕΝΗ) Ε(ΥΡΕΝ) Ε(ΛΕΟΥΣ) Ε(ΡΕΙΣΜΑ), 
Τ(ΟΠΟC) Κ(ΡΑΝΙΟΥ) Π(ΑΡΑΔΕΙCΟC) Γ(ΕΓΟΝΕN)» κ.λπ. Ὁ Ἀνάλαβος κρέμαται 
ἀπό τοῦ τραχήλου καί φέρεται κατάσαρκα ἀπό τούς Μεγαλόσχημους Μοναχούς. 
Αὐτός καλύπτει τό στέρνον καί μέρος τῆς κοιλιακῆς χώρας. Οἱ Μεγαλόσχημοι ὑπό-
σχονται νά διάγουν αὐστηρότερη ζωή, ἀπό ἐκείνη τῶν λοιπῶν Μοναχῶν. 

175. O. Wulff, Μalereien von Latmos 1913, σ. 205.
176. O. Wulff, Malereien von Latmos 1913, σ. 214.
177. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 206, πίν. V, 2.
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1) Παντελεήμων ὁ ἰαματικός
2) Κοσμᾶς
3) Δαμιανός
4) Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος
5) Δημήτριος ὁ Μυροβλύτης
6) Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης.

Τρεῖς Ἱεράρχες

Στή συνέχεια παρίστανται τρεῖς Ἅγιοι Ἱεράρχες178, ἤτοι (ἀπό ἀρι-
στερά πρός τά δεξιά):

1) Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
2) Μέγας Βασίλειος
3) Γρηγόριος Νύσσης.

Ἅγιοι

Ἀκολούθως εἰκονίζονται οἱ Ἅγιοι:
1) Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
Παρίσταται ἐντός μεταλλίου, στηθαῖος, μετωπικός179. Εὐλογεῖ μέ 

τό δεξί του χέρι καί κρατεῖ κλειστόν κώδικα Εὐαγγελίου μέ τό ἀρι-
στερό. Ἑκατέρωθεν αὐτοῦ διατηρεῖται ἡ γραπτή ἐπιγραφή: 

«Ο ΑΓΙΟC ΓΡΗΓΟΡΙΟC Ο ΘΕΟΛΟΓΟC».

2) Συμεών ὁ Στυλίτης
Δίπλα ἀπό τόν Γρηγόριο τόν Θεολόγο εἰκονίζεται ὁ Συμεών ὁ 

Στυλίτης180, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀνέλθει ἐπάνω σέ στύλον, ὅπου καί ἀσκή-
τευσε ἐπί σαράντα (46) ἔτη.

3) Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας
Διατηρεῖται ἡ γραπτή ἐπιγραφή: « [Ο ΑΓΙΟC] ΙΓΝΑΤΙΟC».

4) Φωτεινός
Διατηρεῖται ἡ γραπτή ἐπιγραφή: « [Ο ΑΓΙΟC Φ]ΩΤ(Ε)ΙΝΟC».

Ἡ Κοίμηση τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ νέου

Κάτω ἀπό τήν παράσταση τῆς βαπτίσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 

178. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 204, πίν. V, 3.
179. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 95, πίν. V, 4.
180. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 95, πίν. V, 4.
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διατηρεῖται μιά πολυπρόσωπη σύνθεση, στήν ὁποία ἀπεικονίζεται 
ἡ Κοίμηση τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ νέου181.

Στόν ὁριζόντιο ἄξονα τῆς συνθέσεως παρίσταται ἡ σορός τοῦ 
Ἁγίου Παύλου τοῦ νέου, ἡ ὁποία κεῖται ὕπτια ἐπάνω σέ μία ψάθα 
ἁπλωμένη στό ἔδαφος. Ὁ Ἅγιος Παῦλος εἶναι ἐνδεδυμένος μέ τά 
μοναχικά του ἐνδύματα καί ἔχει σταυρωμένα τά χέρια του καί το-
ποθετημένα ἐπί τοῦ στήθους. Πίσω του ὑπάρχει μιά ἀναμμένη λαμ-
πάδα, ἡ ὁποία στηρίζεται σέ ἕνα κηροπήγιο. Ἄνω καί στό μέσον 
εἰκονίζεται ἕνας Ἄγγελος, ὁ ὁποῖος μεταφέρει τήν ψυχή τοῦ Ἁγίου 
Παύλου, πού ὁμοιάζει μέ βρέφος, στόν οὐρανό.

Ἀριστερά, ὡς πρός τόν θεατή καί πίσω ἀκριβῶς ἀπό τήν κεφαλή 
τοῦ Ἁγίου Παύλου ἵσταται μιά μορφή ἱερωμένου, ὁ ὁποῖος φαίνεται 
νά ἀναγινώσκει ἀπό κώδικα βιβλίου. Πίσω του παρίστανται δύο 
ἀκόμη ἡλικιωμένοι Μοναχοί.

Δεξιά, ὡς πρός τόν θεατή, παρίστανται πέντε Μοναχοί διαφόρων 
ἡλικιῶν, ὁ πρῶτος ἀπό τούς ὁποίους φαίνεται νά κλίνει τόν αὐχένα 
του, προκειμένου νά ἀσπασθεῖ τόν νεκρό. Πίσω ἀπό τούς πέντε 
αὐτούς μοναχούς εἰκονίζεται βραχῶδες τοπίο, ἰσχυρῶς σχηματοποιη-
μένο. Ἄνω καί ἀριστερά, στή γωνία, εἰκονίζεται ἕνας γέρων Μονα-
χός, γονυκλινής ὁ ὁποῖος κρατεῖ καί μέ τά δύο του χέρια ἕνα σκεῦος, 
πού ὁμοιάζει μέ λοπάδα καί τό προτείνει μπροστά του.

Ἡ ὅλη αὐτή σύνθεση ἀποπνέει εἰρήνη, ἠρεμία, σοβαρότητα, ἱε-
ροπρέπεια καί συγκρατημένη ἔκφραση λύπης. Οἱ τοιχογραφίες 
αὐτές προέρχονται πιθανῶς ἀπό τό ἔτος 1100 μ.Χ.182

Η) ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  
ΠΑΡΑ ΤΗ ΜΟΝΗ YEDİLER

Βόρεια τῆς ἐρειπωμένης Μονῆς Yediler καί σέ ἀπόσταση περί τά 
διακόσια (200) βήματα ἀπό αὐτήν (περίπου 150 μ.), στήν ἀνατολική 
στενή πλευρά μιᾶς κοιλάδας, ἡ ὁποία διασχίζεται ἀπό ἕναν χείμαρρο, 
κεῖται τό σπήλαιο τοῦ Χριστοῦ. Πρόκειται γιά ἕναν μικρῶν διαστά-
σεων χῶρο (ἐσωτ. διαστ. 3,00 x 3,00 μ. περίπου)183, στίς ἐσωτερικές 
ἐπιφάνειες τοῦ ὁποίου διατηροῦνται παλαιές τοιχογραφίες.

181. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 95, πίν. ΙΙ καί V, 1.
182. O. Wulff, Malereien von Latmos 1913, σ. 214.
183. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 95-96, πίν. VΙΙΙ – ΙΧ.
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Τοιχογραφίες - Εἰκονογραφικό Πρόγραμμα

Δωδεκάορτον

1. Ὑπαπαντή τοῦ Χριστοῦ

Ἀπό τίς σκηνές τοῦ Δωδεκαόρτου πρώτη παρίσταται ἡ Ὑπαπαν-
τή τοῦ Χριστοῦ184. Ἀπό αὐτήν διατηρεῖται μόνο τό ἄνω τμῆμα της, 
ἐνῶ τό κάτω τμῆμα εἶναι κατεστραμμένο185. Στόν κάθετο ἄξονα τῆς 
συνθέσεως παρίστατο μία Τράπεζα, ἐπάνω ἀπό τήν ὁποία ὑπῆρχε 
κιβώριο. Δεξιά, ὡς πρός τόν θεατή, εἰκονίζετο ὁλόσωμος, ὄρθιος, 
στραμμένος πρός τό κέντρο, ὁ Δίκαιος Συμεών καί πίσω ἀπό αὐτόν 
ἡ Προφῆτις Ἄννα186. 

Ἀριστερά, ὡς πρός τόν θεατή, παρίστατο ἡ Θεοτόκος καί πίσω 
ἀπό ἐκείνην ὁ μνήστωρ Ἰωσήφ. 

Ἄνω καί στό μέσο τῆς συνθέσεως διατηρεῖται ἡ γραπτή ἐπιγρα-
φή: «Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ». 

2. Ἡ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ

Ἀκολούθως εἰκονίζεται ἡ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ στόν Ἰορδάνη 
ποταμόν187. Στόν κάθετο ἄξονα τῆς συνθέσεως εἰκονίζεται ὁ Ἰησοῦς 
Χριστός ὁλόσωμος, ὄρθιος, τελείως γυμνός, ἱστάμενος ἐντός τοῦ 
Ἰορδάνου ποταμοῦ188. Τά πόδια τοῦ Χριστοῦ παρίστανται χιαστί 
τοποθετημένα, κατά τρόπο ἀφύσικο, πρός ἀπόκρυψη τῆς αἰδοῦς. 

Τό κεφάλι τοῦ Ἰησοῦ στρέφεται πρός τά ἀριστερά, ὡς πρός τόν 
θεατή, ὅπου εἰκονίζεται ὁλόσωμος, ὄρθιος, στραμμένος πρός τό κέν-
τρο, ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. Ἐκεῖνος φέρει βραχύ, μέ ἐπίσης βρα-
χεῖες χειρίδες, τρίχινον χιτῶνα καί ἔχει ἐπιθέσει τό δεξί του χέρι 
ἐπάνω στό κεφάλι τοῦ Ἰησοῦ. Πίσω ἀπό τόν Ἰωάννη τόν Πρόδρο-
μο παρίσταται σχηματοποιημένο ὄρος. 

Δεξιά, ὡς πρός τόν θεατή, παρίστανται τρεῖς Ἄγγελοι, ὁλόσωμοι, 
ὄρθιοι, στραμμένοι πρός τό κέντρον, «σεβίζοντες». Πίσω ἀπό αὐτούς 
εἰκονίζεται βραχῶδες τοπίο.

184. Λουκ. 2, 22-38. Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ, Ἑρμηνεία 1909, σ. 87. Ἀ. Ξυγγό-
πουλος, «Ὑπαπαντή», ΕΕΒΣ, τ. 6 (1929), σ. 33.

185. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 95-96, πίν. VΙΙΙ, 1.
186. Λουκ. 2, 36-38: «Καὶ ἦν Ἄννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐξ φυλῆς 

Ἀσήρ…».
187. Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ, Ἑρμηνεία 1909, σ. 88-89.
188. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 95-96, πίν. VIII, 2.
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Ἄνωθεν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ παρίσταται τό Ἅγιον Πνεῦμα «ὡσεί 
περιστερά»189. Στό μέσον καί ἐπάνω ἀπό τόν Χριστό διατηρεῖται ἡ 
γραπτή ἐπιγραφή: «Η ΒΑΠΤΗCΙC».  

3. Ἡ Μεταμόρφωση

Ἀκολούθως εἰκονίζεται ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ190. 
Ἡ ὅλη σύνθεση χωρίζεται σέ δύο ζῶνες191, ἤτοι:

Ἄνω ζώνη: Στό κέντρο τῆς συνθέσεως παρίσταται ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός ὁλόσωμος, ὄρθιος, μετωπικός, ἱστάμενος ἐπάνω στήν κορυφή 
τοῦ ὄρους Θαβώρ. Φέρει ὁλόλευκα ἐνδύματα (χιτῶνα καί ἱμάτιο) 
καί περιβάλλεται ἀπό ἐλλειψοειδή δόξα. Εὐλογεῖ μέ τό δεξί Του χέρι 
καί κρατεῖ συνεπτυγμένο εἰλητάριο, τό Εὐαγγέλιο, μέ τό ἀριστερό. 
Δεξιά τοῦ Χριστοῦ εἰκονίζεται ὁλόσωμος, στραμμένος πρός τό κέν-
τρο, ὁ Προφήτης Ἠλίας, ὡς ἐκπρόσωπος τῶν Προφητῶν τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης καί ἀριστερά τοῦ Ἰησοῦ παρίσταται ὁλόσωμος, 
στραμμένος πρός τό κέντρο, ὁ Προφήτης Μωυσῆς, ὡς ἐκπρόσωπος 
τοῦ Νόμου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Κάτω ζώνη: Εἰκονίζονται ἔντρομοι οἱ τρεῖς Ἀπόστολοι, ἤτοι: Πέ-
τρος, Ἰάκωβος καί Ἰωάννης, οἱ ὁποῖοι ἦσαν παρόντες κατά τή Με-
ταμόρφωση τοῦ Ἰησοῦ. Οἱ δύο πρῶτοι Ἀπόστολοι φαίνονται ἔκ-
πληκτοι ἀπό τά συμβαίνοντα, ἐνῶ ὁ Ἰωάννης ἔχει πέσει πρηνής ἐπί 
τοῦ βραχώδους ἐδάφους. 

4. Ἡ Ἔγερση τοῦ Λαζάρου

Στή συνέχεια παρίσταται ἡ Ἔγερση τοῦ Λαζάρου192. Τό κάτω 
τμῆμα τῆς συνθέσεως εἶναι κατεστραμμένο, καθώς καί τά πρόσωπα 
τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Λαζάρου καί τῶν ἑκατέρωθεν τοῦ Ἰησοῦ εἰκονι-
ζομένων μορφῶν193. Δεξιά, ὡς πρός τόν θεατή, εἰκονίζεται ὁ Λάζα-
ρος «δεδεμένος… κειρίαις»194.

189. Ματθ. 3, 16.
190. Ματθ. 17, 1-9. Μάρκ. 9, 2-8. Λουκ. 9, 28-36. Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ, Ἑρμηνεία 

1909, σ. 97.
191. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 95-96, πίν. VIII, 4. 
192. Ἰω. 11, 1-44.
193. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 95, πίν. IX, 1.
194. Ἰω. 11, 44: «Ἐξῆλθεν (Λάζαρος) ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ 

τὰς χεῖρας κειρίαις καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίω περιεδέδετο».
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Ἀριστερά, ὡς πρός τόν θεατή, παρίσταται ὁ Ἰησοῦς Χριστός 
ὁλόσωμος, ὄρθιος, στραμμένος πρός τόν Λάζαρο. Μέ τό ἀριστερό 
Του χέρι φέρει συνεπτυγμένο εἰλητάριο, ἐνῶ ἔχει ὑψωμένο τό δεξί 
σέ στάση ὁμιλίας. Πίσω ἀπό τόν Ἰησοῦ παρίσταται ὁμάδα Ἀποστό-
λων, οἱ ὁποῖοι εἶναι καί οἱ μάρτυρες τοῦ θαύματος.

Ἄνω καί στό μέσον τῆς συνθέσεως διατηρεῖται ἡ γραπτή ἐπιγρα-
φή: «Η ΕΓΕΡCΙC ΤΟΥ ΛΑ[ΖΑΡΟΥ]».

5. Ἡ Σταύρωση

Ἀκολούθως εἰκονίζεται ἡ Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ στόν Γολ-
γοθᾶ195. Τό κάτω τμῆμα τῆς παραστάσεως εἶναι κατά τό μεγαλύτε-
ρο τμῆμα αὐτοῦ κατεστραμμένο. Στόν κάθετο ἄξονα τῆς συνθέσεως 
παρίσταται ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐπί τοῦ σταυροῦ196. Κάτω καί ἀριστε-
ρά, ὡς πρός τόν θεατή, εἰκονίζετο ἡ Θεοτόκος καί πίσω της οἱ 
μαθήτριες τοῦ Ἰησοῦ. Διατηροῦνται μόνον ἐλάχιστα λείψανα ἀπό 
τά φωτοστέφανα τῶν μορφῶν αὐτῶν. Κάτω καί δεξιά, ὡς πρός τόν 
θεατή, παρίστατο ὁ ἠγαπημένος μαθητής Τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἰωάννης 
ὁ Θεολόγος, τμῆμα τοῦ φωτοστεφάνου τοῦ ὁποίου διατηρεῖται. 

6. Ὁ Ἐνταφιασμός

Στή συνέχεια παρίσταται ὁ ἐνταφιασμός τοῦ Ἰησοῦ197. Τό κάτω 
τμῆμα τῆς συνθέσεως δέν διατηρεῖται. Στό κέντρο τῆς παραστάσε-
ως εἰκονίζετο τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ ἄπνουν, φερόμενον ἀπό τόν 
εὐσχήμονα Ἰωσήφ, τόν ἀπό Ἀριμαθαίας καί ἄλλους, προκειμένου 
νά ἐνταφιασθεῖ198.

Ἀριστερά, ὡς πρός τόν θεατή, διατηρεῖται τό ἄνω τμῆμα τῆς 
μορφῆς τοῦ Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθαίας καί δεξιά δύο ἀνδρικές 
μορφές, ἐνῶ στό μέσον μία γυναικεία μορφή, ἡ ὁποία φαίνεται νά 
ἔχει ὑψωμένα καί τά δύο της χέρια, νά θρηνεῖ καί νά ὀδύρεται.

195. Ματθ. 27, 33-37. Μάρκ. 15, 21-41. Λουκ. 23, 33-49. Ἰω. 19, 16-30. Διονύ-
σιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ, Ἑρμηνεία 1909, σ. 107-108.

196. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 94-95, πίν. IX, 2.
197. Ματθ. 27, 59-60. Λουκ. 23, 53-54. Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ, Ἑρμηνεία 1909, 

σ. 109. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 94-95, πίν. IX, 3.
198. Πρβλ. τό Τροπάριον τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς: «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσὴφ 

ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν Σου σῶμα, σινδόνι καθαρὰ εἰλήσας καὶ 
ἀρώμασι, ἐν μνήματι κενῷ κηδεύσας ἀπέθετο». 
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Ἄνω καί στό μέσον τῆς παραστάσεως διατηρεῖται ἡ γραπτή ἐπι-
γραφή: «Ο ΕΝΤΑΦΙΑCΜΟC».

7. Ἡ Ἀνάσταση (Ἡ εἰς ᾍδου Κάθοδος τοῦ Χριστοῦ)

Ἀκολούθως εἰκονίζεται ἡ Εἰς ᾍδου Κάθοδος τοῦ Χριστοῦ199, ἡ 
ὁποία, σύμφωνα μέ τή βυζαντινή ἁγιογραφία, ἀποτελεῖ τήν παρά-
σταση τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ200. Τό κάτω τμῆμα τῆς συνθέ-
σεως δέν διετηρήθη201.

Στόν κάθετο ἄξονα τῆς συνθέσεως παρίσταται ὁ Ἰησοῦς Χριστός 
ὁλόσωμος, ὄρθιος, φέρων ποδήρη, χειριδωτό χιτῶνα καί ἱμάτιο. Μέ 
τό ἀριστερό του χέρι κρατεῖ σταυρόν Ἀναστάσεως. Ἔχει στραμμέ-
νο τό πρόσωπό Του ἀριστερά, ὡς πρός τόν θεατή καί ἀτενίζει τόν 
πρωτόπλαστο Ἀδάμ, τόν ὁποῖον ἐγείρει ἐκ τῶν νεκρῶν καί τόν 
κρατεῖ μέ τό δεξί Του χέρι. Πίσω ἀπό τόν Ἀδάμ ἵσταται ἡ Εὔα.

Δεξιά, ὡς πρός τόν θεατή, εἰκονίζεται ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος 
καί πίσω του οἱ Δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Στό βάθος τῆς συν-
θέσεως παρίστανται ἰσχυρῶς σχηματοποιημένα ὄρη. Ἄνω καί στό 
μέσον διατηρεῖται ἡ γραπτή ἐπιγραφή: «Η ΑΝΑCΤΑCΙC». 

Πρόκειται γιά τοιχογραφίες καλῆς ποιότητας, ἀλλά ὄχι καλῆς 
διατηρήσεως. Τόσον ἡ τεχνοτροπία τῶν τοιχογραφιῶν αὐτῶν, ὅσον 
καί ἡ μορφή τῶν γραμμάτων τῶν διατηρουμένων ἐπιγραφῶν, μᾶς 
ὁδηγοῦν στό συμπέρασμα, ὅτι οἱ τοιχογραφίες αὐτές εἶναι δυνατόν 
νά χρονολογηθοῦν στόν 13ον αἰ.202 

199. Α΄ Πέτρου 3, 18-20. Ἰ. Ν. Καρμίρης, Ἡ εἰς ᾍδου Κάθοδος τοῦ Χριστοῦ, 
Ἀθῆναι 1939, σ. 9 κ.ἑ. Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ, Ἑρμηνεία 1909, σ. 110.

200. Ὁ ἕτερος εἰκονογραφικός τύπος, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖον, παρίσταται ὁ 
Ἰησοῦς Χριστός ὁλόσωμος, φέρων λάβαρον στά χέρια καί νά ἐξέρχεται ὡς θρι-
αμβευτής ἀπό σαρκοφάγο, προέρχεται ἀπό τή Δύση καί εἰσήχθη στήν Ἀνατολή 
μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπό τῶν Ὀθωμανῶν Τούρκων (29-5-
1453 μ.Χ.). 

201. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 94-95, πίν. IX, 3. 
202. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 96. O. Wulff, Malereien von Latmos 1913, 

σ. 228. 
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ΙΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γενικά

Ἡ Ἱστορία καί ἡ Τοπογραφία τῶν Μονῶν, τῶν Ἐρημητηρίων 
καί τῶν λοιπῶν Ἱερῶν Καθιδρυμάτων τοῦ ὄρους Λάτμος καί τῆς 
γύρω ἀπό αὐτό περιοχῆς, εἶναι δυνατόν μόνον μερικῶς νά ἀνασυ-
σταθοῦν ἐπί τῇ βάσει τῶν διατηρουμένων ἐρειπίων καί τῶν λοιπῶν 
ὑλικῶν καταλοίπων καί λειψάνων.

Συμπληρωματικά θά πρέπει νά ληφθοῦν ὁπωσδήποτε ὑπόψη οἱ 
πληροφορίες ἐκεῖνες, οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπό τά πολύτιμα πα-
λαιά χειρόγραφα, τά ὁποῖα φυλάσσονται στή Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς Πάτμου. Ἐπίσης ση-
μαντικές εἰδήσεις περιλαμβάνονται στά διάφορα ἁγιολογικά κείμε-
να, ὅπως εἶναι τά Συναξάρια, οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων, οἱ ἐγκωμιαστικοί 
Λόγοι κ.λπ., τά ὁποῖα γιά πρώτη φορά δημοσιεύθησαν ἀπό τόν 
Hippolyte Delehaye203.

Καί ἐνῶ οἱ Μονές, τά Ἐρημητήρια, τά Ἀσκηταριά, τά Σπήλαια, οἱ 
ὀχυρώσεις καί οἱ τοιχογραφίες τοῦ ὄρους Λάτμος τῆς ΝΔ. Μικρᾶς 
Ἀσίας καί τῆς γύρω περιοχῆς ἦσαν μέχρι τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰ. παν-
τελῶς ἄγνωστα, ὅμως τά σχετικά χειρόγραφα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς Πάτμου ἦσαν γνωστά. Αὐτά με-
λετήθησαν καί ἐξεδόθησαν κατά τό ἔτος 1890 ἀπό τούς Αὐστριακούς 
εἰδικούς ἐρευνητές Fr. Miklosich καί J. Mueller204. Αὐτά ἔγιναν μέν 
γνωστά, ὅμως ἀρχαιολογικῶς παρέμεναν ἀναξιοποίητα.

Ἀκόμη καί ἐάν ὑποτεθεῖ, ὅτι κάποιος γνωρίζει ἐπακριβῶς τό ὄρος 
Λάτμος καί τή γύρω περιοχή, ὅμως εἶναι πολύ δύσκολο νά συσχε-
τίσει τίς τοπογραφικές πληροφορίες τῶν φιλολογικῶν πηγῶν πρός 
τά ἀποκαλυφθέντα ἀρχαιολογικά λείψανα καί νά ταυτίσει τά διά-
φορα μνημεῖα.

Ἡ ζωντανή προφορική παράδοση, ἡ σχετική πρός τά μνημεῖα 
αὐτά ἔχει ἐκλείψει ἀπό μακροῦ χρόνου καί τά ὅρια τῶν ὑφισταμένων 
παλαιότερα ἰδιοκτησιῶν ἔχουν παντελῶς ἐξαφανισθεῖ. Μόνο μεμο-

203. H. Delehaye, Monumenta Latrensia Hagiographica, Th. Wiegand, Milet 
III, 1: Der Latmos (Berlin 1913), σ. 97-176.

204. Miklosich – Mueller, Acta et diplomata, Bd. I-II (Wien 1890).
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νωμένα τοπωνύμια ἔχουν διατηρηθεῖ στήν τουρκική γλώσσα καί 
αὐτά συνήθως παρεφθαρμένα.

Ἀντιθέτως μέ μεγαλύτερη ἐπιτυχία εἶναι δυνατόν νά χρησιμοποιη-
θοῦν πολυάριθμες πληροφορίες τῶν ἁγιολογικῶν κειμένων. Στήν 
περίπτωση αὐτή εἶναι δυνατόν κάποιος νά σχηματίσει τήν ἑπόμενη 
εἰκόνα205: 

Τό ἰδεῶδες γενικῶς μέρος, ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐπιλογή τῆς θέσεως 
γιά τήν ἵδρυση μίας Μονῆς, ἦταν ἡ ἀγριότητα καί τό σχεδόν ἀπρό-
σιτον μίας περιοχῆς. Ἔτσι ἐπελέγησαν ὡς τόποι ἱδρύσεως Ἱερῶν 
Μονῶν καί τόποι διαμονῆς καί ἀσκήσεως Ἀναχωρητῶν, Ἐρημιτῶν 
κ.λπ. ὁρισμένες περιοχές, ὅπως: τό ὄρος Λάτμος ἤ Λάτρος, ἡ Μυ-
κάλη (ὁ Βραχιανός)206, ἡ ὀροσειρά παρά τήν Ἔφεσον (τό Γαλήσιον 
ὄρος), ὁ Σίπυλος (ὁ Κουζινᾶς), ἡ βραχώδης περιοχή παρά τό 
Balıkesir στή Μυσία (ὁ Κυμινᾶς) καί ὁ Ὄλυμπος τῆς Βιθυνίας.

Μεταξύ τῶν βουνῶν εἶναι πάλι προτιμητέα μία περιοχή, ἡ ὁποία 
εἶναι ἀπρόσιτη καί μάλιστα ἀπαρτίζεται ἀπό μίαν κορυφή, πού προ-
στατεύεται ἀπό τή φύση. Ἔτσι ἐπί παραδείγματι ἦταν ἡ βραχώδης 
καί δυσπρόσιτη περιοχή τοῦ Πυλίου (σημερινόν Παλαιό Πυλί) τῆς 
νήσου Κῶ, ὅπου ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος ὁ Λατρηνός, φεύγοντας 
ἀπό τή Μικρά Ἀσία καί ἐρχόμενος στίς Νότιες Σποράδες ἤ στή 
Δω δεκάνησο, ἵδρυσε μία Μονή207. 

Οἱ ἀγροτικές ἐκτάσεις, οἱ ὁποῖες ἀνῆκαν στήν ἰδιοκτησία τῶν 
Μονῶν τοῦ Λάτμου, ἦσαν πάρα πολύ πτωχές καί ἄγονες, διέθεταν 
πολύ λίγα νερά καί δέν μποροῦσαν σέ καμμιά περίπτωση νά συγκρι-
θοῦν μέ τίς ἰδιοκτησίες τῶν Μονῶν τῆς χερσονήσου τοῦ Ἄθωνος 
(τοῦ Ἁγίου Ὄρους).

Οἱ Μονές τοῦ Λάτμου κατεῖχαν ἐκτάσεις δάσους καί περιοχές μέ 
κάρβουνο, μποροῦσαν νά πωλήσουν δαδί καί σέ ὁρισμένες περιπτώ-
σεις ἐπίσης διέθεταν πρός πώληση οἰκοδομική ξυλεία. Ἐπίσης εἶχαν 
στίς ἰδιοκτησίες των ζῶα καί μποροῦσαν σέ ὁρισμένες περιοχές νά 
φυτεύσουν ἐλαιόδενδρα, νά καλλιεργήσουν περιορισμένες ποσότη-
τες δημητριακῶν καί νά ἔχουν μικρῆς ἐκτάσεως ἀμπελῶνες. 

Συχνά πυρκαϊές, ὅπως αὐτό συμβαίνει καί σήμερα, κατέστρεφαν 

205. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 177 κ.ἑ.
206. Τό τοπωνύμιο «Βραχιανός, ὁ» προέρχεται πιθανῶς ἀπό τό ὀρεινό, ἄγο-

νο καί βραχῶδες τῆς περιοχῆς αὐτῆς.
207. R. Herzog, Archäologischer Anzeiger 1901, σ. 138.
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δασικές ἐκτάσεις. Ἡ ἁλιεία στήν παρακείμενη λίμνη Bafa ἦταν τότε, 
ὅπως καί σήμερα, πλούσια. Ἀποτελοῦσε προσταγή τῆς ἐξαιρετικῆς 
ἀνάγκης, κάθε τμῆμα γόνιμης γῆς, πού εἶχε κερδηθεῖ κάποτε μέ 
πολύ κόπο, νά ὑπερασπίζεται μέ μεγάλη ἐπιμονή, ἔναντι τῶν ἀπαι-
τήσεων γειτόνων καί καταπατητῶν, ἀκόμη καί ἔναντι αὐτῶν τῶν 
ἀνωτέρων Κρατικῶν Ὑπηρεσιῶν.

Ἡ Μονή τοῦ Στύλου ἔκειτο στό ὑψηλότερο σημεῖο τοῦ ὄρους 
Λάτμος. Ἡ Μονή τῶν Κελλιβάρων (Λαμπωνίου - Yediler) συνόρευε 
ἄμεσα μέ τή Μονή τοῦ Στύλου. Οἱ ἀπομεμακρυσμένες ἰδιοκτησίες 
τῶν Μονῶν (Μετόχια, Προάστια κ.λπ.) καλλιεργοῦντο ἀπό παροί-
κους. Τά Μοναστήρια ἦσαν γενικά ἀπαλλαγμένα ἀπό τή φορολογία.

Ἀκόμη ἡ Μονή τοῦ Σωτῆρος (Ἀγραύλων – Eğri Dere) συνόρευε 
μέ τή Μονή τοῦ Στύλου. Μάλιστα ἕνα μεγάλο τμῆμα τῆς Μονῆς 
τοῦ Στύλου ἀνῆκε παλαιότερα στή Μονή τοῦ Σωτῆρος.

Ἐπειδή ἡ Μονή τοῦ Στύλου ἀποτελοῦσε τή νεώτερη ἀπό τίς λοι-
πές Μονές, ἔτσι θά πρέπει νά θεωρήσουμε, ὅτι παλαιότερα τά ὅρια 
τῶν παλαιοτέρων Μονῶν τοῦ Λάτμου πρός τό μέρος τῆς κορυφῆς 
αὐτοῦ, εἴτε δέν ὑπῆρχαν, εἴτε δέν ἦσαν ἀκριβῶς καθορισμένα.

Σχετικά μέ τή θέση καί τήν ἔκταση τῶν ἑπομένων Μονῶν δέν 
εἶναι δυνατόν νά γίνουν ὑποθέσεις, ἤτοι: τοῦ Δυσικοῦ, τῶν Εἰρη-
νούντων, τῶν Κισσῶν, τοῦ Φαλακροῦ βουνοῦ, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, 
Περιστήριον (μέ τό προσωνύμιον Ἀσωμάτου)208.

1. ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΑΤΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ 10ον ΑΙΩΝΑ

Τό ὄρος Σινᾶ καί οἱ δυτικές ἀκτές τῆς Εὐδαίμονος Ἀραβίας (Ara-
bia felix) ἀποτελοῦσαν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 7ου αἰ. τίς περιοχές ἀπό 
ὅπου προέρχονταν οἱ Ἀναχωρητές, Ἐρημίτες καί Μοναχοί, οἱ 
ὁ ποῖοι ἤρχοντο καί κατοικοῦσαν στό ὄρος Λάτμος209.

Αὐτοί οἱ πρόσφυγες βρῆκαν τήν πόλη τῆς Ἡράκλειας σχεδόν 
ἔρημη. Δέν ὑπῆρχαν λείψανα, τά ὁποῖα νά ὑποδηλώνουν, ὅτι στή 
βραχώδη αὐτή περιοχή ζοῦσαν παλαιότερα Χριστιανοί. Οἱ πρόσφυ-
γες αὐτοί ἀπό τό Σινᾶ καί τή δυτική Ἀραβία ἐγκατεστάθησαν γύρω 
ἀπό τήν Ἡράκλεια. Σέ ἕνα σπήλαιο, κείμενον νότια τῆς Ἡράκλειας, 
ἤτοι στό σπήλαιο τοῦ Παντοκράτορα, ἀπεκαλύφθησαν οἱ ἀρχαιό-

208. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 177-178. 
209. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 178-180. 
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τερες τοιχογραφίες. Δέν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός, ὅτι ἡ παράσταση 
τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ, πού ἀπεικονίζει στό σπήλαιο τοῦ 
Παν τοκράτορα, σχετίζεται πρός τίς παραστάσεις τῶν ἁψίδων τῶν 
μεγάλων Μονῶν τῆς Ἄνω Αἰγύπτου.

Τό β΄ μισό τοῦ 8ου καί ὁ 9ος αἰ. εἶναι ἡ περίοδος τῆς μεγάλης 
ἀκμῆς τοῦ μοναστηριακοῦ Μοναχισμοῦ. Στή γύρω ἀπό τόν Λάτμο 
περιοχή διετηροῦντο ἀκόμη οἱ ἀρχαῖες ἑλληνικές πόλεις, ἰδιαιτέρως 
δέ ἡ Μητρόπολη τῆς Μιλήτου. Ἡ πόλη αὐτή στίς καθημερινές συ-
νομιλίες τῶν Μοναχῶν ἀνεφέρετο ἁπλά ὡς «ἡ πόλις». Ἡ Πριήνη, 
ἡ Μαγνησία, οἱ Τράλλεις καί ἡ Ἀμυζών, ἡ ὁποία ἔκειτο ἐπί τοῦ 
Λάτμου, ἦσαν ὀχυρωμένες ἕδρες Ἐπισκοπῶν. 

Στήν Ἔφεσο ὑπῆρχε ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, 
ὁ ὁποῖος ἀπελάμβανε μεγάλου σεβασμοῦ καί ἐκτιμήσεως καί ἐτησί-
ως ἐλάμβαναν χώραν δύο προσκυνηματικές ἐπισκέψεις σ’ αὐτόν. Οἱ 
ὁμάδες τῶν προσκυνητῶν μεγάλωναν μέ τή συμμετοχή τῶν Μο-
ναχῶν, προερχομένων ἀπό περιοχές, οἱ ὁποῖες εἶχαν ἀναστατωθεῖ 
ἀπό τίς ἀραβικές ἐπιδρομές. 

Ἰδιαίτερα ἤρχοντο στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 
στήν Ἔφεσο Κρῆτες Κληρικοί καί Μοναχοί, ἰδίως ἀπό τό ἔτος 829 
καί ἑξῆς210, ὅταν Αὐτοκράτορας τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας 
ἦταν ὁ Θεόφιλος (829-842). Θά πρέπει νά ὑποθέσουμε, ὅτι κατά τήν 
περίοδο αὐτή (περίπου 830-840) καί ὑπό τήν πίεση τῶν Σαρακηνῶν 
ἐπίσης, οἱ πρῶτες μοναστηριακές ἐγκαταστάσεις τοῦ Λάτμου θά 
ὀχυρώθησαν.

Σχετικά μέ μία ἀπό τίς ἀρχαιότερες Μονές, οἱ ὁποῖες ἔκειντο 
στούς πρόποδες τοῦ ὄρους Λάτμος, τήν Καρύα, γνωρίζουμε, ὅτι 
ἐπρόκειτο γιά «Μοναστήριον μέγιστον καί πολυανθρωπότατον»211. 
Αὐτό θά πρέπει νά ἔκειτο παρά τήν πόλη «Μυούς», στή μεγάλη 
κοιλάδα τοῦ οἰκισμοῦ, ἀπό ὅπου κανείς εὐκολότερα ἦταν δυνατόν 
νά ἀνέλθει στά ὑψώματα τοῦ Λάτμου. 

Ἡ δεύτερη Μονή, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε πρίν ἀπό τόν 10ο αἰώνα, 

210. Ἡ νῆσος Κρήτη, ὡς γνωστόν, κατά τά ἔτη 824-828 κατελήφθη ἀπό τούς 
Ἄραβες καί παρέμεινε ὑπό τήν κυριαρχία των ἕως τό ἔτος 961 μ.Χ., ὅταν ὁ τότε 
Στρατηγός καί μετέπειτα Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Νικηφόρος Φωκᾶς (963-
969) ἀπελευθέρωσε τή νῆσο καί τήν ἐπανένταξε στή Βυζαντινή Αὐτοκρατορία.

211. Vita S. Pauli junioris, ed. H. Delehaye, in Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 
107, 24 κ.ἑ. 
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ἐκείνη τῶν Καλλιβάρων, ἡ ὁποία ἔφερε ἐπίσης τήν προσωνυμία «τοῦ 
Λαμπωνίου» καί «τῆς Θεοτόκου», ἔκειτο νότια τοῦ Λάτμου καί κα-
τεῖχε μεγάλες ἰδιοκτησίες γῆς. Χωρίς ἀμφιβολία ἡ Μονή αὐτή θά 
πρέπει νά ταυτισθεῖ μέ τήν πολύ καλά διατηρούμενη ἐρειπωμένη 
Μονή, ἡ ὁποία κεῖται ἀνατολικά τῆς Ἡράκλειας καί ἡ ὁποία σήμε-
ρα ὀνομάζεται ἀπό τούς Τούρκους Yediler. 

Σέ ἕνα σπήλαιο, τό ὁποῖο ἔκειτο πλησίον τῆς Μονῆς αὐτῆς, 
εὑρίσκετο ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου. Στό μέσον περίπου τῆς 
ὁδοῦ, ἡ ὁποία ἐκκινοῦσε ἀπό τή Μονή τῶν Κελλιβάρων καί ὁδη-
γοῦσε στήν Ἡράκλεια ἔκειντο οἱ βραχώδεις φάραγγες τῆς περιοχῆς 
«Φιλέρημος»212. 

Στό ὄρος Λάτμος ἔκειτο ἐπίσης ἡ παλαιά Μονή τοῦ Σωτῆρος, ἡ 
ὁποία ὀνομάζετο «τῶν Ἀγραύλων». Ὡς πρός τή θέση τῆς Μονῆς 
αὐτῆς ἁρμόζει περισσότερο ὁ ἐκτεταμένος ἐρειπιώνας στό φαράγγι 
Eğri Dere, μιά ὀνομασία, στήν ὁποία διετηρήθη ἡ παλαιά προσω-
νυμία τῆς Μονῆς «τῶν Ἀγραύλων». Στήν περιοχή τῆς Μονῆς αὐτῆς 
ἔκειτο τό σπήλαιο, ὅπου ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ Αὐτοκράτορα Μιχαήλ 
Γ΄ (820-829) ζοῦσε ὁ Μοναχός Ἀθανάσιος καί ὁ ὁποῖος κατόπιν, διά 
τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ νέου, ἔγινε διάσημος. 

Σ’ αὐτές τίς Μονές τῆς περιοχῆς τοῦ Λάτμου ἀναφέρεται τό 
Χρυσόβουλλον τοῦ Αὐτοκράτορα Ρωμανοῦ Α΄ τοῦ Λεκαπηνοῦ (920 
-944), τοῦ ἔτους 924, τό ὁποῖο φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Ξηρο-
ποτάμου τοῦ Ἄθωνος καί ὅπου ἀναφέρονται μεταξύ ἄλλων καί τά 
ἑπόμενα: «Εἰ γὰρ τοὺς ἐν τῷ Ὀλύμπῳ καὶ τῷ Κομινᾷ καὶ τῷ τοῦ 
Λάτρους μοναστὰς ἡ ἐμὴ ἐλέησε βασιλεία». 

Γενικά οἱ Μονές τοῦ Λάτμου εἶναι παλαιότερες ἐκείνων τοῦ 
Ἄθωνος, ὅπου Μοναχοί ἀρχικά ἐμφανίζονται κατά τόν 9ον αἰώνα. 
Ἡ Μονή τῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἄθωνος ἱδρύθηκε ἀρχικά ἀπό 
τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο τόν Ἀθωνίτη τόν 10ον αἰ. (963). Τέσσερα ἀπό 
τά ὑπάρχοντα σήμερα Μοναστήρια τοῦ Ἄθωνος εἶναι τοῦ 10ου αἰ., 
ὀκτώ προέρχονται ἀπό τόν 11ον καί τά λοιπά ἱδρύθησαν ἀργότερα.

212. Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι τό τοπωνύμιο «Φιλέρημος, ἡ» ἀπαντᾶ καί στή 
νῆσο Ρόδο. Εἰδικότερα παρά τή σημερινή Ἰαλυσό (Τριάντα) κεῖται ὕψωμα κατά-
φυτο ἀπό πεῦκα, κυπαρίσσια, θάμνους κ.λπ., τό ὁποῖον ὀνομάζεται «Φιλέρημος». 
Στήν κορυφή του ἔκειτο κατά τούς μέσους χρόνους Μονή τῆς «Παναγίας τῆς 
Φιλερήμου», τά οἰκοδομήματα τῆς ὁποίας, ἐν μέρει ἀνακαινισμένα, διατηροῦνται 
μέχρι σήμερα. 
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2. ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΑΤΜΟΥ  
ΑΠΟ ΤΟΝ 10ον ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Στήν περιοχή τοῦ Λάτμου καί τῆς λίμνης Bafa, ἡ ὁποία κεῖται 
παρά τήν Ἡράκλεια παραδίδονται μέ τήν ὀνομασία των συνολικά 
δεκατρεῖς (13) Μονές213. Μία ἀπό αὐτές ἔφερε τήν ὀνομασία «τοῦ 
Ἀσωμάτου, ἥτις ὁ βαθύς λιμήν ἐπικέκληται». Γνωρίζουμε μόνο τρεῖς 
(3) μεγάλες Μονές, οἱ ὁποῖες ἔκειντο πλησίον τῆς λίμνης αὐτῆς.

Ἡ μία ἀπό αὐτές ἔκειτο ἐπί τῆς νησίδας, ἀπέναντι ἀπό τόν λιμένα 
τῆς ἀρχαίας Ἡράκλειας. Καί σ’ αὐτή τή Μονή θά πρέπει κανείς νά 
ἀναζητήσει τήν προσωνυμία «βαθύς λιμήν» καί τοῦτο ἀκόμη περισ-
σότερο, ἐπειδή ὁ πλησίον κείμενος τουρκικός οἰκισμός ὀνομάζεται 
Bafa, ὁ ὁποῖος φαίνεται νά διετήρησε τήν ὀνομασία «βαθύς λιμήν». 

Ἡ δεύτερη Μονή, ἡ ὁποία ἔκειτο ἐπάνω σέ νησί εὑρίσκετο πλη-
σίον τῆς ἀκτῆς τῆς Μιλήτου καί διατηρεῖ στή σημερινή ὀνομασία 
Mersinet τήν παλαιά ὀνομασία «τοῦ Μυρσινῶνος». 

Ἡ τρίτη Μονή ἀντιθέτως, ἡ ὁποία μέ τήν ὀχυρωμένη γειτονική 
νησίδα φέρει τό ὄνομα ἦταν ἀφιερωμένη στή Θεοτόκο, «τῇ Παντα-
νάσσῃ Παρθένῳ», ὅπως ἀναφέρεται σέ σωζόμενη ἐπιγραφή214. Ἡ 
Μονή αὐτή φαίνεται ὅτι στό ἔγγραφο τοῦ ἔτους 1222 μ.Χ. ἀναφέ-
ρεται ἁπλῶς ὡς «ἡ τῆς Ἱερᾶς»215.

Ὅμως ἀναφορικά μέ τόν Μοναχισμό καί τίς Μονές τοῦ Λάτμου, 
τό σπουδαιότερον Μοναστήριον ἦταν ἐκεῖνο τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ 
νέου. Ἐκεῖνος ἀναφέρεται ὡς «ὁ νέος» ἤ «ὁ τοῦ θείου Λάτρου»216.

Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ νέου συνεγράφη μόνον δεκατέσ-
σερα (14) ἔτη μετά τήν κοίμησή του (περί τό ἔτος 969)217 καί ἡ ἰδι-
αίτερη ἀξία αὐτοῦ ἔγκειται στό ὅτι ὁ συντάκτης του ἔζησε στήν 
περιοχή αὐτή ὡς Μοναχός καί οἱ τοπικές ἀναφορές στηρίζονται ἐπί 
τῆς προσωπικῆς αὐτοῦ πείρας.

Ἔτσι ὁ Λάτμος χαρακτηρίζεται ὡς «ὄρος ὑψηλότατον καί ὑπερ-
φυές, ἀλλά καί ἀναβῆναι κομιδή δυσχερέστατον», ὡς «ἔρημόν τε καί 

213. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 180.
214. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 37, πίν. 49.
215. Miklosich - Mueller, Acta et diplomata I, σ. 295.
216. Λάτρος εἶναι ἡ μεταγενέστερη ὀνομασία τοῦ ὄρους Λάτμος καί σχετίζε-

ται πιθανῶς πρός τό ρῆμα «λατρεύω».
217. Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ νεώτερος ἐκοιμήθη στίς 15-12-955. Th. Wiegand, 

Latmos 1913, σ. 131.
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ἀγριώτατον» καί ὅπου ὑπάρχουν «σχισμαί πετρῶν» καί «σπήλαια», 
ὅπως εἶναι στήν πραγματικότητα. Ἐπίσης ἀναφέρονται χωρίς ὑ περ-
 βολή οἱ νύκτες μέ τίς τρομερές καταιγίδες καί ἡ περιγραφή τῆς 
Ἡράκλειας εἶναι πολύ ἀκριβής καί ἐπιτυχής.

3. Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ  
Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟΥ

Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ νέος γεννήθηκε περί τό ἔτος 875 στήν πόλη 
Ἐλαία, ἡ ὁποία ἔκειτο πλησίον τῆς Περγάμου, στή ΒΔ. Μικρά Ἀσία. 
Οἱ γονεῖς του ὀνομάζοντο Ἀντίοχος καί Εὐδοκία. Ὁ Παῦλος εἶχε 
ἕναν μεγαλύτερο ἀδελφό, τόν Βασίλειο218.

Ὁ Ἀντίοχος ἦταν «κόμης ἐν τῷ πλοΐμῳ στρατῷ» καί ἔλαβε μέρος 
σέ μιά πολεμική ἐπιχείρηση, πού διεξήχθη περί τή νῆσο Χίον καί 
ἐστρέφετο ἐναντίον τῶν Ἀράβων, οἱ ὁποῖοι κατά τήν περίοδο ἐκεί-
νη κατεῖχαν τή νῆσο Κρήτη (Ἀραβοκρατία: 824/828-961). Ἐκεῖνος 
ἐτραυματίσθη μέ βέλος καί ἐξ αἰτίας τοῦ τραύματος αὐτοῦ ὕστερα 
ἀπό σύντομο χρονικό διάστημα ἀπεβίωσε.

Στή συνέχεια ἡ Εὐδοκία ἔλαβε τά δύο της παιδιά καί ἦλθε σέ ἕνα 
οἰκισμό τῆς Βιθυνίας, ὁ ὁποῖος ἐκαλεῖτο «τοῦ Πέτρου» καί ἔκειτο 
στήν περιοχή «τοῦ Μαρικάτου».

Ἀπό τόν οἰκισμό αὐτό κατήγετο ὁ Μοναχός Ἰωαννίκιος, ὁ 
ὁποῖος ἦταν ἐξ αἵματος συγγενής μέ τήν Εὐδοκία καί ἐφρόντισε, 
ὥστε τά δύο παιδιά της, ὁ Βασίλειος καί ὁ Παῦλος, νά ἔλθουν στή 
Μονή τοῦ Ἁγίου Στεφάνου καί ἐκεῖ νά μάθουν γράμματα, ὅπως 
ἦταν συνήθεια κατά τήν ἐποχή ἐκείνη. 

Δέν ἐπέρασε πολύς χρόνος καί ὁ Βασίλειος, ὕστερα ἀπό προτρο-
πή τῆς μητέρας του, ἦλθε σέ γάμο μέ μιά γυναίκα, ἄν καί ὁ ἴδιος 
δέν τό ἤθελε. Ὅμως ἐκεῖνος, ἐπειδή ἐπιθυμοῦσε κάτι τό ὑψηλότερον, 
τό πνευματικότερον καί ἰδανικότερον γιά τόν ἑαυτό του, ἐγκατέ-
λειψε τά ἐγκόσμια καί ἦλθε στά μέρη τοῦ Ὀλύμπου τῆς Βιθυνίας. 
Εἰσῆλθε στήν ἐκεῖ εὑρισκομένη Λαύρα τοῦ Προφήτου Ἠλιού καί 
ὕστερα ἀπό τή σχετική δοκιμασία ἐκάρη Μοναχός.

Ἐπειδή ὅμως ὁ Βασίλειος ἐνοχλεῖτο ἀπό τίς συχνές ἐπισκέψεις 
πολυαρίθμων συγγενῶν καί φίλων, ἐγκατέλειψε τή Λαύρα τοῦ Προ-

218. Βίος καί πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Παύλου τοῦ νέου τοῦ ἐν τῷ 
Λάτρῳ, H. Delehaye, Monumenta Latrensia 1913, σ. 105-135.
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φήτου Ἠλιού καί ἦλθε στό ὄρος Βραχιανός219, τό ὁποῖο ἔκειτο πλη-
σίον τοῦ Λάτμου. Στή συνέχεια ὁ Βασίλειος ἔστειλε ἕνα Μοναχό, 
προκειμένου νά μετακαλέσει τόν ἀδελφό του Παῦλο. Ἡ μητέρα των 
Εὐδοκία στό μεταξύ διάστημα εἶχε ἀποβιώσει καί ὁ Παῦλος εἶχε 
μείνει μόνος καί ἀβοήθητος. Εἶχε περιέλθει σέ τέτοιου εἴδους πενί-
αν, ὥστε ἦταν ἀναγκασμένος, προκειμένου νά ἐξασφαλίσει τά πρός 
τό ζεῖν ἀναγκαῖα, νά βόσκει χοίρους.

Ὁ Μοναχός, τόν ὁποῖο ἀπέστειλε ὁ Βασίλειος, συνήντησε τόν 
Παῦλο καί τοῦ ἐγνώρισε τήν ἐπιθυμία τοῦ ἀδελφοῦ του, ὅμως ἐκ 
μέ ρους τῶν γνωστῶν τοῦ Παύλου ὑπῆρχαν ἐπιφυλάξεις, ἐπειδή 
ἐκεῖνοι ἐφοβοῦντο, μήπως ὁ Παῦλος πωληθεῖ ὡς δοῦλος.

Τελικά ὁ Παῦλος ἐπείσθη καί ἦλθε πλησίον τοῦ ἀδελφοῦ του 
Βασιλείου. Ὅμως δέν ἔμεινε γιά μακρύ χρονικό διάστημα ἐκεῖ, ἀλλά 
ὑπό τοῦ Βασιλείου ὁδηγήθηκε σέ μία Μονή τοῦ Λάτμου, ἡ ὁποία 
ὀνομάζετο «ἡ Καρύα» καί παρεδόθη στόν μεγάλο ἀσκητή καί θαυ-
ματουργό Πέτρο.

Ὁ Βασίλειος ἐπανῆλθε στό ὄρος Βραχιανός, ὅμως ἀργότερα με-
τεκλήθη στή Λαύρα τοῦ Προφήτου Ἠλιού, ὅπου ἠξιώθη νά γίνει 
Ἡγούμενος τῆς Λαύρας ἐκείνης καί ἐκεῖ ἐτελεύτησε τόν βίον του.

Ὁ Παῦλος παρέμεινε στή Μονή τῆς Καρύας, ὑποτασσόμενος 
στόν Γέροντα Πέτρο, τόν ὁποῖο θαύμαζε καί προσπαθοῦσε νά μι-
μηθεῖ κατά πάντα. Μετά τήν κοίμηση τοῦ Πέτρου, ὁ Παῦλος ἔλαβε 
μαζί του τόν συμμοναστή του Δημήτριο καί ἦλθαν στή Λαύρα, ἡ 
ὁποία ὀνομάζετο «τῶν «Κελλιβάρων» κι ἔκειτο πλησίον τῆς κορυ-
φῆς τοῦ Λάτμου. Στήν περιοχή ἐκείνη ὑπῆρχε μικρά κώμη220, ἡ 
ὁποία ἔκειτο στή θέση τῆς ἀρχαίας Ἡράκλειας.

Ὁ Παῦλος καί ὁ Δημήτριος περιήρχοντο τά σπήλαια τῆς περι-
οχῆς καί ἐπέλεξαν ἕνα ἀπό αὐτά, τό ὁποῖο ὀνομάζετο «Σπήλαιο τῆς 
Θεοτόκου», ὅπου καί ἐγκαταβίωσαν, ἀντιμετωπίζοντας πολλά προ-
βλήματα καί στερούμενοι τῶν πάντων. Ὡς τροφή ἐχρησίμευαν σ’ 
αὐτούς τά βελάνια τῆς περιοχῆς.

219. Βλ. ὑποσ. 206 τοῦ παρόντος.
220. Ἡ κώμη αὐτή ὑπάρχει καί σήμερα καί κατοικεῖται κυρίως ἀπό γεωργούς, 

κτηνοτρόφους καί ἁλιεῖς. Τελευταία τήν περιοχή ἐπισκέπτονται κατά καιρούς 
καί διάφοροι ξένοι, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται γιά τή φύση, τίς ἀρχαιότητες, τά 
μνημεῖα καί τήν Ἱστορία τῆς περιοχῆς αὐτῆς.
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Ὁ Δημήτριος δέν ἦταν ἱκανοποιημένος ἀπό τή διαβίωσή των ἐκεῖ 
καί ἐπρότεινε στόν Παῦλο νά ἀλλάξουν τόπο διαμονῆς καί ἀσκή-
σεως καί νά ἔλθουν σέ ἄλλο σπήλαιο, τό ὁποῖο ἔκειτο πλησίον τῆς 
Λαύρας τῶν Κελλιβάρων. Ὅμως ὁ Παῦλος ἀπεφάσισε νά μείνει στό 
σπήλαιο αὐτό τῆς Θεοτόκου, παρά τίς μεγάλες δυσκολίες πού 
ὑπῆρχαν. Τότε ὁ Δημήτριος ἀπεχώρησε καί ἄφησε μόνο τόν Παύ-
λο, ὁ ὁποῖος ἐστερεῖτο κυριολεκτικά τῶν πάντων.

Ὁ Μοναχός Δημήτριος συνήντησε τότε τόν Μοναχό Ματθαῖο, 
πρός τόν ὁποῖο διηγήθηκε ὅλα τά σχετικά, τά ἀφορῶντα σ’ αὐτόν 
καί στόν Παῦλο, ὁ ὁποῖος Παῦλος συνέχιζε νά ζεῖ μόνος στό σπή-
λαιο τῆς Θεοτόκου.

Ὁ Μοναχός Ματθαῖος ἔλαβε ὡς ὑποτακτικόν του τόν Δημήτριο 
καί οἱ δυό των ἐφρόντιζαν ἀπό κοινοῦ, ὥστε ὁ Παῦλος νά ἔχει του-
λάχιστον τά ἀπολύτως ἀναγκαῖα πρός τό ζεῖν. Ὕστερα ἀπό διαμο-
νή ὀκτώ μηνῶν, τοῦ Παύλου στό σπήλαιο τῆς Θεοτόκου καί τοῦ 
Δημητρίου στό σπήλαιο τοῦ Ματθαίου, ὁ Παῦλος, μαζί μέ τόν Δη-
μήτριο, ἐπέστρεψαν στή Μονή τῆς Καρύας.

Ὅμως ὕστερα ἀπό τήν παρέλευση ὀλίγων ἡμερῶν ὁ Παῦλος ἀνε-
χώρησε ἀπό τή Μονή τῆς Καρύας καί ἄρχισε νά περιφέρεται ἀνά τίς 
κορυφές τοῦ Λάτμου. Τότε ἀκριβῶς ἀρχίζει καί ἡ σημαντικότερη πε-
ρίοδος τῆς ζωῆς τοῦ Παύλου, ἤτοι ἡ ἵδρυση τῆς Μονῆς τοῦ Στύλου.

Ὁ Παῦλος, ὄχι μόνον ἐπιζητεῖ διακαῶς νά εὑρίσκεται μακριά ἀπό 
τούς ἀνθρώπους, ἀλλά ἐπί πλέον ἐπιθυμεῖ νά εὑρίσκεται καί σωμα-
τικά ὅσον γίνεται πλησιέστερον τοῦ οὐρανοῦ. Ἔτσι παρακαλεῖ τόν 
Ἡγούμενον τῆς Μονῆς τοῦ Σωτῆρος Ἀθανάσιο, νά τοῦ κατασκευά-
σει ἕναν στῦλο (κίονα), ἐπάνω στόν ὁποῖο νά ἀσκητεύσει, ἀκολου-
θώντας τήν παράδοση τῶν λεγομένων «Στυλιτῶν» ἀσκητῶν.

Ὁ Ἀθανάσιος ὑπέδειξε τότε στόν Παῦλο ἕναν πανύψηλο καί 
ἀπότομο βράχο –στῦλος φυσικός καί ἀχειροποίητος– ὁ ὁποῖος 
ἔκει το παρά τήν κορυφή τοῦ Λάτμου. Περί τά ἑκατό (100) ἔτη προ-
ηγουμένως, ἕνας ἐρημίτης Μοναχός, ὁ ὁποῖος ὀνομάζετο ἐπίσης 
Ἀθανάσιος καί πού ἐδιώκετο ἐπί τῆς Εἰκονομαχίας (718-843 μ.Χ.) 
γιά τά εἰκονόφιλα αἰσθήματά του, εἶχε ζήσει ἐπάνω σ’ αὐτόν τόν 
φυσικό στῦλο ἐπί εἰκοσιδύο (22) ὁλόκληρα ἔτη.

Τό ὅτι τό σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ νέου δέν ἔκειτο στήν 
κορυφή τοῦ Λάτμου, ἀλλά χαμηλότερα καί μακρύτερα ἀπό αὐτήν, 
συνάγεται καί ἀπό σχετική πληροφορία, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό 

-7-Bolan-LATMOS no 23.indd   398 11/11/2020   1:32:36 µµ



ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΟΥΣ ΛΑΤΜΟΥ ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

399

τόν βίο αὐτοῦ, σύμφωνα μέ τήν ὁποία, Μιλήσιοι προσκυνητές πού 
ἐπέστρεφαν ἀπό τήν κορυφή τοῦ Λάτμου στή Μίλητο, ἐπέρασαν 
ἀπό τό σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Παύλου καί τόν ἐπεσκέφθησαν.

Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ νέος ἀσκήτευσε στό σπήλαιο αὐτό ζῶντας 
μόνος καί στερούμενος σχεδόν ὅλων τῶν ἀναγκαίων πρός τό ζεῖν. 
Ὅμως ἕνας ποιμένας καί γεωργός τῆς περιοχῆς, ὁ ὁποῖος ὀνομάζετο 
Λέων, ἐνῶ ἔβοσκε τίς αἶγες του, συνήντησε τυχαίως τόν Ἅγιον 
Παῦλον καί πληροφορήθηκε περί αὐτοῦ σχετικῶς. Ἔτσι ὁ Λέων ἄρχι-
σε νά φροντίζει δι’ ἐκεῖνον καί νά τοῦ παρέχει τά ἀναγκαῖα πρός τό 
ζεῖν. Μεταξύ ἄλλων τοῦ ἐξασφάλισε ἕναν λύχνο, ἕνα πιθάρι μέ ἐλαι-
όλαδο καί πυριτόλιθο, ὥστε ὁ Ἅγιος Παῦλος νά εἶναι σέ θέση νά 
ἀνάπτει τόν λύχνον καί φωτιά στήν ἑστία τοῦ σπηλαίου. Ὅταν ἔφθα-
σε τό θέρος ὁ Λέων ἀνεχώρησε διά τή Μίλητο, προκειμένου νά συ-
νάξει τούς καρπούς τῶν κτημάτων του καί ὁ Παῦλος ἔμεινε καί πά-
λιν μόνος καί ἀβοήθητος. Ὅμως ὁ Θεός προνόησε, ὥστε πληροφο-
ρήθηκε τά σχετικά ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Σωτῆρος, ὁ Ἀθανά-
σιος καί ἀνέλαβε, μαζί μέ τόν Μοναχό Δημήτριο, νά φροντίζει τόν 
Παῦλο, ὥστε νά ἐφοδιάζεται μέ τά ἀπολύτως ἀναγκαῖα.

Ὁ Παῦλος κατά τήν ἄσκησή του ἀντιμετώπιζε πολλούς καί ποι-
κίλους πειρασμούς, τούς ὁποίους καταπολεμοῦσε μέ ἀδιάλειπτη 
προσευχή, ἄσκηση καί νηστεία. Τό σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Παύλου 
ἐστερεῖτο νεροῦ, ὅμως ὕστερα ἀπό σχετική προσευχή τοῦ Ἁγίου, 
ἐδόθη ἐντολή στόν Νικήτα, ὁ ὁποῖος ἔσκαψε καί εὑρέθηκε μικρή 
ποσότητα νεροῦ ἐντός τοῦ σπηλαίου, ὥστε νά μπορεῖ νά ἐξυπηρε-
τεῖ τίς ἀνάγκες του ὁ Ἅγιος Παῦλος. Στή συνέχεια ὁ Παῦλος ἀνή-
γειρε ἕνα ναΰδριο, τό ὁποῖο ἀφιέρωσε στόν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ. 

Ἡ φήμη τοῦ Ἁγίου Παύλου διεδόθη εὐρύτατα καί πολυάριθμοι 
πι στοί προσήρχοντο γιά νά ἀσκητεύσουν πλησίον του. Τότε ὁ Παῦ-
λος ἵδρυσε μία Λαύρα, ἀφιερωμένη στή Θεοτόκο, ὅπου ζοῦσαν οἱ 
προσερχόμενοι Μοναχοί.

Ὁ Ἅγιος Παῦλος ἐπετέλεσε διάφορα θαύματα, μεταξύ τῶν ὁποί-
ων συγκαταλέγονται καί τά ἀκόλουθα:

1) Ὕστερα ἀπό ἀνομβρία καί μεγάλη ξηρασία καί διά τῶν προ-
σευχῶν τοῦ Ἁγίου Παύλου ἔβρεξε.

2) Ὁ Ἅγιος Παῦλος εὐλόγησε μικρή ποσότητα οἴνου καί ἤπιαν 
ἀπό αὐτόν σαράντα (40) ἄνδρες, πολλές γυναῖκες καί παιδιά καί ὁ 
οἶνος ὄχι μόνον ἐπήρκεσε, ἀλλά καί ἐπερίσσευε. 
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3) Ἀναφέρεται, ὅτι κατά τή διάρκεια νυκτερινῆς καταιγίδας, μία 
«πάρδαλις» προκειμένου νά προστατευθεῖ, κατέφυγε στό σπήλαιο 
τοῦ Ἁγίου Παύλου καί ξάπλωσε στά πόδια του221. Ἐκεῖ ἔμεινε ἥσυ-
χη καί χωρίς νά πειράξει καθόλου τόν Ἅγιο Παῦλο.

Ἐπειδή ὁ Παῦλος ἐνοχλεῖτο ἀπό τίς ἐπισκέψεις τῶν πολυαρίθ-
μων προσκυνητῶν καί προκειμένου νά ἐξασφαλίσει ἡσυχία καί ἠρε-
μία, ἐγκατέλειψε κρυφά τήν περιοχή τοῦ Λάτμου καί ἦλθε στή γει-
τονική νῆσο Σάμο, ὅπου ἔζησε μέσα σέ ἕνα σπήλαιο, στό ὁποῖο, 
σύμφωνα μέ ὑπάρχουσα παλαιά παράδοση, εἶχεν ἐγκαταβιώσει 
κατά τήν ἀρχαιότητα ὁ φιλόσοφος Πυθαγόρας222. Τό σπήλαιο αὐτό 
ἔκειτο στό ὄρος «Κερκετεύς»223 (σημερινή ὀνομασία αὐτοῦ: «Κέρ-
κι»). Κατά τό χρονικό διάστημα τῆς παραμονῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου 
στό σπήλαιο αὐτό, ἐφρόντιζε δι’ ἐκεῖνον καί τόν ἐφοδίαζε μέ τά 
ἀναγκαῖα ὁ ἄρχοντας τῆς Σάμου Θεοφάνης, τόν ὁποῖο τυχαία εἶχε 
συναντήσει καί γνωρίσει προσωπικῶς ὁ Ἅγιος Παῦλος κατά τήν 
ἄφιξή του στή Σάμο.

221. Σημειωτέον, ὅτι παρδάλεις καί ἄλλα ἄγρια ζῶα ζοῦν καί σήμερα στήν 
περιοχή τοῦ Λάτμου.

222. Ὁ Πυθαγόρας, υἱός τοῦ Μνησάρχου (γένν. Σάμος περί τό 580 - θάν. 
Μεταπόντιον περί τό 500 π.Χ.) ὑπῆρξε μέγας φιλόσοφος καί μαθηματικός (πρβλ. 
τό λεγόμενον «Πυθαγόρειον θεώρημα»). Ἐπίσης ὑπῆρξε ἱδρυτής εἴδους θρησκεί-
ας, τοῦ λεγόμενου «Πυθαγορισμοῦ». Ἐθεωρεῖτο θεάνθρωπος ἤ καί ἐνσάρκωση 
τοῦ θεοῦ Ἀπόλλωνα. Ἐκεῖνος ἐπίστευε, ὅτι οἱ ἀριθμοί ἀποτελοῦν τή βάση καί τήν 
οὐσίαν τῶν πάντων. Στίς Στοές, ὅπου ἐσύχναζαν οἱ μυημένοι στόν Πυθαγορισμό 
καί ἄνωθεν τῆς εἰσόδου αὐτῶν, ὑπῆρχε συνήθως ἡ ἐπιγραφή: «Μηδείς ἀγεωμέ-
τρητος εἰσίτω». Οἱ Πυθαγόρειοι ἐκήρυτταν τήν ἐγκράτεια, τήν ἀποχή ἀπό ὁρι-
σμένα εἴδη τροφῶν (π.χ. κρεάτων, ἰχθύων, κυάμων· πρβλ. τό ρητόν: «Κυάμων 
ἀπέ χεσθαι»), τήν ἄσκηση καί ζοῦσαν βίον αὐστηρόν καί ἐνάρετον. Ἐπίστευαν στή 
μετενσάρκωση ἤ στήν ἀνακύκλωση τῶν ἀναβιώσεων, στήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς 
καί στή μέλλουσα ἀνταπόδοση. Εἶναι οἱ πρῶτοι, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποίη σαν τόν 
ὅρον «κόσμος», ἤτοι κόσμημα, γιά τό σύμπαν.

Οἱ Πυθαγόρειοι ἀπέκτησαν πολλούς φίλους, ἀλλά καί φανατικούς ἐχθρούς, 
οἱ ὁποῖοι τούς κατεδίωκαν μέ πάθος. Ἀργότερα (1ος αἰ. π.Χ.) ἔχομεν τήν ἀναβί-
ωση τῶν ἰδεῶν τοῦ Πυθαγόρα καί τή δημιουργία τοῦ λεγομένου «Νεοπυθαγορι-
σμοῦ» ἤ τῶν «Νεοπυθαγορείων».

223. Κερκετεύς: Πρόκειται γιά προελληνικό τοπωνύμιο. Πολλά ἀπό τά ὀνό-
ματα τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου Πελάγους, ἀλλά καί τοπωνύμια σ’ αὐτά, εἶναι 
προελληνικά. Ἐντελῶς ἐνδεικτικά ἀναφέρονται τά ἀκόλουθα: Ἀλάδαρμα, Ἄλινδα, 
Ἀταβύριον ὄρος ἤ Ἀτάβυρος, Βρυκοῦς, Ἔριντος, Θά, Θάρρι, Ἰαλυσός, Ἴγκος, 
Κάλυμνος, Κάμιρος, Κάρπαθος, Κατταβιά, Κέσκηντος, Κυμισάλα, Κῶς, Λάρδος, 
Λίνδος, Κώρυμα, Νύμος, Ὄλυμπος, Σάμος, Σιάννα, Σύμη, Τέλενδος, Ψίνθος κ.λπ.

-7-Bolan-LATMOS no 23.indd   400 11/11/2020   1:32:36 µµ



ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΟΥΣ ΛΑΤΜΟΥ ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

401

Κατά τό χρονικό διάστημα τῆς παραμονῆς του στή Σάμο ὁ 
Παῦλος ἐφρόντισε γιά τήν ἀναβίωση τοῦ ἐκεῖ Μοναχισμοῦ. Στή 
νῆσο ὑπῆρχαν παλαιότερα τρεῖς Λαῦρες, οἱ ὁποῖες ὅμως εἶχαν ἐρη-
μωθεῖ ἐξ αἰτίας τῶν ἐπιδρομῶν τῶν Ἀράβων πειρατῶν. Ὁ Παῦλος 
ἐργάσθηκε δραστήρια, μέ ἀποτέλεσμα καί οἱ τρεῖς αὐτές Λαῦρες νά 
ἀναβιώσουν, νά ἐπανδρωθοῦν καί νά ἀναδιοργανωθοῦν, ὥστε νά 
συνεχίζεται σ’ αὐτές ἡ ζωή καί ἡ ἄσκηση τῶν Μοναχῶν.

Τήν ἀπουσία τοῦ Ἁγίου Παύλου ἀπό τόν Λάτμο ἔφεραν βαρέως 
οἱ ἐκεῖ ἐγκαταβιοῦντες Μοναχοί. Ἕνεκα τοῦ λόγου αὐτοῦ ἐπέστει-
λαν στή Σάμο τόν Μοναχό Ἰωάννη, ἐφοδιασμένο μέ σχετικές ἐπι-
στολές, προκειμένου νά κατορθώσει νά πείσει τόν Παῦλο, νά ἐπι-
στρέψει στόν Λάτμο. Πράγματι ὁ Ἰωάννης ἔπεισε τόν Παῦλο καί 
ἐκεῖνος ἐπέστρεψε καί πάλιν στόν Λάτμο. 

Ἡ φήμη τοῦ Ἁγίου Παύλου διεδίδετο συνεχῶς καί ἐξηπλώνετο σέ 
ὁλόκληρη τή χριστιανική οἰκουμένη. Ἀπό πολλά καί διάφορα μέρη 
ἤρχοντο προσκυνητές, προκειμένου νά τόν συναντήσουν καί νά λά-
βουν τήν εὐλογία του: Κρῆτες, Σκύθες (Ρῶσσοι καί Βούλγαροι), καθώς 
καί Ρωμαῖοι. Ὁ Ἡγεμόνας τῆς Βουλγαρίας Πέτρος ἐκτιμοῦσε πολύ 
τόν Παῦλο καί ἐπικοινωνοῦσε μαζί του δι’ ἐπιστολῶν. Ὁ τότε Πάπας 
τῆς Ρώμης ἀπέστειλε ἕναν Μοναχό, προκειμένου νά συναντήσει τόν 
Παῦλο, νά τόν γνωρίσει καί κατόπιν νά τόν ἐνημερώσει σχετικῶς.

Ὁ Παῦλος εἶχε προικισθεῖ μεταξύ ἄλλων καί μέ τό προορατικό 
χάρισμα. Γι’ αὐτό καί προεῖπε στόν Αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου 
Κωνσταντῖνον Ζ΄ τόν Πορφυρογέννητον (912-959) τήν ἀτυχή κα-
τάληξη τῆς ἐκστρατείας τῶν Βυζαντινῶν ἐναντίον τῶν Ἀράβων τῆς 
Κρήτης κατά τό ἔτος 949.

Ἡ ἐποχή αὐτή ἦταν ἡ περίοδος τῆς ἀκμῆς τοῦ Μοναχισμοῦ στόν 
Λάτμο καί ἀκριβῶς κατά τή διάρκεια αὐτῆς ἱδρύθηκε ἡ Μονή τοῦ 
Στύλου. Ὁ Παῦλος ἐργάσθηκε δραστήρια καί τελικά κατόρθωσε νά 
ἐπιτύχει τή διάλυση τῆς αἰρέσεως τῶν Μανιχαίων224 ἀπό τίς περιο-

224. Ὁ Μανιχαϊσμός ἦταν μιά αἵρεση, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε ἀπό τόν Μάνη (γένν. 
216 - θάν. 277 μ.Χ.), ἀπό τόν ὁποῖον ἔλαβε καί τό ὄνομα καί ἡ ὁποία δημιούρ-
γησε πολλά προβλήματα στήν Ἐκκλησία ἤδη ἀπό τούς πρώτους χριστιανικούς 
αἰῶνες. Κύριο χρακτηριστικό τοῦ Μανιχαϊσμοῦ εἶναι ἡ δυαρχία καί ἡ ἀντίθεση 
μεταξύ ὕλης καί πνεύματος, ἀγαθοῦ καί κακοῦ. Ἰδέες τοῦ Μανιχαϊσμοῦ ἐπέζησαν 
ἀργότερα στούς λεγόμενους «Παυλικιανούς», στούς «Βογομίλους» καί στούς «Κα-
θαρούς», πού διετηρήθησαν μέχρι τόν Μεσαίωνα καί τούς νεώτερους χρόνους.
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χές τῆς Καρίας καί τῆς Μιλήτου, ὅπου ὑπῆρχαν πολυάριθμοι ὀπα-
δοί αὐτῶν.

Ἡ Μονή τοῦ Στύλου ἐπί τοῦ ὄρους Λάτμου κατά τήν περίοδο 
αὐτή εὑρίσκετο σέ μεγάλη ἀκμή. Στήν ἴδια τήν Κωνσταντινούπολη 
ἀναφέρεται ἀπό τόν Γεώργιο Παχυμέρη225 ἡ ὕπαρξη ἑνός Μετοχίου, 
τό ὁποῖο ἀνῆκε στή Μονή τοῦ Στύλου226.

Ὁ Ἅγιος Παῦλος εὑρίσκεται ἤδη σέ βαθύ γῆρας καί ἐμπνέει τόν 
σεβασμό καί τήν ἀγάπη πρός τούς πάντες. Ὅμως βλέπει, ὅτι τό τέ-
λος τουῦ ἐπί τῆς γῆς βίου του πλησιάζει. Γιά μιά ἀκόμη φορά ἐπισκέ-
πτεται τή νῆσο Σάμο, ἔρχεται στό ὄρος Κερκετεύς, ὅπου ἐντός τοῦ 
σπηλαίου τοῦ Πυθαγόρα, σύμφωνα μέ ἐπιθυμίαν του, τελεῖται ἡ Θεία 
Λειτουργία. Ἀκολούθως ἐκεῖνος ἐπέστρεψε στόν Λάτμο.

Δέκα ἡμέρες πρίν ἀπό τήν κοίμηση αὐτοῦ, ἐκεῖνος προαισθάν-
θηκε τό ἐπικείμενον τέλος τοῦ ἐπιγείου βίου του. Κατά τήν ἡμέρα 
τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 955) ἔλα-
βε μέρος στή Θεία Λειτουργία. Ἀκολούθως ἔστειλε δύο Μοναχούς, 
προκειμένου νά τοῦ φέρουν τό Εὐαγγέλιον ἀπό τή Μονή τοῦ Στύ-
λου, ἐπειδή ὁ ἴδιος ἐγνώριζε, ὅτι οἱ δυνάμεις του δέν τοῦ ἐπέτρεπαν 
νά ἀνέβει ἕως ἐκεῖ.

Ὁ Παῦλος ἔπεσε στήν κλίνη καί ὑπέφερε ἀπό ὑψηλό πυρετό. Οἱ 
ἀδελφοί, ὑπό τόν διάδοχόν του στή Μονή, τόν Ἡγούμενο Συμεών, 
εἶχαν περιτριγυρίσει τήν κλίνη του. Ὁ Παῦλος παρέδωσε εἰρηνικά 
τήν ἁγίαν ψυχήν του στόν Θεόν, τή 15η Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 955 
μ.Χ., ἡμέρα ὁπότε τελεῖται καί ἡ μνήμη του. Ἀκολούθως ἔλαβε χώ-
ραν ἡ ταφή τοῦ σκηνώματος αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἀπεικονίζεται σέ τοι-
χογραφία τοῦ σπηλαίου τῆς Μονῆς τοῦ Στύλου227. Στό δεξιό τμῆμα 
τῆς παραστάσεως αὐτῆς ἀπεικονίζεται ὁ Μοναχός Γαβριήλ. Πρό-
κειται διά ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος ἀκόμη καί κατά τό ἔτος 987 ἦταν Προϊ-
στάμενος τῆς Μονῆς τοῦ Στύλου.

Ἡ περιγραφή τῆς τελετῆς τῆς ταφῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ νέου 
κατά τή 15η Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 955 μ.Χ. εἶναι μεγάλης σπουδαιό-
τητας, ἀναφορικά μέ τήν τοπογραφία τῆς Μονῆς τοῦ Στύλου τοῦ 

225. Γεώργιος Παχυμέρης, βυζαντινός ἱστορικός καί πολυίστωρ (γένν. Νίκαια 
Βιθυνίας 1242 - θάν. Κωνσταντινούπολη περί τό 1310 μ.Χ.). Στ. Ἰ. Κουρούσης, 
Ἄρθρον «Παχυμέρης Γεώργιος», ΘΗΕ, τ. 10 (Ἀθῆναι 1967), στίχοι 238-239.

226. Πρβλ. Analecta Bollandiana, τ. 11 (1982), σ. 17, 14. 
227. Th. Wiegand, Latmos 1913, πίν. V, 1. 
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Λάτμου. Σύμφωνα μέ αὐτήν, ὑπῆρχε ἤδη ἕνας εὐρύχωρος ναός, στόν 
νάρθηκα τοῦ ὁποίου ἐτάφη ὁ Ἅγιος Παῦλος. Ἀργότερα ὁ Ἡγούμενος 
τῆς Μονῆς αὐτῆς Συμεών, ἀνήγειρε ἕνα ἰδιαίτερο εὐκτήριο, στό 
ὁποῖο ἔγινε ἡ ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Παύλου. Συνεπῶς 
δύο ναοί τῆς Μονῆς τοῦ Στύλου ἀνήκουν ἀσφα λῶς στόν 10ο αἰ. 
Ἀκολούθως ἡ Μονή τοῦ Στύλου ἀναφέρεται ὡς: «Μονή τῆς Ὑπερα-
γίας Θεοτόκου τοῦ Στύλου, ἤγουν τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ Λάτρους»228.

Τά ὀνόματα ὅλων τῶν Ἡγουμένων τῆς Μονῆς τοῦ Στύλου, οἱ 
ὁποῖοι ἡγουμένευσαν μετά τόν Ἅγιον Παῦλον τόν νέον, περιέχονται 
σέ ἕναν Κώδικα (ἀριθμ. 498) τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Παρισί-
ων καί εἶναι τά ἑπόμενα:

 1) Συμεών (μετά τό 955), 
 2) Λουκᾶς, 
 3) Δημήτριος, 
 4) Μιχαήλ, 
 5) Νικόλαος, 
 6) Ἐφραίμ, 
 7) Χριστόδουλος, 
 8) Μελέτιος, 
 9) Μάρκων (;), 
10) Παῦλος,
11) Παῦλος, 

12) Δαμιανός,
13)  Γαβριήλ (μέ τήν προσω-

νυμίαν «ὁ κτήτωρ»), 
14) Πέτρος, 
15) Νικηφόρος,
16) Διονύσιος,
17) Χριστόδουλος,
18) Γρηγόριος, 
19) Λέοντιος, 
20) Μελέτιος, 
21) Ἀντώνιος.

Ὁ κατάλογος αὐτός τῶν Ἡγουμένων τῆς Μονῆς τοῦ Στύλου 
εἶναι ἀδύνατον νά εἶναι ἀκριβής. Καί τοῦτο, ἐπειδή σέ χειρόγραφα, 
τά ὁποῖα διατηροῦνται στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου τῆς Πάτμου καί εἶναι ἀκριβῶς χρονολογημένα, ἀναφέ-
ρονται οἱ ἑπόμενοι Ἡγούμενοι τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ 
νέου, τοῦ Λάτμου: 

1) Συμεών, διάδοχος τοῦ Ἁγίου Παύλου, 
2) Γαβριήλ (987), 
3) Χριστόδουλος, ὁ κτήτωρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάν-

νου τοῦ Θεολόγου τῆς Πάτμου (1079 καί 1087), 
4) Παῦλος (1176 καί 1189) καί 5) Παῦλος, ἕτερος (1222 μ.Χ.)229.

228. Κῶδιξ ἀριθμ. 598 m. gr., τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Παρισίων, Mi klo-
sich – Mueller, Acta et diplomata, τ. III, σ. 431, τοῦ ἔτους 1051 μ.Χ.. 

229. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 184.
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4. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΛΑΤΜΟΥ

Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ νέος, ὡς προανεφέρθη, ἐκοιμήθηκε στίς 15-
12-955. Περί τά ἑκατό καί εἴκοσι (120) ἔτη ἀπό τῆς κοιμήσεώς του 
(955-1079), διετηρήθη ἡ ἤρεμη ζωή στά Μοναστήρια, τίς Λαύρες, 
τά Ἐρημητήρια καί τά Ἀσκητήρια τοῦ Λάτμου. Πιθανῶς κατά τήν 
περίοδο αὐτή ἡ μόνη διαταραχή τῆς ζωῆς τῶν Μοναχῶν τῆς περι-
οχῆς αὐτῆς, νά προήρχετο ἀπό ἔριδες μεταξύ τῶν Μονῶν, ἐξ αἰτί-
ας συνοριακῶν διαφορῶν πού εἶχαν μεταξύ των. 

Ὅμως κατά τό ἔτος 1079, ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος, ὁ ἑπόμενος 
μετά τόν Ἅγιον Παῦλον τόν νέον διασημότερος Ἡγούμενος τῆς 
Μονῆς τοῦ Στύλου, ἐγκατέλειψε τή Μονή αὐτή «ἐξ αἰτίας τῆς ἀνω-
μαλίας τῶν πραγμάτων καί τῆς παρακμῆς τῶν σωματικῶν δυνάμε-
ων» καί ἡ Μονή τοῦ Στύλου «ὑπὸ μόνῳ τῷ ἀληθῇ κυβερνήτῃ τῶν 
ἡμετέρων ψυχῶν Χριστῷ καταλέλειπται»230. 

Ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος, ὁ μετέπειτα κτήτωρ τῆς Μονῆς τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς Πάτμου (1088 μ.Χ.), χαρακτηρί-
ζει ὡς «ἀνωμαλίαν» τήν προέλαση τῶν Σελτσούκων, μετά τή μεγά-
λη σφαγή στή Zahra (Ματζικέρτ, 1071), κατά τήν ὁποία ὁ Αὐτο-
κράτορας τῆς Κωνσταντινουπόλεως Ρωμανός Δ΄ ὁ Διογένης (1068-
1071) ἀπώλεσε τά 3/4 τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, πρός ὄφελος τοῦ Χάνου 
τῶν Σελτσούκων Alp-Arslan καί ὁ ἴδιος συνελήφθη αἰχμάλωτος.

Μία μεγάλη πλημμυρίδα τῶν νομάδων ξεχύθηκε στά εὔφορα ἐδά-
φη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος παρέδωσε τή διοί-
κηση τῆς Μονῆς τοῦ Στύλου σέ δύο Μοναχούς, τόν Σάββα καί τόν 
Λουκᾶ, οἱ ὁποῖοι μέ πολύ μεγάλες δυσκολίες θά μποροῦσαν νά 
ἀνταποκριθοῦν στίς ἀπαιτήσεις τῆς χρονικῆς αὐτῆς συγκυρίας. Ἡ 
Βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς τοῦ Στύλου σώθηκε καί διά θαλάσσης μετε-
φέρθη στήν Κωνσταντινούπολη. Στή συνέχεια καί κατά τό μεγαλύ-
τερον αὐτῆς μέρος ἀποτέθηκε στήν Ἁγία Σοφία.

Τό κυρίως ὀχυρό τῆς περιοχῆς, τό Μελανούδιον, πού ὑποτίθεται 
ὅτι ἔκειτο παρά τήν ἀρχαία πόλη Μυοῦντα καί τό ὁποῖο ἐπροστά-
τευε τήν πλέον ὁμαλή εἴσοδο ἀπό τήν κοιλάδα τοῦ Μαιάνδρου 
πρός τόν Λάτμο, ἔπεσε στά χέρια τῶν ἀπίστων. «Καὶ γὰρ μετὰ τὸ 
αἰχμαλωθῆναι τὸ Μελανούδιον καὶ ἀποσκυβαλισθῆναι τὸ βεστιάρι-

230. Miklosich – Mueller, Acta et diplomata, τ. IV, 3, σ. 16 κ.ἑ. 
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ον τοῦ Λάτρους, ὥσπερ δὴ καὶ τῶν λοιπῶν μοναστηρίων παρὰ τῶν 
ἀθέων Τούρκων, ἀπέστειλα πλοῖον μετὰ λαοῦ, κρατήσας τὸν οἰκο-
νόμον, τὸν κατέχοντα ταῦτα, ἔφερον τοῦτον εἰς τὴν Κῶ»231.

Τότε ἱδρύθησαν καί τά Σουλτανάτα τοῦ Ἰκονίου καί τοῦ Da-
niŞment, ὁλόκληρο τό ἀνατολικό τμῆμα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἔμεινε 
στά χέρια τῶν Σελτσούκων, ἀκόμη ἡ Σμύρνη καί ἡ Νίκαια τῆς Βι-
θυνίας κυριεύθησαν ἀπό αὐτούς γιά ὁρισμένο χρονικό διά στημα. Ἡ 
Ἔφεσος κυριεύθηκε ἀπό τόν Tangri Parmak κατά τό ἔτος 1090 καί 
παρέμεινε στήν κατοχή του γιά περισσότερα χρόνια. Ἀκόμη ἡ Σάμος 
καί ἡ Ρόδος περιῆλθαν στά χέρια τῶν πιστῶν τοῦ Ἰσλάμ.

Μία καλυτέρευση τῆς κατάστασης ἐπῆλθε, λόγῳ τῆς πρόνοιας τοῦ 
Αὐτοκράτορα Ἀλεξίου Α΄ τοῦ Κομνηνοῦ (1081-1118), ἀλλά κυρίως ἐξ 
αἰτίας τῶν Σταυροφόρων καί τῆς νικηφόρου μάχης αὐτῶν στό Δο-
ρύλαιον κατά τό ἔτος 1097, μετά τήν ὁποία τουλάχιστον τό δυτικό 
τμῆμα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἐπανῆλθε ὑπό τή βυζαντινή κυριαρχία.

Δέν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία, διά τό ὅτι τότε οἱ Μοναχοί ἐπέ-
στρεψαν στά ἐρημωμένα Μοναστήρια τοῦ Λάτμου καί ὅτι ὁ Ὅσιος 
Χριστόδουλος, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη περί τό 1100 μ.Χ., αὐτό τό γεγο-
νός τό ἔζησε. Μία νέα ἄνθηση τῶν Μονῶν ἔλαβε πάλιν χώραν καί 
διήρκεσε πλέον τῶν ἑβδομῆντα καί πέντε (75) ἐτῶν, ἕως τή μή ἀνα-
μενόμενη νίκη τῶν Σελτσούκων ἐναντίον τοῦ Αὐτοκράτορα Μα-
νουήλ Α΄ τοῦ Κομνηνοῦ (1143-1180) κατά τό ἔτος 1176 παρά τά 
Μυριοκέφαλα. Στή συνέχεια περίπου 24.000 Σελτσοῦκοι στρατιῶτες 
καταστρέφοντας καί λεηλατώντας προωθήθησαν διά μέσου τῆς κοι-
λάδας τοῦ Μαιάνδρου καί ἔφθασαν ἕως τά παράλια τοῦ Αἰγαίου 
Πελάγους. Ὅμως, ὕστερα ἀπό τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἐρημώσεως καί 
κατά τήν ἐπιστροφή των, οἱ στρατιῶτες αὐτοί διά τοῦ Ἰωάννου Γ΄ 
Βατάτζη (1193-1254) ὑπέστησαν δεινήν ἥτταν.

Σ’ αὐτές τίς καταστροφές καί δηώσεις ἀναφέρεται ἕνα ἔγγραφο 
ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Αὐτοκράτορα Ἰσαακίου Β΄ τοῦ Ἀγγέλου (1185-
1195) καί στό ὁποῖο περιλαμβάνονται μεταξύ ἄλλων καί τά ἀκόλουθα:

«Ἀπημαυρώθησαν δέ (αἱ ἰδιοκτησίαι) τῆς μονῆς παντελῶς ἐξα-
λειφθείσης ἐξ ἐπιδρωμῆς τῶν ἀθέων Ἰσμαηλιτῶν τοσοῦτον, ὡς μηδὲ 
μοναχὸν τινὰ εὑρίσκεσθαι ἐν αὐτῇ»232.

231. Miklosich – Mueller, Acta et diplomata, τ. III, σ. 87.
232. Miklosich – Mueller, Acta et diplomata, τ. I, σ. 329.
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Τά ποίμνια καί οἱ ποιμένες τῆς Μονῆς τοῦ Στύλου κατεσφάγη-
σαν ἀπό τούς βαρβάρους ἐπιδρομεῖς.

Μακρᾶς διαρκείας ἡσυχίαν ἐπέτυχε καί πάλιν νά ἐξασφαλίσει ὁ 
μεγάλος Γερμανός Αὐτοκράτορας Φρειδερῖκος Βαρβαρόσσας (1152-
1190)233, μέ τήν κατάληψη τοῦ Ἰκονίου τή 18η Μαΐου τοῦ ἔτους 1190 
μ.Χ. Ὅμως στά ἔγγραφα τῆς Μονῆς τοῦ Στύλου αὐτό δέν θεωρεῖται 
ὡς μία ἐπιτυχία τοῦ Γερμανοῦ Αὐτοκράτορα, ἀλλά προβάλλεται ὡς 
ἐπιτυχία τοῦ Αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Ἰσαακίου Ἀγγέλου.

Ἀλλά οἱ συνέπειες τῆς Τετάρτης Σταυροφορίας τοῦ ἔτους 1204 
μ.Χ. καί ἡ ἵδρυση τῆς Λατινικῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως (1210-1261), ἐπέτρεψαν στούς Σελτσούκους, τῶν ὁποίων 
ἡ δύναμη στό μεταξύ εἶχεν ἐξασθενήσει ἐξ αἰτίας τῆς δράσεως τοῦ 
ἱκανοῦ καί γενναίου Αὐτοκράτορα τῆς Νικαίας Θεοδώρου Λάσκαρη 
(1222-1258) καί εἶχε παρακμάσει, μέ τή δημιουργία μικρῶν Ἐμιρά-
των, ὅμως στήν Καρία οἱ Σελτσοῦκοι ἔκαναν προόδους. Ἔτσι δη-
μιουργήθηκε ἐκεῖ τό Ἐμιρᾶτο τοῦ MenteŞe, τό ὁποῖο ἀρχικά ἐξετεί-
νετο μέχρι τοῦ κόλπου τῆς Ἰασοῦ καί οἱ κύριοι αὐτοῦ εἶχαν τήν 
ἕδραν των στά πλησίον κείμενα Μύλασα. Ὅμως βεβαίως φαίνεται 
ὅτι αὐτοί, καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς Λατινικῆς Αὐτοκρατορίας τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως δέν ἐτόλμησαν νά ἐπιτεθοῦν ἐναντίον τῶν 
Μονῶν τοῦ Λάτμου.

Ἀκόμη ἀπό τό ἔτος 1235 διατηρεῖται ἐπίσημο ἔγγραφο, σύμφω-
να μέ τό ὁποῖο ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γερμανός Β΄ 
(1222-1240) ἐπικυρώνει τόν κανονισμόν τῆς Μονῆς τοῦ Στύλου.

Σέ ἐπίσημο ἔγγραφο, τό ὁποῖο φυλάσσεται στή Βιβλιοθήκη τῆς 
Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς Πάτμου, τό ὁποῖο 
προέρχεται ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Αὐτοκράτορα Ἀνδρονίκου Β΄ τοῦ 
Παλαιολόγου (1282-1328), ἀναφέρονται μεταξύ ἄλλων καί τά ἑπόμε-
να: «Ὁ χρόνος τὰ αὐτοῦ κανταῦθα ποιῶν τὸ σεμνὸν δὴ τοῦτο τῆς 
μονῆς ἠμαύρωσεν ὄνομα καὶ εἰς λήθης ἔσχε παραπέμψαι βυθόν»234.

Τά παραπάνω ἀναφερόμενα ἀφοροῦν στή Μονή τοῦ Στύλου καί 
στήν κατάσταση πού αὐτή εἶχε περιέλθει κατά τήν περίοδο 1262-
1296. Ἀκόμη καί ἐάν θά ἤθελε νά δεχθεῖ κάποιος, ὅτι ἡ δύναμη τῶν 
Ἁγίων αὐτῶν τόπων τοῦ Λάτμου, ἡ ὁποία εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα τήν 

233. Φρειδερῖκος Βαρβαρόσσας, ἤτοι: ὁ Πυρρογένειος, ὁ Κοκκινογένης. 
234. Miklosich – Mueller, Acta et diplomata, τ. III, σ. 429. Th. Wiegand, 

Latmos 1913, σ, 186.
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προσέλευση προσκυνητῶν στήν περιοχή αὐτή, συνετέλεσε στήν 
ἀναβίωση τῆς Μονῆς τοῦ Στύλου ἀκόμη γιά μία φορά, στά τέλη 
τοῦ 13ου αἰ., ὁπότε καί ἐξελέγη ἕνας νέος Ἡγούμενος αὐτῆς, ὁ 
ὁποῖος κατόρθωσε νά συγκεντρώσει γύρω του μερικούς Μοναχούς 
καί ἀκόμη ἐάν ὑποτεθεῖ, ὅτι κάτι παρόμοιο συνέβη καί σέ ἄλλες 
Μο νές τοῦ Λάτμου, μέ τήν προσπάθεια τῆς ἀναβίωσης τοῦ Μοναχι-
σμοῦ σ’ αὐτές, ὅμως στίς ἀρχές τοῦ 14ου αἰ., διά τῆς νέας ἐπιδρομῆς 
τῶν ὀπαδῶν τοῦ Ἰσλάμ στήν περιοχή αὐτή, ἡ ζωή τῶν Μονῶν τοῦ 
Λάτμου ἀφανίσθηκε.

Μέ πολύ μεγάλη ταχύτητα ὁλοκληρώθηκε ἡ διάλυση τῆς βυζαν-
τινῆς κυριαρχίας στή Μικρά Ἀσία. Ἤδη ἀπό τό ἔτος 1303 ἦταν 
πλημμυρισμένη ἡ περιοχή τῆς Σμύρνης ἀπό τό Ἰσλάμ, ἡ δέ Ἔφεσος 
καί ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, πού περιέκλειε τόν 
τάφο του, ἐκυριεύθησαν κατά τό ἔτος 1307. Ἀκολούθως ἡ Προύσα 
κατά τό 1317, ἡ Νικομήδεια τό 1326 καί ἡ Νίκαια τῆς Βιθυνίας τό 
1330 περιῆλθαν στήν κυριαρχία τῶν Τούρκων.

Ὕστερα ἀπό ὅλα αὐτά μπορεῖ κανείς νά συμπεράνει, ὅτι ἡ ὕπαρ-
ξη τῶν Μονῶν τοῦ Λάτμου διήρκεσε μέχρι τά μέσα τοῦ 13ου αἰ. 
Ἀπό τότε τά σωζόμενα ἐρείπια δέν ἐμφανίζουν τίποτα τό νεώτερο. 
Στό βαθύ σκότος τῆς νύκτας, ἡ ὁποία ἁπλώθηκε στήν πρώην χρι-
στιανική Μικρά Ἀσία, ἔφεγγε μόνο ἀπό τόν μακρυνό βράχο τῆς 
ὀχυρωμένης Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς Πάτμου 
μία ἀδύνατη ἀκτίνα ἐλπίδας πρός τά παράλια τῆς κατεσφαγμένης 
καί ἐρημωμένης αὐτῆς περιοχῆς.

Ὕστερα ἀπό τήν ἀναγνώριση καί τήν ἐπιβεβαίωση τῶν παλαιῶν 
προνομίων καί δικαίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Πάτμου ὑπό τῶν 
Τούρκων Σουλτάνων καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κων-
σταντινουπόλεως, ἦσαν σέ θέση οἱ διάδοχοι τοῦ κτήτορος αὐτῆς 
Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ Λατρηνοῦ, νά συνεχίσουν τό ἔργον των. 
Τοῦτο φανερώνει μεταξύ ἄλλων καί μία ἐγκύκλιος τοῦ Ἡγουμένου 
τῆς Μονῆς τῆς Πάτμου πρός ὅλους τούς χριστιανούς τῆς Δύσεως, 
τοῦ ἔτους 1502235.

Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ κατόρθωσαν νά ἐπιβιώσουν καί νά συνεχί-
ζονται μέχρι σήμερα οἱ παλαιές παραδόσεις καί πρακτικές τῶν πάλαι 
ποτέ Μονῶν τοῦ Λάτμου, στή νῆσο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολό-
γου, τήν Πάτμο, ἄν καί μέ τό πέρασμα τῶν αἰώνων πολλές ἀπό αὐτές 

235. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 187.
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ἄλλαξαν καί ἔγιναν ἠπιότερες. Καί τοῦτο, ἤτοι ἡ ἐπιβίωση τοῦ Μο-
ναχισμοῦ καί ἡ συνέχιση τῶν παλαιῶν παραδόσεων, ὀφείλεται στό 
διορατικό βλέμμα καί στήν ἀπόφαση τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου, ὁ 
ὁποῖος προέβλεψε σαφέστατα τό θλιβερό τέλος τοῦ Χριστιανισμοῦ 
γενικῶς καί τοῦ Μοναχισμοῦ στίς περιοχές τῆς Μι κρᾶς Ἀσίας236.

5. Ο ΟΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, Ο ΚΤΗΤΩΡ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

Ὅσον ἀφορᾶ στή ζωή καί στή δράση τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου 
τοῦ Λατρηνοῦ, τοῦ κτήτορος τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου τῆς Πάτμου, οἱ πλέον ἀκριβεῖς καί ἔγκυρες πληροφορίες 
προέρχονται ἀπό τά κείμενα τοῦ ἰδίου, τά ὁποῖα ἐσώθησαν μέχρι 
σήμερα237.

Τό πρῶτο ἀπό τά κείμενα αὐτά εἶναι τοῦ ἔτους 1079 καί ἀναφέ-
ρεται στήν ἐκ μέρους τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου παράδοση τῆς 
Μονῆς τοῦ Στύλου τοῦ Λάτμου, τῆς ὁποίας διετέλει μέχρι τότε 
Ἡγούμενος, στούς Μοναχούς Σάββα καί Λουκᾶ238.

Τό δεύτερο κείμενο δέν φέρει χρονολογία, ὅμως προέρχεται ἐπί-
σης ἀπό τό ἔτος 1079 καί ἐκθέτει στόν τότε Οἰκουμενικό Πατριάρ-
χη Κωνσταντινουπόλεως Κοσμᾶ Α΄ τόν Ἱεροσολυμίτη (1075-1081) 
τόν τρόπο τῆς διαποίμανσης ἐκ μέρους του τῆς Ἀδελφότητας τῆς 
Μονῆς τοῦ Στύλου καί ὑπερασπίζεται τήν ἀπόφασή του, νά ἐγκα-
ταλείψει τή Μονή αὐτή, ὅπου ἡγουμένευε ἀπό τριετίας. Τό τρίτο 
κείμενο εἶναι τό Τυπικόν τῆς Μονῆς τῆς Πάτμου, τοῦ ἔτους 1091 
καί τό τέταρτο καί τελευταῖο ἡ Διαθήκη τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου, 
τοῦ ἔτους 1093.

Εἰδικότερα, ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος γεννήθηκε στίς ἀρχές τοῦ 
11ου αἰ. (περί τό ἔτος 1018) σέ ἕναν μικρό οἰκισμό, ὁ ὁποῖος ἔκειτο 
πλησίον τῆς Νίκαιας τῆς Βιθυνίας. Σέ πολύ νεαρά ἡλικία εἰσῆλθε σέ 
μία Μονή, ἡ ὁποία εὑρίσκετο στόν Ὄλυμπο τῆς Βιθυνίας. Ἀκολού-
θως ἐπισκέφθηκε ὡς προσκυνητής τούς Ἁγίους Τόπους τῆς Παλαι-
στίνης, ὅπου μόλις καί διεσώθη κατά τή διάρκεια αἰματηρῆς συμ-

236. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 185-187.
237. Th. Wiegand, Latmos 1913, σ. 187-189. Ε. Λ. Βρανούση, Τά ἁγιολογικά 

κείμενα τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου, ἱδρυτοῦ τῆς ἐν Πάτμῳ Μονῆς, Ἀθῆναι 1966.
238. Miklosich – Mueller, Acta et diplomata, τ. III, σ. 16.
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πλοκῆς μεταξύ τῶν Ἀράβων Μουσουλμάνων καί τῶν Χριστιανῶν 
τῆς Παλαιστίνης. 

Σέ ἡλικία εἰκοσιπέντε (25) ἐτῶν (ἤτοι, περί τό ἔτος 1043) ὁ Ὅσι-
ος Χριστόδουλος προσῆλθε στή Μονή τοῦ Στύλου, τοῦ Λάτμου, 
ὅπου καί ἔζησε ἐπί μακρόν χρονικόν διάστημα καί ἔφθασε μέχρι τό 
ἀξίωμα τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς αὐτῆς (1076-1079). Ἐκεῖ ἐγκα-
ταβιώνοντας ἀντιμετώπισε τούς κινδύνους καί ἐβίωσε τίς ταλαιπω-
ρίες τῶν Μοναχῶν καί τῶν κατοίκων τῆς γύρω περιοχῆς, ἐξ αἰτίας 
τῶν ἐχθρικῶν ἐπιδρομῶν τῶν Σελτσούκων Τούρκων.

Ἀφοῦ ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος κατά τό ἔτος 1079 ἐγκατέλειψε τή 
Μονή τοῦ Στύλου καί τόν Λάτμο, ἦλθε στή Μονή τοῦ Στροβίλου, 
ἡ ὁποία ἔκειτο ἐπί τῆς δυτικῆς παραλίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπου 
καί ἀνεδείχθη Ἡγούμενος αὐτῆς. Ὅμως καί ἐκεῖ δέν εὗρε τήν ἀνα-
μενόμενη ἡσυχία καί ἦλθε στή νῆσο Κῶ, ὅπου στό Πυλί239, σέ ἀπο-
μονωμένη, βραχώδη καί ἄγονο περιοχή, ἵδρυσε μία Μονή, τό Κα-
θολικό τῆς ὁποίας σώζεται μέχρι σήμερα καί ὁ ναός εἶναι γνωστός 
ὡς «Παναγία τῶν Καστριανῶν». Ἀρχικά ὁ ναός ἐνεφάνιζε σέ κάτο-
ψη τή μορφή τρίκλιτης βασιλικῆς, ὅπως ἦταν καί τό Καθολικόν τῆς 
Μονῆς τοῦ Στύλου. Ἀργότερα ὅμως ἐντοιχίσθηκαν οἱ δύο κιονο-
στοιχίες καί ὁ ναός ἀπέβη μονόχωρος, καμαροσκέπαστος. Στίς ἐσω-
τερικές ἐπιφάνειες τῶν τοίχων αὐτοῦ διατηροῦνται παλαιές, καλῆς 
ποιότητας τοιχογραφίες240. Ἀκολούθως ὁ τότε Αὐτοκράτορας τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως Ἀλέξιος Α΄ ὁ Κομνηνός (1081-1118) ἔδωσε 
στόν Ὅσιο Χριστόδουλο ὁρισμένα προνόμια.

Στή συνέχεια ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος παρεκάλεσε τόν Αὐτοκρά-
τορα, νά τοῦ δωρήσει τή νῆσο Πάτμο. Ὅμως ἐκεῖνος τόν ἔστειλε 
ἀρχικά στή Μονή τῆς Ζαγορᾶς, στή Θεσσαλία, ὅπου ὅμως ἡ αὐστη-

239. ΝΑ. τοῦ σημερινοῦ οἰκισμοῦ «Νέο Πυλί» τῆς νήσου Κῶ καί σέ ἀπόσταση 
3 χλμ. περίπου ἀπό αὐτόν, στίς νότιες ὑπώρειες βραχώδους ὑψώματος καί σέ 
ὑψόμετρο 300 μ. περίπου, εὑρίσκεται ὁ μεσαιωνικός οἰκισμός «Παλαιό Πυλί», ὁ 
ὁποῖος εἶναι ἐρειπωμένος καί ἐγκαταλελειμμένος ἀπό μακροῦ χρόνου. Πρόκειται 
γιά τόν «Μυστρᾶ» τῆς Δωδεκανήσου. Στήν κορυφή ἀπόκρημνου καί φύσει ὀχυ-
ροῦ ὑψώματος, διατηροῦνται τά ἐρείπια μεσαιωνικοῦ φρουρίου. Ἐντός τοῦ οἰκι-
σμοῦ διατηροῦνται ἐρειπωμένες οἰκίες, λιθόστρωτοι δρόμοι καί τρεῖς χριστιανικοί 
ναοί, ἤτοι: 1) Ἅγιος Ἀντώνιος, 2) Παναγία τῶν Καστριανῶν καί 3) Ἅγιοι Ἀσώμα-
τοι (Ταξιάρχες Μιχαήλ καί Γαβριήλ). Ἰ. Βολανάκης, Τοιχογραφημένοι ναοί Δω-
δεκανήσου, Β΄ 2014, σ. 61-69.

240. Ἰ. Βολανάκης, Τοιχογραφημένοι ναοί Δωδεκανήσου, Β΄ 2014, σ. 63-69.
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ρή του πειθαρχία τόν ἔφερε σέ ἀντίθεση πρός τούς ἐκεῖ ἐγκατα-
βιοῦντας Μοναχούς, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀποχωρήσει ἀπό τή Μονή 
αὐτή.

Ἀκολούθως καί κατά τό ἔτος 1087, ὁ Αὐτοκράτορας Ἀλέξιος Α΄ 
ὁ Κομνηνός δώρησε στόν Ὅσιο Χριστόδουλο τή νῆσο Λειψώ (ση-
μερινή νῆσος Λειψοί, οἱ)241, τούς Νασκιούς (σημερινή ὀνομασία 
Ἀρκιοί, οἱ) καί τμῆμα τῆς νήσου Λέρου (Παρθένι). Κατά τό ἔτος 
1088 ὁ ἴδιος Αὐτοκράτορας δώρησε στόν Ὅσιο Χριστόδουλο ὁλό-
κληρο τή νῆσο Πάτμο, ἡ ὁποία τότε ἦταν ἄνυδρος, ἄγονος, ἔρημος 
καί ἀκατοίκητος.

Τό Χρυσόβουλλο τοῦ Αὐτοκράτορα Ἀλεξίου Α΄ τοῦ Κομνηνοῦ, 
τοῦ ἔτους 1088, τό ὁποῖο φυλάσσεται μέχρι σήμερα στή Μονή τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς Πάτμου καί στό ὁποῖο ἀναφέ-
ρεται ἡ ὡς ἄνω δωρεά, ἀποτελεῖ τό πλέον σεβαστό καί σημαντικό 
ἔγγραφο τῆς Μονῆς αὐτῆς. Τοῦτο ἐκτίθεται στό Μουσεῖο τῆς 
Μονῆς καί εἶναι προσιτόν στούς ἐπισκέπτες αὐτῆς.

Ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος ἵδρυσε τή Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου, ἐπιλέγοντας μία φύσει ὀχυρά θέση καί στήν κορυφή 
ὑψώματος τῆς Πάτμου, ὅπου κατά τούς προχριστιανικούς χρόνους 
ἔκειτο ἀρχαῖος ναός, πιθανῶς τῆς θεᾶς Ἄρτεμης, ἐνῶ ἐπί τῶν ἐρει-
πίων του ἀνηγέρθη ἀργότερα μία παλαιοχριστιανική βασιλική, μαρ-
μάρινα ἀρχιτεκτονικά μέλη τῆς ὁποίας διατηροῦνται μέχρι σήμερα 
στή Μονή. Στή συνέχεια ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος ἄρχισε νά περι-
βάλλει τή Μονή μέ ἰσχυρόν τεῖχος. Ὅμως καί ἐδῶ ἐκεῖνος δέν ἐπρό-
κειτο νά ἀπολαύσει τήν ἡσυχία, τήν ὁποία ἀνέμενε. Ἐξ αἰτίας τῶν 
συχνῶν ἐπιθέσεων τῶν Τούρκων οἱ Μοναχοί ἐγκατέλειψαν τήν Πά-
τμο καί ἄφησαν τόν Ὅσιο Χριστόδουλο ἐντελῶς μόνο.

Ἀκολούθως ἐκεῖνος ἦλθε στή νῆσο Εὔβοια, ὅπου ἵδρυσε στόν 
Εὔριπο μία Μονή. Ἐκεῖ ἔμεινε μέχρι τῆς κοιμήσεώς του, ἡ ὁποία 
ἔλαβε χώραν τή 16η Μαρτίου τοῦ ἔτους 1101242. Ὁ Ὅσιος Χριστό-
δουλος ζώντας στήν Εὔβοια διέταξε τούς Μοναχούς, νά ἐπιστρέ-

241. Ἰ. Βολανάκης, Λειψοί 2001, σ. 1 κ.ἑ. Ἰ. Βολανάκης, Μνημεῖα Λειψῶν 2006, 
σ. 64-75.

242. Κατ’ ἄλλους, ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος ἐτελεύτησε τό ἔτος 1093 ἤ 1094 ἤ 
τό 1100. Γ. Δ. Μεταλληνός, Ἄρθρον, «Χριστόδουλος, Ὅσιος», ΘΗΕ, τ. 12 (Ἀθῆναι 
19168), στίχοι 193-194.
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ψουν καί πάλι στήν Πάτμο καί δώρησε τή Βιβλιοθήκη του στή 
Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς Πάτμου.

Μετά τήν κοίμηση τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου οἱ Μοναχοί ἐπέ-
στρεψαν στήν Πάτμο καί συνέχισαν τίς οἰκοδομικές ἐργασίες τῆς 
Μονῆς, τίς ὁποῖες ἐκεῖνος δέν πρόλαβε νά ὁλοκληρώσει. Ἐπίσης 
μετεφέρθησαν στήν Πάτμο τά λείψανα τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου, 
σύμφωνα μέ τήν ἐκφρασθεῖσα ἐπιθυμία του, ὅταν ἐκεῖνος εὑρίσκετο 
ἀκόμη στή ζωή. Αὐτά ἀναπαύονται, τοποθετημένα σέ λάρνακα, ἡ 
ὁποία κεῖται ἐντός μικροῦ παρεκκλησίου, κειμένου νότια τοῦ νάρ-
θηκα τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς τῆς Πάτμου καί τό ὁποῖο παρεκ-
κλήσιο εἶναι ἀφιερωμένο στόν Ὅσιο Χριστόδουλο.

Οἱ κανόνες καί οἱ διατάξεις, πού διέπουν τή ζωή τῶν Μοναχῶν 
τῆς Μονῆς τῆς Πάτμου, ἀντιστοιχοῦν χωρίς ἀμφιβολία πρός τίς 
βασικές ἀρχές, οἱ ὁποῖες ἴσχυαν στίς Μονές τοῦ Λάτμου. Αὐτές 
στηρίζονται, ὡς εἶναι φυσικόν, στίς διατάξεις περί Μοναχισμοῦ τοῦ 
Μεγάλου Βασιλείου (330-379), Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καπ-
παδοκίας243. Θεμελιώδης ἀρχή αὐτῶν ἦταν ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τόν 
κόσμο καί ἡ ἀναζήτηση τῆς ἡσυχίας.

Ἐκτός ἀπό τά τρία θεμελιώδη ἰδεώδη τοῦ Μοναχισμοῦ, ἤτοι, τήν 
πενία, τήν παρθενία καί τήν ὑπακοή, ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος εἰσή-
γαγε στήν Πάτμο τήν ἀρχή τοῦ παντελοῦς ἀποκλεισμοῦ τῶν γυ-
ναικῶν244 καί μάλιστα ἡ ἀπαγόρευση αὐτή συμπεριλαμβάνεται καί 
στό αὐτοκρατορικό Χρυσόβουλλο, βάσει τοῦ ὁποίου δωρίζεται ἡ 
νῆσος Πάτμος στόν Ὅσιο Χριστόδουλο. Τό ἴδιο φαίνεται ὅτι ἴσχυε 
καί στίς Μονές τοῦ Λάτμου, ὅπως συνάγεται ἀπό ἔγγραφο τοῦ 10ου 
αἰ.245 Ἐπίσης ὁρίζετο ὁ κοινοβιακός τρόπος τῆς ζωῆς τῶν Μοναχῶν 
τῆς Μονῆς τῆς Πάτμου.

Ἀναφορικά μέ τήν ἀπαγόρευση τῶν γυναικῶν σέ ὁλόκληρη τή 
νῆσο Πάτμο, ἡ διάταξη αὐτή μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ἀτόνησε 
καί ἔπαυσε νά ἰσχύει. Καί τοῦτο, ἐπειδή τό ἐργατικό προσωπικό, τό 
ὁποῖο ἦταν ἀπαραίτητο γιά τίς ἐκτελούμενες οἰκοδομικές καί ἄλλες 

243. B. Altaner, Patrologie 1966, σ. 290-298.
244. Ἡ ἀρχή αὐτή ἰσχύει, ὡς γνωστόν, ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καί 

σήμερα καί γιά τή χερσόνησο τοῦ Ἄθωνος, ὅπου εὑρίσκονται οἱ Μονές, οἱ Λαῦρες, 
οἱ Σκῆτες, τά Ἀσκητήρια καί τά Ἐρημητήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

245. Miklosich – Mueller, Acta et diplomata, τ. I, σ. 307.

-7-Bolan-LATMOS no 23.indd   411 11/11/2020   1:32:37 µµ



Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ

412

ἐργασίες στή Μονή τῆς Πάτμου, προήρχετο ὡς ἐπί τό πλεῖστον 
ἀπό ἄγαμους λαϊκούς.

Ἀρχικά αὐτοί ἔφεραν τίς συζύγους καί ὁλόκληρες τίς οἰκογένειές 
των καί τίς ἐγκατέστησαν στήν περιοχή τοῦ σημερινοῦ οἰκισμοῦ «Κά-
μπος», πού εὑρίσκεται κάπως μακριά ἀπό τή Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάν-
νου τοῦ Θεολόγου. Ὅμως μέ τήν παρέλευση τῶν ἐτῶν οἱ οἰκογένει-
ες αὐτές μποροῦσαν νά κατοικοῦν καί στή Χώρα τῆς Πάτμου, ἤτοι 
στόν οἰκισμό, ὁ ὁποῖος εἶχε δημιουργηθεῖ γύρω ἀπό τή Μονή τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, στή Σκάλα καί σέ ὁλόκληρη τή νῆσο.

Ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος ὁ Λατρηνός στά κείμενά του ἐμφανίζει 
τή ζωή τῶν Μοναχῶν τοῦ ὄρους Λάτμου καί εἰδικότερα τῆς Μο νῆς 
τοῦ Στύλου, ὡς ἰδεώδη. Ἡ ἀγρυπνία καί ἡ αὐστηρή νηστεία, ἡ ἐπί 
μακρόν χρόνον ὀρθοστασία, ἡ χαμαιευνία246, ἤτοι τό νά κοιμᾶται 
κανείς ἀπ’ εὐθείας ἐπάνω στό ἔδαφος, οἱ ἐδαφιαῖες μετάνοιες, τό νά 
φέρει κανείς στό σῶμα του βάρη καί σιδερένιες ἁλυσίδες, ὅλα αὐτά 
καί πολλά ἄλλα, ἀνῆκαν στά συνηθισμένα μέσα ἀσκήσεως τῶν Μο-
ναχῶν καί Ἐρημιτῶν τοῦ Λάτμου, ὅπως πληροφορούμεθα ἰδιαίτερα 
καί ἀπό τόν βίο τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου247.

Ὁ ἐσωτερικός κανονισμός τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου τῆς Πάτμου ἦταν ὁ ἀκόλουθος: Ὁ Ἡγούμενος ὑπεστη-
ρίζετο στό ἔργον του ἀπό δύο ἐπιλέκτους Μοναχούς, τόν Οἰκονό-
μον καί τόν Ἐκκλησιάρχην, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπίσης ὑπό τήν εὐθύνην 
του τή Βιβλιοθήκη, τό Ἀρχεῖον καί τό Ταμεῖον τῆς Μονῆς.

Ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος ὑπογραμμίζει μέ τήν πλέον μεγάλη 
αὐστηρότητα τήν ἀρχή τοῦ κοινοβιακοῦ τρόπου διαβιώσεως τῶν 
Μοναχῶν τῆς Μονῆς, γράφων τά ἑπόμενα:

«(Ὅστις) ἰδιορρύθμως ἐπιμένει,… εὐθὺς ἔξεσται τῶν ἡγουμένῳ 
εἰσάγειν αὐτὸν καὶ ἄκοντα πρὸς τὸ πλῆθος τῆς ἀδελφότητος, ὥστε 
τοῦ λοιποῦ διάγειν μετὰ πάντων ἐν τῷ κοινοβίῳ καὶ ὑποτάσσεσθαι 
ὡς ἀρχάριον. Εἰ δὲ μὴ καταδεχόμενος φαίνοιτο, ἐκδιωκέσθω τέλεον 
τῆς Μονῆς καὶ τῆς νήσου»248.

246. Σέ ἀρχαῖο Ὁμηρικό Ὕμνο, ὁ ὁποῖος ἦταν ἀφιερωμένος στόν Δωδωναῖο 
Δία, ἀναφέρονται μεταξύ ἄλλων καί τά ἑπόμενα: «Ζεῦ ἄναξ, Δωδωναῖε, Πελασγι-
κέ, Δωδώνης μεδεύων δυσχειμέρου, ἀμφὶ δὲ Σελλοί σοι ναίουσιν ὑποφῆται, ἱερεῖς, 
ἀνιπτόποδες, χαμαιεύναι». Συνεπῶς ἡ χαμαιευνία, ὡς τρόπος ἄσκησης, ἦταν 
ἀρχαιοτάτη. 

247. H. Delehaye, Monumenta Latrensia 1913, σ. 171-172.
248. Miklosich – Mueller, Acta et diplomata, τ. III, σ. 77.
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Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ οἱ παραδόσεις καί οἱ ἀρχές, οἱ ὁποῖες 
ἐπιβιώνουν μέχρι σήμερα στή ζωή τῶν Μοναχῶν τῆς Μονῆς τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς Πάτμου, ἀποτελοῦν μία πλούσια 
πηγή, ἡ ὁποία μᾶς παρέχει πολύτιμες πληροφορίες διά τήν ἐσωτε-
ρική καί τήν ἐξωτερική ζωή τῶν Μοναχῶν τοῦ Λάτμου, ἡ ὁποία 
δυστυχῶς ἔχει παύσει νά ὑφίσταται ἀπό μακροῦ χρόνου.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΠΙΤΣΙΝΕΛΗΣ 
Διδάκτωρ Βυζαν τινῆς Φιλολογίας, 

μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Φιλολογίας 
Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Η χρΗσΗ τῶν Γραφῶν  
ῶσ πΗΓῶν παραδειΓματῶν και  
ῶσ αὐτοὐσιῶν παραθεματῶν  

στὸν ιΒ΄ ΛοΓο τοὐ ΓρΗΓοριοὐ θεοΛοΓοὐ 

Εἰς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ, 
ἡνίκ’ ἐπέτρεψεν αὐτὸν φρον τίζειν τῆς Ναζιανζοῦ Ἐκκλησίας

Ὁ Λόγος τοῦ Γρηγορίου Θεολόγου Εἰς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ, ἡνίκ’ 
ἐπέτρεψεν αὐτὸν φρον τίζειν τῆς Ναζιανζοῦ Ἐκκλησίας,1 ἐν

τάσσεται στὴν κατηγορία τῶν ἐπιδεικτικῶν λόγων (γένος ἐπιδεικτι
κόν).2 Ἐκφωνήθηκε περὶ τὰ τέλη τοῦ 372 στὴν Ναζιανζό, γιὰ νὰ 
στηρίξει τὴν ἐκκλησία τῆς Ναζιανζοῦ καὶ τὸν πατέρα του Γρηγόριο, 
ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἐκφράσει τὶς ἀπόψεις του ἀναφορικὰ μὲ τὸ θέμα 
τοῦ πόθου του γιὰ τὴν ἡσυχία καὶ τῆς ὑποχρεώσεώς του νὰ ποιμά
νει τὸ λογικὸ ποίμνιο τῆς ἐκκλησίας.3

1. J.P. Migne, Patrologiae cursus completus (series Graeca) (= PG) 35, 844849.
2. Βλ. πρόχειρα στὸ κεφάλαιο περὶ Ρητορικῆς τοῦ Η. HUNGER, Βυζαν τινὴ 

Λογοτεχνία. Ἡ λόγια κοσμικὴ γραμματεία τῶν Βυζαν τινῶν, μτφρ. Ἰ. Β. Ἀναστα
σίου, τ. Α΄, Ἀθήνα 20043, σ. 156 κ.ἑξ.

3. Κατὰ τὸν σχολιασμὸ στηριχθήκαμε στὴν νεοελληνικὴ ἀπόδοση τοῦ πρω
τοτύπου κειμένου τοῦ Λόγου ἀπὸ τὸν Ν. Ἐμμ. Ἀποστολάκη στὸ Π. Χρήστου, 
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Ἅπαν τα τὰ ἔργα, Εἰσαγωγὴ  κείμενον  μετάφρασις 

-8-Pitsinelis-Grigorios Theologos_ no 23.indd   417 12/11/2020   9:35:53 πµ



ΓεώρΓιος Μ. Πιτςινελης

418

Ὁ Λόγος ἀρχίζει μὲ τὴν παράθεση τοῦ γραφικοῦ χωρίου Τὸ στό
μα μου ἤνοιξα, καὶ εἵλκυσα Πνεῦμα.4 Ἀξιοποιεῖ τὸ ὡς ἄνω χωρίο 
μεταφορικῶς, μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ὅτι ἀνοίγει τὸ στόμα του γιὰ νὰ 
μιλήσει καὶ νὰ εἰσπνεύσει τὴν ζωογόνο αὔρα τοῦ ἁγίου Πνεύματος 
τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτὸ καὶ ἰσχυρίζεται εὐθὺς ἀμέσως πὼς δίνει ὅ,τι ἔχει, 
καὶ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτόν του ἀκόμη, στὸ Πνεῦμα. Δηλαδὴ προσφέ
ρει τὴν πράξη, τὸν λόγο του, τὴν ἀπραξία καὶ τὴν σιωπή του στὸ 
ἅγιο Πνεῦμα, ὡς ὁ κατ’ ἐξοχὴν θεολόγος τῆς ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος 
διατράνωσε τὴν θεότητα τοῦ ἁγίου Πνεύματος: Καὶ δίδωμι τὰ ἐμαυ
τοῦ πάν τα, καὶ ἐμαυτὸν τῷ Πνεύματι, καὶ πρᾶξιν, καὶ λόγον, καὶ 
ἀπραξίαν καὶ σιωπήν.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε τὸ χιαστὸ σχῆμα ποὺ 
χρησιμοποιεῖ:

Καὶ εἵλκυσα Πνεῦμα, καὶ δίδωμι τὰ ἐμαυτοῦ πάν τα

καὶ ἐμαυτὸν τῷ Πνεύματι.

Ἐπίσης ἀξίζει νὰ ἐπισημανθεῖ τὸ ἀσύνδετο σχῆμα ἐπαναλήψεως, 
γιὰ ἔμφαση: Ὄργανόν εἰμι θεῖον, ὄργανον λογικόν, ὄργανον καλῷ 
τεχνίτῃ τῷ Πνεύματι…

Λίγο παρακάτω χρησιμοποιεῖ καὶ ἄλλο ψαλμικὸ χωρίο, θέλον τας 
νὰ τονίσει πὼς ὅταν πρέπει νὰ μιλήσει, δὲν εἶναι τόσο σιωπηλὸς 
καὶ ἀμαθής, ὥστε νὰ κρατεῖ κλειστὰ τὰ χείλη του: οὔτε σιωπηλὸς 
οὕτω καὶ ἀμαθής, ὡς ἐν καιρῷ λόγου τιθέναι φυλακὴν τοῖς χείλεσιν.5

Ὁμολογεῖ ὅτι ὁμιλεῖ καὶ σιωπᾶ κατ’ ἔμπνευση τοῦ Νοῦ, τοῦ Λό
γου καὶ τοῦ Πνεύματος, δηλαδὴ τῆς ἁγίας Τριάδος.

Στὴν δεύτερη παράγραφο, καὶ ἀφοῦ ἔλυσε τὴν σιωπή του, σύμ
φωνα μὲ τὴν ἐν τολὴ ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Θεό, ἀπευθύνεται πρὸς τὸν 
ἐπίσκοπο πατέρα του καὶ τὸν ρωτᾶ γιὰ ποιὸν λόγο θέλησε νὰ τὸν 
χρησιμοποιήσει ὡς βακτηρία γιὰ τὰ πνευματικά του ἔργα: Τί ὅτι 
τοῦ συμποιμαίνον τος ἐδεήθης; … βακτηρίαν ὑποβάλλῃ τοῖς πνευ

– σχόλια ὑπὸ Ν. Ἐμμ. Ἀποστολάκη, Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, τ. 1, Θεσ
σαλονίκη 1975, σσ. 308319.

4. Ψαλμ. 118, 131.
5. Πρβλ. Ψαλμ. 140,3: θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου καὶ θύραν περιοχῆς 

περὶ τὰ χείλη μου. 
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ματικοῖς ἔργοις καὶ ἔρεισμα. Ἡ μεταφορικὴ χρήση τῆς βακτηρίας 
μᾶς θυμίζει τὴν ἀνάλογη μεταφορικὴ χρήση τοῦ Ψαλμωδοῦ: οὐ φο
βηθήσομαι κακά, ὅτι σὺ μετ’ ἐμοῦ εἶ· ἡ ῥάβδος σου καὶ ἡ βακτηρία 
σου, αὗταί με παρεκάλεσαν.6 Ἐνῶ εὐθὺς ἀμέσως ἐπισημαίνουμε τὸ 
σχῆμα ἀν τονομασίας: Ἀπὸ σοῦ γὰρ ὁ λόγος ἄρξεται, ὦ φίλη καὶ 
τιμία μοι κεφαλή. 

Τὸν σεβάσμιο πατέρα του θεωρεῖ ἀν τάξιο τῆς βιβλικῆς μορφῆς τοῦ 
Ἀαρών, καθ’ ἧς στάζει τὸ πνευματικόν τε καὶ ἱερατικὸν ἐκεῖνο μύρον 
ἄχρι πώγωνος καὶ ἐνδύματος,7 δηλαδὴ τὸ χρίσμα τῆς ἱερωσύνης πε
ριβάλλει ὅλη τὴν ὕπαρξή του. Καὶ ἐδῶ παρατηροῦμε ὅτι ἀξιοποιεῖ τὸ 
ὡς ἄνω ψαλμικὸ χωρίο, ποὺ ἀναφέρεται στὸν Ἀαρών, προκειμένου 
νὰ παραλληλίσει μὲ αὐτὸν τὸν πατέρα του καὶ νὰ τὸν ἐγκωμιάσει.

Ἀκολούθως παρατίθεν ται καὶ ἄλλες ἁγιογραφικὲς παραλληλίες. 
Πιὸ συγκεκριμένα, ὁ συγγραφέας διερωτᾶται ἂν ὁ πατέρας του τὸν 
κάλεσε νὰ τοῦ συμπαρασταθεῖ, μιμούμενος τὸν Ἀαρών, ἐπειδὴ μαζί 
μὲ αὐτὸν εἶχαν χρισθεῖ καὶ οἱ υἱοί του, ὁ Ἐλιάζαρ καὶ ὁ Ἰθάμαρ, ὡς 
βοηθοί του,8 ἐνῶ ἐπὶ τούτῳ παραλείπει τοὺς ἀσεβεῖς υἱούς του 
Ναδὰβ καὶ Ἀβιούδ, οἱ ὁποῖοι φάνηκαν ἀνάξιοι τοῦ ἱερατικοῦ τους 
ἀξιώματος.9 Ἂς σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἀποστροφὴ τοῦ Λόγου τοῦ Γρηγο
ρίου γιὰ τοὺς δύο ἀσεβεῖς υἱοὺς τοῦ Ἀαρὼν ἐμπεριέχει τὸ στοιχεῖο 
τοῦ ἀξιόμεμπτου, τοῦ ψόγου, ἐνῶ, ἀν τιθέτως ἡ ἀναφορά του στοὺς 
δύο πρώτους ἐμπεριέχει τὸ στοιχεῖο τοῦ ἀξιέπαινου καὶ καλοῦ.

Ἀκολούθως χρησιμοποιεῖ τὸ παράδειγμα τοῦ Μωϋσέως, ὁ ὁποῖος 
ἐνῶ βρισκόταν ἀκόμη στὴν ζωὴ – ὅπως καὶ ὁ πατέρας τοῦ Γρηγο
ρίου – ἀνέδειξε τὸν Ἰησοῦν τοῦ Ναυῆ ὡς νομοθέτη καὶ στρατηγὸ 
τῶν Ἰσραηλιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔσπευδαν πρὸς τὴν γῆ τῆς ἐπαγγελίας.10

Ἀν τιθέτως, δὲν θεωρεῖ κατάλληλο τὸ παράδειγμα τοῦ Ἀαρὼν καὶ 
τοῦ Ὤρ, οἱ ὁποῖοι κρατοῦσαν τὰ χέρια τοῦ Μωϋσέως στὸ ὄρος, γιὰ 

6. Ψαλμ. 22,4.
7. Ψαλμ. 132,2: ὡς μύρον ἐπὶ κεφαλῆς τὸ καταβαῖνον ἐπὶ πώγωνα, τὸν πώ

γωνα τοῦ Ἀαρών, τὸ καταβαῖνον ἐπὶ τὴν ᾤαν τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ.
8. Πρβλ. Λευϊτ. 8,2: λάβε Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τὰς στολὰς αὐτοῦ 

καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως.
9. Πρβλ. Λευϊτ. 10,12: Καὶ λαβόν τες οἱ δύο υἱοὶ Ἀαρὼν Ναδὰβ καὶ Ἀβιοὺδ 

ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ ἐπέθηκαν ἐπ’ αὐτὸ πῦρ καὶ ἐπέβαλον ἐπ’ αὐτὸ θυμίαμα 
καὶ προσήνεγκαν ἔναν τι Κυρίου πῦρ ἀλλότριον, ὃ οὐ προσέταξε Κύριος αὐτοῖς. 
καὶ ἐξῆλθε πῦρ παρὰ Κυρίου καὶ κατέφαγεν αὐτούς, καὶ ἀπέθανον ἔναν τι Κυρίου. 

10. Δευτερ. 31, 3, 1415, 23 καὶ 34, 910.
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νὰ κατανικηθοῦν οἱ ἐχθροί τους, οἱ Ἀμαληκῖτες, διότι δὲν τοὺς εἶχε 
ἐκλέξει ὁ Μωϋσῆς ὡς συννομοθέτες, ἀλλὰ ἁπλῶς ὡς βοηθοὺς στὴν 
προσευχὴ καὶ ὡς στηρίγματα τῶν χεριῶν του.11

Στὴν τρίτη παράγραφο ἀπευθύνεται καὶ πάλι πρὸς τὸν πατέρα 
του· διερωτᾶται τί εἶναι σὲ αὐτὸν ἀσθενὲς ἢ καταβεβλημένο. Ἐὰν 
πρόκειται περὶ τῆς ἀδυναμίας τοῦ σώματός του, αὐτὸ τὸ ἔχει ὑπο
βαστάσει ἤδη ὡς φιλόστοργος υἱός, μὲ τὶς ποικίλες φρον τίδες ποὺ 
προσέφερε στὸν πατέρα του. Ὅμως ὁμολογεῖ ὅτι ἔχει ὑποβασταθεῖ 
καὶ ὁ ἴδιος ὁ Γρηγόριος, ὅπως ὁ Ἰακὼβ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀπὸ 
τὶς πατρικὲς εὐλογίες. Ἐδῶ ὁ Γρηγόριος ἀναφέρεται στὸ παλαιοδι
αθηκικὸ περιστατικὸ τῆς πατρικῆς εὐλογίας ποὺ δέχθηκε ὁ πατρι
άρχης Ἰακὼβ ἀπὸ τὸν πατέρα του Ἰσαάκ.12

Ἀξιοσημείωτο εἶναι καὶ τὸ πολύπτωτο ποὺ χρησιμοποιεῖ: Ὑπο
στηρίζειν ἕτοιμος· ἀλλὰ καὶ ὑπεστήριξα, καὶ ἐστηρίχθην, ὡς ὁ Ἰακὼβ 
ἐκεῖνος, πατρικαῖς εὐλογίαις.

Ἀκολούθως ἐπισημαίνουμε παρηχήσεις καὶ ἐπαναλήψεις: ὥσπερ 
φωτὶ τὸ ἀν τιφράττον καὶ ἀν τικείμενον, καὶ κωλύον τὴν λαμπηδόνα; 
Φιλεῖ γὰρ ὡς τὰ πολλὰ ἀν τιπολεμεῖν ταῦτα ἀλλήλοις καὶ ἀν τι κα
θέζεσθαι· καὶ σῶμα μὲν εὐεκτεῖν, καμνούσης ψυχῆς, ψυχὴν δὲ θάλ
λειν καὶ ἄων βλέπειν.

Τονίζει δὲ τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ πατέρα του πρὸς 
τὸ ποίμνιο τῆς ἐκκλησίας Ναζιανζοῦ, ἐνῶ στρέφει τὸν λόγο του 
πρὸς τοὺς ἀκροατές του: ἐμοὶ δὲ καὶ δεύτερον πρὸς τὸν εἴτε σὸν 
εἴτε καὶ ἐμὸν λαὸν τοῦτον βραχέα διαλεχθῆναι.

Στὴν ἑπόμενη παράγραφο διακηρύττει στὸ ἀκροατήριό του ὅτι 
ὑπέστη «τυραννικὴ» ἀν τιμετώπιση ἀπὸ τὸ γῆρας τοῦ πατέρα του 
καὶ ἀπὸ τὴν ἀρετὴ τοῦ φίλου του, δηλαδὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, 
γιὰ νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν ἀνάληψη τῆς ποιμαν τορικῆς διακονίας, ἀφοῦ, 
ὡς γνωστόν, κατόπιν δικῶν τους προτροπῶν καὶ πιέσεων δέχθηκε 
νὰ χειροτονηθεῖ ἐπίσκοπος Σασίμων.

Ὁ Γρηγόριος βρίσκεται σὲ ἕνα ἀγώνα ἀνάμεσα στὸν πόθο καὶ 
στὸ Πνεῦμα. Ὁ πόθος, ὅπως λέγει, τὸν παρακινεῖ πρὸς τὴν φυγή, 
πρὸς τὰ ὄρη, πρὸς τὶς ἐρημίες καὶ τὴν ἠρεμία τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ 
σώματος· τὸν ὠθεῖ στὴν συγκέν τρωση τοῦ νοῦ στὸν ἑαυτό του καὶ 
στὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὶς αἰσθήσεις, ὥστε νὰ ὁμιλεῖ ἀκηλίδωτα 

11. Ἔξ. 17, 1012.
12. Γεν. 27, 27 κ.ἑξ.
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πρὸς τὸν Θεὸ καὶ νὰ καταυγάζεται ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Πνεύματος, 
χωρὶς νὰ παρεμβαίνει σὲ αὐτὸ τίποτε ἀπὸ τὰ γήϊνα καὶ θολερά. Καὶ 
ὅλα αὐτὰ μέχρι νὰ φθάσει στὴν πηγὴ ἀπὸ τὴν ὁποία ἐκπηγάζουν 
τὰ ἀπαυγάσματα αὐτά, δηλαδὴ στὴν ἄμεση θέαση τοῦ Θεοῦ, ὅταν 
θὰ ἐξαφανισθοῦν τὰ κάτοπτρα πρὸ τῆς ἀληθείας. Στὸ σημεῖο αὐτὸ 
ὁ Γρηγόριος χρησιμοποιεῖ ἕνα παράδειγμα ἀπὸ ἐπιστολὴ τοῦ ἀπο
στόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται στὴν δι’ ἐσόπτρου καὶ ἐν 
αἰνίγματι θέα τοῦ Θεοῦ στὸν αἰσθητὸ κόσμο, καὶ στήν, μετὰ ταῦτα, 
πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, ὅραση τοῦ Θεοῦ.13

Ὁμολογεῖ ὅτι τὸ Πνεῦμα θέλει νὰ τὸν φέρει στὸν κόσμο, γιὰ νὰ 
προσφέρει καρποὺς πνευματικοὺς στοὺς πιστοὺς καὶ τοῦτο ὠφε
λεῖσθαι, τὸ ὠφελεῖν ἀλλήλους (χρήση τοῦ σχήματος τῆς ἐπαναλή
ψεως γιὰ νὰ τονισθεῖ ἡ ἔννοια τῆς ὠφέλειας). Ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ 
ὠφέλειά του εἶναι νὰ ὠφελεῖ τοὺς ἄλλους καὶ νὰ προσεγγίζει πρὸς 
τὸν Θεὸ τὸν περιούσιο λαό, δηλαδὴ τοὺς χριστιανούς, τὸ βασίλειον 
ἱεράτευμα,14 ὅπως τοὺς ἀποκαλεῖ ἀξιοποιών τας ἕνα ἀκόμη καινοδια
θηκικὸ χωρίο.

Μάλιστα πρὸς ἐπίρρωση τῆς θέσεώς του αὐτῆς χρησιμοποιεῖ ὡς 
πηγὴ παραδείγματος τὸν ἴδιο τὸν Χριστό, ὁ ὁποῖος, καθὼς γράφει 
ὁ ἀπόστολος Παῦλος, δὲν παρέμεινε στὴν δόξα τῆς θεότητός του, 
ἀλλὰ ταπείνωσε τὸν ἑαυτό του μέχρι τοῦ σημείου νὰ λάβει τὴν 
μορφὴ δούλου, δηλαδὴ τὴν ἀνθρώπινη φύση,15 καὶ νὰ ὑπομείνει τὸν 
σταυρὸ αἰσχύνης καταφρονήσας (Ἑβρ. 12,2).16 Ἀκολούθως παραθέ
τει ἕνα ἀν τιθετικὸ σχῆμα, τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ στὸν προσωπικό του 
προβληματισμό, στὸν ἐσωτερικὸ διχασμὸ ἀνάμεσα στὴν ἐπιθυμία 
του γιὰ ἀπομόνωση καὶ στὶς ἐν τολὲς καὶ τὶς διδασκαλίες τοῦ Πνεύ
ματος γιὰ τὴν ὠφέλεια τῶν ἄλλων: Καί μοι βοηθεῖτε, ὅστις ἂν οἷός 
τε ᾖ, καὶ δότε χεῖρα πιεζομένῳ, καὶ διελκομένῳ ὑπὸ πόθου καὶ πνεύ
ματος· ὁ μὲν εἰσηγεῖται δρασμούς, καὶ ὄρη, καὶ ἐρημίας, καὶ ἡσυχί

13. Α΄ Κορινθ. 13,12: βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι’ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ 
πρόσωπον πρὸς πρόσωπον.

14. Α΄ Πέτρ. 2,9.
15. Φιλιππ. 2,7: ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι 

ἀνθρώπων γενόμενος.
16. Ἑβρ. 12,2: ἀφορῶν τες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, 

ὃς ἀν τὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας, 
ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν.

-8-Pitsinelis-Grigorios Theologos_ no 23.indd   421 12/11/2020   9:35:54 πµ



ΓεώρΓιος Μ. Πιτςινελης

422

αν ψυχῆς καὶ σώματος,… Βούλεται τὸ δὲ (ἐνν. Πνεῦμα) εἰς μέσον 
ἄγειν, καὶ καρποφορεῖν τῷ κοινῷ βούλεται,… 

Στὴν πέμπτη παράγραφο ὁ Γρηγόριος ἀναφέρει στὸ ἀκροατήριό 
του ὅτι θεώρησε καλύτερο καὶ περισσότερο ἀκίνδυνο νὰ ἀκολου
θήσει τὴν ὁδὸ τῆς μεσότητας μεταξὺ τοῦ πόθου καὶ τῆς δειλίας καὶ 
νὰ ὑποταχθεῖ ἀφενὸς στὴν ἐπιθυμία του καὶ ἀφετέρου στὸ ἅγιο 
Πνεῦμα. Αὐτὸ τὸ πέτυχε μὲ τὸ νὰ μὴ ἀποφύγει παν τελῶς τὸ ὑπούρ
γημα τῆς ἱερωσύνης καὶ μὲ τὸ νὰ μὴ ἀποδεχθεῖ φορτίο ἀνώτερο ἀπὸ 
τὶς δυνάμεις του. Δηλαδὴ μὲ τὸ νὰ δεχθεῖ νὰ ποιμάνει τὸ ποίμνιο 
τῆς Ναζιανζοῦ μαζὶ μὲ τὸν πατέρα του. Γιὰ νὰ διευκρινήσει περισ
σότερο τὴν δική του συνέργεια στὸ ἔργο τῆς διαποιμάνσεως χρη
σιμοποιεῖ μία πολὺ εὔστοχη παρομοίωση. Λέγει ὅτι ὅπως στὸν με
γάλο καὶ ὑψιπέτη ἀετὸ δὲν εἶναι ἄχρηστος ὁ νεοσσὸς ὅταν πετᾶ 
κον τά του, ἔτσι καὶ αὐτός, ὡς ἄλλος νεοσσός, μπορεῖ νὰ φανεῖ χρή
σιμος στὸν πατέρα του, μέχρι νὰ παραδώσει τὶς πτέρυγές του στὸ 
Πνεῦμα, γιὰ νὰ τὸν ὁδηγήσει ὅπου αὐτὸ θέλει καὶ ὅπως θέλει.

Πρὸς τὸ τέλος τῆς ἴδιας παραγράφου διατυπώνει τὸ ἑξῆς συμ
πέρασμα, χρησιμοποιών τας μάλιστα παρήχηση καὶ ἐπανάληψη: 
οὔπω δὲ χρησιμώτερον τοῦ ἑκόν τας ἑκόν των ἄρχειν, οὐδὲ ἀσφαλέ
στερον, ἐπειδὴ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο κρατεῖται διὰ τῆς βίας εἶναι σύνηθες 
νὰ ἐπαναστατεῖ κάποτε, ὅταν βρεῖ τὴν εὐκαιρία. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁλο
κληρώνει τὴν παράγραφο μὲ τὴν σκέψη ὅτι τὴν ἱερωσύνη, τὴν 
ποιμαν τορία, τὴν ὁποία ὀνομάζει ὄχι ἐξουσία ἀλλὰ παιδαγωγία, 
πάνω ἀπὸ ὅλα συν τηρεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι οἰκειοθελὴς καὶ ἐλεύ
θερη ἐκ μέρους τῶν ποιμαινομένων. Διότι, ὅπως γράφει, βουλομέ
νων γάρ, οὐ τυραννουμένων τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον.17

Μὲ τὴν ἕκτη παράγραφο ὁ Γρηγόριος περαίνει τὸν Λόγο του. 
Τονίζει ὅτι ἡ ὁμιλία του λέχθηκε μὲ κάθε ἁπλότητα καὶ καλωσύνη 
καὶ ὅτι αὐτὴ ἀποτελεῖ τὸ μυστήριο τῆς διανοίας του, τὸ ὁποῖο τοὺς 
ἐξέθεσε μὲ ἀπόλυτη εἰλικρίνεια.

Εὔχεται δὲ νὰ ἐπικρατήσει ὁτιδήποτε πρόκειται νὰ ἀποβεῖ πρὸς 
τὸ συμφέρον τῶν ἀκροατῶν καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ ὁμιλητῆ, καί, βεβαί
ως, τὸ Πνεῦμα, στὸ ὁποῖο ἔχουν παραδοθεῖ, νὰ τοὺς καθοδηγεῖ: 
Νικώῃ δὲ ὅτι ἂν καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν μέλλῃ συνοίσειν, τοῦ Πνεύματος 
ἄγον τος τὰ ἡμέτερα. Ἀξιοσημείωτη εἶναι καὶ ἡ παράθεση τοῦ ὁμό
ηχου ὑμῖν καὶ ἡμῖν.

17. Α΄ Τιμ. 3,16.
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Πολὺ σημαν τικὴ εἶναι ἡ πρόθεση τοῦ Γρηγορίου νὰ ὁμολογήσει 
τὴν πίστη του στὴν θεότητα τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐναν τίον αὐτῶν 
ποὺ τὸ ὑποβίβαζαν σὲ κτίσμα, δηλαδὴ τῶν πνευματομάχων, δεδο
μένου ὅτι μέχρι τότε δὲν εἶχε διακηρυχθεῖ ρητῶς ἡ θεότητά του, 
γεγονὸς τὸ ὁποῖο συνέβη ἀργότερα κατὰ τὴν Β΄ οἰκουμενικὴ Σύνο
δο (Κωνσταν τινούπολη 381)18.

Καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ παραθέτει μεταφορικῶς μία ἀκόμη καινο
διαθηκικὴ εἰκόνα, αὐτὴν τοῦ λύχνου καὶ τοῦ μοδίου (Ματθ. 5,15),19 
μὲ τὴν ὁποία θέλει νὰ ἐπισημάνει ὅτι εἶναι ἀνεπίτρεπτο νὰ κρύβεται 
ὁ λόγος τῆς ἐκκλησίας, τὸν ὁποῖο παρομοιάζει μὲ λύχνο, ἀναφορικὰ 
μὲ τὴν θεότητα τοῦ ἁγίου Πνεύματος· καὶ ὅτι πρέπει ὁ λύχνος αὐτὸς 
νὰ τεθεῖ στὸν λυχνοστάτη γιὰ νὰ φωτίζει ὅλες τὶς ἐκκλησίες, ὅλες 
τὶς ψυχὲς καὶ ὅλο τὸ πλήρωμα τῆς οἰκουμένης. Νὰ μὴ ὑπονοεῖται 
οὔτε νὰ σκιαγραφεῖται ἁπλῶς μὲ τὸν νοῦ ἡ θεότητα τοῦ ἁγίου 
Πνεύματος, ἀλλὰ νὰ κηρύσσεται φανερὰ καὶ ἀπροκάλυπτα.

Συμπέρασμα. Ὁ ΙΒ΄ Λόγος τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, 
ὅπως καὶ οἱ ὑπόλοιποι Λόγοι του, καθὼς καὶ ὅλα τὰ ἔργα του, ἀπο
τελεῖ ἄριστο δεῖγμα ὑψηλῆς ρητορικῆς τεχνικῆς, ποὺ ἀκολουθεῖ τὴν 
ρητορικὴ παράδοση καὶ τοὺς κανόνες της. Σὲ αὐτὸν τὸν λόγο δια
κρίνουμε ἕνα ἐξαιρετικὸ συνδυασμὸ ἀττικοῦ λόγου καὶ ἀσιανικῆς ρη
τορείας. Συν τίθεται ἀπὸ εὐφυέστατα μοτίβα, ὅπως ὁ λόγος, ὁ ἦχος, 
ἡ σιωπή, τὰ ὁποῖα εἶναι ἀριστοτεχνικὰ πλεγμένα στὸ προοίμιο. Εἶναι 
ἐξαιρετικὰ λεπτοφυὴς καὶ διακρίνεται γιὰ τὸ εὐγενὲς ὕφος του.

Στὸν προκείμενο λόγο ἐπισημαίνουμε ὅλα σχεδὸν τὰ εἴδη λογο
τεχνικῶν σχημάτων ὅπως ἀν τονομασίες, παραλείψεις, ὁμόηχα, πο
λύπτωτα, ἀν τιθέσεις, παρηχήσεις, ἐπαναλήψεις, μεταφορές, εἰκόνες, 
παρομοιώσεις, ἀποστροφές, ἐλλειπτικά, χιαστά, ρητορικὰ ἐρωτή
ματα, τὰ ὁποῖα ὁ κορυφαῖος συγγραφέας ἀξιοποιεῖ ἀριστουργημα
τικά, ὥστε στὸ ἔργο του νὰ ὑπάρχει λογοτεχνικὴ ἀρτιότητα. Ἐνδει
κτικῶς σημειώσαμε κάποια παραδείγματα, καθὼς σκοπός μας εἶναι 
ἡ ἀνάδειξη τῆς χρήσεως τῶν Γραφικῶν χωρίων.

Παρατηροῦμε, ἐπίσης, ὅτι ὁ Γρηγόριος δὲν περιορίζεται ἀπὸ τὰ 
πολύμορφα λογοτεχνικὰ σχήματα καὶ τὴν ρητορικὴ μέθοδο, ἀλλά, 

18. Π. Χρήστου, ὅ.π., σσ. 318319. 
19. Ματθ. 5,1516: οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, 

ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς 
ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων.
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τρόπον τινά, ὑποτάσσει τὸ «γράμμα» τῆς ρητορείας στὸ «πνεῦμα» 
αὐτῶν ποὺ θέλει νὰ ἐκφράσει μὲ τὸν λόγο του, ὁ ὁποῖος κάλλιστα 
θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς ἐναργέστατος καὶ ἰδιαίτερα προ
σωπικός. Ὁ μεγάλος ποιητής, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ ἀληθινοὶ ποιητές, 
δὲν διστάζει νὰ ἀποκαλύψει προσωπικὲς πτυχὲς τοῦ βίου του, ὅταν 
κρίνει ὅτι αὐτὸ θὰ συν τελέσει στὴν θέαση τῆς ἀλήθειας ποὺ θέλει 
νὰ φανερώσει μὲ τὸ ἔργο του.

Καθοριστικὴ σημασία γιὰ τὴν ὑψηλὴ λογοτεχνικὴ ἀξία τοῦ Λό
γου του ἔχουν οἱ ἐπιτυχεῖς παραθέσεις ἁγιογραφικῶν χωρίων, τὰ 
ὁποῖα χρησιμοποιεῖ ὡς πηγὲς παραδειγμάτων καὶ ὡς αὐτούσια πα
ραθέματα, ποὺ φανερώνουν, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ὅτι κατεῖχε σὲ ἄρι
στο ἐπίπεδο τὰ κείμενα τῆς ἁγίας Γραφῆς, τόσο τῆς Παλαιᾶς ὅσο 
καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης. Γι’ αὐτὸ καὶ ἔχει τὴν δυνατότητα, πέρα 
ἀπὸ τὸ ἀδιαμφισβήτητο συγγραφικό, ποιητικὸ καὶ ρητορικό του 
τάλαν το, νὰ τὰ ἀξιοποιεῖ ὄχι μόνο μὲ τὴν ἱστορικὴ ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν 
ἀλληγορικὴ μέθοδο. 

Ὡς ἐκ τούτου διαπιστώνουμε ὅτι ὁ Γρηγόριος ἐκινεῖτο μὲ ἀπό
λυτη ἄνεση μέσα στὸν χῶρο τῆς ἐλευθερίας τοῦ πνεύματος. Χωρὶς 
νὰ παραβλέπει τὰ ὀφέλη καὶ τὶς λογοτεχνικὲς ἀρετὲς ποὺ τοῦ πα
ρεῖχαν οἱ γνώσεις του στὶς ρητορικὲς μεθόδους καὶ τὰ ἔμφυτα χα
ρίσματά του, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ὑψηλὴ παιδεία του, ὑπερβαίνει 
τύπους καὶ σχήματα, προκειμένου νὰ ἐνδύσει μὲ ζωὴ καὶ ἀλήθεια 
τὸν λόγο του, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν πλοῦτο τῶν σκέψεων, τῶν 
ἐμπειριῶν, τοῦ ἤθους καὶ τῆς φωτεινῆς συνειδήσεώς του. 

Ὁ Γρηγόριος ἐκφράζεται περὶ Θεοῦ, περὶ ἀνθρώπου, περὶ ζωῆς 
καὶ θανάτου μὲ ἕνα τρόπο ἐκπληκτικό. Εἶχε ἀφομοιώσει τὸ πνεῦμα 
τῆς θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας καὶ γι’ αὐτὸ μπόρεσε νὰ τὸ μεταδώσει 
ὄχι ὡς νεκρὸ γράμμα ἀλλὰ ὡς πνεῦμα ποὺ ζωοποιεῖ. Ἡ δὲ ἐπένδυ
ση αὐτοῦ τοῦ πνεύματος μὲ τὸν λόγο καὶ τὴν ρητορικὴ μέθοδο ποὺ 
ἤξερε νὰ χρησιμοποιεῖ ὅσο λίγοι ἄνθρωποι, ἀναδεικνύουν τὰ ἔργα 
του ὡς ἀξεπέραστα μνημεῖα γιὰ τὴν θεολογία καὶ τὴν φιλολογία.
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ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Γρηγορίου Ναζιανζοῦ, ΛΟΓΟΣ ΙΒ΄  

(PG 35, 844849)

Εἰς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ, ἡνίκ᾽ ἐπέτρεψεν αὐτὸν φρον τίζειν τῆς 
Ναζιανζοῦ Ἐκκλησίας.

Α. Τὸ στόμα μου ἤνοιξα, καὶ εἵλκυσα Πνεῦμα, καὶ δίδωμι τὰ ἐμαυτοῦ 
πάν τα, καὶ ἐμαυτὸν τῷ Πνεύματι, καὶ πρᾶξιν, καὶ λόγον, καὶ ἀπρα
ξίαν, καὶ σιωπήν· μόνον ἐχέτω με, καὶ ἀγέτω, καὶ κινείτω καὶ χεῖρα, 
καὶ νοῦν, καὶ γλῶσσαν, ἐφ᾽ ἃ δεῖ καὶ βούλεται· καὶ ἀπαγέτω πάλιν 
ἀφ᾽ ὧν δεῖ, καὶ ὧν ἄμεινον. Ὄργανόν εἰμι θεῖον, ὄργανον λογικόν, 
ὄργανον καλῷ τεχνίτῃ τῷ Πνεύματι ἁρμοζόμενον καὶ κρουόμενον. 
Χθὲς ἐνήργει τὴν σιωπήν; τὸ μὴ λέγειν ἐφιλοσόφουν. Σήμερον κρού
ει τὸν νοῦν; ἠχήσω τὸν λόγον, καὶ φιλοσοφήσω τὸ φθέγγεσθαι. Καὶ 
οὔτε λάλος οὕτως εἰμί, ὡς λέγειν ἐπιθυμεῖν, τὸ σιωπᾷν ἐνεργούμενος· 
οὔτε σιωπηλὸς οὕτω καὶ ἀμαθής, ὡς ἐν καιρῷ λόγου τιθέναι φυλακὴν 
τοῖς χείλεσιν· ἀλλὰ καὶ κλείω καὶ ἀνοίγω τὴν ἐμὴν θύραν Νῷ, καὶ 
Λόγῳ, καὶ Πνεύματι, τῇ μιᾷ συμφυΐᾳ τε καὶ θεότητι.

Β. Φθέγξομαι μὲν οὖν, ἐπειδὴ τοῦτο κελεύομαι, φθέγξομαι δὲ πρός 
τε τὸν ἀγαθὸν τοῦτον ποιμένα, καὶ τὴν ἱερὰν ποίμνην ὑμᾶς, ἅ μοι 
δοκεῖ βέλτιον εἶναι, ἐμέ τε εἰπεῖν, καὶ ὑμᾶς ἀκοῦσαι σήμερον. Τί ὅτι 
τοῦ συμποιμαίνον τος ἐδεήθης; Ἀπὸ σοῦ γὰρ ὁ λόγος ἄρξεται, ὦ 
φίλη καὶ τιμία μοι κεφαλή, καὶ τῆς Ἀαρὼν ἐκείνης ἀξία, καθ᾽ ἧς 
στάζει τὸ πνευματικόν τε καὶ ἱερατικὸν ἐκεῖνο μύρον ἄχρι πώγωνος 
καὶ ἐνδύματος. Τί ὅτι, πολλοὺς στηρίζειν ἔτι καὶ χειραγωγεῖν δυνά
μενος, καὶ μέν τοι καὶ χειραγωγῶν ἐν τῇ ἰσχύϊ τοῦ Πνεύματος, βα
κτηρίαν ὑποβάλλῃ τοῖς πνευματικοῖς ἔργοις καὶ ἔρεισμα; ῍Η τοῦτο 
εἰδὼς καὶ ἀκούων, ὅτι καὶ μετὰ Ἀαρὼν ἐκείνου τοῦ πάνυ ἐχρίσθησαν 
Ἐλεάζαρ καὶ Ἰθάμαρ οἱ υἱοὶ Ἀαρών; τὸν γὰρ Ναδὰβ καὶ Ἀβιοὺδ ἐκὼν 
ὑπερβήσομαι, δέει τῆς βλασφημίας· καὶ Μωϋσῆς ἀνθ᾽ ἑαυτοῦ τὸν 
Ἰησοῦν ἀναδείκνυσιν ἔτι ζῶν ἀν τὶ νομοθέτου καὶ στρατηγοῦ, τοῖς 
ἐπὶ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ἐπειγομένοις; Καὶ τὸ μὲν γὰρ τοῦ Ἀαρὼν 
καὶ τοῦ Ὢρ ὑποστηριζόν των τὰς χεῖρας Μωϋσέως ἐπὶ τοῦ ὄρους, 
ἵν᾽ ὁ Ἀμαλὴκ καταπολεμηθῇ τῷ σταυρῷ, πόῤῥωθεν σκιαγραφου
μένῳ καὶ τυπουμένῳ, δοκῶ μοι παρήσειν ἑκών, ὡς οὐ σφόδρα οἰ
κεῖον ἡμῖν καὶ πρόσφορον· οὐ γὰρ συννομοθέτας ᾑρεῖτο τούτους 
Μωϋσῆς, ἀλλ᾽ εὐχῆς βοηθούς, καὶ καμάτου χειρῶν ἐρείσματα.
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Γ. Σοὶ δὲ τί πάσχει; τί κάμνει; Τὸ σῶμα; Ὑποστηρίζειν ἕτοιμος· ἀλλὰ 
καὶ ὑπεστήριξα, καὶ ἐστηρίχθην, ὡς ὁ Ἰακὼβ ἐκεῖνος, πατρικαῖς εὐλο
γίαις. Ἀλλὰ τὸ πνεῦμα; Τίς ἰσχυρότερος, καὶ θερμότερος, καὶ νῦν μά
λιστα, ὅσῳ τὰ τῆς σαρκὸς ὑποβαίνει καὶ ὑπεξίσταται, ὥσπερ φωτί, 
τὸ ἀν τιφράττον καὶ ἀν τικείμενον, καὶ κωλύον τὴν λαμ πηδόνα; Φιλεῖ 
γὰρ ὡς τὰ πολλὰ ἀν τιπολεμεῖν ταῦτα ἀλλήλοις καὶ ἀν τικαθέζεσθαι· 
καὶ σῶμα μὲν εὐεκτεῖν, καμνούσης ψυχῆς, ψυχὴν δὲ θάλλειν καὶ ἄνω 
βλέπειν, τῶν ἡδονῶν ὑποβαινουσῶν καὶ συναπομαραινομένων τῷ 
σώματι. Σοῦ δὲ καὶ ἄλλως ἐθαύμασα τὸ ἀρχαϊκὸν καὶ γενναῖον, πῶς 
οὐδὲ τοῦτο ἔδεισας, σφόδρα τῶν νῦν ὑπάρχον καιρῶν, μή σοι τὸ 
πνεῦμα πρόφασις νομισθῇ, καὶ σαρκικῶς ταῦτα λαμβάνειν δοκῶμεν 
τοῖς πολλοῖς, πνευματικῶς προσποιούμενοι. Ἐπειδὴ μέγα τὸ πρᾶγμα 
καὶ τυραννικόν, καὶ θαυμασίαν οἵαν ἔχον ἀπόλαυσιν, οἱ πολλοὶ νο
μίζεσθαι πεποιήκασιν· κἂν ἔτι στενοτέρας τις ἢ κατὰ ταύτην προ
στατῇ καὶ ἐξηγῆται ποίμνης, καὶ πλέον φερούσης τῶν ἡδέων τὰ μο
χθηρά. Τοῦτο μὲν δὴ τῆς σῆς εἴτε ἁπλότητος εἴτε φιλοτεκνίας, ὑφ᾽ 
ἧς οὔτε τι τῶν πονηρῶν, οὔτε αὐτὸς παραδέχῃ, οὔτε περὶ τῶν ἄλλων 
ῥᾳδίως ὑπολαμβάνεις· (βραδὺ γὰρ εἰς ὑπόνοιαν κακοῦ τὸ πρὸς κακί
αν δυσκίνητον·) ἐμοὶ δὲ καὶ δεύτερον πρὸς τὸν εἴτε σὸν εἴτε καὶ ἐμὸν 
λαὸν τοῦτον βραχέα διαλεχθῆναι.

Δ. Τετυραννήμεθα, ὦ φίλοι καὶ ἀδελφοί· ὑμᾶς γάρ, εἰ καὶ μὴ τότε, 
ἀλλὰ νῦν ἐπιβοησόμεθα· τετυραννήμεθα γήρᾳ πατρὸς καὶ φίλου, 
ἵνα μετρίως εἴπω, χρηστότητι. Καί μοι βοηθεῖτε, ὅστις ἂν οἷός τε 
ᾖ, καὶ δότε χεῖρα πιεζομένῳ, καὶ διελκομένῳ ὑπὸ πόθου καὶ πνεύ
ματος· ὁ μὲν εἰσηγεῖται δρασμούς, καὶ ὄρη, καὶ ἐρημίας, καὶ ἡσυχί
αν ψυχῆς καὶ σώματος, καὶ τὸν νοῦν εἰς ἑαυτὸν ἀναχωρῆσαι, καὶ 
συ στραφῆναι ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων, ὥστε ὁμιλεῖν ἀκηλιδώτως Θεῷ, 
καὶ ταῖς τοῦ Πνεύματος αὐγαῖς καθαρῶς ἐναστράπτεσθαι, μηδενὸς 
ἐπιμιγνυμένου τῶν κάτω καὶ θολερῶν, μηδὲ τῷ θείῳ φωτὶ πα
ρεμπίπτον τος, ἕως ἂν ἐπὶ τὴν πηγὴν ἔλθωμεν τῶν τῇδε ἀπαυγα
σμάτων, καὶ στῶμεν τοῦ πόθου καὶ τῆς ἐφέσεως, λυθέν των τῶν ἐσό
πτρων τῇ ἀληθείᾳ. Βούλεται τὸ δὲ εἰς μέσον ἄγειν, καὶ καρποφορεῖν 
τῷ κοινῷ βούλεται, καὶ τοῦτο ὠφελεῖσθαι, τὸ ὠφελεῖν ἀλλήλους, καὶ 
δημοσιεύειν τὴν ἔλλαμψιν, καὶ προσάγειν Θεῷ λαὸν περιούσιον, 
ἔθνος ἅγιον, βασίλειον ἱεράτευμα, ἐν πλείοσι εἰκόνα κεκαθαρμένην. 
Κρεῖσ σον γὰρ εἶναι καὶ πλεῖον, ὥσπερ φυτοῦ παράδεισον, καὶ ἀστέ
ρος ἑνὸς οὐρανὸν ὅλον σὺν τοῖς ἑαυτοῦ κάλλεσι, καὶ μέλους σῶμα, 
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οὕτω καὶ Θεῷ κατορθοῦν τος ἑνὸς ὅλην Ἐκκλησίαν κατηρτισμένην· 
καὶ χρῆναι μὴ τὸ ἑαυτοῦ μόνον σκοπεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῶν ἄλλων. 
Ἐπεὶ καὶ Χριστὸς οὕτως, ᾧ μένειν ἐξὸν ἐπὶ τῆς ἰδίας τιμῆς καὶ θεό
τητος, οὐ μόνον ἐκένωσεν ἑαυτὸν μέχρι τῆς τοῦ δούλου μορφῆς, 
ἀλλὰ καὶ σταυρὸν ὑπέμεινεν αἰσχύνης καταφρονήσας, ἵν᾽ ἐν τοῖς 
ἑαυτοῦ πάθεσιν ἀναλώσῃ τὴν ἁμαρτίαν, καὶ ἀποκτείνῃ τῷ θανάτῳ 
τὸν θάνατον. Ἐκεῖνα μὲν δὴ τῆς ἐπιθυμίας τὰ πλάσματα, ταῦτα δὲ 
τοῦ Πνεύματος τὰ διδάγματα. Μέσος δὲ ὢν πόθου καὶ πνεύματος, 
καὶ οὐκ ἔχων τίνι τὸ πλέον χαρίσομαι, ὅ μοι δοκῶ κάλλιστον εὑρη
κέναι καὶ ἀσφαλέστατον, κοινώσομαι καὶ ὑμῖν, ἵνα μοι συνδοκιμά
σητε καὶ συλλάβησθε τοῦ βουλεύματος.

Ε. Ἔδοξέ μοι κράτιστον εἶναι καὶ ἀκινδυνότατον, μέσην τινὰ τραπέ
σθαι τοῦ πόθου καὶ τῆς δειλίας, καὶ τὸ μὲν τῇ ἐπιθυμίᾳ δοῦναι, τὸ δὲ 
τῷ πνεύματι· τοῦτο δὲ ἂν γενέσθαι, μήτε πάν τῃ φυγόν τος τὴν λει
τουργίαν, ὥστε ἀθετῆσαι τὴν χάριν, ἐπισφαλὲς γάρ, μή τε μεῖζον ἢ 
κατ᾽ ἐμαυτὸν ἀραμένου φορτίον, βαρὺ γάρ· καὶ τὸ μὲν κεφαλῆς 
ἄλλου, τὸ δὲ δυνάμεως· μᾶλλον δὲ ἀπονοίας ἀμφότερα. Εὐσεβείας δὲ 
εἶναι ἅμα καὶ ἀσφαλείας μετρῆσαι τῇ δυνάμει τὴν λειτουργίαν· καὶ 
ὥσπερ τροφῆς τὴν μὲν κατὰ δύναμιν προσίεσθαι, τὴν δὲ ὑπὲρ δύνα
μιν ἀποπέμψασθαι· οὕτω γὰρ σώματι μὲν εὐεξίαν παραγίνεσθαι, ψυχῇ 
δὲ ἀσφάλειαν τῷ μετριάζειν ἐν ἀμφοτέροις. Διὰ τοῦτο νῦν μὲν δέχο
μαι τῷ καλῷ πατρὶ συνδιαφέρειν τὴν ἐπιμέλειαν, ὥσπερ ἀετῷ μεγάλῳ 
καὶ ὑψιπέτῃ νεοσσὸς οὐκ ἄχρηστος ἐγγύθεν συμπαριπτάμενος· μετὰ 
δὲ τοῦτο δώσω τῷ Πνεύματι τὴν ἐμὴν πτέρυγα φέρειν ᾗ βούλεται, 
καὶ ὡς βούλεται· καὶ οὐδεὶς ὁ βιασόμενος, οὐδὲ ἀπάξων ἑτέρωθι, μετὰ 
τούτου βουλευόμενον. Ἡδὺ μὲν γὰρ πατρὸς πόνοι κληρονομούμενοι, 
καὶ τὸ συνηθέστερον ποίμνιον τοῦ ξένου καὶ ἀλλοτρίου· προσθείην 
δ᾽ ἄν, ὅτι καὶ Θεῷ τιμιώτερον, εἰ μή με ἀπατᾷ τὸ φίλτρον, καὶ κλέπτει 
τὴν αἴσθησιν ἡ συνήθεια· οὔπω δὲ χρησιμώτερον τοῦ ἑκόν τας ἑκόν
των ἄρχειν, οὐδὲ ἀσφαλέστερον· ἐπειδὴ μὴ πρὸς βίαν ἄγειν τοῦ ἡμε
τέρου νόμου, μηδὲ ἀναγκαστῶς, ἀλλ᾽ ἑκουσίως. Τοῦτο μὲν γὰρ οὐδ᾽ 
ἂν ἄλλην ἀρχὴν συστήσειεν, ἐπειδὴ φιλεῖ τὸ βίᾳ κρατούμενον ἐλευ
θεριάζειν ποτὲ καιροῦ λαβόμενον· τὴν δὲ ἡμετέραν οὐκ ἀρχήν, ἀλλὰ 
παιδαγωγίαν, καὶ πάν των μάλιστα συν τηρεῖ τὸ ἑκούσιον. Βουλομένων 
γάρ, οὐ τυραννουμένων, τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον.

Ϛ. Οὗτος ὁ παρ᾽ ἐμοῦ λόγος ὑμῖν, ὦ ἄνδρες, ἁπλῶς τε καὶ μετὰ 
πάσης εὐνοίας εἰρημένος, καὶ τοῦτο τὸ τῆς ἐμῆς διανοίας μυστήρι
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ον. Νικώῃ δὲ ὅτι ἂν καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν μέλλῃ συνοίσειν τοῦ πνεύμα
τος ἄγον τος τὰ ἡμέτερα (πάλιν γὰρ εἰς ταυτὸν ὁ λόγος ἀνέρχεται), 
ᾧ δεδώκαμεν ἡμᾶς αὐτούς, καὶ τὴν χρισθεῖσαν κεφαλὴν τῷ ἐλαίῳ 
τῆς τελειώσεως ἐν Πατρὶ παν τοκράτορι, καὶ τῷ μονογενεῖ Λόγῳ, 
καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι καὶ Θεῷ. Μέχρι γὰρ τίνος τῷ μοδίῳ τὸν λύ
χνον περικαλύψομεν, καὶ φθονήσομεν τοῖς ἄλλοις τῆς τελείας θειό
τητος, δέον ἐπὶ τὴν λυχνίαν ἤδη τιθέναι καὶ λάμπειν πάσαις Ἐκκλη
σίαις τε καὶ ψυχαῖς, καὶ παν τὶ τῷ τῆς οἰκουμένης πληρώματι, μηκέ
τι εἰκαζόμενον, μηδὲ τῇ διανοίᾳ σκιαγραφούμενον, ἀλλὰ καὶ φα
νερῶς ἐκλαλούμενον; ῞Ηπερ δὴ τελεωτάτη τῆς θεολογίας ἀπόδειξις 
τοῖς ταύτης ἠξιωμένοις τῆς χάριτος ἐν αὐτῷ Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυ
ρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα, τιμή, κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
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TOΙΣ ΕΝΤΕΥΞΟΜΕΝΟΙΣ

Ὁ Ναός τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Κλαυδίας εἰς τό Πυλίον 
τῆς Κῶ ὑπῆρχε ἤδη κατά τήν Ὀθωμανικήν Κατοχήν καί 

ἐκτιμᾶται ὅτι ἀνηγέρθη κατά τούς ὑστέρους βυζαντινούς χρόνους. 
Μέ τήν πάροδον τῶν ἐτῶν κατεχώθη, πληρωθείς φερτῶν ὑλικῶν, 
καί κατέστη σχεδόν ὑπόγειος. Κατά δέ τήν περίοδον τῆς Ἰταλικῆς 
Κατοχῆς ἐγένετο ὑπό τῶν κατακτητῶν προσπάθεια πλήρους κατα
στροφῆς του διά μεταφορᾶς τῆς ἔμπροσθεν αὐτοῦ εὑρισκομένης 
ὁδοῦ ὄπισθεν αὐτοῦ, οὕτως ὥστε ἀφ’ ἑνός νά ταφῇ ὑπό τῶν πιπτώ
ντων χωμάτων τῆς ὑπερκειμένης ὁδοῦ καί ἀφ’ ἑτέρου νά μήν εἶναι 
ὁρατός ἐκ τῶν διερχομένων οὕτως ὥστε συντόμως, ὡς ἤλπιζον αἱ 
κατοχικαί ἀρχαί, νά λησμονηθῇ.

Εὐτυχῶς, δέν συνέβη κάτι τέτοιο! Οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς συνέ
χισαν νά ἀγαποῦν καί νά τιμοῦν τήν Ἁγίαν καί τόν Ναόν της. Κατά 
τήν 24ην Μαρτίου 1959 ἐπραγματοποιήθη ἀνασκαφή ὑπό τήν ἐπι
στασίαν τοῦ π. Στέργου Ἐψίμου, ἐφημερίου τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
Πυλίου, καί τοῦ π. Γεωργίου Σαρρῆ, ἐφημερίου Ἁγίου Γεωργίου Πυ
λίου, ἡ ὁποία ἀπεκάλυψε τόν παλαιόν Ναόν. Ἡ Ἁγία Τράπεζα καί 
ἡ Ἱερά Προσκομιδή ηὑρίσκοντο εἰς καλήν κατάστασιν καί μετά δύο 
ἡμέρας ὁ Μητροπολίτης Κώου Ἐμμανουήλ Καρπαθίου (19481967) 
ἐπεσκέφθη τόν χῶρο τελέσας τρισάγιον διά τήν ἀνεύρεσιν τοῦ 
Ναοῦ. Σημειωτέον, ὅτι κατά τήν ἀνασκαφήν εὑρέθη μαρμαρίνη 
πλάξ ἔχουσα κεχαραγμένον ἐπ’ αὐτῆς τό ὄνομα «Κλαυδία». 

Ἤδη ἀπό τό ἔτος 2010 ὁ χῶρος ηὐτρεπίσθη καί κατ’ ἔτος ψάλ
λεται εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μέ τήν συμμετο
χήν πλήθους πιστῶν, καθώς ἡ Ἁγία Κλαυδία, ἡ «Ἁγιάκλαυτη», ὅπως 
τήν λέει ὁ λαός, εἶναι ἰδιαιτέρως ἀγαπητή ἐν Κῷ. Οὐχί σπανίως, 
μάλιστα, πληροφορούμεθα ἐμφανίσεις τῆς Ἁγίας εἰς κατοίκους τῆς 
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περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι ἀδιαλείπτως καί μετ’ εὐσεβείας τήν τιμοῦν καί 
ἰδιαιτέρως τήν εὐλαβοῦνται. 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου, ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ 
μετά τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Δωδεκανήσου καί τῆς Προϊστα
μένης αὐτῆς Ἐλλογιμωτάτης κ. Μαρίας Μιχαηλίδου, ἀπό ἐτῶν ἔχει 
ξεκινήσει σοβαράν προσπάθειαν ὅπως ἀποκαταστήσῃ πλήρως τό 
ναΰδριον τῆς Ἁγίας Κλαυδίας οὕτως ὥστε νά διασωθῇ καί σύν τῷ 
χρόνῳ νά ἀποδοθῇ εἰς τήν λατρείαν. 

Ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Θεοῦ δέν ἐπέτρεψε νά διασωθοῦν πολλαί πλη
ροφορίαι διά τόν βίον τῆς Ἁγίας Κλαυδίας καί τῶν ἄλλων παρθένων 
αἱ ὁποῖαι ἐμαρτύρησαν μαζί της. Τά ὀνόματά των ἦσαν Κλαυ δία, 
Τεκοῦσα, Ἀλεξανδρία, Φαεινή, Εὐφρασία, Ματρῶνα, Ἰουλία καί Θεο
δότη. Μαζί των ἑορτάζει καί ὁ Ἅγιος Μάρτυς Θεόδοτος. 

Αἱ Ἁγίαι ἕλκουσαι καταγωγήν ἐξ Ἀγκύρας τῆς Γαλατίας, εἶχον 
δοθῇ ψυχῇ τε καί σώματι τομεῖς τῆς εὐποιΐας καί τῆς ἐκφράσεως 
τῆς ἐμπράκτου ἀγάπης πρός τόν πλησίον. Ζῶσαι εἰς περιβάλλον 
σκληροτάτου διωγμοῦ, κατά τάς ἀρχάς τοῦ 4ου αἰῶνος, κατηγγέλ
θησαν εἰς τάς ρωμαϊκάς ἀρχάς καί προσήχθησαν ἐνώπιον αὐτῶν διά 
νά θυσιάσουν εἰς τά εἴδωλα, κάτι πού ἐπ’ οὐδενί ἐδέχθησαν νά πρά
ξουν. Ὁ ἄρχων τῆς Ἀγκύρας Θεότεκνος μή δυνάμενος νά τάς με
ταπείσῃ διέταξε νά θανατωθοῦν διά πνιγμοῦ εἰς παρακειμένην λί
μνην. Τά τίμια λείψανά των ἀνέσυρε ὁ Θεόδοτος καί τά ἔθαψε χρι
στιανικά. Ὅταν ἡ πρᾶξις του ἀπεκαλύφθη ἐδέχθη καί αὐτός τόν 
ἀμαράντινον στέφανον τοῦ μαρτυρίου. 

Μέ μεγάλην χαράν καί ἐγκαρδίους εὐχαριστίας ἐδέχθημεν ἐκ τοῦ 
πολυσεβάστου φιλομούσου Ἁγίου ἀδελφοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο
πολίτου Ρόδου κ.κ. Κυρίλλου τό ἄκουσμα ὅτι ὁλοκληρώθηκε ἡ ὑπ’ 
αὐτοῦ συγγραφεῖσα πλήρης ᾀσματική Ἀκολουθία πρός τιμήν τῆς 
Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Κλαυδίας καί τῶν σύν αὐτῇ διά τήν κατά 
τήν 18ην Μαΐου ἑορτήν των, ὡς καί ὅτι θά δημοσιευθῇ εἰς τό ὑπ’ 
αὐτοῦ διευθυνόμενον Περιοδικόν «Δωδεκάνησος». 

Εὐγνώμονες διά τήν πολλαπλῶς ἐκφρασθεῖσαν καί ἐκφραζομέ
νην, ὄντως ἀδελφικήν, ἀγάπην τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ρόδου κ.κ. Κυρίλλου δοξολογοῦμεν τόν Ἅγιον ἡμῶν Θεόν διά τό 
πλουσιώτατον πηγαῖον συγγραφικόν τάλαντον μέ τό ὁποῖον δα
ψιλῶς τόν ἐπροίκισεν, καί τόν εὐχαριστοῦμεν, ἔτι μᾶλλον, ἐκ βάθους 
καρδίας διά τήν συνεχῆ καί φιλάδελφον ἀξιοποίησιν αὐτοῦ, ὥστε 
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νά ἐμπλουτίζονται συνεχῶς τά ἱερά ἀναλόγια μέ νέας, ὑψηλῆς ποιη
τικῆς συνθέσεως καί θεόθεν ἐμπνεύσεως, Ἀκολουθίας. Τοῦτο συμ
βαίνει, οὐχί μόνον, διά τούς Ἁγίους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου, 
ἥν ἀπό ἐτῶν θεοφιλῶς καί θεαρέστως ποιμαίνει, καί τῆς Δωδεκα
νήσου, ἐν γένει, ἀλλά καί τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου 
καί Νισύρου, καθώς τό αὐτό ἔπραξε καί κατά τό παρελθόν συγγρά
ψας τήν, κατ’ ἔτος ψαλλομένην, Ἀκολουθίαν τῆς Ὁσίας Μητρός 
ἡμῶν Μελοῦς τῆς ἐν τῇ Βουρρίνῃ τῆς Κῶ. 

Ἐπί δέ τούτοις, ἐκζητοῦντες, ὡς δρόσον Ἀερμών, τάς Ἁγίας Εὐ
χάς τοῦ Πατρός καί Πατριάρχου ἡμῶν κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀναγνω
ρίζοντες, καί αὖθις, τήν πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Ρόδου κ.κ. Κύριλλον ὀφειλομένην διά τήν σύνθεσιν τῆς Ἀκολουθίας, 
τήν δημοσίευσιν καί τήν προσφοράν της πρός χρῆσιν, χάριν εὐχό
μεθα μυχόθεν, ὅπως ἡ Ἁγία Παρθενομάρτυς Κλαυδία καί αἱ σύν 
αὐτῇ Παρθένοι, ὡς καί ὁ Ἅγιος Μάρτυς Θεόδοτος, ἐνισχύουσιν 
Αὐτόν εἰς τήν πολυτίμητον Ἀρχιερατικήν του διακονίαν καί πρε
σβεύουσιν καί ὑπέρ πάντων ἡμῶν, ὁ δέ Δωρεοδότης, Ἐλεήμων καί 
Πανοικτίρμων Κύριος ἐπιστηρίζῃ Ὑμᾶς καί τήν κατ’ οἶκον Ὑμῶν 
Ἐκκλησίαν ἐπιδαψιλεύων πλουσίαν τήν Χάριν Του ἐφ’ Ὑμᾶς, καί 
διατελοῦμεν μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης. 

Ἐν Κῷ, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 16ῃ Μαρτίου 2020  

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† Ο ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ 
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ  

ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ  
ΚΛΑΥΔΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΝ ΑΓΚΥΡΑι ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΙΑΣ ΑΘΛΗΣΑΣΗΣ

6Ἧς ἡ Μνήμη τῇ ΙΗ΄ Μαΐου

6Ποιηθεῖσα 
ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν Ἐπισκόποις Κυρίλλου, τοὐπίκλην Κογεράκη, 

Μητροπολίτου τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου.

6ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ
Ἱστῶμεν στίχ. δ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι Στιχηρὰ Προσόμοια.

Ἦχος πλ. β΄. Τριήμερος ἀνέστης.

Τ ιμήσωμεν προθύμως πιστοί, Κλαυδίαν τὴν πανεύφημον ἐκβοῶν
τες· Χαίροις Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ, ἡ φρύαγμα εἰδώλων, πατήσα

σα ἀνδρείως, τοῦ μαρτυρίου ἀριστεύμασιν.

Α ἰνέσεως αἰσίαις φωναῖς, Κλαυδίαν εὐφημήσωμεν τὴν ὀλβίαν·  τῆς 
σαρκὸς γὰρ τὸ ρευστόν, σαφῶς ὑπεριδοῦσα, ἐν ἄθλοις μαρτυρίου, 

τὸν Ζωοδότην ἐμεγάλυνεν.
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Μ ὴ πτήξασα τυράννων ὀφρύν, Κλαυδία θείας πίστεως τῇ δυνάμει, 
ὡμολόγησας Χριστόν, τυράννων ἐναν τίον, καὶ ἔθραυσας τὸ θρά

σος, τοῦ ἀρχεκάκου πολεμήτορος.

Ι ῾κέτευε Κλαυδία Χριστόν, Νυμφίον τὸν ὡραῖόν σου παῤῥησίᾳ, ὑπὲρ 
πάν των τῶν πιστῶς, τελούν των σου τὴν μνήμην, τὴν λάμπουσαν ἐν 

κόσμῳ, τῇ φωταυγείᾳ τῶν θαυμάτων σου.

Δόξα. Ἦχος α΄.

Δ εῦτε πιστοί, Κλαυδίαν τὴν Ἁγίαν, μελῳδικῶς τιμήσωμεν· ὡς φρό
νιμος γὰρ παρθένος, ἐνυμφεύθη τῷ Χριστῷ, ἐν μαρτυρίου σκάμ

ματι, καὶ πρεσβεύει αὐτῷ, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Καὶ νῦν. Τὸ τῆς Ἑορτῆς.

ΕΙΣ ΤοΝ ΣΤΙΧοΝ, Στιχηρὰ Προσόμοια. 
Ἦχος β΄. οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ.

Χ αίροις Μάρτυς Χριστοῦ, πανεύφημε Κλαυδία· ἱκέτευε ἀπαύστως, 
Χριστὸν τὸν Ἀναστάν τα, ὑπὲρ τῶν εὐφημούν των σε.

Στίχ. Ὑπομένων, ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέσχε μοι.

Π όθῳ τοῦ ἐκ νεκρῶν, ἐνδόξως Ἀναστάν τος, ψυχὴν πυρπολουμένη, 
Κλαυδία Καλλιμάρτυς, μαρτυρικῶς ἠρίστευσας.

Στίχ. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατεύθυνε τὰ 
δια  βήματά μου.

Π ρέσβευε τῷ Χριστῷ, Κλαυδία Ἀθληφόρε, ἁμαρτιῶν τὴν λύσιν, 
δο θῆναι τοῖς τελοῦσι, τὴν φωτοφόρον μνήμην σου.
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Δόξα. Ἦχος δ΄.

Ε ᾿ν παρθένων Μαρτύρων, χορείᾳ ἐπαινετῇ, ὑπὲρ φύσιν διαπρέψασα, 
νικητικὰ ἐδέξω τὰ βραβεῖα, Κλαυδία παμμακάριστε. Ὅθεν πρέ

σβευε Χριστῷ, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Καὶ νῦν. Τὸ τῆς Ἑορτῆς.

Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον, τὸ Ἀπολυτίκιον ἐκ τοῦ Μεγάλου Ἑσπε
ρινοῦ καὶ Ἀπόλυσις.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ
Ὁ Προοιμιακὸς καὶ τὸ «Μακάριος ἀνήρ». Εἰς δὲ τὸ «Κύριε ἐκέκρα

ξα» ἱστῶμεν στίχ. στ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι Στιχηρὰ Προσόμοια.

Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι.

Ω ῾ς παρθένον ἀκήρατον, Ἀθληφόρον ὡς πάν τιμον, συνελθόν τες σή
μερον εὐφημοῦμέν σε· σὺ γὰρ τρωθεῖσα τῷ ἔρωτι, Κλαυδία πα ν

εύφημε, τοῦ Νυμφίου τῶν ψυχῶν, τῶν βασάνων ὑπέμεινας, τὰ ἐπί πονα, 
καὶ αὐτῷ ὡς θυσία προσηνέχθης, ἐν τοῖς ὕδασι τὸν δρόμον, τοῦ μαρ
τυρίου τελέσασα.

Τ οῦ Δεσπότου κειμήλιον, ἀνεδείχθης πολύτιμον, ἐν Μαρτύρων σκάμ
ματι διαπρέψασα· ἀνακειμένη γὰρ ἔνδοξε, αὐτῷ διὰ πίστεως, 

ἀν τετάξω εὐθαρσῶς, ἡγεμόνος τῷ δόγματι, καὶ διέλυσας, ἀθεΐας σκο
τίαν βαθυτάτην, φωτισμῷ τοῦ μαρτυρίου, Μάρτυς Κλαυδία πανεύ
φημε.

Ε ὐσεβείας τὸ ἔνδυμα, ὡς ἐχέφρων φοινίξασα, μαρτυρίου ἔνδοξε 
τοῖς κοσμήμασι, πεποικιλμένη εἰσέδραμες, νυμφῶνα εἰς ἄφθαρ

τον, καὶ συνήφθης μυστικῶς, τῷ ὡραίῳ Νυμφίῳ σου· ὃν ἱκέτευε, σὺν 
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ἑπτάδι Παρθένων Συμμαρτύρων, σωτηρίαν δωρηθῆναι, τοῖς ἐκτελοῦσι 
τὴν μνήμην σου.

Ἕτερα. Ἦχος πλ. δ΄. ῍Ω τοῦ παραδόξου.

Μ άρτυς Ἀθληφόρε ἔνδοξε, παρθενικαῖς ἀρεταῖς, εὐποιΐαν συνήρ
μοσας, καὶ καλὴ ἐνώπιον, τοῦ Θεοῦ χρηματίζουσα, ἐν μαρτυ

ρίου ἐνστάσει ᾔσχυνας, τὰς παρατάξεις τῆς ματαιότητος. Ὅθεν Κλαυ
δία σε, οἱ πιστοὶ γεραίρομεν χαρμονικῶς, τὴν ἁγίαν μνήμην σου, σή 
μερον ἄγον τες.

Μ άρτυς Ἀθληφόρε πάγκαλε, φωτιζομένη αὐγαῖς, Παρακλήτου 
τῆς χάριτος, τοῖς ἐν σκότει ἔλαμψας, τῶν εἰδώλων ὡς ἥλιος, 

καὶ τῷ σαρκίῳ ἐν λίμνῃ δύσασα, ἐν Παραδείσου σκηναῖς ἀνέτειλας, 
ἐκεῖθεν λάμπουσα, καὶ βολαῖς θαυμάτων σου τῶν εὐσεβῶν, τὰς ψυχὰς 
φωτίζουσα, Κλαυδία ἔνδοξε.

Μ άρτυς Ἀθληφόρε πάνσεμνε, τὸν ἐν τῇ λίμνη πνιγμόν, ὑπεδέξω 
ὡς ἄσαρκος, ὡς ζωῆς παραίτιον, τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως, καὶ 

βυθισθεῖσα, σαρκὶ ἐν ὕδασιν, εἰδώλων πλάνης, ὀφρὺν ἐβύθισας. Ὅθεν 
τοῦ ὕδατος, τῆς ζωῆς μετέλαβες ὑπὲρ ἡμῶν, εὐχομένη πάν τοτε, Κλαυ
δία ἔνδοξε.  

Δόξα. Ἦχος β΄.

Π αρθενομάρτυς Χριστοῦ, Κλαυδία παμμακάριστε, παρθενίας ἐ λαίῳ, 
ψυχῆς τὴν λαμπάδα, ἄσβεστον τηρήσασα, καὶ φαιδρύνασα ταύ

την, μαρτυρικοῖς σου αἵμασιν, ἐν νυμφῶνι τῆς ζωῆς, τῷ φω    τεινῷ κατε
σκήνωσας· ἔνθα χοροβατοῦσα, σὺν ταῖς παρθένοις ἐκείναις ταῖς φρο
νίμοις, τῷ Νυμφίῳ πρέσβευε Χριστῷ, ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου, καὶ 
σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Τὸ τῆς Ἑορτῆς

Εἴσοδος, τὸ Φῶς ἱλαρόν, τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ Ἀνα
γνώ σματα.
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Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα. 
(Κεφ. λα΄, 10, 1320, 25)

Γ υναῖκα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει; τιμιωτέρα δέ ἐστι λίθων πολυτελῶν 
ἡ τοιαύτη. Μηρυομένη ἔρια καὶ λίνον ἐποίησεν εὔχρηστον ταῖς 

χερσὶν αὐτῆς. Ἐγένετο ὡσεὶ ναῦς ἐμπορευομένη μακρόθεν, συνάγει δὲ 
αὐτῆς τὸν πλοῦτον. Καὶ ἀνίσταται ἐκ νυκτῶν καὶ ἔδωκε βρώματα τῷ 
οἴκῳ καὶ ἔργα ταῖς θεραπαίναις. Θεωρήσασα γεώργιον ἐπρίατο, ἀπὸ 
δὲ καρπῶν χειρῶν αὐτῆς κατεφύτευσε κτῆμα. Ἀναζωσαμένη ἰσχυρῶς 
τὴν ὀσφὺν αὐτῆς ἤρεισε τοὺς βραχίονας αὐτῆς εἰς ἔργον. Ἐγεύσατο 
ὅτι καλόν ἐστι τὸ ἐργάζεσθαι, καὶ οὐκ ἀποσβέννυται ὁ λύχνος αὐτῆς 
ὅλην τὴν νύκτα. Τοὺς πήχεις αὐτῆς ἐκτείνει ἐπὶ τὰ συμφέρον τα, τὰς 
δὲ χεῖρας αὐτῆς ἐρείδει εἰς ἄτρακτον. Χεῖρας δὲ αὐτῆς διήνοιξε πένη
τι, καρπὸν δὲ ἐξέτεινε πτωχῷ. Ἰσχὺν καὶ εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο καὶ 
εὐφράνθη ἐν ἡμέραις ἐσχάταις.

Σοφίας Σολομῶν τος τὸ Ἀνάγνωσμα. 
(Κεφ. γ΄, 19)

Δ ικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος. 
Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, καὶ ἐλογίσθη κάκωσις 

ἡ ἔξοδος αὐτῶν καὶ ἡ ἀφ᾿ ἡμῶν πορεία σύν τριμμα· οἱ δέ εἰσιν ἐν 
εἰρήνῃ. Καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν 
ἀθανασίας πλήρης. Καὶ ὀλίγα παιδευθέν τες μεγάλα εὐεργετηθήσον ται· 
ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς 
χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτοὺς καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσί
ας προσεδέξατο αὐτούς. Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάμψου
σι καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ διαδραμοῦν ται. Κρινοῦσιν ἔθνη καὶ 
κρατήσουσι λαῶν, καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. οἱ 
πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτῷ συνήσουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ 
προσμενοῦσιν αὐτῷ· ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ 
ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. 
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Σοφίας Σολομῶν τος τὸ Ἀνάγνωσμα. 
(Κεφ. ε΄, 15  στ΄, 13)

Δ ίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ 
φρον τὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. Διὰ τοῦτο λήψον ται τὸ βασίλειον 

τῆς εὐπρεπείας, καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου· ὅτι 
τῇ δεξιᾷ σκεπάσει αὐτοὺς καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. Λήψεται 
πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ, καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν 
ἐχθρῶν. Ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνην καὶ περιθήσεται κόρυθα κρί
σιν ἀνυπόκριτον. Λήψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον ὁσιότητα, ὀξυνεῖ δὲ 
ἀπότομον ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν, συνεκπολεμήσει δὲ αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ 
τοὺς παράφρονας. Πορεύσον ται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν καὶ ὡς 
ἀπὸ εὐκύκλου τόξου τῶν νεφῶν ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦν ται, καὶ ἐκ πετρο
βόλου θυμοῦ πλήρεις ῥιφήσον ται χάλαζαι. Ἀγανακτήσει κατ᾿ αὐτῶν 
ὕδωρ θαλάσσης, ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόμως. Ἀν τιστήσεται 
αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς. Καὶ 
ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία, καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρό
νους δυναστῶν. Ἀκούσατε οὖν, βασιλεῖς, καὶ σύνετε· μάθετε, δικασταὶ 
περάτων γῆς· ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦν τες πλήθους καὶ γεγαυρωμένοι 
ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν· ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν καὶ ἡ δυ
ναστεία παρὰ Ὑψίστου.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΤΗΝ,  
Ἰδιόμελα.

Ἦχος α΄.

Τ ὸ ῥόδον τῆς εὐσεβείας, τὸ κρίνον τῆς παρθενίας, τοῦ Εὐαγγελίου 
τὸ βλάστημα, Κλαυδίαν τὴν Μάρτυρα, δεῦτε φιλέορτοι, ἐν ὕμνοις 

τιμήσωμεν· ταύτης γὰρ σήμερον, ἡ ἀξιέπαινος μνήμη, ἡμῖν ἐφέστηκε, 
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τὸν ἁγιασμὸν παρέχουσα, τοῖς πρὸς αὐτὴν ἀναβοῶσι· Χαίροις ἡ Μαρ
τύρων, παρθενικῆς χορείας ἐπαινετῆς, μέλος τίμιον χρηματίσασα, ὡς 
θανεῖν προκρίνασα, ὑπὲρ Νυμφίου τοῦ ἀθανάτου, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν, τοῦ πρεσβείαις σου δυναταῖς, τὴν εἰρήνην  παρέχον τος, ταῖς ψυ
χαῖς ἡμῶν πανεύφημε.

Ὁ αὐτός.

Α ᾿θληφόρε μακαρία, Κλαυδία πανεύφημε, πίστει διαφυγοῦσα, εἰ
δωλικῆς ἀπάτης τὸν κλύδωνα, μαρτυρικῶς διεπέρασας, πρὸς λι

μένα ἀχείμαστον, ἐκλεκτῶν τῆς καταπαύσεως· ἔνθα εὐφραινομένη, 
τῇ γαλήνῃ τῆς θεώσεως, καὶ ἐνηδομένη, τῇ ἀπροσίτῳ φωτοχυσίᾳ, τὸν 
φωτισμὸν ἐξαίτει, ταῖς ψυχαῖς τῶν ὑμνούν των σε.

Ἦχος β΄.

Μ αρτύρων καλλινίκων, Παρθένων ὀκταρίθμων, χορείαν ἀξιέραστον, 
ᾀσματικαῖς μελῳδίαις, τιμήσωμεν λέγον τες· Χαίροις Κλαυδία καλ

λιπάρθενε· χαίροις Ἀλεξανδρία καὶ Εὐφρασία πανεύφημε· χαίροις 
Ματρώνα ἐκλεκτή· χαίροις Ἰουλία· χαίροις Τεκοῦσα· χαί ροις Θεοδότη, 
καὶ Φαεινὴ ἀοίδιμε· ἀδελφὰ γὰρ φρονοῦσαι, τυράννου θράσος ἐπα
τήσατε, καὶ τῷ ἐν λίμνῃ πνιγμῷ, τὸν νοητὸν φαραώ, πανστρατὶ 
κατεπον τίσατε. Ὅθεν πρεσβεύετε ἐκτενῶς, τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ, τοῦ σω
θῆ ναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄.

Δ εῦτε σήμερον πιστοί, τὴν Ἀθληφόρον Κλαυδίαν, τοῖς ᾄσμασιν 
ἐπαινέσωμεν, χαίροις κραυγάζον τες αὐτῇ, Παρθενομάρτυς ἀήτ

τητε, ἡ ἐν ἐλέους σπλάγχνοις, τοῖς ἀδελφοῖς ἐπαρκέσασα, τὸ ἔλεος 
μιμουμένη, τοῦ ἐλεήμονος Θεοῦ, καὶ αὐτῷ ἁρμοσθεῖσα, ὡς νύμφη 
ὑπέρκαλλος, διὰ μαρτυρίου, τοῦ κραταιοῦ ἀγωνίσματος. Ἀλλ᾿ ὡς ἐν 
τῷ νυμφῶνι τῆς ζωῆς, εὐκλεῶς χοροβατοῦσα, μνημόνευε ἡμῶν, τῶν 
τελούν των τὴν μνήμην σου.

Καὶ νῦν. Τὸ τῆς Ἑορτῆς
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ΕΙΣ ΤοΝ ΣΤΙΧοΝ, Στιχηρὰ Προσόμοια.

Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου.

Δ εῦρο ὁ χριστώνυμος λαός, ἐν ἀγαλλιάσει Κλαυδίαν, τὴν Ἀθληφό ρον 
Χριστοῦ, σήμερον τιμήσωμεν, ὅτι νικήσασα, τῶν ἀθέων τὴν ἔπαρ

σιν, Μαρτύρων ἐνστάσει, λῆξιν τὴν ἀείζωον, ἐκληρονόμησε, δόξης ἀκη
ράτου τρυφῶσα, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν δεομένη, ἵνα χάριν εὕρωμεν καὶ ἔλεος.

Στίχ. Ὑπομένων, ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέσχε μοι.

Σ πόρος ὁ τῆς πίστεως βληθείς, ἐν τῇ καθαρᾷ σου καρδίᾳ, ὡς ἐν 
εὐ  φόρῳ ἀγρῷ, γεωργίᾳ κρείττονι, τοῦ μαρτυρίου σου, τὸν καρπὸν 

ἀναδέδωκε, Κλαυδία θεόφρον, ὡς ἔφη ὁ Κύριος, ἑκατοστεύον τα. Ὅθεν 
τῶν πιστῶς σε τιμών των, πάν τοτε προστάτευε Μάρτυς, τῇ θερμῇ πρε
σβείᾳ σου δεόμεθα.

Στίχ. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατεύθυνε τὰ 
δια βήματά μου.

ο ῎μμα ἀτενίζουσα τῆς σῆς, καθηγιασμένης καρδίας, τῷ ἐπὶ πάν
των Θεῷ, χαῦνον τὸ τοῦ θήλεος, ἀῤῥενωπότατον, ἐν τοῖς ἄθλοις 

ἐπέδειξας, καὶ μέγα εἰργάσω, κατ᾿ ἐχθρῶν τὸ τρόπαιον, Κλαυδία ἔν
δο  ξε. Ὅθεν ἐν Ἐδὲμ δοξασθεῖσα, πρέσβευε Θεῷ ὑπὲρ πάν των, τῶν μα     
καριζόν των σε ἀοίδιμε.

Δόξα. Ἦχος β΄.

Α ᾿θληφόρε Κυρίου, μακαρία Κλαυδία, νοητῇ μαχαίρᾳ, τοῦ Παρακλή
του Πνεύματος, ψυχὴν καθοπλισθεῖσα, κεφαλὰς διέκοψας, ὑπερη

φάνων ἐχθρῶν· ὡς Μάρτυς γὰρ ἠρίστευσας, καὶ πάν τα ἴσχυσας καρ
τερῶς, ἐν τῷ ἐνδυναμοῦν τί σε Χριστῷ. Ὅθεν πρέσβευε αὐτῷ, τῇ οἰκου
μένῃ δωρήσασθαι εἰρήνην, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
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Καὶ νῦν. Τὸ τῆς Ἑορτῆς

Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον.

Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.

Χ ριστὸν ἀγαπήσασα, τὸν ἐραστὴν τῶν ψυχῶν, αὐτῷ ἠκολούθησας, 
παρθενικαῖς ἀρεταῖς, Κλαυδία πανεύφημε· ἔλαμψας εὐ ποιΐας, 

διὰ πίστεως ἔργοις· ἤστραψας μαρτυρίου, τῷ μεγάλῳ ἀγῶνι· διὸ ἐν 
παῤῥησίᾳ αὐτῷ, πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.

Τὸ τῆς Ἑορτῆς καὶ Ἀπόλυσις.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 
Ἦχος α΄. Τὸν τάφον σου.

Τ ιμήσωμεν πιστοί, συμφωνίᾳ ᾀσμάτων, τὴν Μάρτυρα Χριστοῦ, 
πανολβίαν Κλαυδίαν, καί ταύτῃ ἐκβοήσωμεν· Ἀθληφόρε πανέν

δοξε, καθικέτευε, τὴν Παναγίαν Τριάδα, πάν τας σώζεσθαι, τοὺς ἐκτε
λοῦν τας ἀξίως, τὴν πάν τιμον μνήμην σου.

Δόξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Τὸ τῆς Ἑορτῆς 

Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 
Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.

Ρ ῾ώμην ἄμαχον, διεζωσμένη, διὰ πίστεως, Μάρτυς Κλαυδία, μαρ
τυρίου ἐν στάσει διέπρεψας, καὶ τῶν εἰδώλων τὴν πλάνην πατή

σασα, τῆς εὐσεβείας τὸ κράτος ἐτράνωσας. Ὅθεν πρέσβευε, Χριστῷ 
τῷ Θεῷ πανεύφημε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Δόξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Τὸ τῆς Ἑορτῆς 
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Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. 
Ἦχος δʹ. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Κ αταφυγὴν τὸν Λυτρωτὴν κεκτημένη, οὐκ ἐδειλίασας ἀθέων τὸ 
θρά σος, καὶ τῶν εἰδώλων ᾔσχυνας, τὴν ἄθεον ὀφρύν, λίμνης ἐν 

τοῖς ὕδασι, ἑκον τὶ δεξαμένη, τέλος τὸ μακάριον, πονολβία Κλαυδία. 
Ἀλλ᾿ ἐκτενῶς δυσώπει τὸν Θεόν, ὑπὲρ ἡμῶν τῶν τελούν των τὴν μνή
μην σου.

Δόξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Τὸ τῆς Ἑορτῆς 

οἱ Ἀναβαθμοί, ἤτοι τὸ α΄ Ἀν τίφωνον τῶν Ἀναβαθμῶν τοῦ δ΄ ἤχου 
καὶ τὸ Προκείμενον.

Ὑπομένων, ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέσχε μοι.

Στίχ. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατεύθυνε τὰ 
διαβήματά μου.

Εὐαγγέλιον, ζήτει τῇ κε΄ Νοεμβρίου.

Ὁ Ν΄. Δόξα. Ταῖς τῆς Ἀθλοφόρου... Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου...

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄.
Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ 

πλῆ  θος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.

Δ εῦτε πιστοί, τὴν παρθένον Κλαυδίαν καὶ Ἀθληφόρον, ταῖς ὑμνῳδί
αις στεφανώσωμεν, ὅτι αἴγλῃ Πνεύματος, ψυχὴν φωτιζομένη, 

εἰδωλικῆς ἀπιστίας, ἐνστάσει μαρτυρικῇ, τὴν σκοτίαν διέλυσε, καὶ ἐν 
μετοχῇ τῆς ἀκτίστου, φωτοχυσίας ἐγένετο, εἰς αἰῶνας εὐφραινομένη, 
καὶ πρεσβεύουσα ἐκτενῶς, φωτισθῆναι καὶ σωθῆναι, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου...

Εἶτα οἱ Κανόνες, ὁ τῆς Ἑορτῆς μετὰ τῶν Εἱρμῶν εἰς στ΄, καὶ τῆς 
Ἁγίας εἰς στ΄. Κανὼν τῆς Ἁγίας, φέρων Ἀκροστιχίδα κατ᾿ Ἀλφάβη
τον, ἐν δὲ τοῖς Θεοτοκίοις · «Κυρίλλου».
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ᾨδὴ α΄. Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου.

Α ῾γίων εἰς Ἅγια, μετὰ Μαρτύρων χορεύουσα, Κλαυδία πανεύφημε, 
Μάρτυς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, χάριν αἴτει μοι, ὡς ἂν ἀνευφημήσω, 

ἐν ὕμνοις τὴν μνήμην σου, τὴν ἀξιέπαινον.

Β ασάνων τοῦ σώματος, διαφυγοῦσα τὸν κλύδωνα, γαλήνης ἠξίωσαι, 
τῆς ἀθανάτου ζωῆς· ὅθεν πρέσβευε, Κλαυδία μακαρία, ὑπὲρ τῶν 

ὑμνούν των σου, τὰ κατορθώματα. 

Γ ηΐνων τὴν πρόσκαιρον, ὑπεριδοῦσα ἀπόλαυσιν, Χριστῷ ἠκολού
θησας, παρθενικαῖς ἀρεταῖς, καὶ ἐδόξασας, αὐτὸν τῷ μαρτυρίῳ· 

διὸ εὐφημοῦμέν σε, Κλαυδία πάνσεμνε.

Θεοτοκίον.

Κ ινδύνοις καὶ θλίψεσι, συνεχομένοις Πανύμνητε, ἐλέησον, οἴκτειρον, 
τῇ εὐσπλαγχνίᾳ τῇ σῇ, τοὺς ἱκέτας σου, πιστῶς ἀναβοῶν τας· 

Χαῖρε Θεονύμφευτε, θαῦμα τῆς κτίσεως.

ᾨδὴ γ΄. Τόξον δυνατῶν.

Δ ῶρον σεαυτὴν προσήγαγες, τῷ Χριστῷ Κλαυδία, ὑπὲρ αὐτοῦ ἐν 
τοῖς ὕδασι, τὸν ἀγῶνα τοῦ μαρτυρίου, ὑπὲρ φύσιν ἐκτελέσασα.   

Ε ῎χεις ἐν ζωῆς σκηνώμασι, τὴν κατάπαυσίν σου, ταῖς ἀρεταῖς ἀνα
λάμψασα, καὶ ἐν ὕψει Μάρτυς Κλαυδία, μαρτυρίου διαπρέψασα. 

Ζ έσει τοῦ Χριστοῦ τῆς πίστεως, ῥήξασα τυράννων, κράτος Κλαυδία 
πανεύφημε, μετετέθης στεφανηφόρος, εἰς νυμφῶνα τὸν οὐράνιον.

Θεοτοκίον.

Υ ῞μνοις εὐσεβῶς τιμῶμέν σε, τὴν ἁγιωτέραν, Θεοκυῆτορ τῆς κτί
σεως, ὡς ἀπαύστως δυσωποῦσαν, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Κάθισμα. Ἦχος γ΄. Τὴν ὡραιότητα.

Τ ὰ δικαιώματα, Θεοῦ ἠγάπησας, τὴν ὡραιότητα, σαρκὸς ἐμίσησας, 
καὶ μαρτυρίου τὴν ὁδόν, διήνυσας ῥωμαλέως. Ὅθεν τῆς λαμπρό

-9-Rodou-Klavdia_no 23.indd   445 11/11/2020   1:35:09 µµ



ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

446

τητος, τῆς ζωῆς ἀπολαύουσα, σὺν Ἁγίων τάξεσι, τὸν Δεσπότην ἱκέτευε, 
ὑπὲρ τῶν ἐκτελούν των ἐν ὕμνοις, Μάρτυς Κλαυδία τὴν σὴν μνήμην.

Δόξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Τὸ τῆς Ἑορτῆς 

ᾨδὴ δ΄. Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ.

Η ῾ μεγίστη σου ἀνδρεία, τοὺς τυράννους κατέπληξε, καὶ εἰδώλων πλά
νης, τὴν κακοπιστίαν κατήργησε· διὸ Κλαυδία ἐν ὕμνοις εὐ        φη μοῦ

μέν σε, μεγαλύνον τες, τὸν σὲ δοξάσαν τα Κύριον.

Θ εολόγοις σου λογίοις, τὸν Δεσπότην ἐκήρυξας, καὶ τῷ μαρτυρίῳ, 
τῆς θεοεχθρίας ἐβύθισας, τὰς παρατάξεις Κλαυδία παμμακάρι

στε· διὸ στέφανον, τὸν ἀμαράν τινον ἔλαβες.

Ι ῾ερεύσασα θυσίαν, ἐν τῆς λίμνης τοῖς ὕδασι, σεαυτὴν Κλαυδία, διὰ 
τοῦ Χριστοῦ τὴν ἀγάπησιν, ἐν τοῖς ὑψίστοις ἀείζωον ἀπέλαβες, 

τὴν ἀνάπαυσιν, ὑπὲρ ἡμῶν ἱκετεύουσα.

Θεοτοκίον.

Ρ ῾υπωθέν τα με ἀθλίως, ἁμαρτίας ταῖς πράξεσι, τῇ χρηστότητί σου, 
κάθαρον τελείως καὶ ῥῦσαί με, ἐξ ἀπωλείας βαράθρων τὸν ταλαί

πωρον, τὸν ἐλπίζον τα, τῇ ἀν τιλήψει σου Δέσποινα.

ᾨδὴ ε΄. Σὺ Κύριέ μου φῶς.

Κ ατέβαλες ἐχθρῶν, θεομάχων τὸ φρύαγμα, τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος, 
Καλλιμάρτυς Κλαυδία, στεῤῥῶς ὁμολογήσασα.

Λ αμπρύνασα ψυχήν, ἀρετῶν σου ταῖς κάλλεσιν, ἐξήστραψας μαρ
τυρίου, ταῖς ἀκτῖσι Κλαυδία, τῷ κόσμῳ ὥσπερ ἥλιος.

Μ ισήσασα τῆς γῆς, τὰ ἡδέα ὡς πάνσοφος, ἐν ὕδασιν ἐτελέσθης, τῷ 
Κυρίῳ Κλαυδία, θυσία πανυπέρτιμος.

Θεοτοκίον.

Ι ῾κέτευε θερμῶς, τὸν Υἱόν σου καὶ Κύριον, κολάσεως τῆς μελλούσης, 
τοῦ ῥυσθῆναι Παρθένε, τοὺς πίστει ἀνυμνοῦν τάς σε.
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ᾨδὴ στ΄. Τὴν θείαν ταύτην.

Ν αμάτων πλήρης τῆς χάριτος, ἐγένου δεξαμένη ἐν ὕδασι, θάνατον 
τίμιον· διὸ Κλαυδία πανεύφημε, προστάτις ἡμῖν ἔσο, ἐν βίῳ ἄγρυ

πνος.

Ξ ενίας θείας ἠξίωσαι, ἐν τοῖς ἐπουρανίοις σκηνώμασι, Κλαυδία ἔν
δοξε, ταῖς εὐποιΐαις ἐμπρέψασα, καὶ μαρτυρίου ἄθλοις, ἀνδραγα

θήσασα.

ο ᾿λβίῳ τέλει ἠξίωσαι, ζωῆς ἀτελευτήτου καὶ χάριτος, Κλαυδία πάν
σεμνε· διὸ μνημόνευε πάν τοτε, τῶν ἐκτελούν των πόθῳ, τὴν θείαν 

μνήμην σου.

Θεοτοκίον.

Λ αόν σου σκέπε καὶ φύλαττε, καὶ ῥύου ἐξ ἐχθρῶν ἐπιθέσεων, ἀνα
βοῶν τά σοι· Χαῖρε Παρθένε Θεόνυμφε, Θεοῦ τῆς εὐλογίας, κρή

νη ἀκένωτος.

Κον τάκιον. Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Τ ὸν Λυτρωτὴν ἀπὸ ψυχῆς ἐρασθεῖσα, κολαστηρίων τῆς σαρκὸς 
οὐκ ἐφείσω, καὶ μαρτυρίου ἔδραμες προθύμως τὴν ὁδόν, λάμπου

σα ὡς ἥλιος, ἐν Μαρτύρων χορείᾳ, καὶ διασκεδάζουσα, ἀθεΐας σκο
τίαν, Κλαυδία Μάρτυς· ὅθεν οἱ πιστοί, ἐν κατανύξει τελοῦμεν τὴν 
μνήμην σου.

Ὁ οἶκος.

Π αρθενικαῖς ἀρεταῖς, ὡς ἥλιος διαλάμπουσα, μαρτυρικαῖς ἀγω
γαῖς, πρὸς φωτισμὸν τὸν ἀνέσπερον, ἔδυσας Κλαυδία σεμνή, εἰς 

αἰῶνας ἀπολαύουσα, τῆς μυστικῆς ἀνατολῆς, τοῦ προσώπου τοῦ 
νυμφίου σου, καὶ ἐκεῖθεν ἡμῖν μυστικῶς, τὴν μυστικὴν λαμπρότητα, 
τῆς χάριτος ἀνατέλλουσα, ἐν θαυμάτων δυνάμεσι· διὸ σήμερον οἱ 
πιστοί, ἐν τῷ Ναῷ σου συναθροισθέν τες, τὸν δοξάσαν τά σε δοξάζομεν, 
καὶ ὕμνοις ἐπικροτοῦν τες, ἐν κατανύξει τελοῦμεν τὴν μνήμην σου.
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Μηνολόγιον.

Τῇ ΙΗ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός (Μαΐου), Μνήμη τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μάρ
τυρος Κλαυδίας, τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ τῆς Γαλατίας ἀθλησάσης.

Στίχοι.

Λίμνης ἐν τοῖς ὕδασι τελειωθεῖσα, 
Ὕδωρ τὸ ζῶν ἔπιες, Μάρτυς Κλαυδία. 

Ὀγδοάτῃ δεκάτῃ θάν᾿ ἐν ὕδασι Κλαυδία πνιγμῷ.

Συναξάριον.

Α ὕτη ἡ εὐκλεὴς τοῦ Χριστοῦ Παρθενομάρτυς Κλαυδία ἤθλησε μεθ᾿ ἑτέρων ἑπτὰ 
παρθένων γυναικῶν, ὧν τὰ ὀνόματα Ἀλεξανδρία, Εὐφρασία, Θεοδότη, Ἰουλία, 

Ματρώνα, Τεκοῦσα καὶ Φαεινή, ἐν Ἀγκύ ρᾳ τῆς Γαλατίας ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ 
ἀσεβοῦς βασιλέως Μαξιμιανοῦ (286305 μ.Χ.). Τότε διωγμοῦ κινηθέν τος κατὰ τῶν 
Χριστιανῶν αἱ Ἅγιαι αὗται Μάρτυρες συνελήφθησαν ὑπὸ τῶν εἰδωλομανούν των 
ὡς διαπρέπουσαι τοῖς ἔργοις τῆς πίστεως καὶ τῆς πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπης, 
ὁμολογήσασαι δὲ τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος ἐνώπιον τοῦ ἄρχον τος τῆς πόλεως 
Θεοτέκνου  καὶ μὴ πεισθεῖσαι θῦσαι τοῖς ἀναισθήτοις εἰδώλοις βασάνοις πολλαῖς 
καθυπεβλήθησαν, ἐν αἷς ἀδάμαν τος ἀκ μαιότεραι δειχθεῖσαι, ἐν τοῖς ὕδασι τῆς 
παρακειμένης τῇ πόλει λί μνης τὸ διὰ πνιγμοῦ μακάριον τέλος ἐδέξαν το καὶ οὕτω 
θυσίαι εὔοσμοι καὶ λογικὰ ὁλοκαρπώματα τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ ἐτελειώθησαν.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν συναθλησάν των τῇ Ἁγίᾳ Κλαυδίᾳ 
Μαρτύρων γυναικῶν Ἀλεξανδρίας, Εὐφρασίας, Θεοδότης, Ἰουλίας,  
Ματρώνης, Τεκούσης καὶ Φαεινῆς. 

Στίχοι.

Λίμνῃ γυναικῶν ἑπτὰς ἐμβεβλημένη, 
Χαίρει βίου ῥέον τος ἐκβεβλημένη.

  Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, Πέτρου, Διο
νυσίου, Χριστίνης παρθένου, Ἀνδρέου, Παύλου, Βενεδίμου, Παυλίνου 
καὶ Ἡρακλείου.
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Στίχοι.
Σεπτοὶ Ἀθληταί, ὑπὲρ σεπτῆς Τριάδος, 
Ὑπὲρ τὸ ζῆν εἵλον το θανεῖν ἐμφρόνως.

 Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Θεοδότου.

Στίχοι.
Χεὶρ Θεόδοτον, ἣν Θεοῦ χεὶρ ξηράνοι, 

Θεῷ δοτὸν τίθησι πλήξασα ξίφει.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἀμήν.

ᾨδὴ ζ ΄. οὐκ ἐλάτρευσαν.

Π ανουργεύματα, βελίαρ τοῦ ἀλάστορος, πίστει διέλυσας, ὥσπερ 
ἀράχνης ἱστόν, Κλαυδία πανεύφημε, καὶ τὴν εὐσέβειαν, διετρά

νωσας, ἐν μαρτυρίου σκάμματι, διαπρέψασα ἀνδρείως. 

Ρ ῾ητορεύσασα, τυράννων κατενώπιον, ὁμολογίας σου, λόγον τὸν 
θεῖον τρανῶς, τοῦ ψεύδους ἐφίμωσας, Κλαυδία στόματα· διὸ πάν

τες σε, ὑμνοῦμεν ἐξαιτούμενοι, προστασίας σου τὴν χάριν.

Σ ὲ γεραίρομεν, Κλαυδία παμμακάριστε, ὅτι ἐφύλαξας, τὰς ἐν τολὰς 
τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἤθλησας ἄριστα, σθένει τῆς χάριτος·  διὸ πρέ

σβευε, ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύριον, δυνατῇ ἐν παῤῥησίᾳ.

Θεοτοκίον.

Λ άμπει Δέσποινα, ἡ δόξα ὑπὲρ ἥλιον, τοῦ μυστηρίου σου· σὺ γὰρ 
ἀσπόρως Πατρός, τὸν Λόγον ἐκύησας, Παρθένος μείνασα, καὶ 

ἀνέτειλας, Ἁγνὴ τῇ ἀνθρωπότητι, σωτηρίας τὴν ἡμέραν. 

ᾨδὴ η΄. Λυτρωτὰ τοῦ παν τός.

Τ οῦ ἐχθροῦ τὰ δεινὰ πανουργεύματα, ἐν τῇ πίστει Χριστοῦ διαλύ
σασα, περιστερὰ ὡς πάγκαλος, πρὸς οὐράνιον ὕψος, τῆς ἀφθαρ

σίας, ἐπετάσθης Κλαυδία πανεύφημε.
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Υ ῾πὲρ πάν των ἡμῶν καθικέτευε, τὸν Σωτῆρα Χριστὸν ἱκετεύομεν·  
σὺ γὰρ αὐτῷ συνήρμοσαι, ἀρετῶν σου τοῖς πόνοις, καὶ μαρτυρί

ου, τῷ ἀγῶνι Κλαυδία πολύαθλε. 

Φ ωτοφόρον σκηνὴν κατοικήσασα, μαρτυρίῳ φαιδρῷ ὡς ἐκλάμψα
σα, τὸν φωτισμὸν τῆς χάριτος, τοῦ τερπνοῦ σου Νυμφίου, τοῖς 

ὑμνηταῖς σου, ἡμῖν αἴτει Κλαυδία ἀοίδιμε.

Θεοτοκίον.

ο ῾ ἐκ σοῦ σαρκωθεὶς ὑπὲρ ἔννοιαν, σωτηρίαν ἡμῖν ἀπειργάσατο· 
αὐτὸν θερμῶς οὖν Πάναγνε, δυσωποῦσα μὴ παύσῃ, τοῦ δωρη

θῆ ναι, τοῖς πιστῶς σε τιμῶσι συγχώρησιν.

ᾨδὴ θ΄. Ἅπας γηγενής.

Χ άριν ἐκ Θεοῦ, πλουσίαν ἀπέλαβες, ὑπεραθλήσασα, ἐν δυνάμει 
πίστεως, Μάρτυς Κλαυδία, θεομακάριστε· διὸ παρακαλοῦμέν σε, 

ἡμῶν μνημόνευε, τῶν τελούν των, τὴν ἁγίαν μνήμην σου, καὶ ὑμνούν
των τὴν θείαν σου ἄθλησιν.

Ψ άλλει εὐλαβῶς, λαός σοι τῆς χάριτος, ᾠδὴν ἐξαίσιον, τὴν ἁγίαν 
μνήμην σου, πανηγυρίζων, Κλαυδία σήμερον· φαιδρὰ γὰρ ἐξα

νέτειλε, καθάπερ ἥλιος, τὰς καρδίας, πάν των καταυγάζουσα, θαυμα
σίων πολλῶν ἀπαυγάσμασι. 

Ω ῏ Μάρτυς Χριστοῦ, Μαρτύρων τὸ καύχημα, Κλαυδία ἔνδοξε, Ἐκ
κλησίας καύχημα, καὶ Ὀρθοδόξων, τὸ ἀγαλλίαμα, προστάτευε 

δεόμεθα, τῶν προστρεχόν των σοι, καὶ ἐξαίτει, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν, 
τῷ τοὺς ὕμνους πιστῶς σοι ὑφάναν τι. 

Θεοτοκίον.

Υ ῞ψιστον Ἁγνή, Θεὸν μετὰ σώματος, κυοφορήσασα, ὕψωσας τὴν 
ἔκ πτωτον, ἀνθρώπων φύσιν, πρὸς τὴν ἀρχέγονον, ὡς ἀληθῶς κα

τά  στασιν· διό σοι κράζομεν· Χαῖρε Μῆτερ, Κόρη παμμακάριστε, Θεοτό
κε Θεοῦ νύμφη ἄφθορε.
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Ἐξαποστειλάριον. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.

Μ ὴ πτοηθεῖσα τυράννων, τὰς ὑπερόγκους ἀπειλάς, νίκην εἰργάσω 
Κλαυδία, ἐν τῷ σταδίῳ ἀνδρικῶς· διὸ ἐδέξω θεόθεν, ἀθανασίας 

στεφάνους.

Ἕτερον. Ὅμοιον.

Κ λαυδία Μάρτυς Κυρίου, ἐν παῤῥησίᾳ δυνατῇ, αἴτει εἰρήνην τῷ 
κό σμῳ, καὶ σωτηρίαν ταῖς ψυχαῖς, τῶν ἐν Ναῷ σου ἁγίῳ, παν ευ

λα βῶς σε ὑμνούν των.
Καὶ τὸ τῆς Ἑορτῆς

ΕΙΣ ΤοΥΣ ΑΙΝοΥΣ

Ἱστῶμεν στίχ. δ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι Στιχηρὰ Προσόμοια.

Ἦχος αʹ. Πανεύφημοι Μάρτυρες.

Κ λαυδία πανεύφημε Χριστόν, τὸν Θεὸν ἠγάπησας, καὶ παρθενίαν 
ἐφύλαξας, στεῤῥῷ φρονήματι, καὶ Μαρτύρων δρόμον, ἀνδρικῶς 

διήνυσας, καὶ δόξης ἠξιώθης τῆς ἄνωθεν· διὸ ἱκέτευε, δωρηθῆναι ταῖς 
ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Κ λαυδία θεόληπτε τερπνῶν, κοσμικῶν ἠλόγησας, ὀρεγομένη ὡς 
πάνσοφος, ζωῆς τῆς κρείττονος, καὶ τοῦ μαρτυρίου, τῷ φωτὶ 

διέ λαμψας, ὡς ἥλιος ἐν κόσμῳ ἀείφωτος· διὸ ἱκέτευε, δωρηθῆναι ταῖς 
ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Κ λαυδία θεόσοφε ἐχθρῶν, τὴν ὀφρὺν νικήσασα, ἐν τοῖς βασάνοις 
ὡς ἄσαρκος, διατελέσασα, τὴν φωνὴν Κυρίου, ἐπ᾿ ὑδάτων ἤκου

σας, καλοῦσάν σε πρὸς θείαν ἀπόλαυσιν· αὐτῷ οὖν πρέσβευε, δωρη
θῆ ναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.
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Κ λαυδία πανένδοξε Χριστῷ, τῷ Θεῷ νενύμφευσαι, ἀνδρισαμένη τῇ 
χάριτι, καὶ ἀριστεύσασα, ἐν τοῦ μαρτυρίου, τῷ ἁγίῳ σκάμμα τι, 

με τὰ τῶν εὐκλεῶν συμμαρτύρων σου· μεθ᾿ ὧν ἱκέτευε, δωρηθῆναι ταῖς 
ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄.

Δ εῦτε σήμερον πιστοί, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς Ἀθληφόρου, πνευματικῶς 
χορεύσωμεν, καὶ πρὸς αὐτὴν ἐκβοήσωμεν· Χαίροις Κλαυδία ἐκλε

κτή, Μάρτυς ἀήττητε, ἡ ἐνώπιον γῆς ἀρχόν των, Θεὸν ὁμολογήσασα, 
τὸν Σταυρὸν καὶ θάνατον, δι᾿ ἡμᾶς καθυπομείναν τα, Χριστὸν τὸν 
Κύ ριον· διόπερ καὶ αὐτῷ συνδοξασθεῖσα, ἱκέτευε ἐκτενῶς, ὑπὲρ εἰρήνης 
τοῦ κόσμου, καὶ σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Καὶ νῦν. Τὸ τῆς Ἑορτῆς 

Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις.
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισμοὶ καὶ ἐκ τοῦ Κανόνος τῆς Ἁγίας ἡ γ΄ 

καὶ στ΄ ᾨδή. Ἀπόστολον ζήτει τῇ ιστ΄ Κυριακῇ καὶ Εὐαγγέλιον τῇ 
Δευτέρᾳ τῆς δ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

Κοινωνικόν.

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. Ἀλληλούϊα.

Μεγαλυνάρια.

Χ αίροις ἡ ἐνστάσει μαρτυρικῇ, ἐχθρὸν ἀλαζόνα, καθελοῦσα νικη
τικῶς, καὶ στεφανωθεῖσα, στεφάνῳ ἀμαράν τῳ, ζωῆς τῆς αἰωνί

ου, Κλαυδία ἔνδοξε.

Τ οὺς προσερχομένους τῷ σῷ Ναῷ, ἔνθα σου ἡ χάρις, τὰ θαυμάσια 
ἐνεργεῖ, φύλαττε ἐκ πάσης, κακίστης ἐπηρείας, καὶ ῥύου ἐκ κιν

δύνων, Κλαυδία πάνσεμνε.  

Στίχοι.

Ὁ Ῥοδονήσου Κύριλλος Ἀρχιθύτης, 
Ὕμνους ἐκ πόθου ἔπλεξέ σοι Κλαυδία.
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